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  (اإلضافات) تمهيد
الحمد هللا رب العالمين، وصّلى اهللا علـى خيـر خلقـه أجمعـين، محمـد وأهـل بيتـه 

  الطاهرين.
  

ة في مناسك الحج والعمرة) مكانة من عناية بحمد اهللا ومّنه، فقد لقي كتاب (الحبو
هـ، فقد رأيت  ١٤٣٦السادة والمشائخ المرشدين، وحيث كان اإلصدار السادس بتاريخ 

أن أقوم بتطوير اإلصـدار إلـى السـابع، مـع إضـافة العديـد مـن االسـتفتاءات والمسـائل 
وائق قد حـال الجديدة والمفيدة، وقد بذلت ما تيسر من جهود ومساٍع، إال أّن بعض الع

دون ذلك. فرأيت أن أصدر هذه اإلضافات، عسى أن يكـون فيهـا نفـع وفائـدة لألحبـة 
  ).١}(َلا َتْدِري َلَعلَّ اللََّه ُيْحِدُث َبْعَد ذَِٰلَك َأْمًراالمرشدين {

وقد بذلت مقداًرا من الوقت والجهد والمراجعة لئال يكون في هذا الملف تكـرار 
  إال لنكتة أو غفلة. للمذكور في الحبوة السادسة

  ومن أمثلة النكتة في المقام: 
  التأكيد على فتوى معينة. -١
  نقل النص األصلي للفتوى. -٢
  زيادة وضوح في الفتوى الحالية. -٣
  

  مصادر هذه اإلضافات :

  وأما المصادر التي اعتمدناها في هذه اإلضافات، فهي على ثالثة أنحاء:

                                      

  .١الطالق:  )١(



 

للفتـوى المـذكورة، فمعنـاه أنهـا مـن كتـاب النحو األول: حيث لم أكتب مصدًرا 
  (مناسك الحج) للمرجع نفسه.

  النحو الثاني: مصادر أو طبعات جديدة، وهي كالتالي:
 -دار الهـالل -السيد محمد سعيد الحكيم -مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات

ءات في م. وقد تم في هذه الطبعة إدراج االستفتا ٢٠١٣هـ/  ١٤٣٤ -الطبعة الثالثة عشرة
 أسفل الصفحات، على نسق ما حدث في (مناسك الحج وملحقاتها) للسيد السيستاني.

الشـيخ  -مناسك الحـج، وبهامشـه أجوبـة المسـائل الشـرعية علـى فـروع المناسـك
  هـ . ١٤٣٢شهر رمضان الكريم  ٢٣ -محمد إسحاق الفياض

ته المناسك الفارسـي للسـيد موسـى شـبيري الزنجـاني، وهـو مختـوم بخـتم سـماح
هـ، في حين أن النسخة العربية من المناسك مؤرخة  ١٤٣٨ذي القعدة الحرام  ١١بتاريخ 

هـ، وكال المنسكين الفارسي والعربـي موجـودان علـى الموقـع ١٤٢١شوال المكّرم  ٢٩
 حالًيا.

 �مؤسسة الرسول األكرم  -السيد صادق الشيرازي -جامع أحكام الحج والعمرة
هــ، والتـي قـال المكتـب عنهـا بأنهـا (شـملت الكثيـر مـن  ١٤٣٨الطبعة الثالثـة  -الثقافية

  اإلضافات والتصحيحات عن النسخة األقدم).
النحو الثالث: ما كـان مـأخوًذا مـن الموقـع الرسـمي، أو اسـتفتاء عبـر االيميـل، أو 

  الواتساب.
وقد ذكرت كل ذلك تفصيًال مـع كـل فتـوى، ليكـون القـارئ الكـريم علـى بيّنـة 

ه، وبيده القرار بـين قبـول تلـك الفتـوى أو رفضـها أو التوقـف فيهـا، كاملة من ذلك كّل
  حسب قناعته في اعتماد تلك الوسيلة وعدمه.

  إحصائيات :

  عدد اإلضافات الموجودة لكل مرجع:
  )٥٨)                     السيد السيستاني: (٢٧السيد الخامنئي: (



  )٥٩لفياض: ()                       الشيخ ا٢٤السيد الحكيم: (
  )٣١)                    الشيخ الخراساني: (٩٥السيد الزنجاني: (

  )٥)           السيد محمود الهاشمي: (٦٧السيد صادق الشيرازي: (
  )٣الشيخ مكارم الشيرازي: (

  
  منهجية مقترحة يف تدوين  (مناسك احلج) :

وين مناسـك يوجد عدة اقتراحات فـي سـبيل تحسـين (المنهجيـة السـائدة فـي تـد
  الحج)، وهنا أكتفي بذكر بعض تلك المقترحات:

يقوم مكتب استفتاءات المرجع نفسه، وكذلك البعثـة الخاصـة بـالحج، برصـد  -١
  وجمع وحفظ األسئلة التي يطرحها المؤمنون والمرشدون طوال العام، وفي الموسم.

تخلص يتم الفـرز بـين تلـك األسـئلة، بحيـث يسـتبعد األسـئلة المتكـررة، ونسـ -٢
  المسائل الجديدة، أو التي المسائل التي تحتاج إلى توضيح، ومزيد بيان أو شرح.

يتم صياغة فتـاوى المرجـع علـى تلـك األسـئلة، علـى شـكل (مسـائل) ولـيس  -٣
(طريقة سؤال وجواب). أقصد بأسلوب (مسائل) األسلوب الموجود فـي مـتن الرسـائل 

  ن وافي بالمراد.  العملية ومناسك الحج، ولكن بأسلوب واضح وبيا
أما (طريقة السؤال والجواب)، فهو أسلوب ال يخلو من تشويش وتطويل وإرباك، 
ال سيما إذا بقي (السؤال) كما أرسله صاحب االسـتفتاء دون تحسـين فـي الصـياغة، أو 

  حذف للزوائد التي ال مدخلية لها في الفتوى والجواب.
الرسمي، ويشمل الملـف (جميـع سنوًيا يتم إصدار ملف اكتروني عبر الموقع  -٤

المسائل الجديدة) والتي حصلنا عليها خالل العام بالمنهجيـة اآلنفـة الـذكر (مـن حيـث 
الجمع وطريقة الكتابة). ويفضّل ختم الملف من المكتب ليكون أكثر اعتباًرا واعتمـاًدا 

  عند السادة المرشدين وعموم المؤمنين.



 

مكانها المناسب ضـمن (مـتن) كتـاب   يتم إدراج هذه (المسائل الجديدة) في -٥
  (مناسك الحج) للمرجع، وليس في الهوامش.

ــة بجانــب الفتــوى لتوضــيح التعــديالت أو  -٦ نســتفيد مــن وضــع عالمــات رمزي
  التغييرات التي طرأت على كتاب (مناسك الحج). وإليك نموذج لذلك:

ل علـى بجانب مسألة في كتاب مناسك الحج، فهذا يـد �إذا رأيت هذه العالمة 
  أنها مسألة تمت إضافتها حديًثا لكتاب المناسك.

بجانب مسألة، فهذا يدّل علـى أن فتـوى المرجـع فـي  �وإذا رأيت هذه العالمة 
  هذه المسألة قد تغّيرت، فانتبه لذلك.

بجانب مسألة، فهذا يدل على أن تلـك المسـألة قـد  �وإذا رأيت هذه العالمة 
  ل. تم إعادة صياغتها لتكون أوضح وأشم

  واهللا ولي التوفيق والحمد.
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  بحمد اهللا تعالى وفضله يتميز هذا اإلصدار على سابقه بما يلي :

 : التالية إضافة المصادر: امليزة األوىل •

ويرايش جديد) وفق فتاوى السيد الخامنئي، وهو يحمل خـتم  -) كتاب (مناسك حج١
هـ ش ، أي فـي فصـل ١٣٩٣به، الطبعة الخامسة، فصل الربيع سماحة السيد، وتنظيم مكت
  الربيع من السنة الماضية.

  ، وفق فتاوى السيد الخامنئي.للثقافة واإلعالم) مركز اإلسالم األصيل() فتاوى من ٢
كتاب (مناسك الحج واستفتاءاتها) وفق فتاوى السيد الخوئي، إعـداد السـيد صـادق ) ٣

  المالكي.
أجوبة االستفتاءات) وكتاب (استفتاءات في الحـج) وفـق فتـاوى  –كتاب (الصراط ) ٤

  السيد محمود الهاشمي.
  الموقع الرسمي على االنترنت للشيخ الوحيد الخراساني.) ٥

 إعادة تخريج بعض المصادر: : امليزة الثانية •

 -١٤٣٦إعادة تخريج فتاوى السيد السيستاني وفق (مناسك الحج وملحقاتهـا) طبعـة ) ١
  دار البذرة.  الناشر :

إعادة تخريج فتـاوى الحـج والعمـرة، للسـيد الحكـيم، وفـق الطبعـة الثامنـة، مزيـدة ) ٢
  هـ .١٤٣٣ومنقحة، 

إعادة تخريج (جامع أحكام الحج والعمـرة) للسـيد صـادق الشـيرازي، وفـق الطبعـة ) ٣
  األخيرة المنقحة.

صـدار الجديـد، مسألة) للسيد صادق الشيرازي، وفـق اإل ٧٠٠إعادة تخريج فتاوى () ٤
مسألة فـي الحـج والعمـرة) إعـداد وترتيـب الشـيخ صـالح المنيـان، تحـت  ١٠٠٠وهو (



إشراف لجنة االستفتاء. وأما بعض المسائل التي لم أنجح في العثور عليها في اإلصـدار 
 الجديد، فقد أبقيتها تحت مصدرها القديم.

  ومة:تبديل مصدر بعض الفتاوى الخطية أو المخت امليزة الثالثة: •
بعض االستفتاءات الخطية أو المختومة التـي اعتمـدناها سـابًقا؛ قـد دخلـت ضـمن 
كتب صدرت من مكتب المرجع، لذا قمنا باستبدال المصدر في الحاشية إلى ذلك 
الكتاب ليسهل على اإلخوة المراجعة ولزيادة توثيـق المعلومـة. وأمـا االسـتفتاءات 

اعتها في كتاب، فقـد احتفظنـا بـالرقم التي نزلت على الموقع الرسمي فقط دون طب
احتمال طروء تغييرات على الموقع نفسه  ستفتاء في الحاشية، نظًرا إلىالتسلسلي لال
  ومحتوياته.

  ) .٦١: ( للكتاب عدد المسائل المضافة امليزة الرابعة: •
  لكل مرجع:اوى المضافة عدد الفت :امليزة اخلامسة •

  ) فتوى٣٨السيد الخامنئي (            ) فتوى       ٢٠اإلمام الخميني(

  ) فتوى١٢٢السيد السيستاني (                ) فتوى    ٣٩السيد الخوئي (

 ) فتوى٩٤السيد الهاشمي (                 ) فتوى   ٢٩السيد الحكيم (

  ) فتوى٦١السيد صادق الشيرازي (            ) فتوى ١٠١الشيخ الخراساني (
 لفتاوى التي تم تحديثها :د اعد :امليزة السادسة •

  ) فتاوى٣السيد السيستاني (                    ) فتاوى٦السيد الخامنئي (
  ) فتوى١٢السيد صادق الشيرازي (

وكنت أرجو ما هو أفضل من هذا، إال أن كثرة األعمال وضيق الوقت وعدم 
  تجاوب بعض األعزاء في مكاتب المرجعيات؛ قد حالت دون ذلك.

  أوًال وآخًراوالحمد هللا 
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  استلهاًما بتغيير من أبيات ذكرها المولى الرومي في مدح أستاذه شمس تبريز. )١(





  
  

        مقدمة 
  .لى ما ألهمله الشكر عو ،الحمد هللا على ما أنعم

  .آله الطاهرينم على خير الخالئق أجمعين محمد وأزكى التسلية ووأفضل الصال
  .اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدينو

 َوِلّلِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيًال َوَمن َكَفَر َفِإنَّ...{ :قال اهللا تعالى
  .)١(}اهللا َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِميَن

رجـع إلـى هة وإن كـان بـدون شـبـ  منكرهو، وجوب الحج من ضروريات الدين
مما يستفاد من هذه اآلية الكريمة و .مرتدـ  �إنكار الخالق أو النبوة أو تكذيب النبي

ء ذلك في بعض األحاديث قد جا. وىكفر باهللا تعالعلى حد الأن ترك الحج بدون عذر 
حجـة اإلسـالم  : من مات ولم يحـّجقال ×عن أبي عبداهللا ذريح المحاربي صحيحك

 ؛أو سـلطان يمنعـه ،أو مـرض ال يطيـق فيـه الحـج ،لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به
   .)٢(اأو نصرانًي افليمت يهودًي

لحـج إشارة واضحة إلى أن فوائد ا }َفِإنَّ اهللا َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِميَن { :في قوله تعالىو
ال حاجـة ال فقـر و ،تعالى فهو الغنـي المطلـقأما اهللا و، ياته راجعة إلى البشر أنفسهموغا

  .في ساحته المقدسة
يجـب أن يـؤدى بشـكل صـحيح مـن ـ  وكذا كل عملـ  وحتى يؤتي الحج ثماره
بيان األحكام الشرعية ظام للذا تصدى الفقهاء الع .وأخالقية ناحية فقهية وأخرى روحية

  .صل االختالف في الفتوىن فمن الطبيعي أن يحوحيث أن الفقهاء متعددو، للمكلفين

                                      
 . ٩٧آل عمران :  )١(

 ، باب من سّوف الحج وهو مستطيع، الحديث األول.٢٦٨:  ٤الكافي  )٢(



ì†ÛÃÖ]æ<s£]<Ô‰^ßÚ<»<ìçf£]< < ٢
بعض الفضالء إلـى بيـان الفـوارق الفقهيـة بـين المراجـع فـي مناسـك  ىوقد تصد

 - مـن نقـص إال أن بعض هذه الجهود لـم تخـُل .فجزاهم اهللا تعالى خير الجزاء، الحج
  :ومن هذه النواقص . - وكذا كل جهد بشري

  .اي بعض المسائل غير المبتالة غالًباإلسهاب فـ ١
 .لغفلة عن بعض المسائل المستحدثةاـ ٢

عدم توثيق بعض هذه الجهود من خالل ذكر المصدر أو الحصول على توثيـق ـ ٣
 .مكتب المرجع نفسه

 .تبّدل بعض آراء المراجع إلى رأي آخر مخالف للمذكور في تلك الكتبـ ٤

تفادي هـذه النـواقص  -يقي إال باهللا تعالىوما توف – ونحن في هذا الكتاب نحاول
  :من خالل

  .االمسائل المبتالة غالًب االقتصار علىـ ١
حيث كانت الفتوى مأخوذة من نفس كتاب (مناسك الحج) للمرجع نفسه، فلم ـ ٢

نشر لمصدرها. وأما الفتاوى المـأخوذة مـن غيرهـا فقـد ذكرنـا مصـدرها فـي الحاشـية. 
 أو غفلة.  اصدرها سهًومسائل لم نشر لم وربما وجدت

  . -إن أمكن -تقسيم المسائل إلى مجموعات، ولكل مجموعة عنوان جامع بهاـ ٣
  عنوان بارز لكل مسألة بحيث يسهل الوصول إلى المسألة المطلوبة. وضع -٤

  :مستويات تغطية الكتاب ومتابعته
  ثالثة مستويات من التتبع واإلحصاء: يحوي هذا الكتاب على

   :: تغطية شاملةالمستوى األول
، المراجع في جميـع مسـائل الكتـابهؤالء  لتغطية فتاوى –قدر اإلمكان  –سعى ن

  .&روح اهللا الخمينياإلمام السيد  ـ  ١ وهذا يشمل :
 .�السيد علي الخامنئيـ   ٢
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  &.السيد أبو القاسم الخوئيـ   ٣
 .�السيد علي السيستانيـ   ٤

 .�السيد محمد سعيد الحكيمـ   ٥

 .�شيخ ناصر مكارم الشيرازيالـ   ٦

  .�الشيخ الوحيد الخراسانيـ   ٧

 .&لسيد محمد الشيرازياـ   ٨

 .�الشيرازي السيد صادقـ   ٩

  . &الشيخ محمد أمين زين الدينـ   ١٠
  .األعالم هؤالء اتفاق مورد فالحكم) متفق( قلنا وحيث

   المستوى الثاني: تغطية جزئية:
 جميـع فـي آرائهـم بتتبـع التـزام دون لكـن ءالفقها لبعض فتاوى أضيف أن رأيت

  :وهم)، متفق( قولنا في آرائهم نلحظ أن ودون، المذكورة المسائل
  .�الزنجاني الحسيني موسى السيدـ ١

   .�السبحاني جعفر الشيخـ ٢
  .�الفياض إسحاق محمد الشيخـ ٣

  . �السيد محمود الهاشمي الشاهروديـ ٤
  .�الحائري الحسيني كاظم السيد -٥

 مصـباح كتـاب على رأيه نقل في اعتمدت وقد .&عصفور آل حسين الشيخـ ٦
   ).العباد سداد( كتاب إلى مضاًفا، والمعتمرين الحجاج أحكام في الناسكين

  :متواضعةالثالث: تغطية المستوى 
ربما وجدت مسائل احتياطية تحتاج إلى مزيد من اآلراء، فأضفت لها ما تيسر مـن 

  وربما كان في ذكر تلك اآلراء فائدة علمية للمرشد العزيز. .فتاوى ألعالم آخرين
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  .�الشيخ لطف اهللا صافي الكلبيكاني -١
  .�الشيخ بشير النجفي -٢
  .�السيد عبدالكريم الموسوي األردبيلي -٣

  :بها التذكير في أهمية أرى أمور وهنا
  الالزمة: تعريف بالمصطلحات: : : : ولولولولاألاألاألاأل    األمراألمراألمراألمر

 مـع بالتعاون الفقيه للولي التابع الحج تحقيقات مركز قام :المحشى المناسكـ ١
 ومـن ،+الخمينـي لإلمـام الحـج مناسـك إلـى العلماء حواشي بإضافة المراجع مكاتب
 كتـبم من ومصّدق مختوم وهو، كثيرة إضافية استفتاءات وجود المنسك هذا مميزات
 نقـل فـي المنسـك هـذا علـى اعتمـدنا ولهذا .اوغيرهم مكارم والشيخ ،السيستاني السيد
  .<المحشى المناسك> باسم الحاشية في ذلك إلى وأشرنا الفتاوى بعض
 تلـك فـي الـذكر سـابقيـ  عشـرةال العلمـاء بـين خالف يوجد  ال أنه يعني :متفقـ ٢
  .مخالفة أو كانت موافقة اآلخرين العلماء رأي نلحظ أن دون، المسألة
  .ادقالسيد ص وأخوه الشيرازي محمد السيد هما: الشيرازيانـ ٣
  .الشيرازي محمد السيد هو: الشيرازيـ ٤
 منهـا والمراد، عصفور آل الشيخ كلمات في العبارة هذه تكررت :ادًم يهريقـ ٥
  .شاة أو بقرة أو بدنة ذبح

  .المرجع مكتب إلى اورقًي االستفتاء تقديم تم :خطي استفتاءـ ٦
 وتجيـب، رنتاالنت عبر االستفتاءات تستقبل المكاتب بعض :مختوم استفتاءـ  ٧
 بالماســح صــورة( المكتــب أو نفســه المرجــع خــتم تحمــل األصــل مــن بصــورة عليهــا

  ).للفتوى )١(الضوئي

                                      
  .السكانر: الضوئي الماسح )١(
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  :جمع حاصل األقوال ال نصوص العبائرالثاني: الثاني: الثاني: الثاني:     األمراألمراألمراألمر
 علـى التي العملية الوظيفة بيان هو الكتاب هذا في إليه نسعى الذي األول الواجب

 فـي واختالفـاتهم الكـرام المراجـع آراء فـظح تبسـيط إلـى امضـاًف. بها القيام المكلف
 والتعـابير الفتـاوى نـص بنقـل المسـائل مـن كثيـر في نعتن لم لذا .والعمرة الحج مسائل
 أو المرجـع عنـد الـدليل وقـوة وجـه علـى ترتكـز األحيـان من كثير في هي إذ .الفقهية
 مقام في يالدين المرشد أو الحاج يعنيان ال وكالهما. البيان أسلوب في اختالف محض
 ال( المراجـع أحـد قـول بـين كتابنا فيـ  مثًالـ  نفّرق لم لذا .الحج مناسك تعليم أو تعلم
ــين نفــّرق لــم وهكــذا، تــرخيص كالهمــا إذ) يجــوز( آخــر وقــول) بــأس ) األقــوى( ب

 ،نعـم .المقـام هـذا فـي والمكلف المرشد يهم ما هو وهذا. فتوى كالهما إذ) األظهر(و
  .الخبير القارئ على تخفى لن ألسباب العبائر نصوص نقل تأيناار المسائل كثير من في

  :ومميزات فوائد أسلوب لكل: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث    األمراألمراألمراألمر
 الوهم احتمال في يوقع الفتوى من والحاصل المعنى نقل بأن، األحبة بعض أشكل
  !الصحيح؟ الفهم هو الكاتب فهمه ما أن يثبت الذي فما، الكاتب من واالشتباه
 أردت ولـو. اسـابًق ذكرته لما األسلوب هذا ارتأيت أني الإ، صحيح إشكال وهذا

 مـع اختلفـت لو أني كما. له المرسوم هدفه عن الكتاب لخرج العبائر نصوص أذكر أن
 أن الطبيعـي مـن بيننـا؟ يحكم الذي فمن، لمرجع عبارة أو فتوى فهم في الكريم قارئي
 الـدليل يقـم لـم مـاـ  صـحيحال هو فهمه أن - القارئ أو الكاتب سواء - اإلنسان يعتقد
  .ـ  خالفه على

  المندوبات والمكروهات الواردة في الكتاب:الرابع: الرابع: الرابع: الرابع:     األمراألمراألمراألمر
 ال، المطلوبية برجاء بها يؤتى الكتاب هذا في المذكورة والمكروهات المندوبات

 فـي ورد كمـا بهـا العامـل يـؤجر، نعـم. فيهـا لـرأيهم المراجـع أكثر إبداء عدم مع سيما
  .الفريقين عند الصحيحة )بلغ من( روايات
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  :متعلقاتها بجميع المسائل على اإلطالع ضرورة    س:س:س:س:الخامالخامالخامالخام    األمراألمراألمراألمر
 كمـا، استدراكات أو تفريعات أو استثناءات المسائل لبعض تكون أن الطبيعي من

لـذا ال يكتفـي  .أفضـل بشـكل بعضها من المراد توضيح في تسهم األخرى المسائل أن
لمسألة، بل ينظر في جميع متعلقاتها من (هوامش، القارئ الفاضل الكريم بقراءة أصل ا

  وتنويهات، وفروع، واستفتاءات، وفوائد، ومسائل مترابطة).
        ::::عن كتب المناسك اكتابنا ال يغني تمامً    س:األمر الساداألمر الساداألمر الساداألمر الساد

عـن كتـب  ونهـائي ليس من أهداف هذا الكتاب أن يغني المرشـدين بشـكل تـام
يدويـة مليئـة بكتـب المناسـك  المناسك. كيف وأنـا أصـطحب معـي فـي الحـج حقيبـة

والمسائل، ومسـائل الحـج أوسـع وأكبـر مـن أن تضـمها دفتـان، ال سـيما مـع اخـتالف 
بـل المرشـد الخبيـر يـدرك وجـود مسـائل لـم تتعـرض لهـا كتـب  المراجع في الفتوى.

ي مسـائل المناسك، ولذا ظهرت الحاجة عند جميع المراجع في طباعة كتب أخـرى فـ
  .رةواستفتاءات الحج والعم
  : أضف ما تحتاجه من فتاوى إلى هامش الكتاب:األمر السابعاألمر السابعاألمر السابعاألمر السابع

لــم يكــن بوســع هــذا الكتــاب أن يشــمل آراء جميــع المراجــع أو يوضــح جميــع 
المسائل، فإذا كنت بحاجة إلى رأي مرجع لم نتعرض لـه، أو رأيـت أهميـة مسـألة لـم 

  نذكرها، فيمكنك أن تهمش الكتاب بكل ما تحتاجه.
تظر مـن هـذا الكتـاب أو أي كتـاب آخـر أن يقـوم بجميـع مـا وبعبارة أخرى ال تن

   تحتاجه.
  : هل هذا الكتاب معصوم عن الخطأ؟لثامن لثامن لثامن لثامن األمر ااألمر ااألمر ااألمر ا

هذا الكتاب جهد بشري فردي، وحاشا هللا تعالى أن أدعّي له العصمة مهمـا بـذلت 
لخطـأ يفقـد الكتـاب في مراجعته وتصحيحه من جهود وأوقات. ويبقـى هـل احتمـال ا

  !؟رهقيمته واعتبا
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حيـث نجـد فيهـا التضـارب إذا كان كذلك فماذا سنفعل مع كتب المناسك نفسها 
وبعـض المكاتـب  والمعارضة، فظهرت لنا طبعات للمناسك بعضـها أوثـق مـن أخـرى،

  .بعد سنوات من العمل بالنسخة السابقة (مصححة ومنقحة) أصدر
 رضــات فــي كتــبوالحاصــل: ال يخفــى علــى المرشــد الخبيــر وجــود بعــض التعا

، وكـذا إجابـات أفـراد لجـان االسـتفتاء، فهـل يسـقطها هـذا األمـر عـن المناسك نفسها
  االعتبار؟

العصـمة فـي فهـم ونقـل فتـاوى يعتقد في نفسه  البل وكذا من يقرأ هذه األسطر، 
  يعتمدوا نقله للفتاوى لهم.للحجاج أن جاز فكيف  المرجع،

  :: تقييم مصادر الفتاوىتاسعتاسعتاسعتاسعاألمر الاألمر الاألمر الاألمر ال
ولكـن هـل هـذه  واع متعددة من المصادر ذكرناهـا فـي الهـوامش.اعتمدنا على أن

المرشد نفسه. فهناك من ال يطمئن إلـى  در معتبرة أو ال؟ هذا األمر تحقيقه بعهدةالمصا
ت، وهناك مـن ال يـؤمن بإجابـات لجـان االسـتفتاءات، وغيـر ذلـك. ترننالموقع على اال

  تبار هذه المصادر.والحاصل: يبقى على عهدة القارئ العزيز النظر في اع
وقد رأيت أن أضيف بعض الفوائـد فـي عمليـة اإلرشـاد، وقـد جـاءت هـذه هذا، 

الفوائد نتيجة الممارسة والتجربة، وبعض هذه الفوائد عامة نذكرها هنا، وبعضها خاصة 
  : ـ إن شاء اهللا تعالى ـنذكرها في مواطنها من الكتاب 

        : الحملة مركب واحد    :)١(الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

ال بد من تعاضد الجهود وتظافرهـا، وال يمكـن  الحملة وتحقق إنجاًزحتى تنجح ا
فالنجـاح هـو حصـيلة تعـاون وجهـود المرشـدين واإلدرايـين  أن يغني قسم عـن آخـر.

  .اوالتغذية والسكن والمواصالت والصوتيات واإلعالم والحجيج أيًض
مكّبر يز بتجه مكن المرشد القوي من أداء عمله إذا لم يقم مسؤول الصوتياتال يت
ــ الصــوت ــاد الصــحيح والمت ــدة اإلرش ــا فائ ــكل الصــحيح، وم ــتطعيبالش ــم تس  ن إذا ل



ì†ÛÃÖ]æ<s£]<Ô‰^ßÚ<»<ìçf£]< < ٨
إيصال الحجاج في الوقت المطلوب؟! ومـا فائـدة الطعـام الجيـد والسـكن  المواصالت

 افائدة كل تلك العوامل إذا لـم تجـد حجيًجـ المريح إذا لم يتوفر اإلرشاد القويم؟! وما
  اونون في التغلب على صعوبات الحج وظروفه؟!!يحضرون ويستمعون ويسألون ويتع

فـي نجـاح  ارئيسًي اأيها األحبة!! كلنا في مركب واحد، وكل إنسان منا يؤدي دوًر
  الحج.

  : كتابة خطة الحملة العامة، وخطة اإلرشاد :)٢(الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

أن يتم التخطيط والتفكير في جميع شـؤون الحملـة قبـل  امن الجميل والمفيد جًد
لى بالد الحرمين، فال تكون األفكار وليدة الساعة أو الليلة، بل وليدة التفكير االنطالق إ

  الناضج والتشاور والتجارب السابقة لنفس الحملة وللحمالت األخرى.
، كمـا (التغذية الراجعـة) عن البيان أن الخطط تحتاج إلى تجديد وتحديث يوغن

  الرئيسية.ال بد من وجود خطط بديلة جاهزة في حال تعثرت الخطة 
وال يصح أن تكون الخطة في األذهان فقط، بل يجب أن تكون مكتوبة ومعلومـة 

  لدى جميع المعنيين، بل ال توضع الخطة إال بحضور وآراء المعنيين.
يوم والسـاعة قبـل أن وهكذا يعرف كل شخص جدول عملـه ووظائفـه كاملـة بـال

  يخرج من بلده بفترة كافية.
        أو فوج بكل ما يحتاجه من مقومات:تجهيز كل باص : )٣(الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

من الخطأ الذي تقع فيه بعض الحمالت أن يكون المرشد في باص، والطعـام فـي 
ت باص ثاٍن، والكوادر في باص ثالث، ومن الطبيعي في ظروف الحج أن تفترق الباصا

ج بال مرشد وال طعام وال خطة عمـل. والصـحيح عن بعضها، وهكذا يبقى بعض الحجي
ضـي وقتـه فـي البحـث عـن قبحيـث ال ي اباص بكل ما يحتاجه تماًم ز كلأن يتم تجهي
  الباص اآلخر.
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ادر والطعـام والشـراب وبعبارة أخرى: كـل بـاص معـه (المرشـد واإلداري والكـو
وخطة العمل) بحيث يكـون فـي غنـى تـام عـن بقيـة باصـات  واألعالم ومكّبر الصوت

  الحملة.
        :ءالعمل على عدم تراكم األخطا    :)٤(الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

من الطبيعي أن تحدث بعض األخطاء هنـا أو هنـاك، إال أن بعـض القـائمين علـى 
الحملة يفضلون تأجيل الحديث مع ذوي االختصاص أو المحاسبة إلى ما بعد الموسم، 

والصحيح أن يبادر ذوي االختصاص بتصحيح تلـك األخطـاء  وهكذا تتراكم األخطاء.
  ك نرجع بصورة مشرقة.لتقليل مواطن الزلل، ولتالفي ما حصل، وبذل

 امن هنا تظهر أهمية وجود جلسة يومية يتم فيهـا تقيـيم مـا حـدث بـاألمس إيجاًبـ
حدوث أو  يجابيات السابقة ونتالفىيث نحافظ على اإل، والتخطيط لعمل اليوم بحاوسلًب
  األخطاء. تكرر

        ::::اإلرشادي    مقومات الطاقم    :)٥(الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

  :لتاليةالطاقم اإلرشادي يجب أن يحوي الخصال ا
ندماج والتقارب فيما بينهم، وهذا يحتاج عادة أن تكون العالقة بينهم حميمة اال ـ١

وقوية. ويصعب أن يحصل اندماج بين أشـخاص يجهلـون بعضـهم. الطـاقم اإلرشـادي 
فريق عمل، وأعضاء الفريق (يكمل) كل منهم نقـص اآلخـر، فـال مجـال للتحاسـد وال 

  سوء الظن. ل
مضاًفا إلـى تأديـة مناسـك الحـج، هنـاك قـيم  :العامة للحملةاإليمان باألهداف  ـ٢

وأهداف تؤمن به إدارة الحملة، وبطبيعة الحال تطالب جميع اللجـان العاملـة بتكـريس 
تلك األهداف. فإذا وجد بعض العاملين يخالف تلك األهداف فمـن الجهود في خدمة 

  الطبيعي أن يربك ويعرقل العمل.
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في الفريق له دوره الذي يقوم به، نظير توزيع أدوار  توزيع األدوار، فكل عضو -٣

  العبي فريق الكرة، أو توزيع أدوار العاملين في مصنع واحد.
وضع الرجل المناسب في المكـان المناسـب أي قوة في أداء الدور المطلوب،  -٤

 }.ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْلَأِميُن{

وأعني بـذلك أن ال تعتمـد الحملـة علـى  روف الطارئة.للظ اوجود بديل، تحسًب ـ٥
مرشد فقهي واحد أو خطيب حسيني واحد، إذ ربما يحـدث عـائق عـن أداء دوره مـن 

 مرض أو غيره. 

عدم التصادم بين أعضاء اإلرشاد خاصة، وبين أعضاء     :)٦(    الفائدةالفائدةالفائدةالفائدة

  الحملة عامة:

أو ينسـاها، وال بـد مـن  ةفي بيان مسألة علميـ كٌل مناالعصمة ألهلها، لذا قد يخطأ 
ومــع كامــل  ،بيــان الحــق فــي ذلــك، ولكــن بــدون تصــادم مــع بقيــة الطــاقم اإلرشــادي

إن عملية التصادم واالختالفات أمام الحجـيج  االحتفاظ بمكانة ذلك المرشد المخطئ.
  توهن في مكانة الطاقم اإلرشادي وتفت عضده.

  مسؤولية اإلرشاد الفقهية:    :)٧(    الفائدةالفائدةالفائدةالفائدة

، األمان بر إلى الحاج بإيصال اإلرشادية اللجنة تكفل تعني اإلرشادية المسؤولية
 وال .مرجعه رأي وفق صحيح حج على ليحصل الحاج يحتاجه ما جميع إيضاح عبر

 خالل من بها المبتلى المسائل جميع بتتبع يقوم أن بعد إال ذلك ضمان للمرشد يمكن
 في الموجودة والفتاوى)، االستفتاءات كتب(و،المرجع لذلك) الحج مناسك كتاب(

 حج على يحصل وتوجيهاته المرشد إرشادات الحاج اتبع لو بحيث، النت على الموقع
  على أسئلة الحاج لوحدها. جابةاإل مجرد وال يكفي .مرجعه فتاوى وفق صحيح

 طاف لو .الحكيم سعيد محمد السيد مقلدي أحد القافلة في كان لو :بمثال لنأت
 علم لوو .حسب فتوى مرجعه باطل طوافهف % إبراهيم اممق من أبعد الحاج هذا
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 لم ألنه اإلرشاد على بالمسؤولية يلقي أن الطبيعي من، ذلك بعد المسألة بهذه الحاّج
 يسأل لم الحاّج بأن تعتذر أن اإلرشاد لجنة من الناس يقبل هل .المسألة هذه له يبين
 يطالبون ألنهم، العذر هذا يقبلون ال الناس رأي مرجعه في حدود المطاف ؟؟!! عن

  .بنفسه عنها يسأل لم وإن حتى المسألة هذه إلى الحاج وتنّبه بنفسها تبادر أن اللجنة
 من اقريًب الطواف صالة وصّلى، الخامنئي السيد ديقلّ  حاج ذهب لو :آخر مثال

  أن ال تقل المسافة الفاصلة عن شبر. يشترط الخامنئي السيد أن ذلك بعد وعلم، امرأة
وبالتالي هو الذي يتحمل المسؤولية  المرشد سؤاله عدم بسبب خطأ الحاج هنا له

  بسبب عدم مبادرة المرشد لتوضيح هذه المسألة للحجاج؟ أو ؟الشرعية
 مجرد ليست -الناس ويفهمها أفهمها كما – اإلرشادية المسؤولية :الخالصة

 فتاوى لبعض عرضالت مجرد وليست، الحاّج يطرحها التي المسائل بعض على إجابة
بطريقة أو  – اإلرشادية اللجنة تتكفل أن هي اإلرشادية المسؤولية بل، المرجع
 رأي على صحيح حج على للحصول الحاج يحتاجه ما جميع بيان إلى وتبادر -بأخرى
 التي المصادر جميع وحفظ بمراجعة إال ذلك يضمن أن للمرشد يمكن وال، مرجعه
 أي مقلدي قبول خالل من والثقل الصعوبة من اًئشي لنا يكشف وهذا. إليها أشرت
  .المراجع من مرجع

        وضع سقف لعدد المراجع:    :)٨( الفائدةالفائدةالفائدةالفائدة

 كانت مهما بتجاوزها السماح يمكن ال استيعابية قدرة لها القافلة في لجنة كل
 قدرة لها الباصاتف .وعكسية سلبية آثار له االستيعابية القدرة تجاوز ألن، األسباب
  ال يسمح بتجاوزها، وكذا السكن والتغذية وغيرها. استيعابية
 الكم حيث من استيعابية قدرة لها اإلرشادية اللجنة أن أيضًا نؤمن أن يجب إذن

  ) .المراجع عدد( الكيف حيث ومن) الحجاج عدد(
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 في الموجودين اللجنة أعضاء بنفس مباشرة بدرجة يتأثر الحد هذا أن شك وال
 اللجنة أعضاء مالحظة عن منفصًال يكون ال االستيعابي حدال تقدير أن بمعنى، الموسم
  .والعمل التعامل على وقدراتهم وخبرتهم وعددهم

في السنوات األخيرة تعددت المرجعية بشكل كبير، فهـل مـن الصـحيح أن تلتـزم 
ببيان آراء جميع المراجع، حتى وإن وصل عدد المراجع إلى أكثر مـن  االحملة إرشادًي

  فقط في الحملة؟!! اواحًد اكان مقلد هذا المرجع حاًجعشرة، وحتى لو 
أعلى لعدد المراجع من جهـة، كمـا أرى تحديـد سـطح أدنـى  اأرى أن نضع سقًف

لمقلدين ألولئك المراجع. نعم، يمكن للقافلة أن تتكفل باإلجابة على ما لعدد الحجيج ا
كتـاب مناسـك يطرحه الحاج نفسه من أسئلة، وذلك برجوع المرشد عنـد السـؤال إلـى 

ذلك المرجع مثًال، ولكن هذا ال يكفي في الخروج عـن العهـدة الشـرعية واالجتماعيـة 
  كما عرفت في الفائدة السابقة.

إن وضع هذا القانون وبيانه للحجيج مع ذكر أسـبابه منـذ البدايـة، لهـو أمـر يخلـي 
المشاعر بـأن مسؤولية الحملة أمام اهللا تعالى وأمام الحجيج. فال يصطدم الحاج وهو في 

قـد يقـول مـؤمن: >إن هـذا األمـر  الحملة ال تعـرف أحكـام مرجعـه أو ال تقـوم ببيانهـا.
سيؤدي إلى نفور الحجاج الذين يقلدون مراجع آخرين<. والجواب علـى ذلـك : رضـا 
الناس غاية ال تدرك. إذا كان هذا المؤمن منصًفا فسيدرك أن هـذا األمـر إنمـا هـو مـن 

 وسلًسا للحجيج. كما أن من صالح الحـاّج كون اإلرشاد دقيًقاع، وليأجل مصلحة الجمي
ولو قبلنا حجاًجـا  عابرة. تنفسه أن يلتحق بحملة تهتم بآراء مرجعه بدرجة كافية وليس

  ولم نغط آراء مراجعهم بدرجة صحيحة وكافية، فسيرجعون غاضبين حانقين أيًضا.
        المراجع:كيفية السيطرة على إرشاد الحملة كثيرة : )٩(الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

كلما ازداد عدد المراجع زادت االختالفات في األحكام، وصعبت السـيطرة علـى 
 الحملة من ناحية فقهية وتطبيقية، فهذا الرجل يريد سيارة كشف، وذاك يريد البـاص.
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ــى  ــذهاب ألعمــال المســجد الحــرام، وتلــك تريــد الــذهاب إل وهــذه المــرأة تريــد ال
من ناحية إرشادية، فهي مسألة تتبـع ذوق وفـن أما كيفية السيطرة  المخيمات، وهكذا.

  الطاقم اإلرشادي نفسه: وإليك بعض األنماط الموجودة:
  المنبر الفقهي. ع اآلراء بجميع االختالفات فوقمن المرشدين من يذكر جمي ـ١
 ومن المرشدين من يصّنف األقوال إلى (مشهور أو أكثر الفقهـاء) وإلـى غيـره. ـ٢
  لب عند الفقهاء بال أسماء، ثم يذكر أسماء المخالفين ورأيهم.يذكر الحكم الغاأي أنه 
ومن المرشدين من يأتي باألحكام المتفـق عليهـا، وعلـى الطريقـة التـي تكـون  ـ٣

صحيحة على جميع المراجع، فيكفي نفسـه والمسـتمعين جهـد بيـان الطـرق المختلـف 
  فيها.

ئل فقـط، ويوكـل المنبر الفقهـي أمهـات المسـا ومن المرشدين من يذكر فوق ـ٤
بيان التفريعات إلى جلسات أخرى يقّسم فيها الحجيج على أساس تقليـدهم، ويجلـس 

  معهم المسؤول المتخصص في آراء مرجعهم ليبين لهم األحكام الخاصة بمرجعهم. 
        الكرسي الفقهي تكليف ال تشريف:    :)١٠(الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

لمنبر أو الكرسي من المشاكل التي قد تواجه بعض الحمالت: التنافس في صعود ا
  الفقهي.

والحق أن هذا الدور تكليف وثقل ال تشريف وفخر. فمسـؤولية بيـان الحكـم الشـرعي 
بشكل صحيح لهي مسؤولية صعبة كما تعلم، ال سيما فـي ظـروف الحـج حيـث تتعـدد 

  .ويضعف التركيز فيقل االمراجع وتتشابه المسائل ويكون اإلنسان مرهًق
بـل مسـؤولية وثقـل، وال تقتصـر  الـيس وسـاًمعلى كـل حـال، فالكرسـي الفقهـي 

المسؤولية اإلرشادية على ذلـك، بـل بتوزيـع األدوار يتضـح أهميـة اإلرشـاد التطبيقـي، 
وأهميــة التواجــد مــع الحجــيج فــي الســكن وأثنــاء تأديــة المناســك، وأهميــة الــدروس 

  الروحية، وأهمية المنبر الحسيني، وغير ذلك.
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لمستوى العلمي لبقية أفـراد الطـاقم اإلرشـادي من جهة أخرى: إذا وجدت الثقة با

  .ا، وتارة شجرًيا، وتارة عرًضتارة طوًال افيمكن تقسيم الكرسي عليهم أيًض
 اأما التقسيم الطولي فهو أن يرتقي الكرسي هذا اليوم أحد المرشدين، ويرتقيه غًد

رح عمرة مرشد آخر. كما يمكن التقسيم على أساس المادة العلمية، فالمرشد األول يش
  التمتع مثًال، والمرشد الثاني يشرح حج التمتع.

وأما التقسيم العرضي فهو أن يجلس على الطاولة اثنـان ويتقاسـمان بيـان المسـائل 
وقد أثبتت هذه الطريقة فعاليتهـا شـريطة النضـج  واإلجابة على األسئلة في وقت واحد.

  ال التنافس إلبراز األنا. العلمي والعملي والتنسيق المسبق والتعاون بين المرشدين 
الحملـة علـى  ام لجميعـوأما التقسيم الشجري فهو أن يكون هناك كرسي فقهي ع

رأي جميع المراجع أو الغالب منهم، وهناك كراسي أخرى في أوقات مختلفة يتم مـن 
  خاللها بيان خصوصيات المسائل الخاصة بالمرجع الفالني لمقلديه، وهكذا.

  

        إعداد لجان إرشاد نسائية :أهمية ): ١١(الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

مما يؤسف له أن يبقى دور الكثير من لجان اإلرشاد النسائية بعيًدا عن الجانب 
الفقهي، وهو تارة يعود إلى عدم إيمان المرشدين بالمرشدات، وتارة يعود إلى عدم 

 القوافل مع بالتعاون -إعداد المرشدات أنفسهن للقيام بهذا الدور. لذا أقترح 
 البرامج ويشمل) والعمرة للحج مرشدات إعداد( برامج إقامة -الصديقة والحمالت
، الدورة في ومراحل دروس هناك وتكون، مركز بشكل الحج وفقه، الطهارات
تحّمل المسؤولية  لمرحلة األخوات وصول من نطمئن أن إلى، مرحلة لكل وامتحان

 بحيث مبكر وقت في البرنامج هذا يكونيجب أن و. الفقهية من ناحية علمية ونفسية
  .واالتقان للنضج الالزم وقته يأخذ
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        أهمية المباحثة العلمية:    :)١٢( الفائدةالفائدةالفائدةالفائدة

 امجرد اقتناء أو حمل كتب المناسك أو هذا الكتاب ال يكفي ليصبح اإلنسان متقًنـ
العلمــاء. بــل عليــه أن يبــذل الجهــد فــي فهــم وحفــظ المســائل.  اتللمســائل واختالفــ

  المرشدين من أهم عوامل رسوخ المسائل في الذهن.والمباحثة العلمية بين 
        العمل بأحوط األقوال ال سيما مع اليسر والسهولة:: )١٣(الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

كل مقّلد ملزم برأي مرجعه، ولكن في بعض الحاالت يتمكن المكلف من العمل 
   !!باالتفاق وبال عسر، فلماذا ال يفعل ذلك؟ ابأحوط األقوال ويكون عمله صحيًح

، وهناك من المراجع اذا كان مرجعك يجيز مسح الرأس في الوضوء منكوًسإ :امثًل
من ال يجيز ذلك، فاألفضل أن تعمل بالطريقة المتفق على صحتها ال سيما وأن ذلـك ال 

  مشقة فيه وال عسر.
  :الحكمة في اختيار المسائل المطروحة    :)١٤(فائدة فائدة فائدة فائدة الالالال

د الحكـيم يبتعـد عـن يقال أن الحكمة هي وضع الشيء في موضـعه، لـذا فالمرشـ
  المسائل التالية:

لطـرح مسـائل ليسـت واقعيـة  امناسًب االمسائل الفرضية، فموسم الحج ليس وقًت -١
إلـى الطـابق العلـوي مـن  ×، كحكم صالة الطـواف إذا تـم نقـل مقـام إبـراهيماحالًي

  .المسجد
حملـة نـت الا، فـإذا كالحملة الفوج أو حجاجمسائل غير المبتلى بها بالنسبة لال -٢

  ستحرم من قرن المنازل، فال معنى لذكر أحكام اإلحرام من مسجد الشجرة.
حبوب  : حيث أن الكثير من النساء يتناولنبمثال المسائل قليلة االبتالء، ولنأِت -٣

ج، بـل سـط أحكـام الحـائض بمحضـر جميـع الحجـيتأخير الدورة الشهرية فال معنى لب
يمكنهـا مراجعـة  ام خاصة، فمن كانت حائضـً يكتفى بالتنويه إلى أن الحائض لها أحكا

الطاقم اإلرشادي ليشرح لها حكمها الشرعي، وبذلك ال ندخل عموم الحجيج في شرح 
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ال سيما إذا أردنا شرح الحكم علـى اخـتالف آراء  ـمسألة تمس امرأة واحدة أو اثنتين 

  .ـ المراجع
ب، لـذا: مـن كما أن الحكمة تقتضي طرح المسائل المطلوبـة فـي الوقـت المطلـو

مكة. ألن هـذه  في احالًيالخطأ أن نتحدث عن تفريعات االستطاعة المالية للحج ونحن 
  التمتع. المسألة موطنها قبل انطالق الحاج من بلده، ال بعد عمرة

أن ال نتعرض آلراء مرجع ال يوجد له مقلـدون فـي الحملـة أو  اومن الحكمة أيًض
  ة وأردنا بيان آراء بقية المراجع فذلك شأن آخر.الفوج. نعم، إذا كانت المسألة احتياطي

  :يقال يعلم ما كل ليس :)١٥(الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

في عنوان (الحكمة) الذي طرحناه في الفائدة  اوإن كانت هذه الفائدة تندرج واقًع
  السابقة، ولكنا أفردناها بالذكر ألهميتها:

ــض ــتحبات( بع ــات( أو) المس ــتحبابية االحتياط ــي) االس ــذك ال أن ينبغ ــوم رت  لعم
  .اإللزامية األحكام )بعض( حتى بل، والمعتمرين الحجاج

، الترويـة يـوم عصر لإلحرام باالغتسال الحجاج يبدأ أن الطبيعي من: ذلك توضيح
فلو تم بيان ، الحدث األصغر بعضهم من يصدر فقد، والتلبية اإلحرام عقد يتأخر وحيث

 الحجــاج بعـض يكــرر ثحيـ دوامــة فـي سـتقع الحملــة فـإناسـتحباب إعـادة الغســل، 
  !!غسلهم

 للمناديـل المحرمـة المـرأة السـتعمال بالنسـبة المراجـع بعـض يتشـدد: آخـر مثال
 وقوعهن فإن أخرى جهة من. ومشقة صعوبة في سيقعن لهن ذلك شرح تم فلو، الورقية

أن األفضل  أرى لذا. الكفارة يوجب وال الحج وال باإلحرام يضر ال جهل عن ذلك في
  ذكرها للحجيج، إال أن ُتسأل عنها، فال يبقى أمامك إال بيان رأي المرجع. هو االبتداء ب

 وطـواف والسـعي وصـالته الحج طواف( مكة أعمال المرأة قّدمت لو: ثالث مثال
 الفقهـاء بعـض ذكر، منى من رجوعها بعد تحض لم ثم، الوقوفين على) وصالته النساء
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 المـرأة يوقـع االسـتحبابي االحتيـاط هـذا نوبيـا. األعمـال تلك بإعادة ااستحبابًي ااحتياًط
 تعـب مـن الحج في ما مع أخرى مرة مكة أعمال تعيد حيث، شديد تعب في ومحرمها
   .وإرهاق

        من قول (ال أعلم): نال تستحي: : : : ))))١٦((((الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

ِه ِإالَّ َأَلــْم ُيْؤَخــْذ َعَلــْيِهم مِّيَثــاُق اْلِكَتــاِب َأن الَّ ِيُقوُلــوْا َعَلــى الّلــ..  {قــال اهللا تعــالى 
بخمـس لـو ضـربتم إليهـا آبـاط  أوصـيكم>: ×أمير المؤمنينوروي عن  .)١(}..اْلَحقَّ
وال يستحين  ،، وال يخافن إال ذنبهال يرجون أحد منكم إال ربه. الكانت لذلك أهًل اإلبل

أن  يءيعلـم الشـ وال يستحين أحـد إذا لـم ،سئل عما ال يعلم أن يقول ال أعلمأحد إذا 
لصبر من اإليمان كالرأس من الجسد، وال خير فـي جسـد ا بالصبر فإّن وعليكم ،يتعلمه

    .)٢(<، وال في إيمان ال صبر معهال رأس معه
    .)٣(<أصيبت مقاتله )ال أدري(من ترك قول >: ×روي عنه أيًضا و

رفعة ويزيده في قلوب  ، بل يزيدهاال يضع منزلته )ال أدري(واعلم أن قول العالم 
، وهـو دليـل واضـح له بالتزامـه الحـق ا، وتعويًضمن اهللا تعالى عليه ا، تفضًلالناس عظمة

  بمسائل معدودة .  الجهُل ال يقدح في المعرفِةو .ى عظمة محله وتقواه وكمال معرفتهعل
            أهمية التهيؤ للحج :    ):١٧(الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

: يـا عيسـى إنـي  �عيسى بن أبي منصور قال : قال لـي جعفـر بـن محمـد روى
  .)٤(فيما بين الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج وجّل هللا عّزأن يراك ا أحّب

                                      
 .١٦٩سورة االعراف :  )١(

 .١٨:  ٤نهج البالغة  )٢(

  .١٩:  ٤نهج البالغة  )٣(
 . ٥٨١:  ٤الكافي  )٤(
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والتهيؤ للحج له عدة جوانب، أبسطها الجانب المـادي وجدولـة األعمـال، بحيـث 
يجمع المال وينظم أعماله وأشغاله ليتمكن من المسير للحج في أوانه دون أي مـانع أو 

  عائق. 
يحتاجه من مسائل دينية ليؤدي  وهناك التهيؤ العلمي بحيث يتعلم اإلنسان جميع ما

الحج في وقته بطريقة أفضل. ومن الواضح أن التعلـيم اآلنـي أو قبيـل الموسـم ال يتـيح 
  الوقت الكافي لتلقي المعلومات بالطريقة والدرجة المطلوبة.

ويوجد أيًضا التهيؤ النفسي والروحي للضيافة اإللهية. فالروح اإلنسانية بحاجة إلى 
حتجنا لألذان واإلقامة قبل الدخول في الصالة، وذلك ليجمع المصّلي تمهيد وتدّرج، فا

شتات قلبه وخواطره. واحتجتا لشهر رجب وشعبان، لنـدخل فـي ضـيافة شـهر رمضـان 
ا يحتـاج إلـى  المبارك. واحتجنا ثلثي الشهر المبارك لعلنا نتهيأ لليلة القدر. والحـج أيضـً

ليق في فضاء الروحانيـة إلـى عـالم أرفـع، تهية نفسية وروحية، ليتمكن اإلنسان من التح
وليعيش معنى اإلحرام والطواف والسعي والوقوف والمبيت. فهناك فرق كبير جًدا بين 
من يسمع المعلومات عن أسرار الحج، وبـين مـن يعيشـها ويتـذوقها ويسـبح فـي عـالم 

  أرفع.
            أهمية البرنامج التمهيدي قبل الحج :    :)١٨(الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

رنامج التمهيدي قبل الحـج هـو المراجعـة التطبيقيـة للطهـارات من أهم وظائف الب
والصالة. والصالة عمود الدين، وإن ُقبلت ُقبل ما سواه، وإن ُرّدت ُرّد مـا سـواها. كمـا 

بحاجة إلى طهارة صحيحة، ومن ضـمن  -وهو من أركان الحج والعمرة –أن الطواف 
ل الحـج بأيـام قصـيرة مـع كثـرة المناسك صالة الطواف، إال أن تطبيق هذا البرنامج قبـ

الحجيج وتراكم األعمال يؤدي إلى عدم أخذ الحاج نفسه الوقت الكافي في تصـحيح 
أخطائه. نعم، أخبرناه بوجود خطأ هنا أو هناك. ولكّنا لم نستطع تصحيح الخطأ في هذه 
ا العجالة، ال سيما إذا كان الخطأ سيرة وسلوك درج عليه اإلنسان منذ عدة سنوات. علًم
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ا تبـرز لـديك  أن الجاهل الملتفت المقّصر حاله أسوء من الجاهل البسيط الغافل. وأيضـً
  مشكلة المتخلفين عن إخراج الخمس الواجب، وتصحيح وضعهم. 

حاصل المشكلة : وقت البرنامج التمهيدي قصير وضيق، واألعمال المطلوبة منـه كثيـرة 
ا أقترح أن يتم فصل (تطبيـق لذ شرح أعمال عمرة التمتع). -خمس -صالة -(طهارات

الطهارات والصالة والخمس) عن (البرنامج التمهيـدي لعمـرة التمتـع). وذلـك علـى أن 
،  -مثًال –يبدأ (تطبيق الطهارات والصالة والخمس) للحجيج في شهر رمضان المبارك 

حيث النفوس متوجهة هللا تعالى، وال أقل في شهر شوال، فيقّسم الحجيج الـذي سـجلّوا 
ئهم إلى مجموعات وفق جدول. وبهذا تأخذ كل مجموعة الوقت الكافي في فهم أسما

وتطبيق الطهارة والصالة بطريقة صحيحة. ويمكن التأكد مـن تصـحيح المخطئـين لمـا 
  وقعوا فيه من أخطاء، مضاًفا إلى تصحيح وضع الخمس.

أما البرنامج التمهيدي الذي يكون عادة قبـل الحـج بأسـبوعين، فيخصـص لشـرح 
  مال عمرة التمتع، ومتابعة األشخاص المتخلفين عن المرحلة السابقة.أع

        أهمية ذكر زبدة األحكام قبل كل عمل:: )١٩( الفائدةالفائدةالفائدةالفائدة

مهما شرح المرشد وأوضح المسائل، إال أن الكثير من الحجيج بحاجـة إلـى ذكـر 
  الخالصة والزبدة قبل مباشرة العمل نفسه.

التوجـه إلـى  أو أثنـاء الطواف والسعي قبـلل ر بأهم مسائيالتذك -امثًل -لذا ينبغي 
  بيت اهللا الحرام، وكذا الحال في خالصة أحكام رمي الجمرات.

        مخاطبة المؤمنين حسب قاعدتهم الثقافية:    :)٢٠(الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

  عدين في هذا المضمار:ونذكر ُب
االبتعـاد عـن المصـطلحات والتعبيـرات الحوزويـة التـي قـد تشـوش  البعد األول:

في الحوزة يراد بها اإلعادة، ولكن في األوسـاط  اة (يستأنف  الطواف) مثًلالفهم: فجمل
  االجتماعية يراد بها اإلكمال. 
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ذكر الجواب النهـائي: تـارة يكـون السـائل االكتفاء بعدم التشقيق، و البعد الثاني:

بمستوى يؤهله لتذكر تشقيقات السـؤال والحـاالت، ويتـولى هـو التطبيـق. مثالـه: قولنـا 
). هنا على السائل أن يقرر بنفسه هل هو جاهل قاصر أو ال، اقاصًر اذا كان جاهًل(يصح إ

  وبالتالي يطبق الحكم الشرعي على نفسه.
، فاألفضل أن تسأله عن اسم مرجعه، ثـم تسـأله اوتارة يكون السائل كبير السن مثًل

ي فقـط عن خصوصيات مسألته، لتعرف الحالة التي يندرج فيها، فتعطيه الجـواب النهـائ
  أو الصحة.  اوهو اإلعادة مثًل
        استعمال وسائل شرح متعددة:: )٢١(    الفائدةالفائدةالفائدةالفائدة

مع تطور وسائل التعليم ينبغي على المرشد الفاضل أن يستعين بتلـك الوسـائل فـي 
إيصال المعلومـات وترسـيخها فـي أذهـان المـؤمنين، ال سـيما وأن البشـر يختلـف فـي 

  فادة من الوسائل التالية في شرح المناسك:الطريقة التي يتأثر بها. لذا يحسن االست
 .الخاصة بالحج الكمبيوترية واألقراص األفالمـ ١

  اللوح واألقالم.ـ ٢
، أو رسـم اعمـال مثًلـكرسم مشّجر يوضـح تسلسـل األ رسوم توضيحية.صور وـ ٣

 موضع الجمرات، وكصور توضيحية لتروك اإلحرام.

  . PowerPointتقديمية عروض  -٤
 كمجّسم توضيح للكعبة والمطاف والطريقة الصحيحة للطواف. المجسمات، - ٥

  مسابقات في مناسك الحج. -٦
        في الجّوال: المناسكحمل نسخ من     :)٢٢( الفائدةالفائدةالفائدةالفائدة

بطبيعة الحال أن المرشد ال يكون مع كتب المناسك والمسائل في جميع األحوال، 
قـد يحتـاج المرشـد كما أن البشر عرضة للنسيان أو الشك فيما حفظه أو تعلمـه، لـذلك 

مراجعة بعض المسائل في تلك الظروف، لذا أقترح تحميل نسـخة مـن المناسـك علـى 
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مرافقـة الظـل، وبـذلك يـتمكن مـن أكثر مـن لإلنسان  اجهاز الجّوال الذي أصبح مرافًق
  المراجعة الطارئة والسريعة.

  ية إضافية للجّوال:رحمل بطا: )٢٣(    الفائدةالفائدةالفائدةالفائدة

مرشـد فـي تواصـله مـع اآلخـرين هـو فـراغ بطاريـة من المشاكل التي قد تواجه ال
  .جواله، ال سيما في يوم العيد وما بعده. لذا أنصح بحمل بطارية إضافية

  :االحتياطات في الشرعية الضوابط مراعاة    :)٢٤( فائدةفائدةفائدةفائدةالالالال

 األعلم إلى فيها يرجع الوجوبية االحتياطات فإن، المراجع بين المشهور الرأي وفق
 إغماض مع فاألسهل األسهل إلى مباشرة الرجوع يتم أن الشائعة األخطاء ومن. واألعلم

. هذه مسألة يجب تنبيه الحجيج عليها، ويجب التـزام المرشـد األعلمية مسألة عن النظر
  بها.

  : الوجوبية االحتياطات في استفتاء    :)٢٥(فائدة فائدة فائدة فائدة الالالال

 ارجـو إلى انتقل ثم، الوجوبية االحتياطات بعض في المراجع أحد إلى رجعت إذا
 يجـوز وهـل المسائل؟ تلك في تقليده على أبقى أن وفاته بعد لي يجوز هل، تعالى ربه
  حياته؟ أثناء فيها إليه أرجع لم أخرى وجوبية احتياطات في إليه الرجوع اأيًض لي

 إذا غيرهـا في بل، المسائل تلك في تقليده على البقاء له يجوز، نعم :)١(السيستاني
  .امطلًق إليه االحتياطية المسائل في بالرجوع التزم

  .احتياطات من وغيرها إليه فيه رجع فيما تقليده على البقاء له يجوز :)٢(الحكيم
 الشـخص فرجـع وجوبًيا احتياًطا المسائل بعض في مقلده احتاط إذا :)٣(السبحاني

 حتـى المجتهد ذلك فتوى على المسائل تلك في البقاء له فيجوز، آخر مجتهد إلى فيها

                                      
  .خطي استفتاء )١(
  ق.ه.١٤٢٩ /٧/٢ بتاريخ مختوم استقتاء )٢(
  .١٠٩٧ برقم خطي استفتاء )٣(
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 حياتـه زمان في إليه يرجع لم أخرى وجوبية احتياطات في إليه الرجوع وأما. هوفات بعد
  .جائز فغير

 تقليـد فإنـه، الثاني دون، األول في البقاء يجوز السؤال فرض في :)١(السيد صادق
  .بقاًء وليس ابتدائي

 إليـه الرجـوع عن فضًال باحتياطاته العمل في عليه يبقى أن له يجوز ال :)٢(الفياض
 المجتهـد إلـى يرجـع أو لمقلـده اتبًعـ بهـا يعمـل أن عليه ويجب، أخرى حتياطاتا في

  .فاألعلم األعلم الحي

توان  یم ايکرده است، آ اطياحت ديکه مرجع تقل یدر مسائلس:  :))))٣٣٣٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
   رفته رجوع نمود؟ ايکه از دن یبه فاألعلم

  ت.اس زيرجوع جا -زييهر چند در زمان تم -او را درک کرده اگرج: 
        اإلرجاع في االحتياطات الوجوبية دون علم المكلف:: : : : ))))٢٦((((الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

فـي المسـألة، والمرجـع  اتارة يقوم المرشد بذكر أن المرجع الفالني يحتاط وجوًب
وهنا يبقى أمـام المكلـف أن يختـار بنفسـه إمـا  أو الصحة. -مثًال -العالني يرى الجواز 

  العمل باالحتياط وإما الرجوع إلى الغير. 
وتارة أخرى: يذكر المرشد فقط صحة العمل أو الجواز، وذلك بالفذلكـة السـابقة 

فهل مـن حـق المرشـد القيـام بالطريقـة  ولكن دون أن يشرح ذلك ويوضحه للمكلف.
  الثانية؟ 

  كمن في بعدين:يقبول هذه الطريقة  العائق أمام أقول:

                                      
 ق.ه.١٤٢٨ /٢٩/١٢ بتاريخ خطي استفتاء )١(

  ق.ه.١٤٢٩ /١٤/١ بتاريخ مختوم استفتاء )٢(
 www.zanjani.irالموقع الرسمي:  )٣(
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ع إلـى الغيـر، بـل أن يختار المكلف الرجو اليس من الضروري دائًم البعد األول:
  قد يفّضل االحتياط موافقة لمرجعه.

  عدم إحراز من هو (فاألعلم) بنظر المكلف. البعد الثاني:
  وإليك ما ظفرت به من آراء الفقهاء في ذلك:

ن يـذكر للحجـاج فتـاوى جميـع مـن أالمرشد الديني في الحملـة هـل يلزمـه  س:
ن كـان إا يخالف فتوى مقّلدهم ون ال يوقعهم فيمأم يكفي أليهم في التقليد إيرجعون 
ــ ــالحكم  امخالًف ــي ب ــن المراجــع اآلخــرين مــن يفت ــة إذا كــان م الحتياطــاتهم الوجوبي

  الترخيصي في مواردها؟ 
لـى مـن إنهـم يرجعـون أحـرز أ: ال يكفي ذلك إَال إذا     الفياضالفياضالفياضالفياض -)١(السيستاني

لمـرجعهم يفتي بالحكم الترخيصي ويعتبرون فتواه حجة في موارد االحتياط الوجـوبي 
  في التقليد.

فتـوى مقلـدهم أو تكلـيفهم  يكفي عدم إيقـاعهم فيمـا يخـالف :)٢(السيد صادق
  الشرعي.

  :)٣( الرجوع إلى (فاألعلم) بعد أداء العمل    :)٧٢(الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

فهـو  اوقت أداء العمل إن طـابق عملـه فتـوى مـن يمكنـه تقليـده شـرًع الخامنئي:
  صحيح ومجزئ.
لفتوى من يستطيع الرجوع إليه، فيمكنـه الرجـوع إليـه  ا: إذا كان مطابًقالسيستاني

  اآلن.

                                      
 . ٣٤٢الحج وملحقاتها : مناسك  )١(

 . ٨٢٧مسألة : م ٧٠٠ )٢(

 ) إال ما أشرت إلى مصدره.٥٧٠وجدت هذه المسألة وأجوبتها في (المناسك المحشى:  )٣(
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بعد أداء أعمال الحج يرجع إلى (فاألعلم) وحيث أن العمل السابق مطابق  مكارم:

  لفتواه فال تلزم اإلعادة.
واألحـوط ثبـوت الكفـارة ال يشترط كون الرجوع قبل العمـل، > :)١(السيد صادق

  .<نحوها بالنسبة لقبل الرجوع للغيرو
        تعذر الحصول على فتوى المرجع:    :))))٢٨((((الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

في حال تعذر الحصول على فتوى في مسألة ما من خالل الوسائل المتاحـة، فهـل 
  يمكن الرجوع في تلك المسألة لمرجع آخر مع مراعاة األعلم فاألعلم؟

المرجـع  يجوز الرجوع في صـورة عـدم العلـم بمخالفـة فتـواه لفتـوى :)٢(الخوئي
  .الذي يقلدونه
  يعمل باألحوط بالجمع بين األقوال. :)٣(الحكيم

  ، وإن كانت مراعاة االحتياط في محلها.ال يبعد الجواز :)٤(السيد صادق
        عالج تعارض الفتاوى:    ):٢٩( الفائدةالفائدةالفائدةالفائدة

تعمدنا نقل ما حصلنا عليه من فتاوى في المسألة وإن كانت متعارضة، وهنـا يبقـى 
  وفق ما يذكره الفقهاء من المرجحات. اظر في تقديم أيهعلى المرشد العزيز أن ين

ا، إذا اختلف ناقالن في نقـل فتـوى المجتهـد فـاألقوى تسـاقطهما مطلًقـ الخميني:
سواء تساويا في الوثاقة أم ال، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمـل بمـا 

  وافق االحتياط من الفتويين أو يعمل باالحتياط.

                                      
 .٢مسألة : م  ١٠٠٠، ٣ /٦٧/  ٤٢٣٢ق، ورقم ه.١٤٣٠ /٧/ ٦استفتاء خطي بتاريخ  )١(

 . ٤٣٠، س ١٤٤:  ٣صراط النجاة  )٢(

 .٢٩٨الحج والعمرة :  فتاوى )٣(

 .١مسألة : م  ١٠٠٠ )٤(
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 عـدول واحتمـال التـاريخ اختالف فمع ، الفتوى في النالناق تعارض إذا الخوئي:
 علـى - باالحتيـاط عمل ذلك غير وفي ، التأريخ بمتأخر يعمل األول رأيه عن المجتهد
   : بل على األقوى.الخراسانيوقال  .الحكم يتبين حتى - وجوًبا األحوط

 ئالناشـ االطمينـان حصـل فـإن مجتهـد فتوى في الناقالن تعارض إذا :السيستاني
 إشـكال، فـال فــعًال فتــواه هــو أحـدهــما نقـله ما بكـون العقـالئية القـرائن تجميع مـن
 أو األعلم، غير إلى رجع أو باالحتياط، عمل المجتهد من االستعالم يمكن لم فإن وإال
  .االستعالم من التمكن حين إلى الواقعة أخر

لتعـارض ، فـال يمكـن ا باإن كانا يخبران عن زمن واحـد فقـد سـقطا مًعـ الفياض:
، االحتيـاط إلـى أن يتبـين لـه الحـال للمقلد أن يعتمد على أي واحد منهما ، بل وظيفته

سنة ويخبر اآلخر قبل فترة  ، بأن يخبر أحدهما قبلإن كانا يخبران عن زمنين مختلفينو
  .، وجب على المقلد العمل بما نقل إليه من الفتوى في الزمن المتأخرقصيرة

 عـدول واحتمال التاريخ اختالف فمع ، الفتوى في الناقالن تعارض إذا الهاشمي:
يعمـل باالحتيـاط حتـى  ذلـك غير وفي ، التأريخ بمتأخر يعمل األول رأيه عن المجتهد

  يتبين الحال.
  :ر): الضابطة بين القاصر والمقّص٣٠( الفائدةالفائدةالفائدةالفائدة

ر فهـو الـذي يلتفـت إلـى جهلـه ويعلـم بـال: )١(الخامنئي طرق أمـا الجاهـل المقصـّ
الممكنة لرفع الجهل، ولكنه ال يسلكها. وأما الجاهل القاصر فهـو الـذي ال يلتفـت إلـى 

  جهله أصًال، أو ال علم له بالطرق التي ترفع جهله.

س: فـرقتم فـي جملـة مـن مسـائل الطـواف والسـعي بـين الجاهـل  :)٢(السيستاني
كمـا هـو الحـال فـي  الجاهل المعتقد بالخالف ـ نه هل يعّدأوالسؤال  ،القاصر والمقصّر

                                      
  . ٤٧ -٤٦: س  ١أجوبة االستفتاءات  )١(
  . ١٧٥مناسك الحج وملحقاتها :  )٢(
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نما يّعد قاصًرا فيما إذا لم يقّصر إ :ج حوال؟جاهًلا قاصًرا في مطلق األ -كثير من الناس 

ي در، كمـن ال يـتعلم فيـؤال فهو جاهـل مقصـّ إو ،في مقدمات حصول الجزم بالخالف
  االعتقاد بما هو خالف الواقع. ىذلك به إل

يسعه التعلم والخروج من الجهـل، ن ال م )الجاهل القاصر( المقصود بـ :)١(الحكيم
ر) مـن يمكنـه الـتعلم (الجاهل المقصـّ  وُيعذر في جهله، وال يحاسب عليه، والمقصود بـ

وال يبذل جهده في معرفة الحكم الشرعي، ويحاسب على جهلـه لـو وقـع فـي مخالفـة 
  . الحكم الشرعي، وهما يختلفان في استحقاق العقاب مع الخطأ في العمل وعدمه

ر )٢(الفياض : الجاهل القاصر هو من كان معذوًرا في عدم تعلم األحكام، والمقصـّ
  ال يكون معذوًرا، وبإمكانه التعلم ولكنه تركه تساهًلا.

  (ما في الذمة) و(امتثال األمر الفعلي): ):):):):٣١الفائدة (الفائدة (الفائدة (الفائدة (

هـل هنـاك فـرق بـين نيـة (مـا فـي الذمـة)، ونيـة (امتثـال األمـر الفعلـي بمـا يريــده 
  سبحانه)؟

متعلق النية في األول امتثال األمـر الشـرعي األعـم مـن الواجـب أو : )٣(انيالسيست
  المستحب، بينما متعلقها في الثاني امتثال األمر األدائي أو القضائي.

  ال فرق بينهما. :)٤(السيد صادق
قصد ما في الذمة أي األمر األعم مـن االسـتحباب أو الوجـوب، ألن  :)٥(الهاشمي

  ستحًبا، أو واجًبا.األمر ثابت عليه إما م

                                      
  http://alhakeem.comالموقع الرسمي:  )١(
 ق.ه.١٤٢٩ /١٢/١١استفتاء مختوم بتاريخ  )٢(

 هـ . ١٤٣٦/ رمضان المبارك /  ١٠استفتاء خطي من النجف األشرف، بتاريخ  )٣(

 . ٤/  ٢٠/  ٦٩٥١هـ، ورقم  ١٤٣٣ربيع الثاني /  /٢استفتاء خطي، بتاريخ  )٤(

 . ٧٣٩، س ١٩١أجوبة االستفتاءات :  -الصراط )٥(
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        في قاعدتي الفراغ والتجاوز:    :))))٣٢((((الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

إذا شك في كل عمل من أعمال العمرة أو الحـج بعـد أن  :)١(الخامنئي -الخميني
دخل في عمل آخر مترتب عليه؛ ال يعتني بالشك، سواًء شّك في أصل العمـل أم شـّك 

  في صحته.
 فـي الطـواف والسـعي ، وفـي قاعدتا الفراغ والتجاوز هـل تجريـان س:> الخوئي:

تجريـان فـي كـل  جميع أعمال الحج ، وعلى تقدير جريانهما في الطواف والسعي هل
الثالث بعد دخولـه فـي الشـوط  شوط من الطواف الواحد ، بمعنى أنه لو شك في صحة

 نعم تجريان في الجميع ، لكن الشك في عدد األشواط أثناء ج: الرابع ال يعتني بشكه ؟
الـذي هـو قيـد فـي ماذا تقصدون مـن االلتفـات ( س:، >)٢( <ل ، واهللا العالمالطواف يبط

خصوص الموضع الذي وجد فيه جريان قاعدة الفراغ) هل هو االلتفات الشخصي إلى 
، ولنفرضه أنه توضأ في مكان مظلـم ، الحاجب، أم يكفي االلتفات إلى مانعية الحاجب

للعمـل  : هو أن يكـون محـتمًال ج جب ؟لكنه في حال الوضوء كان مطمئنا بانتفاء الحا
بالوظيفة، مع علمه بها، وال تكون صورة العمل محفوظة لديـه حـين الشـك ، مـع عـدم 

  .)٣( <اليقين بغفلته
من شك في صحة صالته بعد الفراغ منها لم يعتن بشكه، وكـذا إذا  :)٤(السيستاني

تيان به بعد ما ل اإلتيان به، وكذا إذا شك في أصشك في صحة جزء من الصالة بعد اإل
ا، وأمـا إذا كـان ا مع االخالل بالمشكوك فيه عمـًددخل فيما ال ينبغي الدخول فيه شرًع

  . يان بالمشكوك فيهتالشك قبل الدخول فيه لزمه اإل

                                      
 . ١٣٢٤المناسك الفارسي :  )١(

 . ٥٧٨، س ١٩١ : ٣٢صراط النجاة  )٢(

 . ٧٤، س  ٣٤ : ٣صراط النجاة  )٣(

 .١٤٣ :المسائل المنتخبة  )٤(
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إذا شك في صحة الطواف بعد الفراغ منه لم يلتفت وبنـى علـى الصـحة،  :الحكيم

خول فيما بعده مـن األجـزاء، كمـا لـو وكذا إذا شك في صحة جزء منه بعد مضيه والد
. شك في الخروج من حد المطاف المتقدم في الشوط السابق على الشوط الذي هو فيه

تجري قاعدة الفراغ والتجاوز عند إنهاء العمل باإلعراض عنه أو باالنشغال بعمل آخر >
ي إلجـراء أو نحو ذلك من مظاهر إنهاء العمل. أما مجرد االعتقاد بإنهاء العمل فال يكفـ

  .)١( <القاعدة
        معنى (الصرورة):): ): ): ): ٣٣الفائدة (الفائدة (الفائدة (الفائدة (

تتعلـق بالصـرورة، وتكـرر هـذا  (إلزامية وآداب) حيث أن بعض األحكام الشرعية
  التعبير في فتاوى الفقهاء، فقد رأيت توضيح المراد منه.

 -الصـافي -الفيـاض -الهاشـمي -)٣(الخراسـاني -)٢(السيستاني -الخميني

الصرورة هو من يحـج ألول مـرة، حتـى وإن لـم تكـن  الدين:زين  -)٤(السيد صادق
  حجة  اإلسالم.

 ،ويقال: رجل صرورة ، للذي لم يحج. وكـذلك رجـل صـارورةوقال الجوهري (
  . )٥( )وامرأة صرورة: لم تحج....  وصرورى

الرجل الصرورة، وهو الذي يأتي بحجة اإلسالم عن نفسه، وإن لم  الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
  األول.يكن حّجه 

  

                                      
 .٢٣٣الحج والعمرة :  فتاوى )١(

 . ٢٦٢وملحقاتها: مناسك الحج  – ٢٠٥٦توضيح المسائل :  )٢(

 . ٢٠٠٦توضيح المسائل :  )٣(

 . ٣٢٠جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٤(

 . ٧١١:  ٢الصحاح  )٥(
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        بعض الفتاوى المتعلقة بالمرشدين:: : : : ))))٣٤((((ائدة ائدة ائدة ائدة الفالفالفالف

ن يسـأل أئل المرشد الـديني عـن حكـم مسـألة فهـل عليـه إذا ُس المسألة األولى:
  الحاج عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟ 

مقّلده  ىنه يطلب فتوأنعم إذا كان ظاهر حال السائل  :الفياض الفياض الفياض الفياض  -)١(السيستاني
نه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة في أعلى كما هو كذلك عادة، ولو وجدت قرينة 

  جاب بمقتضي اعتقاده في ذلك. أحقه باعتقاد المرشد الديني 
  األفضل ذلك. :)٢(السيد صادق

إذا سأل الحاج عن حكـم وكـان مرجعـه فـي التقليـد غيـر جـامع  :ةالثاني المسألة
  لشروط الفتيا بحسب اعتقاد المرشد الديني فماذا يصنع؟ 

إذا >يمكنـه بيـان فتـواه بنحـو ال يسـتفيد منـه تقريـره علـى تقليـده. : )٣(السيستاني
السائل يطلـب فتـوى مقلَّـده جـاز لـه بيانهـا بنحـو ال يسـتفاد منـه  ّنأوجدت قرينة على 
نه يطلب فتـوى مـن ان وجدت قرينة على إو .ن كان على خطأ فيهإتقريره على تقليده 

وفـي  .بمقتضـى اعتقـاده فـي ذلـكجابـه أ ؛تكون فتواه حجة في حقه باعتقاد المسـؤول
ذا لم توجد قرينة على ما إو .الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقف عن الجواب

ن أولـيس لـه  ،ن يجيب بموجب فتوى من يرى حجية فتواه في حـق السـائلأتقدم فله 
ن عمله بها يكون على خالف وظيفته الشـرعية إّال مـع أيجيب بموجب فتوى من يرى 

  .<لقرينة على ذلكاقامة ا

                                      
 . ٣٤٢وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 . ٨٢٧مسألة : م ٧٠٠ )٢(

 . ٣٤٢وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(
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إذا رأى أّن مقّلده ليس أهًال للفتـوى فـال يجـوز لـه بيـان فتـواه، ألنـه  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  ترويج له، ووظيفته بيان رأي من يصلح للتقليد.

  .ايجيبه في فرض السؤال بما يراه المرشد صحيًح :)١(السيد صادق
  أخذ األجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم: :ةالثالث المسألة
 ما حكم أخـذ األجـرة علـى تعلـيم الحجـاج ، وإذا كـان هـذا الس: > :)٢(الخوئي

<، : يجوز وإن كان األولى تركه ، واهللا العالمج ؟ نيجوز فما هو الحل ألخذ األجرة إذ
 والعمـرة وإرشـادهم ؟ هل يجوز أخذ األجرة على تعليم الحجاج واجبات الحـج :س>
  .<: ال يجوز ذلكج

  يجوز. :)٣(الحائري
 إَال فيما ال يكـون محـًال ،عدم الجواز وحرمة األجرة لزوًما : األحوط)٤(يالسيستان

خـذ األجـرة علـى المقـدمات أشـكال بلالبتالء من األحكام، ويمكـن الـتخلص مـن اإل
  كالحضور في مكان التعليم ونحو ذلك.

  .-مثًال –يجوز، وإن كان األفضل أخذها على تعليم المستحبات  :)٥(السيد صادق
بنـاء السـنة عـن أيام الحـج مـن قبـل بعـض أإذا سئل اإلمامي في  ة:ابعالر المسألة

  م وفق مذهبهم؟ أفق مذهبه بعض مسائله فهل يجيبه و

                                      
 . ٨٢٧مسألة : م ٧٠٠ )١(

وال تجوز اإلجـارة علـى تعلـيم > ٤٦٩: م  ٢. وفي منهاج الصالحين  ٥٥٩ – ٥٥٨: س ١صراط النجاة  )٢(
ا، بـل الحالل والحرام وتعليم الواجبات مثل الصالة والصيام وغيرهما مما هو محل االبتالء على األحوط وجوًبـ

 .ا<إذا لم يكن محل االبتالء فال يخلو عن إشكال أيًض

  . ٢٠٥ والعمرة : الحج في مسائل )٣(
  . ٣٤٣الحج وملحقاتها : مناسك  )٤(
 . ٩٨٦مسألة : م  ١٠٠٠ )٥(
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  يجوز اإلجابة وفق  مذهبهم.: )١(الخوئي

ليـه مـا هـو مقتضـي إيجيبه على طبق مذهبهم أو يضم  :الفياضالفياضالفياضالفياض -)٢(السيستاني
واب وفق مـذهبنا فـال بـأس باالقتصـار رادة الحصول على الجإمذهبنا، نعم إذا ظهر منه 
  على الجواب وفقه فقط.

  يجيبه وفق المذهب الصحيح. :)٣(السيد صادق
        بعض الفتاوى المتعلقة بالحملدارية:: : : : ))))٣٥((((الفائدة الفائدة الفائدة الفائدة 

الحجاج فبت مع الحجاج قبل عدة سنين في مكـان » معّرف«أعمل  س: الخميني:
نـه خـارج مـن أت وتيقنـت دركـأ ثـم وبعـد عـدة سـنين )منى(نه من أكنت على يقين 

م ال؟ وعلـى فـرض وجـوب أوعلـى جميـع الحجـاج  ّي. فهل تجب الكفـارة علـ)منى(
م ال؟ ومـا أعالم الحجاج بـاألمر إالكفارة فهل في عهدتهم أم في عهدتي؟ وهل يجب 

 و لم يمكن الوصول اليهم؟أن مات بعضهم إالحكم 

فـارة االخـرين وال يجـب عليـك ك ،كفـارة تركـك للمبيـت واجبـة عليـك ج ـ   
ن كـان هنـاك فـرق فـي إن علموا فالكفـارة علـيهم. لكـن إو ،عالمهمإواليجب عليك 
تيـت بـه يجـب أجـرة علـى العمـل الـذي جرة على العمـل الصـحيح واألاألجرة بين األ

  تحصيل رضا الحجاج بالنسبة لهذا التفاوت.
ــتاني ــدار س:> :)٤(السيس ــو تحمــل الحمل ــد ه ــي البل ــرف الســائد ف  إذا كــان الع

فـراد الحملـة فهـل هـذا العـرف أالمسؤولية الشرعية عن صحة مناسك كـل واحـد مـن 
إذا كان ما يتم استئجار الحملدار عليه هو نقل الحاج  ج:ممضى في شرع اهللا المقدس؟ 

                                      
 .٦٢٣: س ٢صراط النجاة  )١(

 . ٣٤٣وملحقاتها : مناسك الحج   )٢(

 . ٨٢٧مسألة : م ٧٠٠ )٣(

 . ٣٤١وملحقاتها : مناسك الحج  )٤(
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رشــاده إلــى وظائفــه الشــرعية فــي أداء المناســك ولــو إا بمــاكن المقدســة مقيــًدإلــى األ

ف الحملدار عن أداء مهمة االرشاد على وجههـا فمع تخل ؛باالستعانة بمرشدين دينيين
ا على الحملدار رشاد إلى مناسك الحج شرًطما إذا كان اإلأا على عمله، وال يستحق شيًئ

وعليـه حينئـذ  ،في ضمن االتفاق المبرم معه فمع تخلفه عنـه يحـق للحـاج فسـخ العقـد
أّدى الخلـل فـي  حـوال إذاكـل األ يجرة المثل للخدمات التي أداها له الحملدار، وفـأ

إلـى بطـالن  –رشـاده إلـى وظيفتـه إولو من جهة تقصير الحملـدار فـي  –عمل الحاج 
عادة في عام الحق إذا كان حجة اإلسـالم أو وعليه اإل ،ا لذمتهالحج فهو ال يكون مبرًء

  . <نحوها
ــإ س:> ــن الحملدا ينن ــة م ــامالت الحجــاج اإلأري ــوم بإنجــاز مع ــوفير ق ــة وت داري

ولكن بعض الحجاج ال يحسن  ،رشادهم إلى مناسك حجهمإفة إلى ضاإالخدمات لهم 
و الطـواف فقد يخطئ في الوضوء أو الصـالة أ ،أداء واجباته رغم التوجيه المتواصل له

ال شيء عليك مـع قيامـك  -جعن خطأه؟  انا مسؤول شرًعأوهكذا فما هو حكمه، هل 
تيـان بالعمـل م فـي اإلرشـادهم ومسـاعدتهإهدت القيام به من توجيـه الحجـاج وبما تع

  . <الصحيح على الوجه المتعارف
ن أزاء مبلـغ مقطـوع هـل يجـوز إد بتوفير حوائج الحجاج في سفرهم المتعه س:>

ن يكـون مـا يهيئـه مـن أبـل يجـب  -ج يكون ما يوفره لهم دون المستوى المطلوب؟ 
 طـالق العقـدإليـه إلخـدمات وفـق المتعـارف الـذي ينصـرف المسكن والطعام وسائر ا

  .<المبرم بين الجانبين
تقصير الحملة في بعض األعمـال يتظـافر مـع قـوانين الحـج مـن  :)١(السيد صادق

جهة أخرى فيؤدي إلى ثبوت الكفارة في ذمة الحاّج. مثًال: قد تقّصر الحملة في إيصال 
  الحجيج إلى منى في الوقت الصحيح، مما يؤدي إلى ثبوت الكفارة.

                                      
 . ٤/  ٢٨ /٧٠٥٦ورقم  ،١٤٣٣جمادى الثاني /  /٩استفتاء خطي بتاريخ  )١(
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هذا ضامنة للخسارة الواردة على الحجيج، والتي تتمثـل هل تكون الحملة بتقصيرها  -أ
  في وجوب دفع الكفارة؟ ج: كال في فرض السؤال.

على فرض عدم دخول ما تقّدم فـي مقتضـى العقـد، هـل يصـح إدخالـه باشـتراطه  -ب
ضمن العقد، أو بناء العقد عليه، أو كونـه مـن الشـروط المتعارفـة فـي بلـد التعاقـد؟ ج: 

  لسؤال.يجوز ذلك في فرض ا
في الصور المتقّدمة هل تبرأ ذّمة الحاّج بضمان الحملة أو شخص آخـر للكفـارة ؟  -ج

أو ال بــد مــن إخــراج الكفــارة فعــًال؟ ج: إذا دفعــت الحملــة أو شــخص آخــر الكفــارة 
  بتوكيل الحاّج له برأت ذمة الحاّج، واهللا العالم.

            : �وأهل البيت �الحث عن زيارة رسول اهللا) : ) : ) : ) : ٣٦الفائدة (الفائدة (الفائدة (الفائدة (
ا ولم يزرني إلى المدينـة : من أتى مكة حاًج�قال رسول اهللا  روي في الحديث

ومن وجبت له شفاعتي وجبت  ،ا وجبت له شفاعتيومن أتاني زائًر ،جفوته يوم القيامة
  .)١(له الجنة

ار حـاج بيـت اهللا وزّو>: فقـال %حججنا فمررنا بأبي عبد اهللاوجاء في الحديث: 
  .)٢(<ا لكمهنيًئوشيعة آل محمد  �قبر نبيه 

: إنمـا أمـر النـاس أن يـأتوا هـذا قـال %عـن أبـي جعفـر  وفي الحديث الصحيح
  .)٣(األحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بواليتهم ويعرضوا علينا نصرهم

 أ: ابـد %بالمدينـة أو بمكـة؟ قـال أسألت أبـا جعفـر أبـد وفي الحديث الصحيح
  .)٤(واختم بالمدينة فإنه أفضل ،بمكة

                                      
 . ٥٤٨:  ٤الكافي  )١(

 . ٥٤٩:  ٤الكافي  )٢(

 . ٥٤٩:  ٤الكافي  )٣(

 . ٥٥٠:  ٤الكافي  )٤(
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            فضل خدمة الحجيج وقضاء حوائجهم :): ): ): ): ٣٧لفائدة (لفائدة (لفائدة (لفائدة (اااا

: إنـا إذا قـدمنا مكـة ذهـب أصـحابنا %قلت ألبي عبـد اهللا  في الحديث المعتبر:
  .)١(ا: أنت أعظمهم أجًر %يطوفون ويتركوني أحفظ متاعهم ؟ قال

مرازم بـن حكـيم: زاملـت محمـد بـن مصـادف فلمـا  وفي الحديث الصحيح قال 
فشكوت ذلك إلـى  ،فكان يمضي إلى المسجد ويدعني وحدي ،تدخلنا المدينة اعتلل

قعودك عنده أفضـل مـن صـالتك فـي > :فأرسل إليه %مصادف فأخبر به أبا عبد اهللا 
  .)٢(<المسجد

ال يسافر إال مع رفقة ال يعرفونه،  %كان علي بن الحسينوفي الحديث الشريف 
  .)٣(يهام الرفقة فيما يحتاجون إلويشترط عليهم أن يكون من خّد

            من حبس عن الحج فبذنب :) : ) : ) : ) : ٣٨الفائدة (الفائدة (الفائدة (الفائدة (

في العام ؟ فقلـت :  قال: قال لي : مالك ال تحّج  %عن أبي عبد اهللا سماعة روى
 ،ال واهللا : %وعسى أن يكون ذلك خيرة ، فقـال ،معاملة كانت بيني وبين قوم وأشغال

 ،بيت إال بـذنب: ما حبس عبد عن هذا ال %ما فعل اهللا لك في ذلك من خيرة، ثم قال
  . )٤(وما يعفو أكثر

قال: من ترك الحج لحاجة من  %أبي عبد اهللا  وروي في الحديث الصحيح عن
  .)٥(قينحوائج الدنيا لم تقض حتى ينظر إلى المحّل

            عناصر اغتنام الحج :) : ) : ) : ) : ٣٩الفائدة (الفائدة (الفائدة (الفائدة (

                                      
 . ٥٤٥:  ٤الكافي  )١(

 المصدر السابق. )٢(

 . ٤٣٠:  ١١وسائل الشيعة  )٣(

 .٢٧٠: ٤الكافي  )٤(

 . ٢٣:  ١١وسائل الشيعة  )٥(
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قال : ما يعبؤ من يسلك هذا الطريـق إذا   %عن أبي جعفر في الحديث الصحيح
وحسن  ،وحلم يملك به غضبه ،: ورع يحجزه عن معاصي اهللافيه ثالث خصال كنلم ي

  .)١(الصحبة لمن صحبه
الحاجة إلـى  سواًء كنت مرشًدا أو حاًجا أو حتى في حياتك الطبيعية، فأنت بأمّس

الورع. فما الذي يحجز المرشد عن الفتوى بغير علم، وما الذي يمنع الطائف من لمس 
لذي يمسك اللسان عن الغيبة والبهتان والكـذب؟ إنـه الـورع عـن األجنبية بشهوة، وما ا

 وجـّل عن قول اهللا عـّز %سألت أبا عبد اهللا محارم اهللا تعالى. وفي الحديث الصحيح 
قال : أما واهللا إن كانت أعمـالهم  �َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباء مَّنُثورًا�
    .)٢(ولكن كانوا إذا عرض لهم الحرام لم يدعوه ،القباطي ا منشد بياًضأل

ومن الطبيعي في الحج أن تقع في ظروف اإلرهـاق والتعـب، وتواجـه التقصـير أو 
م واإلهانة. فأنت بأشد الحاجة إلـى مزيـد تالقصور من هذا أو ذاك، وربما السب أو الش

  من الحلم والصبر.
أعن هذا الضـعيف، وابتسـم فـي وجـه  وأحسن الصحبة، مّد يد العون والمساعدة،

صاحبك، وأحسن األدب معهم، فهـم ضـيوف الـرحمن، فهـل تـرى اهللا تعـالى وأخيك 
 يرضى عمن يسيء األدب مع ضيوفه ؟!

                                      
 . ٢٨٦:  ٤الكافي  )١(

 . ٨١: ٢الكافي  )٢(





 
 

 

  

  الفصــل األول

 حجـة اإلســالم
  

  





  
  
  

   : فورية وجوب الحج ):١( المسألة �

 مـن األول العـام فـي إليـه المبـادرة تجب أي، فوري اإلسالم حجة وجوب :متفق
فإن أخّر وجـب عليـه فـي السـنة التاليـة، . أخرى سنة إلى التأخير يجوز وال، االستطاعة
  وهكذا.

 إلـى يبـادر لـم فـإذا، االحتياط باب من عقلية الفورية هذه أن األقوى :السيستاني
 اوعاصـًي، ذلـك بعـد بـه أتـى إذا امتجرًيـ كـان ذلـك بعـد بإتيانـه الوثوق دون من الحج
  .أصًال له يوّفق لم إذا للكبيرة اكًبومرت

 الحج من بالتمكن نفسه من اومتأكًد امطمئًن اإلنسان كان إذا :الهاشمي -الفياض
 مـن وغيرهـا واألمنيـة الصـحية وظروفـه الماليـة إمكانيته حسب أخّر إذا القادم العام في

 علـى امبنًيـ األولـى السـنة فـي إليـه المبـادرة وجـوب كـان الحـج، إلـى السفر متطلبات
  .الواجب االحتياط

        :األعذار بشتى الحج تأخير: : : : فائدةفائدةفائدةفائدة

 للحـج النفسـي االسـتعداد بحجة الحج تأخير جواز عدم السابقة الفتوى من اتضح
 بعـض وجـود أو، القادمـة السـنة فـي الحج إلى صديقه مع ليذهب أو، المقبلة السنة في

   .عنها االستغناء أو تأخيرها يمكن التي الدنيوية األعمال
  : اإلسالم حجة شروط): ٢( المسألة �

 )١(الماليـة واالسـتطاعة والحريـة والعقـل البلـوغ اإلسـالم حجـة فـي يشترط :متفق

                                      
ولكن وقع خالف بينهم في تحديـد العيـال  ومن االستطاعة المالية توفر مؤنة عياله إلى زمن رجوعه. )١(

  المقصودين بذلك.
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  .كفاية إلى والرجوع، )١(الوقت ـ وسعة وأمنه الطريق فتح ـ أي السرب وتخلية والبدنية
  : والزواج الحج): ٣( المسألة �

 أو الحـرج أو للمشقة موجًبا زواجال ترك يكون بحيث الزواج إلى المحتاج :متفق
   .للحج مستطيع غير فهو مًعا وللحج للزواج يكفي ماًال يملك وال )٢(المرض

  .المذكورة الصورة في الزواج من تمكنه يشترط الخامنئي:
  :الحج صحة أو قبول في للزواج تأثير ال ::::فائدةفائدةفائدةفائدة

. الحـج يـؤخر لـذا، المتـزوجين مـن إال يصـح ال الحـج أن المـؤمنين بعـض يعتقد
  .الشائع الخطأ هذا على التنبيه فوجب
  :  واالمتحانات الحج): ٤( المسألة �

 بحيـث الحـج موسم الجامعية امتحاناته موعد صادف ولكن الحج استطاع شخص
  ؟الحج عليه يجب فهل عليه سنة وضياع لرسوبه موجًبا للحج ذهابه يكون

 الفـرض فـي لحـجا يجـب فـال الشـديد الحـرج يوجـب ذلـك كان إذا :)٣(الخوئي
   .المذكور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 حرًجا أو له توهيًنا عليهم اإلنفاق ترك يكون بحيث عرًفا أو شرًعا بنفقتهم ملزم عيال له كان إذا الحكيم:

  .عليهم اإلنفاق لترك موجًبا الحج ونيك ال أن من المالية االستطاعة في بد فال عليه
 سـيطرقها للحـج سـافرت إذا أنهـا بلـدها فـي وهـي وعلمـت الحـج المـرأة اسـتطاعت إذاالخامنئي:  )١(
اإلسالم. مركز اإلسـالم  حجة عن هذا يجزيها إفراد؛ إلى ستنقلب حجتها وأن العمرة بأعمال القيام قبل الحيض

  www.islamasil.comاألصيل للثقافة واإلعالم: 
 -إذا استطاع السير وعلم أن وظيفته االختيارية ستنقلب إلى وظيفة اضطراية لضيق الوقـت السيد صادق:

  كأن ينقلب الحج من تمتع إلى إفراد فالظاهر وجوب الحج عليه.
 لـيس الزنـا فـي بـالوقوع العلـم مجـرد بـأن الفقهـاء بعـض ورّده)، الحرام في الوقوع أو( بعضهم ذكر )٢(
  .اختياره بسوء يرتكبه وإنما، الحج إلى استناده لعدم، الحج كلتر مجوًزا
  . ٥٥٠: س  ١صراط النجاة  )٣(
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إذا كان واثًقا من أداء الحج في عام الحق جاز له التأخير في أدائه. : )١(السيستاني
وجب عليه أداؤه في هذا العام. نعم، إذا كان ذلك يـؤدي إلـى  -كما هو الغالب –وإال 

  رسوبه وضياع سنته مثًال  وكان فيه من الحرج ما ال يتحمل لم يجب عليه.
ال يجوز تأخير الحج من أجل ذلك. إال أن يكـون فـي ضـرورة ملحـة  :)٢(الحكيم

ا فـي حـدوث مشـكلة لـك ال تطيـق إلى أداء االمتحان، بحيث يكون تخلفـك عنـه سـبًب
ا في طردك من البلد إلى بلد يصعب العيش فيه، أو نحو ذلـك تحملها، كما لو كان سبًب

رتباطات، كاالرتباط المعيشـي ونظير االمتحانات في ذلك بقية اال من المشاكل المهمة.
  ا في التفريط به.بعمل معين يكون الذهاب للحج سبًب

: إذا كان الرسوب وضياع سنة حرجًيـا عليـه ال يتحمـل عـادة، فالظـاهر )٣(الفياض
  عدم وجوب الحج عليه.

  .ال يجب عليه الحج فعًال :)٤(مكارم
  .يحج أن وجوًبا األحوط :)٥(السيد صادق

  الحج على امتحاناته الجامعية.يقّدم  :)٦(السبحاني
  :   والهدي االستطاعة): ٥( المسألة �

  قيمته؟ أو الهدي ملكية التمتع حج استطاعة في يشترط هل س:
 :)٤(الخراسـاني-)٣(الحـائريـ  الزنجانيـ  )٢(السيستانيـ  )١(الخامنئيـ  الخميني
  .الهدي بدل ويصوم ،يحج أن عليه فاقد الهدي

                                      
 . ٨وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 . ٤٧فتاوى الحج والعمرة :  )٢(

 ق.ه.١٤٣٠ /٦ /١استفتاء مختوم بتاريخ  )٣(

 .٣٧٧٩٥ش، ورقم ه.١٣٨٨/  ٢ /٢٣استفتاء خطي بتاريخ  )٤(

 .٦م مسألة :  ١٠٠٠ )٥(

 .٢٢٣٨ق، ورقم ه.١٤٣٠ /٦/ ٢٣استفتاء خطي بتاريخ  )٦(
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  .للحج مستطيع يرغ الهدي فاقد :الحكيم
 علـى قادًرا كان إذا االستطاعة تحقق في شرًطا ليس الهدي ثمن :)٥(السيد صادق

>وكذا إذا لم يمكنه الصيام على الظاهر، ويسقط عنـه الصـيام، فـإن  .الهدي بدل الصوم
تمكن من الهدي في السنوات القادمة بعثه إلى منى ليذبح يوم النحر، وإال فإن كـان لـه 

  أنجز من ماله<. مال بعد موته
  

  ): استطاعة الحج والكفارات التي في الذمة :٦( المسألة �

فطار في شهر رمضان لمدة طويلـة وهـو غيـر قـادر علـى من كان عليه كفارات اإل
ن أّال إ اطعـام سـتين مسـكيًنإولكنـه مـتمكن مـن  ،الصيام شهرين متتابعين عن كل يـوم

فأيهما ه فال يستطيع أداء الحج ـن يدفعأراد أنه لو أيث ـا بحا كبيًركلفة ذلك تشكل مبلًغ
  ؟ المقّدم

ن يحـج أا فعليـه ا من تمكنه من أداء الحج الحًقـ: إذا لم يكن مطمئًن)٦(السيستاني
  ويؤجل دفع الكفارات إلى ما بعد ذلك. ،وًالأ

  يعّد مستطيًعا شرًعا فيلزمه أداء الحج.:)٧(الحكيم
  مطلًقا.الحج مقّدم على الكفارات  :)٨(السيد صادق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ٨٩المناسك الفارسي : س )١(

 . ١٥وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 . ٣٨ م:  والعمرة الحج في مسائل )٣(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٤(
  .١١٧جامع أحكام الحج والعمرة : م ، ٣٨ – ٣٧ ممسألة :  ١٠٠٠ )٥(
 . ٢٤ وملحقاتها : مناسك الحج )٦(

 . ٣١فتاوى الحج والعمرة :  )٧(

 .١٣٤جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٨(
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  ): مهر الزواج وتحقيق االستطاعة :٧( المسألة �

إذا كان مهر الزواج يفي بمصاريف الحج ولو بضميمة ما لدى المـرأة مـن أمـوال 
فقد تحققت لديها االستطاعة المالية. وحيث أن الزوج قد يتأخر في دفع المهر فيجـري 

  .حكم الديون
ط أن ال يكـون فـي هـذه يشـتر السـبحاني: -)١(الحكـيم -الخامنئي -الخميني

  المطالبة مفسدة كالنزاع والطالق.
  إذا كانت المطالبة حرجية أو تخاف الضرر، فال يجب الحج عليها. :)٢(الخوئي

  ال تجب المطالبة إذا أّدت إلى النزاع بدرجة ال تتحملها المرأة. السيستاني:
  ال تجب المطالبة إذا أّدت إلى مشاكل هامة في حياتها. مكارم:

ا بمصارف الحج وكـان يمكنهـا الزوجة إذا كان مهرها على الزوج وافًي شمي:الها
جحاف ومن دون أن تقع في حـرج أو مشـقة إاستيفائه من الزوج أو بيعه على ثالث بال 
  كانت مستطيعة ووجب عليها الحج. ؛في حياتها الزوجية وعالقتها مع زوجها

، وكـان مطالبـة الزوجـة لـه إذا كان الزوج غنًيـا وميسـور الحـال: )٣(السيد صادق
بالمهر المؤجل توجب حدوث المشاكل والبرودة في العالقة الزوجية بينهمـا، فحكمـه 
حكم من له دين على غيره ويكون إجباره علـى األداء حرجًيـا. فـإذا كـان األمـر بحـد 
يستلزم الحرج والعسر المنفي بل وكذا إذا كـان منافًيـا للشـأن العرفـي لـم يجـب عليهـا 

  ة والحج به، وأما إذا لم يبلغ ذلك فيجب عليها المطالبة به والذهاب إلى الحج.المطالب
  ): الحاجة ألموال الحج :٨( المسألة �

إذا كان لديه مال يكفيه للحج، ولكن كان محتاًجا إليه حاجة ضرورية  الخامنئي:

                                      
 .١٨فتاوى الحج والعمرة :  )١(

 . ٤٠مكارم) أخذته من المناسك المحشى :  -السيستاني -رأي (الخوئي )٢(

 . ١٠٨جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٣(
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عيشـة، يريد صرفه فيها من قبيل تهيئة المنزل أو العالج من المرض أو تـأمين لـوازم الم
  فال يكون مستطيًعا، وال يجب الحج.

إذا كان عنده مقدار من المال يفـي بمصـارف  الخراساني: -السيستاني -الخوئي
الحّج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مّما يحتاج إليه، فإن كـان 

وإّال وجـب ا لوقوعه في الحرج لـم يجـب عليـه الحـّج، صرف ذلك المال في الحّج موجًب
  . وقيّد الهاشمي ذلك بالمشقة والحرج الشديدين.عليه

ا إلنفاقـه فـي شـراء دار أو دواء أو إذا كان عنده ما يحـج بـه وكـان محتاًجـ الحكيم:
زواج أو غيرها فالظاهر عدم وجوب الحج إذا كانت الحاجة ملحـة بحيـث يكـون تركهـا 

  ا عليه.ا به وحرًجمجحًف
ما يفي بنفقـات الحـج وكـان الوقـت صـيًفا، وكـان  من كان عنده: )١(السيد صادق

بحيث أنه لو حّج لوقع في الحرج والعسر  -مثًال –محتاًجا إليها لكسوة وثياب فصل الشتاء 
  مستقبًال؛ لم يجب عليه الحج.

نسان من شأنه أن يسكن البيـت الُملكـي وَيعـّد السـكن فـي البيـت إ رّب السبحاني:
ا. ورب إنسان آخر بعد أن يتملك بيًت إّال يجب عليه الحجاإلجاري على خالف شأنّيته، فال 

ا ويجب عليه الحج ولو لم يملك يكفيه البيت اإلجاري وال ُيعّد خالف شأنه، فيعد مستطيًع
  ا.بيًت

 �   الديون واالقتراض �
  ): اإلنسان الدائن والحج :٩( المسألة �

        : : : : األولىاألولىاألولىاألولى    الصورةالصورةالصورةالصورة

 مشقة بدون الدين تحصيل ويستطيع، الدين وقت وحّل، للغير دائًنا كان إذا :متفق
 والـذهاب الـدين تحصـيل فعليه للوفاء مستطيًعا المديون كون مع، متعارف غير وحرج

                                      
 . ١١٠مرة : م جامع أحكام الحج والع )١(
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  . للحج
  . عليه الحرج يلزم بحيث الترافع أو المطالبة عليه تصعب أن إال :الحكيم

 ال يجب عليه المطالبة بالدين إذا تمّكن مـن تحصـيل المـال مـن :)١(السيد صادق
  طريق آخر، فإذا اقترض من شخص ثالث وذهب إلى الحج كان حجه حجة اإلسالم.

 أو اإلجبـار إلـى الـدائن واحتـاج منكـًرا أو ممـاطًال المـدين كـان إذا :الدين زين
  .لالستطاعة تحصيل بل الفعلية االستطاعة من ليس فهذا المحاكم

        : : : : الثانيةالثانيةالثانيةالثانية    الصورةالصورةالصورةالصورة

 وجـب؛ فقـد المـال بذل المديون ولكن ينالد يحّل ولم للغير دائًنا كان إذا :متفق
  .للحج والذهاب االستالم

        : : : : الثالثةالثالثةالثالثةالثالثة    الصورةالصورةالصورةالصورة
  :لدفع طالبه لو بأنه علم ولكن، الدين يحّل ولم، للغير دائًنا كان إذا

  .المطالبة تجب ال: الخامنئي - الخميني
  . المطالبة تجب: الدين زين - الشيرازيان - الخراساني -الخوئي
  .محذور فيها يكن لم إذا البةالمط يجب :)٢(مكارم

  .المطالبة يجب فال المدين لصالح المهلة كانت إذا :السيستاني
 مـن أكثـر علـى قبضـه يتوقـف ال بحيـث حـاًال قبضه في المدين أذن إن :الحكيم

 بـاذًال كـان فإن وإال. خاص مال من قبضه في له أذن لو كما، الحج وجب الدائن إرادة
 الـدين بيـع أمكـن إذا نعـم. المطالبة وجوًبا فاألحوط، لبذله به طالبه لو بحال كان أو له

 كـالعين، للغير مستحق مال كل في الحال وهكذا، الحج وجب بالحج يفي معجل بثمن
 بالتنـازل إقناعـه إمكـان مع، وعدمه حقه عن الحق صاحب تنازل مع، وغيرها المرهونة

                                      
 .١٢٧جامع أحكام الحج والعمرة : م  )١(

 . ٣٤:  المناسك المحشى )٢(
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 الـدين كبيـع كـان شـيء عـن صـاحبه مـن تنازل دون من الحق فك أمكن ولو، وعدمه
  .المؤجل
  ): اإلنسان المديون والحج :١٠( المسألة �

  :مًعا وللدين للحج ماله يكفي ال بحيث مديون لكنه الحج تكاليف عنده كان إذا
 بقدرتـه مطمئًنـا وكـان األداء وقـت يـأت لـم إذا :مكارمـ  ـ الخامنئي الخميني

 بالتـأخير الـدائن رضـي لكن الدين حّل لو وكذا. الحج عليه يجب وقته في األداء على
  . حينه في األداء على بقدرته واطمأن

 الحـج فـي المـال ذلـك صـرف يكن لم إن :الدين زينـ  ـ الخراساني الخوئي
 أو حـاًال الـدين يكـون أن بـين ذلـك فـي فـرق وال. الحج وجب فقد الدين ألداء منافًيا

  .مؤجًال
 لـم بـأن ـ كالمسـتوعب أو مالال من عنده لما مستوعًبا الدين كان إذا :السيستاني

 فرق وال. األظهر على الحج عليه يجب ـ لم الدين مقدار منه اقتطع لو لنفقاته وافًيا يكن
 كخمسـين جـًدا بعيـد بأجل مؤجًال كان إذا إال مؤجًال أو حاًال يكون أن بين الدين في
  .العقالء بمثله يعتني ال مما مثًال سنة

ى الحج ووصـل إلـى المدينـة المنـورة، شخٌص مدين ذهب إل(س:  السيستاني:
   فما هو السبيل إلى تصحيح حّجه ليكون حّجة اإلسالم؟

وال مـن  ،سـترجاع المبلـغ الـذي دفعـه إلـى الحملـداراإذا كان ال يستطيع مـن  :ج
تفاق مع آخر على أن يحّل في محّله ويعّوضـه عـن مالـه، وال يتوّقـف إتيانـه بـالحج اال

  .)١( )ا وتأّتى له قصد حّجة اإلسالما شرًعستطيًععلى صرف مبلٍغ إضافِي كان م

                                      

 www.sistani.orgالموقع الرسمي   )١(
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 مـا عنـده يبق لم دينه وفى لو بحيث مدين لكنه به يحج ما عنده كان إذا :الحكيم
 فـي لـه يكـون وال مؤجًال كان إذا وكذا، الحج يجب لم حاًال الدين كان فإن، به يحج
 فـاألحوط عرًفـا بوفائـه فعـًال يهـتم ال بحيث كثيًرا األجل يطول أن إال. به يوفيه ما وقته

 أن إال. الحـج وجـوب فالظـاهر وقتـه في به يوفيه ما له كان إذا أما، الحج حينئذ وجوًبا
 وفـاء عنده كان إن الحج وجوب ففي مؤجًال استدانه قد بنفسه عنده الذي المال يكون

  .وجوًبا أحوط كان وإن، إشكال وقته في له
؛ وجب عليه الحج، وإن كان آثًما بعدم لو لم يؤد الدين الواجب الحاّل الهاشمي:

  الوفاء بدينه.
 يقـدر لـم وفـى ولـو، الدين وفاء على يقدر لم حج لو بحيث كان إذا :الشيرازيان

  .مؤجًال أم حاًال الدين كان سواء الحج عليه يجب فال، الحج على
  : الشهرية  األقساط): ١١( المسألة �

قساط الدين في مواعيدها وكان واجًدا لو اطمأن من تمكنه من أداء أ :)١(الخامنئي
  لجميع شروط االستطاعة، يجب الحج عليه.

إن لم يكن الدين حاًال أو كان يمكنه تأجيله ودفعه من رواتبه أو دخله  الهاشمي:
  في السنين القادمة من دون حرج ومشقة كان مستطيًعا.

نة الحج ليست إذا كان عليه دين باألقساط وعنده ما يكفيه لمؤو :)٢(السيد صادق
  من الدين، وكان قادًرا على أداء الدين حين األجل، فاألقوى وجوب الحج عليه.

 المال يكون أن إال. الحج وجوب فالظاهر وقته في به يوفيه ما له كان إذا :الحكيم
 وقتـه فـي لـه وفاء عنده كان إن الحج وجوب ففي مؤجًال استدانه قد بنفسه عنده الذي

  .وجوًبا أحوط كان وإن، إشكال

                                      
 ، مجلد االستفتاءات الجديدة. www.leader.irالموقع الرسمي  )١(

 .١١٨جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(
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إذا كان استقطاع البنك مبلًغا معيًنا منه ال يضـر باسـتطاعته وجـب عليـه  :)١(الفياض
  الحج و إال فال، وال فرق في ذلك بين أقسام البنوك. 

  استفتاء :

 وعليـه سـلفة للبيـت ،موظف اشترى لنفسه سيارة يحتاج إليها بثمن يـؤدى أقسـاًطا

يـه مـال يفـي بمصـارف الحـج فهـل يعـد ولد ،أقساطها من راتبـه وتخصم ،يسكنه الذي
   يزاحم أداء ما عليه من الديون أصًلا؟ مستطيًعا علما أّن صرفه ال

  هو مستطيع في مفروض السؤال. :)٣(الفياض -)٢(مكارم
  يجب عليه الحج إذا لم تكن الديون معجلة. :)٤(السبحاني
بصرف المال في وإن كان الدين ال يزاحم  ،المدين ال يعّد مستطيًعا :)٥(السيستاني

ممـا ال يعتنـي  -كخمسـين سـنة مـثًال–>إال إذا كان مؤجًال بأجل بعيد جـًدا  الحج. أداء
ضئيلة  -مثًال –بمثله العقالء<، >أو كانت األقساط المستحقة في السنوات الثالثين األول 

  ال يعتد بها<.
  :)٦(حلول األقساط عند السيد السيستاني

ا من كان مديًنا و س:الحل األول:  لكنه كان يملـك مـا يفـي بأدائـه ويملـك أيضـً
ال يعّد مستطيًعا إال إذا كان مـا لديـه يزيـد  ج: أعياًنا هو بحاجة إليها، هل يعّد مستطيًعا؟

على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج، وال يحتـاج إليـه فـي مؤونتـه بحيـث يقـع فـي 
  الحرج والمشقة لوال صرفه فيها.

                                      
 . ١٧ل المستحدثة : المسائ )١(

 .٣٧٧٩٥ش، ورقم ه.١٣٨٨/  ٢ /٢٣استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 ق.ه.١٤٣٠ /١/٦استفتاء مختوم بتاريخ  )٣(

 .٢٢٣٨ق، ورقم ه.٢٣/٦/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٤(

  . ٢٣الحج وملحقاتها : مناسك  )٥(
 . ٣٠ – ٢٣  -٢٢ج وملحقاتها : مناسك الح )٦(
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ن (من كان عنده مال وكان مديًنا بـدين مسـتوعب أو ذكرتم أ س:الحل الثاني : 
بأجـل بعيـد جـًدا) والسـؤال أنـه  كالمستوعب ال يعد مستطيًعا إال إذا كان الدين مؤجًال

هل يجري  الحكم المذكور فيما لو كان الـدين للدولـة، ويـؤدى علـى أقسـاط سـنوية 
ذا لم يكن مديًنا شرًعا ال يعّد مستطيًعا في مثل ذلك أيًضا. نعم، إ ج: سنة؟ ٣٠تصل إلى 

وإن كان ملزًما بموجب القانون بدفع بدله لم يمنع ذلك من كونه مستطيًعا، كما لو كان 
قد تّسلم المال من البنك الحكومي مـن دون نيـة االقتـراض الربـوي، ثـم تملّكـه مجاًنـا 

  له.مديًنا شرًعا، وإن كان القانون يلزمه بدفع بد بإذن الحاكم الشرعي، فإنه ال يعّد
ا هـل يمكنـه التوصـل ا من حيث كونه مـديًنغير المستطيع مالًي س:: الحل الثالث

لى زوجتـه ثـم تقـوم هـي ببذلـه نفقـة إويهبه  ن يستقرض ماًالأسالم بداء حجة اإلألى إ
ا لى الحج مانًعـإنعم يمكن ذلك إذا لم يكن الذهاب  ج: ا بالبذل؟لحجه فيكون مستطيًع

  وقاتها.أمن أداء ديونه في 
من كان مديًنا وأراد أن يحّج حجة اإلسالم فهل يمكنه التّوصل إلى ذلك عن  :س

مشروًطا ببذل ما يعادله له للحـج  -مثًال–طريق الهبة المشروطة بأن يهب مبلًغا للحمدار 
نعم، يمكنه ذلك، فإنه يصبح مستطيًعا بالبذل إذا لم يكـن الخـروج للحـج مانًعـا  ج: به؟

  عن أداء الدين في وقته.
شخص عنده ما يكفيه للحـج وعليـه ديـن مسـتوعب لمـا عنـده  س: لحل الرابع:ا

ا ويجـب عليـه خاللهـا فهـل يعـّد مسـتطيًع اقساًطأولكنه بأجل بعيد كأربعين سنة يدفعه 
قسـاط المسـتحقة فـي السـنوات الثالثـين األول ـ ذا كانـت األإإّال  ،ال ج:الحج أم ال ؟ 

  مثالً ـ ضئيلة ال يعتد بها.
لـه مـن  سقاط مـاإفي بعض الدول االسكندنافية يقوم البنك ب س: :سمالحل الخا

داء، بلـغ المقتـرض عـدم قدرتـه علـى األأذا إدائـه أالقرض بعد عدة سنوات من موعد 
ا؟ سـقاطه الحًقـإلى العلـم بإم المال بالنظر ا للحج عند تسّلنه هل يعد مستطيًعأالسؤال و
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ما من أخذه أسقاط القرض، وإا به قبل طيًعمن أخذ المبلغ بنية االقتراض ال يعد مست ج:
  البنك سوف يسقط قرضه. ّنأبنية التملك المجاني فهو مستطيع حتى لو لم يتأكد من 

  : للحج االقتراض): ١٢( المسألة �

إذا كان لديه مال كاٍف للحج (نقود أو أعيان زائـدة عـن  متفق :    الصورة األولى:الصورة األولى:الصورة األولى:الصورة األولى:
ولكنه غير ملزم بصـرف تلـك  -هذه الجهةمن  -مقدار الحاجة) فقد وجب عليه الحج 

        ، فحجه صحيح ومجزئ. -مثًال -حّج متسكًعا أو باالقتراض  النقود أو بيع األعيان، فلو

        :الحج بعد واألداء االقتراض وأراد، كاٍف مال لديه يكن لم إذاالصورة الثانية: الصورة الثانية: الصورة الثانية: الصورة الثانية: 
  .اإلسالم حجة عن يجزئه ال: الشيرازيان ـ السبحاني ـ مكارم ـ الخميني
 اقتـرض لو لكن، االقتراض عليه يجب ال :الدين زينـ  ـ الخراساني الخامنئي

  .عليه الحج وجب فقد األداء سهولة مع
  .عليه الحج وجب فقد ذلك بعد وفائه على قادًرا وكان اقترض إذا :الخوئي

 فقد عقالئًيا إليه يتوجه ال بحيث جًدا بعيًدا األداء وقت وكان تدين لو :السيستاني
  .حجال وجب

 إن الحج وجوب ففي مؤجًال استدانه قد بنفسه عنده الذي المال كان إذا :الحكيم
ال يجـب عليـه االقتـراض > .وجوًبا أحوط كان وإن، إشكال وقته في له وفاء عنده كان

للحج في جميع الفروض، لكـن لـو اقتـرض فـإن كـان االقتـراض مـن بنـك حكـومي، 
ه، وجب الحج وأجزأ. وإن اقترض من وأجرى على المال وظيفة مجهول المالك وملك

كه لغيره، وبذل بنك أهلي فاألحوط وجوًبا الحج به، وفي االجتزاء به إشكال، إال إذا مّل
ذلك الغير  المال للحج فإنه يجزئ حينئذ. وكذلك إذا صار مستطيًعا عند الوصـول إلـى 

ل نفقـات رف فـي بـذالميقات بدفع نفقات الحج قبل ذلك وتعذر استرجاعها، كما يتعا
  .)١( الحج للحملدارية<

                                      
  . ٢٩ فتاوى الحج والعمرة : )١(
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 لـوال يجـب االقتـراض، ولكـن  :الفيـاض -الزنجاني -الهاشمي -)١(الحائري
ــا مــن دون حــرج فقــد أصــبح مســتطيًعا اقتــرض و ــدين الحًق ــادًرا علــى أداء ال كــان ق
  باالقتراض.
 إليه يحتاج بما يفي وكان، شرائه في راغب ال حاضر مال له كان إذا :عصفور آل

  .للحج االقتراض عليه وجب ضرهوح سفره في
  المسألة: تحويل الراتب للبنك : �

ل راتبه للبنـك، ثـم يسـحب موظف في الغرب عند الدولة يحّوس: : )٢(احلكـيماحلكـيماحلكـيماحلكـيم
منه قدر حاجته في معاشه، ويستبقي الزائد في رصـيده، وبمـرور الـزمن ارتفـع رصـيده 

 حج؟بذلك ويجب عليه ال اإلى مبلغ يكفيه للحج، فهل يكون مستطيًع

ا، وال يجب عليه الحج بذلك ما لـم يقـبض مـا يكفـي للحـج، ال يكون مستطيًعج: 
ألنه ال يملكه قبل قبضه. نعم األولى له أن يبادر لقـبض مقـدار االسـتطاعة ليجـب عليـه 

  .الحج، ويأتي به

 فـي منـه حاجتـه عـن زاد مـا يودع ثم راتبه يقبض كان إذا السابق الفرض فيس: 
  .للحج يكفيه ما يدهرص في تجمع حتى البنك

 ليقطـع للحـج، يكفيـه مـا منه يقبض بأن وذلك حينئٍذ، الحج له اوجوًب األحوط: ج
 ثم للحج يكفيه ما عنده تجمع لو أما .بالحج يأتي ثم الحج، ووجوب االستطاعة بتحقق
  .حينئٍذ الحج وجوب في إشكال فال البنك في أودعه

 راتبه لتحّو وكانت أهلية شركة في اموظًف كان إذا ا،أيًض السابق الفرض وفي: س
  له؟ يكفيه ما بمقدار رصيده بلغ لو الحج عليه يجب فهل له، تدفعه وال للبنك

                                      
   www.alhaeri.orgالموقع الرسمي :  )١(
  .١٩مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )٢(



٥٢٥٢٥٢٥٢<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

 فـي سـبق الـذي النحو على له يكفيه ما فيقبض حينئٍذ الحج له اوجوًب األحوط: ج
 الراتـب وكـان ارأسـً  مـنهم الراتـب قـبض يسـتطيع كـان لـو أمـا. السابق السؤال جواب
 الحـج وجـوب فـي إشـكال فـال للبنـك بتحويلـه رضي ذلك ومع للحج فييك الشهري
  .حينئٍذ

  
  ): حصول االستطاعة بعد اإلحرام :١٣( المسألة �

 صـار هنـاك وصـلت عنـدما الحـّج، إلـى وذهبـت نيابًيا حجا قبلُت لو :)١(الخامنئي
 أحّج أن عليَّ وبالتالي نفسي عن ذّمتي في الحّج تعّلق فهل نفسي، عن أحّج أن بإمكاني

 آجـرت مـا بعـد اإلجـارة مـال بغيـر اسـتطعت إذا غيري؟ عن النيابة اؤّدي أم نفسي عن
 وبالنسـبة سـنتك، فـي لنفسـك اإلسـالم بحّجـة اإلتيان عليك وجَب النيابّي للحّج نفسك

 االستيجارّي بالحّج فتأتي وإّال ،بطلت السنة نفس في للحّج اإلجارة كانت فإن لإلجارة
  . الالحقة السنة في

من لم يكن مستطيًعا مالًيا، فـأحرم للحـج المنـدوب، وأثنـاء عمـرة >: السيستاني
التمتع أو بعد الفراغ منها، بذلت له تكاليف الحج كاملة، فحصـلت لديـه االسـتطاعة 

 .)٢(<عليه أن يتم الحج المندوب كما بدأه، وال تبطـل عمرتـه بإعراضـه عنهـا ؛المالية
ال  عنه المنوب أن التمتع عمرة أداء بعد األجير موعل اإلسالم لحجة استؤجر إذاس:>

 نـدًبا، الحـج أداء فـي واالسـتمرار الفسـخ بين عنه المنوب وخّيره الحج، عليه يجب
 مـن نفسـه عـن الحـج أداء علـى مسـتطيًعا لكـان النيـابي الحج ترك لو انه فرض فإذا

                                      
 www.islamasil.comمركز اإلسالم األصيل للثقافة واإلعالم:  )١(
 هـ . ١٤٣٦/ ربيع األول /  ٢٣استفتاء خطي مختوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )٢(
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 لمسـتجدةا باالسـتطاعة عبـرة وال النيـابي حّجـة يكمـل ج:وظيفتـه؟  هـي فمـا مكانه
  .)١(<كذلك

ثـم بـذل لـه  في أشهر الحـج غير المستطيع إذا أّدى العمرة المفردة :)٢(الهاشمي
جاز له أن يجعلها عمرة تمتع، ويأتي بالحج، كما يمكنه الخروج إلـى أحـد ؛ الحج 

   المواقيت لعمرة التمتع، ويحرم لها من دون عدول في البين.

 اإلحـرام، بعـد فاسـتطاع متسـكًعا، التمتـع بعمـرة أحرم إذا :))))٣٣٣٣((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
 القادمـة للسـنة االسـتطاعة بقيـت إن ثم تمتًعا، بعدها بالحج وأتى عمرة تمتع أكملها

  فال. لإلسالم وإال حّج
  �  الفحص والمحافظة على االستطاعة    �

  :  االستطاعة تحقق عن الفحص): ١٤( المسألة �

وهو  ستطاعة وعدمه.المراد من الفحص هو عملية التحقق والبحث عن حصول اال
: الفحـص عـن مقـدار الثانية: الفحص عن مقدار مصاريف الحـج. واألولى ذو جنبتين:

  المال المتوفر لديه.
 وجوًبـا األحـوط: الدين زين - الخراساني - السيستاني - )٤(مكارم - الخميني

  . الفحص
ف بـين مالك االستطاعة للحج هي القدرة على أدائه بـالنحو المتعـار: )٥(الخامنئي

الناس، فإذا اعتقد أنه ال يملك هـذا النحـو مـن االسـتطاعة، لكنـه يحتمـل أن لـو بحـث 

                                      
 . ٢١مناسك الحج وملحقاتها:  )١(

 .١٦٢، س ٦٥استفتاءات في الحج:  )٢(

  .٤٢جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٣(
  . ٢٨:  المناسك المحشى )٤(
  . ٢٩المناسك الفارسي : م  )٥(
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لوجد طريًقا يستطيع معه الحج بوضعه الفعلي؛ فال يجب عليه الفحص. أما من ال يعرف 
  كم لديه من المال فالظاهر وجوب الفحص عليه ليشخص استطاعته للحج وعدمها. 

  .حصالف استحباًبا األحوط :الخوئي
 االسـتطاعة سـبق ذلك بعد وعلم يفحص لم لو لكن، الفحص يجب ال :)١(الحكيم

  .حينها من ذمته في الحج ثبوت انكشف
  ا حّتى تتبين له الحال.يجب عليه الفحص إذا كان ميسوًر السبحاني:
  .الفحص يجب :الشيرازيان

  :  الحج أوان إلى االستطاعة على المحافظة): ١٥( المسألة �

 تخليـة حيـث مـن أو بـدنًيا مستطيًعا يكن لم لكنه مالًيا مستطيًعا كان نم :الخميني
 كـان إذا لكـن. مالًيـا مسـتطيع غيـر نفسه يجعل وأن المال في التصرف يستطيع السرب؛
 وقت بعد يأت لم أو السفر مقدمات إال يعيقه يكن ولم أيًضا الجهات تلك من مستطيًعا
 الحـج عليه فيجب، الحج عليه استقر فقد فعل نوإ، نفسه زيعّج أن يستطيع ال فإنه الحج
  .كان كيفما

  .المحافظة يجب: الخوئي
  يجب المحافظة إال إذا عرضت له حاجة ماسة ضرورية. الهاشمي:
 الزمـان حلـول بعـد االسـتطاعة عـن نفسـه يخرج أن للمستطيع يجوز ال :الخامنئي

 نفسـه يخرج ال أن وجوًبا األحوط بل، الحج إلى للذهاب المال صرف فيه يجب الذي
  .أيًضا الزمان ذلك قبل االستطاعة عن

 لـه يجـوز فال وقته في الحج من تمكنه أحرزو تحققت االستطاعة إذا :السيستاني
نـه أمن ملك من المال ما ال يفي بكلفـة الحـج ولكنـه يعـرف  س:>. المال في التصرف

ا فهـل سـتطيًعوان الحـج بحيـث يصـبح مألى إسيحصل على غيره خالل المدة المتبقية 
                                      

 . ٣٧:  فتاوى الحج والعمرة )١(
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ال يلزمـه الـتحفظ علـى المـال غيـر  ج: م يجـوز لـه التصـرف فيـه؟أيلزمه التحفظ عليه 
  .)١(<ان علم بحصوله على متممه الحًقإالكافي لمصارف الحج و

 وقـت إلـى عليها المحافظة يجب الحج وقت قبل الشروط باقي تمت إذا :الحكيم
  .قاءهب على بنى حصوله بعد بعضها بقاء في شك ولو، الحج

 التصـرف لـه يجز لم أوانه في الحج إلى المسير من التمكن أحرز إن :الخراساني
 لـه يجـوز فـال الـتمكن احتمـل إذا أمـا، التـدارك يمكنه وال االستطاعة عن يخرجه بما

  .الحج استقر التمكن وانكشف تصرف ولو، األحوط على المخرج التصرف
  وقت الحج.ما لم يأت  المال في التصرف يجوز :الشيرازيان

 لـه ويجوز، استطاعته فتنتفي الحج أوان قبل بالمال التصرف له يجوز :الدين زين
 توقـف لـو نعـم، مـثًال أجيًرا أو متسكًعا ولو يحج ولكن الحج أوان حلول بعد التصرف

  .الحج في لصرفه المال إبقاء عليه يجب الصورة هذه في المال إبقاء على الحج أداء
  : مقبلة لسنوات االستطاعة على فظةالمحا): ١٦( المسألة �

إذا تحققت االستطاعة المالية لكنه ال يستطيع الحج هذه السـنة لعـذر فهـل يجـب 
  عليه المحافظة على استطاعته المالية للسنوات القادمة؟

 البـدن صحة جهة من مستطيع غير مالًيا فيها المستطيع السنة في كان إذا :الخميني
 المـال فـي التصـرف يسـتطيع التاليـة السـنين فـي منهـا يًعامستط وكان، السرب تخلية أو

  .المالية االستطاعة عن نفسه وإخراج
  .االستطاعة عن نفسه يخرج ال أن وجوًبا األحوط :الخامنئي
  .المحافظة تجب :الخوئي

إذا أحـرز أن سـائر شـروط االسـتطاعة سـوف تكـون  :)٢(الحكيم - )١(السيستاني
  مه التحفظ على استطاعته المالية، وإال لم يجب.متوفرة له في العام القادم لز

                                      
 . ٢٦وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
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يجب التحفظ إن أمكن، ولم تحصل له حاجة ضرورية تقتضي صرف  الهاشمي:
  المال. 

  .المحافظة تجب ال: الشيرازيان
 �      تطاعةــــزوال االس    �

   : لحجلالمالية  ستطاعةاال زوال): ١٧( المسألة �

 أن وعليـه الحـج وجـوب عليـه تقراسـ فقـد يفعل ولم الحج عليه وجب إذا :متفق
  .االستطاعة زالت وإن حتى التالية السنة في يحج

  .والحرج العسر في يقع لم ما الحج عليه يجب :الخامنئي
إذا وجب الحـج وأهمـل المكلـف فـي أدائـه حتـى زالـت اسـتطاعته  السيستاني:

رع تيان به بأي وجه تمكن، وإذا مات وجب القضـاء مـن تركتـه، ويصـح التبـوجب اإل
من استقر عليه الحج وال يملك ما يفي بتكاليفه هـل  س:> عنه بعد موته من دون أجرة.

وهكذا بالنسبة لترك عمله مدة الحـج إذا  ا عليه؟ن كان حرجًيإدائه ويلزمه االقتراض أل
 لـم يمكنـه أداء الحـج مـن دون ذلـك، وجـب عليـه مـا ذكـرإذا  ج:كان حرجًيا عليه؟ 
  .)٣( <تخلًصا من العقاب

 أوجـب إذا إال، ونحـوه بـاقتراض ولـو الحـج تعجيـل عليه يجب :)٤(سيد صادقال
  .تركته أصل في الحج وجب مات فإن، التأخير له فيجوز عليه الشديد الحرج

 ولو حتى، ممكنة فرصة أول في أدائه إلى المبادرة المكلف على يجب :الزنجاني
 لو، نعم. المالية االستطاعة زوال صورة في عيشه وسائل بيع أو االقتراض أو باالكتساب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ٢٦ وملحقاتها :مناسك الحج  )١(

 . ٤٠:  فتاوى الحج والعمرة )٢(

 . ٣٨الحج وملحقاتها :  مناسك )٣(

 . ٤١مسألة : م  ١٠٠٠ )٤(
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 لكنـه، الحـرج يرتفـع حتـى تأخيره جاز عليه؛ حرجًياـ  منه اختيار دون منـ  الحج صار
  .ذمته في باٍق

 يحـج أن يجـب، حرجًيـا الحـج وأصـبح بعدئـٍذ االسـتطاعة زالت إذا :الدين زين
  .األحوط على أيًضا

   : لحجالبدنية ل ستطاعةاال زوال): ١٨( المسألة �

إذا توفرت جميـع شـروط حجـة اإلسـالم فعلـى المكلـف أن يباشـر الحـج  متفق:
بنفسه، وال يجزئه االستنابة بمال وال التبرع عنه. فإن لم يفعل واستقر عليـه الحـج، وفـي 

أو حصر أو هرم أو كـان  أو شلل لمرضاألعوام الالحقة عجز عن مباشرة الحج بنفسه 
فيجـب عليـه االسـتنابة  بـال مـانع؛لـك ا عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذذلك حرًج

للحج، وأفتى بعض الفقهاء بوجوب فورية االستنابة في هذه الصورة، واحتـاط بعضـهم 
. أما لو طرأ العجز عن مباشرة الحج قبل استقرار الحج فـي ذمتـه، مـثًال أصـيب )١(بذلك

  بالهرم قبل حصول تخلية السرب، فهنا اختلف العلماء في وجوب االستنابة:
  ال تجب االستنابة. الخامنئي: -ينيالخم

  األحوط استحباًبا االستنابة. الحكيم:
  وإن كان أحوط . ،شكالإيه محل وجوب االستنابة علالخراساني: 

  فوًرا. يجب االستنابة الفياض: -السيستاني -الخوئي
األقوى وجوب االستنابة فورًيا، بل األحوط ذلك حتـى لمرجـو  :)٢( السيد صادق

م يعلم به. وأما مع العلم فمشكل، واألحوط تأخير الحج ليأتي به بنفسه فـي الزوال إذا ل

                                      
  وال يجزئه حج المتبرع عنه. الفياض: -الخميني )١(

  ا االقتصار على االستئجار ونحوه مما يبتني على إنفاق المال من قبله.األحوط وجوًب الحكيم:
 .٢٥: م األحوط استحباًبا عدم كفاية حج المتبّرع. جامع أحكام الحج والعمرة  السيد صادق:

  .١٧جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(
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  السنة القادمة. 
  وجب أن يجّهز من يحج عنه، ولو كان في سنة االستطاعة. الهاشمي:
  عليه أن ينيب غيره. السبحاني:
ا يحـج أن يجهـز مـن مالـه أحـًد -ا على األحـوط لزوًمـ -يجب عليه  زين الدين:

  .بالنيابة عنه
  تنويه :  

هنا صور متعددة فيما يرتبط بارتفاع تلك الموانع من مرض أو حصـر أو حـرج أو 
غيرها، فتارة ترتفع الموانع قبل شروع النائب بتأدية المناسك، وتارة أثناءها، وتـاره بعـد 
انتهائها، وقد اختلف الفقهاء في إجزاء عمل النائـب وعدمـه عندئـذ، كمـا اختلفـوا فـي 

  ، فمن أراد التفاصيل فليراجع المناسك.-على فرض وجودها –صحة تلك اإلجارة 
  المسألة: كفّ البصر، وكثرة األبوال: �

إنسان مكفوف البصر ويشعر بالحرج إذا أراد أن يذهب إلـى الحـج وال سـيما أنـه 
مصاب بخفة البول ويحتاج إلى الدخول في المرافق كل سـاعة أو سـاعتين، فهـل هـذا 

  فاء باالستنابة؟يسوغ له ترك الحج واالكت

هذا المقـدار مـن الحـرج ال يسـقط عنـه وجـوب : )١(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم    ----السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  .المباشرة للحج

  �  الخمـــس والزكـاة �
  : والزكاة والخمس الحج): ١٩( المسألة �

، الحـج عليـه يجـب وال مستطيًعا يكون ال زكاة أو خمس ذمته في كان من :متفق
  . ذمته في ماع زائًدا الحج مؤنة يملك كان إذا إال

                                      
  .١١مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )١(
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من استقر عليه الحج وعليه حقـوق شـرعية وال يسـعه التعجيـل فـي  :)١(السيستاني
 .يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه فـي التـأخير فـي أداء الحـق الشـرعي؛ اأدائهما مًع

م يقـّد ؛فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائـه فـي أول فرصـة ممكنـة
  أداء الحج.

  إذا استقر عليه الحج سابًقا قّدم الحج على الحقوق الشرعية.:)٢(دقالسيد صا
 بنفقـات يفـي مـال عنده وكان زكاة أو خمس نساناإل ذمة على كان إذا الفياض:

 أصـّر إذا هذا ومع الحج، دون الزكاة أو الخمس أداء في صرفه عليه وجب الحج، سفر
  .اآثًم اعتبر وإن االسالم حجة عن وأجزأ صح به فحج الحج على

(إذا لم يكن الحج مستقًرا عليه؛ قّدم أداء الحقوق إال إذا أذن له الحاكم  الفياض:
  الشرعي. وإذا كان مستقًرا عليه؛ أمكن استئذان الحاكم الشرعي لتقديم الحج).

من كان له مال قد تعّلق به الخمس أو الزكاة فإن كـان المقـدار البـاقي  الهاشمي:
ا، ضميمة سائر ماله مّما يمكنه أن يصرفه في الحج كان مستطيًعا بنفقات الحج ولو بوافًي

ا وإذا كان الحق الشرعي متعّلقًا بذمته فهو كسائر ديونه، والـدين إذا كـان حاّلـًا ومطالًبـ
يجب عليه دفعه ولم يكن له مال آخر يمكنه أن يدفع به دينه أو يحج به فلـيس  بحيث
ا بعدم الوفاء ه الحج على األظهر وإن كان آثًما. نعم، لو لم يؤّد الدين وجب عليمستطيًع
  بدينه.

   : فقط الحج تكاليف تخميس): ٢٠( المسألة �

: إذا كان المكّلف ممن يراجع المرجع أو الوكيـل الشـرعي سـنوًيا إلخـراج متفق
ومـن . الخمس الواجب عليه، فال يجب عليه تخميس تكاليف الحج، ألنـه مـن المؤنـة

                                      
 . ٢٤وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 .١٢٩جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(
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ولو أخرج خمس البعض . يادة على مؤنة السنة فهو غاصبيهمل المراجعة مع وجود ز
  ولكنه آثم من حيث التأخر في إخراج خمس الباقي. ،وحج به صّح حجه

قال الشيخ الصدوق & : روي عن األئمة ^ أنهم قالوا : من حـّج بمـال حـرام 
  .)١( نودي عند التلبية (ال لبيك وال سعديك)

أداء خمـس البـاقي بعـد الرجـوع مـن ال يكفى مجـرد العـزم علـى  :)٢(السيستاني
ذا كـان الوقـت ال يسـمح لـه إا، ويضـً أخـراج خمسـه إالحج، بـل تجـب المبـادرة إلـى 

 ،خراج فيمكن االسـتئذان مـن الحـاكم الشـرعي فـي التأجيـل فـي ذلـكبالمحاسبة واإل
>ال يجوز التأخير في إخراج الخمس، فإنه غصب  وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة.

  .حرام<

نعم، يجتزئ بذلك ويصح حجه، ولكنه آثم من جهة التهاون في أداء  لفياض:لفياض:لفياض:لفياض:اااا
الخمس من سائر أمواله من دون عذر شرعي. ولو كـان معـذوًرا ولـو لضـيق وقتـه عـن 

  حساب الخمس؛ يمكن مراجعة الحاكم الشرعي واستئذانه في التأجيل.
   ): شراء الهدي واإلحرام بأموال غير مخمسة :٢١( المسألة �

راد بالمسألة هو الشراء بأموال قد تعّلق بها الخمس، ولكنه لم يخرج الواجـب عليـه. الم
كمـا هـو الحـال  -كما أن المسألة تشمل كل لباس أثناء الطواف وإن لم يكن إحراًما، 

  . -غالًبا في طواف الحج
المال الـذي اسـتعمله  ّنأن كانت أمواله من أرباح المكاسب ولم يعلم إالخميني: 

  . فال يصح الطواف والهدي ،ثناء السنة فهو بدون تخميس بحكم الغصبأح من أربا
  -)٤(الخراساني -الصافي -)٣(الحكيم -)٢(السيستاني -)١(الخوئي -)٣(الخامنئي

                                      
 . ٢٥٥٧، ح  ٣١٧:  ٢من ال يحضره الفقيه  )١(

 . ٢٤وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 . ١١٠٠المناسك الفارسي : س  )٣(
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 ؛والوفـاء ممـا اسـتقر عليـه الخمـس ،ذا كان الشراء بثمن كلي فـي الذمـةإ زين الدين:
  به ويضمن مقدار الخمس من الثمن. أاجتز

أما بالنسبة لثوبي اإلحرام فال يضّر ذلك بصحة إحرامـه وحّجـه، وأمـا  :)٥(الهاشمي
بالنسبة للهدي فحيث أن الشراء غالًبا يكون بالثمن الكلي في الذمة فال يؤثر فـي صـحة 

   الحج.
حقوق شرعية إذا تركها ولم يؤدها وعصى وذهب  عليه كان >من :)٦(السيد صادق

وق في ذمتـه ال فـي عـين مالـه، أو كانـت فـي إلى الحج، فحجه صحيح إذا كانت الحق
عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤونته من المال الذي ال يكون فيه خمـس أو زكـاة 
أو غيرهما، أو كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه وثمـن 

وري هديه من مال ال خمس أو زكاة فيه<. >ال بأس بأعماله فـي صـورتي الجهـل القصـ
والنســيان، وأمــا مــع العلــم والعمــد فيبطــل طوافــه وصــالة الطــواف، إال إذا تمكــن مــن 
تحصيل إجازة الحقة لجميع تصرفاته الفضولية السابقة ولتأخيره الخمس مـن المرجـع 

  أو وكيله المخّول<.
يكون مـن مـال حـرام أو  حرام الذيو أحرم أو طاف أو سعى في لباس اإلل مكارم:   

أو كان ثمـن ُاضـحيته أو ُاجـرة خيمتـه، أو فراشـه الـذى يقـف عليـه فـي غير ُمخمَّس، 
  على األحوط. عرفات أو يبيت عليه في منى من هذا المال كان حّجه باطًال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .١٦مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )١(

 . ٢٤٦ وملحقاتها :مناسك الحج  )٢(

 . ٩٠فتاوى الحج والعمرة :  )٣(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٤(
 .  ٣٧، س ١٧استفتاءات في الحج:  )٥(

 . ٧٥مسألة : م  ١٠٠٠، ١٣١جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٦(
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 الطـواف بطـالن عـدم واألظهـريصح الهدي إذا اشتراه بكلي في الذمة، : الفياض
 وهـو الحـرام نإفـ ،اآثًمـ اعتبـر وإن الشـرعي، للحق المتعلق أو المغصوب الساتر بلبس
 ولـيس عنـه، خـارج أنـه إال البيـت حـول الطـواف وهـو للواجب، اقيًد كان وإن الساتر
 فرض فإذا وعليه منه، المركب ال به المقيد بالطواف تعلق ألنه النفسي، للوجوب امتعلًق

 لكـي لـه اومصـداًق الخارج في الواجب مع امتحًد يكن لم للحرمة ومتعلق مغصوب نهأ
  .بالفساد ويحكم به المأتي الفرد على باقهانط من يمنع

  :للحج الذهاب قبل بالخمس التذكير ::::فائدةفائدةفائدةفائدة
 عمـرة بعـد مـا إلـى خمسهم إخراج الحجاج بعض تأخير تواجهك التي الحاالت من
 إلـى الـذهاب قبـل الشـرعي الوكيـل مراجعـة أهميـة علـى التنويه يتم أن فاألفضل، التمتع
، مًعـا الحـج ولتكـاليف الخمـس لسـداد الحاج مال فييك ال أن احتمال مع سيما ال، الحج
 .الحج وجوب وعدم، عليه الخمس دفع وجوب يعني وهذا

  المسألة: الحج بثوب تعلّق به الخمس: �

ولـم يخرجـه جهـًال أو  ،ق به الخمسفي ثوب تعّل إذا حّج س: :)١(السيسـتاينالسيسـتاينالسيسـتاينالسيسـتاين
  غفلة فما هو حكمه ؟ 

أو جـاهًال بـالحكم  ،هًال بالموضـوعأو جـا ،المختار صحة حجه إذا كان غافًال ج:
شكال إذا كان ذلك الثـوب هـو سـاتره فـي الطـواف أو فـي إال ففيه إو ،جهًال يعذر فيه
  ا. يًضأ وإال صّح ،صالة الطواف

 كـان فلـو السـاتر بإباحة مشروطة هي هل الطواف صحة أّن تسأل قد الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
 ؟ اإلحـرام ثـوبي لكوكـذ بطـل، الزكـاة أو كـالخمس شـرعي لحـق متعلًقـا أو مغصوًبا

 بـل ، اشـكال عـن يخلو ال ولكنه ، األصحاب بين معروًفا كان وإن ذلك إّن:  والجواب

                                      

  .٢٥وملحقاتها: مناسك الحج  )١(
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 ، الشـرعي للحق المتعلق أو المغصوب الساتر بلبس الطواف بطالن عدم واألظهر ، منع
 حـول الطـواف وهـو للواجـب، قيـًدا كـان وإن السـاتر وهو الحرام فإّن آثًما، اعتبر وإن

 ال به المقّيد بالطواف تعلق ألنه النفس، للوجوب متعلًقا وليس عنه، خارج أنه إّال البيت
 الواجب مع متحًدا يكن لم للحرمة ومتعلق مغصوب أّنه فرض فإذا وعليه منه، المركب

  .بالفساد ويحكم به المأتي الفرد على انطباقه من يمنع لكي له ومصداًقا الخارج في
  �  الحـج الـبذلي �

  : البذلي الحج) ٢٢( المسألة �

 وجـبــ  ولعياله وإيابه لذهابه كافًيا وكانـ  الحج تكاليف جميع له بذل إذا :متفق
 إلى الرجوع البذلي الحج في يشترط وال. لشأنه منافًيا أو حرجًيا يكن لم إن القبول عليه

 معيشـة أو معيشـته تختل ال أن يشترط نعم. الحج تكاليف لجميع البذل كان إذا الكفاية
ال يمنع الدين من االستطاعة البذلية. نعم، إذا كان الخروج إلـى الحـج . كما لذلك أهله
  .، لم يجب عليه الحج مؤجًال ا ألداء الدين في وقته ، سواء كان حاًالمنافًي

وقد فّصل جملة من الفقهاء في الحكم  بين عدة صـور (هـل أعطـاه هبـة أو بـذًال أو 
أو أطلق)، (التمليك  -تعييًنا أو تخييًرا مع أمر آخر –ج أوصى له بمال)، (هل نّص على الح

ــال لجم ــذل الم ــة)، (ب ــر الالزم ــة غي ــزل أو اإلباح ــك المتزل ــالزم أو التملي ــيحج ال ــة ل اع
.كما اختلفوا في حكم رجوع البـاذل عـن بذلـه، ومـا يترتـب علـى ذلـك بالنسـبة أحدهم)

ن الصـور (كـالرجوع قبـل للحاّج والنفقات السـابقة والالحقـة، وذكـروا لـذلك العديـد مـ
  اإلحرام أو بعده) فالحظ.

  كسب نفسه: من الحج ::::فائدةفائدةفائدةفائدة

 ولـذلك، جبينـه بعـرق كسبه الذي بماله يقع أن يجب الحج أن المؤمنين بعض يعتقد
  حكم الحج البذلي.ل المؤمنين نظر إلفات ينبغي لذا، البذلي الحج قبول يرفض
 بذل :) : اعتبار الوثوق في استمرار ال٢٣( المسألة �

  . الباذل رجوع بعدم الوثوق يشترط: الخراساني -السيستاني -الخامنئي  -الخميني
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  .البذل عن بالرجوع االطمئنان عدم يكفي :السيد صادق
 االستطاعة بقاء في للمكلف شًكا الباذل ببذل الوثوق عدم أوجب إذا :الدين زين

 التـي والطـرق األصـول لـىع عـّول نفسه على خوًفا له يوجب ولم بقائها، وعدم البذلية
المة وأصـالة المال، بقاء وأصالة البذل، بقاء كأصالة، ذلك أمثال في العقالء عهابيت ، السـّ

 اسـتطاعته بقـاء فـي شـك إذا واألصـول الطـرق هـذه علـى يعـّول كمـا الصحة، وأصالة
  .بسواء سواًء الملكية
  ): الهدي والكفارات في الحج البذلي : ٢٤( المسألة �

على الباذل، فلو لـم يبـذل  -دون الكفارات– ثمن الهدي: )١(الخامنئي -الخميني
  توفر بقية شروط االستطاعة.ثمن الهدي فال يجب الحج إال مع 

الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، ولو لم يبذله وبذل بقية المصارف  السيستاني:
ه من ماله. نعم، ا من شرائففي وجوب الحج على المبذول له إشكال، إال إذا كان متمكًن

ا لوقوعه في الحرج لم يجـب عليـه القبـول، وأمـا إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجًب
  الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل.

ثمن الهدي في االستطاعة البذلية على الباذل إذا ضمن له الحج، أّما إذا  الهاشمي:
ا، بدون الهدي فاألقوى وجوب الحج بـذلك أيضـً ما يكفي ألصل الحج  لم يبذل له إّلا

  وإّلا صام بدل الهدي. ،وعندئٍذ إذا كان للمبذول له ثمنه وجب عليه الهدي
  ): نفقة العيال في الحج البذلي : ٢٥( المسألة �

إال إذا كان عنده ما يكفيهم  فال يجب الحج إذا لم يبذل له نفقة عيالهالسيستاني: 
ا، أو لـم يكـن يقـع فـي يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضـً إلى أن يعود، أو كان ال 

  .ولم يكونوا من واجبي النفقة عليه ،الحرج من تركهم بال نفقة

                                      
  . ٣٦المناسك الفارسي : م  )١(
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 أو لـه توهيًنـا عيالـه علـى اإلنفـاق تـرك كـان لو البذلية االستطاعة تتم ال :الحكيم
 عـن عـاجًزا انك لو نعم. لهم يخّلفه ما له يكون أو، نفقتهم له يبذل بأن إال، عليه حرًجا
  .ذلك على البذلية االستطاعة تتوقف لم يحج لم لو حتى عليهم اإلنفاق
  :  الحج قوافل في األجير): ٢٦( المسألة �

 أن عليـه يجـب ال، بأجرتـه يحـج أن يسـتطيع الذي الحج قوافل في األجير :متفق
 رجـوعهم يشـترط لكـن. ومجـزئ صحيح فحجه وحج فعل لو لكن، لذلك نفسه يؤجر
 خدمـة ألعمـال مزاحًمـا الحـج بأعمال القيام يكون ال وأن، المتقدم بالمعنى فايةك إلى

  وليس هذا من باب الحج البذلي المصطلح. .القافلة
  :الحجيج الكوادر كثرة ::::فائدةفائدةفائدةفائدة

 العبـأ ولتخفيـف، تـارة الكوادر لتشجيع الحمالت بعض إليها تلجأ التي األساليب من
فـي  خدمـةال مقابـل الكـوادر مـن لعـدد الحـج ذلتبـ أن، أخـرى تارة الحملة على المادي
 ألنفسـهم الحج بمناسك الكوادر انشغل فإذا، ذلك في الحمالت بعض تفرط وقدالحملة. 
 مسـتوى يضـعف ممـا، للحجـاج يقدمونـه الذي والجهد الوقت على محالة ال ذلك سيؤثر

  ، وقد ذكرنا في المقدمة أن الحملة مركب واحد يؤثر بعضه على بعض.الخدمات
  ): عدم تخميس الباذل ألمواله : ٢٧( المسألة �

على فرض يقينك بأن أموال أبيك مختلطة بالربا، أو علمك بأنه لم يدفع  الخامنئي:
ما وجب عليه من الخمس أو الزكاة فال يلزم من ذلـك حصـول اليقـين لـك بحرمـة مـا 

عليـك تصرفه أو تتصرف فيـه مـن أموالـه، ومـا لـم يكـن لـك يقـين بالحرمـة ال يحـرم 
نعم لو حصل لك اليقين بحرمة ما تستفيد منـه مـن أموالـه لـم َيُجـْز لـك  .اإلستفادة منها

  .ذلك
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من بذل له كلفة الحج من ربح مضي عليه الحول في مال الباذل  س:: >)١(السيستاني
<، سذا كان الباذل ممـن ال يخّمـإال يجب  ج: خراج خمسه؟إهل يجب على المبذول له 

الحج لزوجته وهي ال تعلم هل كان قد خّمس هـذا المـال أو ال، هـل إذا بذل الزوج  س:>
  ال يجب<. ج:يجب عليها الخمس؟ 
س: إذا تكفـل زوجـي مصـاريف الحـج ولكننـي أعلـم بأنـه ال  :)٢(السيد صادق

يخّمس ماله، وأنا ال أملك نفقة الحج من مالي الخاص .... ؟ ج: يصح حجـك، وعليـك 
  تخميس التكاليف المرتبطة بك.

  المسألة: بذل الحج للمستطيع: �

ن المبذول لـه ال يـتمّكن مـن الحـّج لعـدم أإذا بذل شخص آلخر ماًال للحّج بزعم 
ه كـان قـد ّنـأأو  ،استطاعته المالية، فإذا كان المبذول له يملك ما يفي بمصاريف الحّج

  ن يخبر الباذل؟ أحّج حّجة اإلسالم فهل يجب عليه 

ولكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص في  ،خبار: ال يجب عليه اإل)٣(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  ا بما ُذكر لم يجز له التصّرف فيه. التصّرف في المال المبذول مقيًد

  المسألة: تردد المبذول له في المطلوب منه: �

إذا ُدفع لشخص ما يحّج به وتردد بعـد وصـوله إلـى الميقـات بـين كونـه بـذًال لـه 
  بة عن غيره فما هو تكليفه؟ ا ليحّج به نياليحّج عن نفسه أو مخصًص

                                      
  . ٣٢وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
  . ٨٩مسألة : م  ١٠٠٠ )٢(

  .٢٩مناسك الحج وملحقاتها:  )٣(
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وكـذا يـأتي  ،:يجزيه اإلحرام امتثاًال لألمـر الفعلـي المتوجـه إليـه)١(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
بسائر األعمال بهذه النّية، فإذا تبين بعد ذلك أّن دفع المال كان على وجه البـذل اجـزأه 

  نه كان لالستنابة عن غيره أجزأ عنه.أعن حّجة اإلسالم، وإذا تبّين 
  : البذل المالي للعاجز عن مباشرة الحج بنفسه:المسألة �

شخص ال يتمّكن من الحّج لمرض أو هرم وال يرجو تمكنه بعد ذلـك وال يملـك 
  ما يحّج به فإذا ُبِذَل له تكاليف الحّج هل يجب عليه القبول واالستنابة؟ 

تحقق االستطاعة بالبذل يختص بالفاقد  ّنإال يجب عليه ذلك، ف :)٢(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
ال المتمكن من مباشرة الحّج بنفسـه، فالعـاجز عـن المباشـرة إذا بـذل لـه مـا يكفـي للم

وال يجـب عليـه  ،الالستنابة أو عرض عليه تحمل نفقة النائـب ال يكـون بـذلك مسـتطيًع
  القبول. 

  � ــاتـــــــمتفرقـ    �
  :  الكفاية إلى الرجوع): ٢٨( المسألة �

 يكـون الحـج مـن رجـع لـو أي كفايـةال إلى الرجوع االستطاعة في يشترط :متفق
 كما. والحرج الشدة في يقع ال بحيث ونحوها وظيفة أو صنعة أو زراعة أو تجارة عنده
  . بحاله الالئق التكسب على قادًرا كونهي يكف

 حالـه يتفـاوت ال مـن كـل على الحج يجب :الخراساني -السيستاني - الخوئي
  .الحج سبيل في دهعن ما صرف إن المعيشة جهة من وبعده الحج قبل

                                      
 .٣٢مناسك الحج وملحقاتها:  )١(

 .٣٣مناسك الحج وملحقاتها:  )٢(
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نفاق على سفر الحج من استئناف وضعه المعاشي تمّكنه بعد اإليشترط الهاشمي: 
الالزم بأن ال يفقد عمله وشغله الذي كان عليه قبـل الحـج فتختـّل معيشـته أو يقـع فـي 

  .مشقة وحرج شديد بسبب الحج وما أنفق عليه
 أو المـال وجـود أي الكفايـة إلى الرجوع الحج شروط جملة من ليس :الزنجاني

 مسـتلزًما الحـج كـان لو، نعم. الحج من الرجوع بعد معاشه يؤمن الذي المناسب العمل
 معاشه منه الذي الوحيد عمله من إخراجه إلى الحج يؤدي من في كما معاشه الختالل

  .يجب لم
  :  الدينية العلوم طلبة استطاعة): ٢٩( المسألة �

 ومثـال، والزكـاة كـالخمس الشـرعية هالوجـو عبر يعيش من على الحج يجب هل
  ؟  - اهللا أيّدهم - الدينية العلوم طلبة بعض ذلك

  .يجب ال السبحاني: -الخميني
 يجـب: الـدين زين -الفياض -الخراساني - السيستاني - الخوئي - الخامنئي

  .غيابه فترة في ولعائلته للحج يكفي ًالما ملك إذا فيما
ار الرجـوع إلـى كفايـة فـيمن يمضـي أمـره : >الظـاهر عـدم اعتبـ)١(السيد صـادق

بالوجوه الالئقة به، كطلبـة العلـم مـن السـادة وغيـرهم. لجـواز صـرف مالـه فـي الحـج 
وصــيروته فقيــًرا مســتحًقا للوجــوه الشــرعية<، >مــن كــان يرتــزق مــن الوجــوه الشــرعية 

وجـب عليـه  -كـإرث مـثًال –كالخمس والزكاة وغيرهما، إذا حصل على مـال يكفيـه 
ع عن أخذ الوجوهات الشرعية وال يجب عليه الحج، إال إذا كان المال المملوك االمتنا

  يغنيه عن أخذ الوجوهات ويكفي للحج مًعا<.
 الشـرعي للميزان موافًقا الشرعية للحقوق استحصاله كان إذا الحج يجب :الحكيم

  .المالية الحقوق من ونحوها× اإلمام وسهم السادة سهم في
                                      

 .١١٤ – ٩٧جامع أحكام الحج والعمرة : م  )١(



’ËÖ]{{Ùæù]<Ø<V<<u{r{{‰ý]<í{{{{{Ýø<< <RU< 

الدينيـة إذا ملكـوا سـهم اإلمـام مـن قبـل الحـاكم الشـرعي  طلبة العلوم الهاشمي:
ا إذا لـم يملكـوه ولكـن ا بنفقات الحج وجب عليهم. وال يبعد الوجوب أيًضوكان وافًي

  .أجاز لهم الحاكم الشرعي صرفه في الحج، فإّنه استطاعة بذلية
  ): مزاحمة الحج لواجب أو محرّم  :٣٠( المسألة �

استلزم الحج ترك واجب أو فعل حرام؛ يجب تقـديم  إذا :)١(الخامنئي -الخميني
  األهّم، ولو خالف وذهب للحج فقد عصى، ولكن الحج صحيح.

تيان بالحج ترك واجب أهم من الحج كإنقـاذ غريـق أو إذا استلزم اإل السيستاني:
تيان بالواجب األهم في الصورة األولى، ويتخير حريق أو مساو له، تعين ترك الحج واإل

ي الصورة الثانية، وكذلك الحال فيما إذا توقف أداء الحج على ارتكاب محـرم بينهما ف
مع استلزام حجه ترك واجـب  إذا حّجو ا له.كان االجتناب عنه أهم من الحج أو مساوًي

ا مـن جهـة تـرك الواجـب أو فعـل أهم أو ارتكاب محرم كذلك، فهو وإن كـان عاصـًي
ا لسـائر الشـرائط، وال سالم إذا كان واجًدإلالحرام، إال أن الظاهر أنه يجزئ عن حجة ا

  استطاعته. ا عليه ومن كان أول سنةفرق في ذلك بين من كان الحج مستقًر
ا بصرف المـال فـي واجـب ا شرًعأن ال يكون ملزًميشترط لفعلية الحج  الهاشمي:

أهم من الحج أو مساٍو له في األهمية أو محتمـل األهميـة بالنسـبة إلـى الحـج مـن دون 
ال أهمية الحج ، ففي جميع هذه الفروض ال يجـب عليـه الحـج، وإّنمـا يجـب إذا احتم

كان الحج أهم أو محتمل األهمية دون ذاك الواجب اآلخر، كما إذا كان لديه مـريض 
 ،لو ترك عالجه بذلك المال لمات فوجب عليـه حفـظ حياتـه بصـرف ذلـك المـال فيـه

ال يجب عليه الحج، ولكنه لو عصى من الحج، ففي مثل هذه الحالة  وحفظ النفس أهّم
ا بتركـه ولم يشتغل بالواجب األهم وجب عليه الحج وكان حجة اإلسالم وإن كان آثًم

  للواجب األهم.

                                      
 .١١٤ – ٩٧مرة : م جامع أحكام الحج والع )١(
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يجب الحج إذا كان عليه واجـب مطلـق فـوري لـيس بـأهّم مـن  :)١(السيد صادق
طاعة الحج، ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج، سواًء كان هذا الواجب حصل قبل االست

أو بعدها، نعم إذا كان الواجب الفوري أهّم ولم يمكن الجمع بينهمـا ُقـّدم علـى الحـج 
كالدفاع عن حريم اإلسالم ودماء المسلمين وأعراضهم مع عدم الكفايـة بغيـره، ونحـو 

  ذلك. 
  : حجة اإلسالم بدون الحصول على تصريح للحج :المسألة �

لمالية، لكن ال يمكنه الحصول شخص توفرت له االستطاعة اس:  :))))٢٢٢٢((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
على (تصريح الحج) لبعض األسباب، فالحج في هذه الحالة يعّرضه للعقوبـة كالسـجن 
والغرامة المالية، إال أنه يتغلب على ذلك بلبس المخيط، وربما الكذب أحياًنا بادعاء أنه 

  ليس من الحجيج، فما حكم حّجه، وهل يجزئه عن حجة اإلسالم؟

  .صح حجه وأجزئه عن حجة االسالملو تكلف وذهب ج: 

في العام الماضي ذهب البعض مع حملة غيـر مرخصـة للحـج، س: : ))))٣٣٣٣((((الفياضالفياضالفياضالفياض
وبعد مراسالت بين مسؤولي البلدين وافقت السلطات على مرورهم من الحدود شـرط 

مـع حملـة مرخصـة، ولكـن بعـض منفـذي أمـر السـلطات أن يكونوا في مكان السكن 
الظاهر أنهم ال يعلموا باإلذن فأطلقوا النار في الهواء، وتسلل الحجاج من طريـق آخـر، 

 فهل يجزي عن حجة االسالم ؟ 

خواننـا المـؤمنين إويجزئ عن حجـة االسـالم، ولكـن ننصـح  ،حجهم صحيحج: 
  رة من الجهات المنظمة للحج. بمراعاة النظام، وعدم مخالفة التعليمات الصاد

                                      
  . ٣١المناسك الفارسي: م  )١(
 .RPLEzhFVuwYرقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عبر االيميل  )٢(

  http://alfayadh.orgالموقع الرسمي  )٣(
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  ): قضاء ما في الذمة من صيام وصالة : ٣١( المسألة �

. وحسـب )١(وصـالة ال يشترط في صحة الحج قضاء ما في الذمة من صـيام متفق:
رأي مشهور المعاصرين ال يجب الفور في القضاء ما لم يصل لحد التهـاون فـي تفريـغ 

إلى دخول شهر رمضـان التـالي فهـو خـالف الذمة. أما تأخير قضاء صيام شهر رمضان 
  ، وتفصيل اآلراء موكول إلى محّله.االحتياط
  
  ): إعادة حجة اإلسالم :٣٢( المسألة �

إذا شك المكلف في صحة حجته السابقة، لكثرة ما وقع فيها من الخلـل، وأراد أن 
  يحج مرة ثانية، فكيف تكون نيته؟ 

. ولكـن إن كـان حجـه ًطـاالم احتياينوي عما في الذمة، أو حجـة اإلسـالخميني: 
، وجزء منه باطـل، فيجـب عليـه تـدارك ذلـك الجـزء وال يكفيـه إعـادة السابق صحيًحا

  الحج.
اهللا ينوي امتثال األمر الفعلي له بمـا يريـده  :)٤(الحكيم -)٣(السيستاني ـ)٢(الخوئي

  زأ عما عليه.ه بتلك النية أجسالم وال المندوب، فإذا أتّمتعالى منه، فال يسمي حجة اإل
له أن ينوي ما في الذّمة، أو ينوي الحّج من دون أن ينـوي خصـوص  :)٥(الحائري

  حّجة اإلسالم أو الحّج االستحبابي.
  يأتي به بنية ما في الذمة. :)٦(الشيرازيان

                                      
  لسنوات األخيرة.قبل الحج في ا إنما أوردت هذه المسألة لكثرة السؤال عن ذلك )١(
 .٦٦٦: س٢صراط النجاة  )٢(

  . ١٠٤ وملحقاتها :مناسك الحج  )٣(
 . ١٨فتاوى الحج والعمرة :  )٤(

 .٢مسائل في الحج: م )٥(

 .٢١: س أرشيف أجوبة المسائل الشرعية، الحج )٦(
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  ): أنواع أخرى من الحج الواجب :٣٣( المسألة �

غيرها، وربمـا وجـب قد يجب الحج بسبب طارئ كالنذر أو اليمين أو اإلجارة أو 
  ل وجوب حجة اإلسالم عليه، فالحظ.ذلك على المكلف قب

   �    حـج وعمـرة غير البالغ    �
  : المميز الصبي إحرام في الولي إذن): ٣٤( المسألة �

 يشـترط ال :الـدين زينـ  الفياضـ  الخوئيـ  )٢(مكارمـ  )١(الخامنئيـ  الخميني
  .)٣(الولي إذن

  .يشترط :عصفور آلـ  )٤(شيرازيانال ـ الحكيم - السيستاني
  .األحوط على الولي إذن يعتبر :الخراساني
ال يشترط في صحة حج الصبي الممّيـز إذن ولّيـه، كمـا ال يشـترط فـي  الهاشمي:

ذنـه فـي تصـرفاته الماليـة فـي الحـج، كـثمن إصحة صالته وصومه ذلك. وإّنما يشترط 
 عـدم إذن الـولي بـذلك ال يوجـب الهدي والكفارة لو فرض تحقق موجبها منـه، إّلـاأّن

بطالن حّجه. نعم، لو منعه الولي عن الحّج لمصلحة تعود إلى الطفل أو تخّوف عليه فال 
  يبعد عدم صحة حّجه عندئٍذ. 

                                      
  . وفي الموقع الرسمي، مجلد االستفتاءات الجديدة :  ٧المناسك الفارسي : م  )١(

 نطق نفسه الطفل أن إال إحرامه نيتهما في يكن ولم والديه إحرام حين حاضرًا المميز الطفل نكا إذا س:
 خصوصـيات إلـى ملتفًتـا صـحيح بشـكل التلبيـة نطـق إذا ج:؟ محرًمـا ُيعـد فهـل الحجيج بقية مع والتلبية بالنية

  . إحرامه صّح له، ناوًيا اإلحرام
 . ٢٢المناسك المحشى :  )٢(

 ستئذان في بعض الصور، مثاله لو استلزم الحج التصرف في أموال الطفل.قد يلزم اال )٣(

ال يشترط في صحة حج الصبي المميز إذن الولي الشرعي إذا لم يوجـب أذيـة األب  السيد صادق: )٤(
 . ٣٨محّرمة. جامع أحكام الحج والعمرة : م والجد أذية 
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 الشـرعي الـولي إذن المميز الصبي حج صحة في يشترط ال :))))١١١١((((صادقصادقصادقصادق السيدالسيدالسيدالسيد
للمصـاحبة  المنافـاة أو ء،االيـذا أو العقـوق،: الثالثـة العنـاوين أحـد عليه إذا لم يصدق

  .بالمعروف

  
  : المميز غير بالصبي اإلحرام): ٣٥( المسألة �

فيجعلـه محرًمـا ويلبسـه ثـوبي  يستحب للـولي أن يحـرم بالصـبي غيـر المميـز :متفق
 حسـب< للعمـرة> أو< للحـج الصـبي بهذا أحرمت إني اللهم> اإلحرام، وينوي عنه، ويقول

يجنبـه عـن محرمـات  أن إن أمكن، وإال يلبي عنـه، وعليـهويلّقنه التلبية  ،المقصود النسك
اإلحرام، ويأمره بكل من أفعاله، وإن لم يتمكن شيًئا منها ينوب عنه، ويطوف به، ويسـعى 
به، ويقف به في عرفات والمشعر ومنى، ويأمره بالرمي، ولو لم يتمكن يرمي عنه، ويـأمره 

  وصالة الطواف، وإن لم يقدر يصلي عنه. بالوضوء
  التكليف؟ هو فما الصالة أو الوضوء الطفل يحسن لم إذا س:
 لمـا الشـامل الكامـل واالحتياط، ومحتاط بأمر مفٍت بين هنا الفقهاء آراء اختلفت ج:
 ولـو أمكنـه بمـا الطفـل ويصـلي، أيًضا الولي ويتوضأ، صورًيا ولو الولي يوضأه أن ذكروه
  .أيًضا الولي عنه ويصلي، صورًيا

زمـه أن يحـّج بـه حـّج اعتمر الولي بالصبي عمرة التمّتـع فهـل يل إذا :)٢(السيستاني
 وإذا لــم يجــب فهــل يتعــّين عليــه أن يطــوف بــه طــواف النســاء؟  ؟االتمّتــع أيضــً 

وإن كان ممّيزًا كفاه اإلتيـان بطـواف النسـاء  ،الجواب: إن كان غير ممّيز لم يلزم شيء
  .وصالته

                                      

 .١٦٥جامع أحكام الحج والعمرة: م  )١(
 . ٨٠ لحقاتها :وممناسك الحج )٢(
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  : هنا بالولي المقصود): ٣٦( المسألة �

 ويحفـظ الطفـل يكفـل مـن: )١(الشـيرازيان - الهاشـمي -الخامنئي – ينيالخم
  .شؤونه

  . الشرعي الولي بإذن بالطفل المتكفل :)٢(مكارم
  .واألم الشرعي الولي: )٣(الشيرازي - الخراساني
  .الحضانة حق له من :السيستاني

 العـم مثل ال والوصي لألب والجد كاألب ماله في بالتصرف األولى :عصفور آل
 التصـرف في ولًيا تكن لم وإن اإلحرام في والية لألم نعم، واألجنبي ونحوهما والخال

  .ماله في
 أو ذلـك، جميـع إليـه يفوضـان الـذي ووكيلهمـا، ألبيـه وجـده أبـوه :الدين زين
  .بعضه إليه يفوضان

 شـرعًيا ولًيـا يكن لم وإن ويتكفله الصبي أمر يتولى كل من :))))٤٤٤٤((((صادقصادقصادقصادق السيدالسيدالسيدالسيد
 غيـر للصـبي بالنسـبة بـاألب األم وتلحـق. واألجنبـي ونحـوهم والخـال األخ والعم مثل

  .الخاص للنص المسألة في هذه المميز،
  : والكفارات الصبي): ٣٧( المسألة �

  :الكفارة يوجب ما الطفل فعل فلو، اإلحرام تروك عن الطفل إمساك الولي على

                                      
 لجنة االستفتاءات. )١(

 .٢٣:  المناسك المحشى )٢(

 .٢٩جامع مناسك الحج : م  )٣(

  .٣٨جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٤(
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  :الصيد كفارة: األول القسم
 – الحكــيم - السيســتاني - الخــوئي -  )١(مكــارم - الخــامنئي - الخمينــي

 الكفـارة وجبت :عصفور آل - الدين زين - السيد صادق - الهاشمي -الخراساني
  .الطفل ولي على

  .الطفل مال فمن وإال، األب هو الولي كان إذا الولي مال من :الشيرازي
  .أبيه على صيده كفارة :الفياض
  ـ : الصيد غير ـ الكفارات بقية: الثاني القسم

  . الولي على وجوًبا األحوط : خمينيال
، الـولي علـى ال تجب ال العمدية الكفارات :الخراساني - السيستاني - الخوئي

  .الصبي مال في وال
 فيهـا يجـب ال: الـدين زيـن - الفياض - السيد صادق - الهاشمي -الخامنئي

  .كفارة
  .ماله من اله الولي تحمل استحباًبا األحوط كان وإن، الكفارة تجب ال :الحكيم

  .الطفل مال من :الشيرازي
 القضـاء ويسـتثنى، صـام وإال، الصـوم الصـبي يطق لم إن الولي على :عصفور آل

  .الولي دون الطفل على فإنه الوقوف قبل الفرج في جامع لو كما
  :البالغ غير إحرام في ::::فائدةفائدةفائدةفائدة

 كمـا، اإلحـرام محظـورات عـن إبعـاده يسـتلزم الصـبي إحرام أن تقدم مما اتضح
. المناسك بإتمام إال المحظورات تحّل وال، صحيح بشكل المناسك بجميع قيامه يستلزم
 وسـوء الزحـام وشـدة األطفـال تعدد مع سيما ال، وأوليائهم الصبيان على يشق قد وهذا

                                      
 .٢٣:  المناسك المحشى )١(
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 تـم فـإن. المسـؤولية لهـذه اسـتعدادهما فـي مليا يفكرا أن والصبي الولي فعلى. الطقس
 أن دون، اإلحـرام لبـاس الطفـل يلـبس أن فاألفضـل وإال. فهـو الطفـل يحرم بأن القرار
يمكنـه الطـواف والصـالة، و. اإلحـرام ينعقد ال وبذلكوالنسك،  الشرعي اإلحرام ينوي

 البلـد حرمة ويستشعر والمناسك اإلحرام معنويات من شيء على الطفل يحصل وبذلك
  .العالم واهللادون االلتزام الشرعي بالمناسك وأحكامها،  الحرام

  
 



 

  

  الفصـل الثـــاني

 الحـج النيــابي
  

  





  
  
        

        في فضل النيابة عن المؤمنين :فائدة : فائدة : فائدة : فائدة : 

فأعطـاه  %أبـي عبـد اهللا  روي في الحديث: دخل عبـدالرحمن بـن سـنان علـى
ا مـن العمـرة إلـى الحـج إال ولم يتـرك شـيًئ ،بها عن إسماعيل ا يحّجثالثين ديناًراإلمام 

ر ثـم قـال : يـا هـذا إذا أنـت ن يسـعي عـن وادي محسـّ اشترطه عليه حتى اشترط عليه أ
وكـان لـك تسـع بمـا أتعبـت مـن  ،فعلت هذا كان إلسماعيل حجـة بمـا أنفـق مـن مالـه

  . )١(بدنك
لـه مـن  : الرجل يحج عـن آخـر مـا %: قلت ألبي عبد اهللا  في الحديث وروي

  . )٢(ذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج: لل %األجر والثواب ؟ قال
  �            ط النيابة والنائب والمنوبشرو    �

  : والحي الميت عن النيابة ):١( المسألة �

 صـور وبعـض المنـدوب فـي الحـي وعـن، امطلًقـ الميـت عـن النيابة تصح :متفق
  .الواجب
  : النائب شروط): ٢( المسألة �

   :ـ  واختالف تفصيل بعضها وفيـ  أمور النائب في يشترط
  .)٣(البلوغـ ١

                                      
 .٣١٢:  ٤الكافي  )١(

 المصدر السابق. )٢(

  على األحوط وجوًبا. :الدين زينـ  الشيرازيان ـالخامنئي  ـالخميني  )٣(
  الولي. ال يبعد صحة نيابة الصبي في الحج المندوب بإذن :الخراساني ـالسيستاني  ـالخوئي 
  .شرًعا المطلوب بالوجه أداه إذا المميز الصبي عمل فيصح، ال يشترط البلوغ في النائب الحكيم:
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  .العقلـ ٢
 .)١(مذهبنا وفق به أتى وإن المؤمن غير بنيابة يجتزئ فال، ناإليماـ ٣

 .غيره بإرشاد ولو الحج بأعمال النائب معرفةـ ٤

 .)٢(اصحيًح بالعمل بقيامه واالطمئنان الوثوقـ ٥

 .)٣(السنة تلك في منجز واجب بحج النائب ذمة اشتغال عدمـ ٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 هـذا في فرق وال، االستحبابي االحتياط خالف كان وإن، المميز الصبي بنيابة االكتفاء الظاهر الزنجاني:
 .والمندوب الواجب الحج بين الحج

  على األحوط وجوًبا. :السيستاني ـالخامنئي  )١(
 .بها يجحد وال بالوالية يقّر ال الذي المستضعف بعمل االجتزاءاألحوط وجوًبا عدم  الحكيم:

عنـد الشـك فـي صـحة عمـل النائـب يحكـم  :الـدين زين - السيستاني -الخامنئي  - الخميني )٢(
  لصحة.با

ال بد من عدالة النائب أو الوثوق بصـحة عملـه علـى األحـوط، وإن كـان لالعتمـاد علـى  السيد صادق:
  أصالة الصحة وجه.

 المنـوب ذمـة تفريغ بنية بالعمل بإتيانه علم فإذا، األداء أصل في مأموًنا النائب يكون أن يشترط الحكيم:
  .نفسه في ثقة النائب يكن لم وإن الصحة على البناء فالظاهر عمله صحة في وشك عنه

م يكن ثقـة ، فإذا لحراز أدائه لألعمالإأّنه البد من  ال يشترط في النائب العدالة وال الوثاقة إّلا الهاشمي:
ه تحصيل العلم أو ، وحيث إّنه يجب على المنوب عنه أو ولّيخباره بأداء تمام المناسكإال يمكن االعتماد على 

عـالم الخبيـر لحـج وفـراغ ذّمتـه فينبغـي لـه االعتمـاد فـي االسـتنابة علـى العـادل والالحجة الشرعية على تحقق ا
. كما ينبغي أن يحصل علـى الحجـة الشـرعية علـى تفريـغ بمناسك الحج وأحكامه، المأمون على الدين والدنيا

 .مته ولو بالسؤال عنه ليخبره بذلكذ

  لو حج المستطيع نيابة عن غيره فحجه باطل.الخميني:  )٣(

   .النيابي حجه بصحة القول يبعد فال عليه الحج بوجوب جاهًلا كان لو لخامنئي:ا
هـذا شـرط فـي صـحة اإلجـارة ال فـي صـحة الحـج،  :الـدين زين -الفياض -السيستاني – الخوئي

  هذا إن لم يكن زائًدا على األجرة المسماة. (السيستاني)فيستحق أجرة المثل ال األجرة المسماة. 
  يترك االحتياط بالصلح في الزائد على األجرة المسماة.وال  الخراساني:
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 علـى بـه اإلتيـان في وأ الحج أعمال بعض ترك في امعذوًر النائب يكون ال أنـ ٧
 فهـو كالتظليل المحظورات بعض ارتكاب إلى يؤدي الذي العذر أما، )١(الكامل الوجه

 – األعمال نقصان إلى يؤِد لم ما األعمال تأدية عند الطارئ العذر وكذا .بالنيابة يضر ال
 . -وفي بعض الصور خالف

  .ائبالن نائب في سيما وال األحوط على العدالة :عصفور آل وأضاف
   : والمنوب النائب بين المماثلة ):٣( المسألة �

 وقـد، واألنوثـة الـذكورة فـي عنـه والمنـوب النائـب بين المماثلة تشترط ال :متفق
  .التالية المسألة في نذكرها واحدة صورة العلماء بعض استثنى
  : الصرورة استنابة ):٤( المسألة �

 كالفقاهـة المزايا لبعض يترجح وقد، الصرورة استنابة كراهة الفقهاء بين المشهور
  .الكراهة تثبت لم :الفياض -السيستاني – الخامنئي - الخميني . والتقوى
رورة اسـتنابة عـن النهـي مـن المـراد لعل :الدين زين  أن: األدلـة فـي الـوارد الصـّ
 المعرفـة علـى المـدار فيكـون ،الحـج بأحكـام عـارف غيـر يكون الغالب في الصرورة
  .الّصرورة استنابة كراهة على دالة الروايات تكون فال هذا وعلى باألحكام،

  :واحدة صورة ذلك من ويستثنى
 يســتنيب أن موســًرا وكــان الحــج مباشــرة عــن عجــز فــيمن األولــى :السيســتاني

  .الصرورة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
اإلجارة، وإذا كانت بدون شرط  لبطالن إذا كانت اإلجارة بشرط المباشرة فيستحق أجرة المثل الحكيم:

  اإلجارة. لصحة به فيستحق األجرة المسماة وأتي المباشرة
  يصح الحج النيابي، وإن أثم وعصى. :الشيرازيان -الحائري -مكارم

 حجه النيابي صحيح، ويستحق األجرة المسماة، ويستقر عليه وجوب الحج. الهاشمي:

 على األحوط. :السيستاني )١(
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 حجـة مـن يـتمكن ولـم احًيـ رجـًال عنـه المنوب كان إذا :الدين زين - الخوئي
  . )١(الصرورة الرجل استنابة الزوًم األحوط فإن اإلسالم

  .الصرورة الرجل عن الصرورة الرجل استنابة اوجوًب األحوط :الشيرازي
  .الصرورة الرجل عن الصرورة الرجل استنابة األولى األحوط :السيد صادق

 الصرورة استنابة ؛جازت الحج عن اعاجًز وكان احًي عنه المنوب كان إذا :الحكيم
  .وغيره

أو امـرأة، أو نـاب عـن رجـل أو  ارة سـواء كـان رجًلـتجوز نيابة الصرو :)٢(مكارم
  .اامرأة. نعم، تكره نيابة المرأة وخاّصة إذا كان المنوب عنه رجًل

فـي النيابـة عـن الحـي العـاجز ال يعتبـر كونـه صـرورة، وإن كـان أولـى  الفياض:
  وأجدر، وتكفي استنابة المرأة.

الحّي أن يكـون النائـب ال يشترط في الحج النيابي سواء عن الميت أو  الهاشمي:
  . -ا أي ممن لم يحج سابًق -صرورة 
 باسـتنابة بـأس وال، الرجـل عـن االسـتنابة الصـرورة للمـرأة يجوز ال :عصفور آل
  .عنه الصرورة غير المرأة

  ): انقالب حج المرأة النائبة إلى اإلفراد :٥( المسألة �

ا احتمـل عـدم هل تصح اسـتنابة المـرأة عـن الرجـل فـي حـج التمتـع فيمـا إذ س:
نقـالب حجهـا إلـى حـج اإلفـراد؟ ولـو اتمكنها من أداء عمرة التمّتـع لطـرو الحـيض و

  ستنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟ ا
العدول إلـى اإلفـراد فـاألحوط  ان صارت وظيفتهإلكن  ،ستطيع النيابةتالخميني: 

  عدم اكتفاء المنوب عنه.

                                      
 هذا االحتياط استحبابي. الخراساني: )١(

 . ٤٠٢س:  ١ الجديدة الفتاوى )٢(
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من كانت وظيفته العدول إلى حج اإلفراد بسبب ضيق ال يصح استئجار  الخامنئي:
وقته عن إتمام أعمال حّج التمتع. نعم لو استأجره واتفق ضيق وقته وجب عليه العـدول 

  وأجزأه عن حج التمتع واستحق األجرة أيًضا.
ا لحج التمتع مع سعة الوقت، واتفق أن الوقت قد ضاق إذا استأجر شخًص الخوئي:

التمتع الـى حـج اإلفـراد وأتـى بعمـرة مفـردة بعـده برئـت ذمـة  فعدل األجير عن عمرة
المنوب عنه، لكن األجير ال يستحق األجرة إذا كانت اإلجارة على نفس األعمال. نعـم 

  إذا كانت اإلجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها.
إذا لم يحصل اإلطمئنـان بعـدم تمكنهـا مـن حـّج التمّتـع فـاألقرب  :)١(السيستاني

  ب.بعملها ولو في صورة طرو اإلنقال نابتها واإلجتزاءجواز است
إذا وسع الوقت لحج التمتع فاستؤجر له ثم صادف أن ضاق الوقـت عنـه الحكيم: 

تعين عليه العدول إلى حج اإلفراد وأجزأ عن المنوب عنه، وكذا الحال في جميع صور 
جتزاء باالضطراري، االنتقال إلى البدل االضطراري، كما لو فاته الموقف االختياري وا

المرأة تحج عن غيرها نيابة ثـم تحـيض  س:> أو عجز عن مباشرة الطواف فاستناب فيه.
في الحج بنحو ال تستطيع  معه أداء العمرة فينقلب حجها إلى اإلفراد فهل تصـح نيابتهـا 
في هذه الصورة وهل تجزي عن المنوب عنه؟وهل يختلـف الحكـم فـي حالـة علمهـا 

األحوط وجوًبا عدم االجتزاء بالحج  ج: يض على النحو المذكور؟المسبق بحصول الح
المذكور عن النائب، وعليه فاألحوط وجوًبـا التصـالح مـع المـؤجر حـول قيمـة العمـل 

  .)٢(<الذي تم أداؤه
عـن  فراد لضيق الوقت أو غيره لم يجـِزلت وظيفة النائب إلى اإلإذا تبّد الهاشمي:

  .ووجبت اإلعادةحج المنوب عليه إذا كان حج تمتع 
                                      

 . ٥٠الحج وملحقاتها : مناسك  )١(

 . ٢٨٨فتاوى الحج والعمرة :  )٢(
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إذا استأجر مع سعة الوقت لحـج التمتـع، فنـوى التمتـع، ثـم اتفـق > :السيد صادق
 ،)١(<ضيق الوقت؛ جاز لألجير العدول وأجزى عن المنوب عنه، واستحق األجرة كاملة

  .)٢(<يجوز استنابة المرأة عن الرجل وتأتي بوظيفتها ويجزي عن المنوب عنه>

رأة عن الرجل فـي حـج التمتـع فيمـا إذا احتمـل هل تصح استنابة الم الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
نقالب حجها إلى حج اإلفـراد؟ ولـو اعدم تمكنها من أداء عمرة التمّتع لطرو الحيض و

  ستنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟ ا

ال تنقلب وظيفة المرأة إلى حـج اإلفـراد فـي تلـك الحالـة عنـدنا، ويجـزي عملهـا 
ابة للطواف وصالته، وقيامهـا بالسـعي بنفسـها، وبـين إعـادة الطـواف بالجمع بين االستن

ا، ويكـون  والصالة بعد أعمال منى وقبـل طـواف الحـج، وتحتـاط بإعـادة السـعي أيضـً
  عملها حينئذ مجزًيا عن المنوب عنه.

  : )٣(النساء ومرافقة النائب): ٦( المسألة �

تكتفـي بـالوقوف  كانـت لـو حتـى، الرجل أو المرأة عن المرأة نيابة في إشكال ال
الـذي يرافـق النسـاء والمرضـى ليلـة العيـد  الرجل نيابة في الخالف وإنما، بالمشعر ليًال

 أن يكون نائًبا في الحج عن الغير؟ هل يصح ،ويكتفي بالوقوف في المزدلفة معهم

لو رجعوا إلى المشعر وأدركوا ركن الوقـوف فـي المشـعر قبـل طلـوع : الخميني
    لنيابي صحيح، وإن ارتكبوا حراًما.الشمس، فحجهم ا

: األحوط بالنسبة إلى النائب عدم الخروج من المشعر الحـرام لـيًال ولـو الخامنئي 
فرض عوده ودرك االختياري من المشعر الحرام. نعـم، لـو فـرض عـدم كونـه معـذوًرا 

                                      
 .٣٣٤مرة : م جامع أحكام الحج والع )١(

 . ٤/  ٢٨ /٧٠٥٦، ورقم ١٤٣٣جمادى الثاني /  /٩استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

  .برجوعهم المتعلقة المسألة(الوقوف بالمشعر الحرام)،  فصل أيًضا انظر )٣(
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وخروجــه علــى خــالف االختيــار فــال يضــّر بنيابتــه إذا عــاد وأدرك االختيــاري وتمــام 
  اجب من الوقوف .الو

إذا كان من األصناف التـي يجـوز لهـا اإلفاضـة مـن مزدلفـة قبـل الفجـر : الخوئي
   والرمي ليًال، تصح نيابته.

من يرافق النساء والمرضـى ليلـة العيـد ويكتفـي بـالوقوف فـي  س: :)١(السيستاني
حج عن ا في الن يكون نائًبأهل يجوز  صًالأالمزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته 

  ال يبعد االجتزاء بنيابته. ج: الغير؟
  .نيابته تصح: )٣(الحكيم - )٢(مكارم

  ال يبعد االجتزاء بنيابته إن لم يستغن عن مرافقته لهم. :)٤(السيد صادق
هل تصح استنابة من يضطر لمرافقة النساء والضعفاء فـي نفـرهم  س: :)٥(الهاشمي
  يجوز ذلك. ج:من المشعر؟ 

[بين  االختياري الوقوف على بالقدرة الظني االعتقاد لهم حصلي لم إن الزنجاني:
  .نيابتهم تصح الف اإلحرام؛ حالالطلوعين 

نــوان، :))))١١١١((((الزجنــاينالزجنــاينالزجنــاينالزجنــاين �  كــود�ن ��  حالــت در كــه هــا آن #ــراه خدمــۀ و �ــ��
ای مشعر در شبانۀ وقوف از پس اختيار . توانند ره ر. ;� وند، به منا عقبه >� �; 

                                      
 . ٥٢وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

ع و درك مـا بـين لـو أمكنـه الرجـوإال أن الموجـود فـي موقعـه هـو التـالي > . ٧٦المناسك المحشى:  )٢(
 ىولو لم يعلم ذلك من قبل بل حصل لـه اإلضـطرار فـي ذلـك وذهـب إلـ .الطلوعين في مزدلفة تجوز له النيابة

 .<صح حجه النيابي ؛ولم يتمكن الرجوع ىمن

  . ٥٢:  فتاوى الحج والعمرة )٣(
  . ٣٣٢جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٤(
 .١٧٨، س ٧٢استفتاءات في الحج:  )٥(
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 مشـعر بـه آفتـاب طلـوع قبـل از بتواننـد خدمـه گر ا تهالب است؛ Bيح نيابتشان
گردند، يد ;� زگردند �� ا آفتاب در طلوع �M  و �� � �Nايند وقوف آ �O.  
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  لعل هذا إعراض عما ذكره في المناسك العربي:

) سؤال: هل يعّد جميع من يجوز لهم اإلفاضة من المشعر ليلة العيـد ٦٦((المسألة  
يابتهم و لو تبّرًعا؟ أم أّن هذا الحكم مختص بالبعض منهم، من ذوي األعذار فال تصّح ن

  دون البعض اآلخر؟ 

الجواب: النساء واألطفـال، ومـن يلحـق بهمـا فـي الحكـم مـن الـذين يجـوز لهـم 
اإلفاضة اختيارًا ليلة العيد إلى منى و قد أدركوا المشعر ليًال، تصّح نيابتهم، حيث يعتبـر 

هم، وأّما غيرهم من ذوي األعذار الذين ال يعتبر مثـل هـذا وقوفهم هذا وقوًفا اختياريا ل
اختيارًيا في حقهم كخدمة القوافـل، حيـث كـان العبـرة بـالظن بالقـدرة  الوقوف وقوًفا

حـين اإلحـرام، فـإن لـم يحصـل لهـم االعتقـاد  -على األقـّل -على األعمال االختيارّية
  تصّح نيابتهم). الظني بالقدرة على الوقوف االختياري حال اإلحرام، ال

ال بـأس بنيابـة النسـاء أو غيـرهّن ـ ممـن تجـوز لهـم > المناسـكفـي : الخراساني
< وفـي الموقـع >تصـح نيابـة النسـاء والرمي ليًال -فاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجراإل

  .)٢(فقط، أما بقية المعذورين كالمرضى والضعفاء فال تصح نيابتهم<
  مال مكة على الوقوفين:المسألة: استنابة من يقدّم أع �

  هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم أعمال مكة على الوقوفين ؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .٩٣مناسك الفارسي: م ال )١(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(
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  مانع منه.  ال :)١(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  : عنه المنوب شروط ):٧( المسألة �

  :عنه المنوب في يشترط :متفق
  .اإلسالمـ ١
 الحج مباشرة من يتمكن وال، الحج وجوب عليه استقر قد احًي أو اميًت يكون أنـ ٢
 .المندوب الحج نيابة في العجز يشترط وال. بنفسه

وأما الناصب فال تجوز النيابة عنه إال إذا كان أًبا، وفي غيره مـن ذوي : السيستاني
هـل يجـوز اإلتيـان > القربى إشكال. نعم ال بأس باإلتيـان بـالحج وإهـداء الثـواب إليـه.

بهـا للوالـدين إن لـم يكونـا بالعبادة كالصالة والصوم والحج وقراءة القرآن، وإهداء ثوا
  .)٢( <مسلمين؟ ج : ال يحرم إهداء ثوابها إليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما

 عـدم الظـاهر بـل، إشـكال والمخـالف الكـافر عـن النيابـة مشـروعية فـي :الحكيم
  .للنائب اأًب كان إذا عنه النيابة تشرع، نعم. الناصب عن الحج مشروعية

، للنائـب اأًبـ يكـون أن إال اناصـبًي يكـون ال أن عنـه المنوب في يشترط :الزنجاني
  .والعقل، والبلوغ

 إذا وتمنـع ،اناصـًب كان إذا أبيه عن الحج في المؤمن الولد نيابة تصح :لدينا زين
  .امغالًي أو اخارجًي كان

  .أباه يكون أن إال المخالف عن النيابة تصح ال :عصفور آل
  
  
  

                                      
 .٥٢مناسك الحج وملحقاتها:  )١(

 . ٤٨وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
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  ن الحاضر بمكة المكرمة :): النيابة في العمرة ع٨( المسألة �

ة المندوبة عن الغير عدم تمكنه من دفي أداء العمرة المفر: ال يشترط )١(السيستاني
  .دائها بنفسهأ

ولـيس لـه علـة تمنعـه مـن  ،األحوط عدم صحتها عمـن هـو فـي مكـة :)٢(الحكيم
  الطواف.

واًء يصح اإلتيان بالعمرة المفردة المسـتحبة نيابـة عـن األحيـاء، سـ> السيد صادق:
ال يجــوز إال إذا كــان معــذوًرا مــن المباشــرة >، )٣(<كــان المنــوب عنــه فــي مكــة أو ال

  .)٤(ه<بنفس

تصح العمرة عن الغير وإن كان موجوًدا في مكة متمكًنا من العمـرة،     الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  وكذلك ال يشترط في الطواف عنه عدم قدرته عليه.

 حضـور مکه در که کسی طرف از مستحبی نماز و حج عمره و :))))٥٥٥٥((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
  .ندارد دارد، مانعی

  : # الزمان صاحب ماماإل عن النيابة): ٩( المسألة �
 مـاماإل عـن النيابـة فـي الخـالف وقـع ولكـن ^المعصـومين عن النيابة يستحب

  ×:الزمان صاحب
 زيـن – )٤(الشـيرازيان -)٣(الخراساني-)٢(السيستاني -)١(الخامنئي - الخميني

  .العمرة أو الحج في # العصر إمام نع النيابة من مانع ال :الدين
                                      

 . ٥٨وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 .٧٨فتاوى الحج والعمرة :  )٢(

  .٢٣٠ مسألة : م ١٠٠٠ )٣(
  .٣، ٦٧، ٤٢٣٢ق، ورقم ه.٦/٧/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٤(
  .٦٢٥المناسك الفارسي: م )٥(
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  ×. إليه الثواب وإهداء النفس عن الحج أداء األحوط :)٦(الصافي -)٥(الحكيم
  .المطلوبية برجاء منه مانع ال :)٧(مكارم

، ×عنـه بالنيابـة المندوبـة والصـالة والحـج العمرة أداء في إشكال ال الزنجاني:
 علـى الروايـات دّلت حيث إشكال نم يخلو ال الموسم في× عنه نيابة الطواف لكن

 موالنـا قـدس سـاحة إلـى ثوابـه وإهـداء بالطواف اإلتيان، نعم. موسم كل في حضوره
  .عظيم توفيق#  اإلمام

النيابة عـن اإلمـام الحجـة# فكيفيتهـا أن يـأتي اإلنسـان بـالحج أو  :)٨(الهاشمي
  ×.العمرة على وفق تقليده، ثم يهدي ثواب حجته أو عمرته إلى اإلمام

  :  متعددين عن النيابة): ١٠( المسألة �

 وال، المسـتحب الحـج في أشخاص عدة عن واحد شخص ينوب أن يصح متفق:
  .الواجب الحج في ذلك يصح

 علـى وجوبـه كـان إذا إال :الشـيرازيان - الخراسـاني - السيستاني - الخوئي
  .لحجل شخًصا يستأجروا أن مًعا نذروا لو كما، الشركة نحو على عنهم المنوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ١٥٤المناسك الفارسي : س   )١(

 . ٥٩وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(
< جـامع أحكـام الحـج اسـتحباًباآكد وأشد  عن المعصومين بل النيابة> ، ٥٢٦جامع مناسك الحج : م  )٤(

 . ٣٩٩والعمرة م 

 . ٦٧فتاوى الحج والعمرة :  )٥(

 .١٥٣/  ٥ /٩١هـ ، ورقم  ١٤٣٣/ رمضان المبارك/  ٢٤استفتاء مختوم بتاريخ  )٦(

 . ٨٠المناسك المحشى:  )٧(

 . ٧٤٩، س ١٩٤أجوبة االستفتاءات:  -الصراط )٨(
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هل يجب فيها تحديد (فالن وفالن ووو) أم يكفي فيها اإلجمال  :)١(السيد صادق
  (أهلي، أساتذتي، أوالدي، و ) وإن لم تذكر األسماء؟ كلها صحيح.

    � ابةـات في النيـالني    �
  : النائب نية ):١١( المسألة �

 المنـوب يعـّين وأن، النيابـة النائب يقصد أن النيابي الحج صحة في يشترط :متفق
يسـتحب ذلـك فـي جميـع المـواطن  كـان وإن اسـمه ذكر يشترط وال، إجماًال ولو عنه

  .)٢(والمواقف
 أو نصـب من أصابني ما الّلهم: (إحرامه عند يقول أن للنائب يستحب :الدين زين

  ).عنه قضائي في وآجرني فيه افالًن فآجر شدة أو شعث
  : الحج نوع وتعيين النائب ):١٢( المسألة �

جير ألداء حج التمتع ولكنـه ال يتـذكر إن كانـت حجـة أكان النائب يعلم بأنه  إذا
حج التمتع عمن «... اإلسالم أو حج نذري أو استحبابي. فهل يصح أو يجزي أن ينوي 

   ؟»الحج الذي اسُتؤِجرت ألجله«... أو » أنوب عنه
لـذي يجـزي القصـد اإلجمـالي للحـج ا : )٥(مكـارم -)٤(السيستاني -)٣(الخامنئي
  اتخذ أجيًرا له.
        استفتاء:استفتاء:استفتاء:استفتاء:

إلى نية النيابة  اهل يجب على النائب مضاًف - اأو استئجاًر اتبرًع - في الحج النيابي
وعلـى  ؟وتعيين المنوب أن يحدد نوع الحج هل هو حجة إسالم أو مستحبة أو منذورة

                                      
 .٢٧٦مسألة : م  ١٠٠٠ )١(

 .طلوبيةالم برجاء به باإلتيان بأس وال، االستحباب هذا الحكيم يذكر لم )٢(

 . ٢٥مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )٣(

 . ٨٤المناسك المحشى :  )٤(

 . ٨٤المناسك المحشى :  )٥(
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  )١(؟فما حكم الحج افرض وجوب تعيين ذلك لكنه لم يعينه جهًل
 حج من عنه للمنوب ما إجماًال نوى إذا بل، ذلك يحدد أن يهعل يجب ال :الحكيم

  .حجه ويصح، كفى
  من الحج أو ما استؤجر عليه. )٣(يكفي أن ينوي ما في ذمة النائب :)٢(السبحاني
  .ا: يجب عليه تحديد نوع الحج الذي يأتي به نيابة أو تبرًع)٤(الفياض

  عنه.يكفي له أن ينوی ما کان وظيفة المنوب  :السيد صادق
  : والكفارات الطهارات ونية النائب ):١٣( المسألة �

 ابتلي وإذا، المنوب ال نفسه طهارة الصالة أو للطواف بالوضوء ينوي النائب :متفق
  .نفسه عن بها ويأتي، المنوب على ال عليه فهي الكفارات ببعض النائب

ا س: أو ينـوي  النائب في الحج أو العمـرة هـل ينـوي بغسـل اإلحـرام النيابـة أيضـً
  الغسل لنفسه؟

   يقصد النائب في الغسل والوضوء نفسه.  :)٥(السيد صادق
  ): لو توضأ النائب بنية النيابة :١٤( المسألة �

، فمـا عن المنوب عنه في الحج أو العمرة، وتوضأ بنية النيابة إذا كان المكلف نائًبا
تـي أتـى بهـا بهـذا وبالتالي ما حكم الطواف وصالة الطـواف ال هو حكم هذا الوضوء؟

  الوضوء؟
  صحيح، وكذلك طوافه وصالته. -في فرض السؤال –الوضوء   :)٦(السيد صادق

                                      
 إال ما نصصت عليه.استفتاء عبر االنترنت،  )١(

 .٢٢٣٨ق، ورقم ه.٢٣/٦/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 هكذا ورد في االستفتاء، ولعل المراد (ذمة المنوب). )٣(

 ق.ه.١٤٣٠ /١/٦وم بتاريخ استفتاء مخت )٤(

 . ٤/  ٢٠/  ٦٩٥١هـ، ورقم  ١٤٣٣ربيع الثاني /  /٢استفتاء خطي، بتاريخ  )٥(

 .١٤٧مسألة : م  ١٠٠٠ )٦(
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  :  النساء وطواف النائب): ١٥( المسألة �

 تبقـى على النائب أن يأتي بطواف النساء نيابة عن المنوب، فـإن لـم يطـف متفق:
  . عنه المنوب على ال هو عليه محرمة النساء

 يـأتي أن اسـتحباًبا األحـوط: )١(الخراسـاني -السبحاني -نئيالخام – الخميني
  .الذمة في ما بقصد النساء بطواف
  :  النائب عن النائب نية): ١٦( المسألة �

النائب عن غيره في أداء الحج إذا طرأ عليه عذر فاستناب غيره فـي أداء الطـواف 
  لذبح؟ا في الغير وّكل لو وكذا، مثًلا فكيف تكون نية النائب الثاني

)٣(السيستاني -)٢(الخامنئي - الخميني
)٤(ـ الحكيم 

ينـوي أداء مـا  :)٥(الفيـاض ـ 
  وجب على النائب األول.

  .األول عنه المنوب عن ينوي :)٧(السيد صادق -)٦(الخوئي
  الذابح ينوي عن الحاج باسمه أو بوصفه. :)٨(مكارم

ى ذمة المنوب عنه أو يجوز له أن ينوي كال األمرين: أن ينوي ما عل :)٩(السبحاني
  ينوي ما على ذمة النائب.

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
 .١٥٦المناسك الفارسي : س  )٢(

 . ٥٠وملحقاتها :مناسك الحج  )٣(

 . ٦٨فتاوى الحج والعمرة :  )٤(

 ق.ه.١٤٣٠ /١/٦استفتاء مختوم بتاريخ  )٥(

 . ٤٤٢: س  ٣صراط النجاة  )٦(

 . ٨٨٠مسألة : م  ١٠٠٠ )٧(

 .٣٧٧٩٥ش، ورقم ه.١٣٨٨/  ٢ /٢٣استفتاء خطي بتاريخ  )٨(

 . ٢٢٣٨ق، ورقم ه.٥/١٤٣٠/ ٢٣استفتاء خطي بتاريخ  )٩(
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 الميت عن نيابة ذبح لو أنه كما، الذبح عند المنوب باسم التلفظ يلزم ال الزنجاني:
 ونائًبـا وكيًلـا هـو الذابح كان لو، نعم. النية الذابح على يجب ال بأنه علًما. صحيًحا كان
  .أيًضا النية عليه تجب أيًضا

بمعنـى أن يكـون للـذي  ؛بح الذبح بالوكالة عن الذي وّكلهينوي الذا :)١(الحائري
  داعي لذكر اإلسم.  أراده الموّكل، وال

ب، عمل را از طرف چه کسـی انجـام دهـد؟ مـثًال يب از ناينا :)٢(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
دا شده اسـت کـه يشخصى که از طرف کسى نائب شده است و بعد براى او عذرى پ

ا از طـرف يـت از طـرف منـوب عنـه يت کند؟ نيرد نائب دّوم، چگونه نيد نائب بگيبا
  ت کند.ياز طرف منوب عنه ن نائب؟

  �      لـية العمـمنهج    �
   : والمنوب النائب بين التقليد اختالف ):١٧( المسألة �

 انعـم إذا كـان أجيـًر. يعمل على طبـق تقليـد نفسـه النائب :)٣(السيستاني -الخميني
أو  االمنـوب عنـه أو المسـتأجر صـريًح وفرض تقييـد متعلـق اإلجـارة بالصـحيح فـي نظـر

  .النصراف إطالقه إليه كانت وظيفته حينئٍذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه
 وبـرأيـ  امجتهـًد كـان إنـ  برأيه يعمل النائب :الشيرازيان -مكارم -الخامنئي

  .ـ  امقلًد كان إنـ  مرجعه
 ،ب عنه في مورد الوصـية باالسـتنابةعمل النائب على رأي مقلد المنو :)٤(الخوئي

بــرأي النائــب  بــد أن ال يكــون العمــل بــاطًال وال ،أو إحجــاج مــن ال يســتطيع المباشــرة

                                      
 . ٧٣مسائل في الحج : م )١(

  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٢(
 . ٥٨وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(

 .٦٥٠: س  ٢صراط النجاة  )٤(
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  ومرجعه. 
 اتفاقـه مـن بد فال األجير وأما، تقليده أو باجتهاده يعمل المتبرع النائب :)١(الحكيم

 الميـت لوصـية اتنفيـًذ كانـت إذا اإلجـارة أن اعلًمـ، العمل أداء كيفية في المستأجر مع
 مخالفـة عـدم المباشر على الالزم أن كما، اجتهاده أو عنه المنوب تقليد مراعاة فالالزم

 وأمـا، تقليـده أو عنـه المنوب اجتهاد دون تقليده أو اجتهاده بحسب اإلحرام محرمات
مـع > .عنـه والمنـوب المباشـر تقليد بين فيه الجمع فالالزم اإلحرام محرمات من التحلل

بـد مـن االتفـاق بينهمـا  وإّال فال ،جارة فهي المتبعةجود كيفية شائعة تنصرف إليها اإلو
  .<داء العملأحول كيفية 

إذا كان المتصدي لعملية االستيجار للحج عن الميت الوارث فهو يعمـل  الفياض:
 ا، دون نظر الميت، إّال فيما إذا كان نظـر الميـت موافًقـاأو تقليًد اعلى طبق نظره اجتهاًد

على األصل العملي المؤمن كأصـالة البـراءة،  اله، ومبنًي الالحتياط، ونظر الوارث مخالًف
أن يعمـل علـى  ادون الدليل االجتهادي، ففي هذه الحالة األحـوط واألجـدر بـه وجوًبـ

، وإذا كان المتصدي للعملية الوصي، فإن كـان نظـره اأو تقليًد اطبق نظر الميت اجتهاًد
لـه، فـإن كـان  افهو المطلـوب، وإن كـان مخالًفـ اأو تقليًد اصي اجتهاًدلنظر المو امطابًق

كان نظـر ن وإلالحتياط دون نظر الموصي، فعليه أن يعمل على طبق نظره،  انظره مطابًق
 ادون نظره، فعليه أن يعمـل علـى طبـق نظـر المــوصي تنفيـًذ لالحتياط االموصي مطابًق

رأيـه فـي المسـألة  لمجتهـد ال يعلـم أن الًدإذا علم الوصي أن الميت كان مقو للوصية.
لـه وجـب عليـه االسـتيجار للحـج عـن الميـت بشـروط  الالحتياط أو مخالًف اكان موافًق

لتنفيذ الوصية، وإذا علم الوارث بذلّك لم يجب عليه العمل إال  اموافقة لالحتياط تطبيًق
  .دون نظر الموصي اأو تقليًد ابحسب نظره اجتهاًد ابما يراه صحيًح
يجب على النائب مراعاة تقليد الميت والـولي المسـتنيب فـي األعمـال  الزنجاني:

                                      
 .٦٦:  فتاوى الحج والعمرة )١(
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حتى ولو أهمل الولي هذه الناحية، كما يجب عليه مراعاة تقليد نفسه. وكذا الحـال لـو 
  كانت النيابة عن الحي.

يقوم النائب عن الميت بأعمال الحج وفق وظيفتـه. وأّمـا إذا كـان نائبـًا  السبحاني:
 أو اشترط عليه رعاية كيفية خاصة، يجمـع بـين الـوظيفتين: وظيفتـه ووظيفـة عن الحّي

  المنوب عنه أو ما اشترط عليه.
[رأي مرجعه ورأي مرجع المنـوب  األحوط أن يعمل بأحوط الرأيين :)١(الحائري

  .عنه]
  التوافق بين المستأجر واألجير: فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

الحـج وواجباتـه، كـاالجتزاء  ينبغي االلتفات إلى هذه المسألة ال سيما فـي أركـان
العامة، إذ قد يرى مرجع الميت عدم االجتزاء، ويـرى  يبالوقوف في عرفة بحكم قاض

إذ قـد ، ×بعد من مقـام إبـراهيموكذا الحال بالنسبة  للطواف أ مقلد النائب االجتزاء.
لذا فاألسلم  يجيز مرجع النائب ذلك في حال االختيار، وال يجيزه مرجع الميت كذلك.

لطرفين (النائب والمستنيب) أن يتفقا علـى هـذه المسـألة بمـا يحصـل بـه بـراءة الذمـة ل
  للجميع.
  :   ): مقدار المستحبات الالزم القيام بها١٨( المسألة �

من كان نائًبا مستأجًرا عن غيره في اإلتيان بالحج، مـا هـو مقـدار المسـتحبات  س:
  الالزم اإلتيان بها في مكة والمدينة؟

 تيانهـاإ متعارف هو وما جارةاإل عقد ضمن في الشروط مراعاة يجب :)٢(الخامنئي
  واآلداب. واالحتياطات المستحبات ببعض العمل من

إن نّص على شـيء مـن  :)٤(السيد صادق -)٣(مكارم -)٢(الحكيم -)١(السيستاني

                                      
 . ٧١مسائل في الحج : م )١(

  www.islamasil.comمركز اإلسالم األصيل للثقافة واإلعالم:  )٢(
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و إطـالق النيابـة فـي العـرف العـام أإليـه ينصـرف وإال فبمـا ، ذلك فالعمـل علـى طبقـه
  .)٥(الخاص

وقبور أئمة البقيع^ وشهداء أحد وبعض  �ال تجب زيارة النبي :)٦(الهاشمي
المساجد إذا لم يصّرح بذلك ضمن عقـد اإلجـارة، أو كانـت قرينـة علـى ذلـك ضـمن 

  اإلجارة على الحج النيابي.
  �  ـاتــــــمتفرقـ �

  : الغير وعن النفس عن الحج أو االعتمار ):١٩( المسألة �

  )٧(؟اتبرًع اأيًض غيره عن يـوه نفسه عن و يعتمر مندوًبايحج أ أن حكم ما
ال يصح التشريك في الحج االستحبابي بـين نفسـه والنيابـة عـن غيـره، > الخامنئي:

الشـائع بـين  س:> ، )٨(<زيـدأتيانه نيابة عن اثنـين أو إنعم ال بأس في الحج االستحبابي ب
يمكن اإلتيـان بـه  -العمرة المفردةكالزيارة أو الطواف أو -الناس أّن العمل المستحّب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . ٩٠المناسك المحشى :  )١(
  . ٧٠فتاوى الحج والعمرة :  )٢(
  . ٩٠ المناسك المحشى : )٣(
  >ال يجب إذا لم يشترط عليه ذلك ولو ارتكاًزا<. ١١٧مسألة : م  ١٠٠٠ )٤(
ال شك أن المقدار المتعارف يختلف بين البلدان والمدن، ولعل من القرائن هو مبلـغ اإلجـارة نفسـه.  )٥(

  نفًيا. وحسًما لمادة االختالف أو الترديد فاألفضل التنصيص واالتفاق على ذلك بين الطرفين إثباًتا أو
 . ٨٥١، س ٢١٦أجوبة االستفتاءات:  –الصراط   )٦(

قّيدنا المسألة بالمندوب لوضوح عدم صحة االشتراك في الواجب إال في صورة تقّدم ذكرهـا، كمـا  )٧(
قيّدنا المسألة بكونها (تبرًعا) ألن اإلجارة تتبع العقد، والمتعارف عليه هو أن يستأجر ليحج عن غيـره اسـتقالًال، 

 شرك نفسه معه.ال لي

 ، مجلد االستفتاءات الجديدة. www.leader.ir موقع )٨(
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يجـوز  ج: أصالًة عن نفسه ونيابـًة عـن غيـره فـي آٍن واحـد، فهـل هـذا األمـر صـحيح؟
  .)١(<تشريك اآلخرين في حّجه أو عمرته المستحّبين

 أو الطـواف أو كالزيـارة( المسـتحّب العمـل أّن الناس بين الشائع :))))٢٢٢٢((((اخلـامنئياخلـامنئياخلـامنئياخلـامنئي
 فهـل واحـد، آٍن فـي غيـره عن ونيابًة نفسه عن صالًةأ به اإلتيان يمكن) المفردة العمرة
  .المستحّبين عمرته أو حّجه في اآلخرين تشريك يجوز صحيح؟ األمر هذا

 إلـى ثوابهـا مـن شـاء مـا وإهـداء، النفس عن أصالة بها اإلتيان األحوط :)٣(مكارم
  .اآلخرين

  :)٨(حـائريال ــ)٧(الفياضـ  الزنجانيـ )٦(السبحاني -)٥(الهاشمي -)٤(السيستاني
  .مانع ال

ال يجوز، ولكن يجوز أن يشرك غيره في ثـواب حجـه ولـو مـن  :)٩(السيد صادق
  .أول األمر
  : تحويل اإلجارة لشخص آخر :) ٢٠( المسألة �

؟ ا آخر ألدائهفهل له أن يستأجر شخًص لعبادةإذا استؤجر للنيابة عن غيره في اس: 
  ل من األولى، فيأخذ الفارق لنفسه. ال سيما إذا كانت اإلجارة الثانية بقيمة أق

                                      
  . ١٥٠مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )١(
 www.leader.irاالستفتاءات الملحقة بمناسك الحج، على الموقع الرسمي  )٢(

  .٦٠٣: س  ٢الفتاوى الجديدة  )٣(
 . ٥٧لحقاتها : وممناسك الحج  )٤(

 .١٧٧، س ٧٢استفتاءات في الحج:  )٥(

 .٢٢٣٨ق، ورقم ه.٢٣/٦/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٦(

 ق.ه.١٤٣٠ /١/٦استفتاء مختوم بتاريخ  )٧(

 .١٨٢ والعمرة : الحج في مسائل )٨(

 .١١٥مسألة : م  ١٠٠٠)٩(
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ا نصـراًفاا وال إذا لم يشـترط عليـه المسـتأجر أداءه بنفسـه ال صـريًح :)١(سيستانيال
ولكن ال يجوز أن تكون األجرة في إجارة غيره أقل قيمة من األجـرة فـي إجـارة  ،جاز
 .نفسه

شـرط من استؤجر لعمل ـ كخياطة ثوب وبناء دار ـ بأجر معين مـن دون  :الحكيم
ا، المباشرة ال يجوز له أن يستأجر غيره عليه بأقل من ذلك األجر، إال أن يعمل فيـه شـيًئ

كتقطيع الثوب للخياطة وشق األسس للبناء ونحو ذلك. وفي كفاية الغرم من غير عمـل 
إشكال، كما إذا دفع أجرة لنقل العين التي فيها العمل أو لحراستها، إال أن يكون العمل 

له من جملة العمل المستأجر عليه، فيجوز حينئٍذ وإن حصل له ربح مـن الذي يغرم ألج
ا ا بـأزاء عـين مـع العمـل والثـاني مـدفوًعذلك. وكذا يجوز إذا كان الثمن األول مدفوًع

بأزاء العمل فقط، كما إذا استؤجر على الخياطة أو البناء أو غيرهما بثمن معين علـى أن 
فإنه يجـوز لـه أن يسـتأجر غيـره علـى إنجـاز العمـل عليه المواد الالزمة إلنجاز العمل، 

  .وحده بأقل من ذلك الثمن على أن تكون المواد عليه ال على ذلك الغير
ليس للنائب استنابة شخص آخر إال مع تفويض أمر الحج إليه فـي  السيد صادق:

ال يجـوز لـه أن ذن لـه صـريًحا ممـن يجـوز لـه ذلـك. >اإلتيان به بنفسه أو بغيـره، أو اإل
  .)٢(<يستأجر اآلخر بأقل مما أخذ من األجرة إال إذا أتى ببعض العبادة بنفسه

   المسألة: نيابة مشروطة بفراغ الذمة أو العكس: �

هل تصح النية بالطريقة التالية (أحرم لنفسـي إن كانـت ذمتـي مشـغولة، وإال فهـي 
  نيابة عن فالن)؟

  نعم، تصح.: ))))١١١١((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

                                      
 . ٥٦وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

  . ٤/  ٢٨ /٧٠٥٦، ورقم ١٤٣٣الثاني / جمادى  /٩استفتاء خطي بتاريخ  )٢(
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  : ال بأس به.)٢(مكارممكارممكارممكارم
  الظاهر صحة مثل هذه النية. :))))٣٣٣٣((((د صادقد صادقد صادقد صادقالسيالسيالسيالسي

حة: ُأحرم لعمرة التمتع للحج امتثاًال لألمر ية صحيهذه الن: )٤(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
 وإالّ  له، تكونابة فهذه يلشخص حجة ن يذمت في كان، فإن إلّيالمتوجه  يالفعل
  .يفلنفس

  المسألة: النيابة عن جميع المؤمنين أو المسلمين: �

  أو للعمرة نيابة عن جميع المؤمنين أو جميع المسلمين؟هل يصح اإلحرام للحج 
  : ال بأس به.)٥(مكارممكارممكارممكارم

ال يجـوز فـي الواجـب، ويجـوز فـي المسـتحب علـى نحـو  :))))٦٦٦٦((((السيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادق
  الشركة ال االستقالل.

  
  المسألة: الغفلة عن النيابة ساعة الحركة في الحج البلدي: �

حركة أن ينوي ذلك فهل تكفيه ولكّنه غفل في ساعة ال ،إذا استؤجر للحّج البلدي
  النّية السابقة؟ 

  ك له نحو العمل كفى. :إذا كان الحّج النيابي هو المحّر)٧(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ٠٠٩٦٤٧٨٠٨٣٨٧٨٥٧استفتاء عبر الواتساب  )١(
  هـ. ١٤٣٩جمادى األولى  ١٦استفتاء خطي مختوم بختم المرجع، بتاريخ  )٢(
  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩جمادى األولى  ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )٣(
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٤(
  هـ. ١٤٣٩جمادى األولى  ١٦استفتاء خطي مختوم بختم المرجع، بتاريخ  )٥(
  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩جمادى األولى  ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )٦(
 .٥٤مناسك الحج وملحقاتها:  )٧(
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  المسألة: تأخير إحرام العمرة النيابية إلى أدنى الحلّ: �

ن يؤدي العمـرة لنفسـه أمن استؤجر في البلد للعمرة المفردة المندوبة هل يحق له 
  أدنى الحل للعمرة المستأجرة؟ أّوًال ثم يحرم من 

بموجب االنصراف  -إّال إذا كان المستأجر عليه  ،يحق له ذلك :)١(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
حرامها في مّكة إولى التي يدخل بهي العمرة البلدية أو العمرة األ - أو غيره من القرائن 

  المكرمة أو نحو ذلك. 
   أجر:المسألة: تقديم أو تأخير الحج النيابي عن وقته المست � 

  و التقديم؟ أهل يجوز لمن آجر نفسه للحج في سنة معينة التأخير 
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير وال التقديم ـ  ::::السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

كان للمستأجر خيـار الفسـخ وإن برئـت ذمـة المنـوب  إال مع رضا المستأجر ـ ولو أخّر
ن التعيين على وجه التقييد، وإن كـان علـى ا إذا كاعنه، فلو فسخ لم يستحق األجير شيًئ

جـرة المسـماة، جير تمـام األوجه الشرطية استحق أجرة المثل، ولو لم يفسخ استحق األ
ذا كان التعيين على وجـه إته عليه من الزمان المعين وكان للمستأجر مطالبته بقيمة ما فّو

  التقييد.

ل حجة اإلسالم عن الميت ـ ولو قدم األجير فإن كان العمل المستأجر عليه من قبي
ا، وال يمكن استيفاء العمل المستأجر عليـه حيث تفرغ ذمة المنوب عنه بما أتى به مسبًق

م فـي التـأخير، وإال كمـا إذا آجـره علـى الحـج في وقته المعين ـ كـان حكمـه مـا تقـّد
وجه ن كان التعيين على إالمندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي، ف

تيـان بالعمـل المسـتأجر ا، ووجـب عليـه اإلالتقييد لم يستحق االجير على ما أتى به شـيًئ
  عليه في وقته المعين.

                                      
 .٥٦مناسك الحج وملحقاتها:  )١(
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وكذا إذا كان التعيين علـى وجـه الشـرطية ولـم يلـغ المسـتأجر شـرطه، وإن ألغـاه 
  استحق تمام األجرة المسماة. 

 بـل التـأخير، لـه يجوز ال معينة سنة في للحج نفسه آجر إذا :))))١١١١((((السيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادق
 .المستأجر رضا مع إال وال التقديم

 أثـم، لعـذر كان ال وإن عليه، إثم فال لعذر المعينة السنة عن الحج األجير أّخر إذا
 أرجع يفسخ فإن لم وعدمه، الفسخ بين مخيًرا كون المستأجر: فاألظهر حال وعلى كل

 سـنة للحج ولم يعّين اإلجارة أطلق إذا واما المثل، بأجرة مطالبه المسماة األجرة األجير
 للسـنة التعيـين إن كـان وكـذا تبطل، فإنها لالنصراف ولو التعجيل بوجوب وقلنا معينة،
  بالعاجل. التقييد نحو على  انصراًفا أو صريًحا  المعينة
  المسألة: نيابة المعذور في الحج المندوب: �

اى TU مستح�Q نيابت ك:)٢(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين بستYZ بـه  ند؟آ�� معذور . تواند ;�
  كيفيت عقد اجاره دارد.

  :): مسائل متميزة عند السيد السيستاني ٢١( المسألة �

أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شـخص واحـد،  :)٣(السيستاني
فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته واآلخر لم يصـح ذلـك، 

  وحجه عن آخر لم يصح.وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد 
ن يجعـل حّجـه أراد أا وبعـد إتمامـه العمـرة شخص اعتمر تمتعًا عن أمه نـدًب: >س

   <: ال يبعد ذلك؟ جبة عن أمه وأبيه فهل يجوز له ذلكنيا

                                      
 .٣٥٥-٣٥٤جامع أحكام الحج والعمرة: م  )١(
  http://wahidkhorasani.comالرسمي الموقع  )٢(
 . ٤٩ -٥٨ -٥٧وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(
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 حـرم لحـّجأا ثـم ا أو اسـتحباًبعمرة التمّتع نيابة عن أمه وجوًبـشخص أحرم ل س:>
 اكان استحبابًيما إذا أو ،لحّج واجبًا فال يجزئإذا كان ا ج: ؟ التمّتع عن نفسه فهل يصّح
   .<فال يبعد أن يكون صحيحًا

فهل يجوز له العـدول بهـا للحـّج عـن أبيـه؟  اشخص أحرم للعمرة لنفسه ندًب س:>
ـــــهج: ـــــن أبي ـــــل الحـــــّج ع ـــــأن يجع ـــــأس ب ـــــم ال ب ـــــدول، نع  <.ال يجـــــوز الع



 

  

 الفصـل الثــالث

 الحـج المنـدوب
  

  
  

  





  
  

  
 : شروطال فاقد حج): ١( المسألة �

 أتـى مـن وكـذا، أمكـن مهما يحج أن الواجب الحج شروط لفاقد يستحب :متفق
  .الواجب بحجه

  : سنة كل الحج تكرار): ٢( المسألة �

  .سنة كل في الحج تكرار يستحب :متفق
  سيما على األثرياء وأهل الجدة واليسار. :)١(السيد صادق

 تأكـد ويـزداد الَيسـار، أهـل مـن كـان إذا فيمـا اخصوصـً  :الـدين زين -الحكيم
  .مرة سنين أربع كل في الموسر يحج أن في االستحباب

، كثر من مـرةأثيرة تدل على استحباب أداء الحج هناك روايات ك>: )٢(السيستاني
 يلـى الزحـام الـذإحكم ثانوي يقتضي خالف ذلك في هـذا الـزمن بـالنظر  وال يوجد

تاحة الفرصـة إمستحب بقصد التخفيف ول ترك الحج اليفّضال ><، يحصل في الموسم
  .<خ المؤمن ونحوهاعانة األإإال مع انطباق عنوان يقتضيه ك ،لمن عليه حج واجب

 لـم للذين شديدة مزاحمة يوجب بحيث اجًد اكبيًر الزحام كان إذا ينبغي :مكارم
  .امؤقًت المندوب االستحبابي الحج يترك أن بعد؛ يحجوا

        : %واإلمام الرضا  %اء زيارة سيد الشهد فضل    :فائدة فائدة فائدة فائدة 

ــام الحســين ــارة اإلم ــي تفضــيل زي ــات الشــريفة ف ــى الحــج  %استفاضــت الرواي عل
  ، ونحن هنا نتيمن بذكر بعضها: %المندوب، وكذا زيارة اإلمام الرضا

                                      
  .١: م جامع أحكام الحج والعمرة )١(
 . ٦٠الحج وملحقاتها : مناسك  )٢(
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 %ومـن زار قبـر الحسـين >:  % عبـد اهللا وأبـ في الحديث الصحيح قال روي
ومـا  ،م مـن ذنبـه، وغفـر لـه مـا تقـّدةكتب اهللا له ثـواب ألـف حجـة مقبولـا بحقه عارًف
: روي بسـند معتبـر عـن موسـى بـن ث القمي في مفـاتيح الجنـانوقال المحّد .)١(<رتأّخ

كان له عند اهللا عّز × قال : من زار قبر ولدي علي -صلوات اهللا وسالمه عليه –جعفر 
نعم،  × :الققال الرواي مستبعًدا: سبعين حجة مبرورة !!  وجّل سبعون حجة مبرورة. 

رّب حجة ال ُتقبل، من زاره أو ×: قال  قال: سبعين ألف حجة !! سبعون ألف حجة. 
× : قـال قلت: كمن زار اهللا في عرشـه!!  بات عنده ليلة كان كمن زار اهللا في عرشه.

نعم، إذا كان يوم القيامة كان على عرش اهللا عّز وجـّل أربعـة مـن األولـين وأربعـة مـن 
فنـوح وإبـراهيم وموسـى وعيسـى^، وأمـا األربعـة اآلخـرون اآلخرين. فأما األولون 

فمحمد  وعلي والحسن والحسين^، ثم يمّد المطمار فيقعد معنـا زّوار قبـور األئمـة، 
  ×.أال وإن أعالهم درجة وأوفرهم حبوة زّوار قبر ولدي علي

فـي يـوم × أيهما أفضل زيارة اإلمـام الحسـين س: :الفياضالفياضالفياضالفياض -)٢(السيستاني
هنـاك روايـات كثيـرة تـدل علـى أفضـلية زيـارة اإلمـام  ج:لمنـدوب؟ عرفة أو الحـج ا

  األمر يختلف باختالف الظروف واألحوال. ولعّل× ، الحسين

  ظاهر كثير من الروايات أرجحية الزيارة. :))))٣٣٣٣((((اخلوئياخلوئياخلوئياخلوئي
  : االقتراض أو باإلجارة الحج): ٣( المسألة �

 إذا للحـج راضاالقتـ لـه يسـتحب كمـا، غيره عن نفسه بإجارة ولو الحج يستحب
  وبعض الفقهاء لم يذكر قيد الوثوق. .ذلك بعد بالوفاء اواثًق كان

  
                                      

 . ٤٤٥:  ١٤وسائل الشيعة  )١(

 . ٦٠الحج وملحقاتها : مناسك  )٢(

  .٤٣٢، س ١٤٤: ٣صراط النجاة  )٣(
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  : ليحج للغير البذل أو الحج تكرار): ٤( المسألة �

 االسـتطاعة لفاقدي الحج نفقة يبذل أن أو لنفسه اندًب اإلنسان يحج أن األفضل هل
  ؟يرهغ عن نيابة الحج يباشر أن أو اإلسالم حجة ليؤدوا المؤمنين من

  .بنفقته التصدق من أفضل الحج :الخامنئي - الخميني
  .أفضل األول :)٢(السيستاني - )١(الخوئي

 <والحـج أفضـل مـن الصـدقة بنفقـة الحـج> ،البـذل األفضل لعل :)٣(السيد صادق
   .عظيم فضل فيه والكل
  : التصدق بالمال أو الحج تكرار): ٥( المسألة �

نه يكثر الفقراء المؤمنون المحتاجون إلـى ب تكرار الحج كل عام غير أحيست س:
ألموال مر بين صرف افلو دار األ ،لقمة العيش واللباس في العديد من البلدان اإلسالمية

ؤمنين وبــين التبــرع بهــا لهــؤالء المــ ^حــد المعصــومين بتكــرار الحــج أو الزيــارة أل
 يهما يقدم؟ أالمحتاجين ف

فضـل مــن الحــج وزيــارة أتــاجين ولئـك المــؤمنين المحأمســاعدة  :)٤(السيســتاني
الحـج أو الزيـارة بـبعض األمـور  ولكـن قـد يقتـرن .العتبات المقدسة في حـد نفسـيهما

  .الدرجات من الفضل أو تزيد عليها خرى التي تبلغ بها تلكاأل

أيهما أكثر ثواًبا في العمل المستحب: الحـج المسـتحب وزيـارة  س: الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:
نفقته في الصدقات ومسـاعدة الفقـراء فـي ، أو صرف �مراقد األئمة المعصومين 

  ضرورات معاشهم؟

                                      
 . ٥٥١: س  ١صراط النجاة )١(

 . ٦١الحج وملحقاتها : مناسك  )٢(

 . ٤١١أحكام الحج والعمرة : م ، جامع٩٤مسألة : م  ١٠٠٠ )٣(

 . ٦١الحج وملحقاتها : مناسك  )٤(
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ال توجد ضابطة واحدة لجميع الحاالت، فقد يكون الحج المستحب والزيـارة  ج:
في بعض الحاالت أفضل من صرف المال فـي الصـدقات  ومسـاعدة المعـوزين، وقـد 

  يكون العكس.
  : ): إذن الزوج فيما بين العقد والزفاف٦( المسألة �

، التي لم تنتقل إلى دار الزوجية أي في المدة الفاصلة بين العقـد والزفـافالزوجة 
 ؟ زوجها  إلى إذنهل تحتاج في حجها المندوب 

ذلك إال إذا كان المتعارف عـدم االسـتئذان للسـفر  ااألحوط وجوًب :)١(سيستانيال
  .على ذلك اوجرى العقد مبنًي ،في مثل هذا الغرض

 ولو سـافرت رغـم منعـهتسعى لكسب رضا زوجها، أن  ااألحوط وجوًب :)٢(مكارم
  .األحوط أن تجمع في صالتها بين القصر والتمامف

  في فرض السؤال. –كال  :)٤(السيد صادق -)٣(الهاشمي
  : ): الحصول على تصريح الحج٧( المسألة �

على الحجاج من داخـل  امعيًن انظاًم فرضت الحكومة السعودية س: :)٥(السيستاني
بالمنع من الحـج إال مـرة فـي كـل خمـس سـنوات، فهـل يجـب علـى  المملكة يقضي

  المؤمنين االلتزام بالنظام المذكور، وهل يصح الحج مع مخالفته؟ 
إذا كان فرض النظام المـذكور الموجـب لتقلـيص عـدد الحجـاج ممـا تحتمـه  ج:

مصلحة الحفاظ عليهم وتوفير فرص متكافئة للمسلمين في أداء الحج فالالزم مراعاتـه، 
  ولكن ال تضر مخالفته بصحة الحج. 

                                      
 . ٦١مناسك الحج وملحقاتها :  )١(

 . ٣٦٨: س  ٣الفتاوى الجديدة  )٢(

 .١٩٣، س ٧٨استفتاءات في الحج:  )٣(

 . ٨٦مسألة : م  ١٠٠٠ )٤(

 . ١٣وملحقاتها : ج مناسك الح )٥(
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  استفتاء:
حسب القانون السعودي يجب على من ينوي الحج الحصول على تصريح للحج، 
إال أن بعض المؤمنين رغبة في ثواب الحج يصـّرون علـى الحـج كـل سـنة ولـو بـدون 

أن ذلـك يعرضـهم لإلحـراج أو  اتصريح، فما حكم حجهم في مثل هذه الصـورة علًمـ
  إللزام بلبس المخيط أو غير ذلك؟اإليقاف أو ا
إذا خافوا على أنفسهم أو التحريج علـيهم فـال يجـوز ذلـك، وأمـا عنـد  :)١(مكارم

  األمن فال بأس.
  ال إشكال فيه في جميع صور المسألة. :)٢(السيد صادق

س: تمنع السلطات فـي الـديار المقّدسـة حّجـاج الـداخل مـن الحـج  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
ات، فهل يجوز لمـن يريـد الحـج أن يحـرم ويلـبس المستحب إال مرة كل خمس سنو

المخيط أثناء الـدخول فـي مكـة، ويركـب السـيارة المسـقفة فـي النهـار لكـي ال يعلـم 
  بإحرامه فيمنع؟

ج: يجــوز اإلحــرام للحــج المنــدوب وإن علــم أنــه سيضــطر إلــى لــبس المخــيط 
ن مقـدار واالستظالل، وال كفارة عليه بشرط عدم االستمرار في لبس المخـيط أكثـر مـ

  الضرورة، وعليه كفارة شاة بسبب التظليل.
  ): الحج المندوب وارتكاب المحظورات :٨( المسألة �

هـل يجـوز للمكلـف أن يـذهب إلـى مكـة لإلتيـان بـالعمرة المفـردة  :)٣(الخوئي
استحباًبا مع العلم أنـه سيضـطر للتظليـل بعـد اإلحـرام، فهـل هنـاك إشـكال فـي ذلـك؟ 

                                      
 .٣٧٧٩٥ش، ورقم ه.١٣٨٨/  ٢ /٢٣استفتاء خطي بتاريخ  )١(

 .٣، ٦٢، ٤١٤٧ق، ورقم ه.١٤٣٠ /٢٥/٥استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 . ٣٤٦مناسك الحج واستفتاءاتها: س  )٣(
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م يجـوز، وال يضـر ذلـك بصـحة إحرامـه سـواًء كـان فـي وكذلك الحج المستحب؟ نع
  العمرة المفردة أو المتمتع بها في الحج الواجب أو المستحب.

يجوز اإلحـرام للحـج المنـدوب وإن علـم أنـه سيضـطر إلـى لـبس  :)١(السيستاني
  المخيط واالستظالل المحّرم.

  
  

                                      
 . ٦٠مناسك الحج وملحقاتها :  )١(



 

  

  الفصـل الرابـع

 أنواع العمرة وأعمالها
  





  
  
  
  : العمرة أنواع): ١( المسألة �

  .المفردة العمرةـ ١
  .التمتع حج من الجزء بمثابة وهي، التمتع عمرةـ ٢
  : التمتع عمرة أعمال): ٢( المسألة �

  .الميقات من اإلحرامـ ١
 .المشرفة الكعبة حول الطوافـ ٢

 .الطواف ركعتي صالةـ ٣

 .والمروة الصفا بين السعيـ ٤

 .)١(التقصيرـ ٥

  : التمتع وعمرة المفردة العمرة بين الفوارق أهم): ٣( المسألة �

 التمتـع عمرة في أما، أوتقصيره شعره حلق بين الرجل خّيرتي المفردة العمرة فيـ ١
  .يحلق أن له يجوز وال ،يقصّر أن فعليه

، النسـاء بطـواف يسـمى آخـر طـواف التقصـير بعـد فيهـا يجـب المفردة العمرةـ ٢
 .النساء طواف صالة وبعده

 تكـون أن فيجب التمتع عمرة وأما، )٢(السنة من يوم أي في تقع المفردة العمرةـ ٣
 .السنة نفس في التمتع بحج وتلحق) الحجة ذو، القعدة ذو، شوال( الحج أشهر في

                                      
النساء بعد السعي وقبل التقصير، وأن  في عمرة التمتع األحوط استحباًبا أن يأتي بطواف :زين الدين )١(

  يكون اإلتيان به برجاء المطلوبية.
  .التشريق أيام المفردة العمرة بأعمال اإلتيان يجوز ال :السبحانيـ  الزنجاني )٢(

  .التشريق أيام في المفردة بالعمرة اإلتيان عدم األحوط :النجفي - الحائري -الهاشمي
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 يصـح وال، اآلتيـة الخمسـة المواقيت أحد في يقع أن يجب التمتع عمرة إحرامـ ٤
 فـيمكن المفـردة العمـرة إحرام أما، ـ خالف الصور بعض وفيـ  الحل أدنى في إيقاعه
  .)١(الصور بعض في الحل أدنى في إيقاعه

  :  المفردة العمرة حكم): ٤( المسألة �

على ما سيأتي توضـيحه فـي  -من كان فرضه حج اإلفراد أو القران القسم األول:
، فـالعمرة المفـردة واجبـة عليـه إن اسـتطاع لهـا سـبيًال، حتـى وإن لـم  -الفصل الالحق

  ج.يستطع الح
 واسـتطاع، الحـج يسـتطع لـم ولكنـه، التمتـع حـجفرضـه  كانت من القسم الثاني:

  :فقط المفردة العمرة
 - السيد صـادق -الزنجاني -الخراساني - السيستاني - الخوئي - الخميني

  .بها تياناإل استحباًبا األحوط: الدين زين
  .تجب ال: الحائري - الفياض - السبحاني - الحكيم - الخامنئي

  .المفردة بالعمرة يأتي أن وجوًبا األحوط :الشيرازي ـ رممكا
  مفردة :العمرة ): التالزم بين حج اإلفراد وال٥( المسألة �

من كان فرضه التمّتع وأّدى حّجة اإلسـالم ثـم حـّج اسـتحبابًا حـّج  :)٢(السيستاني
  إفراد فال يلزمه أداء العمرة المفردة.

ًا لالستطاعة، أو حّج حج إفراد استحبابًا، من حّج حج اإلفراد وجوبس:  الخامنئي:
 وكان قبلها قد اعتمر مّرات كثيرة، فهل يجب عليه عمرة جديـدة، تتعّلـق بهـذا الحـج؟

  .اإلفراد :ال تجب إّال في موارد العدول عن التمتع إلىج

                                      
من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي فإنه يجب عليه اإلحـرام استثنى بعض الفقهاء من ذلك:  )١(

  للعمرة المعادة من أحد المواقيت.
 . ٦٣وملحقاتها : مناسك الحج   )٢(
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̂�  :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ̀تع TU  كه كسا MO ا آ �a به مبدل  TU يد شده، افراد ام پس از �� � �Nا  TU و 
� گذش Md روز eد � جه س�� �Nرۀ ذi ا آورند؛ مفرده � �N هرچند  TU ̀تع MO ا ها آن  �̂ شد. ستحبا ��  

  : العمرتين بين الفصل مقدار): ٦( المسألة �

 إذا :عصـفور آل - مكـارم - الخراساني - السيستاني - الخوئي - الخميني
 أن عليـهف القمري الشهر نفس في النية بنفس أخرى مرة يعتمر أن وأراد المكلف اعتمر
  . المطلوبية برجاء الثانية بالعمرة يأتي

زيـن  -)٢(الشيرازيان -النجفي -الزنجاني -السبحاني -الهاشمي -الخامنئي

  .العمرتين بين معين فاصل يشترط ال :الدين
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  هـ) تم تغيير العبارة إلى ما يلي: ١٤٣٨ –في (جامع أحكام الحج والعمرة 
 واحـد لشـخص المفردتين العمرتين أّن: ألدلةا من المستفاد :))))٣٣٣٣((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق

 فيـه والكـل أقـل، بفصـل منهما أفضل أيام عشرة بينهما الفصل كان إذا  نيابة مباشرة أو
  الفصل. يعتبر فال لشخصين كانتا إذا أما فضل عظيم،

ــيم ــد ال :الحك ــن ب ــين الفصــل م ــرتين ب ــام بعشــرة العم ــدأها اإلحــرام ال  ،أي >مب
 هاللي شهر في منهما كل كانت لو حتى ذلك قبل الثانية العمرة تشرع وال، )٤(اإلحالل<

  .اوجوًب األحوط على األخرى لشهر مباين

                                      
 .١٣٢المناسك الفارسي: م  )١(

أن يأتي بعمرتين متواليتين لم يفصـل بينهمـا عشـرة أيـام،  -بمعنى قلة الثواب –>يكره  السيد صادق: )٢(
 . ٤٣٢وط استحباًبا تركه، هذا إذا كانتا لشخص واحد<. جامع أحكام الحج والعمرة : م بل األح

 .٤٣٢جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٣(

 . ٢٧٦فتاوى الحج والعمرة :  )٤(
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. هاللي شهر في مكة لدخول اإلحرام يجب:  ٤٧٩ مسألة في ذكرتم :)١(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
الثانيـة  العمـرة تشرع وال أيام، بعشرة العمرتين بين الفصل من البد )٤٨٠(  وفي المسألة

األحـوط  علـى األخـرى لشهر مباين هاللي شهر في منهما كل كانت لو حتى ذلك قبل
للمـرة  مكـة فـي يدخل أن وأراد رجب شهر من ٢٨ في لعمرة أحرم من: وعليه. وجوًبا
في  مكة يدخل أن يريد ألنه مكة لدخول أيحرم حينئٍذ، يفعل فما شعبان) ٣ ( في الثانية
يـدخل  أو. األولـى العمرة إحرام من أيام عشرة عليه يمض لم أنه مع آخر، هاللي شهر
 إحرام؟ بدون

فــي  فــالالزم الوجــوبي االحتيــاط علــى مبنًيــا العمــرتين بــين الفصــل كــان لمــا: ج
  بها. دون جزم من المشروعية برجاء بها يؤتى بعمرة لمكة الدخول السؤال مفروض

  .واحد هاللي شهر في عمرتان تشرع ال :الحائري -الفياض
        

        نية العمرتين:نية العمرتين:نية العمرتين:نية العمرتين:تنويه : حول اختالف تنويه : حول اختالف تنويه : حول اختالف تنويه : حول اختالف 

 بـين فيمـا تقـّدم آنًفـا فرق ال :عصفور آلـ  الدين زينـ  الحائريـ  الخميني
  .)٢(مختلفة أو واحدة بنية العمرتين كون

ـ  السيد صادقـ  الحكيمـ  الخراسانيـ  السيستانيـ  الخوئيـ  الخامنئي

 عـن ولكـن، واحـد قمـري شـهر فـي مـرات عـدة يعتمـر أن للمكلـف يمكن :الفياض
  .مختلفين صأشخا

  وهكذا.، أمه عن نيابة والثانية ،×أميرالمؤمنين عن نيابة األولى العمرة :مثًال
  

                                      
  .٢٨٤والعمرة مع االستفتاءات:  الحجمناسك  )١(
) ال يشترط فاصـل زمنـي لدينا زين، (المطلوبية رجاء بنية) عصفور آلـ  الخميني( عند تقّدم وقد )٢(

  بين العمرتين.
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  ): صدق عنوان عمرة الشهر :٧( المسألة �

 وتكون منه األول اليوم ليلة في شعبان بعمرة اإلتيان يجوز هل س: :)١(الخامنئي
  نه؟م األول اليوم انتظار يجب أم شعبان في حينئذ وقعت قد العمرة

  . شعبان شهر من األول اليوم ليلة في اإلتيان يكفي ج:
س: إذا أحرم في آخر يوم من شهر جمادى اآلخرة، وقام ببقية  :)٢(السيستاني

  مناسك العمرة في شهر رجب، فهل تعتبر هذه العمرة رجبية؟ ج: كال، بل هي جمادية.
  : التمتع عمرةو المفردة العمرةالجمع بين ): ٨( المسألة �

 عمرة يعتمر أن له يجوز وال، التمتع حج الحاج ينتظر التمتع عمرة نهاية بعد :فقمت
 المفـردة العمـرة يقـدم أن يمكنه مرتين يعتمر أن يريد من نعم. )٣(الوقت هذا في مفردة

  . العمرتين هاتين بين زمني فاصل وجود يشترط وال، التمتع بعمرة يأتي ثم
  دة ثم عمرة التمتع في نفس الشهر. يجوز اإلتيان بعمرة مفر -١ الخميني:

لو انتهى من حج التمتع، وأراد أن يأتي بعمـرة مفـردة فـي نفـس الشـهر الـذي  -٢
  وقعت فيه عمرة التمتع؛ يأتي بها بقصد رجاء المطلوبية. 

  . الشهر نفس في تمتع وعمرة مفردة عمرة تكون ال أن اوجوًب األحوط: السيستاني
 كانـت لـو مـا تشـمل واحـد شـهر في عمرتين عيةمشرو عدم أن الظاهر :الحائري

  .تمتع عمرة إحداهما
 فيجـوز التمتـع، وعمـرة المفـردة العمـرة بين هاللي بشهر الفصل يعتبر ال :الفياض

 اإلتيـان يجـوز كمـا فيه، التمتع بعمرة ثم ،الحجة ذي شهر في أول مفردة بعمرة اإلتيان

                                      
 www.leader.irمجلد االستفتاءات الجديدة في موقع  )١(

 هـ . ١٤٣٦/ رمضان المبارك /  ١٠استفتاء خطي من النجف األشرف، بتاريخ  )٢(

 على األحوط وجوًبا عند (الخامنئي). )٣(
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 بـين المفـردة بـالعمرة اإلتيـان يجوز ال نعم منها، الحج والفراغ أعمال بعد مفردة بعمرة
  .والحج التمتع عمرة

  : العمرة في اإلحالل): ٩( المسألة �

 المفـردة العمـرة فـي أمـا. بالتقصـير التمتع عمرة إحرام من اإلحالل يحصل متفق:
 بعـد إال تحـل ال فإنهـا، النسـاء إال اإلحـرام محرمـات جميـع له يحل قّصر أو حلق فإذا

  .وصالته النساء طواف
  ): اإلخالل في ترتيب أعمال المسجد الحرام :١٠( المسألة �

 أشـواط، سـبعة الكعبـة حول طاف المفردة العمرة في شخص س:: )١(السيستاني
 حكم ما والمروة، الصفا بين للسعي ذهب ذلك بعد النساء، طواف طاف مباشرة وبعدها
 إعادة عليه يجب ج: بالحكم؟ جاهًال كونه حالة في فعله عليه يتوجب الذي وما ؟ذلك

  .كلها األعمال إعادة فيجب وإال العمرة، طواف بعد صّلى إن النساء طواف
  ): إحرام جديد قبل اإلتيان بطواف النساء :١١( المسألة �

 عـن أو لنفسـه مندوبـة، أو واجبـة بعمـرة أو ندوب، أو واجب بحج اإلنسان أحرم إذا
. السـابق إحرامـه من يحّل حتى خرىأ بعمرة أو آخر بحج يحرم أن له يجوز فال، غيره

  ولكنهم اختلفوا في الحكم لو بقي طواف النساء فقط:
ال مانع من اإلحـرام لعمـرة جديـدة قبـل اإلتيـان بطـواف : )٢(الهاشمي -الخميني

  النساء للعمرة السابقة.
ى أعمال العمرة المفردة عدا طواف النساء فخرج مـن مكـة ّدأمن : س :)٣(الخامنئي

ن عليـه طـواف حرام ألإخر هل يجوز له ذلك من دون آخلها في شهر هاللي ن يدأراد أو
  في فرض السؤال يجب عليه اإلحرام لدخول مكة المكرمة. ج: حرام السابق؟النساء من اإل

                                      
 حج.مجلد طواف النساء في ال www.sistani.orgالموقع الرسمي:  )١(

 .٩٢، س ٣٨استفتاءات في الحج :  )٢(

 استفتاء خطي بختم مكتب االستفتاءات بطهران، حصلت على نسخته من مكتب قم المقدسة. )٣(
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لو أحرم في نهايـة ذي القعـدة وأكمـل عمرتـه فـي ذي الحجـة فهـل  س:>الخوئي: 
لو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة يجب عليه اإلحرام لو أراد الدخول في ذي الحجة، و

لـو  س:> .)١(<يدخلها بغير إحرام ولو ألداء طواف النساء ج: هو طواف النساء فما الحكم؟
أّخر طواف النساء إلى الشهر التالي للشهر الذي أوقع فيه العمرة فهل يجوز له دخول مكـة 

  .)٢(<د، واهللا العالمجدي ، بل يدخل بإحرامال يجوز ج: المعظمة لإلتيان به بال إحرام ؟
ى أعمال العمرة المفردة عدا طواف النساء فخـرج مـن ّدأمن : س> :)٣(السيستاني

ن عليـه حرام ألإخر هل يجوز له ذلك من دون آن يدخلها في شهر هاللي أراد أمكة و
بل يحرم من جديد ويأتي بعـد  ،: ال يجوز له ذلكجحرام السابق؟ طواف النساء من اإل

هـل يجـوز  س:وجوًبـا<، > حـوطبطواف النساء للعمـرة السـابقة علـى األتيان بنسكه اإل
ن إو ،ال يبعـد جـوازه ج:تيان بطواف النساء في الحـّج؟ حرام للعمرة المفردة قبل اإلاإل

وذهب إلى بعـض  ،ذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة>إ.<كان االحتياط في محله
  :فيسأل ،المواقيت ليحرم لعمرة التمتع

  قرب الجواز .ن كان األإو ،شكالإ: ال يخلو عن ج م ال ؟أ: هل كان يجوز ذلك وًالأ
: عدم الجواز على ؟ جحرامه لعمرة التمتعإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إ: واوثانًي

  حرام الالحق ما لم يأت بطواف النساء.ي ال يصح اإلأالقول به وضعي 
تيان بطواف النساء هـل يسـعه تـأخيره ه اإلحرامه فمتى يلزمإذا لم يضر بصحة إا: ووثالًث

  .<: يجوز له التأخيرج ؟عمال عمرة التمتعأتيان بإلى ما بعد اإل
يجوز اإلحرام لعمرة مفردة أو حج قبل اإلتيان بطواف النسـاء العمـرة > :)٤(الحكيم

                                      
 .٦٣٢: س  ٢صراط النجاة   )١(

 ومثله استفتاءان آخران. . هـ ١٤١٠/  ٣/  ٢٥. ومؤّرخ  ٧٥واستفتاءاتها : س مناسك الحج  )٢(

 . ٢٦٩ – ٦٩ا : وملحقاتهمناسك الحج  )٣(

 .١٨٠ -٨٧فتاوى الحج والعمرة :  )٤(
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 طواف يكفيه وال، نسك لكل النساء بطواف اإلتيان عليه يجب، و<المفردة أو حج سابق
  .أكثر أو لعمرتين حدوا نساء

أن يحرم للعمرة المفردة بعد الفراغ عن النسك وقبـل  يجوز للحاّج الزجنـاين:الزجنـاين:الزجنـاين:الزجنـاين:
اعتمر عمرًة مفردًة ولم يـأت بطـواف النسـاء أن  اإلتيان بطواف النساء، كما يجوز لمن

النسـاء، بـل  و يحرم للعمرة المفردة الثانيـة؛ نعـم ال يسـقط عنهمـا طـوافأيحرم للحّج 
 ولم يطـف ،ابه أثناء اإلحرام الثاني أو بعده، فمن اعتمر عمرًة مفردًة مراًر يجب اإلتيان

وال  ،النساء، يجب عليه أن يأتي بطـواف النسـاء بعـدد كـّل عمـرة في شيٍء منها طواف
  .يجوز له االكتفاء بطواٍف واحٍد للجميع

ان بطـواف النسـاء يـه اإلتيـجـب عليد العمـرة، و يـه تجديـجـب علي:)١(الخراساني
  .دة أو بعدهايمتعلق بعمرته السابقة إّما قبل أعمال العمرة الجدال

ال يجوز على األحوط لمن لم يطف طواف النساء فـي العمـرة >: )٢(السيد صادق
المفردة اإلحرام لعمرة مفردة أخرى، نعم في صورة الجهل أو النسـيان يـأتي بطـوافين، 

ردة وأخّر طـواف النسـاء، وخـرج >إذا أتى بعمرة مف <.ويقّدم طواف الثانية على األولى
من مكة وأراد الدخول؛ يجب عليه اإلحرام إن مضـى مـن تـاريخ عمرتـه شـهًرا هاللًيـا 

  .)٣(كامًال، أو ثالثين يوًما في الملفق بين الشهرين<
 نسـكه كـان فـإذا ،كـامًال تحلـًال منـه تحللـه يكون أن لزوًما األحوط :الدين زين

 بطـواف أتيـيـ حتـى الثاني بالنسك يحرم فال مفردة عمرة أو حًجا به أحرم الذي األول

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
طواف النساء ليس جزًءا مـن الحـج > ١٣٣١، مع أنه يقول في م  ٤٤٣: م  جامع أحكام الحج والعمرة )٢(

 والعمرة المفردة على األظهر، وال يبطل بتركه عمًدا<.

 .٢٦٦مسألة : م  ١٠٠٠ )٣(
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 غيـره، عـن أو لنفسـه ندوًبا،ـمـ أو واجًبـا الثـاني النسـك كونـيـ أن بين رقـف وال النساء،
  .الزم غير أو الزما احتياًطا بكليهما أو الثاني أو األول بالنسك أتى إذا وحتى

  :  المفردة والعمرة الحائض): ١٢( المسألة �

 طوافهـا فـي وتسـتنيب عادتهـا أيام في المفردة للعمرة تذهب أن أةللمر يجوز هل
 أن إلى مكة في االنتظار يسعها ال ألنها - ال أم بنفسها والتقصير السعي وتؤدي وصالتها

  ؟الحيض من تطهر
السـيد  -)٥(الخراسـاني -)٤(الفيـاض -)٣(مكـارم -)٢(الخامنئي -)١(الخميني

  يجوز لها ذلك. : )٦(صادق
 يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها من إحرامها باالسـتنابة للطـواف :)٧(السيستاني

. نعـم لـو فلترجع في ذلك إلى الغير مـع مراعـاة األعلـم فـاألعلم، وصالته محل إشكال
هـذه  يفـفبتخيل جـواز االسـتنابة فـي الطـواف وصـالته ثـم علمـت بـالحكم  أحرمت

. النتظار إلى حـين حصـول الطهـرالصورة ال يبعد االجتزاء لها باالستنابة مع عدم تيسر ا
لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرهـا الرفقـة فهـل يجـوز لهـا اسـتنابة >س: 

: نعم تستنيب للطواف وصالته ثم تأتي بالسـعي جالغير ليطوف عنها ويصلي للطواف؟ 
  <. بنفسها وتقصر وتستنيب أيضًا لطواف النساء وصالته

                                      
 . ٩٦المناسك المحشى :   )١(

   .  ٣٢مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )٢(
 .٣٨٦٦٩ش، ورقم ه.١٣٨٨/  ٣ /٩استفتاء خطي بتاريخ  )٣(

  www.alfayadh.comالموقع الرسمي:  )٤(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٥(
 . ٤٤٥جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٦(

 . ١٦٧ – ١٦٦ملحقاتها : الحج ومناسك  )٧(
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زوجهـا للعمـرة المفـردة، وقبـل السـفر فاجأهـا  امرأة حجزت مع س:> :)١(الحكيم
الحيض. وهي تعلم أنه يستمر إلى ما بعد موعد رجوع القافلـة (الحملـة) فمـا حكمهـا؟ 
وكيف تدخل مكة لو سافرت؟ وما هـو الحكـم لـو فاجأهـا الحـيض بعـد السـفر وقبـل 

 اإلحرام؟ علًما أن تخلفها عن الحملة ممنوع أو حرجي.

المصـارف التـي دفعتهـا ال  خلفهـا عـن العمـرة ممنـوع أّنإن كان المراد بـأن ت ج:
ترجع عليها لو عدلت عن السفر؛ فالالزم عليها أن تضحي بالمصارف وال تسـافر إال أن 
تعلم من نفسها أنها تستطيع إكمـال عمرتهـا. وإن كـان المـراد أنهـا ملزمـة بالسـفر فـإن 

وتتأخر عـن القافلـة قبـل  أمكنها أن ال تدخل مكة المعّظمة وجب عليها أن ال تقصدها
الوصول إليها. وإن تعّذر عليها ذلك أو كان حرجًيا حرًجا معتـًدا بـه فـإن أمكنهـا إلـزام 

ا ر ذلـك أو كـان حرجًيـوإن تعـّذ القافلة بانتظارها حتى تتم عمرتها وجب عليهـا ذلـك.
ا به دخلت مكة من دون عمرة وال إحرام. وهكذا الحال لو فاجأها الحـيض ا معتًدحرًج

الحكم في المرأة الحائض المضطرة لـدخول مكـة > <.وقال أيًضابعد السفر قبل اإلحرام
ا علـى المشـروعية ا معلًقـفي العمرة المفردة هو االحتيـاط الوجـوبي بـأن تحـرم إحراًمـ

إذا أحرمــت المــرأة للعمــرة المفــردة وهــي طــاهرة، ثــم  س:> .<وتســتنيب فــي أعمالهــا
، فما حكمها؟ وما حكمهـا إذا أتمـت عمرتهـا حاضت قبل الطواف أو بعده قبل صالته

إذا أمكنهـا االنتظـار انتظـرت حتـى تطهـر، وإن لـم  ج: عدا طواف النساء ثم حاضـت؟
  .<يمكنها أو كان حرًجا عليها استنابت

 عنـد تلتفـت التـي الحـائض حكـم والعمرة الحج فتاوى في ذكرتم :)٢(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
 برجــاء تحــرم وأنهــا ،مكــة دخوللــ وتضــطر الرفقــة انتظــار بعــدم علمهــا إلــى اإلحــرام

                                      
 . ٢٨٧ -٢٨٦ -٢٨١ فتاوى الحج والعمرة : )١(

  .٦٥مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )٢(
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ــالحكم جهــًال بإحرامهــا تجــزم التــي حكــم تــذكروا ولــم وتســتنيب، المشــروعية  أو ب
  .االستنابة تجزيها نعم: ج ماذا؟ أو باالستنابة إحرامها من تتحلل فهل بالموضوع

 قبـل لكـنإذا جائت المـرأة ألداء العمـرة المفـردة [استفتاء]  :)١(اخلراسـايناخلراسـايناخلراسـايناخلراسـاين
بعمرتهـا  يحاضت والتنتظرها القافلة حتـى تطهـر و تحـرم و تـأت اتالميق الى الوصول
 تلبسـها بعـد حاضـت إذا الحكـم العـادة؟ و مـا يفـ يعتمارهـا وهـال إلـى يسبي فهل ف

   التنتظرها؟ والقافلة باإلحرام
ب يثـم تسـتن ،ثم تسـعى وتقصـر بنفسـها ،ب لطواف العمرة وصالتهيتستنجواب) 

  ا.ًضيلطواف النساء وصالته أ
̂� كه �� احـرام وارد مكـه شـده و بعـد حـيض شـده و .تفتاء] [اس  دانـد �M در مكـه ز

Mq است، آ�� . ̂� اsل رفته و rرم شـده هست ;� حيض خود �� دد به اد �r رۀi ای تواند ;�
د؟ يب بگ�� ازش �� �O ای طواف و   و ;�

ددًا rرم نشود. �r جواب) بنا;� احتياط واجب  
حرمت ولم ينقطع حيضها وال يمكنهـا أذا إو ،رامحنعم يجوز لها اإل>: )٢(الهاشمي

انتظار االنقطاع استنابت للطواف وصالته ثـم أّدت السـعي والتقصـير بنفسـها كمـا أنهـا 
ذا كـان يمكنهـا البقـاء حتـى تطهـر وتـؤّدي طوافهـا إتستنيب لطواف النساء وصالته، و

ض وجـب لـى مكـة بعـد انقضـاء الحـيإن كان يمكنها الرجـوع <، >إبنفسها وجب ذلك
ن لـم يمكنهـا إو .تيان بالطواف بعد االغتسـاللى ذلك الزمان واإلإعليها تأخير الطواف 

  .<ذلك استنابت للطواف وصالته
  

                                      
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )١(
 .١٦٧ -١٦٦، س ٦٧استفتاءات في الحج:  )٢(
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  : تمتع عمرة إلى المفردة العمرة انقالب): ١٣( المسألة �

 إحرامـه كـان إن، المفـردة العمـرة بإحرام مكة دخل من: )١(الخامنئي -الخميني
 يجـب وحينئـذ، التمتـع بحـج ويلحقهـا، تمتـع عمرة يجعلها أن له جاز، الحج أشهر في
أو  الواجـب الحـج وأمـا، اسـتحبابًيا حجـه كـان إذا هذا>الخميني. وأضاف الهدي عليه

  .)٢(<وجوًبا األحوط على ذلك يكفي فالالنيابي 
ــارم ــ :)٣(مك ــردة إل ــن العمــرة المف ــي الحــج  ىيجــوز العــدول م ــع ف عمــرة التمت
  ة اإلسالم ال يخلو عن إشكال.وأما حج ،اإلستحبابي

 أوان إلـى مكـة فـي اتفاًقـا وبقـي الحج أشهر يـف ردةـمف بعمرة ىـأت من الخوئي:
 الحـج بـين ذلـك فـي فـرق وال، )٤(بـالحج ويـأتي التمتـع عمرة يجعلها أن له جاز الحج

  .والمندوب الواجب
  ).اتفاًقا( كلمة يذكر فلم :الخراساني وأما

أشـهر الحـج ذهـب  فـيشخص أتى بعمرة مفردة ثم [استفتاء]  :)١(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
 عـن تكفيـه كورةالعمـرة المفـردة المـذ أّن زعـم كنـهلى الديار المقدسة ألداء الحج لإ

  ماحكمه؟ والديه عن تكون أن بقصد التمتع بعمرة فأتى حّجه، تمّتع عمرة

                                      
  .١٨٢المناسك الفارسي : م  )١(
  في استفتاء الحق مذكور في المناسك. )٢(
  http://makarem.irالموقع الرسمي )٣(

: من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج منها ورجع إليها قبل مضي شهر من س )٤(
اإلتيان بالعمرة المذكورة، وبقي في مكة إلى أوان الحـج، فـإذا أراد هـذا الشـخص أن يـأتي بحـج تمتـع فمـاذا 

متع فمن أين يحرم لها، هل يحرم من أحد المواقيت أم يجوز له اإلحرام يعمل؟ وإذا كان يلزمه اإلتيان بعمرة ت
  من أدنى المحل؟
: عليه اإلحرام من أحد المواقيت، وإن لم يتمكن من ذلك عليه أن يخرج مـن مكـة إلـى مقـدار الخوئي

 . ٥٧٠: س ١إليه فيحرم منه، واهللا العالم. صراط النجاة يمكن له الخروج 
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لــى الميقــات إ الــذهاب عليــه ويجــب فاســدة، كورةجــواب) عمــرة التمتــع المــذ
 الـذهاب كنـهجديد بقصد نفسه، وإن لـم يم يرام واإلتيان بعمرة التمتع فوتجديد اإلح

  .أدنى الحّل يلى الميقات فليجّدد اإلحرام فإ

 لكنالحجة و يلى ذإ مكة يف يشوال وبق ي[استفتاء] شخص أتى بعمرة مفردة ف
لى إحج التمتع فخرج  في كنيتم لكيعمرة التمتع  يله ف بّد ه النّأ زعم بالحكم لجهله

لـى المواقيـت المعروفـة فـأتى إم يـذهب ولـ التمتـع لعمرة كدنى الحل وأحرم من هناأ
نه لـم يقصـد العـدول بعمرتـه بأ علًما حجه؟ يصح فهل كبعمرة التمتع وحج من بعد ذل

  كم؟لى عمرة التمتع جهًال منه بالحإالمفردة 

  .حجه فى كاللى المواقيت فالإشإ الرجوع من كنجواب) إن لم يتم

عن عمـرة التمتـع ولـم يقصـد  يه يغننّأشخص أتى بعمرة مفردة واعتقد [استفتاء] 
 هـو ومـا الحجـة، هـذه تصـح فهـل البيـت حّج ثم بذلك كتفىلى التمتع واإالعدول بها 

لـو  كـمنفـس الفـرض مـا هـو الح وفي الغير؟ عن تبرعية الحجة هذه كانت إذا الحكم
  العمرة المفردة قصدها لنفسه أو للمنوب عنه؟ أّن في كش

أوان الحج يصـح حجـه  ىلإ يأشهر الحج وبق يبالعمرة المفردة ف ىجواب) لو أت
 أتـى إذا تبرعيـة غيـره عـن الحـج كـان أو لنفسه، بالعمرة وأتى نفسه عن الحج كانذا إ

 لـم ومـا بـذلك، المسـتأجر رضـاية مـن بد فال باإلجارة كان إذا لكن الغير، عن بالعمرة
  عنه. تقع نه قصدها للمنوب عنه فالأ يحرز

يوم التروية  إلى مكة في وبقي الحج أشهر يـف ردةـمف بعمرة ىـأت من السيستاني:
 الحـج بـين ذلـك فـي فـرق والالتمتـع،  بحـج يـأتيوقصد الحج كانـت عمرتـه متعـة، ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  http://wahidkhorasani.com الموقع الرسمي )١(
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وليس له اإلتيان بحج اإلفراد، نعم لو خرج من مّكة قبـل أيـام >...  .والمندوب الواجب
أن ال  انقالب العمـرة>من شرط  .<من أحد المواقيت رادالحج جاز له اإلحرام لحج اإلف

  .)١(يخرج من مكة بعد اإلتيان بالعمرة المفردة إلى يوم التروية<

شخص أتى بعمرة مفردة قاصًدا بعـد ذلـك انقالبهـا إلـى عمـرة  :)٢(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
 تمتع، إال أنه لم يبق إلى يوم الترويةالواقعي، بل أحرم للحـج وخـرج فـي اليـوم السـابع

  إلى خارج مكة والحرم فما حكمه؟

بسمه تعالى، حكمه حكم مـن صـبر إلـى يـوم الترويـة، فـإّن العبـرة بـاإلحرام بعـد 
  العمرة للحج. 

 أن لـه يسـتحب الحـج أشـهر في مفردة عمرة اعتمر من :)٣(الدين زينـ  الحكيم
 فـي قـيب إذا سـيما وال. التمتـع بحج ويتبعها، تمتع عمرة ويجعلها وقوعها بعد بها يعدل
 عمـرة حينئـذ لـه فتحسـب، الترويـة يـوم إلـى بقـي إذا وخصوًصا، الحجة ذي إلى مكة

 المنـدوب الحج في ذلك يختص نعم. بها اإلتيان حين مفردة نواها قد كان وإن، التمتع
  .الواجب الحج في يجري وال

 يسـتحب بـل، بها يتمتع أن جاز الحج أشهر في مفردة بعمرة أتى إذا :)٤(الشيرازي
 إلـى بقـي إذا االستحباب ويتأكد، الحجة ذي هالل إلى المكرمة مكة في بقي إذا ذلك
 فـي أمـا، بعـدها التمتع نية إلى حاجة غير من قهًرا متمتًعا يصير أنه والظاهر. التروية يوم

  .النية من بد فال الحج

                                      
  . ٦٥ – ٩٢مناسك الحج وملحقاتها :  )١(
  هـ . ١٤٣٩شوال /  /٧استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )٢(
، الحجـة ذي شـهر بدخول واستحبابه، الحجة ذي شهر قبل العدول) جواز( ذكر :الدين زين ولكن )٣(
 .التروية بيوم وتأكده

 .٥٥٥ م الحج : مناسك جامع )٤(



’ËÖ]{{e]†Ö]<Ø{{{Ä<V<<Þ_{{{Å]ç<<ÛÃÖ]{{{<ì†<ÛÂ_æ{{{Ö^{^ã< <١٢٧< 

 يجعلهـا أن له جاز المفردة بالعمرة الحج أشهر في مكة دخل إذا :)١(السيد صادق
  .الحج على عازًما األمر أول في يكن لم دام ما بالحج ويأتي تمتع عمرة

 يخـرج ولـم الحـج أشـهر في الندبية المفردة بالعمرة أتى لمن يستحب الزنجاني:
 بحـج بعـدها واإلتيـان، الندبيـة التمتـع عمـرة إلـى بهـا العدول منها؛ الفراغ بعد مكة من

  .واجبةال التمتع عمرة إلى بها العدول يجوز وال. التمتع
 العمـرة، بعـد بلده إلى الرجوع ناوًيا الحج أشهر في مفردة بعمرة أتى من الفياض:

 فـي بقـى فـإذا، الحـج بقصـد مكة في البقاء على وبنى نيته، عن عدل بها اإلتيان بعد ثم
 ولـم الحـج، نيـة حـين مـن متعة عمرته انقلبت الحج ّ ونوى التروية يوم إلى بعدها مكة
 الحكم وهذا التروية. يوم في حتى ذلك له جاز وإال الحج، تركو منها الخروج له يجز

 .يالندب بالحج يختص

من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحـّج، وبقـي اتفاًقـا فـي مكـة إلـى أوان  الحائري:
  الحّج، جاز له أن يجعلها عمرة التمتع، فيأتي بالحّج.

لحـج بمكـة من اعتمر عمرة مفردة في أشـهر الحـج وبقـي إلـى زمـان ا الهاشمي:
ا عن حج التمتع، يمكنه أن يعدل بها إلى عمرة التمتع ويتبعها بحج التمتع ويكون مجزًي

بل ال يبعد أن ال يحتاج إلى نيـة العـدول، وإّنمـا تحسـب لـه عمـرة التمتـع بـنفس بقائـه 
وقصد االتيان بحج التمتع. وال يختّص ذلك بالحج المندوب، بل يجري في حج التمتع 

ما ال يختّص بمن كان من نيته العمـرة المفـردة والرجـوع بعـدها إلـى ا، كالواجب أيًض
ا أن ينوي في إحرامه للعمرة اإلحرام للعمـرة أهله، بل يجوز لمن ينوي حج التمتع أيًض

  المفردة بقصد البقاء بعدها إلى زمان الحج وتحويلها إلى عمرة التمتع. 

                                      
 .٢٦٩م  مسألة : ١٠٠٠ )١(
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 أن لـه جـاز الحـج أوان إلـى مكـة في وبقي المفردة بالعمرة أتى من :عصفور آل
  .والمندوب الواجب الحج بين فرق وال، بالحج ويأتي تمتع عمرة يجعلها
  ): شرطية اتحاد النيتين في العدول :١٤( المسألة �

يظهر بمالحظة عدة مسائل أن العمرة المفـردة التـي  تنقلـب متعـة يشـترط كونهـا 
  بنفس النية، توضيح بمثال:

أبيه ثـم أراد الحـج لنفسـه، عندئـذ ال تنقلـب العمـرة  لو كانت العمرة مثًلا نيابة عن
  المفردة السابقة إلى متعة.

إذا اعتمر عمرة مفردة نيابة عـن غيـره وبقـي إلـى يـوم الترويـة : )١(س السيستاني:
  راد الحج لنفسه أو نيابة فهل تنقلب عمرته متعة وكذلك العكس؟ أو

ن ألى يوم التروية عازًما على تى بالعمرة المفردة عن نفسه وبقى في مكة إأ: إذا ج
تى بالعمرة المفردة نيابـة أوكذا إذا  .يأتي بالحج عن غيره ال تكون العمرة المفردة متعة

تيـان بـالحج عـن نفسـه ال تكـون عمرتـه وبقي في مكة إلى يوم التروية وعزم علـى اإل
عازًمـا  ما إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن شخص وبقى في مكـةأو .المفردة تلك متعة

ن تكون عمرته متعـة ويحـق لـه أبالحج عن نفس ذلك الشخص فال يبعد  ين يأتأعلى 
  بحج التمتع عن ذلك الشخص. ين يأتأ

بيه أن يريد أن يأتى بحج التمتع نيابة عن من ورد مكة بعمرة مفردة وهو اآل: )٢(س
   ين يحرم؟أفهل يمكنه ذلك ومن 

وال يحرم من  ،مواقيت فيحرم منهن يذهب إلى أحد الأحوط واأل ،: يجوز ذلكج
بيـه ثـم بقـي إلـى يـوم أدنى الحـل للعمـرة المفـردة عـن أحرم من أنعم لو  أدنى الحّل.

  التروية بمكة انقلبت عمرته متعة فيأتي بحّج التمتع عنه.

                                      
 . ٦٥وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 . ٤٩وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
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نيابة عن غيره، وبدا لـه الحـج عـن نفسـه، هـل تنقلـب إذا اعتمر  س: الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:
  ؟عمرته إلى متعة فيحج بحج التمتع

ال تنقلب العمرة المفردة عن الغير تمتًعا عن النفس، وكذا العكس. نعم لو بـدا  ج:
للمعتمر نيابة عن الغير بالعمرة المفردة الحج عنه بحج التمتع وبقـي فـي مكـة إلـى يـوم 

  التروية انقلبت عمرته متعة، ووقع الحج االستحبابي عن ذلك الغير.
  لعدول لعمرة التمتع :): حكم طواف النساء بعد ا١٥( المسألة �

(حسـب لو دخل في عمرة مفردة وعدل بها قبـل طـواف النسـاء إلـى عمـرة التمتع
  فهل يجب عليه طواف النساء؟ شروط العدول السابقة)

  ال يجب في الفرض.: )٣(السيد صادق -)٢( السيستاني -)١(الخوئي

  ال يبعد سقوطه حينئذ. الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:

  
  تخلل عمرة أخرى:المسألة: قلب العمرة المفردة بعد  �

من أتى بعمرة مفردة لنفسه، ثم أتى بعمرة مفردة أخرى نيابية من أدنى الحـّل مـن 
دون الخروج من مكة المكرمة، فهل يمكنـه بعـد ذلـك أن يقلـب عمرتـه األولـى إلـى 

  عمرة تمتع، ويبني عليها حج التمتع؟ 
  كال في فرض السؤال. :))))٤٤٤٤((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق

  

                                      
 . ٥١٢، س١٦٩:  ٣صراط النجاة  )١(

 . ٦٦الحج وملحقاتها : مناسك  )٢(

 . ٤٣٣جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٣(

  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩جمادى األولى  ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )٤(
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  لعمرة المفردة :): الهدي في ا١٦( المسألة �

يـذبح فـي مكـة و ،الهـدي فـي العمـرة المفـردة يستحب :الفياض -)١(سيستانيال
  المكرمة.

 �  الدخول في مكة والخروج منها    �
  : أو الحرم  مكة لدخول اإلحرام): ١٧( المسألة �

 مـن ويسـتثنى، للعمـرة أو للحـج اإلحـرام من له بّد فال مكة دخول أراد من متفق:
  .التالية المسائلان خالل موردان يتضح ذلك

أراد دخـول  قديمة بـال خـالف بـين الفقهـاء، فمـاذا لـوهذا إذا أراد دخول مكة ال
  :المناطق المستحدثة من مكة المكرمة أو أراد دخول الحرم فقط

 يجـوز ال :النجفـي -الصافي -الحائريـ  الزنجاني -الهاشمي ـ السيستاني
  .محرًما إال الحرم دخول وال مكة دخول
هل هي حدود الحـرم أم  ا يجوز للمكلف تجاوزها إال محرًمما ال س:> خامنئي:ال

ال يجوز دخول مکة بال إحرام، والمدار صدق دخـول  ج: حدود مدينة مكة المكرمة؟
 ولكنـه القديمـة مكـة دخول المكلف يرد لم إذا س:> ،)٢(<بلد مکة ال خصوص الحرم

 فهـل فقـط، الحـرم دخـول أراد أو المكرمـة مكـة مـن المستحدثة المناطق دخول أراد
  . )٣(اإلحرام< عليه يجب ج:اإلحرام؟  عليه يجب

                                      
أقول: الحظ أيًضا المسألة األخيرة من الفصل الثاني، بعنـوان (مسـائل  . ٦٦وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

  متميزة عند السيد السيستاني).
 ١٧٢، مجلـد االسـتفتاءات الجديـدة. وهـو موافـق للمناسـك الفارسـي م  www.leader.irموقع  )٢(

  حيث اقتصر في الفتوى على وجوب اإلحرام لدخول مكة المكرمة.
  ، مجلد االستفتاءات الجديدة. www.leader.irموقع  )٣(
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ال فرق بين مكة القديمة والجديدة، واألحوط أن يكـون  :الدين زين -)١(مكارم
  دخول الحرم مع اإلحرام.

 فينبغـي وحـده الحـرم دخـول وأمـا، مكة لدخول اإلحرام يجب :)٢(سيد صادقال
  .له باإلحرام االحتياط مراعاة

 الحـرم لـدخول يجـب وال، مكـة لـدخول اإلحـرام يجب :)٣(السبحاني -الحكيم
  .لوحده

  .يجوز الدخول إلى مناطق مكة الجديدة بال حاجة إلى إحرام :)٤(الخوئي
ا<، و :)٥(الخراساني  فـي>يجب اإلحرام لـدخول المنـاطق الحديثـة مـن مكـة أيضـً

 كـان وإن، إشـكال كـةم دخـول يريـد وال الحـرم دخـول يريـد لمـن اإلحـرام وجوب
  .أحوط

ال يجب اإلحرام للدخول إلى مكة إذا لـم يكـن دخـوًال فـي الحـرم.  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
كما ال يجب اإلحرام للدخول إلى بعض أحياء مكة قادًما إليها من خارج مكـة ابتـداًء، 

  أو خروجه منها ما دام لم يكن خارًجا عن الحرم.
  :النسكلمن ال يريد اإلحرام و فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

منين كمعاون سائق الباص أو المرشد الذي يريد الرجـوع مباشـرة إلـى بعض المؤ
بلده، حيث يتوجب عليهم اإلحرام لدخول مكة، وهـم ال يريـدون النسـك، وال يوجـد 
لديهم مسّوغ شرعي لدخول مكة القديمة بال إحرام، لذا يلجأ بعضهم إلى الحل التالي: 

                                      
 .٣٩٣٠٤ش، ورقم ه.٢٨/٣/١٣٨٨استفتاء خطي بتاريخ  )١(

  . ٤٢٧جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(
 .٢٢٣٨ق، ورقم ه.٦/١٤٣٠/ ٢٣ استفتاء خطي بتاريخ )٣(

  . ٤٦٥ س:  ٣ النجاة صراط )٤(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٥(
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أو قبل حدود  -لخوئي مثًالالسيد ا على رأي -وهو البقاء في األحياء الجديدة من مكة 
الحرم، وذلك ليرجع إليه الباص ويعود معه إلى البلد. وعلى كل حال فينبغي التأكد من 

  فتوى مرجع التقليد، واالحتياط حسن ال سيما تعظيًما لشعائر اهللا عّز وجّل.
  ): كثرة التردد على مكة المكرمة :١٨( المسألة �

 من يكون مقتضـىال يجب اإلحرام ل: النجفي -الهاشمي -الخامنئي -الخميني
  كثرة التردد إلى مكة. عمله

ــوئي:  ــاب والحشــاش الخ ــدخول والخــروج كالحّط ــه ال يســتثنى مــن يتكــرر من
  ونحوهما.

 ،من يتكرر منه الدخول والخـروج يومًيـا ال يلزمـه الـدخول محرًمـا :)١(السيستاني
يدخل ويخرج فـي األسـبوع وكذلك من يتكرر منه ثالث مرات في األسبوع، وأما من 

  الدخول ألول مرة في كل شهر. ىالواحد فما دون ذلك فعليه أن يحرم لد

ذكرتم في السؤال الثالث في الصـفحة السـبعين أّن المقـيم  س: :)٢(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
في مكة إذا تكرر  خروجه يومًيا أو ثالث أو أربع مرات في األسبوع، لم يلزمه اإلحرام 

ذلك وإن لم يكن كثير السفر فـي بـاقي األشـهر؟ بمعنـى أنـه  للدخول فيها، فهل يكفي

ليــتخلص مــن مشــكلة الــدخول  -مــثًال –يكــرر الخــروج فقــط فــي شــهر ذي القعــدة 
  ال يكفي. ج:والخروج؟ 

ــاني: ــاب  الخراس ــدخول والخــروج لحاجــة كالحّط ــه ال ــن يتكــرر من يســتثنى م
  والحشاش ونحوهما.

                                      
 . ٧٠وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

  هـ . ١٤٣٩شوال /  /٧استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )٢(
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 تـردده يتكـرر مـن وكـل الحجـيج وافلق وَخَدَمة السيارات سّواق يستثنى مكارم:
  .األخرى والمدن مكة بين وإيابه وذهابه

 أو حطـب أو طعـام مـن إليـه يحتـاج مـا لجلب دخوله يتكرر من يستثنى الحكيم:
 منها والخروج إليها الدخول يكثر وكان ذلك عمله كان من ذلك من والمتيقن. غيرهما
  .قليًال منه الفاصل يكون بحيث عمله بمقتضى
 لحاجـة منهـا والخـروج فيهـا دخولـه يتكـرر مـن كل إلى الجواز يتعدى اض:الفي
  .ذلك غير أو الجامعي والطالب والمعلم كالممرض ذلك، تتطلب

يكفي دخوله إلى الحـرم ثـالث مـرات فـي األسـبوع لكـي ال يجـب  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  اإلحرام عليه للدخول فيه.

خول فـي كـل يـوم أو : الميزان من اتخذ مهنة الزمهـا الخـروج والـد)١(بحانيالس
أسبوع مرة أو مرات. وعلى ذلك الحّطاب والحّشاش ونقلة الميرة ومن له ضيعة خـارج 

  الحرم يلزم عليه التعاهد فيجوز لهم الدخول بال إحرام.
الموجود في مناسكنا >أن من كل عمله يستوجب تكرر دخولـه إلـى  :)٢(الحائري

ان أمر عرفي يمّيزه العرف، ولعل أقّلـه مكة وخروجه منها ال يلزمه اإلحرام< وهذا العنو
ا عليـه صـادًقثالثة أيام في األسبوع الواحد. وعلى أي حال فمتى ما كـان هـذا العنـوان 

  عرًفا لم يجب عليه اإلحرام في كل سنة أيًضا.
 والحّجـارة والجّصاصـة والرعـاة والحّشاشـة الحطابة ذلك من تستثنى :الدين زين

 مكـة إلـى وخروجـه دخولـه فيتكـرر لـه، مهنة ذلك ويتخذ البلد، إلى الميرة ينقل ومن

                                      
 ق.ه.١٥/٤/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )١(

 .١٩٤٧ق، ورقم ه.٧/٧/١٤٣٠خ استفتاء خطي بتاري )٢(
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 يتكـرر مـن الحكـم فـي بهـم يلحق وال إحرام، بغير دخولهم لهؤالء فيجوز ذلك بسبب
  .وغيرهم والعمال والمدرسين كالتالميذ ذلك، لغير مكة من وخروجه دخوله

أهل مكة والساكنون فيها للعمل أو الدراسـة، يتنقلـون س:   :))))١١١١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
يعة الحال داخل الحرم وخارجه، داخل مكة وخارجها، فما هي (الضابطة من حيث بطب

العدد في صدق كثرة التردد والدخول والخروج) لينتفي عنهم وجوب اإلحرام في كل 
األمر عرفي، ويجري الحكم إال إذا صار تارًكا لمدة شهر كامل ثالثين يوًمـا ج:  شهر؟ 

  فصاعًدا.
  استفتاء:

الحج) أن كثير التردد والدخول والخروج إلى مكـة المكرمـة ذكرتم في (مناسك 
  ال يلزمه اإلحرام لدخول مكة، والسؤال هو:

ما هو المقياس في كثرة الدخول والخروج؟ (أي كم مرة في األسبوع ليصـدق  -أ
  عليه هذا العنوان).

إذا كان دخوله وخروجـه فـي كـل شـهر عـدة مـرات فـال يجـب عليـه  :)٢(مكارم
  اإلحرام.
  المقياس هو العرف. :)٣(يد صادقالس

  يكفي في األسبوع مرتين. :)٤(الفياض
(كثير الدخول والخروج إلى مكة المكرمة) هل يجب عليه اإلحرام في كـل  -ب

  سنة مرة واحدة أو ال يجب عليه اإلحرام أبًدا من ناحية الدخول والخروج؟

                                      
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام  )١(
 .٣٥٥٥٧ش، ورقم ه.١٣٨٨ /٩/١استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 .٣، ٦٢، ٤١٤٧ق، ورقم ه.٢٥/٥/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٣(

 ق.ه.٣/٧/١٤٣٠استفتاء مختوم بتاريخ  )٤(
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بعد ذلك ال يجب األحوط أن يأتي بالعمرة مرة واحدة في أول شغله، و :)١(مكارم
  عليه شيء.

  ال يجب عليه مطلًقا ما دام يصدق العنوان عليه. :)٢(السيد صادق
  ال يجب عليه اإلحرام إال إذا أراد النسك. :)٣(الفياض

  
  ): سائقو  الباصات :١٩( المسألة �

سائقو الباصـات يكثـر دخـولهم وخـروجهم إلـى مكـة المكرمـة خـالل المواسـم 
الدخول والخروج في هذه المواسم تسقط عنهم وجـوب الخاصة كالصيف فهل كثرة 

اإلحرام في كل شهر؟ وعلى فرض اإلثبات فما هو مقدار الكثرة التـي تسـقط وجـوب 
  اإلحرام؟

نعم، يسقط وجوب اإلحرام لمن يكثر تردده على مكة المكرمة ولو  :)٤(الخامنئي
  في الموسم فقط، والمعيار في تحديد كثرة التردد هو العرف.

هؤالء من الذين يكثر علـيهم السـفر، وتكـون العمـرة المكـررة سـاقطة  :)٥(مكارم
  عنهم.

من كان يتكرر دخوله إلـى مكـة المكرمـة وخروجـه منهـا بموجـب  :)٦(الهاشمي
ا) علـى خروجـه جـاز لـه يوًمـ ٣٠ورجـع قبـل مضـي شـهر ( عمله، إذا خرج إلى الحـّل

  الدخول بال إحرام.  

                                      
 .٣٥٥٥٧ش، ورقم ه.١٣٨٨ /٩/١تفتاء خطي بتاريخ اس )١(

 .٣، ٦٢، ٤١٤٧ق، ورقم ه.٢٥/٥/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 ق.ه.٣/٧/١٤٣٠استفتاء مختوم بتاريخ  )٣(

 ).١٤٧٢٩٢)، (١٠٦٩٥هـ ش، ورقم ( ١٣٨٩/  ١/  ٨استفتاء خطي بتاريخ  )٤(

 .٣٩٣٠٤ش، ورقم ه.٢٨/٣/١٣٨٨استفتاء خطي بتاريخ  )٥(

 . ٥١، س ٢٢ستفتاءات في الحج: ا )٦(
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  : بعد أداء النسكالرجوع إلى مكة ): ٢٠( المسألة �

إذا لم يمض شهر من وقت إحرامه للعمرة السابقة (مفردة أو تمتع) جاز الخميني: 
 أخرى مرة يحرم أن فاألحوطله الرجوع إلى مكة بدون إحرام. ولكنه إذا مّر بالميقات 

  .إحرام بدون الميقات يتجاوز ال وأن الرجاء بقصد للعمرة
أعمال حج التمتـع أو العمـرة المفـردة فإنـه من خرج من مكة بعد إتمامه الخامنئي: 

 يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضـي شـهر علـى إتيانـه ألعمـال العمـرة السـابقة.
في حساب الشهر القمري الذي يمكن في أثنائه دخول مّكة من دون إحرام، هـو  المناط>

ن الشـهر وأتـى الشهر الذي وقعت فيه أعمال العمرة، وعليـه فـإذا أحـرم فـي آخـر يـوم مـ
بالطواف وسائر أعمال العمرة في الشهر الالحق، فإّن عمرته تحسـب مـن الشـهر الالحـق، 
فيجوز له دخول مّكة من دون إحرام لو خرج منها وعاد إليهـا فـي ذلـك الشـهر. نعـم فـي 
خصوص شهر رجب فإّن ظاهر الروايات أّنه لو أحرم في آخر يوم منه فإّن عمرته تحتسب 

يه فاألحوط وجوبًا فيما لو خرج من مّكة في شهر شعبان ثّم أراد العـودة عمرة رجب، وعل
  .)١(<إليها في أثنائه أن يحرم مجّددًا، ومراعاة هذا االحتياط في سائر الشهور حسٌن أيضًا

مـن خـرج مـن مكـة بعـد إتمامـه أعمـال الحـج أو بعـد الخراساني:  -)٢(الخوئي
دون إحـرام قبـل مضـي الشـهر الـذي أّدى فيـه العمرة المفردة، يجوز له العود إليها من 

  نسكه.
من خرج من مكة بعـد إتمامـه أعمـال عمـرة التمتـع والحـج، أو بعـد  السيستاني:

ى فيه العمرة المفردة، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أّد

                                      
  .  ٢٧مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )١(
إذا أتى المكلف بالطواف وصالة ركعتي الطواف في العمرة المفـردة فـي آخـر النهـار مـن  الخوئي: )٢(

آخر يوم من شهر ربيع األول، وأتى ببقية أعمالها في أول الليل من أول ليلة من شهر ربيـع الثـاني، وخـرج مـن 
ة، ثم أراد الرجوع إليها قبل مضي ربيع الثاني الذي أّدى فيه نسكه، فهل يجوز له دخول مكة بدون إحرام؟ مك

  .٧١ج: في مفروض السؤال ال بأس. مناسك الحج واستفتاءاتها : س



’ËÖ]{{e]†Ö]<Ø{{{Ä<V<<Þ_{{{Å]ç<<ÛÃÖ]{{{<ì†<ÛÂ_æ{{{Ö^{^ã< <١٣٧< 

رة المفـردة فـي عمال العمأحرم في آخر شهر جمادى اآلخرة مثًال وأتى بأمن > .عمرته
يجـب عليـه  ؛راد الرجوع إليها في شهر رجـب نفسـهأفلو خرج من مكة و ،شهر رجب

وجوًبـا أن ال يرجـع  فـاألحوط، إشـكال فيها فالمسألة نيابة العمرة كانت إذا> <،حراماإل
إلى مكة إّال بإحرام جديد ولو كان ذلك في نفس ذلك الشهر الـذي أتـى فيـه بـالعمرة 

مكـة  هدخول فال يبعد جوازول الشهر أمر عن نفسه وجمع آخرين في من اعت> ،<النيابية
   .)١(<حرام خالل ذلك الشهرإبدون 

 أو الحـج أعمـال إتمامـه بعد المكرمة مكة من خرج من :الدين زينـ )٢(الحكيم
 أحـرم الـذي الهاللـي الشهر خروج قبل إحرام دون من إليها العود له يجوز فإنه العمرة

  . نيابة أو نفسه عن ذلك ونك بين فرق بال. فيه
 العمـرة أو الحـج أعمـال إتمامـه بعد المكرمة مكة من خرج من :)٣(السيد صادق

   بال إحرام إذا لم يمض على خروجه ثالثون يوًما. إليها العود له يجوز فإنه
 األحـوط كـان وإن، فيـه أحرم الذي الشهر هو المعيار يكون أن يبعد ال :)٤(مكارم

  .رجاًء التالي الشهر يف بالعمرة يأتي أن
 أتـى الـذي الهاللي الشهر مضي قبل يجوز له العود إليها من دون إحرام :الفياض

  .فيه المفردة العمرة أو بالحج

من أحرم في آخـر شـهر جمـادى اآلخـرة مـثًال، وأتـى بأعمـال  س:    الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:
 العمرة المفردة في شهر رجب، فلو خرج من مكة وأراد الرجوع إليها في شـهر رجـب

  نفسه، هل يجب عليه اإلحرام؟ ج: نعم.

                                      
 . ٧١ -٧٠وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

  . ٢٦٧ – ٢٦٥ – ٩٩، وفتاوى الحج والعمرة : مناسك الحج )٢(
  . ٤٣٠حكام الحج والعمرة : م جامع أ )٣(
  . ٦٩:  ٢ الحج في المراجع آراء )٤(
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هل يجوز الدخول في مكة من دون إحرام في الشـهر الـذي اعتمـر فيـه نيابـة  س:
  عن غيره؟

فيه إشكال، فاألحوط وجوًبا أن ال يرجـع إلـى مكـة فـي مفـروض السـؤال إال  ج:
  بإحرام جديد، ولو كان في نفس الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية.

من كان متواجًدا بمكة بصورة مشروعة إذا خرج إلى الحـّل لنجفي: ا -الهاشمي
  على خروجه؛ جاز له الدخول بال إحرام. -ثالثين يوًما –ورجع قبل مضي شهر 

من مضى على تحلله من إحرامه السابق شهر، ولم يمض على خروجـه  الزنجاني:
  .اإلحرام ثانًيا -على األحوط وجوًبا -من مكة شهر، وجب عليه حينئذ

ار :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين z{ شوند حرم و مّكه وارد احرام بدون توانند كه . اند گروه: 
١.  �̂ ا را اiال آن و بسته اند iره ��  TU  احراِم  قبً~  كه كسا � �N احرام، آن از و هاند آورد 
شد شده عوض ماه هرچند نگذشته است، �مل ماه يک ��.  

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

المسـألة ور في المناسـك العربـي ((هل هذا إعراض عن االحتياط الوجوبي المذك
فمن مضٰى علٰى تحّلله من إحرامه السابق شهر ولكن لم يمـض علـٰى خروجـه ...  )١٩١

ولـو مضـٰى علـٰى  ا،اإلحـرام ثانًيـ امن مّكة شهر، وجب عليه حينئٍذ على األحوط وجوًبـ
  .)بال إشكال اا شهر يجب عليه اإلحرام ثانًيخروجه منها أيًض

 شـهر يمض ولم إحرام من إحالل عقيب الدخول أراد من نىيستث :)٢(عصفور آل
  .اإلحالل من

                                      
 .١٣٧، وانظر أيًضا م ١٥١المناسك الفارسي:م )١(

  ).األول إحرامه من شهر مضي( ذكر السداد من آخر موضع وفي )٢(
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  ): الرجوع إلى مكة مع إرادة العمرة: ٢١( المسألة �

لو دخل الشـخص بعمـرة مفـردة وخـرج إلـى المدينـة، وفـي نفـس  :)١(الخوئي
الشهر أراد الرجوع ألخذ عمرة ثانية نيابـة عـن شـخص آخـر هـل يجـوز لـه تـأخير 

نعيم باعتبار جواز دخول مكة له بغير إحرام؟ ج: ال يجوز فيمـا يريـد اإلحرام إلى الت
العمرة وهو قبل المواقيت أن يؤخر اإلحرام. نعم، لو دخل مكة بدون إحرام لجوازه 

  له أن يخرج ويحرم من أدنى الحّل.فأخذ نيابة وهو بمكة جاز 
هر الهاللـي ثم رجع إلى بلده مثًال، وفـي نفـس الشـ لو أتى المكّلف بعمرة مفردة،

أراد االعتمار مرة أخرى نيابة عن شخص آخر، فهل يجـوز لـه تجـاوز الميقـات بـدون 
  إحرام، وتأخير اإلحرام إلى التنعيم؟

  .جوز له ذلكي :))))٢٢٢٢((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي

ال يجوز لمن يريد العمرة تجاوز الميقات، بل يجـب عليـه   :))))٣٣٣٣((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  أن يحرم من أول ميقات يمّر عليه.

نعم، يجوز له اإلحرام من التنعيم، وإن كـان األفضـل اإلحـرام  :)٤(السيد صادق
ا إذا اشـترط المنـوب عنـه، أو كانـت النيابـة ميقاتيـة،  من مسـجد الشـجرة، خصوصـً

  فحينئٍذ يتعين اإلحرام منه.
  ): تجديد العمرة عند الخروج من مكة أو الحرم :٢٢( المسألة �

يجـب عليـه تجديـد العمـرة  ما دام اإلنسان داخل مكـة المكرمـة والحـرم، فـال

                                      
  . ٨٥مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )١(
 .٥HwVE١qBOfAرقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عبر االيميل  )٢(

 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام  )٣(

 ، والمذكور في السؤال أنه يريد اإلحرام الثاني لعمرة التمتع النيابية.٣١١مسألة : م  ١٠٠٠ )٤(
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للشهر الجديد، ولو خرج من مكة والحرم مًعا فال إشكال في وجوب اإلحـرام عليـه 
إال مــن يتكــرر دخــول وخروجــه علــى التفصــيل  -)١(للــدخول فــي الشــهر الجديــد

. ولو فرضـنا أن المكلـف فـي الشـهر الجديـد خـرج مـن مكـة فقـط دون  -المتقدم
  فهل يجب عليه اإلحرام؟ الحرم، أو خرج من الحرم دون مكة،

المناط هو الخـروج مـن مدينـة مّكـة وإن لـم يخـرج مـن حـدود : >)٢(الخامنئي
الحرم، وعليه فلو خرج إلى أّي نقطة خارج مّكة وأراد الرجوع إليها، فعليه اإلحـرام 

ا أن المراد من مكـة مجّددًا ألجل دخولها إذا لم يكن قد اعتمر في ذلك الشهر. علًم
  .<اة الشاملة لألماكن المستحدثة أيًضهو مكة الحالّي
 نسان بعمرة مفردة في شهر ذي القعـدة، ثـم بقـي فـيإلو دخل س:  :)٣(الخوئي
مكة بدون  عليه هالل ذي الحجة وهو في منى، هل يجوز له الرجوع إلى منى، وهّل

  حرام ، واهللا العالم .إ: نعم يجوز له الرجوع إليها بدون ج حرام ؟إ
ذا إو .خرج من مّكة ولـم يخـرج مـن الحـرم أحـرم لـدخولها نإ :)٤(السيستاني

  .خرج من الحرم أحرم لدخوله
اإلحـرام  هل الخروج من مكة في الشهر الهاللي الثاني يوجـب س: :)٥(الحكيم

  الخروج من الحرم. ج: لدخولها مرة أخرى، أو الخروج من الحرم؟

 فهـل المفـردة العمـرة أداء بعـد الحـرم دون مكة من خرج لو س: :)١(الهاشمي
  .الحرم من يخرج لم إذا عليه يجب ال ج:  لدخولها؟ اإلحرام عليه يجب

                                      
 شهر بالهاللي أو ثالثين يوًما.حسب الخالف في تفسير ال )١(

    . ٣٨مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )٢(
  . ٥٨٥س  ١٩٣ : ٣صراط النجاة  )٣(
 . ٧٠وملحقاتها : مناسك الحج  )٤(

 .٢٦٨فتاوى الحج والعمرة :  )٥(
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وجوب اإلحرام لعمرة جديـدة منـوط بتجـاوزه عـن الميقـات، فـإذا  :)٢(الفياض
حد المواقيـت المشـهورة فحينئـذ إذا رجـع فـي شـهر آخـر أخرج عن مكة وتجاوز 

حد المواقيت فال يجب عليـه أ وجب عليه أن يحرم من الميقات، وأما إذا لم يتجاوز
  والمراد بلحاظ (اإلحرام) ال المناسك وال التحلل. ن رجع في شهر آخر.إاإلحرام و

لو خرج من مكة ولم يخرج من الحرم، فاألحوط وجوًبا أن يحـرم  :)٣(الخراساني
  لدخول مكة المكرمة في الشهر الجديد.

   :)٤(مرة : الخروج من مكة قبل أداء مناسك الع )٣٢( المسألة �

قبل   -مثًال -ميقات يخرج منها إلى ال نأودخل مّكة فهل له  حرم لعمرةأمن  س:
  عمال؟أداء األ

يجـوز لـه ذلـك إذا  :الفياض -)٧(السيستاني -)٦(مكارم -)٥(الخامنئي -الخميني
  .داء مناسكهليها ألإكان متمّكنًا من الرجوع 

  بل إكمال العمرة.ال يجوز الخروج من مكة ق :)٩(الهاشمي -)٨(الخوئي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .٤٩، س ٢٢استفتاءات في الحج:  )١(

 www.alfayadh.comالموقع الرسمي :  )٢(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(
لخروج للميقات مثًال لتلقي الدفعـة التاليـة ة من لم يأت بالمناسك ولكنه يريج اقد يحتاج هذه المسأل )٤(

 من الحجيج.

 . ٢٣٨المناسك الفارسي : س  )٥(

 . ١١١المناسك المحشى :  )٦(

تاء عبـر االنترنـت الحكـم ، والمسألة هناك عن عمرة التمتع، وفي اسـتف ٨٠وملحقاتها : مناسك الحج  )٧(
  بالجواز في العمرة المفردة أيًضا.

 .١٥٢. وهو موافق للمناسك م  ٨٠ -٧٩مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )٨(

 .١٦٩، س ٦٨استفتاءات في الحج:  )٩(
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من لم يتحلل من عمرة التمتع بالتقصير هل يجـوز لـه أن يخـرج  س:>: )١(الحكيم
 ا ويرجع ويتحلل فيما بعـد كالحملداريـة ونحـوهم؟من مكة من دون إحرام الحج طبًع

  .<ال يجوز له ذلك، بل هو محتبس بمكة إذا دخلها ج:
له أن يخرج من مكـة مـن من لم يتحلل من عمرة التمتع بالتقصير هل يجوز  س:>
حـرام العمـرة فيمـا بعـد، كالحملداريـة إحرام الحـج ويرجـع إليهـا ويتحلـل مـن إدون 

يجوز له الخروج من مكة بإحرامـه األول لعمـرة التمتـع، وال يجـب عليـه  ج:ونحوهم؟
  <.إكمال العمرة واإلحالل منها ثم اإلحرام بالحج

يجـوز الخـروج مـن > التمتـع.ال يجوز الخروج من مكة أثنـاء عمـرة  :الخراساني
  .)٢(<مكة خالل العمرة المفردة، واألحوط وجوًبا عدم الخروج من الحرم

ـر از خارج شـدن :))))٣٣٣٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين تـع iـرۀ اثنـای در آن حـوا� و مكـه �� MO اشـ�ل 
  ندارد.

ال يجوز الخروج عن الحرم أثناء عمرة التمتع والعمرة المفـردة > :)٤(السيد صادق
الظاهر جواز الخروج من مكة المكرمة أثناء عمـرة التمتـع قبـل > ،<قبل إكمال األعمال

اإلحالل منها سواًء كان ذلك قبل الطواف أو بينه وبين السعي، أو بينه وبين التقصير، ثم 
  .تي بما لم يفعله من أعمال العمرة<يرجع ويأ
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  لي:هـ) تم تغيير العبارة إلى ما ي ١٤٣٨ –في (جامع أحكام الحج والعمرة 

                                      
  . ٢٦٥ - ٢٦٢ فتاوى الحج والعمرة : )١(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(

 .٧٤٢ي: مالمناسك الفارس )٣(

 . ٤٨٢م  – ٤٧٢جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٤(



’ËÖ]{{e]†Ö]<Ø{{{Ä<V<<Þ_{{{Å]ç<<ÛÃÖ]{{{<ì†<ÛÂ_æ{{{Ö^{^ã< <١٤٣< 

  -الحـرم  مـن ال - المكرمـة مكـة من الخروج جواز الظاهر :))))١١١١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
 قبـل ذلـك كـان سـواء - المـواالة ينـافي ال بمـا - منهـا اإلحـالل قبل عمرة التمتع أثناء

 مـن يفعلـه لـم بمـا ويـأتي يرجـع ثم التقصير، وبين بينه أو السعي، بينه وبين أو الطواف
  منها. اإلحالل قبل الخروج عدم هو باًبااستح األحوط العمرة، نعم أعمال

 اإلحرام وقبل التمتع عمرة إنهاء بعد مكة من الخروج): ٢٤( المسألة �

  : لحجل

، حاجـة بـال التمتـع عمرة نم اإلحالل بعد مكة من يخرج ال أن األحوط :الخميني
 امحرًمـ ويرجـع لحاجتـه ويخـرج مكة من للحج يحرم أن فاألحوط حاجة عرضته ولو

  .حجه صح وأحرم رجع ثم إحرام غير ومن حاجة غير من خرج لو لكن ،الحج ألعمال
 التمتـع عمـرة مـن اإلحالل بعد المكرمة مكة من الخروج جواز الظاهر :الخامنئي

 ااسـتحباًب األحـوط كـان وإن، بذلك الحج يفوته ال بأنه يطمئن لمن بالحج اإلتيان وقبل
 مكة من يحرم أن الصورة هذه في حوطاأل أن كما، والحاجة للضرورة إال يخرج ال أن
  .إحرام بال ذلك عند لحاجته فيخرج عليه احرًج ذلك كان إذا إال الخروج قبل

، الحـج لغيـر مكـة مـن الخروج له يجوز ال :الدين زين ـ الخراساني ـ الخوئي
 أن هـذه والحالـة فيجـب، الحـج أعمـال فوات يخف ولم لحاجة خروجه يكون أن إال

 اإلحـرام بـذلك مكـة إلـى يرجـع أن يلزمـه ثـم، لحاجتـه ويخرج ةمك من للحج يحرم
  . )٢(عرفات إلى منها ويذهب
 .أحـوط كـان وإن مكـة إلـى رجوعـه لـزوم عـدم األقـوى :الخراسـاني أضافو

المحّرم من الخروج عن مّكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إّنما هـو الخـروج و

                                      
 .٤٨٢جامع أحكام الحج والعمرة: م  )١(

 يحتـاج بأنـه التمتع بعمرة إحرامه قبل علم لو أما، العارضة بالحاجة الحكم هذا) الدين زين( وخّص )٢(
  .لذلك الحكم فيشكل العمرة بعد مكة من الخروج إلى
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إن لم يكن من مّكة القديمة، فال يضر الخـروج عّما يصدق عليه أنه من محالت مّكة و
  . إلى المحالت المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم

[استفتاء] قد ُعّمر قسم من منى بالمبـانى، وهـذا القسـم متصـل  :)١(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
  تمتع؟ال عمرة في االنتهاء بعد الخروج إليه يحرم فهل المكرمة، كةفعًال بمدينة م

  جواز.حوط عدم الجواب) األ
فراد الحملة هل يجوز لهم الـذهاب إلـى عرفـات أالعمال وغيرهم من  -[استفتاء] 
  كه؟حرام بعد عمرة التمتع وهل يعتبر خارج مإومنى، من دون 

 أّوًال يحرمـوا أن ال بـّد األشـخاص هـؤالء فمثـل كـة،جواب) يعتبر منـى خـارج م
 لقضـاء األمكنـة كتلـ لـىإثم يخرجون  ،عمالهاأقضون في مكة لدخول المفردة بالعمرة

 عمـرة مـن شـهر مضـي صـحتها فـى وال يعتبـر التمتع، لعمرة ثانًيا ويحرمون حوائجهم،
  .فيه المذكور الحكم جريان وجوًبا فاألحوط منى إلى الخروج وأما األّول،

 لـه جـاز الحاجـة دعـت وإذا. وحواليهـا مكـة مـن الخـروج له يجوز ال الزنجاني:
  .الحج بإحرام محرًما الخروج
 يكـون أن إال، األحـوط علـى الحج لغير مكة من الخروج له يجوز ال :لسيستانيا

 هـذه وفـي، الحـج أعمـال فوات يخف ولم - ضرورية تكن لم وإن - لحاجة خروجه
 جـواز فـاألظهر للحـج منهـا واإلحـرام مكـة إلـى الرجوع من يتمكن أنه علم إذا الحالة

 صـدقاء مــن مصــاديق الحاجــة؟هــل التسـوق والنزهــة وزيــارة األ س:> .مّحــًال خروجـه
والمـذكورات قـد تكـون مـن مصـاديق  ،العبرة في الحاجة أن تكـون حاجـة عرفيـةج:

  د<. وقد ال تكون حسب اختالف الموار ،الحاجة العرفية

                                      
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )١(
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ن يخـرج إلـى المزدلفـة اللتقـاط حصـى أهل يجوز لمن أكمل عمرة تمتعه  س:>
ن يكـون أ –األحـوط لزوًمـا  علـى –الخروج من مّكة يجب  ج:هله؟ الجمار لنفسه وأل

في الخروج اللتقاط حصـى الجمـار  –ولو العرفية  –ن فرض وجود الحاجة إلحاجة، ف
هل يجـوز اإلتيـان بعمـرة التمتـع فـي فـي أول شـهر ذي القعـدة  س:>، )١( <فال مانع منه

كاليوم الثالث والرابع أو غيرهما، والخروج للقطيف للعمل لعدم تمكنه مـن البقـاء فـي 
قية شهر ذي القعدة لعدم حصوله على إجـازة أو... أو ...  والرجـوع أواخـر شـهر مكة ب

ذي القعدة بغير إحرام والبقاء فيها للحج وإتيان أعمال الحج وذلك لئال يطالب بتصريح 
حج من قبل الدولة؟ فهل رجوعـه للعمـل لعـدم اإلجـازة بقيـة ذي القعـدة يعـّد حاجـة 

م حصوله على تصريح حج يسّوغ له هـذا العمـل مسوغة للقيام بهذه الطريقة؟ وهل عد
  .)٢(<الظاهر أن األمر المذكور يسّوغ له ذلك ج:المذكور؟ 

من أحّل من عمرة التمتـع لـيس لـه الخـروج مـن مكـة قبـل الحـج، فـإن  الحكيم:
عرضت له حاجة أحرم منها بالحج وخرج، وال بّد حينئٍذ من أن ال يكون خروجه بنحو 

ضى حاجته جاز لـه المضـي فـي وجهـه إلـى الحـج، وجـاز لـه يفوت عليه الحج، فإن ق
دخول مكة بإحرامه، لكن ال يطوف بالبيت حتى يخرج إلى الحـج. والمـراد بـالخروج 
من مكة ما يصدق به عرًفا مفارقتها، وال يتحقق بالخروج أو المكث في بعض األمـاكن 

ونحـو ذلـك ممـا ال  الملحقة بها كجبل ثور وغار حراء واألحياء المستجدة الملحقة بها
يجوز للمتمتع الخروج من مكة المكرمة إذا  >يكون الخروج إليه منافًيا للمقام بها عرًفا. 

هــذا إذا كــان  ا لهــا.ا مفارًقــا ال ينــافي البقــاء فيهــا وال يعــد عرًفــكــان خــروجهم قصــيًر

                                      
  . ٧٩ -٧٨وملحقاتها : ) مناسك الحج )١(
  هـ . ١٤٣٤شوال/  /١١استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )٢(
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خروجهم من مكة في نفس الشهر الهاللي الذي أحرموا فيه لعمرة التمتع، أمـا إذا كـان 
  .)١( <في الشهر الثاني فاألحوط وجوًبا عدم الخروج عن الحرم

 كان إذا ونحوهما وطائف كجدة القريبة، المناطق إلى الخروج له يجوز الفياض:
 الخـروج جـواز يبعد ال بل الحج، وإدراك مكة إلى الرجوع من بالتمكن ومطمئًنا واثًقا
 الرجـوع مـن بـالتمكن ومتأكـًدا اجازًم يكون أن شريطة أيًضا البعيدة المناطق إلى منها
 أو لحاجـة مكـة مـن الخـروج يريـد من نعم. منه الحج فوت وعدم المكرمة، مكة إلى

  منها. يخرج ثم أوًلا للحج يحرم أن له واألحوط فاألولى غيرها
  يجوز له الخروج مع الوثوق بالرجوع وإدارك الحج. الهاشمي:
 مكـة خـارج لـذلك المشابهة طقوالمنا حراء غار إلى الذهاب في بأس ال مكارم:

  . لضرورة إال أبعد نقاط إلى يذهب ال ولكن، الحج وقبل العمرة إتمام بعد
  .للحج يحرم أن إال وتوابعها مكة من الخروج له يجوز ال :السبحاني
فإذا كانت لـه  يحرم عليه على األحوط الخروج من مّكة إّال لحاجة مهّمة. :الحائري

كالذهاب إلى منى لترتيب ُامـور الحّجـاج أو االشـتراك فـي حاجة مهّمة تقتضي الخروج 
جلسة ضرورّية هاّمة أو نحو ذلك، وجب أن يكون خروجه مع الوثـوق بـالرجوع وإدراك 

  الحّج؛ ألّنه مرتهن بالحّج، فلو لم يثق بذلك لم يجز له الخروج.
 إلـى - الحـج وقبـل العمـرة بعـد - المكرمة مكة من الخروج يجوز ال الشيرازي:

 مــع إحــرام بــال إليهــا الخــروج فيجـوز القريبــة المســافة وأمــا، لحاجــة إال بعيــدة مسـافة
  .كراهة بال إليها الخروج له فيجوز ومنى مكة حوالي وأما، الكراهة

 إلـى - الحـج وقبـل العمرة بعد - المكرمة مكة من الخروج يجوز السيد صادق:
 وأمـا، الكراهـة مـع إحـرام بال إليها الخروج له فيجوز البعيدة المسافة وأما، قريبة مسافة
  .كراهة بال إليها الخروج له فيجوز ومنى مكة حوالي

                                      
  . ٩٩فتاوى الحج والعمرة :  )١(
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 كـان لـو كمـا - جديد إحرام إلى يفتقر ال مكة إلى رجوعه كان إن :عصفور آل
  .بأس فال - الشهر نفس في يرجع

  :مكة من الخروج حول استفتاء
 فهـل، )١(التمتـع عمـرة مـن اإلحـالل بعد المكرمة مكة من الخروج جواز على بناء س:

 مـع، كيلـومتر وخمسـمئة ألـف مـن أكثـر تبعـد التـي مدينتـه إلـى الرجـوع ذلك يشمل
  وقته؟ في الحج ألداء الرجوع بإمكان اطمئنانه

  .يشمله، نعم :)٢(الخامنئي
  .الخروج له جاز الحج فوت يخف ولم حاجة له عرضت إذا :)٣(السيستاني

حج يجوز الخروج من غيـر فـرق بـين مسـافة مع العلم بإدراك ال :)٤(السيد صادق
  الخروج، ولكن يكره الخروج لغير الضرورة والحاجة.

  للتغلب على مسألة تصاريح الحج: ::::فائدةفائدةفائدةفائدة      

إذا كان المرجع يكتفي بالشهر العددي في الرجوع إلى مكة المكرمة، وكان يرى 
يلجـأ بعـض مقلديـه  دجواز الخروج من مكة المكرمة بعد انتهاء عمرة التمتع، فق اأيًض

يرجـع إلـى بلـده، وقبـل انقضـاء  إلى إيقاع عمرة التمتع في أوائل شهر ذي القعدة، ثـم
  إحرام. يرجع إلى مكة المكرمة بال اثالثين يوًم
  : المرور بـ (منى)  هل هو خروج من مكة المكرمة :)٢٥(المسألة  �

لـك [اسـتعمال الظاهر انصراف دليل عدم جواز الخـروج عـن مثـل ذ: )٥(الخامنئي
  .]طرق وأنفاق مزدلفة منى للوصول إلى أحياء مكة المكرمة

                                      
 المسألة . لمعرفة آراء المراجع في أصل حكم الخروج من مكة المكرمة، راجع بداية هذه )١(

 www.leader.irالجديدة في موقع  مجلد االستفتاءات )٢(

 . خطي استفتاء )٣(

  . ٤٧٢ جامع أحكام الحج والعمرة : م )٤(
 . ١٠المناسك العربي، مسائل متفرقة، س )٥(
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  منى وأطرافها اليوم أصبحت جزًءا من مكة. الهاشمي:
التنقل بين مناطق مكة المكرمة من خالل المرور بأنفاق وطرق (منـى) : )١(الحكيم

  ال يوجب تجديد العمرة، وال يضر عمرته السابقة.
وفي شهر ذي  ،بأعمال عمرة التمّتع في ذي القعدة اتوجماعة أ س:> :)٢(السيستاني

ليها فهل إثم عاد  االبيت فخرجت بهم من مّكة اشتباًهالحّجة ركبوا سيارة للرجوع إلى 
ة وتوابعهـا لـم تبطـل لـم تخـرج بهـم السـيارة مـن حـوالي مكـإذا  ج:تبطل عمـرتهم؟ 

طرافهـا أمنى مـن  ة إلى مشارف منى حتى تعدة المكرمبعد اتساع مك س:< ، >عمرتهم
حرام عمرتـه ولـو مـن دون إحالل من ليها بعد اإلإتع الخروج وتوابعها هل يجوز للمتم

هل االستفادة من شوارع منى لسـهولة  س:<. >احوط لزوًمال يجوز على األ ج: حاجة؟ 
وسرعة الوصول إلى أحياء أخرى من مكة المكرمة يعتبر خروًجـا مـن مكـة المكرمـة، 

نعـم، يعـّد  ج:مـن رسـالة المناسـك؟  ١٥٤حكم المذكور في المسـألة وبالتالي ينطبق ال
  .)٣(<خروًجا من مكة

وفي أثناء تنقلي  ،وقد أتيت بعمرة التمتع ،أنا في مكة للحج س: :)٤(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
مما سلك بنا إلى طريـق  ،للحرم بالباص منع سائق الباص من الذهاب إلى الحرم المكي

وإذا كانـت خارجـه فمـا هـي  ؟أم هـي خارجـه فهـل منـى مـن الحـرم ،مؤدي إلى منى
  وظيفتي الشرعية؟

                                      
 . ٢٦٦فتاوى الحج والعمرة :  )١(

 . ٨١- ٧٩وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 هـ . ١٤٣٦ول / / ربيع األ ٢٣استفتاء خطي مختوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )٣(

 www.sistani.orgالموقع الرسمي    )٤(
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يضر المرور بها فـي الطريـق أثنـاء  وال ،ولكّنها خارج مّكة ،إنَّ منى من الحرم ج:
لتفــات االتنقٌّـل مـن المنــزل إلـى المسـجد الحــرام وكـذلك العكـس إذا كــان مـن دون 

  المكلف. 

ام از بعد :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين MOتع، ا MO رۀi  � Mdنظـر در كـه منـا و ثـور غـار و حرا رغا به رف 
،�ديک اطراف ��  مّكه ای از منطقه اها � �  . گردد، rسوب آن ;�  به و� خروج. است جا;�
M̂  در مگر دارد، اش�ل عرفات شد حاجMQ  كه صور   .شود خارج احرام ��  نتواند و داشته ��

رة منى داخلة في الحرم، والـدخول فيهـا والخـروج منهـا إلـى مكـة مـ :)٢(الصافي
  أخرى ال يوجب اإلحرام الجديد ولو كان البقاء فيها طويًال، واهللا العالم.

  نعم، يعتبر ذلك خروًجا من مكة المكرمة. :)٣(السيد صادق
  : )٤( عمدًا إحرام بدون): دخول مكة المكرمة ٦٢( المسألة �

 للعمـرة اإلحـرام عليـه يجب وال، حراًما فعل :عصفور آل ـ الخامنئي ـ الخميني
  .الحالة هذه في فردةالم

>س: رجل دخل مكة غفلة ويرغب في البقـاء دون أداء النسـك فهـل لـه  الخوئي:
 أدنـى إلـى فيخـرج وإال، أمكـن إن المواقيـت أحـد إلى الخروج عليه يجبذلك؟ ج: 

، >لـو دخـل إنسـان مكـة بـال إحـرام جهـًال منـه )٥(<المفـردة للعمرة منه يحرم ثم، الحل
  .)٦(ى بالده، ال يجب الرجوع إلى مكة ألداء أعمال العمرة<بوجوب اإلحرام ثم رجع إل

                                      
 .٧٤٥مالمناسك الفارسي:  )١(
  هـ . ١٤٣٤ذي الحجة  ٢٧استفتاء مختوم بتاريخ  )٢(
 . ٤/  ٢٨ /٧٠٥٦، ورقم ١٤٣٣جمادى الثاني /  /٩استفتاء خطي بتاريخ  )٣(

  ل.تقدم الكالم عن بعض األشخاص الذين ال يجب عليهم اإلحرام للدخو )٤(
 .٦٧٣: س  ٢صراط النجاة  )٥(

 .٩٢مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )٦(
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، وال كفـارة فـي بقـاًء ال حدوًثا حرام إحرام بغير الدخول أن الظاهر :)١(السيستاني
 أدنـى مـن إحرامـه يصـح وال، الميقـات إلـى الخـروج فعليه يحرم أن أراد وإذاذلك،  >

ون إحرام (عمًدا أو جهـًال لو دخل مكلف إلى الحرم أو مكة المكرمة بد س:><. الحل
بالحكم أو اشتباًها في الطريق) فهل يمكنه أن يحرم للعمـرة المفـردة مـن أدنـى الحـّل، 

يجـوز لـه أن يحـرم  ج: علًما أن بعض نقاط أدنى الحّل تقع حالًيا داخل مكة المكرمة؟
ولو من مثل التنعيم الذي أصبح في الوقـت الحاضـر جـزًء مـن المدينـة المقّدسـة، وإن 

  .)٢(ان آثًما بدخوله من غير إحرام في حال العمد والجهل التقصيري<ك
 يبــادر بــل، حينئــٍذ المعظمــة مكــة فــي البقــاء عــدم وجوًبــا األحــوط> :)٣(الحكــيم

 مـن فاته لما قضاًء ثانًيا والدخول اإلحرام الخروج بعد عليه يجب ال نعم. منها بالخروج
حج أو عمرة وجب عليـه الخـروج إلـى  <، وقال أيًضا >إن كان يريد النسك مناإلحرام

مـن المناسـك.  ١٠٨ميقاته أو غيره أو أدنى الحّل على التفصيل المـذكور فـي المسـألة 
وإن لم يرد النسك كان عاصًيا بدخول مكة من غير إحرام ولم يجب عليه إنشاء إحرام 

  ثم دخول مكة به<.
، تكليفيـة حرمـة اعمـًد إحرام بال المكرمة ومكة الحرم دخول حرمة :)٤(الزنجاني

  .لها وضعي حكم وال

يجب اإلحرام قبل تحقق الدخول، وال موضوع له بعد الـدخول، فـال  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  يجب عليه الرجوع لإلحرام.

                                      
 .٩٤ – ٦٩الحج وملحقاتها : مناسك  )١(

 هـ . ١٤٣٥ذو القعدة /  /٢١استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )٢(

 .٢٩٦ -٨٢فتاوى الحج والعمرة :  )٣(

  . ٧٦:  ٢ الحج في المراجع آراء )٤(
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يجـب الرجــوع إلــى الميقــات إّال إذا كــان إذا أراد العمــرة المفــردة  :)١(الحــائري
  دخوله في مّكة بصورة مشروعة، أو لم يكن قد مّر بميقات.

 يـرد لـم إذا القضاء عليه يجب ال لكن، أثم إحرام بال مكة دخل إذا :)٢(ازيالشير
 ولـو اإلحرام قضاء عليه وجب البقاء أو المنسك أراد إذا نعم، البقاء يرد لم أو، المنسك

ا >الميقات دون من  وتـرك المفـردة للعمـرة الميقـات مـن قاصـًدا كـان إذا، وقـال أيضـً
 إلـى العـود مـن متمكًنـا كـان وإن الحل أدنى من يحرم أن له يجوز متعمًدا لها اإلحرام
  <.الميقات

>إن كان قاصًدا مكة بدون أداء نسك فيكـون آثًمـا فقـط بتركـه  :)٣(السيد صادق
اإلحرام وبدخوله مكة بدونه، وال قضاء عليه مطلًقا. وإن كان عازًما على العمرة المفردة 

الميقـات مـن دون إحـرام منـه<. >ال فيكفيه اإلحرام من أدنى الحّل، وإن أثـم بتجـاوزه 
يجب عليه القضاء إذا لم يرد النسك، أو لم يـرد البقـاء. نعـم إذا أراد المنسـك أو البقـاء 

>الحرمـة حـدوًثا وبقـاًءا، إذ عليـه  وجب عليه قضـاء اإلحـرام ولـو مـن دون الميقـات<.
  .)٤(الخروج واإلحرام من الميقات<

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

للسيد صادق في هذه المسألة، وحيـث ورد فـي ذكرت في الحبوة السادسة رأيين 
 لـم إذا القضـاء عليـه يجـب : ال٤٢٦المسألة  –هـ)  ١٤٣٨(جامع أحكام الحج والعمرة (

 اإلحـرام قضـاء عليـه وجب البقاء أو المنسك أراد إذا البقاء، نعم يرد لم أو النسك، يرد

                                      
 .١٦٨لحج والعمرة : مسائل في ا )١(

 . ٦٣٣ - ٥٤٢ م الحج : مناسك جامع )٢(

 . ٤٢٧ – ٥٤٩ جامع أحكام الحج والعمرة : م )٣(

 .٢٢٤مسألة : م  ١٠٠٠ )٤(
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ذي أخذتـه مـن الميقات) فاألفضل أن يتم حذف الرأي اآلخـر القـديم الـ دون من ولو
  مسألة). ١٠٠٠كتاب (

 إلـى الـذهاب فعليـه النسـك أراد ولـو، النسـك قضاء عليه وليس، أثم :الدين زين
  .الحل أدنى من أحرم يمكن لم فإن، الخمسة المواقيت أحد

  ): الدخول بدون إحرام باإلجبار :٢٧( المسألة �

اهرة، حيـث يحتاج هذه المسألة من تكون لديـه مسـؤولية رسـمية فـي البقـاع الطـ
  تمنعهم السلطات من اإلحرام ويطلب منهم الدخول بدون عمرة:

 يكّلـف األحيـان بعـض وفـي العسـكري السـلك فـي يعمل رجل :))))١١١١((((اخلـامنئياخلـامنئياخلـامنئياخلـامنئي
 ،مـثًال كـالحوادث طـارئ مهّمـة فـي افـوًر المكّرمـة مكـة إلـى كالذهاب قهرّية بأوامر

 هـل. الوقـت لضـيق محـرم وهـو مكة يدخل أن يستطيع وال ،مسبقة عمرة لديه وليست
 الكفارة؟ ذلك على يترّتب هل أو الحالة؟ هذه في امأثوًم يكون

 فـي عليـه شـيء وال ،إحراٍم بال المكّرمة مكة دخول السؤال مفروض في له يجوز
  .ذلك

ال ترتفـع الحرمـة إال فـي صـورة االضـطرار، وهـو ال يتحقـق فـي : )٢(السيسـتاني
فردة للدخول في العزيزيـة أو للعـود مـن مفروض السؤال مع إمكان اإلحرام للعمرة الم

عرفات إلى منى، وتأجيل أعمال العمرة إلى ما بعد االنتهاء من المهمة الوظيفيـة، حتـى 
  مع االضطرار إلى نزع ثوبي اإلحرام وارتداء المالبس العادية خالل تلك المدة.

دون المجبر على دخول مكة بال إحرام فهو غيـر آثـم بدخولـه مـن أما  :)٣(الهاشمي
 ،عليه واإلحرام منه ولكن يجب عليه الرجوع الى الميقات الذي مّر ،إحرام وال كفارة عليه

                                      
 www.leader.irاالستفتاءات الملحقة بمناسك الحج، على الموقع الرسمي  )١(

 . هـ  ١٤٢٩/ صفر /  ٢٤استفتاء خطي من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )٢(

 .  ٤١، س ١٩استفتاءات في الحج:  )٣(
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وإال فيرجـع  ،وإذا لم يتمكن من ذلك فـاألحوط أن يـذهب الـى  ميقـات آخـر إن أمكنـه
ويقترب من الميقات الذي تجاوزه بالمقدار الممكن له واإلحرام فيه. وإن لم يـتمكن مـن 

مكانه، وإذا كان في الحرم أحرم من أدنى الحل (مسجد التنعيم)  مـع  ا أحرم منذلك أيًض
هذا لمن كـان قـد مـّر  ،ا أحرم من مكانه داخل الحرموإن لم يمكن ذلك له أيًض ،اإلمكان

بالمواقيت وإال كفى الخروج من الحرم واإلحرام من أدنـى الحـل (التنعـيم). وأمـا إذا لـم 
حرام لمانع غير الصد والمرض كالعمـل مـثًال كمـا هـو يمكنه اإلتيان بعمرة مفردة بعد  اإل

اإلتيان بأعمال العمـرة المفـردة والتحلـل  ىظاهر السؤال فإن أمكن البقاء على اإلحرام حت
وإن لم يمكن ذلك فاألحوط جريان حكم المحصور  ،بذلك وجب البقاء على اإلحرام

هـدي أو ثمنـه ليشـترى ن يبعث بالأعليه حيث يتحلل من إحرامه للعمرة المفردة بشرط 
   به الهدي ثم يذبح في مكة في أي موعد يتفق فيه مع من يبعث الهدي معه.

لو كان اإلحرام فيه مشقة عليهم من حيث المنع من قبـل الدولـة  :)١(السيد صادق
أو غير ذلك، فهل يجوز لهم عدم اإلحرام؟ من وجب عليه اإلحرام ففي مثل مفـروض 

  لبس ثوبي اإلحرام إلى بعد المنع.السؤال ينوي ويلّبي ويّؤخر 
 �   وادرـالكائل ـــمسـ �

  لتهيئة المخيمات في عرفة ومنى : الخروج): ٢٨( المسألة �

هؤالء  يكلف بعض المؤمنين في أيام الحج بالقيام بخدمة الحجاج ورعايتهم، س:
إلـى  هل لهم أن يدخلوا بعمرة التمتـع والتنقـل لديهم بعض األسئلة نرجو اإلجابة عنها:

عرفات ومزدلفة ومنى ـ محل عملهـم ـ طبًعـا بـدون إحـرام؛ ألن ذلـك يـزاحم عملهـم 
  وتنقلهم؟

يجـوز لهـم ذلـك مـع االطمئنـان  :الفيـاض -الهاشمي -السيستاني -الخامنئي
  بتمكنهم من العود إلى مكة لإلحرام منها لحج التمتع.

                                      
 .٢٢٦مسألة : م  ١٠٠٠ )١(
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 أن يمكنـه لكـنو. مكـة من الخروج له ليس التمتع عمرة من أحّل من :)١(الحكيم
 الهاللـي الشـهر مـادام إحـرام بغير إليها ويرجع منها يخرج ثم مفردة بعمرة مكة يدخل
 انتهـى إذا حتـى، وكفتـه مفـردة عمـرة له جّدد اآلخر الشهر دخل فإذا. منه اعتمر الذي
 ال منهـا التحلـل وبعـد، التمتـع بعمـرة إليهـا دخـل ثـم مكـة من خرج الحج وأراد عمله
  .بالحج محرًما إال يخرج

  من هذا الفصل. المتعلقة بذلكأقول: لمعرفة بقية اآلراء انظر المسألة 
  ): رجوع الكوادر  بعد ظهور الهالل :٢٩( المسألة �

مكة بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة وأراد الدخول ثانية في إذا دخل الخامنئي: 
  األحوط. ٍذ علىذي الحجة دون أن تمضي عشرة أيام على عمرته، يلزمه اإلحرام حينئ

 الـدخول وأراد القعـدة ذي شـهر في مفردة بعمرة مكة دخل إذا  :))))٢٢٢٢((((اخلـامنئياخلـامنئياخلـامنئياخلـامنئي
 مـن اإلحـرام يلزمـه فهـل عمرتـه، علـى أيام عشرة تمضي أن دون الحجة ذي في ثانية

 إحرام؟ بال الدخول يمكنه أم جديد

  .فيه بالعمرة تيأ الذى الشهر بعد امجدًد لمكة الدخول فرض في اإلحرام جبي
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

نعم يلزمـه اإلحـرام حينئـٍذ سابًقا كان الجواب المذكور في ملحق مناسك الحج ( 
  ).األحوط على

يلزمهم العود إلى مكة قبل انقضاء الشهر الـذي أحرمـوا فيـه لعمـرة  :)٣(السيستاني
 ،لهم من اإلحرام لـه ولو تخلفوا عن ذلك وأرادوا العود إليها بعد انقضائه فال بد ،التمتع

                                      
  استفتاء مختوم . )١(
 www.leader.irاالستفتاءات الملحقة بمناسك الحج، على الموقع الرسمي  )٢(

 . ٧٩وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(
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، وإما أن يحرموا من أدنى )١( حد المواقيت لعمرة التمتع من جديدأا أن يحرموا من فإم
الحل للعمرة المفردة، فإذا بقوا في مكة إلى يوم التروية بقصـد اإلتيـان بـالحج انقلبـت 

إذا كان في الحـرم فليحـرم مـن الجعرانـة أو الحديبيـة ونحوهمـا > مفردتهم إلى التمتع.
ي الوقت الحاضر في مكة المكرمة، وإن كان فـي خـارج الحـرم دون التنعيم ألنه يقع ف

وإن كـان . فيما دون الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخـول الحـرم إال محرًمـا
  .)٢(<فيما يبلغ الميقات فال بد من اإلحرام من الميقات

 األول إحرامـه بـين المدة كانت وإذا، مكة لدخول جديد إحرام يلزمه :)٣(الحكيم
 مـن المشـروعية برجـاء مفـردة بعمرة يأتي أن فيلزمه أيام عشرة من أقل الثاني مهوإحرا
 كان وإذا. الحل أدنى من لكونها منها اإلحرام جواز فالظاهر عرفات وأما، بها جزم دون
 مـن اإلحـرام لـه يجـوز وال المواقيت أحد إلى الذهاب عليه فيجب التمتع لعمرة مريًدا
  .الحّل أدنى

إذا كان الفاصل بين خروجهم عن مكة والعود إليها ثالثين يوًما  :)٤(السيد صادق
  وجب اإلحرام، ويحرمون من أدنى الحّل.

  ): اإلحرام من عرفات للعمرة المفردة :٣٠( المسألة �

حيث أن سكن حمالتنا عادة يكون في العزيزية الجنوبية أو حي النسيم وما شابه، 
عيم، لذا يسـأل األحبـة عـن إمكـان إحـرام فنحن أقرب جًدا إلى عرفات من مسجد التن

للعمرة المفردة مـن عرفـات للـتخلص مـن المـرور بمنـى ومـن زحـام  -مثًال –الكوادر 
  الطريق إلى مسجد التنعيم.

                                      
بمكـة) مبنـي علـى  المنع من (اإلحرام لعمرة التمتـع مـن أدنـى الحـّل لمـن كـانوفي عدة فتاوى أن  )١(

 . ٩٤االحتياط لزوًما، انظر : مناسك الحج وملحقاتها : 

 . ٩٤وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

  .٢٦٨، وانظر أيًضا فتاوى الحج والعمرة :  استفتاء مختوم )٣(
 .٣، ٦٢، ٤١٤٧ق، ورقم ه.٢٥/٥/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٤(
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 اإلحـرام يمكنـه فهـل مفـردة، بعمرة اإلتيان وأراد المكرمة، مكة في كان من س:
  بالنذر؟ ولو عرفات من لذلك

  يصح إحرامه من عرفات بالنذر.: )٣(يد صادقالس -)٢(الصافي -)١(الهاشمي

يكفي اإلحرام للعمرة المفردة لمن كان في مكة المكرمة من حدود > السيستاني:
أدنى الحّل هو > .)٤(<الحرم المكي من أي منطقة كانت، فيجوز اإلحرام ولو من عرفات

  .)٥(<آخر مكان ينتهي إلى الحرم، فال يشمل كل عرفة
  .الحل أدنى من لكونها منها اإلحرام جواز فالظاهر تعرفاوأما  :)٦(الحكيم

  إلى تمتع : قلب العمرة السابقة ):٣١( المسألة �

بعد أن يقوم الكوادر بالعمرة المفردة وقبل يوم التروية قد تعرض إدارة الحملة أو 
القافلة على بعض كوادرها الحج، فإن كان حًجا مستحًبا فال إشكال، وإنما الكـالم فـي 

نقالب العمرة السابقة إلـى عمـرة تمتـع فـي الحـج الواجـب مطلًقـا، وفـي حجـة جواز ا
نحصـار االنقـالب فـي الحـج اإلسالم بالخصوص، وقد تقدم آنًفا رأي بعض الفقهـاء با

  المندوب، فالحظ.
شخص غير مستطيع دخل لعمـرة مفـردة، ثـم بـذل لـه الحـج،  س:> :)٧(السيستاني

إذا بقـي فـي مكـة إلـى يـوم  ج: لتمتع بعـدها؟فهل يعدل إلى عمرة التمتع ليؤدي حج ا
التروية بنية أداء الحج تنقلب عمرته المفردة متعة، فيصح منه حج التمتع ولكـن ال يقـع 

                                      
  استفتاء عبر االنترنت. )١(
  هـ . ١٤٣٥محّرم الحرام  ٥بتاريخ  استفتاء مختوم )٢(
  .٢٤٠مسألة: م  ١٠٠٠ )٣(
 هـ . ١٤٣٥ذو القعدة  ١بتاريخ استفتاء من مكتب النجف األشرف ،  )٤(

 عبر االنترنت.استفتاء  )٥(

  . ٢٦٨أيًضا فتاوى الحج والعمرة : استفتاء مختوم، وانظر  )٦(
 . ٣٢وملحقاتها : مناسك الحج  )٧(
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حجة اإلسالم. فلو كان يريد أداء حجة اإلسالم لكان عليه بعـد إتمـام العمـرة المفـردة 
فـي شـهر آخـر علـى الرجوع إلى الميقات واإلحرام منـه لعمـرة التمتـع مراعًيـا وقوعـه 

دنى الحل بعمرة أن يخرج من مكة قبل يوم التروية ويحرم من أويكفي أيًضا األحوط. 
ولى لنفسـه فتنقلـب إلـى عمـرة مفردة مراعًيا وقوعها في شهر آخر إذا كانت العمرة األ
  .<التمتع ببقائه في مكة إلى يوم التروية قاصًدا أداء الحج

  مكة على إمكان العدول:): تأثير الخروج من ٣٢( المسألة �

إذا أرادوا الحج فهل لهم أن يجعلوا العمرة المفردة عمرة تمتع، والحال أنهـم : س
  خرجوا بعد العمرة المفردة إلى عرفات أو منى أو مزدلفة؟

بـالعمرة من شـروط االنقـالب أن ال يخـرج مـن مكـة بعـد اإلتيـان : )١(السيستاني
  .المفردة إلى يوم التروية

 التمتـع حـج فـي يجري وال، المندوب بالحج ذلك يختص ولكن، يجوز :الحكيم
  .الواجب

إذا كانـت العمـرة المفـردة فـي أشـهر الحـج ولـم يفصـل بـين  :)٢(السيد صـادق
خروجهم من مكة والعودة إليها ثالثون يوًمـا فجـائز، وإال وجـب اإلحـرام مـن جديـد 

  لعمرة التمتع.
  : ميقاتهم لعمرة التمتع): ٣٣( المسألة �

اإلتيان بعمرة تمتع، بعد أن قاموا سـابًقا بعمـرة مفـردة،  لكوادر مثًالراد هؤالء الو أ
فالمسألة لها جنبتان، الجنبة األولى: هل يصح وقوع هـاتين العمـرتين فـي شـهر واحـد، 

  وقد تحدثنا عن ذلك سابًقا. والجنبة الثانية: تحديد المكان الذي يصح إحرامهم منه.
يكـون  فردة ، ثم أراد أن يأتي بعمرة التمتع ، هلشخص أدى عمرة م :)١(الخوئي

                                      
 . ٦٥اتها : وملحقمناسك الحج  )١(

 .٣، ٦٢، ٤١٤٧ق، ورقم ه.٢٥/٥/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٢(
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من حرامه من أدنى الحل، بل ال بدّ إ : ال يكفيج ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل ؟
  .حرام من أحد المواقيت المعروفةاإل

علـى األحـوط  – ن يحرم لعمرة التمّتع من أدنـى الحـّلأ ئال يجز :)٢(السيستاني
ن أمتمّكنًا مـن الـذهاب إلـى أحـد المواقيـت، نعـم يمكنـه  ن لم يكنإحتى و –ا وجوًب

ا الحـّج يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحـل فيبقـى إلـى يـوم الترويـة فـي مّكـة قاصـًد
  .فتكون متعة فيأتي بحّج التمّتع

إذا اعتمــر اإلنســان فــي غيــر أشــهر الحــج وبقــي فــي أحــد الحــرمين  الســبحاني:
حّجة التمتع فلو وقع في مسيره إلـى مكـة أحـد  الشريفين أو غيرهما ثم حاول أن يحج

المواقيت الخمسة ُيحرم منه، وإّال ـ كما لو كان في مكة المكرمة ـ فيخـرج إلـى أدنـى 
  الحل كالتنعيم والحديبية وغيرهما فُيحرم منها.

أن يحرم بعد ذلك  مفردة بعمرة الحج أشهر في دخل لمن يجوز :)٣(السيد صادق
 اإلحـرام جـواز كـان وإن لإلحرام، المواقيت أحد خرج إلى ي نأ ينبغيو، لعمرة التمتع

  .ليس بعيًدا الحّل أدنى من
  ): الكوادر  وحج  اإلفراد :٣٤( المسألة �

 من االنتهاء وبعد، الحج شهرأ في مفردة لعمرة -كالكوادر مثًال–فاقي اآل أحرم إذا
يقـع إحرامـه لحـج  يمكنـه ذلـك؟ ومـن أيـن هلندًبا، ف إفراد حج يحج أن أراد أعمالها

اإلفراد ؟ والسبب في اختيار حج اإلفراد هو التخلص من اإلتيان بعمرة تمتع، مضاًفا إلى 
  التخلص من وجوب الهدي في الحج.

: )٤(الخراساني -الزنجاني -)٣(مكارم -)٢(الخوئي -)١(الخامنئي -الخميني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ٤٧١س  ١٥٧:  ٣صراط النجاة  )١(

 . ٩٤وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 .٢٩٢مسألة : م  ١٠٠٠ )٣(
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مواقيـت حـج اإلفـراد هـي ال هم فـيبحـج اإلفـراد، ولكـن ميقـات يمكنهم اإلتيـان
 .مكة نفس من اإلحرامم  يجزيه والالمعروفة، 

إذا أتى بعمرته المفردة في أشهر الحـج وبقـي فـي مكـة إلـى يـوم  :)٥(السيستاني
فإن أراد أداء حج اإلفراد فإما أن يخرج مـن  ،التروية فليس له أن يحرم إال لحج التمتع

لحـل الواقـع فـي خـارج مكة قبل يوم التروية ويحرم من الجعرانة أو نحوها من أدنـى ا
مكة قبل انقضاء الشهر الذي أحرم فيـه لعمرتـه المفـردة فيحـرم مـن  ىإلأو يعود  ،مكة

ما يقع منها في الحرم أو التنعيم الـذي يقـع فـي أدنـى الحـل، ويجـوز  مكة نفسها سواًء
وإذا كـان فـي خـارج مكـة وأراد . أيًضا أن يخرج إلى غيره من أدنى الحل فيحرم منـه

وليس له اإلحرام من أدنى الحـل  ، لحج اإلفراد فعليه العود إلى أحد المواقيتاإلحرام 
  أو من عرفات أو غيرها.

 الحـج كـان أو اإلفراد وظيفتهم كانت إذا اإلفراد حج بإتيانهم بأس ال :)٦(الحكيم
  .مندوًبا

إذا أحرم للعمرة المفـردة وأراد أن يحـج حـج اإلفـراد جـاز لـه  :)٧(السيد صادق
  من أدنى الحّل مطلًقا على األظهر.اإلحرام 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .٩٣٣المناسك الفارسي: س )١(

  .١٣٣ -١٣٢، مناسك الحج واستفتاءاتها : س  ٤٥٠: س  ٣صراط النجاة  )٢(
  . ١١٧اسك المحشى : المن )٣(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٤(
 . ٩٢وملحقاتها : مناسك الحج   )٥(

  استفتاء مختوم. )٦(
 . ٤٩٦جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٧(
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  �      كـراض عن النسـاإلع    �
   : العمرة إكمال عن اإلعراض ):٣٥( المسألة �

ال يجــوز لــه  اصــحيًح امــن أحــرم إحراًمــ :الصــافي -)١(الخــامنئي -الخمينــي 
 على إحرامه وال تحّل له محظورات اإلحـرام، وإن اإلعراض. ولو نزع اإلحرام فهو باٍق

  كفارة فتجب عليه الكفارة.فعل موجب ال
ويجــب عليــه االجتنــاب عــن  يلزمــه التــدارك، وال تبطــل باإلهمــال. :)٢(الخــوئي

  المحرمات إلى أن يأتي بتمام أعمال العمرة بنفسه، ومع عدم التمكن فبنائبه.
هل يجوز لمن أحرم للعمرة أو الحج أن يعرض عـن إحرامـه  س:> :)٣(السيستاني

ولو فعل فإن كان في عمرة التمتع أو الحج  .يجوز له ذلك : الج ويترك أداء المناسك؟
وأما لو كـان فـي  .نقضى الوقت المحدد لهما بطل إحرامهان أرك أداء المناسك إلى وت

مـن دخـل مّكـة ألداء  س:<، >بـأداء مناسـكها المفردة فال يخرج من إحرامـه إال العمرة
التمّتـع  يعـرض عـن أداء حـج فهـل يسـعه أن اعمرة التمّتع لنفسه وكان حّجـه اسـتحبابًي
فيخـرج إلـى بعـض المواقيـت فيحـرم لعمـرة  ،ويؤجر نفسه هناك ألداء الحّج عن غيـره

وال تبطل عمرته بإعراضه عنها.  ،عليه أن يتم حّجه كما بدأ ج: التمّتع عن المنوب عنه؟
نعم إذا كانت عمرته قبل شهر ذي الحّجة فخرج من مّكة بعد الفراغ من أعمال العمـرة 

لم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرتـه فلـه حينئـٍذ أن يحـرم مـن و
ا فـي وإن كـان آثًمـ ،أحد المواقيت لعمرة التمّتع عمن يريد النيابة عنه فيصح حّجه عنه

  <.إبطال عمرة نفسه
   ال يجوز اإلعراض، وال بد من اإلتمام واإلحالل منها. :)٤(الهاشمي

                                      
 .١٣١٨المناسك الفارسي : م  )١(

 . ٣٧١ – ٣٧٠مناسك الحج واستفتاءاتها: س  )٢(

 . ٤٩- ٦٦وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(

  .١٦١، س ٦٥استفتاءات في الحج:  )٤(
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 يرفـع أن يجوز له فهلـ  امثًلـ  رجب كعمرة مفردة مرةلع أحرم من س:> :الفياض
 وأمـا الحـرم، دخولـه بعد كان إذا يجوز ال ج: .بلده إلى ويرجع ويلغيه إحرامه عن اليد
 مـا امحرًمـ يظل أو فعل، إذا بذلك إحرامه يبطل هل س:> <،األحوط فعلى قبله كان إذا
 فـإذا، العمـرة وقـت يبقـى دام مـا بل امطلًق ال امحرًم يظل ج: المفردة؟ بالعمرة يأت لم

 شـهر انتهى أن إلى بها يأت ولم رجب لعمرة أحرم إذا مثًال وبطل، إحرامه انتهى انتهى
 العمرة إحرام أن أساس على رجب، شهر وهو موضوعها، بانتفاء لها إحرامه بطل رجب

  .<محالة ال ينتفي وبانتفائها العمرة، تلك من جزء شهر كل في

حقق بطالن العمرة وإحرامها إذا أحرم لهـا فـي آخـر يـوم هل يت س: الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:
  من الشهر وترك األعمال عمًدا أو تساهًال حتى دخل الشهر الجديد؟

نعم، تبطل مع ترك األعمال تعمـًدا أو تسـاهًال. وإذا أحـرم فـي آخـر يـوم مـن  ج:
شهر الشهر فلم يدرك األعمال إال في أول الشهر الالحق فعمرته صحيحة، وتعّد عمرة لل

 السابق الذي أحرم فيه، ويجوز له اإلحرام لعمرة جديدة للشهر الالحق.

 حتـى متعمـًدا المفـردة العمـرة فـي الزيـارة طـواف المكلف ترك إذا :الدين زين
 يبعـد فـال، فيهـا الـركن الطـواف ترك قد أنه عرًفا عليه وصدق بلده إلى مكة من خرج

 مكـة إلـى منـه الرجـوع يمكنه ال يًدابع وطنه كان إذا وخصوًصا عمرته، ببطالن الحكم
  .أبًدا به اإلتيان عدم على صمم أو، عمرته في الركن بالطواف لإلتيان

>ال يجوز لمـن أحـرم للعمـرة أو الحـج أن يعـرض عـن إحرامـه  :)١(السيد صادق
ويترك أداء المناسك إال فـي حـالتي الضـرر والحـرج الشـديدين ممـا ال يطلـق عليهمـا 

لو فعل ذلك فإن كان في عمرة التمتـع والحـج بأقسـامه الثالثـة المحصور والمصدود. و
بطل بعد انقضاء الوقت المحدد ولـيس عليـه الكفـارات إن أتـى بموجباتهـا، وإن كـان 

                                      
 ق.ه.١٤٢٨ /٨/١١ بتاريخ خطي استفتاء، ٦٢١جامع أحكام الحج والعمرة : م )١(
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ا >  فـال، إحرامـه علـى يبقـىالعمرة مفردة لم يخرج عن إحرامها إال بأدائها<. وقال أيضـً
، عنـه نيابـة بهـا يـأتي من يرسل أو، بنفسه باألعمال واإلتيان مكة إلى بالرجوع إال يحّل
  <.إحرامه من وخرج اأيًض هو قّصر، وقّصر السعي النائب أتّم فإذا

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  هـ) تغّيرت الفتوى إلى ما يلي: ١٤٣٨ –في (جامع أحكام الحج والعمرة 

 بلـده إلـى وذهـب عمـًدا وتركهـا المفـردة للعمرة أحرم إذا :))))١١١١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
 مضـى إذا إال وجوًبـا، األحـوط علـى ذلـك في يستنيب أو ابأعماله يأتي عليه أن يجب
 أن الحـج أو للعمـرة أحـرم لمـن يجـوز إحرامـه. (ال فيبطـل يوًمـا، إحرامه ثالثون على

 ممـا( الشديدين والحرج الضرر حالتي في إال المناسك ويترك أداء إحرامه عن يعرض
 التمتـع عمـرة فـي كـان فـإن ذلـك فعـل ولـو ،)المصدود المحصور وال عليهما يطلق ال

 أتـى إن الكفـارات عليـه ولـيس المحدد الوقت انقضاء بطل بعد الثالثة بأقسامه والحج
 لـم مـا بأدائهـا إال إحرامـه عـن يخرج لم مفردة العمرة وإن كانت موجباتها، من بشيء
 عليـه شـيء وال إحرامـه، بطـل المـدة مضـت فـإذا يوًما، كامل ثالثون شهر عليه يمض
  بعده).

  
  :  )٢(عمرة رجاء المطلوبية عن اإلعراض ):٦٣( المسألة �

   ن أحرم؟ية، فهل يمكنه اإلعراض عنها بعد إالعمرة برجاء المطلوب تإذا كان
  ال يمكنه ذلك. السيستاني: -الخامنئي     

  هذا خالف االحتياط. مكارم:

                                      
 .٦١٩ -٤٤٢جامع أحكام الحج والعمرة: م  )١(

 .١٠٠وجدت هذه المسألة وأجوبتها في المناسك المحشى :  )٢(
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  :  حج التمتع المندوب إكمال عن اإلعراض ):٣٧( المسألة �

  حج التمتع؟ ، فهل يمكنه بال عذر أن يتركاندًب : من أتى بعمرة التمتعس
ــامنئي ــه، يمكنــه أن يتــرك الحــج فــي الفــرض : )١(الخ المــذكور، وال شــيء علي

  أن يأتي بطواف النساء. واألحوط استحباًبا
ا ولو كان الحـج ال يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختياًر :السيستاني

الحج فاألحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطـواف ا، نعم إذا لم يتمكن من استحبابًي
ن يقلبهـا إلـى عمـرة مفـردة باختيـاره أاعتمر عمرة التمّتع هل يجوز له  من س:> النساء.

تمّتـع لنفسـه وكـان مـن دخـل مّكـة ألداء عمـرة ال س:<، >ال يجوز ج:ومن دون عذر؟ 
فسه هناك ألداء الحّج التمّتع ويؤجر ن فهل يسعه أن يعرض عن أداء حج احّجه استحبابًي

عليه أن  ج: عن غيره فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم لعمرة التمّتع عن المنوب عنه؟
وال تبطل عمرته بإعراضه عنها. نعم إذا كانت عمرته قبـل شـهر ذي  ،يتم حّجه كما بدأ

الحّجة فخرج من مّكة بعد الفراغ من أعمال العمـرة ولـم يرجـع إلـى أن مضـى الشـهر 
مر فيه بطلت عمرته فله حينئٍذ أن يحرم من أحد المواقيت لعمرة التمّتع عمـن الذي اعت

إذا أتـى < ، >ا فـي إبطـال عمـرة نفسـهوإن كـان آثًمـ ،يريد النيابة عنه فيصح حّجـه عنـه
فـاألحوط الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من اإلتيان بـالحج لعـذر ورجـع إلـى بلـده 

  .)٢( <إتيان النساء وجوًبا ترك
  .اختياًرا : ال يمكنه ذلك)٣(مكارم -وئيالخ

 إلـى ويرجـع بـالعمرة، تياناإل بعد الحج يترك أن له يجوز هل: تسأل قد الفياض:
 تنقلـب فهـل بلـده، إلـى ورجع ذلك فعل إذا ولكن ، ذلك له يجوز ال: والجواب بلده؟

                                      
 .١٥٤مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )١(

 . ٨٠ – ٤٩  -٨٧وملحقاتها : ج مناسك الح )٢(

 هـ . ١٤٣٦/ ربيع األول /  ٢٣استفتاء خطي من النجف األشرف بتاريخ  )٣(
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 أنها بصفة التمتع عمرة ألن تلغى إنها: الجواب تلغى؟ أو المفردة، إلى المتعة من عمرته
 عمـرة يعتمـر أن أراد مـن ولهـذا مستقلة، بصورة انجازها يمكن ال التمتع حج من جزء

 االنقـالب مـاأو التمتـع، بعمـرة ال مفردة، بعمرة يأتي أن عليه يتحتم حج بدون مستحبة
  .عليه دليل فال

فبـدا لـه ا نفسـه اسـتحبابًيعـن عمـرة تمّتـع بمّكـة الحاج دخل  إذا س: الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
لعمرة التمّتـع عـن  ليجدد اإلحرام بعض المواقيتن الغير، فهل يكفي الخروج لالنيابة ع

   ؟غيرال

ال يجوز، ويجب عليه إتمام حجه المستحب، ويمكن تصحيح الحج عن الغير  ج:
بالطريقة السابقة بعد إبطال عمل نفسـه بـالخروج إلـى المواقيـت فـي غيـر شـهر عمرتـه 

  للعمرة عن الغير، ولكن يأثم بذلك.
شخص دخل مكة بعمرة تمتع بنية االسـتحباب، وبعـد أن أنهاهـا  س: :)١(شميالها

عرض عليه أحدهم حجة نيابية بأجر جيد، وهو يسأل: هل يمكنه أن يقلب عمرته إلـى 
مفردة، فيأتي بطواف النساءثم يخرج إلـى الميقـات (أو أدنـى الحـّل) فيحـرم بالنيابيـة؟ 

  األحوط إتمام حجه االستحبابي.ج:
>ال يصح على األحوط قلب عمرة التمتع إلى العمرة المفردة إال  :)٢(قالسيد صاد

في ظرف االضطرار، ويأتي بطواف النساء وركعتيه<، >إذا أحرم بعمـرة التمتـع مسـتحًبا 
  وبعد إتمام أعمال العمرة حصلت له النيابة ال يجوز له قبول النيابة<.

 العمـرة أعمـال إتمـام وبعـد مسـتحًبا التمتـع بعمرة أحرم إذا :))))١١١١((((السيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادق
 مـن وخـرج العمـرة بتلـك أتى قد كان لو نعم النيابة، قبول له يجوز ال له النيابة حصلت

                                      
  . ٧٥٠، س ١٩٤أجوبة االستفتاءات:  –الصراط  )١(
  . ٤٩٨ – ٣٣٧جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(
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 العمرة بإبطال آثًما لكنه يكون نيابة التمتع لحج التمتع لعمرة بإحرام يدخل فله أن مكة،
  لها. النساء بطواف اإلتيان استحباًبا واألحوط لنفسه، بها التي أتى
  عجز عن اإلتيان بحج التمتع :ال ): طواف النساء مع٣٨( المسألة �

  األحوط أن يأتي بطواف النساء. : )٤(السيستاني -)٣(الهاشمي -)٢(الخامنئي

  األحوط أن يجعلها عمرة مفردة، ويأتي بطواف النساء.الخوئي: 

تنقلب عمرته إلى عمرة المفردة وعليه إتمامها بطواف النساء وصالته  :)٥(الحكيم
  ه أو بنائبه ان لم يتمكن من المباشرة.بنفس

لم يضره عدم طواف النساء، وإن كان األحوط عدم الترك. :)٦(السيد صادق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .٣٣٦جامع أحكام الحج والعمرة: م  )١(
 www.leader.irق لمجلد االستفتاءات الجديدة وهو مواف . ١٣١المناسك المحشى :  )٢(

  .١٦٨، س ٦٨استفتاءات في الحج:  )٣(
  . ٨٠مناسك الحج وملحقاتها :  )٤(
  . ١٨٢فتاوى الحج والعمرة :  )٥(
  . ٤٤٠جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٦(





 

  

  الفصـل الخـــامس

 أنواع الحج وأعماله
  





  
  
  
  : الحج أنواع): ١( المسألة �

  .التمتعـ ١
 .اإلفرادـ ٢

  .القرانـ ٣
   : الواجب الحج ونوع المسافة): ٢( المسألة �

 المسجد عن أو المكرمة مكة عن بعيًدا) الخالف حسب( مدينته أو منزله كان من
ــرام ــأكثر) الخــالف حســب( الح ــن ب ــتة م ــر س ــًخا عش ــوا( فرس ــي واختلف ــديرها ف  تق

. التمتـع حـج هـي عليـه الواجبة اإلسالم فحجة) متًرا كيلو ٩٢ إلى ٨٦ من بالكيلومترات
  . اإلفراد أو القران عليه الواجبة اإلسالم فحجة ذلك من أقرب كان ومن

كيلـومتًرا  ٩٠مكـة المكرمـة و [آخـر بلـد المكّلـف] من كان بين أهلـه الخامنئي:
  فحجة اإلسالم الواجبة عليه هي حج التمتع. تقريًبا

من آخر مكة  كيلومتًرا) ٨٨(تقريًبا  العبرة بتحقق المسافة المذكورة :)١(السيستاني
  .لى مكان سكنه ال حدود بلدهإـ  المكرمة ـ بما لها من االمتدادات الحديثة

 ٩٢التمتـع فـرض مـن يبعـد منزلـه عـن المسـجد الحـرام  :)٢(الهاشـمي -الحكيم
  .تقريًبا كيلومترًا

  كم تقريًبا. ٨٨: يحسب من نهاية بلد المكلف إلى المسجد الحرام الفياض

                                      
 . ٧٣وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

التي يسكن فيها، والمنتهـى المسـجد الحـرام ال مكـةمبدأ المسافة منزل المكلف ال بلدته  الهاشمي: )٢(
 وضواحيها.   
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�  �� قران، افراد TU  :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين �dرۀ #چنi اهـ از مسـتطيع وظيفـۀ قران ��  افراد� ا
�  سا مكه ��  �dآن اطراف كن  M�  ده فاص�� � � فر��  شا;� ) ٨٠ (حدود �� Mاست كيلوم�.  

  كلم تقريًبا. ٨٨بين أهله ومكة ما يعادل  السبحاني:
  البعد بين أهله والمسجد الحرام. الحائري: -الخوئي

  البعد بين أهله ومكة.الخراساني: 

كانت هذه المسـافة أقـل من آخر بيوت البلد إلى أول بيوت مكة، فإن : )٢(مكارم
  كلم كانوا بحكم أهل مكة، ووظيفتهم حج القران أو اإلفراد. ٨٦من 

كم)، نعم  ٨٨تحتسب من حدود مكة الجديدة ومنزل المكلف ( :)٣(السيد صادق
األحوط استحباًبا لمن كان أول بلده أقل من ذلك، ومحـل سـكناه أكثـر: اإلتيـان بحـج 

  التمتع.

 عن وطنه يبعد مستطيع مكلف كل على واجب ،التمتع حج :))))٤٤٤٤((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  كان. جانب أي من تقريًبا، متًرا كيلو وثمانين ثمانية مكة المكرمة

 الحكـم م. والظاهر أن المدار في ٤٠٠كلم و ٨٦مجموع المسافة يبلغ  زين الدين:

 مكـة، عمارة يبعد المكلف عن المسجد الحرام نفسه بالمقدار المذكور، ال عن آخر أن

عنـه حـدود  تبعد أن  أو بالمقدار المذكور المسجد عن المكلف منزل يبعد ان مرادال وهل
  بلده، فيه إشكال، فإذا اختلفا فال بّد من مراعاة االحتياط.

  

                                      
 .١٢٣المناسك الفارسي: م  )١(

 .٣٩٣٠٤ش، ورقم ه.١٣٨٨/  ٣ /٢٨استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 .١٨١مسألة : م  ١٠٠٠ )٣(

 .٤٤٨جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٤(
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  : ): انقالب الفرض من التمتع إلى غيره وبالعكس٣( المسألة �

أو  ال تخفى أهمية هذه المسألة ال سيما للطالب أو المـوظفين فـي مكـة المكرمـة
  حواليها (جدة مثًلا).

في مكة فإن كان ذلـك بعـد اسـتطاعته ووجـوب  ااآلفاقي إذا صار مقيًمالخميني: 
التمتع عليه فال إشكال في بقاء حكمه سواء كانـت إقامتـه بقصـد التـوطن أو المجـاورة 

ثم استطاع بعد إقامتـه فـي مكـة فينقلـب  اولو بأزيد من سنتين، وأما لو لم يكن مستطيًع
لى فرض المكي بعد الدخول فـي السـنة الثالثـة لكـن بشـرط أن تكـون اإلقامـة فرضه إ

وأما المكي  ....بقصد المجاورة، وأما لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من األول
لها فال يلحقه حكمها في تعـين التمتـع عليـه إال إذا  اإذا خرج إلى سائر األمصار مجاوًر

  .عليه التمتع ولو في السنة األولىين توطن وحصلت االستطاعة بعده فيتع
إلى اإلفـراد أو القـران مـن  لو قصدت التوّطن في مّكة انقلب فرضك :)١(الخامنئي

  حين صدق الوطنّية وُتحرم من مّكة حينئٍذ لو شئت.
إذا أقام البعيد في مكة، فإن كانت إقامته بعد اسـتطاعته ووجـوب الحـج  الخوئي:

ا إذا كانت استطاعته بعد إقامته فـي مكـة وجـب عليـه عليه وجب عليه حج التمتع، وأم
، وأمـا إذا اسـتطاع قبـل ذلـك وجـب حج االفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة

عليه حج التمتع، هذا إذا كانت إقامته بقصـد المجـاورة. أمـا إذا كانـت بقصـد التـوطن 
اعته بعـد ذلـك. وأمـا إذا فوظيفته حج اإلفراد أو القران مـن أول األمـر إذا كانـت اسـتط

كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته التمتع. وكذلك الحال فيمن قصد التوطن فـي 
غير مكة من األماكن التي يكون البعد بينها وبين المسـجد الحـرام أقـل مـن سـتة عشـر 

  فرسًخا.

                                      
  مجلد االستفتاءات الجديدة .  www.leader.irالموقع  )١(
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فـراد أو القـران بعـد عيد في مكة انتقل فرضه إلـى حـج اإلإذا أقام الب :السيستاني 
لدخول في السنة الثالثة، وأما قبل ذلك فيجب عليه حج التمتع، وال فرق في ذلـك بـين ا

أن تكون استطاعته ووجوب الحج عليه قبل إقامته في مكة أو في أثنائها، كمـا ال فـرق 
فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطن أم ال، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكة مـن 

مـن أقـام فـي  س:> .ابينها وبين مكة أقل من ستة عشر فرسـًخاألماكن التي يكون البعد 
مدينة جدة ثالث سنوات للدراسة، فما هو فرضه في الحج؟ علًما أنه كان يرجع لبلـده 

  .)١(فرضه اإلفراد أو القران< ج: في اإلجازات.

ثـم  ،إذا استطاع من فرضه حّج اإلفـراد او القـران ولـم يحـّج س: السيستاين:السيستاين:السيستاين:السيستاين:
  فهل ينتقل فرضه إلى التمّتع بمجرد ذلك؟ ،عيد وأعرض عن البلد األولانتقل إلى بلد ب

  . )٢(بل يبقى فرضه اإلفراد أو الِقران :ج

ولكنـه فـي العطـل الصـيفية وبقيـة العطـل  ،ذا كان يسكن جدة منـذ سـنواتإ س:
  فراد ؟ لى اإلإو تنتقل أفهل تبقى وظيفته التمتع  ،لى مقره في المدينةإيذهب 

  . )٣(يام السنة لحقه حكم جدةأكثر أكن جدة في ذا كان يسإ :ج
وب إذا أقام البعيد في مكة ، فـإن كانـت إقامتـه بعـد اسـتطاعته ووجـ الخراساني:

، وأما إذا كانت استطاعته بعد إقامته فـي مكـة وجـب الحج عليه وجب عليه حج التمتع
إقامتـه بقصـد  كانـت االـدخول فـي السـنة الثالثـة، سـواًء عليه حج االفراد أو القران بعد

المجاورة أو التوطن، وكذلك الحال إذا أقام البعيد في غير مكة من األمكنة التي يكون 
  .االبعد بينها وبين مكة أقل من ستة عشر فرسًخ

                                      
 تفتاء عبر االنترنت.اس )١(

 .٧٣مناسك الحج وملحقاتها:  )٢(

 www.sistani.orgالموقع الرسمي  )٣(
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ن كان ِمن أهل مكة ثم سافر إلى خارج مكة ثـم عـاد إليهـا جـاز لـه أن م مكارم:
مـن الـذين يسـكنون خـارج المسـافة ومـن كـان  يأتي ِبحّج التمّتع أو القران أو اإلفراد.

 المذكورة إذا أقام في مكة أكثر من سنتين كانت وظيفُته نفس وظيفة أهل مكـة سـواء
استطاع قبل هذه المدة أو لم يستطع، وسواء كانت إقامته بقصد التوطن، أو بقصد البقاء 

  مدًة محدودًة ولكنه بقي أكثر من سنتين.
توطن إلى سنتين بقي على التمتع، فإن تجاوز غير م امن أقام بمكة مجاوًر الحكيم:

السنتين انتقل فرضه إلى اإلفراد أو القران، مـن غيـر فـرق بـين مـن اسـتطاع بعـد مضـي 
المجـاور إذا أراد أن يحـج حـج  السنتين ومن استطاع قبل ذلك بعد المجاورة أو قبلهـا.

لحـل، وإن كـان يجزيه إلحرام عمرة التمتع أن يخرج ألدنى ا -التمتع ـ حيث يشرع له 
التفصيل المتقدم يختص و الخروج إلى ميقات أرضه. - ابل األحوط استحباًب -األفضل 

 بمن لم ينو التوطن، وأما من نوى التوطن فحكمه حكـم أهـل مكـة ولـو قبـل السـنتين.
من خرج من أهل مكة إلى اآلفاق إن نوى التوطن في غير مكة لحقه حكـم اآلفـاقي. و

  على حكم أهل مكة وإن طالت المدة. وإن لم ينو التوطن بقي
إذا نوى البعيد اإلقامة في مكة بقصد التوطن، انقلبت وظيفته مـن التمتـع  الفياض:

فراد من األول، وإن كانت استطاعته في بلدته، وال يتوقف االنقالب على اإلقامة إلى اإل
قامته فيهـا إبعد  كانت استطاعته نإـامة فيها بقصد المجاورة، فـوى اإلقـفيها مدة، وإذا ن

ن من كانت استطاعته في بلدته أفراد. وقد تسأل سنتين انقلبت وظيفته من التمتع إلى اإل
إلى أن دخل فـي  اوتسامًح اهماًلإأو في مكة قبل أن تكمل سنتين فيها، ولكنه لم يحج 

ن المشـهور بـين أ: بفـراد؟ والجـواإلالسنة الثالثة، هل تنقلب وظيفته مـن التمتـع إلـى ا
شـكال، واألقــرب إ فقهـاء عـدم االنقـالب فــي كلتـا الصـورتين، ولكنـه ال يخلــو عـنال

إذا نوى المكي اإلقامـة فـي بلـد آخـر إلـى و االنقالب، ومع ذلك فاالحتياط في محله.
، فهل يلحقه حكم ذلك البلـد؟  اسنتين أو أكثر يبعد عن مكة أكثر من ستة عشر فرسًخ
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  .ه عنوان أهل البلدما لم يصدق عليوالجواب: ال يلحقه ذلك 
من أقام بمكة فإن قصد التوطن فيهـا كـان فرضـه اإلفـراد إذا لـم يكـن  الهاشمي:

مستطيًعا قبله، وإال كان فرضه التمتع. وأما إذا لم يقصد التوطن فيه فـإن أقـام فيـه لمـدة 
سنة أو أكثر فاستطاع الحج كان فرضه اإلفراد ال التمتع، ولـو كـان مسـتطيًعا قبـل ذلـك 

  ضه حج التمتع.كان فر
من كان نائًيا عن مكة المكرمة إذا أقام فيها ومضت عليـه سـنتان  :)١(السيد صادق

فسواًء قصد التوطن أم المجاورة أم لم يقصد أيهما؛ ينتقل فرضه من  التمتع إلى القران 
أو اإلفراد، بال فرق بين كون االستطاعة سبقت إقامته في مكة المكرمة أم اسـتطاع بعـد 

لم تمض عليه سنتان كان فرضه التمتع. والمكي إذا أعرض عن اإلقامـة فـي  ذلك. وإن
مكة المكرمة وصار مقيًما في البالد النائية وصدق عليه عرًفـا أنـه لـيس مـن أهـل مكـة 
انتقل فرضه إلى التمتع، سواًء قصد التوطن أم المجاورة أم لم يقصـدهما، وسـواًء كـان 

د ذلك، وسواًء مضى على خروجه مـن مكـة سـتة مستطيًعا من قبل، أو صار مستطيًعا بع
  أشهر أم ال.
V<äéfßiV<äéfßiV<äéfßiV<äéfßi< << << << <

  هـ) تغّيرت الفتوى إلى ما يلي: ١٤٣٨ –في (جامع أحكام الحج والعمرة 

من كان نائًيا عن مكة المكرمـة إذا أقـام فيهـا ومضـت عليـه  :))))٢٢٢٢((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
من  التمتع إلـى  سنتان فسواًء قصد التوطن أم المجاورة أم لم يقصد أيهما؛ ينتقل فرضه

المكرمة. وإن لم تمض  مكة في إقامته سبقت االستطاعة تكن لم القران أو اإلفراد، إذا

                                      
 . ٤٦٠، م  ٤٥٧جامع أحكام الحج والعمرة : م  )١(

 .٤٦٠، م ٤٥٧جامع أحكام الحج والعمرة : م ) ٢(
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منهمـا،  شـيًئا يقصـد لم أم المجاورة أم التوطن قصد عليه سنتان كان فرضه التمتع سواء
  بعدها. حصلت أم المكرمة مكة في إقامته على االستطاعة سبقت وسواء

إلقامة في مكة المكرمـة وصـار مقيًمـا فـي الـبالد النائيـة والمكي إذا أعرض عن ا
وصدق عليه عرًفا أنه ليس من أهل مكة انتقل فرضه إلى التمتع، سواًء قصد التـوطن أم 
المجاورة أم لم يقصدهما، وسواًء كان مستطيًعا من قبـل، أو صـار مسـتطيًعا بعـد ذلـك، 

  وسواًء مضى على خروجه من مكة ستة أشهر أم ال.
إذا أعرض البعيد النائي عن وطنه ونـوى السـكنى الدائمـة فـي مكـة، : لدينزين ا

أصبح من أهل مكة ومن حاضري المسجد الحرام منذ ابتـداء سـكناه بهـا ولـم يتوقـف 
إذا أقـام .... وذلك على مضي أشهر أو مدة، ولزمتـه أحكـام حاضـري المسـجد الحـرام

رة بهـا ال بقصـد التـوطن لـم المكلف من أهل األمصار البعيدة في مكـة بقصـد المجـاو
للحج قبل المجاورة أو حصلت لـه  ايتغير حكمه بسبب مجاورته فيها، فإذا كان مستطيًع

، كما هو حكـم ااالستطاعة بعد المجاورة فيها وجب عليه أن يأتي بحجة االسالم متمتًع
ثالثة النائي البعيد عن مكة.فإذا استمرت مجاورته فيها سنتين كاملتين ودخل في السنة ال
أو  اثم استطاع بعد ذلك وأراد الحج كان له حكم أهل مكة ، فيجب عليه أن يحج قارًن

  .امفرًد
  :ل من حج اإلفراد إلى عمرة التمتع ): العدو٤( المسألة �

يعدل إلـى عمـرة التمتـع فيقصـر  ا جاز له أنفراد ندًبإذا أحرم لحج اإل السيستاني:
  إلى التمتع. - حينئٍذ -ليس له العدول السعي، ف ، إال فيما إذا لبى بعدويحّل

  :إجماالً التمتع حج أعمال): ٥( المسألة �

  .المعظمة مكة من اإلحرام -١
 . الغروب إلى الحجة ذي من التاسع اليوم زوال من بعرفة الوقوف -٢
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 .)١(الشمس طلوع إلى الفجر طلوع من العاشر يوم المزدلفة في الوقوف -٣

 :وهي، العاشر اليوم بأعمال ياموالق )منى( إلى الذهاب -٤

  .العقبة جمرة رميـ  أ
  .الهديـ  ب
  .التقصير أو الحلقـ  ج

  .الزيارة طواف -٥
  .الزيارة طواف صالة -٦
  .والمروة الصفا بين السعي -٧
  .النساء طواف -٨
  .النساء طواف صالة -٩

  .عشر والثاني عشر الحادي ليلة )منى(مبيت فيال -١٠
  .عشر والثاني عشر الحادي يومي ثالثال الجمرات رمي -١١

  : المسافة من الميقات إلى البيت الحرام : تنويه

َوِلّلـِه َعَلـى النَّـاِس ِحـجُّ اْلَبْيـِت َمـِن { سـبحانه قولـه ظـاهر من يستفاد :الدين زين
 مـن علـى واجـب إليـه والسعي المعظم البيت إلى القصد نفس أن ،}اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيًال

 كبقيـة نفسـي واجـب البيـت إلى القصد أن على دالة الكريمة فاآلية ،اسبيًل يهإل استطاع
 بـنفس التعبـد مـن بـّد فـال ولـذلك الظاهر، هذا عن اليد لرفع موجب وال الحج، أعمال
 المكلف من يقع أن يكفى وال الميقات، من المكلف إحرام حين من البيت إلى القصد
 أو الريـاء نحـو علـى أو الحـرام، وجـه علـى أوقعـه إذا كمـا التقـّرب، ينـافي وجـه على

  .القهر أو الغفلة نحو على وال بل السمعة،
  

                                      
  .فالحظمسائل فصل (الوقوف بالمشعر الحرام)،  ضمن ذكرناه الخالف بعض وهنا )١(
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  : اإلفراد وحج التمتع حج بين الفوارق): ٦( المسألة �

  :التالي في عنه ويفترق التمتع حج أعمال هي اإلفراد حج أعمال :متفق
 فلـيس راداإلفـ حـج أمـا .السـنة نفـس فـي التمتع بعمرة يسبق أن يجب التمتع حج -١
  .كذلك
  . اإلفراد حج في اواجًب وليس، التمتع حج في واجب الهدي -٢
 أحـد مـن يكـون اإلفـراد لحـج واإلحرام، مكة من يكون التمتع لحج اإلحرام -٣

 .المواقيت

 بعرفــة الوقــوف علــى اإلفــراد حــج فــي والســعي الحــج طــواف تقــديم يجــوز -٤
 .فقط الصور بعض يف التقديم فيجوز التمتع حج في أما .)١(ااختياًر

 وصـالته الحـج طـواف مـن مكة أعمال تقديم يجوز التمتع حج في :عصفور آل
 أصـحاب اختلـف فقـد وصـالته النسـاء طـواف أمـا .ااختياًر بعرفة الوقوف على وسعي
 ٣٧٠ :)العباد سداد( عبارة من ستظهرهأ والذي. المعتمد األخير رأيه في العصفورالشيخ 

  .العالم واهللا) الناسكين مصباح( صاحب اهحك لما اخالًف، الجواز هو
  : القران وحج اإلفراد حج بين الفوارق): ٧( المسألة �

 يصـحب أن فيه يشترط ولكن الكيفية، في اإلفراد حج مع القران حج يتحد :متفق
 يعقـد أن هيمكنـكما  وبذلك يجب عليه ذبح أو نحر الهدي. .اإلحرام وقت الهدي معه

  .التلبية بدل الهدي تقليد وأ باإلشعار فيه اإلحرام

                                      
 ي في فصل (أعمال مكة المكرمة) حكم تقديم طواف النساء، فالحظ.وسيأت )١(





 

  

  الفصـل الســــادس

 المواقيـــــت
  





  
  

  
  : العمرة مواقيت): ١( المسألة �

 وسـيأتي. عليه يمر ومن المدينة أهل ميقات وهو، )الشجرة مسجد( الحليفة ذو -١
  .التالية المسألة في الميقات لهذا تفصيل
 .عليه يمّر ومن والعراق نجد أهل ميقات وهو، العقيق -٢

 .)١(عليه يمّر ومن والمغرب ومصر الشام أهل ميقات وهو، الجحفة -٣

 .عليه يمّر ومن اليمن أهل ميقات وهو، يلملم -٤

 . )٢(عليه يمّر ومن، الطائف أهل ميقات وهو، المنازل قرن -٥

 .منزله من يحرم أن فله الميقات من مكة إلى أقرب منزله كان من -٦

 .ـ يأتي ضمن هذا الفصل  الفقهاء بين اختالف ىعلـ  المواقيت محاذاة -٧

 واألفضـل، الحـّل أدنى من المفردة للعمرة يحرم أن فيمكنه مكة في كان من  -٨
  .الحديبية أو، الجعرانة أو، التنعيم مسجد من يحرم أن

   :)٣(ميقات الشجرة أو ذي الحليفة ): ٢( المسألة �

 خارجـه دون، المسـجد داخـل يحـرم أن اوجوًبـ األحوط :السيستانيـ  الخميني
  . )١(منه اقريًب كان وإن

                                      
 أحـد إلى الذهاب من بد فال، الحاضر الوقت في المعالم معروفة غير الجحفة أن الظاهر :الدين زين )١(

 .بالنذر الجحفة قبل اإلحرام أو، األخرى المواقيت

 الجبـل علـى بنيـت التي بالمساجد وال القرية، في الموجود بالجبل الميقات يختص وال :الدين زين )٢(
 .االسم بهذا المعروفة القرية من يكون موضع أي من اإلحرام فيصح، القرية في أو

اختلف الفقهاء في كيفية إحرام الحائض والنفساء في ميقات الشجرة، فمـن أراد فليراجـع المناسـك.  )٣(
 ة.ويمكن التخلص من كل ذلك باإلحرام بالنذر من المدينة المنور
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  . الشجرة مسجد خارج من اإلحرام يجزئ ال :عصفور آلـ  الخامنئي
)٢(الخوئي

 خصـوص ال ،الحليفـة ذو منطقـة هـو الميقـات :الحـائريــ  مكـارمـ  
  .المسجد

 اإلحـرام األفضـل كـان وإن ،لـه امحاذًي المسجد خارج من اإلحرام يجوز :الحكيم
  .منه

  .المسجد من اإلحرام األفضل األحوط :الخراساني
 أن واألحـوط، لـه امحاذًيـ المسـجد خارج من أو المسجد من يحرم :)٣(الشيرازي

  .منه التمكن مع المسجد نفس من اإلحرام يكون
 واألحـوط، امطلًق المسجد خارج من اإلحرام يجوز :الدين زينـ  السيد صادق

  .المسجد داخل من يحرم أن اإلمكان مع ااستحباًب
 فليحرم خارجه اإلحرام أراد ومن. المسجد داخل من اإلحرام يستحب السبحاني:

  .أمامه من ال، يساره أو يمينه عن أو ورائه من
 اإلنشـائي اإلحـرام بنيـة القلبـي واإلخطـار الصالة إيقاع اوجوًب األحوط :الزنجاني

، المسـجد فـي يكـون أن يجب وال، الحليفة ذي في التلبية أداء ويجب. المسجد داخل
  .االستحبابي لالحتياط الموافق هو كان وإن

 البيداء إلى المسجد من وهي ،اشرًع معينة اطوًل الميقات هذا حدود سعة :الفياض
 يساره أو المسجد يمين من اإلحرام يجوز نعم. معينة تكون فال اعرًض وأما ميل، بمسافة

  .ابعيًد أم كان اقريًب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .المناسك فراجع، خاص حكم فلها الحائض أما )١(

 .٦٥٦: س  ١صراط النجاة  )٢(

 .٦٠٥جامع مناسك الحج : م  )٣(
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مسجد واقع في مبدأ الميقات، ويمتد الميقات إلـى البيـداء الظاهر أن ال الهاشمي:
  بمسافة ميل.

  :)١(الشجرة مسجد من الجديد البناء): ٣( المسألة �

ـ  الزنجـانيـ  )٤(الشـيرازيانـ  )٣(السيسـتانيـ  مكارمـ  الخامنئيـ  )٢(الخميني
 حـراماإل يصـح كمـا الجديـد البناء من اإلحرام يصح :الدين زينـ  السبحانيـ  مكارم

  . القديم البناء من
  .يحاذيه مما أو القديم الشجرة مسجد من اإلحرام يجب :)٥(الحكيم

  .منه ليست اآلن ألنها السقائف ال الصحن منه اإلحرام موضع :عصفور آل
  : والبيداء الشجرة ومسجد التلبية): ٤( المسألة �

  .تالميقا عن الواجبة التلبية تأخير يجوز ال :الخامنئيـ  الخميني
األفضل لمن عقد إحرام عمرة التمتع من  :)٦(الشيرازيانـ  الخراسانيـ  الخوئي

البيداء، ولمن عقده من سائر المواقيت تأخيرها  أول مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى
، ولمن عقد إحرام الحج من مكة تأخيرها إلـى الرقطـاء، واألحـوط إلى أن يمشي قليًال
والبيـداء أرض  ؤخر الرجل الجهر بها إلى المواضع المـذكورة.، وي)٧(االتعجيل بها مطلًق

مخصوصة بين مكـة ومدينـة، علـى ميـل مـن ذي الحليفـة نحـو مكـة، كمـا يظهـر مـن 
   كلمات الفقهاء والرقطاء موضع دون الردم.

                                      
  القول بلزوم إيقاع اإلحرام داخل المسجد. لىتتوجه هذه المسألة أكثر ع )١(
 .للمسجد األصلي الموضع في اإلحرام استحباًبا األحوط الخميني: )٢(

 . ٨٨اتها : الحج وملحقمناسك  )٣(

 .٢١٢م  مسألة : ١٠٠٠ )٤(

 . ٨٠فتاوى الحج والعمرة :  )٥(

 مع اختالف بين هؤالء الفقهاء في التعبير عن األفضلية ودرجتها. )٦(

  أي إخفاًتا. )٧(



١٨٤١٨٤١٨٤١٨٤<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

في مسجد الشجرة، بـل هـو ـ  اأو إخفاًت اجهًرـ  يجوز االتيان بالتلبية :)١(السيستاني
األفضل تأخير اإلتيان بها بعد عقـد اإلحـرام فـي المسـجد إلـى أول األحوط، وإن كان 

  البيداء.
 إال عليـه مـّر لمـن الميقـات عبـور يجوز وال، بالتلبية إال اإلحرام ينعقد ال :الحكيم

 ويجوز، الميقات عند نيته ويعقد اإلحرام ثوبي يلبس أن ذلك في يكفي أنه إال، امحرًم
 أو للحج أحرم فمن: تفصيل على للراكب اخصوًص، ذلك عن التلبية تأخير يستحب بل

 حيـث البيـداء إلـى ينتهـي حتـى التلبيـة يؤخر أن له يستحب المدينة طريق على للعمرة
  . ...اقديًم كانت

  .البيداء إلى التلبية تأجيل عدم ااستحباًب األحوط :الحائري
ولبس  إذا نوى المكلف اإلحرام بالعمرة أو بالحج في مسجد الشجرة :الدين زين

وجـاز لـه أن يؤخرهـا ويـأتي بهـا بعـد  ،الثوبين جاز له أن يأتي بالتلبية الواجبة من وقته
وأن  اذلك قبل أن يخرج من حدود الميقات، وإذا أتى بها تخّيـر بـين أن يـأتي بهـا سـر

، واألفضل أن يؤخر الجهـر بهـا وبالتلبيـة المسـتحبة حتـى يصـل البيـداء، ايأتي بها جهًر
  مستوية تقع على بعد ميل واحد من ذي الحليفة.والبيداء أرض 

 فيلبي، المقارنة األحوط كان وإن اإلحرام لنية التلبية مقارنة تجب ال :عصفور آل
 عن حّج إنـ  البيداء إلى وصل إذا إال بها يجهر ال أن واألفضل، اإلحرام مكان في اسًر

 أخّر اراكًب كان وإن، نهمكا فمن آخر طريق عن حّج وإن ، ـ اماشًي وكان المدينة طريق
 غيـره أو الشجرة مسجد من أحرم سواء، السير في ويأخذ راحلته يعلو أن إلى بها الجهر

 ويـأتي األبطـح علـى يشـرف أن إلـى يـؤخره فإنـه مكـة من حّج من إال، المواقيت من
  .الرقطاء
  

                                      
  . ١٠٨وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
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  ): السيل الكبير والهدا :٥( المسألة �

قات قرن المنازل، هل هو السيل الكبيـر بعض الناس في تعيين مي عنديوجد ترديد 
السـيل الكبيـر هـو األبعـد  وحسب الخرائط المتداولة فإّن .حالًيا أو الهدا (وادي محرم)

فإّن المسافة من السيل الكبير  GOOGLE EARTHعن مكة المكرمة. ووفق برنامج 
فة من الهـدا كيلومتر تقريًبا، بينما المسا ٦٦,٥٥إلى المسجد الحرام بالخط المستقيم هو 
كيلومتر تقريًبـا. والمسـافة بـين (السـيل  ٥٢,٦٠إلى المسجد الحرام بالخط المستقيم هو 

  كليومتر تقريًبا. ٣٣,٤٠ ر) و(الهدا) بالخط المستقيم هيالكبي

 قول من الحاصل فبالظن وإال الشرعية، وبالبينة بالشياع الميقات يثبت :)١(الخامنئي
  . األمكنة بتلك العارف

يرجع في تعيين الميقات إلى أهل الخبرة، فإن لم يمكن إحرازه أحرم : )٢(الخوئي
  من قبله بالنذر.
إذا كان الهدا بالنسبة إلى مكة المكرمة واقًعـا خلـف وادي السـيل  : )٣(السيستاني

جاز أن ينذر اإلحرام فيـه، فيصـح حينئـذ علـى كـل تقـدير، وال حاجـة إلـى االحتيـاط 
صــح اإلحــرام بالنــذر قبــل الوصــول إلــى المواقيــت  بــاإلحرام مــن الموضــعين. كمــا ي

  المعلومة، وكذا نذر اإلحرام من المواقيت نفسها.
، لطائف ومن كان طريقه منه إلـى مكـةوهو ميقات أهل ا قرن المنازل، الهاشمي:

عده عن ويقع في سفح جبل مشرف على عرفات من طريق الطائف إلى مكة ، ويقدر ُب
ا، وقد شّيد اليوم مسجد في طريق طـائف إلـى مكـة ف تقريًبا ونّيمكة بتسعين كيلو متًر

  بنقطة محاذية لقرن المنازل يجوز اإلحرام منه.
                                      

 www.islamasil.comمركز اإلسالم األصيل للثقافة واإلعالم:  )١(
  .١٥٤ستفتاءاتها : س وامناسك الحج  )٢(
  . ٩٠وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(
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وإذا كــان  ،ســم للمنطقــةاســًما للجبــل، بــل هــو اقــرن المنــازل لــيس  :الفيــاضالفيــاضالفيــاضالفيــاض
(وعلى كال التقديرين يجوز اإلحـرام مـن إحرامك من تلك المنطقة فإحرامك صحيح. 

  في الطريق العام التي قد شّيد عليها المسجد).المنطقة المحاذية للجبل 
 وأمـن حصـول العلـم  هيـعل ةيحّجـة شـرع اميـمن ق نهييال بّد فى تع :)١(الخراساني

 نـهييعلـى تع ةيالحّجـة الشـرع اميـهل المحّل، ومع عـدم قألى إولوبالمراجعة  نانئطماال
  .بالنذر قاتيحرام قبل المفالبّد من اإل

  حرام بالنذر من أبعدهما عن مكة.يكفيه اإل :)٢(السيد صادق
  : الميقات محاذاة من اإلحرام): ٦( المسألة �

 هـذا هـل ولكـن. الميقـات محاذاة من يحرم أن له يجوز الميقات على يمر لم من
  ؟ببعضها يختص أو المواقيت جميع يشمل الحكم

 ـ السـبحاني ـ الفياضـ  الحكيمـ  مكارمـ  الشيرازيانـ  السيستانيـ  الخامنئي
  . المواقيت جميع يشمل :الدين زين -الهاشمي -الحائري

 اإلحـرام ينـذر أن ااسـتحباًب األحـوط الشـجرة مسـجد محـاذاة غيـر فـي :الخميني
  .المحاذاة عند اإلحرام تجديد واألفضل، المحاذاة إلى الوصول قبل ويحرم

فـإّن مـن أقـام بالمدينـة  الشجرة بمسجد مختصة المحاذاة :الخراسانيـ  الخوئي
أو نحوه وهو يريد الحّج ثّم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا سار ستة  اشهًر

للمسجد، ويحرم من محّل المحاذاة، وفي التعدي عن محاذاة مسجد  اأميال كان محاذًي
  .الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال

  .اكثيًر الفصل كان إذا تعديال عدم الظاهر بل :الخوئي وأضاف

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
  .٢١٦مسألة : م  ١٠٠٠ )٢(
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 أي مـن اإلحـرام كفـاه منـه بالقرب وال المواقيت أحد على يمر لم من :الزنجاني
. النـذر إلـى حاجـة وال، بعـده أو قبلـه أو للميقات امحاذًي كان سواء، الحرم قبل موضع

  .تعّين بالنذر الحرم قبل امعيًن اموضًع عّين إن، نعم
 ثم، الحج يريد وهو بالمدينة أقام لمن وهو رةالشج لمسجد المحاذاة :عصفور آل

 بل بمحاذاتها يحرم فال المواقيت من غيره وأما. الميقات طريق غير على يحج أن له بدا
 اإلحـرام يجـدد ثم الميقات بمحاذاة يحرم أن ااستحباًب واألحوط. الحّل أدنى من يحرم
  .الحّل أدنى في اثانًي

  :المحاذاة ضابطة في :فائدةفائدةفائدةفائدة

 موضـع إلـى المكرمـة مكـة إلى طريقه في يصل أن المحاذاة من المراد :مينيالخ
 إلـى الميقات تمايلجاوزه ي لو بحيثبخط مستقيم  شماله أو يمينه على الميقات يكون

  الخلف.
 موضـع إلـى المكرمـة مكة إلى طريقه في يصل أن المحاذاة من المراد :الخامنئي

 الميقـات تمايـل المكـان ذلـك عـن قدمت لو بحيث شماله أو يمينه على الميقات يكون
  .ورائه إلى

 علـى الميقـات يكون المعظمة الكعبة فيه استقبل إذا الذي المكان هو :السيستاني
 فـي ويكفـي. ورائـه إلـى الميقـات يتمايـل المكان ذلك جاوز لو بحيث شماله أو يمينه
المحـاذاة (اشـترط بعـض الفقهـاء فـي  .العقلـي التـدقيق يعتبـر وال، يالعرف الصدق ذلك

المعتبرة في اإلحرام أن يكون البعد يسيًرا بين موضع المحاذاة والميقات، ولكنه خالف 
  .)١( المختار)

                                      
 . ٩٣مناسك الحج وملحقاته :  )١(



١٨٨١٨٨١٨٨١٨٨<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

 يعـّد بحيـث الميقـات من اقريًب المحاذي يكون أن من المحاذاة في بّد ال :الحكيم
 وازيينالمت من اقريًب أو متوازيين خطين في يكونا بأن، اعرًف اواحًد بالميقات المار اتجاه
  .اعرًف

 مكة إلى فيها اتجه لو نقطة إلى المسافر يصل بأن اعرًف المحاذاة وتتحقق :الفياض
 المحاذاة تكون أن بين فرق وال يساره، أو يمينه طرف في اواقًع الميقات لكان المكرمة

  .قريبة أم اعرًف بعيدة نقطة من
أن  انحو يقال عرًف المحاذاة أن يقع الميقات طرف يمينه أو يساره علىالسبحاني: 

  هذه النقطة تحاذي أحد المواقيت الخمسة.

 إلـى مكـان لـو اتجـه فيـه إلـى مكـة المسـافر يصـل بـأن تتحّقـق المحاذاة :الحائري
مـن يمينـه أو يسـاره مـع كـون الفاصـل بينـه وبـين مكـة  االمكّرمة لكان الميقـات واقًعـ
  كالفاصل بين الميقات ومكة.

 عن الميقات كان الشريفة الكعبة مقابل اإلنسان وقف إذا الشيرازيان: -الهاشمي
  .الكثير البعد عدم مع، يساره عن أو يمينه

 كـان القبلـة فيـه المكلـف اسـتقبل إذا الـذي المكـان بالمحـاذاة يراد :الدين زين
 الميقات يكون أن المحاذاة في فيعتبر يمينه على العرف أهل نظر في له اموازًي الميقات

 تكفـي وال ذلـك، نحـو أو ثالثة أو فرسخان بينه كان إذا كما لفالمك موضع من اقريًب
 يكون ال عنه الكثير البعد مع للشيء الموازي فان ،اكثيًر بينهما الفاصل كان إذا موازاته
  .اعرًف له امحاذًي

  : إلى جدة بالطائرة الذاهبون): ٧( المسألة �

 إلـى يـذهب وإال، امنه فليحرم المواقيت ألحد محاذية جدة أن علم إن :الخميني
 فليحـرم الميقات إلى الذهاب من يتمكن لم وإن. فيها ويحرم الجحفة مثل آخر ميقات

  .بالنذر جدة من



’ËÖ]{{ŠÖ]<Ø{{{Œ�^<V<<¹]{{{Î]ç{é{<k< <MTU< 

 مـن إذا لم يـتمكن يجب الذهاب إلى أحد المواقيت لإلحرام منها، إال :الخامنئي
  بالنذر من جدة نفسها. فيحرم في هذه الحالة ذلك

 ينـذر أو، اإلمكـان مـع المواقيـت أحد إلى يمضي أن الحاج على الالزم :الخوئي
معتد به، ولو فـي الطـائرة  بمقدار جدة إلى الوصول قبل الطريق من أو بلده من اإلحرام

فيحرم من محّل نذره. ويمكنه المضي إلـى رابـغ  ويحـرم منـه بالنـذر باعتبـار أنـه قبـل 
 اإلحـرام زمـهل بنـذر؛ولم يحرم قبل ذلك  الميقات إلى المضي يمكن لم وإذاالجحفة. 

  خارج الحرم قبل دخوله فيه. إحرامه يجدد ثم، بالنذر جدة من
يجوز اإلحرام بالنذر من جميع مناطق جدة، فإن نقطـة المحـاذاة ال  :)١(السيستاني

>وال يجـوز لمـن  تقع في جدة نفسها، بل في الخارج منها مـن جهـة الجنـوب الشـرقي.
  <.كان بالمدينة المنورة أن يحرم من جدة بالنذر

 ينذر أو، اإلمكان مع المواقيت أحد إلى يمضي أن الحاج على الالزم :الخراساني
 الميقـات قبـل أنـه يعلـم بمقـدار جدة إلى الوصول قبل الطريق من أو بلده من اإلحرام
 أو لجهلـ  بالنذر اإلحرام أو الميقات إلى المضي يمكن لم وإذا، نذره محل من فيحرم
 أدنى في إحرامه يجدد ثم، بالنذر جدة من اإلحرام لزمهـ  األعذار من نحوهما أو نسيان
  .الحل

الذاهب إلى جدة بالطائرة يرجع إلى أحد المواقيت ـ كالُجحفة ـ ويحرم  :الحكيم
منها. أو يرجع إلى ما قبلها ويحرم منه بالنذر. بل يمكـن أن ينـذر اإلحـرام مـن بلـده أو 

ا، وال د إحرامه ثم يركب بالطـائرة محرًمـغيره مما يمر عليه قبل الركوب بالطائرة، فيعق
يمنع قصده الركوب بالطائرة التي هي مظللة من انعقاد إحرامـه، غايتـه إن عليـه الفـداء 

  من جهة التظليل.

                                      
 . ٩٣مناسك الحج وملحقاته :  )١(
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 من بالنذر يحرم ااحتياًط، محاذيه أو الميقات إلى يذهب أن يستطع لم إن> :مكارم
لديكم أن مطار جدة أو جـدة  هل ثبت س:> .)١(<الحّل أدنى في إحرامه يجدد ثم جدة

نفســها محاذيــة للميقــات؟ أو أن هنــاك نقطــة محاذيــة للميقــات تقــع بــين جــدة ومكــة 
المكرمة؟ وعلى فرض عدم ثبوت ذلك لديكم هل يمكن الرجوع فـي تشـخيص هـذه 

لـم يثبـت شـيء مـن  ج:المسألة خارًجا إلى مرجع آخر أو بعض الباحثين الميـدانيين؟ 
  .)٢(ذلك<

 المعروفـة المواقيت أحد على يمر ال لمن إال جدة من اإلحرام يصح ال :الزنجاني
 أي مـن اإلحـرام كفـاه منه بالقرب وال المواقيت أحد على يمر لم ومن. منه بالقرب أو

. النـذر إلـى حاجـة وال، بعـده أو قبلـه أو للميقات امحاذًي كان سواء، الحرم قبل موضع
  .تعّين لنذر؛با الحرم قبل امعين اموضًع عّين إن، نعم

 يحـرم أن ويمكنـه، هنـاك من ويحرم الحديبية إلى يذهب أن األفضل :السبحاني
 وحسـب. جـدة لمدينـة الشـرقي الجنـوب فـي الواقـع للجحفـة المحـاذي الموضـع من

) الكبيـر الجسـر إلـى الوصول قبل( المدينة مركز فإن التحقيق أهل من الواصلة األخبار
  .للجحفة المحاذي الموضع هو

 وال المواقيـت، أحـد مـن ليسـت ألنهـا جـدة، مـن اإلحـرام لهم يجوز ال :ضالفيا
 إلـى الـذهاب مـن متمكنـين كـانوا فـإن وحينئذ للميقات، محاذية بأنها للتأكد لنا طريق

 لضـيق ذلـك مـن متمكنـين يكونـوا لـم وإن ذلك، عليهم وجب منه، واإلحرام الميقات
 إحـرامهم ويعتبـر بالنـذر، جـدة مـن أحرمـوا آخـر لسبب أو السلطات، لمنع أو الوقت،
 كـان إذا المسـافر أن علـى. الحـل أدنـى مـن التجديد عليهم يجب وال ،اصحيًح حينئذ
 هنـاك مـن واإلحـرام آخر، أو بسبب المواقيت أحد إلى الذهاب من يتمكن ال بأنه يعلم

                                      
 . ٤١٢: س  ١الفتاوى الجديدة  )١(

 . ١٠١٦٧٨ ، ورقم١٣٩٠ /١١/  ٩استفتاء خطي بتاريخ  )٢(
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 الطريـق، منتصـف مـن أو بلده، مطار من اإلحرام ينذر أن عليه يجب جدة، إلى وصوله بعد

  . الميقات قبل الطائرة في هوو
في حالة تعذر ذهابه إلى أحـد المواقيـت يمكنـه أن ينـذر اإلحـرام مـن  :الحائري

، ومـا ذكرنـاه مـن النـذر إّنمـا هـو اصـحيًحـ  حينئـذـ  جّدة فيحرم منها، ويعتبر إحرامه
  احتياط استحبابّي.

بـين  فـرق من أدنى الحـّل، بـال جوز اإلحرامي -إن لم يمر  بالميقات – :الهاشمي
، واألحوط [استحباًبا] لمن يذهب جـًوا عـن عمرة التمتع والعمرة المفردة وحج اإلفراد

>ال يجب المرور على المواقيت، ويمكنه اإلحرام  طريق جدة أن يحرم بالنذر من جدة.
  .)١(من جدة إذا لم يكن قد مّر على الميقات، واألحوط األولى أن يكون بالنذر<

ى لإذهب يد المواقيت و يحرم منه إن تمّكن، و مع عدمه لى أحيذهب إ الصافي:
 ،أحرم من مكانه فـي جـّدة ، و إن لم يتمكّن أصًالمنه حرميبالقدر الممكن و  اتيقالم

  .)٢(>واإلحرام من جدة بالنذر غير صحيح< أدنى الحّل.النّية رجاًء من  وجّدد
  .بالنذر جدة من يحرم الشيرازي:

 تأخير جواز يبعد ال أنه كما، جدة نفس من بالنذر ماإلحرا يمكنه> السيد صادق:
. >يكون أدنى الحـّل )٣(<وغيرهما والجعرانة التنعيم مثل الحّل أدنى إلى اإلحرام أمثالهم

ميقاًتا لمن لم يعبر إلى مكة المكرمة من المواقيت الخمسة المـذكورة، أو مـا يحاذيهـا 
يـت األخـرى، وهـو ميقـات العمـرة محاذاة غير كثيرة البعد حتى مع التمكن مـن المواق

                                      
  . ٣١، س  ١٤استفتاءات في الحج :  )١(
  . ٢١٩استفتاءات حج : س  )٢(
 .١٧٧مسألة : م  ١٠٠٠ )٣(
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المفردة بعد أو قبل حج القران أو اإلفراد بل لكل عمرة مفردة أو تمتع لمن كان داخل 
  .)١(الحرم<

 الجـّو مـن الميقـات فيـه يحـاذون موضـع مـن اإلحـرام علـيهم وجب :الدين زين
 بـلق معين موضع من اإلحرام ينذروا أن لهم ويجوز ذلك، لهم أمكن إذا عرفية محاذاة
 في يمّر ولم غيرهم من أو منهم المسافر وصل وإذا .الموضع ذلك من فيحرموا الميقات
 يتوجـه أن عليـه وجب بالنذر قبلها يحرم ولم عرفية محاذاة يحاذه ولم بالميقات طريقه
 ،بالنـذر محاذاتـه وقبـل الميقـات قبـل يحرم أو منه، ويحرم الخمسة المواقيت أحد إلى

 تعـذر وإذا المدينـة، طريـق من اآلتي الجحفة قبل يقع فإنه ،امثًل رابغ من اإلحرام فينذر
  .الحل أدنى في وتلبيته نيته جدد ثم بالنذر جدة من أحرم ذلك عليه

 الميقـات بمحاذاة يحرم أن ااستحباًب واألحوط. الحّل أدنى من يحرم :عصفور آل
  .)٢(الحّل أدنى في اثانًي اإلحرام يجدد ثم

  :المفردةللعمرة  امفيد جدً فرع
ال فرق في الحكـم المتقـدم بـين عمـرة التمتـع والعمـرة : )٣(الخامنئي -الخميني 

  المفردة.
األفضل أن يكون اإلحـرام للعمـرة المفـردة مـن أحـد المواقيـت الخمسـة  :مكارم

  .األولى، ويجوز التأخير في العمرة المفردة إلى أدنى الحّل
يقات للعمـرة المفـردة لمـن لـم أدنى الحّل م :السبحاني -الهاشمي -)١(الحائري
 .يمرَّ بالميقات

                                      
  . ٥٢٣جامع أحكام الحج والعمرة : م  )١(
 فـي المحـاذاة إلـى يؤد لم لو: كالتالي) العباد سداد( في عبارته ولكن) الناسكين مصباح( ذكر هكذا )٢(
  .الحّل أدنى من قلناه مما فإحرامه جميعها
 .٢٢٢المناسك  الفارسي، مسائل متفرقة في الميقات: م )٣(
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 علـى عدم المرور حالة في الحل أدنى من المفردة للعمرة اإلحرام يجوز :الفياض
  .محاذاته على وال المواقيت تلك أحد

  راجع فتواه التي ذكرناها في أصل المسألة. :السيد صادق
  : بالطائرة: تجاوز الميقات  )٨( المسألة �

ال يصــدق تجــاوز الميقــات فــي الــذهاب بالطــائرة مــن بغــداد أو >: )٢(السيســتاني
<، إلى مّكـة اا مسافًرعرًف ليها إذا عّدإة بخالف الذهاب بها من المدينة الظهران إلى جّد

ا من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحّج فهل يجوز له تخلصـً  س:>
جّدة فيتوجه إليها بالطـائرة ثـم يحـرم  من اإلحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده

 اإذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنـورة يعـد عرًفـ ج:منها بالنذر أو غيره؟ 
إلى مّكة المكرمة لقصر مدة بقائـه فـي جـّدة كبضـع سـاعات مـثًال لـم يجـز لـه  امسافًر

جـّدة ويعـد  إلـى اا مسـافًروأما إن كان يعـد عرًفـ .تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام
ة<، سفره من جّدة إلى مّكة إنشاء لسفر جديد جاز له تأخير اإلحرام عن مسجد الشـجر

 إذا لم يجز للمكّلف ترك اإلحرام من مسجد الشجرة والتوجه إلى جـّدة مـن غيـر س:>
فهل يلزمه الرجـوع إلـى المدينـة واإلحـرام مـن مسـجد  اإحرام ولكّنه فعل ذلك متعّمًد

حفــة يجــوز لــه الـذهاب إلــى الج ج:جــّدة بالنـذر؟  إلحـرام مــنالشـجرة أم يجــوز لــه ا
وال يجـوز لـه  ،فـي تركـه اإلحـرام مـن مسـجد الشـجرة اواإلحرام منها وإن كان عاصًي

  .<اإلحرام من جّدة بالنذر في كّل األحوال
  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .٣٨س والعمرة : الحج في مسائل )١(

 . ٩٨وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
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  : تجاوز  الميقات بعدما   االعتمار له  بدا من ):٩( المسألة �

 إلـى الـذهاب مـن يـتمكن لـم ، وإذايـت المعروفـةيحـرم مـن المواق: )١(الخامنئي
  .بالنذر جدة من يحرم المواقيت

 التي الجحفة إلى ذهب مكة دخول على وعزم جدة في امسافًر كان من> :الخوئي
إذا جـاء إلـى جـدة غيـر قاصـد > .)٢(<همحّلـ مـن فيحرم المقيم وأما، المواقيت أحد هي

  . )٣(<م من أدنى الحّلللعمرة ثم بدا له اإلتيان بها جاز له اإلحرا
ا للنسك أو دخول الحرم أو مّكة، بـأن كـان لم يكن المسافر قاصًدإذا  :السيستاني

له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخـول الحـرم بعـد تجـاوز الميقـات، جـاز لـه اإلحـرام 
 .)٤( للعمرة المفردة من أدنى الحّل

للنسـك مـن عمـرة أو على الميقات ولم يحرم لعدم كونـه مريـدًا  من مّر الحكيم:
يحـرم مـن أي ميقـات مـن المواقيـت  ؛ثـم بـدا لـه اإلحـرام للنسـك ،وال مكلفًا به ،حج

هذا إذا لم يكن في مكة، وإال كفاه الخروج من الحـرم واإلحـرام  الخمسة اُالولى شاء.
 منه.

 أن أراد الحرم حدود إلى وصل لما لكن، اقاصًد المسافر يكن لم إذا :الخراساني
  .الحل أدنى من اإلحرام له جاز مفردة بعمرة يأتي

إذا لم يكن الماّر بأحد المواقيت أو محاذاته ناوًيا للحج أو العمـرة فلـم  الهاشمي:
يحرم لعدم كونه مريًدا للنسك وال مكلًفا به، وإنما بدا له ذلـك بعـدما تجـاوز الميقـات؛ 

  جاز له اإلحرام من أدنى الحّل.

                                      
  مجلد االستفتاءات الجديدة .  www.leader.irالموقع  )١(
 هـ . ١٤١٢ /١٢ /٢٥مؤّرخ  ١٦٥ناسك الحج واستفتاءاتها : س وفي م .٤٦٨ س:  ٣ النجاة صراط )٢(

 .٦٧٢س:  ٢ صراط النجاة )٣(

 أما إذا كان في جدة، فقد علمت أنه يمكنه اإلحرام من جدة بالنذر. )٤(
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 حتى لعمرة قاصد غير وهو بلده من األمصار لأه من النائي خرج إذا :الدين زين

  .الحل أدنى من بعمرته أحرم يعتمر، أن له  بدا ثم منه يقرب ما أو الحل أدنى وصل
  استفتاء:

 إلـى أو الحـرم حـدود إلـى وصـل ولكنـه، مكـة وال الحرم دخول يرد لم من س:
  يحرم؟ أين فمن المفردة العمرة على عزم ثم ومن، جدة مدينة

  .الحل أدنى من اإلحرام يمكنه :)٣(السيد صادق - )٢(السبحاني - )١(مكارم
أقول: وقد تقّدم قبل قليل بعض األقوال فـي جـواز تـأخير إحـرام العمـرة المفـردة 

  ألدنى الحّل.
  : الميقات قبل اإلحرام): ١٠( المسألة �

  :موردان ذلك من ويستثنى، الميقات قبل اإلحرام يصح ال
 وال .بنـذره يفـي أن عليه يجب فإنه الميقات قبل يحرم أن نذر إذا :األول المورد

  . )٤(الميقات في اإلحرام تجديد وال بالميقات يمّر أن عندئذ عليه يجب
 وال، منه اإلحرام منه بالقرب أو المواقيت أحد على يمر من على يجب :الزنجاني

  . بالنذر ولو الميقات قبل اإلحرام له يجوز
 إلـى اإلحـرام أخـّر إن فوتهـا وخشـي رجب عمرة راكإد أراد إذا :الثاني المورد

  .رجبية عمرة له وتحسب الميقات قبل يحرم أن له فيجوز، الميقات
 لإلحـرام المبـادرة وعـدم اعرًف رجب آخر على االقتصار اوجوًب األحوط :الحكيم

  .ذلك قبل
                                      

 .٣٩٦٥٣ش، ورقم ه.٧/٤/١٣٨٨استفتاء خطي بتاريخ  )١(

 .١٣٥٣ق، ورقم ه.٧/٧/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 ق.ه.٨/١١/١٤٢٨ بتاريخ يخط استفتاء )٣(

 يحـرم بأن االحتياط يترك وال، المذكور الحكم في بالنذر والعهد اليمين إلحاق يبعد ال :الدين زين )٤(
  .الميقات في اإلحرام يعيد ثم اليمين أو بالعهد حدده الذي الموضع من
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  ): تحديد مكان اإلحرام بالنذر :١١( المسألة �
المكان، فال يصح نذر اإلحـرام قبـل الميقـات بـال األحوط اعتبار تعيين الخميني: 

  تعيين على األحوط.
ال يصح اإلحرام قبل الميقات إال إذا نذر اإلحرام من مكان معـّين قبـل الخامنئي: 

  الميقات كما لو نذر اإلحرام من المدينة أو من بلده.

مــا حكــم اإلحــرام بالنــذر حــال الطيــران بالطــائرة وحركتهــا فــي  :))))١١١١((((اخلــامنئياخلــامنئياخلــامنئياخلــامنئي
  .سماء، وقبل أن يصل إلى الميقات؟ يجوزال

معتد  بمقدار جدة إلى الوصول قبل الطريق من أو بلده من اإلحرام ينذرالخوئي: 
>ال إشكال في نذر اإلحرام أثناء الطيران، ألنه  به، ولو في الطائرة فيحرم من محّل نذره.

لك المكان الذي يقصد التلبس باإلحرام من حين الفراغ من صيغة النذر مباشرة، ومن ذ
  .)٢(يصل إليه حينذاك<

حـرام نذر اإل ئن ينشأحرام قبل الميقات هل يكفي في نذر اإل س: :)٣(السيستاني
يكفـي  ج:حرام من مكان معـين؟ م ال بد من نذر اإلأفي الطائرة أثناء تحليقها في الجو 

  .اأن ينذر اإلحرام قبل الميقات، وال يعتبر تحديد مكان اإلحرام مضبوًط
  ينذر اإلحرام قبل الميقات من مكان معين.خراساني: ال

م من مكان الظاهر اختصاص مشروعية النذر المذكور بما إذا نذر اإلحراالحكيم: 
ـ وال يكفي نذر اإلحـرام قبـل الميقـات علـى إطالقـه مـن دون تعيـين خاص ـ كالكوفة

  .)٤(<الفداء، ولكن عليه أثناء الطيران يجوز نذر اإلحرام في الطائرة، >مكان خاص
                                      

 .LxPgzWyeiOsرقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عبر االيميل  )١(
  .١٨٢الحج واستفتاءاتها : س مناسك  )٢(
  . ٩٦الحج وملحقاتها : مناسك  )٣(
 . ٨٥فتاوى الحج والعمرة :  )٤(
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  .يجوز ال الطيران؟ أثناء الطائرة في اإلحرام نذر يجوز هل :)١(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  يحرم قبل الميقات في المطار الذي يطير منه أو داخل الطائرة.السبحاني: 
هللا علـي أن أحـرم فـي هـذا المكـان) تكـون ( عندما يقول النـاذرس:  :)٢(الحائري

ن الـذي نـذر أن يحـرم فيـه فهـل فيـه الطائرة قد تحّركت إلـى مكـان آخـر غيـر المكـا
ولـيس  ،للعبارة ظهور عرفـّي يغتفـر فيـه هـذا المقـدار مـن تغييـر المكـانج :   إشكال؟

  المقصود المكان المعّين بالدّقة.
هل يصح نذر اإلحرام في الطائرة قبل الوصول إلى الميقات؟ إذا نذر  :)٣(الهاشمي

ان يجب أن يحرم منهـا لـو لـم يكـن اإلحرام من مكان أبعد عن مكة من النقطة التي ك
  نذر؛ انعقد نذره وصّح إحرامه من هناك.

الظاهر عدم اشـتراط تعيـين المكـان فـي صـحة النـذر كمـا عـن : )٤(السيد صادق
جماعة، فلو نذر اإلحرام قبل وصوله إلى المدينة صّح، وكذا لو نذر مثًلـا اإلحـرام فـي 

  الطائرة فإنه ينعقد.
  : لصحيحة للنذرا صيغةال): ١٢( المسألة �

لـم  مـثًال <نذر صوم يوم هللا علّي>مثال أو  <نذرت هللا أن أصوم>ولو قال:  الخميني:
  ، فال يترك االحتياط.ينعقد على إشكال

  زيادة كلمة (نذر) في الصيغة؛ ال تضر بصحة النذر. :)٥(الخامنئي

                                      
  .٧٨مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )١(

  . ٣٦مسائل في الحج والعمرة : م )٢(
  . ٣٢، س  ١٥استفتاءات في الحج :  )٣(
 . ٥٣٩جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٤(

  مجلد االستفتاءات الجديدة. www.leader.irالموقع الرسمي :  )٥(
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ن أذر حرم بالنذر لعمـرة التمتـع بهـذه الصـيغة (هللا علـّي نـأمن  س: :)١(السيستاني
صـحة النـذر بالصـيغة المـذكورة محـل  ج: حرم من هذا المكان) مـاذا يترتـب عليـه؟أ

أو  ،من رعاية االحتياط ولو بتجديـد اإلحـرام بنـذر آخـر قبـل الميقـات بّد فال .إشكال
 حرام األول جهـًالعمال عمرة التمتـع بـاإلأب ىتجديد اإلحرام من الميقات نفسه، ولو أت

لى الغير وفـق إويمكن الرجوع في هذه المسألة  ،ه إشكالمنه بالحكم ففي صحة عمرت
  ضوابطه الشرعية.
بد في انعقاد النذر من جعل األمـر المنـذور هللا تعـالى، وال يكفـي فيـه  الالحكيم: 

 جعل المكلف الشيء على نفسه من دون أن يضيفه له تعالى، فال يكفي أن يقول: علـّي
كـذا،  : هللا تعـالى علـّياأن يقول مثًل بّد ال بل كذا، أو نذرت كذا. كذا، أو: جعلت علّي

كـذا، أو نحـو  هللا نـذر، أو: نـذرت هللا علـّي ي كـذا هللا، أو: علـّيهللا كذا، أو: عّل أو: علّي
نعـم ال يشـترط ذكـر لفـظ الجاللـة، بـل يقـوم مقامـه كـل مـا يـدل علـى الـذات  .ذلك

  .المقدسة
(هللا علـيَّ نـذر) بحيـث هل يصح في صـيغة النـذر أن يقـول النـاذر  :)٢(الشيرازيان

  يذكر في الصيغة كلمة نذر؟ وهل يجب الوفاء به وتترتب الكفارة على مخالفته؟
  ج: ينعقد النذر في الفرض المذكور، وتترتب الكفارة على مخالفته.

) أو مـا يشكل الحكم بانعقاد النذر إذا أتى بما يرادف كلمة (هللا علّي زين الدين:
ربية، وإن كان الناذر ال يحسن العربية، ويشكل الحكم إذا بمعناها في لغة أخرى غير الع

، فيكـون المجعـول هللا سـبحانه منذر صـو قال: نذرت هللا أن أصوم كذا، أو قال: هللا علّي
  على نفسه هو نذر الصوم ال تمليك الصوم.

  

                                      
 . ٩٦الحج وملحقاتها : مناسك  )١(

 . ٤٢أرشيف أجوبة المسائل الشرعية، النذر، س )٢(
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  : التظليل وحرمة اإلحرام نذر): ١٣( المسألة �

ــ )٤(السـيد صـادق -الفياض -)٣(الحكيم -)٢(الخوئي -)١(الخامنئيـ  الخميني
   .إن فعله التظليل كفارة وعليه، النذر ينعقد :الصافي -)٥(الحائري

للتظليـل المحـّرم محـل  امع كونه مسـتلزًم نذر اإلحرام قبل الميقات :)٦(السيستاني
ن أالليل مـن دون  يإشكال، فلو نذر اإلحرام من المطار وكان يتيسر له السفر بالطائرة ف

حـرم فـي حـال أن إو ،حرامـهإء ممطرة فال إشكال في انعقاد نذره ويصـح تكون السما
  .كونه مظلًال على نفسه

   السيستاين:السيستاين:السيستاين:السيستاين:
ذكرتم في مناسك الحج وملحقاتهـا (نـذر اإلحـرام قبـل الميقـات مـع كونـه  أوًال:

  مستلزًما للتظليل المحّرم محل إشكال).

شــمل اســتلزام أي هـل يخــتص هــذا اإلشــكال باسـتلزام التظليــل المحــّرم؟ أو ي -أ
  محظور آخر من محظورات اإلحرام؟

هل يمكن الرجوع في هـذا اإلشـكال إلـى مرجـع آخـر يقـول (بصـحة نـذر  -ب
اإلحرام وإن استلزم التظليل المحّرم) ولكن ذلك المرجع يرى (بطـالن اإلحـرام بالنـذر 

  من جدة أو يستشكل فيه)؟

                                      
 . ١٣عربي، مسائل متفرقة، س ، وكذا المناسك ال ٤٨٦المناسك الفارسي : م  )١(

 . ٣٤١مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )٢(

 . ٨٥ : فتاوى الحج والعمرة )٣(

 . ٣٣٩مسألة : م  ١٠٠٠ )٤(

 . ٣٨ والعمرة : الحج في مسائل )٥(

 . ٩٧وملحقاتها : مناسك الحج  )٦(
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ونقّلد المرجع اآلخر في بعبارة أخرى، نقلدكم في (صحة نذر اإلحرام من جدة)، 
  (عدم تأثير التظليل المحّرم على صحة النذر.

ال يختص. وبالنسـبة إلـى نـذر اإلحـرام مـن جـدة مـع اسـتلزامه التظليـل  الجواب:
  .))))١١١١((((المحّرم، فيجوز الرجوع إلى من يرى كفاية اإلحرام بالنذر من جدة

كابـه محّرًمـا (شـخص أراد نـذر اإلحـرام مـن جـدة مـع علمـه باسـتلزام ارت ثانًيـا:
كالتظليل نهاًرا، وهذا النذر على مبنى سماحتكم ال ينعقد على األحوط وجوًبـا. فرجـع 
إلى الفقيه األعلم بعد سماحتكم، وهذا الفقيه يرى انعقاد النذر الـذي يسـتلزم ارتكـاب 
محّرم، ولكنه ال يجيز النذر لإلحـرام مـن جـدة، فهـل يجـوز الرجـوع لهـذا الفقيـه فـي 

نعقاد النذر المسـتلزم الرتكـاب محـّرم، ثـم الرجـوع لسـماحتكم فـي خصوص مسألة ا
  صحة اإلحرام من جدة بالنذر المصّحح من ذلك الفقيه؟ 

  .))))٢٢٢٢((((    الجواب : ال يجوز ذلك في الفرض)

ذكرتم في المناسك بصحة النذر قبل الميقات إذا لم يستلزم االستظالل في ( ثالًثا:
الليـل يسـتلزم  ىرام في النهار وتأخرت الطيـارة إلـا اإلحفهل لو عقد النذر عازًم، النهار

ا عـن صـحة النـذر لعـدم ق بـالوقوع فيكـون التـأخير كاشـًفستلزام معّلالبطالن أم أن اال
  التظليل؟  استلزام الوقوع في

  . )٣( )الجواب: الظاهر شمول االحتياط الوجوبي في بطالن النذر لمورد السؤال

                                      
  هـ . ١٤٣٨/ رجب /  ٦استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )١(
هـ . وينقـل بعـض الثقـات أن  ١٤٣٨/ شوال /  ١٨استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )٢(

  سماحة السيد قد أعرض عن هذا الجواب، وقال بالجواز، واهللا العالم.
 www.sistani.orgالموقع الرسمي    )٣(
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رتكاب التظليل المحرم فيه إشكال اات لمن يعلم باالحرام بالنذر قبل الميق( رابًعا:
  عندكم، ولكن هل يترتب عليه اإلثم و الكفارة؟ 

 الجواب: ال إثم و ال كفارة عليه بمجـرد النـذر و قصـد االحـرام ولكـن حيـث أّن
 ىيحـرز فـراغ ذمتـه علـ  صحة نذره وإحرامه محل إشكال فالبد من العمل علـى نحـو

الميقـات  إلـىمـه مـن الموضـع المنـذور، ثـم الـذهاب حراإتقديري الفساد والصـحة: ب
تيـان بأعمـال العمـرة والحـج، إال أن ثم دخول الحرم ومكـة واإل ،حرام منهوتجديد اإل

  .)١( )مجتهد آخر ىيرجع إل

س: هل يجوز اإلحرام من جدة بالنذر مع العلـم بارتكـاب بعـض  :)٢(الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
ام في غيـر الميقـات فهنـاك فـرق محظورات اإلحرام؟ ج: إن كان ممن يجوز له اإلحر

بين المحظورات، فإن كان المحظور المذكور التظليل مثًال فال بأس به من هذه الناحيـة 
  وإن وجب عليه الكفارة. وإن كان المحظور لبس المخيط فال يجوز ذلك. 

  ): نذر  الزوجة :١٤( المسألة �

بمالهـا ولـم يكـن  ال يصح نذر الزوجة مع منع الزوج وإن كان متعلًقاالخميني: 
العمل به مانًعا عن حقه، بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه، ولو أذن لها فنذرت انعقـد، 

  وليس به بعد ذلك حّله وال المنع عن الوفاء به.
فـاألحوط  حضـوره وأما مع، عنها ال يشترط إذن الزوج ما دام غائًبا  الخامنئي:

  ورة فال ينعقد نذرها.االستئذان منه، فلو نذرت في هذه الص  وجوًبا
وال يبعـد عـدم  ،في اعتبار إذن الزوج في نذر ما ال ينافي حقه إشـكال الخوئي:

                                      

 www.sistani.orgالموقع الرسمي    )١(
  هـ. ١٤٣٨ذي القعدة الحرام  ١٥استفتاء مختوم من المكتب، بتاريخ  )٢(
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ا ال يتعلق بمالها، أما نذر ما ينافي حق الزوج فال اعتباره وال سيما في نذر الزوجة أمًر
بل  ،ا إذا كان النذر في حال زوجيتهاذنه في صحته ولو كان الحًقإشكال في اعتبار إ

  .ا على االظهركان قبلها أيًض إذا
إذا أرادت الزوجة أن تحرم بالنـذر فيمـا قبـل الميقـات فهـل  س: :)١(السيستاني

ا لحــق الــزوج فــي نعــم إذا لــم يكــن منافًيــ ج: يصــح نــذرها مــن دون إذن زوجهــا؟
ا عليها ا عنها خالل هذه الفترة ـ أو كان الحج واجًباالستمتاع منها ـ كما لو كان بعيًد

والحج المستأجرة عليـه قبـل زواجهـا وانحصـر طريـق اإلحـرام لـه  ،سالمكحجة اإل
  بالنذر قبل الميقات، وأما في غير ذلك فيعتبر إذنه في انعقاد نذرها.

إذا نذرت الزوجة أو حلفت قبل الزواج ثم تزّوجت ال يجـب  :)٢(السيد صادق
  منعها من ذلك.عليها العمل به إذا كان منافًيا لحق الزوج في االستمتاع، وللزوج 

  :): نذر  الولد١٥( المسألة �

ال يشترط نذر الولد بإذن والده على األظهر، وليس له حّلـه وال منعـه الخميني: 
  عن الوفاء به.
وال منعـه  ،هوليس له حّل ،ال يشترط نذر الولد بإذن والده على األظهر: )٣(الخامنئي
  .عن الوفاء به
بنهيه عنه بعد  وينحّل ،الده عما تعلق به النذرنذر الولد ال ينعقد مع نهي و الخوئي:

  . النذر

                                      
 . ٩٦الحج وملحقاتها : مناسك  )١(

 .٢١٦جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(

  مجلد االستفتاءات الجديدة. www.leader.irالموقع الرسمي :  )٣(
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بويه أحد أيصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم ال، ولكن اذا نهاه  السيستاني:
ولم يلزمه الوفـاء بـه، كمـا  ،ا في حقه انحل نذرهعما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجًح

  .لنحوليه على هذا اإال ينعقد مع سبق توجيه النهي 
يشترط في انعقاد النذر وأخويه رضا الوالد ولو لـم يكـن لـألذن  :)١(السيد صادق

  فعلية خارجية.

  
  ): إحرام الطفل بالنذر :١٦( المسألة �

إذا كـان األب يحـرم قبـل الميقـات بالنـذر يشترط في الناذر البلـوغ شـرًعا، و س:
   حين إرادة اإلحرام به بالنذر؟غير البالغ فكيف يصنع بولده 

ال يصح أن يحرم الصبي المميز بالنذر، وال أن يحرم الولي بالصـبي  :)٢(السيستاني
  غير المميز بالنذر. 

ال يصــح إحــرام الصــبي المميــز بالنــذر، وال يشــرع للــولي اإلحــرام     الفيــاض:الفيــاض:الفيــاض:الفيــاض:
  بالصبي غير المميز بالنذر.

 صـحته ففـي الميقـات قبـل بالنـذر بالصـبي الـولي أحـرم لو :))))٣٣٣٣((((صادقصادقصادقصادق السيدالسيدالسيدالسيد
  ل.إشكا

ينذر األب هكـذا : هللا علـّي أن أعقـد اإلحـرام لولـدي مـن هـذا  :)٤(السيد صادق
  المكان قربة إلى اهللا تعالى.

                                      
 .٢١٥جامع أحكام الحج والعمرة : م  )١(

 .١٠وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 .٤٢ جامع أحكام الحج والعمرة: م )٣(

 .١٩٩مسألة : م  ١٠٠٠ )٤(
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  المسألة: الشميسي هي الحديبية (أدنى الحلّ) : �

 ولهـا ، قديمـة المنار مضروبة حدود المكي للحرم الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:    ----السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
 الغربـي الشـمال ومـن ،)التنعـيم( الشـمال مـن ويحـده بيـد، ايـًد مـأخوذة معلومة نصب

 طـرف( الشرق ومن ،)المقطع جبل ثنية( الشرقي الشمال ومن ،") الشميسى"  الحديبية(
 إضـاءة(الغربي الجنـوب ومـن ،)الجعرانـة( الشـرقي الجنوب ومن، )نمرة بطن من عرفة
  ).لبن

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

من أهداف ذكري لهذه المسألة رغم أنهـا موجـودة فـي المناسـك، أنـي وجـدت 
ض األحبة يعتقد بأن الشميسي هي النقطة المحاذية للجحفة، والصحيح أن الشميسي بع

حّد الحرم (أدنى الحّل). أما النقطة المحاذية للجحفة على رأي السـيد السيسـتاني فتقـع 
  ولو كان يقصد الشميسي لصّرح بذلك.في الجنوب الشرقي من جدة، 

  
  : المحاذاة أثناء الطيران : المسألة �

اإلحرام في الطائرة وذلك عند محاذاة الطائرة منطقة الميقات عند مناداة  هل يجوز
كابتن الطائرة الركاب بدخولنا منطقة الميقات أي قبل نزولنا مطار جدة بعشرين دقيقـة 

  تقريًبا ؟ 

إن كنت مطمئًنا باإلحرام مـن محـاذاة الميقـات فعمرتـك صـحيحة. :))))١١١١((((الفيـاضالفيـاضالفيـاضالفيـاض
   واألولى أن يحرم بالنذر قبل ذلك.

                                      
  http://alfayadh.orgالموقع الرسمي  )١(
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  : نذر ثم نذر آخر: المسألة �

لو نذر اإلحرام من مكان ما، ثم نذر مـرة أخـرى اإلحـرام مـن مكـان آخـر، فهـل 
  ينعقد نذره الثاني؟
 بـه، الوفـاء وجـب الشرعية والشروط بالصيغة األول نذره كان إذا :))))١١١١((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي

  الثاني. نذره ينعقد وال
  ل.كال في فرض السؤا :))))٣٣٣٣((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق -))))٢٢٢٢((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

  المسألة: مخالفة نذر اإلحرام من مكان ما: �

  .لو نذر اإلحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات
لم يبطـل إحرامـه، ووجبـت عليـه كفـارة مخالفـة النـذر إذا كـان  ::::السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

  ا. متعمًد
  : تجاوز ميقات الشجرة بدون إحرام إلى مطار جدة: المسألة �

 فعليه المنّورة المدينة من الخروج حين من لعمرةل اقاصًد كان إذا :))))٤٤٤٤((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
 كـان وإن ،إحـرام بـال الميقـات من التجاوز له يمكن وال ،الشجرة مسجد من يحرم أن

  . المكّرمة مكة إلى جّدة من للمرور طريقه في اقاصًد
 عليـه وجـب العمـرة فأراد جدة، إلى الذهاب اقاصًد إحرام بال الميقات جاوز ولو
 أدنـى من وال ،جّدة من اإلحرام منه يصّح وال ،منه لإلحرام المواقيت أحد إلى الذهاب
  .الحّل

                                      
 .iCAfjkzMAQرقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عبر االيميل  )١(
   ٠٠٩٦٤٧٨٠٨٣٨٧٨٥٧استفتاء عبر الواتساب  )٢(

  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩ولى جمادى األ ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )٣(

  www.leader.irاالستفتاءات الملحقة بمناسك الحج، على الموقع الرسمي  )٤(
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فليس له تـرك اإلحـرام مـن مسـجد  ،إذا كان في المدينة المنورة السيستاين:السيستاين:السيستاين:السيستاين:
  .حرام منها بالنذرالشجرة والذهاب بالطائرة إلى جّدة لإل

 يجوز هل ا،رأًس المنورة المدينة إلى يصل الذي المسافر ّنأ تسأل قد الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
 هناك، من ويحرم محًال جدة إلى فيسافر جدة، من اإلحرام ينذر أن المدينة في وهو له

   ا؟محرًم مكة إلى فيسافر

 مـن بالطـائرة السـفر فـي يرغـب مـن هناك كان إذا كما ،ال يجوز ذلك: والجواب
 مـن حـرمأ لـو إذ ، الشجرة مسجد من يحرم أن يسعه ال هفإّن جدة، إلى المنورة المدينة
 حـرام،اإل بعـد التظليـل عـدم بامكانـه كان إذا الطائرة وركوب التظليل عليه حرم هناك
 مـع يجوز ال فهو بالنذر، منها واإلحرام جدة إلى وصوله بعد ما إلى حرامهإ تأجيل وأما

  . المواقيت أحد في حراماإل من تمكنه
  المسألة: محاذاة الجحفة على الطريق السريع : �

 المنـورة للمدينـة السـريع الطريـق فـي ورابـغ جـدة بين لدولةا وضعتها نقطة هناك
 قبـل يقيمون الذين المؤمنين بعض منها فيحرم الجحفة مع محاذاة نقطة أنها عليها كتب

 يجـزيهم هـل اللوحـة هـذه علـى وامـّر فـإذا الجحفـة علـى ونيمّر وال المنورة المدينة
 واطمئنانـه الحديثة األجهزة عبر ةالمحاذا ثبوت حالة وفي قبلها؟ بالنذر أو منها اإلحرام
 مـن السـابقة األحكـام تحقـق فـي ذلـك يكفـي فهـل المـؤمنين، بعض بها قام إذا لذلك

 اإلخبـار علـى هنـا االطمئنـان حجيـة فـي يقتصـر أو ال؟ أم بالنـذر قبلها أو منها اإلحرام
  فقط؟
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 النقطـة تلـك مـن اإلحـرام جـاز العرفيـة بالمحـاذاة العلـم تحقـق إذا: )١(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  .عزيز غير الدقيقة والخرائط الحديثة االجهزة خالل من العلم وحصول
  المسألة: إحرام عمرة التمتع لمن كان داخل مكة المكرمة: �

واهد گر ا مّكه است، در كه ك¯ :))))٢٢٢٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين � �N رۀi ّتـع ��  مفرده MO ـا � �N ،آورد  .
ود تنع�²  مسجد به مثًل - شود حرم خارج از تواند ـ�M  هرچنـد rـرم گـردد؛ ّتـعi  MOرۀ به و -;� �a 
نه پنج مواقيت از يZ از كه است Y� رم شودr .در  � �µح¶ ا  Mqفر  � �dان و مّكـه كنـان سـا ب  زا;�
  .نيست آن

 لعمـرة اإلحـرام رادأ إذا فيهـا وبقي مثًال مفردة بعمرة مكة دخل من: )٣(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
 دنـىأل جالخـرو يمكـن أو منـه دخـل الـذي للميقـات الخـروج عليـه يتحتم هل التمتع
  .منه اإلحرام ثم المواقيت أحد تجاوز اوجوًب األحوطج:  الحل؟

 بعمـرة يـأتي أن وأراد المكّرمـة مّكـة فـي اموجـوًد كـان من س: :))))٤٤٤٤((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
 ج: الحّل؟ أدنى من اإلحرام يكفي فهل الميقات إلى الذهاب من امعذوًر وكان التمّتع،
  .الحّل أدنى من يحرم
  

  

                                      
  .٧٧مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )١(

  .١٧٠المناسك الفارسي: م  )٢(

  .٨٠مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )٣(

 www.leader.irعلى الموقع الرسمي  االستفتاءات الملحقة بمناسك الحج، )٤(





 

  

 الفصـل السـابع

 ضر المســجد الحــرامحا
  

  

  

  





  

  

  

  ): تعريف حاضر  المسجد الحرام : ١( المسألة �

 مكـة أقـرب إلـى) الخـالف حسـب( مدينتـه أو منزلـهأهل مكة، وكـذا مـن كـان 
 فـي واختلفـوا( فرسـًخا عشـر سـتة مـن)  الخـالف حسـب( الحرام المسجد أو المكرمة
حاضـر المسـجد الحـرام. وقـد  فهـو) متـًرا كيلـو ٩٢ إلـى ٨٦ من بالكيلومترات تقديرها

  تقّدمت هذه المسألة مفّصًال في فصل (أنواع الحج وأعماله) فراجع.
  ): الحج والعمرة لحاضري المسجد الحرام :٢( المسألة �

حجة اإلسالم الواجبـة علـيهم هـي اإلفـراد أو القـران. كمـا يجـب علـيهم اإلتيـان 
 إذا تمّكـن مـن أحـدهما . وفـوًرا بالعمرة المفردة في العمر مرة واحـدة عنـد االسـتطاعة

دون اآلخر وجب عليه ما يتمّكن منه خاصة، وإذا تمّكن مـن أحـدهما (الحج والعمرة) 
 . في زمان ومن اآلخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كّل وقـت

في صورة استطاعته للحج وللعمرة في وقت واحـد، فهـل يلـزم ترتيـب معـين بـين  س:
  والعمرة؟ الحج

األحوط وجوًبا تقديم  :الهاشمي -الفياض -الخراساني -السيستاني -الخوئي
  الحج على العمرة المفردة.

يجوز تقديم العمرة المفردة، ويحرم للحـج مـن أحـد المواقيـت  :)١(السيد صادق
  إن أمكن، أو من أدنى الحّل.

  :المكرمة ): تنقل أهل مكة ٣( المسألة �

هـل مّكـة المكرمـة فهـل يجـب علـّي اإلحـرام للعمـرة أمن  ناأ س: :)١(السيستاني
ردت العود اليها بعد ذهابي إلى جّدة أو المدينة المنورة أو نحوهما أو فيمـا أا إذا شهرًي

                                      
 .٣٢٠مسألة : م  ١٠٠٠ )١(
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ردت أإذا زرت صديقي الساكن في الجزء الواقع خارج الحرم من مّكـة المكرمـة ثـم 
  العود إلى مّكة القديمة؟ 

ه الدخول والخروج من مّكة وحرمها وخرجت مـن إذا لم تكن ممن يتكرر من ج:
ا لزمـك ردت الدخول في شهر آخر غير الذي دخلـت فيـه محرًمـأو ،حدهما في شهرأ

فلو خرجت من الجزء الواقع في الحرم من مّكة إلى الجـزء الواقـع فـي  .اإلحرام لذلك
د خارجه ثم أردت العود إلى الجزء األول وجب عليك اإلحرام لـذلك إذا لـم تكـن قـ

  نت فيه. أا في نفس الشهر الذي دخلت اليه محرًم
ما حكم الساكنين في األقسام المستحدثة من مّكة المكرمة الواقعة في خارج  س:

الحرم على بعد ثمانية كيلومترات من مسجد التنعيم مثًال وهم يدخلون الجزء الواقع في 
وق ونحو ذلك وبعضـهم الحرم من المدينة المقدسة كّل يوم للدراسة أو للعمل أو للتس

  سبوع مرة واحدة؟ يدخل مّكة في األ
ا، وكـذلك مـن ا ال يلزمه الدخول محرًمـمن يتكرر منه الدخول والخروج يومًي ج:

سبوع الواحـد فيمـا ما من يدخل ويخرج في األأسبوع، ويتكرر منه ثالث مرات في األ
  ول مرة في كّل شهر. ن يحرم لدى الدخول ألأدون ذلك فعليه 

هل مّكة أو الذي أقام بها سنوات إذا خرج منها لزيارة أو تجارة مع عائلته أو أ س:
بدونها فهل يجب عليه عند العود اليها اإلحرام بعمرة مفردة مثًال، وعلى تقدير الوجوب 
فهل يعم ما إذا خرج إلى ما دون الحرم أو يختص بما إذا تجاوز الحـرم أو وصـل إلـى 

هل يلزم اإلحرام مكررًا مع تكرر الدخول في شـهر عـدة ثم  الميقات أو إلى محاذيه؟ 
  في كّل شهر مرة واحدة وال يجب غيرها؟  يم يكفأمرات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ٧٠ -٦٩وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
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ا لـم يجـب عليـه اإلحـرام سـبوعًيأإذا كان ممن يتكرر منه الدخول والخـروج  ج:
 ،ن خرج من مّكة ولم يخرج من الحرم أحرم لدخولهاإن لم يكن كذلك فإو .بدخولها

ثر لوصوله إلى الميقات أو محاذيه. واذا تكرر أوال  ،رم أحرم لدخولهواذا خرج من الح
  منه الدخول والخروج في الشهر الواحد كفى اإلحرام للدخول أول مرة.

  ): الدخول والخروج إلى جامعة أم القرى :٤( المسألة �

عـض (جامعة أم القرى) تقع خارج حدود مكة المكرمة وخارج حدود الحـرم، وب
يسـكنون فـي مكـة المكرمـة سـنوات الدراسـة فقـط،  سون فيها، لذا فهـمالمؤمنين يدر

  ويخرجون إلى الجامعة عدة مرات في األسبوع. 
هل ينطبق عليهم عنـوان (كثيـر الـدخول والخـروج مـن مكـة المكرمـة) فـي  س:

  الصورة المذكورة؟
  نعم، إذا كان يتكرر ثالث مرات في األسبوع. :)١(السيستاني

)٢(بحانيالس
الذين يدرسون في خارج الحرم ويقيمون بمكة ففـي العـام  الطالب :

الدراسي يجوز لهم الدخول بال إحرام، وعند العطلة ينقلـب العنـوان ويكـون حكمهـم 
  حكم سائر الناس.

)٥(الفياض -)٤(السيد صادق -)٣(مكارم
  هذا العنوان. عليهم يصدق نعم :

لمفـردة فهـل يمكـنهم لـو أراد هـؤالء الطـالب اإلحـرام للعمـرة ا الثاني: السؤال
  اإلحرام من بيوتهم في مكة المكرمة أو يلزمهم اإلحرام من أدنى الحل؟

                                      
 .٢٣٢٩استفتاء خطي برقم  )١(

 ق.ه.٤/١٤٣٠/ ١٥استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 .٣٥٥٥٧ش، ورقم ه.٩/١/١٣٨٨استفتاء خطي بتاريخ  )٣(

 .٣، ٦٢، ٤١٤٧ق، ورقم ه.٢٥/٥/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٤(

 ق.ه.٣/٧/١٤٣٠استفتاء مختوم بتاريخ  )٥(
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: يلـزمهم )٥(الفيـاض - )٤(الحـائري - )٣(مكـارم -)٢(بحانيالس - )١(السيستاني
  اإلحرام من أدنى الحّل.

  : يجوز األمران، واألحوط استحباًبا أدنى الحّل.)٦(السيد صادق
الصيف يرجع هؤالء الطالب إلى أوطـانهم، ويرجعـون  في فصل السؤال الثالث:

إلى مكة المكرمة في بداية الدراسة، فهل يجب عليهم اإلحرام لدخول مكـة المكرمـة 
  بعد انقطاعهم فترة الصيف؟

: نعــم، يحرمــون )١٠(الفيــاض -)٩(الســيد صــادق -)٨(الحــائري-)٧(السيســتاني
  لدخولهم الجديد.

  : األحوط لهم ذلك.)١١(مكارم
الطالب الذين يدرسون في خارج الحرم ويقيمون بمكة ففي العام   :)١٢(نيبحاالس

الدراسي يجوز لهم الدخول بال إحرام، وعند العطلة ينقلـب العنـوان ويكـون حكمهـم 
   حكم سائر الناس. 

                                      
 .٢٣٢٩استفتاء خطي برقم  )١(

 ق.ه.١٥/٤/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 .٣٥٥٥٧، ورقم  ١٣٨٨ /٩/١استفتاء خطي بتاريخ  )٣(

 .١٩٤٧ق، ورقم ه.٧/٧/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٤(

 ق.ه.٣/٧/١٤٣٠استفتاء مختوم بتاريخ  )٥(

 .٣، ٦٢، ٤١٤٧ق، ورقم ه.٢٥/٥/١٤٣٠تاريخ استفتاء خطي ب )٦(

 .٢٣٢٩استفتاء خطي برقم  )٧(

 .١٩٤٧ق، ورقم ه.٧/٧/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٨(

 .٣، ٦٢، ٤١٤٧ق، ورقم ه.٢٥/٥/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٩(

 ق.ه.٣/٧/١٤٣٠استفتاء مختوم بتاريخ  )١٠(

 .٣٥٥٥٧ش، ورقم ه.٩/١/١٣٨٨استفتاء خطي بتاريخ  )١١(

 ق.ه.١٥/٤/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )١٢(
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   � ةــل مكـيت أهـمواق    �
  :لساكني مكة العمرة المفردة  ميقات): ٥( المسألة �

 .عمـرة مفـردة لمـن كـان بمكـة وأراد االتيـان بهـاميقات لكـل  أدنى الحّل :متفق
من أفسد عمرته بالجماع قبل السعي، فإن عليه اإلتيان بالعمرة في  واستثنى بعض الفقهاء

  الشهر التالي، ويحرم لها من المواقيت المعروفة.
 أدنى من المفردة للعمرة يحرموا أن والمجاورين مكة ألهل األحوط :الدين زين

  .الحّل
  :لساكني مكة حج اإلفراد أو القران  ميقات): ٦( ةالمسأل �

ألهل مكة، وكذا المجاور الـذي  ميقات ، وهيدويرة األهل أي المنزل الخميني:
انتقـل فرضـه إلـى فـرض أهـل مكــة وإن كـان األحـوط إحرامـه مـن الجعرانـة، فــإنهم 

ين من حرام من المنزل للمذكوروالظاهر أن اإل فراد والقران من مكة،يحرمون بحج اإل
  باب الرخصة، وإال فيجوز لهم االحرام من أحد المواقيت.

 وفي حكمهم مـن فراد،حج القران واإلأهل مكة لالجعرانة، وهي ميقات  الخوئي:
  فإنه بمنزلة أهلها.جاور مكة بعد السنتين 

 حج القران واالفـراد ألهـل مكـة والمجـاورين بهـا سـواًء مكة ميقات :السيستاني
فراد حرام لحج القران أو اإله يجوز لهم اإلفإّن ،ض أهل مكة أم الانتقل فرضهم إلى فر

وال يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان األولى لغير النساء الخروج  ،من مكة
راد أذا إالمتواجـد فـي مكـة المكرمـة > حـرام منهـا.إلى بعض المواقيت كالجعرانة واإل

  .)١(<مكة نفسهاحرام من جوز له اإلفراد يتيان بحج اإلاإل

                                      
 .٩٤مناسك الحج واستفتاءاتها :  )١(
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الساكن في مكة المكرمة إذا لم يتبدل فرضه، فيحرم من المواقيت  :)١(الخراساني
  المعروفة ال من أدنى الحّل.

>المجاور لمكة المكرمة حاله حال أهلها، وقبـل ذلـك حالـه حـال  :السيد صادق
أحرم من  النائي، وعلى ذلك فإذا أراد المجاور حج اإلفراد أو القران أو العمرة المفردة

، )٢( مكة المكرمة، واألحوط استحباًبا له أن يحرم مـن الجعرانـة أو مطلـق أدنـى الحـّل<
وقال أيًضا >من كان مـن أهـل مكـة فيحـرم مـن أدنـى الحـّل كمسـجد التنعـيم للعمـرة 

  .)٣( المفردة، ومن منزله لحج اإلفراد<
كـة بعـد فـراد لمـن جـاور مالجعرانة، وهـي ميقـات حـج القـران واإل :خراسانيال

   فراد ألهل مكة على األحوط.السنتين، وكذلك هي ميقات حج القران و اإل
أهل مكة والساكنين فيها يحرمـون لحـج اإلفـراد مـن أحـد المواقيـت  :)٤(الفياض

  المعروفة.

(أهل مكة والساكنين فيها من أين يحرمـون لحـج  ٧٩قال في صفحة  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  فة).اإلفراد؟ الجواب: من أحد المواقيت المعرو

(من أين يحرم أهل مكة لحج اإلفـراد أو القـران؟ الجـواب:  ١٠١وقال في صفحة 
  يحرمون من الجعرانة، وهي من مواضع أدنى الحّل).

من يسكن مكة وأراد حج اإلفراد أو القران فاألحوط وجوًبا أن يخـرج  الهاشمي:
  إلى أدنى الحّل ويحرم منه، واألفضل أن يكون من جعرانة.

  

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
 . ٥٣٠جامع أحكام الحج والعمرة : م   )٢(

 . ٤/  ٢٠ /٦٩٥١، ورقم ١٤٣٣/  ٤ /٢استفتاء خطي بتاريخ  )٣(

  www.alfayadh.comالموقع الرسمي :  )٤(
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  : لساكني مكة عمرة التمتعميقات ): ٧( المسألة �

لمقيم في مكة لو وجب عليه التمتع كما إذا كانت اسـتطاعته فـي بلـده ا الخميني:
حـرام إل أهلـه أو استطاع في مكة قبل انقالب فرضه يجـب عليـه الخـروج إلـى ميقـات

، واألحوط الرجوع إلى ما عمرة التمتع، وإن لم يتمكن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحّل
تمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات، وإن لم يتمكن من الخـروج إلـى أدنـى ي

  .عه، واألحوط الخروج إلى ما يتمكنالحل أحرم من موض
يجـب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكة وكان عليـه حـج تمتـع  :الخامنئي

حـرام مـن يحرم لعمرة التمتع، ولو كانت استحبابّية، من أحـد المواقيـت وال يجزيـه اإل
   .)١(منزله

إذا أقام في مكة وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع فـي مكـة قبـل  الخوئي:
انقالب فرضه إلى حج اإلفراد أو القران، فاألظهر جواز إحرامه من أدنى الحّل، وإن 

  كان األحوط أن يخرج  إلى ميقات أهل بلده.
ع قبل انقالب فرضه إلـى إذا أقام في مّكة وأراد أن يحج حج التمّت السيستاني:

ــفــحــّج اإلفــراد أو الِقــران،  أن يخــرج إلــى أحــد المواقيــت فيحــرم  ااألحوط وجوًب
أن يخرج إلى ميقات أهل بلده، والظاهر أن  اتحباًب، بل األحوط اس[لعمرة التمتع] منه

  .اهذا حكم كّل من كان في مّكة وأراد اإلتيان بحّج التمّتع ولو مستحًب
ا أراد أن يحج حج التمتع ـ حيث يشرع له ـ يجزيه إلحرام المجاور إذ الحكيم:

عمرة التمتع أن يخرج ألدنـى الحـل، وإن كـان األفضـل ـ بـل األحـوط اسـتحبابًا ـ 
  الخروج إلى ميقات أرضه.

                                      
  مجلد االستفتاءات الجديدة .  www.leader.ir الموقع )١(
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حرام عمرة التمتع إال مـن أحـد المواقيـت الخمسـة، أو مـن إال يصح  الفياض:
ن عليـه أن يخـرج إلـى أحـد إبهـا، فـتيان محاذاتها حتى لمن كان في مكة وأراد اإل

تلك المواقيت واإلحرام منه، إال إذا لم يتمكن من الذهاب اليه، وحينئذ فـإن تمكـن 
  .من الخروج عن الحرم واإلحرام من هناك وجب، وإال فمن مكانه على تفصيل

إذا كان منزله بمكة أو داخل الحرم فالالزم عليه أن يحرم للعمرة أو  الهاشمي:
  .)١(من خارج الحرمحج التمتع 

المقيم في مكة المكرمـة إذا أراد حـج التمتـع ال يبعـد كفايـة  :)٢(السيد صادق
  اإلحرام من أدنى الحّل اختياًرا، واألحوط اإلحرام من الميقات إذا تمكن من ذلك.

  � ةـات القريب من مكـميق    �
  ): إحرام أهل جدة وأمثالها : ٨المسألة ( �

يجـب أن ن الميقات إلى مكة وكان عليـه حـج تمتـع من كان منزله دو :الخامنئي
يحرم لعمرة التمتع، ولو كانت استحبابّية، من أحـد المواقيـت وال يجزيـه اإلحـرام مـن 

   .)٣(منزله
المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله  :)٤(السيستاني -الخوئي

 يلـزم عليـه الرجـوع إلـى دون الميقات إلى مكة، فإنه يجوز له اإلحرام مـن منزلـه، وال
   الميقات.

                                      
  هذه عبارة المناسك، وأظن في العبارة خطأ مطبعي بزيادة قول (أو حج). )١(
  . ٥٤٧جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(
  مجلد االستفتاءات الجديدة .  www.leader.irالموقع  )٣(
حرام لعمرة التمتع فهل يلزمه مكرمة وأراد اإلمن كان منزله دون الميقات إلى مكة الس: السيستاني:  )٤(

م يجـوز لـه أحد المواقيت الخمسة كما ذكرتم ذلك بالنسبة إلـى أهـل مكـة و مـن كـان فيهـا أالخروج له إلى 
  .٩٥مناسك الحج واستفتاءاتها :  : يجوز له االحرام من منزله.ج  حرام من منزله؟اإل
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ميقات من يكون منزُله بعد الميقات نفس منزله، فيجوز لـه أن يحـرم منـه مكارم: 
، ولكـنَّ األفضـل أيضـًا أن ُيحـِرَم مـن أحـد »القـران«أو » اإلفـراد«لعمرة التمّتع أو حج 
   المواقيت الخمسة.
ت جاز له اإلحـرام من يسكن في نقطة أقرب إلى مكة من أحد المواقي الهاشمي:

  من موطنه، وال يلزمه الرجوع إلى أحد المواقيت وإن جاز له ذلك.
لعمرة  اإلحرام له يجوز فإنه المواقيت أحد دون نقطة في يسكن كان من الفياض:

 وال. اأيًض ذلك جاز وإن المواقيت، أحد إلى الرجوع عليه يجب وال مسكنه، منالتمتع 
 كـان مـن وال يشـمل ا،أيضـً  فيه المقيم يشمل بل ،البلد ذلك أهل من كان بمن يختص
  .المكرمة مكة في منزله

منزل األهل إذا كان دون الميقات إلى مكة، فإنه ميقات لصاحب المنزل  الحكيم:
ا للحـج، وإال وجـب عليـه اإلحـرام مـن إذا لم يمر بالميقات في طريقه إلى مكة قاصـًد

  الميقات.

 فميقاته المكرمة مكة إلى المواقيت نم أقرب منزله كان من :))))١١١١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
 لـه رخصـة، فيجـوز الميقـات دون منزلـه كان لمن المنزل من اإلحرام أن منزله. الظاهر

 منزلـه من أن يحرم استحباًبا األحوط ولكن أفضل، لعله بل المواقيت، أحد من اإلحرام
  .الميقات من يجدده ثم

  :  ): إحرام المقيم في جدة مؤقتًا٩المسألة ( �

وهو ليس من أهـل جـدة ولـم ينـو التـوطن  -ن يقيم في جدة للدارسة أو العمل م
ويريد أن يعتمر عمرة مفردة هل يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة أم  -الدائم 

  يمكنه اإلحرام من منزله في جدة؟

                                      
 .٥٢٧ -٥٢٦جامع أحكام الحج والعمرة: م  )١(
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  يحرم من أحد المواقيت الخمسة. :)١(الخامنئي -الخميني 
مـن البقـاء مقـداًرا يوجـب صـدق عنـوان المقـر  ليحرم من جـدة ال بـّد> الخوئي:

بها جاز له اإلحرام ، نعم إذا جاء إلى جدة غير قاصد للعمرة ثم بدا له اإلتيان )٢(والمنزل
، باعتبارها أقرب للمقيمين في جدة أن يحرموا منها س: هل يجوز، >)٣( من أدنى الحل<

ة ، أو يخـتص أو عمـر) إذا كانوا يريدون النيابة عـن شـخص آخـر لحـج من (الميقات
ي جدة حرام ألنفسهم ؟ج: إذا كان الشخص النائب من المقيمين فذلك فيما إذا كان اإل

نزله دون الميقات كان إحرامـه حرام باعتبار أن من كان مكما هو ظاهر السؤال جاز اإل
  . )٤( منه<

المقيم في جدة يمكنه اإلحرام للحج والعمرة من جـدة بـال حاجـة  :)٥(السيستاني
لى النذر، وال يجب عليه الذهاب إلى أحـد المواقيـت، ولـيس لـه اإلحـرام مـن أدنـى إ

  الحّل.
  يكفيه اإلحرام من أدنى الحّل. :السيد صادق
إذا كان اإلنسان موظًفا فـي جـدة ُيحـرم إلـى  العمـرة المفـردة وعمـرة  السبحاني:

  التمتع من أدنى الحّل.
  م للحج والعمرة من جدة نفسها.المقيمون في جدة يجوز لهم اإلحرا :)٦(الحكيم

                                      
 .٢٢٨المناسك الفارسي : م )١(

 ) >ثالث سنوات فأكثر< وفي بعضها >دخل في السنة الثالثة<.الخوئيفي بعض االستفتاءات ( )٢(

 .٦٧٢:  ٢صراط النجاة  )٣(

 . ٥٩٩، س  ٢٢٦:  ١صراط النجاة  )٤(

 . ٩٣الحج وملحقاتها : ناسك م )٥(

  . ٧٩فتاوى الحج والعمرة :  )٦(
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نظًرا الختالف اآلراء في مسألة كـون جـّدة محاذيـة لميقـات الجحفـة،  :)١(مكارم
  فالرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

ج: إن جّدة ال  أـ كيفية اإلحرام للعمرة المفردة من جّدة لألشخاص العاملين فيها؟
ن الحديبية إحدى مواقيت العمرة المفردة تحاذي أيا من المواقيت الستة المعروفة، ولك

وتقع في الطريق بين مكة وجّدة، وهناك عالمة وضعت في محاذاتهـا علـى مقربـة مـن 
  جسر شمسية، وقد بنوا هناك مسجًدا يقوم الحجاج باإلحرام منه.

ب ـ كيفية إحرام المسافرين الذين يصلون إلـى جـّدة بالطـائرة ويريـدون اإلتيـان 
وفيما إذا طرحت مسألة النذر فالرجاء بيان هل يمكن النذر مـن جـّدة  بالعمرة المفردة،

  ج: ال مانع من النذر من جّدة. أم يجب النذر قبل الوصول إليها؟
  : معنى منزل المكلّف:المسألة �

 عليـه يجـب فهـل ا،فرسـًخ ١٦ مـن أقـّل المكّرمـة مّكـة عـن يبعـد سـكنه كان من
 فيها؟ يسكن التي المدينة من أراد موضع أّي من أم منزله من اإلحرام

 األولــى كــان وإن ،بلــده مــن موضــع أّي مــن اإلحــرام لــه يجــوز :))))٢٢٢٢((((اخلــامنئياخلــامنئياخلــامنئياخلــامنئي
  .منزله من اإلحرام األحوط

                                      
 .٣٧٤س  : ٣الفتاوى الجديدة  )١(

 www.leader.irاالستفتاءات الملحقة بمناسك الحج، على الموقع الرسمي  )٢(





 

 

  

 الفصـل  الثـــــامن

 مندوبات اإلحرام وواجباته
  

  





 

  
  : اإلحرام قبل المستحبات بعض): ١( المسألة �

 تقلـيم :فقـال، لإلحـرام هيـؤالت عـن ×عبـداهللا أبـا سـألت :قـال حريز صحيح -١
  . )١(العانة وحلق، الشارب وأخذ، األظفار
 .شهر قبل شعره توفير له يستحب المفردة العمرة أراد من -٢

  .)٢(تركه بعدم ااستحباًب الفقهاء بعض واحتاط، اإلحرام غسل -٣
  ): إيقاع غسل اإلحرام خارج الميقات :٢( المسألة �

ي الميقـات، ويجـوز تقديمـه ال سـيما عنـد يستحب الغسـل لإلحـرام فـالخميني: 
  خوف عوز الماء، فإن وجد الماء استحب إعادة الغسل.

يستحب الغسل لإلحرام فـي الميقـات، وإذا خـاف عـوز  :الخراساني -)٣(الخوئي
  الماء في الميقات قّدمه عليه، فإن وجد الماء في الميقات أعاده.

أو قبل الوصول إلـى الميقـات  يستحب الغسل قبل اإلحرام في الميقات الخامنئي:
  .-مثًال –في المدينة 

بـل يجـوز  ،الميقـاتال يعتبر في غسـل اإلحـرام وقوعـه فـي نفـس  :)٤(السيستاني
  .ليهإاإلتيان به قبل الوصول 

عادته عنـد الميقـات إذا قـدر إالغسل قبل الميقات، لكن يستحب  ئيجز الحكيم:
  .عليه

                                      
 .١ح  ٦/ أبواب اإلحرام ب  ٣٢٢:  ١٢وسائل الشيعة  )١(

) يرى وجوب الغسل ثم عـدل عـن ذلـك الزنجاني، وكان (بوجوبه السابقين العلماء بعض قال وكذا )٢(
 كد عليه.إلى االستحباب مع االحتياط االستحبابي المؤ

قال في منهاج الصالحين >ما يستحب ألجـل إيقـاع فعـل كالغسـل لإلحـرام أو لزيـارة البيـت... هـذه  )٣(
 األغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر، والظاهر أنها تغني عن الوضوء< فلم يقّيده في المنهاج بالميقات.

 . ١٠٧مناسك الحج وملحقاتها :  )٤(
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ء فـي الميقـات جـاز لـه أن يغتسـل قبـل إذا خشي المسافر عدم تيسر الما الفياض:
  ذلك، فإن وجد الماء في الميقات أعاد الغسل.

�M  :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين �a ـام در احرام غسل است � �Nشـود ميقـات ا �ـام و � �Nاز قبـل آن ا 
�  ميقات ه به- ن�� � �  ��  و;� Mdس نياف M; يح -ميقات در آبB صورت در و است؛ ، در  گـر ا تقد�¹
فت آب ميقات   .است مستحب اعاده شد، ��

الميقـات)،  فـي لإلحـرام الغسل الثوبين، لبس قبل (يستحب :))))٢٢٢٢((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  الميقات). في إعادته استحباًبا واألحوط تقديمه الميقات... ويجوز في لإلحرام (الغسل
  من الحائض والنفساء : اإلحرام غسل): ٣( المسألة �

السـيد  -الحكـيم -الفياض -السيستاني -الخوئي -)٣(الخامنئي –الخميني 

  . ام من الحائض والنفساءيصح غسل اإلحر :)٤(صادق
  في صحة غسل اإلحرام من الحائض والنفساء إشكال. الهاشمي:

  : والوضوء اإلحرام غسل): ٤( المسألة �

 عـن اإلحـرام غسـل يجـزئ ال :الشـيرازيان ـ السبحاني ـ )٥(الخامنئيـ  الخميني
  .الوضوء

  . يجزئ :عصفور آل ـ الدين زينـ  الفياضـ  مكارمـ السيستانيـ الخوئي

                                      
 .١٧٠المناسك الفارسي: م  )١(
 . ٨٥٥ -٥٨١جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٢(

 . ٣٠٢المناسك الفارسي : م  )٣(

 . ٥٨١جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٤(

 <.غير غسل الجنابة ال يجزئ عن الوضوء على األحوط>الخامنئي:  )٥(
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ا االقتصار على الغسل المذكور يجزي عن الوضوء، لكن األحوط وجوًب الحكيم :
  الغسل الذي يترتب عليه اإلحرام.

  يجزئ عن الوضوء ما لم ينتقض. الهاشمي:

إذا اغتسل لإلحرام، ثم أحدث باألصـغر، ثـم أعـاد غسـل  س:    ::::)١(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  نعم يجزئ.ج:  اني يجزئ عن الوضوء؟اإلحرام، فهل غسله الث

ديـد بـدون جنابـت غسـل :))))٢٢٢٢((((الزجنـاينالزجنـاينالزجنـاينالزجنـاين M; هـای غسـل و . كنـد وضـو كفايـت از 
�  و ديگر واجب ̂�  غسل ن�� بـت ها آن كه استحباب ها  احـرام، غسـل (ماننـد اسـت شـده ��

عه، رت غسـل �مسجدالن�Q  ورود غسل غسل >� .  وضـو از خـدا)، كفايـت خانـۀ ز��
̂�  ؤكدم احتياط هرچند كند؛ از در است كه آن استحبا �O بـه خدا خانۀ واجب طواف و  � �µا 

  نكند. كتفا ا غسل ها
ا فهـل هـو عن الوضوء، و إذا كان مجزًيـ هل غسل اإلحرام مجٍزس:  :الفياضالفياضالفياضالفياض

ا فيه بعـد الغسـل قبـل ا على الميقات أو معاًدًما بحيث يشمل ما لو كان مقّدكذلك مطلًق
  كذلك؟  مكة أو المسجد مجٍز الميقات ؟ وهل غسل دخول الحرم أو

وكـذلك ، ا ولـو كـان قبـل الميقـاتعن الوضوء مطلًقـ نعم غسل اإلحرام مجٍز ج:
  غسال المذكورة.األ

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  هـ) تم تغيير من فتوى إلى احتياط: ١٤٣٨ –في (جامع أحكام الحج والعمرة 

                                      
  جوابهم. هـ ، إال أنهم رفضوا ختم ١٤٣٩ربيع اآلخر  ٩جواب مكتب النجف األشرف خطًيا، بتاريخ  )١(

 .٤٩٠المناسك الفارسي: م  )٢(
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  .الوضوء عن غسل لبس اإلحرام األحوط على يكفي ال :))))١١١١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  : اإلحرام غسل أحكام بعض :)٥( لةالمسأ �

 ال مـا تنـاول أو الغسـل هذا بعد المحرم لبس إن :مكارم ـ )٢(الخامنئي ـ الخميني
 آخـر حتـى النهـار في به أتى إذا الغسل ويكفي. الغسل إعادة له يستحب للمحرم يحّل
 أن قبـل أحـدث ثم اغتسل إن لكنه، النهار آخر حتى كفى الليل في اغتسل وإذا، الليل
   .الغسل أعاد أصغر احدًث يحرم

 ثم اغتسل إذا :)٤(السيد صادق - الحائري - الفياض -)٣(السيستاني -الخوئي 
 انهاًر الغسل ويجزئ، غسله أعاد المحرم على يحرم ما لبس أو أكل أو باألصغر أحدث

  .اآلتي النهار آخر إلى ًاللي الغسل ويجزئ، اآلتية الليلة آخر إلى
ديم الغسل على الميقـات إذا خـاف عـدم وجـدان المـاء فـي يجوز تق ي:سبحانال

الميقات أو خاف الزحـام، بشـرط أن ال يلـبس المخـيط بعـد الغسـل. ولـو اغتسـل قبـل 
. وإذا اغتسـل ثـم أحـدث باألصـغر قبـل االميقات ثم تمكن من الغسـل أعـاده اسـتحباًب

، الليـل آخـر حتى النهار في به أتى إذا الغسل ويكفي اإلحرام يستحب له إعادة الغسل.
  .النهار آخر حتى كفى الليل في اغتسل وإذا

يجوز الغسـل قبـل الميقـات إذا لـم يتيسـر لـه المـاء فـي الميقـات، وإذا  الهاشمي:
اغتسل في النهار ولكنه لم يحرم إلى الليل أعاد الغسل في الليل حتى وإن لم يصدر منه 

                                      
 .٥٨٣جامع أحكام الحج والعمرة: م  )١(

 . ٣٠٢المناسك الفارسي : م )٢(

اد غسـله) إلـى (يسـتحب إعـادة النسخة الجديدة لمناسك السيد السيستاني تم تبـديل عبـارة (أعـ في )٣(
س واجًبا فضًال عن إعادتـه، فيبقـى غسله) والحاصل واحد، فإن إعادة الغسل عبادة، وحيث أن غسل اإلحرام لي

 أن إعادة الغسل من باب االستحباب، فتأمل. والعبارة الواردة في الروايات (فأعد الغسل)، (فتعيد الغسل).

 . ٥٨١جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٤(
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كما أنه إذا أحدث باألصـغر  حدث. وكذلك إذا اغتسل في الليل ولم يحرم إلى النهار.
  أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يحرم أعاد الغسل.

عن األكبر قبل اإلحـرام،  الغسل المذكور بالحدث األصغر فضًالينتقض  الحكيم:
واألحوط وجوًبا انتقاضه أيًضا باستعمال الطيب، وبلـبس وأكـل مـا يحـرم لبسـه وأكلـه 

  استحباب إعادته حينئٍذ.على المحرم، بل ال إشكال في 
  :أمرين يتجنب لإلحرام اغتسل من :الزنجاني

 التجنـب ااسـتحباًب األحـوط بـل، للنساء والنقاب، للرجال والقناع القميص لبسـ ١
 .لبسه المحرم على يحرم لباس كل عن

 نحو بأي الطيب استعمال عن التجنب ااستحباًب األحوط بل، طيب فيه طعام أكلـ ٢
  .كان

. الغسـل إعـادة عليـه وجـب التلبية وقبل الغسل بعد منهما اشيًئ المحرم ارتكب ولو
 إعـادة ااسـتحباًب األحـوط، نعـم. يلّب لم ما اإلحرام محرمات سائر تجنب عليه يلزم وال

 والغسـل الوضـوء مـبطالت سائر بعروض الغسل يبطل وال .منها اشيًئ ارتكب إذا الغسل
 النوم يصيبه مسافة الميقات وبين بينه موضع في غسله وكان الغسل بعد نام لو. النوم غير
 يبطـل المـذكورة المسـافة دون موضـع في اغتسل قد ولوكان، غسله يبطل ال عادة فيها

  .أصًال التلبية بعد النوم من مانع وال، التلبية قبل بالنوم غسله
إذا اغتسل اإلنسان غسل اإلحرام في الميقات أو قبله ثـم نـام قبـل أن  :زين الدين

حدث أحد األحداث أ حرم لـم يكفه ذلك الغسل، واستحبت لـه اإلعادة، وكذلك إذاي
  .افعليه إعادة الغسل استحباًب -على األقوى  -األخرى 

إذا اغتسل ثـم فعـل مـا ينـافي اإلحـرام بعـده مـن أكـل مـا ال يجـوز  :آل عصفور
، وكـذا اباًبللمحرم أكله، أو لبس ما يجوز له لبسـه، أو مالمسـة، أو جمـاع أعـاده اسـتح
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يعيد لو أحدث بعده بالنوم، وأما سائر األحداث غيـر النـوم كـالبول والغـائط فـاألحوط 
  اإلعادة.

  فرع: هل تنتقض طهارة الغسل بما تقدم؟
هل تنتقض الطهارة الحاصلة بالغسل المجزيـة عـن الوضـوء باألكـل واللـبس  س:

  كما تنتقض بالحدث األصغر؟
  اضها بهما، وإن استحب إعادة الغسل.ال يبعد عدم انتق :)١(السيستاني
  األحوط البناء على النقض. :)٢(الحائري
األحوط وجوًبا انتقاضه باستعمال الطيب، وبلـبس وأكـل مـا يحـرم لبسـه  الحكيم:

  .وأكله على المحرم
  : تأثير الحدث األصغر على األغسال المندوبة الفعلية:فائدة

  األغسال المندوبة الفعلية على قسمين:
  عمل بعد الغسل. أو وجود األول: يستحب إليجاد القسم

  القسم الثاني: يستحب بعد تحقق السبب.
القسم األول ينـتقض  :الشيرازي -الخراساني -السيستاني -الخوئي -الخميني

  فلو أحدث بعد الغسل وقبل القيام بذلك الفعل؛ أعاد الغسل. بالحدث األصغر.
  ستحب إعادة الغسل.الحدث ال ينقض الغسل، ولكن ت السيد صادق:

  : ): قيام األغسال مقام بعضها٦( المسألة �

 ، ولكنهمـا ينسـيان ذلـك مـثًالا، وقـد تكـون المـرأة حائضـً اقد يكون الرجـل جنًبـ
ويغتسالن لإلحرام فقط، فهل يكفي غسـل اإلحـرام عـن غسـل الجنابـة أو غسـل مـس 

  مع عدم إدخاله في النية؟ -مثًال -الميت 

                                      
 . ١٠٧وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 . ٤١مسائل في الحج والعمرة : س )٢(
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 –ل الجنابة عن سائر األغسال، أما لـو نـوى غيـره لوحـده يكفي نية غس الخميني:
  ففي الكفاية إشكال. -دون أن ينوي الجميع

كان مـن إن ة أو واجبة أو مختلفة، فإذا اجتمعت أغسال متعددة مستحب :الخامنئي
  بينها غسل الجنابة وقد قصده فيكفيه عن بقية األغسال.

إذا  زيـن الـدين: -)١(انالشـيرازي -الفياض -الحكيم -الخراساني -الخوئي
اجتمعت أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة أجزأ عنها غسل واحد سـواء أتـى 

  .به المكلف بنية بعضها أم بنية الجميع
، ولو اجتمعت باب متعددة للوضوء كفى وضوء واحدلو اجتمعت أس السيستاني:

ولـو  .الجنابـة فقـط وكذا لو قصـد ،عليه أغسال متعددة أجزأ غسل واحد بقصد الجميع
زائـه عـن غيـره كـالم جإوفـي  ،زائـه عمـا قصـدهإجال فـي شـكإقصد غير الجنابة فـال 

عن غسـل الجمعـة مـن دون قصـده ولـو  جزاء، نعم في اجزاء أي غسلواألظهر هو اإل
وال واحـد بعينـه  ، ولو قصـد الغسـل قربـة مـن دون نيـة الجميـع تفصـيًالشكالإ جماًالإ

  .إلى نية الجميع إجماًال ذلك، إذ يرجع فالظاهر الصحة
ثم إن ما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع األغسال 

ولكـن جريانـه فـي األغسـال  -مكانية أو زمانيـة أو لغايـة أخـرى  -الواجبة والمستحبة 
مـع تعـدد السـبب ال  المأمور بها بسبب ارتكاب بعض األفعال كمس الميت قبل غسـله

  .لشكاإيخلو عن 
وتتـداخل أسـباب الوضـوء، وكـذا الغسـل علـى األظهـر، فـإن نـوى  آل عصفور:

ــرة ال يتــداخل مــع غســل  ل المستحاضــة المتحّي الخصوصــّية اســتتبعت حكمهــا، وُغســْ
الحيض، ولو أطلق االستباحة أو الرفع في الوضوء مع إمكانه وفي الغسل أجزأ من غيـر 

  ما عدا ُغسل الجنابة.وضوء ، وإن كان عليه ما فيه الوضوء عندهم وهو 
                                      

 . ٥ئل الشرعية، األغسال، سأرشيف أجوبة المسا )١(
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  نية جميع ما في الذمة للغسل: فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

إلى  افينووا جميع ما في ذمتهم مضاًفتوجيه الحجيج عند غسل اإلحرام من المفيد 
  وبال إشكال.حصل الطهارة القطعية على رأي جميع الفقهاء ت، وبذلك غسل التوبة

  : اإلحرام غسل عند الدعاء): ٧( المسألة �

 اجعلـه اللهـم وباهللا اهللا بسم> :]تقول أن الغسل عند يستحب[ وقالصد الشيخ روى
 طّهرنـي اللهـم ،وسقم داء كل من وشفاًء ،خوف كل من اوأمًن اوحرًز اوطهوًر انوًر لي

 عليـك والثنـاء ومـدحتك محبتـك لساني على وأجِر ،صدري لي واشرح قلبي لي وطّهر
 نبيـك لسـنة واإلتبـاع ألمـرك تسـليمال دينـي قوام أن علمت وقد ،بك إال لي قوة ال فإّنه

  .<وآله عليه صلواتك
 وأؤدي عـورتي به أواري ما رزقني الذي هللا الحمد> :وقل إحرامك ثوبي البس ثم

، فبّلغنـي قصـدته الـذي هللا الحمـد أمرنـي، ما إلى فيه وأنتهي، ربي فيه وأعبد، فرضي به
 وكهفـي حصـني فهـو فسـّلمني، أردت ووجهـه بي، يقطع ولم وقبلني فأعانني، وأردته

  .)١(<ورخائي شدتي في وعدتي وذخري ومنجاي وملجأي ومالذي وظهري وحرزي
  ): غسل دخول مكة المكرمة :٨( المسألة �

يسـتحب لمـن  :)٢(السيد صادق -الخراساني -السيستاني -الخوئي -الخميني
  أراد أن يدخل مكة المكرمة أن يغتسل قبل دخولها.

ــيم: لــدخول الحــرم، ولــدخول مكــة المعظمــة، يســتحب للمعتمــر الغســل  الحك
ولـى تجديـد الغسـل وإن كـان األ ،ولدخول المسجد الحرام ويجزي عنها غسل واحـد
المسـجد  ا لـدخولوتجديـده ثانًيـ ،لدخول مكة في فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد

  الحرام.

                                      
  .٥٢٧:  ٢من ال يحضره الفقيه ج  )١(
  . ٨٥٩جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(
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سيأتي في فصل (مستحبات الطواف ومكروهاته) الحديث عن غسل دخول  تنبيه:
  د الحرام، وكذا غسل الطواف، فالحظ.المسج

  : اإلحرام صالة): ٩( المسألة �

 فيستحب وإال، فريضة أي فبعد وإال، الظهر فريضة بعد اإلحرام يكون أن يستحب
 الركعـة فـي يقـرأ أن ويسـتحب. )١(اإلحـرام قبـل ركعات ست أو ركعتين يصلي أن له

  . الكافرون سورة الفاتحة بعد ةالثاني الركعة وفي، التوحيد سورة الفاتحة بعد األولى
 نبيه على وصّل أهله هو بما عليه واثن وجّل عّز اهللا فاحمد صالتك من فرغت فإذا
 وآمـن، لـك اسـتجاب ممـن تجعلنـي أن أسـألك إني اللهم>: قل ثم ،وسلم وآله محمد
 مـا إال آخـذ وال، وقيت ما إال أوقى ال ،قبضتك وفي عبدك فإني، أمرك واتبع، بوعدك
 وسـنة كتابـك علـى الحـج إلـى بـالعمرة التمتع من به أمرت ما أريد إني اللهم ،أعطيت

 لقدرك حبستني حيث فحّلني يحبسني عارض لي عرض فإن وآله، عليه صلواتك نبيك
 ولحمـي وبشـري شـعري لك أحرم، فعمرة حجة يكن لم وإن اللهم، علّي قدّرت الذي
 والـدار الكـريم وجهك بذلك أبتغي والطيب النساء من وعصبي ومخي وعظامي ودمي
  .)٢(<اآلخرة

يد نيت مستحب احتياط ;�  بنا :))))٣٣٣٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ـاز از بعـد احـرام مؤكد �� �O واجـب  �� 
ّيت از پس حMQ - مستحب MN از �O شد -مسجد �M  و �� �a ازهای از بعد است �O از- يوميه �O خواه 

شد ادا از خواه و �� �O رم -قضاr و شود  � �µ M� �a ،ـاز از بعـد احـرام كـه آن است حالت �O ـر �½ 
                                      

  .األمور هذه من أي بعد اإلحرام إيقاع يستحب بل، الترتيب هذا) الخامنئي( يذكر لم) أ )١(
   .<أو أربع ركعات>والشيرازي  وآل عصفور الدين وزين ذكر بعض الفقهاء كالحكيم) ب

  ج) كان (الزنجاني) سابًقا يرى وجوب الغسل والصالة لينعقد اإلحرام، ثم تبّدل رأيه.
 .٥٢٨:  ٢من ال يحضره الفقيه  )٢(

 .٢٠٠المناسك الفارسي: م  )٣(
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شد از دو ��  از يک پس ¾� تواند، گر ا و. �� �O  �Qو مستح  M� �a از سه از پس آن از �O دو  MQركع
  .شود rرم

  : اإلحرام واجبات): ١٠( المسألة �

  .اجتنابه المحرم على يجب عما التجرد بعد اإلحرام ثوبي لبس -١

 .النية -٢

 .التلبية -٣

  :)١(رجلال إحرام ا ثوب): ١١( المسألة �

  : من حيث مادة الصنع:أوالً

يشترط في الثوبين أن يكونا ممـا تصـح الصـالة فيهمـا، فـال  :الخامنئي ـ الخميني
وغيـر المـأكول والمغصـوب والمتـنجس بنجاسـة غيـر معفـوة فـي  )٢(يجوز في الحريـر

يجزئ اإلحرام في ثوب من الجلد أو النايلون أو البالستيك  الخامنئي:وأضاف  .الصالة
، كما ال إشـكال فـي اإلحـرام فـي مثـل افيما إذا صدق عليه أنه ثوب وكان لبسه متعارًف

  اللبد كذلك.
يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن ال  السيستاني:

يكونا من الحرير الخالص، وال من أجزاء السـباع، بـل مطلـق مـا ال يؤكـل لحمـه علـى  
، نعم ال بأس بتنجسها بنجاسـة معفـو  كويلزم طهارتها كذل .مذهباألحوط، وال من ال
األحوط األولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، وال يكونا من قبيل  عنها في الصالة.
  الجلد والملبد.
أن يكونا منسـوجين مـن سـنخ الثيـاب، دون مثـل الجلـد  ااألحوط وجوًب الحكيم:

  والنايلون الكثيف غير المنسوج.
                                      

لم أرد أن يخلو الكتاب من التعرض لهذه المسألة، كما لـم اسـتقص اآلراء فيهـا ألن إحـرام الرجـال  )١(
 جامع للشروط المذكورة.  المتعارف في هذه السنوات

  الخامنئي: الحرير الخالص. )٢(
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: يشترط أن يكونا مما تصح الصالة فيه للرجال، وال يجـوز اإلحـرام صادق السيد
فــي المتــنجس الــذي ال يعفــى عنــه فــي الصــالة، وال يجــوز فيمــا ال يؤكــل لحمــه، أو 

أن ال يكونا من الجلـود  االمغصوب أو المذهب، أو الحرير حتى للنساء. واألحوط أيًض
وجين مثـل مناشـف الحمـام ال وإن كانت ممـا يؤكـل لحمـه. ويشـترط أن يكونـا منسـ

  ملبدين. 
  : من حيث الطول والعرض:اثانيً

يكفي فيهما المسمى وإن كان األولى بل األحوط كون اإلزار مما يستر  الخميني:
  والرداء مما يستر المنكبين. ،السرة والركبة
ال يشترط في اإلزار أن يكون ساتًرا للسّرة والركبة، ويكفـي أن يكـون  الخامنئي:

  فية المتعارفة.بالكي
من السرة إلى الركبة، وفـي الـرداء  ااألحوط في اإلزار أن يكون ساتًر: السيستاني
ن مـا يلـزم علـى إ، >بـه مـن الظهـر امعتـًد اللمنكبـين والعضـدين وقـدًر اأن يكون ساتًر

وال يلـزم سـتر السـرة عنـد  ،زار بمقدار ما يستر بين السرة والركبةن يكون اإلأحوط األ
  .)١( مدة اإلحرام<فضًال عن وجوبه في تمام  حرامعقد اإل

يكفي في اإلزار والرداء الصدق العرفي، واألفضـل فـي اإلزار أن يغطـي  الحكيم:
  .االسرة والركبة وما بينهما، بل هو األحوط استحباًب

ما بين الركبتين والسرة، ويجعـل اآلخـر  اساتًر ايجعل أحدهما إزاًر :السيد صادق
  . ين أقًالللمنكب ارداًء ساتًر

  : من حيث الشفافية والسُمك:اثالثً

ه ، واألولـى ئال يجوز االحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورا الخميني:
  كذلك. اأن ال يكون الرداء أيًض

                                      
 . ١٠٩الحج وملحقاتها : مناسك  )١(
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عن البشرة، بينمـا ال يشـترط ذلـك  ايشترط في اإلزار أن ال يكون حاكًي الخامنئي:
  في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمى.

، وال للبشرة غير حاك عنهـا ااألحوط في اإلزار أن يكون جميعه ساتًر السيستاني:
  .يعتبر ذلك في الرداء

فـي اإلزار والـرداء أن يكونـا سـاترين لمـا تحتهمـا، وال  ااألحوط وجوًبـ الحكيم:
  يكونا رقيقين حاكيين لما تحتهما من البشرة.

للبشـرة، وفـي الـرداء  ااكًيـح ا: يشترط في اإلزار أن ال يكـون خفيًفـالسيد صادق
  على األحوط الوجوبي.

شد وليكن دو مرتبه دور e بپيچاند �� دو :)١(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين گر إزار رقيق �� [استفتاء] ا
شد. ̂� سا;M عورت �� ا �Ãيد به ت   عدد لباس رقيق را به عنوان إزار بپوشد ��q است �� ��

  جواب) ��q است.
  ): آداب ثوبي اإلحرام :١٢( المسألة �

ستحب أن يكون ثوبا اإلحرام من القطـن. واألفضـل اإلحـرام فـي ثـوب أبـيض، ي
  ويكره اإلحرام في ثوب أسود.

  : المرأة إحرام ا ثوب): ١٣( المسألة �

 ـ الخـالص الحريـر مـن تكـون ال أن بشرط العادية بثيابها تحرم أن المرأة تستطيع
 األسـود بالثوب اإلحرام يكره لكن، فيه الصالة يصح مما تكون وأنـ  األكثر رأي على
  .األلوان المخطط أو

  األحوط أن تلبس النساء هذين الثوبين فوق الثياب اّلتي عليهن. السبحاني:

                                      

  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )١(
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 ثـم مالبسـها علـى اإلحـرام ثـوبي المـرأة تلـبس أن استحباًبا األحوط الشيرازيان:
  .ذلك بعد نزعهما جاز وإن، تلبي

رامهـا ثـوبي اإلحـرام اإلزار األقـوى أن تلـبس المـرأة عنـد عقـد إح :الدين زين
والرداء كما في الرجل، وإن جاز لها أن تلبس المخيط حتى عند اإلحرام، بـل ويجـوز 
لها أن يكون إزارها ورداؤها اللذان تحـرم بهمـا مخيطـين، ويجـوز لهـا أن تنـزع ثـوبي 
اإلحرام بعد عقده حتى في أوقات تأدية المناسك من طواف وسعي ووقـوف وغيرهـا، 

  مرأة زّر ثوبي اإلحرام وعقدهما كما يجتنب الرجل ذلك.وتجتنب ال
  ): العباءة المزينة :١٤( المسألة �

 الحـج فـي واأللـوان بالزخـارف المزينـة العبـاءة ارتداء حكم ما س: :)١(الخامنئي
 الحـج، بصـحة يضـر ال ذلـك مجـرد ج:العمـرة؟  و الحـج صـحة في تؤثر أال والعمرة؟

  . األجنبي أمام لبسها يجوز فال مفسدة عليها يترتب أو للنظر ملفتة كانت إذا ولكن
العباءة التي هي زينة في نفسها ولكن المرأة تعتاد لبسـها حتـى : س :)٢(السيستاني

 ،: ال يبعـد جـواز لبسـها لهـاج ياها في حال اإلحـرام؟إفي محرم وصفر ما حكم لبسها 
  .ان االحتياط في محلهكن إو

  .اإلحرام حال لبسها يجوز فال عرًفا، زينة تعتبر كانت إذا :)٣(الهاشمي
ال بأس بالعباءة العادية المتعارفة، وأما التي تعّد زينـة فـال يجـوز : )٤(السيد صادق

  لبسها حتى في غير حال اإلحرام.

  

                                      
 ، مجلد االستفتاءات الجديدة. www.leader.irالموقع الرسمي  )١(

 . ١٣٣وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 .١١، س  ٨استفتاءات في الحج:  )٣(

 . ٤/  ١٢٨/  ١٠٢٢٠برقم استفتاء خطي   )٤(
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  : شرط وأ واجب اإلحرام ا ثوب): ١٥( المسألة �

 – الفيـاض - )١(انالشـيرازي - الخراسـاني -السيستاني - الخوئي - الخميني
 تحقـق فـي اشـرًط لـيس اإلحـرام ثـوبي لـبس :عصـفور آل - الدين زين -الهاشمي
  .)٢(مستقل واجب بل، اإلحرام

ا فصـحة ا عامـًدإذا لم ينزع اللبـاس المخـيط حـين إرادة اإلحـرام عالًمـ الخامنئي:
  ا أن يجّدد النّية والتلبية بعد نزعه.إحرامه ال تخلو من إشكال، فاألحوط وجوًب

 لكـن. اوجوًبـ األحـوط علـى اإلحـرام صحة في شرط الثياب أصل لبس :الحكيم
 اوجوًبـ األحـوط لكن ،العادية الثياب في اإلحرام فيصح اشرًط ليس اإلحرام ثوبي لبس

  .اإلحرام ثوبي لبس للرجل
  
  : اإلحرام ثوبي بلبس القربة نية): ١٦( المسألة �

  . اإلحرام بيثو لبس في القربة قصد اوجوًب األحوط :الخامنئيـ  )٣(الخميني
زيـن  -)٦(الحـائري -السـبحاني -الشـيرازيان -)٥(الخراساني-)٤(السيستاني

  .اإلحرام ثوبي بلبس القربة ينوي أن يجب :الدين
  .اإلحرام يبثو ولبس، ثيابه لخلع القربة قصد يجب ال :الزنجاني

 لـذلك النيـة وجـوب فـي ظـاهر وهـو ،اإلحرام لبس نية) عصفور آل( ذكر: أقول
  .عنده

                                      
 . ٥٦٦، جامع أحكام الحج والعمرة : م  ٦٧٦ م:  الحج مناسك جامع )١(

 .لبسهما بعد التلبية بإعادة الفقهاء بعض احتاط، التلبية حين اإلحرام ثوبي يلبس لم لو )٢(

  يقصد الطاعة أيًضا عند نزع المخيط. األحوط األولى أن :الخميني )٣(
 . ١٠٩وملحقاتها : مناسك الحج  )٤(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٥(
 . ٤٦ والعمرة : الحج في مسائل )٦(
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  : اإلحرام ثوبي نزع أو تبديل): ١٧( المسألة �

 أو الوسخ إلزالة ونزعهما تبديلهما يجوز بل، الثوبين لبس استدامة تجب ال متفق:
  . الجملة في منهما التجرد يجوز بل، للتطهير

 احتيـاط موافـق بلكـه افضـل عـوض كـرده را احـرام جامـۀ rُـرم گـر ا:))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
 �̂ م ورو  كه است آن استحبا Yاى مكه، به دهن�  rُـرم آن در كـه را هـاى جـام #ـان طواف ;�
  .شده بپوشد
  : اإلحرام ثوبي على الزيادة): ١٨( المسألة �

 شـروط حفـظ بشـرط ولكن غيره أو لبرٍد الثوبين على الزيادة بلبس بأس ال :متفق
  .اإلحرام لباس

  : اإلحرام ثوبي تنجس): ١٩( المسألة �

   :األولى الصورة
  .بذلك بأس ال :متفق؛ الصالة في عنها معفو نجاسة تكون أن

        : : : : الثانيةالثانيةالثانيةالثانية    الصورةالصورةالصورةالصورة
  :عنها معفو غير نجاسة تكون أن

 الفياضـ  الحائريـ  الشيرازيانـ  الحكيمـ  السيستانيـ  )٣(الخوئيـ  )٢(الخميني
   .التطهير أو التبديل إلى المبادرة اوجوًب األحوط :الدين زينـ 

  .تبديله أو تطهيره اوجوًب ألحوطفا إحرامه لباس تنجس إذا :الخامنئي
 وأضـاف . ً فـورا التبـديل أو التطهيـر يجـب :عصفور آلـ  الخراسانيـ  مكارم

  .أمكنه ما متى تطهيره وجب ذلك تعذر إذا )مكارم(

                                      
 .١٩٥المناسك الفارسي: م  )١(

 .ذلك إرادة منها يظهر العبارة لكن) المبادرة( كلمة) الخميني( يذكر لم )٢(

 >وله إلقاء المتنجس منهما واالكتفاء باآلخر إزاًرا<. ٢١٧لحج واستفتاءاتها : س مناسك ا )٣(
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  .التبديل أو التطهير يجب :السبحاني
  األحوط األولى المبادرة إلى التطهير أو التبديل. الهاشمي:
 أحـد تـنجس ولو، االحتياط مقتضى خالف النجس لثوبا في اإلحرام :الزنجاني

 يجب لم لو النزع أو التبديل أو التطهير إلى المبادرة اوجوًب فاألحوط كالهما أو الثوبين
  .لبسه

  : المحرم بدن تنجس): ٢٠( المسألة �

  .البدن تطهير إلى المبادرة اوجوًب األحوط :)١(الهاشمي -الخميني
  .التطهير إلى المبادرة اوجوًب فاألحوط عنها امعفًو تكن لم إذا :الدين زين

  .للتطهير المبادرة ااستحباًب األحوط :الشيرازيان
  .التطهير إلى المبادرة ال تجب :)٣(الحكيم -)٢(السيستاني

ه :))))٤٤٤٤((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين Yس بدن ��  لباس هر� � �N رمr يد شود ، بدون �� خ�� � M� ايد تطه��  را آن �O 
�  گر ا و� عوض كند؛ را لباس ��  �µس مواردى كه در .ندارد كّفاره نكند، را �ر ا � �N لباس بودن 

ازگزار �O س ندارد، اش�ل � �N لباس احرام بودن  �   .ندارد اش�ل ن��
  : اإلحرام نية واجبات): ٢١( المسألة �

  .تعالى اهللا إلى القربة قصد -١
 .بحكمه ما أو الميقات من اإلحرام في للشروع مقارنة النية تكون أن -٢

                                      
 . ٤٦، س ٢١استفتاءات في الحج:  )١(

  .١٥٤المناسك المحشى:  )٢(
  . ٩٠فتاوى الحج والعمرة :  )٣(

 .١٨٨-١٨٧المناسك الفارسي: م  )٤(
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 حـج أم إفـراد حـج أم تمتـع حـج، تمتـع عمـرة أم مفـردة عمرة، النسك تعيين -٣
 .)١(لغيره أم لنفسه، باإلفساد الواجب أم المستحب أم النذر أم اإلسالم حجة، قرآن

رم، العمرة أو الحج فقد أحـ امن أتى بالتلبية الواجبة ناوًي: )٢(الخامنئي -ني يمالخ
  .اقصدًي اأمًر اإلحرام ليسف سواء قصد اإلحرام أو لم يقصد،

إذا قصد العمرة أو الحج وأتـى بالتلبيـة فقـد أحـرم، وهـذا هـو المـراد  :)٣(الخوئي
  بقصد اإلحرام.
  .-ولو إجماًال -تلك األمور نّية اإلحرام هي أن يقصد تحريم :الهاشمي -مكارم

 التقـرب نيـة وعلـى، ااحتياًطـ والنـدب الوجـوب علـى النيـة تشـتمل :عصفور آل
  .)٤(احتًم

  : االستدامة الحكمية للنية :تنويه
اليجب التلفظ في النيـة كمـا اليجـب استحضـارها فـي : )٥(الخامنئي –الخميني 

فرق من هـذه  القلب تفصيًال بل يكفي البناء على العمل بذلك النحو. و بعبارة أخرى ال
نسـان يشـرب المـاء مـع اإل ّنأوفي غيرها من األعمـال فكمـا الجهة بين النية في العبادة 

  فإن قصد العبادة بهذا النحو يكون قد حقق النّية. ،صدالق
 - امثًلـ - اإلسالم حج في التمتع بعمرة أحرم: الوقت ذلك في قال إذا :الدين زين

، ذلـك أجـزاه النيـة هذه على والحج العمرة في أعماله تابع ثم اهللا، إلى قربة التمتع حج

                                      
 ج أو العمرة فيما بعد.ال مانع أن ينوي في بداية اإلحرام أن يعين نوع الح مكارم: )١(

 . ٢٩١ – ٢٥١المناسك الفارسي : م )٢(

 . ١٦٢المناسك المحشى:  )٣(

  .نية كل ذكر عند نعيده فلن بالك على هذا ليكن )٤(
 . ٥٣٩المناسك الفارسي : م  )٥(
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 يشـترطها التـي للنيـة الحكميـة دامةاالست هي األعمال في للنية اإلجمالية المتابعة وهذه
  .أجزاؤها تتم حتى عبادة كل صحة في الفقهاء
 فـال األولـى النيـة علـى ويسـتمر يبقـى أن هـي الحكميـة االسـتدامة :عصفور آل
  .ابعًض أو كًال يخالفها ما يحدث
  : ): التلفظ بالنية٢٢( المسألة �

  ال يجب التلفظ بالنية، فالنية أمر قلبي. متفق :
الثابت هو استحباب التلفظ بالنية في اإلحرام فقط دون سـائر أعمـال  :)١(يالخامنئ

  الحج والعمرة.
  يستحب التلفظ بنية اإلحرام مقارًنا للتلبية. السيستاني:

اسـتحباب الـتلفظ بنيـات أعمـال الحـج هـل ثبـت لـديكم س:     ::::)٢(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  ج: لم يثبت ذلك في جميع أفعال الحج. والعمرة؟

ن هب :))))٣٣٣٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ، و iره از مناسک كدام هيچ در نّيت آوردن ز�� TU زمÉ نيست .
ن به را است نيت مستحب احرام ب� در   .بياورد ز��

  يستحب التلفظ بنية اإلحرام. الهاشمي:
  .الحج أعمال بنيات التلفظ يستحب: )٤(الخوئي

  .بالنيات التلفظ األولى :كارمم
  ال الحج والعمرة.يستحب التلفظ بالنية في أعم :)١(السيد صادق

                                      
  www.islamasil.comمركز اإلسالم األصيل للثقافة واإلعالم:  )١(
  هـ ، إال أنهم رفضوا ختم جوابهم. ١٤٣٩ربيع اآلخر  ٩تاريخ جواب مكتب النجف األشرف خطًيا، ب )٢(
 .٢٠٦م  المناسك الفارسي: )٣(
 . ٤٢٩، س  ١٤٤:  ٣صراط النجاة  )٤(
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  : في العبادة): دخول الرياء ٢٣( المسألة �

إذا  دخول الرياء في العبـادة يفسـد العبـادة ويبطلهـا، وتجـب إعـادة العبـادة متفق:
مـن  سـابًقا كما لو أخبـر النـاس بمـا فعلـه –أما الرياء المتأخر عن العبادة . كانت واجبة

فهـو ال يفسـد  -نـاء والجـاه والمـالطاعة رغبة في األغـراض الدنيويـة مـن المـدح والث
  .)٢(، وإن أفتى بعض الفقهاء بحرمتهالعبادة

، ثـم خطـر فـي بالـه أن ءإذا أتى بالعمل بنية القربة خالصة من دون ريا :)٣(الحكيم
ذلك يرفعه عند الناس لم يضر ذلك في صحة العمل بعد أن لـم يكـن عملـه مـن أجـل 

ه عن العمل، فليتعـوذ منـه وليسـتمر صّدذلك، بل قد يكون ذلك من وساوس الشيطان لي
  في عمله. 
  :الضمائم في العبادة ): دخول ٢٤( المسألة �

ا غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحـة إن كانـت مقصـودة تبًعـ :)٤(الخميني
ا فـال إشـكال، وإن كـان امتثـال األمـر الصـالتي محضـً  يوالغرض األصل يوكان الداع

ا للداعي بحيث لو لـم ينضـم وكذا إذا كان كل منهما جزًء، بالعكس بطلت بال إشكال
ا، واألحوط بطالن العمل فـي جميـع مـوارد ا ومحرًككل منهما إلى اآلخر لم يكن باعًث

  .عن كونهما مستقلين اشتراك الداعي حتى مع تبعية داعي الضميمة فضًال
إلـى اعـث ، ويكـون البالنيـة، وهـي أن يقصـد الفعـل :)٦(الخراساني -)٥(الخوئي

ن يكـون ذلـك بـداعي الحـب لـه ، مـن دون فـرق بـين أالقصد المذكور أمر اهللا تعـالى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .٣٧١مسألة : م  ١٠٠ )١(

 انظر في ذلك الرسائل العملية، عند الحديث عن نية الوضوء، ونية الصالة. )٢(

 . ١٠٢، المسألة ٤١:  ١منهاج الصالحين  )٣(

 .١٥٧:  ١تحرير الوسيلة  )٤(

 . ٣٧:  ١منهاج الصالحين  )٥(

 .٣٥:  ٢منهاج الصالحين  )٦(
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إليهـا  فلو ضّم ،، ويعتبر فيها االخالصسبحانه، أو رجاء الثواب، أو الخوف من العقاب
إليهـا غيـره مـن الضـمائم الراجحـة، كـالتنظيف مـن الوسـخ، أو  ، ولـو ضـّمالرياء بطـل

ا ، أو كان كل مـن األمـر والضـميمة صـالًحضميمة تابعةفإن كانت ال، المباحة كالتبريد
، واألظهـر عـدم قـدح الفعل، لم تقدح، وفي غير ذلك تقـدح لالستقالل في البعث إلى

  .ا لحبط الثوابارن، وإن كان موجًبالعجب حتى المق
فته إلـى اهللا تعـالى إضـافة ا به بإضا، وهي أن يقصد الفعل متعبًدالنية :)١(السيستاني

، مـن دون لى القصد المذكور أمر اهللا تعالىيكفي في ذلك أن يكون الباعث إ، وتذللية
ن يكون ذلك بـداعي الحـب لـه سـبحانه، أو رجـاء الثـواب، أو الخـوف مـن فرق بين أ

م إليهـا غيـره مـن ، ولـو ضـاالخـالص فلـو ضـم إليهـا الريـاء بطـل. ويعتبر فيها العقاب
فإن قصد بهـا القربـة  -كالتبريد–ة أو المباح -كالتنظيف من الوسخ-الضمائم الراجحة

أيًضا لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح وإن كان الداعي اإللهـي صـالًحا لالسـتقالل علـى 
األحوط لزوًما. وال يقـدح العجـب المتـأخر وكـذا المقـارن، إال إذا كـان منافيـًا لقصـد 

  القربة كما إذا وصل إلى حد اإلدالل بأن يمّن على الرّب تعالى بالعمل.
ا كإرضـاء الوالـدين ال يضر فـي التقـرب نيـة الضـمائم الراجحـة شـرًع :)٢(مالحكي

بالعمــل واســتجالب دعائهمــا أو دعــاء المــؤمنين، وتعلــيم الجــاهلين، بــل ذلــك يؤكــد 
  ا نية الضمائم المباحة كالتبرد .كما ال يضر أيًض ،التقرب
لعبـادة جبـة لحرمـة اخر غير الرياء إن كانـت محرمـة وموالضمائم األ :)٣(الفياض 

، فالظاهر صحة العبـادة إذا كـان داعـي أبطلت العبادة، وإال فإن كانت راجحة أو مباحة

                                      
 . ٤٤:  ١منهاج الصالحين  )١(

 . ١٠٣، المسألة ٤١:  ١منهاج الصالحين  )٢(

 . ٥٧٢، المسألة ٢٣٧:  ١منهاج الصالحين  )٣(
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لألمر به ولو لـم تكـن تلـك ، بحيث يفعل ا لالستقالل في البعث إلى الفعلالقربة صالًح
  .ا لالستقالل فالظاهر البطالنيكن صالًح ، وإن لمالضميمة

ميمة أخرى وكانت راجحـة كمـا إذا إذا قصد االنسان بوضوئه ض :)١(زين الدين 
 يا إلى اهللا وقصد به تعليم الغير صورة الوضوء، فإذا كانت القربة هي الـداعتوضأ متقرًب

ا لهـا حكـم بصـحة الوضـوء، وكـذلك إذا ا تبعًيـالمستقل للفعل وكان قصد التعليم داعًي
مـل لـو كـان يجـاد العإ، يكفي فـي  ا مستقًالكان كل من قصد القربة وتعليم الغير داعًي

ا أو كان ا. وإذا كان التعليم هو الداعي المستقل للفعل وكانت القربة مقصودة تبًعمنفرًد
ــبطالن فــي هــاتين  الــداعي للفعــل هــو المجمــوع المركــب مــن القصــدين فالظــاهر ال

ا به الصورتين. وكذلك الحكم إذا كانت الضميمة المقصودة مباحة كما إذا توضأ متقرًب
د به التبريد فتجري فيها الفـروض السـابقة وتترتـب عليهـا أحكامهـا إلى اهللا تعالى وقص

ا. وإن كان األحـوط إعـادة الوضـوء فـي مـا إذا كـان كـل مـن القربـة والضـميمة جميًع
  .ا مستقًالالمباحة داعًي

  : التلبية من الواجب المقدار): ٢٥( المسألة �

 لبيـك( يقول أن الواجب :الحكيم -السيستاني - الخوئي - الخامنئي - الخميني
  .)٢()لبيك لك شريك ال لبيك، لبيك اللهم

، والملك لك والنعمة الحمد إن( يضيف أن الزوًم واألحوط :الدين زين وأضاف
  ).لك شريك ال

                                      
 . ١٢٠:  ١كلمة التقوى  )١(

  (إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك). واألفضل أو األحوط استحباًبا أن يضيف )٢(
، والملـك لـك والنعمة الحمد إن، لبيك اللهم لبيك( أضاف أيًضا االحتياط من مزيًدا أراد وإذا الخامنئي:

 ).لبيك لك شريك ال
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 إن، لبيـك لك شريك ال لبيك، لبيك اللهم لبيك( يقول :عصفور آل - الشيرازيان
  .)١()لك شريك ال، والملك لك والنعمة الحمد

 إن، لبيك لك شريك ال لبيك، لبيك اللهم لبيك( يقول اوجوًب األحوط على :مكارم
  ).لك شريك ال، والملك لك والنعمة الحمد

  التلبية الجامعة لجميع اآلراء: ::::فائدةفائدةفائدةفائدة

، متبـاين التلبيـة مـن الواجـب المقـدار فـي ورأيهـم، اكثيـًر المراجـع عدد كان إذا
 المقـدار فـي اخـتالف وجود إلى اًلإجما يشار أن واإلرباك التشويش من امنًع فاألفضل
  .تعالى اهللا إلى وقربة اامتثاًل بالجميع أتى إذا بالتفصيل المكلف جهل يضر وال، الواجب

 - فاألفضـل، األخيرة) لبيك( بكلمة يأتون ال عصفور آل الشيخ مقلدي أن وحيث
) بيـكل( كلمـة مـع تـارة، للجميـع مـرتين التلبية إعادة - مقلديه وجود حال في سيما ال

 أن دون المراجـع جميع رأي على صحيحة التلبية تكون وهكذا. بدونها وتارة، األخيرة
  .وتشويش ارتباك في الحجيج ندخل

  : طريقة التلفظ بالتلبيات): ٢٦( المسألة �

  : همزة (انّ) بين الفتح والكسر:أوالً
  .الهمزة بكسر تقرأ: الحكيم - )٣(السيد صادق - )٢(الخامنئي
  .إشكال بال اصحيًح كان الهمزة بكسر قرأ إذا :)٤(السيستاني

  .ذلك ترك ينبغي ال بل، بالكسر قراءتها األولى :الدين زين
  .بفتحها أو الهمزة بكسر) الحمد إن( قراءة يجوز :عصفور آل

                                      
 األحوط استحباًبا أن يضيف قوله (لبيك) في نهاية التلبية.  الشيرازيان: )١(

 ، مجلد االستفتاءات الجديدة. www.leader.irموقع  )٢(

  .ق.هـ ١٤٢٨ /٨/١١ بتاريخ خطي استفتاء )٣(
 .خطي استفتاء )٤(
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  : وصل وفصل التلبية:اثانيً
ل لو قال الملبي في المقطع الثالث من التلبية: (إّن الحمد) بفتح الدال وسكت ثم قا

وسكت، ثم قال (لك والملك) وسكت ثـم قـال (ال شـريك لـك لبيـك) فهـل  (والنعمة)
ينعقد إحرامه بهذه الكيفية، أم ال بّد أن يصل فيقول: (إن الحمد والنعمة لـك والملـك) 

  ؟ثم يقول (الشريك لك لبيك)
  . الوصل اوجوًب األحوط : )١(الخوئي

  . لالوص ااستحباًب األحوط: الشيرازيان - السيستاني
  : : حكم الوقف بالحركة والوصل بالسكوناثالثً

  يجب أن تكون التلبية صحيحة عند أهل اللسان. :)٢(الخامنئي
[أي يقـف  المراعـاة ااألحـوط اسـتحباًب :)٤(الصـافي -الحكـيمـ  )٣(السيستاني

  .بالسكون، ويصل بالحركة]
  ال إشكال في كلتا الصورتين. :)٥(مكارم
  ي االحتياط في ذلك.يجر :)٧(الفياض -)٦(الخوئي

  ): تلبية األخرس :٢٧( المسألة �

األخرس يشير بإصبعه إلى التلبية مـع تحريـك لسـانه، وال : )١(الخامنئي -الخميني
  تجزئه االستنابة.

                                      
 .٦٧٠: س  ٢صراط النجاة  )١(

 . ١٦٨المناسك المحشى:  )٢(

 . ١٠٦وملحقاتها : مناسك الحج   )٣(

 . ٢٧٣استفتاءات حج : س  )٤(

 .٣٧٥س:  ٣الفتاوى الجديدة  )٥(

 .٢١٣مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )٦(

 . ٣٣المسائل المستحدثة :  )٧(
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األخرس لعارض مع التفاته إلى لفظـة التلبيـة يـأتي بهـا علـى قـدر مـا  السيستاني:
ارها بقلبه وأشار بإصـبعه إليهـا علـى ك بها لسانه وشفتيه حين إخطيمكنه، فإن عجز حّر

ك لسـانه ، فيحـّرهنحو يناسب تمثيل لفظها. وأما األخرس األصم من األول ومن بحكمـ
  ا.ا بمن يتلفظ بها، مع ضم اإلشارة باإلصبع إليها أيًضوشفتيه تشبيًه

شـارة إلـى التلبيـة بإصـبعه مـع خرس أن يجمع بين اإلاألحوط في األ الخراساني:
  .اإلستنابة لهاتحريك لسانه و

  .صبعهإك لسانه ويشير بخرس يجزيه عن التلبية أن يحّراأل الحكيم:
  : اإلحرام تروك ارتكاب ونية التلبية): ٢٨( المسألة �

 علـى العـزم اإلحـرام صـحة فـي يعتبـر ال :الخراسـاني - الخـامنئي - الخميني
 المحّرمـات من جالح يبطل ما ارتكاب قصد، نعم .وبقاًء احدوًث اإلحرام تروك اجتناب

  .الحج قصد مع يجتمع ال
 إال، وبقـاًء احـدوًث محرماتـه تـرك علـى العزم اإلحرام صحة في يعتبر ال :الخوئي

  .واالستمناء الجماع
  يجامع أن على المفردة العمرة في اإلحرام حين اعازًم كان إذا :السيستاني

 في الحال وكذا. رامهإح بطالن فالظاهر، ذلك في تردد أو السعي من الفراغ قبل زوجته
  .األحوط على االستمناء

  .اإلحرام محرمات ترك قصد على اإلحرام صحة تتوقف ال :السبحاني -الحكيم
 ففـي ضـرورة بـال المحظـورات أحـد اقتـراف التلبيـة حـين ينوي كان إذا :مكارم

  .إشكال اإلحرام صحة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ٢٩٤المناسك الفارسي : س  )١(
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 اإلحـرام اتمحّرمـ تحـريم إنشـاء على نيته تشتمل أن ااستحباًب األحوط :الحائري
ليس لدينا محّرم يبطل الحّج أو العمرة، وإّنما المعّبر  :اأيًض وقال. ًالإجما ولو نفسه على

عنه في الروايات هو الفساد، وليس المقصود بـه الـبطالن، وإّنمـا المقصـود بـه وجـوب 
  .)١(اإلعادة عقوبًة
م علـى ال يشترط في صحة اإلحرام العزم من المحِرم حـين نيـة اإلحـرا الهاشمي:

  .عدم ارتكاب تروك اإلحرام حتى االستمتاعات
الســيد . وقــال مخصوصــة أمــور بتــرك االلتــزام هــو اإلحــرام معنــى الشــيرازيان:

: المعتبر في اإلحرام البناء علـى تحـريم التـروك عليـه، ال العـزم علـى التـرك، )٢(صادق
ى استمرار التـرك لـم فليس اإلحرام إال التلبية المسبوقة بالنية، فلو لم يعزم من األول عل

يبطل إحرامه، فمن لّبى بقصد الحج وكان بنـاؤه التظليـل أو ارتكـاب بعـض محرمـات 
  اإلحرام انعقد إحرامه ولم يكن مضًرا به على األقوى.

أن يعـزم فـي نفسـه علـى  - عند وصـوله إلـى الميقـات - وجب عليه :الدين زين
لـى أن يـتّم أعمـال نسـكه اجتناب جملة من المنهّيات المخصوصة منـذ ذلـك الوقـت إ

ينشـئ لنفسـه صـفة اإلحـرام  - بهذا العزم المستقر في نفسـه - الذي أراد القيام به، وهو
 ذكره، المتقدم عزمه من الذي يجب عليه في تأدية النسك، فالصفة التي تحصل لإلنسان

  .هي اإلحرام المنهيات بترك النفساني التزامه ومن
 محّرمـات اجتنـاب علـى يعـزم أن المكلـف نم اإلحرام نية تحقق في يكفي ،نعم
  .التفصيل على إحرامه حين اعلًم بها يحط لم وإن اإلجمال وجه على اإلحرام
  

  

                                      
 . ٤١ والعمرة : الحج في مسائل )١(

 . ٥٨٩جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(
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  ): ستر ما بين السرة والركبة :٢٩( المسألة �

األحوط تغطية السّرة حال اإلحرام. >يعتبر فـي اإلزار أن يكـون سـاتًرا : )١(الخوئي
ر في الرداء أن يكون ساتًرا للمنكبـين، واألحـوط كـون من السّرة إلى الركبة، كما يعتب

  اللبس قبل النية والتلبية، فلو قّدمهما عليه أعادهما بعده<.

زار بمقدار ما يستر بين السرة ن يكون اإلأحوط ما يلزم على األ ّنإ>: )٢(السيستاني
 .عـن وجوبـه فـي تمـام مدتـه حـرام فضـًالوال يلزم سـتر السـرة عنـد عقـد اإل ،والركبة

  >اليجب على المحرم تغطية السّرة حال تأدية مناسك الحج<.

 المحـرم علـى لبسه يحرم ما ينزع أن بعد  الثوبين لبس في يجب :))))٣٣٣٣((((السيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادق
والسـرة،  الـركبتين بـين مـا سـاتًرا إزاًرا أحـدهما يجعـل بـأن وذلك بأحدهما، يأتزر أن

  أقًال. للمنكبين ساتًرا اآلخر رداًء ويجعل
  

  ): تحريك ثوبي اإلحرام عند التلبية :٣٠( المسألة �

ال يجـب فـتح أو تحريـك  :)٧(الحكـيم -)٦(السيستاني -)٥(الخوئي -)٤(الخامنئي
  الرداء أو اإلزار عند عقد النية والتلبية.

  

  

                                      
 .١٩٠مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )١(

 .١٧٤ – ١١١مناسك الحج وملحقاته :  )٢(

 .٥٥٧أحكام الحج والعمرة: م جامع  )٣(
 www.islamasil.comمركز اإلسالم األصيل للثقافة واإلعالم:  )٤(
 .١٨٩مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )٥(

 .١١٢مناسك الحج وملحقاته :  )٦(

 . ٨٧فتاوى الحج والعمرة :  )٧(
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  المسألة: رفع النساء أصواتهن أثناء التلبية : �

واف بحيـث إذا جهرت المرأة بالتلبية أو بـالقراءة فـي صـالة الطـالسيستاين: السيستاين: السيستاين: السيستاين: 
  .الجواب: ال يبطل يسمعها األجنبي فهل يبطل عملها؟

م مردان است مستحب :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين Yرم شـدن، هن�r امـا. بگوينـد بلنـد را تلبيـه 
�  بلند Mdن به توسط تلبيه گف rرم كه طوری ز�� rـرک  نوعـاً  گـر ا بلكـه اسـت مكـروه بشـنود ��
شد طل احتياط بنا;�  و حرام ��   .است ��

  ): االشتراط في اإلحرام وفائدته :٣١( المسألة �

ذكـر جماعـة مـن الفقهـاء: أن الحـاج أو المعتمـر إذا لـم يكـن سـائقًا  السيستاني:
 -للهدي، واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحّله حيث حبسه، فعرض لـه عـارض

حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين، كـان  -من عدو أو مرض أو غيرهما
ا االشتراط أنه يحل بمجـرد الحـبس مـن جميـع مـا أحـرم منـه، وال يجـب عليـه أثر هذ

الهدي وال الحلق أو التقصير للتحّلل من إحرامه، كما ال يجـب عليـه الطـواف والسـعي 
للتحّلل من النساء إذا كان محصورًا. وهذا القـول وإن كـان ال يخلـو مـن وجـه، إال أن 

فـي كيفيـة التحّلـل عنـد الحصـر  اسك الحجمن ضمنذكره  تماألحوط لزومًا مراعاة ما 
  والصّد، وعدم ترتيب األثر المذكور على اشتراط التحّلل.

الدعاء الوارد فـي مسـائل الحـج (إن حبسـني حـابس) لـو قالهـا  س:: )٢( الخامنئي
المكلف بنية الشرط على اهللا تعالى، وحصل لـه حـبس أو مـانع معتبـر، فهـل يحـّل مـن 

  ال يحّل من إحرامه بدون الذبح. ج:بح؟ رامه مباشرة بدون أن يذإح

                                      
 .٢٢٤المناسك الفارسي: م  )١(

 مكتب سماحته في قم المقدسة. استفتاء مختوم حصلت على صورة منه من خالل )٢(
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ه يستحب للمحرم أن يشـترط عنـد نيـة اإلحـرام علـى اهللا تعـالى أن يحّلـ الحكيم:
الهدي فإن كان اشترط فـي إحرامـه  ولم يكن قد ساقإذا حصر المحرم فحيث حبسه. 

ه اهللا تعالى حيث حبسه تحلل بال حاجة إلى هدى، وإال وجـب عليـه أن يرسـل أن يحّل
 في المصـدود. لكنـه ال يحـّل ذكورليذبح في مكة أو في منى، على التفصيل الم بهدي

   وفي كفاية االستنابة في الطواف إشكال. ،له النساء حتى يطوف بالبيت ولو في عمرة
المحصور إذا كان قد اشترط حين اإلحرام أن يحّله اهللا حيث يحـبس، الهاشمي: 

نمـا يحـّل بالتقصـير أو الحلـق وإن كـان فالظاهر عدم وجوب الهدي عليه لإلحـالل، وإ
   ضم الهدي أحوط.

أو  احـرام ثـم صـار محصـوًرإذا تال دعاء الشرط المستحب قبل اإل س:: )١(مكارم
حـرام نـه يخـرج مـن اإلأا، فهل تنطبق عليه أحكام المصدود أو المحصـور، أم مصدوًد

  األحوط بل األقوى وجوب أضحية عليه. ج: بدون هدي ؟
أن المحرم إذا اشترط على اهللا تعالى حـين  :نتيجة في نهاية المطاففال :)٢(الفياض

بصرف عروض الحصر عليه على أساس أنه تعـالى  حرامه أن يحله منه إذا أحصر حّلإ
أكـان ذلـك  أحق من وفى بما اشترط عليه بدون التوقف على بلوغ الهدي محله، سواًء

  و مقتضى التعليل فيها.حرام الحج أو العمرة المفردة أو المتعة، كما هإفي 
>يستحب أن يشترط عند إحرامه على اهللا عّز وجّل بأن يحّلـه إذا  :)٣(السيد صادق

عرض له مانع عن إتمام نسكه من حج أو عمرة، وأن يتمم إحرامه عمرة إذا كان للحج 
ولم يمكن اإلتمام<، >وال يتحلل إال أن يبعث بهديه إلى محّله<، >والظاهر تحققـه بـأي 

  ن، واألولى أن يكون بما في صحيحة ابن عّمار<.لفظ كا

                                      
 . ٤٧٦: س  ١الفتاوى الجديدة  )١(

 . ٢٧٧:  ٩تعاليق مبسوطة  )٢(

 . ٩٨٣ -٩٨٢مسألة : م  ١٠٠٠ - ٥٩٥والعمرة : م جامع أحكام الحج  )٣(
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  : مندوبة تلبيات): ٣٢( المسألة �

، لبيـك المعـارج ذا لبيـك( قوله المحرم يضيف أن استحباب الصدوق الشيخ روى
 الـذنوب غّفـار لبيـك، لبيـك السـالم دار إلى اداعًي لبيك، لبيك إليك والمعاد تبدئ لبيك
، لبيـك إليـك الفقـراء ونحـن الغنـي أنـت لبيـك، لبيك إليك اومرغوًب امرهوًب لبيك، لبيك
 الحسـن والفضـل النعمـاء ذا لبيك، لبيك الحق إله لبيك، لبيك واإلكرام الجالل ذا لبيك

 لبيـك، لبيك عبديك وابن عبدك لبيك، لبيك العظام الكرب كشاف لبيك ،لبيك الجميل
 امًعـ وعمـرة حجـةب لبيـك ،لبيـك محمـد وآل بمحمد إليك أتقرب لبيك، لبيك كريم يا

 تمامهـا تلبيـة لبيـك، لبيك التلبية أهل لبيك، لبيك الحج إلى متعة عمرة هذه لبيك، لبيك
  . )١()لبيك عليك وبالغها

  .)٢(والتأخير كالتقديم االختالفات بعض مع صحيح بسند الطوسي الشيخ ورواه
 صـفائح علـى نبيـا سـبعين في مّر وأنه مصر رملة من أحرم ×موسى أن> وروي

 خبـر فـي وروي. <لبيك عبديك وابن عبدك لبيك :يقول القطوانية العباء عليهم روحاءال
 عليـه ليـف مـن خطامـه أحمـر، جمـل علـى الروحـاء بصفائح مّر ×موسى أن> آخر

 بصـفائح ×متـى بـن يـونس ومـّر <لبيك كريم يا لبيك> :يقول وهو قطوانيتان عباءتان
 بصـفائح ‘مريم بن عيسى ومّر <كلبي العظام الكرب كشاف لبيك يقول وهو الروحاء
 الروحـاء بصـفائح |محمـد ومّر <لبيك ،أمتك ابن عبدك لبيك> :يقول وهو الروحاء

  .الجبال وتجيبه يلبي ×موسى وكان. <لبيك المعارج ذا لبيك> :يقول وهو
  . لبيك :وقال وجّل عّز ربه ×موسى أجاب ألنه إجابة التلبية وسّميت

 |اهللا رسـول لّبـى لّمـا> :قـال ×عبـداهللا أبي عن الصحيح الحديث في وجاء
 ال ،والملـك لـك والنعمـة الحمـد إن ،لبيـك لـك شريك ال لبيك ،لبيك اللهم لبيك( :قال

                                      
  . ٥٢٩:  ٢من ال يحضره الفقيه ج  )١(
  .٢ح  ٤٠/ أبواب اإلحرام ب  ٣٨٢:  ١٢وسائل الشيعة  )٢(
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 وكـان، المعـارج ذي مـن يكثـر ×وكـان )لبيك المعارج ذا لبيك ،]لبيك[ لك شريك
ــ لقــي كلّمــا يلّبــي  أدبــار وفــي ،الليــل آخــر ومــن ،اوادًيــ هــبط أو أكمــة عــال أو اراكًب

  . )١(<الصلوات
 رسـول قـال> :قـال ×جعفـر أبـى عن شتى رجال عن فضال ابن موثق في وجاء

 ملـك ألـف ألـف لـه اهللا أشهد اواحتساًب اإيماًن مرة سبعين إحرامه في لّبى من :|اهللا
  . )٢(<النفاق من وبراءة النار من ببراءة

  : التلبيةأصل ): الشك في ٣٣( المسألة �

ل قام بالتلبية أو ال وهو ما زال في الميقات، يبني على إذا شك ه:  الصورة األولى
  العدم، ويأتي بها.

  إذا شك هل قام بالتلبية أو ال بعدما تجاوز الميقات:الصورة الثانية: 
 -إذا شك المكّلف أّنه لّبى أم لم يلـّب فـإن كـان قـد تجـاوز الميقـات  الهاشمي:

 وجبـت اللـم يعـتن بشـّكه، وإ - أعني المحّل الذي ال يجوز له تجاوزه من دون إحرام
  إعادة التلبية، كما أّنه إذا لّبى وشك في صحة تلبيته بعد الفراغ منها بنى على الصحة.

من شّك بعد تجاوز الميقـات وقبـل البـدء فـي األعمـال فـي أصـل  :)٣(الخراساني
  التلبية؛ ال يعتني بشكه.

 فــي لــدخولكا للتلبيــة المتعــارف تجــاوز المحــل بعــد أمــا :))))٤٤٤٤((((الســيد صــادقالســيد صــادقالســيد صــادقالســيد صــادق
  بها. اإلتيان على ويبني التجاوز، فتجري قاعدة األول الشوط أول في ولو الطواف
  

                                      
 .٣٢٥:  ٢لفقيه ج من ال يحضره ا )١(

  .١ح  ٤١/ أبواب اإلحرام ب  ٣٨٦:  ١٢وسائل الشيعة  )٢(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(

 .٦١٤جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٤(
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  : التلبية تكرار): ٣٤( المسألة �

 مـا وتكرارهـا التلبية من اإلكثار ويستحب، واحدة مرة التلبية قراءة الواجب :متفق
 الركـب مالقاة وعند، والهبوط العلو عند وكذا، والنزول الركوب عند سيما ال، استطاع

  .وباألسحار
  .)لبيك اللهم لبيك( يقول أن التكرار في يكتفى أنه والمشهور

  :)١(التلبية قطع): ٣٥( المسألة �

 وعلـى .)٢(مكـة بيـوت موضـع مشاهدة عند التلبية قطع التمتع عمرة اعتمر من على
 وعنـد ،الحـرم خـارج مـن جـاء إن الحـرم دخـول عنـد قطعهـا مفـردة عمـرة اعتمر من
 ، ـعلى خالف بين الفقهاء ـ لإلحرام مكة من خرج قد كان إن المشرفة الكعبة هدةمشا

  . عرفة يوم من الزوال عند التلبية قطع الحاّج وعلى
  ): من آداب دخول الحرم المكي والمسجد الحرام :٣٦( المسألة �

 غفـر بسـكينة دخلهـا من: قال أنه×  عبداهللا أبي عن عّمار بن معاوية صحيح -١
  . )٣(متجبر وال متكبر غير يدخلها: قال؟ بسكينة يدخلها كيف: قلت، بهذن له

 وقولـك المنـزل كتابـك فـي قلـت إنـك اللهم: >المكي الحرم دخول عندوقل  -٢
اِمٍر َيـْأِتيَن ِمـن ُكـلِّ َفـجٍّ {  الحق َوَأذِّن ِفي النَّاِس ِبـاْلَحجِّ َيـْأُتوَك ِرَجـاًال َوَعَلـى ُكـلِّ ضـَ
 ومن بعيدة شقة من جئت وقد دعوتك، أجاب ممن أكون أن أرجو يوإّن اللهم} َعِميٍق
 علــّي بفضــلك ذلــك وكــل ألمــرك، مطيًعــا لــك، ومســتجيًبا لنــدائك ســامًعا عميــق فــجٍّ

 إليك، والقربة عندك، الزلفة بذلك أبتغي له، وفقتني ما على الحمد فلك، إلّي وإحسانك
 وآل محمـد على صّل اللهم بمّنك، امنه علّي والتوبة لذنوبي، والمغفرة لديك، والمنزلة

                                      
  بعض الفقهاء يفتي بذلك، وبعضهم يحتاط وجوًبا. )١(

  . ٣٧٨ مسألة : م ١٠٠٠ام به. أحوط وينبغي االلتز: في وجوب القطع تأمل، وإن كان السيد صادق
  .القديمة مكة بيوت المراد الحكيم: )٢(
  .١ح  ٧/ أبواب مقدمات الطواف ب  ٢٠٢:  ١٣وسائل الشيعة  )٣(
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 أرحــم يــا[ برحمتــك وعقابــك عــذابك مــن وآّمنــي النــار، علــى بــدني وحــّرم محمــد
  . )١(]<الراحمين

 هـذا لكـن، شـيبة بنـي بـاب مـن الحرام المسجد دخول استحباب الفقهاء ذكر -٣
  .المسجد توسعة بعد واضًحا ليس الباب

 أن إلـى مسـتقيًما يأتي ثم - حالًيا - السالم باب من فليدخل االستحباب أراد فمن
  .االسطوانات يتجاوز

 رسـول ظهـر× علـي عـال أن بعـد أنـه ×الصادق اإلمام عن الرواية في وجاء
 فصـار، شـيبة بنـي بـاب عند فدفن به فأمر الكعبة ظهر من) هبل( بالصنم رمى| اهللا

  . )٢(ذلك ألجل سنة شيبة بني باب من المسجد إلى الدخول
 الحـرام المسـجد دخلـت إذا: قال× عبداهللا أبي عن عّمار بن معاوية صحيح -٤
 إن لـه اهللا غفـر بخشـوع دخلـه مـن: وقال. والخشوع والوقار السكينة على حافًيا فادخله

 المسجد باب إلى انتهيت فإذا. بتكّبر تدخله ال، السكينة: قال؟ الخشوع ما: قلت. اهللا شاء
 شـاء وما اهللا ومن وباهللا اهللا بسم وبركاته، هللا ورحمة النبي أيها عليك السالم: (وقل فقم
 علــى والســالم ،|اهللا رســول علــى والســالم ورســله، اهللا أنبيــاء علــى والســالم اهللا،

 البيـت واسـتقبل يـديك فـارفع المسجد دخلت فإذا). العالمين رّب هللا والحمد إبراهيم،
 تجـاوز وأن تي،تـوب تقبـل أن مناسـكي أول في هذا مقامي في أسألك إني اللهم: (وقل
 أن أشهد إني اللهم الحرام، بيته بّلغني الذي هللا الحمد وزري، عني وتضع خطيئتي، عن
 إّنـي اللهـم للعـالمين، وهـدى مبارًكـا وأمًنـا للنـاس مثابـة جعلته الذي الحرام بيتك هذا

 ألمـرك، مطيًعا طاعتك، وأؤم رحمتك، أطلب جئت بيتك، والبيت بلدك، والبلد عبدك،

                                      
 .٥٢٩ ٢من ال يحضره الفقيه ج )١(

 .١ح  ٩/ أبواب مقدمات الطواف ب  ٢٠٦:  ١٣وسائل الشيعة  )٢(
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 اللهـم لعقوبتـك، الخـائف إليـك، المضـطر مسألة أسألك بقدرك، راضًيا درك،بق راضًيا
  . )١()ومرضاتك بطاعتك واستعملني رحمتك، أبواب لي افتح

 هللا الحمـد: وقـل الكعبـة إلـى فـانظر المسجد دخلت فإذا( الصدوق الشيخ قال -٥
 . )٢()مينللعال وهدى مبارًكا وأمًنا للناس مثابة وجعلك وكّرمك وشّرفك عظّمك الذي

                                      
  .١ح  ٨/ ب  ٢٠٤:  ١٣ نفس المصدر )١(
 .٢٥٥المقنع  )٢(





 

  
  

 

  

 الفصـل التـــاسع

 اإلحـرام محظـورات
  

  





 

  
  

  

  : إجماالً اإلحرام محظورات): ١( المسألة �

 التفاصـيل بعـض نبّين ثم إجماًال نذكرها، أمور عدة عليه تحرم المكلف أحرم إذا
  .الحاجة مورد

   :كامًال بالبدن المتعلقة التروك
  .للرجال المخيط لبس -١
 .)١(للرجال التظليل -٢

 .الطيب استعمال -٣

 .)٢(التزين -٤

  .)٣(التدهين -٥
 .البدن من الشعر إزالة -٦

 .البدن من الدم إخراج -٧

  .الجسد هوام قتل -٨
  س:بالرأ المتعلقة التروك

  .للرجال الرأس ستر -١
 .للنساء الوجه ستر -٢

  .)١(الماء في االرتماس -٣

                                      
 حكم التظليل مختص بالرجال، وال بأس بالتظليل للنساء واألطفال.  )١(

أفرد بعض الفقهاء (لبس المرأة الحلي) بعنوان مستقل، وكذا (لبس الخاتم للزينة)، وكـذا (اسـتعمال  )٢(
 الحناء للزينة).

 يحرم التدهين إذا كان الدهن ذا رائحة طيبة عطرة. الهاشمي: )٣(
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  :بالعين المتعلقة التروك
  .لرجالوا للنساء االكتحال -١
 .المرآة في النظر -٢

  .)٢(بشهوة النظر -٣
  :باألنف المتعلقة التروك

 .الطيب شم -١

  .الروائح الكريهة عن األنف مسك -٢
  :باألذن المتعلقة التروك

  .األذن تغطية -١
  .النكاح عقد على الشهادة -٢

  :بالفم المتعلقة التروك
  .)٣(وبالعكس للمرأة الرجل تقبيل -١
 .كاحالن عقد إنشاء -٢

 .الفسوق -٣

 .الجدال -٤

  .)٤(الضرس قلع -٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .أيًضا رأسه بعض يرمس ال أن للرجل ألحوطا :الدين زين )١(

  اليحرم النظر إلى الزوجة من دون إمناء، ولو كان بشهوة. الهاشمي: )٢(
  أما تقبيل غير الزوجين فقيّد بالشهوة، أما تقبيل الزوجين فأشكل بعض الفقهاء مع عدم الشهوة. )٣(

، أمـا االسـتمتاع بـالكالم أو الضـم كما أن بعض الفقهاء ذكر اختصاص الحرمة بالجماع والتقبيل والمس
  مثًلا بال إمناء فال يحرم عندهم.

 قّيده أكثر العلماء بصورة خروج الدم. )٤(
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  :باليد المتعلقة التروك
 .بشهوة اللمس -١

 .األظفار تقليم -٢

  .)١( للنساء القفازات لبس -٣
  ج:بالفر المتعلقة التروك

  .الجماع -١
  .االستمناء -٢

  :بالرجل المتعلقة التروك

  .األظفار تقليم -١
  .)٢(للرجال والجورب الخف لبس -٢

  :أخرى تروك
     .البري الصيد -١
  .حمل السالح -٢ 

                                      
ال يجوز للمحرم الرجل أو المرأة المحرمة لبس القفازين، وال فرق بين كونه مخيًطـا  السيد صادق: )١(

: المرأة. جامع أحكام الحج والعمرةوها للرجل أو غير مخيط. نعم، في الكفوف النايلونية الخفيفة ال يبعد جواز
 . ٧٣٤م 

(أ) المنع من لبس الخف والجورب للرجال فتوى، وأما المنـع مـن بـاقي مـا يسـتر تمـام ظهـر القـدم  )٢(
  فبعضهم يفتي بالمنع وبعضهم يحتاط وجوًبا.

  عنه. االجتناب واألجدر األحوط كان وإن جوازه، يبعد ال) الفياض( وقال
  األحوط استحباًبا للمرأة مراعاة عدم لبس الخف والجورب. :الحكيم ـ ئيالخامن(ب) 

  . يجوز للمرأة لبس الجورب ونحوه، واألحوط استحباًبا لها شق ظهره وإظهار ظاهر القدم الشيرازي:
  مع عدم وجود الناظر المحترم األحوط استحباًبا للمرأة ترك لبس الجورب. السيد صادق:

 . ٧٤١رة : م جامع أحكام الحج والعم
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  �      يطــائل المخــمس    �
  : بالمخيط المراد بيان): ٢( المسألة �

 يشـّبه مـا لـبس يجـوز ال بـل، ونحوهـا والقبـاء والسـروال القمـيص مثل :الخميني
 مثـل قلـيًال كـان ولـو المخـيط عن االجتناب واألحوط... المنسوج كالقميص بالمخيط
  . ...والتكة القلنسوة

 قبيــل مـن، الـرجلين أو اليـدين أو العنـق فيـه يــدخل لبـاس كـل وهـو :الخـامنئي
 وكـذا، وأمثالها والعباءة والقباء الداخلي واللباس والمعطف والسترة والسروال القميص
  .المزررة الثياب

 اآلخـر بـالبعض بعضـه يربط أي( يزره اثوًب يلبس أن للمحرم يجوز ال :السيستاني
 رأسـه يخـرج بـأن الـدرع يلـبس كمـا يلبسـه أي( يتدرعه أو) فائدتها ديفي ما أو بأزرار
 ستر في يشبهه وما السراويل لبس له يجوز ال كما) لهما المخصصة الفتحات من ويديه

 الثيـاب لـبس يتجنـب أن الزوًم واألحوط. أزرار له يكن لم إذا إال كالبنطلون العورتين
 لـم وإن امطلًقـ) الدشداشـة( العربي والثوب والسترة والجبة والقباء كالقميص المتعارفة

  . يتدرعها أو يزرها
 أو اليـدان فيهـا تـدخل أكمـام ولهـا البـدن علـى تسـتولي التي الثياب هو :الحكيم

 بــل. وغيرهــا والجاكيــت والمعطــف والجبــة والقبــاء والســراويل كــالقميص، الــرجالن
 أكمـام له يكن ولم ناليدا فيه وتدخل البدن على يستولي ما لبس عدم اوجوًب األحوط

 على المذكورة الثياب لبس يجوز نعم... لها أكمام ال التي والبلوزة الداخلية كالمالبس
 يلـبس أو بـه يتـزر أو ،كالرداء كتفيه على القميص يجعل كأن المعهودة هيئتها خالف
 الجاكيت في الحال وكذا، أكمامه في يديه يدخل أن دون من امقلوًب أو امنكوًس القباء

   .ونحوهما لجبةوا
كالقميص والسروال والسترة والبنطلون والجّبة والقباء دون العباءة.  السيد صادق:
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والـدرع، والثيـاب ذوات األزرار  -وهو الـذي يلبسـه الرعـاة -وكذا يحرم لبس المّلبد 
  وذوات األكمام وإن لم تكن مخيطة.

  .المخيط األحوط له أن يجتنب لبس كل ثوب مخيط، أو ما يشبه :الدين زين
  : للرجال الكمر أو الهميان): ٣( المسألة �

  . )الكمر( الهميان منها :أمور للرجال المخيط لبس حرمة من يستثنى
 وحـزام النقـود فيـه توضـع الـذي والهميـان الحـزام لـبس في إشكال ال :الخامنئي

  .امخيًط كانت وإن الباًس يعد ال مما ذلك وأمثال الساعة
 علـى أو اإلزار علـى نحوهـا أو الهميان أو العمامة أو زامالح بشد بأس ال :الحكيم

  .للصدر رفعها عدم اوجوًب واألحوط ،مباشرة البطن
 الهميـان يلـبس أن المحـرم إذا أراد :)٣(السيد صادق - )٢(السيستاني - )١(الخوئي

  .عن السقوط، ال لحفظ النقود فال بأس اإلزار ليشد
بس الهميـان والحـزام وربـاط الفتـق اجتنـاب لـ اعلـى األحـوط وجوًبـالزنجاني: 

  للمحرم، نعم ال بأس بلبسها عند الضرورة، وال شيء عليه.

اى كه rر. مرد :))))٤٤٤٤((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين �;  � Mdه داش Yزم احـرامش لبـاس ��  پول ن�É از اسـت 
بند استفاده و #يان بند ��  #يان . تواند كند، Íر شد هرچند ببندد، Íر  e كّفاره و دوخته ��
 آن از مسـتحب احتيـاط بنـا;�  بلكـه دارد؛ ها كراهت آن نباشد پوشيدن Éزم گر ا و� ندارد

  كند. اجتناب
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

                                      
 .٦٩٣: س  ٢صراط النجاة  )١(

 .١٢٦وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 .٣٦٧: م  مسألة ١٠٠٠ )٣(

 .٢٨٠المناسك الفارسي: م  )٤(
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يجـب علـى  )١٢٣المسـألة (المناسـك العربـي ( هذا معـارض لمـا ذكـره فـي
ا اجتناب لبس الهميان والحزام ورباط الفتق للمحـرم؛ نعـم ال بـأس األحوط وجوًب

  .)الضرورة و ال شيء عليه بلبسها عند
  يجوز لبس المنطقة والهميان والحزام. الهاشمي:

  : ): لبس الحزام٤( المسألة �

مرادنا من المسألة الحزام المتعارف للحفـاظ علـى اإلزار مـن السـقوط، ال الحـزام 
  المستعمل عند المبتلى بالفتق لمنع نزول األمعاء.

 وحـزام النقـود فيـه توضـع الـذي والهميـان الحـزام لـبس في إشكال ال الخامنئي:
  .امخيًط كانت وإن الباًس يعد ال مما ذلك وأمثال الساعة

 علـى أو اإلزار علـى نحوهـا أو الهميان أو العمامة أو الحزام بشد بأس ال الحكيم:
  .للصدر رفعها عدم اوجوًب واألحوط، مباشرة البطن

زاره أو وسطه بحزام أو رباط مـن القمـاش إيجوز للمحرم أن يشد  :)١(السيستاني
  . اوإن كان مكروًه ،لمخيطغير ا

  وإن كان مخيًطا.شّد الحزام فوق اإلزار ال إشكال في  مكارم:
  يجوز لبس المنطقة (الكمر أو الحزام). الشيرازيان:
يستنثى من الحرمة (المنطقة) فيجوز لبسها وإن كانت مـن المخـيط،  آل عصفور:

  وهي عبارة عن كل ما شددت به وسطك.
  : شابه ما أو بإبرة ءالردا عقد): ٥( المسألة �

  .اوإزاًر رداًء كونه عن يخرج لم ما يجوز :الخميني

                                      
 . ١٢٧وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
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ال يجوز عقد اإلزار على العنق، ولكـن ال مـانع مـن عقـده بـالملقط، أو  الخامنئي:
الحصى وأمثال ذلك، وكذا ال مانع من عقده بخيط (فيما لـو كـان مـن المتعـارف عقـد 

  اإلبرة والدبوس.مقدَّم الرداء به) وكذلك ال مانع من عقده ب
، الـرداء يعقـد ال أن األحـوط :السـبحاني -الخراساني – السيستاني - الخوئي

  .وأمثالها اإلبرة بغرز بأس وال
 ااسـتحباًب واألحـوط، كـاإلبرة ونحوه بدبوس ردانه ربط للمحرم يجوز :)١(الحكيم

  .الترك
  .ونحوها بإبرة اإلحرام بغرز بأس ال :الشيرازيان -الفياض

ال يعقد الرداء في عنقه، أو في عضو آخر من بدنـه، وال يعقـد بعضـه  :الدين زين
  .ببعض، وال يغرزه بإبرة وشبهها، بل يغرزه بنفسه

  .اإلزار بعقد بأس وال، الرقبة على الرداء عقد يجوز ال :عصفور آل
  : اإلحرام أطراف خياطة): ٦( المسألة �

 وكـذلك بـه يضـر ممـا اإلحـرام بثـوبي معلقـة مخيطـة بسيطة قطعة وجود هل س:
 اإلحرام؟) ثوبي( أطراف في خياطة وجود

  .)٢(اقليًل كان ولو المخيط عن االجتناب األحوط :الخميني
  .بأس ال : )٣(الخوئي -الخامنئي
إذا كان في حواشـي ثـوبي اإلحـرام خياطـة فهـل يمنـع ذلـك  س:> :)٤(السيستاني

ّرم علـى المحـرم ثـوب هل يشمل المخـيط المحـ س:ال يمنع.  ج:المحرم من لبسهما؟ 

                                      
 . ٩٢:  فتاوى الحج والعمرة )١(

 . يظهر أثر ذلك أيًضا في حزام الساعة المخيط )٢(

  . ٥٨٥: س  ١صراط النجاة  )٣(
  .١٢٦مناسك الحج وملحقاتها:  )٤(
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هل يجوز لبس ثوبي س:ال يشمله.  ج:اإلحرام إذا تمت خياطة طرفه لئال تفل خيوطه؟ 
ال مـانع مـن ذلـك، وال موضـوعية  ج:اإلحرام وعليهما عالمـة الشـركة وهـي مخيطـة؟ 

  للمخيط بعنوانه، وإنما هناك عناوين خاصة ذكرت في رسالة المناسك<. 
  .تركه اتحباًباس األحوط :الزنجانيـ  مكارم

 القطعـة أمـا، األحوط على تجوز ال اإلحرام ثوبي أطراف خياطة :)١(السيد صادق
  .جوازها فاألظهر الملبوسة غير المعلقة المخيطة
  .قليلة الخياطة كانت وإن ،يحرم :عصفور آل
  : بالمخيط االلتحاف): ٧( المسألة �

 فـي إشـكال ال :النجفـي -الهاشـمي -الحـائري –)٢(الشـيرازي - الخامنئي
  .مخيطة حاشيته كانت وإن حتى الكتف على ونحوهما البطانية أو اللحاف وضع

 بدنـه يغطـي أن للمحرم يجوز :السبحاني -الخراساني – السيستاني - الخوئي
  .وغيره للنوم االضطجاع حالة المخيط من ونحوه باللحاف الرأس عدا ما

  .البرد من اتوقًي نحوهاو بالبطانية بدنه يغطي أن للمحرم يجوز :)٣(الحكيم
 من اتوقًي األكتاف على أطرافها خيطت التي البطانيات وضع في إشكال ال :مكارم

  .الرأس يغطي ال أن بشرط مخيط بلحاف االلتحاف أو، ذلك شابه ما أو البرد
  .مخيطة كانت ولو بالبطانية االرتداء له يجوز :الزنجاني

د وشد بـه عبـا rـرم . توانـد مـرد :))))١١١١((((الزجنـاينالزجنـاينالزجنـاينالزجنـاين شـد، دوختـه هرچنـد بگـ�� �� � و
 �̂ ک در احتياط استحبا M; است آن . � �dم . تواند #چن Yهن�  � Mdراه ��  خواب، نشس ، � Mdاز رف 

شد هرچند...  و پتو sاف، روانداز،   .كند استفاده دوخته ��
                                      

  . ٧٢٩جامع أحكام الحج والعمرة : م  )١(
 . ٤: س : الحج ٤٩: العدد  أجوبة المسائل اإلسالمية )٢(

 . ٩٧ فتاوى الحج والعمرة : )٣(
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 الجلـوس أو لالضـطجاع المخـيط الفـراش يفترش أن للمحرم يجوز :الدين زين
 األحـوط كـان وإن رأسـه، بـه يغطِّ لم إذا للنوم يلتحف أو به يتدّثر أن له ويجوز عليه،

  .ذلك اجتناب
 يلقيـه مـا هـو والـدثار، به التلفف أي المخيط بالدثار التدثر يجوز ال :عصفور آل

  .الثياب من الجسد يلي ما فوق غيره أو كساء من عليه
  :استفتاء

 مـن اتوقًيـ المخيطـة بالبطانية المحرم يلتحف أن حكم ما القيام أو القعود حال في
  غيره؟ أو البرد

  .يجوز :)٢(السيستاني
فهـو حـرام،  االتوشح والتدثر ما يصدق عليه اللبس واإلدراع عرًف :)٣(السيد صادق

  .اوما لم يصدق فهو جائز، وإن كان األحوط الترك مطلًق
  نعم يجوز. وإنما ال يجوز للرجل تغطية رأسه بها. :)٤(الحكيم
لعـدم صـدق لـبس  ن يلتحـف المحـرم بالبطانيـة المخيطـة،بـأس بـأ ال :)٥(الفياض

    المخيط .
   ): الفراش العسكري :٨( المسألة �

نسـان جسـده مـا عـدا هناك نوع من الفرش تعـرف بـالفرش العسـكرية يـدخل اإل
  ن ينام فيها؟ أوهي من المخيط فهل يجوز للمحرم  ،ولها سّحاب ،الرأس فيها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .٢٧٦المناسك الفارسي: م  )١(
  .خطي استفتاء )٢(
 . ٧٣٥: م  جامع أحكام الحج والعمرة )٣(

  ق.ه.١٤٢٩/  ١/ ٢٩وم بتاريخ مخت استفتاء )٤(
  www.alfayadh.comالموقع الرسمي :  )٥(
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  يجوز النوم فيها. :)٣(نيالسبحا -)٢(السيستاني -)١(الخامنئي
  يجوز لبسه للنوم، وسّد سحابته أيًضا، وال يغطي به رأسه. :)٤(السيد صادق

  .ال يخلو عن إشكال شرًعا :)٥(مكارم
) وفـي الكتـاب (ال األحوط إن لم يكـن األقـوى هـو التـركفي موقعه ( الحائري:

  .)٦(يجوز)

اى . تواند rرم :))))٧٧٧٧((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين  هرچنـد كنـد، اسـتفاده بخوا كيسۀ خوابيدن از ;�
شد دوخته يش را روى و �� z�  � ̂�  احتياط خ~ف هرچند بپوشاند ن��   .است استحبا

  ): النعال المخيط وحزام الساعة :٩( المسألة �

 إشـكال ج: ال المخيط؟ السوار ذات اليدوية الساعة لبس حكم ما س:: الخامنئي
  .مخيطًا كان وإن اللباس عليه يصدق ال ما ارتداء في

يجوز لبس الحذاء الذي به خياطة؟ ج: يجوز، ولكن يلـزم أن ال هل  سيستاني:ال 
  .)٨(يكون ساتًرا لتمام ظهر القدم

                                      
، مجلد االستفتاءات الجديدة. وهو موافق الستفتاء خطـي بخـتم مكتـب  www.leader.irموقع  )١(

 ، حصلت على نسخته من مكتب قم المقدسة.١٤٠٢٤٥االستفتاءات في طهران، ورقم 

 هـ . ١٤٣٥ذو القعدة /  /٢١استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )٢(

 .١٣٥٣ق، ورقم ه.٧/٧/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٣(

  .٤١٩مسألة : م  ١٠٠٠ )٤(
 . ٣٩٦٥٣ش، ورقم ه.١٣٨٨ /٤ /٧استفتاء خطي بتاريخ  )٥(

  .٦٤مسائل في الحج والعمرة :  )٦(
 .٢٧٧المناسك الفارسي: م  )٧(
  .١٢٧مناسك الحج ومحلقاتها :  )٨(
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هـل يجـوز لـبس المخـيط مـن غيـر  س:> ال بأس بكون النعل مخيًطـا. :الشيرازي
يجـوز الهميـان فقـط وكـيس  ج: قطعتي اإلحرام كالساعة والهميان والنعـل ومـا شـابه؟

  <.الجمرات
إذا كـان ال يسـتر ظهـر  -وإن كان مخيًطـا –>يجوز لبس الحذاء  :)١(ادقالسيد ص

  .<ال يجوز لبس الساعة إذا كان سيرها مخيًطا> القدم، ولكن األحوط تركه<،

�  :))))٢٢٢٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين Mdساعت بس  zÐ ای �;  � شد دوخته آن بند هرچند است؛ rرم جا;� ��. 
�  دست Mdبـه و گـرف  � Mdقمـۀ و سـاک و كيـف بنـد دوش انـداخ MÓ ،ـرم ;�  آبr  � اسـت؛  جـا;�
شد دوخته هرچند ��.  
  : اعامدً المخيط لبس كفارة): ١٠( المسألة �

  .شاة المخيط لبس كفارة :متفق
  .ادًم يهريق :عصفور آل
  : المخيط لبس إلى االضطرار): ١١( المسألة �

  :عندئذ الكفارة وأما، جاز المخيط لبس إلى اضطر لو
  .كفارة عليه يجب :عصفور آل -السبحانيـ  الحكيمـ  مكارمـ  الخميني
 اوجوًبـ األحـوط :الـدين زيـنـ  الشيرازيانـ  السيستانيـ  الخوئيـ  الخامنئي

  .الكفارة
  .إشكال على المضطر الكفارة ثبوت في :الخراساني

  .إثم وال، األظهر على كفارة ال :الفياض

                                      
  . ٧٣٧ -٧٣٢جامع أحكام الحج والعمرة : م )١(
 .٢٧٩-٢٧٨المناسك الفارسي: م  )٢(
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�  به نبايد بپوشد كه لباr Ôرم مرد گر ا :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين Mµ كند - MQچار گر ا ح شد �� ��- 
يد ̂�  يک �� يـد غسل e و بگويد تلبيه كه است آن مستحب احتياط و كند گوسفند قر�� �Õب .
�  ندارد لنگ گر ا البته   .ندارد كفاره e و بپوشد شلوار است جا;�

  فرع: هل تتعد الكفارة بتعدد قطع المخيط الملبوسة؟
لبسة في بعض لو لبس المتعدد ففي كل واحد شاة، ولو جعل بعض األ : الخميني

  .الكفارة لكل واحد منها اوجوًب ولبس الجميع دفعة واحدة فاألحوط
: لو لبس المتعدد منه كمـا إذا لـبس السـروال والسـترة أو زين الدين - الخامنئي

  القميص واللباس الداخلي فعليه الكفارة لكل واحد منها.
بـوس بـأن جعـل ولو تعدد اللبس تعددت الكفارة، وكذا لو تعدد المل السيستاني:

بعض األلبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة مع اختالفها في الصنف، بـل وكـذا 
  مع اتحادها على األحوط.

تتعدد الكفـارة بتعـدد اللـبس ولـو مـع وحـدة الملبـوس، وبـاختالف الخراساني: 
وإن لم يتعدد اللبس، حتى مع الحاجة إلى لبس ضـروب الثيـاب إذا لـم  االملبوس صنًف

  حد االضطرار. تصل إلى
 أو سروايل مـثًال اكما لو كان كلها قمصاًن -إن كانت من جنس واحد الزنجاني: 

لكنها من نـوع واحـد  ال تجب عليه إال كفارة واحدة، وإن كانت من أجناس مختلفة -
، ولـو لـبس اتعددت الكفارة على األحوط وجوًب - مثًال وسرواًال اكما لو لبس قيمًص -

ا لو لبس الرجل القميص والعمامة، أو لبست المرأة القفاز وتنقبت من أنواع مختلفة كم
  إشكال. ، تعددت الكفارة بالاأيًض

  لو تعدد اللبس أو الملبوس تعددت الكفارة. الهاشمي:

                                      
 .٢٨٢المناسك الفارسي: م  )١(
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  : تتعدد الكفارة بتعدد اللباس.)١(الحائري
: لـو لـبس ألبسـة مخيطـة متعـددة فـي زمـان واحـد تجـب عليـه كفـارة السبحاني

منهـا فـي مجلـس ثـم اآلخـر فـي مجلـس آخـر تعـددت  اا لو لـبس واحـًدواحدة، وأم
  الكفارة.

في اإلحرام الواحد كفارة واحـدة، سـواًء تعـدد أو تكـرر لـبس : )٢(السيد صادق
  المخيط.
  ): اإلحرام البسًا للمخيط :١٢( المسألة �

  لو أحرم البًسا للمخيط فهل تثبت عليه الكفارة؟س: 
  ارة.الكفنعم تجب : )٣(السيستاني
إذا أحرم البًسا للمخيط ناسـًيا، ثـم تـذكر، واسـتمر عليـه بعـد التـذكر،  :)٤(الخوئي
  فعليه الكفارة.

  : ): كيفية نزع المخيط حال اإلحرام١٣( المسألة �

لو لبسه بعد االحرام فالالزم شقه وإخراجـه مـن تحـت، بخـالف مـا لـو : الخميني
  أحرم فيه فإنه يجب نزعه ال شقه .

 نزعـه اأو ناسـًي جـاهًال ـلو أحرم في قميص  الخراساني: - ستانيالسي - الخوئي
، وأمـا اعامـًد احرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالًمإحرامه، بل األظهر صحة إ وصّح

                                      
 . ٤٦مسائل في الحج والعمرة : م )١(

 . ٤٥٣مسألة : م  ١٠٠٠ )٢(

 هـ . ١٤٣٦/ رمضان المبارك /  ١٠استفتاء خطي من النجف األشرف، بتاريخ  )٣(

 . ٢٤٢مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )٤(
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يلزم عليه شقه وإخراجه  حرام فال إشكال في صحة إحرامه، ولكنإذا لبسه بعد اإل
  .)١(تحتمن 

لص منه وله نزعه من طـرف رأسـه من أحرم في قميص وجب عليه التخ الحكيم:
ن استلزم تغطية رأسه. أما إذا لبسه بعدما أحرم فالالزم عليـه نزعـه مـن طـرف رجليـه إو

  وإن استلزم شقه.
ا بالمسـألة أو نسـياًن إذا عاد إلـى لـبس الثيـاب العاديـة بعـد اإلحـرام جهـًال مكارم:

  ها عن بدنه.وجب نزع الثياب العادية من أسفل، وإذا لم يمكن ذلك شقها ونزع
  يجب إخراج ما لبسه بنحو ال يتحقق تغطية الرأس، وال يجب شّقه.:)٢(الهاشمي

  استفتاء:

لو لبس مخيًطا بعد اإلحرام، لزم شقه وإخراجه من تحت، فهل يلزم ذلك أيًضا في 
  مثل القميص والسروال وسائر المالبس التي يمكن نزعها بدون شق؟

  الرأس. تستر أن دون إخراجها يمكنك التي مثال ذلألزم في ي ال  :))))٣٣٣٣((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي

  ال يلزم. :))))٤٤٤٤((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

اهن احرام از ك¯ پس گر ا :))))٥٥٥٥((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين شـد آن حرمت به عا× خواه- بپوشد پ�� �� 
اهن كه است Éزم -�� جاهل �  از را پ�� �dي z� گر ا و آورد در  � Mdاهن بدون ش�ف  را آن نتوانـد پـ��

�  از �dي z� ون �  و بش�فد؛ را آن است Éزم بياورد ب�� �dاهن در گـر ا #چن شـد، شـده rُـرم پـ�� �� 
                                      

  عبارة الخراساني: وإخراجه من رجليه. )١(
  .١٦، س  ١٠استفتاءات في الحج :  )٢(
 .y٠LXG١o٣rNw رقم االستفتاء -noreply@leader.irاستفتاء عبر االيميل  )٣(

   ٠٠٩٦٤٧٨٠٨٣٨٧٨٥٧استفتاء عبر الواتساب  )٤(
 .١٩٩المناسك الفارسي: م  )٥(
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يد �  از آن را �� �dي z� ون �  مگـر. بشـ�فد را آن شد Éزم گر ا و آورد ب�� �µـل از روی كـه ا  بـه }�
Øشد مسأ �  در كه �� �µاهن به درآوردن صورت ا   .. كند كفايت معمول طور پ��

  : المكرمة مكة لدخول المخيط لبس :)١٤( المسألة �

إذا منعـت الحكومـة الحـج لمـواطني المملكـة إال مـرة كـل خمـس > ستاني:السي
سنوات فهل يجوز لمن يريد الحج ندبًا قبل ذلك أن يحرم ويلبس المخيط فـوق ثـوبي 

الجـواب:  اإلحرام أثناء الدخول في مّكة وكذلك يركب السيارة المسـقفة فـي النهـار؟
لـبس المخـيط واالسـتظالل  يجوز اإلحرام للحج المندوب وإن علم أنـه سيضـطر إلـى

أنـا ال نـرخص فـي مخالفـة القـوانين المنظمـة  االكفـارة، علًمـالمحرم ولكن تثبت عليه 
، )١(<المواسم الحّج وفق ما تقتضيه مصلحة الحّجاج إذا كانت العدالة تراعى في تطبيقه

زوجي سافر في هـذه العـام إلـى الحـج مـع ووجدت هذه الفتوى في الموقع الرسمي > 
يـر مرخصـة فـتم إيقـافهم وطلـب مـنهم مـوظفين الجمـارك والشـرطة بـإخراج حملة غ

مالبس اإلحـرام ولـبس مالبـس عاديـة وذلـك بعـد الميقـات فمـاذا تجـب علـيهم مـن 
 كفارات وكذلك لم يتمكنوا من الجلوس في عربات مكشوفة السقف وبعد ذلك أحّل

قبل السلطات ولـم يكـن ا على ذلك من إذا كان مجبًر الجواب : الليل؟ الرجاء اإلفادة؟
ا ن كـان مضـطًرإّال وجبت الكفـارة وإو ،ا على التخّلص منه لم تجب عليه الكفارةقادًر

  .)٢( <احوط وجوًبفي التظليل، وكذا في لبس المخيط على األ
  استفتاء : 

 مكــة دخـول وقبـل الميقـات بعـد للتفتــيش احـاجًز السـعودية الحكومـة وضـعت 
 كـان ومـن .بالـدخول لـه سـمحوا) للحـج اتصريًح ملويح امحرًم( كان فمن، المكرمة

 ولـبس .المخـيط يلـبس أن إال الـدخول مـن فيمنـع) للحج تصريح لديه وليس امحرًم(

                                      
 . ٦٠وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

   www.sistani.orgالموقع الرسمي )٢(
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 هـذه فـي المخيط لبس حكم ما: هو السؤال. اإلحرام عن التخلي يعني عندهم المخيط
أن  اعلًمـ ال؟ أو كفـارة لبسـه علـى يترتـب وهـل الحـاجز؟ تجـاوز من للتمكن الصورة

الكثير من الكـوادر وإدارات القوافـل ال يريـدون الحـج، ولكـنهم بحاجـة إلـى إحـرام 
   .العمرة لدخول مكة، إال أن الحكومة ال تسمح لهم بدخول مكة محرمين

 بعـد المخـيط فلـبس، إحرامه تحقق فقد اإلحرام ثوبي االبًس لّبى إذا :)١(السبحاني
 يحـرم ال اضـطرار عـن لـبس وإذا، ماإلحـرا عـن اتخلًيـ وليس، للكفارة موجب تحققه
  .الكفارة عليه ولكن، اتكليًف

  .الكفارة عليه تجب :)٣(الخراساني -)٢(الحكيم
يعّد ذلك اضطراًرا للبس المخيط، وال كفارة عليـه، إال إذا لـبس أكثـر  :)٤(الفياض

  من المقدار الالزم من قطع المالبس باختياره.
  ، وعليهم كفارة لبس المخيط.يجوز لهم ذلك من باب الضرورة :)٥(مكارم

ما حكم من ال يستطيع اإلحرام لحج التمتع مـن الميقـات بسـبب  س: :)٦(الهاشمي
تشدد الحكومة على التصاريح الخاصة بتجاوز السيطرات من أهل المملكـة، ويسـتطيع 

حـرام في الفرض المذكور يمكنه اإل ج:اإلحرام من أدنى الحل أو ما بعد السيطرات؟  
  واليجب عليه المرور بالمواقيت.  ،حلدنى الأمن 

>يجوز للمعذور أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحّل وإن اسـتلزم  السيد صادق:
تجاوزه عن الميقات السابق من دون إحرام، ويكفي في العذر هنـا منعـه عـن الحـج أو 

                                      
  .١٠٩٧ برقم خطي استفتاء )١(
  . .قهـ١٤٢٩ /٧/٢ بتاريخ مختوم استقتاء )٢(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(
   www.alfayadh.comالموقع الرسمي:  )٤(
  . ١٠١٦٧٨هـ ش ، ورقم  ١٣٩٠/  ١١/  ٩استفتاء خطي بتاريخ   )٥(
  .٢٠١٢/  ١٠/  ٣٠وموّرخ  http://hashemishahroudi.orgالموقع الرسمي:   )٦(
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، >يلزم اإلحرام من الميقات، ولكن يؤذن له في مفـروض )١(إجباره على لبس المخيط<
السؤال بلبس المخيط قبل التفتيش ثم ينزعه بعده، كمـا يلـزم عليـه أن يكفـر بشـاة فـي 

، >عليه أن يحرم من الميقات، ثم يلبس مالبسـه العاديـة، ومتـى مـا )٢(الفرض المذكور<
، >إذا اضطر لذلك فعليـه أن يحـرم مـن )٣(ارتفعت الضرورة نزعها فوًرا، وال شيء عليه<

لــبس مالبســه العاديــة، ويجــوز حينئــٍذ أن يركــب الســيارة الميقــات إذا مــّر عليــه ثــم ي
المسقفة، لكن عليه أن يكفر للبس المخيط شاة، وللتظليل بشاة أخرى، أما إذا مّر علـى 
طريق ليس فيه ميقات وال محاذاة ميقات فيمكنه اإلحرام من أدنى الحّل حتى ال يضطر 

  .)٤(إلى لبس المخيط والتظليل<

، في السنوات االخيرة قامت السلطات السعودية بمنـع كما تعلمون :))))٥٥٥٥((((اهلامشياهلامشياهلامشياهلامشي
حرام لعمرة التمتـع فـي الميقـات عدد من الحجاج من الدخول، لذلك يقوم البعض باإل

(إن استطاع) وبعد ذلك يجبر على خلع اإلحرام، ليستطيع الدخول، ثـم يلـبس االحـرام 
  عند دخوله منطقة مكة المكرمة، ليؤدي مناسكه؛

  ة على لبس المخيط في هذه الحالة؟هل تجب الكفار -١

في حاالت كثيرة نمنع مـن الوصـول للميقـات، فنحـرم بالنـذر، وبعـدها نخلـع  -٢
االحرام، هل يمكننـا أداء عمـرة التمتـع فـي شـهر ذي القعـدة، وبهـذه الطريقـة يمكننـا 
الدخول لمكة في نهاية ذي القعـدة دون الحاجـة للـذهاب للميقـات او النـذر او لـبس 

                                      
  . ٥٤٣جامع أحكام الحج والعمرة : م  )١(
  www.alshirazi.netالموقع الرسمي:  )٢(
  .٢٥مسألة : م  ١٠٠٠ )٣(
 .٢٢٠مسألة : م  ١٠٠٠ )٤(

  www.hashemishahroudi.orgالموقع الرسمي  )٥(
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كل تبعات ذلك؟ علًما بـان اداء عمـرة التمتـع فـي ذي القعـدة يمكننـا ادائهـا المخيط و
  بالذهاب للميقات والدخول باالحرام وكل االعمال بيسر و سهولة.

  هل الحكم السابق ينطبق على الرجال والنساء بحد سواء أم هناك اختالف؟ -٣

  الجواب:

  ) نعم تجب الكفارة عليه.١

دة لمن ال يمّر بالميقات، كما يجوز اإلحرام للعمرة ) يجوز اإلحرام بالنذر في ج٢
المفردة في ذي القعدة من غير الميقـات لمـن ال يمـّر بالميقـات والبقـاء فـي مكـة إلـى 

  الحج فتتبدل إلى التمتع.

  ) ال فرق بينهما من هذه الناحية.٣

 الضـرورة، عنـد إال الرجـل المحـرم على يحرم ذلك ... كل :))))١١١١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
وز مع الكفارة على األحوط، نعـم فـي الخـوف مـن المنـع ال كفـارة لروايـة فحينئذ يج

(يحرم من ميقاته، ثم يلـبس الثيـاب ويلبـي : �االحتجاج الساكتة عن الكفارة، قال 
  في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره).
  �  لـائل التظليــمسـ �

   :)٢(التظليل لحكم العملية الخالصة): ٥١( المسألة � 

 ااسـتحباًب واألحـوط، المنـازل طي أثناء انهاًر الرأس فوق التظليل يحرم : نيالخمي
 المنطقـة داخـل التنقـل أثنـاء يجـوز كمـا، اليًلـ التظليـل ويجـوز. الجـانبي التظليـل ترك

                                      
 .٧٢٣جامع أحكام الحج والعمرة: م  )١(

 الظـل تشـمل وال، المظلة أو المسقفة كالحافلة المتحرك بالظل مختصة هنا المذكورة التظليل مسائل )٢(
  .الحجاج تحتها يمر التي الجسور كظل الثابت
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  .اونهاًر اليًل عرفات أو المكرمة كمكة الواحدة
 الليـل يفـ أمـا، المنـازل طـي أثنـاء انهـاًر الـرأس فـوق التظليـل يحـرم :الخامنئي

 عـدم اوجوًب األحوط وعلى. اممطًر أو ابارًد الجو كان إذا التظليل عدم اوجوًب فاألحوط
إذا .>اونهـاًر اليًلـ المتقدم التفصيل على اأيًض الواحدة المنطقة داخل التنقل أثناء التظليل

لم يكن المطر بمقدار يجري على األرض الصلبة فال حكم له، واألحوط ترك التظليـل 
 <طر الذي يصدق عليه المطر عرًفـا وإن لـم يكـن بمقـدار يجـري علـى األرضعن الم

  .)٢(<خراج الرأس من الناقلةإيكفي في صدق عدم التظليل، ،>)١(
 مـن التسـتر هـو فالتظليـل، المنـازل طـي أثنـاء اوليًلـ انهـاًر التظليـل يحرم :الخوئي

 الـريح عـن ولو اأيًض الجانبي التظليل تشمل والحرمة. ونحوها الحر أو البرد أو الشمس
 فجائز الواحدة المنطقة داخل التنقل أثناء التظليل أما. السيارة حركة سرعة من الناشىء

  .)٣(اونهاًر اليًل
 للراكـب الجـانبي التظليـل أمـا، المنـازل طـي أثناء انهاًر التظليل يحرم :السيستاني

 .االجتنـاب حوطفـاأل وإال اعرًف الشمس تحت البروز صدق من يمنع ال كان إذا فيجوز
 األحـوط على وكذا ، - األحوط على - ممطرة السماء تكن لم إذا ليًال التظليل ويجوز
  . )٤(اونهاًر ليًال المتقدم التفصيل على الواحدة المنطقة داخل التنقل أثناء التظليل عدم

                                      
 استفتاء خطي بختم سماحته، حصلت على نسخته من مكتب قم المقدسة. )١(

 ، مجلد االستفتاءات الجديدة. www.leader.irموقع  )٢(

 الـذهاب هـذا بسـيره قصـد إذا الجديـدة مكة عن تختلف أخرى منطقة تعتبر القديمة مكة الخوئي: )٣(
 .٧١٣: س  ٢صراط النجاة  احتياطية. المسألة وهذه ،لألعمال المسجد إلى

احتكم فـي البقـاء علـى تقليـد بعـض المراجـع الماضـين قـدس اهللا مسـالمقلـدون ل س:: السيستاني )٤(
إذا لـم  ي مسـألة جـواز التظليـل للمحـرم لـيًالأسرارهم يلتمسون منكم بإلحاح أن تجوزوا لهم الرجوع إليكم ف

   ون لطلبهم؟تكن السماء ممطرة فهل تستجيب
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 مـع الجـانبي التظليـل ويجـوز. المنـازل طـي أثنـاء الرأسـي التظليل يحرم :الحكيم
 الليـل بـين ذلـك فـي فـرق وال. البـدن ونصـف الرجلين ستر لو حتى اعرًف وزالبر صدق
 كمكـة الواحدة المنطقة داخل التنقل أثناء يجوز ال كما، وغيرها والبرد والحر، والنهار

  .اونهاًر ليًال عرفات أو المكرمة
 الجانبي التظليل تشمل والحرمة. المنازل طي أثناء انهاًر التظليل يحرم :الخراساني

 داخـل التظليـل ويجـوز. أحـوط االجتناب كان وإن، إشكال ففيه ليًال التظليل أما. اأيًض
األحوط >أما األنفاق الطويلة ففي حال وجود خيار آخر فـ .اونهاًر ليًال الواحدة المنطقة

، >ولو أحـرم وجوًبا أن ال يعبر منها، وفي حال االنحصار فاألحوط وجوًبا دفع الكفارة<
الحرام فاألحوط وجوًبا عدم التظليل في سيره إلى منزله في العزيزية للحج من المسجد 

  .)١(مثًال<

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ال يسعنا الترخيص لهم في ذلك مـع بقـائهم علـى تقليـد المرجـع الراحـل بمنـاط أعلميتـه، ولكـن إذا  ج:

حصل لديهم قناعة شخصية ـ من خالل شهادة جمع من أهـل الخبـرة ـ بـأن فتـوى مقلـدهم فـي هـذه المسـألة 
  مجانبة للصواب جاز لهم تركها والرجوع إلينا فيها.

اطق لكنــه يحتــاط فــي التظليــل فــي المنــبعــدم جــواز التظليــل فــي الليــل و �ئييفتــي الســيد الخــوس: 
تحتـاطون بعـدم از ركـوب السـيارة المسـقفة لـيًال ونتم دام ظلكم تفتـون بجـوأالمستحدثة من مكة المكرمة، و

لـيكم فـي جـواز التظليـل فـي الليـل فـي إالرجـوع  �وز لمقلـدي السـيد الخـوئيفهل يج ،التظليل في المنزل
  : يجوز لهم ذلك.ج المستحدثة من مكة المكرمة؟ المناطق

لحـاق إثناء تردد المحرم في المنزل ولكنـه يحتـاط بعـدم أجواز التظليل في  �يرى السيد الخوئيس: 
تحتـاطون فـي ا وكم ترون مكة تمامها مكانًا واحًدنتم دام ظلأدثة في مكة بالمناطق القديمة، والمناطق المستح

لـيكم فـي إن يرجعـوا أ �لسـيد الخـوئيياب فهـل يجـوز لمقلـدي ال الذهاب واإلظليل بعد النزول في حاالت
   ؟�ل على رأى السيد الخوئي هو جواز االستظالل بعد النزوتحديد الموضوع ويبقون في الحكم و

  .١٤٤ -١٤٣مناسك الحج وملحقاتها:  : ال يجوز لهم ذلك.ج
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
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�  :)١(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين �dالعينـ Úّرم ُلبس النّظـارة عـÜ[استفتاء] هل يكون من التظليل ا
مـا  �Ãيـد عل � � أو مـا ;� �dالعينـ Úيـث تظّلـل عـ �N ا حاجـبß ن تكون عد�ا سوداء أو تكون � ��

  بقليل؟
   عدم الُلبس.جواب) اÉحوط وجو��ً 

ية  � ن يظّلل �q العز;� وز التظليل �q مكة من â منطقة ا� â منطقة �� � �N [استفتاء] هل
لعكس؟   أو منطقة بعيدة ُاخرى ا� اsرم أو ��

وز â �q منطقة �q مكة ا� â منطقة. � �N جواب) نعم  
وز تظليل دون الصدر �q البدن؟ � �N [استفتاء] هل  

واز. �sجواب) الظاهر ا  
ـر [استفتا å صبح مثً~ در مسجد اsرام rرم . شود، و قصد دارد بعـد از ½� � �æ [ء

� است �� نه؟ �ل جا;� �ل به طرف عرفات حركت كند، آ�� تظليل از مسجد اsرام �M م��   از م��
  جواب) بنا;� احتياط واجب تظليل نكند.
� داخل مكة ا -çن أحرم منه للعمرة اçفردة  -[استفتاء] ما هو ح¶ التظليل �q التنع�² 

�ن �q مكـة  ة أم ا� م�ن سكنه سواًء أ �Oخصوص مكة القد �رم ا �N ل �é و إذا �ن حرامًا ،
 â �q مكـة �q نه قـد صـدرت عـن¶ فتـوى تتضـمن جـواز التظليـل � ديدة؟ عêًا �� �sة أو ا �Oالقد

ا بنحو مطلق و من دون تفصيل؟ �Ãمنطقة ف â �  منطقة ا
وا �sعدم ا ً ة.جواب) ا�Éحوط وجو�� �Oمكة القد �  ز إ

                                      
  http://wahidkhorasani.comالرسمي قع المو )١(
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لسـيارات اçسـقفه  ٢٦٨[استفتاء] در مسئ�   Éسـتظ~ل �� س �� � مناسک . فرمائيد ف~��
يه و �� تنع�² كه فعً~ جزء  � بعد وصوØ ا� مكه آ�� مراد مكه قد�¹ است �� مكه فعÚ حMQ عز;�

شد.   مكه . ��
ايد. جواب) مراد مكه فعÚ است و تنع�² جزء مكه نيست و در rّ~ت دور �O احتياط  

ـا  �Ãولك . Úـا سـقف اعـß يوجـدÉ ـجsا �q صـات لنسبة للتظليـل هنـاک �� [استفتاء] ��
ية عن حرمة التظليل؟ ز �r ل هذه الباصات �é � �dانب �sاطة بنوافذ من اr  

  جواب) التظليل �q مفروض السؤال rّل اش�ل.
ا �Ó ن التظليل لي~ فيه إش�ل � شـ�ل هنـا  [استفتاء] قل�q M² استفتاء سابق �� ðÉهو موضع ا

  ؟ةهل يستلزم كفارة أم مسأMØ أحتياطي
 �Éا Úحـوط وجـو��ً جواب) نعم يوجب الكّفـارة عـ، Éإمـانع مـن الرجـوع  و MQمـن يفـ �

ايط Bّه الرجوع  واز مع توّفر �� �s   ليه.إ��
مناسک TU  ٢٦٨[استفتاء] در مورد استظ~ل در مكة، بعد وصوØ ا� مكة ، در مسئ� 

ــ ــه و ... �M  ٣٥٨ه مســئ� �� توجــه ب ي � ــ�² و شيشــه و عز;� � از تنع �dــرمr اى ، آ�� اســتظ~ل ;�
� است �� نه؟   مسجداsرام جا;�

جواب) استظ~ل به سيارات مسّقفه پس از رسيدن به Úr كه عرفا صدق . كنـد از 
  مكه است مانô ندارد و بنا;� احتياط واجب از تنعM� �² مكه قد�¹ استظ~ل نكند.

 رأسـه فـوق يرفـع بـأن أخـرى إلى منطقة من التنقل أثناء التظليل يجوز ال :مكارم
 والمطـر الشمس عن الحفظ في أثر للسقف يكن لم إذا أما. سقف تحت يسير أو مظلة
 عـن االجتنـاب يلـزم ولكـن التظليل فيجوز الواحدة المنطقة داخل أما، بأس فال والبرد

  .الراهن الوقت في مكة خلدا كان وإن الحرم حدود خارج إلى مكة من الذهاب
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 يحـرم كمـا، )١(الواحـدة المنطقـة داخـل حتى اونهاًر اليًل التظليل يحرم :الزنجاني
 أن لـه يجـوز كما، بظلها ويستظل السيارة جنب يسير أن له يجوز، نعم. الجانبي التظليل
  . كراسيها أو ركبها التي السيارة وجدار رفاقه بظل يستظل

 وإن حتـى ، ـ والنهار الليل بين فرق بالـ  المنازل طي اءأثن التظليل يحرم :الفياض
 بـين فيه فرق والـ  مثًالـ  مكة إلى وصوله بعد التظليل ويجوز. اوصافًي معتدًال الجو كان
 فـي الحـال هـو كمـا الجـانبي بالتظليـل بـأس وال .قبلـه أو امسـكًن بعد اتخاذه يكون أن

  .أجزائها سائر دون امكشوًف حرمالم رأس فوق الواقع الجزء يكون التي السيارة
 علـى يجـوز فـال الليـل أمـا، انهـاًر المنـازل طـي أثنـاء التظليـل يحـرم :السبحاني

 المنطقـة فـي التنقـل أثنـاء السيارة أو) الشمسية( بالمظلة االستظالل يجوز وال، األحوط
 أو المطـر أو الحـر أو البـرد أو الشـمس مـن التسـتر هو االستظالل من والمراد .الواحدة
. بأس فال كعدمها المظلة وجود كان فحيث ذلك من شيء يكن لم فإذا، العاصفة الريح
  . مطر أو ريح الجو في يكن لم إذا الليل في السيارة أو الطائرة ركوب يجوز ذلك وعلى

 انهـاًر يجوز التظليل حال مسيره بما ينتقل بانتقاله ويكون فـوق رأسـه ال :الحائري
لشمس والمطر والحر والبـرد ونحـو ذلـك. ويجـوز التظليـل بمـا التظليل ا ، ويشملاوليًل

يكون على أحد جانبيه بمثل جدار السّيارة التي يكشف منهـا الجـزء الواقـع فـوق رأس 
 ااإلنسان، أّما أخذ المظّلة بطرف الشمس الواقعة على أحد الجوانـب، فـاألحوط وجوًبـ

  .)٢(<وال فرق بين ما قبل النزول وما بعد النزول> تركه.
بظـل  -حتى داخل المنزل الواحد –يحرم التظليل حال الحركة والسير  الهاشمي:

متحرك، ويجوز االستظالل بالظالل الجانبية، ويجوز التظليل لـيًال. وال بـأس بالمصـاعد 
  الكهربائية.

                                      
  .٢٢٠ م المناسك راجع شئت فإن، الطويلة األنفاق في خاص نظر وللزنجاني )١(
 .٦٧ والعمرة : الحج في مسائل )٢(
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فـي النهـار للرجـال فـوق الـرأس بمثـل:  طي المنازلالتظليل حال  يحرمالصافي: 
ما. وال فرق في ذلك بين الراكب والراجل على األحوط. و الهودج، والشمسّية، ونحوه

األحـوط اجتنـاب مطلــق التظليـل عـن أحــد جانبيـه، وإن كـان جــواز المشـي فـي ظــّل 
واألحـوط عـدم االسـتظالل بطـرف  يخلو عن قّوة. المحمل وما ال يكون فوق رأسه ال

ة اّلتـي تـربط والـروابط الحديدّيـ الثوب أو الشمسّية ونحوهما، ولو لم يكن فوق رأسه.
، >ويجوز التظليل >ويجوز التظليل ليًال< يتحّقق بها التظليل. ال ؛جانبي السيارة المكشوفة

  . )١(في المنزل الواحد<
ال يجوز التظلل حال المسير بما ينتقل بانتقاله ويكون فوق رأسه، ويجوز  النجفي:

تي يكشف منها الجـزء التظليل بما يكون على أحد جانبيه، كما هو الحال في السيارة ال
  الواقع فوق رأس اإلنسان المحرم.

حرمة التظليل يختّص بحال السير وطّي المسافة، وأّما إذا نـزل المحـِرم  األردبيلي:
في مكان سواء اّتخذه منزًال أم ال، كما لو جلس في أثناء الطريق لالستراحة أو لمالقـاة 

األحوط لمن كان فـي منـى  ل له.األصدقاء أو لغير ذلك فال إشكال في جواز االستظال
تشـمل حرمـة  ويريد أن يذهب إلى المذبح أو محّل الجمرات أن يجتنب من التظليـل.

  التظليل النهار وحالة نزول المطر فقط، ويجوز التظليل ليًال إذا لم يكن مطر.
 التظليـل تـرك وجوًبـا واألحـوط، المنازل طي أثناء نهاًرا التظليل يحرم الشيرازي:

 المنطقـة داخـل التنقل أثناء التظليل ويجوز، ليًلا التظليل ترك وجوًبا واألحوط ،الجانبي
  .ونهاًرا ليًلا الواحدة

                                      
 .٣١٢ -٣١١ – ٣٠٨استفتاءات حج : س  )١(
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 ترك استحباًبا واألحوط، المنازل طي أثناء ونهاًرا ليًلا التظليل يحرم السيد صادق:
  .)١(ونهاًرا ليًال الواحدة المنطقة داخل التنقل أثناء التظليل ويجوز، الجانبي التظليل

 المنطقـة فـي أو المنازل طي أثناء اجانبًي أو الرأس فوق التظليل يحرم :الدين زين
 فإذا. الريح أو المطر أو البرد أو الحر أو الشمس من التوقي هو والتظليل، اأيًض الواحدة
، المسقوف بركوب اعقالئًي التظليل يحصل فال ذلك جميع يكن ولم انهاًر أو اليًل أحرم

  .)٢(السير سرعة من الناشيء للريح السيارة نوافذ وليفتح
 التسـتر يشـمل والتظليـل، المنـازل طي أثناء وليًال انهاًر التظليل يحرم :عصفور آل

 البـروز أن إال الجـانبي التظليـل ويجـوز. ونحوها الحر أو البرد أو المطر أو الشمس من
  .اونهاًر اليًل ئزفجا الواحدة المنطقة داخل التنقل أثناء التظليل أما. أفضل للشمس
  ): التظليل الحاصل بالحجاج :١٦( المسألة �

  هل يصدق التظليل الجانبي بسبب وجود ركاب آخرين؟
  ال يجب االحتراز عن ذلك. :)٣(الخوئي

إذا كان التظليل الجانبي حاصًال من جلوس بعض أو وقوفـه بحيـث  :)٤(سيستانيال
  لم يخرج على النحو المتعارف فال مانع منه.

                                      
، إذا كـان بإجازتكم في مسألة التظليل لـيًال +ما حكم تبعيض من يقّلد سماحة السيد الراحل  س: )١(

  قد عمل بالتبعيض في حياة السيد الراحل؟ وكيف إذا لم يعمل بالتبعيض؟
  .٣٩٧: م  مسألة ١٠٠٠. ال يبعد الجواز للباقي على التقليد مطلًقا السيد صادق:

) وكان يّبعض في التظليل ليًلا إلـى مـن يجـّوز ذلـك الشيرازي( يحتاج هذه المسألة من كان يقلد تنويه:
 ).السيد صادق) رجع في مسألة البقاء إلى (الشيرازيعد وفاة (من المراجع، وب

 فليراجـع شـاء فمن البنايات في الموجودة الكهربائية المصاعد حكم في تفصيًلا الدين زين ذكر وقد )٢(
 .٧٢٨ م الحج كتاب

 .٢٩٦مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )٣(

 .١٤١وملحقاتها : مناسك الحج  )٤(
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) الـذي ٦٠٣ذكـرتم جـواز التظليـل الجـانبي (فـي المسـألة س:  :)١(ستاينستاينستاينستاينالسيالسيالسيالسي
يحصل بسبب وقوف أو جلوس . أحد الركاب ما لم يخرج عن النحو المتعـارف ؟ مـا 

  حتياط وجوبي ؟االمقصود بالنحو المتعارف في عبارة السيد ؟ هل في المسألة 

كــون حــول النحــو المتعــارف مــن جلــوس بعــض الركــاب أو وقوفــه أن ال يتج: 
أصل مسألة  الشخص سياج مظلل ثابت بحيث يمنع من صدق اإلضحاء للشمس. ثم إّن

التظليل الجانبي بالنسـبة للراكـب عنـد سـماحة السـيد (دام ظلـه) مبنـي علـى االحتيـاط 
  الوجوبي.
  ): إيقاف السيارة حال نزول المطر :١٧( المسألة �

بالضـغط علـى كـابح السـيارة،  هناك حاالت ينزل المطر فيبدأ السائق :)٢(الخامنئي
ولكن نتيجة لسرعة السيارة تقطـع مسـافة حتـى تتوقـف، مـا حكـم قطـع هـذه المسـافة 

کن قطع مسـافة ّمـا فـي السـيارة يوالمطر ينزل، هل تجب الكفارة؟ ال کفارة عليه ما لم 
  وإال فتجب الکفارة على األحوط.  ،المسقوفة للفرار من المطر

 السـريع الخـّط وهـو اليسـار أقصى في يسير مكّلفال كان لوس:  :))))٣٣٣٣((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
 مظّللـة، سـّيارة فـي المشـّرفة مّكـة نحـو امّتجًهـ امحرًمـ وكان طرقنا، في عليه المتعارف

 إلى وانتقاله األوسط، أو األيسر الخّط في الوقوف يستطيع وال المطر، هطل السير وأثناء
 مـن التظليل ذلك من فيلزم تالوق من مقدار إلى يحتاج الوقوف فيه يمكنه الذي الخّط
 السـير فهل واألخطار، الحوادث يسّبب السابقين الخّطين في الوقوف ألّن وذلك المطر،

                                      
 www.sistani.orgالموقع الرسمي  )١(

 ، مجلد االستفتاءات الجديدة. www.leader.irموقع  )٢(

 www.leader.irاالستفتاءات الملحقة بمناسك الحج، على الموقع الرسمي  )٣(
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 توجب دقائق تتعّدى ال وهي اليمين أقصى إلى يصل حّتى الوقت من الفترة هذه خالل
 الكّفارة؟ عليه

 الكّفـارة، فعليـه السـّيارة تقـف أن إلى المطر عن االستظالل حّقه في صدق إنج: 
 صـدق عـدم يبعـد ال ولكـن المطـر، عـن االستظالل إلى باالضطرار الكّفارة تسقط وال

  .الحالة تلك مثل في االختياري االستظالل
يقاف السيارة عن الحركة مدة نزول المطـر أو النـزول منهـا إيجب  :)١(السيستاني
لـى مخالفـة أنظمـة ولو لم يفعل تجنبًا عن الضرر المترقـب ع .ا من ذلكإذا كان متمكًن

وأما إذا لم يكـن متمكنـًا مـن النـزول  .ولكن تلزمه الكفارة ،المرور مثًال فال حرج عليه
  .ثم عليه وال كفارةإي صورة فال أمن السيارة ب

  

  :))))٢٢٢٢((((الطلوعين بين التظليل): ٨١( المسألة �

  . يجوز :)٣(الصافي -مكارم -الخميني
  يل ليًال.له حكم التظل :)٥(السيستاني -)٤(الخامنئي
  .يجوز ال :عصفور آلـ )٧(الشيرازيانـ )٦(الهاشمي ـ الفياضـ  الحكيمـ  الخوئي

  
  

                                      
  . ١٤٦وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
  ي هذه المسألة واضح.بناء على شمول حرمة التظليل للسير ليًال، فالحكم ف )٢(
 . ٣٠٨استفتاءات حج : س  )٣(

 . ٧٩مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )٤(

 . ١٤٢وملحقاتها : مناسك الحج  )٥(

 .  ٤٠، س ١٨استفتاءات في الحج:  )٦(

 م الحـج : مناسـك جـامع فـي الموجـود لكن .٢٣١، السؤال ٤٤-٣٣أجوبة المسائل اإلسالمية : العدد  )٧(
  .يوجوب احتياط ٨٥٥
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  : ))))١١١١((((): احتجاب الشمس وراء الغيوم أو الجبال٩١( المسألة �

، فهل يجوز التظليل نهاًرا؟ وكذا شعة الشمسأإذا كانت الغيوم كثيفة بحيث تستر 
   إذا كانت الشمس خلف الجبال العالية؟

ال يجوز التظليل في النهار الغائم إال إذا كانت كثيفة بحيـث ال يصـدق ني: الخمي
  عنوان التظليل عليه.

والجبل يظلـل  ،ما هو الحكم إذا كان قرص الشمس وراء الجبل س:: )٢(الخامنئي
حتـى فـي مفـروض ال يجـوز التظليـل  ج:؟ عليك ويحجب أشعة الشمس عن الوصول

  السؤال. 
ا جاز التظليل شعة الشمس تماًمأالغيوم كثيفة بحيث تستر إذا كانت  :)٣(السيستاني

ن ال تكون السـماء أبرفع المظلة فوق رأسه أو ركوب سيارة مسقفة أو بغير ذلك بشرط 
   .حوط وجوبًاممطرة على األ
ال بأس للمحرم بالسير ـ حال السفر ـ تحت سقوف ال أثر لهـا فـي الحفـظ  مكارم:

ذا يجوز للَرُجل المحرم الَسَفر ـ في الَليـالي أو بـين وعلى ه عن الشمس والمطر والبرد.
  الطلوعين أو في األيام الغائمة ـ بالسيارات المسقوفة، أو الطائرة.

   : ال يجوز التظليل في النهار الغائم .)٤(الصافي
  :)٥(الحرام المسجد إلى التنعيم مسجد من التظليل): ٢٠( المسألة �

  .جوزي :الشيرازيانـ  مكارمـ  الخميني

                                      
  بناء على شمول حرمة التظليل للسير ليًال، فالحكم في هذه المسألة واضح. )١(
  مجلد االستفتاءات الجديدة .  www.leader.irالموقع  )٢(
 . ١٤٢وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(

 . ٣١٠استفتاءات حج : س  )٤(

يريـد أن يركـب السـيارة يحتاج هذه المسألة عادة من يحرم للعمـرة المفـردة مـن مسـجد التنعـيم، و )٥(
  .المسقفة إلى الحرم أو إلى محل سكنه
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 ابـارًد الجـو ويجوز ليًال إذا لم يكن، انهاًر التظليل عدم اوجوًب األحوط :الخامنئي
  .على األحوط اممطًر أو

 ممطـًرا، ويجـوز لـيًال إذا لـم يكـن نهـاًرا التظليل عدم وجوًبا األحوط :السيستاني
  على األحوط.
  ال يجوز التظليل إال بالوصول إلى مكة المتيقنة. :)١(الخوئي
  األحوط وجوًبا عدم التظليل إلى أن يصل إلى مكة القديمة. :)٢(انيالخراس
  .يجوز ال :الزنجانيـ  الحكيم
جواز التظليل في مكـة لمـن يحـرم مـن المواقيـت البعيـدة ، وأمـا مـن  :)٣(الفياض

سـتخدام ايحرم من المسجد التنعيم فال يجوز له التظليل ، كركوب السـيارة المسـقفة و
  .المظلة
  ): منع الباصات المكشوفة : ٢١( المسألة �

ثنـاء أن يتعـرض للممانعـة القانونيـة فـي أإذا احتمـل المحـرم  س:> :)٤(السيستاني
الطريق لو ركـب السـيارة المكشـوفة فهـل يسـوغ ذلـك ركـوب السـيارة المسـقفة مـن 

كـان االحتمـاال بدرجـة ن يقع في ضرر معتد بـه جـراء ذلـك وإذا احتمل ا ج: ؟البداية
إذا كان تنقل المحرم بسيارات نقل البضـائع  س:> <،جاز له ما ذكر يصدق معه الخوف

ا فهـل يجـوز ركـوب السـيارات ا والحصول على االوتوبيسات المكشـوفة صـعًبممنوًع
ــإال يجــوز  ج: المســقفة ودفــع الكفــارة؟ ا ال إذا كــان ركــوب ســيارات النقــل محفوًف

                                      
 مكـة عـن تختلـف أخرى منطقة تعتبر القديمة مكة : ٧١٣ويقول في س  . ٧١٩: س ٢صراط النجاة  )١(
 احتياطية. المسألة وهذه، لألعمال المسجد إلى الذهاب هذا بسيره قصد إذا الجديدة

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(
 www.alfayadh.com الموقع الرسمي:  )٣(

 . ١٤٦ -١٤٥وملحقاتها: مناسك الحج  )٤(
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تنبهت لها شرطة المرور  مكة المكرمة لو ىبالمخاطر كخطر المنع من مواصلة سيرها إل
جرة باهضـة مجحفـة بحـال أال بـإوعدم تيّسر االوتوبيسات المكشوفة  ،ثناء الطريقأفي 

ذا أجبر المحرم مـن قبـل السـلطات علـى التظليـل المحـرم فهـل عليـه إ س:>  <،المحرم
ا ذا كـان قـادًرإا على التخلص منه لم تجب عليه الكفارة، وإذا لم يكن قادًر ج: كفارة؟
  .< التخلص ولم يفعل ولو ألجل التجنب عن الضرر المحتمل وجبت عليه الكفارةعلى 

  إن لم يجد وسيلة أخرى فاألحوط ثبوت الكفارة. :)١(الخراساني

إذا كان أذى أو زيادة أجرة إجحاًفا وضررًيا ارتفعـت الحرمـة، > :)٢(السيد صادق
السيارة إلـى داخلهـا  >لو أجبرت الشرطة الحاج على النزول من سطح وبقيت الكفارة<.

  فيجب على الحاج كفارة شاة<.
  :): قطار المشاعر ٢٢( المسألة �

المحرم كما لـو كـان  ليمنه التظل لزميلم  مايف ركوب القطار جوزي :)٣(السيستاني
ال بعذر شرعي كما لـو لـزم إ جوزي، وأما إذا لزم منه ذلك فال ممطرًا كنيولم  ليفي الل

 هيـتجـب عل نئذي، وحانفسه ضرًر یأو خاف عل ديرج شدمن عدم ركوبه الوقوع في ح
  الكفارة.

السلطات بركوب المتـرو مـن عرفـة إلـى مزدلفـة، أو مـن  إن ألزمت :)٤(الهاشمي
  .تجب كفارة ذبح شاة ؛مزدلفة إلى منى

ال يجوز ركوب القطـار إال إذا اضـطر إليـه إمـا لمشـقة أو لحـرج وإمـا  :)٥(مكارم
 يه الكفارة.لضياع الرفقة وغير ذلك، وعل

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
 .٤٠٣ – ٣٨٢مسألة : م  ١٠٠٠ - ٨٢٦ة : م جامع أحكام الحج والعمر )٢(

 www.sistani.org :الموقع الرسمي )٣(

 ، مجلد االستفتاءات. www.hashemishahroudi.orgالموقع الرسمي :  )٤(

 . ١٠١٦٧٨هـ ش، ورقم  ١٣٩٠/  ١١/  ٩استفتاء خطي بتاريخ  )٥(
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ال يجــوز للمحــرمين الرجــال التظليــل ال لــيًال وال نهــاًرا. ومــع  :)١(الســيد صــادق
  في كل صورة ترتفع الحرمة، ولكن يبقى عليهم وجوب الفدية بشاة.االضطرار 
  : التظليل كفارة): ٢٣( المسألة �

  وإن كان التظليل لضرورة. ،شاة التظليل كفارة المشهور أن
  .اوجوًب األحوط على شاة : الحكيم -الخميني

 أن وذكـرتم التظليـل وفـي الرأس تغطية في الكفارة وجوب ذكرتم:)٢(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  لالحتياط؟ المخالف البديل هو فما الشاة، هو اوجوًب األحوط

 فـي وأمـا .كالبدنة الشاة غير بدم الفداء هو لالحتياط فالمخالف التظليل في أما: ج
  .بمد لفداءا هو لالحتياط فالمخالف الرأس تغطية

ن حرمة االستظالل من المطر أ) من المناسك ٠۲۷ورد في المسألة ( :)٣(السيستاني
الحكــم بلــزوم الكفــارة فــي ) ۲۷۳وورد فــي المســألة ( ،مبنيـة علــى االحتيــاط اللزومــي

ـــــوى فلمـــــاذا هـــــذا االخـــــتالف؟  ـــــى ســـــبيل الفت ـــــن المطـــــر عل ـــــل م  التظلي

ولم يـرد فـي حرمـة  ،ستر من المطرالجواب: ورد النص الصحيح بثبوت الكفارة في الت
ن المالزمـة بـين ثبـوت الكفـارة وحرمـة الفعـل غيـر مؤكـدة أوحيـث  ،التستر منه ذلك

  .احتطنا في التستر من المطر باالجتناب عنه ولم نفت بالحرمة
  .شاة أدناه، دم التظليل كفارة :الزنجاني

                                      
 . ٤/  ٢٠ /٦٩٥١، ورقم ١٤٣٣/  ربيع الثاني /٢استفتاء خطي بتاريخ  )١(

  .١١٨الحج والعمرة مع االستفتاءات: مناسك  )٢(
 . ١٤٦وملحقاتها : الحج مناسك  )٣(
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دد كفــارۀ :))))١١١١((((الزجنــاينالزجنــاينالزجنــاينالزجنــاين M;  ��  مســقف وســي��  �  ��  روز در يبانســا ز;�  در حركــت و نــ��
̂�  شب را اى �� ̂�  هر ;� در  مسـقف وسـي��  ��  حركـت و. است گوسفند يک كردن احرام، قر��
، غ��  شب �̂ را �  دارد؛ كفاره احتياط بنا;�  �� �dروز غـ��  در اسـت #چنـ ، �̂ را ـت بـه گـر ا �� �{ 
، ا;�  وجود �² � �B  � Mdی سايبان هيچ ز;�  در رف ث�� � M� ای شد نداشته rرم ;� ��.  

  .ادًم يهريق :عصفور آل
التظليل محـّرم علـى الرجـل المحـرم، وفـي حـال ارتكابـه يتوجـب دفـع  ::::فائدةفائدةفائدةفائدة

الكفــارة. ويخطــأ كثيــر مــن النــاس حيــث يعــزم علــى دفــع الكفــارة ويركــب الســيارة 
  المسقوفة، دون أن يولي أهمية إلى المعصية التي اقترفها.

  : التظليل إلى االضطرار): ٢٤( المسألة �

  .الكفارة وعليه، بمقدار االضطرار جاز ليلالتظ إلى اضطر إذا :متفق
جوز له سد نوافذ السيارة عن الهواء ضطر المحرم إلى التظليل هل ي>إذا ا الخوئي:

  .)٢(<م تقدر الضرورة بقدرها؟ نعم تقدر الضرورة بقدرهاوالشمس أ
إذا أجبر المحرم من قبل السلطات على التظليـل المحـرم فهـل  س: :)٣(السيستاني

ذا كـان إا على التخلص منه لم تجب عليـه الكفـارة، وإذا لم يكن قادًر ج:؟ عليه كفارة
ا على التخلص ولم يفعل ولو ألجـل التجنـب عـن الضـرر المحتمـل وجبـت عليـه قادًر

   .الكفارة
 يسـبب المظلـة تحـت السير أو المسقفة السيارة ركوب تجنب كان إذا :الزنجاني

 تجنبـه يكـون ال لمـن ولـو امطلًقـ يهمعلـ تجنبهـا يجـب ال الحجـاج لنوع شديدة مشقة
  .حينئذ اأيًض الكفارة وجوب عدم واألظهر، عليه احرجًي

                                      
 .٣٢٣المناسك الفارسي: م  )١(

 .٧٠٧: س ١صراط النجاة  )٢(

 . ١٤٦وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(
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M̂ كه در :))))١١١١((((الزجنـاينالزجنـاينالزجنـاينالزجنـاين �  از اجتنـاب صور �dاى متحـرک سـايبان و سـقفدار ماشـ �; 
ر �õ رمr Ôشد داشته اسا ای ��  �� ، معمول ��  او ;� � �dرمrُ شد شديد �� مشقت #راه  مثل- ��
رندYö شديد ��  �ما شدت ��  گرما شدت �  ��  حركـت -�� �dسـايبان پنـاه در و دار سـقف ماشـ 

 �   .است متحرک جا;�
دد كفارۀ M;  ��  مسقف وسي��  � ̂�  شـب ��  روز در سـايبان ز;�  در حركت و ن�� را اى ��  هـر ;�

 �̂ ، غ��  در شب مسقف وسي��  ��  حركت و. است گوسفند يک كردن احرام، قر�� �̂ را  بنـا;�  ��
�  دارد؛ كفاره احتياط �dروز غ��  در است #چن ، �̂ را ت به گر ا �� ، ا;�  وجود }� �² � �B  � Mdدر رف 

ی سايبان هيچ ز;�  ث�� � M� ای شد نداشته rرم ;�  نيسـت فرMq  كفاره ثبوت در صورت هر در و .��
ای د �� مشقت اضطرار ;� �  ز�� �µشد كرده را �ر ا   .خ��  ��  ��

ادة، مـن ذهب الحجاج اإليرانيون عيفي الوقت الحالي : وفي استفتاءات الموقع
 ، فهـل يجـوز لهـم ركـوب السـيارة المسـقفة فـي حـين المسجد الشجرة إلى مكة ليًال

  يكون لهم خيار آخر؟

ولكـن إذا لـم يكـن هنـاك  .يجوز ركوب السيارة المسّقفة وإن كـان فـي الليـل ال
 بالسـيارة السـفر يمكـن الحجـاج؛ لمعظـم بالنسبة الضرورة وتحصل كعصرناخيار آخر 
 غيـر ليلـة فـي التكفير ضرورة. لذلك كفارة واحدة شاة يدفع أن يجب ولكن المسقفة،
  .))))٢٢٢٢((((األحوط على تكون ممطرة

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  بعض ما تقّدم يخالف الموجود في المناسك العربي، وإليك نص بعض المسائل:

                                      
 .٣٢٣المناسك الفارسي: م  )١(

 www.zanjani.irالموقع الرسمي:  )٢(
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) يجوز التظليل فيما يكون التجّنب عنه حرجيا للمحرم، لشّدة الحّر ٢٢٦((المسألة  
  ير، ومن ظّلل عامًدا تجب عليه الكّفارة ولو كان معذوًرا.والبرد، والمطر الغز

) إذا كان تجّنـب ركـوب السـّيارة المسـّقفة أو السـير تحـت المظّلـة ٢٢٧(المسألة 
يتسّبب عن مشّقٍة شديدٍة لنوع الحّجاج ال يجب تجّنبها عليهم مطلًقا ولو لمن ال يكـون 

  يًضا حينئٍذ.تجّنبه حرجيا عليه، واألظهر عدم وجوب الكّفارة أ

كّفارة التظليل دم، أدناه شاة، و لو كان جائًزا لضرورٍة؛ نعم فيما إذا  )٣٩١المسألة (
وال كّفـارة فيـه  ،للحرج لنوع الحجاج جاز التظليـل كان االجتناب عن التظليل مستلزًما

  ).في الحرج النوعي
و مالـه يجوز التظليل التقاء األذى وللمريض أو من يخشى على نفسه أ الهاشمي:

أو عرضه، بل وللشيخ الكبير الطاعن في السن، أو من يشق عليه اإلضحاء، فـال يشـترط 
في تجويزه الضرورة القصوى كما في التكـاليف األخـرى، بـل يكفـي أدنـى مشـقة أو 

  تخّوف، ولكن تبقى الكفارة.
  : ال فرق في ثبوت الكفارة بين حالتي االختيار واالضطرار.الخراساني

 فـي بركوبـه لهـن حفظـه وانحصـر النساء معه الذي (المعلم :))))١١١١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
 إذا عليـه يخـاف لـو السـيارة سـائق وكـذلك الركـوب، لـه يجوز معهن السيارة المظللة
 السـيارات إال للحـاج سـيارة تتيسـر لم الكفارة)،(لو الفرضين في عليهما فارقها، وتجب

 ذلـك، لـه فيجـوز  مـثًال  ضلمـر المظللـة السيارة في إال الركوب يتمكن لم أو المظللة
  الكفارة). عليه يلزم وإنما

  

                                      
 . ٨٢٥ -٨٢٤جامع أحكام الحج والعمرة: م  )١(
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  : التظليل كفارة تكرر): ٢٥( المسألة �

 مـرة وركب نزل لو كما الواحد اإلحرام في التظليل بتكرر الكفارة تتكرر هل س:
  ؟السيارة في أخرى

 آلـ  الـدين زينـ  الهاشمي -الفياضـ  الحكيمـ  مكارمـ  الخامنئيـ  الخميني

  .إحرام كل في واحدة كفارة تكفيه :عصفور
، إحـرام كـل فـي واحـدة كفـارة تكفيـه :الشـيرازيان ــ السيسـتاني ــ الخوئي

  .تظليل فيه وقع يوم كل عن التكفير ]ااستحباًب[ واألحوط
 كالتظليـل اجنسـً  امتعـدًد السـبب يكـون أن إال واحـدة كفـارة يجزيه :الخراساني

  .الواحدة لكفارةبا االجتزاء عدم فاألحوط، والمطر بالشمس
  �  ائل الطيبــــمس    �

  : الطيب لحكم العملية الخالصة): ٢٦( المسألة �

 -السـبحاني -الحائريـ  مكارمـ  الخراسانيـ  السيستانيـ  الخامنئيـ  الخميني

 الطيب أنواع جميع يحرم :)١(عصفور آل -النجفي ـ األردبيلي -الهاشمي -الصافي
  .وإطالًء)٢(اوأكًل اولبًس اشًم

  ال يجوز للمحرم مطلق استعمال العطور المتداولة في زماننا هذا. :الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك  :)٣(الشيرازيان ـ الخوئي

والورس والعنبر بالشّم والـّدلك واألكـل، وكـذلك لـبس مـا يكـون عليـه أثـر منهـا، 
  .االجتناب عن كّل طيب ]اوجوًب[ واألحوط

                                      
 .غالًبا للشم المتخذ ئحةالرا الطيب الجسم هو بالطيب المراد :عصفور آل )١(

 مثل أكل الزعفران. )٢(

 المغشوش العطر أما... والزعفران والورس العنبرو المسك هي أربعة سوى منها يحرم وال الشيرازي: )٣(
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 ذاـوكـ، زعفرانـوالـ ورسـوالـ والعنبـر المسـك الطيـب نـمـ المحـّرم :الحكيم
، الطيـب أنواع سائر ويكره، اوجوًب األحوط على امطلًق بل، مات إذا للمحرم الكافور

  .تركه ااستحباًب األحوط بل
 مـن األلوان هذه بكل عامة بصورة الطيب استعمال األظهر على يحرم :الفياض

 الـورد كعطـر ،والتطيـب للشـم وتتخذ ،طيبة رائحة لها مادة كل والطيب ،االستعمال
  .ذلك وغير والياسمين والقرنفل
، والزعفـران والـورس والكـافور والعنبـر والعـود المسـكيحـرم  :الـدين زين
  .الطيب سائر ترك اوجوًب واألحوط
  : اإلحرام قبل )المعطر( والصابون الشامبو استعمال: )٢٧( المسألة �

 ببقـاء العلـم مـع اإلحرام قبل والشامبو الصابون أو طيبال استعمال حكم ما س:
  التلبية؟ بعد ما إلى الرائحة

 األحوط :)١(الفياض -)٤(مكارم ـ )٣(السيد صادقـ  )٢(السيستانيـ  )١(الخامنئي
  .الترك اوجوًب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 عدم فاألقوى األصيل بالزعفران خلطه بدون باألحمر ويلونونه البقر لحم من الزعفران يصنعون كما المزيف أو

 .١٠٩٠ م الحج : مناسك جامع. أيًضا يهعل كفارة وال حرمته

). وفي الموقع الرسمي، مجلـد ٠١٦٨٩٠) (١٤٤٦٥٨( ورقم، شه.١٣٨٦ /١٢ /٤ بتاريخ خطي استفتاء )١(
 الشعر يغسل بأنه علًما بالحج؟ يضر للحج اإلحرام غسل في بالشامبو الشعر غسل هل: االستفتاءات الجديدة: س

 ذلـك يضـر ال ج:؟ بالمـاء الغسل بعد الشامبو رائحة من بعض بقيت لو الحكم هو وما. القراح بالماء الشامبو بعد
 وجوًبـا فـاألحوط اإلحـرام بعـد مـا إلى تبقى العطرة الرائحة كانت إذا. والغسل اإلحرام بصحة وال الحج بصحة

  . عنه االجتناب
  .١٢٤مناسك الحج وملحقاته :  )٢(
 .٦٩٩ام الحج والعمرة : مق، جامع أحكه.١٤٢٩ /٤/٦ بتاريخ خطي استفتاء )٣(

 .٢٣١٦٠ ورقمش، ه.١٣٨٦ /١٢ /٥ بتاريخ خطي استفتاء )٤(
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  : اإلحرام بعد )المعطر( والشامبو الصابون استعمال): ٢٨( المسألة �

 ال :)٤(الصـافي -)٣(الفيـاضـ  )٢(الحـائريـ  السبحانيـ  مكارم -الخميني
  .يجوز

  .الترك اوجوًب األحوط :)٧(الخراساني-)٦(السيستاني - )٥(الخوئي - الخامنئي
  .والصابون بالماء الغسل مثل حرمة عدم الظاهر :)٨(الشيرازي
 واألحـوط، والعنبـر والزعفـران والـورس بالمسـك مختصـة الحرمـة :)٩(الحكيم

  .ورالكاف إلحاق وجوًبا
  .الستشمامها التعرض عدم استحباًبا األحوط :)١٠(السيد صادق

، والزعفـران والـورس والكـافور والعنبـر والعـود المسـكيحـرم  :الـدين زين
  .الطيب سائر ترك وجوًبا واألحوط

�  ¾� تواند rرم :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين Mdاى شس اى از صـورت ;� �aاسـتفاده بـو خـوش صـابو 
� دست. كند Mdندارد لاش� صابون ��  بدن و شس �يد و  بـه آن بـوى خـوش كنـد مواظبـت ��
سد او مشام �;.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ق.ه.١٤٢٩ /٨/٣ بتاريخ مختوم استفتاء )١(
 .٥٩:  والعمرة الحج في مسائل )٢(

  ق.ه.١٤٢٩ /٨/٣ بتاريخ مختوم استفتاء )٣(
 . ٢٧٨استفتاءات حج : س  )٤(

  .٦٩٢: س  ٢صراط النجاة  )٥(
  . ١٢٥لحقاته : مناسك الحج وم )٦(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٧(
  .٧٩٦: م  جامع مناسك الحج )٨(
  . ٩٢:  فتاوى الحج والعمرة )٩(
 . ٤٧٢: م  مسألة ١٠٠٠ )١٠(
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  : بالطيب المرور :)٢٩( المسألة �

 إنسان الناسك بجوار يمر قد الحرام المسجد في التواجد أو الطواف أو السعي أثناء

  الحالة؟ هذه مثل في تكليفه هو فما ،العنبر أو المسك رائحة منه تفوح
 مفروض في حتى الطيب شم عن االجتناب األحوط على عليه يجب :)٢(الخامنئي

  .السؤال
سـالمية يسـتعملون ن بعـض الحجـاج مـن سـائر المـذاهب اإلإ س:> :)٣(السيستاني

نفه من رائحـة العطـر المسـتخدم أمساك على العطور فهل يجب على الحاج المؤمن اإل
مامها مـا مسـاك عـن استشـنعم يلزمـه اإل ج:ذا لم يفعل فهل عليه كفارة؟ إو ؟من قبلهم

<، >س: ن لم يفعل ولو من غير عـذرإولكن ال كفارة عليه  .مكنه من غير حرج ومشقةأ
يتعارف تبخير المطاف فتنبعث رائحة طيبة فيه لفترة طويلة فهل يلزم المحرم االجتناب 

  <.ن كان أحوطإو ،ال يلزمه ذلك في أثناء الطواف ج:عن شمه؟ 
 حـال الطيبـة الرائحـة مـن أنفـه على يمسك أن المحرم على يجب ال :الخراساني

 من أنفسه على اإلمساك ويجب، العطور يبيع من هناك كان إذا والمروة الصفا بين سعيه
  .الحال هذا غير في الطيبة الرائحة

 مـن أنفـه علـى يمسـك أن امـرأة أم كـان رجًلـا المحـرم على يجب ال :)٤(الفياض
  .والمروة الصفا بين السعي حال في الطيب رائحة

  .بسرعة يمر أمكن إذا :)٥(ارممك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .٣٥٩المناسك الفارسي: م  )١(

  ).٠١٦٨٩٠) (١٤٤٦٥٨( ورقم، ش. هـ ١٣٨٦ /١٢ /٤ بتاريخ خطي استفتاء )٢(
 . ١٢٤ -١٢٣حقاتها : وملمناسك الحج  )٣(

  ق.ه.١٤٢٩ /٨/١ بتاريخ مختوم استفتاء )٤(
 .٢٣١٦٠ ورقم، ١٣٨٦ /١٢ /٥ بتاريخ خطي استفتاء )٥(
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لو تعطَّر بدن الُمحِرم أو لباسه حين الطـواف وغيـره بسـبب االحتكـاك  السبحاني:
  ، ولكن يجتنب عن شّمه.يءمع اآلخرين، فليس عليه ش

 الـروائح من أنفه يمسك غيره وفي، عليه شيء ال السعي أثناء في :)١(السيد صادق
  .العطرة
  : وأمثالها والهيل لدارصينيوا الزنجبيل): ٣٠( المسألة �

  . تركه ااستحباًب األحوط :الحكيم -الخميني
  .تركه اوجوًب األحوط :)٣(الشيرازيان - )٢(الخوئي

بالهيـل ونحـوه ممـا يجعـل الطعـام ذا  اال يجوز فيما يكون مطيًبـ :)٤(السيستاني
  . دون ما يطيب طعمه فقط ،رائحة طيبة

  .االجتناب يجب :السبحاني
  يحرم أكله على المحرم. اكّل طعام يوجد فيه ما يعّد طيًب :)٥(الحائري

األحوط إلحاق الهيل والقرنفل بالزعفران في الحكم، فـال يضـعها  :الدين زين
  .المحرم في القهوة أو في المطعومات أو المشروبات في حال إحرامه

 أمـا. الرائحـة طيبـة كانـت وإن اغالًبـ للشـم تتخـذ لـم ألنهـا يجوز :عصفور آل
  .التحريم فاألقوى الرياحين وسائر والبنفسج كالورد الرائحة الطيبة باتاتالن

T  و سـيب بو مانند خوش هاى ميوه خوردن :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين �÷ M;  �; ـرمr  �  اسـت؛ جـا;�
�يد و سد وی مشام به آن بوی خوش كند مواظبت �� م مـث~ً . ;� Yخـوردن، هـن�  �Qرا  خـود بيـ

                                      
 .هـ ١٤٢٩ /الثاني جمادى /٤ بتاريخ خطي استفتاء )١(

 .٦٩٢: س  ٢صراط النجاة  )٢(

 . ٤٧٣: م  مسألة ١٠٠٠، ٧٤٥: م  مناسك الحججامع  )٣(

 . ١٢٢ا : وملحقاتهمناسك الحج  )٤(

  .٥٩:  والعمرة الحج في مسائل )٥(
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د � . بگــ�� �dاز اســتفاده اســت #چنــ » � �dبيــل« و » دارچــ � �Nهــا آن امثــال و» هــل« و » ز 
  .است ها آن از اجتناب مستحب احتياط هرچند
  : وأمثالهما والبرتقال التفاح استشمام): ٣١( المسألة �

 في واختلفوا، والسفرجل والبرتقال كالتفاح العطرة الفواكه أكل جواز على اتفقوا
  :شمها

 ترك ااستحباًب األحوط :النجفي -الهاشمي -الحائري – الخراساني - الخميني
  . االستشمام
  . أن يمسك عن شّمها حين األكل األولى  :الدين زين - الفياض - مكارم

 عـن اإلمسـاك  اوجوًب األحوط  :األردبيلي -السيستاني – الخوئي  - الخامنئي
  . الشم

  .يشمها ال أن االحتياط غاية :الصافي -الشيرازيان
  .شمها يكره :الحكيم

للمحرم أكل الفواكه والزهور والنباتات الطيبة الرائحة يجوز  الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
والنعناع، لكن ال يجوز شّمها، بل يجب  كالتّفاح واألترج والياس والمحمدي والريحان

  إمساك األنف عنها عند األكل.
  .وغيره األكل حين شمها عن يمسك :السبحاني

 أكلهـا جـواز لىع االتفاق بعد - اوتحريًم كراهة الفواكه شم وفي :)٢(عصفور آل
  .تقّدم كما أكله عند األنف على اإلمساك ويجب. الكراهة األقوى: قوالن - تقّدم كما
  :استفتاء     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .٣٥٨المناسك الفارسي: م  )١(

، مسألتين في فتناقض) الناسكين مصباح( صاحب كالم فاضطرب، عصفور آل الشيخ كالم اضطرب )٢(
 .عبارته فانظر) العباد سداد( في عصفور آل كالم نص هنا أثبتنا وقد
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 ولكـن، للمحـرم الفواكـه مـن ونحوهمـا والبرتقـال التفـاح أكل جواز ذكرتم س:
 الخـارج فـي األكل أن اعلًم بينهما الجميع يمكن فكيف، الشم عدم اللزومي االحتياط

  المرضية؟ غير االعتيادية الحاالت في للرائحة الشم درجات من درجة عن ينفك ال
 من لألكل اتبًع أو ااتفاًق حصوله يضر فال، الشّم يتعمد ال أن المقصود :)١(الخامنئي

  .منه وتعّمد قصد دون
  . االستشمام لعدم لحظة النفس على اإلمساك يمكن:)٢(السيستاني

  : الكعبة خلوق): ٣٢( المسألة �

 الكعبـة بـه يعطـر مـا وهـو الكعبـة خلـوق للمحـرم الطيـب شـم حرمـة من تثنىيس
 نجهـل أننا وحيث، االستالم كثرة جراء بها تعلق التي واألوساخ الروائح إلزالة المشرفة

  :احالًي المستعمل الكعبة خلوق في خالف وقع فقد النص زمن في الخلوق ماهية
  .االجتناب اوجوًب األحوط :األردبيلي -الخميني
  .يجوز :الهاشمي -الفياض -الحائري - )٤(الشيرازي -)٣(الخوئي

طيــب كــان يتخــذ مــن الزعفــران وغيــره يطلــى بــه الكعبــة : الخلــوق السيســتاني
المعظمة، فال يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لـم 

اليوم ولـيس مـن الخلـوق ما يطلى به الكعبة المعظمة  س:> .تجب إزالته بغسل أو نحوه
  .)٥( <ال يبعد ذلك ج:الذي يتخذ من الزعفران مثًال فهل يجوز شمه للمحرم؟ 

 إذا |النبـي قبـر وخلـوق وطيبهـا الكعبـة خلـوق الحرمـة مـن يستثنى :الحكيم
  .تستحب ال بل إزالته تجب ال فإنه المحرم ثوب أصاب

                                      
  ).٠١٦٨٩٠) (١٤٤٦٥٨( رقمو، شه.١٣٨٦ /٤/١٢ بتاريخ خطي استفتاء )١(
  ، مضافًا للموقع الرسمي.خطي استفتاء )٢(
 . ١٨٦:  المناسك المحشى )٣(

 .٧٤٦: م  جامع مناسك الحج )٤(

 . ١٢٣وملحقاتها : مناسك الحج  )٥(
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 مرقد النبيو ال يجب االجتناب عن َخلوق الكعبة المكّرمة الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
 فاليجب التخلص عنهما بل يجوز شمهما ولمسهما، كما ال يجب الشريف،�

 ،اإزالة ما يعلق منهما ببدنه أو ثيابه، و يجوز اإلحرام في الثياب المعطرة بهما أيًض
 يستعمل لتعّطر الكعبة المكّرمة ومرقد النبي وفي حكمه كل ما ،والخلوق عطر خاص

  الشريف. �
جوز استشمام خلوق الكعبة سواًء في حالة الطواف أو في حالة ي :)١( السيد صادق

الصالة أو غير ذلك، ولو لمجرد االستشمام، وكذا خلوق القبر الشـريف. وال فـرق بـين 
خلوق نفس الكعبة وثوبها وبابها، وكذا ال فرق بين جدران البيت وثوب خدمتها وغيـر 

ا إذا كـان متعـدًيا إلـيه م مـن الكعبـة. نعـم، إذا خرجـوا خدمتها ما داموا هناك خصوصـً
فاألحوط االجتناب عنه، إال أن يكون المحرم هو الذي قد مّس ثوبه أو بدنـه خلوقهـا، 

  فإنه يجوز له شّمها بعد الخروج أيًضا على األظهر.
  : الطيب استعمال كفارة): ٣٣( المسألة �

  .اوجوًب األحوط على شاة :الدين زين - )٢(مكارم - الخامنئي - الخميني

 أوقـات أو واحـد وقـت فـي الطيـب استخدام تكّرر حكم ماس:  :))))٣٣٣٣((((اخلـامنئياخلـامنئياخلـامنئياخلـامنئي
 الكّفارة؟ تخّلل دون من متعّددة

 ال اواحـًد ااسـتخداًم اعرًفـ يعـّد بحيـث واحـد زمـان في الطيب استخدام تكّررج: 
 بتعــّدد الكّفــارة تعــّدد لــزوم الظــاهر الصــورة هــذه غيــر وفــي الكّفــارة، تعــّدد يوجــب

   .له أثر ال الكّفارة تخّلل عدمو االستعماالت،

                                      
 . ٧٠٤جامع أحكام الحج والعمرة : م  )١(

 .١٧٢المناسك المحشى:  )٢(

 www.leader.irلموقع الرسمي االستفتاءات الملحقة بمناسك الحج، على ا )٣(
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   في ثبوت الكّفارة على غير األكل إشكال، وإن كان األحوط التكفير. :الخوئي
 كفـارة فعليه اعامًد أثره عليه ما لبسه أو الطيب فيه ما المحرم أكل إذا :السيستاني

  .ااستحباًب أحوط كان وإن واللبس األكل غير في كفارة وال، الزوًم األحوط على شاة
 كفـارة فعليه اعامًد أثره عليه ما لبسه أو الطيب فيه ما المحرم أكل إذا :الخراساني

  .ااستحباًب أحوط كان وإن واللبس األكل غير في كفارة وال، شاة
 األكـل بغيـر اسـتعمله وإن، شاة ففيه المحّرم الطيب أكل إذا :السبحاني -الحكيم

  .اوجوًب األحوط على شاة ففيه
 فـال الطيب باقي وأما، شاة الزعفران والعنبر والمسك والورس ففيه أما :الشيرازيان

  .عليه كفارة
 فيـه مـا أكل غيرـ  األخرى بأنحائه الطيب استعمال في الكفارة تجب ال :الزنجاني

  .بشيء التصدق له استحب وإنـ  الطيب
ـ  األكـل بغيـر كـان وإن، شـاة فعليـه األكـل في اعامًد اعالًم استعمله إن :الفياض

  .عليه كفارة وال آثم فهوـ  والتطيب كالشم
 علـى شـاة الطيـب أثـر عليـه مـا لـبس وفي، شاة كفارة األكل في يجب :الحائري

  .ااستحباًب األحوط
  فعليه كفارة، واألحوط لزوًما التكفير بشاة.إذا مارسه عالًما عامًدا  الهاشمي:

 أو الشـم بـين فـرق بـال، دم عليـه وجـب امختاًر اعامًد اعالًم كان إذا :عصفور آل
، االسـتدامة أو االبتـداء بـين فرق وبال، الحقنة أو الصبغ أو األكل أو الطالء أو السعوط
 أن فعليـه اعامـًد اعالًمـ الريـاحين شـم لـو نعـم. منـه جـزء أو العضـو بجميع كان وسواء
  .سعته قدر يتصدق
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  �            ريهةـح الكـالروائ    �
  : الكريهة الروائح): ٣٤( المسألة �

 ، نعـم ال بـأس بكـتم)١(لمحرم أن ال يمسك على أنفـه مـن الـروائح الكريهـةعلى ا
  باإلسراع في المشي للتخّلص من ذلك. بأس ال كما، النفس

 بغيـر منهـا الـتخلص لـه نعـم. النتنـة الرائحة من أنفه سّد للمحرم يجوز ال :الحكيم
  .عنها البعد أو إزالتها أو الجيفة كتغطية ذلك

  .اأيًض عنها النفس كتم ترك به االلتزام ينبغي الذي طاألحو :)٢(السيد صادق
  : السامة الغازات من اهروبً الكمامات لبس): ٣٥( المسألة �

 اخوًفـ أو التـنفس ألجل كان إذا وجهه على الكّمام وضع للرجل يجوز :الخامنئي
  .)٣(<اإلحرام حال الكمام استخدام للنساء ويجوز> .التلوث من

حرم فيجوز له اسـتخدام الكمـام إذا لـم تمنعـه مـن استشـمام أما الم :)٤(السيستاني
هل يجوز > فته لها أو يتخلص منها بكتم نفسهالروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصاد

تغطية جزء ضئيل جًدا من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة؟ يجـوز فـي مثـل الخـيط 
حوط ألنـه ال يجـوز لهـا علـى على األ الكمام المحرمة فال تستخدم المرأة أماو .<الرفيع

   األحوط ستر بعض وجهها، نعم ال بأس بها في حال الضرورة.
ال بأس بأن تستر المرأة بعض وجهها كأن تلبس ما يغطي األنف  :)٥(السيد صادق

والفم وقاية من األمراض أو تلوث الجو بالدخان، أما في حالة االختيار فال يجوز وضع 

                                      
 البعض يفتي بحرمة إمساك األنف والبعض يحتاط وجوًبا. )١(

  . ٧٠٠جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(
 بـالنحو كـان إذا> قيـد ذكـر آخـر اسـتفتاء وفـي، ١٥٠ م المناسك من الجديدة النسخة في ذلك ذكر )٣(

 .<أزيد ال المتعارف

 . ١٣٥ – ١٢٥وملحقاتها : مناسك الحج  )٤(

  . ٨١٢جامع أحكام الحج والعمرة : م )٥(
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  إذا لم يكن من المخيط. اويجوز للرجال مطلًق مرأة.الكمام على األنف بالنسبة لل
 سـتر علـى اقتصـرت إذا لها يجوز فإنما المرأة وأما، ذلك للرجل يجوز :)١(الحكيم

 مـن الوجـه ألسـفل المسـتوعب كالنقـاب السـتر كـان إذا وأمـا، والمنخرين العليا الشفة
  .يجوز فال دون فما المنخرين

 جزءً  يغطي اعريًض به يثّبت ما كان إذا لكماما استعمال للرجل يجوز ال :السبحاني
 من اجزًء يغطي أنه ألجل الضرورة غير في استعماله للنساء يجوز ال أنه كما، الرأس من

  .الوجه
  .للرجل والمرأة مطلقًا حال اإلحرام وضع الكمامات الواقية ب ال بأس :)٢(الفياض
  ال مانع. :)٣(مكارم

السـيارات يحتـاط بعـدم اسـتعمال  دخـان مـع عـدم استسـاغة رائحـة :)٤(الحائري
والوقاية عن األوبئة أمـر آخـر غيـر إمسـاك األنـف مـن  الكّمامات، إّال لدى االضطرار.

بالوقاية  االرائحة الكريهة، وقد يجب ذلك إن كان احتمال األوبئة بمستوًى يهتّم عقالئي
ط الكّمامـة بمحّلهـا إن لم يكن المقصود الستر بـل ربـ(أما بالنسبة لخيط الكمام ف ،عنها

أّن استعمال الكّمامات للنساء فيه إشكال آخر، وهو احتمال كـون  كما .)٥()ـ جاز مثًال ـ
أّن إحـرام المـرأة فـي وجههـا، فـإذا اضـطررن إلـى ذلـك فليّتقـين : لقاعدة اذلك مخالًف

  بأيديهّن ال بالكّمامات.

                                      
  . ٩٤:  فتاوى الحج والعمرة )١(
  www.alfayadh.com الموقع الرسمي:  )٢(
فـي جلسـة فأجـاب بجـواز ذلـك حتـى للنسـاء، وال  -دام ظلـه –. وقد سألته ٢١٤المناسك المحشى:  )٣(

  ان النقاب الممنوع على المحرمات.يندرج ذلك تحت عنو
  .٦٠ والعمرة : الحج في مسائل )٤(
  .٦٧ والعمرة : الحج في مسائل )٥(
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 ج:ل والنسـاء؟ ما حكم لبس الكمامات في حال اإلحرام للرجـا س:: )١(الهاشمي
  إذا لم يغط تمام الوجه فال إشكال فيه للنساء فضًال عن الرجال.

للرجـال والنسـاء: يجـوز عنـد الضـرورة ومنـع األمـراض المحتملـة  :)٢(الخراساني
  عقالئًيا، وال كفارة.

̂�  ماسـک از توانـد حاجـت . صـورت در rـرم زن :))))٣٣٣٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ـت كـه هـا �{ 
ى يد و� كند؛ استفاده زنند . دهان آلوده به هواى ورود از جلوگ��  rـرم مرد .بدهد كفاره ��

�  بپوشاند؛ را خود . تواند صورت �µا نـد، صورت خود به ماسک تواند . بنا;� �  بـه هرچنـد ;�
شد نداشته احتياج آن �� �̂�  احتياط مستحب به و   .نپوشاند را پيشا

؟ و [استفتاء] آ�� پوشيدن ماسک ;� مرد rرم حـرام ا :)٤(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين سـت �� خـ��
وره ح¶ آن چيست؟ �úعند ال  

گر بند ماسک پشت گوش بيفتد، كـه بعـض � پوشـيده شـود بنـا;� احتيـاط  جواب) ا
� نيست و كفاره آن بنا;� احتياط واجب يـک گوسـفند اسـت، مگـر در صـورت  واجب جا;�
� اسـت، و كفـار  شد، كه جـا;� ل عق~̂� ابت~ء به آن �� MÕكه اح �ûی از مر ورت و جلوگ�� �õ ه

  ندارد.
؟ � است �� خ�� ورت جا;� �õ رمه در صورتr ای زن   [استفتاء] آ�� پوشيدن ماسک ;�

ی از ابـت~ء بـه  ورت و جلـوگ�� �õ رمه در صـورتr ای زن جواب) پوشيدن ماسک ;�
� است، و در هر صورت كفاره ندارد. شد، جا;� ل عق~̂� ابت~ء به آن �� MÕكه اح �ûمر  

                                      
 . ٧٩٥، س ٢٠٤أجوبة االستفتاءات:  –الصراط  )١(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(

  .٣٠٩-٣٠٨المناسك الفارسي: م  )٣(
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٤(
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   �    نالزينة والتزي  �
  ): الضابطة في (التزين) المحظور على المحرم :٣٦( المسألة �

س: هل المدار في صدق التزين على (ما كان زينة عرًفا) أو علـى (قصـد التـزين) 
  أو ماذا ؟

: المناط ما يعّد زينة عرًفا، سواًء قصد التزين به الفياض -السبحاني -)١(الخامنئي
  أم ال.

يعـّد زينـة عرًفـا سـواًء بقصـد  األحوط وجوًبا االجتنـاب عـن كـل مـا السيستاني:
  التزين أو بدونه.

  : والساعة والخاتم والعدسات النظارة لبس): ٣٧( المسألة �

 ضعف أو التختم استحباب بقصد كان وإن. محرم فهو الزينة بقصد كان إن :متفق
  .)٢(بأس فال اعرًف زينة تكن ولم ذلك غير أو الوقت معرفة أو النظر

  .زينة عّد إذا الخاتم لبس عن المحرم يتجنب أن اوجوًب األحوط :الخامنئي
 وإال ،يجـز لّم العام العرف في زينة عّد فإن بالخاتم المحرم الرجل تختم :الفياض

  .اليدوية الساعة لبس القبيل هذا ومن .به بأس فال
من الزينـة التـي  العدسة الملونة التي توضع على العين هل تعّد: س :)٣(السيستاني
  ويجب ستر العين عندئذ عن غير المحرم. ،: نعمجكان وضعها لذلك؟  يجب سترها إذا
  يجوز لبس العدسات الطبية الملّونة. :)٤(الهاشمي

                                      
  ).٠١٦٨٩٠) (١٤٤٦٥٨( ورقم، شه.١٣٨٦ /١٢ /٤ بتاريخ خطي استفتاء )١(
 العوينـات لـبس تـرك وجوًبـا واألحـوط، عرًفـا زينـة يكـون ال بـأن الخـاتم حكـم يقّيد لم الحكيم: )٢(

 .والحلي الخاتم غير زينة كل وكذلك، الزينة بقصد لبسها كان أو، زينة كانت إذا والعدسات

 . ١٣٢ملحقاتها : ومناسك الحج  )٣(

 . ٤٥، س ٢١استفتاءات في الحج:  )٤(
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حيث تغطي النظارة جزًءا من خلف األذن، فـاألحوط وجوًبـا عـدم  :)١(الخراساني
  لبسها إال مع الحاجة إليها والحرج، وال كفارة عندئذ. 

ت الالصقة حال اإلحرام إذا عّدت زينـة بنظـر يحرم استعمال العدسا    الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  العرف.

 كان إذا الخاتم لبس له يجوز فال الزينة، المحرم على يحرم :))))٢٢٢٢((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
 واألحـوط إشـكاٌل، ففيـه ونحوهما، الضياع من والتحفظ كالبيع الزينة لغير للزينة، وأما
  ونحوه. كالعقيق الشرعي لالستحباب: أي لبسه، يستحب الترك. نعم
  : الشمسية النظارات): ٣٨( المسألة �

هل يجوز للمحرم لبس النظارة التي تحمي العين من أشـعة الشـمس المسـماة  س:
 بالنظارة الشمسية؟ 

وأمـا إن كانـت طبّيـة  ،األحوط اجتناب لبس النظارة إن كانت للّزينة :)٣(الخامنئي
  .أو للوقاية من أشعة الشمس فال إشكال فيه

<، فال بـأس بهـا وإال ،فاألحوط االجتناب عنها اعدت زينة عرًف إذا> :)٤(السيستاني
ن تستخدم النظارة ذات اللون الـداكن بحيـث أللمرأة المحرمة  على األحوط يجوز ال>

  .<تحجب العينين وما حولهما
  .والمرأة للرجل جاز اعرًف زينة تكن لم ما :)٦(السيد صادق -)٥(مكارم

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
 .٧٧٣جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٢(

 استفتاء خطي. )٣(

 . ١٣٨ – ١٣٢وملحقاتها : مناسك الحج  )٤(

 .٢٢٣٨٣ ورقمش، ه.١٣/١١/١٣٨٦ بتاريخ خطي استفتاء )٥(

 ق.ه.١٤٢٩ /٤/٦ اريخبت خطي استفتاء )٦(
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 يجـز لـم وإال، العـام العـرف فـي زينـة يكون ال أن بشرط لبسها ال يحرم :الفياض
 أو، شـيء كتابـة أو ،دعاء أو قرآن لقراءة أو،الشمس من آخر كالوقاية بدافع كان وإن

  .جاز وإال، االضطرار حد إلى يصل ال أن شريطة طبي لغرض
 .ذلـك ونحـو الشـمس مـن للوقاية بل للتزين تكن لم إذا لبسها يحرم ال :الحائري

رمة أن تستخدم النّظارة ذات اللون الداكن بحيـث تحجـب العينـين يجوز للمرأة المح>
  .)١(<سن، واالحتياط أمر ححولهماوما 

مـا لـم تكـن زينـة أو بقصـد الزينـة فـإن  ال بـأس بالنظـارات الشمسـية :)٢(الحكيم
اكن ال يجـوز للمـرأة المحرمـة أن تسـتخدم النظـارة ذات اللـون الـد> األحوط تركهـا.

  .)٣( ا حولها<بحيث تحجب العينين وم
  : والحلي المرأة): ٣٩( المسألة �

 وقّيـد. اإلحـرام قبـل لبسـه علـى اعتادت التي الحلي تلبس أن للمرأة يجوز متفق:
  .الزينة قصد بعدم ذلك) عصفور آلـ  )٤(الشيرازي(

 ويلفـت المتعـارف عـن يخـرج بنحـو للزينة كان إذا للمرأة الحلي يحرم الحكيم:
 بغيـره بـأس وال، لـه بـه وتتزين زوجها به تخص مما كان أو، ملإلحرا أحدثته أو، النظر
  .األجانب للرجال تظهره ال، نعم. اإلحرام قبل لبسه تتعود مما

  .الحرمة فالظاهر العادة في زينة وكان الزينة تقصد لم لو :عصفور آل
  ؟أمام المحارم ما حكم إظهار الحلي س:

                                      
  .٧٠مسائل في الحج والعمرة :  )١(
  ق.ه.١٤٢٩ /٢٩/١مختوم بتاريخ  استفتاء )٢(
  . ٩٨فتاوى الحج والعمرة :  )٣(
 . ٨٢٥جامع مناسك الحج : م  )٤(
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 -السبحاني ـ الفيـاض -كارمم - الخراسانيـ  الخوئيـ  الخامنئيـ  الخميني

  .لزوجها حتى للرجال تظهره ال: عصفور آلـ  الدين زينـ  )١(الشيرازيان
  .األولى األحوط على ومحارمها لزوجها تظهره ال السيستاني:

  : والخضاب الحناء): ٤٠( المسألة �

 ببقاء العلم مع اإلحرام قبل الخضاب أو الحناء حكم عن المسألة هذه في نتحدث
  :اإلحرام عقد بعد ما إلى أثره

ال بأس باستعماله قبل اإلحرام وإن بقي أثره إلـى : السيستانيـ  الخوئيـ  الخميني
  حسن. االحتياط ولكن:  الخميني حين اإلحرام.وأضاف

استعمال الحناء قبل اإلحرام إذا كان أثره باقًيـا إلـى  يكره الخراساني: -الخامنئي
  وقت اإلحرام.

 وقـت إلـى أثرهـا يبقـى كـان إذا اإلحـرام قبـل الحنـاء تـرك األولـى الشيرازيان:
  .أغبر أشعث المحرم كون ينافي ما كل عن االجتناب واألولى، اإلحرام

 علـى اإلحـرام قبـل بالحنـاء تختضب أن اإلحرام أرادت إذا للمرأة يكره الحكيم:
  .للرجل ذلك عموم وجوًبا واألحوط، بعده ما إلى أثره يبقى نحو

  يبقى بحيث اإلحرام قبل الحناء واستعمال الشعر صبغ في لإشكا ال مكارم:
  .اإلحرام حال في التزيين هو البداية من قصده يكون أن إال، اإلحرام حين إلى أثره 

  تركه. فاألحوط إن قصد به الزينة ال المداواة:)٢(الحائري
ن األحوط لزوًما أن ال يختضب الرجل أو المرأة بالحناء وهمـا يريـدا :الدين زين

اإلحرام بعد ذلك، إذا كان لون الحناء يبقى إلى حال اإلحرام وكان مما يعـّد زينـة فـي 

                                      
ظاهر عدم حرمـة إظهـاره ال> ٨٢٥ي كتاب جامع مناسك الحج : م كما في كتاب مناسك الحج. أما ف )١(
 .<للزوج

  .٦١ والعمرة : الحج في مسائل )٢(
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الكّف أو في الشعر، سواء قصدا به التزّين أم ال، وكذلك الخضاب بغير الحناء إذا كـان 
مما يبقى أثره ويعّد زينة، بل ال يبعد القول بوجوب إزالة األثر بعـد اإلحـرام إذا أمكـن 

  ذلك.
ل الحّناء عالًجـا لتشـقق األصـابع والكفـين والقـدمين ونحـو ذلـك، فـإذا قد تستعم

اضطر الرجل أو المرأة إلى ذلك جاز له أن يستعملها قبل اإلحرام وإن بقـي اللـون إلـى 
حال اإلحرام، وإذا لم يبلغ درجة الضرورة كره استعمالها للمرأة قبل اإلحـرام إذا كـان 

ة للرجل فإن النّص إنما ورد في المرأة، وهذا إذا األثر مما يبقى، وأشكل القول بالكراه
  كان األثر الباقي ال يعّد زينة، وإّال جرى فيه االحتياط المتقدم.

وإذا اختضب وهو ال يريد اإلحرام، ثم أراد اإلحرام بعد ذلك لم يحرم ولم ُيكره، 
يمكـن ذلـك  وإذا كان األثر الباقي بعد اإلحرام مما يعد زينة أزاله مع اإلمكان، وان لم

  فال شيء عليه.
   � تدهـينــال �

  : قبل اإلحرام التدهين): ٤١( المسألة �

ال يجوز التدهين بالمطيب قبل اإلحرام إذا بقي أثـره إلـى : )١(الحائري -الخميني
  زمان اإلحرام.
الدهون والزيـوت ذات الرائحـة الطيبـة إذا كانـت  :الهاشمي -مكارم -الخامنئي

   اإلحرام، فال يجوز التدهين بها قبل اإلحرام أيًضا.رائحتها تبقى إلى حين 
دهان طيبة الرائحة إذا لم يكـن باأل التدهين لمن يريد اإلحرام يجوز:)٢(السيستاني

  ن بقيت رائحته بعد اإلحرام.إو ،ء من الطيبيفيها ش

                                      
 .٣١مسائل في الحج والعمرة : م )١(

 . ١٣٣وملحقاتها : مناسك الحج   )٢(
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يجوز التدهين قبل اإلحرام بدهن ال طيب له، ويبقى أثـره بعـد الغسـل : )١(الحكيم
  .اأيًضواإلحرام 

  ال يجوز اإلدهان قبل اإلحرام إذا بقي أثره إلى حينه.السبحاني: 
إذا كـان اإلدهـان بمـادة كثيفـة وذات غلظـة بحيـث تبقـى إلـى حـين  الزنجاني:

  .ااإلحرام؛ يجب عليه إزالتها لإلحرام على األحوط وجوًب

̂�  روغـن ��  خـود را بدن احرام، از پيش گر ا :))))٢٢٢٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين  تعطـر��  آن در كـه هـا
شد، كرده ما� روغن رفته ب�ر و زعفران عن��  و عود #چون حرام، M̂ كه �� عطـر  بوی درصور
 Mq �  در احرام مانده، �� �µصورت غ��  در احرام و است؛ حرام حال ا � �µروغن و ا � سا;�  ��  ما
  .است مكروه احرام غسل از پس ما� روغن و� .ندارد مانô احرام از پيش ها روغن

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

ذكر المعنى السابق كله، ثم ألحقه بقولـه  )٢٦٤المسألة ناسك العربي (في الم
نعم لو كان االّدهان بمادة كثيفة وذات غلظـة بحيـث تبقـٰى إلـٰى حـين اإلحـرام، (

، فهل يفهم من حذف هـذا )يجب عليه إزالتها لإلحرام على األحوط الوجوبي

  ؟!االحتياط اإلعراض عنه
هن بالـدهن الـذي يبقـى أثـره إلـى مـا بعـد يكـره التـد :)٣(الفيـاض -الخراساني

  .االحرام
  
  

                                      
  ق.ه.١٤٢٩ /١/ ٢٩مختوم بتاريخ  استفتاء )١(

 .٣٧٧المناسك الفارسي: م  )٢(
  .٢٣٠:  ١٠تعاليق مبسوطة  )٣(
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  ): أكل الدهن (السمن) :٤٢( المسألة �

ال إشـكال فـي أكـل الـدهن (أي  الهاشـمي: -السـبحاني -مكارم -الخامنئي
  السمن) إذا لم يكن فيه رائحة طيبة.

يجوز أكل الدهن، كما يجوز االحتقان به، وكذا صّبه في األنف  :)١(السيد صادق
  ن والعين حتى في صورة عدم الضرورة.واألذ

هــل يجــوز اســتخدام مــا يسـمى بـــ ( الــدهن الحــر) فــي الــرز  س:: )٢(السيســتاني
كـل الـرز أيجوز  ج: له رائحة زكية عطرة؟ ّنأالمطبوخ وتناوله في حال اإلحرام حيث 

 .كلمساك عن شمه حين األا اإلحوط وجوًبولكن األ ،المطيب به

  : للضرورة حال اإلحرام  التدهين): ٤٣( المسألة �

 وليجتنـب، لضـرورة كـان إذا) والحرارة التزلق لمنع كريم( استخدام يجوز :متفق
  ذات الرائحة الطيبة.

 ضـرر مـن للتجنـب أو للتـداوي كـان إذا كمـا التـدهين إلـى اضطر إذا :الخامنئي
  .فيه إشكال فال، البدن اللتهاب الموجب التعرق أو الشمس

 صـدق مـعـ  أي قبـل حدوثـه - ان للوقايـة مـن المـرضيجوز اإلدهـ :السيستاني
  .)٣(الضرورة

. طيـب فيـه ليس بما اإلدهان جاز وهحون الجلد لتشقق للتدهين احتاج إذا الحكيم:
  .للتكليف رافعة لضرورة إال اإلدهان عدم وجوًبا فاألحوط طيب فيه ما أما

شـريطة أن جـاز لـه،  -لمرض جلدي أو غيره -إذا اضطر إلى اإلدهان السبحاني:
  فليصبر إلى أن يخرج من اإلحرام. ايدهن بما ليس فيه طيب. وإذا لم يكن الصبر حرجًي

                                      
  . ٧٨٩جامع أحكام الحج والعمرة : م   )١(
  . ١٢٤مناسك الحج وملحقاتها :   )٢(
 . ١٣٣وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(
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التـدهين إذا كـان الـدهن ذا  -رجًال كان أم امرأة –يحرم على المحرم  الهاشمي:
  رائحة طيبة عطرة، إال إذا كان لعالج ودفع أذى، واألحوط عدم مّسه أيًضا.

التدهين بالزيت أو المراهم جـاز؛ نعـم يجـب لو دعت الحاجة إلى  الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
  .المعطرة عليه مهما أمكن تجّنب الزيوت والدهون

والحساسية عرًفا –الظاهر أن اتقاء المرض حكمه حكم المرض  :)١(السيد صادق
  ومعها يجوز االدهان. -مرض

  :استفتاء
 بـين رارةوالح التزلق لمنع التدهين عدم أن حاله حسب يطمئن أو يعلم المحرم كان إذا

 اتوقًيـ والحـرارة التزلـق حصـول قبل التدهين حكم فما، حرج في يوقعهـ  امثًلـ  األفخاذ
  حدوثها؟ من

  .شاة ذبح وهي الكفارة أداء األحوط ولكن، به بأس ال :)٢(مكارم
 المحـرم وقـوع ومع، والعالج للتداوي كان إذا للمحرم اإلدهان يجوز :)٣(الفياض

  .امطلًق فيجوز هاناإلد ترك جراء من الحرج في
  

  �        ائل الشـعرــمسـ    �
  :  الشعر إزالة): ٤٤( المسألة �

 الشـعر بإزالـة بأس ال نعم. البدن من واحدة شعرة حتى إزالة تعمد يجوز ال :متفق
  .امثًل للعين كإيذائه للضرورة

  .وتلزمه الكفارة ،تجوز اإلزالة عندئذ الشيرازيان:
                                      

 . ٤٦٩مسألة : م  ١٠٠٠)١(

 .٢٢٣٨٣ ورقمش، ه.١٣/١١/١٣٨٦ بتاريخ خطي استفتاء )٢(

  ق.ه.٨/٣/١٤٢٩ بتاريخ مختوم استفتاء )٣(
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  : الغسل أو لوضوءا أثناء الشعر سقوط): ٤٥( المسألة �

 وال، قصـد بغير كان إذا الوضوء أو الغسل أثناء الشعر بعض بسقوط بأس ال :متفق
 علـى التخليـل بكـون ذلـك) الـدين زيـن - الشيرازيان - الحكيم( وقّيـد. عليه شيء

  .المتعارف
 الطهـارة ألن، ذلـك اسـتلزم إذا غسله أو وضوئه في يسقط ما يستثنى :عصفور آل

  .اإلمكان بحسب ذلك أمر فيراعي ذلك ومع، مفروض أمر

ال بأس بما يسقط من الشعر حال االغتسـال أو الوضـوء، ولـو كانـا  الزجنـاين:الزجنـاين:الزجنـاين:الزجنـاين:
  مستحبين.
  : اللحية أو الرأس بشعر العبث): ٤٦( المسألة �

  :إذا مّس شعر رأسه أو لحيته في غير الوضوء فسقطت شعرة أو أكثر
  . الطعام من بكف دقالتص] وجوًبا[ األحوط :الدين زين - الخميني
  .للفقير الطعام من شيء إعطاء وجوًبا األحوط مكارم:
  .ليتصّدق بكفٍّ من طعام: السيستاني - الخوئي
األحوط استحباًبا التصّدق بكّف من الحنطـة أو الطحـين  :الخراساني - الخامنئي

   وأمثالهما.
  .كفين أو الطعام من بكف التكفير استحباًبا األحوط الحكيم:
  األحوط كفُّ طحين يتصّدق به. اني:السبح

إذا كان غافًال أو جاهًال فال شيء عليه. وإذا كان عالًما وملتفًتا ولكنه لم  الهاشمي:
يقصد إزالة الشعر واتفق ذلك فاألحوط األولى التصـدق بكـف مـن الطعـام. وإن كـان 

  قاصًدا فالواجب التصدق بكف من الطعام.
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̂�  آن از و كنـد çـس را ش�  ��  rرم ريش گر ا :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين يـد شـود، جـدا مـو �� 
�M  بدهد و فق��  به آن) غ��  ��  مد يک ��  مشت دو ��  مشت (يک مقداری طعام �a يک است 

شد مد  عضـو ��  ��  كنـد çـس را �ش ��  ريـش �� دسـت، كـه نيسـت فـرMq  كفـاره لزوم در و ��
  .ديگر

  . عليه شيء ال السيد صادق:
 ويسـتحب، الكعـك مـن أو السويق من أو طعام من كف عليه وجب :عصفور آل

، الفضـة مـن ونصف غرامين تقريًبا يساوي والدرهم، تمًرا بدرهم ذلك عن يتصدق أن
  .تمًرا الوزن هذا بقيمة فيتصدق
  :  الشعر تسريح): ٤٧( المسألة �

هل يجوز للمحـرم أن يسـوي أو يعـدل شـعر رأسـه أو شـعر حاجبيـه أو شـعر  س:
  أنه يعّد من الزينة الممنوعة؟  لحيته بعد الوضوء مثًلا أم

 .عرًفا زينة يكن لم ما به بأس ال :الدين زين ـ الخامنئي

 لـم مـا المشـط اسـتعمال عدم لزوًما األحوط ولكن، الزينة من ليس :)٢(السيستاني
  .الشعر من شيء سقوط يوجب ال أنه يتأكد

  ال يعّد ذلك من الزينة. :)٣(الهاشمي
  .الحرمة عدم لظاهرا :)٥(الحائري ـ )٤(الشيرازي

                                      
 .٤١٧المناسك الفارسي: م  )١(

 . ١٣٢وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 .  ٤٤، س ٢١استفتاءات في الحج:  )٣(

  .٧٩٦: م  اسك الحججامع من )٤(
 .٦١:  والعمرة الحج في مسائل )٥(
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 علـى جـاز الشـعر سـقوط بعـدم واطمـأن، زينة عرًفا يكن لم إذا :)١(السيد صادق
  .الترك األحوط كان وإن، األظهر

  .االجتناب وجوًبا األحوط مكارم:
  .ونحوه بمشط لحيته وال رأسه شعر يسّرح أن له يجوز ال :عصفور آل
  : إزالة بعض الشعر أثناء اإلحرام:المسألة �

   المحرم مقداًرا من شعر رأسه، فما مقدار الكفارة؟لو قّص
 وجوًبـا فاألحوط الماكينة أو بالمقّص رأسه شعر المحرم قّصر إذا :))))٢٢٢٢((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي

  بشاة. التكفير
كفارة شـاة، أو صـيام ثالثـة أيـام، أو إطعـام سـتة مسـاكين،  :))))٣٣٣٣((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق

  واألقوى أنه مخّير بينها، إال أّن األحوط كفارة شاة.
  �  تغطية الرجـل رأســه     �

  : حال اليقظة رأسه الرجل تغطية): ٤٨( المسألة �

 بتعصـيب بـأس ال، نعـم. الـرأس تغطية اإلحرام حال في الرجال على يحرم متفق:
  . عليه كفارة وال للصداع ونحوه بمنديل الرأس

   .أن يكّرر التلبية ايستحب للمحرم الذى غّطى رأسه نسياًن مكارم:

يـد بپوشـاند را � بدون توجـه rرم مرد گر ا :))))٤٤٤٤((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين  التفـات، از پـس فـوًرا ��
دارد را پوشش �  و بگويد و تلبيه ;� Mdلّبيك« يک گف «  �q� احتيـاط مسـتحب هرچنـد است 
نه تلبيه های كه است آن Yار� z{ بگويد �مل صورت به را.   

                                      
  . ٧٨١، جامع أحكام الحج والعمرة : م  ٤١٨ : م مسألة ١٠٠٠ )١(
 .F١e١iJdDOOsرقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عبر االيميل  )٢(

  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩ألولى جمادى ا ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )٣(

 .٢٩٩المناسك الفارسي: م  )٤(
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  : الجوال أو الهاتف بسماعة أذنه الرجل تغطية): ٤٩( المسألة �

)١(منئيالخا
: )٦(الهاشـمي-)٥(الفياضـ  )٤(السيد صادقـ  )٣(مكارم -)٢(ـ الحكيم 

  .بأس ال
لكـن ال يضـع سـماعته علـى أذنـه علـى ، والجـّوال يجـوز اسـتعمال> :السيستاني

  .)٧(<وأما جعلها قريًبا منه بحيث ال يستر بها فال بأس، األحوط
 حـال األذن علـى التلفـون سـماعة وضـع حكم ما س:في االستفتاءات الحديثة >و
  . )٨(<لضرورة إال الترك األحوط كان وإن جوازه، يبعد ال ج:للرجال؟  اإلحرام
ذن ويتصـل السماعة الخارجية لجهاز الهاتف الخلوي التي توضع فـي داخـل األ> 

بالجهاز من خالل السلك هل حكمها حكم السماعة الداخلية التي استشكلتم في وضع 
س باسـتعمالها للمحـرم إذا كانـت ال تغطـي أنها؟ ج: ال بذن لالستماع مالهاتف على األ

  .)٩(<ذنإال جزًءا يسيًرا من داخل األ
  .بأس فال الستر بذلك المقصود يكن لم إن :)١٠(الحائري

  مع إلصاق الجّوال مثًال باألذن يصدق عندئذ تغطية األذن. :)١١(الخراساني

                                      
  . ٧٧مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )١(
  . ٩٦فتاوى الحج والعمرة :  )٢(
 .٢٣١٦٠ ورقمش، ه.٥/١٢/١٣٨٦ بتاريخ خطي استفتاء )٣(

 . ٨٠٣جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٤(

  .قه.١٤٢٩ /٨/٣ بتاريخ مختوم استفتاء )٥(
 . ٥٧، س ٢٥استفتاءات في الحج:  )٦(

  . ١٣٥ : وملحقاتهامناسك الحج  )٧(
  www.sistani.orgالموقع الرسمي  )٨(
  . ١٣٦ : وملحقاتهامناسك الحج  )٩(
  .٦٦ والعمرة : الحج في مسائل )١٠(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١١(
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 در عينک دستۀ و تلفن مانند گو�Ô  ��  گوش ��  � از قسمMQ  پوشاندن :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
م Yاز استفاده هن�  � �µندارد اشياء اش�ل ا.  

  ): االستناد للمقعد الخلفي :٥٠( المسألة �

ن يسند رأسه إلى المتكأ الخلفي المتصل بمقعده فـي السـيارة أهل يجوز للمحرم 
  يسر؟ يمن أو األحد الجنبين األأأو  ،حيث تحصل تغطية الربع الخلفي من رأسه

  يجوز له ذلك.:)٤(السيد صادق -)٣(الهاشمي -)٢(السيستاني
هل ُيعّد من التغطية المحرَّمة على المحـرم إسـناد الرجـل رأسـه حـال  :)٥(الحائري

اإلحرام إلى المقعد األمامّي في السّيارة أو المقعد الخلفّي، أو إسناد المرأة جبهتها إلـى 
فإن لـم يكـن بهـدف السـتر فـال أّما إسناد الرجل رأسه : ج المعقد األمامّي في السّيارة؟

  بأس به، وأّما إسناد المرأة جبهتها فال بأس به.
  : للوضوء رأسه مقدم الرجل تنشيف): ٥١( المسألة �

يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقـدم شـعر الـرأس مـاء، فهـل 
 منديل؟ أو يصح تنشيف ذلك الماء بطرف اإلحرام

  .شابه ما أو منديل أو بإحرامه جففهي أن يجوز ال :عصفور آل -الخميني
  .تدريجًيا الرأس تجفيفيجوز  السبحاني: -الخامنئي
ال بـأس مـن تنشـيفه باليـد الجافـة دون غيرهـا، وال بـأس معـه بسـقوط > الخوئي:

                                      
 .٢٩٢المناسك الفارسي: م  )١(

 . ١٣٦وملحقاتها : الحج مناسك  )٢(

  .٢٨، س ١٣استفتاءات في الحج :  )٣(
 . ٤/  ٢٠ /٦٩٥١، ورقم ١٤٣٣/  ربيع الثاني /٢استفتاء خطي بتاريخ  )٤(

 .٦٦مسائل في الحج والعمرة :  )٥(
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، >ال بـأس بتنشـيفه بمنشـفة مـن منـديل )١(<رات غير المقصودة ولـو كـان محـتمًالالشعي
  .)٢(وغيره<

ز ستر بعض الرأس للمحـرم كمـا فـي التجفيـف للوضـوء عدم جوا :)٣(السيستاني
فتوى، نعم حرمـة التجفيـف بطـرف المنـديل علـى نحـو المسـح واإلمـرار تبتنـي علـى 

  .االحتياط
  بالمنديل حتى ولو كان تدريجًيا. المسح ترك وجوًبا األحوط :)٤(الحكيم

 الصـالة، وقـت ضـيق مع مبتًال المحرم رأس يكون أن يصادفس:  :)٥(احلكـيماحلكـيماحلكـيماحلكـيم
  حينئٍذ؟ التيمم إلى ينتقل أو ويتوضأ بمنديل ينشفه هلف

 هـذا بتغطية بأس وال ،صبعإ كمقدار به المسح مسمى يتحقق ما تجفيف يجب: ج
 الحـج مناسـك فـي بجـوازه صـرحنا الـذي القربـة حبـل وضـع نظيـر بالمنديل، المقدار
  .والعمرة
  بالمنديل؟ وجهها أو رأسه مسح المحرمة أو للمحرم يجوز هل: س
  .نحوه أو إصبع بمقدار إال ا،مطلًق المسح ترك اوجوًب األحوط: ج

ای خشک نبايد rرم مرد :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين  از قسـمMQ  ��  � روی را حـوØ �، كردن ;�
̄�  ��  � اما پوشاندن. دهد قرار آن بت كه پوش � خشک ندارد؛ مانô نيست �� �µا  كـردن بنا;�
�  �� Øحو  � ̂� احتياط استحب خ~ف هرچند است جا;�   .است ا

                                      
الحــج واســتفتاءاتها :  إال أن  نــص نفــس االســتفتاء ورد فــي (مناســك  .٦٨٧: س  ٢صــراط النجــاة  )١(

) فكان الجواب: >ال بأس بتنشيفه، وال بأس معه بسقوط الشـعيرات غيـر المقصـودة ولـو كـان محـتمًال< ٢٥٣س
 علًما أن السؤال كان عن التنشيف بطرف الثوب أو بورق النشاف. 

 .٢٥٤ -٢٥٣مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )٢(

  .١٣٥وملحقاتها : مناسك الحج   )٣(
  . ٩٦:  ى الحج والعمرةفتاو )٤(
  .١٠٧مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )٥(
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يجوز تنشيف وتجفيف مقدم الرأس من البلل الموجـود عليـه بمنـديل :)٢(الفياض
ألن  ،أو منشفة أو طـرف ثـوب اإلحـرام للمسـح عليـه فـي الوضـوء فـي حالـة اإلحـرام

صـدق عليـه سـتر نه ال يأالمحرم على المحرم إنما هو ستر تمام الرأس، هذا إضافة إلى 
  .اجزء من الرأس أيًض

  .األحوط تركه وال بأس بتنشيفه باليد :)٣(الحائري
  .اإلحرام أو الثوب بطرف أو بالمنديل تنشيفه في بأس ال :)٤(السيد صادق

  ): تغطية الرجل رأسه عند النوم :٥٢( المسألة �

  . ونحوها المخدة على النوم عند الرأس بوضع بأس ال متفق:
 علـى زائـًداًال ونـز فيهـا رأسـه ينزل ال أن للمخدة توسده في يشترط :عصفور آل

  .عليه شيء وال ولّبى رأسه عن القناع ألقى ناسًيا رأسه غطى. و إذا المتعارف
  وأما حكم تغطية الرأس باللحاف مثًال ففيه خالف:

فـإن فعـل غفلـة  ،اليجوز للرجل تغطية رأسه حال النـوم: )٥(الخامنئي –الخميني 
ويسـتحب التلبيـة  ا،فه فوًرا وجب كشوكذا لو لبس على رأسه نسياًن ،اوجب كشفه فوًر

  بل هي األحوط. حينئٍذ

  .يجوز للرجل ستر الوجه عند النوم بثوب ونحوهالحكيم: 
  : األحوط وجوًبا عدم التغطية عند النوم.الخراساني

  .تركه استحباًبا واألحوط، النوم عند باللحاف الرأس تغطية يكره الزنجاني:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .٢٩٥المناسك الفارسي: م  )١(
  www.alfayadh.com الموقع الرسمي:  )٢(
 .٦٦:  والعمرة الحج في مسائل )٣(

  . ٤٢١: م  مسألة ١٠٠٠ )٤(
  . ٤٢٣المناسك الفارسي :  )٥(
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 االحتيـاط كان وإن النوم، حال في رأسه يغطي أن المحرم للرجل يجوز الفياض:
  محله. في

ال يجوز إال إذا كانت التغطية لجهـة مـن رأسـه بسـبب اللصـوق : )١(السيد صادق
  باألرض أو التوسد.

  ): زراعة الشعر وتغطية الرأس :٥٣( المسألة �

الشعر المـزروع يعـّد مـن تغطيـة الـرأس، واألحـوط وجوًبـا ثبـوت  :)٢(الخراساني
  الكفارة.

  �        ههاـرأة وجتر المـس    �
  : األجنبي عن المرأة تستر): ٥٤( المسألة �

، األجنبـي عـن للستر نحرها إلى رأسها من وإرساله الثوب إسدال يجوز الخميني:
  .أحوط هو بل، بيدها بأخذه ولو بوجهها يلصق ال بوجه تسدله أن واألولى

 نمـ قسـًما يغطـي بنحـو وجههـا علـى عباءتهـا إسـدال للمحرمـة يجـوز الخامنئي:
 عـن االجتنـاب األحـوط ولكـن، األعلـى األنـف طرف يحاذي ما إلى وجبهتها وجهها
 المـذكور الغطـاء تـدع ال أن واألحـوط. األجنبـي رؤيـة معـرض فـي تكن لم إذا ذلك

  .وجهها يالمس
للمرأة المحرمة أن تتحّجب من األجنبي بأن تنـزل مـا علـى رأسـها مـن  : الخوئي

ا، واألحوط أن تجعل القسم النازل بعيًدا عن الوجه ما يحاذي ذقنه الخمار أو نحوه إلى
  بواسطة اليد أو غيرها.

                                      
  . ٤٢٠مسألة : م  ١٠٠٠ )١(
 http://wahidkhorasani.comمي: الموقع الرس )٢(
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، وجههـا علـى ثوبهـا بإسدال األجنبي من تتحجب أن المحرمة للمرأة السيستاني:
 لـزوم عـدم واألظهر نحرها، يحاذي ما إلى نحوه أو الخمار من رأسها على ما تنزل بأن

  . )١(أحوط ذلك كان وإن رهاغي أو اليد بواسطة الوجه عن الساتر تباعد
 علـى االقتصـار وجوًبا واألحوط، وجهها على رأسها من ثوبها إسدال لها الحكيم:

  .قاربها وما للجبهة المسدل الثوب بمماسة بأس وال، األعلى األنف طرف يبلغ ما
 مـن رأسها على ما تنزل بأن األجنبي عن تتحجب أن المحرمة للمرأة الخراساني:

  .غيرها أو اليد بواسطة الوجه عن الساتر إبعاد واألحوط، هانحر إلى الخمار
 فحينئـذ، وجهها على خمارها أو إزارها أو ثوبها إسدال للمحرمة يجوز الزنجاني:

 الثـوب تجعـل أن اسـتحباًبا واألحـوط، األجنبـي مـن للتسـتر ثوبهـا تسـدل أن لها يجوز
  .الوجه بشرة يالمس ال بحيث وجهها عن بعيًدا المسدل

 أو الوجه نصف يغطي بحيث عبائتها طرف تنزل أن المحرمة للمرأة يجوز م:مكار
 أن تريـد عنـدما هـذا تفعـل أن وجوًبـا األحـوط ولكن، ال أو بالوجه التصق سواء تمامه
  .مكشوًفا وجهها على تبقي الحالة هذه غير وفي، فقط الرجال من نفسها تستر

                                      
هل يشترط في ما تسدله المرأة المحرمة على وجههـا أن يكـون سـاتًرا لرأسـها فلـو  س: السيستاني: )١(

لبست عباءتها على رأسها ثم وضعت خماًرا آخر على رأسها وأسـدلت الفاضـل منـه علـى وجههـا هـل يجـوز 
جهها جزًءا من الثوب الذي على رأسها سواء أكان فوقه ن العبرة بان يكون ما تسدله على وإيجوز فج : ذلك؟ 

  أو تحته ثوب آخر أم ال. 
ال خصوصـية  ج :هل يشترط فيما تستتر بـه المحرمـة عـن األجنبـي أن يكـون جـزًءا مـن خمارهـا؟  س:

للخمار فلو لبست عباءة أو (جادًرا) أو لّفت رأسها بمقنعة واسعة ونحو ذلك ثم أسدلت جزًءا مـن ذلـك الثـوب 
  وجهها لم يكن حرج عليها.  ىعل

إنكم تشترطون أن يكون ما تستتر به المحرمة من األجنبي جزًءا من الثوب الـذي علـى رأسـها فهـل  س:
 -١٣٩مناسـك الحـج وملحقاتهـا : (صـدقه غيـر واضـح.  ج :أن خياطة البوشية في العباءة تجعلها جـزًءا منهـا؟ 

١٤١.( 
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 الخمـار مـن رأسـها على ما لتنز بأن، األجنبي من تتحجب لها أن يجوز الفياض:
 راكبـة، كانت إذا النحر والى، راكبة المرأة تكن لم إذا الذقن إلى مالبسها من نحوه أو

  .مباشرة وجهها ذلك مّس وإن
تسدل ما على رأسها من الخمـار أو نحـو ذلـك إلـى نحرهـا، وإن مـّس  الهاشمي:
  وجهها مباشرة.
 أن علـى تحـافظ ولكن، بها هاوجه وستر عباءتها لبس للمحرمة يجوز السبحاني:

  .بوجهها تلتصق ال
تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه من مالبسها إلى ما يحاذي أنفها  الحائري:

  أو ذقنها وإن مّس ذلك وجهها مباشرة.
تنزل ما على رأسها من الخمار ونحوه إلى الذقن، واألحوط وجوًبا أن ال  النجفي:

  تترك الغطاء يمّس وجهها.
 عن بعيًدا يكون بحيث) بوشية( ببرقع وجهها تستر أن أيًضا لها ويجوز ازيان:الشير

 ولكـن، بهـا وستروجهها عباءتها لبس لها ويجوز، بيدها وجهها ستر لها ويجوز، وجهها
  .)١(وجهها عن العباءة إبعاد على تحافظ

  الـرجـال نـم األجانب عن هاـوجه ستر المحرمة أرادت إذا :الدين زين
 بغير أو بيدها ورفعته ذقنها أو أنفها طرف إلى وجهها فوق من الخمار أو قناعال أسدلت

  .األحوط على الوجه بشرة يصيب ال حتى ذلك
 ذقنهـا إلـى ونحوه خمار من رأسها على ما تسدل أن للمحرمة يجوز :عصفور آل

 يجب والـ  األجانب للرجال مواجهة أو محملها من بارزة راكبة كانت ـ إن صدرها أو
  .وجهها عن ونحوه الخمار تبعد أن حينئذ ليهاع

                                      
 .٤٣٦مسألة : م  ١٠٠٠الرأس. تر نازًلا من ال يشترط أن يكون السا السيد صادق: )١(
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  : المقنعة لبس ): ٥٥( المسألة �

  :الوجه أطراف من جزًءا تغطي المقنعة كانت إذا
  .)١(تمامه تغطية بمنزلة الوجه بعض تغطية: الدين زين - الزنجاني - الخميني
  .الترك وجوًبا األحوط :الخوئي

  . على األحوطال يجوز لها لبس المقنعة : )٢(السيستاني
 الوجه من الطرفين أوكال السفلى أو العليا األطراف تغطية في إشكال ال الخامنئي:

 الـرأس تغطيـه عنـد النسـاء تفعله وكما المتعارف الخمار في ستره يتم الذي النحو على
  .ال أو الصالة في ذلك كان سواء الوجه ستر معه يصدق ال بحيث الصالة حال في

  عض الوجه.يجوز ستر ب الهاشمي:
كشف تمام الوجه، وإنما الواجب عليها كشـف مقـدار معتـد  ال يجب :)٣(الفياض

  .به من وجهها، والمعيار في كل ذلك إنما هو نظر العرف ال الدقة العقلية
  .برقًعا أو نقاًبا عليه أن يقال ال بحيث الوجه بعض تغطية يحرم ال مكارم:

  .الذقن أسفل ظاهر من قليل بعض ستر يجوز :)٤(السيد صادق

                                      
 عليها أن تتستر بطريقة أخرى ال يلزمه منها تغطية بعض الوجه. )١(

تتساءل الكثير مـن األخـوات عـن الطريقـة الصـحيحة للحجـاب حـال اإلحـرام بنـاء علـى المنـع مـن )٢(
ة واسـعة ونحـو ذلـك ثـم أسـدلت لّفت رأسها بمقنعـاستعمال المقنعة ألنها تغطي جزًءا من الوجه، والجواب : (

ن تكشـف مـن وجههـا أنه يكفـي للمحرمـة أالظاهر ) ، (وجهها لم يكن حرج عليها ىجزًءا من ذلك الثوب عل
 ،بقليـل وسـع منـهأجانب فهـو ى الرجال األأوأما ما يجوز للمرأة كشفه بمر ،في الوضوء بمقدار ما يجب غسله

) بين االمـرين مـن دون صـعوبة ولذلك يمكن الجمع ،الجيب أي مقدار ما اليستره الخمار عادة مع ضربه على
 . ١٤٠ -١٣٩الحج وملحقاتها : مناسك 

 . ٢١المسائل المستحدثة :  )٣(

  . ٤٣٧مسألة : م  ١٠٠٠ )٤(
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  : للصالة الوجه أطراف تغطية): ٥٦( المسألة �

 الوجـه أطـراف مـن مقـدار سـتر ويجـب للصـالة المـرأة علـى الـرأس سـتر يجب
  ؟تفعل فماذا الصالة من فرغت إذا لكن، )١(مقدمة

  . فوًرا وجهها عن رفعه يجب :عصفور آل - الدين زين - الخميني
  .الصالة من الفراغ عند رفعه األحوط :)٢(السيستاني ـ الخوئي
  .الساتر من المقدار هذا رفع يجب ال الهاشمي: -مكارم ـ الخامنئي
 عـن أو الصـالة فـي الوجـه علـى زاد ما ستر في العلمية المقدمة تجب ال الحكيم:

 عليـه يصـدق مـا فيهمـا ويكفـي، الوجه كشف في العلمية المقدمة تجب وال، األجنبي
  .الموردين في مداقة دون من عرًفا الوجه وكشف الرأس ستر

  : الورقية المناديل المرأة استعمال): ٥٧( المسألة �

المرأة المحرمة يحرم عليها تغطية الوجه، لكن هل يصدق على استعمال المحـارم 
الورقية في تنظيف الوجه أو إزالة بعض األوساخ ـ خصوًصا في حال الزكام أو العطاس 

  ـ أنه تغطية للوجه؟
  .احتياًطا بالمنشفة وجهها تنشيف عدم رأةالم على الخميني:
  .الوجه ستر عليه ما لم يصدق يجوز: )٣(الشيرازيان  - مكارم  - الخامنئي
  يجوز للمرأة أن تجفف العرق بمنديل مثًال. :)٤(الخوئي

                                      
وال بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصـالة إذا لـم يتيسـر سـتره بإسـدال  السيستاني: )١(

 ثوبها عليه.

 .١٣٩وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 . ٤٣٥مسألة : م  ١٠٠٠ )٣(

 .٢٦٣مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )٤(
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األحوط لها أن ال تنشف وجهها بالمنـديل وإن كـان بنحـو المسـح  :)١(السيستاني
ام الوجه، ولكن تنظيف األنف بالمنديل في حال الزكـام واإلمرار ولم يستلزم تغطية تم

   مثَال ليس من الستر المحرم عليها.
  حتى ولو كان تدريجًيا. المسح ترك وجوًبا األحوط :)٢(الحكيم
 الزكام حال في أما. منديل أو بمنشفة وجهها تجفيف للمرأة يجوز ال :)٣(الحائري

  باالضطرار والحرج.فلو حسبناها من التغطية المحّرمة فقد حّلت 
 أو وجههـا تجفـف كـأن، مسـتقر غير بساتر وجهها ستر للمحرمة يجوز الزنجاني:

  .تركه استحباًبا األحوط كان وإن، والمنديل بالمنشفة منها بعًضا
على األحوط وجوًبا أن ال تستعمل المناديـل الورقيـة فـي تجفيـف  :)٤(الخراساني

 والمشقة.عرق وجهها مثًال إال في حال وجود الحرج 

  ال إشكال فيما إذا لم يغِط مجموع الوجه. :)٥(السبحاني
  : النوم عند وجهها المرأة تغطية): ٥٨( المسألة �

، النـوم أثنـاء ونحوهـا المخـدة علـى بوضـعه وجههـا المحرمة تغطية في إشكال ال
  .النوم حال شابه وماأو لحاف  بقماش تغطيته في الكالم وإنما

ـ  الفيـاضـ  مكـارمـ  )١(الشـيرازيانـ  الخراسانيـ   السيستانيـ  )٦(الخوئي
  . النوم حال وجهها تغطي أن للمرأة يجوز: النجفي -الهاشمي -الحائري

                                      
 . ١٣٩وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 . ٩٦فتاوى الحج والعمرة :  )٢(

  .٧٠ والعمرة : الحج في مسائل )٣(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٤(
 .١٣٥٣ورقم ق، ه.٧/١٤٣٠/ ٧استفتاء خطي بتاريخ  )٥(

 وال< النـوم عنـد كلـه وجههـا تغطي بأن بأس ال المحرمة والمرأة> زرارة لصحيح> الخوئي السيد قال )٦(
  .٤٨٦:  ٢٨ الخوئي اإلمام موسوعة <عنه اليد لرفع موجب
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  .تتنقب أن دون منونحوه  بثوب النوم عند الوجه ستر للمرأة يجوز الحكيم:
  .باللحاف وجهها تغطية عدم استحباًبا األحوط الزنجاني:
  .النوم حال في حتى وجهها تغطية لها يجوز ال :السبحاني ـ )٢(الخامنئي

 لها يجوز كما، ونحوه الذباب عن النوم حال وجهها تغطية لها يجوز :عصفور آل
  .وجهها على تنام أن

  : وجهها المرأة ستر كفارة): ٥٩( المسألة �

 األحـوط: الفيـاض -مكارم – الخراساني - السيستاني - الخامنئي - الخميني
  .رالتكفي استحباًبا

  .وجوًبا األحوط على شاة: الدين زين - الخوئي
  .شاة فيه :الشيرازيان

  .دًما تهريق :عصفور آل
  �   ـاســاالرتم � 

  : الماء في حكم االرتماس): ٦٠( المسألة �

 - الهاشـمي -الفيـاض – الخراسـاني - السيسـتاني - الخـوئي - الخامنئي
  .)٣(والنساء الرجال لتشم الماء في االرتماس حرمة :عصفور آل - الحائري

 كـذلك للمـرأة والوجـه للرجـل الـرأس تغطيـة في كفارة تجب كما :)٤(الشيرازي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . ٨٠٩جامع أحكام الحج والعمرة : م ،  ٨٤٨جامع مناسك الحج : م  )١(

 ر النقاب وشبهه. يجوز التغطية حال النوم بغي السيد صادق:

  ).٠١٦٨٩٠) (١٤٤٦٥٨( ورقم، شه.١٣٨٦ /١٢ /٤ بتاريخ خطي استفتاء )٢(
االرتمـاس مـن  أن حرمة االرتماس مخصوصة بالرجل، حيـث ذكـروا :مكارم -الخميني يظهر من )٣(

  فروع تغطية الرجل رأسه.
 .٣٠٦ الحج مناسك جامع )٤(
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 ارتمـاس للرجـل المحـّرم نعـم، األقوى على اووجًه ارأًس ارتماسهما في الكفارة تجب
  .وجهها ارتماس للمرأة والمحرم، رأسه

  ال ترتمس المرأة في المرأة على األحوط. :)١(السيد صادق
  .خاصة الماء في رأسها جميع ترمس ال أن للمرأة األحوط :لدينا زين
  : الدوش ماء تحت الوقوف): ٦١( المسألة �

حكم الوقوف تحـت دوش الحمامـات إذا كـان يضـخ المـاء بقـوة بحيـث  ما س:
 يغطي الرأس؟ 

  .فيه يرتمس بحيث الماء شالل تحت رأسه وضع يجوز ال :)٢(الخامنئي - الخميني
  يجوز. :الزنجانيـ  )٤(الحكيم ـ )٣(السيستاني
  .االرتماس عنوان عليه يصدق لم ما يجوز :)٥(الحائري
 مـاء فـي رأسـه يغمس ال ولكن، الدوش ماء تحت الوقوف في إشكال ال :مكارم

  .الحمام في يوضع الذي الحوض
، ونحوه لالغتسال) الدوش( الماء رشاش تحت يقف أن للمحرم يجوز :السبحاني

  .الشالل بماء االغتسال عن االجتناب واألحوط
            �  اءـــــــاإلدم  �

  : اإلدماء حكم تفصيل): ٦٢( المسألة �

، هـو بدنـه من بإخراجه مختص الحكم وهذا، الدم المحرم إخراج حرمة المشهور
  . امثًل للحجامة غيره بدن من الدم إخراج عليه يحرم فال

                                      
 . ٨٠٩جامع أحكام الحج والعمرة : م  )١(

 . ٤٢١اسك الفارسي : م المن )٢(

 . ١٣٧وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(

 . ٩٨ فتاوى الحج والعمرة : )٤(

  .٦٣ والعمرة : الحج في مسائل )٥(
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  .اإلدماء ركت اوجوًب األحوط :الخراسانيـ  السيستانيـ  الخامنئي
  .ضرورة أو حاجة غير من البدن إدماء يكره :مكارم
  .الضرورة مع ويجوز، الضرورة عدم مع أحوط اإلدماء اجتناب :الدين زين
  :الفرشاة استعمال أثناء الدم خروج): ٦٣( المسألة �

  :المتعارف بالمقدار الدم خروج األسنان فرشاة أو المسواك استعمال من لزم إذا
  .يجوز ال :عصفور آل ـ لسبحانياـ  الخميني
  .الترك اوجوًب األحوط :الخوئيـ  الخامنئي
  .عليه كفارة وال، اإلدماء منه لزم وإن يجوز :الهاشمي -مكارم ـ السيستاني

 هـذا فهـل اإلدمـاء، منـه لـزم وإن للمحـرم االسـتياك يجوز س: :))))١١١١((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
نعـم  ج: األسـنان؟ تنظيف في لالمستعم الطبي والخيط المتعارفة الفرشاة يشمل الجواز
  يشمل.

  .اإلدماء منه لزم وإن جاز وإال، وجب به اإلدماء تجنب أمكن إن :الحكيم
 استخدام الفرشاة والمعجون مع العلم بخروج الدم من اللثة، فـاألحوط :)٢(الفياض

  الدم منها. بخروج العلم مع حتی منه مانع فال السواك وأّما عنه. االجتناب

ل يجوز استعمال فرشة األسنان أو االستياك مع العلـم بخـروج ه س: الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:
  الدم منه؟ 

  يجوز ذلك، وال يجب عليه االمتناع. ج:

                                      
األشــرف، وهــو موافــق الســتفتاء عبــر الواتســاب  النجــفاســتفتاء شــفهي مــن عضــو مكتــب  )١(

٩٦٤٧٨٠٨٣٨٧٨٥٧٠٠ 
  ).الفياض( موقع، الحج استفتاءات )٢(
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استخدام الفرشاة والمعجون مع العلم بخروج الدم مـن اللثـة، سابًقا كانت الفتوى (
  ).منهامع العلم بخروج الدم  ىفال مانع منه حت وأّما السواك فاألحوط االجتناب عنه.

 بنحـو االستياك على قادًرا كان لو، نعم. المحرم على باالستياك بأس ال الزنجاني:
، الدم معه يخرج بحيث ذلك من أشد بمستوى االستياك له يجوز ال، الدم معه يخرج ال

  .به بأس فالـ  مثًلا اللثة في لضعفـ  حال أي على الدم لخروج موجًبا استياكه كان ولو
؟ ال أم اسـتاك إن امثًلـ أسـنانه مـن الـدم يخـرج هـل أنـه في شك إذا :)١(الشيرازي

 فخرج فعل وإن، فيه الدم خروج يحتمل مورد كل في وهكذا عنه االجتناب فاألحوط
  .عليه الكفارة فاألحوط الدم

إذا اسـتاك أم ال؟  -امثًلـ -إذا شك في أنه يخرج الدم من أسنانه  :)٢(السيد صادق
عنه، وهكذا في كل مورد يحتمـل خـروج الـدم فيـه. وإن  االجتناب افاألحوط استحباًب

أمـا إذا علـم بخـروج الـدم فـال يجـوز لـه > الكفارة. افعل فخرج الدم فاألحوط استحباًب
  .<االستياك
  : اإلدماء كفارة): ٦٤( المسألة �

  .كفارة ال :الخميني
  .بشاة التكفير يستحب :السبحاني - الخامنئي
  .األولى األحوط على شاة :السيستاني - الخوئي

  .]اوجوًب[ األحوط على شاة :الشيرازيان

                                      
 . ٨٦٨ م الحج : كمناس جامع )١(

 . ٨٣١ - ٨٣٠جامع أحكام الحج والعمرة : م )٢(
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 اوجوًبـ األحـوط وهو، الضرس قلع بغير اإلدماء في شاة ااستحباًب األحوط :الحكيم
  .الضرس بقلع اإلدماء في

  .بشاة التكفير فاألحوط لإلدماء امضطًر يكن لم إذا :الدين زين
  .بدم التكفير األحوط :عصفور آل

  �  قتــل الحشــرات  �
  : وأمثالهما والبعوض الذباب قتل حكم): ٦٥( المسألة �

  .النفس عن ادفاًع قتلها جاز مؤذية الحشرات هذه كانت إذا :متفق
هــل الــوزغ والصراصــير والخنــافس والنمــل والــذباب، وغيرهــا مــن : )١(الخــوئي

الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها؟ وهل تلزمـه كفـارة علـى فـرض الحرمـة وهـل 
  تلها في الحرم لغير المحرم؟يجوز ق

  فال بأس. جوز ما لم يؤذ، وإذا كان منها اإليذاء: ال يج
>يجـوز  .<يجوز قتلها إذا لم يجد طريًقا آخـر لألمـن مـن ضـررها> :)٢(السيستاني

  قتلها، وإن كان األحوط االجتناب عنه إال إذا كانت مؤذية<.
 غيـر فـي قتلهمـا عـدم اوًبـوج واألحـوط، وآذيـاه أراداه إذا قتلهما يجوز :الحكيم

  .ذلك
  .ال أم وجودهما ضرر على ترتب سواء والبرغوث البق قتل يجوز :الفياض
 وأمـا، الضـرر عـدم حالة في والبرغوث البق قتل األحوط على يجوز ال :الحائري

 البـق مثـل فـي المتعـارف الضـرر أمـا، احرجًي تحمله كان لو قتله يجوز فإنما الضرر مع
 النوبـة تصل ال البدن عن إلقائه بمثل الحرج رفع أمكن ولو. القتل زيجّو فال والبرغوث

  .قتله جواز إلى

                                      
 .٦٩١: س ٢صراط النجاة  )١(

 . ١٥١ – ١٣١وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
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يجوز قتل البق والبرغوث وسائر الحشرات األخـرى دفاًعـا عـن  :)١(السيد صادق
  نفسه، واألحوط استحباًبا االجتناب، خصوًصا في الحرم.

 تعلـق التـي األخرى والدواب الحشرات جسده عن يلقي أن له يجوز :الدين زين
 قتـل لـه ويجـوز ،)فتأكله الجلد على تقع دودة والحلمة( ،ونحوهما والَحَلم كالقّراد به،

 فـي للمحرم اوخصوًص يضّره، لم إذا عنه االجتناب واألحوط آذاه، إذا والبّق البرغوث
  .الحرم

  : شابه وما البعوض قتل كفارة :)٦٦( المسألة �

  كفارة؟ الحشرات من أمثالهاو والنمل والبعوض الذباب قتل في هل س:
  .فيها كفارة ال: )٣(الفياضـ  )٢(الخامنئي
 الكفـارة تجب هل س:> .)٤(<الطعام من بكف التكفير األولى األحوط>:السيستاني

 اضـطراًرا ولـو الجـرادة قتـل كفارة ج: كفارته؟ هي وما اضطراًرا، الجراد وطئ أو بقتل
 شـاة، فيـه فإن عرًفا كثيًرا إذاكان إال فارةالك تتعدد التعدد ومع الطعام من كف أو تمرة
 اجتنابـه، لـه يتيسـر يكـن لـم إذا عليـه كفارة فال الطريق في الجراد المحرم وطأ إذا نعم
  . )٥(<يكّفر أن له األحوط كان وإن

ولكنـه قـال فـي  .)٦(<الطعـام مـن كيلو امثًل، طعام مقدار وهي، كفارة فيها> :مكارم
  <.ذه الحشرات األذى واإلزعاج جاز قتلها، وال كفارةأما اذا استوجبت هالمناسك >

                                      
 . ٧٧١جامع أحكام الحج والعمرة : م  )١(

  ).٠١٦٨٩٠) (١٤٤٦٥٨( ورقم، شه.١٣٨٦ /١٢ /٤ بتاريخ خطي استفتاء )٢(
  ق.ه.٨/٣/١٤٢٩ بتاريخ مختوم استفتاء )٣(
 إذا قتلـه يحـرم ال بل، فيه كفارة ال( الحج في المستحدثة المسائل في الموجود ولكن. خطي استفتاء )٤(

  ).لدغه أراد
 . ١١٥مناسك الحج وملحقاتها :  )٥(

 .٢٢٣٨٣ ورقمش، ه.١٣/١١/١٣٨٦ بتاريخ خطي استفتاء )٦(
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دك  اإن قتلت شيًئ :)١(الحائري من الزواحف والحشرات غير المؤذية وغير مـا َقصـَ
  فكّفارته كّف من الطعام.

  إذا خاف إيذائها له جاز قتلها، وال كفارة في ذلك. :)٢(الحكيم
البق والبرغوث، إال إذا  األحوط التكفير بكف من الطعام للفقير في قتل الهاشمي:

  كان هناك ضرر أو أذى يتوجه منها على المحرم.
  يستحب كفارة كّف من طعام. :)٣(السيد صادق

    � رآةــالنظر في الم  �
  ): حرمة النظر في المرآة :٦٧( المسألة �

  إذا لم يكن النظر للزينة فاألحوط وجوًبا االجتناب. م:الحكي ـ الخميني
 -الهاشــمي -الفيــاض -الخراســاني -السيســتاني -الخــوئي -الخــامنئي

يحرم على المحرم النظر في المرآة إذا كان للزينة، وأمـا إذا كـان لغـرض  الشيرازيان:
  آخر كنظر السائق في مرآة السيارة حال السياقة فال إشكال فيه.

 شـؤونه بعـض أو مالبسـه إلـى أو المرآة، في صورته إلى نظريحرم ال :الدين زين
  .العرف نظر في تزيًنا أو زينة المرآة في إليه لنظرا يعّد مما

  يحرم النظر في المرآة مطلًقا. :عصفور آل
  ): المرايا في الموجودة في محل السكن :٦٨( المسألة �

يجـوز السـكن فـي الشـقق التـي  مكـارم: -)١(السيستاني -الخامنئي -الخميني
ولكـن ال  نظـره فيهـا سـهًوا،والتـي يعلـم بوقـوع  تحتوي على مرايا في غرفها ومرافقها،

  يتعمد النظر المحّرم فيها.

                                      
 .٥٥ والعمرة : الحج في مسائل )١(

  ق.ه.٢٩/١/١٤٢٩مختوم بتاريخ  استفتاء )٢(
 ، والموجود في السؤال هوقتل المحرمة لبعوضة.٤٧٦مسألة : م  ١٠٠٠)٣(
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  : المرآة في النظر كفارة): ٦٩( المسألة �

 :الشـيرازيان - الحكـيم - الخراسـاني - السيسـتاني - الخـوئي - الخميني
  .التلبية تجديد النظر بعد يستحب

  .االستغفار وعليه :الشيرازيان وأضاف

 واألحـوط االسـتغفار، عليـه وجـب ينةللز المرآة في نظر لو :))))٢٢٢٢((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  .التلبية تجديد ذلك عند له ويستحب شاة، استحباًبا كفارة
  .النظر بعد يلّبي أن اوجوًب األحوط :الخامنئي
  األفضل أن يجدِّد التلبية بعد النظر. السبحاني:
  .اآثًم كان وإن، كفارة ال :الحائري ـ الفياض

مخيًرا بين صيام ثالثة أيام، أو إطعام سـتة  العالم العامد األحوط التكفير الهاشمي:
  مساكين لكل واحد منهم مّدان من الطعام، أو التصدق بشاة على المساكين.

  .بشاة يكّفر أن اوجوًب واألحوط، التلبية تجديد النظر بعد يستحب :الدين زين
 فـاألحوط اعامـًد اعالًمـ كـان وإن، التلبيـة لـه اسـتحب اناسًي كان إن :عصفور آل

  .يهريقه بدم الكفارة احباًباست
  تنويه :

بنيـة التـي ينـزل بهـا الحّجـاج فـي مّكـة المكرمـة العمـارات واأل س:> :يالسيستان
تحتوي معظمها أو كلها على مرايا منصوبة أمام مغاسل الماء أو في الحمامات وكذلك 

تلفـة في المصاعد الكهربائية التي يستخدمها الحّجاج للصعود والنزول في الطوابق المخ
ا، أو نسـياًناا ما يتعرض المحرم للنظر إلى تلك المرايا غفلة أو سهًولتلك العمارات فكثيًر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .١٢٩وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 .٧٥٥جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٢(
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ال كفارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمدًا، نعـم لـو  ج:فهل في ذلك كفارة وما هي؟
  .)١( <كان النظر للزينة يستحّب تجديد التلبية

 وعنـدما المرايـا، مـن والكثيـر المنـاظر من الكثير فيها توجد مكة في الفنادق س:>
 فـي النظر يحرم إنما: جشيء؟ علينا فهل محرمون، ونحن المرآة في صورنا نرى نلتفت
  . )٢(<مطلًقا ال للتزين المرآة

ذكرتم استحباب التلبية بعد النظر فـي المـرآة، فهـل يسـري  س:: )٣(السيد صادق
ة، أو بعـد الـزوال مـن يـوم هذا الحكم فيما لو كان النظر بعد الوصول إلى مكة المكرم

  نعم. ج:عرفة؟ 
  �        ـوق والجـدالــالفس        �

  : الفسوق معنى): ٧٠( المسألة �

 فـي امحرًمـ كـان وإن وهـو .المحرمـة والمفـاخرة والسـب الكذب يشمل الفسوق
  .اإلحرام حال في مؤكدة حرمته أّن إال ،األحوال جميع

  .أشبهها وما الجاه أو المال أو بالنسب اآلخرين أمام التباهي :بالمفاخرة والمقصود
 كانـت إذا محرمـة المفـاخرة :عصـفور آل - الفياض - السيستاني - الخوئي

 علـى ال تحـرم وال بهـا بـأس فـال وإال ،كرامتـه مـن والحـّط المؤمن إهانة على مشتملة
  .غيره على وال المحرم

  .جائزة غير أثنائها ولكنها ،اإلحرام حالة غير في محرمة ليست المفاخرة :الخامنئي
  .أقوى يكن لم لو اوجوًب األحوط على المفاخرة مطلق يحرم :الخراساني

                                      
 . ١٢٩وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

   www.sistani.orgالموقع الرسمي :  )٢(
 . ٤/  ٢٠ /٦٩٥١، ورقم ١٤٣٣/  ٤ /٢استفتاء خطي بتاريخ  )٣(
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 وال، اومتعالًيـ بهـا امتبجًح لآلخرين مفاخره اإلنسان بيان بالمفاخرة المراد :الحكيم
 فـي بـه ويلحـق .المحـّرم بالوجـه الغيـر انتقاص قصد على اإلحرام حال حرمتها تتوقف
 حـال األمـور هـذه حرمـة فتتأكـد، وغيرهمـا والغيبـة كالبـذاء قبـيح كـالم كـل الحرمة
  .اإلحرام

  .انتقاصهم أو اآلخرين على التفوق إظهار عن االجتناب اوجوًب األحوط :مكارم
أو األئمـة  �علـى اهللا تعـالى أو الرسـولهو الكذب سواًء كـان  السيد صادق:

ضـائل أو على الناس، وكذلك يحرم السـباب والمفـاخرة وإظهـار الف ^ المعصومين
  لنفسه وسلبها عن غيره، ونحوه البذاء وهو الكالم البذيء واللفظ القبيح.

 مـا أو ،وافتـراًء اكذًب اآلخرين الّناس على الفخر إظهار بها المراد لعل :الدين زين
  .المحّرم من فتكون لآلخرين، والشتم اإلهانة يستلزم
  : الفسوق كفارة): ٧١( المسألة �

  .واالستغفار التوبة يجب نعم، الفسوق في كفارة ال
  .بقرة ذبح واألحسن، بشيء التكفير يستحب :الخميني

  .ويلّبي اهللا ويستغفر األولى األحوط على بشيء يتصدق :الخراساني
  .ببقرة والتكفير التصدق بسببه يستحب كما ،والتلبية االستغفار له ينبغي :الحكيم

يـد فقـط نيسـت؛ كّفـاره فسوق در :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين  اسـت مسـتحب و ر كنـداسـتغفا ��
ى � و گر ا و بدهد كفاره چ�� Y�  �÷است كند ذ M� �a.  

 مطلـق كفـاه اعامـًد يكـن لـم وإن، بقـرة عليـه وجبت اعامًد كان إن :عصفور آل
  .الصدقة
  

                                      
 .٤٢١المناسك الفارسي: م  )١(
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  : الجدال تفصيل): ٧٢( المسألة �

ال > كقولـه. نفيـه أو أمـر ثبـوت عـن اإلخبـار فـي تعالى باهللا الحلف هو الجدال
 كمـا، الحسـنى األسـماء ببقية القسم حكم في الفقهاء واختلف .<واهللابلى >و أ <واهللا

 فـي كونـه شـرطية فـي والفـواخت)، بلـى( أو) ال( بكلمـة التصدير شرطية في اختلفوا
  .وعدمه والجدال الخصومة مورد

   :ويستثنى من حرمة الجدال أمران
  أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل.  :األول

آخـر كإظهـار المحبـة  اأن ال يقصد بـذلك الحلـف بـل يقصـد بـه أمـًر :ثانيال
  ال واهللا ال تفعل ذلك.  :كقول القائل ،والتعظيم

 وفـي .اكـذًب واحـدة مـرة المـذكور بـالقول المحـّرم الجـدال يحصـل :الحكيم
 اوجوًبـ واألحـوط. إشكال المتواليتين المرتين أو الواحدة بالمرة الصدق مع حصوله
 فـي إشـكال ال كمـا اصـدًق المتواليـات بـالثالث حصـول فـي إشكال ال، عمن. تجنبه
  .حينئذ حرمته
  ًا :صادق الحلف ): ٧٣( المسألة �

زيـن  -السـيد صـادق -السبحاني -مكارم -الخوئي -الخامنئي -الخميني

ا يجـب عليـه االسـتغفار فـي المـرة األولـى والثانيـة، وال صادًقحلف جادل فإذا  :الدين
  وأما إذا زاد عن المرتين فيجب عليه التكفير بشاة.كفارة عليه. 

يعتبر في تحقق الجـدال فـي اليمـين الصـادقة تكرارهـا ثـالث مـرات  السيستاني:
  ، وإن كان األحوط استحباًبا خالفه.والءًا، فال يتحقق شرعًا إذا لم تكن كذلك

د >والجدال في اليمين الصادقة يتحقق إذا كرر الحلـف فـي مقـام واحـ الهاشمي:
ثالث مرات متوالية، فال حرمة وال كفارة في الحلف الصادق مرة أو مرتين< وقال أيًضا 
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>واليمين الصادقة أقـل مـن ثـالث مـرات فـي مقـام واحـد ال كفـارة فيـه وإن تعـددت 
  الوقائع، إال أن األحوط حرمته تكليًفا، فيجب على المحرم اجتنابه<.

   فيما إذا لم تكن الثالث متوالية.ال كفارة فيما دون الثالث، وال  الخراساني:
 �         اتــــــــــمتفرق  �

  ): عقد النكاح لمن أخلّ بالمناسك :٧٤( المسألة �

 وستتعرف على بعضهااختلفت آراء الفقهاء في أحكام الخلل الواقع في المناسك، 
 خالل الفصول التالية. ويمكن تقسيم الخلل إجماًال إلى ثالث –إن شاء اهللا تعالى  –
  :االت محتملةح

  الحالة األولى: أن يؤدي ذلك الخلل إلى بطالن اإلحرام.
الحالة الثانية: أن يؤدي ذلك الخلل إلى بقاء اإلنسان على اإلحرام شرًعا، وإن كان 

  هو يجهل بأنه ما زال محرًما.
الحالة الثالثة: أن ال يمنع ذلك الخلل من حصول التحلل من اإلحرام، وإن وجب 

  لقيام ببعض األعمال أو إعادتها.على اإلنسان ا
  وأما دور >طواف النساء< فقد تحدثنا عنه في فصل >أعمال مكة المكرمة< فراجع.

ا بالتحريم حرمت عليه لو عقد المحرم على امرأة عالًم الخراساني: -الخوئي
  بطل العقد ولم تحرم. ولو كان جاهًال ،اأبًد

ا، سواء أكانت تحريم حرمت عليه أبدً ا باللو عقد المحرم على امرأة عالًم الفياض:
ا أم كانت محلة، وسواء أكان العقد بالمباشرة أم كان بالوكالة، المرأة محرمة أيًض

ن يكون أحرام الموكل، وال فرق في ذلك بين إن يكون عقد الوكيل في حال أشريطة 
 ان جاهالً ، وكانت وكالته في حال االحرام أم قبله، ولو كا أو محًالا أيًضالوكيل محرًم

  حرام .ن يعقد عليها بعد خروجه عن اإلأبطل العقد، ويجوز له 



٣٤٠٣٤٠٣٤٠٣٤٠<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

س: رجل تزّوج وهو يجهل أنه باٍق على إحرامه، فهل تحرم عليه السيستاني: >
من أتى بعمرة مفردة، ثم  س:> ،)١(المرأة مؤبًدا مع دخوله بها؟ ج: ال تحرم عليه بذلك<

لم يدخل، ثم علم بطالن الطواف، فما هو َعَقد عقد النكاح، سواًء دخل بالمرأة أو 
ال يصح عقده، وله  ج:تكليفه اآلن؟ وما هو الحكم لو كان البطالن لصالة الطواف؟ 

تجديده بعد اإلتيان بجميع أعمال العمرة، هذا في صورة بطالن الطواف. وأما في 
  .)٢(صورة بطالن الصالة فال شيء عليه سوى إعادة الصالة<

  : االكتحال رصو): ٧٥( المسألة �

يكون بكحل أسود مع قصد الزينة. وهذا حرام على  أن االكتحال على صور: منها
 فقـد التـزين قصـد بـدون أو آخـر بلون الكحل كان لو أما باالتفاق. والمحرمة المحرم
  .حكمه في اختلفوا
  : األظفار تقليم): ٧٦( المسألة �

تضـرر المحـرم ببقائـه، كمـا ال يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إال أن ي :متفق
 وجوب في واختلفوا إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه.

  .ظفر لكل) الطعام من مّد( أو) طعام من قبضة( وهي عندئذ عليه كفارة
 غيـر ذلـك، أو قنينـة فـتح بسبب بعضه انقلع إذا المحرم ظفر س: :)٣(السيستاني

ه لـه يجـوز فهـل باألصل، متصًال وبقي  أو المضـايقة بعـض لـه يسـّبب كـان إذا قصـّ
 بقبضـة مكانـه وليتصـدق ،ببقائه يتأذي كان ذاإ قّصه له يجوز ج:األلم؟  أو االزعاج

  . الطعام من

                                      
  .١٢١مناسك الحج وملحقاتها :  )١(
 هـ . ١٤٣٦/ ربيع األول /  ٢٣استفتاء خطي مختوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )٢(

  www.sistani.orgالموقع الرسمي :  )٣(
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 بنحـو تؤذيـه أن إال، بعضـها ولـو األظفـار من األخذ للمحرم يجوز ال :الحكيم
  .طعام من بكف ظفر كل عن الصدقة مع منها يؤذيه ما تقليم فله، به معتد

  ا؟محرًم أو كان محًال غيره أظافر ميقّل أن للمحرم يجوز هلس:  :)١(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم

 وقـد امحرًمـ كان إذا وكذا ،محًال الغير ذلك كان إذا غيره ألظافر تقليمه يجوز: ج
  .ذلك غير في يجوز وال. به معتد بنحو له األظفار إليذاء التقليم له حّل

  في حاالت االضطرار :: حكم عام  )٧٧( المسألة �

من المتفـق عليـه أن الضـرورات تقـّدر بقـدرها، فـإذا اضـطر إلـى أحـد محّرمـات 
اإلحرام جاز له ارتكاب ذلك دون غيره. وكذا إذا كان االضطرار لفترة معينة، جـاز لـه 

  ارتكابه في خصوص ذلك الوقت ليس أكثر.
التظليـل فـي  يجـوز لـها ما، هـل إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقًت س: :)٢(الخوئي

  ال يجوز في غير وقت الضرورة ، واهللا العالم . ج: ؟غير وقت الضرورة
لتظليـل بعـض الوقـت فهـل يجـوز لـه إذا اضطر المحـرم إلـى ا س: :)٣(السيستاني

 رتفــاع الضــرورة؟ ايــل مــا لــم يخــرج مــن إحرامــه ولــو مــع ســتمرار فــي التظلاال

تفاع موجبه ولكـّن لـو اسـتمر فيـه لـم تثبـت ال يجوز له اإلستمرار في التظليل مع إر ج:
 .عليه كفارة أخرى

  يجب االقتصار بقدر الضرورة. :)٤(السيد صادق
  
  

                                      
  .١١١مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )١(
  . ٥٨٦س  ،٢٢٣:  ١صراط النجاة  )٢(
  . ١٤٤وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(
 . ٨٢٣ – ٧١٤الحج والعمرة : م  جامع أحكام )٤(
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  : الحرم محرمات): ٧٨( المسألة �

 -وهـو الحـرم اإللهـي -ما كانت حرمتها ألجل حرمة المكان هي الحرم محرمات
   :رانوهي أملذا فحرمتها تشمل المحرم والمحّل،  ،وليست ألجل اإلحرام

  .)١(الصيد في الحرم. فإّنه يحرم على المحّل والمحرم :أحدهما
وال بـأس بمـا  ،)٢(قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه مـن شـجر وغيـره :ثانيهما

  يقطع عند المشى على النحو المتعارف.
  :بعضها نذكر ،ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد

 .النخل -١

 .ـ  التفصيل في اختالف علىـ  الفاكهة شجر -٢

 .اإلذخر وهو نبت معروف -٣

  األشجار أو األعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو -٤
وأما الشـجرة التـي كانـت  ،يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب
  .)٣(موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر األشجار

 التعزيـر أو القصـاص أو الحـد إقامـة :الثالث : ...الحرم محرمات السيسـتاين:السيسـتاين:السيسـتاين:السيسـتاين:
 وال الجـاني يطعم ال ولكن ، جائزة غير فإنها ، إليه لجأ ثم الحرم غير في جنى من على
  .  جنايته على ويعاقب فيؤخذ منه الخروج إلى يضطر حتى يؤوى وال يبايع وال يكلم

                                      
 أرادهـا فمـن، اختصـاًرا تركناهـا والمحـرم للمحـل وأكلـه وذبحه للصيد الفقهاء ذكرها أحكام وهنا )١(
 .المصادر إلى فليرجع

  .بحاله يترك بل. الحرق بمثل إتالفه وكذا الحكيم: )٢(
ا ويسـتثنى، أنبتـه أو المكلف غرسه نبت أو شجر كل يستثنى م:الحكي )٣(  ملـك فـي نبـت مـا كـل أيضـً
  .له تملكه قبل بنفسه نبت ما دون، له تملكه بعدـ  غيرهما أو منزل أو دار منـ  المكلف

 اوجوًبـ فـاألحوط ينزعـه ولـم فباعـه شـيًئا فيـه غـرس قـد الغيـر ذلك وكان غيره من ملًكا اشترى إذا وأما
 .يقطعه وال ينزعه ال أن يللمشتر
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  .شديدة كراهة كراهته واألظهر ،قول على الحرم لقطة أخذ :الرابع

 حرمـة إسـتثنائات جملـة في أن المناسك في كرتم[استفتاء] ذ :)١(اخلراسـايناخلراسـايناخلراسـايناخلراسـاين
 نفـس وغرسـه أنبته ما أو منزله، و الشخص نفس دار فى ينمو ما والحشيش الشجر قطع

ؤال هو: أن الجواز حينئذ هل يخـتص بصـاحب الـدار والس ملكه، غير في ولو الشخص
ا جـائز، و شترط المباشرة والتسـبيب أيضـً ت ه يجوز له القطع مباشرة، أم النّأفقط بمعنى 

  ا؟هل يختص بمن أنبته أم يجوز له التسبيب أيًض

  جواب) اليجوز إّال لخصوص من أنبته أو نبت فى منزله.
  : اإلحرام تروك كفارات): ٧٩( المسألة �

 فـرض وهـو، والعمـد العلم مع اقترافها عند إال تجب ال الكفارات أغلب أن حيث
أما ففيه كفـارة وإن  .كفاراتها عن الحديث أهملنا فقد، المؤمنين حق في الحصول نادر

 أو البـرد لشـدة عمد عن يفعله قد المخيط ولبس التظليل مثل، نعم كان جاهًلا أو ناسًيا.
    .لكفارته نتعرض أن فتوجب، امثًل لمرض

  : وهما الجهل مع حتى الكفارة لوجوب موردين الفقهاء بعض ذكر كما
  اف في الحج أو العمرة حتى رجع الى بالده وواقع أهله.إذا نسي الطو) أ

  ا من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ منه.إذا نسي شيًئ) ب
  كما تقّدم حكم العبث بشعر الرأس أو اللحية.

 السيسـتانيكفارة اإلدهان عن جهل إطعام فقير على األحـوط. ووافقـه  :الخوئي
  ا.إذا كان الدهن طّيًبا أو مطيًب

                                      
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )١(
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إذا كان صيًدا فتجب الكفارة مطلًقـا، وكـذا كفـار ة االسـتمتاع علـى  :)١(الهاشمي
  تفصيل مذكور في محّله.

 والسـهو العمـد بـين بموجبهـا أتـى إذا الصـيد كفـارة فـي فـرق ال :السيد صادق
   .عذر بال اليًل المزدلفة من والخارج التظليل كذا، والجهل

ل فرض در e آن كه ماليدن روغن :))))٢٢٢٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين   .دارد كفاره ح¶ به }�
  
  المسألة : تنفير حمام الحرم : �

  ما حكم تنفير حمام الحرم المكي وإزعاجه؟ 
  ال يجوز.  :)٣(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

  

                                      
 . ٧٩٣، س ٢٠٤أجوبة االستفتاءات :  –الصراط  )١(

 .٤٥٨المناسك الفارسي: م  )٢(

 www.sistani.orgالموقع الرسمي  )٣(



 

 

  

  عاشرالفصـل ال

 هامصرف الكفارات ومحل
  





 

  
  
  
  : الكفارة صفات): ١( المسألة �

  . الهدي شروط الكفارة الشاة في يعتبر ال :متفق
 حمـل أو جدي ال شاة أنها عليها يصدق بحيث السن في كونها من بد ال :الحكيم

  .جذع أو
  .التمتع هدي صفات الكفارة في يشترط الزنجاني:
  .ااختياًر بمعٍز التكفير جاز شاة فيه الكفارة كان مورد كل :الشيرازيان

  .الضأن عن المعز إجزاء يشكل :الدين زين
  : تالكفارا نحر أو ذبح محل): ٢( المسألة �

 وكفـارات، مكـة في يذبح أن التمتع عمرة كفارات في اوجوًب األحوط :الخميني
   .ويتصدق محله في يذبح محله إلى وعاد ترك فإن، منى في الحج

، منـى الحـج وفـي، المكرمـة مكة العمرة في الصيد كفارات ذبح محل :الخامنئي
 أو مكة في يذبح لم إذا ولكن. األخرى الكفارات في الترتيب بهذا يعمل أن واألحوط

  .الحج من رجوعه بعد بلده في حتى آخر مكان أي في الذبح كفاه منى
 محلهـا الحـج إحرام وفي، المكرمة مكة محلها العمرة في الصيد كفارة : الخوئي

 فـي ذلـك إنجـاز واألفضـل، شـاء أين فيذبحها الصيد غير كفارة عليه وجبت وإذا. منى
  .حجه

 عمـرة وفـي، المكرمـة مكـة محلهـا المفـردة لعمـرةا في الصيد كفارة :السيستاني
 لم فإن. األحوط على آخر بسبب الكفارة وجبت لو الحال وهكذا، منى الحج أو التمتع
  .شاء أين ذبحها له جاز ؛رجع حتىـ  لغيره أو لعذرـ  هناك يفعل
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 محله الحج إحرام وفي، المكرمة مكة محلها العمرة في الصيد كفارة :الخراساني
 أن ااسـتحباًب واألحـوط، أهلـه إلـى يرجـع أن إلى تأخيرها يجوز الكفارات اقيوب، منى

 ال بـالمفردة والمعتمـر، احاًجـ كـان إن وبمنى، امعتمًر كان إن بمكة ينحرها أو يذبحها
  .أمكن مهما االحتياط يترك

 وإن، مكـة فـي ذبحـه اوجوًب فاألحوط المفردة العمرة إحرام في كان إن :الحكيم
 وإن، منـى في وذبحه إليها قدم إذا مكة في ذبحه بين تخّير التمتع عمرة إحرام في كان
 إحـرام فـي كان وإن .عنهما تأخيره عدم اوجوًب واألحوط. مكة في ذبحه األفضل كان
 يذبحـه أن أجزأه أهله قدم حتى يفعل لم إذا نعم. منى في ذبحه اوجوًب فاألحوط الحج
 العمـرة إلحـرام كـان إذا أمـا .جالحـ إحـرام أو التمتـع عمـرة إلحـرام كـان إذا أهله في

 عنـده يكـن لـم إذا، نعم .مكة في ذبحه اوجوًب واألحوط، إشكال اإلجزاء ففي المفردة
  .نحوه أو االقتراض عليه يجب وال، أهله عند يذبحه أن أجزأه مال

يجوز للحجاج أن يدفعوا كّفارات العمرة وحّج التمتـع بعـد العـودة إلـى :)١(مكارم
 السـادة غيـركفـارة  إعطاء عدم االحتياط> لى أن يعطوها جميًعا للمحتاجين.أوطانهم ع

  .)٢(<السادة إلى
 حيـث ذبحهـا يكفـي) والجمـاع الصـيد كفـارة عدا ما( الكفارات سائر :الزنجاني

  .الوطن إلى رجوعه بعد ولو، كان
 وإذا، المكرمـة مكـة ذبحها فمحل العمرة إحرام في كفارة وجبت إذا :السبحاني

 في الحج من عودته إلى تأخيرها ويجوز، منى فمحلها الحج إحرام في الكفارة وجبت
  .شاء وقت أي

                                      
 . ٤٨٩س:  ١ الجديدة الفتاوى )١(

 . ٤٦١: المحشى المناسك )٢(
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وإن كان لسبب آخر غير الصيد جاز ذبحهـا فـي أّي مكـان، وأمكـن  :الحائري
ذلك كّفارة التظليـل فـي  من ويستثنى للمكّلف تأخيرها إلى حين الرجوع إلى بلده.

وأّمـا  .أن ُتـذبح فـي منـى إن كـان اوجوًب حوطاأل فإن إحرام عمرة التمّتع أو الحّج،
 لـم ولـو .مّكـة ذبحها في االتظليل في إحرام العمرة المفردة فاألحوط استحباًب كفارة
 في ذبحها اتهاوًن أو اعذًر رجع أن إلى التمتع عمرة أو الحج في التظليل كفارة تذبح
  .بلده

أعـم مـن  –ة محل ذبـح كفـارة الصـيد فـي إحـرام العمـر :الهاشمي -الفياض
مكة المكرمة، وفي إحرام الحج منى، وأما سائر الكفـارات  -العمرة المفردة والتمتع

  فيجوز ذبحها في أي مكان، ويمكن للمكلف تأخيرها إلى حين رجوعه إلى بلده.
 في عليه وجب وما، مكة في يذبحه العمرة إحرام في عليه وجب ما الشيرازي:

  .وطنه في التظليل كفارة يذبح أن يجوز، نعم. منى ففي الحج إحرام
  مطلًقا. البلد في صرفها يجوز، الصيدغير  كفارة :)١(السيد صادق

كفـارة  عـدا مـا وغيرها كفارة التظليل يذبح أن له (ويجوز  :))))٢٢٢٢((((السيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادق
 مكـة، فـي يذبحـه فإنـه الكفارة، من العمرة إحرام في عليه وجب وطنه)، (ما في الصيد

من  إلى يبعثه أو المؤمنين، فقراء على وينفقه منى، ففي لحجا إحرام في عليه وما وجب
 عـنهم الوكيـل ال و فقيـر، وجـود لعـدم ذلـك مـن يـتمكن لـم وإن عنهم، وكيًال يكون

 فقـراء إلـى وإعطائـه بلده في الذبح وبين ومنى مكة في الذبح بين مخّيًرا فيكون حينئذ
 كـان إذا منـى وفـي ان معتمـًرا،كـ إذا مكة في تكون فإنها الصيد المؤمنين. وأما كفارة

  حاًجا).

                                      
  . ٨٤٥لعمرة : جامع أحكام الحج وا )١(
 . ٨٤٤ -٨٢٨جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٢(
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هــ. والغريـب أن  ١٤٣٨لعله يوجد تعارض بين هاتين المسألتين في نفـس الطبعـة 
  كال المسألتين قد خضعتا للتصحيح فيها.

 ،ونحـوه تظليـل مـن الصـيد لغيـر كفـارٌة المحـرم علـى وجبت إذا :الدين زين
 الحـج، إحـرام فـي وهـو الكفـارة جبمو فعل إذا بمنى الفداء يذبح أن له فاألحوط

 إلـى ذبحـه يؤخر أن للمعتمر ويجوز ،العمرة إحرام في فعله إذا مكة في يذبحه وأن
 أن فلـه يشاء، حيث يذبحه أن له يجوز أنه الظاهر بل .مفردة عمرة في كان وإن منى

  .أهله إلى يرجع حتى ذبحه يؤخر
 كـان إن ـ مكة هذبح فمحل الصيد بسبب الكفارات من يجب ما :عصفور آل
 تـأخيره ويجـوز، سـبق فكما آخر بسبب كان وما، احاًج كان إن) منى(و ، - امعتمًر
  .أفضل األول كان وإن، بلده إلى

  :)١(الكفارات مصرف): ٣( المسألة �

   .والمساكين الفقراء الكفارة مصرف :الخامنئي -)٢(الخميني
  .المؤمنين الفقراء :)٣(الخوئي

حـوط، ولكـن يجـوز دفعهـا يمان على األسالم بل اإليه اإليشترط ف :)١(السيستاني
  .ذا لم يجد المؤمنإهل الوالية ـ عدا النصاب ـ ألى الضعفاء من غير إ

                                      
  .عندئذ عليه الضمان وجوب في اختلفوا كما، قليًلا منها يأكل أن جواز في الفقهاء اختلف )١(

  .مكانه به يتصدق أكل ما قيمة فعليه أكل ولو، وجوًبا األحوط على البدن حتى منه يأكل ال الحكيم:
  .عليه ضمان وال، اليسير الشيء يأكل أن له جاز أهله دمق حتى ذبحه أخّر إذا نعم
>ويشترط فيه اإلسالم ، بل اإليمان على األحوط، وإن كان جواز إعطاء المستضعف من النـاس غيـر  )٢(

 : كتاب الكفارات.٢الناصب ال يخلو من قوة< تحرير الوسيلة 

  . ٤٧٤ س:  ٢ النجاة صراط )٣(
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  وط وجوًبا تأخير الكفارة ليتمكن من تسليمها للفقير المؤمن.األح :)٢(الخراساني
  .عنهم اوكيًل يكون من إلى يبعثه أو المؤمنين فقراء :الشيرازيان

 وأمـا .بلحمـه علـيهم يتصـدق الفقـراءـ  ادًمـ كانت إذاـ  الكفارة مصرف :مالحكي
 سـواء، خـاص زمـان وال خـاص مكان في يتعين فال واإلطعام كالصيام الدم غير الفداء
  .الدم عن بدًال كان أم باألصل وجب

  .المساكين :الدين زين
  : ووكيله الفقير فقدان حالة): ٤( المسألة �

  .عليه شيء وال، منى في يذبح :الخامنئي ـ الخميني
 بلـده فـي الـذبح وبـين ومنـى مكـة في الذبح بين امخيًر حينئذ يكون :الشيرازيان

  .المؤمنين فقراء إلى وإعطائه
إذا أمكنـه االتصـال بـبعض الفقـراء وأخـذ الوكالـة منـه فـي تسـّلم  :)٣(السيستاني

وإن لـم ، هـو المتعـّينالكفارة له ثم التصرف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غير ذلـك ف
  .يمكنه ذلك جاز له تأخير الذبح إلى أن يرجع إلى بلده

إذا وجبت على الحاج كفارة دم فهـل يجـوز لـه تأخيرهـا إلـى أن  س: :)٤(الحكيم
يرجع لبلده لوجود فقراء يستفيدون منها بينما يلزم تلف لحم الذبيحة فـي مكـة خاصـة 

ا عدم التـأخير إال أن ال حوط وجوًباأل ج: إذا لم يوجد فقير في مكة ليتصدق بها عليه؟
ه وهو واجد يجد المال الكافي فيجوز له التأخير وال يجب عليه االقتراض. نعم إذا أخّر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ٧٧٣: م  ٣منهاج الصالحين  )١(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(
 . ١٥٤الحج وملحقاتها : مناسك  )٣(

 . ١٠٢فتاوى الحج والعمرة :  )٤(
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أجزأه أن يذبحه عند أهله إذا كانت الكفـارة فـي إحـرام عمـرة التمتـع وإحـرام الحـج 
  جزاء.اإلا عدم حوط وجوًبحرام العمرة المفردة فاألأما إذا كان إل ،بأقسامه
  : الكفارة ضمان): ٥( المسألة �

إذا كفر في منى أو في مكة ولـم يجـد الفقيـر الـذي يتصـدق عليـه بالذبيحـة  س:
  ؟فتركها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء

  يضمنها لهم بقيمته بعد الذبح على األحوط. :)١(السيستاني
   .يضمن ال :السيد صادق

                                      
  . ١٥٤وملحقاتها : مناسك الحج  )١(



 

 

  

 الفصـل الحادي عشر

 فشــروط الطــوا
  

  

  
  





 

  
  
  : الطواف طوشر): ١( المسألة �

 .النية -١

  .)١(امختوًن الرجل يكون أن -٢
 .واألصغر األكبر الحدث من الطهارة -٣

 .)٢(واللباس البدن طهارة -٤

 .)٣(العورة ستر  -٥

  .ـ  اراكًب كان إنـ  والمركب اللباس إباحة -٦
  �  دثــن الحـهارة مـالط    �

  : الطواف في الحدثمن  الطهارة): ٢( المسألة �

 فرق وال، واألكبر األصغر الحدث من الطهارة الواجب الطواف في يشترط :متفق
  .والناسي والجاهل العالم بين ذلك في

 فيصـّح الطـواف األصـغر الحـدث الطواف المندوب فال تعتبر فيه الطهارة مـن أما
  .وضوء، ولكن صالته ال تصّح إال بوضوء بدون المندوب
 .الحـرام المسـجد دخـول لـه يجـوز فـال والحـائض كالجنب كبرباأل المحدث أما

                                      
ا باالشـتراط يفتي فالبعض بالًغا يكن لم إذا )١(  اسـتتثنى) عصـفور آل(و، وجوًبـا يحتـاط والـبعض، أيضـً
 .األشهر على الصبي

  .األخرى النجاسات سائر من طهارتهما وجوًبا واألحوط، الدم من طهارتهما يجب الخامنئي: )٢(
  .الصالة به تتم ال وما المحمول نجاسة يضر ال الحكيم:
 وإن منع، بل إشكال عن يخلو ال ولكنه المشهور، على النجاسة من الطهارة الطواف شروط من الفياض:

 .اعتبارها األحوط كان

 .الواجب بالستر المرأة إخالل في -مثال - الثمرة وتظهر، آخرين عند واحتياط، البعض عند فتوى )٣(
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 أم واجبـين كانـا سـواء عمـرة، أو حـج مـن اجزًء به يؤتى ما الواجب بالطواف والمراد
  .عمرةالو حجال خارج اتطّوًع المكلف به يأتي ما فهو المندوب الطواف أما. مندوبين
  : الوضوء بطالن تبين ):٣( المسألة �

 يكـن لـم أو باطل وضوءه أنـ  التدارك وقت فوات وقبلـ  رالتقصي بعد علم لو
  )١(؟وظيفته فما الطواف صالة وصلى هكذا وطاف وضوء على

 وعمرتـه ،وصـالته الطـواف يعيـد :)٣(الشـيرازيانـ  )٢(الخـامنئيـ  الخميني
  .صحيحة

، المخـيط ينـزع أن عليـه :السبحاني -)٦(الحكيم -)٥(الخراساني -)٤(الخوئي
  .والتقصير والسعي وصالته الطواف ويعيد

الة، واألحـوط إعـادة السـعي والتقصـير  :)٧(مكارم يجب إعـادة الطـواف والصـّ
 كذلك، أّما لبس اإلحرام فال يجب.

علـى الـرغم  -إذا لم يتأكد من بطالن وضوئه في الطواف وصالته  :)٨(السيستاني
حـراز بطالنـه إء عليه، واما مع يبنى على صحته وال ش -من عدم علمه بجميع أحكامه 

                                      
من الواضح لدى أساتذتي األفاضل أن >نزع المخيط وإعادة التقصير< المذكور في بعض اإلجابات  )١(

 يوجد إنما يتم لو كان هذا في طواف العمرة. أما لو كان في طواف الحج فهو ليس بحاجة لنزع المخيط، وال
 تقصير بعد السعي، فالحظ جيًدا.

 . ٦٤٧المناسك الفارسي : س  )٢(

 . ٤٤٦الحج والعمرة : م  ، جامع أحكام ٢٣٧ م : مسألة ١٠٠٠)٣(

  . ٢٤٠: المحشى المناسك )٤(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٥(
  . ١٢٦:  فتاوى الحج والعمرة )٦(
  .٦١٤ س:  ٢ الجديدة الفتاوى )٧(
  . ١٥٨وملحقاتها : مناسك الحج  )٨(
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كمـا إذا  –ن بقـي مجـال للتـدارك إحكم تارك الطواف وصالته جهًال، فـفيجري عليه 
تـداركهما  –كان في العمرة المفردة أو كان في الحـّج قبـل انقضـاء شـهر ذي الحجـة 

ما مـع فـوات وقـت التـدارك كمـا إذا كـان فـي عمـرة أمكنه وإال استناب، وأن إبنفسه 
عرفة أو كان في الحّج مع انقضاء شهر ذي الحجة فقـد بطـل التمّتع بعد الزوال من يوم 

، يقّصر أن إلى اإلحرام تروك ويجتنب، ويقّصر الترتيب مع العمل إعادة يجب>  نسكه.
 صالة هو الباطل كان وإذا، عليه كفارة فال اعمًد يكن لم أنه فحيث المخيط لباس وأما

  .)١( <اإلحرام لبس يلزمه وال لوحدها يعيدها فقط الطواف
 السـعي إعـادة يجـب كمـا، الطـواف إعـادة وجـب :العمرة في كان إن :الزنجاني

   .الوجوبي األحوط على اإلحرام محرمات واجتناب والتقصير
 ااحتياًطـ السـعي إعـادة يجـب كما، الحج طواف إعادة وجب: الحج في كان وإن

 ما ـ اإلحرام محرمات اجتناب عليه يجب وال، النساء بطواف ذلك بعد يأتي ثم .اوجوبًي
 تـذكر إذا هـذا. لهمـا اسـتناب لمانع والسعي الطواف من يتمكن لم وإن . - النساء عدا
 وال، الطوافـات إعـادة عليـه وجـب وطنـه إلـى وصـل حتى يعلم لم وإن. مكة في وهو

  .والتقصير السعي وإعادة اإلحرام محرمات اجتناب عليه يجب
يحة، واألحـوط إعـادة السـعي يعيد الطـواف والصـالة وعمرتـه صـح :)٢(الهاشمي

>وبما  والتقصير أيًضا، وما لم يتحقق التقصير ال بد من االجتناب عن محرمات اإلحرام.
أن لبس المخيط لم يكن عن عمـد فـال كفـارة عليـه، وإن كـان الباطـل هـو خصـوص 

  الصالة أعاد الصالة فقط<.
 بوجـو فـاألقرب الحـج طـواف أو العمـرة طـواف قضاء وجب إذا :عصفور آل
  .بدونهما التحلل يحصل وال، اأيًض السعي قضاء

                                      
  www.sistani.orgانظر الموقع الرسمي :  )١(
  .١٧١ -١٧٠، س ٦٨ستفتاءات في الحج: ا )٢(



٣٥٨٣٥٨٣٥٨٣٥٨<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

  : الطواف أثناء األصغر الحدث طروء ):٤( المسألة �

مام الشوط الرابع توضأ وأتى بالبقية وصـح، وإن كـان إتإن كان بعد  الخميني:
  .تمام مع الوضوء واإلعادةقبله فاألحوط اإل

  ور:إذا أحدث المحرم باألصغر أثناء طوافه فهنا صالخامنئي: 
أن يعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشـوط الرابـع (أي قبـل الوصـول  -١    

  إلى محاذاة الركن الثالث للكعبة المشّرفة) فيقطع الطواف ويعيده بعد الطهارة.
أن يعــرض لــه الحــدث بعــد نصــف الشــوط الرابــع وقبــل إتمامــه فيقطــع  -٢    

خـتالل المـواالة العرفيـة وإّال الطواف ويبني عليه بعد الطهارة إن لم يؤّد ذلـك إلـى ا
  ا واستئناف الطواف من جديد.فيعيده بقصد اإلتمام والتمام، وله رفع اليد عنه مطلًق

أن يعرض له الحدث بعد إتمام الشوط الرابع فيقطع الطواف ويتطّهر ثـم  -٣    
ة، يبني على طوافه إن لم يضر ذلك بالمواالة العرفّية، وإّال فاألحوط اإلتمام واإلعـاد

وله رفع اليد عن طوافه السابق واإلتيان بطـواف جديـد، كمـا أّن لـه أن يـأتي بسـبعة 
  أشواط بقصد اإلتمام والتمام.

  إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور :  الخوئي:

أن يكون ذلك قبل بلوغـه النصـف ، ففـي هـذه الصـورة يبطـل طوافـه  األولى:
أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومـن  ة:الثانيوتلزمه إعادته بعد الطهارة . 

 الثالثـة:دون اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ويتمه من حيث قطعه. 
و يكـون بعـد تمامـه مـع أأن يكون الحدث بعد النصـف وقبـل تمـام الشـوط الرابـع 

صدور الحدث عنـه باالختيـار، واألحـوط فـي هـذين الفرضـين أن يـتم طوافـه بعـد 
لطهارة من حيث قطع ثم يعيده، ويجزئ عن االحتياط المـذكور أن يـأتي بطـواف ا

  كامل يقصد األعم من التمام واإلتمام.



’ËÖ]{{£]<Ø{{�Â<ë�^{†<<V<<<½æ†{{{{�<ŞÖ]{{{{{<<<Í]ç< <OQU< 

  إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:   السيستاني:
األولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابـع، ففـي هـذه الصـورة يبطـل طوافـه 

حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعـد بلـوغ النصـف علـى وتلزمه إعادته بعد الطهارة، 
  األظهر. 

الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابـع ومـن دون اختيـاره، ففـي هـذه 
  الصورة يقطع طوافه ويتطّهر، ويتّمه من حيث قطعه. 

ــه  ــع صــدور الحــدث من ــع م ــام الشــوط الراب ــد تم ــة: أن يكــون الحــدث بع الثالث
وجوبًا في هذه الصورة أن يتّم طوافه بعد الطهارة مـن حيـث قطـع،  باالختيار،واألحوط

  ثم يعيده.
مـن أحـدث فـي أثنـاء الطـواف  :زين الدين -الشيرازيان -السبحاني -الحكيم

الواجب، فإن كان قبل تجاوز النصف بطل طوافه وعليه استئنافه، وإن كان بعـد تجـاوز 
  .)١(طهارةالنصف اعتد بما أتى به ووجب عليه إتمامه بعد ال

 الشـوط يكمـل لـم كـان فإن الطواف، أثناء في أحدث إذا  :))))٢٢٢٢((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
 جديـد. من يطوف ثم يتطهر أي الطهارة، بعد االستئناف عليه يجب من الطواف الرابع

مـن  مبتدًئا الطواف على يبني ثم يتطهر أن عليه يجب الرابع الشوط أكمل قد وإن كان

                                      
نعم، إذا كان الحدث بجنابة اختيارية ففي طواف النساء يجري التفصيل المـذكور أمـا فـي  الحكيم: )١(

تجـاوز النصـف االسـتئناف بإتيـان سـبعة أشـواط  ا مـعالطواف الذي هو جزء من حج أو عمرة فاألحوط وجوًب
  ا مستقًال.ا في نيتها بين أن تكون متممة للطواف األول وأن تكون طواًفمردًد

ال يتـرك ووعليه أن يبادر إلى الطهارة واتمام الطواف قبل أن تفوت المـواالة فـي الطـواف.  زين الدين:
  ما ذكرناه فيتم طوافه ثم يعيد الطواف من أوله.االحتياط لزوما إذا وقع الحدث منه باختياره أن يفعل 

 . ٨٧١جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٢(



٣٦٠٣٦٠٣٦٠٣٦٠<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

طوافـه  بقيـة مـع السـابق طوافـه منـه ويصـح اف،الطـو وقطـع فيه أحدث الذي الموضع
  بالمواالة. يخل لم إذا الالحق

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

سابًقا كان المناط هو تجاوز  نصف الطواف، واآلن المناط إكمـال أربعـة أشـواط 
  مع شرط عدم اإلخالل بالمواالة.

أن يكـون  األولـى:إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسـألة صـور :  الخراساني:
لوغه النصف ، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمـه إعادتـه بعـد الطهـارة . ذلك قبل ب

أن يكـون الحـدث بعـد إتمامـه الشـوط الرابـع ومـن دون اختيـاره ، ففـي هـذه  الثانية:
أن يكـون الحـدث بعـد  الثالثـة:الصورة يقطع طوافه ويتطهر ويتمـه مـن حيـث قطعـه. 
ه مـن دون اختيـاره ، واألحـوط النصف وقبل تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث عنـ

فيها أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده، ويجزئ عن االحتياط المذكور 
أن  الرابعـة:. أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد بـه األعـم مـن االتمـام والتمـام

 واألقوى ،يكون الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع مع صدوره عنه باالختيار
  فيها البطالن.

إن لم يكمل الشوط الرابع وجـب عليـه التطهـر وإعـادة الطـواف، وإن الهاشمي: 
كان بعد إكمال الرابع جاز التطهر واإلكمال، واألحوط األولـى االسـتئناف بنيـة األعـم 

وينبغي أن ال يؤجل التطهير أكثر من المتعارف بحيث يقع فصـل  من اإلتمام واإلعادة.
  طويل.

  ال؟ أو بذلك طوافه يبطل فهل طوافه، أثناء المحرم أحدث إذا الفياض:
 اختيار، عن وكان النصف بلوغه قبل الحدث كان وإن بذلك البطالن عدم األقرب

 انتهـى حيث من يبدأ ثم يغتسل، أو يتوضأ بأن ويتطهر، طوافه يقطع أن فوظيفته وحينئذ
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 يسـتأنف أن بـه جـدرواأل األحـوط كان وإن ويتمه، منه، مضى ما فيحتسب الطهارة مع
 تقدم. ما واالستيناف ويلغي التكميل من األعم بقصد جديًدا طواًفا

إذا أحدث المحرم في أثناء طوافه أمكنه أن يقطع طوافـه، ويتطّهـر بـأن  الحائري:
  .األحوط وهو، ما تقّدم ييتوّضأ مثًلا، ويستأنف طواًفا جديًدا، ويلغ

وأعاد الطواف، وإن كان بعد إكمال إن كان قبل إكمال النصف تطّهر الزنجاني: 
الرابع تطّهر وأكمل، وإن كان بعد النصف وقبل إكمال الشوط الرابع فاألحوط وجوًبـا 

  التطّهر وإكمال الطواف والصالة، ثم يعيد الطواف وصالته.
إن كان قد أكمل أربعة أشواط، فيكمل طوافه بعد الطهارة.  آل عصفور: -مكارم
  وإال أعاد.
  :الوضوء داخل المسجد الحرام تجديد: تنويه

  فيما يرتبط بتجديد الوضوء داخل المسجد الحرام يجب االلتفات إلى أمرين:
حكم استعمال ماء زمزم في الوضـوء، وقـد ذكرنـا آراء الفقهـاء فـي  األمر األول:

  الفصل األخير من هذا الكتاب.
وتسـبغ  مراعاة الستر الواجـب، إذ يغفـل بعـض األخـوات عـن ذلـك األمر الثاني:

  رأسها. الوضوء بمرأى من الرجال األجانب فتكشف عن ذراعيها أو مقدم
  نية األعم من التمام واإلتمام :): ٥( المسألة �

وسيأتي عن بعض المراجع جواز اإلتيان بسبعة أشواط بنيـة أعـم مـن التمـام تقّدم 
  فيها: ن بعض المراجع يرون إشكاًالواإلتمام، إال أ
  نية األعم من التمام واإلتمام ترديد في النية، وال تصح.: )١(الصافي -الخميني

  النية األعم من التمام واإلتمام محل إشكال. :)٢(السيستاني 

                                      
 . ٥٠٠: س استفتاءات حج  )١(

 . ١٨٥ – ١٥٩مناسك الحج وملحقاتها :  )٢(
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: النية األعـم الحائري -الفياض - الهاشمي -الخراساني – الخوئي - الخامنئي
  من التمام واإلتمام صحيحة.

ة بين الطواف المتمم وصـالة إال أن يخّل بالمبادرة العرفي ،يجزئ ذلك :)١(الحكيم
  الطواف.

ـام  :)٢(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين MOـام و ا MO [استفتاء] درموارد لزوم اتيان به يـک طـواف بـه نيـت
د شود ح¶ چيست؟ از طواف فاص� ز�� �O طواف اول و � �dگر ب   ا

از طـواِف اول را بـه  �O ام كند و بعد MO يد طواف اول را جواب) در موارد فوت مواÉت ��
ايد، مگر در صورت عدم فوت مـواÉت كـه جا آورد و بعد ط �O ددًا اعاده �r از آن را �O واف و

ام ��q است. MOام و ا MO از þاتيان به يک طواف به نيت ا  
  : الطواف أثناء الطهارة في الشك ):٦( المسألة �

 بنى الطواف أثناء الحدث طروء في وشك الطهارة تيقن إذا الحالة األولى: متفق:
  .الطهارة على

 نيته في مردد تام بطواف اإلتيان وجوًبا واألحوط، الطهارة تجديد الالزم كيم:الح
  .آخر طواف واستئناف األول الطواف إتمام بين

 لـه، الطهـارة تجديـد فالالزم الطواف، أثناء في الطهارة في شك لو أما احلكيم:احلكيم:احلكيم:احلكيم:
 واسـتئناف األول الطـواف إتمـام بـين نيته في مردد تام بطواف اإلتيان واألحوط وجوًبا

  طواف آخر.
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

                                      
 . ١٥١فتاوى الحج والعمرة :  )١(

  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٢(



’ËÖ]{{£]<Ø{{�Â<ë�^{†<<V<<<½æ†{{{{�<ŞÖ]{{{{{<<<Í]ç< <ORO< 

 علـى بنـى انتقاضـها فـي وشـك الطهارة بسبق تيقن ومنقال في منهاج الصالحين (
) لذا فقوله السابق من لزوم تجديـد الطهـارة محمـول علـى الحدث يتيقن لم ما الطهارة

  حالة عدم التقين بسبق الطهارة.
  ؟إذا لم يعلم هل كان على وضوء سابًقا أو ال الحالة الثانية:

 فـاألحوط وإال، طوافـه ويـتم فيتوضـأ الرابـع الشـوط تمـام بعـد كان إن :الخميني
  . اإلعادة ثم اإلتمام ]اوجوًب[

 وإن، الطـواف أعـاد ثـم تطهـر الرابع الشوط تمام قبل الشك كان فإن السيستاني:
  . الطهارة تجديد بعد أتمه بعده الشك كان

 - الـدين زيـن - يرازيانالش - الهاشمي -السبحاني – الخوئي - الخامنئي
  . الطواف وإعادة الطهارة عليه وجبت :عصفور آل

  الوسواس في الطهارة: ::::فائدةفائدةفائدةفائدة

هـو طـروء الحـدث أثنـاء  -السيما عند النسـاء -من الموارد التي يكثر الشك فيها 
هل لدى المكلـف شـك أو ظـن بطـروء هنا على المرشد العزيز أن يتحرى: الطواف، و

أو وسوسة، والالزم توجيـه  اأغلب الموارد ليس إال شًك فإّن !؟الحدث أو يقين بطروئه
نعم، في بعض الحاالت يبقى المكلف فـي حالـة مـن  المكلف حسب الحكم الشرعي.

الوسوسة وال يقنع بصحة الطـواف، فـإذا رأى المرشـد أن المكلـف يعـيش دوامـة مـن 
طمئنـان القلبـي التردد وعدم االستقرار فاألفضل أن يعيد الطواف، ولـذلك لتحصـيل اال

والنفسي، وإال فإن تلك الدوامة تستمر في قلبه وعقله، وينقلب الشك في قلبه إلى يقين 
  بالحدث، وبالتالي تدفعه إلى إعادة الحج أو العمرة مرة أخرى، فتأمل!!

والحاصل: المطلوب هو قطع شـجرة الوسوسـة، ويحصـل ذلـك تـارة بإيضـاح أن 
عي هـو صـحة الطـواف، وتـارة ال تنقطـع شـجرة والحكم الشـر االموجود ليس إال شًك

  الوسوسة إال بإعادة الطواف.
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  : الطواف بعد الطهارة في الشك ):٧( المسألة �

، بشكه يعتني ال ،ال أم وضوء على كان أنه الطواف الفراغ من بعد شك لو :)١(متفق
  . بها المشروطة الالحقة لألعمال بالطهارة ويأتي

  طواف العمرة المفردة :المسألة : من آثار بطالن  �

ثناء الطـواف أحدثت أبنت اعتمرت في بداية سن البلوغ و س: :)٢(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
جـت ولكـن بعـد أعـوام تزّو ،تمـت المناسـكأو األول لكنها لم تخرج للوضوء خجـًال

ه فـي ّنـأوتـرجح  ،ي شوط كان الحدثأما قامت به ولكنها ال تتذكر في  أوعرفت خط
  حيح؟ وهل عليها كفارة؟ الشوط الرابع: هل زواجها ص

وعليهـا  ،إحرامها للعمرة المفردة ـ في الفـرض ـ وعقـدها باطـل ىهي باقية عل ج:
 ىجتنـاب تروكـات المحـرم إلـاكما عليهـا  ،وتجديد العقد بعد ذلك ،تيان باألعمالاإل

 ،عمـال جـاز لهـا االسـتنابة فيهـاولو تعذرت عليهـا مباشـرة األ ،عمالحين الفراغ من األ
  ي مكانها. ر فوتقّص

  الجبيرة :): طواف صاحب ٨( المسألة �

َمن كانت وظيفته التيّمم أو وضوء الجبيرة فأتى بالطواف أو صالته من الخامنئي: 
دون الطهــارة المــذكورة جــاهًال بــالحكم تجــب عليــه إعادتهمــا بنفســه إن أمكــن وإّال 

  . استناب
مـن طـاف فـي  :سالمعـذور يكتفـي بطهارتـه العذريـة كـالمجبور. > السيستاني:

العمرة أو الحج بطهارته العذرية كالوضوء جبيرة ثم ارتفع عذره بعد ذلك قبل انقضـاء 
  .)٣(ال يجب< ج:وقت الطواف فهل يلزمه إعادته مع الطهارة االختيارية؟ 

                                      
 .عصفور آل للشيخ صريحة فتوى على )الناسكين مصباح( صاحب يعثر لم )١(

 www.sistani.orgالموقع الرسمي    )٢(
  . ١٦٨وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(



’ËÖ]{{£]<Ø{{�Â<ë�^{†<<V<<<½æ†{{{{�<ŞÖ]{{{{{<<<Í]ç< <ORQ< 

  ): طواف المتيمم :٩( المسألة �

فع إذا لم يتمّكن من الوضوء أو الغسل لعذر، فإن علـم أّن عـذره سـيرتالخامنئي: 
في آخر الوقت ـ كالمريض الذي يعلم أّنه سيتعافى آخر الوقت ـ يجب عليه الصبر إلى 

ارتفـاع حين ارتفاع عذره، فيأتي بالطواف مع الوضوء أو الغسل. بل لو كان يأمـل فـي 
الصبر إلى أن يتضيَّق الوقت أو يصبر إلى أن يحصـل لـه اليـأس  اعذره فاألحوط وجوًب

  .ّمم ويطوفمن ارتفاعه، وبعد ذلك يتي
إذا لم يتمكن المكلف من الوضـوء لعـذر، فمـع اليـأس  :الخراساني -السيستاني

  من زواله يتيمم، ويأتي بالطواف. 
  إذا تعذرت الطهارة المائية للطواف أجزأه التيمم. الحكيم:

المعـذور الـذي ال يمكنـه الطهـارة المائيـة لمـرض ونحـوه، فـإّن  السيد صـادق:
  قام الطهارة المائية.الطهارة الترابية تقوم م

  �   الدمــاء الثــالثة �
  وحكم الدم المتقطع : الشهرية الدورة تأخير حبوب): ١٠( المسألة �

. تأخيرهـا أو الشـهرية العـادة منـع حبـوب تناول من مانع ال :الخامنئي - الخميني
  ، وإال فهو استحاضة.حيض فهو وشروطه الحيض بصفات وكان الدم رأت لو ولكن

إذا دار أمــر المــرأة بــين  س:للــتمكن مــن الطــواف بنفســها:  :أوًال :)١(نيالسيســتا
اســتعمال الــدواء لقطــع دم الحــيض لكــي يتســنى لهــا مباشــرة الطــواف وصــالته وبــين 

من من الضرر ـ علـى : يلزمها ذلك ـ مع األج االستنابة فيها فهل يلزمها استعمال الدواء؟
  حوط. ألا

هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية  :سللتمكن من حج التمتع:  ثانًيا:
نها لـو لـم تأخـذ الـدواء لحاضـت قبـل وصـولها إلـى الميقـات ولـم أفلو علمت المرأة 

                                      
  . ١٦٥ – ١٦٣ -١٦٢الحج وملحقاتها : مناسك  )١(
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تيان بعمرة التمتع فهل يلزمها استعمال الدواء وتـأخير العـادة لـئال ينقلـب تتمكن من اإل
  . : ال يلزمها ذلكج فراد؟حجها إلى حج اإل

هناك دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشـهرية مـن : سالمتقطع:  حكم الدم ثالثا:
حيـان ينـزل عليهـا دم يام الحج ولكن في بعض األأالنزول في أيام شهر رمضان أو في 

متقطع في موعد دورتها إّال أّنه ليس بصفات الدورة (الحيض) فما حكمها؟ علًما أّنه لو 
: ج صّال؟أينزل  عليها إّال بهذه الحالة أو الينزل  تركت الدواء ومع استمرار استعماله ال

ي عليـه ربـل يجـ ،ي على الدم المتقطع في مفروض السـؤال حكـم دم الحـيضرال يج
  حكم االستحاضة بال فرق بين كونه بصفة دم الحيض أو ال.

إذا لـم  استحاضـة دم المتقطع والدم>ال يجب تناول تلك الحبوب،  لسيد صادق:ا
امرأة تستعمل أقراص منع الحمل فيصادف  س:. >)١(ن الفرج<يستمر ثالثة حتى في باط

أيام عادتها نزول الدم، وال تدري هل يستمر ثالثة أيام أو ال، فما هـي وظيفتهـا؟ وهـل 
  يفرق ذلك بين أن يكون الدم بالصفات أو ال؟

عليها أن تحتاط بعدم دخول المسجد الحرام بال فرق بين صفات الدم. فإذا لـم  ج:
ثالثــة أيــام؛ أتــت بأعمــال المستحاضــة ودخلــت المســجد الحــرام وأتــت  يســتمر الــدم

  .)٢(بالطواف وصالته<
لو فـرض حقـا إمكـان اسـتعمال الـدواء وقطـع الحـيض بـه بشـكل ال  :)٣(الحائري

  تخاف الضرر كان األحوط ذلك.
 الـدم رأت ولـو، الـدواء اسـتعمال يجـوز :)٣(الخراسـاني -)٢(الفياض -)١(مكارم

  .استحاضة فهو أيام ثالثة ستمرم غير متقطًعا

                                      
 . ١٠١٢ق  ، جامع أحكام الحج والعمرة : م ه.١٤٢٩ /٤/٦ بتاريخ خطي استفتاء )١(

  . ٣٥٦ مسألة : م ١٠٠٠ )٢(
  .٧٦ والعمرة : الحج في مسائل )٣(
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ــا فــرأت اســتعملته ولــو، الــدواء اســتعمال يجــب ال :)٤(الحكــيم  فهــو متقطًعــا دًم
 وتبنـي، غيـر ال الـدم رؤيـة حين فتتحيض الحيض دم من بكونه تقطع أن إال استحاضة

  .النقاء وقت الطهر على
 أول مـن لدما تر لم وفعًلا، الشهرية العادة منع حبوب أخذت امرأة س: الزنجاني:

 هـي فمـا، الـدم مـن قطـرة عادتهـا أيـام وفي أثناءها رأت ثم، األعمال وباشرت عادتها
 أنـه كمـا. الـدم رؤية حين إلى الطاهرة بحكم كانت المسألة مفروض في ج: وظيفتها؟

 موجوًدا الدم دام ما الحائض بحكم وتكون، أحكامه عليه ويترتب حيض دم الدم يعتبر
 منـه البـاطن ونقـاء الـدم انقطـاع وبعـد. أيـام ثالثـة بمقدار يكن لم وإن الفرج باطن في

 مــن وظيفتهــا حســب بأعمالهـا واإلتيــان الغســل عليهــا ويجـب، الطــاهرة بحكــم تكـون
  .مواصلتهما أو والسعي الطواف استئناف

  تنويه : 
المناط هو استمرار الدم في باطن الفـرج، لـذا عليهـا أن تسـتدخل قطنـة لالختبـار. 

خوات قد تغفل عن ذلك فتكتفـي بفحـص الفوطـة الصـحية الخارجيـة ولكن بعض األ
  فقط. لذا ينبغي إلفات نظر األخوات إلى المعيار الشرعي في استمرارية الدم.

  ): تعجيل المستحاضة الطواف وصالته :١١( المسألة �

المستحاضة ترجو أو تعلـم أن الـدم سـينقطع قبـل انقضـاء الوقـت، مـثًال  تإذا كان
ف بعرفة في عمرة التمتع) فهـل يجـوز لهـا فـي هـذه الحالـة العمـل بوظيفـة (قبل الوقو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .شه.١٣٨٧ /٣ /٩ بتاريخ خطي استفتاء )١(
  ق.ه.١٤٢٩ /٢٤/٥ بتاريخ مختوم استفتاء )٢(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(
 . ٢٩٠- ٢٧٨فتاوى الحج والعمرة :  )٤(
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أو يلزمها  واإلتيان بالطواف والصالة وهي مستحاضة ؟ -حسب أقسامها –المستحاضة 
  الصبر واالنتظار ؟
ا أو االنقطـاع لفتـرة تسـع الطهـارة مع العلم بتحقق إنقطاع البرء الحًق> السيستاني:

 یإلـ ريالتـأخ هـايعل جـبينـه إبه في تلك الفترة) ف انيتاإلتتمكن من  ثيوالطواف (بح
عـادة إذا كـان االنقطـاع بعـد الفـراغ مـن اإل هـايعل جـبي وال األحوط. یتلك الفترة عل

 هـايوأمـا مـع العلـم باالنقطـاع فعل ،كانت تعتقد عدم االنقطـاع عنـدما بـادرتوالطواف 
ن ألو  س:وقال أيًضا > )١(<لعالماألحوط. واهللا ا یوكذلك مع رجاء االنقطاع عل ،عادةاإل
السـاعة السادسـة هـل  یّنهـا سـتنقأا بة مستحاضة طافت الساعة الخامسة وتعلم يقيًنـأامر

  .)٢(<أّدت الوظيفة التي عليها من أحكام المستحاضة صّح طوافها إذا ج: يصّح طوافها؟
وال يجوز لها العمل بوظيفـة المستحاضـة وال يجـب عليهـا االنتظـار.  :)٣(الهاشمي

  يجب عليها إعادة الطواف والصالة إذا تبّين حصول الطهر مع سعة الوقت.
المستحاضـة فـي حكـم الطـاهرة إذا أّدت مـا يجـب عليهـا مـن  :)٤(السيد صادق

  األعمال للصالة، وال يجب عليها االنتظار.

  األحوط الصبر واالنتظار لو علمت بأنها تكون طاهرة في آخر الوقت. :)٥(مكارممكارممكارممكارم

ای Éزم نيسـت مستحاضه :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ک �M  كنـد صـ��  طـواف ;� z� در بلكـه شـود 
�  هرچند كند طواف . تواند حالت استحاضه #ان �dشد مطم �  قبل �� Mdره وقت از گذشi  �� 
، TU ک z� شد خواهد.  

                                      
   www.sistani.orgالموقع الرسمي:  )١(
   www.sistani.orgالموقع الرسمي:  )٢(
 .١٥٧، س ٦٣ستفتاءات في الحج: ا )٣(

 . ٤/  ٢٨ /٧٠٥٦، ورقم ١٤٣٣جمادى الثاني /  /٩استفتاء خطي بتاريخ  )٤(

  هـ. ١٤٣٩جمادى األولى  ١٦استفتاء خطي مختوم بختم المرجع، بتاريخ  )٥(
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  : والطواف المستحاضة): ١٢( المسألة �

 نـتكا إذا وصـالته الطواف من لكل تتوضأ :الدين زين - الخامنئي - الخميني
 الطـواف مـن لكـل والوضوء الغسل فتجدد الكثيرة أما، للمتوسطة الغسل مع وهو، قليلة

  .األحوط على كله هذا) الدين زين( وقال. )٢(وصالته
األحوط لها أن تتوّضأ لكّل من الطواف وصـالته إن كانـت االستحاضـة  الخوئي:

طة، قليلة، وأن تغتسل غسًلا واحًدا لهما وتتوّضأ لكلٍّ منهما إن كا نت االستحاضة متوسـّ
 محدثـة كانـت إن وأّما الكثيرة فتغتسل لكلٍّ منها واألحـوط ضـّم الوضـوء إلـى الغسـل

  . باألصغر
وأمـا  أما المتوسطة والقليلـة فـاألحوط لهـا أن تتوضـأ لكـل منهمـا.  :)٣(السيستاني

لتـي الكثيرة: فإن كانت سائلة الدم أي كان الـدم صـبيًبا ال ينقطـع بـروزه علـى القطنـة ا
تحملهـا فـاألحوط أن تغتسـل لكــل مـن الطـواف وصـالته غســًلا مسـتقًلا وإن لـم يبعــد 
االكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم علـى القطنـة متقطًعـا بحيـث تـتمكن 
من االغتسال واإلتيان لصالة الطواف قبل بـروز الـدم عليهـا مـرة أخـرى فـإن اغتسـلت 

يان بصالته أيًضا قبل بروز الدم عليها جاز لهـا ذلـك للطواف وأتت به وتمكنت من اإلت
وإّال فــاألحوط لزوًمــا تجديــد الغســل لصــالة  ،مــن دون تجديــد الغســل علــى األظهــر

ويغتفر الفصل بين الطواف وصالته بالمقدار الذي تضطر إليه وأما مـع تخلـل  الطواف.
ته فاألحوط لزوًما الفصل الطويل بين تحصيل الطهارة المائية واإلتيان بالطواف أو صال

  .عنها قبل اإلتيان بهما أن تتيمم بدًال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .٤٩٩المناسك الفارسي: م  )١(

  .الطواف صالة آخر إلى للطواف الغسل منذ الدم ينزل لم إذا إال :الخامنئي -الخميني )٢(
 . ١٧١ – ١٧٠الحج وملحقاتها : مناسك  )٣(
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المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت ثـم توضـأت وطافـت ثـم >
يصح طوافها وصـالة الطـواف وال حاجـة إلـى الغسـل ؛ ت صالة الطوافتوضأت وصّل

إذا  ج:ف؟ ما حكم حمـل المستحاضـة للقطنـة الملوثـة بالـدم أثنـاء الطـوا س:<، >لهما
ه عليهـا قبـل حوط لها تبديل القطنـة والقمـاش الـذي تشـّدكانت استحاضتها كثيرة فاأل

هل يجوز للمستحاضة الكثيـرة أن  س:<، >تيان بالطواف وال شيء عليها في غير ذلكاإل
تأتي بالطواف وصالته بنفس الغسل الذي تـأتي بـه لصـلواتها اليوميـة بـأن تجمـع بينهـا 

نعـم إذا لـم تكـن سـائلة  ،: ليس لها ذلك علـى األحـوط؟ جاحدوتأتي للجميع بغسل و
الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعًا وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمّكن 
معه من اإلتيان بصالتها اليومية وطوافها وصالته فاألظهر أن لهـا ذلـك مـن دون حاجـة 

غسـل لكـل صـالة وطـواف إذا المستحاضـة التـي يجـب عليهـا ال<، >إلى تجديد الغسل
ت معهـم ثـم أكملـت ّلـظاغتسلت وبدأت بالطواف وفي أثنائه أقيمت صالة الجماعة و

 ،: ال يصّح وعليها إعادة فريضة اليومية بغسـل يخصـهاج طوافها فهل يصّح عملها هذا؟
واستئناف الطواف بغسل آخر أو إتمامه من حيـث قطعـه علـى التفصـيل المـذكور فـي 

   .ف<دث أثناء الطواالمناسك فيمن أح
 عـن ويجزيهـا، وصالته للطواف الغسل من لها بد ال الكثيرة المستحاضة الحكيم:

 المتوسـطة والمستحاضـة. اليوميـة للصـالة بالغسـل االجتـزاء لهـا ولـيس، لهمـا الوضوء
 أوقعـت لـو بـل، اليوميـة للصـالة بـه تجتـزئ كما، وصالته للطواف اليوم بغسل تجتزئ
 للطـواف الوضـوء عـن بـه اجتـزأت غيرهـا أو بالصـالة فصل الب الغسل عقيب الطواف
 األحـوط كـان وإن، وصـالته للطـواف الوضـوء يجزيهـا القليلة والمستحاضة. ولصالته
  .  المتوسطة وفي فيها لصالته الوضوء تجديد استحباًبا
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هــل تكتفــي المستحاضــة لطوافهــا وصــالة طوافهــا بغســل واحــد إذا كانــت  س:>
نعم، يجزيها وظيفـة  ج:احد إذا كانت متوسطة أو قليلة؟ وضوء واالستحاضة كثيرة، وب

   .ه، وال يجب تجديد الوظيفة للصالة<واحدة للطواف وصالت
المستحاضة التي تجمع بين الغسـل والوضـوء سـوف تحصـل فاصـلة زمانيـة  س:>

ال بد من ذهابهـا للمنـزل لتغتسـل ثـم تعـود فهـل يوجـد إشـكال  -مثًال –بسبب الجمع 
، وإذا طالت الفترة أكثر )١(إذا كانت الفترة قليلة اكتفت بالتيمم ج: الفاصلة؟بسبب هذه 

  .)٢(<من المعتاد أضافت التيمم قرب المسجد أو فيه
، آخـر غسل إلى تحتاج فال اليومية بأغسالها قامت إذا الكثيرة المستحاضة مكارم:

  .)٣(األحوط على وتتوضأ
 مـن لكـل تتوضـأ أن وجوًبـا ألحـوطوا، الوضـوء عليهـا يجب القليلة الخراساني:

 وجوًبـا واألحـوط، والوضـوء الغسل عليها يجب متوسطة كانت وإن، وصالته الطواف
 تغتسـل أن وجوًبـا واألحوط، الغسل عليها يجب كثيرة كانت وإن، منهما لكل الوضوء

 بوظيفتهـا عاملـة تكـن لـم إذا فيما إذا كله هذا. الوضوء إلى حاجة دون من منهما لكل
 الوضـوء وجـوب مـن ذكـر فما وإال. بعدها الدم رأت ولكن كانت أو، اليومية هالصالت

  .االحتياط على مبني والغسل
األحوط في المستحاضة الصغرى أن تتوضأ لكل من الطواف وصـالته  الهاشمي:

وضوًءا مستقًال. والمستحاضة المتوسطة تغتسل للطواف وصالته غسًال واحًدا ويجزيهـا 
وال تكتفــي  ،اضــة الكبيــرة تغتســل لكــل مــن الطــواف وصــالتهعـن الوضــوء. والمستح

  باألغسال الثالثة للفرائض اليومية على األحوط.

                                      
  هكذا العبارة في المصدر، والظاهر حصول خطأ في العبارة. )١(
  . ٢٩٢ -١٢٢فتاوى الحج والعمرة :  )٢(
 .متوسطة يوجد وال، كثيرة وإما قليلة إما المستحاضة مكارم: )٣(



٣٧٢٣٧٢٣٧٢٣٧٢<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

للصـالة، كفـى غسـلها  واغتسـلت لو كانت مستحاضة استحاضة كثيرة السبحاني:
ا، ويجب عليها الوضوء فقط، سواء انقطع الـدم بعـد االغتسـال إلـى آخـر للطواف أيًض

  األفضل أن تغتسل غسًال آخر للطواف والصالة.الصالة أم لم ينقطع، و
 مرة بها اإلتيان عليها يجب اليومية لصلواتها بوظائفها المستحاضة أتت لو الزنجاني:

 يحصـل لـم وإن. تطـوف ثـم بـه معتد فصل وبينه بينها حصل إن الطواف ألجل أخرى
 كانت إذا اهذ. المستحاضة وظائف تكرار تأتي أن أيًضا وجوًبا فاألحوط به معتد فصل

ـ  الصـورتين كلتـا ـ في مطمئنة كانت إذا وأما، الفترة هذه في عنها الدم خروج تحتمل
 تكـرار يلزمهـا لـم الطـواف مـن تفرغ أن إلى اليومية الصالة بعد منها الدم خروج بعدم

  .الطواف ألجل المستحاضة وظائف
، صـالته وركعتـي الطواف من لكل تتوضأ أن فعليها، الصغرى كانت إن الفياض:

 وليلـة يـوم كل في واحد غسل وعليها منهما، لكل تتوضأ أن الوسطى فعليها كانت وان
 الكبرى وجـب كانت وإذا .ال أم الطواف وركعتي طواف عليها أكان سواء أكثر، دون
  اليومية. للفرائض الثالثة باألغسال يكتفي وال، منهما لكل بالغسل اإلتيان عليها

 ة بوظائفها لصلواتها اليومّيـة كصـالة الظهـر مـثًاللو أتت المستحاض :الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
يجب عليها اإلتيان بها مّرة أخرٰى ألجل الطواف، إن حصل بينها وبينه فصـل معتـّد بـه، 

 ا تكـرار وظـائف المستحاضـة ألجـل الطـواف مـع عـدمثّم تطوف بل األحـوط وجوًبـ
وأّمـا لـو  .ه الفترةا، هذا إذا كانت تحتمل خروج الدم عنها في هذالمعتّد به أيًض الفصل

كانت مطمئّنة في كلتا الصورتين بعدم خـروج الـدم منهـا بعـد الصـالة اليومّيـة إلـٰى أن 
بمـا  تفرغ من الطواف لم يلزمها تكرار وظائف المستحاضة ألجل الطواف، بل تكتفـي

   أتٰى به ألجل الصالة.



’ËÖ]{{£]<Ø{{�Â<ë�^{†<<V<<<½æ†{{{{�<ŞÖ]{{{{{<<<Í]ç< <OSO< 

اإلتيـان  إذا لم يحصل الفصل المعتّد به بين طواف المستحاضة وركعتيه، جاز لهـا
دون حاجة إلٰى تكرار وظائف المستحاضة، ولو تخّلل الفصل  ا منبصالة الطواف أيًض

خروج الدم عنها من بعد  المعتد به لزمها تكرار وظائف المستحاضة، ما لم تطمئن بعدم
  الطواف إلى الفراغ من صالته.

 بمـا إتيانها كفاية يبعد فال الطواف، أرادت إذا المستحاضة  :))))١١١١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
 بطـل إذا نعـم الطـواف، وصـالة للطـواف إعادتهـا عـن الخمـس للصلوات يجب عليها
 طهـرت أو وبّدلت وركعتيه، ف للطوا واحًدا وضوًءا تتوضأ عليها الدم نزل وضوؤها أو
الغسـل  مقـام التـيمم يقـوم المذكورة الموارد جميع وفي استحباًبا، األحوط القطنة على
  حرجيين. كانا إذا والوضوء
  . كالطاهرة فهي للصالة عليها يجب ما فعلت إن يرازي:الش

>ال يبعد كفاية إتيان المستحاضة بمـا يجـب عليهـا للصـلوات  :)٢(السيد صادق
الخمس عن إعادة األغسال للطواف أو صالة الطواف، نعم إذا نزل الدم بعد الغسـل 

 ولـىاأل األحـوط على منهما لكل وتتوضأأو الوضوء وقبل الطواف تتوضأ للطواف<
  >ويقوم التيمم مقام الغسل والوضوء إذا كانا حرجيين<. الثالثة األقسام في

 كانـت والوضـوء مواضـعها فـي عليهـا الواجبـة باألغسال أتت إذا :عصفور آل
  .الطاهرة بحكم
  : المفردة العمرة وطواف الحائض): ١٣( المسألة �

كن من انتظار الطهر إذا حاضت المرأة بعد إحرامها للعمرة المفردة ولم تتم :متفق
حتى تغتسـل وتـأتي بمناسـكها وجـب عليهـا االسـتنابة للطـواف وصـالته وأمـا السـعي 

                                      
 . ٨٦٣جامع أحكام الحج والعمرة: م  )١(

  . ٨٦٤حكام الحج والعمرة : م جامع أ )٢(
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وقد تقـّدم سـابًقا الخـالف  ،والتقصير فتأتي بهما بنفسها وبذلك كله تخرج عن اإلحرام
  ، فراجع.وتعلم بضيق وقتها فيما لو أحرمت وهي حائض

  : التمتع عمرة وطواف الحائض ):١٤( المسألة �

إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمـرة يجـب عليهـا العـدول : مكارم -الخميني
  إلى اإلفراد واإلتمام، ثم اإلتيان بعمرة بعد الحج.

المـرأة التـي تريـد اإلتيـان بحـج التمتـع، إن كانـت عنـد اإلحـرام فـي الخامنئي: 
وإتيـان  الميقات على دورتها الشهرية، فلو احتملت أنهـا تطهـر فـي وقـت يسـع للغسـل

الطواف وصالته والسعي والتقصـير ثـم اإلحـرام للحـج ودرك عرفـة مـن زوال يومهـا، 
أحرمت بعمرة التمتع، فإن طهرت فـي وقـت يسـع إلتمـام العمـرة وإدراك الحـج، وإّال 
عدلت بعمرتها إلى حج اإلفراد، وأتـت بعـده بعمـرة مفـردة، ويجزيهـا ذلـك عـن حـج 

ي الميقات على الطهر، ثم فأجائتها العـادة الشـهرية التمتع، وأما لو كانت عند اإلحرام ف
في الطريق أو بعد دخول مكة قبـل اإلتيـان بـالعمرة، وال تطهـر فـي وقـت يسـع إلتمـام 
العمرة وإدراك الحج، فهي بالخيار بين العدول بعمرتها إلى حج اإلفـراد واإلتيـان بعـده 

رك الطـواف وصـالته إلـى ا عن حج التمتع، وبين أن تتبعمرة مفردة ويجزيها ذلك أيًض
ما بعد العود من منى، وتأتي بالسعي والتقصير، فتخـرج بـذلك عـن إحـرام العمـرة، ثـم 
تحرم بحج التمتع وتدرك عرفة ومشعر، وبعد الفراغ مـن أعمـال منـى تعـود إلـى مكـة 
إلتمام أعمال الحج، وتقضي طواف العمرة وصالته قبل اإلتيان بطواف الحج وصـالته 

  عليها. ء، ويجزيها ذلك عن حج التمتع، وال شيوالسعي أو بعده
وسع الوقت ألداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل إذا  زين الدين: -الخوئي

   وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان: 
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أن يكـون حيضـها عنـد إحرامهـا أو قبـل أن تحـرم ففـي هـذه  األولـى:الصورة 
وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمرة مفـردة إذا  )١(رادفالصورة ينقلب حجها إلى اإل

  .تمكنت منها 
أن يكـون حيضـها بعـد اإلحـرام، ففـي هـذه الصـورة تتخّيـر بـين  الثانية: الصورة

اإلتيان بحّج اإلفراد كما في الصورة األولى، وبـين أن تـأتي بأعمـال عمـرة التمّتـع مـن 
للحج وبعد مـا ترجـع إلـى مّكـة بعـد ثّم تحرم  )٢(وصالته، فتسعى وتقصر دون الطواف

قبل طواف الحّج، وفيما إذا تيّقنت  الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصالته
ببقاء حيضها وعدم تمّكنها من الطواف حّتى بعد رجوعها من منى استنابت لطوافها، ثّم 

  .)٣(أتت بالسعي بنفسها
  لعدول إلى اإلفراد.األحوط استحباًبا في الصورة الثانية ا السيستاني:
 إلـى حجهـا انقـالب وجوًبـا األحـوط: الثانيـة الصـورة فـي :الخراساني وخالفهم

 منـى من رجوعها بعد حتى الطواف من تمكنها وعدم حيضها ببقاء تيقنت وإذا. اإلفراد
  .بنفسها بالسعي أتت ثم، وصالتها لطوافها استنابت

� ، كه . فرماينـد : و بعـد ، مناسک الصورة اÉو  ٢٨٧در مسأØ  :)٤(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
كن MO فردة اذاçرة اi ا �Ãب عل � MN جsمتمكن نيسـت  تالفراغ من ا TU گر بعد از فراغ از ا ا �Ãم

گر  اما در ماههاى بعد متمكن است ، آ�� iرة مفردة ;� او Éزم است ؟ و �M چند وقت بعد ا
  متمكن بود iرة ;� او Éزم است ؟

                                      
 .اإلفراد حج إلى بعمرتها تعدل :الدين زين )١(

ر تسـعى ثـم وتحتشـي تغتسـل :الـدين زين )٢(  العـدول تختـار أن اسـتحباًبا واألحـوط. إلـخ.... وتقصـّ
 .اإلفراد إلى

  .مهاثّم إّن اليوم الذي يجب عليها االستظهار فيه بحكم أيام الحيض، فيجري عليه حك :الخوئي )٣(
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٤(
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 É ره مفرده ;� اوi Úايدجواب) ب �O يد اتيان   .زم است و هر وقت متمكن بود ��
، الطـواف تركـت الحـج وقـت ضـاق إن: الثانيـة الصـورة فـي :الحكيم وخالفهم

 وتبقـى، التمتـع عمـرة عـن الوقوع برجاء والمروة الصفا بين تسعى أن وجوًبا واألحوط
 رجعـت وطهـرت منـى في النحر يوم أعمال قضت فإذا، للحج تخرج ثم إحرامها على

 ثـم، للحـج طافـت ثـم، والمـروة الصـفا بـين سعت ثم، العمرة طواف فقضت مكة ىإل
 تـأتي ثم، إحرامها من وأحلت النساء طواف طافت ثم، للحج والمروة الصفا بين سعت
  .منها التمتع عمرة صحة عدم الحتمال مفردة بعمرة

 لها يجوز، عرفة يوم قبل طهرها بعدم تعلم كانت أو الوقت ضاق إذا :)١(الشيرازي
 عليهـا ويبقـى، اإلحـرام مـن وتخرج والتقصير بالسعي وتأتي التمتع عمرة على تبقى أن

 حـج إلى بعمرتها تعدل أن لها يجوز كما، طهرت أن بعد بهما فتأتي، وركعتيه الطواف
  .مفردة بعمرة تأتي بعده ومن الحج بأعمال فتأتي، اإلفراد

 ينتهـي حتـى تطهـر ال أنهـا لـموتع الميقات في المرأة كانت لو) أ( السيد صادق:
  .وجوًبا األحوط على األمر أول من اإلفراد بنية تحرم أن فعليها، عرفة يوم

 بعمـرة وتـأتي وتـتم اإلفـراد حـج بنية تحرم أن بين مخّيرة تكون تعلم لم إذا) ب(
 بمقـدار الوقـت مـن يبقـى أن إلى وتصبر التمتع لعمرة تحرم أن وبين، الحج بعد مفردة
 طـواف وتقضـي، الحـج وتـدرك بالتقصير وتّحل بالسعي تأتي فحينئذ صيروالتق السعي
  .الطواف قبل الطهر بعد وركعتيه العمرة
 تـأتي أن بـين تخيـرت وضـاق الوقـت حاضـت ثـم التمتـع لعمـرة أحرمت لو) ج(
 الطهـر بعـد وركعتيـه العمرة طواف وتقضي، الحج وتدرك، تحل ثم، والتقصير بالسعي

  .الحج بعد بعمرة وتأتي اإلفراد إلى تعدل أن وبين الحج؛ طواف قبل

                                      
 ق.ه.١٤٢١ لعام الحج استفتاءات عن نقًلا االستفتاءات لجنة )١(
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 ألداء الوقت وسع وقد بعده أو اإلحرام حال التمتع عمرة في حاضت إذا الفياض:
 لـذلك الوقـت يسـع لـم وإن بأعمالهـا، وتـأتي وتغتسـل تطهـر أن إلـى صـبرت أعمالها
 سـعىت ثم وصالته، للطواف االستنابة بين تجمع أن الحالة هذه في وظيفتها أن فاألظهر
 مـن الفـراغ بعـد بهمـا تـأتي أن وبـين للحج، وتحرم روتقّص والمروة، الصفا بين بنفسها

 فـي فـرق وال .اأيًض السعي تعيد أن واألحوط وركعتيه، الحج طواف وقبل منى، عمالأ
  . بعده يكون أو حائض، وهي أحرمت بأن اإلحرام قبل حيضها يكون أن بين ذلك

ة التمتـع حـال اإلحـرام أو بعـده وقـد وسـع إذا حاضت المرأة في عمـر الهاشمي:
الوقت ألداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر وتغتسل وتأتي بأعمالها. وإن لم يسع الوقـت 
رت  لذلك أخـّرت الطـواف وصـالته إلـى مـا بعـد الرجـوع مـن منـى، أي سـعت وقصـّ
وأحرمت للحج، وبعد أن ترجع من منـى تقضـي طـواف العمـرة وصـالته قبـل طـواف 

ذا كانــت تعلــم باســتمرار حيضــها وعــدم تمكنهــا مــن الطــواف حتــى بعــد الحــج. إال إ
رجوعها من منى، فال تـؤخر طـواف عمرتهـا، بـل تسـتنيب مـن يطـوف عنهـا ويصـلي 
ر. ولكـن إذا اتفـق أن طهـرت بعـد الحـج وجـب  الركعتين ثم تسعى هي بنفسها وتقصـّ

فرق فيما ذكرناه بين عليها إعادة طوافها وصالته بنفسيها قبل طواف الحج احتياًطا. وال 
حــدوث حيضــها قبــل اإلحــرام بــأن أحرمــت وهــي حــائض، أو حــدوث حيضــها بعــد 
 -اإلحرام، أي ال تنقلب وظيفتها إلى حج اإلفراد. نعم، إذا كان مجيئها إلى مكة متأخًرا

وهــي حــائض وخافــت فــوات الحــج إذا أّدت الســعي  -كمــا إذا جائــت يــوم الترويــة
  ى اإلفراد.والتقصير؛ انقلبت وظيفتها إل

 إدراك عـن الوقـت وضـاق بعـده أو اإلحرام حال المرأة حاضت إذا :عصفور آل
  :وظيفتين بين تخّيرت لعرفة االختياري الموقف
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، اإلفـراد حـج إلـى التمتـع عمـرة مـن عـدولها بعـد عرفات إلى تخرج أن :األولى
 مـرةبع تـأتي ثـم، فيـه هـدي ال اإلفـراد حـج ألن، الهـدي سـوى األعمال بجميع وتأتي
  .اإلسالم حجة عن ويكفيها ،مفردة

 وتـأتي التمتـع بحـج تحـرم ثـم عمرتهـا مـن وتحّل وتقّصر السعي تقّدم أن :الثانية
 الثانية والوظيفة .الحج بطواف اإلتيان قبل وصالته العمرة طواف تقضي أنها إال، بأفعاله
  .متعتها على لبقائها األولى من أفضل

   في النقاء المتخلل: تهطواف وصال): وقوع ال١٥( المسألة �

نتحدث في هذه المسألة عن حكـم النقـاء الواقـع بـين دمـين محكـومين بكونهمـا 
أما كيـف نحكـم علـى الـدمين بالحيضـية فهـذا أمـر اطلبـه مـن الرسـائل  حيًضا واحًدا.

  العملية.
ولم  اإذا طهرت في اليوم السابع فاغتسلت وقامت باألعمال، ثم رأت دًمالخميني: 

عشرة فهو محكوم بالحيض، وفي سعة الوقت يجب إعادة الطـواف وصـالته، يتجاوز ال
  وفي ضيق الوقت محل إشكال، فيجب مراعاة االحتياط.

إن كـان مجمـوع  الشيرازيان: -الخراساني -السبحاني -الهاشمي -الخامنئي
الدمين والنقاء ال يزيد على عشرة أيام، فالكل حـيض واحـد، والنقـاء المتخلـل بحكـم 

  أيًضا.الدمين 
إذا كان بصفات الحيض ولم يتجاوز العشرة فاألعمـال السـابقة باطلـة،  :)١(الخوئي

  وإن تجاوز العشرة أو لم يكن بصفات الحيض فاألعمال السابقة صحيحة.
عمال عمـرة التمتـع أتت بأحرمت وأامرأة حاضت ثم طهرت ف: س :)٢(السيستاني

: يبـدو ج حيض فما هو حكمها؟ثم رأت الدم في يوم عرفة وانقطع قبل مضي عشرة ال

                                      
 . ٣٠٠المناسك المحشى :  )١(

 .١٦٤الحج وملحقاتها : مناسك  )٢(
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 ،اواحًد اعمال عمرتها في النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما حيًضأنها أتت بأ
فعلـى  ،نـه طهـرأنـه حـيض وقـال جمـع أفالمشهور  ،وفي هذا النقاء خالف بين الفقهاء

وال  اإلفـرادفـراد فتـأتي بحـج لى حـج اإلإيكون وظيفتها قد انقبلت  اتقدير كونه حيًض
لى مجتهـد إن رجعت المرأة المذكورة إولّما كّنا نحتاط في هذه المسألة ف .شيء عليها

فوظيفتهـا  اأو طهـًر ايفتي بكون النقاء المتخلل حيًض -علم علم فاألمع رعاية األ -آخر 
عمـال المشـتركة بـين حـج التمتـع تيـان باألرادت االحتياط فعليها اإلأذا إما أو .واضحة

الذي يخص به حج التمتـع ـ برجـاء  -وكذا الذبح في منى  ،منها عمفراد بقصد األواإل
  ن تمكنت منها.إتيان بعمرة مفردة برجاء المطلوبية المطلوبية، وكذا اإل

النقاء المتخلل بين الدمين طهر، تصح فيه األعمال المشروطة  :مكارم -)١(الحكيم
  بالطهارة.

ان األحوط واألجدر أن تجمع فترة االنقطاع ال يبعد كونها طهًرا، وإن ك الفياض:
  بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض.

�  در گر ا :))))٢٢٢٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين �dكه ب �̂ ک روز چند ��  يک . بيند خون زن روزها z� شود 
طن كه طوری به ̂�  در نباشـد، خـون e در �� ک كـه روزهـا z� نيسـت؛ هرچنـد حـائض شـده 

 �̂ ̂�  و ديده خون كه روزها ک شده، وسط در كه روزها z�  �; ویر e روز ده از  Mنباشد؛ بيش� 
 � �µا ک روز دو و ببيند روز خون سه مث~ً  گر ا بنا;� z� ره و شود ار دو�� z{ در  ببيند، خون روز
ک وسط روز دو در و حائض خون دو مّدت z� شد  و طـواف و كند . تواند غسل و . ��
از �O ا را آن � �N كند كفايت و آورد ..  

خلـل أن تجمـع بـين تـروك الحـائض وأعمـال األحوط في النقاء المت زين الدين:
  الطاهرة.

                                      
  .٢٨٣:  فتاوى الحج والعمرة )١(
 .٥٠١المناسك الفارسي: م  )٢(



٣٨٠٣٨٠٣٨٠٣٨٠<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

  وغيرها :  الحائض تروك بين بالجمع المحتاطة ):١٦( المسألة �

المحتاطة على نحوين، تارة تحتاط بالجمع بين تروك الحـائض وأعمـال الطـاهرة، 
وتارة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. ونحن نذكر هنـا مـا ورد 

  ما.بحق أي منه
 فـإن، واإلفـراد التمتع من أعم الحج بأعمال باإلتيان تحتاط :الخامنئي - الخميني

  .سابًقا تقدم ما فحكمها حيض أنه تبين وإن، التمتع حج أكملت استحاضة أنه بان
إذا كانت ملزمة بالجمع بين األمـرين بمقتضـي االحتيـاط الوجـوبي  :)١(السيستاني

ا لمرجعها فاالكتفاء باالستنابة في  الطـواف وصـالته مخـالف لالحتيـاط الوجـوبي أيضـً
فلترجع إلى مجتهد آخر ـ مع مراعاة األعلم فاألعلم ـ يفتي بكونها مستحاضة أو حائًضا 

  للتخلص من اإلشكال.
 فـإن، األعمال بسائر تأتي الطهارة وبعد، النقاء تنتظر ثم، باإلحرام تأتي :)٢(الحكيم

 األعمـال وسائر، الطهارة حال تكون أن يجب وصالته النساء وطواف وصالته الطواف
  .الطهارة فيها تشترط ال

 مـن تـتمكن لـم وإن. تطهـر أن إلى وصالتها الطواف ترك عليها الالزم :)٣(مكارم
  .بنيابتها ذلك يؤدي من تستنيب طهارتها بعد الطواف

  .بنفسها بالباقي وتأتي، وصالته للطواف تستنيب :)٤(الفياض
ة وجوًبــا ال يجـوز لهـا دخــول المسـجد الحــرام، دون >المحتاطـ السـيد صــادق:

  . )١( ، وفي ضيق الوقت >تستنيب للطواف وصالته<)٥( المحتاطة استحباًبا<
                                      

 .١٦٤وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

  ق.ه.١٤٢٩ /٢٧/٥ بتاريخ مختوم استقتاء )٢(
  .شه.١٣٨٧ /٩/٣ بتاريخ خطي استفتاء )٣(
  ق.ه.١٤٢٩ /٢٤/٥ بتاريخ مختوم استفتاء )٤(
 . ٣ /٦٧/  ٤٢٣٢ق، ورقم ه.٧/١٤٣٠/ ٦استفتاء خطي بتاريخ  )٥(
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  : الصالة وقبل الطواف بعد الحيض طروء): ١٧( المسألة �

  الصورة األولى ـ سعة الوقت للطهر والقيام باألعمال وإدراك عرفة ـ:

  .األعمال وتكمل وتصّلي فتغتسل تطهر نأ إلى تصبر أن عليها :األكثر
ر وتسـعى للصـالة تسـتنيب أن بـين تتخيـر السيد صادق:  تصـلي أن وبـين، وتقصـّ

  .الطهر بعد بنفسها
 الطـواف صـالة وأمـا، عاجًلـا والتقصـير بالسـعي اإلتيان عليها وجب :عصفور آل
 فعليهـا الحـج مبـإحرا اإلتيان قبل تطهر لم وإن، واغتسالها طهرها بعد بها اإلتيان فيجب
  .الحج بطواف اإلتيان قبل قضاًء به اإلتيان

  ـ: ذلك عن الوقت ضيق ـ حال الثانية الصورة

 الفياضـ  السيد صادقـ  الحكيمـ  الخراسانيـ  السيستانيـ  الخوئيـ  الخميني
  .)٢(وقد تّمت عمرتها، سعت وقّصرت وأّخرت الصالة إلى أن تطهر: الدين زينـ 

ا للصـالة واالسـتنابة، تطهـر أن بعـد الطـواف الةصـ عليهـا الشيرازي:  علـى أيضـً
  .األحوط
  : مسائل وتفريعات في أحكام الحائض :)١٨(المسألة  �

نهـا حـائض فأبـدلت أة الـدم فـي اليـوم الثـامن فتخيلـت أرأت امـر س: الخميني:
نهـا استحاضـة فمـا أوعنـدما ذهبـت إلـى عرفـات أدركـت  ،فـرادإحرامها إلى حـج اإل

فإن  تتم حج اإلفراد، اعن العمرة ولم تؤخر الطواف عمًد ن ضاق الوقتإ -الحكم؟ ج
  فراد بعمرة مفردة.كان الحج واجبًا تأتي بعد حج اإل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ٤/  ٢٠ /٦٩٥١ق، ورقم ه.٢/٤/١٤٣٣استفتاء خطي بتاريخ  )١(

  .األعمال بقية تكمل ثم الطواف صالة تصلي قبله أو حجال طواف وبعد الخميني: )٢(
  .الحج طواف قبل بالصالة تأتي :الدين زينـ  الخراساني -السيستاني
  .األحوط على الحج طواف وقبل، منى أعمال بعد بالصالة تأتي الفياض:
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 ،امرأة ذات عادة شهرية ستة أيام مثًال أحرمت وهي في الحيض لعمرة التمتـع س:
تـت أواغتسـلت ثـم  ،وطهرت في اليوم الثامن من ذي الحجة الذي كان سادس أيامهـا

لكنها رأت أثرًا في عرفات ظهر اليوم التاسع مـن  ،حرمت لحج التمتعأبأعمال العمرة و
ولم تدر هـل سيسـتمر الـدم إلـى العشـرة حتـى تعتبـره استحاضـة وتكـون  ،ذي الحجة

م سينقطع الدم قبل انقضـاء عشـرة أيـام حتـى تكـون بحكـم أ ،عمالها السابقة صحيحةأ
  الدم في المشعر في الفرض نفسه؟ الحائض. فماذا تفعل؟ وما الحكم لو رأت

 عليها االحتياط بأن تأتي باألعمال بدون قصد التمتع واإلفراد بـل تقصـد مـا -ج   
التمتـع  ذا قصدتإو .تيان بعمرة مفردة بعد ذلكثم اإل ،وذبح الهدي في منى ،في الذمة

  .عمال الحج فال تكتفي بهذا الحجأداء بعض أثم انكشف الخالف بعد 
وتيقنت  ،و المشعرأنها رأت الدم في عرفات أرضنا في المسألة السابقة ذا فإ س:   

ن وقـت الوقـوفين أن تفعـل مـع مالحظـة أنهـا لـم تطهـر فمـاذا عليهـا أنه دم حـيض وأ
ـ  ج داء عمرة التمتع؟ألى مكة وإلكن ال وقت لها للعود  و االضطراري باٍقأاالختياري 

  هذا من موارد العدول إلى اإلفراد.
ن عادتهـا الشـهرية عشـرة أيـام أة كانت تعلم قبل أن تحرم لعمـرة التمّتـع مرأ: اس

ومـع ذلـك نـوت عمـرة  ،حرام للحجوأنها لن تستطيع القيام بأعمال عمرة التمّتع قبل اإل
ـ تعـدل  ج؟ لى حج اإلفـرادإحرام عمرة التمتع إفماذا تفعل حتى تعدل من نية  ،التمتع

أعمال عمـرة  ينها لن تتمكن فألى إكانت ملتفتة ن إشكال. نعم إفراد و ال لى حج اإلإ
ففـي  ،حرمت بنيـة عمـرة التمتـعأومع ذلك  ،يصح منها العمل ن فعلت الإنها أو ،التمتع

  شكال.إليه محل إحرام بل في تحقق القصد الجدي صحة هذا اإل
 بـإحرام أتـت ثـم عمرتهـا وأتمـت عادتهـا مـن المرأة انتهت >س: لو :)١(الخامنئي

 عمرتها؟ حكم هو فما عادتها، من العاشر اليوم قبل قليًال دًما ذلك بعد رأت لكنها الحج
                                      

 www.islamasil.comمركز اإلسالم األصيل للثقافة واإلعالم:  )١(
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 عليهـا يجـب الوقـت سـعة في كانت إذا السؤال مفروض ج: في بحجها؟ تفعل وكيف
 ،بـاإلفراد حجهـا يتبـدل الوقـت ضـيق فـي كانت إذا وأما ،فقط وصالته الطواف عادةإ

 كـان إن ذلـك بعـد المفـردة بـالعمرة أتيت ثم ،اإلفراد بوظيفة وتأتي اإلفراد حج فتنوي
  .ثانًيا المفردة أعمال إعادة إلى يحتاج فال وإال واجًبا، حجها

 التمتـع لعمـرة الحيض في وهي أحرمت مثًال أيام ستة شهرية عادة ذات امرأةس: 
 أتـت ثـم واغتسـلت أيامهـا سـادس كان الذي الحجة ذي من الثامن اليوم في وطهرت
 مـن التاسـع اليـوم ظهر عرفات في أثًرا رأت لكنها التمتع لحج وأحرمت العمرة بأعمال

 أعمالها وتكون استحاضة تعتبره حتى العشرة إلى الدم سيستمر هل تدِر ولم الحجة ذي
. الحـائض بحكـم تكـون حتـى أيـام عشرة انقضاء قبل الدم سينقطع أم صحيحة السابقة
 تـأتي بـان االحتيـاط عليها بيجج:  المشعر؟ في الدم رأت لو الحكم وما تفعل؟ فماذا

 فـي الهـدي تـذبح نوأ ،الذمـة فـي مـا تقصـد بل اإلفراد أو التمتع قصد بدون باألعمال
 أداء بعـد الخـالف تبين ثم التمتع قصدت وإذا .ذلك بعد المفردة بالعمرة تأتي ثم ،منى

  . <الحج بهذا تكتفي فال الحج أعمال بعض
 التي ال تتوقع انقطاع الدم قبـل اليـوم إذا أحرمت المرأة الحائض س:> :)١(الخوئي

طهرت، بحيـث صـارت تـتمكن مـن  فراد، ولكنها بعد وصولها إلى مكةالتاسع لحج اإل
هي وظيفتها علـى فـرض كونهـا مـن أهـل اآلفـاق  أداء عمرة التمتع قبل يوم عرفة، فما

، فـراد باطـلحرامهـا لحـج اإلإوظيفتها حـج التمتـع ، و ج: الذين وظيفتهم حج التمتع ؟
خـارج  حرام منـه لعمـرة التمتـع، وإال فـإلىالرجوع إلى الميقات إن أمكن، واإل وعليها

إذا رأت الـدم، وكـان  س:> .<الحرم، واألحوط االبتعـاد عـن الحـرم بالمقـدار الممكـن
، بحيـث تـتمكن مـن أداء عمـرة الحجـة مـثًال تتوقع انقطاعه في اليوم الخامس مـن ذي

ولكنها لما وصـلت إلـى مكـة اسـتمر الـدم حتـى اليـوم التمتع ،  ، فأحرمت لعمرةعالتمت

                                      
 . ٥٦٣ -٥٦٢س  ١٨٥:  ٣صراط النجاة  )١(
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 ج: هي وظيفتها على فرض أنها تتمكن من السعي والتقصير قبل الموقـف ؟ التاسع، فما
الميقات، أو إلـى مـا أمكـن ،  حرامها للعمرة باطل، فلترجع إلىإفراد، ووظيفتها حج اإل

  .<وتحرم منه لحج االفراد، واهللا العالم
ذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها يسـتمر إ :س :)١(السيستاني

إلى ما بعد الحج والعمرة وال ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها اإلحرام لعمرة التمتع وحجة 
  واالستنابة للطوافين وصالتيها؟

الظاهر جواز ذلك لها فتحرم للعمرة وتستنيب للطواف وصالته وتسعى بنفسـها  ج:
ستنيب لطوافه وصالته ثم تسعى هي ثم تستنيب أيًضا لطواف وتقصر ثم تأتي بالحج وت

  .النساء وصالته
الوقـت  ّنأإذا حاضت المرأة بعد االحرام لعمرة التمّتع قبل الطـواف وعلمـت  س:

نها تتخير بين العدول إلى حج االفراد أ فالفتوى ،عمالها قبل موعد الحّجأداء ال يتسع أل
ن هذا التخيير أعمال منى، والسؤال أا وصالته بعد بقاء على عمرتها مع قضاء طوافهواإل

فـراد ن تعدل إلى حج اإلأنها لو اختارت في البداية أأي  ؟هل هو ابتدائي أو استمراري
وًال أوما هو الحكم فيمـا لـو قـررت  ؟بقاء على عمرتهان تقرر الحقًا اإلأفهل يجوز لها 

 االفراد؟  رادت العدول إلىأتت بالسعي ثم أبقاء على عمرتها فاإل

وال يجـوز لهـا  ،فـراد فـي الصـورة األولـىلغاء عدولها إلـى حـج اإلإيجوز لها  ج:
  .ليه في الصورة الثانيةإالعدول 
هل تنقلب وظيفة المرأة إلى حّج اإلفراد إذا علمت في بلدها بعدم تمكنها في  س:

 هذا العام من أداء عمرة التمّتع من جهة ضيق الوقت وطّرو الحيض؟

شكال، فلو أتت بحّج اإلفراد لم يجزها ذلك عـن حـّج التمّتـع فـي عـام : محل إج
  .حوط وجوبًاالحق على األ

                                      
  . ١٦٥إلى  ١٦٢ وملحقاتها : منمناسك الحج  )١(
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الحائض التي تؤخر طواف عمرة التمتع وصالته إلى ما بعد الحـج هـل عليهـا س: 
  تيان بهما؟ حرام عند اإلن تكون في حال اإلأ

التقصـير فقـد : إذا أتت بمناسك منى يوم العيد من رمي جمـرة العقبـة والـذبح وج
حرامها بالنسبة إلى ما عدا االستمتاعات الجنسية والطيب وكذا الصيد علـى إت من أحّل
تيـان بطـواف الحـج فتـأتي بطـواف العمـرة وصـالته فـي هـذا الحـال قبـل اإل ،حوطاأل

  .وصالته
 عادة؟ لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها اإل س:

  .نعم مع سعة الوقت ج:
تيـان مكنهـا اإلأفـراد ثـم طهـرت فـي يـوم عرفـة وختارت العدول إلى اإللو ا س:

فـراد عمال عمرة التمّتع قبل موعد الوقوف فهل يلزمها ذلك ويكـون عـدولها إلـى اإلأب
  ملغيًا؟ 
  نعم النكشاف سعة الوقت.  ج:
امرأة أحرمت لحّج اإلفراد بظن أنها ال تـتمكن مـن حـّج التمّتـع ثـم تبـين لهـا  س:

   مّكة فما هي وظيفتها؟الخالف في 
وإّال فالظـاهر أّنـه يجـوز لهـا  ،إذا كان من قبيل الخطأ في التطبيـق فـال إشـكال ج:

  العدول إلى التمّتع واإلتيان بالطواف وصالته والسعي ثم التقصير. 
حرمت لحّج اإلفراد باعتقاد استمرار الدم إلـى زوال يـوم عرفـة أامرأة حائض  س:

ويتعـذر عليهـا الرجـوع إلـى مّكـة  ،م التاسع وهي في عرفـةولكنه انقطع في صباح اليو
ذ ال تجد مـن يوافـق علـى اصـطحابها إداء اعمال عمرة التمّتع بالرغم من سعة الوقت أل

  وتخشى الذهاب لوحدها فما هو تكليفها؟ 
داء أداء عمـرة التمّتـع يكـون تكليفهـا مع تعذر حضورها في مّكـة المكرمـة أل ج:

  حّج اإلفراد. 
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أة أخرت اإلتيان بأعمال عمرتها إلى يوم التروية وقبـل أن تـأتي بهـا رأت إمر س:
ا فعدلت بنيتها إلى حج اإلفراد وحضرت عرفات وهناك تبين لها أنه دما فاعتقدته حيًض

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

لحج لزمها ذلك، وإن لـم يمكـن فـإن كـان إعتقادهـا المـذكور بمالحظـة ثم اإلحرام ل
نقطـع قبـل الثالثـة فـاألحوط ا نالضوابط الشرعية كما إذا كان الدم في أيام العادة ولك

ا فـي فإن لـم يكـن الحـج مسـتقًر ،من إحرامها ا أن تأتي بأعمال حج اإلفراد فتحّللزوًم
إال حجـت ثانيـة حـج التمتـع علـى األحـوط و ،ذمتها ولم تبق استطاعتها فال شئ عليهـا

ا علـى رعايـة الضـوابط ا مبنًيـكون الـدم حيضـً بعتقادها الظني اوأما إذا لم يكن  وجوبًا.
  .الشرعية فاألظهر بطالن إحرامها وحجها وعليها الحج في عام الحق

حرمت الحائض بعمرة التمّتع الطمئنانها بطهرها قبل اليـوم الثـامن ولكـن أإذا  س:
عمال عمرة التمّتع قبل الزوال مـن يـوم عرفـة فهـل أحيضها فلم تتمكن من أداء استمر 

 عليها تجديد اإلحرام لحّج اإلفراد من الميقات؟ 

  .ولحرامها األإال حاجة إلى تجديد اإلحرام بل تأتي بحّج اإلفراد بنفس  ج:
إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامهـا أو بعـده وال تـدري متـى ينقطـع  س:

 هل تنوي حّج اإلفراد أو التمّتع؟ف

ن تحرم بقصد ما في الذمـة مـن اإلفـراد أو أإذا رأت الدم حين اإلحرام لزمها  ج: 
 .وإّال أتت بحّج اإلفراد، فإن طهرت وتمكنت من اإلتيان بأعمال العمرة أتت بها .التمّتع

تقلب نيتها إلى  وليس لها أن ،ن رأت الدم بعد اإلحرام بعمرة التمّتع كان عليها الصبرإو
ه .وإّال عـدلت إلـى حـّج اإلفـراد وأتـت بأعمـال ،فإن طهرت أتت بعمرتها .حّج اإلفراد

  .ويمكنها البناء على حّج التمتع فتسعى وتقصر وتقضي طواف العمرة قبل طواف الحج
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م أهل يستمر  يوال تدر ،يام عادتها وكانت مضطربةأامرأة رأت الدم في غير  س:
 في الميقات؟ ينقطع فبماذا تحرم

إذا كان الدم المرئي محكومًا بكونه من الحيض فلتحرم بقصد ما يجب عليها  ج: 
عمـال عمـرة أداء ن طهـرت ووسـع الوقـت ألإفـ .من عمرة التمّتع أو حّج اإلفراد واقعـًا

ن لم يسـع الوقـت كـان حّجهـا حـّج إو .عمالهاأالتمّتع قبل موعد الحّج اغتسلت وأتت ب
ا بكونه من غير الحيض فلتحرم لعمرة التمّتـع ان الدم المرئي محكوًمما إذا كأو اإلفراد.

داء طــواف العمــرة وصــالته قبــل زوال أن رأت بعــد ذلــك دم الحــيض ومنعهــا مــن إفــ
بقـاء علـى مكانهـا اإلإن بأمكانها العدول إلى حّج اإلفراد كما إالشمس من يوم عرفة فب

  صالته بعد أعمال منى. تيان بالسعي والتقصير وقضاء الطواف وعمرتها واإل
إذا رأت المضطربة الدم قبل أن تحرم ولم تدر هل ينقطع عنها قبل يوم عرفة  س:

أم ال ينقطع حتى يلزمها اإلحرام لحج  ،لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها اإلحرام لها
  يجزيها اإلحرام لما يجب عليها في علم اهللا تعالى.  ج:اإلفراد فما هو تكليفها؟ 

رادت اإلحرام في الميقات وكانت ذات دم إّال انه لم يتيسر لها آنـذاك أامرأة  س:
عمـال أداء أن دم الحيض سيمنعها من أوعلمت  ،دمها دم حيض أو استحاضة ّنأتمييز 

   عمرة التمّتع قبل الزوال من يوم عرفة فهل تحرم لحّج اإلفراد أو لعمرة التمّتع؟
ن ظهر لها إف ،من النسكين في علم اهللا تعالى يجوز لها ان تحرم لما يجب عليها ج:

ن ظهـر إو .ا حين اإلحرام تأتي بحّج اإلفراد ثم بالعمرة المفـردةنها كانت حائًضأا الحًق
عمال عمرة التمّتع من دون الطواف أمكانها اإلتيان بإحين اإلحرام فب اعدم كونها حائًض

   وصالته ثم قضاؤهما قبل طواف الحّج.
مرأة حائض أحرمت لحج اإلفـراد باعتقـاد اسـتمرار الـدم مـن ا س: :)١(الحكيم

زوال يوم عرفة، ولكنه انقطع في صباح يوم التاسع وهـي فـي عرفـة، ويتعـذر عليهـا 
                                      

 . ٢٨١ – ٢٨٠فتاوى الحج والعمرة :  )١(
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الرجوع إلى مكة ألداء أعمال عمرة التمتع بالرغم مـن سـعة الوقـت إذ ال تجـد مـن 
 يوافق على اصطحابها وتخشى الذهاب لوحدها فما هو تكليفها؟

تعذر حضورها في مكة المكرمة ألداء عمرة التمتع يكـون تكليفهـا هـو  مع ج:
  حج اإلفراد.

امرأة أخّرت اإلتيان بأعمال عمرتها إلى يوم التروية وقبل أن تأتي بها رأت  س:
دًما فاعتقدته حيًضا فعدلت بنيتها إلى حج اإلفراد، وحضرت عرفات، وهنا تبّين لهـا 

 أنه دم استحاضة فماذا تفعل؟

ذا أمكنها الرجوع إلى مكة واإلتيان بمناسك العمـرة قبـل الـزوال مـن يـوم إ ج:
  عرفة ثم اإلحرام للحج؛ لزمها ذلك. 

وإن لم يمكنها ذلك، فـإن كـان اعتقادهـا بـالحيض مبتنًيـا علـى أسـاس شـرعي 
فاألحوط وجوًبا أن تأتي بأعمال حج اإلفراد فتحـّل مـن إحرامهـا، فـإن كـان الحـج 

  السنين السابقة  وجب عليها الحج ثانية بصورة حج التمتع.  مستقًرا في ذمتها من
وإن لــم يكــن اعتقادهــا بالحيضــية مبتنًيــا علــى أســاس شــرعي فيبطــل إحرامهــا 

  وحجها وعليها الحج في السنين الالحقة.
المضطربة إذا رأت الدم وهي في الميقات، وال تعلم هل  س: :)١(السيد صادق

  فما هي وظيفتها؟تطهر قبل الوقوف بعرفات أم ال، 
تكون مخّيرة بين أن تحرم بنية اإلفراد واإلتمام، ثم اإلتيان بعمرة مفردة بعد  ج:

الحج، وبين أن تحرم بنية عمرة التمتع فتأتي بالسعي والتقصير، ثم اإلحـالل وإدراك 
  الحج وقضاء طواف العمرة وصالته قبل طواف الحج.

                                      
 . ٦٥٨ – ٣٦٢ – ٣٦٠ – ٣٤٩ – ٣٤٣ مسألة : م ١٠٠٠ )١(
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عادتها تستمر عشرة أيام، وأنهـا ال  امرأة تعلم قبل أن تحرم لعمرة التمتع أن س:
تستطيع أداء عمرة التمتع، مع ذلك نوت التمتع، فما الذي يلزمها إلبدال عمرة التمتع 

  بحج اإلفراد؟
  ال يلزمها إال تبديل نيتها إلى اإلفراد، واإلتيان بمناسكه. ج:
امرأة رأت في اليوم الثامن من ذي الحجة دًما وتخيلت أنه حـيض فبـّدلت  س:

ها إلى إفراد، وبعدما ذهبت إلـى عرفـات علمـت بـأن هـذا الـدم دم استحاضـة، حج
  وليس بدم حيض فما هي وظيفتها؟

  تتم حجها اإلفرادي، وال شيء عليها غير العمرة المفردة. ج:
امرأة عادتها الشهرية ستة أيـام، وأحرمـت للعمـرة وهـي فـي العـادة، وفـي   س:

ليــوم الســادس مــن عادتهــا طهــرت اليــوم الثــامن مــن ذي الحجــة الــذي يصــادف ا
واغتسلت وأتت بأعمال العمرة، وأحرمت للحج، وفي زوال يوم التاسـع رأت نقطـة 

  ؟ر هذا الدم إلى ما بعد عشرة أيامدم في عرفات، ولكن ال تعلم هل يستم
تحتاط في الصالة ونحوهـا بـالجمع بـين تكـاليف الحـائض والمستحاضـة  -ج

العشرة كـان حجهـا تمتًعـا وعمرتهـا صـحيحة.  حتى ينكشف األمر. فإن تجاوز الدم
وإن لم يتجاوز كانت مخّيرة بين أن تقلب نية الحج إلـى اإلفـراد، وال هـدي عليهـا، 
وتأتي بعمرة مفردة بعد الحج، وبين أن تستمر على نية حـج التمتـع وعليهـا الهـدي، 

  .واف العمرة وصالته بعد مناسك منىوتقضي ط
أيام، وقد طهرت واغتسـلت واعتمـرت، ولكـن  امرأة عادتها الشهرية سبعة س:

على إثر الضغط وبعد انتهاء األعمال خرجت بقع من الدم على خـالف عادتهـا فمـا 
  حكمها؟ علًما بأن الدم انقطع ولم يستمر.
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ال يجب عليها إعادة السعي والتقصير مطلًقا. وأما الطواف فإنه عليهـا إعـادة  ج:
ستمراًرا متعارًفا عند النساء. وأمـا إذا كانـت الطواف وصالته إن استمر خروج الدم ا

د فقط بقع من الدم وانقطع الدم نهائًيا فال يبعد كونه استحاضة قليلة، فـإن كانـت بعـ
  .الطواف وصالته فال إعادة عليها

المرأة التي لم تؤد أعمال عمرة التمتع بسبب العادة، ولكنهـا طهـرت  :)١(مكارم
الـذهاب إلـى مكـة ألداء عمـرة التمتـع تعـّذر  ّنأصباح اليوم التاسع في عرفات غير 

فـراد، إتبـدل حّجهـا إلـى  ؛أو عدم وجـود مرافـق لهـا عليها بسبب الزحام في المسير
   كمال الحج.إوعليها أن تواصله وتؤدي عمرة مفردة بعد 

  �  دائـم الحدث �
  : والمسلوس المبطون ): ١٩( المسألة �

 ولـو والصـالة والطـواف للطهـارة تتسع ةفتر لهما كانت إن :الخامنئي - الخميني
 وإال. فيهـا والصـالة الطواف وإيقاع انتظارها عليهما وجب الواجب أقل على باالقتصار

 كان فإن المبطون وأما. لصالته آخر ووضوء للطواف واحد بوضوء يكتفي فالمسلوس
 وإن، لصـالته آخـر ووضوء للطواف واحد بوضوء فيكتفي عليه احرجًي الوضوء تكرار

  .الحدث منه خرج كلما يتوضأ فإنه احرجًي يكن لم
المعذور يكتفي بطهارته العذريـة كـالمجبور والمسـلوس، أّمـا المبطـون  :الخوئي

  . فاألحوط أن يجمع مع التمّكن بين الطواف بنفسه واالستنابة
 يجمـع أن ااسـتحباًب واألحوط، العذرية بطهارته يكتفي اأيًض المبطون :السيستاني

  .لهما االستنابة وبين بنفسه بالطواف وركعتيه قيامه بين التمكن مع
  .المبطون استنابة كفاية يبعد ال :الخراساني

                                      
 . ٤٨٦: س  ١الفتاوى الجديدة  )١(
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ــيم ، الطــواف فــي يســتنيبان المــذكور الفــرض فــي والمبطــون المســلوس :الحك
 إمكان فمع، اضطرارية بطهارة قدرتهما مع بأنفسهما يطوفا أن ذلك مع اوجوًب واألحوط
 والصـالة، بوضـوء الطـواف يفـردان تعـذره ومـع، بـه يأتيـان ارةبالطه المتقطع الطواف
  .بوضوء

 وال ،كـذلك للحـدث ورافـع، حقيقـة طهـور والمبطون المسلوس وضوء :الفياض
  .غيره أو كالنوم ااعتيادًي الحدث منهما يصدر لم دام ما اقهًر منهما يصدر بما ينتقض

صـالة مـع الوضـوء فـي المبطون والمسلوس إذا تمّكنا من الطواف وال السبحاني:
وقت خاص النقطاع البول والريح فيـه، يجـب عليهمـا انتخـاب ذلـك الوقـت، وإذا لـم 
  يتمّكنا، يتوّضآن للطواف ويطوفان ثم يتوضآن للصالة فيصليان، واألحوط أن يستنيبا.

 يسـتنيب ثـم، بنفسـه يطـوف أن والمبطون للمسلوس األولى األحوط الشيرازيان:
  .)١(عنه نيابة يطوف آخر شخًصا

الظـاهر أن المسـلوس والمبطـون ومتـواتر الـريح والمنـي  :)٢(السيد صـادقوقال 
 -والنوم يطوف بنفسه وال يستنيب ما دام يمكنه اإلتيان بنفسـه ولـو بطهـارة اضـطرارية 

فإن كان له فترة ينقطع فيها عذره طاف فيها، وإن لم يكـن لـه فتـرة واسـعة  -أي التيمم
حًدا للطـواف ووضـوًءا واحـًدا لصـالته، وإن كـان األحـوط يكفيه أن يتوضأ وضوًءا وا

  استحباًبا تعدد الوضوءات كلما انتقضت طهارته مع عدم الحرج.

                                      
 لصـالة رآخـ ووضـوًءا، للطـواف واحـًدا وضوًءا يتوضأ والمسلوس المبطون مثل في السيد صادق: )١(
، باسـتمرار منـه ويخـرج معـه البـول كـيس يحمل الذي المريض مثل في وأما، التلوث عن التحفظ مع الطواف
  . جميًعا وصالته للطواف واحد وضوء فيكفيه
  . ٨٦٥جامع أحكام الحج والعمرة : م )٢(
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 والمنــي الــريح ومتــواتر والمبطــون المســلوس أن الظــاهر  :))))١١١١((((الســيد صــادقالســيد صــادقالســيد صــادقالســيد صــادق
 أي- اضطرارية بطهارة ولو بنفسه اإلتيان يمكنه دام ما يستنيب وال يطوف بنفسه والنوم
 يكفيه واسعة فترة له يكن لم وإن فيها، طاف عذره فيها ينقطع فترة له كان فإن -مالتيم

وباسـتمرار  متصـًال كان وإن لصالته، واحًدا ووضوًءا للطواف واحًدا وضوًءا أن يتوضأ
الوضوءات  تعدد استحباًبا األحوط كان وإن مًعا، والصالة للطواف واحد وضوء فيكفيه

  الحرج. عدم مع طهارته نتقضتا كلما العذر مع التيمم أو
 علـى الجبيـرة كصـاحب المعـذور طهارة حدثه من الطائف تطّهر إذا :الدين زين

 الوجه على بالطهارة وأتى والمبطون وكالمسلوس غسله أعضاء على أو وضوئه أعضاء
 عملـه، صـحة في االضطرارية طهارته كفته الطهارة كتاب في أحكامهم في بيناه الذي
 للمسـلوس - ااسـتحباًب - األحـوط كـان وإن الطهـارة، بتلك طوافه ةوصال طوافه فيصح

  .عنه يطوف من يستنيب ثم كذلك، بنفسه يطوف أن والمبطون
  ): المبتلى بالريح :٢٠( المسألة �

بـدون  الوضـوء مـع للطـواف الكـافي الوقـت لديـه يكون ال بحيثـ  بالريح المبتلى
  :- طروء الحدث
  .المبطون حكم له :الخميني

 فـي يضـره ال فيمـا يضـره فـال صـالته فـي وظيفتـه مراعـاة عليه يجب :)٢(خوئيال
  .صالته

ن كـان ال يجـد إفـ .يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليوميـة :)٣(السيستاني
يتوضـأ ويطـوف ويصـلي وال  ؛فترة أو يجد فترة يسيرة ال تسع الطهارة وبعض الطـواف

                                      
 . ٨٦٦جامع أحكام الحج والعمرة: م  )١(

  . ٥٠٤ س:  ٣ النجاة صراط )٢(
 . ١٦٩وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(
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 وهـو بـاٍق ،ثنـاء الصـالةأثنائه أو في أفي  يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو
بـه أو نفـس هـذا الحـدث غيـر  ىلم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلـعلى طهارته ما 

ن أحوط إذا كان يجد فترة تسـع الطهـارة وبعـض الطـواف فـاأل ماأومستند إلى مرضه. 
 تجديـد الطهـارة إذا فاجـأه الحـدث لكن ال يجـبو ،يأتي بالطواف في الفترةيتوضأ و

  آخر مثل ما تقدم.  ان يحدث حدًثأال إثناء الطواف أو بعده أ
، االضطرارية الطهارة مع والطواف االستنابة بين الجمع اوجوًب األحوط :)١(الحكيم

 الطـواف يفـرد تعـذره ومـع، بـه يـأتي الطهـارة مـع متقطـع طـواف تحصـيل أمكن فإن
  .بوضوء والصالة، بوضوء

نـه فيهـا تحصـيل الطهـارة والطـواف وصـالته؛ إذا كانت له فترة يمك :)٢(الهاشمي
وجب تحصيل الطهارة والطـواف وصـالته فـي تلـك الفتـرة. وإن كانـت لـه فتـرة تسـع 
ا تحصـيل الطهـارة والطـواف والصـالة فـي تلـك  الطهارة وبعض الطـواف وجـب أيضـً
الفترة، وال يضره خروج الريح أثناء الطواف. نعم تضّره سائر األحداث. وإن لم تكن له 

رة أصًال تطّهر وطاف  وصّلى، وال يضّره خروج الـريح فـي أثنـاء الطهـارة والطـواف فت
  والصالة.

 اواحـًد اوضـوًء يتوضـأ، الريح فيه ينقطع واسعة فترة له تكن لم إذا :السيد صادق
 وضـوء فيكفيـه وباسـتمرار امتصـًل الحـدث كـان وإن، لصـالته آخر اووضوًء ،للطواف
  .امًع وللصالة للطواف واحد
  
  
  

                                      
 .١٢٩ فتاوى الحج والعمرة : )١(

  . ٧٠، س ٢٨استفتاءات في الحج :  )٢(
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  �   بثـهارة من الخـالط �
  : الصالة فيه تتم ال نجس لبس): ٢١( المسألة �

 اوجوًبـ األحـوط :الـدين زينـ  األردبيلي -الخراسانيـ  السيستانيـ  الخميني
  . االجتناب

 آلـ  الصافي -الحائري -السبحانيـ  الحكيمـ  الخوئي ـ مكارمـ  الخامنئي

  .به بأس ال :عصفور
  .االجتناب ااستحباًب األحوط :الشيرازيان

  : الطواف في المتنجس حمل): ٢٢( المسألة �

  .اجتنابه اوجوًب األحوط :الدين زينـ  الخميني
 فـاألحوط المتنجس اللباس وأما، اللباس غير من المتنجس حمل يجوز :الخامنئي

  .الطواف أثناء حمله عدم اوجوًب
 حمـل يضـر ال :عصـفور آلـ  الحكـيمـ  الخراسـانيـ  السيستانيـ  الخوئي

  .المتنجس
يجوز حمل النجس أو المتنجس إذا لم تسر منه النجاسة إلى  :النجفي -الهاشمي
  بدنه ولباسه.

�  گر ا :))))١١١١((((الزجنـاينالزجنـاينالزجنـاينالزجنـاين ¯ چ�� � �N شد كننده #راه طواف  او طواف به و ندارد اش�ل ��
  .¾� زند صدمه ای

  فرع: حمل الطفل المتنجس:
   كانت عين النجاسة في حفاظته؟ هل يجوز حمل الطفل في حال الطواف ولو س:

  يجوز. :)١(السيستاني

                                      
 .٥٠٨المناسك الفارسي: م  )١(
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  يجوز إذا لم تسِر النجاسة إلى بدن الطائف وثوبه. :)٢(الهاشمي
  لبيت اهللا الحرام فال بأس به. اإن لم يكن هتًك :)٣(السيد صادق

   : الجلود كالمحفظة حمل): ٢٣( المسألة �

المشـكوك تذكيتـه  كول اللحـم أوأل يضر بصحة الطواف حمل جلد غير مه س:
  أو المشكوك كونه من المأكول أو من غيره أو حمل النجس أو المتنجس؟

  ال يضر. :)٤(السيستاني
ال يجوز حمل ما يعلم كونه غير مأكول اللحم سواًء علم بتذكيتـه > :السيد صادق

أو ال. ولو علم بالتذكية وشك أنه من مأكول اللحم أو ال ؛ جاز حمله في الطواف. وأما 
>ال  .)٥(<النجس أو المتنجس فإذا كان مما يعفى عنه في الصـالة فجـائز، وإال فـال حمل

  .)٦(يجوز الطواف في غير المذكى، وأما حمل المشكوك فجائز<
إذا كانت مأخوذة من سوق المسلمين وبيعت بعنوان مأكول اللحم فـال  :)٧( مكارم

  بأس، وإن كانت من البالد الكافرة فال يجوز.

، أو اما حكم حمل الجلد المشكوك التذكيـة فـي الطـواف عمـًد س: :)٨(الحائري
إن كان الجلد من سوق المسلمين فهو محكوم بالتذكية، وإن كان  :ج؟ ا، أو نسياًناجهًل

من بالد الكفر فالعلم اإلجمالي بعدم التذكية عندهم يوجـب العلـم اإلجمـالّي  امستورًد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .١٧٢وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 . ٨١١، س  ٢٠٧أجوبة االستفتاءت :  -الصراط )٢(

 . ٥١٥مسألة : م  ١٠٠٠ )٣(

  . ١٧٢الحج وملحقاتها : مناسك  )٤(
  . ٤/  ٢٠ /٦٩٥١ق، ورقم ه.٢/٤/١٤٣٣خطي بتاريخ  استفتاء)٥(
  . ٥١٥مسألة : م  ١٠٠٠ )٦(
  .٩٩٩٤٩هـ ش، ورقم  ١٣٩٠/  ٩/  ٢٧استفتاء خطي بتاريخ  )٧(
 . ٣٠مسائل في الحج والعمرة : فصل الطواف، السؤال  )٨(
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ن دون لبسـه ومـن دون مالقاتـه بالنجاسة، ولكن مجّرد حمـل الـنجس فـي الطـواف مـ
عـن الجهـل أو  ابرطوبة بالثياب أو البدن ال يبطل الطواف ولـو مـع العلـم والعمـد فضـًل

  النسيان.
يجوز لبس الجلد المستورد من الدول الكـافرة (كحـزام السـاعة أو ال  :)١(الفياض

  .حول الكعبة وكذا في صالة الطواف غيره) للمحرم الطائف
كول اللحـم أو أر بصـحة الطـواف حمـل جلـد غيـر مـهـل يضـ س:> الهاشمي: 

المشكوك تذكيته أو المشكوك كونه مـن المـأكول أو مـن غيـره أو حمـل الـنجس أو 
ما حكـم حمـل محفظـة النقـود  س:>. )٢(ال يضر شي من ذلك بالطواف< ج: المتنجس؟

م الجلدية أو لبس الحزام الجلدي في الطواف؟ علًما أنه غيـر محـرز التذكيـة أو ال نعلـ
أما في الطواف فال يضر. وأمـا فـي صـالة الطـواف فهنـاك  ج:الحيوان الذي أخذ منه؟ 

  صور:
: أن يعلم بكونه من حيوان محلل األكل، ولكـن يشـك فـي تذكيتـه، فـإن األولى 

وجدت أمارة على التذكية (كما إذا كان مأخوًذا من يد مسلم أو سوق المسلمين، ولم 
م ولكـن احتمـل أن المسـلم قـد أحـرز تذكيتـه) فهـو يعلم بسبق يد الكافر عليه، أو علـ

محكوم بالتذكية وال يضر بالصالة، وإن لم توجد أمارة على التذكية فال تجوز الصـالة 
  فيه.

وحيـوان محلـل األكـل غيـر  ،أن يكـون مـردًدا بـين حيـوان محـّرم األكـل الثانية:
  مذكى، فال تجوز الصالة فيه.

محـّرم األكـل قابـل التذكيـة، وحيـوان محلـل أن يكون مردًدا بين حيـوان  الثالثة:
  يعلم بأنه مذكى، ولكنه يشك في كونه محّرم األكل، فتجوز الصالة فيه. ،مذكى

                                      
  www.alfayadh.com الموقع الرسمي:  )١(
   .٦١، س ٢٦استفتاءات في الحج  )٢(
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أن يكون مردًدا بين حيوان محّرم األكل، وبين حيوان محلل غير مـذكى،  الرابعة:
  .)١(<أو محلل مذكى، وفي هذه الصورة ال تجوز الصالة فيه

  سة المحمول كالمحفظة والدراهم ونحوها.ال بأس بنجا آل عصفور:
  : الدرهم من األقل الدم):  ٢٤( المسألة �

: الدين زين -األردبيلي -النجفي -الصافي ـ السيستانيـ  الخوئيـ  الخميني
  . االجتناب وجوًبا األحوط

  .االجتناب يجب: السبحاني - الحكيم - الخراساني - مكارم
  .االجتناب استحباًبا ألحوطا :الهاشمي -الحائري - الشيرازيان
  .الطواف يبطليبطل الصالة، فهو أيًضا ال  الالدم الذي  الخامنئي:

ا في الطواف الواجب االجتناب عن النجاسة التـي األحوط استحباًب الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
ودم األقل مـن الـدرهم مـن غيـر الـدماء  ،يعفى عنها في الصالة كدم القروح والجروح

 ر العورة كالجورب حتٰى الخاتم.ونجاسة ما ال يست ،الثالثة

  : والجروح القروح دم): ٢٥( المسألة �

 تـأخير واألحـوط ،االجتنـاب يجـب فال عليه حرج تطهيره في كان إن : الخميني
 األحـوط أن كمـا ،الوقت يضيق ال أن بشرط حرج بال التطهير إمكان رجاء مع الطواف
  .اإلمكان مع تعويضه أو اللباس تطهير

ا ال  الم الذي الد الخامنئي: إذا تـنجَّس > .الطـواف يبطـليبطل الصالة، فهـو أيضـً
بدنه أو لباسه أثناء الطواف كمـا إذا جرحـت قدمـه علـى أثـر ازدحـام النـاس وكـان ال 

تطهيـر بدنـه أو لباسـه ثـم يمكنه تطهيرها إّال بقطع الطواف، يجب عليه قطع الطـواف و
  .<ويتم طوافه من حيث قطعه، ويصّح ايعود فوًر

                                      
  . ٧١، س ٢٩ستفتاءات في الحج : ا )١(
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 علـى إزالتهـا وجبـت وإال ،احرجًيـ التبـديل أو التطهيـر كـان إذا بـأس ال :سيستانيال
ــذا ،األحــوط ــأس ال وك ــة بكــل ب ــي نجاس ــدن ف ــاب أو الب ــي الثي ــال ف    .االضــطرار ح

إذا جرح أثناء الطواف واستمر الدم ينزف عدة سـاعات فهـل يجـوز لـه الطـواف  س:>
يه اإلجتنـاب عنـه أو يلزمـه الصـبر إلـى هذا الدم مما يشق عل ّنأعلى هذا الحال باعتبار 

إذا لم يشق عليه الصبر إلى حين إنقطاعه ولم تكن ضـرورة توجـب  ج:حين إنقطاعه؟ 
  .)١(<التعجيل فاألحوط الصبر

  . ال بأس بدم القروح والجروح فيما يشّق االجتناب عنه :الصافي -)٢(الخوئي
  يعفى عن دم الجروح والقروح. الهاشمي:

  .اا وحرًجوح التي يستلزم غسلها مشقة وعسًرال بأس بدم الجر: النجفي -مكارم
  .احرجًي االجتناب كان إذا بأس ال :الدين زين -الخراساني

  .اجتنابه يجب :الحكيم
ا وكـان الوقـت ا حرجًيـتطهير من دم الـدمامل والجـروح أمـًراللو كان  السبحاني:

  ت يطوف بحالته تلك.تطهير، ولو ضاق الوقالا للطواف، يصبر حّتى يمكن له متسًع
  .الطهارة استحباًبا األحوط الشيرازيان:

 كل عن ولباسه بدنه يطهر أن الطواف يريد من على يجب  :))))٣٣٣٣((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
 مثـل المعفـو عـن حتى الطهارة استحباًبا واألحوط الصالة، في عنها عفي ما نجاسة، إال

                                      
الخوئي: س: المعروف أن دم الجروح معفو في الصالة إذا لم يمكن إزالته، فإذا حّك جسده وجرح  )١(

فهل يشمله الحكم السـابق أو معفـو عنـه مقدار قطرة من الدم، أو جرحت بشيء جرًحا ضعيًفا وخرج دم قليل، 
هــ . مناسـك  ١٤٠٥/  ٨ /١٣مطلًقا حتى ولو لم يكن مشقة في إزالته؟ ج: نعم يشمله الحكم السابق، واهللا العالم. 

  .٣٨٦الحج واستفتاءاتها : س 
  . ١٧٢:  الحج وملحقاتهامناسك  )٢(
 . ٨٧٧جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٣(
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 لم كأن التجنب عليه شق إذا نعم والجروح، القروح دم أو درهم، من أقل إذا كان الدم
  بطوافه. بأس فال والجروح القروح دم يتجنب يستطع أن
  : الطواف أثناءأو العلم بها  النجاسة عروض): ٢٦( المسألة �

وكـذا لـو  ،لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمه بعـد التطهيـر وصـح الخميني:
الطــواف  ولــو علــم أنهــا كانــت مــن أول .رأى نجاســة واحتمــل عروضــها فــي الحــال

تمام بعد التطهير ثم اإلعادة سيما إذا طال زمان التطهيـر، فـاألحوط حينئـذ فاألحوط اإل
تمـام ثـم إعـادة الطـواف والصـالة، وال فـرق فـي ذلـك تيان بصالة الطـواف بعـد اإلاإل

  .االحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه
كنه تطهيرها إال بقطع إذا تنجس بدنه أو لباسه أثناء الطواف وكان ال يم الخامنئي:

. وكـذا لـو التفـت أثنـاء )١(الطواف، يجب قطع الطواف والتطهير والعود فوًرا واإلكمال
  الطواف وعلم بوجودها منذ أول الطواف أو شك في ذلك.

بها أثناء الطواف، أو طرأت عليه علم و لم يعلم بنجاسة بدنه أو لباسه، إذا :الخوئي
مكانه طرح الثوب الـنجس وأتـم طوافـه فـي ثـوب  قبل فراغه فإن كان معه ثوب طاهر

إن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع مـن الطـواف طاهر، وإن لم يكن معه ثوب طاهر ف
قطع طوافه ولزمه اإلتيان بما بقي منه بعـد إزالـة النجاسـة، وإن كـان العلـم بالنجاسـة أو 

ويـأتي بطـواف كامـل طرّوها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة 
  .بقصد األعّم من التمام واإلتمام على األحوط

إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو لباسه، وعلم بها أثناء الطـواف، أو طـرأت  السيستاني:
عليه قبل فراغه فإن تمكن من إزالتهـا مـن دون اإلخـالل بـالمواالة العرفيـة، ولـو بنـزع 

، أو بتبديله بثوب طـاهر مكانـه إن تيسـر؛ الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف
أتم طوافه بعد اإلزالة وال شيء عليه. وإال فاألحوط إتمام الطواف وإعادته بعد اإلزالـة 

                                      
 ) قّيد اإلتمام بصورة عدم فوات المواالة.٥٦٨سي : م في (المناسك الفار )١(
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إذا كان العلم بالنجاسة أو طروؤها عليه قبـل إكمـال الشـوط الرابـع، وإن كـان األظهـر 
  عدم وجوب اإلعادة مطلًقا.

 منهـا الـتخلص اسـتطاع فإن، الطواف أثناء يف ذكرها أو بالنجاسة علم لو الحكيم:
 ثـم تبديلـه أو الثـوب لتطهيـر الخـروج له كان وإال. فعل - الثوب بنزع ولو - مكانه في

 التفـت لـو فيمـا اسـتحباًبا األحـوط كـان وإن. السـتئنافه حاجـة وال، طوافـه فيـتم يرجع
 إكمـال بـين نيتـه فـي مـردًدا تـام بطـواف يـأتي أن الرابـع الشـوط إكمـال قبل للنجاسة
 أصــيب لــو فيمــا المــذكور الحكــم ويجــري. آخــر طــواف واســتئناف األول الطــواف
  .الطواف أثناء في بالنجاسة

 أزالهـا الطواف في يعتبر ما ينافي ال بما النجاسة إزالة من تمكن إن :)١(الخراساني
 يقطـع أن األحـوط كـان وإن، طوافـه صـحة فـاألقوى وإال، طوافـه وأتـم األحوط على

 إتمـام بعـد عليه طروها أو بها العلم كان إن النجاسة إزالة بعد منه بقي بما ويأتي طوافه
 كامـل بطـواف ويـأتي النجاسـة وأزال طوافـه قطـع إكماله قبل كان وإن. الرابع الشوط
  .والتمام اإلتمام من األعم بقصد

الطـواف  ي[استفتاء] شخص رأى الدم فى الشـوط السـادس فـ :)٢(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
 حكمـه؟ فما الخامس أو الرابع الشوط في كان إّما الدم حدوث أّن يعلم هلكنرجله  يف

  الحكم؟ هو فما ثوبه في الدم شيًئا من األعمال من اإلنتهاء بعد رأى وإذا
الفرض األّول فـاألحوط أن يطّهـر حـين علمـه ويعيـد طوافـه بنيـة ي جواب) أّما ف

  ماله.الفرض الثاني تصّح أع يوف ،األعّم من التمام واإلتمام

                                      
 .الوجوبي االحتياط على مبنية الحدث من الطهارة شرطية الخراساني: )١(

  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٢(
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ـت  است خبثيـه در لبـاس احـرام �� بـدن ديـده، و� بـه }� � �N طواف � �d[استفتاء] در ب
از طواف را e خوانده است،  �O ام داده و � �Nى تطه�� نكرده و طواف را ا ل قصورى �� تقص�� �{

  ح¶ چيست؟
ايد. �O ال مرّتبه را اعادهiاز و ا �O جواب) بنا;� احتياط واجب، طواف و  

ت النجاسة أو علم بها أو تذكرها أثناء الطـواف، فـإن أمكنـه إذا عرض  الهاشمي:
تبديل الثوب أو االستغناء عنه فعل وواصـل طوافـه، وإال قطـع طوافـه وغسـل النجاسـة 
وأكمل طوافه. واألحوط األولى اإلتيان بطواف جديد بنية األعم من اإلتمام واإلعـادة. 

  مندوب.واألظهر عدم اشتراط الطهارة من الخبث في الطواف ال
 مضـى يحتسـب مـا أن لـه يجـوزالخبثيـة:  الطهـارة اشـتراط تقـدير علـى الفياض:

 عرًفـا. بـالمواالة تخـل ال قليلـة للتطهيـر خروجه فترة تكون أن شريطة بتكميله ويكتفي
 ثوبـه أو بدنـه لتطهير الخروج له جاز الطواف أثناء ثوبه أو بدنه تنجس إذا وقال أيًضا >

 المـواالة تفـت لـم وإن، جديـًدا طواًفـا يسـتأنف أن فعليـه الةالموا فاتت فإن رجع فإذا
ــه واألجــدر فــاألحوط ــا ب ــأتي أن وجوًب  التكميــل مــن األعــم بقصــد كامــل بطــواف ي

  <.واقًعا منه المطلوب هو ما حسب واالستئناف
إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة في األثناء، يتطهر ويكمل إذا كان قد  الشيرازيان:
  ونصف، وإال أعاد الطواف. أتم ثالثة أشواط

 فـي ثوبه أو بدنه على التي النجاسة إزالة من يتمكن لم إذا  :))))١١١١((((السيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادق
أكمـل  قـد كـان إذا أمـا أشـواط، أربعـة يكمل لم إذا الطواف ويستأنف األثناء، يتطهر

  الطهارة. بعد طوافه يتم بالمواالة يخل لم إذا فإنه ذلك
  تنبيه:

                                      
 . ٨٧٧جامع أحكام الحج والعمرة: م  )١(



٤٠٢٤٠٢٤٠٢٤٠٢<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

  ثالثة أشواط ونصف. كانت الضابطة سابًقا إكمال
 فاألحوط الرابع الشوط إكمال قبل عليه طروؤها أو بها العلم كان إذا :الدين زين

 أكثـر أو أشـواط أربعـة بلـغ كـان وإن. النجاسة إزالة بعد وإعادته الطواف إتمام وجوًبا
  .التبديل أو التطهير بعد طوافه فيتم

، أو علـم بالنجاسـة أثنـاء إذا تنجس أثناء الطواف :الزنجاني -السبحاني -مكارم
أوقف طوافه وطّهر بدنه أو لباسـه  وإال. فإن تمكن من التطهير أو التبديل فهوالطواف، 

  ثم أتم طوافه، وصّح.
 إذا تنجس أثناء الطواف، أو علم بالنجاسة أثناء الطواف، :آل عصفور -الحائري

 أكمـل الرابـع إكمـال بعـد كـان وإن. وأعـاد تطهـر الرابـع الشـوط إكمال قبل كان إنف
وأضاف الحائري: أما إذا كان المتـنجس ثوبـه فيمكنـه االسـتغناء   .التطهير بعد الطواف

  عنه ومواصلة الطواف.
  : الطواف بعد بالنجاسة العلم): ٢٧( المسألة �

  . صحيح فطوافه الطواف حال بدنه أو ثوبه بنجاسة الطواف بعد علم لو متفق:
 إذا منهـا فرغ أن إلى بالنجاسة يعلم لم إذا تهصال يصح الطواف وكذا :السيستاني

 وأمـا ،بهـا العلم له يحصل ولم ففحص شك أو، الصالة قبل وجودها في اشاًك يكن لم
   .اوجوًب األحوط على اإلعادة عليه فتجب الصالة بعد وجدها إذا المتفحص غير الشاك
ا وجـد الطائف ببلل في ثياب إحرامه ولما عـاد إلـى بيتـه وفحصـه إذا أحّس س:>

يصـح  ج: نجاسة فيها فتيقن أنها هي التي أحس بها أثناء الطواف فما هو حكم نسـكه؟
وأمـا إذا كـان قـد  ،طوافه وكذا صالة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسـة

  .)١( <احتمل ذلك ولم يتفحص فاألحوط إعادة صالته
  

                                      
  . ١٧٢:  الحج وملحقاتهامناسك  )١(
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  : تذكر النجاسة بعد الطواف ):٢٨( المسألة �

  :طوافه بعد تذكرها ثم ثيابه أو بدنه سةنجا نسي إذا
  . التطهير بعد الطواف إعادة اوجوًب األحوط :الدين زين - الخميني

  أعاد الطواف مع صالته. السبحاني:
  .الطواف إعادة ااستحباًب األحوط :السيستانيـ  الخوئيـ  الخامنئي
ـ  هاشـميال -الزنجانيـ  الحكيمـ  الشيرازيانـ  الخراساني -الفياض ـ مكارم

  . طوافه صح :عصفور آل
  : الطواف صالة بعد النجاسة تذكر ):٢٩( المسألة �

 -الزنجـاني - السـيد صـادق - الهاشـمي -الحكـيم – الخوئي - الخميني

  . الطهارة تحصيل بعد الصالة يعيد :السبحاني
يجب إعادة الصالة بعد تحصيل الطهارة، واألحـوط أن يعيـد الطـواف  الخامنئي:

  د تحصيل الطهارة.مجدًدا بع
 حاجـة فـال وإال ،إهماله عن اناشًئ نسيانه كان إذا األحوط على أعادها :السيستاني

  .اإلعادة إلى
 وإال، لنسـيانه عقوبـة صـالته ديـيع االهتمـام عـدم عـن نسيانه كان إن :الخراساني

  .األحوط على اإلعادة فعليه
  .ثانية مرة إعادتها اوجوًب به واألجدر األحوط :الفياض

  �   ــاترـكام السـأح� 
  : الساتر طوشر ):٣٠( المسألة �

  .المغصوب مع يصح فال اإلباحة الساتر في تعتبر
 فـي الـواردة الشـروط بقيـة مراعاة وجوًبا األحوط :الخوئي - مكارم - الخميني

  .المصّلي لباس
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  .طوافه بطالن اوجوًب فاألحوط المغصوب اللباس في طاف لو :الخامنئي
 بـدون منـه صدر إذا حينئذ الطواف يبطل بل، بالمغصوب الطواف يحرم :الحكيم

 الجهـل مـع أو، تعـالى اهللا عن امبعًد كونه عن الغفلة مع الطواف يبطل وال .القربة قصد
 الـواردة الشـروط بقية مراعاة ااستحباًب واألحوط. القربة بقصد منه صدر بحيث بالغصبية

  .الطواف حال المصّلي لباس في
 طوالشـر مـن المصـلي لبـاس فـي اعتبر ما بقية رعاية اوجوًب ألحوطا :الخراساني

  .لباسه ومطلق ساتره في والموانع
  :  تنويه

تقّدم الحديث في فصل (حجة اإلسالم) الكالم حول تخميس اإلحـرام وكـذا مـا 
  يلبسه الطائف، فراجع.

   : الطواف في المرأة حجاب ):٣١( المسألة �

 بسـترها أخلت وإذا .األحوط على والكفان لوجها الطواف في المستثنى :الخميني
 أن إال صـحيح فالطواف اعمًد يكن لم وإذا، اوجوًب األحوط على باطل فالطواف اعمًد
  .اوجوًب األحوط على مقصرة جاهلة تكون

إذا لـم تسـتر المـرأة  السبحاني: -الزنجاني -)٢(الحائري - )١(مكارم -الخامنئي
 ،المواضع من بدنها أثناء الطواف فطوافها صحيحتمام شعر رأسها أو كشفت عن بعض 

  .)٣(وإن فعلت حراًما
س: >. <األحوط على الصالة في عورتها هي الطواف في المرأة عورة> :)١(الخوئي

شوط ، أو جزء من شوط  من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في يءإذا ظهر ش

                                      
 وأسفل القدمين. الكفين ستر االحتياط :مكارم قالو. ٢٥٧: المحشى المناسك )١(

 . ٧٢ والعمرة : الحج في مسائل )٢(

 .الواجب بالستر اإلخالل مع تصح فال الطواف صالة أما، الطواف حكم هذا أن البديهي من )٣(
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تت إلى ذلك أثناء الطواف أعـادت : إذا التفج ، فما هو الحكم ؟ا أو جهًالغفلة أو سهًو
ا ، األحوط ، وإذا التفتت بعد الفراغ لم يضرها إن كان غفلـة أو سـهًو ذلك الشوط على

 ا، وإنبالحكم وقـد فاتـت المـواالة أعـادت الطـواف مـن رأس احتياًطـ جهًال وإن كان
  . <ا، واهللا العالمانقضى وقت الطواف أعادت الحج احتياًط

الصالة فـي الجملـة،  في سترها يختلف عن الطواف في رأةالم ستر :)٢(السيستاني
ٍء مـن الشـعر أو مـن العضـد أو يفإن اإلخالل بستر بعض ما يعتبر ستره في الصالة كشـ

وإن كان األحوط لها أن تراعي حدود الستر  ،الساق ال يخل بصحة طوافها على األظهر
ي الطـواف بـالبرقع أو كمـا أن األحـوط لزوًمـا أن ال تسـتر وجههـا فـ .الصالتي جميًعـا

النقاب أو نحوها ـ وإن كانت محّلة كما في طواف الحج إذا أتت بـه بعـد أعمـال منـى 
وقـال  جنبـي بإسـدال ثوبهـا علـى وجههـا.يوم العيد ـ نعم يجوز لها أن تتحجب عن األ

إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطـواف قهـًرا أو سـهًوا أيًضا >
 زيد منه فهل يحكم بـبطالن طوافهـا؟أمن شوط أو طافت شوًطا كامًلا أو  وطافت جزًءا

ال يبطل إال ما وقع فاقًدا للشروط فـإن كـان شـوًطا أو أزيـد ألغتـه وإن كـان جـزًءا مـن 
ولـو لـم تـتمكن مـن  ،شوط فعليها أن ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلـت بالسـتر فيـه

ى الحجر األسود من غير قصـد الطـواف ثـم الرجوع لشدة الزحام مثًلا فلها أن تمشي إل
، >ال يعتبر في صحة الطـواف سـتر القـدم، نعـم يجـب مـن حيـث <تستأنف هذا الشوط

  كونها بمرأى الرجال األجانب<. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . ٥١٤س:  ٣ النجاة صراط،  ٧٥٠ س:  ٢ النجاة صراط )١(
 . ١٧٤ وملحقاتها :مناسك الحج  )٢(
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ن عـدم لـبس الجواريـب للنسـاء عنـد أهل صـحيح مـا يقـال  س: :السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
و ألواجـب ثنـاء الطـواف اأخـرى يجـب نـزع الجـوراب أبعبـارة  وأ طواف الحج جائز

  طواف الحج للنساء ؟ 

ــر صــحيح ج: ــك ،غي ــل ال يجــوز ذل ــى المــر ،ب ة ســتر القــدمين عــن أويجــب عل
  .)١(نبيجاأل

امرأة أجرت عملية لحواجبها (التاتو) وهو مصداق للزينة، فهـل يجـب عليهـا  س:
  ستره حال الطواف؟ وهل يضر بطوافها حال الستر؟

حتمــال كونــه مصــداًقا للزينــة بســمه تعــالى، وجــوب ســتر (التــاتو) مــن جهــة ا ج:
المحظورة مبني على االحتياط، ويمكن العمل باالحتياط في حال الطواف بستر الوجـه 

  .)٢(من خالل إسدال الثوب على الوجه دون ما يحرم في حال اإلحرام كالقناع

ال يعتبر ستر القدمين في صحة الطواف، نعم يجب من حيـث كونهـا  :الفيـاضالفيـاضالفيـاضالفيـاض
  بمرأى الرجال األجانب.

 سـائر وبسـتر بـه واإلخـالل، الطـواف حيثيـة من اواجًب ليس الشعر ستر :)٣(الحكيم
 باإلخالل الطواف بطالن على البناء اوجوًب األحوط، نعم .الطواف يبطل ال البدن أجزاء
 أو جهـل عن كان إذا أما، وعمد علم عن اإلخالل كان إذا والمرأة للرجل العورة بستر
  .الطواف يبطل فال نسيان

  .بأس فال اعمًد يكن لم إذا :)٤(رممكا
                                      

 www.sistani.orgع الرسمي الموق )١(

  هـ . ١٤٣٩/ شهر رمضان/  ٢٨استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )٢(
 . ٢٨٩ فتاوى الحج والعمرة :) ٣(

  .شه.١٣٨٧ /٩/٣ بتاريخ خطي استفتاء )٤(
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فعليه أن يستر عورتيـه، وإن كـان امـرأة فعليهـا  إن كان رجًال :النجفي -الهاشمي
  .أن تستر كامل جسمها عدا الوجه والكفين

>على األحوط وجوًبا ستر ظاهر وبـاطن القـدم فـي الطـواف<، >لـو  :)١(الخراساني
  حيح<. ظهر بعض شعرها أو بعض مواضع جسدها فالطواف ص

فـإن  من شروط الطواف ستر العورة على الطـائف رجـال كـان أم امـرأة، الفياض:
كان رجًلا فعليه أن يستر عورتيه، وإن كـان امـرأة فعليهـا أن تسـتر كامـل جسـمها عـدا 

نعـم هـو  الوجه والكفين، وهذا الشرط وإن كان مشهوًرا ولكنـه ال يخلـو عـن إشـكال.
ن شـيء مـن شـعرها حـال اواف المـرأة التـي بـا حكـم طـمـ> األحوط واألجدر وجوًبا.

  .)٢(<الطواف؟ ال بأس بطوافهـا وال يضره ظهـور شعرها حاله
 فتعمـد، األحـوط علـى الصـالة في سترها الطواف في المرأة ستر> السيد صادق:

 الطـواف، بعـد التفتـت لـو مبطـل غير والنسيان والغفلة والجهل، لطوافها مبطل الكشف
. >إذا ظهر من قدم المرأة أثناء الطواف أكثر مما هـو جـائز فـي )٣(تداركته< األثناء وفي

  .)٤(الصالة فتستره وال شيء عليها<
  : المتنقبة طواف :)٣٢( المسألة �

أن ال تستر وجهها في الطواف بـالبرقع أو النقـاب أو  ااالحوط لزوًم :)٥(السيستاني
  .أعمال منى يوم العيدوإن كانت محّلة كما في طواف الحج إذا أتت به بعد  - نحوها

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
  . ٣٤المسائل المستحدثة :  )٢(
 .٦١٩ : مسألة ١٠٠٠ )٣(

 . ٨٩١ جامع أحكام الحج والعمرة : م )٤(

 . ١٧٤وملحقاتها : مناسك الحج   )٥(
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س: ذكرتم أّن األحوط لزوًما للمرأة أن ال تستر وجهها بالنقاب  :))))١١١١((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
أو نحوه أثناء الطواف، فما حكم من قامت بذلك جهًال أو نسياًنا؟ وهل يختلف الحكم 

  بين الطواف الواجب والطواف المستحب؟

لك بين الطواف الواجب ج: ال يبطل مع الجهل القصوري والنسيان، وال فرق في ذ
  والمستحب.

 فـرق بـال، طوافها بطل طافت وإن، متنقبة وهي بالبيت المرأة تطوف ال :الزنجاني
  .والمستحب الواجب الطواف بين

  ال بأس بالتنقب في غير المحرمة.    :)٢(مكارم
  هل يصدق على لبس الكمام التنقب؟ فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

 لكمام علـى الوجـه المتعـارفاستخدام اعلى ال يصدق  :)٤(مكارم -)٣(السيستاني
  عنوان التنقب.
  .اللرجل والمرأة مطلًقحال اإلحرام وضع الكمامات الواقية ب ال بأس :)٥(الفياض
  إذا لم يغط لبس الكمام تمام الوجه فال إشكال فيه. :)٦(الهاشمي

                                      
  هـ . ١٤٣٨/ جمادى األولى /  ٤استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )١(
  .٩٩٩٤٩هـ ش، ورقم  ١٣٩٠/  ٩/  ٢٧استفتاء خطي بتاريخ  )٢(
 . ١٣٨وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(

 مباشرة في جلسة. -دام ظله –سمعته منه  )٤(

  www.alfayadh.com الموقع الرسمي:  )٥(
  .١٠، س  ٨استفتاءات في الحج :  )٦(



 

 

  

  اني عشرـل الثـالفص

 وافــات الطـواجب
  





 

  
  : إجماالً الطواف واجبات): ١( المسألة �

  .به والختم األسود بالحجر االبتداء -١
 .الطائف يسار على المعظمة الكعبة تكون أن -٢

 .الحجر خلف من فيطوف الطواف في إسماعيل حجر إدخال -٣

 األقـوال بعـض على( ×إبراهيم ومقام )الكعبة( البيت بين الطواف يكون أن -٤
 ).بيانها سيأتي

 . )(الشاذروان وأساسه البيت حائط عن الخروج -٥

 .أشواط سبعة الطواف -٦

  .)١(اعرًف األشواط بين المواالة -٧
 �   كيفية الطواف �

  : األسود بالحجر والختم االبتداء): ٢( المسألة �

 األول الشـوط فـي يقـف أن )٢(التام واالحتياط، العرف المحاذاة في المناط :متفق
 المحـاذاة فيـه تتحقـق الـذي الموضـع مـن الطـواف وينـوي ،بقليـل األسود الحجر قبل

 الشـوط نهايـة فـي الحجر وليتجاوز أشواط، سبعة الدوران في يستمر ثم ،اواقًع المعتبرة
 المعتبـرة المحـاذاة تحقـق موضـع في الطواف ختم اقاصًد العلمية، للمقدمة اقليًل األخير

  . اواقًع عليه الواجبين بالحجر واالختتام االبتداء بتحقق يعلم وبذلك ،اأيًض الواقع في
  ): لو ابتدأ بالركن اليماني أو ختم به :٣( المسألة �

من ابتدأ بالركن اليماني اشتباًها فطوافه باطل، سواًء ختم : )٣(الخامنئي –الخميني 
  طوافه بالركن اليماني أو الحجر األسود.

                                      
 .وجوًبا يحتاط والبعض العرفية المواالة باشتراط يفتي البعض )١(

  .االحتياط يلزم الحكيم: )٢(
 . ٧٠٢المناسك الفارسي: س  )٣(



٤١٢٤١٢٤١٢٤١٢<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

سود ا كونه ركن الحجر األشخص ابتدأ بالركن اليماني معتقًدس: > :)١(السيستاني
 ا هـي وظيفتـه؟ـولم يلتفـت إلـى ذلـك حتـى أتـم عمرتـه فمـ ،هائه إليهوختم طوافه بانت

يعيد الطواف وصالته والسعي والتقصير مـع االجتنـاب مـن محرمـات اإلحـرام قبـل ج:
ولكنـه التفـت  ،ه الحجر األسودنّأا شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظاًن س:> <،عادتهاإ

إذا كـان شـروعه مـن الـركن  ج: ثناء فختمه بالحجر األسود فهـل يصـح طوافـه؟في األ
شـخص بـدأ طوافـه بـالركن  س:<، >اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته

 ،اإذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرًع ج: اليماني وختم به فما هو حكمه؟
نه الركن اليماني فال يبعد صحة طوافـه إذا تـدارك مـا نقصـه فـي الشـوط أولكنه تخّيل 

  .<خير، وأما إن لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمهاأل
ا وفـي كـل شـوط يبـدأ مـن الحجـر األسـود شـخص طـاف سـبًع س:> :)٢(الحكيم

ال يعتـد بطوافـه، إّال أن تتحقـق  ج: وينوى اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفتـه؟
وإن  ،ب الخطـأ فـي التطبيـقويكون الختم بالركن اليماني مـن بـا ،منه نية الطواف التام
ا أنـه الحجـر شخص بدأ طوافـه بـالركن اليمـاني ظاًنـ س:> .<اا جًدكان تحقق ذلك بعيًد

 .<نعم يصح ج:األسود ولكنه التفت في األثناء فختمه بالحجر األسود فهل يصح طوافه؟
الظـاهر بطـالن شـوط  ج: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما حكمـه؟ س:>

ا مهمـا كـان طوافه، فعليه تداركه بنفسه مع اإلمكان، وإّال فيستنيب فيـه مطلًقـواحد من 
  .<نوع الطواف، ومتى ما التفت لذلك وإن كان بعد رجوعه ألهله

را�Éسود از قبل را ك¯ طواف گر ا :))))٣٣٣٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ̂�  ركن از مث~ً - �� ا �O- وع كنـد،  ��
طل طوافش #ۀ شد iد و ع� روی از خواه است؛ �� �  ��  غفلت خاطر به ��  �� Mdندانس Øمسـأ 

                                      
 . ١٧٧وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 . ١٠٩فتاوى الحج والعمرة :  )٢(

 .٥٢٠المناسك الفارسي: م  )٣(
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را�Éسـود تشخيص در اشتباه ��  � . ركـن �� �dسـود از بعـد گـر ا #چنـ�Éرا در  مقابـل از مـث~ً - ��
وع را طواف -كعبه طل طوافش #ۀ كند، ��   .است ��

لو ابتدأ بالركن اليماني معتقًدا أنه الحجر األسود، وختم بـالركن  :)١(السيد صادق
  ة الطواف وصالته.اليماني كذلك فيجب إعاد

  : الطواف أثناء الكتف انحراف): ٤( المسألة �

 الكتف انحراف ومنه .بأس فال الطواف أثناء اقليًل الطائف كتف انحرف لو :متفق
 النحـو علـى دام مـا بـه بـأس ال فإنـه ×إسـماعيل وحجـر المشـرفة الكعبـة زوايا عند

  .ذلك اركتد فيحب الكعبة إلى ظهره أو وجهه صار لو نعم .المتعارف
االحتياط بكون البيت في جميع الحاالت على الكتف األيسر وإن كـان  الخميني:

للشـهرة ووهـن  اويجب على الجهال والعوام االحتراز عنـه لـو كـان موجًبـ ،اجًد اضعيًف
 اللتقيـة أو موجًبـ اًفـللكن ال مانع منه لو فعله عالم عاقـل بنحـو ال يكـون مخا ؛المذهب
  للشهرة.

واألركـان  �نحراف قلـيًال حـين الوصـول إلـى حجـر إسـماعيل االالخامنئي: 
  األربعة ال يضّر بصحة طوافه، فال يحتاج إلى الميل بكتفه عند الوصول إليها.

هل يضر بصحة الطواف االلتفات بالرأس والرقبـة إلـى الكعبـة  س:: )٢(السيستاني
 ثنـــاء الطـــواف مـــع الــــتحفظ علـــى كـــون يســـار بدنــــه إلـــى جهـــة الكعبــــة؟ أ

ما االلتفات الفاحش الموجب للّي العنـق أو ،ا لم يضر بصحتهذا كان االلتفات يسيًرإ ج:
   .ا االجتناب عنهورؤية جهة الخلف في الجملة فاألحوط وجوًب

                                      
 . ٥٥٣مسألة : م  ١٠٠٠ )١(

 .١٧٨وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
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 حـين بـاليمين األسـود الحجـر اسـتالم عنـد به المعتد باالنحراف بأس ال :الحكيم
 عنـد وكـذا، لمـذكورا االنحـراف حـال قليلـة خطـوات السير صادف وإن عليه المرور
  .الشريفة الكعبة ظهر في الملتزم استالم

 حـول سـار لـو طوافـه صـحة والظاهر ،المتعارف بالنحو الطواف يكفي :الزنجاني
 وال، طوافـه معظـم فـي الكعبة استدبر من طواف بطالن والظاهر، اأيًض له امواجًه البيت
  .حامالز في للطائفين يحصل كما اأحياًن االستدبار من بشيء بأس

إذا جعل البيت عن يمينـه أو اسـتقبله بوجهـه أو اسـتدبره بظهـره  :)١(السيد صادق
لم تصح تلك الخطوة أو األكثر منه، فيلزمـه التـدارك  اأو سهًو اولو بخطوة واحدة عمًد

فلـم  مع عدم العذر، ومعه ينبغي التدارك. نعم، ال يبعد عدم اإلشكال إذا انحـرف قلـيًال
  وذلك نتيجة الزحام كالخطوة والخطوتين. يكن منكبه تجاه البيت

 اسـتدبره أو بوجهـه اسـتقبله أو يمينـه عـن البيـت جعل إذا  :))))٢٢٢٢((((السيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادق
 عدمـه ومع اإلمكان، مع التدارك عليه وجب سهًوا، أو عمًدا واحدة ولو بخطوة بظهره،

 البيت هتجا األيسر منكبه يكن فلم قليًال انحرف إذا اإلشكال عدم اليبعد بأس. نعم، فال
  والخطوتين. كالخطوة الزحام، وذلك نتيجة

، وعنـد إليـه هـو الـتحّفظ عنـد أركـان البيـتأكثر ما يحتاج الطائف  زين الدين:
، فإن فتحتي الحجر تقعان في امتداد البيـت، فـإذا تي ِحجر إسماعيل األولى والثانيةفتح

و أمام وجهه استمر الشخص في حركته ولم يلتفت فربما أصبحت الكعبة خلف ظهره أ
، ولذلك فهـو يحتـاج إلــى االلتفـات فـي هـذه المواضـع و غير قاصدأو مائلة إليهما وه

                                      
 .٩٠٩جامع أحكام الحج والعمرة : م )١(

 .٩١٠جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٢(
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، وال يجب عليه أكثر - كما ذكرنا -للتحفظ على صحة طوافه، ويكفيه الّصدق العرفي 
  من ذلك.
  : الطواف أثناء  الشاذروان فوق اليد وضع): ٥( المسألة �

 األحـوط اسـتحباًبا: )١(الهاشـمي ـ لخراسـانياـ  السيستانيـ  مكارمـ  الخميني
  .االجتناب

  .بأس ال: )٢(الشيرازيانـ  الخامنئي
  .تركه وجوًبا األحوط: الحكيمـ  الخوئي

 كمـا، الطـواف حال البيت جدار على اليد ووضع الكعبة بتقبيل بأسال  الزنجاني:
  .الكعبة تقبيل أثناء الطواف في إشكال ال

 جـدار لـيمّس الشـاذروان فـوق بدنـه أعضـاء بعض أو يده أدخل إذا :الدين زين
 وال طوافـه، مـن الجـزء ذلـك يحتسـب لـم ذلـك إلـى الزحـام ألجأه أو، ليقّبله أو البيت
  .الشاذروان عرض بمقدار الباب عند الكعبة جدار من يقترب
  .البطالن فاألقرب ببدنه أو بيده الجدار مّس :عصفور آل
  : الطواف أثناءن ): المشي فوق الشاذروا٦( المسألة �

إذا اضطر بسبب ازدحام الناس للطواف على الشـاذروان، : )٣(الخامنئي -الخميني
  يجب تدارك ذلك المقدار.

بطل الطواف بالنسـبة للمقـدار الخـارج عـن المطـاف، واألحـوط إتمـام الخوئي: 
  الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته.

                                      
 .٩٨، س٤١استفتاءات في الحج :  )١(

 .اليد وضع عن فضًلا الطواف أثناء الشاذروان على المشي في بأس ال الشيرازيان: )٢(

 . ٥٩٨المناسك الفارسي: م  )٣(
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بة للمقدار الخارج عن المطاف فيلزم بطل الطواف بالنسالخراساني:  -السيستاني
  تداركه، واألحوط األولى إعادة الطواف بعد تدارك ذلك المقدار وإتمامه.

 الشـاذروان إلـى الطـائف تجاوز إذا :آل عصفور -الهاشمي -النجفي -الفياض
  .طوافه بطل

 فيجـب، الجـزء ذلـك بطـالن وجوًبـا فاألحوط الشاذروان على مشى لو الزنجاني:
  .المطلوبية اءبرج إعادته

، وطـاف ق الشـاذروان بسـبب االزدحـام ونحـوه: لـو صـعد شـخص فـو)١(الحكيم
  بهذه الكيفية فاألحوط وجوًبا إعادة هذا الشوط. مقداًرا

  .الطواف أثناء الشاذروان على المشي في بأس ال الشيرازيان:
  :× إسماعيل حجر على اليد وضع): ٧( المسألة �

  .االجتناب األحوط استحباًبا: )٢(الهاشمي ـ انيالخراسـ  السيستانيـ  الخميني
  .بأس ال: الزنجانيـ  )٣(الشيرازيانـ  مكارمـ  الخامنئي
  .االجتناب وجوًبا األحوط: الخوئي
، الحجـر وحـائط الشـاذروان فوق ونحوها يده يمد ال أن وجوًبا األحوط الحكيم:

 بيـده الحجـر ئطوحـا الشـاذروان ظـاهر مس يجوز نعم. عنهما جسده بجميع يخرج بل
 البـدن أجـزاء بعض صار وإن لهما مماًسا حولهما الطواف يجوز بل، بدنه أجزاء وسائر
، >المراد التنبيه للعفو وأنه ال يجب التباعد تحفًظا من صيرورة بعض أجزاء البدن فوقهما
  .)٤(فوقها<

                                      
 . ١١٢فتاوى الحج والعمرة :  )١(

 .٩٨، س٤١استفتاءات في الحج :  )٢(

 . ٥٨١ م : مسألة ١٠٠٠ )٣(

 . ١١٣ :فتاوى الحج والعمرة  )٤(
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ال يجوز وضع اليد على جدار الِحجر حال الطواف، ولو طاف كذلك،  السبحاني:
  عليه إعادة هذا المقدار من الشوط. يجب

 لـم ذلك فعل وإذا، الحجر حائط فوق أعضائه بعض أو يده يدخل ال :الدين زين

 ال أن اسـتحباًبا واألحـوط،  - الشـاذروان فـي تقدم كما - الطواف من مقداره يحتسب
  .والشاذروان الحجر بأساس قدمه أصابع يصل ال وان، خارجه من الحجر حائط يمس

  .للحجر الخارجي الجدار على يده وضع للطائف يجوز ال :رعصفو آل
  : األشواط بين الجلوس): ٨( المسألة �

. العرفيـة بـالمواالة يضـر ال بمقـدار لالسـتراحة األشواط بين الجلوس يجوز متفق:
 من خرج لو وكذا، الرابع الشوط إتمام قبل العرفية بالمواالة أخّل لوفيما  اختالف قعوو

  .احةلالستر المطاف
  :المواالة العرفية ): ٩( المسألة �

ما الذي يلغي المواالة بين أشواط الطواف؟ هل تبطل المواالة بصالة  :)١(الخامنئي
  .ركعتين مستحبتين أو اإلتيان بما ينافي الطواف؟ انتقاض المواالة موكول لنظر العرف

 ئق؟ريح بين شـوط وآخـر مـدة عشـر دقـان يستأللطائف هل  س:> :)٢(السيستاني
إذا شك <، >تحقق المواالة بين االشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال بل منعج:

  .<نافئيجب االستة العرفية في الطواف في فوات المواال
>ال إشكال في الفصل بين الطواف وصالته بصالة مستحبة أو عمل : )٣(الخراساني

ات المـواالة يـأتي بسـبعة إذا شك فـي فـوآخر مستحب إذا لم تفت المواالة العرفية<، >
  .<أشواط بنية األعم من التمام واإلتمام

                                      
 ، مجلد االستفتاءات الجديدة . www.leader.irموقع  )١(

 . ١٧٩الحج وملحقاتها : مناسك  )٢(

  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(
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  المواالة عرفية، والساعة ونصف الساعة ال تضر عرًفا. :)١(السيد صادق
  : الطواف أثناء التزاحم ):١٠( المسألة �

 لـو نعـم، الزحـام أثنـاء التـدافع يضر وال، باالختيار الطواف يكون أن يجب :متفق
  .التدارك فعليه االختيار سلبه الزحام أن فرض

  .صحيح فطوافه باختياره الخطوات وسار قدميه حّرك لو :الخميني
الطـائفين تـارة  وضـغط إذا كان يتحرك باختياره، ولكن بسبب تـزاحم>: الخامنئي

إلى األمام وتارة إلى هذه الناحية أو تلك فال بأس. أما إذا كان يحّركه اآلخرون بحيث 
   .)٢(<إشكالتسلب عنه اإلرادة ففيه 

 ثـم الشـديد الزحـام بسـبب اختيـاره بدون الطواف من خطوات قطع شخص س:>
 الـذي الشـوط وال الخلـل مقـدار ال يعلـم ال هـو بـالحكم، علـم وقد اآلن. الطواف أتم

  .فيه إشكال فال الطواف بقصد المسافة تلك قطع إذا ج: تكليفه؟ فما فيه حصل
 كـان أنـه بسبب اختيار دون من قهًرا حامالز بفعل الطواف أثناء القفز حكم ما س:

  .اختيار دون من طافه الذي المقدار ذلك جبران يجب ج: خلفه؟ من التدافع يقاوم
 فـي االختيـار يفقـد لـم إذا ج: السـابقة؟ الظروف لنفس رجليه زحفت لو ماذا س:
  . )٣(تقدم< كما الجبران يجب وإال عليه، شيء فال المشي

يطوفـون  ابالبيت بسـبب الزحـام أو أن الطـائفين جميًعـ لو دفع الطائف :)٤(الخوئي
  .صح وأجزئهم ككتلة واحدة، ونيتهم لم تقطع فما حكم طوافهم

                                      
  . ٥٦٥مسألة : م  ١٠٠٠ )١(
 . ٥٨٢المناسك الفارسي : م  )٢(

 ، مجلد االستفتاءات الجديدة. www.leader.irالموقع الرسمي  )٣(

 . ٧٣٩ س:  ٢ النجاة صراط )٤(
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مـن  امن الخروج من المطاف وإن لم يكـن متمكًنـ اإذا كان متمكًن :)١(السيستاني
التوقف كفى ذلك في تحقق االختيار المعتبر في حركة الطائف، ومـع سـلب االختيـار 

كلية يلزمـه التراجـع إلـى نفـس المكـان، وإن لـم يمكنـه جـاز أن يسـتأنف هـذا عنه بال
قصد الطواف و وال مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل ،الشوط

  من المكان الواقعي.
  .به لطيف رجليه رفع لو بحيث عنه االختيار سلب لو يضر إنما :)٢(الحكيم
 فـي األمام إلى اإلنسان يتقدم بحيث اجًد كبيرة ينالطائف جماعة كانت إذا :مكارم

 بـل، بطوافـه ذلـك يضـر ال الطـائفين ضـغط وتحـت اختياره دون من المطاف في سيره
  .النية بهذه الطائفين جماعة ضمن ويدخل الطواف البداية في ينوي أن يكفي

، آخـر احيًنـ والبطـؤ احيًنـ الطـواف فـي اإلسراع الزحام بتسبيب بأس ال :الزنجاني
  .يطوف أنه حقه في يقال أن يكفي وبالجملة

إذا كـان هـو الـذي يرفـع قدميـه فـالطواف صـحيح، وإن لـم يكـن  :)٣(الخراساني
  يستطيع التوقف.
 األمام إلى باإلنسان يدفع قد نحو على امزدحًم وكان الطواف دخل لو :السبحاني

 صح األمام إلى فعُد لو حتى الجماعة مع يطوف أنه نوى قد كان أنه فلو، اختياره بدون
  .عندئذ طوافه

 لى المشـي بخطواتـه علـى أرضـام عــكثرة الزحإذا ألجأته  :الهاشمي -الفياض
  فال بأس. في األثناء، ، وال يتمكن من الوقوف)٤(المطاف

                                      
  . ١٧٩وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
  .هـ ١٤٢٩ /األول جمادى /٢٧ بتاريخ مختوم استقتاء )٢(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(
  امه عن سطح األرض فيصبح محموًال، فال يجزئ.هذا في مقابل من ترتفع قد )٤(
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يكفـي أن يحملـه  أن يكون الطواف بخطواتـه المختـارة، فـال :النجفي -الحائري
  .يتحّقق منه المشي على نحو ترتفع رجاله وال االزحام حمًل

ال يضر التدافع أثناء الزحام، وكذا لو أن الزحام سلبه االختيار مع  :)١(السيد صادق
  نية الطواف.

  لخلل في الطواف :  ارك ادت  ): كيفية١١( المسألة �

 -الزنجــاني -الشــيرازيان -)٢(الحكــيم -الهاشــمي -الخــامنئي -الخمينــي

ادة مقدار الخلـل، فـإن لـم يسـتطيع للزحـام عليه إع :)٣(الخراساني -النجفي -الفياض
فيتحرك مع الطائفين بال قصد الطواف إلـى أن يصـل إلـى محـل الخلـل فيتـدارك  مثًال
وال مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصـد الطـواف . )٤(منه

  . )٥(من المكان الواقعي
حول الكعبـة ولـم يعـرف لو انحرف عن الوضع الصحيح حال الطواف  الخوئي :

مكانه تماًما، فهل يجوز أن يرجع ويبدأ من مكان قبل المكان المظنـون االنحـراف منـه 
  .)٦(ال بأس به بذلك القصد على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية؟

                                      
 . ٥٤٣مسألة : م  ١٠٠٠ )١(

 . ١٣٦فتاوى الحج والعمرة :  )٢(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(
خراساني: هذا إذا لم تفت المواالة العرفية. وإذا شك في فوات المواالة ولم يخرج من المطاف ال )٤(

األعم من التمام واإلتمام. وأما في صورة فوات المواالة: إن لم يكن أكمل أربعة  يأتي بسبعة أشواط بنية
أشواط فيعيد الطواف من البداية، وإن كان قد أتم أربعة أشواط فيأتي بسبعة أشواط بنية األعم من التمام 

 واإلتمام.
 وأما اإلعادة من الحجر األسود ففيه إشكال. الخميني: )٥(

 .٦١٧س : ١صراط النجاة  )٦(



’ËÖ]{{nÖ]<Ø{{{�Â<êÞ^{{†<<V<<<l^{{{{{fq]æŞÖ]{{{{{<<Í]ç< <٤٢١< 

يلزمه التراجع إلى نفس المكان، وإن لم يمكنـه جـاز أن يسـتأنف > :)١(السيستاني
ع مع عدم تحديد المكـان مـن التراجـع بالمقـدار المحتمـل وقصـد وال مان هذا الشوط،

 يوليس له المض. يرجع ويتدارك المقدار الذي أخّل به<، >الطواف من المكان الواقعي
إذا  ،نعـم. خالل فيقصد منه الطوافمن دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع اإل
لى الحجر األسود من غير قصـد إ يلم يتمّكن من الرجوع لشدة الزحام مثًلا فله أن يمش

  .<الطواف ثم يستأنف هذا الشوط

عليه تدارك ما فاته بالرجوع إلى محل المخالفة وتدارك ما فاته مـن   الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:
الشوط أو بعضه. فإن لم يمكن ألغـى الشـوط الـذي هـو فيـه واسـتأنفه مـن جديـد ولـو 

أو يمشـي إلـى  بالمشي من غير نية الطواف إلـى موضـع المخالفـة ثـم إكمـال الشـوط،
  الحجر األسود ويستأنف الشوط.

إذا حدث خلل أثناء الطواف، ولم يـتمكن مـن التراجـع للـوراء  س:: )٢(الهاشمي
  لتدارك الخلل، فهل يمكنه إعادة هذا الشوط من محاذي الحجر األسود؟ 

ال تجوز اإلعادة من الحجر األسود بقصد حصـول إكمـال الطـواف مـن ذلـك  ج:
د حصوله مـن محـل حـدوث الخلـل. علًمـا أن هـذا إذا لـم يكـن المكان، وتجوز بقص

الخلل هو الحدث قبل إكمال الشوط الرابع، وإال فيجب استئناف الطواف الكامـل مـن 
  جديد.

ليس المفروض به اإلتيان بشوط كامل بعنوان البديل، بـل المفـروض : )٣(الحائري
مورد سلب االختيار ينوي  به أن يمشي بال نّية الطواف حّتى إذا وصل إلى ما يقرب من

  .الطواف من النقطة الواقعّية التي علم اهللا سلب اختياره
                                      

  . ١٨٢ – ١٧٩وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
  .٦٢، س ٢٦استفتاءات في الحج :  )٢(
 . ٨٦مسائل في الحج والعمرة :  )٣(
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 مـن ال القطـع موارد جميع في قطع حيث من يبدأ أن يكفي أنه الظاهر الشيرازي:
  .ذلك يبعد ال؟ الركن من الرجوع له يجوز وهل، الركن أول

أن يـتم طوافـه مـن  إذا قطع طوافه لحاجة مجّوزة ثم رجع فعليـه :)١(السيد صادق
  حيث قطع على الظاهر، وال يبعد جواز الرجوع من أول الركن.

  ): محاذاة موضع الخلل :  ١٢( المسألة �

كل طواف يتم يقطعه، فال يشترط في إكماله الرجوع إلى نفس نقطة القطع  متفق:
  ذاتها، بل يكفي الرجوع إلى محاذاة تلك النقطة.

  � تحديد المطاف  �
  :×إبراهيم مقام من أبعد الطواف ):١٣( المسألة �

 الكعبـة بـين الطـواف يكـون أن يجـب :عصـفور آل - الدين زين - الخميني
  .)٢(الجهات جميع من ×إبراهيم ومقام

 عنـد المطاف تضيق يرون ال أنهم إال :السبحاني - الزنجاني -الحكيم ووافقهم
  .المشرفة الكعبة من ال الحجر نهاية من ابتداء عنده المقدار يحسب بل إسماعيل حجر

 ×إبـراهيم مقـام اإلنسـان يجعـل ال أن العسـر عـدم مـع األحوط :السيد صادق
 امراعًي بينهما الطواف ويكون اليسار على والبيت اليمين على يجعله بل، المطاف داخل
  .الجوانب جميع في البعد من القدر بذلك

ار علـى كراهـة األقوى كفايـة الطـواف فـي الزائـد علـى هـذا المقـد :الخراساني
للمتمكن الذي ال حرج عليه، وأما من ال يقدر على الطواف في ذلك الحد أو أنه حرج 

                                      
 . ٩٥٤جامع أحكام الحج والعمرة : م  )١(

  .ذراع ونصف أذرع ستة إسماعيل حجر جهة من الباقي يكون :الدين زين )٢(
 .أشبار خمسة من ثربأك إسماعيل حجر عن يتباعد فال :عصفور آل
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بعـد صـنع الجسـر للطـواف، ال . >عليه فيجوز له الطواف خلف المقام مـن دون كراهـة
  .)١(< يجوز الطواف بعد عمود الجسر على األحوط وجوًبا

 ـ الحـائريــ هاشـميال ــ)٢(السيسـتانيـ  الخـوئيـ  مكارمـ  الخامنئي
  .)٣(يجوز اإلتيان به فيما وراء ذلك :الشيرازي

 والمعيـار ،ةـالمساحـ لكـت نـم أكبر مساحة يـف وافـالط فايةـك رـالظاه :الفياض
 خلـف مـن كـان وإن اعرًفـ الشـريفًة الكعبة حول الطواف بصدق هو إنما تحديدها في

  .)٤(<إلى المدرجات وهكذا ومع كثرة الناس والزحام تتوسع رقعة الطواف، >المقام

ايط در كه ای منطقه مطاف يع�Q  اصr Úدودۀ :))))٥٥٥٥((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين  در . توان عادی ��
ود، آن �O ام در طواف MO فاص��  مقدار به كعبه اطراف  � �dاه�²  و كعبه ب  ١٢ حدودا- �مقام ا;�
 Mايط در و است -م� طل دور;M  در فاص� طواف عادی، �� �  در و است �� �µت ا �{  Mqفر  � �dبـ 

�  و و i  TUره طواف �dچن#  � �dنيست مستحب و واجب طواف ب.   
. در اما م مانند-سال از ا�� عيـت ازدحـام ��  مقام كه rدودۀ -رمضان و TU  شلوغ ا�� �< 
وست � rـدوده در كردن طواف و رو;� �µای روز و شـب در ا  شـديد مشـقت مـردم معمـول ;�

ای هرچند است، Bيح دور;M  فاص��  در دارد، طواف ص ;� � �æ ـدوده، در كـردن او طـوافr 
شد نداشته مشقت ن نيست Éزم و �� Yشـد متصـل به طواف كنند�  rـدودۀ بـه را خـودش ��  ��

                                      
 استفتاء عبر االنترنت. )١(
  هـل يشـترط فـي جـواز الطـواف خلـف المقـام اتصـال الطـائفين إلـى الكعبـة؟س:  السيسـتاني : )٢(

  . ١٨٠الحج وملحقاتها : . مناسك ن كان منفردًاإ: ال يشترط ذلك فيجوز وج 
 . ٤٢٣: س  ١ال يشترط االتصال. الفتاوى الجديدة  مكارم:

 .اختصاًرا تركناها إلزام دون من المقدار بذلك االلتزام عن الحث في ودرجات عبارات وهنا )٣(

 ) .الفياضالرسمي: ( موقعال )٤(

 .٥٣٦ -٥٣٥المناسك الفارسي: م  )٥(
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ديک � ر در طرف طواف (rدودۀ .كند ;� ون از بلكه ¾� شود 
 �ا	عيل �� ر  ديوار ب�� ��
  .كعبه) از نه . گردد rاسبه

في حال االختيار،  ألحوطكون الطواف بين البيت والمقام على ايشترط  الصافي:
يطـوف فـي الخـارج عـن هـذا الحـّد؛ مراعيـًا فمكـان اإلوأّما في حال االضطرار وعدم 

  .)١((بشرط اتصال الطائفين) األقربّية الممكنة إلى البيت
ــي: يـــجوز الـــطواف فــي خــارج هــذا الحــّد، إذا كــان الطــائف مّتصــًال  األردبيل

طاف بفاصل كثير عن الكعبة وعـن الطـائفين بالجماعة الطائفين وبالقرب منهم، نعم لو 
  حولها ففي صّحة طوافه إشكال بل منع، حيث ال يصدق على عمله الطواف بالبيت.

  : أوقات غسيل المطاف :)١( فرع
 عـن سـؤال يـأتي ،×إبـراهيم مقام من أقرب الطواف يكون أن اشتراط على بناء

  . ×إبراهيم مقام قرب منأ الطواف حينئذ يمكن ال حيث المطاف بغسيل العمال قيام
 ثـم الغسـيل مـن ينتهوا أن إلى يصبر أن عليه :)٢(الصافي -السبحاني – الخميني

  .طوافه يكمل أو يطوف
 تأخير في وكان المقام خارج الطواف العرفية الضرورة اقتضت إذا :السيد صادق

  .فاألقرب األقرب مراعاة مع ذلك من مانع فال وحرج عسر الطواف
 إذا وأمـا، الطواف إمكان بعد إكماله أمكنه النصف تجاوز قد كان اإذ :)٣(الحكيم

 خـارج بـالطواف يكتفـي وال، اوجوًبـ األحـوط على االستئناف عليه وجب يتجاوزه لم
  .يطف لم كمن كان به اكتفى ومن، األحوال من حال في المطاف

                                      
 . ٤٥٢استفتاءات حج : س  )١(

 . ٣٤٩استفتاءات حج : س  )٢(
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أحيانــا عّمــال نظافــة المســجد الحــرام يقفــون حــول الكعبــة  س: :))))١١١١((((الزجنـاينالزجنـاينالزجنـاينالزجنـاين
عون ال مشرفة آخذين بعضهم يد بعض ويشكلون دائرة حـول الكعبـة وبعـد ذلـك يوسـّ

يخرجـوا الطـائفين مـن المطـاف، هـل هـذا النـوع مـن الخـروج مـن  ىهذه الدائرة حتـ
ا خارج المطاف أو يجب يكون طوافه صحيًح ىالمطاف يكفي في صدق الضرورة حت

يعتقدون أن هذا يصدق عليه عليه االنتظار حتى ينتهي التنظيف؟ وإذا كان بعض الناس 
  الضرورة وقاموا بالطواف فما هو واجبهم؟

إذا كان من الممكن أن يطوف داخل المطاف المحّدد فيجب عليـه أن يصـبر  ج:
 يصــح الطــواف خــارج حــّد وفــي هــذه الحالــة ال ،ويطــوف داخــل المطــاف المحــّدد

يكون الطواف  زدحام (مثل أيام الحج وشهر رمضان) التيلكن في أوقات اال .المطاف
ال يلـزم مراعـاة حـدود  ،داخل المطاف المحـّدد فـي الليـل والنهـار مـع مشـقة شـديدة

  المطاف.
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

) لـو اسـتلزم الطـواف ٤١٩هذه الفتوى تأكيـد للمـذكور فـي المناسـك ((المسـألة 
داخل الحّد المذكور الحرج علٰى نوع الحّجاج ولو مع تأخير الطـواف وتحـّري مواقـع 

  الطواف خارجه ولو لمن يتمّكن من الطواف داخل الحّد). الخلوة، يصّح 

) ال يجـوز الطـواف خـارج ٤١٧وربما يفهم شيء من التعارض مع قوله ((المسألة 
بل الواجب في  -مثًال -الحّد المذكور، حتٰى ولو عجز عن الطواف ضمنه بسبب الزحام
باالستعانة بغيره؛ نعم  وحقه حينئٍذ تأخير الطواف الٰى زمان يمكنه فيه الطواف ضمنه، ول

إن تعذر ولو بالتأخير استناب من يطوف عنه ضمن الحّد المذكور، و األحوط استحباًبا 
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أن يطوف هو أيًضا خارجه، ولو لم يسعه االستنابة أيًضا يجزيـه الطـواف خـارج الحـّد 
  المذكور).
  أوقات الزحام الشديد: :)٢( فرع
 مقـام أقـرب مـن الطـواف مـن لتمكنا وعدم الطواف في الشديد الزحام حال في
  :×إبراهيم

 يمكـن لم فإن، المقام قبل الطواف من ليتمكن الخلوة وقت انتظار عليه :الخميني
  . فاألقرب األقرب مراعاة مع المقام خارج فيطوف الخلوة زمن في حتى ذلك

 والحـرج العسـر حـال وفي، واالضطرار العرفية الضرورة موارد في :السيد صادق
 وتـأخير الصـبر يلـزم وال، فـاألقرب األقـرب مراعـاة مـع المقـام خـارج وافالطـ يجوز

  .الطواف
 ومـع، الزحـام مـع حتـى المـذكور الحـد تجـاوز فيما الطواف يصح ال :)١(الحكيم

األحوط وجوًبـا فـ بالمطاف الطواف رتعّذ لو ولكن. االنتظار عليه يجب االنتظار إمكان
  .ةواالستناب المطاف خارج الطواف بين جمعال

 ولـو الحـد ضـمن الطواف فيه يمكنه زمان إلى الطواف تأخير الواجب :الزنجاني
 الحــد ضـمن عنـه يطــوف مـن اسـتناب بالتــأخير ولـو تعـذر لــو، نعـم. بغيـره باالسـتعانة
 داخـل الطـواف اسـتلزم ولـو. خارجه اأيًض هو يطوف أن ااستحباًب واألحوط، المذكور

 الخلـوة مواقـع وتحري الطواف تأخير مع ولو الحجاج نوع على الحرج المذكور الحد
  .الحد داخل الطواف من يتمكن لمن ولو خارجه الطواف يصح

 احرجًيـ اأمـًر والمقـام الكعبة بين المكاني الفاصل في الطواف كان لو :السبحاني
 فـاألقرب األقـرب امراعًيـ المسـافة هـذه خـارج يطوف أن فعليه، الشديد الزحام بسبب
  .الزحام من المطاف يخلو أن إلى الصبر ليهع يجب وال، طوافه ويصح
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 كفـاه القدرة لعدم إليه التجأ أو الحد خارج بالطواف التقية ألزمته إذا :الدين زين
  . اإلعادة عليه تجب ولم ذلك

  .واالضطرار االختيار بين فرق بال، باطل المقام خلف الطواف :عصفور آل
  : الطواف على الجسر المعلّق): ١٤( المسألة �

ال يبعد إجزاء الطواف في الفضاء الواقـع بـين األرض ومحـاذاة سـقف  خامنئي:ال
  الكعبة المعّظمة، إال أنه خالف االحتياط.

ٌر أقــيم س: : )١(السيســتاني  يجــوز فهــل ، المعّظمــة الكعبــة حــول بطــابقين مجســّ
 الطـابق أمـا ج: ؟ ٍ عندئـذ الطـواف صالة حكم وما اضطراًرا، أو اختياًرا عليهما الطواف
 ـــ لزوًمـا األحـوط على ــ بد ال نعم ، االختيار حال في ولو عليه الطواف فيصح السفلي

 أمكنـه فإن ، الطواف بصالة واإلتيان أدائه بين المواالة مراعاة من الواجب الطواف في
  .إشكال فال منه قريًبا المقام خلف نفسه المجّسر فوق الصالة بأداء ولو رعايتها

 المشـّرفة الكعبـة جدار من إرتفاًعا أقل أّنه المكّلف أحرز إنف العلوي الطابق وأّما
 الطـواف فـي المواالة مراعاة يمكنه لم إذا إّال أيًضا، عليه الطواف جاز شبر بمقدار ولو

 وقًتـا الصـالة ألداء المسـجد صـحن إلـى النـزول السـتغراق ــ صالته وبين بينه الواجب
 هـذا.  لزوًمـا األحـوط على عليه الطواف يجزيه ال عندئٍذ فإنه ــ دقائق كعشر ال طويًال 

 كـالمريض ـــ العلـوي الطـابق فـي اال بـالطواف لـه يسمح ال من وأما االختيار حال في
 بـين بـالمواالة اإلخـالل يضـّره وال ذلـك لـه فيجـوز ـــ العربـة علـى طوافه يكون الذي

  . اضطرار عن وصالته الطواف
 المشـرفة الكعبة جدار من إرتفاًعا أقّل العلوي الطابق كون المكّلف يحرز لم وإذا

 مـن إّال بـالطواف لـه يسـمح ال ممن كان ولو عليه، الطواف يجزيه فال شبر بمقدار ولو

                                      
 وهو موجود على الموقع الرسمي. هـ .١٤٣٥ذي القعدة  ١٥النجف األشرف بتاريخ  استفتاء مختوم، )١(
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 عنه يطوف من واستنابة منه الطواف بين فليجمع ــ العربات كأصحاب ــ العلوي الطابق
  .الطواف بصالة هو ويأتي السفلي، الطابق أو المسجد صحن في

ال يجوز الطواف اختياًرا في الجسر الجديد لخروجه عن مقام إبراهيم  :)١(الحكيم
نعم إذا كان الطواف في المطاف الشرعي حرجًيـا أو معتـذًرا، فـاألحوط الجمـع ×، 

بين االستنابة والطواف خارج المقام الشريف ولـو فـي الجسـر الجديـد حيـث ال يضـر 
سطح الكعبة المشرفة بمقدار معتد به، االرتفاع مع كون الجسر الجديد أقّل ارتفاًعا من 

  لصدق الطواف بالكعبة عرًفا.
يصح الطواف على الجسر المطاف الجديـد وإن كـان خلـف مقـام > :)٢(الهاشمي

إبراهيم، وليس الجسر الموجـود أرفـع مـن الكعبـة<، >ال إشـكال فـي الطـواف بالطـابق 
مــع فــي الطــابق األول  األول والثــاني، إال أن األحــوط أن يصــّلي عنــد المقــام أو خلفــه

اإلمكان<، >وأما بالنسبة لصالة الطواف، فإذا كان يمكنـه النـزول إلـى صـحن المسـجد 
والصالة خلف المقام بال عسر وحرج فاألحوط ذلك، وإال جازت الصالة في المطـاف 

  ة الخلفية للمقام<.المستحدث مع مراعا
وال يصـّح إذا كـان  إذا كان ارتفاعه دون سطح الكعبة، صّح الطواف، السبحاني:

  .اأعلى من ذلك إّال اضطراًر
إذا كانت الطوابق بين البيت والمقـام، وليسـت أعلـى مـن الكعبـة فـال : )٣(الصافي

  إشكال.

                                      
 هـ .١٤٣٤ذي القعدة  ٩استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )١(

 . ٨١٢ – ٨٠٠ -٧٩٨، س ٢٠٥أجوبة االستفتاءات :   -الصراط )٢(
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في أيام الحج ألجل الزحام جائر وصحيح، وفي غير أيـام الحـج  :)١(السيد صادق
يـت ومقـام غير صحيح إال إذا كان زحاًما بحيـث يكـون الطـواف علـى األرض بـين الب

  إبراهيم مقروًنا بالعسر والحرج.
  المسألة:  الطواف من الطوابق المتعددة: �

ر،  س: :))))٢٢٢٢((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين بعد التوسعة الجديدة في المسجد الحرام وإزالـة المجسـّ
فتح المطاف الجديد المتصل بالمسجد، وله أكثر مـن طـابق للطـواف والعربـات. فهـل 

ت للعجزة فقط؟ علًما أنه منع من الطواف في العربة يجزي فيه الطواف اختياًرا أو للعربا
  في داخل المطاف األرضي.

وما حكم صالة الطواف عليه؟ وفقكم اهللا لكل خير، سائلين اهللا أن يسدد خطاكم 
  ويحفظكم.

يجوز الطواف في كل مطاف يكون أقّل ارتفاًعا من أعلى جدار سطح الكعبة.  ج:
لو اضطراًرا. وأما الصالة في المطـاف الجديـد وال يجزي فيما كان أعلى من جدارها و

فال يجزي مع التمكن من الصالة خلف المقام في األرضي، ويجزي مع عـدم الـتمكن 
  ).٣٢٦منه على تفصيل مذكور في المناسك قبل مسألة (

اج . �� آ  :))))٣٣٣٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين اهـ �� ـت ا;� �úـدوده مقـام حr هيـعل �² توانند در خارج از 
� الس~م ن ا �� �O احداث شده، چطور؟ ا�� طبقه كه اخ �² طواف در ن د؟نيطواف  

واهند در rـدوده طـواف كننـد ا م�� در ا -۱ � �N اج گر #ه �� � شلوغ TU كه ا �µ  امـر امـ�ن
شد، بلكـه حـا�  ستي#راه است، Éزم ن دي�� مشقت شد ��  ستين ;� پذ  طواف در rدوده ��

                                      
 . ٤/  ١٢٨/ ١٠٢٢٠استفتاء خطي برقم  )١(

  هـ . ١٤٣٧/ ذ ق /  ١٨استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )٢(
 www.zanjani.irالموقع الرسمي:  )٣(
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اتواند در فاص� دور;M طواف كنـد هـر چنـد طـواف در rـدوده  . مشـقت نداشـته  یو  ی;�
شد. ��  

M;É ن �² شلوغ #ان طور كه گفتـه شـد طـواف در نـ م�� در ا -۲  سـتيطبقـه كـه از كعبـه ��
�از طواف ��  ندارد، و� اش� �Oاهـ ̂� جا  دي � بـ �² خوانـده شـود كـه مقـام ا;� �d  ـازگزار و كعبـه �O
شد. ��  

  : الحرام المسجد سطح في والمسنين المعلولين طواف ):١٥( المسألة �

 مـن اأيضـً  ويستنيب العلوي الطابق في بنفسه يطوف أن اوجوًب األحوط: الخامنئي
فإن تمكن من صالة الطواف بنفسه في صحن ، >الحرام المسجد صحن في عنه يطوف

االمسجد الحرام فبها، وإال صّلى في الطابق العلوي واسـ للصـالة فـي صـحن  تناب أيضـً
  .)١( المسجد<

 ،على من الكعبـة المشـرفة فواجبـه االسـتنابةأق الثاني إذا كان الطاب: )٢(السيستاني
حوط ليهـا، ومـع الشـك فـاألإطافة من الطابق الثـاني ضم اإل احوط استحباًبن كان األإو

  مرين. الجمع بين األ الزوًم
ال إشكال في طـوافهم ف في فرض منعهم من الطواف في الطبقة األرضية> :مكارم

الطواف والسعي إذا منعوا من ذلك في الطبقة األرضية في الطبقة العليا، وبالنسبة لصالة 
 .)٣(<كال فيـهأو ُسمح لهم بذلك ولكّنهم سيواجهون المشـقة والعسـر والحـرج، فـال إشـ

  .)٤(<المقام خلف فيه يطوف الذي الطابق في الصالة ويكفيهموقال أيًضا >

                                      
  . ٣٢٤، مناسك حج (ويرايش جديد) : م  ٢٦٩المناسك المحشى :  )١(
  .  ١٨٢: مناسك الحج وملحقاته  )٢(
  . ٣٨٥ س:  ٣ الجديدة الفتاوى )٣(
 ش .ه.١٣٨٧ /٣ /٩ بتاريخ خطي استفتاء )٤(
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 افالطـو بـين اوجوًبـ األحـوط علـى يجمع بالمطاف الطواف تعذر مع :)١(الحكيم
 فـالالزم الصـالة أما .االنتظار عليه يجب االنتظار إمكان ومع، واالستنابة المطاف خارج
  .فاألقرب األقرب اختيار والالزم ،اإلمكان مع المقام قرب كونها

 الحـال هـو كمـا، ااضطراًر إال الكعبة سطح من أعلى الطواف يصح ال :السبحاني
 لـو، ذلـك ومـع. المسـجد أرض في الطواف لهم يسمح ال حيث والمعوقين العجزة في

، المقـام عنـد الطـواف صالة عليهم يجب ولكن، ذلك فاألحوط االستنابة هؤالء أمكن
 نحو على العلوي الطابق في إقامتها زفتجو، عليهم احرجًي اأمًر عنده الصالة كان إذا إال
  .أمامهم المقام يقع

ق الثـاني واالسـتنابة فـي فـي الطـاب ابين الطواف محموًل ايجمع احتياًط :)٢(الحائري
  الطابق األّول.

ــاض ــي الطــواف يجــزئ وال يصــح ال :)٣(الفي ــاني الطــابق ف ــث أو الث ــى الثال  حت
 بهـا اإلتيـان مـن متمكنين كانوا فإن صالته وأما. للطواف االستنابة وعليهم، للمعذورين

  .اأيًض فيها االستنابة فعليهم وإال، فهو بالمباشرة غيره أو المقام خلف
في مفروض السـؤال، يجـب االسـتنابة للطـواف فـي صـحن المسـجد  :)٤(سانيالخرا

الحرام، وفي صورة اإلمكان وعدم الحرج فاألحوط وجوًبا أن يطوف هو أيًضا من الطـابق 
، وعلى األحوط يصّلي ي بنفسه خلف المقاميصّل : مع اإلمكانبعد طواف النائبو>العلوي.

ّلي النائب خلف المقام، ويحتـاط هـو بالصـالة النائب أيًضا. وفي صورة عدم اإلمكان فيص
  .)٥(<خلف المقام من الطبقة العلوية

                                      
  .١٦٢ فتاوى الحج والعمرة : )١(
  .٩٠ والعمرة : الحج في مسائل )٢(
  .هـ ١٤٢٩ /٢٤/٦ بتاريخ مختوم استفتاء )٣(
  . ٢٦٩المناسك المحشى :  )٤(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٥(
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ا شروط صحة الطواف ومنها الواجب عليه ابتداًء أن يطاف به مراعًي :الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
أّن أصحاب المحامل اليـوم يطوفـون  الحّد المذكور، فإن أمكنه ذلك لزمه ولكن حيث

نه أن يطاف به داخل الحـّد المـذكور بوسـيلة ن أمكإفحينئٍذ ف ،بالعجزة خارج المطاف
 ،وإال تجـب عليـه االسـتنابة للطـواف ،لزمه ذلـك -أحٌد علٰى كتفه كأن يحمله-أخرٰى 

  .)١(اا في حقه أن يطاف به خارج المطاف أيًضواألحوط استحباًب
  .اختياًرا السطح ومن الثاني الطابق من الطواف يجوز الشيرازي:

 فـوق أو الحـرام المسـجد مـن الثـاني الطـابق فـي افالطو يجوز :)٢(السيد صادق
امتأل المسجد الحرام بالطائفين.  إذا كما، الكعبة حول الطواف وصدق العسر مع السطح
 الطابق من طوافهم يصح المسجد سطح في الطواف من األعذار ذوي يمنع حيث وكذا
  .االستنابة يلزم وال اآلخر

  �  ـابة ــاالستنـ  �
  اعتبار المباشرة في أداء األعمال :): ١٦( المسألة �

لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه فـإن أمكـن أن يطـاف بـه ولـو الخميني: 
بحمله على سرير وجب، ويجب مراعـاة مـا هـو معتبـر فيـه بقـدر اإلمكـان، وإال تجـب 

  االستنابة عنه.

من عجز عن مباشرة الطواف بنفسـه قبـل فـوات وقتـه حتـى باالسـتعانة الخامنئي: 
الغير لمرض أو كسـر أو غيرهمـا وجـب أن يطـاف بـه محمـوًال إن أمكـن ذلـك، وإال ب

  وجب االستنابة.
إذا لم يتمكن مـن الطـواف بنفسـه لمـرض أو كسـر وأشـباه ذلـك لزمتـه الخوئي: 

ا على متن رجـل آخـر، وإذا لـم يـتمكن االستعانة بالغير في طوافه ولو بأن يطوف راكًب

                                      
  .٥٣٩انظر أيًضا المناسك الفارسي: م  )١(
  .٩٢٣جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(
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  .ابة فيطاف عنها وجبت عليه االستنمن ذلك أيًض
المحـدد لـه، لمـرض أو  إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقـت السيستاني:

غيره، وجـب أن يطـاف بـه بـأن يسـتعين بشـخص  كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة
األولـى أن  ولو بأن يحمله علـى متنـه أو علـى عربـة أو نحوهـا، واألحـوط فهآخر ليطّو

ا وجـب أن يطـاف مـن ذلـك أيضـً  إذا لم يـتمكنيكون بحيث يخط برجليه األرض، و
بـه  ، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتـىالقدرة على االستنابة ، فيستنيب غيره مععنه

مـع بهـا  وهكذا الحال بالنسبة إلى صـالة الطـواف، فيـأتي المكلـف الولي أو غيره عنه.
  .التمكن ، ويستنيب لها مع عدمه

واف بنفسه من دون استعانة بـالغير ـ لمـرض أو إذا لم يتمّكن من الط الخراساني:
كسر أو أشباه ذلك ـ لزمته االستعانة بالغير، بأن يساعده في طوافه، وإن لم يـتمّكن مـن 

ّي وجه تيّسر، ومع عدم التمكن من ذلك أيضـًا يطـاف أا وجب أن يطاف به بذلك أيًض
يعقل ـ يطوف عنـه وليـه عنه باالستنابة، ومع عدم القدرة عليها ـ كالمغمى عليه ومن ال 

  .أو غيره
  ): عدم لزوم إحرام النائب :١٧( المسألة �

أن يكـون  -فـي مـوارد االسـتنابة –يعتبر فـي النائـب فـي طـواف العمـرة  هل س:
  محرًما أو ال؟ 

السـيد  -)٤(الخراسـاني -)٣(الحكـيم -)٢(السيسـتاني -)١(الخامنئي -الخميني

  ا.حرًمال يشترط في النائب أن يكون م :)٥(صادق
                                      

  .١٩٧مناسك الحج وملحقاتها :  )١(
  .١٩٧وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
  .٥٧فتاوى الحج والعمرة :  )٣(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٤(
  .١٣٤مسألة : م  ١٠٠٠ )٥(
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  إلى نهاية الوقت : األشواط): العجز عن إكمال ١٨( المسألة �

  إذا عجز عن إكمال الطواف أو السعي فعلى النائب أن يكمل األشواط. :الخميني
  يأتي النائب بكل األشواط السبعة. :)٣(السيد صادق - )٢(مكارم - )١(الخوئي

)٤(السيستاني
ستناب للتمام وكذا إذا طرأ تمام الطواف اإإذا علم مسبًقا عجزه عن  :

قرب جـواز تمامـه فـاألإ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابـع، وأمـا إذا طـرأ العجـز بعـد
فلـو عجـز عـن  أشـواط السـعي ال دليل على صـحة النيابـة فـي بعـض> االستنابة للباقي.

  .<المجموع استناب في الجميع
عليه انتظار القدرة على مع العجز له أن يستنيب من يتم طوافه، وال يجب  الحكيم:

  اإلكمال بنفسه.
إذا استطاع أن يطوف كافة األشواط مع االستراحة فـي أثنـاء الطـواف  السبحاني:

يجب المباشرة بالطواف. ولو طرأ عليه العجز في أثناء الطـواف فـإن كـان قبـل تجـاوز 
النصف يستنيب، فيطوف النائب عنه سبعة أشواط. وإن تجـاوز النصـف يكمـل النائـب 

  وافه. وفي كلتا الحالتين يصلي كٌل من النائب والمنوب ركعتي الطواف.ط
أما في الطواف: فإذا كان العجز قبل إتمام الشوط الرابع فعلـى النائـب > الهاشمي:

إعادة الطواف، وإما إذا كان بعـده فـاألحوط أن يـأتي بطـواف كامـل بنيـة األعـم مـن 
كمـل النائـب بـاقي األشـواط، وإن كـان اإلتمام واإلعادة. وأما في السعي: فيكفـي أن ي

 إذا س:والموجود على الموقع >  )٥(<األحوط أيًضا اإلتيان بنية األعم من اإلتمام والتمام
كاملـة؟  بسـبعة يأتي أو األشواط النائب يكمل فهل السعي أو الطواف إكمال عن عجز

                                      
 . ٢٩٦ المناسك المحشى : )١(

 . ٤٢٥: س ١الفتاوى الجديدة  )٢(

 >ويصّلي هو بعد إتمام النائب<. ١٠٠١الحج والعمرة : م  جامع أحكام )٣(

 . ٢١٢ – ١٩٦وملحقاتها : مناسك الحج  )٤(

 . ٧٣، س ٣٠استفتاءات في الحج:  )٥(
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 مـن األعـم بنيـة كامـل بطـواف اإلتمـام مـوارد فـي النائـب يأتي أن وجوًبا األحوط ج:
  . واإلعادة< اإلتمام

: إذا كان عاجًزا مـن البدايـة ولكـن يمكنـه اإلتيـان بأربعـة أشـواط، )١(الخراساني
 -فـي الطـواف أو السـعي –فاألحوط أن يأتي بما أمكنه، ثم يأتي النائب بسبعة أشواط 

واط ينوي بها األعم من التمام أو اإلتمام. وإن علم من البداية عدم قدرته على أربعة أش
فليستنيب في السبعة كاملة. وإن طرأ عليه العجز في األثنـاء وقـد أكمـل أربعـة أشـواط 

  سبعة فالنائب يأتي بالسبعة كاملة.فيكمل النائب السبعة. وإن لم يكن قد أكمل ال
ووصـلت النوبـة إلـى  ًالولـو محمـو أو السـعي إن لم يمكنه الطـواف :)٢(الحائري

در عليه وباالستنابة مّرتين: مّرة فـي البـاقي، وُاخـرى فـي االستنابة يحتاط باإلتيان بما يق
  تمام األشواط.

ـت طـواف، اثنـای در كه ك¯ :))))٣٣٣٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ری بـه }� �Õعـاجز طـواف ادامـه از بـ 
�  از قبل گر ا شده، Mdارم، دور از نيمۀ گذش z{ وده، قطع را طواف �O ه z �Nاز چنا  �̂ ام توا�� � �Nا �; 
اميد طواف گر كند ص��  روز دو يZ است؛ �� يـب طـوافش نشـد ;�  خـوب ا د؛ ��  هـر در بگـ��
از صورت �O واند بتواند خودش گر ا را طواف � �N و Éيب ا د �� ـار از بعـد گـر ا و .بگ�� z{ دور 
يد كرده، قطع را طواف خ�� عر�q  بدون �� � M� ای يب طوافش ت�يل ;� د ��  . كند كفايت و بگ��

يـب گر ا و �  در �� Mdخـ��  گـرف � M� طـل طـوافش شـد  هرچنـد اعـاده كنـد اول از يـد��  و اسـت ��
̂�  احتياط ام در استحبا MOـارم دور نيمه از بعد طواف قطع گر ا است، و اعاده و ا z{ قبـل و 

ارم ت�يل از z{ خ��  بدون احتياط، بنا;�  بوده، دور � M�  �qای عـر ـام ;� MOيـب ا د طـواف ��  و بگـ��
بودی گر ا و- خودش بعًدا �a يبش نكرد، پيدا ��- â در و دكن اعاده را طواف  � �µصورت ا  �  ا ن��

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
  .١٠٤،  ٨٢مسائل في الحج والعمرة :  )٢(
 .٥٨١المناسك الفارسي: م  )٣(



٤٣٦٤٣٦٤٣٦٤٣٦<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

يب در گر خ��  �� � M� � Mdطل طوافش شد گرف يد و است ��  هرچنـد احتيـاط كنـد اعاده اّول از ��
 �̂ ام در استحبا MOاست اعاده و ا.  
  ): انكشاف سعة الوقت :١٩( المسألة �

شخص أصيب بنوبـة قلبيـة لـدى منـى، فنقـل علـى إثرهـا إلـى  س: :)١(السيستاني
ستنيب ألعمالها، وكذلك اسـتناب للطـواف والسـعي، وفـي المستشفى فاضطر إلى أن ي

اليوم الخامس عشـر رخـّص لـه الخـروج مـن المستشـفى، فهـل عليـه إعـادة األعمـال؟ 
استنابته غير صحيحة ما دام الوقت باقًيا ويحتمل خروجه من المستشفى، وعليه إتيان ج:

  األعمال بنفسه.
 
  ة :): عدم إمكان الرجوع لمكة المكرم٢٠( المسألة �

المفردة  إذا علم بعد الرجوع إلى وطنه ببطالن طوافه في العمرة س: :)٢(السيستاني
حرامـه؟ إال يمكنـه الرجـوع إلـى مكـة فكيـف يتحلـل مـن جهًال منه ببعض شـروطه و

  يجوز له االستنابة في مفروض السؤال.ج:
  ): مقياس عدم إمكان الرجوع لمكة المكرمة :٢١( المسألة �

االستفتاءات: من كان تكليفه الرجوع إلى مكة المكرمـة ألداء جاء في العديد من 
  الطواف أو السعي، ولكنه ال يتمكن من الرجوع فوظيفته االستنابة، والسؤال هو:

  ما هو المقياس في صدق عدم االستطاعة؟ -أ 
إذا كان ال يستطيع الرجـوع خـالل أسـبوع أو شـهر، ولكنـه يعلـم أو يحتمـل  -ب

ذلك، فهـل يصـدق عليـه عـدم القـدرة علـى الرجـوع فـي هـذه تمكنه من الرجوع بعد 
  المسألة؟

                                      
  . ١٩٦وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
 . ١٥٨وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
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إذا كان المانع من رجوعه حالًيا هو عدم وجـود إجـازة مـن الوظيفـة أو عـدم  -ج
  وجود المال الالزم أو الرفقة، فهل ينطبق عليه عنوان (عدم التمكن من الرجوع)؟

  .المقياس ان يكون فيه حرج شديد عليه -أ :)١(السيستاني
  .حرامهيقع في حرج من التأخير وهو على إ ذا لمال يصدق إ -ب
  ينطبق. -ج
  ): مدى سعة الوقت ألداء النائب :٢٢( المسألة �

على النائب ان يأتي بالطواف في الوقت الـذي لـو كـان المنـوب  :)٢(السيستاني
ا من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت، فلـو اسـتنابه فـي طـواف عنه متمكًن

عمـال عمرتـه قبـل أتيان به بحيث يتمكن المنوب عنه من إتمام ة التمتع لزمه اإلعمر
تى بـه فـي شـهر ذي أوكذا لو استنابه في طواف الحج  .زوال الشمس من يوم عرفة

وال يجوز تأخيره عنه. نعم لو نسـي الحـاج طـواف التمتـع أو طـواف الحـج  ،الحجة
تيـان ا جـاز لـه اإلفاسـتناب أحـًدحتى رجع إلى أهله ولـم يتيسـر لـه العـود لتداركـه 

تيان بطواف الحج فـي أي وقـت وكذا يجوز له اإل ،بطواف التمتع في أي وقت شاء
  تيان به فيه.ما قبل انقضائه فال بد من اإلأشاء مع مضي ذي الحجة، و

ن أهل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتـع أو طـواف الحـج  س:: )٣(الحكيم
  م يجوز ذلك.نع ج: يطوف في غير موسم الحج؟

هل يجوز للنائب في طـواف عمـرة التمتـع أو طـواف  س:  :))))٤٤٤٤((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  يجوز في فرض السؤال. ج: موسم الحج؟ يّؤخر الطواف إلى بعدن أالحج 

                                      
 استفتاء عبر االنترنت. )١(

  . ١٩٧وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
  . ٦٦فتاوى الحج والعمرة :  )٣(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام  )٤(
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  المسألة: مبادرة الحائض إلى االستنابة: �

 وجودهـا فترة خالل تطهر ال أنها تعلم التي للحائض يجوز هل س:: )١(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
 بالسـعي تقـوم ثـم والـركعتين الطـواف ألداء األول اليوم منذ النائب يبادر أن مكة، في

 وقـت آخـر حتـى االنتظـار الواجب أم وركعتيه، النساء بطواف النائب ويقوم والتقصير
  مكة؟ من خروجها

 من التمكن وعدم الحيض باستمرار العلم مع والصالة للطواف المبادرة للنائب ج:
 النيابـة مشـروعية عدم انكشف المباشرة على وقدرتها هاطهر صادف لو لكن. المباشرة
 الطواف في االستنابة بعد قصرت أو سعت قد كانت ولو بنفسها األعمال مباشرة ولزمها

  .إعادتهما عليها وجب وركعتيه
  � وافــع الطــقط �

  : عذر بال الواجب الطواف قطع ):٢٣( المسألة �

  .النفس هوى ولمحض رعذ بال الواجب الطواف قطع يكره :الخميني
 معـه تفـوت بحيـث الواجـب الطـواف قطـع عـدم ااسـتحباًب األحوط :الخامنئي

  .العرفية المواالة
  األحوط استحباًبا عدم قطع الطواف والسعي اختياًرا. :)٢(السيد صادق

  .الطواف قطع يجوز :)٣(الشيرازيـ  الهاشمي -النجفي ـ الحكيم
، فـإن اإذا قطع الطائف طوافه اعتباًطـو يجوز قطع طواف الفريضة، السيستاني:

بعـد تمـام الشـوط  ، وإذا كـانذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل، ولزمته إعادته كان

                                      
  .٦٨مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )١(
  . ٩٤٩جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(
 .١٥٥٣ م الحج : مناسك جامع )٣(
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، وأما في النافلـة هذا في طواف الفريضة الرابع فاألحوط إكمال الطواف ثم اإلعادة.
تـه تف ا مـا لـمعلى ما أتى بـه وتكميـل الطـواف مـن محـل القطـع مطلًقـ فيجوز البناء

 المواالة العرفية.

  : األعذار لبعض الواجب الطواف قطع ):٤٢( المسألة �

 كان فإن اختيار بغير حدث أو مرض من الطواف أثناء عذر له عرض لو :الخميني
 قبل كان وإن .إعادة وال الطواف وصّح العذر رفع بعد أتمه الرابع الشوط تمام بعد ذلك
  .اإلعادة فعليه ذلك

 إتمـام بعـد كـان فـإن ونحوهـا الفريضـة كصـالة لعـذر طوافـه قطع من :الخامنئي
 تخلـل فـإن قبلـه كـان وإن. قطعـه حيـث مـن أتمهـ  ونصف أشواط ثالثة أيـ  النصف
 وإن، االحتيـاط هـذا وجوب عدم يبعد فال وإال، الطواف إعادة فاألحوط طويل فاصل
  .احسًن كان

سـه أو ألحـد لقضـاء حاجـة لنف يجـوز للطـائف أن يخـرج مـن المطـاف :الخوئي
ا أو ولكن تلزمه اإلعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوًط ،أخوانه المؤمنين

وأما إذا كان خروجه بعد ثالثة أشواط فاألحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف  ،شوطين
  كامل يقصد به األعم من التمام واإلتمام.

، المـؤمنين إخوانـه أحـد لقضاء المطاف من يخرج أن للطائف يجوز :الخراساني
  .السابق طوافه على يبني ثم

إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو ألحد  :السيستاني
فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطـالن الطـواف ولـزوم  ،إخوانه المؤمنين

واألحـوط  ،عهفيتمه من موضع القطع بعد رجو ،وإن كان بعده فاألظهر الصحة ،إعادته
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 البناء فيجوز النافلة في وأما. هذا في طواف الفريضة ،ااألولى أن يعيده بعد اإلتمام أيًض
  .)١(امطلًق أشواط أربعة من أقل كان وإن به أتى ما على

 لمـرض أو غيـره حاجـة لقضـاء أو نفسـه لحاجة أو عذر بال القطع يجوز :الحكيم
  . التالية المسألة في المذكور لحكما حقه في ويجري، الطواف إكمال عن معه عجز

إذا خـرج الطـائف لقضـاء حاجـة صـديق ونحـو ذلـك مـن الحاجـات  الهاشمي:
المشروعة وكان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع وجبت إعـادة الطـواف، وإن كـان بعـد 

  إكماله كفاه اإلتمام وإن فاتت المواالة.
 تـرتبط أو، نفسـه بـه تـرتبط ضرورية حاجة لقضاء الواجب طوافه قطع إذا مكارم:

 وإن، طوافـه أتم األقل على أشواط أربعة طاف قد كان فإن الدين في وأخواته بإخوانه
  .جديد من الطواف أعاد أشواط أربعة من أقل كان

 في الوجع الرأس،أو في كالصداع مفاجئ مرض الطائف على عرض إذا الفياض:
 صور: فله، غيره أو البطن

 لـم قصـيرة زمنيـة بفتـرة منـه الخـروج بعـد صـحته عادواست مرضه يرتفع أن األولى:
 طوافـه، مـن نقص ما يكمل أن وظيفته تكون الصورة هذه ففي، عرًفا المواالة بها تختل
 عليه. شيء وال

 المـواالة بها اختلت طويلة الزمنية الفترة كانت ولكن السابقة الصورة نفس الثانية:
 كـان وإن طوافه، من نقص ما تكميل ظهراأل على وظيفته أيًضا الصورة هذه ففي، عرًفا

ــى ــا واألجــدر األول ــأتي أن فيه ــل بطــواف ي ــد كام ــن األعــم بقصــد جدي ــل م  التكمي
  واقًعا. المطلوب هو ما حسب واالستئناف،

                                      
 .التالية المسألة راجع التفاصيل بعض على لالطالع )١(
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الـنقص  تكميـل مـن يـتمكن ولم، الوقت ضاق أن إلى مرضه يرتفع لم إذا الثالثة:
 النائـب يـأتي أن األولى كان إنو، األشواط من نقصه ما يكمل من يستنيب أن فوظيفته
 الصـور هـذه تمـام فـي فـرق وال، واالسـتئناف التكميـل من األعم بقصد كامل بطواف
  بعده. أو الرابع الشوط إكمال قبل المطاف من خروجه يكون أن بين الثالث

 فـإن وحينئـذ، لمؤمن أو لنفسه حاجة لقضاء المطاف من يخرج أن للطائف يجوز
 مـن إعادتـه وعليـه، فريضـة كـان إذا طوافـه بطـل المـواالة توفاتـ الخروج مدة طالت
 ال أنـه واألظهـر، التكميـل عندئـذ فوظيفته طوافه يبطل لم المواالة تفت لم وإن، جديد
  أكثر. أو شوطين أو شوط بعد خروجه يكون أن بين ذلك في فرق

ــيرازي ــع إذا :)١(الش ــواف قط ــة الط ــي الفريض ــورة ف ــاج ص ــى االحتي ــع إل  القط
 وكـذا، الطهارة إلى فيه المحتاج الحدث حدوث أو مؤمن حاجة قضاء أو حةكاالسترا

 وإال، النصـف تجـاوز إن طوافـه ويتم يبني أن فالالزم، ونحوه لمرض اإلتمام تعذر إذا
 فـي قطـع حيـث مـن يبدأ أن يكفي أنه والظاهر. اأيًض فيه البناء جواز يبعد وال، استأنف
  .ذلك يبعد ال ؟الركن من الرجوع له يجوز هلو ،الركن أول من ال القطع موارد جميع

 وكانـت النصـف مـن أكثـر طـافخرج من مطافه لعذر، فـإن  إذا> :السيد صادق
 اعرًفـ المـواالة تبـق لـم أو النصـف مـن أقل كان وإن، وصّح الطواف أتم باقية المواالة

 فـي صـحته امطلًقـ البـاقي إتمـام كـان وإن، األحـوط علـى السـعي وكذا. الطواف أعاد
إذا قطع الطواف فـي صـورة االحتيـاج > ،)٢(<كالسعي فهو الرمي وأما، بعيدة غير لسعيا

إلى القطع كاالستراحة أو قضاء حاجة المؤمن أو لمرض ونحوه، فالالزم أن يبني ويتم 
  .)٣(طوافه إن تجاوز النصف، وإال استأنف على األحوط استحباًبا<

                                      
  .١٤٣٤، ١٤٠٧ م الحج : مناسك جامع )١(
 . ٥٧٧ م : مسألة ١٠٠٠ )٢(

 . ٩٥١والعمرة : م  جامع أحكام الحج )٣(
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 الخـروج إلـى الحتيـاجا صـورة فـي الطـواف من خرج إذا  :))))١١١١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
 إن طوافـه ويـتم يبنـي أن فالالزم ونحوه لمرض أو المومن حاجة قضاء كاالستراحة أو
  استأنف. وإال المواالة، تختل ولم الرابع أكمل الشوط

 ال ضـرورة لـه عرضـت إذا الفريضـة طـواف يقطع أن للطائف يجوز :الدين زين
 لـه توجـب حاجـة طوافـه أثناء في له عرضت إذا أو، طوافه في االستمرار معها يستطيع
 قطـع فـإذا .المؤمن أخيه حاجة لقضاء يقطع أو، قضائها إلى يبادر لم إذا والحرج العسر
 طوافـه يعيد أن عليه وجب طوافه أشواط من النصف يتجاوز أن قبل ذلك وكان طوافه

 أشواط سبعة طوافه يتّم أن عليه وجب النصف تجاوز أن بعد طوافه قطع وإذا أوله، من
  .)٢(األحوط على أوله من الطواف يستأنف ثم ،فيه قطعه الذي الموضع من

  : المطاف من الخروج ):٢٥( المسألة �

، المطـاف مـن للخـروج اخاًص احكًم يذكروا لم :مكارم - الخامنئي - الخميني
  .وعدمها المواالة تحقق إلى راجعة لديهم فالمسألة

مطاف إلـى الخـارج قبـل تجـاوزه إذا خرج الطائف من ال :الخراساني - الخوئي
النصف من دون عذر، فإن فاتته المواالة العرفيـة بطـل طوافـه ولزمتـه إعادتـه، وإن لـم 

  .)٣(تفت المواالة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فاألحوط إتمام الطواف ثّم إعادته

                                      
 .٩٥٢جامع أحكام الحج والعمرة: م  )١(

 الطـواف إتمـام عـن فمنعه ذلك غير أو صداع أو مرٍض من عارض للمكلف عرض إذا :الدين زين) ٢(
 العـارض زال ثـم منـه النصـف يتجـاوز أن قبـل طوافـه قطـع فإذا آنًفا، ذكرنا كما الطواف قطع له جاز الواجب
 سـبعة الطـواف يـتّم أن عليـه وجـب النصـف، تجـاوز مـا بعـد قطعه وإذا أوله، من فالطوا يعيد أن عليه وجب
 . قطعه موضع من أشواط

؟ حكمـه ويأخـذ المطـاف مـن خروًجـا يعتبـر بالمطـاف المحـيط الـرواق إلـى الخـروج أن هل س: )٣(
 .٥١٧ س:  ٣ النجاة صراط. المواالة يناف لم إذا منه مانع ال : الخوئي
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 النصف تجاوز قد كان فإن المطاف من وخرج الفريضة طواف قطع من :الحكيم
 وعليـه طوافـه بطـل النصـف يتجـاوز لـم وإن، منـه مضـى ما على والبناء كمالهإ له كان

 لمـرض أم، غيـره حاجـة لقضـاء أم نفسـه لحاجـة أم عذر بال القطع كان سواء، استئنافه
  .الطواف إكمال عن معه عجز

 المسجد أطراف في الرواق إلى المطاف من الخروج يعتبر هل س: :)١(السيستاني
  ؟للطواف اقطًع الحرام

   .األثناء في آخر بعمل االشتغال وعدم افوًر العود مع إال، نعم ج:
الحاج الذي يطوف مع زوجته إذا اضطرت الزوجة إلى قطع طوافهـا وكانـت  س:

  ؟ القطع الزوج طوافه أيًض امسوًغ ابحاجة إلى مرافقة زوجها لها فهل يعد ذلك عذًر
قطـع قبـل االنتهـاء مـن لكن إذا كان ذلك في الطـواف الفريضـة وتـم الو ،نعم ج:

  من االستئناف. بّد الشوط الرابع فال
إذا خرج مـن المطـاف متعمـًدا فـي ذلـك فـإن فاتـت المـواالة وجبـت  الهاشمي:

اإلعادة ولم يكف اإلتمام ولو كـان قـد أكمـل الشـوط الرابـع. وإن لـم تفـت المـواالة 
كـان األحـوط فاألظهر جواز اإلتمام حتى إذا لم يكـن قـد أكمـل الشـوط الرابـع، وإن 

اإلعادة. وإن كان ناسًيا أو جاهًال والتفت بعد اإلخالل بالمواالة فـإن كـان قبـل إكمـال 
الشوط الرابع لزمتـه اإلعـادة علـى األحـوط، وإن كـان بعـده أمكنـه إتمامـه. واألحـوط 

  األولى اإلتيان بطواف جديد بنية األعم من اإلتمام واإلعادة.
 وإن مبطل ،مسوغ عذر وبدون اوملتفًت امًدعا المطاف من الطائف خروج :الفياض

 النصـف تجـاوزه قبـل خروجه يكون أن بين فرق بدون وهذا، اعرًف المواالة به تفت لم

                                      
 . ١٨٦ – ١٨٥ :حقاتها وملمناسك الحج  )١(
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هو الذي يطاف النـاس فيـه ، وهـو يختلـف سـعًة و ضـيقًا (المراد من المطاف  .بعده أو
  .)١()بإختالف الناس كثرًة وقلًة ، وليس له حّد معّين في الشرع

 وطـروء، النسـيان[ في غير الحـالتين المـذكورتين المطاف إذا خرج من :الحائري
بعد إكمال الشوط الرابع ألجل طرّو حدث أو حـيض بالنسـبة إلـى المـرأة أو ] النجاسة

 ايعتّد بما أتى به، ويستأنف طواًف مرض مفاجئ ونحو ذلك من األعذار، فاألحوط أن ال
 كما في الصورة السابقة. اجديًد

، ويكفيه لـذلك أن اجديًد اأن ُيكمل ما أتى به، ويستأنف طواًف اتحباًبواألحوط اس
  من التكميل أو االستئناف. ايأتي بطواف كامل يقصد به ما هو المطلوب منه واقًع

 نافلـة أو فريضـة لصـالة أو الكعبـة لـدخول المطـاف عـن خـرج إذا :عصفور آل
 كـان فـإن صـداع أو نالـبط كوجـع لضـرورة أو المـؤمن حاجة لقضاء أو فوتها يخاف
 بعد أو العذر زوال بعد أتمه بعده كان وإن، طوافه بطل الرابع الشوط إتمام قبل خروجه
  .طوافه وصّح ذلك نحو أو النافلة أو الفريضة من الفراغ

  استفتاء عن الخروج من المطاف:
 المؤمنـات بعـض أو - مثًال - الزوجة( المؤمنين بعض برفقة الطواف في كنت إذا

 عـدم أو - الوضوء لتجديد( المطاف من الخروج إلى المرافق ذلك واحتاج) شابه ما أو
 فـي أنـه اعلًمـ، برفقته المطاف من خروجي حكم فما) شابه ما أو االزدحام شدة تحمله
 إغاثتـه أو المرافـق وضـوء لتجديـد( الطـواف عـن انقطـاعي فترة تطول الحاالت بعض

  ؟)وإسعافه
تجاوز النصـف، أو لـم يتخلـل فاصـل طويـل، فـال إذا كان ذلك بعد : )٢(الخامنئي

  إشكال. وإال فاألحوط إعادة الطواف.

                                      
 www.alfayadh.com الموقع الرسمي:  )١(
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  .يعيد الرابع الشوط قبل كان وإن، به بأس ال الرابع الشوط بعد كان إذا :)١(مكارم
 تنـافي فتـرة يطـول كـان إن الرفقـة مـع أو الوضـوء لتجديـد الخـروج :)٢(الفياض

  .طوافه في فيستمر وإال، جديد من استئنافها فيحب اعرًف الطواف أشواط بين المواالة
  : جماعة للصالة الطواف قطع): ٢٦( المسألة �

 وتخلـل ذلـك قبـل وإن، الطـواف أتم الرابع الشوط إكمال بعد كان إن الخميني:
 ركعتـي يصلي ثم األول طوافه يتم أن] استحباًبا[ واألحوط، الطواف يعيد طويل فاصل

  . هوصالت الطواف يعيد ثم، الطواف
إن كان بعد إتمام النصف أتمـه مـن حيـث قطعـه، وإن كـان قبلـه فـإن  الخامنئي:

إعادة الطواف وإال فـال يبعـد عـدم وجـوب هـذا ] وجوًبا[تخلل فصل طويل فاألحوط 
االحتياط وإن كان االحتياط حسًنا على كل حال، وال فرق في ذلك بين كـون الصـالة 

   .فرادى أو جماعة، وال بين ضيق الوقت وسعته
يضـر مـع االشـتغال بـال فصـل بعـد  مع عدم الخروج عن المطاف فـال :)٣(الخوئي

  .الصالة من موضع القطع
ن إو ،كمـل طوافـه بعـد ذلـكأنهاء الشوط الرابـع إذا كان ذلك بعد إ> السيستاني:

و أمعهـم  ول وقتها سواًءأذا اشتغل بصالة الفريضة في إنعم  .نف الطوافأكان قبله است
  .)٤( <ايًضأوافه كمل طأا منفرًد

                                      
  .ش ه.٣/١٣٨٧ /٩ بتاريخ خطي استفتاء )١(
  ه.١٤٢٩ /األول جمادى /٢٤ بتاريخ مختوم استفتاء )٢(
 . ٧٤٦ س:  ٢ النجاة صراط )٣(
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 بـّد داء الطـواف الأحـال  مـتيقأذا إن الجماعة أفي ملحق المناسك  تميفتس: أ> 
الشـوط الرابـع،  تجـاوزين لـم إال وجب االسـتئناف إمن المشاركة في صالة الجماعة و

  :لييفادتنا عما إونرجو 
لعشـاء بالنسبة للطائف كالعصر وا ضةيا للفرقامة الجماعة وقًتإوقت  كنيـ لو لم  ۱

  فما الحكم؟ تيدأنها او أ
 ديلالزدحام الشـد صًالأقامة الصالة لعدم توفر المكان إمكان إـ من العادة عدم  ۲

عن السجود  ) لعدم التمكن من الركوع فضًالورجاًال (نساًء نيالمعظم واقف كوني ثيح
  ؟فما العمل
 ناف،ئاالسـت جـبيوشارك فـي الجماعـة لـم  ،من قبل یقد صّل كنيـ إذا لم ١ج: 

قطع الطواف وكان قـد أتـم  یإال إذا اضطر ال نافئاالست هيوجب عل یوإن كان قد صّل
  الشوط الرابع.

  .)١( <المتقدم ليالتفص یعل نافئاالست هيعل جبيـ  ۲
إذا أقيمت صـالة الجماعـة فـي أثنـاء اشـتغاله بـالطواف فقطـع عليـه طوافـه  س:>  

  . )٢( <ال يبعد إجزاؤه ج: واعتقد بطالنه بذلك فاستأنفه فهل يجزئه ذلك؟
يجوز قطع الطواف إذا أقيمت صـالة الفريضـة ولـو مـن قبـل المخـالفين  :يمكالح

للصالة معهم. وكذا لصالة الوتر إذا تضيق وقتها. ويبني في الموضعين على ما وقع مـن 
االقتصـار  انعم، األحـوط وجوًبـ طواف ويتمه بعد الصالة وإن كان لم يتجاوز النصف.

  ى ما إذا لم يخرج من المسجد.في ذلك عل

                                      
   www.sistani.orgالموقع الرسمي :  )١(
 . ١٨٦مناسك الحج وملحقاتها :  )٢(
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 الطــواف أشــواط بــين الحــرم فــي الجماعــة ةالصــ فصــلت إذا :س :)١(احلكــيماحلكــيماحلكــيماحلكــيم
 الطـواف فـي المـواالة علـى للمحافظـة الجماعـة صالة في االشتراك يلزم فهل الواحد،
  أوال؟

 إكمـال قبـل المسـجد مـن خرج لو نعم. الجماعة صالة في االشتراك يجب ال :ج
  .إكماله يجزيه وال ،الطواف استئناف عليه كان الطواف نصف

 يضـر فهـل السعي أو الطواف جماعة الحرم في الصالة قطعت إذا س: :)٢(الفياض
 الصالة أداء مقدار يضر ال :ج وصالته؟ الطواف بين فصلت لو وكذلك بالمواالة؟ ذلك

 .تهوصال الطواف بين وال، السعي أشواط بين وال، الطواف أشواط بين ال عرًفا بالمواالة
أثناء الطواف ، قد تقام صالة الجماعة في المسجد الحرام، فما حكم هذا الطواف  س:>

ال سيما أن إقامة الصالة تستغرق فـي بعـض األحيـان نصـف سـاعة ، وقـد يجبـر بعـض 
ال يضر هذا المقدار  ج:الطائفين (السّيما النساء) على الخروج من المطاف أثناء ذلك؟  

طاف شـريطة أن يسـتانف الطـواف مـن مكـان القطـع بعـد من الفصل والخروج من الم
  .)٣(<الصالة

أثناء الطواف، قد تقام صالة الجماعة في المسجد الحرام، فمـا  س: :))))٤٤٤٤((((الفياضالفياضالفياضالفياض
إقامة الصالة تستغرق في بعـض األحيـان نصـف سـاعة،  حكم هذا الطواف ال سيما أّن

  طاف أثناء ذلك؟ وقد يجبر بعض الطائفين (السّيما النساء) على الخروج من الم

                                      
  .١٧٤مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )١(
  . ٢٧:  المستحدثة المسائل )٢(
 www.alfayadh.com الموقع الرسمي:  )٣(
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ال يضر هذا المقدار مـن الفصـل والخـروج مـن المطـاف شـريطة أن يسـتانف  ج:
  الطواف من مكان القطع بعد الصالة. 

إذا كان الناسك منشغًال بالطواف أو السـعي وأقيمـت الصـالة فـي  س:>الهاشمي: 
ض المسجد الحرام، فما هو الحكم؟ علًما أن فتـرة االنقطـاع للصـالة قـد تصـل فـي بعـ

ال بأس بهذا المقدار من الفصـل، وال يضـر هـذا المقـدار  ج:األحيان إلى نصف ساعة. 
إذا أقيمت صالة الجماعة أثناء  س:. >)١(<بعد الصالة لمواالة الالزمة، يتم طوافه وسعيهبا

الطواف وتعذر االستمرار في الطواف فما حكمه؟ وهل يختلف الحكم إذا كـان ذلـك 
مـن الطـواف أو السـعي يـتم ا كـان ذلـك بعـد الشـوط الرابـع إذ ج:أثناء السـعي أم ال؟ 

الطواف أو السعي من حيث قطع. وإن كان ذلـك قبـل الشـوط الرابـع فـإن اشـترك فـي 
صالة الجماعة أتّمه بعدها من حيث قطع، سواًء كان في الطواف أو السـعي. واألحـوط 

لشوط الرابـع ولـم تفـت : فإن كان قبل إتمام ااإلتمام واإلعادة. وإن لم يشترك استحباًبا
المواالة العرفية يتم من حيـث قطـع، وإن لـم تفـت المـواالة فـاألحوط اسـتينافه بقصـد 

  .)٢(األعم من اإلتمام واإلعادة<
في الطواف الواجب: يمكنه أن يصّلي فريضته ويكمل طوافه، فـإن  :)٣(الخراساني

فليكمـل الطـواف. لم يصّل فريضته ولم يخرج من المطاف ولم تفت المـواالة العرفيـة 
وإن فاتت المواالة العرفية أو خرج من المطاف قبل إكمال الشوط الرابع أعاد الطواف. 
وإن كان بعد إكمال الشوط الرابع فاألحوط وجوًبا اإلتمام واإلعادة. ويمكنه أن يكتفي 

                                      
، ٣١استفتاء خطي عندي نسخته األصلية وبدون تأريخ. وهو موافق للمذكور فـي اسـتفتاءات الحـج:  )١(

 .٧٥س

 . ٨٠٦، س ٢٠٦أجوبة االستفتاءات :  -الصراط )٢(
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بسبعة أشواط بنية األعم من التمام واإلتمام. وأما في السعي فـإن صـّلى فريضـته أكمـل 
  ي، وإال أعاد السعي إن فاتت المواالة العرفية.السع

ت طواف كردن قطع :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين از به رسيدن }� �O اعت اعـت هرچند- >� ـاز >� �O 
�  اهل �dاز وقت فضيلت درک ��  -تس �O ،ـت ��  واجب ـاز نشـدن فـوت به }� �O ، M;و  �  بلكـه جـا;�

از از بعد كرده قطع كه جا هر را از طواف و است مستحب �O گرچـه . دهد دامها #ان جا از
ار از قبل z{ شد دور شد شده خارج مطاف از ��  �� �  مواÉت ��  �� �dشـد رفتـه از ب  بـه گـر (ا .��
̂�  ��  مطـاف نظافـت ماننـد- موانع خار�  خاطر z� اعـت صـفوف ;� �<  M̂ ـاز در كـه در صـور �O 
اعت كت >� �  از طـواف مـواÉت كـه ای گونه به قطع كند را واجب طواف -نكند �� �dود بـ �; 
يد د؛ از را وافط �� �  ابتـدا كـه است آن مستحب احتياط البته � بگ�� �µرا ت�يـل طـواف ا 
از و كند �O را آن e واند � �N كند) اعاده را طواف سپس.   

 إتمـام بعـد يتمـه ثـم الطواف يقطع، الطواف إكمال من يتمكن لم إذا السبحاني:
  .محاذيه من أو منه قطعه الذي الموضع من الصالة

  س بإتمام الطواف أو السعي بعد الفراغ من صالة الجماعة.ال بأ :)٢( مكارم
إن لم يضّر بالتوالي فال إشكال، ومـع الشـّك فـي فـوات التـوالي بهـذا  :)٣(الحائري

  ال إشكال، ومع العلم بفوات التوالي يعيد الطواف. )٤(المقدار
يحفظ موضـع القطـع ثـم يـتم طوافـه مـن بعـد الصـالة مـن ذلـك > :السيد صادق

لو قطعت إقامة صالة الجماعة في  س:، >)٥(<ال أم الطواف نصف أكمل سواء، الموضع

                                      
 .٥٨٢ -٥٧٨المناسك الفارسي: م  )١(
 .٩٩٩٤٩هـ ش، ورقم  ١٣٩٠/  ٩/  ٢٧استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 . ٨١ والعمرة : الحج في مسائل )٣(

 ).تقريًبا ساعة نصف( السؤال في المذكور )٤(

 . ٥٦٣ م : مسألة ١٠٠٠ )٥(
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يتم السعي مـن المكـان الـذي تركـه بعـد  ج:المسجد الحرام علينا السعي، فماذا نفعل؟ 
  .)١(انتهاء الصالة<

 مبطلـة للطـواف الحرام المسجد في الجماعة صالة تخلل هل س:: )٢(الدين زين
 قبـل القطـع كـون بـين فـرق هنـاك وهـل ا؟تقريًب ساعة فنص تستغرق أنها العلم مع له،

 قبـل كان إذا للطواف، مبطل الوقت هذه مثل تخلل نعمج:  بعدها؟ أم األربعة األشواط
 تجاوز إذا أما أوله، من الطواف يستأنف أن عليه ووجب الطواف منتصف إلى الوصول
 توانى إذا وأما مباشرة، الصالة انقضاء بعد إكماله وأمكنه التخلل هذا يضره فال النصف

 كلمـة( فـي ذكرنـا كمـا اسـتئنافه، ثـم إكمالـه فـاألحوط آخـر شيء إلى أو لالستراحة
  ). التقوى
  : المندوب الطواف قطع): ٢٧( المسألة �

  .عذر بال المندوب الطواف قطع يجوز متفق:
 وتكميـل بـه أتـى مـا علـى البنـاء يجوز؛ اعتباًطا النافلة طواف قطع إذا السيستاني:

وإذا قطعه لمرض ألجأه أو  .العرفية المواالة تفته لم ما )٣(مطلًقا القطع محل من الطواف
على ما أتى به وإن كان أقّل من أربعة لقضاء حاجة لنفسه أو ألحد إخوانه فيجوز البناء 

  .)٤(أشواط مطلًقا
 :عصـفور آل - الدين زين -مكارم -النجفي -الفياض –الهاشمي -الحكيم

 أم النصـف تجاوز سواء، منه مضى ما على والبناء إكماله له كان لنافلةا طواف قطع من
  .ال

                                      
 . ٤/  ٢٨ /٧٠٥٦، ورقم ١٤٣٣جمادى الثاني /  /٩استفتاء خطي بتاريخ  )١(

 .١٤٧ س:  والفقيه المكلف بين )٢(

  الظاهر أن المراد باإلطالق هنا : سواًء كان القطع قبل إكمال أربعة أشواط أو بعده. )٣(
  الظاهر أن المراد باإلطالق هنا : سواًء فاتت المواالة أو لم تفت. )٤(
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  .المندوب الطواف في شرًطا المواالة ليست :الصافي -الشيرازيان
        فضل قضاء حوائج المؤمنين :    :فائدة فائدة فائدة فائدة 

استفاضت الروايات الشريفة في الحث على السـعي فـي قضـاء حـوائج المـؤمنين، 
ألجل المسارعة في قضاء حاجة المـؤمن. واإلنصـاف  وفي بعضها توجيه بقطع الطواف

أن المتأمل في روايات  (قضاء حاجة المؤمن) يجدها عظيمة، فجدير بنا أن نجعل هـذا 
األمر من أوليات أعمالنا، ولو في األسبوع مرة، بحيث نبحث عمن نقضي حاجته طمًعـا 

  في الثواب الجزيل.
 )١(ال: من طاف بالبيـت أسـبوًعيقو %سمعت أبا عبد اهللا في الحديث الصحيح: 

ورفع له ستة آالف  ،ومحا عنه ستة آالف سيئة ،له ستة آالف حسنة وجّل كتب اهللا عّز
وقضـى لـه سـتة آالف حاجـة، قـال : ثـم  -قال : وزاد فيـه إسـحاق بـن عمـار  -درجة 

  .)٢(اعشًر : و قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف حتى عّد %قال
إلى  لقضاء حاجة امرء مؤمن أحّب>: %قال أبو عبد اهللا وفي الحديث الصحيح 

  .)٣(<كل حجة ينفق فيها صاحبها مائة ألف ،[ اهللا ] من عشرين حجة
  : جديد من والشروع الطواف قطع ):٢٨( المسألة �

 المطـاف مـن الخـروج دون من جديد طواف في والشروع الطواف قطع حكم ما
  العرفية؟ المواالة فوات وقبل

 الطـواف إتمـام اوجوًبـ فـاألحوط الرابـع الشوط إتمام بعد ذلك كان إن :الخميني
وإن كـان قبـل إتمـام الرابـع فعليـه أن يـأتي  .وصالته الطواف إعادة ثم األول وصالته،

  بطواف آخر وصالته.

                                      
 يعني سبعة أشواط . )١(

 . ١٩٤:  ٢الكافي  )٢(

 . ١٩٣:  ٢الكافي  )٣(
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 اإلعـراض تحقق في يكفي :الفياض - )٣(السيد صادق -)٢(مكارم -)١(الخامنئي
 تخلـل أو زمـان مضـي تحققـه فـي يشـترط وال، القصد مجرد الطواف عن واالنصراف

  .صحيحة الجديد الطواف فمشروعية وعليه، المنافي
  . كفى عمله صحة اعتقاد مع ذلك فعل لو :)٤(الخوئي

إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جـاز لـه االسـتئناف فـي عـدة  :)٥(السيستاني
  حاالت: 
  نه قطع طوافه. أ اق عرًفإذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدـ ١
إذا توقف عن الطواف حتى فاتت المواالة العرفية وإن لم يخرج عن المطـاف ـ ٢

  ولم يشتغل بعمل آخر. 
  إذا دخل في الكعبة المعظمة. ـ ٣

أمـا إذا أراد االسـتيناف و ففي جميع هذه الحاالت يبطل الطواف ويجوز استينافه،
ويحـق لـه فـي الحـالتين  ،فـي الحالـة األولـى بعد إتمام الشوط الرابع فال يحق لـه ذلـك

في الحالة الثانية أن يكون االستئناف بعد إكمال  اوإن كان األحوط استحباًب ،األخيرتين
  الطواف.

ــيم ــق يشــكل :)٦(الحك ــة بمجــرد القطــع تحق ــل، الني ــد ال ب ــه ب ــن في  الخــروج م
 صـحة ظـاهرفال القطـع يتحقـق أن دون مـن جديـًدا طواًفـا استأنف لو نعم. المطاف من

  . الجديد الطواف
                                      

  . ١٤٧٢٩٣، ورقم ١٣٨٩/  ١/  ٨طي بختم مكتب طهران، بتاريخ استفتاء خ )١(
  ، وهو موافق للموجود في موقعه.٢٩٠: المحشى المناسك )٢(
 . ٩٧٧، جامع أحكام الحج والعمرة : م  هـ ١٤٢٩ /الثاني جمادى /٤ بتاريخ خطي استفتاء )٣(

 .٢٩٠: المحشى المناسك )٤(

 .١٨٤وملحقاتها : مناسك الحج  )٥(

 . ١٥٨ وى الحج والعمرة :فتا )٦(
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لو فعل ذلك معتقـًدا جـوازه، أو قصـد اإلتيـان بوظيفتـه فاشـتبه فـي  :)١(الخراساني
التطبيق فالطواف صحيح. وإال فمع بقاء الوقت يعيد الطـواف واألعمـال المترتبـة عليـه. 
ر ففـي  ومع انتهاء الوقت وكونه جاهًال قاصًرا فـالطواف صـحيح، وأمـا الجاهـل المقصـّ

  وافه إشكال.صحة ط
 اطواًفـ اسـتأنف ثم منه بشيء أتى ما بعد الطواف قطع من حكم ما س: :الزنجاني

 دون مـن اسـتأنف ولـو حتـى طوافـه صـّح فقد بالحكم اجهًل ذلك كان إن: ج ؟اجديًد
، بـه يكتفي وال، الثاني للطواف يصلي أن اوجوًب فاألحوط بالحكم العلم مع وأما، فصل
  .ركعتيه عم آخر كامل بطواف يأتي بل

الظاهر صّحة العمل؛ ألّن األشواط السابقة بـرغم عـدم بطالنهـا بمجـّرد > :الحائري
اإللغاء، ولكن األشواط الالحقة ال تصـلح لالرتبـاط بمـا مضـى منـه؛ ألّن ارتباطهـا بهـا 

الطواف إّنما هو أمر قصدّي، ولم يقصـده، وعليـه فمـا فعلـه أخيـًرا  أو السعي تتّمة بعنوان
 ولـو الطـواف. أو طواف كامل، وال يصدق عليه عنوان الزيادة في السـعي كامل أو سعي

 جهل، عن كانت ألّنها مبطلة؛ هذه الزيادة ليست السعي خصوص ففي الزيادة صدق فرضنا

 . إال ان الموجـود فـي الموقـع هـو التـالي)٢(<تبطل السعي ال جهل عن السعي في والزيادة
بـّد مـن تحقيـق  ح االكتفاء بمجرد النّية بـل الولكن ال يص ،جائز اقطع الطواف اختياًر>

فصحة طوافـه محـل  اوأقّلها الخروج عن المطاف. فلو اكتفى بمجرد النّية جهًل ،المنافي
   .<إشكال

يجوز قطع الطـواف واسـتئنافه مـن جديـد حتـى إذا كـان بعـد الشـوط  الهاشمي:
>يمكنه أن يخرج من  الرابع، وإن كان األحوط األولى عدم القطع واإلتمام ثم اإلعادة.

  المطاف ويلغي ما أتى به ويستأنف طواًفا جديًدا<.

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
 . ١٠١ والعمرة : الحج في مسائل )٢(
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  ال يجوز ذلك. :)١(زين الدين 
   �   الشكـ والظن �

  تعويل على إحصاء الغير :ال): ٢٩( المسألة �

يجوز للطائف أن يتكّل على إحصاء صاحبه في حفـظ عـدد أشـواطه  السيستاني:
حصاء صاحبه إل يجوز للساعي االتكال على ه> إذا كان صاحبه على يقين من عددها.

شواط السعي كما يجوز مثل ذلك في الطواف؟ محل إشكال ما لـم يحصـل أفي حفظ 
  .)٢(<االطمئنان بقوله

 الطـواف أشـواط إحصـاء فـي الغيـر علـى التعويل يصح هل س: :))))٣٣٣٣((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  والسعي؟ 

  منه. المانع قوله، من االطمئنان له حصل لو ج:

أن يعتمــد علــٰى غيــره فــي ضــبط عــدد  والســاعي ز للطــائفيجــو الزجنــاين:الزجنــاين:الزجنــاين:الزجنــاين:
  ن لم يحصل له االطمئنان بعدِّه وضبطه.إاألشواط، و

 فيجزيـه، صـاحبه على األشواط عدد إحصاء في يتكل أن للطائف يجوز الحكيم:
  .معه الشك يضره وال إحصاؤه

يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عـدد أشـواطه  :الخراساني
يجـوز التعويـل علـى إحصـاء الثقـة مـع عـدم >. كان صاحبه على يقين من عـددها إذا

  .)٤(<حصول الظن بخالفه. وكذا الحال في الرمي

                                      
 .١٤٨بين المكلف والفقيه: م )١(

 .٢١٦وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 .F١e١iJdDOOsستفتاء رقم اال -noreply@leader.irاستفتاء عبر االيميل  )٣(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٤(
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يجوز االعتماد في عدد األشواط على الثقة (الصادق في كالمه)  :)١(السيد صادق
  فاسق.وإن كان شخًصا واحًدا، بال فرق بين الرجل والمرأة والطفل، وال بين العادل وال

  
  : الطواف أثناء األشواط عدد في الشك ):٣٠( المسألة �

 عنـد طوافـه بطـل بـه يتقـين ولـم األشواط عدد في الواجب الطواف أثناء شك لو
  .األكثر
 علـى يبنـي أن - اسـتحباًبا - واألحـوط، الطـواف بطل  :زين الدين -الشيرازيان 
  .أوله من الطواف يعيد ثم طوافه ويتّم األقل،

 الطواف كان إذاـ  جديد من ويبدأ الطواف ذلك يترك أن اوجوًب ألحوطا :مكارم
  .ـ  اواجًب

 فــاألحوط الشـوط نهايـة فــي والسـابع السـادس بـين الشــك كـان إذا :السيسـتاني
  .البطالن

 وإن، الطـواف إعـادة فـاألحوط والسـابع السـادس بين الشك كان إذا الخراساني:
  .وجه اليقين على والبناء للصحة كان

 األحـوط علـى الطـواف يسـتأنف سـبعة وإكمال ستة إكمال بين شك لو :يمالحك
 أجـزأه المطـاف عـن وخـرج بطوافـه واجتـزأ بالسـابع فجـاء حينئذ جهل لو نعم .اوجوًب
  .ااستحباًب األحوط هو بل، اإلعادة له األفضل كان وإن، ذلك

 والسـادس الخـامس بـين شـك لـو كمـا النقيصـة فـي الشـك كان إن :عصفور آل
  . أحوط والثاني، رأس من اإلعادة وبين واإلتمام األقل على البناء بين يرفيتخ

  
  

                                      
 . ٩٦٧جامع أحكام الحج والعمرة : م  )١(
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  : والثمانية السبعة بين الشك ):٣١( المسألة �

  الصورة األولى: 
 علـى بنـى ثمانيـة أو سـبعة طـاف أنـه فـي األسود الحجر إلى الوصول بعد شك لو
  . الصحة

  الصورة الثانية: 
 بطـل الثـامن أو السـابع بيـده مـا أن فـي داألسـو الحجـر إلـى الوصول قبل شك لو
  .طوافه وصح الشوط ذلك أكمل :مكارم  .)١(طوافه

  : األشواط عدد في الظن ):٣٢( المسألة �

 آل - الشـيرازيان -)٣(الخراسـاني - )٢(السيسـتاني - الخـامنئي - الخميني

  .الشك حكم هو - )٤(اإلطمئنان إلى يصل لم ما - الطواف في الظن حكم :عصفور
  .األشواط عدد في والشك الظن بين فرق ال :)٦(الهاشمي -)٥(لحكيما

  : األشواط عدد في الشك كثير ):٣٣( المسألة �

  .األشواط لحفظ وثيق شخص استنابة واألحوط. بشكه يعتني ال :الخميني
 بـنفس العـرف هو الطواف في الشك كثير في . >الميزانبشكه يعتني ال :الخامنئي

  .)٧(الصالة< في الشك لكثير المبين المعنى
   .به فحينئذ ال يعتني ال أثر لكثرة الشك إال أن تبلغ الوسواس: )١(الحكيم -)٨(الخوئي

                                      
 .صريح بشكل الصورة لهذه) الحكيم( يتعرض لم )١(

 .١٩٠الحج وملحقاتها : مناسك  )٢(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(
  .عرفي علم هو يالذ االطمئنان) الشيرازيان( )٤(
 . ١٤١ فتاوى الحج والعمرة : )٥(

  . ٦٦، س ٢٧استفتاءات في الحج :  )٦(
 ، مجلد االستفتاءات الجديدة. www.leader.irالموقع الرسمي  )٧(

 . ٧٣٤ س:  ٢ النجاة صراط )٨(
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كثير الشك في الطواف ال يعتني بشكه كما في الصالة والمرجع فيه  :)٢(السيستاني
والظاهر صـدقه بعـروض الشـك عليـه أزيـد ممـا يتعـارف عروضـه  ،هو الصدق العرفي

  .ابها عرًف اه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتدللمشاركين مع
  .الصالة في الشك كثيرك الطواف في الشك كثير :)٣(السيد صادق

  .أكثر يناسبه الذي بالجانب فيأخذ، بشكه يعتني ال مكارم:
كثير الشك يبني على األكثر، إّال إذا استلزم البناُء علـى األكثـر الزيـادة  السبحاني:

  .في عدد األشواط
  : في عدد األشواط بعد االنصراف الشك): ٣٤( المسألة �

 على ويبنى به يعتني ال األشواط زيادة في واالنصراف الطواف بعد شك لو متفق:
  . أما لو كان الشك بعد االنصراف في النقيصة ففيه خالف:الصحة

  .االحتياط يترك فال، إشكال على الصحة على بنى الخميني:
  .الصحة على ويبني بشكه يعتني ال المطاف من الخروج بعد شك إذا الخامنئي:
التجاوز من محّله لم  وأبعد الفراغ من الطواف  :الفياض - السيستاني - الخوئي

  .)٤(يعتن بالشّك، كما إذا كان شّكه بعد دخوله في صالة الطواف
 وبنى يلتفت لم ومضيه الطواف من الفراغ بعد األشواط عدد في شك إذا الحكيم:

  .ماميتهت على
 كـان إذا كمـا، التـدارك محـل تجـاوز قـد كان إذا الصحة على يبني الخراساني:

  .الطواف كصالة، عليه يترتب فيما دخوله بعد أو، المواالة فوات بعد شكه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ١٤٠ س فتاوى الحج والعمرة : )١(

 .١٩٠لحقاتها : ممناسك الحج و )٢(

  .٩٦٦جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٣(
 .المواالة فوات بعد أو السيستاني: )٤(
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 فـي شـك أو الطـواف بعـد األشـواط عدد في شك إذا :الدين زين - الشيرازيان
  .طوافه صحة على بنيفي، يلتفت لم طوافه من الفراغ بعد شكه وكان صحتها
 لم وإن حتى الصحة على يبني األشواط عدد في الفراغ بعد شك إن :عصفور آل
  .الطواف صالة في يدخل
  ): فروع وصور في الشكوك :٣٥( المسألة �

 أو بـالطواف اسـتمر إن :)٣(السيد صادق -)٢(الهاشمي -)١(الخامنئي - الخميني
  . وسعيه طوافه ويصح إشكال فال بالصحة تيقن ثم، الشك حال السعي

ا في عـدد األشـواط ثـم إذا أكمل طوافه مترددًا في صحته أو شاًك> :)٤(السيستاني
شـواط إذا شك في عـدد األ> .<الظاهر صحتهفتيقن بصحته وعدم نقصان فيه وال زيادة  

إذا > <.ال شيء عليهفليه شكه ثانية إوبعد صالة الطواف عاد  ،ثناء الطواف ثم زال شكهأ
دد األشواط فبنى على بطالن طوافه فاستأنفه وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني شك في ع

 س:<، >يــتم طوافــه الثــاني إال إذا تــيقن بكمــال األول ؛تــيقن مــن عــدد أشــواط األول 
 ،ثناء فقال لـه صـاحبه نحـن فـي السادسـةشواط في األشخص طاف وشك في عدد األ

ه شك في ذلك بعد االنتهـاء مـن صـالة صاحب ّنأال إكمل الطواف أواعتمد على قوله و
لو شـك ، ><ا منهما شيءال يلزم أًي ج:حدهما شيء بعد هذا الشك؟ أالطواف فهل يلزم 

  .<ال يعتني بشكه ؛كان الشك بعد التجاوز عنهوثناء الطواف أفي صحة بعض الشوط 

                                      
  <.حوط إعادتهاواأل ،لكن االستمرار في الصالة بدون ترو مشكل>  ٦٦٠المناسك الفارسي : س  )١(
  ، >واألحوط اإلعادة<. ٦٧، س ٢٧استفتاءات في الحج :  )٢(
  . ٥٢٨ مسألة : م ١٠٠٠ )٣(
 . ١٩١ – ١٩٠وملحقاتها : مناسك الحج  )٤(
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طائف شّك في صحة خطواته السابقة قبل الفراغ من نفس  س:    :)١(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
        يحكم بصحة خطواته السابقة. ج:ا حكمه؟ الشوط فم

من شك أثناء الطواف أو السـعي فاسـتمر فـي العمـل علـى حالـة  س:> :)٢(الحكيم
  الشك وبعد ذلك اقتنع بصواب العدد الذي بنى عليه فهل يصح ؟

ال يصح إال إذا كان زمان الشك قليًال بالمقدار الذي يتوقـف عليـه االسـتذكار  ج:
افل إذا التفت لما هو عالم به يحتاج إلى أمد قصير ليتأكـد لـه مـا عند االلتفات، فإن الغ

  .<بعلمه، وهو يسير بطبيعته، فمثل ذلك ال يضر
 العمـل السعي، واستمر فـيالطواف أو إذا شك في عدد أشواط  :)٣(الخراساني

  ه باطل.، فعملتيقن بعدد األشواط وأكمل العملحال تردده وتأمّله، وبعد ذلك 
حد الطـرفين أقـوى أولكون ظنه ب ،شواطهأشخص شك أثناء الطواف في  س:>
ا؟ فهـل يعتبـر طوافـه صـحيًح ،عمال جزم بصحة طوافـهوبعد األ ،خر بنى عليهمن اآل

  .<نعم يصح طوافهج:

طـل .  :)٤(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين رد شک در اشـواط طـواف ، طـواف �� �r [استفتاء] آ�� به
ّوى كند ؟ M; شود �� . تواند  �r ّوى جواب) به M; طل ¾� شود بلكه . تواند رد شک طواف ��

  كند.

                                      
  هـ . ١٤٣٩شوال /  /٧استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )١(
  . ١٤١ – ١٣٩:  فتاوى الحج والعمرة )٢(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(

  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٤(
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طل طوافش كند، شک دورها عدد طواف در اثنای در گر ا :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين  است؛ ��
شد گر ا البته �� � �dـه اطمينـان . كنـد، پيـدا اطمينـان دورهـا عـدد بـه ادامه در مطم z �Nچنا 

  .است Bيح طوافش شود، حاصل
  : المندوب طوافال أشواط في الشك ):٣٦( المسألة �

 وطوافـه األقـل علـى بنـى المنـدوب الطـواف أشـواط عـدد في شك إذا :متفق
  .صحيح

  .اوال يبعد صحة البناء على األكثر أيًض :)٢(السيد صادق
  �  متفرقـــــــات  �

  : الواحد الشوط عن اليد رفع): ٣٧( المسألة �

 ذلـك وإعـادة، والسـعي الطـواف فـي واحـد شـوط عـن اليـد رفع حكم ما س:
  بدايته؟ من الشوط

يشــكل جــواز االنصــراف عــن شــوط فقــط، وإنمــا الجــائز هــو : )٣(الخــامنئي
االنصراف عما أتى به من الطواف واستئنافه من جديد، وعلى كل حال فال يوجـب 

  قصد رفع اليد عن شوط وإتيان شوط آخر مكانه بطالن طوافه.
  .بأس ال :)٥(الفياض - )٤(السيد صادق
ذا أهمل الشوط الذي بيـده باحتمـال وقـوع خلـل فيـه وبـدأ إ س:السيستاني: >

إذا كـان الشـوط الـذي بيـده  ج: ا من الحجر األسود فمـا هـو حكمـه ؟ا جديًدشوًط

                                      
  .٥٨٥المناسك الفارسي: م  )١(
  . ٩٦٢: م جامع أحكام الحج والعمرة )٢(
 .٩٠مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )٣(

 .هـ ١٤٢٩ /الثاني جمادى /٤ بتاريخ خطي استفتاء )٤(

  .هـ ١٤٢٩ /األول جمادى /٢٤ بتاريخ مختوم استفتاء )٥(
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نعم لو فعل ذلك عن جهـل قصـوري  ،ا بالصحة فاستأنفه أشكل صحة طوافهمحكوًم
بعـد  ما حكم من أعرض عـن شـوط مـن طوافـه أو سـعيه س:> .)١(<ظهر الصحةفاأل
ال يجـوز  ج: ؟وعه منه وذلك لحصول شك له، ثم أنه استأنف شوطًا آخـر منهمـاشر

المبطلـة حتـى مـع عـدم له اإلعراض واستيناف شوط جديد فيهما ألنـه مـن الزيـادة 
، وفيما استأنف ولو مع الجهل بالحكم يجـدد الطـواف أو السـعي مـن فوت المواالة

  .)٢(<رأس وكل ما ترتب عليه األعمال

ـر  :)٣(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين �� �̂ ـا �O در شوط سوم فكر كـرده اسـت، ركـن å � �æ [استفتاء]
 � �µميده اشتباه كرده است. از ا �é ر رسيده ام شده بعد كه به �� MO سود است، و شوط سوم�Éا
شد، و آن  ر ا�Éسود شوط سوم او �� � شوط از �� �µدارد و بنا . گذارد كه ا . شوط دست ;�

شد   ، ح¶ چيست؟مقدارى كه قبً~ اتيان كرده است لغو ��
ام وظيفه طواف  � �Nطواف داشته و �� به قصد ا � Mdگر اعتقاد به جواز از � گرف جواب) ا
گـر  � صـورت ا �µگرچه خطاى در تطبيق كند، در غـ�� ا را استيناف كرده است Bيح است ا
 Mq گـر وقـت �� ـام دهـد، و ا � �Nره ا تبـه ;� آن را دو�� Mـال م�iيـد طـواف و ا Mq اسـت �� وقت ��

 M̂  كه جاهل قاõ بـوده طـوافش Bـيح اسـت، و در جاهـل مقúـ Bـت نيست، در صور
  طوافش rل اش�ل است.

يجـوز تـرك السـعي أو الطـواف مـن أصـله والشـروع مـن األول، وأمـا  :)٤(مكارم
  الشوط الواحد فال.

                                      
 .١٨٤مناسك الحج وملحقاتها :  )١(

    www.sistani.orgالموقع الرسمي  )٢(
  http://wahidkhorasani.comسمي الموقع الر )٣(
  . ٣٩٦٥٣ق، ورقم ه.١٣٨٨ /٤ /٧استفتاء خطي بتاريخ  )٤(
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هل توجد حاالت خاصة تجيـز للطـائف رفـع اليـد عـن الشـوط  س:: )١(الهاشمي
ال توجـد، ألنـه يوجـب  ج:حاذي الحجر األسود؟ الذي بيده، وإعادة هذا الشوط من م

  الزيادة في الطواف ولو بمقدار بعض الشوط، وهو موجب لبطالنه على األحوط.
: إذا كـان الشـوط الشـوط األول يصـح لـه رفـع اليـد، وال يشـرع فـي )٢(السبحاني

الطواف إال بعد فوت المواالة. وفي غير تلك الصورة ال يخرج من المطاف بـل يمشـي 
لنقطة التي أراد رفع اليد إلى جانب الحجر األسود ثم يأتي بشوط كامل بنية األعم من ا

  من الشوط المستقل والمكمل.
  ): زيادة شوط بنية االحتياط :٣٨( المسألة �

يجـب أن ال يعتنـي بالوسوسـة. وعلـى فـرض حـدوث : )٣(الخراساني -الخميني
ــد ــواف. وب ــل الط ــدار ويكم ــك المق ــد ذل ــواف فيعي ــي الط ــل ف ــك خل ــادة ذل ون إع

  يحدث اإلشكال في الطواف، وال يرتفع اإلشكال باإلتيان بشوط احتياًطا. المقدار
إذا كان قاصًدا من البداية اإلتيان بسبعة أشواط، فهذه الزيادة ال تضر  :)٤(يخامنئال
  بطوافه.

ضـافة عليـه احتياًطـا إذا كان الطواف محكوًما بالصحة لـم تجـز اإل: )٥(السيستاني
  .هولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طواف .محتملللنقص ال

أحياًنا يشك اإلنسان أثناء طوافـه أن هـذا الشـوط مـثًال لعلـه أفسـد  س: :)١(الحكيم
نعـم،  ج:طوافي فهل يمكن له أن يضيف بعد انتهاء الطواف شوًطا احتياًطا ثم يصـّلي؟ 

  يمكنه ذلك.
                                      

  .٦٣، س ٢٦استفتاءات في الحج :  )١(
 .١٣٥٣ق، ورقم ه.٧/٧/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(
 . ٨٨مناسك حج (ويرايش جديد) : س   )٤(

 . ١٨٨وملحقاتها : حج مناسك ال )٥(
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  استفتاء:
فه بعنوان االحتياط؟ وهل يختلـف الحـال بـين ما حكم من زاد شوًطا في طوا س:

  أن يكون قد نوى ذلك قبل الشروع في الطواف أو أثناءه؟
   ال بأس به. :)٢(مكارم

ال يجوز الزيادة العمدية في األشـواط وإن كـان بنيـة االحتيـاط.  :)٣(السيد صادق
  واف.ومع القيام بالزيادة فعليه أن يحتاط بإعادة الطواف وركعتين بعد ركعتي الط

  ): تيقن الخلل في شوط سابق :٣٩( المسألة �

ختيـار فـي جزء لشـوط سـابق كـأن التفـت لسـلب االلو تيقن ببطالن  :)٤(الخامنئي
  عادته.إيبطل الطواف في الفرض المذكور وتجب  ؛بعض الشوط األول

افة مـن إذا تيقن وهو فـي الشـوط الخـامس بأنـه مشـى مسـ س:> :)٥( السيستاني
إذا لم يكـن مسـلوب اإلختيـار  ج: ختيار فماذا يصنع؟مسلوب االالشوط األول وهو 

   .<لوإال يلغي الشوط األو ،بالمرة فال شيء عليه
 افيهـا شـرًع إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقدًا لبعض الشروط المعتبـرة س:>

أو سـلب  لشدة الزحام أو لعـذر آخـر كمـا لـو اسـتقبل الكعبـة أو صـعد الشـاذروان
  :فما هو تكليفه في الحاالت التالية اختياره بالمرة...

يرجع ويتدارك المقدار الـذي  ج: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟ أوًال:
الطواف إلى أن يصل إلى موضع اإلخـالل  أخل به، وليس له المضي من دون قصد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ١٤٣فتاوى الحج والعمرة :  )١(

 .٣٨٦٦٩، ورقم ١٣٨٨/  ٣ /٩استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

  . ٤/  ٢٠ /٦٩٥١ق، ورقم ه.٢/٤/١٤٣٣استفتاء خطي بتاريخ )٣(
  مجلد االستفتاءات الجديدة .  www.leader.irالموقع  )٤(
 . ١٨٢ -١٧٩الحج وملحقاتها : مناسك  )٥(



٤٦٤٤٦٤٤٦٤٤٦٤<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

من الرجوع لشدة الزحام مثال فلـه أن يمشـي  فيقصد منه الطواف، نعم إذا لم يتمّكن
  .الطواف ثم يستأنف هذا الشوط ر األسود من غير قصدإلى الحج

ا: إذا التفت إلى ذلك حين وقـوع الخلـل ولكنـه اسـتمر فـي الطـواف حتـى ثانًي
وإال أشـكل  ،إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده وال شـيء عليـه ج: أكمل الشوط؟

  .صحة طوافه
يعيد  ج: ا: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟ًثثال

  .<وال شيء عليه ،الشوط الذي وقع اإلخالل به
إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى مسـافة مـن الشـوط  س: :)١(الحكيم

ــاذا يصــنع؟  ــار فم ــلوب االختي ــو مس ــافة ج : األول وه ــد المس ــعه تحدي ــم يس إذا ل
المذكورة أجزأه أن يأتي بشوط تمام بنيـة تـدارك مـا نقـص مـن الشـوط المـذكور 

  اًال.إجم

 خمسـة( طاف أنه جزم الخامس الشوط في طوافه أثناء شخص س: :)٢(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  حكمه؟ فما ،اختيار بدون الثالث الشوط من أمتار وخمسة ،األول الشوط من )أمتار

  .االحتياط بنية بشوطين يأتي :ج
جـزء مـن شـوط  أو نقـص بطالنأثنـاء الطـواف بـإذا تـيقن  س: :)٣(السيد صادق
بانحراف منكبـه عـن الكعبـة كـامًال، أو حينمـا أراد اسـتالم الحجـر  سابق، كما لو تيقن

األسود دفعه الزحام عدة خطوات وهو في هذا الحال لم ينو الطواف، ولم يتدارك تلك 
تفتـه المـواالة أكمـل مع اليقين بالبطالن أو النقص ولـم  ج:؟ هحكمالخطوات، فما هو 

                                      
 . ١٣٥الحج والعمرة : فتاوى  )١(

  .١٦٥مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )٢(
 . ٥٤٤مسألة : م  ١٠٠٠ )٣(



’ËÖ]{{nÖ]<Ø{{{�Â<êÞ^{{†<<V<<<l^{{{{{fq]æŞÖ]{{{{{<<Í]ç< <٤٦٥< 

ان النقص عن سهو، فإن كان قد تّم له ذلك النقص، وأما إذا عمل ما ينافي المواالة وك
أربعة أشواط يبني على موضع القطع فور تـذكره الـنقص، وإن لـم يـتم أربعـة أشـواط 

  استأنف الطواف من جديد.
  : نفسال عن الطواف قبل نيابة الطواف  ):٤٠( المسألة �

أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبـل أن يطـوف لنفسـه محرم هل يجوز لل
  ن أو عمرة؟في حج كا

  .منه مانع ال :)٤(الفياضـ )٣(الحكيم -)٢(السيستاني ـ )١(الخامنئيـ  الخميني
  ال يترك االحتياط. :)٥(الحائري

ال يجوز للنائب أن يطوف لنفسه أو لغيره قبل الفراغ >ال بأس<، > :)٦(السيد صادق
  <. عن أعمال المنوب عنه

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  بارة:تغيير مصدر الفتوى، وزيادة في وضوح الع

 يطـوف أن الحـج فـي أم العمـرة في سواًء للمحرم بأس (ال :))))٧٧٧٧((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
 مـن الفـراغ بعد ما تركه إلى استحباًبا األحوط نعم غيره، عن أو الواجب لنفسه الطواف
 غيـره إال عن وال لنفسه بعمرة يأتي أن  الظاهر على  للنائب يجوز الحج)، (ال أو العمرة

                                      
  . ٧١٥المناسك الفارسي : س  )١(
  . ١٩٧مناسك الحج وملحقاتها :  )٢(
  . ١٨٦فتاوى الحج والعمرة :  )٣(
  www.alfayadh.com الموقع الرسمي:  )٤(
 . ٨٥مسائل في الحج والعمرة :  )٥(

  . ٣١٨جامع أحكام الحج والعمرة : م  -١٤٨ م : مسألة ١٠٠٠ )٦(
 .٣١٧ -٤٩٩جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٧(
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عـن  أو لنفسـه الطـواف وأمـا عنـه، للمنـوب والحج العمرة أعمال جميع عن الفراغ بعد
  الحج). أعمال من يفرغ لم وإن عنه المنوب عمرة من الفراغ بعد ذلك له فيجوز غيره

  : يسعال قبل نيابة الطواف  ):٤١( المسألة �

  .يجوز :)٣(السيد صادق -)٢(الفياضــ  )١(الخوئي ـ الخامنئي ـ الخميني
  حتياط.ال يترك اال :)٤(الحائري

ما حكم الطواف نيابة عن الغير، قبل أن يسعى عن نفسـه؟ س:  :))))٥٥٥٥((((السيسـتاينالسيسـتاينالسيسـتاينالسيسـتاين
  ال مانع من ذلك.ج: 

  الطواف الواجب : قبلالمندوب  الطواف):  ٤٢( المسألة �

يجـوز <، >تيان بطواف مندوب قبل طواف العمرةيجوز للمحرم اإل> :)٦(السيستاني
ا أن ال يطـوف حـوط لزوًمـ، نعـم األحـجتيان بطواف مندوب قبل طـواف الللمحرم اإل

 طـواف وإن قـّدم ،حرامه للحج وقبـل خروجـه إلـى عرفـاتإا بعد ا مندوًبالمتمتع طواًف
  .<الحج لعذر

ا تركه في إحرام حج يجوز له ذلك في إحرام العمرة. واألحوط وجوًب :)٧(الحكيم
  التمتع. لكن لو فعله لم يبطل إحرامه ولم يكن عليه شيء.

                                      
  .٦١٦ س:  ١ النجاة صراط )١(
 . ٣١ المستحدثة : المسائل )٢(

لنفسه أو لغيـره قبـل الفـراغ عـن أعمـال  ال يجوز للنائب أن يطوفوتقّدم قبل قليل > . ٥٧٢ م : مسألة ٧٠٠ )٣(
 المنوب عنه<.

 . ٨٥مسائل في الحج والعمرة :  )٤(

  هـ . ١٤٣٨/ جمادى األولى /  ٤استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )٥(
 . ١٩٨الحج وملحقاتها : مناسك  )٦(

 .١٨٥فتاوى الحج والعمرة :  )٧(
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في حج التمتع بعد رجوعه من منى؛ يجـوز لـه الطـواف المنـدوب  :)١(الخراساني
قبل أن يأتي بأعماله. وكذلك يجوز الطواف المندوب قبل طوافـه الواجـب فـي عمـرة 

  التمتع، وإن كان األحوط استحباًبا الترك.
هل يصح الطواف المنـدوب أو النيابـة قبـل إتيانـه بـالطواف  س: :))))٢٢٢٢((((اخلـامنئياخلـامنئياخلـامنئياخلـامنئي

  .فيه إشكال ال ج: الواجب لنفسه؟

هل يجوز الطواف مستحًبا قبل الطواف الواجب في عمرة التمتع  س: الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  أو الحج؟
يجوز وال مانع منه. ولكن ال يجوز على األحوط الطواف مستحًبا بعد اإلحـرام  ج:

  لحج التمتع.
يجوز الطواف المندوب قبل الطـواف الواجـب، وإن كـان   :))))٣٣٣٣((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  ه. األحوط استحباًبا ترك
تع iرۀ طواف كه (ك¯ :))))٤٤٤٤((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين MO  �� نساء طواف  TU تع MO خواه- اوست ;� �دۀ 

 TU رۀ وi شد واجب او ام مستح�Q  طواف ¾� تواند -مستحب ��  �� � �Nطواف گر ا اما دهد؛ ا 
ا � �N ره به آورد مستحبi  ��  TU ر �õ ام طواف � �Nرۀ اثنای در مستحب ¾� زند)، (اi مفرده  �� 

 TU ي افرادBره طواف هنوز زا;�  است، هرچند حi  ��  TU ام را � �Nشد) نداده ا ��.  
  
  

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(

 .K٠UqA٠oTuQIرقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عبر االيميل  )٢(

 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام  )٣(

 .٦٢٩ -٦٢٨المناسك الفارسي: م )٤(
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  :)١(السعي قبل المندوب الطواف  ):٤٣( المسألة �

 من ينتهي حتى المستحب بالطواف اإلتيان عدم األحوط :)٢(الخامنئي - الخميني
  ، وإن كان القيام بذلك ال يضر بصحة الحج أو العمرة.الواجبة األعمال

  .بأس ال :)٥(السيد صادق -الصافي -)٤(الفياض ـ الحكيم ـ )٣(الخوئي
  عمرة التمتع والعمرة المفردة. للمعتمر سواًء تركه وجوًبا األحوط :)٦(السيستاني

ه (هـل يجـوز ٢١٣قد ورد في ملحق مناسك الحج (ص :))))٧٧٧٧((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين ) ما نصـّ
للمعتمـر الفصل بين الطواف والسعي بطواف مستحب؟ الجواب: األحوط وجوًبا تركه 

  سواًء عمرة التمتع والعمرة المفردة) والسؤال هو :

  به احتياًطا؟ يأتيهل يشمل الحكم المذكور الطواف الذي  -١

  هل يشمل الحكم طواف الحج؟ -٢

  الجواب:

  ال، بل يختص بالطواف المستحب. -١

  ال. -٢
  .تركه األحوط :)٨(الحائري

                                      
  .نفسه عن طاف أن بعدـ  مثًلاـ  محارمه أحد مع يطوف أن يريد من عادة ةالمسأل هذه يحتاج )١(
 . ٧٧١ -٧٦٨المناسك الفارسي : س  )٢(

  .٦١٦ س:  ١ النجاة صراط )٣(
  . ٣١المسائل المستحدثة :  )٤(
 . ٥٧٢مسألة : م  ١٠٠٠، ١٠٦٦جامع أحكام الحج والعمرة : م )٥(

 . ٢١٣وملحقاتها : مناسك الحج  )٦(

  هـ . ١٤٣٨ربيع اآلخر/  /١فتاء مختوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ است )٧(
  .٧٥ والعمرة : الحج في مسائل )٨(
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 صـالة وصـّلى عمرتـه فـي الواجـب الطواف طاف إذا للمتمتع يجوز :الدين زين
 بعـده أو الواجب بالسعي يأتي أن قبل المندوب الّطواف من شاء ما يطوف أن الطواف

  .يقّصر أن وقبل
   .يقّصر حتى الفريضة طواف بعد المعتمر يطوف ال :عصفور آل -)١(الخراساني

  :))))٢٢٢٢(((( ٍااستحبابً  أقل من سبعة أشواط طواف ): ال٤٤( المسألة �

: لـم )٦(السيد صادق -مكارم -)٥(الحائري -)٤(الحكيم ـ)٣(الخامنئي ــالخميني
  يثبت استحباب ذلك.

  ال مانع برجاء المطلوبية. :)٧(الخراساني
هل س: > ،<الغير فقط عن النفس أو اواحًد ايستحب الطواف شوًط> :)٨(السيستاني

شـخاص كـأن يحيـل الشـوط األول أيجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عـدة 
 اواحـًد الكن الينوي بالمجموع طواًفـ ،: ال بأس بذلكج وهكذا؟ ،لثاني لعمرووا ،لزيد
بل إما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة اشـخاص علـى نحـو  .شخاصأعلى  اموزًع

  .<أو يأتي بأشواط منفردة كّل عن عدة شخص ،االشتراك

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
 ، ولم يخالف فيها إال السيد السيستاني.٣٠٩وردت هذه المسألة في المناسك المحشى:  )٢(

 . ٧٤٥المناسك الفارسي : م  )٣(

 . ١٥١فتاوى الحج والعمرة :  )٤(

 . ٧٥مسائل في الحج والعمرة :  )٥(

  . ٤٠٩م  جامع أحكام الحج والعمرة : )٦(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٧(
 . ١٩٨وملحقاتها : مناسك الحج   )٨(
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حد يان بكل شوط من الطواف المستحب نيابة عن أتهل يجوز اإل س:: )١(الحكيم
شواط السـبعة إلـى هداء والنيابة في مجموع األبد من اإل هداء ثوابه له أم الإالمؤمنين و
ولكـن يجـوز ، حـوطال تجوز االسـتنابة علـى النحـو المـذكور علـى األ ج:نفر واحد ؟

لوروده  ،ولى أن يشرك جماعة في طواف واحدواأل ،هداء ثواب كل شوط إلى واحدإ
  في النصوص.

ا لمستحب، هو الطواف سبعة أشـواط حـول البيـت متقّرًبـالطواف ا الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
فلـيس  ،حول الكعبة أقـل مـن السـبعة أو أكثـر منهـا إلى اللّٰه سبحانه وتعالى، وأما السير

  بمستحب.
  كيف يمكن االكتفاء بشوط واحد؟ فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

يرغب بعض المؤمنين في الطواف المندوب، ولكن يمـنعهم مـن ذلـك التعـب أو 
أو شـوطين، وحيـث أن  اواحـًد ايسألون عن مشـروعية الطـواف شـوًط، لذا الزحام مثًال

  فيمكن التخلص من اإلشكال بالوسيلة التالية: -كما عرفت -المسألة محل خالف 
، وعليه يمكنك عند بعض العلماء تقّدم عدم اشترط المواالة في الطواف المندوب

فـي آخـر تلـك  أو شوطين، ومن ثم تقطع الطواف، وتكمل األشـواط اأن تطوف شوًط
  أو في ليلة أخرى. االليلة مثًل

ولكـن مـع تفريـق  -سـبعة أشـواط - اكامًلـ امنـدوًب اففي الواقـع أنـك تنـوي طواًفـ
  .وعدم المواالة األشواط
  : ): النيابة في الطواف المندوب٤٥( المسألة �

 -الخراسـاني -)١(الحكيم – السيستاني - الخوئي - )٢(الخامنئي - الخميني

يشترط في النيابة عن الغيـر  :آل عصفور -السبحاني – )٣(السيد صادق -)٢(الحائري
                                      

 . ١٨٥فتاوى الحج والعمرة :   )١(

 . ١٦٦المناسك الفارسي : م  )٢(
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مباشـرة تمكنـه مـن دوب عدم حضور المنوب عنـه فـي مكـة أو عـدم في الطواف المن
  الطواف.

تصح العمرة عن الغير وإن كان موجوًدا في مكة متمكًنا من العمـرة،     الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  وكذلك اليشترط في الطواف عنه عدم قدرته عليه.

  :# ع: الطواف المندوب عن بقية اهللا األعظمفر
فقـد ×  المستحب نيابة عـن االمـام الحجـة -هل يجوز الطواف : )٤(السيستاني

فكـان يطـوف عـن  -مكان مباشرته للطـواف إو× استشكل بعضهم باعتبار حضوره 
  ج: يجوز. )؟الحجة (رجاًء

، × النيابـة عنـهوالصـالة المندوبـة بال إشكال في أداء العمرة والحج  الزنجاني:
في الموسم ال يخلو من إشكال، حيث دلت الروايات على × لكن الطواف نيابة عنه 

نعـم، اإلتيـان بـالطواف وإهـداء ثوابـه إلـى سـاحة قـدس  في كل موسم.× حضوره 
  توفيق عظيم. #موالنا اإلمام 

والطواف عنهم، بمـا ^ يستحب مؤكًدا الحج عن المعصومين :)٥(السيد صادق
العصـر والزمـان #، وإن كـان مقتضـى الروايـات حجـه فـي كـل عـام  فيهم صاحب

  في المشاعر المقدسة.× وتواجده 
        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ١٨٧العمرة : فتاوى الحج و )١(

 . ١٤٧ والعمرة : الحج في مسائل )٢(

  . ٤٠٧جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٣(
   www.sistani.orgالموقع الرسمي:  )٤(
  . ٤٠٨جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٥(
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  :^ الحث على الطواف عن أهل البيت فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:
قـد أردت أن : ×عن موسى بن القاسم قال: قلـت ألبـي جعفـر الثـانيروي عن 

مـا أطوف عنك وعن أبيك فقيل لي: إن األوصياء ال يطاف عـنهم، فقـال لـي بـل طـف 
  أمكنك فإنه جائز.

ثم قلت له بعد ذلك بثالث سنين: إنـي كنـت اسـتأذنتك فـي الطـواف عنـك وعـن 
  .فعملت به يءثم وقع في قلبي ش ،أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء اهللا

ى اهللا فقال: ثـالث مـرات صـّل |عن رسول اهللا  اقال: وما هو؟ قلت: طفت يوًم
ثـم طفـت اليـوم الثالـث عـن  ×،ني عـن أميـر المـؤمنينعلى رسول اهللا، ثم اليوم الثـا

والسـادس  ×والخامس عـن علـي بـن الحسـين ×والرابع عن الحسين ×الحسن
واليوم الثامن  ×واليوم السابع عن جعفر بن محمد ×عن أبي جعفر محمد بن علي

واليـوم العاشـر عنـك يـا سـيدي  ×واليوم التاسع عن أبيك علي ×عن أبيك موسى
  .دين اهللا بواليتهموهؤالء الذين أ

فقال: إذن واهللا تدين بالدين الذي ال يقبل من العباد غيره، قلت: وربما طفـت عـن 
  .وربما لم أطف ÷أمك فاطمة 

  .)١(فقال: استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله إن شاء اهللا
قـد  ولـي علـى رجـل مـال ×داود الرقي قال: دخلت على أبي عبـد اهللاوروي عن 

 افشكوت إليه ذلك فقال لي: إذا صرت بمكة فطف عن عبـد المطلـب طواًفـ )٢(خفت تواه
وطـف عـن عبـد اهللا  ،عنـه ركعتـين وصّل اوطف عن أبي طالب طواًف ،ركعتين عنه وصّل
وطـف عـن فاطمـة  ،عنهـا ركعتـين وصّل اوطف عن آمنة طواًف ،عنه ركعتين وصّل اطواًف

                                      
 .٣١٤:  ٤الكافي  )١(

 خفت تواه: خفت هالكه. )٢(



’ËÖ]{{nÖ]<Ø{{{�Â<êÞ^{{†<<V<<<l^{{{{{fq]æŞÖ]{{{{{<<Í]ç< <٤٧٣< 

عليـك مالـك، قـال: ففعلـت ذلـك ثـم  ثم ادع أن يـرد ،عنها ركعتين وصّل ابنت أسد طواًف
  .)١(خرجت من باب الصفا وإذا غريمي واقف يقول: يا داود حبستني تعال أقبض مالك

  ): تشكيل حلقات للطواف :٤٦( المسألة �

ثناء الطواف يحاول البعض تكوين حلقات لتسهيل طواف أفي  س: :)٢(السيستاني
خـرين زعـاج للطـائفين اآليـذاء و اإلإلالنساء أو الضعفاء ولكن بطريقة فيها الكثير من ا

إذا لم تتجـاوز المزاحمـة الحـدود المتعارفـة فـي المطـاف وقـت  ج: فهل يجوز ذلك؟
  من االجتناب عنها. بّد و إال فال ،الزحام فال ضير فيها

س: ما حكم تشكيل حلقة بشرية أثناء الطواف بحيـث يجمـع بعـض  الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:
هذه الحلقات البشرية قـد تـؤذي بقيـة الطـائفين،  النساء الضعفاء داخل الحلقة، علًما أن

  وتربك طوافهم؟

  ج: إذا كانت تؤذي الطائفين، فال تجوز.
  : الطواف المندوب أثناء االزدحام: المسألة �

 إلـى االزدحـام وصـول فتـرة فـي الحـرام المسـجد فـي مستحّب بطواف يأتي من
 طوافـه فـي هـل جـب،الوا الطـواف يـؤّدون الـذين الحّجـاج إزعـاج يوجب ما الذروة،
 .آخر زمان في المستحّب للطواف الكافي الوقت توّفر مع اخصوًص إشكال؟

 بـالطواف يـأتي ال أن األحـوط بل األفضل، ولكن فيه، إشكال ال :))))٣٣٣٣((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  .االزدحام أثناء المستحّب

  

                                      
 .٥٤٤:  ٤الكافي  )١(

  . ١٧٥وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
 www.leader.irاالستفتاءات الملحقة بمناسك الحج، على الموقع الرسمي  )٣(
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  :)١(أثناء الطواف اماشيً ): الصالة المندوبة٧٤( المسألة �

حيث ال يشترط االستقرار فـي  - مندوبة أثناء الطواف: ما حكم اإلتيان بصالة س
  ؟-الصالة المندوبة
إذا أمكنه الجمع بـين نيـة الطـواف ونيـة الصـالة المندوبـة فـي حـال  :)٢(الخامنئي

  الطواف فال إشكال.
: ال مــانع منــه.)٤(الســيد صــادق -مكــارم -)٣(الحكــيم – السيســتاني

                                      
 . ٢٣٣وجدت هذه المسألة وأجوبتها في المناسك المحشى:  )١(

 . ٨٥مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )٢(

 . ١٩٧فتاوى الحج والعمرة :  )٣(

  .١٠٢٨جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٤(



 

 

  

  الفصـل الثـالث عشر

 هاتهمستحبات الطواف ومكرو
  





 

  
  
  

   .)١(}َوْلَيطَّوَُّفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق..{ :تعالى اهللا قال
إال هللا  اعبـًد يكـون ال أن يجب الطائف فكذا البشر ملك من أعتق ألنه اعتيًق سمي

 :فـي المسـجد الحـرام ×قلت ألبـي جعفـر :عن أبي حمزة الثمالي قال. وروي تعالى
إنه ليس من بيت وضعه اهللا علـى وجـه األرض  :×  فقال ؟ألي شيء سماه اهللا العتيق
ثم  ،وجّل وهو الحّر غير هذا البيت فإنه ال رّب له إال اهللا عّز ،إال له رب سكان يسكنونه

  تحته. وجّل خلقه قبل األرض ثم خلق األرض من بعده فدحاها من إّن اهللا عّز :×قال
  : الطواف مستحبات من ):١( المسألة �

  . امبطًئ وال امسرًع ال ووقار سكينة على مشيوال الخطوات، تقصير -١
 .القرآن وقراءة ،والدعاء ،بالذكر االشتغال -٢

، الكعبـة ببـاب المـرور عند سيما ال محمد وآل محمد على الصالة من اإلكثار -٣
 يفـتح فلم الطواف دخلت :×عبداهللا ألبي قلت :قال نعيم بن الرحمن عبد حسنة وفي
 مـا :فقـال ،ذلـك فكان وسعيت محمد، وآل محمد على ةالصال إال الدعاء من شيء لي

  .)٢(أعطيت مما أفضل سأل ممن أحد أعطي

 . وعبث لغو وكل ،الصالة في يكره ما كل ترك -٤

 مـع إليـه باإلشـارة اكتفى وإال ،أمكن إن شوط كل في وتقبيله ،الحجر استالم -٥
  . ـ أجمعين عليهم اهللا صّلىـ  وآله محمد على والصالة التكبير

 . الطواف عند البصر غض -٦

                                      
 . ٢٩:  الحج )١(

 .١ح  ٢١/ أبواب الطواف ب  ٣٣٦:  ١٣ل الشيعة وسائ )٢(
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 . الطواف حال الكعبة من القرب -٧

 .^البيت أهل عن المأثورة األدعية قراءة -٨

  : ة دعاء التوسل أثناء الطواف أو السعيقراء ::::    فائدةفائدةفائدةفائدة

يقوم بعض المؤمنين بقراءة دعاء التوسل بصوت مرتفع أثنـاء الطـواف أو السـعي، 
ر المقدسة، والغالبيـة العظمـى مشاعلمين في الومن الواضح اجتماع جميع طوائف المس

من المستضعفين ال يدركون ما هي عقيدة الشيعة في أهل البيت وفي التوسل، لذا فهذه 
تصديقهم بأن الشيعة مشركون، تكون مدعاة ل -السيما أثناء الطواف والسعي -المظاهر 

تشـويه صـورة نسـاهم فـي  -بمثل هذه التصرفات غير المدروسة أو المسـؤولة -نحن و
  التشيع أمام المستضعفين من المذاهب األخرى.

نحن في حمالت الحج والعمرة نقوم ببعض البرامج الروحيـة والمعنويـة  الفياض:
للحجــاج أو المعتمــرين فــي مكــة المكرمــة ومــن جملــة البــرامج هــي بــرامج األدعيــة 

راءة بعـض والزيارات الجماعية في المسجد الحرام ، حيث نتجمع مجموعات ونبدأ بقـ
األدعيــة والزيــارات . تواجــدنا كمجموعــات مــع بقيــة الحمــالت يثيــر أحيانــًا األنظــار 
خصوصًا بأن األدعية الجماعية ليست معروفة هناك فهل هناك إشكال في قـراءة بعـض 
األدعية التي تحتوي علـى العقائـد الشـيعية أمـام اآلخـرين وفـي داخـل الحـرم المكـي 

، مثل دعاء الندبة أو دعـاء التوسـل أو زيـارة عاشـوراء  الشريف بجوار الكعبة المشرفة
وغيرها ، أو نقتصر فقط على األدعية التي ال تتعرض لعقائدنا بشـكل مباشـر مثـل دعـاء 
الصباح ودعاء كميل والمناجاة الخمسة عشر وغيرها وما هي نصيحتكم لنا كمسـؤولين 

  عن حمالت الحج والعمرة.
حـرام قـراءة القـرآن علـى أسـاس أنـه محـل أفضل األعمال في مسجد ال :الجواب

نزول القرآن ثم الطواف والدعاء وطلـب الحاجـة والفـرج للمسـلمين ، وبيـان المسـائل 
الشرعية واآلداب واألخالق اإلسالمية واالجتناب عن كل مـا يثيـر الفتنـة وسـوء الظـن 
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لمكان والريبة ، والدعوة إلى وحدة صف المسلمين وتوحيد كلمتهم ، باعتبار أن هذا ا
الشريف هو مكان نزول اإلسالم وظهوره والدعوة إلـى وحـدة صـف المسـلمين ، وإن 

المـال بـال فـرق بـين كل من أقر بالوحدانية والرسالة فهو مسلم محقون الدم والعرض و
القـائم علـى الكتـاب  � هذا مذهبنا وهو مذهب أهل البيت ،اا أم سنًيأن يكون شيعًي

  .)١(نحرفة والمتطرفةوالسنة والخالي من األفكار الم
  :)٢(): غسل دخول المسجد الحرام٢( المسألة �

: هــل اســتحباب غســل دخــول المســجد الحــرام يخــتص بالقــادم ألداء أعمــال س
  العمرة؟ أو يستحب في كل مرة يذهب فيها للمسجد الحرام؟

  يستحب للمكلف أن يغتسل لدخول المسجد الحرام.الخميني: 

  األول. ال يختص بالدخول :)٣(الخامنئي
يســتحب للمعتمــر الغســل لــدخول الحــرم، ولــدخول مكــة المعظمــة، > الحكــيم:

وإن كـان األولـى تجديـد الغسـل ، ويجزي عنها غسل واحد ،ولدخول المسجد الحرام
لـدخول المسـجد  اثانًيـلدخول مكة في فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد. وتجديـده 

كة المعظمة عـن الوضـوء. وإن كـان يجزي الغسل لدخول الحرم ولدخول م> .<الحرام
 .<ا ضم الوضوء إليه، وهو الالزم فـي الغسـل لـدخول المسـجد الحـراماألحوط استحباًب

منها : الغسل لدخول مكـة أو وقال في منهاج الصالحين في مبحث األغسال المستحبة >
 المدينة. والمتيقن منهما الدخول ألداء فرض أو نفل من حـج أو عمـرة أو زيـارة. وأمـا

 <تيان به برجاء المطلوبية مـن دون أن يجتـزأ بـه عـن الوضـوءفي غير ذلك فالمتعين اإل
ذكــر العلمــاء (رضــوان اهللا علــيهم) مــن األغســال المكانيــة الغســل لــدخول المســجد >.

                                      
 www.alfayadh.com  :الموقع الرسمي )١(

 . ٢٢٣وجدت هذه المسألة وأجوبتها في المناسك المحشى :  )٢(

 . ٥٦مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )٣(
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الحرام، والغسل لدخول مشاهد األئمة عليهم السالم، بل لكن مشهد أو مكـان شـريف. 
تيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عـن اإل لكنه لم يثبت بوجه معتبر، فاألولى

  .<الوضوء
هل يسـتحب الغسـل للـدخول فـي المسـجد الحـرام، ولـو لـم  س: : )١(السيستاني

 ج: يستحب فما حكم من جاء الى مكة واغتسل لدخول المسجد ولم يتوضـأ وطـاف؟
تيـان ي اإلا عـن الوضـوء، و مـن اكتفـى بـه فـلم يثبت استحباب الغسل له ليكـون مغنًيـ

عـادة الطـواف مـع بقـاء محـل إبطواف نسـكه فعليـه رعايـة االحتيـاط ولـو بالتوضـي و
  أو الرجوع الى الغير في االجتزاء بمثل هذا الغسل عن الوضوء. ،التدارك

  ال مانع برجاء المطلوبية.مكارم: 
يسـتحب الغسـل لكـل مـّرة يريـد الـدخول إلـى حـرم مكـة أو  :)٢(السيد صـادق

  المسجد الحرام.
  :)٣(للطواف ): الغسل٣( المسألة �

  مستحب للطواف؟  هل يوجد غسل س:
للطواف، ويمكن أن  يستحب الغسل لدخول المسجد الحرام، والغسل : الخامنئي

  يجمع بين الغسلين بنية واحدة.
يستحب غسل زيارة البيت، وذلك عنـد إرادتـه حضـور البيـت ليعمـل  :)٤(الخوئي

  التبرك به بشأن من شؤون الحضور عنده. عنده طواف أو صالة أو دعاء أو 
  ظاهًرا ال يوجد غسل مستحب للطواف. مكارم:

                                      
 . ١٥٩الحج وملحقاتها : مناسك  )١(

  . ٤/  ٢٠ /٦٩٥١ق، ورقم ه.٢/٤/١٤٣٣خطي بتاريخ استفتاء )٢(
 . ٢٢٣وجدت هذه المسألة وأجوبتها في المناسك المحشى :  )٣(

 .١٢٧: س  ٣صراط النجاة  )٤(
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راد دخـول المسـجد أهل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو  :)١(السيستاني
لى عمل خاص بعنوان زيارتها كطواف البيت؟ إم يحتاج أالحرام بنحو يرى فيه الكعبة 

  الطواف بالبيت. رادأ: األحوط االقتصار على ما لو ج

  هناك ثالثة أغسال مستحبة في خصوص مسجد الحرام: :))))٢٢٢٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين

  . غسل دخول الكعبة المشرفة. ٣. غسل الطواف ٢. غسل زيارة الكعبة المشرفة ١ 

ع يــشـخص واغتسـل مـرة بنيـة الجم ىوإذا اجتمعـت أغسـال مسـتحبة متعـددة علـ
  ع األغسال.يكون له حظ من ثواب جميس

  نعم. ج:هل من األغسال المستحبة، غسل للطواف؟  س:  :))))٣٣٣٣((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  : األسود الحجر عند الدعاء ):٤( المسألة �

 األسـود الحجـر مـن دنـوت إذا :قـال ×عبداهللا أبي عن عّمار بن معاوية صحيح
 ،منـك يتقبل أن اهللا واسأل ،|النبي على وصّل ،عليه وأثن اهللا واحمد ،يديك فارفع

 تستلمه أن تستطع لم فإن ،بيدك فاستلمه تقّبله أن تستطع لم فإن ،وقّبله الحجر استلم ثم
 اللهـم ،بالموافاة لي لتشهد تعاهدته وميثاقي ،أديتها أمانتي اللهم> :وقل ،إليه فأشر بيدك

 وأّن ،لـه شـريك ال وحـده اهللا إال إلـه ال أن أشـهد ،نبيـك سـنة وعلـى ،بكتابك اتصديًق
 وعبادة ،والعزى وبالالت والطاغوت بالجبت فرتوك باهللا آمنت ،ورسوله عبده امحمًد

 ،فبعضـه كلـه هذا تقول أن تستطع لم فإن. <اهللا دون من ُيدعى ند كل وعبادة ،الشيطان
 لـي واغفـر مسـحتى فاقبل ،رغبتي عظمت عندك وفيما ،يدي بسطت إليك اللهم> :وقل

                                      
 .١٥٩وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 www.zanjani.irالموقع الرسمي:  )٢(

 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥لرقم هـ، وبا ١٤٣٩استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام  )٣(
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. )١(<واآلخرة االدني في الخزي ومواقف والفقر الكفر من بك أعوذ إني اللهم ،وارحمني
 مواثيـق أخـذ لمـا اهللا إن :قـال ×عبـداهللا أبـي عن اأيًض عّمار بن معاوية صحيح وفي
 لـي لتشـهد تعاهدتـه وميثـاقي ،أديتهـا أمـانتي :يقـال فلـذلك ،فالتقمها الحجر أمر العباد

  . )٢(بالموافاة
  : الطواف في الدعاء ):٥( المسألة �

 ،أشـواط سـبعة بالبيـت طـف :القـ ×عبـداهللا أبـي عـن عّمـار بن معاوية صحيح
 كمـا )٣(المـاء طلـل علـى بـه يمشى الذي باسمك أسالك إني اللهم> الطواف في وتقول
 باسمك وأسألك ،عرشك له يهتز الذي باسمك وأسألك ،)٤(األرض جدد على به يمشي
 الطـور جانـب من موسى به دعاك الذي باسمك وأسألك ،مالئكتك أقدام له تهتز الذي

 ما |لمحمد به غفرت الذي باسمك وأسألك ،منك محبة عليه لقيتوأ له فاستجبت
 مـن أحببـت مـا وكـذا كـذا بي تفعل أن نعمتك عليه وأتممت ،تأخر وما ذنبه من تقّدم

  .<الدعاء
 الـركن بـين فيمـا وتقـول |النبـي علـى فصـّل الكعبـة بـاب إلى انتهيت وكلما

َنًة ِوِمْنُهم مَّن َيُقوُل َربََّن{ األسود والحجر اليماني ا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخـَرِة َحسـَ
  .}َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر

 وال جسمي تغير فال مستجير خائف وإني ،فقير إليك إّني اللهم> :الطواف في وقل
  .)٥(<اسمي تبدل

  

                                      
 .١ح  ١٢/ أبواب الطواف ب  ٣١٣:  ١٣وسائل الشيعة  )١(

  .٢ح  ١٢/ أبواب الطواف ب  ٣١٤:  ١٣وسائل الشيعة  )٢(
  أي ظهر الماء. )٣(
 أي األرض الغليظة المستوية. )٤(

  .١ح  ٢٠/ أبواب الطواف ب  ٣٣٣:  ١٣وسائل الشيعة  )٥(
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  : آخر دعاء ):٦( المسألة �

 فتصـدق ـ ببابـك مسـكينك فقيـرك سـائلك> :الدعاء بهذا ادع :الفقهاء بعض وقال
ـ  بك العائذ مقام وهذا ـ عبدك والعبدـ  حرمك والحرمـ  بيتك البيت اللهمـ  بالجنة عليه

ـ  النـار من المؤمنين وإخواني وولدي وأهلي ووالدي فأعتقنيـ  النار من بك المستجير
  . <كريم يا جواد يا

  : الميزاب عند الدعاء ):٧( المسألة �

 حجــر[ الحجــر بلــغ إذا ×الحســين بــن علــي كــان حميــد بــن عاصــم صــحيح
 وعـافني برحمتك الجنة أدخلني اللهم> :فقال رأسه رفع الميزاب يبلغ أن قبل] إسماعيل

 فسقة وشر واإلنس الجن فسقة شر عني وادرأ الحالل الرزق من علي وأوسع السقم من
  .)١(<والعجم العرب
  : المشرفة الكعبة ظهر في الدعاء ):٨( المسألة �

 الكعبـة ظهر إلى انتهى لما يقول ×عبداهللا أبا سمعت :قال أذينة نب عمر صحيح
 عملـي إّن ،والكـرم والجـود والطـول المـّن ذا يـا :]إسـماعيل حجر[ الحجر يجوز حين

  . )٢(العليم السميع أنت إنك مني وتقّبله لي فضاعفه ضعيف
  : الملتزم عند الدعاء ):٩( المسألة �

 إن اللهـم :قال الملتزم أتى إذا ،‘لحسينا بن علي إن :×عبداهللا أبي عن روي
 مـن وأفـواج رحمـة مـن أفـواج وعنـدك ،خطايـا مـن اوأفواًج ذنوب من اأفواًج عندي
 ،لـي استجب ،يبعثون يوم إلى أنظرني :قال إذ إليه خلقه ألبغض استحباب من يا ،مغفرة
  .)٣(]وكذا[ كذا بي وافعل
  

                                      
  .٣٤٠ح  ١٠٥:  ٥تهذيب األحكام  )١(
  .٦ح  ٢٠/ أبواب الطواف ب  ٣٣٥:  ١٣وسائل الشيعة  )٢(
  .٣ح  ١٩/ أبواب الطواف ب  ٣٩٣:  ٩مستدرك وسائل الشيعة  )٣(
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  : اليماني الركن عند الدعاء ):١٠( المسألة �

 بحـذاء صـرنا فلمـا الطواف في معه كنت :قال ×الرضا الحسن أبي عن روي ـ١
 وخـالق العافيـة، يولـ يـا اهللا يـا :قـال ثـم السـماء إلـى يـده فرفع ×قام اليماني الركن
 وعلـى علّي بالعافية والمتفّضل بالعافية، والمنان بالعافية، والمنعم العافية، ورازق العافية،
 وارزقنا ،محمد وآل محمد على صّل ورحيمهما واآلخرة الدنيا رحمن يا خلقك، جميع

ــة، ــة، ودوام العافي ــام العافي ــة، وتم ــكر العافي ــة وش ــي العافي ــدنيا ف ــرة ال ــاأرحم واآلخ  ي
  . )١(الراحمين

 الـذي هللا الحمـد> :قل ثم الكعبة إلى رأسك فارفع اليماني الركن إلى بلغت إذاـ ٢
 خيار له اهِد اللهم ،اإماًم اعلًي وجعل ابًين امحمًد بعث الذي هللا والحمد ،وعّظمك شّرفك
  . )٢(<خلقك شرار وجّنبه خلقك
  : السابع الشوط دعاء ):١١( المسألة �

 وبلغـت )٣(طوافـك مـن فرغـت إذا :×عبـداهللا أبـو قـال عّمـار بن معاوية صحيح
 ،البيت على يديك فابسط بقليل اليماني الركن دون المستجار بحذاء وهو الكعبة مؤخر
 العائـذ مكان وهذا ،عبدك والعبد ،بيتك البيت اللهم> :وقل بالبيت وخدك بدنك والصق

 هـذا فـي بذنوبه لربه يقر مؤمن عبد من ليس فانه ،عملت بما لربك أقر ثم <النار من بك
  . اهللا شاء إن له اهللا غفر إال المكان

                                      
 .٧ح  ٢٠/ أبواب الطواف ب  ٣٣٥:  ١٣وسائل الشيعة  )١(

 .٥ح  ١٢: أبواب الطواف ب  ٣١٥:  ١٣وسائل الشيعة  )٢(

ف في هذا الحديث هو الكـون فـي الشـوط السـابع، ذكر بعض الفقهاء أن المراد من الفراغ من الطوا )٣(
 عّبر بذلك لقرب الفراغ من الطواف. وذلك بقرينة بقية الروايات.
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 هفضـاعف ضـعيف يعملـ إن اللهم ،والعافية والفرج الروح قبلك من اللهم> :وتقول
 وتخيـر ،النار من باهللا تستجير ثم <خلقك على وخفي مني عليه اطلعت ما لي واغفر ،لي

  . )١(االسود الحجر ائت ثم ،اليماني الركن استلم ثم ،الدعاء من لنفسك
  : الطواف مكروهات من ):١٢( المسألة �

  . الكريم القرآن وقراءة ،والدعاء ،تعالى اهللا ذكر بغير الكالم -١
 . الصالة في يكره ما وكل ،األصابع وفرقعة ،والتثاؤب ،التمطيو ،الضحك -٢

  . اأيًض والريح بل ،والغائط البول مدافعة -٣
  

                                      
 .٤ح  ٢٦/ أبواب الطواف ب  ٣٤٥:  ١٣وسائل الشيعة  )١(
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 الطــواف صــالة
  
  





 

  
  
  

ِهيَم َوِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْيـَت َمَثاَبـًة لِّلنَّـاِس َوَأْمنـًا َواتَِّخـُذوْا ِمـن مََّقـاِم ِإْبـَرا: {تعالى اهللا قال
َماِعيَل َأن َطهِّــَرا َبْيِتــَي ِللطَّــاِئِفيَن َواْلَعــاِكِفيَن َوالرُّكَّــِع  لى َوَعِهــْدَنا ِإَلــى ِإْبــَراِهيَم َوِإســْ ُمصــَ

  . )١(}السُُّجوِد
  : الطواف صالة إلى المبادرة): ١( المسألة �

 قصـد في والمدار، الطواف صالة إلى )٢(تبادر أن عليك الطواف نهاية بعد متفق:
  .العرف المبادرة
  .العرفية المبادرة تستحب :عصفور آل
  ؟ساعة نصف بمقدار وصالته الطواف بين الفصل حكم ما س:

  إذا لم يكن لمسامحة فال يضر. :)٣(الخوئي
والظاهر  ،حوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصالة بعد الطوافاأل > :)٤(السيستاني

فضل أو أنسب أئق لالستراحة أو لتحصيل مكان الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقا ّنأ
بخـالف االشـتغال بعمـل مسـتقل آخـر  ،للصالة ونحو ذلـك ال ينـافي المبـادرة العرفيـة

  .<كالصالة قضاًء عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك

                                      
 . ١٢٥:  البقرة )١(

 .آخر عند وجوبي واحتياط، البعض عند فتوى )٢(

 .٧٤٧: س  ٢صراط النجاة  )٣(

 . ٢٠٣ -٢٠٢وملحقاتها :  الحجمناسك  )٤(
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الفصـل بمقـدار  تتحقق المبادرة العرفية إلى صـالة الطـواف بعـد الطـواف مـع ال>
، كمـا ال بـأس بـه لـدرك وقـت به بمقدار عشـرة دقـائق مـثًال نصف ساعة، نعم ال بأس

  .<فضيلة الفريضة، وهكذا في حال االضطرار إلى الفصل وإن طال
إذا احتاج الطائف إلى تجديد الطهارة بعد الفراغ مـن الطـواف وقبـل اإلتيـان  س:

صـل زوجته احتاجت إلى ذلك وكان القيام به يستغرق ساعة مثًلا فهل الف بصالته أو أّن
  بها يخّل بالمواالة المعتبرة احتياًطا بين الطواف وصالته؟

لكنه ال يضـر حيـث يكـون عـن اضـطرار، ولكـن احتيـاج  ،نعم يخل بالمواالة ج:
إلى مرافقة زوجها عند تجديدها للطهارة بـين طـواف وصـالته لـيس عـذًرا فـي  المرأة

  فيهما.إخالل الزوج بالمواالة بين طواف نفسه وصالته إلمكان التأجيل 
قيمت صالة الجماعة في المسـجد الحـرام فلـم أإذا انتهى الطائف من طوافه ف س:

يتمكن من أداء صالة الطواف إّال بعد االنتهاء منها فهل يضر هذا الفصل بالمواالة بـين 
إذا كانت الجماعة لصالة الفريضة واشترك فيها لم يضـره ذلـك،  ج:الطواف وصالته؟ 

ن لم يشـترك إوصالته بمقدار يسير كعشر دقائق والطواف وكذلك إذا وقع الفصل بين 
  .حوط لزومًا اعادة الطواففي صالة الجماعة، وأما مع زيادة الفصل على ذلك فاأل

بصالة الطـواف نيابـة عـن الغيـر ثـم  هل يحق لمن أتى بالطواف أن يأتي أوًال س:
  ليس له ذلك. ج: يأتي بها لنفسه؟

ــر( :)١(السيســتاينالسيســتاينالسيســتاينالسيســتاين ــين الطــواف وصــالة الطــواف  يغتفــر الفصــل غي الطويــل ب
ليه لتجديد غسلها أو وضوئها المطلـوب منهـا. وأمـا إللمستحاضة بالمقدار الذي تضطر 

اذا اغتسلت أو توضأت وتخلل فصـل طويـل بينـه وبـين الطـواف أو الصـالة فعليهـا أن 

                                      
 www.sistani.orgالموقع الرسمي  )١(
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ا ا منه قبل أن تطوف أو تصلي. وتيممها إمـا بـدل الغسـل وإمـتتيمم في المسجد أو قريًب
  .)ابدل الوضوء حسب اختالف وظيفتها كما تقدم آنًف

قـرب ـ والمطـاف مـزدحم ـ لو خرجت في الطواف وأخذت أبحـث عـن األس:
  دقيقة ـ ثم صليُت ـ ما حكم صالتي؟ ١٥واستغرق بحثي 

ال باالنتظـار كـذلك أو إا منـه ذا كان ال يحصل على مكان خلف المقام قريًبـإ ج:
  فصالته صحيحة.  ،كثرأ

 فهل وصالته، الطواف بين الحرم في الجماعة صالة فصلت إذا :س :)١(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
 ال أو القـرآن وقـراءة والفريضـة كالنافلـة آخـر عبـادي بعمـل يقـوم أن للشخص يصح
  المذكور؟ العمل يصح وال ذلك له يجوز

  .المذكور العمل يصح :ج

ة يجوز الفصل بين الطـواف وصـالته بفتـرة زمنيـة ال تخـّل بـالمواال :الفيـاض الفيـاض الفيـاض الفيـاض 
العرفية المعتبرة بينهمـا، وال فـرق فـي ذلـك بـين أن يكـون الفصـل بينهمـا باالختيـار أو 
باالضطرار، وال يمكن تحديد ذلـك بنصـف سـاعة أو أكثـر أو أقـّل، فطالمـا لـم تفـت 

  المواالة فالصالة صحيحة. 

هل يضر الفصل بـين الطـواف وصـالته بمـا يصـل إلـى نصـف سـاعة بسـبب  س:
  ة، ومن دون المشاركة فيها؟إقامتهم لصالة الجماع

  ال يضر ذلك المقدار، وإن لم يشارك في الجماعة. ج:

                                      
  .١٧٤مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )١(
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لو خرج بعد الطواف ومعه أهله، فأوصلهم إلى مكان الصالة، ثم  :)١(السيد صادق
  عاد هو ليصلي، واستغرق ذلك عشرين دقيقة؛ ال يضر مثل ذلك بالفورية العرفية.

  : بالمبادرةالطواف عند اإلخالل  حكم): ٢( المسألة �

  .الطواف إعادة تجب ال: )٤(الصافي -)٣(الشيرازيانـ )٢(الخامنئيـ  الخميني
  .الطواف إعادة عليه :)٦(الخراساني -)٥(الخوئي

ـوش شـده اسـت و او را بـه  :)٧(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين �Ãبعد از طواف نسـاء ب �̂ [استفتاء] ز
ا آورد �� طواف را  � �N از طواف را �O ده اند حال فقط رستان ;� �Õايد؟ب �O اتيان e  

ا آورد، احتياط واجب در اعاده طواف است. � �N از را �O (جواب  
 المبـادرةخـّل بألـو ومًا إعادة الطواف [بعـد الصـالة]. >األحوط لزو :)٨(السيستاني

به  على حجة شرعية ـ أو أخّل اأو معتمًد امركًب ًالسواء أكان جاه -عن جهل قصوري 
حكم بصحة صالته وطوافه وال شيء عليـه،  ؛عد الصالةولم يعلم ولم يتذكر إّال ب انسياًن

  . ا<إلى الفصل بينهم اوكذا إذا كان مضطًر
  .وصالته طوافه ويصح، العمد مع يأثم الحكيم:

                                      
  . ٥٨٩: م  مسألة ١٠٠٠ )١(
  . ٨٢٠المناسك الفارسي : س )٢(
 .١٥٢٥ م الحج : مناسك جامع )٣(

 . ٥٧٧استفتاءات حج : س  )٤(

  . ٣١٩:  المحشى المناسك )٥(
 http://wahidkhorasani.comي: الموقع الرسم )٦(
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٧(
  . ٢٠٢وملحقاتها : مناسك الحج  )٨(
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عتبـر المـواالة العرفيـة بـين الطـواف وصـالته ، واإلخـالل بهـا يضـّر ت :)١(الفياض
  من إعادته وإعادة الصالة . بّد بالطواف وال

فوات المواالة بين الطواف وركعتيه سواء كان لعـذر أو لغيـر  :س :))))٢٢٢٢((((اهلامشياهلامشياهلامشياهلامشي
  عذر، هل يوجب بطالن الطواف فيعيده من جديد؟

(كمـن طرقهـا  ال في الموارد المنصوص بها في المناسكإنعم يوجب البطالن  ج:
  الحيض ومن أحدث بعد الطواف وقبل الصالة، ومن داهمه وقت صالة الفريضة).

، الطـواف إعـادة يجب فال اإلخالل في امعذوًر وكان لمواالةبا أخّل لو الزنجاني:
  .وركعتيه الطواف إعادة ثم الصالة اوجوًب فاألحوط وإال

�  عذر بدون كه ك¯ :))))٣٣٣٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين �dازش طواف و ب �O كـه حـدی بـه انداخته فاص� 
�  از عر�q  مواÉت �dاز گر رفته ا ب �O خوانده، را e و طواف e از �O وانده ا و كند اعاده را � �N گر 
از، خواندن از بعد �O از و طواف �O كند اعاده را .   

ت به كه ك¯ اعت صفوف تشكيل عذری مثل }� �<  ��  � Mdندانس ،Øمسأ  � �dو  طـواف بـ
از �O از انداخته فاص� آن �O يح طوافش وB ندارد به اعاده نيازی و است.  

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

ا ظاهر الكالم السابق أن إعادة الطواف وصالته فتوى، ومثله ا مسألة موجودة أيضـً
ــاط  ــو االحتي ــي ه ــذكور المناســك العرب ــمي، إال أن الم ــع الرس ــتفتاءات الموق ــي اس ف

  الوجوبي، وإليك النص:

                                      
  www.alfayadh.com الموقع الرسمي:  )١(
  www.hashemishahroudi.orgالموقع الرسمي  )٢(
 .٦٣٦ -٦٣٥المناسك الفارسي: م  )٣(
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) تجب مراعاة المواالة بين الطواف والصالة، فتجـب بعـد الطـواف ٥٠٢((المسألة 
بعد الطواف  المبادرة إلى الصالة بال فصل عرفي بينهما، والمراد بالمواالة المبادرة إليها

بحيث تحسب الصالة عرًفا من توابعه وملحقاته؛ نعم لو أخـّل بـالمواالة بينهمـا صـّحت 
ولم تجب إعادة الطواف، هذا إذا كان معذورًا في اإلخالل بها، وإّلا فـاألحوط وجوًبـا 
في حّقه إعادة الطواف وصالته إن كـان أتـٰى بهـا، وإال فـاألحوط أن يصـّلي ثـّم يعيـد 

  يه).الطواف وركعت
  .الطواف بطالن األحوط :)١(الحائري

  : واإلخفات الجهر): ٣( المسألة �

  .واإلخفات الجهر بين فيها يتخير متفق:
  : الواجب الطواف صالة مكان): ٤( المسألة �

 أفضل كان المقام إلى قرب وكلما، المقام خلف كونها وجوًبا األحوط الخميني:
من الصالة خلف المقـام لإلزدحـام بحيـث  . ولو لم يتمكنالناس يزاحم بحيث ال لكن

يصدق عليه الصالة عند المقام؛ يصـّلي علـى يمـين المقـام أو يسـاره بحيـث يقـال أنـه 
 ومـع، والخلف الجانبين من المقام إلى األقرب يختاريصّلي عند المقام. فإن لم يمكنه ف

عـن  وإن كان الجانبان أقرب من الخلـف لكـن خـرج الجميـع. الخلف يختار التساوي
صدق كونها عنده ال يبعد االكتفاء بالخلف، لكن األحوط إتيان صالة أخرى في أحـد 
الجانبين مع رعاية األقربية، واألحوط إعادة الصالة مع اإلمكان خلف المقام لو تمكـن 

  بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.
ن فـإ : تجب الصالة خلف المقام قريًبا منه بشرط عدم مزاحمة اآلخرين.الخامنئي

صّلى في المسجد الحرام خلف المقام ولو بعيًدا عنـه، بـل ال يبعـد االجتـزاء  لم يتمكن
   .)١([خلف المقام] بإتيانها في أي موضع من المسجد الحرام

                                      
 .٩٣ والعمرة : الحج في مسائل )١(
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ذكرتم في مناسك الحج، فـي فصـل صـالة الطـواف (بـل ال يبعـد االجتـزاء  س:>
الحكــم صــورة بإتيانهـا فــي أي موضــع مــن المســجد الحــرام) فهــل مــرادكم مــن هــذا 

ال يشـمل صـورة  ج:ر، أم يشـمل حتـى صـورة االختيـار؟ االزدحام الشديد واالضـطرا
اإلتيان بصالة الطواف فـي أي مكـان داخـل المسـجد الحـرام وقال أيًضا > .)٢(االختيار<

وإن كان مراعاة األقرب فاألقرب  الف مقام إبراهيم مجٍز حتى اختياًريصدق عليه أنه خ
  . )٣(<أولى وأحوط

يصـّلي فـي أي ف يـتمكن لـم إنفـ األظهر لزوم اإلتيان بها خلـف المقـام،خوئي: ال
بعـد الطـواف > مكان من المسجد مراعًيا األقرب فـاألقرب إلـى المقـام علـى األحـوط.

الواجب جئت إلى خلف المقام، وإذا به مكـتظ بالمصـّلين الطـائفين ببعـد عشـرة أمتـار 
وجدت مكاًنا في هذا المجال، فهـل يجـب مثًال، ولكن لو انتظرت لخمس دقائق مثًال ل

علـّي االنتظــار وتــدقيق البحــث؟ أم يجــزئ أن أصــّلي خلــف األمتــار العشــرة مــن دون 
  .)٤(انتظار؟ ج: ال يجب االنتظار<

األحوط أن يجمع . وإن لم يتمكن فمنه قريًبا× إبراهيم مقام خلفالسيستاني: 
ومع تعذر الجمع كذلك  بعيًدا عنه.بين الصالة عنده في أحد جانبيه، وبين الصالة خلفه 

يكتفي بالممكن منهما. ومع تعـذرهما مًعـا يصـّلي فـي أي مكـان مـن المسـجد مراعًيـا 
لألقرب فاألقرب إلى المقام على األحوط األولى. ولو تيسرت له إعادة الصـالة خلـف 

 :س> .المقام قريًبا منه بعد ذلك إلى أن يضيق وقت السعي أعادها على األحوط األولـى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
، فـالمراد مـن الجملـة ٧٧٩، م٧٧٨أضفنا قيد (خلف المقام) للتصـريح بـه فـي المناسـك الفارسـي : م )١(

  األخيرة نفي اشتراط (األقربية) إلى المقام.
  . ١٤٧٢٩٣، ورقم ١٣٨٩/  ١/  ٨استفتاء خطي بختم مكتب طهران، بتاريخ  )٢(
  مجلد االستفتاءات الجديدة .  www.leader.irالموقع  )٣(
  . ٤٩٩مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )٤(
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ا مـن المقـام مـن جهـة من ال يتمكن من اداء صالة الطـواف قريًبـ ّنأورد في المناسك 
ا حد جانبيه و بين الصـالة خلفـه بعيـًدأن يجمع بين الصالة عنده في أحوط الخلف فاأل

نه هل يجب االنتظار لنصف ساعة مثًال أنه ماهو حّد عدم التمكن بمعنى أوالسؤال  ،عنه
إذا أتـي بـاطواف واراد اإلتيـان بصـالته  ج: يجب االنتظار؟حتى يتمكن من ذلك ام ال 

وجد انه غير قادر على ادائها خلف المقام قريبـًا منـه يجـوز لـه االتيـان بصـالتين علـى 
   النهج المذكور و ال يلزمه االنتظار و ان كان األحوط االنتظار بمقدار عشر دقائق.

م تجـوز أحتـى يخـف الزحـام ا من المقام هل يجب االنتظار عند الزحام قريًب س:
االنتظـار بمقـدار ال يخـل بالمبـادرة  ج:ا عنـه بعشـرة أمتـار؟ المبادرة للصالة خلفه بعيًد

  .ن لم يجبإحوط وهو األ –كعشر دقائق  –العرفية 
ا إذا عنه خاًص انما يدفعن بعيًدإال يسمح للنساء الصالة خلف المقام مباشرة و  س:

فإذا انتهت المعتمرة مـن طوافهـا  ،بعيد عن المقام أّذن للجماعة حيث يجمعن في مكان
ن تصلي في المكان البعيد المحدود لها ـ مع مراعاة كونها خلف المقـام ـ أهل يكفيها 

وال  ،يكفيها ما ذكر ج: قرب؟أم يجب عليها االنتظار أو اإلعادة عن التمكن في مكان أ
  يجب عليها اإلعادة.

ا منــه وجــاز عنــد المقــام وال خلفــه بعيــًد إذا لــم يتيســر أداء ركعتــي الطــواف س:
ن يكـون ذلـك فـي المسـجد الحـرام أداؤهما في أي موضع مـن المسـجد فهـل يلـزم أ

داؤهما عندئذ في أي مكان من المسـجد الحـرام أيجوز  ج: صلي؟ وما هي حدوده؟األ
 �حتى في القسم المستحدث، وحـدود المسـجد الـذي كـان علـى عهـد رسـول اهللا 

المؤرخة للتوسعات التي حصلت بعد ذلك العهد، ولكن المـذكور  مذكورة في الكتب
كـان أوسـع بكثيـر ممـا  �براهيم وإسـماعيل إن المسجد الذي خطه أفي النصوص 

فـي حالـة  س:> .)١( <۱٥٤ص ۳الحـظ الوسـائل ج �ئمة واأل�كان في زمن النبي 

                                      
 .٢٠١ -  ٢٠٠ج وملحقاتها : مناسك الح )١(
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رفـي وال عدم القدرة على أداء صالة الطواف الواجب خلف مقام إبراهيم بالصـدق الع
في أي موضع من المسجد الحرام بسبب الزحام الشديد فهل يجـوز لـه الصـالة خـارج 
المسجد الحرام (الساحات الخارجية) أم ينتظر الحصـول علـى مسـاحة فارغـة ولـو مـع 

  .)١(يصلي في المسجد ولو مع فوات المواالة< ج:فوات المواالة؟ 
. ومـع تعـّذر عنده أنه عرًفا يصدق بنحو منه قريًبا× إبراهيم مقام خلف: الحكيم

 علـى المحافظـة مـع المسـجد بقـاع مـن فـاألقرب األقرب رعاية وجوًبا األحوطذلك ف
 قصـر مـع إال، بقربـه إيقاعهمـا علـى القـدرة أجـل مـن االنتظـار يجب وال. خلفه كونها
  .االنتظار وجوًبا فاألحوط، المدة

م، فـإن تعـذر حـاول أن قريًبا من المقام بنحو تكون الصالة خلف المقاالهاشمي: 
يجـد مكاًنــا قريًبـا منــه مـن أي جانــب، وإن تعـذر صــّلى فـي أي مكــان مـن المســجد، 
واألحوط أن يكون في نفس جهة المقام إلى الكعبـة مراعًيـا األقـرب فـاألقرب خلـف 

في حالة عدم القدرة على أداء صالة الطـواف الواجـب  س:المقام أو من أحد جانبيه. >
الصـدق العرفـي وال فـي أي موضـع مـن المسـجد الحـرام بسـبب خلف مقام إبـراهيم ب

الزحام الشديد فهل يجوز له الصالة خارج المسـجد الحـرام (السـاحات الخارجيـة) أم 
الـالزم فـي هـذه الحالـة  ج: ينتظر الحصول على مساحة فارغة ولو مع فوات المواالة؟

واف والصالة لو تمكن الصالة في المسجد ولو بعد فوات المواالة، واألحوط إعادة الط
  )٢(منهما بعد ذلك بال مشقة<.

إذا كان الزحام شديًدا يجوز اإلتيـان بهـذه . والمقام خلف وجوًبا األحوط مكارم:
وخاصـة إذا كانـت جماعـة  الصالة على أحد جانبي مقام إبراهيم أو خلفـه مـع فاصـلة.

إلـى خلـف مقـام الطائفين حول البيت المعظم كبيرة جًدا بحيث تصل دوائـر الطـائفين 

                                      
  هـ . ١٤٣٤ /١١ /١٠استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )١(
  .١٠٨، س ٤٣استفتاءات في الحج:  )٢(
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ففي هذه الصـورة ينبغـي عـدم  ، فيكون اإلتيان بصالة الطواف هناك صعًبا.×إبراهيم
بل يصليها حيـث  ،×اإلصرار على االتيان بصالة الطواف على مقربة من مقام إبراهيم

  .ال توجد فيه هذه المشكلة
هـا . وإن لم يتمكن فيجـوز اإلتيـان بمنه قريًبا× إبراهيم مقام خلف الخراساني:

على األحوط وجوًبـا ال يتعـدى خمسـة > خلف المقام إلى ما يقرب من ظالل المسجد
 فيالمقام  من قريًبا صّلى، وإن لم يتمكن )١(آخر صحن المسجد الفعلي< إلىعشر متًرا 

 .المسجد من مكان أي في يصّلي أيًضا منه التمكن عدم ومع، األحوط على جانبيه أحد
تأخير الطواف والصالة ليتمكن مـن الصـالة  -ت الطوافمع بقاء وق ->األحوط وجوًبا 
، >تصح صالة الطواف في الطبقة الفوقانية بالمقدار المتعارف، وأما مع قريًبا من المقام<

   .)٢(الشك في صدق (خلف المقام) فال تصح الصالة<

دنـش بـه مسـجداsرام  :)٣(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين ـا� اسـت كـه ;� � �N قطـع å � �æ [استفتاء]
̂� كـه هسـت �� ميسور نيست و  واند در #ان م� � �N از طواف را خودش �O است آ�� ��� حر

د؟ يب بگ��   . تواند ��
وانـد و خـودش e بنـا;�  � �N ـرامsاز طـواف را در مسـجد ا �O د كه ئب بگ�� يد �� جواب) ��

واند. � �N ل اقامتr از طواف را در �O احتياط واجب  
 فـي ىصّل المقام خلف الةالص تعذر نإف ،المقام خلف بها تياناإل يجبالفياض: 

 إلـى فـاألقرب األقرب مراعاة واألجدر األحوط كان وإن شاء، المسجد من موضع أي
  .المقام

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
  مصدر السابق.لا )٢(
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٣(
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، ويجـب أن �يجب اإلتيان بصالة الطواف خلف مقام إبراهيم  الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
  يكون المصّلي قريًبا منه أيًضا إلى درجة أن يقال أنه صّلى (عند المقام).

شرط في حال الزحام، بل يكفي اإلتيان بها في كـل موضـع ال تجب مراعاة هذا ال
بشرط أن تكون الصالة خلف المقام بأن يجعل المقام أمامه،  يتفادٰى به الزحام، و لكن

الصالة علٰى يمين المقـام أو  أي يصّلي في مكان يقع المقام بينه وبين الكعبة، وال تصّح
  .شماله وإن كان أقرب إليه

لـو عجـز عـن إتيـان الصـالة عنـد المقـام . وسواء وجانباه المقام خلف السبحاني:
بسبب الزحام، يأتي بها في أقرب موضع للمقام سواء أكان ذلك الموضع خلف المقـام 
أم في أحد جانبيه، ومـع وجـود الموضـع األقـرب إلـى المقـام ال يجـوز لـه إتيانهـا فـي 

ا يـؤدي الصـبر إلـى الموضع األبعد، وال يجب عليه الصبر حّتى يخلـو المقـام، بـل ربمـ
  فوات المواالة.
حاول أن يجد مكاًنـا قريًبـا . فإن تعّذر منه قريًبا× إبراهيم مقام خلف الحائري:

 منه من أّي جانب ويصّلي فيه، وإن تعّذر هذا ـ أيًضا ـ صّلى في أّي مكان من المسجد.
الزحـام يخفى أّن عنواني القرب والخلف يتـأّثران عرًفـا سـعة وضـيًقا بمـدى كثـرة  وال

  وقّلته.
من أحد الجانبين، فإن لم يتيّسر له  أو عنده المقام خلفتكون الصالة  الشيرازي:

  .ذلك يصليها حيث شاء من المسجد الحرام
 إذاعند المقام أو خلفه إلـى نهايـة المسـجد مـع الصـدق العرفـي. > السيد صادق:

، لـه الطـائفين دفع من ماماإلت على يأمن ال أو، االستقرار يمكنه ال كان أو، الزحام منعه
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إلى نهاية المسجد، فإن لم يتيّسر لـه ، (عليه عسًرا يكون ال بما فاألقرب األقرب فيراعي
  .)١( )<ذلك يصليها حيث شاء من المسجد الحرام

 وتكفيـه عنـده، صالهما أنه عليه يصدق بحيث منه اقريًب المقام خلف: الدين زين
فإن  .جانبيها أحد من خلفها صلى أم بموقفه رةللصخ اموازًي صّلى سواء كذلك، الصالة
 المقـام يكـون بحيـث الحـرام المسـجد مـن اعرًفـ المقـام خلف يصّليهما أن كفاه تعّذر
 حيـث صـالهما ذلـك مـن يـتمكن لم فإن عنه، ابعيًد كان وإن قبلته وفي لموقفه اموازًي
 خلـف فيه نيكو الذي الموضع إلى فاألقرب األقرب ويراعي الحرام، المسجد من شاء

 يتـرك فـال المقـام خلـف الصـالة من بعدئذ تمكن لو األخيرة الصورة هذه وفي .المقام
  ـ . سعى قد كان إنـ  والسعي، الصالة بإعادة االحتياط
 جانبيـه أحـد عنـد يصـليهما أو، لـه قبلـة يجعلـه بحيـث المقـام عنـد :عصفور آل
 المكـان فـي إال الطـواف صـالة تصـح الو .أفضـل األول كان وإن، الجنوبي أو الشمالي
  .الزحام منعه وإن المزبور
  : المقام خلف الصالة من للتمكن حلقة تشكيل): ٥( المسألة �

  إذا كان فيه أذية ومزاحمة لآلخرين فال يجوز. :)٢(الخامنئي

>مـاذا لـو أمكـن الحـاج أن يصـلي فـي الحلقـة، هـل يصـلي  .يجوز ال :)٣(الخوئي
مـن غيـره؟ ج: يجـوز اختيـاًرا تـرك الصـالة فـي داخلها أم ال؟ في فـرض أنهـا عملـت 

  الحلقة، لكفاية الصالة خلف المقام اختياًرا وإن كان بعيًدا، واهللا العالم<.
بشرية أو غيرها للتمكن حلقات ال مانع من إيجاد حاجز على شكل  :)١(السيستاني

ي من أداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، ولو استلزم ذلـك اإلسـاءة إلـى المصـل

                                      
  .٦٤٥ م : مسألة ١٠٠٠ )١(
  . ١٤٧٢٩٣، ورقم ١٣٨٩/  ١/  ٨استفتاء خطي بختم مكتب طهران، بتاريخ  )٢(
  . ٥٢٥ – ٥٢٤ س:  ٣ النجاة صراط )٣(
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من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله أداؤها في مكان آخر من المسـجد مـع 
تجوز الصالة خلف المقـام وان زاحـم > .مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك

 ،ذلك الطائفين، بل يحتمل تقديم صالة طواف الفريضة خلف المقام على الطواف منه
  .<م مزاحمة المصلين في ذلكفال يترك االحتياط للطائفين بعد

  ، فال تجوز .إذا كانت تؤذي الطائفين :)٣(الهاشمي -)٢(الفياض
ما يفعله بعض العوام من شّد األيدي والسواعد بعضها ببعض إليجاد طوق  مكارم:

ال ضرورة له، بل ال  ×حول المصّلي حتى يأتي بصالة الطواف قريًبا من مقام إبراهيم
  يه مزاحمة للطائفين أو لسائر المصلين.يخلو عن إشكال إذا كان ف

 فـي تجوز بل، المقام عند بالصالة اإلتيان السؤال مفروض في يجب ال الزنجاني:
 أمامـه المقـام يكـون بحيث، خلفه الصالة وقوع مراعاة مع ولكن المقام عن بعيد مكان
 بـل، لهم لالمجا وفسح الطائفين حال مراعاة بالحجيج واألولى، اعرًف الكعبة وبين وبينه
  .المذهب أو الطائفة وهن إلى أدى إذا ومزاحمتهم بهم التدافع تجنب يجب

  .والمصّلين الطائفين إضرار يجتنب ولكن، نفسه في يجوز :)٤(السيد صادق
  : محاذاة الرجل للمرأة وتقدّمها عليه في الصالة): ٦( المسألة �

  .ةالصال تصح: الزنجانيـ )٦(الهاشميـ  )٥(الحكيمـ  الخميني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ٢٠٦وملحقاتها : مناسك الحج   )١(

  www.alfayadh.com الموقع الرسمي:  )٢(
 .١٠٦، س٤٣استفتاءات في الحج :  )٣(

  . ٥٥١ م : مسألة ١٠٠٠ )٤(
 . ٨٧، المسألة ١منهاج الصالحين  )٥(

 .١٠٧، س٤٣استفتاءات في الحج :  )٦(
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فـال إشـكال فـي صـحة  قلـيًال اعليها ولو مقـداًر اإن كان الرجل متقدًم> الخامنئي:
إذا > ولكن في المنسك الجديـد .<صالتهما، وكذا إن كان بينهما فصل ولو بمقدار شبر

كانت الرجل محاذًيـا للمـرأة فـي صـالة الطـواف، أو كانـت المـرأة متقّدمـة، فالصـالة 
  .)١( <صحيحة

كانت صالة طواف الرجل بمحـاذاة المـرأة، أو كانـت المـرأة إذا  :))))٢٢٢٢((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  متقدمة فصالتهما صحيحتان.

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

في فتوى قديمة كان يشترط وجود فاصل شبر على األقل بين الرجل والمرأة، إال 
أن الفتاوى الجديدة ال تشترط ذلك، وقد ذكرنا هذا التغيير في الحبوة السادسـة، وهـذه 

  الفتوى تؤكد ذلك.
أة إذا كانـا متحـاذيين حـال األقوى صحة صالة كل مـن الرجـل والمـر> :يالخوئ

، وإن كـان أو أكثـر ، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصـل بينمـا مقـدار شـبرالصالة
جد المرأة ، أو يكـون بينهمـا حائـل، ا أن يتقدم الرجل بموقفه على مساألحوط استحباًب

فـي ذلـك بـين المحـارم وغيـرهم ، والـزوج ، وال فرق أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد
 ي صالة الطواف، أو أي صالة أخرى،إذا كان الرجل يصّل س:> ،)٣( <والزوجة وغيرهما

 حكـم صـالتهما ؟ فجاءت امرأة وصلت محاذية له، أو أمامه، وبينهما أقل من شبر، فما
  .)٤( <، واهللا العالمفي الفرض تبطل المتأخر صالته فقط ج:

                                      
  . ويالحظ في هذه الفتوى عدم وجود قيد (شبر).٩٥مناسك حج (ويرايش جديد) : م  )١(
  .٣٤٢ج (النسخة الموجودة على الموقع الرسمي): م مناسك الح )٢(
  . ٥٤٥، م ١٤٣:  ١منهاج الصالحين  )٣(
  . ٥٢٠ س:  ٣ النجاة صراط )٤(
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اعتبار عـدم محـاذاة المـرأة للرجـل وعـدم تقـدمها عليـه فـي حـال  :)١(السيستاني
  .م والتأخرالصالة ال يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقّد

، شـبر عـن والمـرأة الرجـل بـين الفاصلة تقل ال أن يجب الصالة في الخراساني:
الفصل بذلک  >هل المناط .مكة في إال مكروهة أذرع عشرة من أقل فاصلة مع والصالة

بين موقفيهما أم الفصل به بين جسميهما مع ما عليهما من اللبـاس أواإلحـرام ؟ المنـاط 
وجود الفصل بذلک بين جسميهما مع ماعليهما من اللبـاس<، >إذا کانـت رعايـة وجـود 
الفصل بقدر شبر بين الرجل و المرأة فـى حـال الصـالة فـى المسـجد الحـرام مسـتلزمة 

مرات فهل تجب مع ذلک رعاية هذا الفصل المذکور ؟ نعم تجب لتکرار الصالة لعدة 
  .)٢(<رعايته

يتعـّذر علـى النسـاء والرجـال  ×عند صالة الطواف في مقام إبـراهيم :)٣(مكارم
الوقوف بحيث ال يكونون متحاذين بسبب شّدة الزحـام، فقـد تصـلي المـرأة فـي مقـام 

  ج: ال بأس. متقدم على الرجل. فهل تصّح صالتهما؟
  وجوب الفاصل في زحام الحّج.يسقط  :)٤(ائريالح

 وال الرجـل علـى المـرأة تقـدم عـدم الطـواف صالة صحة في يشترط السبحاني:
 بـين المـواالة فـوات اسـتلزمت أو، الحـرج الشـرط هـذا رعايـة سببت ولو .له محاذاتها
  .رعايته تجب فال، والصالة الطواف

 كـان إن، ><المرأة ولو بقدر يسير على اال بأس إذا كان الرجل متقدًم> :)١(الفياض
  <.المتأخر صالة فتبطل شبر من أقلالفاصل 

                                      
  . ٢٠٦الحج وملحقاتها : مناسك  )١(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(
  . ٤٤٣ س:  ١ الجديدة الفتاوى )٣(
 .٩٤ والعمرة : الحج في مسائل )٤(
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  .الكراهة مع الصحة الظاهر :)٢(سيد صادقال
  : )٣(الصالة للطواف النيابة الواجب): ٧( المسألة �

إن تمكن من صالة الطواف بنفسه في صحن المسـجد الحـرام فبهـا، : )٤(الخامنئي
  واستناب أيضًا للصالة في صحن المسجد. وإال صّلى في الطابق العلوي،

 ،رضـي لزمتـه االسـتنابةن لـم يسـمح لـه بـالطواف فـي الطـابق األ>إ :)٥(السيستاني
وفي صورة غياب المنوب عنـه قـال   <ي صالة طواف النائبويحضر هو المسجد فيصّل

نـت فـي أا لتصـّلي صـالة الطـواف وانـه الطـواف فـوًرإتين يخبرك النائـب بعـد أبّد  ال>
>الواجب عليه في الفرض أن يصّلي في أي مكان من المسجد مراعًيـا لألقـرب  <.دكبل

إلى المقام على األحـوط األولـى، هـذا إذا كـان حاضـًرا فـي المسـجد. وإال فـاألحوط 
وجوًبا أن يجمع بين الصالة بنفسه في المكان الذي هو فيه، وبين استنابة شـخص آخـر 

  . )٦(ليصّلي في المسجد<
كان قادًرا علـى اإلتيـان بالصـالة بنفسـه بعـد طـواف النائـب خلـف إن  الهاشمي:

  المقام وجب، وإال أتى بها الطائف نيابة عنه.
بالنسبة لصالة الطواف والسعي إذا منعوا من ذلك في الطبقـة األرضـية أو > مكارم:

، )٧(<ُسمح لهم بـذلك ولكـّنهم سـيواجهون المشـقة والعسـر والحـرج، فـال إشـكال فيـه
  .)١(<المقام خلف فيه يطوف الذي الطابق في لصالةا ويكفيهم>

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . ٣٣ – ٣٢ المستحدثة : المسائل )١(
 .٦٢٦مسألة : م  ١٠٠٠ )٢(

 هذه المسألة ال تشمل الحائض والنفساء لوضوح عدم صحة الطواف منهما وال الصالة. )٣(

  . ٧٤٩المناسك الفارسي : س  )٤(
   www.sistani.orgالموقع الرسمي :  )٥(
 هـ . ١٤٣٥حجة / / ذو ال ١٧استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )٦(

  . ٣٨٥ س:  ٣ الجديدة الفتاوى )٧(
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 أمـًرا عنـده الصالة كان إذا إال، المقام عند الطواف صالة عليهم يجب السبحاني:
  .أمامهم المقام يقع نحو على العلوي الطابق في إقامتهاز فتجو، عليهم حرجًيا

 طواف بعد ابهم يأتي أن فعليه الصالة بنفسه على اقادًر كان نإ النجفي: -الفياض
  .عنه نيابة بهما يأتي أن النائب فعلى وإال النائب،

>يجوز في حال االضطرار صالة ركعتي الطواف في الطابق الثـاني  السيد صادق:
، وأمـا فـي %من المسجد الحرام، وكذا على السطح إذا كانت خلـف مقـام إبـراهيم 

بطابق أو طوابـق، وتحتـه  حال االختيار ففيه إشكال<، >ال يبعد جواز الصالة فوق المقام
كذلك، وكذلك بالنسبة للطواف والرمي والوقوف والسعي، وإن كـان األحـوط التـرك 

، >إذا لـم يمكنـه الطـواف حتـى محمـوًال، فينـوب عنـه )٢(خصوًصا مع عدم االضطرار<
شخص آخر في الطواف والصالة مًعا، إال إذا أمكنه الحضور للصالة بـال فصـل طويـل 

م إبراهيم إلى نهاية المسجد، وإذا لم يمكنه خلف المقام صالها عن الطواف خلف مقا
من كان خارج مكة، وكـان عليـه طـواف النسـاء  س:حيث شاء من المسجد الحرام<، >

ا؟ أو  فأناب في ذلك لتعذر أو تعّسر المباشرة، فهل يـؤدي النائـب صـالة الطـواف أيضـً
  .)٣(الصالة مًعا< يصليها المنوب عنه في بلده؟ ج: يأتي النائب بالطواف و

  ): نائب للطواف، وآخر للصالة :٨( المسألة �

ا  س: هل يجوز لمن وظيفتـه االسـتنابة فـي الطـواف وصـالته، أن يسـتنيب شخصـً
  للطواف، وآخر للصالة؟

  ال يبعد ذلك.: )٤(السيستاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ش .ه.١٣٨٧ /٣ /٩ بتاريخ خطي استفتاء )١(

  .١٠٣٦جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(
 . ٤/  ١٢٨/ ١٠٢٢٠استفتاء خطي برقم  )٣(

  . ١٩٧وملحقاتها : مناسك الحج  )٤(
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  األحوط وجوًبا أن يستنيب شخًصا واحًدا لهما.: )١(الهاشمي

  مشكل. :)٢(السيد صادق
  : واألذكار القراءة صحة): ٩( ألةالمس �

 وبقيـة التشـهد وكذا، صحيح بشكل والسورة الفاتحة يقرأ أن المكلف على يجب
  ؟الحكم فما التعلم من يتمكن ولم ذلك من يتمكن لم فإن. الواجبة األذكار

 اختيـار صـّلى بمـا أمكنـه وأجـزأت، وإن أمكـن وجـب :)٣(الخـامنئي -الخميني
 االقتــداء بشــخص عــادل، لكــن ال يكتفــي بصــالة اباًبواألحــوط اســتح، يلقنــه شــخص
  كما ال يكتفي باالستنابة. ،الجماعة

إذا لم يتمكن من القراءة بصورة صحيحة كامال بسبب اُالمّيـة أو ألسـباب  مكارم:
   أخرى رغم السعي والجهد الالزم كفاه المقدار الذي يقدر عليه.

 اجتزائـه فـي حها فال إشـكالمن تصحي اإن لم يكن متمكًن :الخراساني - الخوئي

، )٤(التصـحيح لزمـه ذلـك يتمكن منه في صالة الطواف وغيرها، وأما إذا تمكن مـن بما
فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فاألحوط أن يأتي بصـالة الطـواف حسـب 

  . )٥(اإمكانه وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيًض
زأه قـراءة الحمـد علـى الوجـه مـن تصـحيحها أجـ اإن لم يكن متمكًن السيستاني:

بـه، وإال فـاألحوط أن يضـم إلـى قراءتـه  امعتـًد االملحون، إذا كان يحسن منها مقـداًر
المقصود خصوص (سبحان [ ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإال فالتسبيح

                                      
  .٧٨، س ٣٢استفتاءات في الحج :  )١(
  .١٤٢مسألة : م  ١٠٠٠ )٢(
  . ٧٨٩م  :المناسك الفارسي  )٣(
  .الصالة حال معلم من الصحيحة القراءة يلقنه أن ويجزيه الخراساني: )٤(
  .أيًضا ويستنيب جماعة يصليها أن وجوًبا واألحوط، الملحونة بقرائته يصلي الخراساني: )٥(
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 . وإذا ضـاق)١( ]اهللا) واألحوط األولى أن يضم إليه التكبير وكون التسبيح بقـدر الحمـد
 االوقت عن تعلم جميعه فإن تعّلم بعضه بمقدار معتد به قرأه، وإن لم يتعلم بعضـه أيضـً 

، وإن لم يعرف أجـزأه أن اقرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه (قراءة القرآن) عرًف
ح. هذا في الحمد، وأما السورة فالظـاهر سـقوطها عـن الجاهـل بهـا مـع العجـز عـن يسّب

كم كل من لم يـتمكن مـن القـراءة الصـحيحة وإن كـان ذلـك التعلم. ثم إن ما ذكر ح
بسوء اختياره. نعم، األحوط األولى في هذا الفرض أن يجمع بين اإلتيان بالصالة علـى 

  الوجه المتقدم واإلتيان بها جماعة واالستنابة لها.
. بهـا الصـالة أجزأتـه لسانه لكنة الستحكام تصحيحها عن اعاجًز كان إن الحكيم:

 وإن، صـالته صـّحت بهـا وصـّلى خطـأه عـن غفـل فإن تصحيحها على اقادًر كان وإن
 يقـرأ ممـن بـالتلقين ولـو تصحيحها عليه وجب الخطأ احتمل بأن ولو خطأه إلى التفت
 تركهـا مـن بحكـم وكـان صالته بطلت اتسامًح وصّلى يفعل لم فإن، الصالة حين عليه
 الميسـورة القـراءة بـين جمـعال اوجوًبـ فـاألحوط الـتعلم عـن الوقـت ضـيق ومـع، اعمًد

  .واالستنابة
 فيهـا كـان فـإن، وقراءتـه صـالته صحة من يتأكد أن الطائف على يجب الفياض:

 ولـم وتسـامح تماهـل إذا ولكنـه، ذلـك من امتمكًن كان إذا تصحيحها عليه وجب خطأ
 فعليـه وإال، أمكن إن جماعة يصليها أن معه فاألظهر الوقت ضاق حتى بتصحيحها يقم
 أن بين رتخّي القراءة غير في الخطأ كان إذا نعم .واالستنابة فرادى الصالة بين معيج أن

 أن فوظيفتـه تصـحيحها مـن يـتمكن لـم إذا وأمـا، االستنابة وبين ومباشرة بنفسه يصليها
 الصـالة وبـين بينهـا يجمـع أن بـه واألجـدَر األحـوط كـان وإن، إمكانـه حسب يصليها
  أمكن. إن واالستنابة جماعة

                                      
 . ٢٠٥وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
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لو كانت قراءته ملحونة وضاق الوقت عن الـتعلم، يقـرأ بتلقـين الغيـر،  بحاني:الس
  ا.ولو لم يتيّسر له ذلك، يقرأ بما أمكنه ويستنيب احتياًط

إن تماهل وكانت قراءته ملحونة حتى ضاف الوقت فاألحوط أن يأتي  الهاشمي:
ا. بصالة الطـواف بحسـب إمكانـه، وأن يصـليها مأموًمـا إذا أمكـن، ويسـتنيب  لهـا أيضـً
  وكذلك األحوط ذلك إذا كان ال يتمكن من تصحيح قراءته في فترة الحج.

، أمكنــه كيفمــا يصــلي أن وجــب مطلًقــا الــتعلم علــى يقــدر ال مــن الشــيرازيان:
  .الجماعة مع يصلي أن استحباًبا واألحوط
 أن لـه فـاألحوط - بـالتلقين ولو - الصحيحة الصالة على يقدر لم إن :الدين زين

 لم فإن الواجب، الطواف صالة يصّلي بمن بعدها يقتدي ثم الصالة من يمكنه بما يأتي
 الصـورة هـذه فـي قدوتـه وتكـون اليوميـة، الصـالة يصـلي بمن صالته في اقتدى يجد

  .الثالثة األمور بين فيجمع عنه، يصلي من يستنيب ثم المطلوبية، برجاء
   : القراءة في باللحن الجهل): ١٠( المسألة �

  .صالته صحت الصحة عدم يحتمل لم إن :)١(الخامنئي - نيالخمي
ا فـي جهلـه إذا كان جاهًال باللحن في قراءته وكان معـذوًر السيستاني: -الخوئي

ــــذلك بعــــد الصــــالة. ــــم ب ــــى اإلعــــادة وإن عل  صــــّحت صــــالته، وال حاجــــة إل

رك ا فالالزم عليه إعادتها بعد التصحيح، ويجري عليه حكـم تـاوأما إذا لم يكن معذوًر
 صالة الطواف نسيانًا. 

ى بها صحت صالته. وإن التفت إلى خطئه ـ ولو إن غفل عن خطئه وصّل الحكيم:
بأن احتمل الخطأ ـ وجب عليه تصحيحها ولو بالتلقين ممن يقرأ عليه حين الصالة، فإن 

  ا.ا بطلت صالته وكان بحكم من تركها عمًدلم يفعل وصلى تسامًح

                                      
 . ٨٠٣المناسك الفارسي : س )١(
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باللحن في قرائته عن قصور صحت صالته، حتـى إذا  إذا كان جاهًالالخراساني: 
علم بذلك بعد الصالة أو في أثنائها بعد مضي محل التدارك، كما لو علـم بـاللحن فـي 

وأما إذا كان عن تقصير فعليـه إعادتهـا بعـد التصـحيح  .القراءة بعد ما دخل في الركوع
  .اسياًنا فحكمه حكم تارك صالة الطواف نإن كان في مكة، وإن كان خارًج

إذا كـان إذا كان معذوًرا في جهله صّحت صـالته، وال حاجـة لإلعـادة. و مكارم:
  .يعيدها، وإّال أثم وعصى مقّصًرا وجب ـ بعد تعّلم القراءة الصحيحة ـ أن

 وإن صـالته صـحت ىفصّل بذلك جاهًال وكان خطأ، قراءته في كان إذا الفياض:
 علـم إذا اإلعـادة عليـه تجـب وال ا،كًبـمر يكـون أن شريطة فيه يعذر ال مما جهله كان
 وكـذلك محلها، عن التجاوز بعد بالحال علمه كان إذا أثنائها في بل الصالة، بعد بذلك

  . اإلعادة عليه وجبت امعذوًر يكن لم لو نعم .فيه امعذوًر كان نإ ابسيًط جهله كان إذا
  فصالته صحيحة. -حتى ركع  –إذا كان غافًلا أو جاهًال  الهاشمي:

�  ك¯ :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين �dيح قرائتش بوده كه مطمB است �ام از بعد و MOا  TU  متوجـه
يد بوده، اشتباه قرائتش كه شود ـاز طـوافش و كنـد تصـحيح را قـرائتش �� �O ـيح طـور بـه راB 

واند، � �N �  .است او Bيح بعدى اiال و طواف و
  : جماعة الطواف بصالة اإلتيان): ١١( المسألة �

 الجماعـة مشـروعية فـي: السيستاني - الخوئي - مكارم - نئيالخام - الخميني
  .إشكال بها واالكتفاء الطواف صالة في

 برجـاء بهـا يـأتي أن لـه نعـم. جماعـة بهـا االكتفـاء عـدم وجوًبا األحوط الحكيم:
  .القراءة فيها اإلمام يتحّمل أن دون من المشروعية

  .جماعة الطواف بصالة اإلتيان يجوز الشيرازيان:

                                      
 .٦٥٢ارسي: مالمناسك الف )١(
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  : قيود إضافية:يهتنو
ي صـالة يحصل االحتياط االستحبابي المذكور بالصالة خلف من يصّلالخميني: 

  طواف واجب أو مستحب، لنفسه أو نيابة.
  . )١(واجب طواف صالة يصلي من خلف يصليهما أن األحوط :الخوئي

مشروعية الجماعة في صالة الطواف غير ثابتة فضًال عـن إعادتهـا >: )٢( السيستاني
 ،ي اليومية ؟ يشكل صـحتهيجزي أداء صالة الطواف باالئتمام بمن يصّل هل<، >عةجما
  .<حوط عدم االكتفاء بهواأل

 الواجـب ال، أصـلي واجـب طـواف ركعتـي يصـلي بمن يقتدي :)٣(السيد صادق
  .المندوب وال، ونحوه بنذر

  : المندوب الطواف صالة): حكم ١٢( المسألة �

  لطواف المندوب عمًدا.قيل يمكنه ترك صالة ا الخميني:
 علـى الصـالة تبـرتع المنـدوب الطـواف في : الدين زين -)٥(مكارم -)٤(الخوئي

   .األحوط
  الصالة للطواف المستحب مستحبة. الظاهر أّن: )٦(السيـستاني

ال يـرتبط الطـواف  :)٢(افيـالصـ -)١(ادقـالسـيد صـ -)٧(ياضـالف -الحكيم
  المندوب بصالته. 

                                      
 . ٦١٥ س:  ١ النجاة صراط )١(

  .٢٠٦وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
 .٦٢٩مسألة : م  ١٠٠٠ )٣(

 . ٥٠٥، س ١٦٧:  ٣صراط النجاة  )٤(

 . ٣٣٤المناسك المحشى :  )٥(

  .٢٠١وملحقاتها :  مناسك الحج )٦(
 ق.ه.١٤٢٩ /١٢/١١استفتاء مختوم بتاريخ  )٧(
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  : المندوب الطواف صالة مكان): ١٣( المسألة �

 فـي شـاء حيـث الطـواف صـالة يصـّلي أن المسـتحب الطـواف فـي يجـوز متفق:
  .)٣(االختيار مع حتى الحرام المسجد

  .أيًضا المسجد خارج بها اإلتيان جواز يبعد ال الخراساني:
  .المعظمة مكة في المسجد خارج بها اإلتيان يجوز الحكيم:

 واألحـوط، واضـطراًرا اختيـاًرا سـجدالم مـن شـاء حيـث يجـوز السـيد صـادق:
  .)٤(<رجاًء الحرام المسجد خارج الصالة تأدية ويمكن، >االضطرار على االقتصار

  ال تجوز صالة الطواف المندوب خارج المسجد. :)٥(الفياض
  :)٦( الة الطواف المندوب ماشيًاص): اإلتيان ب٤١( المسألة �

  رار في صالة الطواف المندوب.فيه إشكال، واألحوط االستق مكارم: -الخامنئي
  : ال مانع.)٧(السيد صادقـ  السيستاني

  : الطواف صالة نسيان): ١٥( المسألة �

 أكمـل ثـم وصـّلى سـعيه قطـع، السعي أثناء وتذكر الطواف صالة نسي من متفق:
 عليـه تجـب وال، صـالها الواجبـة األعمـال إنهـاء بعد تذكر وإن. قطع حيث من السعي
  .األعمال إعادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ق.ه.١٤٢٩ /٤/٦ بتاريخ خطي استفتاء )١(

 . ٥٨٠استفتاءات حج : س  )٢(

 .الحجاج سائر رعاية المناسب فمن، االزدحام عند سيما الالخميني:  )٣(

 ق.ه.١٤٢٩ /٤/٦ بتاريخ خطي استفتاء )٤(

 ق.ه.١٢/١١/١٤٢٩استفتاء مختوم بتاريخ  )٥(

  . ٨٤، مناسك حج (ويرايش جديد) : س  ٣١١المناسك المحشى :  )٦(
 .٣ /٦٧/  ٤٢٣٢ق، ورقم ه.١٤٣٠/  ٧/ ٦تاريخ استفتاء خطي ب )٧(
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شخص نسي صالة الطواف ولم يتذكرها إّال بعد التقصير فهـل  س:: )١(لسيستانيا
  ال يلزمه ذلك. ج: تيان بالصالة ؟حرام لإليلزمه العود إلى ثياب اإل

 يقطـع أن وجوًبـا فـاألحوط السـعي دخـل حتـى الطـواف صالة نسي من الحكيم:
 إكمال بعد ذكرها نوإ. قطعه حيث من سعيه فيتم يرجع ثم، المقام عند ويصليها السعي
  . السعي إعادة عليه يجب وال تذكر متى المقام عند صالها السعي

): تجديد التلبية للمفرد في حال تقديم الطواف على ١٦( المسألة �

  الوقوف:

ا، أن يطـوف بالبيـت نـدًب فراد ودخـل مكـة جـاز لـهإذا أحرم لحج اإل السيستاني:
لفـراغ مـن صـالة الطـواف إذا لـم يقصـد التلبيـة بعـد ا ولكن األحوط األولى أن يجدد

  .االطواف الواجب أيًض إلى التمتع في مورد جوازه، وهذا االحتياط يجري في العدول
  المسألة: اإلخالل بصالة الطواف : �

 المترتبـة باألعمـال االتيـان بعـد وذكرهـا الطـواف صالة نسي إذا ::::السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
.  أحوط اإلعادة كانت وإن بعدها لاألعما تلك إعادة تجب ولم بها أتى كالسعي عليها
 السـعي وأتم رجع ثم المقام، خلف بالصالة وأتى قطعه السعي أثناء في ذكرها إذا نعم،
 فـي بهـا تيـانواإل الرجـوع لـه فـاألحوط مكـة من خروجه بعد ذكرها وإذا. قطع حيثما
 عليه يجب وال فيه، ذكرها موضع أي في بها أتى وإال مشقة، ذلك يستلزم لم إذا محلها

 الطـواف لصـالة التـارك وحكـم. ذلـك مـن امتمكًن كان وإن الحرم في ألدائها الرجوع
َمـن أخـّل بصـالة ( .والمقصـر القاصـر بـين الجاهـل فـي فـرق وال ، الناسي حكم جهال

ا لم يمنع ذلك عـن صـحة طوافـه وخروجـه م تقصيرًيأا كان الطواف عن جهٍل قصورًي
  . )٢( )في محلها حيث يتيّسر ذلك عمال، فيأتي بهاحرام بسائر األعن اإل

                                      
  . ٢٠٤وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
  www.sistani.orgالموقع الرسمي    )٢(
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از طـواف را در خـارج از صـدق عـر�q خلـف  :)١(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين �O [استفتاء] ك¯ كه
ام داده و به TU رفته، آ�� ح¶ او چيست؟ � �Nال را اiمقام خوانده است، و بعد سا;� ا  

از طواف ��q است. �O جواب) اعاده  
ً~ ، جلو مقام  از طواف را }� �O å � �æ [استفتاء] متصل به بيت خوانده است و سپس

ام داده است ت�يف چيست ؟ � �Nرا ا ôس  
ً~ را دارد. از طواف }� �O رک M� ¶واند ، ح � �N از را �O (جواب  

   : المواالة بين الطواف المندوب وصالته : المسألة �

�  مواÉت رعايت :))))٢٢٢٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين �dاز و مستحب طواف ب �O زم آنÉ نيست.  
   �  واآلداب المستحبات �

  ): مستحبات القراءة :١٧( المسألة �

قراءة سورة التوحيد بعد الحمد في الركعة األولى، وقراءة سورة الجحـد يستحب 
  .بعد الحمد في الركعة الثانية

  :  صالة): الدعاء بعد ال١٨( المسألة �

الحمد والثناء على اهللا تعالى، والصالة والسـالم علـى الرسـول وآلـه بعـد يستحب 
  . )٣(الطواف صالة

اللهـم تقبـل منـي وال تجعلـه : فقـل الـركعتين من فرغت فإذا: الصدوق الشيخ قال
آخر العهد مني. الحمد هللا بمحامده كلها على نعمائه كلها، حتى ينتهي الحمـد إلـى مـا 

  .)٤(يحب ويرضى. اللهم صّل على محمد وتقّبل مني وطّهر قلبي وزِك عملي

                                      
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )١(
 .٦٣٤المناسك الفارسي: م )٢(
  .٢٥٨ : المقنع )٣(

 .٥٣٤:  ٢من ال يحضره الفقيه  )٤(
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اللهـم ]: والتسـليم[ التشـهد بعـد تقول ×عبداهللا أبي عن عّمار بن معاوية صحيح
. اللهـم جنبنـي أن أتعـدي حـدودك، |ارحمني بطواعيتي إياك وطواعيتي رسولك

  .)١(واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك ومالئكتك وعبادك الصالحين
  ): السجود بعد الصالة :١٩( المسألة �

: فقـال الطـواف ركعتـي بعـد سـجد ×الصـادق اإلمام أن محمد بن بكر صحيح
 واآلخـر( شـيء، كـل قبـل األول، حًقا حًقا أنت إال إله ال، ورًقا تعبًدا لك وجهي جدس

 العظيم الذنب يغفر ال إنه لي فاغفر بيدك ناصيتي يديك، بين ذا أنا وها)، شيء كل بعد
 رأسه رفع ثم. غيرك العظيم الذنب يدفع وال نفسي، على بذنوبي مقر فاني فاغفر غيرك،
  . )٢(الماء في غمس كأنما البكاء من ووجهه
  ): استالم الحجر األسود :٢٠( المسألة �

 صـالة[ الـركعتين من فرغت إذا: قال× عبداهللا أبي عن عّمار بن معاوية صحيح
. )٣(الـخ... ذلـك مـن بـّد ال فإنه إليه أشر أو واستلمه وقّبله األسود الحجر فائت] الطواف

 بعـد الحجر استالم استحباب الروايات بعض وفي. ذلك استحباب تأكد على يدل وهو
 .زمزم ماء من الشرب

  ): شرب ماء زمزم :٢١( المسألة �

 ركعتين ىوصّل طوافه من الرجل فرغ إذا: قال× عبداهللا أبي عن الحلبي صحيح
 وظهـره رأسـه علـى وليصـب منـه وليشـرب )٤(ذنـوبين أو ذنوًبا منه وليستق زمزم فليأت
  . )٥(الخ<... وسقم داء كل من وشفاء واسًعا ورزًقا نافًعا علًما اجعله اللهم: >ويقول وبطنه

                                      
  .١ح  ٧٨/ أبواب الطواف ب  ٤٣٩:  ١٣وسائل الشيعة  )١(
 .٢ح  ٧٨/ أبواب الطواف ب  ٤٣٩:  ١٣وسائل الشيعة  )٢(

 . ٤٣٠ ٤الكافي ج  )٣(

 الذنوب: الدلو العظيم. )٤(

 . ٤٣٠:  ٤الكافي  )٥(
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 فـي |اهللا رسـول فعل كما الكعبة مستقبل وهو الدعاء بهذا يدعو أن واألفضل
  .)١(الصحيح الحديث
، هللا الحمد، اهللا بسم: >زمزم من شرب إذا يقول× الحسن أبو كان الحديث وفي

  .)٢(<هللا الشكر

                                      
  .٢٢٤:  ١١وسائل الشيعة  )١(
  .١ح  ٢١/ أبواب مقدمات الطواف ب  ٢٤٧:  ١٣وسائل الشيعة  )٢(





 

 

  

 الفصـل الخامس عشر

 أحكـام السعي
  

  
  

  





 

  
  
  
  : إجماالً السعي): ١( المسألة �

 السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. يبتدأ السعي بالصفا، وينتهي بالمروة متفق:

 النية فيه وتجب . من الصفا إلى المروة شوط واحد، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر.
  .العمرةو الحج أعمال جميع في واجب هو كما النسك وتعيين تعالى هللا الخالصة

  �  سعي ـكان الــم �
  : عرضيةال توسعةال في السعي): ٢( المسألة �

بناًء على إعالم وإخبار الثقة والقرائن والشواهد األخرى، فإّن المسعى :)١(الخامنئي
  الجديد واقع بين الصفا والمروة، والسعي فيه صحيح ومجٍز.

الفقهاء ــ توفر شـهادة إذا ثبت للناسك ــ ولو من خالل فتاوى بعض :)٢(السيستاني
من أهل الخبرة من دون معارض بامتداد جبلي الصفا والمروة إلى الممـر الجديـد  الثقة

ن لم يثبت له ذلـك ولـم يمكنـه السـعي مـن الممـر األصـلي ذهابـًا إو .ي فيهأجزأه السع
وإيابًا ــ لتخصيصه لإلياب فقط ــ جـاز لـه البـدء مـن المقـدار األصـلي مـن الصـفا ثـم 

وال يضـره عـدم  ،ه يمينًا إلى الممر الجديد وإكمال شوطه بالوصول إلى المـروةاالتجا
ا ا وإياًبـفـي الممـر األصـلي ذهاًبـاستقبالها عند التوجه إليها، واما مع تمكنه مـن السـعي 

  .تعينه وعدم االجتزاء بالسعي على النحو المتقدم افاألحوط لزوًم
 مـن ثـم، المـروة إلـى الجديد الطريق في السير ثم بالصفا االبتداء يجوز :)٣(مكارم

  .الصفا إلى القديم الطريق في المروة
                                      

    www.leader.ir(مناسك الحج) على موقع  استفتاءات ملحقة بكتاب )١(
  . ٢١٢مناسك الحج وملحقاته :  )٢(
  .شه.١٣٨٦ /١٠ /٩ بتاريخ خطي استفتاء )٣(
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نحن على قناعة تامة بأن السعي بين الصفا والمروة يتحقق في التوسعة  :)١(الحكيم
  الجديدة عدا الخمسة أمتار على األحوط وجوًبا.

 ،ممتـد المـروة جبـل ألن، الجبلـين بـين كالهما والقديم الجديد المحل الفياض:
ا إلـى أن هنـاك نه مضـاًفإف>وقال أيًضا :  .)٢(اأيًض واضح وامتداده، قّص قد الصفا وجبل

..<،  جهات خارجية توجب االطمئنان بأنه بين الصفا والمروة إذا أخذناها بعين اإلعتبـار
نعم ،  .وهذه المسألة من الشبهات الموضوعية والمرجع فيها أهل الخبرة دون المجتهد>

والجبـل شـئ كبيـر ال يمكـن أن يكـون عرضـه عشـرة أمتـار أو  ،التـلالجبل في مقابل 
  .)٣(ل<عشرين مترًا ، وكذلك طوله وإّال فهو تل ال جب

تشخيص امتـداد الصـفا والمـروة بعهـدة المكّلـف حسـب يقينـه أو  :)٤(الخراساني
اطمئنانه أو الحجة الشرعية. فإن ثبت لديه أن المسعى الجديد واقع بين الجبلين فالسعي 

، يه صحيح. وقد ثبت أن خمسة أمتار من المسعى الجديد هـي تابعـة للمسـعى القـديمف
فـي تمـام  –فاألحوط وجوًبا عدم السعي خارج هذا المقدار. فإن لم يتمكن مـن ذلـك 

األقرب فاألقرب   -قدر اإلمكان -فيجب أن يبدأ السعي بالصفا، ويراعي -وقت السعي
  تقبال المروة والختم بها.إلى المسعى القديم مع المحافظة على اس

 كـان ولـو، سـعيه صح بالمروة وختمه، الصفا جبل من السعي بدأ إذا :)٥(الزنجاني
  .الجديد المسعى في مسيره

                                      
  . ٢٠٥فتاوى الحج والعمرة :  )١(
  ق.ه.١٤٢٨ /٢٧/٥ بتاريخ مختوم استفتاء )٢(
  www.alfayadh.com الموقع الرسمي :  )٣(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٤(
  )٤٧٣٦) (٣٠٠١٦٧( ورقم، شه.١٣٨٦ /١١ /٢٧ بتاريخ خطي استفتاء )٥(
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ـام كننـده سô كه نيست Éزم :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين MO ت درÉحـا ،ôسـ  � �dشـد كـوه دو بـ �� 
ی از سô بلكه �  گر ا حMQ  ميكنند سô كه ديگران مس�� �dيح ،نباشد كوه دو بB اسـت هـر 
�  از سô، حال در كه است آن مستحب احتياط چند �dنشود خارج دو كوه ب.  

  .تعتبر بين جبلي الصفا والمروة التوسعة ن، ألالسعي صحيح الهاشمي:
مـن المسـعى الحقيقـّي يكفـي السـعي  اما دمنا نحتمل كـون ذلـك جـزًء الحائري:

  .)٢(فيه
 الجانـب في جديد مسعى يحدث بأن( المسعى في التوسعة حصلت لو السبحاني:

 المـروة مـن للرجوع القديم المسعى ويخصص، المروة إلى الصفا من للذهاب الشرقي
  .عليه اليوم هو مما أوسع كان المسعى ألن، فيه السعي جاز) الصفا إلى

  يجوز السعي في التوسعة ويكفي. :)٣(السيد صادق
 والمـراد، الكافي سلمر في ما على اختصر قد المسعى أن روي وقد :عصفور آل
  .)٤(العرض جهة في اختصاره
  السرداب : في السعي): ٣( المسألة �

إذا اسـتحدث سـرداب وكـان لجبلـي الصـفا والمـروة : )٥(الخـامنئي -الخميني 
جــذور، فالســعي بينهمــا صــحيح علــى الظــاهر، وإن كــان األحــوط الســعي مــن الطــابق 

  األرضي.

                                      
 .٦٧٩المناسك الفارسي: م )١(

 .١٠٦ والعمرة : الحج في مسائل )٢(

 . ٧١٦مسألة : م  ١٠٠٠ )٣(

:  ٤ الكافي) ضّيقوه الناس ولكن اليوم هو مما أوسع كان المسعى أن وروي& ( الكليني الشيخ قال )٤(
٤٣٦. 

 . ٨٣٦المناسك الفارسي : م  )٥(
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فيه، وأما مـا كـان تحـت  ييجوز السع ما كان تحت الممر األصلي: )١(السيستاني
  . الممر الجديد فيجري عليه حكمه المتقدم آنفًا

  جائز. :)٣(السيد صادق -)٢(الهاشمي
ال مانع من السعي في السرداب (القبو) إذا صدق عليه عرًفا السعي بين   :)٤(الحكيم

  الجبلين.
  به.إذا كان السعي بين الجبلين ولو بين أصولهما ال بأس : )٥(مكارم

إن كّنـا نحتمـل كـون السـعي بينهمـا سـعًيا بـين الجبلـين، أي: كانـت  :)٦(الحائري
  األرض في زمن التشريع نازلة إلى هذا الحّد، جاز السعي بينهما.

�  طبقه در سô :))))٧٧٧٧((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين �dزم �  كه ز;� �dيح شده واقع دو كوه بB گرچـه ا است 
ام سô #كف طبقۀ كه در است مستحب احتياط � �Nدهد ا.  
  السعي في السرداب محل إشكال. :)٨(لخراسانيا

  : وي األولالعل الطابق في السعي): ٤( المسألة �

يصـح السـعي فـي الطـابق العلـوي  الصـافي: -الخوئي – الخامنئي - الخميني
  يكون بين الجبلين ال فوقهما. أن شريطة

                                      
  .  ٢١٢مناسك الحج وملحقاته :  )١(
  . ٨١٦، س ٢٠٩أجوبة االستفتاءات :  -الصراط )٢(
 .٣، ٦٢، ٤١٤٧ق، ورقم ه.١٤٣٠ /٢٥/٥استفتاء خطي بتاريخ  )٣(

  .٢٠٦فتاوى الحج والعمرة :  )٤(
 .٣٧٧٩٥ش، ورقم ه.١٣٨٨/  ٢ /٢٣استفتاء خطي بتاريخ  )٥(

  .١٠٠ والعمرة : الحج في مسائل )٦(
 .٦٨٤المناسك الفارسي: م )٧(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٨(
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 ويخـتم الصـفا مـن يبدأ بحيث الثاني الطابق يبلغ الجبلين ارتفاع كان إذا الحكيم:
 لهمـا مسـامًتا فوقهمـا المسـعى يكـون بحيـث الثـاني الطـابق يبلـغ لم وإذا. أجزأ بالمروة

  .اإلجزاء عدم وجوًبا فاألحوط
يشكل السعي في الطابق العلوي إال أن تكون هناك ضـرورة شـديدة ولـم  مكارم:

يمكن اإلتيان بالسعي في الطابق السفلي، ففي هـذه الصـورة يجـوز السـعي فـي الطـابق 
  لعلوي.ا

 وأضـاف. العلـوي الطابق في السعي يصح ال األردبيلي: -السبحاني – الزنجاني
  .العلوي الطابق في السعي له جاز األرض على السعي تعذر ولو) السبحاني(

  .مجزئ] األول الدور[ العلوي الطابق في السعي :الحائري -الهاشمي  -الفياض
  أو السطح حتى في صورة االختيار.: ال بأس بالسعي في الطابق الثاني الشيرازيان

 الوقـت فـي اسـتحدث الـذي الثـاني الطريـق في السعي كفاية الظاهر :الدين زين
 يتصل أن ومنها السعي، واجبات جميع فيه توجد أن بشرط السعي، سقف على الحاضر
 علـى آخـره وفـي الشـوط أول فـي أشـواطه مـن شوط كل في والمروة بالّصفا الساعي
 وال إليهمـا، وصـوله عنـد بهمـا ليتصل الدرج من بالنزول ولو ،)١(بيانه تقدم الذي الوجه
 ذلـك يخـالف فـال المقصد، إلى وبدنه بوجهه متوّجًها يكون أن ومنها، المحاذاة تكفي

 ال اليسـير االنحـراف إن: قلنـا وقد هبوطه، أو الدرج في صعوده أثناء في وال سعيه، في
  .السعي بصحة يضر

  

                                      
 وإذا المـروة، نحـو سـائًرا يتحـرك ثـم الصفا بأول عقبه المكلف يلصق بأن ذلك يتحقق :الدين زين )١(
 يكـون بحيـث الصـفا درجـات بعـض علـى يصـعد أن ويمكنه أحوط، فهو سعى ثم بالصفا كليهما عقبيه ألصق
 بعـض صـعد أو بهـا قدميـه أصـابع ألصـق المـروة بلغ فإذا الصفا، أول من السعي ناوًيا عنه ينحدر ثم عليه، واقفا

 .المروة أول إلى السعي ناوًيا المروة درجات
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  اية الصفا والمروة :المسألة : تحديد بد �

في الوضـع الـراهن مـا هـو الحـد الـذي يجـب أن يصـل إليـه السـاعي بـين الصـفا 
والمروة؟ وهل يجب عليه الوصول إلى األسطوانة أو الزجـاج؟ وهـل الوصـول بكامـل 
الجسد أو يكتفى بوصول اليد أو الرجل فقـط؟ ومـا هـو التكليـف فـي أوقـات الزحـام 

  اج مما يمنع وصول الساعي إلى الزجاج؟حيث يتجمع بعض الحجاج عند الزج

  يكفي الوصول إلى األسطوانة ببدنه. :))))١١١١((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

يعتبر في كل شوط قطع تمام المسافة بين الصفا والمـروة، نعـم ال  :))))٢٢٢٢((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
   يجب الصعود عليهما.

 بنحـٍو السـعي أثنـاء والمـروة الصـفا جبلـي علـى الّناس من كبير عدد يجتمع س:(
 شوط كّل في يصعد أن الساعي على يجب فهل الساعين، على الحركة صعوبة يوجب
 التـي( الصـخرّية القاعـدة أّول إلـى وصـوله يكفي أم دقيق بنحو نفسه الجبل إلى ليصل
   ؟) المشي عن العاجزين لألشخاص بالسعي الشروع محّل هي

 إلـى الوصـول« معـه يصدق بمقدار والمروة الصفا جبلي باّتجاه الصعود يكفي :ج
  .)٣()الجبلين بين المسافة وقطع  »الجبل

يكفي مجرد الوصول إلى بداية ارتفاع الصفا والمـروة، فـإّن  :))))٤٤٤٤((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  الالزم السعي بينهما.

                                      
  ـ .ه ١٤٣٨/ رجب /  ٦استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )١(
 .QxUHB٨VBcz٠رقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عبر االيميل  )٢(

 www.leader.irاستفتاءات ملحقة بالمناسك على موقع  )٣(
  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩جمادى األولى  ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )٤(
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  المسألة: إزالة صخور الصفا والمروة : �

في السعي بين الصفا والمروة، ما حكم الوصول إلى جزء قد أزيل من جبل الصفا 
  وجد فوق سطح األرض حالًيا بعض الصخور؟أو المروة بحيث ال ي

سؤال فرضي ال واقع له، وعلى فـرض تحققـه فيكفـي الوصـول  :))))١١١١((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  إلى جبل الصفا الذي كان.

  :القديم المسعى إغالق): ٥( المسألة �

 أو الحـاج أمـام يبقـى فال، امثًل للصيانة القديم المسعى يغلق قد األوقات بعض في
 يمـّر أن دون فقـط الجديـد المسـعى فـي أو العلـوي الطـابق فـي يسـعى أن إال المعتمر
  ؟الحالة هذه في الحكم هو فما، القديم بالمسعى

 الطـابق فـي السـعي وأمـا، الجديـد المسـعى فـي السـعي حكـم تقـّدم :)٢(الخامنئي
  .فوقهما ال الجبلين بين اواقًع كونه يحرز لم ما يصح فال العلوي

غـالق إونـة حيـث تـم عمرة المفردة في هـذه اآلما حكم المحرم لل :)٣(السيستاني
  الجواب: هنا عدة صور:  المسعى القديم وال يسمح اال بالسعي في الممر الجديد؟

لى الممر الجديـد وفـي إن يثبت له عدم امتداد الجبلين (الصفا والمروة) أ ولى:األ
لهـدي فـي ي بذبح اأتيان بوظيفة المصدود حرام باإلهذه الصورة يمكن التحّلل من اإل

ذا لم يكن علـى علـم مسـبق قبـل إحوط وجوًبا. هذا على األ و التقصيرأمكة ثم الحلق 
ويمكن الرجـوع فـي  ،حرام بذلكال يشكل تحلله من اإلإحرامه بعدم تيسر السعي له وإ

  علم. علم فاألمع مراعاة األ خرآلى فقيه إالمسالة 

                                      
  هـ . ١٤٣٨/ رجب /  ٦وم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ استفتاء مخت )١(
  ).٠١٦٢٨٢) (١٤٤٢١٨( ورقم، شه.١٣٨٦ /١٨/١٠ بتاريخ خطي استفتاء )٢(
   www.sistani.orgالموقع الرسمي:   )٣(
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 فتوى و يثبت له ـ ولو من خاللألى الممر الجديد إن يثق بامتداد الجبلين أ الثانية:

 معارضـة ن تكـونأهـل الخبـرة بـذلك مـن غيـر أتوفر شهادة الثقة مـن  -بعض الفقهاء 

  . ديجزيه السعي في الممر الجدي الصورة هذه وفي خرى،أ بشهادة
مرين (االمتداد وعدمه) وفي هذه الصورة يلزمه ن ال يثبت له شيء من األأ الثالثة:

ويتحقـق ذلـك بـذبح  ،تيـان بوظيفـة المصـدودممر الجديد واإلالجمع بين السعي من ال
و الحلــق. والجمـع بــين السـعي ووظيفــة أالهـدي فــي مكـة بعــد السـعي وقبــل التقصـير 

  ي فتوى باالحتياط ال احتياط في الفتوى.أالمصدود في الصورة الثالثة فتوى 
  .الجديد المسعى أو العلوي الطابق في بالسعي بأس ال الحالة هذه في :)١(مكارم
 الصـفا مـن يبـدأ بحيـث العلـوي الطـابق يبلـغ الجبلـين ارتفـاع كان إذا :)٢(الحكيم

 امسـامًت فوقهمـا المسـعى يكون بحيث العلوي الطابق يبلغ لم وإذا، أجزأ بالمروة ويختم
  .أعاله الجديد المسعى حكم وتقّدم .اإلجزاء عدم اوجوًب فاألحوط لهما

  .تقدم مما جوابه ظهر :)٣(الفياض
  .العلوي الطابق في السعي على الجديد المسعى في السعي يقّدم :)٤(السبحاني
 يسـعى أن بـد ال الحالـة هذه وفي، العلوي الطابق في السعي يصح ال :)٥(الزنجاني

 القـديم المسـعى بـاب بقـرب ويختمه، الصفا جبل عند القديم المسعى جدار قرب من
  .الجديد عىالمس في سيره كان ولو سعيه ويصح، المروة عند

  مسألة السابقة.ال في كما يعمل أو العلوي الطابق في يسعى :)١(السيد صادق

                                      
  .شه.١٣٨٦ /٩/١٠ بتاريخ خطي استفتاء )١(
  ).١١ـ ٣٥٣( ورقم ،قه.١٤٢٩ /١٣/١ بتاريخ خطي استفتاء )٢(
  ق.ه.١٤٢٨ /٢٨/١٢ بتاريخ مختوم استفتاء )٣(
 .١٠٤٧ ورقم ،قه.١٤٢٩ /٥/١ بتاريخ خطي استفتاء )٤(

  .)٤٧٣٦) (٣٠٠١٦٧( ورقم، شه.١٣٨٦ /١١ /٢٧ بتاريخ خطي استفتاء )٥(
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 �   وقــت السعـي  �
  : عذر بال الليل إلى السعي تأخير): ٦( المسألة �

  عدم التأخير إلى الليل. األحوط استحباًبا :السيستانيـ  الخوئيـ  الخميني
 أو حـر مـن لذلك، الدواعي لبعض إال هيؤّخر ال أن ااستحباًب األحوط :الدين زين

  .تعب أو برد
يجـوز التـأخير : عصفور آلـ  الفياضـ  الشيرازيانـ  الحكيمـ  مكارمـ  الخامنئي

  إلى الليل.
  : التالي اليوم إلى السعي تأخير): ٧( المسألة �

ولو فرضنا أنه قام ال يجوز تأخير السعي إلى اليوم التالي بال عذر كالمرض.  متفق:
  تأخير بال عذر:بال

ال  :عصـفور آلـ  )٣(الشـيرازيان -ـ الهاشمي)٢(الحكيمـ  الخامنئيـ  الخميني
  تجب اإلعادة.
  يعيد الطواف وصالته. السبحاني: -)٥(الخراساني -)٤(الخوئي

  إذا لم يكن معذوًرا. على األحوط الطواف وصالته يعيد :)٦(السيستاني
  تنويه : إحدى صور التأخير:

مكلف في آخر الليل وصلى ركعتين، فهل يجوز له تأخير السعي : إذا طاف الس
  ؟-من دون ضرورة لهذا التأخير -إلى ما بعد طلوع الشمس أو ال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ق.ه.١٤٢٨ /٢٩/١٢ بتاريخ خطي استفتاء )١(

  . ١٩٨ فتاوى الحج والعمرة : )٢(
 . ٧١٠ م : مسألة ١٠٠٠ -١٥٢٥ م الحج : مناسك جامع )٣(

 .٧٧٠ س:  ٢ النجاة صراط )٤(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٥(
 . ٢١٣الحج وملحقاتها : مناسك  )٦(
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ال بأس بهذا المقدار من التأخير، وإن كان األحـوط األولـى تركـه إذا  :)١(الخوئي
  لم تكن ضرورة، واهللا العالم.

ن يؤّخر السعي إلـى أالفجر فال بأس  إذا أتى بالطواف وصالته قبيل: )٢(السيستاني
زمان شاء، ومن ذلك يظهـر  يما التقصير فيجوز اإلتيان به في أأما بعد فريضة الفجر، و

ا إلى ن يؤخر السعي اختياًرأنه ال يجوز لمن أتى بالطواف وصالته في أوائل الليل مثًال أ
  .ما في حال الضرورة فال بأس بهأو ،النهار

عدم جواز تأخير السعي إلى الغد فهل يشـمل مـن يطـوف ذكرتم  س: :)٣(الحكيم
ج: األحـوط وجوًبـا العمـوم  نصف الليل أو قبل الفجر بساعة ويسعى بعد صالة الفجر؟

  لذلك، إال أن يكون الفاصل قليًال بحيث ال يصدق تأخير السعي عن الطواف.
تى وقع بليلة م يعدم الفصل بين الطواف والسعالمقصود من المسألة  :)٤(الحائري

  .الفراغ من الطواف
إذا طاف المكلف في آخر الليل، وصّلى ركعتيه، فهل يجوز لـه  :)٥(السيد صادق

تأخير السعي إلى ما بعد طلـوع الشـمس مـن دون ضـرورة؟ يجـوز تـأخير السـعي عـن 
الطواف بالمقدار المذكور في السـؤال وأكثـر مـن ذلـك، لكـن األحـوط األولـى عـدم 

  إال لضرورة.الفصل المعتد به بينهما 
  
  

                                      
 . ٦٢٥: س ١صراط النجاة  )١(

  . ٧٨الحج وملحقاتها : مناسك  )٢(
  .١٩٨فتاوى الحج والعمرة :  )٣(
 .٩٩مسائل في الحج والعمرة :  )٤(

 . ٧٠٨مسألة : م  ١٠٠٠ )٥(
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  �  كيفية السـعي �
  ):  االبتداء بالمروة  جهالً أو خطأ :٨( المسألة �

 بالمروة ابتدأ لو :)٢(الخراساني -الفياض -الهاشمي -)١(الخامنئي -الخميني
  .بالصفا ويبتدأ السعي إعادة عليهـ  خطأ ولوـ 

تى به، واستأنف ألغى ما أ -ولو سهًوا –: لو بدأ بالمروة قبل الصفا )٣(السيستاني
  السعي من األول.

سقط الشـوط األول ثـم أكمـل البقيـة بحيـث ينتهـي السـابع فـي أذا إ :)٤(مكارم
  المروة فال يبعد صحة سعيه.

 ويصـح باطًال وقع ألنه، فقط األول الشوط طرح الالزم أن الظاهر :)٥(الشيرازي
  ـ .  الغالب هو كما النية في التقييد عدم معـ  الباقي

  .األظهر على شوًطا يعيد :)٦(ادقالسيد ص

وع كند، مروه، از را سô ك¯ گر ا :))))٧٧٧٧((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين طل سعيش �� ه هـر و است �� Y� 
مد يد ب�� ره �� ايد صفا از دو�� �O ôيـد شـود متوجـه تقصـ��  از بعد گر ا و. س  سـô، ;�  عـ~وه ��

�  تقص�� را تـع iـرۀ در لبتـها .كند اجتناب احرام rرمات از نكرده تقص��  �M  و كند اعاده ن�� MO 

                                      
 . ٨٢٨المناسك الفارسي : م  )١(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(
 هـ . ١٤٣٥/ ذو الحجة /  ١٧استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف بتاريخ  )٣(

 . ٤٤٨: س  ١الفتاوى الجديدة  )٤(

 .١٥٦٦ م الحج : مناسك جامع )٥(

 .٦٩٢ م : مسألة ١٠٠٠  )٦(

 .٦٧١المناسك الفارسي: م )٧(
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گر مد، TU  احرام از بعد ا ا و نيست Éزم احرام rرمات اجتناب از و تقص��  ب�� �Ãت ôام س � �Nا 
  .. دهد
  : السعي في الطهارة): ٩( المسألة �

  .)١(ال يشترط الطهارة من الحدث أو الخبث [النجاسة] في السعي متفق:
  : المقصد استقبال): ١٠( المسألة �

د السعي إلى المروة أو إلى الصفا االستقبال إليهما فال يجوز المشي يعتبر عن متفق:
على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهـه إلـى أحـد الجـانبين أو 

  إلى الخلف. 
  .المداقة يشترط وال المسامحي العرفي االستقبال ذلك في يكفي الحكيم:

المسـتقيم، بـل يجـوز السـير ال يجب في السعي، السير على الخـط  الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
حال السعي، و ال بااللتفـات إلـٰى ورائـه حالـه، بـل ال  ا وشماًالالبأس بالنظر يميًن. املتوًي

بمقاديم بدنه عند السعي من الصفا، كما ال تجب مواجهـة الصـفا  تجب مواجهة المروة
ٰى بالسـير بيمينه أو يسـاره، بـل حتـ للجبل عند السعي من المروة، فالبأس بالسعي مقابًال

 ا على األظهر، و إن كان السير علٰى خالف المتعارف، خـالف االحتيـاطًضأي ىالقهقر
  االستحبابي.

  : السعي حال الواجب بسترها المرأة إخالل): ١١( المسألة �

 السـعي ولكـن، عصـت األجنبـي أمام عليها الواجب بالستر المرأة أخّلت لو متفق:
  .صحيح

ال يضـر  ؛حاسن المرأة ـ كشعرها ـ في أثنـاء السـعيذا ظهر بعض مإ :)١(السيستاني
  ذلك بصحة سعيها.

                                      
 فـي الحـدث من الطهارة مراعاة االستحبابي االحتياط أو األفضل أو األولى أن الفقهاء من كثير ذكر )١(
 .السعي
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  :)٢( ): وصول الحائض إلى المسعى١٢( المسألة �

يحرم على الحائض المرور بالمسجد الحرام، فإذا وجـب عليهـا السـعي فعليهـا أن 
تتخذ طريًقا للوصول إلـى المسـعى مـن خـارج المسـجد الحـرام، ولـو فرضـنا انحصـار 

  مرور بالمسجد الحرام فماذا تفعل؟الطريق بال
الحائض : )٤(الخراساني -الصافي -السبحاني -مكارم -)٣(الخامنئي -الخميني

والنفساء إذا لم يمكنهما الوصول إلى المسعى إال بالمرور من المسـجد الحـرام، يجـب 
عليهما تأخير السعي، وإن لم يمكن ذلك فعليهما االستنابة. وعلى فـرض عبورهمـا مـن 

  د الحرام فالسعي صحيح وإن فعال حراًما.المسج
لى المسعى من طريق المسجد إن يذهب أا حياًنأيلجأ الشخص  س: :)٥(السيستاني

الحرام لكثرة الزحام في الطريق اآلخر فما هو حكـم الحـائض والنفسـاء فـي مثـل هـذا 
ن ضـاق الوقـت إفـ ،يلزمهما الصبر حتى يخـف الزحـام فـي الطريـق اآلخـر ج: الحال؟

  ابتا للسعي.استن

عليها االنتظار لتتمكن من الوصول للمسعى من غيـر طريـق المسـجد  الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:
الحرام، وال يجوز لها اجتياز المسجد، ولو لم تتمكن مـن ذلـك وضـاق وقتهـا اسـتنابت 

  من يأتي بالسعي عنها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .٢٠٧الحج وملحقاتها : مناسك  )١(

 ، ولم يخالف في ذلك أحد من الفقهاء المحشين. ٣٤٤المناسك المحشى :  )٢(

 . ٨٧٠المناسك الفارسي : س  )٣(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٤(
 .٢٠٧مناسك الحج وملحقاتها :  )٥(
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ال يجوز للمرأة الحائض العبور من المسجد الحرام للوصول إلى : )١(السيد صادق
  ن لم يمكنها السعي إال عبر ذلك استنابت للسعي.المسعى، وإ

   �ـعقطالالمواالة و �
  : السعي في المواالة): ١٣( المسألة �

 الشـوط فـي إال، السـعي فـي المواالة شترطت ال :األردبيلي -الخامنئي -الخميني
  .ااحتياًط السعي يعيد المواالة فاتت حتى يكمله لم فلو، األول

  .)٢(األشواط بين به معتد فصل يكون ال بأن المواالة تباراع الزوًم األحوط :الخوئي
 بـأس ال نعـم، كـالطواف السـعي فـي العرفيـة المواالة مراعاة األحوط السيستاني:

 األحـوط كـان وإن، لالسـتراحة بينهما فيما أو المروة أو الصفا على أثنائه في بالجلوس
 الفريضة فضيلة وقت لدرك بقطعه بأس ال كما .جهد لمن إال بينهما فيما الجلوس ترك
 بـل، لحاجـة السـعي قطـع اأيضـً  ويجوز. منها الفراغ بعد القطع موضع من عليه البناء ثم

 .وإعادتـه تكميلـه بـين يجمـع أن - المـواالة فوات مع -استحباًبا األحوط ولكن، امطلًق
ولكـن مـع  ،يجوز للساعي أن يخرج في أثنـاء سـعيه لشـرب المـاء أو لقضـاء الحاجـة>

واألحـوط األولـى تكميلـه قبـل  ،المواالة العرفية فاألحوط لزوًما استئناف السعيفوات 
  . <االستيناف

مـع فـوات المـواالة العرفيـة ـ ف ،إذا اضطر الساعي إلى قطع سعيه لقضاء الحاجة >
وف علـى ـالوقـ ، ><كما هو الغالب ـ يعيـد السـعي وال يجتـزئ بتكميلـه علـى األحـوط

  .)٣( <يخل بالمواالة بين اشواط السعي ال اءــدعذكر والـويًال للـا طـالصف

                                      
 . ١٠٧٤جامع أحكام الحج والعمرة : م  )١(

 .العرفية المواالة بوجوب فتوى ٦٣٤ س  ٢٣٤:  ١ النجاة صراط في الموجود )٢(

 . ٢١١ -٢١٠وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(
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 قطعه ويستحب، وأبعاضها األشواط بين العرفية المواالة اعتبار األقوى الخراساني:
 وإن المؤمن حاجة لقضاء قطعه ويجوز، سعى ما على البناء ثم وقتها دخول عند للصالة
 االحتيـاط ويتحقق، يعيد ثم سعيه يتم أن حينئذ اوجوًب األحوط ولكن، الطعام إلى دعاه
  .والتمام اإلتمام من األعم بقصد كامل سعي بإتيان

 أجـزاء وبـين األشـواط بـين الفصـل فيجوز المواالة السعي في يشترط ال الحكيم:
  .النصف يتجاوز لم وإن بذلك السعي يبطل وال، الواحد الشوط

  .الموارد من ذكر ما غير في المواالة يراعي أن األحوط :)١(مكارم
، السعي بطالن يوجب بها واإلخالل، السعي أشواط أثناء المواالة تجب لزنجاني:ا
 علـى الوقـوف بإطالـة بـأس وال .الطواف قطع المجوزة لألسباب السعي قطع يجوز نعم
 وشؤونه السعي سنن من ذلك وغير والدعاء والذكر القرآن لتالوة المروة أو الصفا جبل
  .العرفية بالمواالة اإلخالل إلى ذلك أدى ولو

 بـين الزمنيـة الفاصـلة فيـه تكـون ال بنحـو األشـواط بين المواالة تجب السبحاني:
  .كبيرة األشواط

تعتبر المواالة بين األشواط في السعي، فال يجوز الفصل الطويـل إال مـا  الهاشمي:
ثبت جوازه شرًعا من قبيل موارد نسيان بعض األشـواط، علًمـا أن المـواالة فـي السـعي 

  ا في الطواف.أوسع منه
  .اعرًف األشواط بين المواالة تشترط :النجفي -الفياض

  .السعي في المواالة تشترط ال :الحائري - الشيرازيان
  .السعي أشواط بين المواالة تعتبر ال :الدين زين

                                      
 وأخواتـه أخوانـه ألحـد أو لنفسـه الضـرورية جةوالحا، الواجبة الصالة )مكارم( ذكرها التي الموارد )١(

 .تعب إذا لالستراحة والجلوس، الدين في
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  .األشواط بين المواالة تستحب :عصفور آل
  : لالستراحة الجلوس): ١٤( المسألة �

صفا أو المروة أو بينهما أثنـاء السـعي ولـو بـال عـذر. على ال يجوز الجلوس متفق:
  .كالتعب لعذر إال ذلك يفعل ال أن واالحتياط

 االسـتراحة بقصـد بينهمـا أو الجبلـين علـى واالسـتلقاء الجلـوس يجوز الزنجاني:
  .العرفية بالمواالة اإلخالل إلى ذلك أدى وإن، التعب وإزاحة

 أن شـريطة لالسـتراحة بينهما أو، مروةال أو الصفا على الجلوس له يجوز الفياض:
 أو، شـيء لتطهيـر أو مـاء لشـرب السعي قطع له يجوز كما، العرفية المواالة به تختل ال

  .اعرًف بالمواالة يضر ال بما ذلك غير
  ): قطع السعي بسبب إقامة صالة الجماعة  :١٥( المسألة �

حـيَن القطـع ويسـتمر ال إشكال في ذلك إذا أدّى المكّلف الصـالة : )١(السيستاني
وأّما إذا لم يؤدِّ الصالة فاألحوط اعتبـار عـدم فـوات  ي،بعد الصالة من حيث قطع السع

  المواالة العرفية.

يكمـل السـعي بعـد الفـراغ مـن صـالة  :)٤(السيد صادق -)٣( مكارم -)٢(الحكيم
  الجماعة.

الطـواف وال ا ال بـين أشـواط ال يضر مقدار أداء الصالة بالمواالة عرًفـ :)٥(الفياض
   .بين أشواط السعي وال بين الطواف وصالته

                                      
   www.sistani.orgالموقع الرسمي:   )١(
 .١٢١فتاوى الحج والعمرة :  )٢(

 . ٦١٧: س  ٢الفتاوى الجديدة   )٣(

 . ٤/  ٢٨ /٧٠٥٦، ورقم ١٤٣٣جمادى الثاني /  /٩استفتاء خطي بتاريخ  )٤(

 www.alfayadh.com الرسمي: الموقع  )٥(
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ـت را سô كه ك¯ :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين احت بـه }� Mبـدن كشـيدن آب ��  كـردن، اسـ�  �� 
از رسيدن به ��  لباس، �O از ��  وقت اول �O اعت از ��  >� �O  M;را . كند، قطع و ôل #ان از سr 
شد ارم}z  دور از سô قبل قطع چند هر. . كند ت�يل شده قطع �  از عر�q  مواÉت و �� �dبـ 
ود �  از در معيار كه شود توجه (البته .شود مسôٰ خارج از ��  ;� �dب  � Mdت، رفـÉعـرف  نظـر مـوا
�  ��  عرف است �كن و است �µايط در كه ا  موجـب را افتـادن خاû فاص� مقدار عادی ��
�  از �dب  � Mdت رفÉداند موا . �� مقدار و �d# در  � �dاي�، چن ��  �úتموا به مÉ حساب به 

  نيايد).
  :)٢(): قطع السعي والشروع من جديد٦١( المسألة �

  .السعي إعادة وعليه، إشكال فيه الخميني:
  .بأس ال: )٥(الحكيم - )٤(الفياض - مكارم -)٣(الخامنئي
  .كفى صحته معتقًدا ذلك فعل إذا الخوئي:

ا أن يـأتي إذا فعل ذلك معتقًدا صحته كفـى، وإال فـاألحوط وجوًبـ :)٦(الخراساني
  بسبعة أشواط بنية األعم من التمام واإلتمام.

وإال أشـكل  ،ذا كان ذلك بعد فوات المـواالة العرفيـة صـح سـعيهإ :)٧(السيستاني
  ظهر الصحة.صحته، نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فاأل

                                      
 .٦٩٥ -٦٩٢المناسك الفارسي: م )١(
  ، إال ما نصصنا على مصدره.٣٥٢: المحشى المناسك في أجوبتها مع المسألة هذه وجدت )٢(
 . ٨٧٣المناسك الفارسي : م  )٣(

 ق.ه.١٤٢٩ /١٢/١١استفتاء مختوم بتاريخ  )٤(

  . ٢٠٣ وى الحج والعمرة :فتا )٥(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٦(
 . ٢١١ وملحقاتها :مناسك الحج  )٧(
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وإال أشكل  ،ذا كان ذلك بعد فوات المواالة العرفية صح سعيهإ :)١(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  ظهر الصحة.و فعل ذلك عن جهل قصوري فاألصحته، نعم ل

ن حصل اإلخـالل إوأما السعي فال يمكنه اإلعراض عنه ووفي استفتاءات الموقع (
  . )بالمواالة العرفية، فالالزم أن يكمل ما بيده من السعي ثم يأتي بسعي آخر رجاًء

. إعادتـه اسـتحباًبا األحـوط كـان وإن، صـّح بـالحكم جهل عن كان إن الزنجاني:
  .وجوًبا األحوط لىـع السعي يعيد بالحكم العلم عـم كان وإن

ت به گر ا :))))٢٢٢٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين � مسأØ، ��  غفلت }� Mdندانس  MQآخر ��  وسط ��  اول از قسم 
ôری به شود تكرار س �õ ôرساند س �¾.  

الظاهر صّحة العمل؛ ألّن األشواط السابقة برغم عدم بطالنهـا بمجـّرد  :)٣(الحائري
األشواط الالحقة ال تصـلح لالرتبـاط بمـا مضـى منـه؛ ألّن ارتباطهـا بهـا  ناإللغاء، ولك
السعي أو الطواف إّنما هو أمر قصدّي، ولم يقصده، وعليه فما فعلـه أخيـًرا  بعنوان تتّمة

ولو . طواف كامل، وال يصدق عليه عنوان الزيادة في السعي أو الطواف سعي كامل أو
 ليست هذه الزيادة مبطلة؛ ألّنها كانـت عـنفرضنا صدق الزيادة ففي خصوص السعي 

  .جهل، والزيادة في السعي عن جهل ال تبطل السعي
إذا قطع السعي واستأنف من جديد فصحة سعيه غيـر بعيـدة، إال  :)٤(السيد صادق

  أن األحوط االقتصار على التدارك.
  ال يجوز ذلك. :)١(زين الدين

                                      
 . ٢١١مناسك الحج وملحقاتها : ) ١(

 .٦٧٣المناسك الفارسي: م )٢(

 ١٠١ والعمرة : الحج في مسائل )٣(

 . ١١٠٧: م  جامع أحكام الحج والعمرة )٤(
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  �   الزيــادة في األشــواط �
  : اسهوً زيادة أقل من شوط  : )١٧( المسألة �

  . قطعه شوط من أقل الزيادة كانت إذا متفق:
  : سهوًا):  زيادة شوط فأكثر  ١٨( المسألة �

  .اسبًع تتميمه جواز يبعد وال، يتذكر حين القطع األفضل الخميني:
  .عليه شيء وال، سعيه صح الخامنئي:
حّب له أن يضيف إليـه سـّتة الزائد إذا كان شوًطا كامًلا يست :الخراساني -الخوئي

أشواط ليكون سعًيا كامًلا غير سعيه األّول، فيكون انتهاؤه إلى الصفا، وال بأس باإلتمـام 
  رجاًء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد. 

، فيكون انتهـاؤه إلـى أخر أشواط سبعة إتمامه له يستحب :الدين زين - السيستاني
  الصفا.

، أخـرى أشـواط سـتة إليـه يضـيف أن اواحًد اوًطش زاد كان إن األفضل الحكيم:
  .المروة من به بدأ قد آخر سعي له ويكون

  .ذلك ترك األحوط بل، أشواط سبعة إتمامه إلى حاجة ال مكارم:
 غيـر اكامًلـ اسـعًي يتمـه أن وبـين، الزائـد ويلغـي يقطعـه أن بـين تخّير :عصفور آل
 مـن به المبتدئ األول الشوط إلغاء ااستحباًب واألحوط .الصفا إلى انتهاؤه فيكون، األول
  .أشواط سبعة ويتمه الصفا من ابتداؤه ويجعل، المروة
  : جهالً اشوطً ١٤ السعي): ١٩( المسألة �

  بجهالة أن الذهاب واإلياب شوط واحد: لو اعتقد
  .اإلعادة ااستحباًب األحوط الخميني:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .١٤٨: م بين المكلف والفقيه  )١(
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التفت أثناء السـعي  : أجزأه ذلك السعي، وكذا الحكم لو)١(الخراساني -الخامنئي
  لذلك فيقطع الزائد من حيث تذكر.

 ذلـك أجـزأه :عصـفور آل -)٥(الفيـاض -)٤(الزنجـاني -)٣(الحكيم -)٢(الخوئي
   .السعي

إذا  ؛أن هذا هو الواجب عليه اشخص سعى أربعة عشر شوطًا معتقًد :)٦(السيستاني
ا ربعـة عشـر شـوًطمن نـوى السـعي أ> وإّال أشكل صحته. ،صح سعيه اقاصًر اكان جاهًل

  .<يصّح سعيه وال شيء عليه ؛وبعد أن أكمل الشوط السابع عرف الحكم
  وال بّد من اإلعادة. ،حكمه حكم الزيادة العمدية مكارم:

  .)٨(ا: يعيد السعي استحباًب)٧(السبحاني
  إذا لم يعلم وانقضى الوقت فال بأس بعمله. :)٩(الشيرازي

  .نافلة الثانية ةالسبع ويجعلصح سعيه،  :)١٠(السيد صادق
  
  

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
 .٦١٢ س:  ١ النجاة صراط )٢(

  . ٢٠٢فتاوى الحج والعمرة :  )٣(
 .١٥٦:  ٢ الحج في المراجع آراء )٤(

 ق.ه.١٤٢٩ /١٢/١١استفتاء مختوم بتاريخ  )٥(

 . ٢١٤ – ٢١٣وملحقاتها : مناسك الحج  )٦(

 .١٣٥٣ق، ورقم ه.٧/١٤٣٠/ ٧استفتاء خطي بتاريخ  )٧(

  هكذا ورد في االستفتاء، ولعل المراد أن اإلعادة أحوط استحباًبا. )٨(
  . ٤٩٦ س الحج : أحكام: السادس الفصل:  العبادات )٩(
  .١٠٨٣جامع أحكام الحج والعمرة : م  )١٠(
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  :)١(): إعادة السعي في منطقة الهرولة٢٠( المسألة �

إذا تجاوز مكان الهرولة، فرجع وهرّول ظًنا منـه بوجـوب الهرولـة ففـي  الخميني:
  سعيه إشكال.

ــامنئي يصــح ســعيه فــي الفــرض المــذكور، وإن كــان األحــوط اإلتمــام  :)٢(الخ
  واإلعادة.

  ه.: ال إشكال في)٣(الصافي -الخوئي
شـخص شـاهد النـاس يهرولـون فـي المسـعى فظـن أن ذلـك شـئ  :)٤(السيستاني

، إال أن يكـون جاهًلـا يشكل صحة سـعيه؛ واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهروًال
  قاصًرا.

ال بأس، وإن كان األحوط اإلتيـان بسـبعة أشـواط بينـة األعـم مـن : )٥(الخراساني
  التمام واإلتمام.
  ، وال يستدركها.األحوط أن ال يعود مكارم:
  إذا نسي الهرولة في موضعها يرجع القهقرى ويهرول. الحكيم:

: إذا نسي الهرولة استحب له الرجوع والهرولة، إال إذا تذكر بعـد )٦(السيد صادق
  أن أنهى سعيه فيشكل عليه الرجوع والتدارك.

                                      
 . ٣٤٩وجدت هذه المسألة وأجوبتها في المناسك المحشى:  )١(

 . ٨٦٦سي : سانظر أيًضا: المناسك الفار )٢(

 . ٦١٥استفتاءات حج : س  )٣(

 . ٢١٥مناسك الحج وملحقاته :  )٤(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٥(
: إذا هرولـت المـرأة تعيـد الخطـوات التـي ١٠٩٣، وقال في م ١٠٩٦: م  جامع أحكام الحج والعمرة  )٦(

 هرولت فيها على األحوط استحباًبا.



٥٤٠٥٤٠٥٤٠٥٤٠<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

 إذا نسي الهرولة في موضعها أو نسي بعضها ثم تذكر وهـو فـي أثنـاء زين الدين:
الشـوط رجـع القهقــرى إلـى الموضــع وأتـى بالهرولــة المنسـية فــي موضـعها، ورجــوع 

  القهقرى هو المشي إلى الخلف من غير التفات.
إذا نسي الساعي الهرولة حتى تجاوز موضعها اسـتحب لـه أن يرجـع  آل عصفور:

  القهقرى ويتداركها.
  �  الشكــوك  �

  : سعيال أثناء األشواط عدد في الشك): ٢١( المسألة �

 الشـكما عـدا الشك في عدد األشواط في أثناء السعي يبطله وتلزم اإلعادة.  متفق:
  .عندئذ الصحة على فيبني، المروة إلى وصوله بعد واألزيد السابع بين

سـبعة أشـواط  بسـعي يـأتي أن وجوًبـا األحوطفـلو شك في أثناء السعي  الحكيم:
  .واإلتمام التمام بينة مردد

 شـك في أثناء السعي، فإن كان في الصفا وقطع بالزوجية لكن لو شك الشيرازيان:

 مثًلـا أّنـه فـي مثًلا سعى أربًعا أو سًتا، أو كان في المروة وقطع بالفرديـة لكـن شـك أّنه في

  ثالًثا أو خمًسا، بنى على األقل وأتم سعيه وكان صحيًحا. سعى
  : قصيرالت وقبل الفراغ بعد األشواط نقصان في الشك): ٢٢( المسألة �

  .)١(وجوًبا إتمام ما احتمل من النقص األحوط :الخامنئي - الخميني
  األظهر لزوم االعتناء بالشك. :الخوئي

 الشـك كـان إذا المسـعى مـن خرج ولو، بالشك االعتناء لزوم األقوى الخراساني:
  . المواالة فوات قبل

                                      
 فـال، إلتمامـه والعـود لحاجـة عمـًدا السعي ترك بعد النقصان في الشك كان إذا اخصوًص الخميني: )١(

 .اإلعادة وجوب الصورة هذه في يبعد
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ده علـى إن كان قبـل فـوات المـواالة بطـل سـعيه، وكـذا إذا كـان بعـ السيستاني:
  األحوط.

 نفسـه مـن أحرز فإذا، وأتمه أنهاه قد أنه على السعي بتركه الفراغ يتحقق الحكيم:
  .المذكور بالشك يعتن لم ذلك

 إعادة وجب ناقصة أو كاملة بصورة بالسعي أتى هل التقصير قبل شك إذا مكارم:
  .األول من السعي

  .بشكه يعتني ال: عصفور آل - )١(الدين زين - الشيرازيان
  : التقصير بعد األشواط عدد في الشك): ٢٣( المسألة �

  لو شك في عدد األشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحة. متفق:
 حالتين: في إال، سعيه بطل األشواط عدد في شك لو الفياض:

 التقصـير بعـد فقـط نقيصـة أو، ونقيصة زيادة األشواط في شكه يكون أن األولى:
 السعي. صحة في يعتبر ما إلى ملتفًتا العمل حين كان أنه احتمال شريطة

 يـدري فـال، المـروة على وهو حدث وقد، فقط الزيادة في شكه يكون أن الثانية:
 الحـالتين هاتين غير في وأما، منه أكثر أو السابع هو هل فعًلا عنه انتهى الذي الشوط أن

  .وشكله نوعه كان مهما مبطل فيه فالشك
  السعي حال الشك : ): إكمال٢٤( المسألة �

ا في عـدد األشـواط ثـم ا في صحته أو شاًكإذا أكمل طوافه متردًد  :)٢(السيستاني
  .الظاهر صحته؛ فتيقن بصحته وعدم نقصان فيه وال زيادة 

                                      
 .به بدأ الذي المبدأ في كشكه أخرى جهة من الخلل يستلزم لم ما :الدين زين )١(

 . ٢١٨مناسك الحج وملحقاته :  )٢(
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�  گر ا :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين �dشد مطم . كنـد،  پيـدا اطمينـان اشـواط عـدد به ادامه در ��
ه z �Nچنا  � �µـيح سـعيش شود، حاصل اطمينان اB أحـد ت. (اسـ Úٰعـ �Qـا و بـ �Ãمـن شـّك ف

ّنه ما زاد فيه ّ� ما سôٰ، فـيّ��  � ّ تذّكر أثناء الس�ô أو بعده �� � سعيه �¹ �q تم~ت و استمرÜقصاً ا         ).إن �ن ��
  �  متفرقـــــــات  �

  : المندوب السعي): ٢٥( المسألة �

  .استقالًال يندب ال السعي أن الفقهاء بين المشهور
 .رجاًء إتيانه األحوط كان وإن، ابتداًء  مستقًال السعي يستحب  :)٢(السيد صادق

فيجوز النيابة فيه وحده عن الميت ، وكذا عن الحي الغائب عن مكة المكرمـة دون 
  الحاضر.
  :  ااختيارً  العربةعلى  السعي): ٢٦( المسألة �

 الكالم وإنما. الصحة في إشكال فال بنفسه العربة يحّرك الذي هو المختار كان إذا
  :غيره العربة يحّرك الذي وكان، امختاًر كان إذا السعي صحة في

ـ مـع العلـم أن  اهل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى ـ اختيـاًر س:
   ؟الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر والساعي جالس فقط

 ولـو، حموًالم سعى أو، به يسعى بمن استعان المباشرة عليه تعذرت إذا الخامنئي:
  .)٣(بة بنفسه ال يجزيه دفع الغير لها<مع التمكن من دفع العر>.استناب اأيًض ذلك تعّذر

  نعم إذا جلس باختياره. :)٤(الخوئي

                                      
  .٦٩٩المناسك الفارسي: م )١(
 . ٣٦٣حج والعمرة : م جامع أحكام ال )٢(

 . ٩٧مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )٣(

 .٦١٣ س، ٢٢٩:  ١ النجاة صراط )٤(
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 إيقافهـا مـن امتمكًن كان أو، لتحريكها المتصدي هو كان إذا يجوز :)١(السيستاني
  .لطوافا في مّر ما نهج على - الغير من ذلك يطلب أن ال - شاء متى

  .وجوًبا األحوط على السعي بطل وإال، بنفسه يقودها كان إذا يجوز الزنجاني:
 حركتهـا إليـه تسـتند بحيـث العربـة سـير على مسيطًرا الراكب كان إذا :)٢(الحكيم

 تسـتند بـل سيرها على مسيطًرا يكن لم وإن. للمشي عديًلا وكان، اختياًرا الركوب جاز
  .االضطرار مع إال يجوز فال لغيره حركتها

: ال يصح، ألن الواجب مع التمكن أن يباشر السعي بنفسه، ويمكنه أن )٣(الهاشمي
  يسعى ماشًيا أو راكًبا بأن يكون هو سائًقا لعربته.

ما وجه السعي بـين الصـفا والمـروة علـى العجـالت للحّجـاج السـالمين  :)٤(مكارم
  راكبين. أو يجوز للسالمين السعي بالعجالت ال بأس فيه. ج: القادرين؟

  .بنفسه ايقوده أن القادر على يجب لكن يجوز السبحاني:
 أحـب كيفمـا امحموًلـ أو اراكًبـ السـعي وبإمكانـه ،اماشـًي السـعي يلزم ال الفياض:

  .وشاء
  يجوز اختياًرا أن يطاف به بدًال عن أن يطوف، وكذلك السعي. :)٥(السيد صادق

  المسألة: العذر  المسوّغ للسعي به بالعربة: �

احت ��  بتوانند هرچند كه افرادی: ))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين Mاثنای در اس� ،ôخودشان س ôس 
ام دهند را � �Nای ¾� توانند ا ام ;� � �Nيب آن ا ند �� ا را ديگری سÍ ôک ��  ��  بگ�� � �N بنا;�  آورند؛ 

                                      
 . ٢٠٨وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 . ٢٠٢ فتاوى الحج والعمرة : )٢(

 .١١٩، س ٤٩استفتاءات في الحج:  )٣(

 .٦٣٢ س ٢ الجديدة الفتاوى )٤(

 . ٩٢٨جامع أحكام الحج والعمرة  : م  )٥(
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 � �µرد ا �r  YZاثنای در خست ôيب س وز �� �r  � Mdک و گرفÍ  � Mdاننـد نيست ديگری از گرف#  � �µا 
د دار چرخ صند� ��  را او سô ادامۀ رد كه ديگری �  مگر ب�� �µاحت ا Mاثنای در كه اس� ôس 

�  به آن دادن ادامه و �µراه گونه ا# ، � مل قابل غ��  مشقت ��  ن�� MN شد ��.  
  : ): دفع العربة أثناء الطواف أو السعي٢٧( المسألة �

يضـعه فـي عربـة  بـأن اعاجًز ان يطّوف شخًصأهل يجوز لمن عليه طواف واجب 
  وكذا الحال في السعي؟ ويحركها وينوي كل منهما الطواف لنفسه؟

 – )٥(السـيد صـادق -)٤(الهاشـمي -)٣(سيستانيال -))))٢٢٢٢((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي -الخميني
  .يجوز ذلك :)٦(مكارم
  ): نوم الجالس على العربة :٢٨( المسألة �

 إذا لم يتمكن من مباشرة السعي فاستعان بغيره ليسعى به فحملـه:  )٧(سيستانيال

  فالظاهر بطالن السعي.على متنه أو على عربة وسعى به وقد غلبه النوم أثناء السعي 

  ما حكم من نام في العربة لحظة اثناء السعي؟ س:  :)٨(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين

  يبطل ذلك الجزء من سعيه. ج: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .٧٠٣المناسك الفارسي: م )١(
 .F١e١iJdDOOsرقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عبر االيميل  )٢(

 . ١٩٧وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(

 . ٨٧، س ٣٥استفتاءات في الحج:  )٤(

 . ٨٩٩جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٥(

 . ٢٩٨لمحشى : المناسك ا )٦(

 . ٢٠٧وملحقاتها : مناسك الحج   )٧(

 www.sistani.orgالموقع الرسمي    )٨(
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ال يشترط الطهارة في السـعي وإن كـان أفضـل، فـال يجـب عليـه إال : )١(الهاشمي
نائًما إذا لم تفت المواالة، وإال أعاد السعي. وأما في الطـواف  إعادة المقدار الذي كان

الواجب فيشترط فيه الطهارة من الحدث والخبث، فإن كان لم يكمل الشوط الرابع من 
طوافه، وجب عليه أن يتطهر ويستأنف الطواف. وإن كان قد أكمل الشوط الرابع تطّهر 

الطـواف بنيـة األعـم مـن اإلتمـام وأتّم الطـواف، وإن كـان األحـوط األولـى اسـتئناف 
  واإلعادة.

 ،ا فيجـوزا عن النية كما فـي الصـبي أحياًنـإذا كان عاجًز(في السعي)  :)٢(الحكيم
  ال فاألحوط وجوبًا عدم النوم.إو

النوم في أثناء الطواف يبطل الطواف، دون السعي فال يضر النوم  :)٣(السيد صادق
وم وكان بعد إكمال أربعة أشواط أتّمه، وإال في أثنائه. وفي الطواف إن علم بموضع الن

استأنف من جديد، هـذا إذا حصـل لـه اليقـين بـالنوم. ومـع الشـك حتـى وإن حصـلت 
  الخفقة والخفقتان فال يضر بالطواف.

  ): العلم ببطالن السعي بعد القيام بالتقصير :٢٩( المسألة �

لـبس ثـوبي االحـرام ذا علم ببطالن سعيه في العمرة بعد التقصير فهل يلزمـه إس: 
  ؟ة السعيعادإل

إذا قّصر معتقًدا بالصـحة فقـد حـّل مـن إحرامـه، ولكـن  :)٤(الخامنئي –الخميني 
  يجب تدارك الخلل بإعادة السعي.

                                      
 . ٨٨، س ٣٦استفتاءات في الحج:  )١(

 . ٢٠٣فتاوى الحج والعمرة :  )٢(

 . ٧١٤مسألة : م  ١٠٠٠ )٣(

 . ٦٥٠المناسك الفارسي: س   )٤(
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ن يجتنـب محرمـات االحـرام مـن أوعليـه  ،حرامـهإعلـى  هـو بـاٍق :)١(سيستانيال
  كمال نسكه.إحرامه بإن يحل من أالمخيط وغيره إلى 

  مقدار التالزم بين بطالن السعي لبطالن الطواف : المسألة: �

  هل يلزم من تبين بطالن الطواف بطالن السعي فيلزم إعادة معه ؟
 ،إذا كان بطالنه من جهة نسيان شـرط لـم يلزمـه إعـادة السـعي :)٢(السيسـتاينالسيسـتاينالسيسـتاينالسيسـتاين

  وإن كان عن جهل بذلك لزمت اإلعادة. 
  المسألة : كثرة الشك في السعي : �

ير الشك المذكور في كتاب الصالة على مـن كثـر شـكه فـي هل يجري حكم كث
  السعي أم ال؟

  الظاهر جريانه عليه.  :)٣(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  المسألة : من صور قطع السعي : �

ولكنه عنـد السـعي فـي الشـوط الرابـع  ،ا سعىشخًص لو أّن س: :)٤(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
خمـس  ربـع أوأن يواصـل السـعي رجـع أولكنـه قبـل  ،ذهب ليشرب ماء فـي المسـعى

  ومن ثم أكمل سعيه ؟  ،لى الخلف من باب االحتياطإخطوات 
كـد مـن أنما رجع خطوات ليتإو ،ذا قصد السعي من حيث تركإشيء عليه  ال ج:

  ا. ابتدائه بموضع الترك واقًع
نحرف المحرم عن المسار أثناء السعي لغـرض شـرب المـاء، اإذا  :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين

  ه؟يم سعما هو حك ،وبعد شرب الماء واصل سعيه

                                      
 . ٢١٢وملحقاتها : مناسك الحج   )١(

 .٢٠٧حقاتها: مناسك الحج ومل )٢(

 www.sistani.orgالموقع الرسمي    )٣(

 www.sistani.orgالموقع الرسمي    )٤(
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أو إذا قطـع  ،ريوشرب المـاء أثنـاء السـ ية السعيره بنيه وواصل سيقطع سعيإذا لم 
صـح يه أو مـن المكـان المحـاذي لـه يه فيقطع سع يه من المكان الذيه وواصل سعيسع
  .هيسع

إذا كان في الشوط السادس  ،هيه فيقطع سع يه من بعد المكان الذيوإذا واصل سع
وإذا كـان فـي  ي.ة السـعيـنها ىمـن مكـان القطـع إلـ يالسع أو السابع يجب عليه إعادة

ان بالشـوط يـه اإلتيـجـب عليو ،ن مـن أشـواطهين ناقصـيشـوط ي، بقـىاألشواط األخر
  السادس والسابع.

  �  مستحبات وآداب  �
  : السكينة والهرولة): ٣٠( المسألة �

بـين ، ويستحب للرجال الهرولة فيمـا السرعة متوسطبسكينة ووقار  السعي يستحب
   وهما العالمتان الخضراوان حالًيا. المنارتين
 ): الدعاء على جبل الصفا :٣١( المسألة �

ثم اخرج إلى الصفا مـن البـاب الـذي : ×قال أبو عبداهللا :عّمار بن معاوية صحيح -١
 وهو الباب الذي يقابل الحجر األسـود حيـت تقطـع الـوادي. |خرج منه رسول اهللا

اصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل الركن الـذي ف وعليك السكينة والوقار.
واحمد اهللا واثن عليه ثم اذكر من آالئه وبالئه وحسن ما صنع إليك  فيه الحجر األسود.

ال إلـه إال اهللا >ثم كّبر اهللا سبًعا. واحمده سـبًعا.وهلله سـبًعا. وقـل:  ما قدرت على ذكره.
حيي ويميت وهو حـي ال يمـوت وهـو علـى وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد ي

اهللا أكبـر علـى مـا هـدانا >وقـل:  |ثم صّل على النبي ثالث مرات. <كل شيء قدير
 ثالث مرات.  <والحمد هللا على ما أوالنا والحمد هللا الحي القيوم والحمد هللا الحي الدائم

ال إياه مخلصين أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله، ال نعبد إ>وقل: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 www.zanjani.irالموقع الرسمي:  )١(
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اللهم إني أسـألك العفـو والعافيـة واليقـين > ثالث مرات. <له الدين ولو كره المشركون
اللهم آتنا في الدنيا حسـنة وفـي اآلخـرة حسـنة وقنـا > ثالث مرات. <في الدنيا واآلخرة

وسـّبح  واحمـد مئـة مـرة. ل مئة مرة.وهّل ثم كّبر اهللا مئة مرة. ثالث مرات. <عذاب النار
ال إله إال اهللا وحده أنجزه وعده ونصر عبده وغلب األحـزاب وحـده >وتقول:  مرة.مئة 

اللهم بارك لـي فـي المـوت وفـي مـا بعـد المـوت،  فله الملك وله الحمد وحده وحده،
اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم أظلني في ظلل عرشـك يـوم ال ظـل 

أسـتودع اهللا >ثـم تقـول:  ونفسـك وأهلـك. وأكثر من أن تستودع ربك دينك .<إال ظلك
الرحمن الرحيم الذي ال يضيع ودائعه نفسي وديني وأهلي، اللهم استعملني على كتابك 

ثم تكّبر ثالًثـا ثـم تعيـدها مـرتين ثـم  .<وسنة نبيك وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة
إّن رسـول > :×تكبر واحدة ثم تعيدها فإن لم تستطع هـذا فبعضـه. وقـال أبـو عبـداهللا

  . )١(<كان يقف على الصفا بقدر ما يقرء سورة البقرة مترسًلا |اهللا
إذا صعد الصفا استقبل الكعبة  ×كان أمير المؤمنين :قال النعمان بن علي مرفوعة -٢

فـإن عـدت فعـد علـّي  ،اللهـم اغفـر لـي كـل ذنـب أذنبتـه قـط>ثم رفع يديه ثم يقول: 
فإنك إن تفعـل بـي مـا  ،اللهم افعل بي ما أنت أهله فإّنك أنت الغفور الرحيم، ،بالمغفرة

فيا من  ،وإن تعذبني فأنت غني عن عذابي وأنا محتاج إلى رحمتك ،أنت أهله ترحمني
أنا محتاج إلى رحمته ارحمني، اللهم ال تفعل بي ما أنا أهله فإنـك إن تفعـل بـي مـا أنـا 

فيا من هو عدل ال  ،أهله تعذبني ولم تظلمني، أصبحت أتقي عدلك وال أخاف جورك
  .)٢(<يجور ارحمني

 ): الدعاء على جبلي الصفا والمروة :٣٢( المسألة �

كيف يقول الرجل على الصفا والمـروة؟ قـال:  ×سألت أبا جعفر صحيح زرارة

                                      
  .٤٣١:  ٤ الكافي )١(
 نفس المصدر. )٢(
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ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميـت وهـو علـى >يقول: 
  .)١(ثالث مرات <كل شيء قدير

 ): االنحدار من الصفا :٣٣( لمسألةا �

يـا >قال الشيخ الصدوق: انحدر عن المرقاة وأنـت كاشـف عـن ظهـرك وقـل:  -١
رب العفو، يا من أمر بالعفو، يا من هو أولى بالعفو، يا من يثيب على العفو، العفو العفـو 
العفـو، يـا جـواد يــا كـريم يـا قريــب يـا بعيـد اردد علــي نعمتـك، واسـتعملني بطاعتــك 

 .<رضاتكوم

 قـال: انحـدر مـن الصـفا ماشـًيا إلـى ×عبداهللا أبي عن عّمار بن معاوية صحيح -٢
وهي على طرف المسعى فاسع مـأل  )٢(المروة وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة

بسم اهللا واهللا أكبر وصّلى اهللا على محمد وعلـى أهـل بيتـه، اللهـم اغفـر >فروجك وقل: 
حتى تبلغ المنارة األخرى فإذا جاوزتهـا  <وأنت األعز األكرموارحم وتجاوز عما تعلم 

يا ذا المّن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه ال يغفـر الـذنوب >فقل: 
ثم امِش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فاصـعد عليهـا حتـى يبـدو  <إال أنت

  .)٣(الخلك البيت واصنع عليها كما صنعت على الصفا... 
 ): الدعاء على جبل المروة :٣٤( المسألة �

فإذا أتيت المروة فاصعد عليها وقم حتى يبدو لك البيت  &:قال الشيخ الصدوق 
يا من أمر >وادُع كما دعوت على الصفا واسأل اهللا عّز وجّل حوائجك وقل في دعائك: 

ن العفـو، يـا مـن يثيـب بالعفو، يا من يجزي على العفو، يا من دّل على العفو، يا من زّيـ
على العفو، يا من يحّب العفو، يا من يعطي على العفو، يا من يعفو علـى العفـو، يـا رب 

                                      
 . ٤٣٢:  ٤ الكافي )١(

 .حالًيا الخضراء نواراأل أي )٢(

  . ٤٣٤:  ٤ الكافي )٣(
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. وتضرع إلى اهللا عّز وجّل وابِك، فإن لم تقدر على البكاء فتباك <العفو العفو العفو العفو
  .)١(واجهد أن تخرج من عينيك الدموع ولو مثل رأس الذباب، واجتهد في الدعاء

  ): لزيادة المال :٣٥( المسألة �

قال: من أراد أن يكثر مالـه  ×الوليد عن أبي عبداهللا بن علي بن الحسن مرفوعة
  . )٢(فليطل الوقوف على الصفا والمروة

                                      
 . ٥٣٦:  ٢ الفقيه يحضره ال من )١(

 . ٤٣٣نفس المصدر:  )٢(



 

  

 

  

 الفصـل الســادس عشر

 التقصــــير
  

  
  

  





 

  
  
  
  : إجماالً التقصير): ١( المسألة �

 النتـف. . وال يجـوز)١(حية أو الشـاربالرأس أو اللالتقصير هو أخذ شيء من شعر 
هنا عبادة فال بّد فيها من إخالص النية هللا تعالى والتقرب إليه، كما ال بّد من تعيين  وهو

  . )٢(النسك
 الشـعر مـن األخـذ بين التقصير في المرأة تجمع أن ااستحباًب األحوط :)٣(الخامنئي

  .الظفر ومن
 العقد هي واألنملة، شعرها من نملةاأل بقدر تقصر أن للمرأة يستحب :عصفور آل
  .اإلصبع من األعلى

 أو لحيتـه أو رأسـه شـعر مـن شـيء بأخـذ التقصـير يحصل  :))))٤٤٤٤((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  رجليه. أو يديه أظفار بعض تقليم أو أو حاجبه، شاربه

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

(يكفي التقصير من  ٧٣٥مسألة : م  ١٠٠٠هل يفهم من ذلك إعراضه عما ذكر في 
  جسم)؟!شعر أي موضع في ال

                                      
  .الحاجب من أو: عصفور آل )١(

  .بدنه في شعر من أو: الدين زين
  . ٧٣٥مسألة : م  ١٠٠٠السيد صادق: يكفي التقصير من شعر أي موضع في الجسم. 

 .والتقصير الحلق بين الرجل فيتخير المفردة العمرة هو النسك كان إذا )٢(

  ).٠١٦٢٨٢) (١٤٤٢١٨( ورقم، ش. هـ ١٣٨٦ / ١٠ /١٨ بتاريخ خطي استفتاء )٣(
 .١١١٨جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٤(



٥٥٤٥٥٤٥٥٤٥٥٤<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

  : األظفار بتقليم االكتفاء حكم): ٢( المسألة �

  األولى األحوط عدم االكتفاء بقص الظفر. الخميني:
  .الشعر من شيء أخذ األكيد االستحبابي االحتياط الزنجاني:
  أن ال يكتفي بقص شيء من الظفر فقط. ااألحوط وجوًب مكارم:

ء بـه وتـأخير اإلتيـان بـه عـن عدم االكتفا اوجوًب األحوط :األردبيلي -السيستاني
  األخذ من الشعر. 
  .التقليم على الشعر تقصير يقّدم األظفار بتقليم التقصير أراد لو السبحاني:
 - )١(الشـيرازيان - الحكـيم - الخراسـاني - الهاشمي -الخوئي - الخامنئي

يحصـل التقصـير بتقلـيم  :عصـفور آل - الدين زين - الصافي -الحائري - الفياض
  فار يديه أو رجليه.بعض أظ
  : والتقصير السعي بين المواالة): ٣( المسألة �

  ال تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي. متفق:
  : العمرة في التقصير مكان): ٤( المسألة �

 السكن أو المروة في يقّصر أن فيجوز، ليس للتقصير أو الحلق مكان خاص متفق:
  .غيرهما أو

ر خارج مكة المكرمة، وإن كان رعاية االحتيـاط فـي : يجوز التقصي)٢(السيستاني
  ذلك.

  .مكة أو الحرم خارج التقصير يجوز :)٤(الخراساني -)٣(الحائري -الزنجاني

                                      
 . ٧٢٠مسألة : م  ١٠٠٠السيد صادق: التقريض بالفم يتحقق به التقصير.  )١(

 . ٢١٩وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 .١٠٨ والعمرة : الحج في مسائل )٣(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٤(
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  .المروة في يكون أن ويستحب، مكة في يكون أن يجب :عصفور آل

  كان. محّل أي في إتيانه يجوز  :))))١١١١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  تقصير النساء أمام األجانب: فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

مـن شـعرهن  ااألخوات مراعاة الستر الواجب أثناء التقصير، فال يكشـفن شـيًئ على
أمام األجانب، إال أن بعضهن قد يغفلن عن ذلك أو يتساهلن، لذا يلـزم التـذكير بـذلك 

  وأخذ االحتياط.
  : لغيره المحرم تقصير): ٥( المسألة �

  :الشعر من شيء بأخذ التقصير: األول النحو
لنفسه  يحلق أو بل عليه أن يقصر، شعره من شيء بأخذ محرم لغيرهال ال يجوز أن يقّصر

  وبعد ذلك يجوز له أن يحلق أو يقّصر لآلخرين.، فيحّل بذلك من اإلحرام
  .اإلحالل صدد في من يقصر أو يحلق أن للمحرم يجوز :)٢(انالشيرازي

  فرع: هل يقع التحلل بذلك؟
  ئ ويقع التحلل؟فهل يجز شعره من شيء بقص لغيره المحرم قّصر لو

: )٥(الحـائري -الزنجـاني –السيد صادق -)٤(الهاشمي - )٣(الحكيم -الخميني
  .ئيجز

 جاهًال أو ما بحكمه وتمّشى منه قصـد القربـة فيحـّلإذا كان المعتمر  :)١(الخامنئي
  بذلك.

                                      
 .١١١٨جامع أحكام الحج والعمرة: م  )١(
  .١١٢٧، جامع أحكام الحج والعمرة : م ١٢٦٦ م الحج : مناسك جامع )٢(
ألن النية منه ال من المباشر، ليكون تعـذر التقـرب منـه مـع العمـد  > ، قال٢١٠ فتاوى الحج والعمرة : )٣(

 <.مبطًال للعمل

 . ٨٢١، س ٢١٠أجوبة االستفتاءات:  -الصراط )٤(

 .١٠٨ والعمرة : الحج في مسائل )٥(



٥٥٦٥٥٦٥٥٦٥٥٦<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

ر لزمالئـه اآلخـرين فـي الوقـت )٢(<ال يجزئ> الخوئي: ، >س: أحـد الحجـاج قصـّ
هو نفسه، فمـا هـو الحكـم بالنسـبة لـه ولآلخـرين؟ ج: لـيس عليـه الذي نسي أن يقّصر 

  .)٣(شيء، وال على اآلخرين<
ال شـيء عليـه ؛ ن يقصـر لنفسـه جهـًال أو غفلـةأر لغيره قبـل من قّص> السيستاني:

ر كـل منهمـا لآل س:> ،<لكن ال يجزي تقصيره لذلك الغيرو خـر اعتمـر شخصـان فقصـّ
 ،يجري عليهما حكم من تـرك التقصـير جهـًال: ج بتخّيل جواز ذلك فما هو حكمهما؟

فـي عمـرة س: >  .<فيلزمهما على األحوط إعـادة طـواف النسـاء وصـالته بعـد التقصـير
 ًالر لنفسـه ثـم قصـر لـه الثـاني جهـيقّص نأحد المعتمرين لصاحبه قبل أالتمتع إذا قّصر 

لى إهما : ينقلب حججمنهما بالحكم وأحرما من بعد ذلك لحج التمتع فما هو حكمها؟ 
  .)٤(<اذا كان الحج واجًبإفراد فيأتيان بعمرة مفردة بعده اإل

في صورة الجهل فال يجزئ على األحوط وجوًبا، واألحوط وجوًبا  :)٥(الخراساني
  أيًضا إعادة طواف النساء وصالته.

  ال يخلو من إشكال.: )٦(مكارم

كمـا ال  ال يجوز للمحرم التقصير لشخص آخر قبل أن يقّصر لنفسـه،    الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
        يجزئ تقصيره لغيره على األحوط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  مجلد االستفتاءات الجديدة .  www.leader.irالموقع  )١(
 . ٤٧٠المناسك المحشى :  )٢(

 . ٥٤٣مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )٣(

 . ٢١٨وملحقاتها : مناسك الحج  )٤(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٥(
 . ٤٧٠المناسك المحشى :  )٦(
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اى تواند ¾�  نكرده، خودش تقص��  كه ك¯ :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين �; ،  را ديگـرى مـوى تقص��
يند؛ و z �N گر ا  � �dاحتياط بنا;�  كند چن  �q� ص مگر نيست � �æ ،شد معذور تقص�� شده  مث~ً  ��
خن چيدن نيست و� احرام در ديگری . كرده خيال   .ندارد اش�ل حال هر در ديگرى ��

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

ا يلزمـه التقصـير لو كان المقصِّر محرًمـ) ... ٥٨٩المسألة قال في المناسك العربي ((
ا مطلًقـ ّنه محّرم علٰى المحرمإبأخذ شي ٍء من ظفره، و ال يجوز له تقصيره بأخذ شعره ف

ذا إا خذ شعره عصٰى ولكن األظهـر صـحته خصوصـً أن قّصره بإف .من نفسه أو من غيره
  ).بحرمته المحرم جاهًالكان 

  : الظفر من شيء بأخذ التقصير: الثاني النحو

-)٥(الصـافي -)٤(الحـائري - الزنجـاني -)٣(مكارم – )٢(الخامنئي - الخميني
  .أظفاره من شيء بقص آخر لمحرم يقّصر أن للمحرم يجوز: )٦(الخراساني

 ولكـن، اأيضـً  اتقصيره أو الغير أظافر تقليم عدم للمحرم اوجوًب األحوط الحكيم:
  .الجهل أو النسيان مع سيما وال فيه كفارة ال

  .يجوز للمحرم تقليم أظافر غيره المحرم أو المحّلال  :)٧(فياضال
  : للموالي التقصير المخالف تولي): ٦( المسألة �

 - مكـارم -)٤(الخراساني -الزنجاني – )٣(الفياض - )٢(الخامنئي - )١(الخميني
                                      

 .٧٣٥المناسك الفارسي: م )١(

  .١١٤٦المناسك الفارسي : م  )٢(
 . ٤٧١المناسك المحشى :  )٣(

  .١٧٨ م:  الحج في مسائل )٤(
 .٦٣٥استفتاءات حج : س  )٥(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٦(
 www.alfayadh.com الموقع الرسمي:  )٧(
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  .هل مقّصرال بأس به مع نية ال: )٦(الصافي -)٥(السيد صادق
  ): لو قام بالنتف :٧( المسألة �

 أحرم ثم ومن التقصير، في ذلك كفاية باعتقاد شاربه أو لحيته شعر نتف إذا س:
   حكمه؟ هو فما التمّتع بحج

بطلت عمرته، ووقع حجه إفراًدا. وحينئٍذ إن كان حجه الخامنئي:  -الخميني
يأتي بعمرة مفردة بعد أداء مناسك الحج، ويأتي بعمرة وحج واجًبا فاألحوط وجوًبا أن 

  التمتع من قابل.
 إن بعده مفردة بعمرة فيأتي اإلفراد، إلى حّجه انقالب الظاهر :)٧(السيستاني

  .أيًضا أخرى سنة في الحّج إعادة األولى واألحوط تمكن،
يجزيه إن وال  ،افراًدإر بعد ذلك، بل ينقلب حجه ليس له أن يقّص :)٨(الحكيم

  كانت وظيفته التمتع.

ال يكفي النتف عن التقصير، وعليه فإن كـان عـن سـهو أو   :))))٩٩٩٩((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
جهل صحت متعته، وكّفر بدم شاة على األحوط اسـتحباًبا. وإن كـان عـن عمـد بطلـت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .المراجع أحد عليها يستدرك ولم،  ٣٦٥: المحشى المناسك في المسألة هذه ذكرت )١(

 . ٨٩٩المناسك الفارسي : س )٢(

 ق.ه.١٤٢٩ /١٢/١١استفتاء مختوم بتاريخ  )٣(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٤(
 . ٧٢٣مسألة : م  ١٠٠٠ )٥(

 .٦٣٦استفتاءات حج : س  )٦(

  . ٢٢٠ج وملحقاتها : مناسك الح )٧(
  .  ٢٠٩فتاوى الحج والعمرة :  )٨(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام  )٩(
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متعته، وينقلب إلى حج اإلفراد، فيأتي ببقية المناسك على الترتيب، ويقضـي حجـه فـي 
  لى األظهر.العام القابل ع

  المسألة: تقصير من ال يجد شعرًا وال ظفًرا: �

كيف يقّصر من ال يوجد شـعر فـي رأسـه، وال يوجـد مقـدار مـن األظـافر يمكنـه 
  قّصه؟

  .أخذ من شعر حاجبيهي :))))١١١١((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي

  يقّصر من شعر حاجبه أو لحيته أو شاربه.  :))))٢٢٢٢((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  ): التقصير مرتين :٨( المسألة �

 بعد ومرة الطواف، صالة بعد مرة نسياًنا أو جهًال مرتين بالتقصير أتى إذا س:
   ؟ حكمه هو فما ،السعي

  ال شيء عليه.: )٣(الخامنئي –الخميني
 الطواف صالة بعد بالتقصير أتى وقد التمتع عمرة في ذلك كان إذا :)٤(السيستاني

  .عليه شيء ال ذلك غير وفي األحوط، على ببقرة التكفير لزمه للسعي نسياًنا
  ا.ال أثر للتقصير االول، بل يستغفر منه إن كان عمًد :)٥(الحكيم
 فعليه عامًدا عالًما كان وإذا عليه، شيء فال غافًال أو جاهًال كان إذا :)٦(الهاشمي

  . بشاة التكفير

                                      
 .GKuxjvp٩Nj٤رقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عبر االيميل  )١(

 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩ء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام استفتا )٢(
  . ٩٠١المناسك الفارسي: س  )٣(
  . ٢١٩مناسك الحج وملحقاتها :  )٤(
  . ٢٠٩فتاوى الحج والعمرة :  )٥(
  .١٤٦، س ٥٨استفتاءات في الحج:   )٦(
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إذا قام بالتقصير قبل السعي سهًوا أو جهًال فال شيء عليه، ويعيد  :)١(السيد صادق
  استحبابًيا. التقصير احتياًطا

  ): نهاية أعمال عمرة التمتع :٩( المسألة �

عمرة التمتع تكون العمرة قد انتهت وأحللت من اإلحرام، فيجوز لك  بالتقصير في
، )٢(واخـتالف جميع ما حرم عليك باإلحرام حتـى النسـاء مـا عـدا الحلـق ففيـه تفصـيل

لحلق يجوز لـك جميـع مـا وتبقى محرمات الحرم. أما في العمرة المفردة فبالتقصير أو ا
حرم عليك باإلحرام ما عدا النساء. ويجب عليك أن تطـوف مـرة أخـرى حـول الكعبـة 

الطـواف  . وبعد)طواف النساء(وهذا الطواف يسمى  المشرفة حسب النهج الذي تقدم.
وتبقـى  وبذلك يبـاح لـك النسـاء.×. تصّلي ركعتي طواف النساء خلف مقام إبراهيم

  والحمد هللا رب العالمين. تهت العمرة المفردة،محرمات الحرم، وقد ان
  
  المسألة : تقصير النائب بدون قصد النيابة: �

ر لنفسـه باعتقـاد أن هـذا هـو  س: :))))٣٣٣٣((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق لو أحرم نيابة، ولكنـه قصـّ
  تكليفه الشرعي، فما حكم تقصيره؟

ل يلزم على النائب إتيان جميع العمل بقصد المنوب عنه، وما في فـرض السـؤا ج:
  إن لم يكن على نحو التقييد فال إشكال فيه.

  

                                      
 . ٧٣١مسألة : م  ١٠٠٠ )١(

 اا تركه بعد مضي ثالثـين يوًمـاستحباًب على األظهر، وإن كان األحوط أيًضا الحلقيحّل  السيستاني: )٢(
  .وعمد فاألحوط األولى التكفير عنه بدم من يوم عيد الفطر، ولو فعله عن علم

ا عـدم الحلـق فـي شـهر ذي عليه كل شيء حرم بـاإلحرام. نعـم، األحـوط وجوًبـ ر حّلإذا قّص  الحكيم:
 ا تكفيره بدم شاة.فاألحوط وجوًب امتعمًدالقعدة إلى أن يحرم بالحج، فإن حلق 

  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩جمادى األولى  ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )٣(
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  المسألة: اإلتيان بطواف النساء قبل التقصير: �

 بطـواف ىوأتـ المفـردة العمرة في ريالتقص نسي من حكم ما س: :))))١١١١((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
 إعـادة تلـزم وال فقط قّصري أن هيعل أم ؟النساء طواف ديعيو قّصري أن هيعل هل النساء؟
 النساء؟ طواف

  .ريالتقص بعد وصالته النساء بطواف أتيي أن جبي ج:

 هـر در توانـد . آ��  كـرد، فرامـوش را مفـرده iـره تقص��  ك¯ گرا  ::::)٢(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
 �̂ ا نه؟ ��  كند تقص��  جا ان به ز;� زگشته ا;� دد نساء طواف به نيازى آ��  و است �� �r ؟ هست   

يد بنـا ;� احتيـ �� �ام دهد، و � �Nاط واجـب طـواف نسـاء را تقص�� را در هرجا . تواند ا
گر و كنداعاده  ود، تواند ¾�  خودش ا يب ;� د ��   .بگ��

                                      
 www.leader.irاالستفتاءات الملحقة بمناسك الحج، على الموقع الرسمي  )١(

  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٢(





 

  

 

  

 الفصـل الســابع عشر

 اإلحرام لحج التمتع
  

  
  





 

  
  
  
  : للحج اإلحرام وقت): ١( المسألة �

يستحب اإلحرام للحج عند الزوال من يوم الترويـة وهـو اليـوم الثـامن مـن ذي 
 إدراك مـن يـتمكن بحيـث التاسـع يـوم زوال قبـل اإلحـرام هـو والواجب .)١(الحجة

  .بعرفة االختياري الوقوف
  : اإلحرام مكان): ٢( المسألة �

وأضـاف  ذكر الفقهاء اسـتحباب أن يحـرم لحـج التمتـع مـن المسـجد الحـرام،
  ×. أو حجر إسماعيل ×بعضهم أفضليته عند مقام إبراهيم

دثة فـي مكـة واختلفوا فـي حكـم اإلحـرام لحـج التمتـع مـن المنـاطق المسـتح
  المكرمة:

  يجوز اإلحرام من المناطق المستحدثة.  :الشيرازيان -السبحاني - الخميني
أن يحـرم مـن مكـة  ااألحـوط اسـتحباًب :الزنجـاني - الخراسـاني - الخامنئي

  القديمة.
  يحرم من مكة القديمة على األحوط وجوًبا. :)٢(الخوئي

ديمـة التـي كانـت علـى عهـد األحوط األولى اإلحرام من مّكة الق السيستاني:
وإن كـان األظهـر جـواز اإلحـرام مـن المحـّالت  -ى اهللا عليه وآلـهصّل -رسول اهللا 
   .من الحرم اا إال ما كان خارًجها أيًضب المستحدثة

                                      
 .التروية يوم اإلحرام األحوط الخميني: )١(

 . ٤٧٥ س:  ٣ النجاة صراط )٢(
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 التوسـع يكـون أن إال المسـتحدثة المنـاطق مـن اإلحـرام جواز الظاهر الحكيم:
 تكـون أن دون مـن األبنيـة توسـع نتيجة بمكة اتصل قد الموضع يكون بحيث اكثيًر
-الكبيرة بالمدن الملحقة األحياء من كثير في المشاهد هو كما - له اتسعت قد مكة

  .القديمة مكة على االقتصار ذلك مع ااستحباًب واألحوط، 
أن  اولكن األحوط وجوًبـ يجوز اإلحرام من مكة الحديثة، :الحائري - مكارم

  دود الحرم.ال يحرم من النقاط الواقعة خارج ح
 اجـزًء وتعتبـر لمكـة والتوسـعة االمتـداد تشكل التي الجديدة األحياء الفياض:

 عنوانهـا لهـا أخرى قرية أو بلدة من اإلحرام يجوز وال. فيها اإلحرام يجوز اعرًف منها
  .العمران توسعة طريق من بمكة اتصلت وإن والخاص المتميز

 عنوانهـا لهـا أخـرى قريـة أو بلـدة مـن اإلحراماألحوط أن ال يكون  الهاشمي:
. وكـذا فـي االمتـدادات خـارج العمران توسعة طريق من بمكة اتصلت وإن المتميز

  حدود الحرم.
  .القديمة مكة من اإلحرام يجب :الدين زين

  التأكد من استيقاظ الحجاج عند عقد النية والتلبية: فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

اصـات المسـقوفة من المتعارف في الحمالت في الوقت الراهن أن يـذهبوا بالب
والمكشوفة إلى مكة القديمة ويعقدوا النية والتلبية، ومن ثم ينطلقون إلى عرفات أو 
يرجعون إلى السكن. وحيث أن الزحام شديد فمن الطبيعي أن يتأخر وصول الباص 
إلى مكة القديمـة، وفـي هـذا الوقـت قـد ينـام بعـض الحجـيج ال سـيما النسـاء، وال 

ى عرفة وبهذا يتوجب عليها الرجـوع إلـى مكـة لإلحـرام يستيقظ إال بعد الوصول إل
مـن الوقـوع فـي هـذه المشـكلة أن يتأكـد الطـاقم اإلرشـادي  امنها. ولذا نقترح منًعـ

  الموجود في كل باص من استيقاظ جميع الحجيج عند عقد النية والتلبية.
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  : ): حدود (مكة القديمة)٣( المسألة �

 �اردة عن أئمـة الهـدىي الروايات الوالمذكور من حدودها ف: )١(السيستاني
  عقبة المدنيين، وعقبة ذي طوى. 

حدود مكة القديمة في الرواية من طرف المدينة المنورة قد حددت  :)٢(ضالفيا
ولكن كلتا العالمتين غير معلومتين ن طرف منى وعرفات بعقبة المدنيين،بذي طوى وم
اوز عن مقبرة قريش، وكيف كان والمتيقَّن إن مكة القديمة ال تتج ،في زماننا هذا

فيجوز عندنا اإلحرام من تمام أحياء مكة المكرمة وإن كان األفضل واألجدر اإلحرام 
من المسجد، كما أن الحاج مخير بين القصر والتمام في مكة مهما توسعت كأحيائها 

  .الجديدة
بأنه  ينبغي السؤال عن حدود مكة القديمة من أهل الخبرة، علًما ::::)٣(السيد صادق

ال فرق في كل األحكام المتعلقة باإلحرام للحج والمبيت، والتخيير في صالة المسافر 
  ونحوها بين مكة القديمة والجديدة.

بناء على التحديد السابق، فال يطمئن بمكة القديمة إال في المنطقة الواقعة  أقول:
  بين المسجد الحرام إلى ما قبل مقبرة الحجون (مقبرة قريش).

  : بعرفة الوقوف وقبل اإلحرام بعد المندوب الطواف): ٤( ألةالمس �
  الحالة األولى: إذا كان اإلحرام لحج التمتع:

 بعـد التلبيـة جـدد طـاف فلـو، امندوًب اطواًف يطوف ال أن اوجوًب األحوط :الخوئي
  .اوجوًب األحوط على الطواف

                                      
 . ١٨٦التحديد أيضًا في متن مناسك الحج، المسألة  . وقد ذكر هذا ٩٢الحج وملحقاتها : مناسك  )١(

 . ٢٥المسائل المستحدثة :  )٢(

  . ٤/  ٢٠ /٦٩٥١ق، ورقم ه.٢/٤/١٤٣٣استفتاء خطي بتاريخ  )٣(
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ّج قبـل الخـروج األحوط وجوبًا أن ال يطوف المتمّتع بعد إحـرام الحـ السيستاني:
 ا، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف على األحوط األولى.ا مندوًبإلى عرفات طواًف

. لكـن امستحًب اإذا أحرم المتمتع بالحج حرم عليه أن يطوف بالبيت طواًف الحكيم:
تجديـد  الو فعل لم يكن عليه شـيء، وال يـنقض إحرامـه. وإن كـان األحـوط اسـتحباًب

  .التلبية
  .الطواف بعد التلبية تجديد فاألولى فعل ولو، الجواز عدم الظاهر الخراساني:
 اإلحـرام عقـد بنيـة التلبية فيعيد فعل ولو، المندوب الطواف له يجوز ال الزنجاني:

  .ااستحباًب األحوط على رجاًء
 إلــى الخــروج قبــل امنــدوًب اطواًفــ البيــت حــول يطــوف ال أن األحــوط الفيــاض:

  الطواف. بعد يةالتلب جدد طاف ولو، عرفات
  .يجوز: السيد صادق - مكارم

 أسبوًعا يطوف أن للحج الحرام المسجد دخل إذا للشخص يستحب :)١(الشيرازي
  .بعده الكراهة األقوى، واإلحرام قبل

  .التلبية تجديد إلى بعده يفتقر وال، الترك استحباًبا واألحوط ،مكروه  :الدين زين
 وقبـل للحـج اإلحـرام بعـد امسـتحًب يطـوف أن المتمتـع علـى يحـرم :عصفور آل
  . عرفات إلى الخروج

  الحالة الثانية: إذا كان اإلحرام لحج اإلفراد أو القران:

ا، أن يطـوف بالبيـت نـدًب فراد ودخـل مكـة جـاز لـهإذا أحرم لحج اإل السيستاني:
التلبيـة بعـد الفـراغ مـن صـالة الطـواف إذا لـم يقصـد  دولكن األحوط األولى أن يجّد

.االطواف الواجب أيضـً  إلى التمتع في مورد جوازه، وهذا االحتياط يجري في العدول
                                      

 األكيـد فـاألحوط الوقوفين قبل الحج إحرام بعد طاف لو:  ١٨٣٧ م وفي. ٣١٣ الحج : مناسك جامع )١(
 .التلبية تجديد



 

  

 

  

 الفصـل الثــامن عشر

 الوقــوف بعرفـــات
  

  

  
  





 

  
  
  
قال: سمعته يقول: ما وقف أحد في تلك الجبال  ×فّضال عن الرضا ابن موثقـ  أ

ستجاب لهم في إال استجيب له فأما المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم وأما الكفار في
  . )١(دنياهم
قال: إذا غدوت إلى عرفـة فقـل  ×عن أبي عبداهللا عّمار بن صحيح معاويةـ  ب

اللهم إليك صمدت، وإياك اعتمدت، ووجهك أردت، فأسـألك أن >وأنت متوجه إليها 
وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هـو  تبارك لي في رحلتي، وأن تقضي لي حاجتي،

  . )٢(وأنت غاٍد إلى عرفات... الحديث ثم تلّبي <أفضل مني
  : إجماالً بعرفة الوقوف): ١( المسألة �

يجب على الحاج أن يقف بعرفة من الزوال إلى غروب الشمس في اليـوم التاسـع 
فـي ذلـك المكـان الشـريف، والحضـور والمراد بالوقوف مطلق الكون  من ذي الحجة.

أو  اعم لو كان في تمام الوقت نائًمـمن غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه، ن
والوقوف بعرفة عبادة فال بـد فيهـا مـن إخـالص  المشهور. على مغمى عليه بطل وقوفه

  النية هللا تعالى والتقرب إليه، كما ال بّد من تعيين النسك.
  نام تمام الوقت فوقوفه باطل. إذا :)٤(الخوئي -)٣(الخامنئي -الخميني 

  .إشكال ففيه بالقصد امسبوًق المستوعب النوم كان إذا السيستاني:

                                      
 .٢٥٦:  ٤الكافي )١(

 .١ ح ٨ ب بعرفة الوقوفو الحج إحرام أبواب/  ٥٢٨:  ١٣ الشيعة وسائل )٢(

 . ٩٥٨المناسك الفارسي : م  )٣(

 . ٦٣٨: س   ١صراط النجاة  )٤(
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مـن  بـّد عن النوم في بعضه. نعـم، ال اينافيها النوم في تمام الوقت فضًل ال الحكيم:
سبق النية على النوم ولو كان قبل الوقت، بحيث يدخل عرفات ليقف بهـا فـي الوقـت، 

  نظير نية الصوم.
  االستعداد للوقوف بمقدار من النوم المسبق: فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

لواضح أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال إلى غروب الشمس، ولكـن بعـض من ا
فـي صـباح يـوم  اوهكذا يجهد نفسـه كثيـًر -امثًل -األحبة يسهر الليل بالتهجد والعبادة 

عرفة ببعض األدعية والصلوات، وتكون النتيجـة أن يغلبـه النـوم بعـد الـزوال، وبالتـالي 
من صباح عرفة،  امن الليل، وقسًط األحبة قسًطيضيع الهدف والغاية. لذا ينصح أن ينام ا

ليغتنم كل لحظة من وقـت الوقـوف. وبالجملـة: علـى الحـاج أن يـدرك متـى عليـه أن 
يسهر؟ ومتى عليه أن ينام؟ لينظم جدوله ووقته بالطريقـة الصـحيحة. بـل هـذا أمـر عـام 

  لجميع الحياة، وإن كانت األهمية تزداد في بعض األوقات والمواسم.
  : الزوال أول عن النية تأخير): ٢( سألةالم �

اليبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صالة الظهرين إذا جمع بينهمـا،  الخميني:
  .عدم التأخير اواألحوط استحباًب
مـع  اال يبعد جواز تأخيره عن أول الـزوال بمقـدار أداء الظهـرين جمًعـ الخامنئي:

  مقدماتهما.
  .ايجوز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريًب :)١(الشيرازي - الحكيم - الخوئي

يجوز تأخيره عن الزوال بمقدار اإلتيان بالغسـل وأداء صـالتي الظهـر  :السيستاني
  .ذكر بما االشتغال دون من اعمًد التأخير ويشكل) الخراساني( . وأضافاوالعصر جمًع
 وحتـى يغتسـل حتـى الزوال أول عن الوقوف يؤخر أن للحاج يجوز :الدين زين

 غيرهـا أو نمـرة فـي خبـاءه ضرب قد كان إذا الموقف إلى يتوّجه ثم الفريضتين يصلي
                                      

 .١١٢٧ م الحج : مناسك جامع )١(
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 لغير كان إذاـ  األحوط علىـ  يمنع بل التأخير، بجواز الحكم ويشكل .عرفة حدود من
 إذا وكمـا الغسـل، يريـد ال كـان أو الوقت، قبل اغتسل قد المكّلف كان إذا كما ذلك،
  .وقتها أول عن الصالة تأخير وأراد الوقت أول من عرفة حدود داخل في كان

 بـأذان الصـالتين أداء بمقـدار الـزوال بعـد الوقـوف تـأخير األفضـل :عصفور آل
  .وإقامتين
  : سقوط القرص أو ذهاب الحمرة : المسألة �

 فيـه الوقـوف يجـب الـذي الوقـت منتهـى أن المناسك في ورد س: :)١(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
   المشرقية؟ الحمرة ذهاب أو القرص سقوط به المقصود فهل) الغروب(هو بعرفات
 فـي الشكض فر وفي ،اليقين مع األفق في وغيابه القرص سقوط هو المقصود :ج
  .تحققه إحراز من بّد ال القرص سقوط

يكفي سقوط القرص، وإن كان األحوط واألجدر التأخير إلـى زوال  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  الحمرة المشرقية.

 أن واألقـوى الغـروب، هـو الوقوف وقت منتهى أن الظاهر  :))))٢٢٢٢((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  األظهر. على األفق عن الشمس قرص غروب هو الغروب المقصود من

  : عرفة يوم تحديد في االختالف): ٣( المسألة �

إن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بال تقية وخـوف وجـب، وإال  الخميني:
، بـل ال يبعـد الصـحة مـع وجبت التبعية عنهم، وصح الحج لو لم تتبين المخالفة للواقـع

العلم بالمخالفة، وال تجوز المخالفة، بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال، ولّما 

                                      
  .٢١٨لعمرة مع االستفتاءات: مناسك الحج وا )١(

 .١١٥٣جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٢(
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آلفاقنا سيما أفق إيران فال يحصـل العلـم بالمخالفـة إال  اكان أفق الحجاز والنجد مخالًف
  . انادًر

 العامـة مـن القاضي عند الحجة ذي هالل ثبوت وفق على العمل يجزيه الخامنئي:

  .وأجزأه الحج أدرك فقد للناس اتبًع الوقوفين أدرك فإذا، به وحكمه
: مـا إذا احتملـت مطابقـة الحكـم للواقـع، الصورة األولى فيه صـورتان: : الخوئي

فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهالل الراجعـة إلـى 
النحر وغيرهـا، ويجـزىء هـذا فـي الحـّج مناسك حّجه، من الوقوفين وأعمال منى يوم 

على األظهر، ومن خالف ما تقتضـيه التقّيـة بتسـويل نفسـه أّن االحتيـاط فـي مخـالفتهم 
والحاصل أّنه تجـب متابعـة الحـاكم السـّني تقّيـًة، ويصـّح  وفسد وقوفه. اارتكب محّرًم

الـنفس  معها الحّج، واالحتياط حينئذ غير مشروع، وال سّيما إذا كـان فيـه خـوف تلـف
  ونحوه، كما قد يّتفق ذلك في زماننا هذا.

ما إذا فرض العلم بالخالف، وأّن اليوم الذي حكـم القاضـي بأّنـه  الصورة الثانية:
، ففي هذه الصورة ال يجزىء الوقوف معهم، فإن تمّكن ايوم عرفة هو يوم التروية واقًع

ف االضـطراري فـي المكّلف من العمل بالوظيفـة والحـال هـذه ولـو بـأن يـأتي بـالوقو
المزدلفة دون أن يترّتب عليـه أّي محـذور، ولـو كـان المحـذور مخالفتـه للتقّيـة عمـل 
بوظيفته، وإال بّدل حّجه بالعمرة المفردة، وال حّج له، فـإن كانـت اسـتطاعته مـن السـنة 
  الحاضرة ولم تبَق بعدها، سقط عنه الوجوب، إال إذا طرأت عليه االستطاعة من جديد.

وظيفة المكلـف أن يتحـرى عـن رؤيـة هـالل هـذا الشـهر ليتسـنى لـه  :السيستاني
اإلتيان بمناسك حجه في أوقاتها. وإذا ثبت الهالل عند قاضي الديار المقدسة، وحكـم 
على طبقه، وفرض مخالفته للموازين الشرعية، فقد يقـال بحجيـة حكمـه فـي حـق مـن 

ثبوت الهالل فيما يرتبط بمناسك يحتمل مطابقته مع الواقع، فيلزمه متابعته وترتيب آثار 
 احجه من الوقوفين وغيرهما. فـإذا فعـل ذلـك حكـم بصـحة حجـه وإال كـان محكوًمـ
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بالفساد. بل قد يقال باالجتزاء بمتابعة حكمه حتى فيما لم يحتمل مطابقته مع الواقع في 
  خصوص ما تقتضي التقية الجري على وفقه.

هذا فإن تيسـر للمكلـف أداء أعمـال ولكن كال القولين في غاية اإلشكال، وعلى 
الحج في أوقاتها الخاصة حسبما تقتضيه الطرق المقررة لثبوت الهـالل وأتـى بهـا صـح 

  على األظهر. احجه مطلًق
اتباع رأي القاضـي فـي الوقـوفين  اوإن لم يأت بها كذلك ولو لعذر فإن ترك أيًض

  . فال شك في فساد حجه، وأما مع أتباعه ففي صحة حجه إشكال
نحن ال نفتي باإلجزاء بالحج معهم إذا كان مخالًفا لما تقتضيه الموازين الشـرعية >

ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى  لثبوت الهالل كما ال نفتي بعدم اإلجزاء،
فقيه آخر، وأما رعاية االحتياط باإلتيان بالوقوفين في الوقت المطابق للميـزان الشـرعي 

عليه من غير محـذور بـل هـو الزم إال مـع الرجـوع إلـى القائـل  فحسن جًدا لمن يقدر
هل االحتياط في مسألة الوقوف مع العامة يشـمل ترتيـب سـائر اآلثـار  س:<، >باإلجزاء

نه تجب متابعـة الواقـع فـي أالمتعلقة بالحج كالليالي التي يجب المبيت فيها في منى أو 
  .)١(<الرجوع إلى الغير: االحتياط يشمل الجميع فيمكن ج غير الوقوفين؟ 
إذا ثبت هالل ذي الحجة بحكم المخالفين أجزأ الحج معهـم وال يجـب  الحكيم:

تحري العمـل علـى خالفـه ممـا يقتضـيه الميـزان الشـرعي مـن دون فـرق بـين احتمـال 
إصابتهم في الحكم والعلم بخطئهم فيه، ومن دون فرق بين األعمال التي تقتضي التقية 

بـّد مـن  ال نعم، وقتها ـ كالوقوفين ـ وغيرها كالرمي والذبح والنفر. متابعتهم فيها لتضيق
ابتناء الحج بمقتضى أمر السلطان النافذ علـى وحـدة الحـج وتعيينـه علـى طبـق الحكـم 
المذكور، كما هو المتعارف في عصورنا وفي أغلب العصور أو جميعها. أمـا لـو ابتنـى 

                                      
 . ٢٢٥وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
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مراعاة ثبـوت الهـالل بالوجـه الشـرعي.  على أن لكل فئة أن تعمل على ما تريد فالالزم
  لكنه فرض ال واقع له في عصورنا.

 للتقيـة امخالًفـ االحتيـاط وكـان للواقـع الحكـم مطابقـة احتملـت إن الخراساني:
 .حجـه مناسـك فـي الهـالل ثبـوت آثار جميع وترتيب معهم والوقوف متابعتهم وجبت

 علـى الهـالل ثبـوت آثـار ترتيب بين الجمع فاألحوط لها امخالًف االحتياط يكن لم وإن

 وأمـا .حكمهم على اآلثار ترتيب كفاية األقوى كان وإن األولية بوظيفته واإلتيان حكمهم
 األولية بوظيفته اإلتيان اوجوًب األحوط ولكن، وجه فلإلجزاء بالخالف العلم فرض على

 تمكن فإن وإال، للتقية امخالًف يكن لم إذا معهم كالوقوف حكمهم على اآلثار وترتيب
 بـه أتـى للتقيـة مخالفـة عليـه تترتب ولم المزدلفة في االضطراري بالوقوف اإلتيان من
 كـان إن الحـج إعادة فاألحوط اأيًض ذلك من يتمكن لم وإن، حجه وتّم األحوط على

 ولـم الحاضـرة السنة في استطاعته كانت ـ كمن عليه امستقًر يكن لم وإن، عليه امستقًر
  .اإلعادة فاألحوط االستطاعة تجددت أو بقيت وإن، عليه ءشي فالـ  بعدها تبق

إذا ثبت الهالل عند قاضي أهل السنة وحكم بـذلك حّكـامهم فالظـاهر الهاشمي: 
صحة وإجزاء أداء المناسك طبًقا لذلك، حتى مع العلم بخطئهم في الهـالل، وال يجـب 

  ًيا.االحتياط، بل ال يجوز لو كان فيه مخالفة للتقية، فال يكون مجز
  .بالخالف يعلم لم ما معهم الوقوف يجزئ الزنجاني:

إذا حكمت الحكومة السعودية أن يوم كذا هـو اليـوم األول  س: :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
اط يـمن ذي الحجة وليس لدينا ثقة فـي ذلـك، مـا هـو واجبنـا؟ إذا كـان بإمكاننـا االحت

 ىوبة حتــام بأعمــال مــن مــن دون أي صــعيــواســتطعنا الوقــوف بعرفــات والمشــعر والق

                                      
 www.zanjani.irالموقع الرسمي:  )١(
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ا لقـولهم مجـزء العمـل مطابًقـ ج: نا هذا العمل؟يجب علية، هل يتحصل المطابقة القطع
  حتى مع العلم بخالفه.
Vá^ãéfßiVá^ãéfßiVá^ãéfßiVá^ãéfßi< << << << <

ه قا�û المذكور أعاله موافق لنص الفتوى في المناسك الفارسي ( -١ Yعاّمه، هر� 
ايـد، اعـ~ن را جـه�N ذ مـاه هـ~ل ثبوت �O ـزی آن تبعيـت از �r اسـت  MQگـر ا حـ 
اى آن خ~ف �;  �بت حا شد) ��  .)١(شده ��
) سؤال: إذا ثبت ٦٣٠ما تقّدم يعارض المذكور في المناسك العربي،((المسألة  -٢

لدى العامة هالل ذي الحجة، وحّددوا الموقف بمقتضاه وحكموا، ولم يثبت ذلك عند 
الشيعة، هل يجزي متابعتهم و الوقـوف معهـم؟ الجـواب: فـي مفـروض السـؤال يجـب 

  ، ويجزي الوقوف معهم ما لم يعلموا بالخالف).متابعتهم

إال أنك قد عرفت في (التمهيد) بأن المناسك الفارسي هو األحدث مـن المناسـك 
  العربي.

 االحتياط له أمكن فلو، المفتي فتوى خالف على قطعي علم حصل لو السبحاني:
 ليلة في حرامال المشعر أو، عنده التاسع اليوم زوال بعد الجملة في عرفات وقوف بدرك
 مـن ويخـرج المفـردة العمرة إلى إحرامه ينقلب يتمكن لم وإن. فهو، الفجر بعد العاشر

  .بها اإلحرام
ما تكليفنا في مراسيم الحج إذا حكم قاضـي السـّنة برؤيـة الهـالل، فـي  :)٢(مكارم

يجـب أن تفعلـوا مـا يفعـل بـاقي  حين هي عند الشيعة اّما مشـكوكة أو ثابـت خالفهـا؟
  ن وحجكم صحيح.المسلمي

                                      
  .٧٨٤المناسك الفارسي: م  )١(
 .٤٩٠ س:  ١ الجديدة الفتاوى )٢(
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 يثبت ولم بذلك وحكم، السنة أهل قاضي عند الحجة ذي هالل ثبت إذا الفياض:
 صور: فلذلك، عندنا

 المتابعـة تجـب الحالـة هذه ففي، للواقع امطابًق حكمه كون احتمل إذا ما األولى:
 وإن، لهـم المخالفـة تجـوز وال، اومكاًن ازماًن جماعية نقلة في معهم والتواجد والوقوف

  تقية. هناك تكن مل
 مـن الـتمكن عـدم افتـراض مـع، للواقـع حكمـه مطابقـة بعـدم علـم إذا مـا الثانية:

، معهـم والوقـوف المتابعـة وجوب في إشكال ال اأيًض الحالة هذه ففي، للتقية المخالفة
  عرفة؟ يوم في الوقوف عن مجزئ أنه وهل، الوقوف ذلك إجزاء في الكالم وإنما

 وأجدر. أحوط القادم العام في اإلعادة كانت وإن، اءاإلجز يبعد ال :والجواب

 بعرفـات يقف أن الشخص بإمكان أن بمعنى، تقية ال ولكن، الصورة نفس الثالثة:
الحالة  هذه ففي، وخطر خوف بدون عرفة يوم في ااعتيادًي الوقوف في عنهم والتخلف

 معهم؟ الوقوف ترك له يجوز هل

 والوقـوف معهّم الوقوف بين يجمع أن الةالح تلك في اوجوًب األحوط :والجواب
  شروطها. توفرت إذا اآلتية السنة في اإلعادة فاألحوط وإال، أمكن إن عرفة يوم في

  به. التقرب يمكن وال، امبغوًض كان للتقية امخالًف كان إذا الوقوف أن الرابعة:

هل يجوز الذبح في اليوم العاشر بحسب ثبوت الهالل عنـدهم،  (س: الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
ال  ج:ان التاسع بحسب ثبوت الهالل عندنا، خصوًصا مع المخالفة القطعيـة للواقـع؟ وك

يجوز مع العلم بالخالف، وأما فـي يـوم الشـك فهـل يجـوز الـذبح فيـه؟ والجـواب أنـه 
  مشكل بل ال يجوز).

(األظهر عدم كفاية الرمي معهم مع القطع بكون هذا اليـوم لـيس اليـوم العاشـر أو 
  ني عشر، أما مع الشك فال يبعد االكتفاء بالرمي معهم).الحادي عشر أو الثا
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أما بالنسبة إلجزاء الوقوف معهم في عرفة، فله عدة صور، وقد نقلنـا تلـك الصـور 
  في الحبوة، فراجع.

علم المكّلف بأّنه حكم خاطئ ال يتطابق مـع الواقـع، وكانـت هنـاك  إن الحائري:
الوقــت االضــطرارّي بعرفــات وبالمشــعر أو تقّيـة تحــول دون إدراك الوقــوف ولــو فـي 

يصّح الحّج بالعمل على أسـاس مخالفـة  بالمشعر وحده في األقّل، ففي هذه الصورة ال
 يبعد االجتزاء باّتباع القاضي. حكم القاضي؛ ألّنه على خالف التقّية، وال

علم المكّلف بأّن حكم القاضي على خطأ، ولكّن الظروف تسمح له بـإدراك  وإن
ة فـي  عرفات والمشعر ولو في الوقت االضطرارّي أو بإدراك اضـطرارّي المشـعر خاصـّ

يتعـارض مـع التقّيـة، فـإن  وسعه مّمـا ال األقّل، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يدرك ما
أدرك ولو اضطرارّي المشعر صّح حّجـه، وفـي هـذه الصـورة يمكـن للحـاّج أن يرمـي 

جـب حكـم القاضـي السـّنّي ولـو بعنـوان جمرة العقبـة إن أحـّب فـي اليـوم العاشـر بمو
يكتفي بذلك، ويؤّجل الذبح والحلق إلى اليوم العاشر الواقعّي، ففي  المجاراة، ولكن ال

يبقى السـؤال عـن أّن  اليوم العاشر الواقعّي يرمي جمرة العقبة، ويذبح ويحلق ويطوف.
ّي هـل هـو المقياس في التقّية التي توجب صّحة العمل على أساس حكم القاضي السـّن

ج: اليبعد كفاية التقّيـة العاّمـة، وإن أمكـن للـبعض  الشخص نفسه، أو هو التقّية العاّمة؟
  االحتياط.

إذا ثبت الهالل عند قاضي الديار المقّدسة وحكم علـى طبقـه وجبـت  األردبيلي:
متابعة حكمه حّتى فيما تعلم مخالفته للواقع على األظهر، سواء كان الخالف مع الواقـع 

  ا أو يومين.يوًم
إن لم يعلم بالمخالفة فيصح اتباعه. وإن علم بالمخالفة وكانت هناك تقية  النجفي:

تحول دون إدراك الوقوف ولو في الوقت االضطراري بعرفات وبالمشـعر، أو بالمشـعر 
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وحده على األقل ففي هذه الصورة ال يصح الحج بالعمل علـى أسـاس حكـم القاضـي 
ا ألنـه علـى خـالف على األحوط وجوًبا، وال يص ح بالعمل علـى أسـاس مخالفتـه أيضـً

  التقية.
 وكــان علــم أو حكمــه بطــالن يعلــم ولــم العامــة قاضــي حكــم إذا الشــيرازيان:

  .اإلعادة إلى يحتاج وال صحيح والحج، الوقوفين في اتباعه جاز حرًجا االحتياط
 نمـ يـوم في الحجة ذي هالل بثبوت الجمهور من القاضي حكم إذا :الدين زين

 فـي عرفـات فـي الوقـوف يكـون أن ذلـك واقتضى الشيعة، عند ذلك يثبت ولم األيام،
 صـح ذلـك، التقّيـة واسـتدعت عنـدهم، الثـامن اليوم في أو الشيعة عند المشكوك اليوم

 الفجر بعد الحرام المشعر في يقف وان وقوفهم، يوم في عرفات في يقف أن للمكّلف
 مـن ذمتـه وبرئـت وحجـه، وقوفـه صـّح ذلـك وفـق علـى عمـل وإذا عيـدهم، يـوم من

 عـام مـن ذمتـه فـي امستقًر كان أو، العام ذلك في عليه اواجًب كان إذاـ  بالحج التكليف
 عنـه الحج في انائًب المكلف كان إذا عنه المنوب الشخص ذمة وبرئتـ ،  أكثر أو سابق
  ـ . للنيابة امستأجًر كان إذاـ  له المسماة األجرة واستحقـ ، 

 الحاج على وجب الشيعة، عند المخالفة معلوم عندهم الثابت الهالل يوم نكا وإذا
 إلـى مكـة وفـي منـى في الحج أعمال يؤّخر أن وعليه، الموقفين في التقية أحكام تطبيق

  .التقية وفق فيها يجري وال الشيعة عند التشريق وأيام النحر يوم
 إلـى الشـيخ حفيـد فـذهب، كالمـه فهـم في الشيخ أصحاب اختلف :عصفور آل
 مصباح صاحب احتاط لذا، اإلجزاء عدم إلى بعضهم وذهب، العامة مع الوقوف إجزاء

  .عصفور آل الشيخ فتوى وضوح عدم بحجة آخر مرجع إلى بالرجوع الناسكين
  : ): الوقوف في المكان المشكوك٤( المسألة �

وكـذا المشـكوك ؟عرفات هل يجزي الوقوف فـي المكـان المشـكوك كونـه مـن
  من المشعر الحرام؟ وكذا (منى)؟كونه 
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يجب االستعالم من أهل الخبرة الموثوق بهم. وبنحـو كلـي فحـدود : )١(الخامنئي
المشاعر من عرفات ومزدلفة ومنى ليس مبنًيا على المداقة، بـل يكفـي مـا يـراه العـرف 

  منها.

عــالم المرســومة للمشــاعر إذا كانــت داخــل الحــدود المعلنــة و األ:)٢(السيســتاني
مـن  ما مع الشك في ذلك فالبـّدأا عن يد، يجتزأ بالوقوف فيها، وسة المأخوذة يًدالمقد

الفحص والتثبت حتى لو كان الشك من جهة عدم االطمئنان بقـدم الحـدود المرسـومة 
ن أيبـدو > ا عن يد، فضًال عما إذا كان من جهة الشـبهة المصـداقية.وكونها مأخذوة يًد

  .<وادي النار ليس جزءًا من منى
األحوط عدم االبتعاد عرًضا إلى نقاط يشك فـي كونهـا مـن منـى، وإن  هاشمي:ال

كان ال يبعد جوازه ما لم يعلم بخروجه مـن منـى، فيجـزي أن يـؤدي الحـاج فـي تلـك 
  النقاط المشكوكة ما يجب عليه اإلتيان به في منى.

هل يجوز اإلتيان بأعمال منى من ذبح و مبيـت وحلـق أو تقصـير  س:: )٣(الفياض
المقدار المشكوك كونه من منى في مخيم سكن الحجـاج العـراقيين ، فـي موضـعه  في

نعم ، يجوز في األماكن المشكوك كونها من منى شريطة  ج: المتعارف هذه األعوام ؟
ا أن تكون في عرضها ال في طولها. وأما مخيم سكن حجاج العراقيين إذا كان مشكوًك

  تشخيص ذلك على الحجاج . كونه من منى وكان في عرضه فيجوز ، ولكن
 ال يكفي الوقوف أو المبيت في المكان المشكوك. :)٤(السيد صادق

  

  

                                      
 استفتاء مختوم بختم سماحته، حصلت على نسخته من مكتب قم المقدسة. )١(

 . ٢٧٥ – ٢٤٢ -٢٢٩وملحقاتها :مناسك الحج  )٢(

 وهو موافق للموجود في المناسك.www.alfayadh.com  :الموقع الرسمي )٣(

 . ٧٦٩مسألة : م  ١٠٠٠ )٤(
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  : المشاعر حدود عالمات على التعويل): ٥( المسألة �

 يمكـن فهـل المقدسـة المشـاعر حـدود لتشـخيص حديثة الفتات وجود يخفى ال
  عليها؟ التعويل

  .بذلك المحل أهل تصديق أو ناالطمئنا مع التعويل يمكن :الخامنئي - الخميني
  .الخبرة أهل إلى صحتها في يرجع :)١(الخوئي

ا عـن يـد فهـي معتبـرة مـا لـم يحصـل إذا كانت قديمة مأخوذة يـًد :)٢(السيستاني
  .اإلطمئنان بخطئها

  .المعرفة أهل الحدود هذه معرفة في المرجع الحكيم:
 يجــوز فــال النهايـةو البدايــة عليهــا مكتـوب بينــة عالمــات للمشـاعر الشــيرازيان:

  .)٣(<الخالف يعلم لم ما العالمات على يعتمد. >يتعداها أن لإلنسان
  : بعرفات الوقوف آداب من): ٦( المسألة �

  للزوال.  االغسل، واألولى أن يكون مقارًن -١
  الطهارة من الحدث.  -٢
 ويكثـر مـن الـدعاء التوجه إلى اهللا سـبحانه وتعـالى، فإنـه يـوم دعـاء ومسـألة، -٣

والبكاء وأن يفرغ ذهنـه عـن كـل مـا يشـوش فكـره. ولـيس هنـاك مـوطن أحـّب إلـى 
 الشيطان، من أن يذهل العبد فيه، من ذلك الموطن.

الوقوف تمام الوقت على قدميه، فإن لم يستطع فيقف بعض الوقت، ويجلـس  -٤
 ل. عن التوجه للدعاء فحينئذ يكون الجلوس أفض افي الباقي، إال أن يشغله الوقوف قائًم

 أن يتوجه بوجهه إلى القبلة.  -٥

                                      
 . ٧٩١ س:  ٢ النجاة صراط )١(

 . ٢٢٢وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

  .٦٥٥ م : مسألة ٧٠٠ )٣(
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ولنفسه، ولوالديه، وألخوانه المؤمنين وأقّلهم أربعون #  الدعاء إلمام الزمان -٦
كـان أحسـن  اوفي الحديث قال: رأيت عبداهللا بن جندب بالموقف فلم أر موقًفـ .امؤمًن

األرض، يده إلى السماء، ودموعه تسيل علـى خديـه حتـى تبلـغ  امن موقفه، ما زال ماًد
واهللا  :قـال !قط أحسن من موقفـك افلما انصرف الناس قلت: يا أبا محمد ما رأيت موقًف

أخبرني أنه من دعـا  ×ما دعوت إال إلخواني، وذلك ألن أبا الحسن موسى بن جعفر
ألخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك مئة ألف ضعف مثلـه، فكرهـت أن أدع مئـة 

  . )١(ي تستجاب أم الألف ضعف مضمونة لواحدة ال أدر

إن تمكن، وإال اسـتغفر ربـه  اواحًد االتوبة واالستغفار من ذنوبه، ويعدها واحًد -٧
 .امنها جميًع

 .|وآل محمد اإلكثار من الصالة على محمد -٨

 .ريحانة رسول اهللا |× زيارة اإلمام الحسين -٩

وكـذا . ×ال سيما دعاء اإلمام الحسـين ^الدعاء بالمأثور عن أهل البيت -١٠
  أدعية الصحيفة السجادية.

                                      
 .١ ح ١٧ ب بعرفة الوقوفو الحج إحرام أبواب/  ٥٤٤:  ١٣ الشيعة وسائل )١(





 

 

  

 الفصـل التـــاسع عشر

 الوقوف بالمشعر الحـرام
  

  
  

  





 

  
  
  

ُتم مِّـْن : {قال اهللا تعالى ًال مِّـن رَّبُِّكـْم َفـِإَذا َأَفضـْ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَنـاٌح َأن َتْبَتُغـوْا َفضـْ
اْذُكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإن ُكنُتم مِّـن َقْبِلـِه َلِمـَن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروْا الّلَه ِعنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َو

   .)١(}الضَّآلِّيَن
  ): الوقوف بالمشعر إجماالً :١( المسألة �

بالمشعر من طلوع الفجر مـن يـوم العيـد إلـى طلـوع  (أي التواجد) يجب الوقوف
  النسك. وتعيين طهاوالشمس، وهو عبادة يجب فيه النية بشر

 مـن اإلفاضـة بعـد ليًلـا إليـه الوصول حين من بنيته فيه الوقوف وطاألح الخامنئي:
  .عرفات

األحوط أن يبقى فيهـا إلـى طلـوع الشـمس، وإن كـان األظهـر جـواز  السيستاني:
اإلفاضة منها إلى وادي محسر قبل الطلوع بقليل. نعم، ال يجوز تجاوز الوادي إلى منـى 

  قبل أن تطلع الشمس.
الوقوف من نصف الليل إلى مـا بعـد اإلسـفار،  يكون األحوط وجوًبا أن الحكيم:

 ال بحيث الشمس طلوع قرب منها إفاضته تكون أن واألفضل بحيث يرى السائر طريقه.
 طلوع بعد اإلفاضة استحباًبا واألحوط، طلوعها بعد إال منى إلى محّسر وادي عن يخرج

  .لإلمام مستحب وهو، الشمس
  .الشمس تطلع ىحت بقاؤه وجوًبا األحوط الخراساني:
 الخـروج عـدم األحـوط أن كما،الشمس طلوع قبل النفر ترك األحوط الزنجاني:

  .قبله محّسر وادي إلى المزدلفة من

                                      
  . ١٩٨:  البقرة )١(
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  .محّسر وادي يدخل وال، الشمس طلوع قبل المشعر من يخرج ال السبحاني:
 -واألحوط أن يكون من منتصف الليـل-الوقوف من قبل طلوع الفجر  الهاشمي:

لوع الشمس، أي ما بعد إسفار الصبح بحيث يرى السـائر طريقـه، واألفضـل إلى قبيل ط
  أن يكون إلى طلوع الشمس بحيث ال يخرج من وادي محّسر إال بعد طلوعها.

 ،ـ  الليـل مـن صـغيًرا شـطًرا ولـوـ  المزدلفـة فـي المبيـت أدرك إذا :الدين زين
 اإلسالم حج في شمسال طلوع إلى الوقت ذلك من فيها الوقوف ينوي أن له فاألحوط

 طلـوع إلـى الفجـر من الوقوف نية جّدد الفجر طلع فإذا به، إليه المتوجه اهللا ألمر امتثاًلا
 تطلع أن قبل المزدلفة من يفيض أن يجوز كما). تعالى( اهللا ألمر امتثاًلا لوجوبه الشمس
  .الفجر طلوع بعد الواجب بها يتأدى مدة فيها وقف قد كان إذا الشمس
  ): ذكر اهللا تعالى في المشعر الحرام :٢( ةالمسأل �

  يجب ذكر اهللا في المشعر الحرام. الزنجاني: -مكارم -الهاشمي
  ؤكًدا ذكر اهللا في المشعر الحرام.يستحب م السبحاني:

  : العيد ليلة حكم): ٣( المسألة �

الوقوف فيه بالنيـة الخالصـة ليلـة العيـد بعـد  ااألحوط وجوًب :الخامنئي -الخميني
  فاضة من عرفات إلى طلوع الفجر.اإل

  األحوط أن يكون الوقوف من منتصف الليل. الهاشمي:
  وإن كان لم يثبت وجوبها. األحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة :الخوئي

مـن ليلـة  ايجب على الحاج بعد اإلفاضة مـن عرفـات أن يبيـت شـطًر السيستاني:
  .العيد بمزدلفة حتى يصبح بها

   وجوًبا أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة. األحوط دبيلي:األر - مكارم
  .العيد ليلة من اشطًر بها يبيت أن األولى األحوط الخراساني:
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 فـاألحوط لـيًال دخلـه من، نعم. العيد ليلة المزدلفة في المبيت يجب ال الزنجاني:

  .الفجر طلوع إلى اهللا إلى التقرب بقصد فيها يبيت أن حقه في ااستحباًب
  . المزدلفة في العيد ليلة المبيت األحوط استحباًبل :)١(السيد صادق -فياضال

 حتـى المزدلفة في الحجة ذي من العاشر ليلة يبيت أن الزوًم األحوط :الدين زين
  .قوة من يخلو ال فيها المبيت بوجوب القول بل، يصبح

  : ): اإلفاضة إلى مكة ثم المشعر الحرام٤( المسألة �

المشـعر قبـل  ىإلـ ذهابوالـ ،مكة ليلة العيد والمبيت فيهـا ىإل هل يجوز الخروج
قبـل الفجـر، وال  ما  أن المسألة تتحدث عن المبيت في مكة المكرمة إلى ا؟ علًمالفجر

  تتحدث عن اإلفاضة إلى المشعر عن طريق مكة المكرمة.
   : يمكنه ذلك.)٤(الحائريـ  )٣(السيد صادقـ  )٢(الخامنئي

فيجـوز الخـروج  ،فاضة من عرفات إلى المشعر مباشـرةجب اإلال ت: )٥(لسيستانيا
ثـم المجـيء إلـى المشـعر قبـل الفجـر  –سواء في ذلك مّكة وغيرها  –إلى مكان آخر 

  .حوطوالوقوف فيه شطرًا من الليل إلى الصبح بل إلى طلوع الشمس على األ
لمشـعر يجوز الخروج إلى مكة ليلة العيد على أن يرجع للوقوف فـي ا :)٦(الحكيم

ليلة العيد إلى ما بعد طلوع الفجر، واألحوط وجوًبا أن يكـون وقوفـه مـن نصـف الليـل 
  إلى ما بعد اإلسفار بحيث يرى السائر طريقه.

  عليه أن يفيض إلى المشعر الحرام مباشرة إال في حال الضرورة. :)١(مكارم
                                      

 .١١٧١جامع أحكام الحج والعمرة : م  )١(

 . ١٠١مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )٢(

 . ١١٩١جامع أحكام الحج والعمرة: م )٣(

 .١١٦مسائل في الحج والعمرة :  )٤(

 . ٢٢٩تها : الحج وملحقامناسك  )٥(

 . ٢٢٧فتاوى الحج والعمرة :  )٦(
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متمكًنـا يجوز الخروج إلى مكة وغيرها بعد اإلفاضة من عرفات إذا كـان  الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:الفيـاض:
من إدراك الوقوف في المزدلفة في الوقت الواجب، وهو ما بين الطلـوعين، وال يجـب 

  عليه الكون في المزدلفة ليًال.
  : محسّر وادي): ٥( المسألة �

ر وادي أن العلمـاء بـين المشهور ). منـى( مـن وال المزدلفـة مـن جـزًء لـيس محسـّ
بمـا وقـف بعـض الحجـيج فـي عد حالًيا حدود وادي محّسر واضحة، فرفلم تولألسف 

  . وادي محسر
وحد منى من العقبة إلى وادي محّسر على صيغة اسم +: ( الجواهر صاحب قال

الفاعل من التحسير أي اإليقاع في الحسرة أو اإلعياء؟ سمي بـه ألنـه قيـل أبرهـة أوقـع 
يد لسـأصحابه في الحسرة أو اإلعياء لما جهدوا أن يتوجه إلى الكعبة فلم يفعل، قال اال

وقال  <حد منى من العقبة إلى وادي محسر>في صحيح معاوية وأبي بصير:  ×صادق
وهو أي وادي محّسر واٍد عظيم بين جمع ومنـى، وهـو إلـى >في صحيح آخر لمعاوية: 

ومقتضـاه كـون الحـد غيـره، اللهـم إال أن يكـون األقربيـة التصـاله بمنـى  <منى أقـرب
  .)٢()وانفصاله عن المزدلفة

إذا ضاقت منى بالناس، جاز المبيت في وادي محّسر مـع االضـطرار،  : )٣(الخوئي
  ولكن األحوط التكفير بشاة لكل ليلة.

 ضـاقت إذا نعـم)، منـى( مـن جـزء لـيس محسـّر وادي :الهاشمي -)٤(السيستاني
  .أيًضا فيها الذبح وجاز، محّسر وادي في المبيت جاز بالناس) منى(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ٤٠٤المناسك المحشى :  )١(

  .١٢:  ١٩ الكالم جواهر )٢(
 .٧٩٠: س ٢صراط النجاة  )٣(

 .خطي استفتاء )٤(
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  .فيه كفارة وال، محّسر وادي في لمبيتا جاز بالحجاج منى ضاقت لو الزنجاني:
  .حدودها من هو بل، منى من محّسر وادي ليس السبحاني:
 رقعة اتسعت فيها الواجبات ممارسة وتعذرت بالناس) منى( ضاقت وإذا الفياض:

 الـوادي فـي منـى واجبـات النـاس أنجـز فإذا وعليه، محسر وادي فشملت شرًعا) منى(
  .الثانية عن األولى وتفصل، عروالمش منى بين منطقة وهي ،كفى

ر وادي الحائري: مزدلفـة إّال عنـد الزحـام وضـيق  فـي الموقـف مـن لـيس محسـّ
وإذا ضاقت منى بالناس، وتعذر إنجاز الواجبات فيها اّتسعت رقعة منـى شـرًعا،  .الوقت

فشملت وادي محّسر لمن وقع بسبب الضيق في وادي محّسر دون من كان مقّره صدفة 
ر بحجـة في داخل منى  على رغم الضيق، فال يجوز له أن يحلق ـ مثًلا ـ في وادي محسـّ

  اّتساع رقعة منى بالضيق.
ر وادي :)١(السيد صـادق  وأمـا. منهمـا ولـيس، ومنـى الحـرام المشـعر بـين محسـّ

  .االضطرار باب من إال يجوز فال فيه المبيت أو الوقوف
 حـد بـل، ومنـى عرالمشـ بـين واسـطة فـال، منى حد هو محّسر وادي :عصفور آل
  .باآلخر متصل أحدهما
  : والمعذورين للنساء ليالً اإلفاضة): ٦( المسألة �

منها للضـعفاء  امقداًر يجوز اإلفاضة من المشعر ليلة العيد بعد الوقوف بالنية متفق:
  .ـ كالنساء واألطفال والشيوخ ـ ومن له عذر ـ كالخوف والمرض ـ 

: الدين زينـ  السبحانيـ  الشيرازيانـ  ميالهاش -الحكيمـ الخامنئيـ  الخميني
  لمن ينفر بهم ويراقبهم ويمّرضهم.  وكذا

                                      
 ق.ه.١٤٢٩ /٤/٦ بتاريخ خطي استفتاء )١(
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 لغيـر الليـل نصـف قبـل المشـعر من النفر لهن يجوز هل النساء س: :)١(احلكـيماحلكـيماحلكـيماحلكـيم
  الضرورة؟
  .يجوز نعم :ج
  الليل؟ نصف قبل جائز ونحوهن النساء نفر هل :س
  .يلزم وال ،ذلك ولهن لهم يجوز نعم :ج

 لهم، ذبحها على واإلشراف للحجاج الشياه بشراء للقيام فريق الحج لةحم في س:
 مـن والنسـاء والشـيوخ المرضـى يصـنع مـا مثـل يصـنعوا أن الفريق ألعضاء يجوز فهل

 فـي منـى إلى الوصول لهم ليتسنى ليًال العقبة جمرة رمي ثم قليًال المزدلفة في الوقوف
 مـن ويخرجـوا الحملة حجاج على األمر يسهل حتى الشياه بذبح للمباشرة الصباح أول

 األعـذار ذوي مـن ليسـوا المذكورون :ج تأخير؟ غير من بالرمي القيام عقيب إحرامهم
  .ليًال اإلفاضة لهم يجوز الذين

: وكذا من يتّولى شؤونهم، والمقصود هـو خصـوص مـن ال يسـعهم )٢(السيستاني
  االستغناء عن مرافقته.

ــاني:  عــن يســتغنون ال كــانوا إذا المــذكورة افلألصــن المرافقــون وكــذا الزنج
  .مرافقتهم

في المناسك >يجوز لذوي األعذار .... ومـن يتـّولى أمـر هـؤالء علـى  :الخراساني
  .)٣(إشكال فيه< وفي الموقع >وثبوت هذا الحكم لمن يتّولى المعذورين محّل إشكال<

  

  

                                      
  .٢٢٦مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )١(
 . ٢٣١وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(
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   : من المشعر للنساء والمعذورين وقت النفر ):١( تنويه
  أن ال ينفروا قبل نصف الليل. ااألحوط وجوًب :الدين زين -الخميني
  : يجوز لهم اإلفاضة قبل منتصف الليل.)٢(الصافي -)١(الخامنئي

  األولى أن يؤخر اإلفاضة حتى منتصف الليل. :)٣(السيد صادق
أن ال يتحرك من المشعر الحرام قبل نصف  ااألحوط استحباًب :الزنجاني - مكارم

  الليل.
  .الليل منتصف قبل المشعر من يخرجوا ال السبحاني:
  يخرجون بعد الوقوف بمقدار ساعة من الليل أو بعد منتصفه. :)٤(الفياض
االكتفاء لهـّن بـالوقوف قبـل منتصـف الليـل خـالف االحتيـاط، فـإذا  :)٥(الحائري

  .جهلن أو اضطررن ولم يمكن التدارك كفاهّن الوقوف قبل منتصف الليل
  : بالمشعر للنساء والمعذورين): صدق الوقوف ٢( تنويه

  يتحقق الوقوف ولو لخمس دقائق في عرفات أو المشعر.: )٦(الخوئي

  .يكفي للنساء مسمى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد: )٧(السيستاني
 نيـة دون مـن بـه العبـور يكفـي وال، بالمشـعر الوقـوف نيـة مـن لـه بـد ال الحكيم:

  .فيه الوقوف

                                      
 . ٩٨٣المناسك الفارسي : م  )١(

 . ٦٨١استفتاءات حج : س  )٢(

 .١١٨٣جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٣(

 . ٣٧المسائل المستحدثة :  )٤(

 .١١٤ والعمرة : الحج في مسائل )٥(

 . ٧٧٤: س ٢صراط النجاة  )٦(

 . ٢٣٠الحج وملحقاتها : مناسك  )٧(
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 ،ذلـك مـن بأكثر يتمكن لم إذا دقائق خمس بمثل لوو الوقوف يتحقق :)١(الفياض
  .ساعة مقدار عن يقل فال ذلك من بأكثر الوقوف من امتمكًن كان إذا وأما

ال يكفي العبور من دون وقوف مع التمكن من الوقوف، إال أنه لـو لـم  الهاشمي:
  يقف متعمًدا صّح حجه ولكن عليه التكفير ببدنة.

  :ليالً عذورين مشروط بالرميًجواز النفر للم): هل ٣( تنويه
غير منـوط  اإلفاضة لهؤالء جواز :)٤(السيد صادق -)٣(الحكيم -)٢(سيستانيال

  برميهم ليًال.
  ؟): هل الوقوف ليالً اضطراري٧( المسألة �

  الوقوف بالمشعر ليلة العيد اضطراري.: السيد صادق -الهاشمي –الخميني 

الليـل والوقـوف فيمـا الوقوف فـي (من لم يدرك الوقوف االختياري  السيستاني:
الوقـوف ذر آخر أجزأه الوقوف االضطراري () في المزدلفة لنسيان أو لعبين الطلوعين

  .ا فسد حجهالعيد)، ولو تركه عمًدفيما بين طلوع الشمس إلى زوالها يوم  قليًال
وهو الوقوف من ليلة يوم النحر إلى ما بعـد طلـوع الوقت االختياري:  الحكيم:

  .الفجر

إذا كانت المرافقـة ضـروريٌة فوظيفـة المرافـق كمـا مـّر، وال يعتبـر  :))))٥٥٥٥((((الفياضالفياضالفياضالفياض
  وقوفه إضطرارًيا وال وقوف النساء.

  
                                      

  . ٣٥ المستحدثة : المسائل )١(
 .٢٢٣وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

  .٢٣٦فتاوى الحج والعمرة :  )٣(
 >وإن كانت رعاية االحتياط في محّلها<. ٧٨٢مسألة : م  ١٠٠٠ )٤(

  http://alfayadh.orgالموقع الرسمي  )٥(
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  : نامت إلى أن خرج الباص من  المشعر): ٨( المسألة �

امرأة حاّجة بعد أن أفاضت من عرفات نامت في الباص، ولم تسـتيقظ إال بعـد أن 
مزدلفة) فما حكم حجهـا علًمـا أنهـا قبـل النـوم كانـت تجاوز الباص المشعر الحرام (ال

  ناوية للوقوف في المشعر عندما تصل إليه؟
لم بالوصول إلى عرفات أو المزدلفـة حتـى خـرج منهـا أو عيإذا لم  :)١(السيستاني

  خرج الوقت لم يتحقق منه الوقوف الشرعي.
تقـف بـه قليًلـا، إذا أمكن لها ترجع قبل الظهـر إلـى المشـعر احتياًطـا، و :)٢(مكارم

  وتذكر اهللا، ثم ترجع إلى منى.
إذا كانت عند اجتياز المشعر الحرام ليًلا مستيقظة صـّح حجهـا، وإال  :)٣(السبحاني

  بطل.
 بلحظـة ولـو تستيقظ ولم المرور عند الوقت تمام في نائمة كانت إذا :)٤(الهاشمي

  . اإلجتزاء عدم فاألحوط
  في المشعر ومّر الباص بالمشعر كفى. لو كانت ناوية للوقوف :)٥(السيد صادق

امرأة حاّجـة بعـد أن أفاضـت مـن عرفـات نامـت فـي س:   :))))٦٦٦٦((((السيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادق
الباص، ولم تستيقظ إال بعـد أن تجـاوز البـاص المشـعر الحـرام (المزدلفـة) فمـا حكـم 

  حجها علًما أنها قبل النوم كانت ناوية للوقوف في المشعر عندما تصل إليه؟

                                      
 .٢٢٣وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 .٣٩٦٥٣ش، ورقم ه.١٣٨٨ /٤ /٧استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 .١٣٥٣ق، ورقم ه.٧/١٤٣٠/ ٧استفتاء خطي بتاريخ  )٣(

 .٢٠٥، س ٨١استفتاءات في الحج:  )٤(

  .٣، ٦٦، ٤٢١٧ق، ورقم ه.١٤٣٠ /٢٨/٦استفتاء خطي بتاريخ  )٥(

 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام  )٦(
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  في صدق الوقوف في فرض السؤال.يكفي لها ذلك ج: 
  : وصفاتها الحصى جمع): ٩( المسألة �

  أمور: الحصى في يشترط
صــدق عنــوان الحصــى عليهــا، فــال يصــح بالرمــل وال بالحجــارة وال بــالخزف  -١

  ونحوها.
 .)١(أن تكون من الحرم -٢

 .)٢(ولو في السنين السابقة اصحيًح الم يرم بها رمًي اأن تكون بكًر -٣

 إذنه. من دونوال بما حازها غيره  ،كون مباحة، فال يجوز بالمغصوبأن ت -٤

  ويستحب في الجمار أن تكون:
 .الحرام المشعر من -١

 ملونة. -٢

 منقطة. -٣

 رخوة. -٤

 حجمها بمقدار أنملة. -٥

ويجوز أن يأخذ المحرم أكثر مما يلزمه من  وليكن عدد الحصيات سبعين حصاة.
  .له غيرهيجوز أن يجمع  كما الحصيات،
        

                                      
 الرمـي فيصـح، سـابًقا الحـرم خـارج مـن بها أتي وإن الحرم من الحصى تلتقط أن يكفي الزنجاني: )١(
 .منى أو المشعر أو مكة شوارع أطراف في والمطروحة الملقاة بالحصى

  .آخرين عند وجوبي واحتياط، البعض عند فتوى )٢(
  .األولى األحوط على بكًرا تكون أن الفياض:
عدم العلم بأنهـا كانـت مسـتعملة فـي الرمـي قبـل ذلـك. نعـم األفضل أن تكون أبكاًرا بمعنى  الهاشمي:

  األحوط عدم األخذ من الحصيات المرمية على الجمار.
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  الحصيات: ءجمع النسا فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

ال ريب أن جمع اإلنسان للحصيات له ُبعد معنوي وروحي، ولألسـف فـالكثيرات 
من النساء محرومات من ذلك. من جهـة أخـرى: إذا كـان عـدد النسـاء فـي الحملـة أو 

علـى الكـوادر الـذين   اهـذا يشـكل ضـغًط -السيما إذا كـّن بـال محـارم -القافلة كثير 
ون الحصيات لكل النساء والكادرات. لذا فاألفضل أن يخرج فـوج مـن القافلـة سيجمع
قبــل يــوم الترويــة لجمــع الحصــيات. وبــذلك يحصــلن علــى شــيء مــن  ونســاًء رجــاًال

  إلى تخفيف العبء على الكوادر في جمع الحصيات. االمعنويات الخاصة، مضاًف
لسـنوات هـو اكتفـاء من جهة أخرى: فحيث أن السيرة السائدة في حمالتنـا هـذه ا

أن يـتم  ا. لذا فأقترح أيضـً افي المشعر الحرام، فهّن محرومات أيًض ليًالالنساء بالوقوف 
جمع الحصيات من المشعر الحرام، ولكن من الضروري مالحظـة رأي المراجـع بشـأن 
الخروج من مكة المكرمة بعد عمرة التمتع. فإن كان المرجع ال يجيز الخـروج فـالالزم 

  .-حدود الحرم داخل -ات من داخل مكة المكرمة جمع الحصي
  : الحصى طوشر في الشك): ١٠( المسألة �

لو شك في أنها مستعملة أم ال جاز الرمي بها، ولو احتمـل أنهـا مـن غيـر  متفق:
  يكتَف بها.الحرم وحملت من خارجه ال يعتني به، ولو شك في صدق الحصاة لم 

  أكوام الحصى: :)١( فرع
قـد يوجـد أكـوام مـن الحصـيات فـي المزدلفـة، هـل يسـتطيع  س: :)١(الخوئي

: نعـم يجـوز، ج ؟اكوام، حتى لو شك أنها ليست أبكـاًرالحاج أن يجمع من هذه األ
  وال بأس من هذه الناحية، إال إذا أحرز أنها ملك ألحد، واهللا العالم.

                                      
  . ٥٤٥: س ٣صراط النجاة  )١(
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نهـا مجلوبـة أ اكوام من الحصيات في المزدلفة يظـن قوًيـأناك ه :)١(السيستاني
فهل يجوز االلتقاط منها للرمي به؟ إذا لم يبلغ  -ن بعضها قد رمي به أأي  -من منى 

  بد من رعاية االحتياط. وإَال فال ،الظن حّد االطمئنان فال مانع من الرمي بها
  . - في فرض السؤال –جائز  :)٢(السيد صادق

  : الحصى الموجود عند الجمرات :)٢( فرع
أمـا التـي بجانـب الجمـرة مـرددة  ،لم تصب الجمرة بالتي ييجوز الرم :)٣(الخوئي

فـالجواز إنمـا هـو  ،بين ما أصابت وبين ما لم تصب فال يجوز الرمي به للعلم اإلجمـالي
  .في غير مورد العلم المذكور

نهـا مسـتعملة أذا كانت بالقرب من الجمرة حصـيات ال يعلـم إ س: :)٤(السيستاني
و أيدي بعض الحجـاج بسـبب الزحـام أت من بكار سقطأنها أم أبها من قبل  يالرم يف

باشـتمالها علـى  جمـاًالإ: يجتزي بـه مـا لـم يعلـم ج م ال؟أغيره فهل يجتزي بالرمي بها 
  وإّال لزم رعاية االحتياط. ،ات المستعملة من قبليبعض الحص
لو رفع عن الجمرة وأبعد عنهـا، بحيـث ال يصـدق عليـه أنـه مـن حصـى  :الحكيم

يرها فالظاهر جـواز الرمـي بـه، وإن كـان األحـوط اسـتحباًبا أن الجمار بل مأخوذ من غ
يكون الرمي بالحصى األبكار فال يرمى بالحصى التي رمى بها الرمي المشروع وإن لـم 

  يكن الرامي مؤمًنا.

                                      
 . ٢٣٨وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

. والمقصـود بفـرض السـؤال هـو نفـس  ٤/  ٢٠ /٦٩٥١ق، ورقـم ه.٢/٤/١٤٣٣استفتاء خطي بتـاريخ  )٢(
  قّدم للسيد السيستاني أعاله.االستفتاء الم

  . ٨١٤: س ٢صراط النجاة  )٣(
 . ٢٣٨وملحقاتها : مناسك الحج  )٤(
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 وأطرافها الجمرات حول المجتمعة بها المرمي بالحصى الرمي يكفي ال الزنجاني:
 ثـم الحـرم من أخرى مواضع في ألقين إذا بها بأس وال. الصحيح الرمي بها يتم لم وإن

 اسـتحباًبا األحـوط، نعـم. بهـا رمـي قـد كـان وإن حينئـذ بها الرمي فيصح، منها التقطت
  .قط بها يرم لم التي بالحصى الرمي

  ال يجوز الرمي بها في فرض السؤال. :)١(السيد صادق

 مـع تواختلطـ الكـيس داخـل مسـتعملة حصـاة سـقطت إذا س: :))))٢٢٢٢((((اخلـامنئياخلـامنئياخلـامنئياخلـامنئي
 تلـك إحـداها كانت لو بحيث حصّيات ثماني رمي يكفي فهل المستعمل، غير الحصى
 ال أم ا،بكـًر حصّيات بسبع رميت الجمرة بأّن اإلجمالي العلم لحصل المستعملة الحصاة
 ذلك؟ يكفي

  .ومجٍز صحيح فالرمي ابكًر حصّيات بسبع الرمي بتحّقق العلم حصول مع ج:

الحصـى المرمـي بهـا المجتمعـة حـول الجمـرات ال يكفي الرمـي ب الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
خرٰى من أبها إذا ألقيت في مواضع  وال بأس .وأطرافها، وإن لم يتم بها الرمي الصحيح

 الحرم ثّم التقطت منها، فيصّح الرمي بها حينئـٍذ وإن كـان قـد رمـي بهـا؛ نعـم األحـوط
  .بالحصى التى لم يرم بها قط يا الرماستحباًب
  حصيات من الحرم فترة قصيرة:المسألة: إخراج ال �

هل إخراج الحصيات من الحرم لمدة يوم أو يومين، يضر بجواز الرمي بها؟ وهـل 
فرض اإلشكال في ذلك، هـل يرتفـع اإلشـكال بإعـادة تلـك الحصـيات سـويعات إلـى 

  الحرم قبل حصول الرمي بها؟

                                      
  . ٤/  ٢٠ /٦٩٥١ق، ورقم ه.٢/٤/١٤٣٣استفتاء خطي بتاريخ )١(
 www.leader.irاالستفتاءات الملحقة بمناسك الحج، على الموقع الرسمي  )٢(
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) يتبع في ذلك الصدق العرفي، فإن كان عنوان (حصيات الحرم :)١(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  صادق عليها؛ كفى ذلك.

  ال يضر ذلك بالرمي في فرض السؤال. :))))٢٢٢٢((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  : الحصى تكسير): ١١( المسألة �

  .وال بأس بالرمي بالمكسور ،يكره تكسير الحصى: )٣(السيستاني
  .السند ضعيفة الرواية كانت وإن، الكسر عدم األولى :)٤(الحائري

  و أن تكسر للرمي.يكره الرمي بالمكسورة، أ :)٥(السيد صادق
  : العيد ليلة الجمار رمي له يجوز من): ١٢( المسألة �

 وأمـا، )٦(لـيًال العقبـة جمرة يرمين أن العيد ليلة ينفرن أن بعد لهن فيجوز النساء أما
  :الرجال من معهن يكون من حكم

في الرمـي يـوم العيـد جـاز لـه الرمـي فـي  امن كان معذوًر :الخامنئي - الخميني
  الليل.
إذا وسع المعذورين االستغناء عن مرافقته لهم فـي نهـار يـوم العيـد  :)٧(سيستانيال

  .ابمقدار الرمي لم يجزئه الرمي ليًل

                                      
  هـ ، إال أنهم رفضوا ختم جوابهم. ١٤٣٩بيع اآلخر ر ٩جواب مكتب النجف األشرف خطًيا، بتاريخ  )١(
  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩جمادى األولى  ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )٢(
 . ٢٣٧وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(

 . ١٢٥ والعمرة : الحج في مسائل )٤(

 .١٢٣١جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٥(

 عـاجزة كانت وإن الليل في الرمي منها يصح فال، فقط الرمي في الغير عن المرأة نابت لو الخامنئي: )٦(
  .وجده إن نهاًرا عنه يرمي من يستنيب أن المستنيب على بل، نهاًرا الرمي عن

 . ٢٣٦وملحقاتها : مناسك الحج  )٧(
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فاضة ليًال من المشعر الحـرام، فإنـه يرمـي إذا انتهـى إلـى من يجوز له اإلالحكيم: 
خر يّؤ ا أنواألحوط وجوًب ،المتولي لشؤون المعذور له أن ينفر مع المعذورين> .الجمرة

  .)١(<أعمال منى إلى اليوم العاشر
  .أيًضا للمرافقين ليًلا الرمي يجوز الشيرازيان: -السبحاني -الهاشمي
  الرجل المرافق ال يجوز له الرمي ليًال، بل يجب الرمي نهاًرا. :)٢(الفياض
ال يجوز رمي الجمرة في الليل إال للنساء والمرضى ومـن يخشـى الزحـام  مكارم:
  .إال الذين يقومون بشؤون الحجاج وال يقدرون على الرمي أثناء النهارفي النهار، و

 لهـم يجـوز) نفسـه علـى الخـائفـ  المـريضـ  المرأة( األعذار ذوو :عصفور آل
  .المشعر من اإلفاضة بعد اليًل الرمي

  : الطلوعين بين للوقوف النساء مرافقي عودة): ١٣( المسألة �

المشـعر  ء والضـعفاء ليلـة العيـد ويفيضـون مـنخدمة القوافل الذين يرافقون النسا
، تكلمنـا فـي الفصـل الثـاني عـن حكـم حجهـم النيـابي، واآلن الحرام قبل الفجر معهم

  نتكلم عن حكم رجوعهم للوقوف بين الطلوعين إن أمكنهم ذلك:
  .العودة تجب ال: )٣(الشيرازيان - الخامنئي - الخميني
 .العودة تجب: )٤(الخوئي

  .اإلمكان صورة في العودة تجب :)٣(الفياض -)٢(ائريالح - )١(مكارم

                                      
 . ٢٢٣فتاوى الحج والعمرة :  )١(

 . ٣٦المسائل المستحدثة :  )٢(

غيـر النسـاء  –الوقـوف االختيـاري إذا وقـف لـيًال فـي المشـعر الحـرام السيد صادق: >المعذور عـن  )٣(
إذا ارتفع عذره، عليه الرجوع لدرك الوقوف االختياري< >مـن يصـحب النسـاء والضـعفة  -والشيوخ والمرضى

 -١١٨١من الرجال فاألقوى أن حكمه حكمهن في الجـواز وعـدم الكفـارة< جـامع أحكـام الحـج والعمـرة : م 
١١٨٢. 

 . ٥٢٧ س:  ٣ النجاة طصرا )٤(
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ن يســتغنون عــن مرافقتــه بمقــدار العــود إلــى وإذا كــان المعــذور :)٤(السيســتاني
  .فال شيء عليه وإال، المزدلفة للوقوف في تمام الوقت المقرر له لزمه ذلك

 الزمال لكن، ليًال اإلفاضة - النائب حتى - النساء شؤون يتولى لمن يجوز الحكيم:
 بعـض ألداء يـذهبون ممن غيرهم وأما .فيه بالمرور يكتفي وال، المشعر في التوقف نية

  .اصحيًح حجهم كان وإن ذلك لهم يجوز فال األخرى األعمال

 هذا في والكوادر المرشدين من النفر في للنساء المرافق الطاقم س: :)٥(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  معهن؟ نفروا من مع البقاء لهم يسوغ أم مزدلفة إلى عليهم الرجوع يجب هل النفر

 الرجـوع يجـب وال ،اعرًفـ لمـرافقتهم النسـاء حاجة مع ليًال اإلفاضة لهم يجوز :ج
  .حينئٍذ

 احرجًيـ يكـن لـم إن بقليـل الشمس طلوع قبل ولو عليهم العودة يجب الزنجاني:
  .عليهم

  : األحوط وجوًبا العود إلدراك الموقف.)٦(الخراساني
  :)٧(والمرافقين للنساء العيد ليلة الطوافو التقصير):٤١( المسألة �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
   http://makarem.ir: الموقع الرسمي )١(
  .١١٥ والعمرة : الحج في مسائل )٢(
 . ٣٦ المستحدثة : المسائل )٣(

  . ٢٣١وملحقاتها : مناسك الحج  )٤(
  .٢٢٧مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )٥(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٦(
 .ليًال الرمي للمرافقين يجوز حيث )٧(
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من لم يكن منهم عليه الهدي يجوز له التقصير في الليل، ثم الذهاب  :)١(يالخامنئ
إلى مكة إلتيان مناسك الحج إن شاء. وأما من كان منهم عليه الهدي فعليه الصـبر إلـى 

  في ذبح الهدي. أن يذبح في يوم العيد، وال يكفي في التقصير في الليل مجرد التوكيل
 التقصـير تـأخير واألحـوط، يومـه إلى والنحر الذبح تأخير عليهم يجب : الخوئي

  .الحج بأعمال ذلك بعد ويأتون. اأيًض
  .بّد من التأخير إلى النهار على األحوط بل ال ،محل إشكال :)٢(السيستاني

هـل يجــوز للنسـاء التقصــير ليلـة العيــد بعـد رمــي الجمــرة  س: :)٣(السيسـتاينالسيسـتاينالسيسـتاينالسيسـتاين
لكبرى اذا كن يرجعن في التقليد الـيكم أو إلـى السـيد الخـوئي؟ وهـل هـذه المسـألة ا

وما الحكم لو حصل ذلك لهن في الحج بسـبب  احتياطية عندكم وعند السيد الخوئي؟
  افتاء المرشد لهن بذلك؟ 

ا، ولو جـاءت حوط وجوًبيقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته على األإال يجوز  ج:
يلة العيد جهًال بالحكم تحتاط بالتقصير في يوم العيد، ولو لم تفعل جهًال المرأة به في ل

رت لى بالدها قّصإن علمت بعد العودة إو ،عمال الحج تداركتهأفعلمت بعد الفراغ من 
  مكان. لى منى مع اإلإته ن تنقل ما قّصأولكن عليها  ،في مكانها

  حقق الرمي والذبح.: األحوط وجوًبا أن يكون التقصير بعد ت)٤(الخراساني

                                      
 . ١٠٤مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )١(

 . ٢٦٦وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 www.sistani.orgالموقع الرسمي  )٣(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٤(
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ـام . دهنـد و  :)١(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين � �Nره عقبـه را ا ̂� كه شب عيد ر. >� [استفتاء] ز��
اينـد و  �O اى ذ÷� و�لت داده اند آ�� . توانند بعد از ر. و قبـل از ذ÷� روز عيـد، تقصـ�� �;

ام دهند؟ � �Nرا ا TU الiاز و بقيه ا �O سپس طواف و  
ايند، وجواب) ¾�  �O را ¾�  توانند تقص�� TU الiاز طواف و بقّئه ا �O توانند قبل طواف و

ام دهند. � �Nاز تقص�� ا  
 يًالالرمي ليلـة العيـد ثـم التقصـير فـي منـى لـ ومرافقيهن يجوز للنساء الشيرازيان:

وال يجب عليهن انتظار النهار، نعم يلزم  والسعي ليلة العيد، والذهاب إلى مكة للطوافين
   نهن في نهار العيد.أن يوكلن من يذبح الهدي ع

، فإنـه يكتفـي بالتوكيـل فـي االمعذور الذي يشرع له النفر من المشعر ليًل الحكيم:
بـل  الذبح أو النحر، وله الحلق أو التقصير بعد التوكيل، وإن لم يتحقق الذبح أو النحـر.

المــرأة إذا خافــت أن يفجأهــا  الــه الرجــوع إلــى مكــة حينئــٍذ ألداء مناســكها، خصوصــً 
أما المتولي لشؤون المعذور فله أن ينفر مع المعـذورين واألحـوط وجوًبـا أن > الحيض

المراد بمن يتولى شؤونهم هو من يحتـاجون إليـه يؤخر أعمال منى إلى اليوم العاشر<، >
  .)٢( عرًفا ولو لم يصل إلى حد الضرورة<

 أن منـى إلى العيد ليلة النساء مع اإلفاضة له جاز لمن يجوز هل س: :)٣(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  كذلك؟ امرأة عن نيابة يرمي أن له يجوز فهل جاز وإذا ؟الليل في نفسه عن يرمي

 فيجـوز المـرأة عـن نيابتـه وأمـا نفسه، عن العاشر يوم يرمي أن اوجوًب األحوط :ج
  .ليًال نفرت قد كانت إذا ليًال أداؤها

                                      
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )١(
  . ٢٢٤ -٢٢٣فتاوى الحج والعمرة :  )٢(
  .٢٣٥-٢٢٧مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )٣(
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 قبل ويخرج معهّن لدقائق المكوث له يجوز هل النساء شؤون يتوّلى كان من س:
 والسـعي والصـالة الطـواف ألداء الحـرم إلـى مباشـرة يّتجـه ثـم ويرمـي الليـل منتصف
  يذبح؟ أن قبل والصالة النساء وطواف

 فـي والتوكيل ليًال الرمي له يجوز ليًال المشعر من النفر له يشرع الذي المعذور :ج
 يصـح وبـذلك مناسـكها ألداء مكـة إلى والرجوع التقصير أو الحلق وله النحر أو الذبح
  .عليه شيء وال عمله

 يـؤخر أن اوجوًبـ واألحـوط ،المعـذورين مع ينفر أن له المعذور لشؤون والمتولي
  .العاشر اليوم إلى منى أعمال

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi<<<< إذن هذا فارق بين فتوى السيد الحكيم وفتوى السيد صادق الشيرازي، إذ
رمة ليلة العيد. أما مرافقي النساء عند السيد الشيرازي يقومون بالرمي وأعمال مكة المك

السيد الحكيم فيجيز الرمي والقيام بأعمال مكة المكرمة ليلة العيد للنساء فقط دون 
  المرافقين (على األحوط وجوًبا)، فالحظ جيًدا.

 ومـن والمرضـى النساء إلى بالنسبة ذلك جواز الروايات بعض من يظهر :)١(مكارم
  .الزحام من يخاف

 وسـعيه وطـواف النسـاء ليلـة العاشـر بعـد واف الحجط ال تجوز للمرأة :)٢(الفياض
والسعي وطواف النسـاء بعـد الـذبح والحلـق أو  أن يکون طواف الحج بّد الرمي، بل ال

 ،الليـل في المشعر من اإلفاضة في مرخصون أنهم سبق من: المناسك في وقال التقصير.
 أو الحلق في صينمرخ كونهم يبعد وال، الليلة تلك في اأيًض الرمي في مرخصون فإنهم

 ال بـل فيهـا، النحـر أو الذبح في مرخصين يكونون ال نعم الليلة. نفس في اأيًض التقصير

                                      
  .االنترنت عبر استفتاء جواب )١(
  ).الفياض( موقع، الحج استفتاءات )٢(
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 فـي امرخصـً  يكـون كمـا فإنـه، الخـائف بخـالف وهـذا، النهـار فـي ذلك يكون أن بّد
 يـوم منـى أعمـال بتمـام اإلتيان في امرخًص يكون كذلك، الليل في المشعر من اإلفاضة

  لليلة.ا تلك في العيد

هل يجوز للنساء والضعفاء والحائض والمريض بعـد الرمـي فـي  س: الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  ليلة العيد أن اليؤخروا الطواف والسعي إلى النهار، ويأتوا بأعمال المسجد الحرام ليًال؟

  يجوز ذلك شريطة أن يوكلوا من يذبح عنهم يوم العيد. ج:
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

ر لـه، فـال تجـوز أعمـال مكـة قبـل التوكيل ال أثهذا إعراض عن الفتوى السابقة (
  ).الذبح ، فلو طاف قبل الذبح فليعد الطواف بعد الذبح

مـع  االذي يرافق المعذورين في الرمي ليلـة العيـد يلزمـه الرمـي نهـاًر :)١(الحائري
  الحرج. اإلمكان وعدم

 من كان وإن العاشر، ليلة تقصيره في أو حلقه يوقع أن للحاج يصح ال :الدين زين

 وأن بـّد فـال ،اليًلـ المزدلفة من اإلفاضة لهم تجوز الذين المرضى أو الشيوخ أو الضعفاء

  .النحر أو الذبح بعد النهار في تقصيرهم أو حلقهم يكون
 بأن بأس ال: يقول× عبداهللا أبا سمعت: قال بصير أبي صحيح وفي :عصفور آل

 فيـرمين، منـى إلـى هـنب ينطلق ثم، ساعة المشعر عند فيقفن، الليل زال إذا المرأة تقّدم
  . )٢(مكة إلى وينطلقن يقصرن ثم، ساعة يصبرن ثم، الجمرة
  
  

                                      
  .١٢٤ والعمرة : الحج في مسائل )١(
 .فيه جاء ما على يعّلق ولم) العباد سداد( في الحديث هذا عصفور آل ذكر )٢(
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  المسألة: اإلخالل بنية الوقوف : �

 فـي العيـد ليلـة فـي الوقـوف ينو لم إذا النساء شؤون يتولى من س: :)١(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
 االختيـاري الوقـوف ليحقـق الشـمس طلـوع قبـل العـود قصده من كان حيث المزدلفة
  حكمه؟ هو فما ذلك له تيسري لم ولكنه
 فـيا متعمـًد كـان إن بدنـة عليه يجب ولكن ،السؤال مفروض في حجة يصح :ج

  .المشعر على المرور عند الوقوف قصده عدم
  :الحرام بالمشعر الوقوف آداب من): ١٥( المسألة �

فإذا انتهى إلى الكثيب األحمر  ااإلفاضة من عرفات على سكينة ووقار مستغفًر -١
اللهم ارحم موقفي، وزد في عملـي، وسـّلم لـي دينـي وتقّبـل >ن الطريق يقول: عن يمي
 .)٢(<مناسكي

 االقتصاد في السير.   -٢

تأخير صالة العشائين إلى المزدلفة، والجمع بينهما بـأذان وإقـامتين وإن ذهـب  -٣
 بعد منتصف الليل.ما ال يجوز تأخير الصالة إلى و ثلث الليل.

من المشـعر، ويسـتحب للصـرورة ـ  ان يمين الطريق قريًبنزول بطن الوادي ع  -٤
 أي الذي يحج أول مرة ـ وطء المشعر برجله. 

  . ^إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء بالمأثور عن أهل البيت -٥
  

                                      
  .٢٢٦مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )١(

  .٥٤٤:  ٢الفقيه يحضره ال من )٢(





 

 

  

  الفصـــل العشرون
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ى فقـل: قال: إذا توجهـت إلـى منـ ×عّمار عن أبي عبداهللا بن معاوية صحيحـ  أ
  . )١(اللهم إياك أرجو، وإياك أدعو، فبلغني أملي وأصلح لي عملي

إذا انتهيـت إلـى منـى فقـل : ×قال أبو عبداهللا: قال عّمار بن معاوية صحيحـ  ب
اللهم هذه منى وهذه مما مننت به علينا من المناسك، فأسألك أن تمّن علّي بمـا مننـت >

  .)٢(<كبه على أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضت
  : إجماالًيد الع يوم(منى)  أعمال): ١( المسألة �

  .رمي جمرة العقبة ـ وهي الجمرة الكبرى ـ  -١
 ذبح الهدي أو نحره. -٢

  الحلق أو التقصير. -٣
الظاهر عدم وجوب الحلق أو التقصير في منى إال من أجـل إلقـاء الشـعر  الحكيم:

ء الشعر فيها. وإن كان األحوط استحباًبا فيها، فيجوز الحلق أو التقصير في غيرها مع إلقا
  أن يحلق أو يقصر فيها، بل لو خرج منها قبل ذلك رجع إليها لتداركه.

  �   الترتيب بين األعمال �
  : واإلخالل به الثالثة األعمال بين الترتيب حكم): ٢( المسألة �

ر أو ثـم يـذبح ثـم يقصـّ  اأن يرمي الجمرة فـي منـى أوًلـ ا: األحوط وجوًبالخميني
أو غفلة ال تجب اإلعادة لتحصيله، وال يبعد إلحاق  ايحلق. فلو خالف هذا الترتيب سهًو

الجاهل بالحكم بالساهي فال إعادة، واألحوط اإلعادة. ولـو كـان عـن علـم وعمـد فـال 
  يترك االحتياط مع اإلمكان.

                                      
 .١ ح ٦ ب بعرفة والوقوف الحج إحرام أبواب/  ٥٢٦:  ١٣ الشيعة وسائل )١(

 . ٢ حنفس المصدر:  )٢(
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عيـد ال يـوم ثم ذبح الهدي يجب في يوم العيد رمي جمرة العقبة أوًال :)١(الخامنئي
ولكـن ال  اعاصـًي بالترتيب المذكور كـان افي منى ثم التقصير أو الحلق. فإن أخّل عمًد

اإلعـادة مـع الـتمكن موافقـة  يجب عليه على الظاهر إعـادة األعمـال مرتبـة، وإن كـان
  والنسيان. لالحتياط. وكذا الحكم في صورتي الجهل

مـه علـى ن لـو قّدبعـد الرمـي، ولكـ الـذبحتيـان بيجب اإل الخراساني: -الخوئي 
عن الرمي والذبح، ولكن لو  التقصير تأخير اواألحوط وجوًب، صح اأو نسياًن االرمي جهًل

  منه بالحكم أجزأه، وال إعادة عليه. اأو جهًل اقدمه عليهما أو على الذبح نسياًن
أجزأ،  أو جهًال ايجب أن يكون الذبح أو النحر بعد الرمي فإن قدمه سهًو الحكيم:

ويجب أن يكون الحلق أو التقصير بعـد الـذبح  ففي اإلجزاء إشكال. ادمه عمًدأما إذا ق
 :أو النحر، إال في موردين

، فإنـه يكتفـي بالتوكيـل فـي االمعذور الذي يشرع له النفر مـن المشـعر ليًلـ األول:
بل لـه  النحر. أو التقصير بعد التوكيل، وإن لم يتحقق الذبح أو الحلق وله النحر، أو الذبح

  المرأة إذا خافت أن يفجأها الحيض. اجوع إلى مكة حينئٍذ ألداء مناسكها، خصوًصالر
أن يشتري الهدي ويحبسه في رحله بانتظار ذبحه أو نحـره. فإنـه يجـوز لـه  الثاني:

  الحلق أو التقصير حينئٍذ وإن لم يذبحه.
ولكـن لـو تركـه يكـون عاصـًيا وال  ،الترتيب بين هذه األعمـال واجـب :)٢(مكارم

  طل أعماله.تب
: يجب الترتيب، ولو أخّل به جهًال أو نسياًنا أو عمًدا أجـزأه. >ال بـد مـن الهاشمي

  .)٣(اإلتيان بالحلق بعد الذبح أو شراء الهدي وتهيئته على األحوط<

                                      
  .وجوبي احتياط ٣٤٧ م وفي، الترتيب بوجوب فتوى ٣٦٠ م في )١(
 http://makarem.ir: الموقع الرسمي )٢(

 . ٨٤٠، س ٢١٤أجوبة االستفتاءات :  -الصراط )٣(
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، نعم يجوز الحلق أو التقصير بعـدما يجب الترتيب بين األعمال الثالثة> :الزنجاني
يه ورجليه بما يطمأن معه بعدم فراره<، >لو قّدم الحلـق اشترى الهدى وقمّطه بأن شّد يد

  .أو التقصير على الذبح عالًما عامًدا لم يجزئ وتجب اإلعادة<

يد حا�  :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ��  � �dتيب ب M; .ـرۀ ر ̂�  و عقبـه >� �  و قـر�� �dحلـق و آن بـ  �� 
ام بدون گر ا و رعايت كند را تقص��  � �Nل اi ،ل قبلi ام را بعدى � �Nل اi ،طل بعدى دهد �� 
ه بÚ است؛ z �Nعذری روى از چنا  �Ôچون فرامو#  ��  � Mdندانس Øتيب خ~ف اضطرار ��  مسأ M; 
ايد، iل iل �O ام � �Nيح شده اB است.  

ثم يذبح ثم يحلق أو  تجب رعاية الترتيب في أعمال منى: فيرمي أوًال: السبحاني
صّح عمله. وأمـا  او نسياًنبالحكم الشرعي أ ايقّصر. فلو أتى بأعماله خالف الترتيب جهًل

  فتجب عليه اإلعادة لتحصيل الترتيب. الو خالف الترتيب عمًد
يجب الترتيب، ومـع المخالفـة يصـح العمـل مطلًقـا، وإن كـان األحـوط  الفياض:

  واألجدر اإلعادة في صورة العمد وااللتفات.
 ويجـوز تقـديم الـذبح أو يجب تقـديم الرمـي علـى بـاقي األعمـال. :)٢(الشيرازي

  النحر على الحلق أو التقصير. 
يجب الترتيب على األحوط، بأن يكون الذبح بعـد الرمـي وقبـل  :)٣(السيد صادق

التقصير أو الحلق، ولو خالف مع العسر والحرج أو سهًوا أو جهًال أو نسياًنا فال إشكال. 
صل >األحوط وجوًبا في صورة العمد وعدم العذر أو الحرج اإلعادة مع اإلمكان بما يح

                                      
 .٨١٨المناسك الفارسي: م )١(
 .هـ ١٤٢١ عام الحج استفتاءات، االستفتاءات لجنة )٢(

 . ١٢٩٩  - ١٢٦٤: م جامع أحكام الحج والعمرة )٣(
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به الترتيب<. >مع العسر يجوز فقط تقديم التقصير أو الحلق على الهدي، ويذلك يخرج 
  .)١(من اإلحرام<

أثـم بفعلـه، ووجـب عليـه أن يعيـد  ايجب الترتيب، وإذا خالف عامًد زين الدين:
صح فعله وال إثم وال إعـادة  اأو جاهًل اعلى ما يحصل معه الترتيب، وإذا فعل ذلك ناسًي

  عليه.
يجب الترتيب بين األعمال، ولو خالف لم تجب اإلعادة وإن كانـت  عصفور:آل 

  إلى إثم المتعمد. اأحوط، مضاًف
تقديم تحصيل الهدي  اواألحوط وجوًب تقديم الرمي، ااألحوط وجوًب السيستاني:

وإن كان األحوط األولى تقديم الذبح أو الهدي على الحلق أو  على الحلق أو التقصير،
 اكان جاهًلـ إذا>أجزأه ولم يحتج إلى إعادة.  اأو نسياًن اأخّل بالترتيب جهًل ولو التقصير.
  .)٢(<اه يلزمه اإلعادة حينئذ على األحوط لزوًمفلم يسأل وأخّل بالترتيب فإّن امتردًد

  : توضيحات لرأي السيد السيستاني):  ٣( المسألة �

ير الحلق والتقصير ذكرتم في رسالة المناسك (أن األحوط تأخ س: :)٣(السيستاني
 اعن تحصيل الهدي بمنى) فهل يكفي من التحصيل أن يشتري الوكيل عن جماعة هدًي

بعدد الموكلين من دون تعيين أن هذا لفالن وذاك لفالن حتى يجوز لموكليه الحلق أو 
ّد من التعيين لكـل واحـد واحـد وإن كـان حصـوله  بال يكفي ذلك بل ال ج: التقصير؟

  لدى الوكيل فقط.
شراء مجموعة مـن الشـياه بعـدد أفـراد الحملـة فهـل يكفـي ذلـك فـي  إذا تّم س:

نـه سـيتم تعيـين كـل واحـدة منهـا لواحـد مـنهم عنـد أا قيامهم بالحلق أو التقصـير علًمـ

                                      
 . ٨٠٥مسألة : م  ١٠٠٠ )١(

  . ٢٦١وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
 . ٢٦٧ – ٢٦٣ – ٢٦١وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(
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 ،ا االنتظار الى حين حصول التعيين ولو قبل الـذبحال يكفي بل األحوط لزوًم ج:الذبح؟
حـد الحجـاج ولـو مـن أكل واحدة منها باسم  ن يعين مسؤول شراء الشياهأويكفي فيه 

  وعند الذبح ينوي المباشر له ذبحها عمن عينت باسمه. ،دون وضع عالمة عليها
لكنه و والتقصير على الذبح ذكرتم أن من أحرز الهدي يجوز له تقديم الحلق س:

وع ال يحّل من إحرامه إَال بالذبح فهل هذا على سبيل الفتوى أو االحتياط ليتسنى الرجـ
  .اوليس احتياًط ،عدم اإلحالل إال بالذبح فتوى ج: ؟إلى الغير
التقصير على الذبح بشـرط تحصـيل الهـدي فهـل و أفتيتم بجواز تقديم الحلق س:

والتقصير بالرغم من عدم تحقق  والسعي بعد الحلق يجوز اإلتيان بطواف الحج وصالته
والصيد  النساء أي ما عدا -ولكن اإلحالل من محرمات اإلحرام  ،يجوز ج:الذبح بعد؟ 

  ـ ال يحصل إال مع تحقق الذبح.
  ):  انكشاف تقدّم الذبح على الرمي :٤( المسألة �

لو ُاعتقد أن الحاج رمى، فقام النائـب بالـذبح، ثـم انكشـف تقـّدم الـذبح علـى 
  الرمي:

  .ذلك يكفيه: )٢(الخراساني -)١(الخامنئي - الخميني
  مجزئ في الفرض.الذبح   :))))٣٣٣٣((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق    ----الفياضالفياضالفياضالفياض
يجزي مع اطمئنان النائب بحصول الرمي من المنوب عنه وتبّين > :)٤(السيستاني

 ئيجز> وأما إذا كان السبب هو جهل الذابح بشرطية الترتيب ،<الخالف بعد الذبح
مـا إذا كـان أو ،إذا كان المنوب عنه نفسه جاهًال باعتبار الترتيب بين الرمي والـذبح

                                      
 .١١٠٢: سالمناسك الفارسي )١(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام  )٣(
 . ٢٥٧ -٢٥٦الحج وملحقاتها : مناسك  )٤(
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الحال يكون ما استنابه فيه هو الذبح بعد الرمي، فلو ذبح قبله لم  ا بذلك فبطبيعةعالًم
  .<يجتزأ به لكونه على خالف ما استنيب فيه

  أن يذبح ثانية بعد الرمي. امؤكًد ااألحوط استحباًب الزنجاني:
  اإلجزاء مشكل، فلُيعد الذبح. :)١(الحائري
، فتبـين أنـه لـم بـةله بتخيل أنه قد رمى جمـرة العقإذا ذبح عن موك :)٢(الحكيم

  يرم بعد، فال يجزئ الذبح.
  ):  انكشاف تقدّم التقصير أو الحلق على الذبح :٥( المسألة �

إذا : )٧(الحائري -مكارم -)٦(الحكيم – )٥(الخوئي -)٤(الخامنئي - )٣(الخميني
  الوكيل قام بالذبح فحلق، ثم تبين عدم حصول الذبح؛ يصح الحلق المزبور. اعتقد أّن

ذا إف ،حرامواالجتناب عن سائر محّرمات اإل اعليه نزع المخيط فوًر :)٨(نيالسيستا
  عادة التقصير.إوال حاجة إلى  ،حرامهإمن  ذبح هديه حّل
األحوط إمرار الموسى على رأسه إن كان حجـة اإلسـالم وعـن نفسـه،  الزنجاني:

ضم التقصير  اوفي غيره يتخير بين التقصير واإلمرار، واإلمرار أفضل، واألحوط استحباًب
  إليه.

                                      
 .١٣٤مسائل في الحج والعمرة :  )١(

 . ٢٥٠فتاوى الحج والعمرة : م )٢(

  ) تعليًقا على ذلك إال للسيد السيستاني.٤٨١سك المحشى: ولم يذكر في (المنا )٣(
 . ٤٤، والمناسك العربي، مسائل متفرقة: س ١١٤٤المناسك الفارسي: م )٤(

 . ٥٥٣: س ٣صراط النجاة  )٥(

 . ٢١٢فتاوى الحج والعمرة :  )٦(

 .١٢٨مسائل في الحج والعمرة :  )٧(

  . ٢٥٦وملحقاتها : مناسك الحج  )٨(
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إذا اعتقد أّن الوكيل قام بالذبح فحلق أو قّصر، ثم تبّين  س: :))))١١١١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  ال شيء عليه في الفرض المذكور. ج: له الخالف، فما هو تكليفه اآلن؟

  �  يوم العيد الجمرة رمي �
 الحصيات، وسيأتي في الفصل الثاني تقّدم الحديث في الفصل السابق عن شروط

  .مرات، فالحظ. لذا نكتفي هنا بما يليشرين جميع المسائل المشتركة في رمي الجوالع
  : ): رمي جمرة العقبة ٦( المسألة �

  يجب يوم العيد رمي الجمرة الكبرى فقط، وتسمى بـ (العقبة) .
  ): اإلفاضة عن غير الطريق المباشر : ٧( المسألة �

ــاني لــى منــى عــن غيــر الطريــق : بعــد الوقــوف بالمشــعر، إذا أفــاض إ)٢(الخراس
المتعارف بين المشعر ومنى، كما لو ذهب عن طريـق العزيزيـة ففيـه إشـكال تكليفـي، 

  وكذا تشكل صحة الرمي، إال إذا عاد إلى المشعر ومنه أفاض إلى منى.
  :  الليل دخولو والذبح الحلق قبل الرمي في الشك): ٨( المسألة �

وبعـد االنصـراف مـن  كان في النقيصـة إن كان في الزيادة فال يعتني بالشك، وإن
  :مكان الرمي

  الرجوع واإلتمام. اوجوًب األحوط :الدين زين -)٣(الخامنئي - الخميني
  ال يعتني بشكه. الشيرازيان:

  : الذبح أو الحلق بعد الرمي في الشك): ٩( المسألة �

تنـي التقصير في رمي الجمرة أو عـدده ال يع أو الحلق الذبح أو لو شك بعد متفق:
  بالشك.

                                      
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩طي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام استفتاء خ )١(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(
 .١٠١٠المناسك الفارسي : م )٣(
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  � مســـــائل الهدي  �
  : الهدي جنس): ١٠( المسألة �

: اإلبل والبقر والغـنم، وال يجـوز سـائر ةيجب أن يكون الهدي إحدى النعم الثالث
  الحيوانات، واألفضل اإلبل ثم البقر.

  : الهدي طوشر): ١١( المسألة �

إجزائـه  ىونحـن نـذكر المقـدار المتفـق علـ، اختلف الفقهاء في بعـض التفاصـيل
  بينهم:
السن، فيعتبر في اإلبل الـدخول فـي السـنة السادسـة، وفـي البقـر الـدخول فـي  -١

 الثالثة، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية. 

 الصحة والسالمة، فال يجزي المريض حتى األقرع. -٢

 .)١(اجًد اأن ال يكون كبيًر -٣

كالخصـي، وهـو الـذي أخرجـت  أن يكون تام األجـزاء، فـال يكفـي النـاقص -٤
وال مـا  وال األعمـى خصيتاه، وال مرضـوض الخصـية، وال الخصـي فـي أصـل الخلقـة،

 وال ،بعضـهما وال اإلليـة وال وال األعـرج، وال مقطـوع الـذنب وال األعور ابيضت عيناه
، وال )٢(، وال بأس بما كسر قرنه الخـارجامقطوع األذن، وال يكون قرنه الداخل مكسوًر

 .)٣(شيء، واألحـوط عـدم االجتـزاء بـه األذن من ينقص لم قاق األذن وثقبه إذابأس بش

                                      
 .المذكورات من السن كبير فيجزي الكبر جهة من وأما الخامنئي: )١(

 يكـون الـذي الـداخل للقـرن الغالف بمثابة هو ذيال السواد الشديد القرن هو الخارج القرن أن قالوا )٢(
  .أبيض لونه

 األذن المشـقوقة( والشـرقاء) مسـتدير ثقـب األذن في( الخرقاء اجتناب وجوًبا األحوط :عصفور آل )٣(
) زنمـة كأنـه معلًقـا ذلـك يتـرك ثـم شـيء أذنهـا مقـّدم مـن يقطـع أن( والمقابلـة) الطرف إلى ينفذ حتى بإثنين

  ).الشاة إذن بمؤخر ذلك مثل ليفع أن( والمدابرة



’ËÖ]<Ø{{�ÃÖ]{{{áæ†<V<<ÛÂ_{{{E<Ù^<ßÚ{{{î<<<<D< <RMU< 

 أفـراد لبـاقي اخالًفــ  أو أذن أو بال قرن ذنب بأصل الخلقة بال امعيًب وال يجزئ ما كان
 .ـ  صنفه

  .اعرًف أن ال يكون مهزوًال -٥
  : وأكثره الهدي أقل): ١٢( المسألة �

 عـن عّمـار بـن معاويـة وفي صحيح ان أفضل.وكلما ذبح أكثر ك أقل الهدي شاة،
وثالثـين  اونحر أمير المؤمنين أربًعـ وستين بدنة، اأن رسول اهللا نحر سًت× عبداهللا أبي
  .)١(بدنة

  : االشتراك في الهدي:تنويه
  .ااختياًر الهدي في الشركة تجوز ال: األكثر

  .احدو هدي في جماعة يشترك أن يجوز امستحًب الحج كان إذا الشيرازيان:
 أهـل كـانوا إذا سبعة عن يجزئ فإنه، الضرورة عند ذلك من يستثنى :عصفور آل
  .الصوم تعين وإال، بقرة أو شاة المذبوح وكان] واحدة سفرة[ واحد خوان

  : الذبح محل): ١٣( المسألة �

  .مجٍز الجديد المسلخ في الذبح :السبحاني - الخميني
 كمـا، لـه المعـّد المكـان فـي لـذبحا يجـزي منـى فـي الذبح من منع إن الخامنئي:

 بعـد بقـدر منـى عـن البعـد فـي كـان إذا مكـة داخل في الذبح الصورة هذه في يجزي
  .أقل أو عنه له المعّد المكان

والـذبح أو  إن لم يمكن الذبح في منى فإن تمكن المكلف مـن التـأخير :الخوئي
ر النحر في منى وأخـّر   بـذلك،وأحـّل ولو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلـق أو قصـّ
وإال جاز له الـذبح فـي  والسعي، والصالة وما يترتب عليهما من الطواف ذبحه أو نحره
  ويجزئه ذلك. المذبح الفعلي

                                      
  .٤ ح ١٠ ب الذبح أبواب/  ١٠٠:  ١٤ الشيعة وسائل )١(
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عـن  اال يبعد االجتزاء بالذبح في وادي معيصم إذا لم يكـن خارًجـ :)١(السيستاني
منهـا  اارًجـال مـا كـان خإمكان الذبح في مكة المكرمة مع اإل ىولحوط األواأل ،الحرم

  عن الحرم. 
إذا تعذر الذبح بمنى إطالًقا بسبب منع السـلطة وتعيينهـا مجـازر خـارج  الهاشمي:

منى جاز للحاج أن يذبح فيها أو في غيرها، واألحوط أن يكون بمكة. وال يجـب عليـه 
  االنتظار إلى آخر ذي الحجة ليذبح في منى خفية، بل ال ينبغي ذلك.

 منـى منى في تمام األيام الثالثة وجـب الـذبح خـارج إن تعذر الذبح في الحكيم:
 يجـوز وال، عشـر الثـاني أو عشـر الحـادي فـاليوم وإال، ايوم النحر على األحوط وجوًبـ

  . عنها التأخير
وإن كان المعروف فـي  يكفي ذبح األضحية في المذابح الموجودة اآلن، مكارم:

 ا صغيًرا منها يقـع فـي منـى،قسًم وأّن الحال الحاضر أن جميعها خارجة عن حدود منى
 يمكـن لـم وإذا أليـام أخـرى. وال يجب الذبح في جانب منـى خفيـة أو يـؤخر الـذبح

 كـأن وطنـه في ولو آخر مكان في يذبح أن وجب هناك األضاحي لحوم من االستفادة
  .العيد يوم عنه يذبح من يوكل

 كـان أو تشريقال أيام آخر إلى التقية ألجل ولو منى في يمكن لم إن الخراساني:
 عـدم مع اأيًض األحوط أن كما، األحوط على محسر وادي في نحر أو ذبح عليه احرًج

 في ينحر أو يذبح عليه الحرج أو التمكن عدم ومع، بمكة ينحر أو يذبح أن منه التمكن
  .الحرم من شاء موضع أي

ه است ��  :)١(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين �Oتيب در ذ÷� ، مكه قد M; ـام [استفتاء] مراد از مكه در MO 
ر مكه ؟ ��  

                                      
 . ٢٤٣وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
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ه است . �Oجواب) مراد مكه قد  
 منـى خارج المجازر السلطات وتعيين منع بسبب منى في الذبح تعذر إذا الفياض:

 فـي الذبح من يتمكن ال أن شريطة، مكة في أو، المجازر تلك في يذبح أن للحاج جاز
  .التأخير وجب وإال، آخر أو بسبب الحجة ذي طول منى

الذبح حّتى في وادي محّسر وكان يسـتمّر التعـّذر إلـى آخـر  وإذا تعذر الحائري:
  .مكة في الذبح اأّيام التشريق ذبح في أّي مكان شاء من الحرم، واألحوط استحباًب

والتـي يقـال أنهـا خارجـة عـن  يجوز الذبح في المـذابح المسـتحدثة الشيرازيان:
  وما أشبه. والحرج حدود منى، وذلك للعسر

 السـلطة مـن المعـين المكـان ذلـك علـى الجـري التقّيـة تاقتضـ إذا :الدين زين
 الواجـب، تأديـة فـي وكفـاه الموضـع، ذلك في ينحر أو يذبح أن للحاج جاز الحاكمة
 بعـد أو الحجـة، ذي شـهر آخـر في منى في الذبح له أمكن وان ،أحكامه عليه وترتبت
 مـن يجـد لـم أو الحـاج، علـى حـرج التأخير في كان إذا سيما وال التشريق، أيام انتهاء
 إلـى مكـة مـن رفقتـه وخـروج النفـر بعـد نحـره أو وذبحـه الهـدي شراء في عنه ينوب

  .أوطانهم
  ): الذبح بدون توكيل :١٤( المسألة �

الـذبح عـن  :)٣(السـيد صـادق -)٢(الخراساني -الزنجاني -مكارم –الخميني 
  الغير بدون توكيل غير مجزئ.

   إذن فال ُيجزي.عن شخص بال وكالة وال لو ذبح السبحاني:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  http://wahidkhorasani.com الموقع الرسمي )١(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(
 .٣ /٦٧ / ٤٢٣٢، ورقم ١٤٣٠/ رجب المرجب /  ٦استفتاء خطي بتاريخ  )٣(
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ذبح الغير من دون توكيل سابق محّل إشـكال، فـاألحوط  :)١(الحائري -الخامنئي
  عدم االكتفاء به.
ذا بادر إلى الذبح عن غيره مـع يقينـه برضـاه بـل وسـروره بـذلك إ> :)٢(السيستاني
ـ فعًلـا أو  الزوجـة إذا كان قد صدر مـن ><فال يجزي عنه ،ن يطلبه منهأولكن من دون 

  .<وإَال لم يجزئها ،ا ـ ما يدل على استنابتها له في ذلك اجزأهاقوًل

قام أحد بالذبح عن زوجته أو عن اآلخـرين مـن دون أن يكـون   :))))٣٣٣٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
عنهم، وكان يعتقـد أن لديـه اإلذن باألولويـة وأنـه إذا أخبـر زوجتـه أو صـديقه  وكيًال

فهـل يكفـي الـذبح بهـذا  بذبحه عنهم فهم يقبلون منه ويصبحون مسرورين من عملـه،
  عاتق من يكون مبلغ األضحية؟ ىالكيفّية أم ال؟ وإذا ال يكفي، عل

من طريـق اإلذن  واألولوية مثًال ىوإن ُعلم بالفحو -إذا ُعلم اإلذن في هذا العمل 
يكفـي مجـرد العلـم بالرضـا مـن دون العلـم  فهوكاف، لكـن ال -في األعمال األخری 

من أموال مـن دفـع مبلـغ األضـحية إال أن يكـون هنـاك  باإلذن. ومبلغ األضحية يخرج
  غرر.

يجوز االستنابة بأن يّوكل من يكّفر أو يهـدي عنـه، وال يبعـد االجتـزاء  الهاشمي:
بتّبرع الغير وإن كان األحوط العدم. أما عملية الذبح فال يجب على الـذابح النيـة عمـن 

رة، ولذلك ال يشترط في الذابح يهدي أو يكّفر، وإنما ينوي الحاج ذبح الهدي أو الكفا
  أكثر مما هو شرط في صحة وحلية الذبيحة شرًعا.

                                      
 .١٣٠مسائل في الحج والعمرة :  )١(

 . ٢٥٣وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 www.zanjani.irالموقع الرسمي:  )٣(
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لو طلب من الحـاج اعطـاء وكالـة فـي ذبـح الهـدي لشـخص  س: :))))١١١١((((اهلامشياهلامشياهلامشياهلامشي
هـذا الشـخص هـو الـذي  ّنأمعين فوافق الحاج وأعطـى الوكالـة، لكـن تخيـل الحـاج 

ص يقـوم بتوكيـل غيـره فـي ن هذا الشخأسيباشر عملية الذبح وبعد انتهاء الموسم علم 
ن أنه لو كان طلب من الحاج أالذبح. فهل يصح الذبح من قبل ذلك الغير؟ مع مالحظة 

يصرح بالوكالة في التوكيل لصـرح وكـان غـرض الحـاج أن تنجـز عمليـة الـذبح عنـه 
  مشروعة.

  إن شاء اهللا. ،الذبح الذي وقع في مفروض السؤال صحيح ومشروع ج:
  ترط في التوكيل والقبول التلفظ :: هل يش)١٥(المسألة  �

ـــــه؟  ـــــتلفظ ب ـــــذبح أو النحـــــر يتوقـــــف علـــــى ال  هـــــل التوكيـــــل فـــــي ال

تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار ال > ال، بل يكفي كل ما يدل عليه.  :)٢(سيستانيال     
مـا االسـتنابة فـي الـذبح فربمـا تفهـم أو ،يقتضي أزيد من كونه وكيًال في شراء الهـدي

  .<نها تعارف تصدي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاجوم ،بحسب القرائن
  يحتاج إلى مبرز كاللفظ والكتابة. :)٣(السيد صادق

  : ): معرفة الوكيل بشخصه١٦( المسألة �

ــة  س: ــأهــل يشــترط فــي صــحة الوكال ــل معلوًم ــدى  ان يكــون الوكي بشخصــه ل
  الموكل؟ 

في الواقع كأن يوكل  ان معيًنن يكوأيلزم  ،نعم .: ال يشترط معرفته به)١(السيستاني
فـال  احد الشخصين مـردًدأما توكيل أو .ن لم يعرفهإالشخص الذي طلب زيد توكيله و

  يصح.

                                      
  www.hashemishahroudi.orgالموقع الرسمي  )١(
 . ٢٥٤وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

 . ٨٦٩مسألة :  ١٠٠٠ )٣(
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   ال يشترط. :)٢(السيد صادق

ال يجب معرفة من ينوب عنه فـي الـذبح بشخصـه، ولكـن يجـب أن  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  يكون معيًنا في الواقع غير مردد.

  : ال الشخص): توكيل العنوان ١٧( المسألة �

  ؟كالحملة أو القافلةتوكيل المؤسسات  يصح هل: س
ذا رجع ذلك إلى توكيل المعنون بعنوان خاص كرئيس المؤسسـة إ: )٣(السيستاني

ن كان المعنون بذاك العنوان يتغير مـن شـخص إلـى آخـر إو ،فال بأس به مع قبوله مثًال
 مـاأو .ؤسسة من هذا القبيلي عنوان آخر في المأوهكذا  .في الفترات الزمنية المختلفة

  توكيل المؤسسة ذاتها فغير صحيح.
إذا كان بمعنى توكيل مسؤول الحملة بأن يّوكل مـن قبلـه مـن يقـوم  :)٤(الهاشمي

  بالذبح عنه؛ كان مجزًيا.
  : الخطأ في االسم أو نوع الحج): ١٨( المسألة �

بح الوكيـل يقوم الحجاج عادة بالتوكيل في الذبح، ولعـدة أسـباب قـد يخطـأ الـذا
أثناء الذبح في اسم موكله أو في تحديـد نـوع الحـج للمنـوب عنـه (حجـة اإلسـالم أو 

  نيابية أو مندوبة...) فما حكم ذلك الذبح؟

 ،بـد مـن نيـة القربـة مـن النائـب اليكفي قصده بما يشير إليـه. ( :))))٥٥٥٥((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  . )١( )ن ينوي ذبح الحيوان على الوجه الذي نواه الحاّجأويكفي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ٢٥٤الحج وملحقاتها : مناسك  )١(

 . ٤/  ١٢٨/ ١٠٢٢٠برقم  استفتاء خطي )٢(

 . ٢٥٤وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(

 .١٩٦، س ٧٩استفتاءات في الحج:  )٤(

  هـ . ١٤٣٨/ جمادى األولى /  ٤استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )٥(
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الذي ينوي هو الحاّج نفسه، ألن االستنابة في الذبح تسبيب، وليسـت  فياض:فياض:فياض:فياض:الالالال
  توكيًال.

�  در :))))٢٢٢٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين �dتعي  �̂ اينـده Éزم قر�� �O ـاج، نيسـت د، را هـا آن ا� ��  بلكـه بـ��
 � �dتعي �ا �  ��q است؛ ا>� �µا اينـدYö  بـه كـه ك¯ـ بنا;� �O ـاج از گـرو� ه �� Yن�  رود . بـه قـر��
ه z �Nدر را ها آن اسا. چنا  MQهر خود در نيت و بنويسد ليس  �̂ اى را قر�� �; Zبـه هـا آن از يـ 
تيب M; رۀ �	  � �dايد ليست تعي �O - ً~اول گوسفند كه كند مشخص نّيت، در مث  �اى حا ره ;� �	 
واند را ها آن ا� هرچند است، ��q  -يک � �N  شد نداشته ها آن ا� به تو��  �� اصًل ��. 

ج، أو ذكر اسم المّوكل ليس الزًما في الوكالة علـى تحديد نوع الح :)٣(الهاشمي
  الذبح.

  .-في مفروض السؤال -يكفي ذلك  :)٤(السيد صادق
  ): اللبس في التعيين :١٩( المسألة �

 الهدي تحصيل في أشخاص أربعة عن وكيًال كان شخص س:> :)٥(السيستاني
 أوالً  عنهما المذبوح سين الباقين عن الذبح أراد ولما اثنين، عن فذبح عنهم والذبح لهم

 إلى ذهنه في يشير أن اآلخرين الهديين ذبح عند يجزيه ج:وظيفته؟  هي فما بالكلية
 يذبح كأن واقًعا عداه عمن له مميًزا يكون بما عنهما يذبح لم اللذين الحاجين من كل
 ونحو اآلخر، قبل الهدي ثمن إليه دفع من أو اآلخر، من سًنا أكبر كان عمن أوًال
إذا وضعت على مجموعة الشياه المشتراة لحجاج الحملة عالمات معينة  س:<، >ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  www.sistani.orgالموقع الرسمي    )١(
 .٩٠٩المناسك الفارسي: م )٢(
 .١٩٧س ، ٧٩استفتاءات في الحج:  )٣(

  . ٣، ٦٦، ٤٢١٧، ورقم ١٤٣٠جمادى الثاني /  /٢٨استفتاء خطي بتاريخ  )٤(
  . ٢٥٥وملحقاتها : مناسك الحج  )٥(
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ال  ج: ال فماذا يصنع بها؟إلها ثم ضاعت العالمات فهل يجوز تعيينها من جديد و 
ا أو ا شخًصوًال باستنابة الحجاج جميًعأصحابها المعينين أبل تذبح عن  ،يجوز ذلك

  .<زيد في الذبحأ
  : باإلستيل الذبح): ٢٠( المسألة �

  .يصح ال: عصفور آل - الخميني
(وهو الفوالذ »  ستيلا «من الحديد، والـ  أن تكون الذبح : يشترط في آلةالخامنئي

 آلـة الـذبحشك في كـون  إذا، ولكن في حكم الحديدلصدأ) ل ةداضمبمواد  مزوجالم
  ال يجزي الذبح بها. فما لم يحرز كونها منه من الحديد

  .يجوز :الزنجاني - شيرازيانال - مكارم -الخوئي
 ،جــواز الــذبح بهــا ال يخلــو عــن شــائبة إشــكال :)٢(الخراســاني -)١(السيســتاني

  واالحتياط في محله.
 بحيـث قليـل بمقـدار للحديـد المضـافة المـادة كانـت إذا :)٣(الحائري - الحكيم

  .بها الحيوانات بذبح بأس فال حديد المعدن أن عرًفا يصدق
 لئال حادة تكون أن بشرط الفلزات أحد من الذبح آلة ونتك أن يكفي السبحاني:

  .الحيوان تؤذي
  اصطحاب سكاكين من الحديد: ::::فائدةفائدةفائدةفائدة

 مـع اإلشـكال يقع ال حتى ولكن، المذكورة بالمادة الذبح الفقهاء بعض أجاز وإن
 مـع حديـد سـكاكين اصـطحاب فاألفضـل - مـراجعهم رأي حسـب - الحجـاج بعض
 وقـت فـي وتنجـز الـذبح عمليـة لتسـهل حـاّدة تكـون أن علـى، بالذبح الموكل الفريق

                                      
 . ٢٤٥وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(
  .١٣١ والعمرة : الحج في مسائل )٣(
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  .أسرع
  اصطحاب ذّباح متمرس وليس من الحجيج: ::::فائدةفائدةفائدةفائدة

عندما يكون الذّباح حاًجا فهذا يعني تأخر البداية في عملية الذبح، فالحظ الوقت 
  الذي يستغرقه في الخروج من المزدلفة، ومن ثم الرمي، ومن ثم الوصول إلى المسلخ.

ذبح مـع طلـوع للحملة ذّباح متمرس غير حـاج، عندئـذ تبـدأ عمليـة الـأما لو كان 
  .الشمس لمن رمى ليًال

  ): شرطية إيمان الذابح :٢١ ( المسألة �

 يجـزئ، وتجـب اإلعـادة وإن كـان جـاهًال إذا لم يكن الذابح مؤمًنا فال الخميني:
  بالمسألة أو غير ملتفت.

ا. نعـم، ال يبعـد عـدم اشـتراط األحـوط وجوًبـا أن يكـون الـذابح مؤمًنـ الخامنئي:
  اإليمان فيما إذا نوى الواجب بنفسه ووّكل النائب في خصوص قطع األوداج فقط.

 :)٣(السيد صـادق -)٢(الصافي -الفياض -مكارم -)١(الخراساني -السيستاني
  المعتبر في الذابح أن يكون مسلًما.

  : ): الذبح للغير قبل النفس٢٢( المسألة �

  أن يذبح عن غيره قبل أن يذبح لنفسه؟ هل يجوز للحاج: س
  .يجوز :)٧(السيد صادق -)٦(الخراساني-)٥(السيستاني -)٤(الخامنئي -الخميني

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
  .٧٢٢استفتاءات حج : س  )٢(
 .١٢٤٢جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٣(

 . ١٠٩٨المناسك الفارسي : س  )٤(

 . ٢٥٤وملحقاتها : مناسك الحج  )٥(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٦(
 . ٤/  ١٢٨/ ١٠٢٢٠استفتاء خطي برقم  )٧(
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  اَألولى أن يذبح عن نفسه ثم ينوب عن اآلخرين. السبحاني:
   : ليالً الذبح):  ٢٣( المسألة �

  :عشر يالحاد ليلة الذبح يجوز فهل، ما لسبب العيد نهار في الذبح يتم لم لو
  .مجزئ اليًل الذبح :)٢(مكارم -)١(الخامنئي -الخميني
  .للخائف إال اليًل الذبح يجزئ ال :)٣(الخوئي

>وهـو ال يشـمل مـن يخـاف  للخـائف إال اليًلـ الـذبح عدم األحوط :)٤(السيستاني
الذبح في النهار بسـبب ممانعـة المسـؤولين واحتمـال التعـّرض للمعاقبـة  القانونيـة، بـل 

االجتــزاء بالــذبح فــي الليــالي ، >يخــاف الحضــور فــي منــى فــي النهــار<يخــتص بمــن 
ويمكن الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر ـ مـع  ،شكالإيام الذبح محل أالمتوسطات بين 

شــكال رعايــة الضــوابط المعروفــة ـ نعــم إذا ذبــح فــي الليــل عــن جهــل قصــوري باإل
  .<االجتزاء بما ذبحهيام التشريق فال يبعد أبعد مضي  الإولم يعلم به  ،المذكور

 الـذبح يجـوز التشـريق أيـام بعـد، نعم. انهاًر الذبح يكون أن األحوط :)٥(الحائري
  .اليًل

  غير مجزئ. االذبح ليًل الزنجاني: -السبحاني
  .<اال يجزئ على األحوط وجوًب <، >ال يجوز الذبح ليًال >: )٦(الحكيم

  بل يذبح يوم الحادي عشر للمختار. :)٧(السيد صادق

                                      
 ى نسخته من مكتب قم المقدسة.استفتاء مختوم بختم سماحته، حصلت عل )١(

 . ٤٤٠: المحشى المناسك )٢(

  . ٤٤٠:  المحشى المناسك )٣(
  . ٢٤٥وملحقاتها : مناسك الحج  )٤(
  .١٢٧ والعمرة : الحج في مسائل )٥(
  . ٢٤٦ : فتاوى الحج والعمرة )٦(
  . ٨٦٧مسألة : م  ١٠٠٠ )٧(
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  المسألة: نسيان الوكيل للذبح : �

بـالده فمـا حكـم إلـى ولـم يـذبح فوصـل  ،اذا وكّل الحاج من يـذبح عنـه ونسـي
  الحاج؟ 

يـام التشـريق قبـل انقضـاء شـهر ذي أذا علم بذلك بعـد مضـي إ :)١(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
ن علم إو .ن يجمع بين الصوم بدًال عن الهدي والذبح في بقية الحجةأحوط الحجة فاأل
  انقضاء الشهر تعّين الهدي للسنة القادمة. بذلك بعد 
  تولي الدولة مهمة الذبح : ):٢٤( المسألة �

نفسـهم أن يـذبحوا بأن الحكومة السعودية ال تسمح للحجاج أيقال  :)٢(السيستاني
ن المسـؤولين أويقـال لهـم بـ ،نمـا يؤخـذ مـن الحجـاج قيمـة الذبيحـةإو ،في المعيصـم
وال مـن جهـة  ،صـل الـذبحأوثق بهـم ال مـن جهـة نه ال يأوال شك في  ،يذبحون عنهم
 ،ن يسمح للحجاج بانتخاب الذبيحةأوهناك احتمال  ،وال كيفية الذبح ،صفات الذبيحة

ا مـع احتمـال ولكن ال يعلم كيفية الذبح خصوصـً  ،وربما يثق بعض الناس بأصل الذبح
  ن يكون الذبح باآلالت الحديثة فما هي الوظيفة؟أ

  الجواب: هناك صور:
حــراز تحقــق الــذبح عنــه فــي الزمــان والمكــان إإذا تمكــن الحــاج مــن  ولــى:األ

حراز توفر الصفات المعتبرة في الذبيحة وبكون إا من يًضأوتمكن  ،االمعتبرين فيه شرًع
  خالل ببعض شروط الذبح كالتسمية واالستقبال.ن احتمل اإلإو ،ا اكتفى بهالذابح مسلًم
حـراز كـون إذبح عنه في زمانـه ومكانـه مـع حراز تحقق الإإذا تمكن من  الثانية:
حوط فـاأل ،حراز توفر الصـفات المعتبـرة فـي الهـديإولكن لم يتيسر له  ،االذابح مسلًم

  ا الجمع بين الذبح كذلك والصوم بدل الهدي.لزوًم
                                      

 www.sistani.orgالموقع الرسمي  )١(

 . ٢٥٢قاتها : الحج وملحمناسك  )٢(
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حراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه فتكليفه الصوم، إإذا لم يتمكن من  الثالثة:
يـداع ثمـن الهـدي عنـد إالذبح في مكة في بقية ذي الحجة و لو با من ن كان متمكًنإو

  ذلك إلى الصيام. ولى ضّمحوط األمن يطمئن بقيامة بذلك فاأل
  : الهدي تقسيم ):٢٥( المسألة �

 أن يقّسم الهدي ثالثة أقسام، قسم يهديه، ااستحباًب األحوط :الخامنئي - الخميني
  إلى المؤمنين. الصدقة دفعولي منه يأكله، اومقداًر وقسم يتصدق به،

األحوط أن يعطى ثلث الهدي إلى الفقيـر المـؤمن صـدقًة، ويعطـى ثلثـه  :الخوئي
، وال يجب إعطاء ثلث الهدي إلى )١(إلى المؤمنين هدّية، وأن يأكل من الثلث الباقي له

الفقير نفسه، بل يجوز اإلعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس مـن عليـه الهـدي، 
ف الوكيل فيه حسب إجازة موّكله من الهبة أو البيع أو اإلعراض أو غيـر ذلـك. ويتصّر

وال يعتبر اإلفراز في ثلث الصدقة وال في ثلث الهدّي، فلو تصّدق بثلثه المشاع وأهـدى 
وإذا تلـف باختيـاره فـاألحوط ضـمان الثلثـين.  أجزأه ذلـك. اثلثه المشاع وأكل منه شيًئ

األقـوى لـزوم إعطـاء ثلـث الهـدي للفقيـر المـؤمن ى: >إال أنـه يـر الخراسـانيووافقه 
  <.صدقًة

مع عدم الضرر،  ًالن يأكل المتمتع من هديه، ولو قلياألحوط األولى أ السيستاني:
منـه إلـى  ايهدي ثلًثـ أن هـويجوز له تخصيص ثلثه لنفسه أو إطعام أهله به، كما يجوز ل

أن يتصـدق بـه علـى فقـراء  اوًبوج من يحّب من المسلمين، وأما الثلث اآلخر فاألحوط
سـقط، وال يعتبـر إيصـاله إلـى الفقيـر  االمسلمين. وإذا تعذر التصدق به أو كـان حرجًيـ

 - وإن كـان الوكيـل هـو نفـس مـن عليـه الهـدي -نفسه، بل يجوز اإلعطاء إلى وكيله 
 ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو اإلعراض، أو غير ذلـك.

                                      
مناسك <، >إذا كان األكل حرجًيا أو غير ميسور فال إثم في تركه< مقداًرا يصدق عليه عرًفا األكل منها > )١(
 .٧٠٥ – ٧٠١استفتاءاتها : س والحج 
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يعتبر اإلفراز في ثلث الصدقة وال في ثلث الهدية، ولكن يعتبر فيهمـا القـبض، فلـو وال 
تصدق بثلثه المشاع وأقبضه الفقير ولو بقـبض الكـل كفـى، وكـذلك الحـال فـي ثلـث 

ماذا يصنع الحاج بثلث  س:< ، >والتصدق بالثلث أيًضا يسقط بالتعذر أو التعسر> الهدية.
والعثور على فقير بالمقياس الشرعي في أيام  ر له البحثنه ال يتيّسأالفقير من الهدي مع 

يمكنه أن يتفق مع فقير في بلده على أن يكون وكيًلـا عنـه فـي قـبض ثلـث  ج: الذبح؟
لم يجد من يتصـدق و لكذلم يمكنه  ولو، الهدي له ثم هبته إلى الغير أو اإلعراض عنه

يه بلحـم هـدي غيـره فهـل ذا اختلط لحم هدإ س:> ،<وال ضمان به عليه فال حرج عليه
نعـم يجزيـه  ج: ن يضع من كل منهما شيًئا في القدر ويأكـل مـن ذلـك القـدر؟أيجزيه 

  .)١( <ذلك في رعاية االحتياط االستحبابي بأكل شيء منه
يستحب للناسك أن يأكـل مـن هديـه، واألولـى أن يخصـص ثلًثـا لنفسـه  الحكيم:

الظاهر عدم وجوب األكل وال التثليث وأهله ويهدي ثلًثا ويتصدق بثلث على الفقراء. و
وإن كانا أحوط استحباًبا. نعم، الظاهر عدم جواز اإلتالف، وال البيع. بل األحوط وجوًبا 
عدم التصدق به على غير المؤمن. نعم، ال يجب منع غير المؤمن منه لو أخذه وإن قـدر 

  على ذلك، وال ضمان حينئٍذ.
ث يتصدق به في سبيل اهللا،وثلث يهديـه وثل يستحب التقسيم، ثلث لنفسه، مكارم:
والتصـدق بقسـم مـن الهـدي  والمؤمنين. وال يشترط التساوي بـين األقسـام، إلى أحبائه

ولكنـه موافـق لالحتيـاط.  على الفقراء واجب، واألكل لـيس واجًبـا علـى الحـاج نفسـه
ويشكل إعطاؤه إلـى غيـر  وسنة، ويجوز إعطاء لحكم األضحية لجميع المسلمين شيعة

وأما أخذ الوكالة مـن بعـض المسـتحقين أو المـؤمنين لتقّبـل سـهم  لمسلم أو الناصبي.ا
الفقراء من الصدقة، أو سهم المؤمنين من الهدية، ثـم إيصـالها إلـيهم ثـم تـرك اللحـوم 

  وإن كان مطابًقا لالحتياط لكنه غير واجب. هناك،
                                      

 . ٢٥٧ وملحقاتها :مناسك الحج  )١(
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نـوعهم، إن وجـد فقـراء تصـّدق علـيهم بـاللحم مهمـا كـان مـذهبهم و الهاشمي:
ا. وال يصـح تقّبـل  ويجوز له أن يأكل هو وغيـره مـن أهلـه وإخوانـه مـن الذبيحـة أيضـً
الحاج للثلث نيابة عن فقير يبعد مئات الفراسخ وال يحصل على شيء من الذبيحة، فإن 

  المأمور به عنوان اإلطعام ال مجرد إنشاء التمليك.
 على التصدق فيه يشترطو، الصدقة ثلث هو والواجب، التثليث األفضل الزنجاني:

  .مصارفها في صرفها قبل الحرم من إخراجها يجوز وال، الحرم فقراء
 إلـى الثلـث إعطـاء ويجـوز، مسـتحبان واآلخران، واجب الصدقة ثلث السبحاني:

 إجـازة حسـب فيـه الوكيـل ويتصـرف. الحـاج نفـس هـو كـان وإن حتى، الفقير وكيل
  .موكله

والمعتـر،  للقـانع منهـا للفقـراء، وثلـث هـامن بثلث يتصدق أن عليه وجب الفياض:
 .عليـه شـيء فال ذلك، وإال من التمكن فرض في الباقّي، هذا الثلث من وأهله هو ويأكل

 عنـه وكالـة ثلثـه فيقـبض بلـده في فقير عن الوكالة يأخذ كان إذا الحاج أن تسأل: وقد
 بـه المأمور ألن ذلك، يكفي ال والجواب: الفقير؟ إطعام عن ذلك، ويعوض يكفي فهل
 الحـاج تقّبـل علـى اعرًفـ ينطبـق ال وهـو، الفقيـر البـائس إطعام عنوان الشريفة اآلية في

الذبيحـة،  من شيء على يحصل وال الفراسخ مئات منى عن يبعد فقير عن وكالة للثلث
 منـى في فقراء الحاج وجد وإذا. التمليك إنشاء مجرد اإلطعام، ال عنوان به المأمور فإن

 مـن األضـاحي لحـوم إخراج ويجوز. ونوعهم مذهبهم كان مهما عليهم باللحم تصدق
  .منى

يجب على الحاّج أن يأكل من ذبيحته، وإّنما يـرّخص لـه فـي ذلـك.  ال الحائري:
وتعـالى:  ويجب عليه أن ُيطعم الفقراء من ذبيحته إذا تمّكن من ذلـك، قـال اهللا سـبحانه

وإطعـام  ...ُيشـترط فـي الفقيـر هنـا اإليمـان وال} ْلَفِقيـَرَفُكُلوا ِمْنَها َوَأْطِعُمـوا اْلَبـاِئَس ا{
للثلـث نيابـة  الحـاّج تقّبـل علـى االبائس الفقير الذي يأمر به القرآن الكريم ال ينطبق عرًف
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يحصل على شيء من الذبيحة؛ فإّن المـأمور  عن فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ، وال
  مجّرد إنشاء التمليك. به عنوان اإلطعام ال

م الهـدي أثالثـًا فيتصـّدق بثلثـه علـى الفقيـر  األردبيلي: األحـوط وجوبـًا أن يقسـّ
ويأكل منـه  لنفسه وأهله المؤمن، ويهدي ثلثه اآلخر إلى المؤمنين، ويأخذ الثلث الباقي

ا، وإذا تعّذر التصّدق واإلهداء أو كـان حرجّيـًا سـقط فيجـوز حينئـذ اإلعطـاء إلـى شيًئ
ويتصّرف الوكيل فيه  ،ان الوكيل هو نفس من عليه الهديوكيل الفقير والمؤمن وإن ك

  حسب إجازة الموّكل من الهبة أو البيع أو اإلعراض أو غير ذلك.
ويهـدي قسـًما  أن يأكل الحاج شيًئا من الذبيحـة، )١(األحوط استحباًبا الشيرازيان:

من الفقير أو ويتصدق بالقسم اآلخر على المؤ منها إلى مؤمن ـ ولو كان غنًيا ـ أو وكيله،
ويجـوز أن يتصـدق  والصـدقة ثلـث الذبيحـة، وأن يكون مقدار كل من الهدية وكيله،

  على حاج آخر إذا كان فقيًرا.
 يخلو ال بل به، يختص الذي الثلث من يأكل أن الزوًم األحوط :الدين زين
 بعضه يأكل أن له فيجوز ثلثه جميع يأكل أن عليه يجب وال قوة، من عليه ذلك وجوب

، عنه ويعرض موضعه في الثلث باقي يدع أن له ويجوز، به يتصّدق أو بعضه ويهدي -
  .ذلك في عليه ضمان وال

 المـؤمنين، من إخوانه بعض إلى هديه ثلث الناسك يهدي أن - الزوًم - واألحوط
 مـع ذلـك تـرك لـه يجـوز فـال، األدلـة مـن األظهـر هـو عليـه ذلـك بوجوب الحكم بل

  .االختيار
 مـع المـؤمنين مـن الفقراء البائسين على هديه بثلث يتصّدق أن كالناس على يجب

 الفقيـر أو لعـدم منـى، في الفقير وجود لعدم به التصدق عليه تعذر وإذا له، ذلك إمكان
 للناسـك أمكـن وإذا ،ذلـك بسبب عليه شيء وال به، التصّدق وجوب عنه سقط المؤمن

                                      
 مستحب مؤكد. التثليث أن قه.١٢/١٤١٢ بتاريخ استفتاء ) في١(
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 أو إلى غيرهم أو من الحجاج نم منى في موجود فقير إلى وإيصاله الصدقة، ثلث عزل
 في ويكفي، إليه وإيصاله عزله وجوب فاألحوط، عنه القبض في الفقير وّكله قد وكيل
  .المذكور الوكيل إلى دفعه الواجب تأدية

 علـى أعـاله المـذكور والتصـرف بالتقسـيم فيكتفي، الخارجية القسمة يشترط وال
  .اإلشاعة نحو

 يجــب وال منــه يأكــل ثــالث، أثــالث ثالثــة الهــدي تقســيم يجــب :عصــفور آل
 يهديـه وثلـث، المـؤمنين مـن والمساكين الفقراء على به يتصدق وثلث، فيه االستيعاب

 األكل يمكنه بل األثالث عزل يجب وال. فيهما االستيعاب ويجب، المؤمنين بعض إلى
 ينالثلثـ يضـمن باختياره تلف إذا .المشاع الثلث إهداء وكذا المشاع بثلثه والتصدق منه
  ). والتصّدق اإلهداء(

  اشتراط القبض في صحة اإلهداء: فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

يرغب بعض المؤمنين بمراعاة حكم إهداء الثلث، فيقـوم بإنشـاء إهـداء ثلثـه إلـى 
بعض الحجاج، ولتصح الهبة والهدية ال بد من قبض الطـرف اآلخـر بنفسـه أو بوكيلـه، 

 ون الوكيل في الـذبح وكـيًالإال أن بعض المؤمنين قد ال يلتفت لذلك. فاألفضل أن يك
وكالة مطلقة في جميع شؤون الهدي الشرعية (اختيار الهدي وشـرائه وذبحـه وتقسـيمه 

إلى حقه في توكيل غيـره. ويمكـن للوكيـل أن يهـدي ثلـث الحجـيج  اوتسليمه) مضاًف
ــ لمــؤمن فيقــبض عنــه، أو يهــدي الثلــث إلــى أحــد المــؤمنين  النفســه، أو يكــون وكيًل

في المسـلخ. ومـن الواضـح أن المهـدى إليـه أو الموهـوب يمكنـه أن المتواجدين معه 
  يتصرف في حقه كما يشاء حتى ولو تصدق به على الفقراء.

  االتفاق المسبق مع الجمعيات الخيرية: فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

مــن الســنن الحســنة التــي راجــت فــي الســنوات األخيــرة؛ االتفــاق مــع بعــض 
، وبتحويـل الهـدي إلـيهم ا خيـًرالجمعيات لالستفادة من لحوم الهـدي، فجـزاهم اهللا
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إن كانت الجمعية لديها وكالة من الفقراء أو مـن  -يكون قد تم التسليم إلى الفقراء 
  .-الحاكم الشرعي

  ): حيلة لتحقيق األكل:٢٦( المسألة �

لحم مع لحوم هدي الحجاج في قدر للطبخ، هـل يصـدق  إذا وضعت قطع س:
  الختالط؟على كل حاج أنه أكل من لحم ذبيحته مع ا

  ال يكفي شرب المرق. :)١(الخوئي
  منه.يجزيه ذلك في رعاية االحتياط االستحبابي بأكل شيء  :)٢(السيستاني

  كل من الهدي عندنا.عم ال يجب األال يعلم بصدق ذلك. ن :)٣(الحكيم
 اللحـم قطع بوضع بأس فال، المرق شرب األكل تحقق في يجزئ آل عصفور:

  .المرق من ويشربون طبخوت الحّجاج هدي من مجتمعة
  :)٤(الفقراء حصة ضمان في): ٧٢( المسألة �

إذا ضمن الحاج حصة الفقراء من الهدي لعدم التصّدق بها عليهم فهـل يضـمن  ـأ
قيمة الشاة قبل الذبح ثالثمائة ريال تصير قيمتها بعـد الـذبح اقـل مـن ذلـك بكثيـر فـأي 

  ؟القيمتين مضمونة
  رة في الضمان بقيمة ما بعد الذبح.العب :)٦(السيستاني -)٥(الخوئي

                                      
 . ٧٠٣فتاءاتها : س مناسك الحج واست )١(

 .٢٥٧مناسك الحج وملحقاتها :  )٢(

 .٢٥٠فتاوى الحج والعمرة :  )٣(

  .التقسيم لزوم على بناء الفقراء حصة ضمان عن السؤال يتوجه إنما )٤(
 .٦٩٧>القيمة في محّل الذبح يوم الذبح< مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )٥(

 . ٢٥٨وملحقاتها : مناسك الحج  )٦(
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 إلـى اوملتفًت اعامًد أتلفها لو بل، تلفت إذا الفقراء حصة الحاج يضمن ال الفياض:
 إطعـام وجـوب أن والروايـات الشريفة اآلية من الظاهر ألن، يضمن لم الشرعي الحكم
  لحقهم. متعلقة الذبيحة تكون أن دون من تكليفي وجوب الذبيحة من الفقراء
فـي يـوم العيـد لعـدم  اذا فقد الهدي قيمته بعد الذبح كما يحصل ذلك غالًبـإ -ب

  ؟راغب في شراء شيء منه فهل يضمن الحاج حصة الفقراء إذا لم يتصدق بها عليهم
  ضمان عليه. ال :)٢(الشيرازيانـ  )١(السيستاني

  �  يرـلق أو  التقصـالح �
  : والحلق )٣( الصرورة): ٨٢( المسألة �

 :النجفـي -األردبيلـي -الصافي -الحائريـ  السيستانيـ  لخامنئياـ  الخميني
  .اعليه الحلق على األحوط وجوًب

: عصـفور آل -الدين زين -)٥(السبحاني - الزنجاني -الهاشمي - )٤(الحكيم
  .الصرورة على الحلق يتعين

الرجل الصرورة، وهو الذي يأتي بحجة اإلسالم  يجب الحلق علٰى الزجنـاين:الزجنـاين:الزجنـاين:الزجنـاين:
  . ولإن لم يكن حّجه األعن نفسه، و

، اا و ال ملّبـًدالّرجل الذي ال يكون حّجه حّجة اإلسالم عن نفسه وال يكون عاقصـً 
ا يتخّير بين الحلق والتقصير، ولكـن مـع ذلـك لـو كـان حّجـه األّول فـاألحوط اسـتحباًب

                                      
 . ٢٥٨وملحقاتها : سك الحج منا )١(

 . ٨٧٢مسألة : م  ١٠٠٠ )٢(

 تقّدم في بداية الكتاب الكالم عن معنى (الصرورة) فراجع. )٣(

 ذلـك قبـل حـّج قـد كان وإن، نفسه عن اإلسالم حجة يحّج من على الحلق وجوب الظاهر الحكيم: )٤(
 .٢٠٨ فتاوى الحج والعمرة : .غيره عن

  .صرورة يكن لم وإن اإلسالم حجة يحج من على لحلقا يتعين وكذا السبحاني: )٥(
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علم بخروج الدم من رأسه أثناء الحلق فاألفضل الحلق، واألحوط  اختيار الحلق؛ نعم لو
  .التقصير اتحباًباس

 والتقصـير. الحلـق بين يتخير :الفياضـ  الشيرازيانـ  الخراسانيـ  الخوئيـ  مكارم
  .وأحوط إال أن الحلق أفضل

من كانت وظيفته الحلق ولكن كان معذوًرا من الحلق فما هو  س: :))))١١١١((((اهلامشياهلامشياهلامشياهلامشي
  حكمه؟

ي هـذا إلـى ال يبعد كفاية التقصير في هذا المورد، واألحوط األولى الرجوع ف ج:
  من يرى التخيير.
  التخلص من االحتياط بالرجوع إلى الغير: فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

عن جواز الرجـوع فـي هـذه المسـألة إلـى مرجـع آخـر،  +سئل اإلمام الخميني
فأجاب: حكمه هو حكم سائر االحتياطات الوجوبية، ولكن حيث أنه أمر مهم فعلـيكم 

  بمراعاة هذا االحتياط.
  المسألة: داء الصدفية : �

ول مرة يحج فيها إذا كان يشكو مـن كيف يحلق الحاج أل س: :)٢(لسيستاينلسيستاينلسيستاينلسيستايناااا
بل يجزئه الحلق بالماكنة  ،ال يلزم أن يكون الحلق بالموس ج:داء الصدفية في رأسه ؟ 

  ا أجزأه التقصير.ا أيًضوإذا كاَن ذلك حرجًي ،الناعمة
  ): النائب عن الصرورة :٢٩( المسألة �

   ؟رة، والمنوب عنه صرورة، فهل يلزم النائب الحلقإذا كان النائب غير صرو س:
  يجوز له اختيار التقصير.: )١(السيستاني

                                      
  www.hashemishahroudi.orgالموقع الرسمي  )١(
 www.sistani.orgالموقع الرسمي    )٢(
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  األحوط وجوًبا الحلق للنائب عن الصرورة. :)٢(الحكيم

ئب  :)٣(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين [استفتاء] منوب عنه õورة است و حلق را Éزم . داند و ��
ايد.جواب) در مفرو  õورة نيست، آ�� حلق Éزم است �� نه؟ �O يد حلق   ض سؤال اج�� ��

  : الحديثة بالمكائن الحلق ):٣٠( المسألة �

  .ولكنه التقصير، الحلق ال يكون بذلك : الخوئيـ  الخامنئيـ  الخميني
  .الحلق بالموسى وإن كان األحوط األولى اختيار يجوز، :)٤(السيستاني
االقتصار على مـا  اًبالظاهر االجتزاء بإزالة الشعر بالماكنة، واألحوط وجو الحكيم:

  .اتوجب إزالة الشعر من أصوله، بحيث ال يبقى منه شيء من أصول الشعر عرًف
 تبقـي ال التـي الماكنـة أو بالموسـى أكـان سـواء النجفي: -الحائري -الهاشمي

  .بالصفر معها الشعر وجود يقدر التي وهي،  شعًرا
 فـي ُيعـد بحيـث أصله من الشعر تقطع التي الماكنة تكفي :األردبيلي -السبحاني

  .احلًق العرف
  .األظهر على كفى الحالقة بماكنة رأسه حلق لو الزنجاني:
  : المالك في الحلق هو الصدق العرفي.)٥(الفياض

  يكفي في الحلق أن يكون بالماكنة الناعمة. الشيرازيان:
 الحلـقـ  اسـتعمالها مـعـ  يصـُدق التي الحالقة أدوات بين ما فرق ال :الدين زين

 وال وغيرهـا، المختلفـة الموسى وأنواع الكهرباء وماكينة الناعمة الماكينة فتجزي ،اعرًف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ٢٦٢وملحقاتها : مناسك الحج   )١(

 . ٢٠٨فتاوى الحج والعمرة :   )٢(

  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٣(
 . ٢٦٢اتها : وملحقمناسك الحج   )٤(

 ق.ه.١٤٢٩/  ١٢/١١استفتاء مختوم بتاريخ  )٥(
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 التـي الماكينـة تكفـي وال يحلقـه، ولـم الشـعر جّز أنه معها يصدق التي الماكينة تجزي
  .اعرًف الحلق صدق في معها يشك

  : لإلدماء الحلق استلزام): ٣١( المسألة �

  حلق يستلزم اإلدماء بمقدار ما، فما تكليفه؟إذا علم الحاّج أو ظّن بأن ال س:

 وإن حتـى األحـوط علـى يحلـق، الحلـق وظيفته كانت إذا :الخامنئي - الخميني
  .اإلدماء استلزم

  ثّم يحلق.  اعليه أن يقّصر أّوًل : الخوئي
لم يجز له الحلق به، بل يحلق والتقصير  إذا كان مخيًرا بين الحلق السيستاني:
 ولو خالف أجزأه ، ثم يحلق بالموسى ـ إن شاء ـ أو يقّصر أوًال اجًد بالماكينة الناعمة
 يجزيه هل الحلق عليه فيتعسر رأُسه ُجرَح صرورة شخص س:> .اوإن كان آثًم

بل  األحوط. على التقصير يجزئه لم الناعمة بالماكنة الحلق له تيسر إذا ج:التقصير؟ 
 األقرب كان وإن أيًضا شكالإ عن يخلو ال حرجًيا الحلق كون صورة في أجزاؤه
ال  ج:إذا جرح رأس الحاج أثناء حلقه فسال دمه فماذا يترتب عليه؟  س:<، >اإلجزاء

 بالشفرة الحالقة عند الرأس من الدم خروج حكم ما س:وقال أيًضا > .)١( شيء عليه<
  .)٢(<الحلق حين سيخرج أنه تعلم تكن لم إذا عليك شيء ال ج:؟ محرًما ما زلت وأنا

إذا كان الحلق واجًبا وانحصر تحقق ذلك بالموسى وجب اإلقدام عليه  :)٣(حكيمال
  وإن استلزم خروج مقدار من الدم.

: على فرض تعّين الحلق عليه، وال يمكن الحلق إال مع خروج الدم، )١(الخراساني
  فال بأس عليه.

                                      
  .٢٦٢وملحقاتها : مناسك الحج ) ١(
  http://www.sistani.orgالموقع الرسمي : ) ٢(
  . ٢١٢فتاوى الحج والعمرة :  )٣(
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  عد ذلك.ثم يحلقه بتمامه ب أن يقّصر شيًئا من شعره أوًال وجوًبا األحوط مكارم:
 الحلـق يكـن لـم فيمـا ولـو، لإلحالل الرأس بحلق الدم بخروج بأس ال الزنجاني:

  .عليه امتعيًن
يترك الحلق بالموسى ويحلق بالماكنة التي يقـّدر وجـود الشـعر معهـا  :)٢(الحائري

  يؤّدي إلى خروج الدم جاز بناًء على وجوب الحلق عليه. ابالصفر، فإن كان هذا أيًض
  ستعمل الماكنة التي تزيل الشعر كالموسى.ي :)٣(السبحاني
مـن كانـت وظيفتـه الحلـق، وهـو يعلـم أنـه لـو حلـق بالموسـى  س:: )٤(الهاشمي

ال يجوز له الحلق بالموسى،  ج:؟ سيخرج الدم من رأسه ، فهل يجب عليه الحلق حينئٍذ
و فـي . أ -وهي التـي يقـّدر الشـعر معهـا بالصـفر -بل يحلقه بالماكنة التي ال تبقى شعًرا

صورة التخيير بين الحلق والتقصير: يقّصر أوًال، ثم إذا أراد حلـق رأسـه بالموسـى. وإن 
  خالف ما قلناه أجزأه وإن عصى. وفي صورة العلم والعمد تجب الكفارة.

ا بـدل  :)٥(السيد صادق يجوز الحلق في فرض السؤال، كمـا يجـوز التقصـير أيضـً
  الحلق.

  فرع: لو خرج الدم أثناء الحلق:
  فماذا يترتب عليه؟  بدون عمد فسال دمه ثناء حلقهأا جرح رأس الحاج إذ

  : ال شيء عليه.)٢(السيد صادق -)١(الحكيم ـ )٦(السيستاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
  .١٣٥ والعمرة : الحج في مسائل )٢(
 .١٣٥٣ق، ورقم ه.٧/١٤٣٠/ ٧تاريخ استفتاء خطي ب )٣(

 . ٨١٩، س ٢٠٩أجوبة االستفتاءات :  –الصراط  )٤(

  .٣، ٦٦، ٤٢١٧ق، ورقم ه.١٤٣٠ /٢٨/٦استفتاء خطي بتاريخ  )٥(
  . ٢٦٢وملحقاتها : مناسك الحج   )٦(
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  : والتقصير المرأة): ٣٢( المسألة �

 بتقلـيم االكتفـاء حكـم متقـّد وقـد، الحلـق يجزيهـا وال التقصير المرأة على نيتعّي
  .التقصير في األظافر

 الشـعر مـن األخـذ بين التقصير في المرأة تجمع أن ااستحباًب األحوط :)٣(الخامنئي
) لـم يخـص الحكـم بـالمرأة، بـل أطلـق ١١٢٣. وفـي (المناسـك الفارسـي مالظفر ومن

  الحكم في التقصير بالجمع بين تقصير الشعر وتقصير الظفر.
  : الذبح لتأخر التقصير تأخر): ٣٣( المسألة �

لـو تـأخّر  )و التقصـيرالحلق أ(وبين  )الذبح أو النحر(ن بناء على شرطية الترتيب بي
  الذبح عن يوم العيد لسبب ما:

 تجـب بـل، الـذبح ثـم اإلحرام من والخروج الحلق جواز عدم األحوط :الخميني
  .الترتيب رعاية األحوط على

ال يجب تأخير الحلق أو التقصير على َمـن أخـّر الـذبح عـن يـوم العيـد  الخامنئي:
ال يبعد وجوب اإلتيان بهما نهار يـوم العيـد، فـال يتـرك اإلحتيـاط بـذلك،  لسبب ما، بل

ولكن اإلتيان بطواف الحج وغيره من أعمال مكة الخمسة ـ فـي هـذه الصـورة ـ قبـل 
  الذبح محل إشكال.

 الطـواف مـن عليـه يترتـب ومـا الذبح ويؤخر، العيد يوم يقّصر أو يحلق الخوئي:
  .)٤(والصالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ١٠١فتاوى الحج والعمرة :  )١(

 . ٣ /٦٧/  ٤٢٣٢ق، ورقم ه.١٤٣٠ /٧/ ٦استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

  ).٠١٦٢٨٢) (١٤٤٢١٨( ورقم، شه.١٣٨٦ /١٨/١٠ بتاريخ خطي استفتاء )٣(
>يقّصر أو يحلق يوم العيد، ويحّل من إحرامه بذلك، ويؤخر الذبح فقط< مناسك الحج واستفتاءاتها :  )٤(

  . ٧٢٣س 
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  جوز على األحوط من دون تحصيل الهدي.ال ي :)١(السيستاني
  :موردين في إال الذبح بعد التقصير أو الحلق يكون أن يجب الحكيم:
 فـي بالتوكيـل يكتفـي فإنـه، اليًلـ المشـعر مـن النفر له يشرع الذي المعذور :األول

 الرجوع له بل، النحر أو الذبح يتحقق لم وإن التوكيل بعد التقصير أو الحلق وله، الذبح
  .الحيض يفاجأها أن خافت إذا المرأة اخصوًص مناسكها ألداء حينئذ مكة إلى

 الحلـق لـه يجوز فإنه، ذبحه بانتظار رحله في ويحبسه الهدي يشتري الذي :الثاني
  .يذبحه لم وإن حينئذ التقصير أو

 بعـد إلـى التقصـير أو الحلـق تـأخير يجـب :الـدين زين -السبحاني -الزنجاني
  .الذبح

ا لم يتمكن من الذبح في يوم العاشر لسبب من األسباب ال مانع من ذإ :)٢(الفياض
  الحلق وبه يخرج عن اإلحرام .

يحلق أو يقّصر ويحّل بذلك، ويؤخر ذبحه للهدي وما يترتب عليه مـن  الهاشمي:
  الطواف والسعي.

  .المسألة مفروض في التقصير أو الحلق تقديم يجوز :)٣(الحائري 
  الترتيب، ولكن يصح العمل حتى وإن خالف االحتياط. األحوط مراعاة :)٤(مكارم

 الذبح بعد بالتقصير واإلحالل، األحوط على الترتيب مراعاة يلزم :)٥(السيد صادق
  .لضرورة إال الليل في ال النهار في الذبح ويكون، العسر يوجب لم إن

                                      
 . ٢٦٠الحج وملحقاتها : مناسك   )١(

 www.alfayadh.com  الموقع الرسمي )٢(

 .١٣٥ والعمرة : الحج في مسائل )٣(

  . ٤٢٠المناسك المحشى :  )٤(
  . ٨٩٤ م : مسألة ١٠٠٠ )٥(
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  : عشر الحادي ليلة التقصير): ٣٤( المسألة �

 يقّصر أن له فهل، الحلق أو التقصير قبل الليل ودخل، العاشر اليوم في الذبح تم لو
  التالي؟ اليوم إلى ذلك يؤخر أو، اليًل يحلق أو

  .ومجٍز صحيح الليل في الحلق: الزنجاني -)١(السيستاني -الخامنئي -الخميني
، عشــر الحــادي اليــوم فــي إيقاعــه ااســتحباًب األحــوط :)٣(الحــائري - )٢(الخــوئي

  .ليلته جوازه واألقوى
 الحلـق تـأخير اوجوًبـ األحوط :الدين زين -)٤(الخراساني -الهاشمي -الحكيم

  .عشر الحادي اليوم إلى التقصير أو
  إشكال. افي الحلق أو التقصير ليًل :)٥(مكارم

  يؤخره إلى اليوم التالي. :)٦(السبحاني
من ذبح عنه الهدي بالوكالة، ومنعه الوصول إلى منـى نهـار يـوم  :)٧(السيد صادق

  يد، يكفيه أن يقّصر أو يحلق ليًال اضطراًرا أو جهًال، وإال أخّره إلى نهار اليوم التالي.الع

يجزئ، وإن كان ال يجوز مـع تعمـده بعـد العلـم بكـون موضـعه فـي  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  النهار. 

                                      
 . ٢٦٠الحج وملحقاتها : مناسك  )١(

أو التقصـير  ما حكـم الحلـق س:> ٦٠٠س  ٢٢٦:  ١ن في صراط النجاة . ولك ٥٧٢:   ٣ النجاة صراط )٢(
نعـم  ج: الحجة وهل يجب عليه إعادة يوم الحادي عشـر ، وهـل عليـه كفـارة أم ال ؟ ليلة الحادي عشر من ذي

  .<التقصير بالليل األحوط اإلعادة وال كفارة مع عدم التعمد والجهل بحكم
 .١٣٨ والعمرة : الحج في مسائل )٣(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٤(
  .٦٤٣ س ٢ الجديدة الفتاوى )٥(
 .١٣٥٣ق، ورقم ه.٧/١٤٣٠/ ٧استفتاء خطي بتاريخ  )٦(

 .٩٢٤مسألة:  ١٠٠٠. >أما المرأة فيجوز لها التقصير ليًال اختياًرا< ١٢٩٤جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٧(
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  ): الحلق أو التقصير خارج (منى)  :٣٥( المسألة �

العقبـة ليلـة العيـد، لـذا حيث أن السائد في هذه السنوات قيام النساء برمـي جمـرة 
فكثير من الحمالت ُترجع الحاّجات بعد الرمي إلى السـكن فـي مكـة المكرمـة، وبعـد 
طلوع الشمس تبدأ عملية الذبح. لذا قد يأتي خبر الذبح وهّن في سكن مكة المكرمـة، 
فتسارع بعض األخوات إلى التقصير. وقد عرفت رأي المشهور من الفقهاء بـأن مـوطن 

  ، لذا لزم تذكيرهن بذلك.خصوص (منى)التقصير هو 
أو جهًال خـارج منـى وأّدى  اا أو نسياًنذا حلق أو قّصر عمًد: إالخامنئي -الخميني

بقية األعمال وجب عليه الرجوع إليها لذلك وإعـادة األعمـال المترّتبـة عليهمـا، وكـذا 
  الحكم فيما إذا ترك التقصير أو الحلق وخرج منها.

و حلق أو قّصر خارج منى، ولم يعلم أنه حلـق خـارج منـى ما الحكم ل :)١(الخوئي
إال بعد العودة إلى وطنه؟ يحلق أو يقّصر فـي موضـعه، ثـم يبعـث بشـعره إلـى منـى إن 

  أمكنه.
 يجتـزئ بـه ولكـن يجـب -ولـو متعّمـدًا -من حلق رأسه في غير منى السيستاني:

 نفسه، حد في واجب قصيرالت أو الحلق إّنكان. >معليه أن يبعث بشعر رأسه إليها مع اإل
 منى غير في قّصر أو المكلف حلق فلو وعليه عنه، مستقل آخر واجب منى في يقاعهوإ

 فالمقصود وعليه الثاني، الواجب بترك أثم ولكن األول، الواجب عن ذلك أجزأه عمًدا
 الثاني، الواجب به يتحقق ال أنه منى) في كونه المشكوك (المكان في جزاءاإل عدم من
 للواجـب امتثـاًال -المكلـف مـن وقوعـه تقـدير علـى - كـان وإن لـه، امتثاًال يكون وال

  .)٢(<االول

                                      
  . ٧١٠مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )١(
  www.sistani.orgالموقع الرسمي :  )٢(
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إذا قّصر خارج منى يوم العيد، ال يجب المبادرة إلـى إلقـاء شـعره فـي  :)١(الحكيم
  منى يوم العيد، ويجوز التأخير.

ًدا إذا خرج منها ولم يؤّد هذا الواجـب لعـذر أو نسـيان أو جهـل أو متعمـ الهاشمي:
ن كان الرجوع والتقصـير فيـه كفاه التقصير أو الحلق في مكانه وإرسال شعره إلى منى، وإ

  أحوط.
إذا كــان جــاهًال بــالحكم أو الموضــوع أو ناســًيا، يجــب الرجــوع :)٢(الخراســاني

والحلق أو التقصير في منى، وكذلك يرجـع لـو كـان قـد نفـر مـن مكـة علـى األحـوط 
أه الحلق أو التقصير الذي قام به، وأرسل شعره أو ظفـره وجوًبا، فإن تعّذر أو تعسر أجز

فحيـث  –إلى منى إن لم يكن حرجًيا، وأما األعمال المترتبـة علـى الحلـق أو التقصـير 
فال إعادة عليه وإن كانت أحوط استحباًبا، واألحوط وجوًبا إعادة  -كان جاهًال أو ناسًيا

  طواف النساء وصالته.
ر هنـاك<.  -مع اإلمكان –>يجب عليه  :)٣(السيد صادق أن يعـود إلـى منـى ليقصـّ

  >ولو حلق أو قّصر خارجه جهًال أو نسياًنا كفاه<.

ما حكم التقصـير خـارج منـى (جهـًال بـالحكم [وهـو  س:  :))))٤٤٤٤((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
لزوم التقصير في منى] أو نسياًنا) أو  (جهًال بالموضوع [وهو الجهل بأن ذلـك الموضـع 

علم بالحال بعد إتيانه بأعمال مكة المكرمة، أو بعـد رجوعـه خارج منى])؟ ال سيما إذا 
  إلى بلده.

                                      
  . ٢١٣ى الحج والعمرة : فتاو )١(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(
تارة إطالق بوجوب العود إلـى منـى مـع اإلمكـان وإعـادة التقصـير، وتـارة اكتفـى بتقصـير الجاهـل  )٣(

 .٩١١إلى م  ٩٠٩مسألة : م  ١٠٠٠والناسي خارج منى، فالحظ 

 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩حرام استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة ال )٤(
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ر هنـاك، وإال كفـاه ذلـك وال  ج: يجب عليه مع  اإلمكان أن يعود إلى منـى ليقصـّ
  حاجة إلى تقصيره ثانًيا.

إذا قّصر الحاّج بعد الذبح في المذابح الخارجة عن حدود منـى  س:    الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
  منى، أو مع جهله بذلك فما هو حكمه؟ يفمع علمه بلزوم وقوع التقصير 

إن وظيفة العالم العامد الرجوع إلى منـى والحلـق أو التقصـير فيهـا ... وأمـا إذا  ج:
قّصر خارج منى جاهًال بالحكم فالظاهر كفايـة تقصـيره شـريطة أن يسـتمر جهلـه إلـى 

  آخر ذي الحجة، وال شيء عليه غير إرسال شعره إلى منى مع اإلمكان.
  : التقصير أو الحلق مستحبات): ٣٦( ةالمسأل �

وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدأ بالناصية..  قال الشيخ الصدوق:ـ ١
  .)١(الخ

أمر الحالق أن يضع الموسى على قرنـه  ×معاوية أن اإلمام الباقر في صحيحـ ٢
  . )٢(يوم القيامة اوسّمى هو، وقال: اللهم أعطني بكل شعرة نوًر األيمن، ثم أمره أن يحلق

وحسنات مضاعفات، إنك علـى كـل شـيء >وذكر الشيخ المفيد زيادة على ذلك: 
  .)٣(<قدير

كــذا و، يــدفن شــعره فــي خيمتــه فــي منــىذكــر بعــض الفقهــاء اســتحباب أن ـــ ٣
  يأخذ من لحيته وشاربه ويقلم أظافره بعد الحلق.  استحباب أن

  

  

                                      
  . ٥٥٠: ٢ الفقيه يحضره ال من )١(
  .١ ح ١٠ ب والتقصير الحلق أبواب/  ٢٢٨:  ١٤ الشيعة وسائل )٢(
 . ٤١٩ : المقنعة )٣(



 

 

  

 الفصـل الحادي والعشرون

 ةأعمال مكة المكرم
  





 

  
  
  

فإذا أتيت البيت يوم النحـر >قال: × عن أبي عبداهللا عّمار بن صحيح معاوية في
 ،اللهـم أعّنـي علـى نسـكك، وسـّلمني لـه، وسـّلمه لـي(فقمت على باب المسجد قلت: 

أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنـوبي، وأن ترجعنـي بحـاجتي، 
 اوالبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك متبًعـ اللهم إني عبدك، والبلد بلدك،

بقـدرك، أسـألك مسـألة المضـطر إليـك، المطيـع ألمـرك، المشـفق مـن  األمرك، راضـًي
ثـم تـأتي  )عذابك، الخائف لعقوبتك، أن تبلغني عفوك، وتجيرنـي مـن النـار برحمتـك

فإن لـم تسـتطع الحجر األسود فتستلمه وتقّبله، فإن لم تستطع فاستلم بيدك وقّبل يدك، 
  .)١(الحديث <فاستقبله وكّبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة

  : إجماالً  المكرمة مكة أعمال): ١( المسألة �

 .)طواف الزيارة(ويسمى  طواف الحج، -١

 صالة طواف الحج.  -٢

 السعي بين الصفا والمروة. -٣

 طواف النساء.  -٤

  صالة طواف النساء.  -٥
  هذه األعمال :نهاية وقت ): ٢( المسألة �

يجـوز : الشـيرازيان -الفيـاض -الحكـيم -السيستاني -الخامنئي -الخميني
  تأخيرها إلى آخر ذي الحجة.

  ا.طواف النساء عن ذي الحجة على األحوط وجوًب ال يجوز تأخير الحكيم:

                                      
 .١ ح ٤ ب البيت زيارة أبواب/  ٢٤٩:  ١٤ الشيعة وسائل )١(
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األحوط عدم تأخير طـواف الحـج عـن اليـوم الحـادي عشـر، وإن كـان  الخوئي:
  .ره إلى ما بعد أيام التشريق بل الى آخر ذي الحجة ال يخلو من قوةجواز تأخي

هل يجوز تأخير طواف النساء للحج إلى شهر محّرم اختيـاًرا؟  س:> :)١(السيستاني
  يجوز<. ج:

  : التمتع حج في الوقوفين على مكة أعمال تقديم): ٣( المسألة �

 األعمـال هـذه ديمتقـ يجـوز ال :الشـيرازيان - مكارم - الخامنئي - الخميني
  :لطوائف التقديم ويجوز، ااختياًر الوقوفين على الخمسة

 ولـم الرجـوع بعـد )٢(علـيهن النفـاس أو الحـيض عروض خفن إذا النساء: األولى
  .الطهر إلى البقاء من تتمكن

 عجـزوا أو الزحـام لكثـرة الرجـوع بعـد الطواف عن عجزوا إذا السن كبار: الثانية
  .مكة إلى الرجوع عن

  ....منه خافوا أو لالزدحام الرجوع بعد الطواف عن عجزوا إذا المرضى: ثالثةال
ستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض، فيجـوز لهمـا ي :الخوئي

تيـان بالسـعي فـي وقتـه، واألحـوط تقـديم الطواف وصالته علـى الوقـوفين واإل تقديم
ا مع الـتمكن فـي ادة الطواف والصالة أيًض، واألولى إع)٣(وإعادته في وقته االسعي أيًض

 .أيام التشريق أو بعدها الى آخر ذي الحجة

 فـي الوقوفين على والسعي وصالته الحج طواف تقديم عدم األحوط السيستاني:
. وجـه مـن يخلـو ال كـان وإن إشـكال بهـا االجتـزاء ففـي اجهًلـ قدمها ولو، التمتع حج

                                      
  . ٢٦٩وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
 بعـد يفاجئها سوف الحيض أن تعلم بأن وذلك لها الحيض مفاجأة تخشى التي أةكالمر الشيرازيان: )٢(

  .رفقتها ينتظرها ولم تطهر حتى بمكة البقاء يمكنها وال منى في المناسك أداء
  .٧٤١>تقديم السعي مبني على االستحباب بعد لزوم تقديم الطوف< مناسك الحج واستفتاءاتها: س  )٣(
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 السـن كبيـر، النفـاس أو الحـيض تخـاف يالتـ المـرأة: المـذكور الحكـم مـن ويستثنى
 الطـواف عليـه يعسـر أو، مكـة إلى الرجوع عليه يعسر ممن وغيرهم والعليل والمريض

 النسـاء طـواف تقـديم لهـا يجـوز الطوائـف وهـذه... ونحوها الزحام لشدة الرجوع بعد
هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحج وصالته على الوقوفين لمجرد احتمال  س:> .اأيًض
 ج: ن تحتمل ذلك باحتمـال قـوي ؟أُبّد من  ا أم الرو الحيض وإن كان احتماًال ضعيًفط

إذا كان احتمـاًال عقالئيـًا معتـدًا بـه بحيـث يصـدق فـي مـورده الخـوف كفـي مسـوغًا 
امــرأة أحرمــت لحــج التمتــع وكانــت تســتخدم حبــوب منــع نــزول دم  س:، ><للتقــديم

لوقوفين فهل يجوز لها تـرك الحبـوب الحيض، ولكنها رغبت في تقديم الطواف على ا
الظـاهر جـوازه<،  ج:وتقديم الطواف حيث أن الدم ينزل بعد تركها الحبـوب بيـومين؟ 

هل الحكم بجواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين للشيخ والشيخة مقّيـد  س:>
 بالحرج أم يكفي انطباق العنوانين ولو لم يكن حرج في اإلتيان بالطواف والسـعي بعـد

ا فلـو كـان شـيًخ ،اتيان بالطاف حرجًيلى مكة و اإلإالعبرة بكون الرجوع  ج:الوقوفين؟ 
  .)١(<داء الطواف لم يجز له التقديم على األحوطأو لكن يتيسر له الرجوع و اكبيًر

في حج التمتع ال يجوز التقديم إال لضـرورة أو حـرج، كـالمرأة تخـاف  الحكيم:
شـيخ الكبيـر الـذي ال يطيـق الزحـام وكـذا الـذي الحيض الذي يمنعها من الطواف وال

يخاف من الرجوع إلى مكة بعد قضاء مناسك منى ونحوهم. والظاهر تقديم السعي مع 
الطواف حينئٍذ حتى لمن يقدر على السعي بعد أداء مناسك منى كـالمرأة التـي تخـاف 
الحيض. كمـا أن الظـاهر إجـزاء ذلـك لهـم حتـى لـو انكشـف قـدرتهم علـى الطـواف 

 ااإلعادة لهم حينئٍذ، خصوًص السعي بعد قضاء مناسك منى. وإن كان األحوط استحباًبوا
، بل حتـى الطـواف ولـو باالسـتنابة اإعادة السعي لهم مطلًق اللسعي. بل األحوط استحباًب
فـي  اوال يجوز تقـديم طـواف النسـاء علـى الوقـوفين اختيـاًر إن تعذر عليهم المباشرة.

                                      
 . ٢٦٧ – ٢٦٦: وملحقاتها مناسك الحج  )١(
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مع خوف تعذره  -له  المعذور بالوجه المتقدم فاألحوط وجوًبجميع أقسام الحج، وأما ا
تقديمـه علـى الوقـوفين، ثـم إعادتـه بعـد أداء المناسـك  -عليه بعـد أداء مناسـك منـى 

  المذكورة بنفسه إن صادف قدرته عليه وإال فيستنيب فيه.
اليجوز في حج التمتع تقـديم طـواف الحـج وصـالته والسـعي علـى  الخراساني:

ويستثنى من ذلك الشيخ الكبيـر، والمـرأة التـي تخـاف الحـيض، والمـريض، الوقوفين، 
الطواف وصـالته علـى الوقـوفين،  حرام تقديمعلول، والخائف، فيجوز لهم بعد اإلوالم

ا وإعادتـه فـي وقتـه، وأمـا تقـديم السـعي أيضـً  )١(حـوطواإلتيان بالسعي في وقتـه، واأل
ا، وال إعـادة عليـه. ولـو يقدم السعي أيًضالخائف الذي ال يتهيأ له االنصراف إلى مكة ف

بعد التقديم إلى آخـر ذي الحجـة فـال تجـب علـيهم االعـادة. وإن  عرض لهم التمكن
  كانت أولى. 

ـاز و سـô را در TU را  :)٢(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين �O ازند طواف و �r كه � �µ[استفتاء] آ�� معذور
از آن را �O از هستند كه طواف نساء و �r ،مقدم بدارند � �dمقدم بدارند؟ ;� وقوف e  

� از دخول در مكه �dو غ�� متمكن � �dجواب) ¾� توانند مگر خائف.  
 M� حـائض شـود و �Qسد �� اطمينان دارد كه بعد از رجـوع از مـ M; . كه �̂ [استفتاء] ز
ک ¾� شود، آ�� #انطور كه . تواند طواف TU را مقدم بدارد، آ�� طواف نساء را  z� قاف� � Mdرف

� . تواند مقد د؟ن�� ئب بگ�� اى آن �� �; �Qال مiيد بعد از ا   م بياورد، �� ��
ام طواف،  � �Nزمان ام�ن ا M� گر يد طواف نساء را در زمان خود به جا آورد و ا جواب) ��

د. يب بگ�� ای آن �� شد ;�   حائض ��
  

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي: هذا االحتياط وجوًبا،  )١(
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٢(
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 التـي المـرأة علـىـ  النساء طواف دونـ  والسعي الطواف تقديم يجب الزنجاني:
  .الخالف انكشف وإن، ذلك ويجزيها، نفاسال أو الحيض عروض تخاف

 فـي أعادها قدمها ولو، ااختياًر الوقوفين على مكة أعمال تقديم يجوز ال الفياض:
 التـي والمـرأة الكبيـرة والمـرأة الكبيـر والشيخ المعذور ذلك من يستثنى، نعم. موضعها
 لطـوافا تقـديم الحج بإحرام التلبس بعد لهؤالء فيجوز والمريض، الحيض من تخاف
 كـان وإن، بعيـد النساء فغيـر طواف تقديم بالموقفين.أما الوقوف على والسعي وصالته
 وأجدر. أولى االحتياط

المرأة التي تخاف الحيض، فيجـوز لهـا تقـديم الطـواف وصـالته علـى  الحائري:
، ثـم تعيـده فـي احينئذ ـ أن تقّدم السعي أيضـً  الموقفين بعرفات والمشعر، واألحوط لها

ا >و وقته. تقـّدم طـواف الحـّج، وصـالة الطـواف، والسـعي، وطـواف النسـاء، قـال أيضـً
وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها السعي  ،وصالته، ثّم تعيد السعي احتياًطا في وقته

  .)١( <لحين الطهر
 أعمال يقّدم أنـ  والتمكن االختيار حال فيـ  المتمتع للحاج يجوز ال :الدين زين

 والمـريض الكبيـر كالشـيخ الضـرورة عنـد التقديم له ويجوز رفة،بع الوقوف على مكة
 إذا بالطواف اإلتيان على القدرة عدم يخاف أو يظن أو يعلم الذي والخائف والضعيف

 أو علمـت إذا وكـالمرأة الحـاالت، هـذه فـي التقديم له فيجوز، النحر بعد ما إلى أخره
 .كـذلك التقديم لها فيجوز واف،الط من فيمنعها النحر، بعد عليها الحيض طروء خافت
 التشـريق أيـام أو النحـر يـوم فـي مكـة بأعمـال اإلتيـان وأمكنهم هؤالء عذره زال وإذا

  .والسعي الطوافين إعادة عليهم وجبت
  
  

                                      
 . ٧٦:  والعمرة الحج مسائل )١(
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  : : أهمية اإلحرام )١( تنويه

  .)١(للحج يحرم أن عليه مكة أعمال تقديم قبل متفق:
  ) : شرطية مباشرة األعمال :٢( تنويه

، سواًء قّدم األعمـال أو أخّرهـا  -مثًال -إذا كان يطاف به :)٢(الخامنئي –ينيالخم
  فال يمكنه تقديم األعمال مع عدم وجود عذر آخر. 

  : : إعادة األعمال بعد الوقوفين )٣( تنويه
 مـن الرجـوع بعـد تأديتها أمكنها ثم األعمال أعاله المذكورة الطوائف قّدمت إذا

  .ااستحباًب أحوط اإلعادة كانت وإن المشهور على اإلعادة تجب لم منى
  .اإلعادة اوجوًب األحوط مكارم:
  : : تفاصيل هامة )٤( تنويه

 بـه يأتى بل، الشيخ أو للمرأة النساء طواف تقديم يصح ال :الخراسانيـ  الخوئي
 اوجوًبـ احتـاط فقـد) الحكـيم( وأمـا. عندئـذ يستنيب وإال، منى أعمال بعد التمكن مع

  .اإلعادة ثم بالتقديم
 وصـالته الحـج طـواف مـن مكة أعمال تقديم يجوز التمتع حج في :عصفور آل
 أصـحاب اختلـف فقـد وصـالته النسـاء طـواف أمـا. ااختياًر بعرفة الوقوف على وسعي

 هو ٣٧٠ ص) العباد سداد( عبارة من استظهره والذي. المعتمد األخير رأيه في العصفور
  . العالم واهللا) الناسكين احمصب( صاحب حكاه لما اخالًف، الجواز
  : جائز أم واجب لهؤالء األعمال تقديم:  )٤( المسألة �

: الـدين زيـن -)٢(الخراساني - السيستاني - مكارم - )١(الخامنئي - الخميني
  .جائز الطوائف لهذه األعمال تقديم

                                      
 .آخر عند وجوبي واحتياط، بعض عند فتوى )١(

 . ١١٩٦المناسك الفارسي : س   )٢(
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لـو علمـت بـأن الحـيض سـيطرقها فـي اليـوم التاسـع مـن ذي الحجـة،  :)٣(الخوئي
معها إلى ذهاب القافلة، وهي ال تتمكن من البقـاء فـي مكـة بعـد ذلـك، فهـل وسيستمر 

يجب عليها اإلحرام وتقديم طواف الحج وصالته، أم يجـوز لهـا ذلـك، فتسـتنيب بعـد 
  .تعين التقديم بنفسها ااألحوط وجوًب :ج ذلك من يطوف عنها؟
تقـديم طـواف الحـج والسـعي وطـواف النسـاء علـى الوقـوف  :)٤(السيد صـادق

  بعرفات للعاجز عزيمة، فال يجوز الترك ألخذ النائب بعد أعمال منى.
  : األعمال تقديم في التبعيض): ٥( المسألة �

  .)٦(امًع الثالثة األعمال تقديم التقديم مورد في األحوط :)٥(الخامنئي - الخميني
هل يجوز لمن يمكنـه تقـديم أعمـال مكـة أن يقـدم الطـواف  س:: )٧(السيستاني

  يجوز له ذلك. ج:قط ويؤخر طواف النساء؟ والسعي ف
إذا كان للمكلف عذر يسّوغ تقديم أعمال مكة على الوقوفين؛ يجـوز  :)٨(الحكيم

  له تقديم طواف الحج وحده، أو مع السعي.
  .مًعا والسعي الطواف تقديم وظيفتهن :)٩(الفياض - الزنجاني

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .١١٩٣المناسك الفارسي : س )١(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(
 . ٥٦٥ س:  ٣ النجاة صراط )٣(

 .١٣١٦جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٤(

 . ١١٩٧ – ١١٩٢المناسك الفارسي : س )٥(

 المراد من األعمال الثالثة (طواف الزيارة وصالته) (السعي) (طواف النساء وصالته).  )٦(

  . ٢٧٢: وملحقاتها مناسك الحج  )٧(
  . ١٦٨فتاوى الحج والعمرة :  )٨(
  .٢٩ المستحدثة : المسائل )٩(
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  : قبل طواف النساء ): من فاجأها الحيض٦( المسألة �

المرأة إذا قّدمت أعمالها قبل الوقوفين، وفاجأها الحيض : )١(الخامنئي -مينيالخ
قبل طواف النساء، ال يصح لها االستنابة في الطواف آنئٍذ، فإن تقديم األعمال 

  مخصوص بمن يباشر الطواف بنفسه.

 بطواف اإلتيان تؤجل بل ،االستنابة في طواف النساء لها ليس :)٢(السيستاني
 طهرها القافلة تنتظر لم فإن العيد. يوم أعمال من الفراغ بعد طهرها بعد ما إلى النساء
 واألحوط القافلة، مع والخروج النساء طواف ترك لها جاز عنها التخلف تستطع ولم

  .وصالته لطوافها تستنيب أن حينئذ وجوًبا
  : ): تقديم األعمال للمفرد٧( المسألة �

للمفـرد علـى الوقـوفين، وإنمـا  اختيـاًريجوز تقديم طـواف الحـج وسـعيه ا متفق:
  :في حال االختيار الكالم في تقديم طواف النساء

  .وجوًبا على األحوط طواف النساء تقديمال يجوز : )٣(السيستاني
يجـوز تقـديم طـواف النسـاء علـى :)٦(السيد صـادق -)٥(فياضال -)٤(الخامنئي

   الوقوفين في حج اإلفراد.
واف النساء اختياًرا، ويجوز فـي مـوارد االضـطرار ال يجوز تقديم ط: )٧(الهاشمي

  المذكورة في رسالة المناسك.

                                      
  . ١٢١٤المناسك الفارسي: س  )١(
  . ٢٧٢وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
 . ٢٧٣وملحقاتها : مناسك الحج   )٣(

 www.islamasil.comمركز اإلسالم األصيل للثقافة واإلعالم:  )٤(
 www.alfayadh.com الموقع الرسمي :  )٥(

 .١٣١٢جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٦(

 . ٨٠٢، س ٢٠٦أجوبة االستفتاءات:  -الصراط )٧(
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 علـى مكـة أعمال تقديم يجوز أنه اإلفراد حج أحكام في ورد :س :)١(احلكيماحلكيماحلكيماحلكيم
  ا؟أيًض النساء طواف تقديم ذلك يشمل فهل الوقوفين،

 .الحـج أقسـام جميـع فـي ااختيـاًر الوقوفين على النساء طواف تقديم يجوز ال ج:
 تقديمـه منـى مناسـك أداء بعـد عليه تعذره خوف مع له اوجوًب فاألحوط المعذور وأما
 فيسـتنيب وإال عليـه قدرته صادف إن بنفسه المناسك أداء بعد اعادته ثم الوقوفين على
  .فيه

  ال يجوز له تقديم طواف النساء على الوقوفين. :)٢(الحائري
   مع العذر وعدم القدرة.ال يجوز تقديمه على الوقوفين إال زين الدين:

  : التحلل مواطن:  )٨( المسألة �

  :ثالثة التحلل مواطن

: عقيب الحلق أو التقصير فيحّل من كل شـيء إال الطيـب والنسـاء الموطن األول
  . )٣(والصيد
 أن إلى الطيب يترك أن واألفضل، الطيب له يحّل التقصير أو بالحلق :عصفور آل
  .تهصال ويصلي الزيارة طواف يطوف

المفرد إذا حلق أو قّصر حّل له الطيب، وإن لم يطف ولـم  :السبحاني -الزنجاني
   .يسع

  : بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحّل له الطيب.الموطن الثاني
  : بعد طواف النساء وركعتيه فيحّل له النساء. الموطن الثالث

  : اممحرمات اإلحر : تنويه

                                      
  .٦٢مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )١(
 .١٤١مسائل في الحج والعمرة :  )٢(

 .لإلحرام الصيد حرمة ببقاء وجوًبا البعض اطواحت، لإلحرام ال للحرم هنا الصيد حرمة أن المشهور )٣(
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ر كالطوائف المتقدمة ال يحل له الطيب والنسـاء المكرمة لعذ مكة من قّدم أعمال
  ، وإنما يحصل التحلل بالحلق أو التقصير في (منى).آنئٍذ

  ): إمساك األنف عن الروايح الكريهة بعد التقصير :٩( المسألة �

بعد الحلـق أو التقصـير فـي منـى، يجـوز إمسـاك  :)٢(السيستاني - ))))١١١١((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
  قيام بالطواف والسعي.األنف عن الروائح الكريهة قبل ال
  �  مســـائل في طواف النــساء  �

  ): تقديم طواف النساء على السعي :١٠( المسألة �

عنـد الضـرورة،  يجوز تقديم طواف النسـاء علـى السـعي: )٣(الخامنئي -الخميني
حـوط االسـتنابة مكن مـن البقـاء الـى الطهـر، لكـن األكالخوف عن الحيض، وعدم الت

  بعد ذلك. تيانهإل
  ال يجوز تقديم طواف النساء على السعي.لخوئي: ا

هل يجوز للمرأة تقديم طـواف النسـاء علـى السـعي إذا خافـت  س:> سيستاني:ال
ليس لها التقديم فإن فاجأهـا الحـيض ولـم يتيسـر لهـا الصـبر إلـى  ج:مفاجأة الحيض؟ 

طـواف ن تسـتنيب لأا حـوط لزوًمـزمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لهـا الخـروج واأل
   .)٤(<النساء

إذا اضطر الحاج لتقديم طواف النساء على السعي لغير خوف الحيض : )٥(الحكيم
  فما حكمه؟ عليه أن يجمع بين التقديم واالستنابة في طواف النساء حتى في الحيض.

                                      
 .F١e١iJdDOOsرقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عبر االيميل  )١(

 هـ . ١٤٣٦/ رمضان المبارك /  ١٠استفتاء خطي من النجف األشرف، بتاريخ  )٢(

 . ١١٨٤المناسك الفارسي: م  )٣(

 . ٢٧٢الحج وملحقاتها : مناسك  )٤(

 . ١٨٣فتاوى الحج والعمرة :  )٥(
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 طواف قبلو التقصير بعد النساء من يحرم ما مقدار): ١١( المسألة �

  : النساء

حرمـة  ا. واألحوط وجوًببالمرأة التلذذ أنواع جميع عن االجتناب يجب :الخميني
، فعقـده باطـلً لـو عقـد جـاهالفي مسـألة أخـرى قـال >والعقد والخطبة والشهادة عليه. 

  . )١(<ويجب عليه طواف النساء، ثم يمكنه تجديد العقد
>إذا لـم يـأِت  .)٢(<بـالمرأة التلـذذ أنـواع جميـع عـن االجتنـاب يجـب> :الخامنئي

في جوابه عن العمـرة المفـردة وقال  .)٣(اء في الحج، ثم عقد، فالعقد باطل<بطواف النس
  .)٤(<ال يصح العقد ما لم يأت بطواف النساء مباشرة أو باالستنابة>

ما لم يطف ولم يسع للحج تبقى عليه محرمات النساء كلها، نعم لو لم  :)٥(الخوئي
ا قّصر المعتمر لعمرة مفردة، وإذ> يبق سوى طواف النساء بقي عليه حرمة الجماع فقط.

  .الجماع حتى يفرغ من طواف النساء< فله عقد النكاح وسائر االستمتاعات غير
يجـوز لـه بعـد ، نعـم. بـاإلحرام حرمـت التـي االسـتمتاعات سـائر يعم السيستاني:

أمـا فـي العمـرة المفـردة فمحـل > والشـهادة عليـه. الحلق أو التقصير العقد علـى النسـاء
  .)٦(<وط ترك العقد ما لم يأت بطواف النساء وصالتهإشكال، واألح

إذا قام بالتقصير وما بعده من أعمال، وبقي طواف النساء بقيت عليه  :)١(الخراساني
حرمة الجماع خاصة، وإن كان األحوط استحباًبا اجتناب اللذات المذكورة في العنوان 

  اسك.الثالث والرابع والخامس من محظورات اإلحرام في كتاب المن

                                      
  . ٤٩٨المناسك المحشى :  )١(
 ، ولم يذكر رأيه بخصوص الخطبة والعقد والشهادة.١٢٠٥س -١١٨٢المناسك الفارسي : م )٢(

 www.islamasil.comمركز اإلسالم األصيل للثقافة واإلعالم:  )٣(
 ه، حصلت على نسخته من مكتب قم المقدسة.استفتاء خطي بختم سماحت )٤(

  . ٨٤١س  – ٦٨٤: س ٢صراط النجاة  )٥(
  . ٢٦٤الحج وملحقاتها : مناسك  )٦(



٦٦٠٦٦٠٦٦٠٦٦٠<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

  تحرم جميع االستمتاعات. الهاشمي:
  األحوط توقف حلية العقد والشهادة عليه على اإلتيان بطواف النساء.: )٢(الحكيم

 ااسـتحباًب واألحـوط، بهـا االستمتاع مطلق بل، النساء مباشرة عليه يحرم الزنجاني:
  .عليه والشهادة والعقد الخطبة من النساء شؤون من يكون ما كل تجنب

 از آن ��  كـه- تقصـ��  ��  حلـق از بعـد TU  مفـرده ��  iـرۀ در rـرم گـر ا :))))٣٣٣٣((((ينينينينالزجناالزجناالزجناالزجنا
ام را نساء طواف هرچند است Bيح كند ازدواج -. شود خارج احرام � �Nشند ا   .نداده ��

  .التزويج له يجوز ال بل، اوتمتًع دخوًال النساء عليه تحرم السبحاني:
  .النكاح عقد وكذلك، متاعاتاالست ألوان سائر ويحّل، الجماع يحرم الفياض:
 االمجامعـة حـرام بـال إشـكال، وبـاقي االسـتمتاعات األحـوط وجوًبـ :)٤(الحائري

  تركه. اتركها، أّما عقد النكاح فالظاهر جوازه وإن كان األحوط استحباًب
  يحرم جميع االستمتاعات، ويبطل العقد. :)٥(مكارم

 والقبلـة والمباشـرة العقـد نمـ بالنساء مرتبط شيء كل أن األحوط :)٦(انالشيرازي
  .النساء طواف على حليته يتوقف واللمس والنظر

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
 . ١٠١فتاوى الحج والعمرة :  )٢(

 .٢٦٤المناسك الفارسي: م  )٣(

 . ٥٩ والعمرة : الحج في مسائل )٤(

  . ٤٤٠ -٤٣٩: س ١لجديدة الفتاوى ا )٥(
 ١٣٣٦. وقال السيد صادق فـي م  ١٣٠٤: م ، جامع أحكام الحج والعمرة١٢٩٣ مجامع مناسك الحج:  )٦(

>إذا ترك طواف النساء جهًال في العمرة المفردة فالظاهر حرمة النساء عليه إلى أن يـأتي هـو أو نائبـه بـه، وكـذا 
 ذي الحجة، فإذا تّم لم تحرم عليه<. الناسي لطواف النساء، وهكذا الحج ما دام في
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  هـ) تم تغيير الفتوى: ١٤٣٨ –في (جامع أحكام الحج والعمرة 

 حرمـة فالظـاهر المفـردة العمـرة في النساء طواف ترك إذا  :))))١١١١((((السيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادق
 علـى يوًمـا ثالثـون: مـلكا شـهر مضـى إذا إال بـه نائبـه أو هـو يأتي أن عليه إلى النساء

 فـي دام مـا الحـج وهكـذا النساء، لطواف الناسي وكذا والعمد، في الجهل هذا عمرته،
) والحج المفردة العمرة( الفرضين في عليه يبقى لكن عليه تحرم لم فإذا تم الحجة ذي

  عنه. النائب أو بنفسه قضاء الطواف وجوب
 ذلـك وغير عليه، والشهادة احالنك وعقد والوطء االستمتاعات جميع :الدين زين

  .بهن تتعلق التي اإلحرام محرمات من
  . عليه والشهادة والتوكيل النكاح عقد له يحّل :)٢(عصفور آل
  ): اإلنابة في طواف النساء :١٢( المسألة �

لو ترك طواف النساء سهًوا ورجع إلى بلده فإن تمّكن من الرجوع من الخامنئي: 
ب، وال تحّل له النساء إّال بعد طوافه بنفسه أو بنائبه، وكذا دون مشّقة وجب وإّال استنا
  الحكم فيما لو تركه عمًدا.

من ترك طواف النساء سواء أكان متعمًدا مع العلم بالحكم أو الجهل به الخوئي: 
أو كان نسياًنا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز 

  .طاف النائب عنه حّلت له النساء له االستنابة، فإذا
 وطنه، إلى عاد ثم لعذر أو عمًدا النساء طواف يطف لم من س: :)٣(يستانيالس

 هذا أداء يكون أن يجب وهل الطواف، هذا عنه ليؤدي حًداأ ينيب أن يمكنه فهل

                                      
 .١٣٣٦جامع أحكام الحج والعمرة: م  )١(

  .٢٧٩) العباد سداد( حاشية فيدرج أ وقد) والعمرة الحج نيات في الجوهرة( كتابه من )٢(
  www.sistani.org :  الموقع الرسمي )٣(
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 االستنابة، له جازت تعسرت أو المباشرة عليه تعذرت إذا ج:الحج؟  أشهر في الطواف
  .)١(أمكن وقت أي يف ويؤدي

ا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه، من ترك طواف النساء نسياًن الخراساني:
ا اإلتيان ستنابة مع التمكن من المباشرة بال حرج وجه، إّال أن األحوط وجوًبولجواز اال

ت له بنفسه، ومع عدم التمكن أو الحرج جاز له اإلستنابة، فإذا طاف النائب عنه حّل
ا بالحكم فال تجوز ا عالًمواألقوى إلحاق الجاهل بالناسي، وأما من تركه عامًد .النساء

  .له اإلستنابة، إّال مع عدم التمكن من اإلتيان بنفسه أو كان حرجّيًا عليه
الواجب على نسي طواف النساء أن يرجع إلى مكة المكرمة  :)٢(السيد صادق

م يمكن إال بالعسر والحرج لقضاء الطواف بنفسه إن أمكن بال عسر وحرج، فإن ل
استناب. إن لم يتمكن من االستنابة بعد أن نسي طواف النساء وخرج من مكة المكرمة 
سقط عنه وحّلت له النساء، والظاهر أنه ال فرق في سقوط طواف النساء لدى االضطرار 
 بين كون المضطر رجًال أو امرأة، في العمرة المفردة أو الحج، لنفسه أو لغيره، وبين
أقسام األضطرار. إذا نسي طواف النساء وكان في مكة المكرمة وكان قادًرا على 
اإلتيان به بنفسه وجب، وال يجوز له االستنابة. إذا حاضت المرأة ولم تنتظرها الرفقة 

، ولها االستنابة على األظهر. إذا دار أمر طواف النساء بين سقط عنها طواف النساء
  ة بنفسه في السنة اآلتية؛ قّدم األول وكفى.االستنابة حاًال أو المباشر

  : ): تراكم طوافات النساء١٣( المسألة �

إذا اعتمر عدة مرات عمـرة مفـردة، ولـم يطـف طـواف النسـاء، يكفيـه  الخميني:
  طواف نساء واحد لكلها.

                                      
إلنابة فـي طـواف النسـاء، ولكـن في عدة فتاوى للسيد السيستاني ينّص على جواز اإلنابة حال تعّسر ا )١(

، فالحـظ مناسـك الحـج وملحقاتهـا، والحـظ الفتـاوى في بعض آخر نّص على عدم جواز اإلنابة إال مع التعذر
  على الموقع الرسمي.

  . ١٣٤٣إلى  ١٣٣٩جامع أحكام الحج والعمرة: م )٢(
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  يجب لكل عمرة طواف نساء، ولكن تحّل له النساء بالطواف األول. الخامنئي:
ال بد أن يطوف لكل منها مرة مستقلة، ويصلي كذلك : )٢(نيالخراسا -)١(الخوئي

  بعده، وال تكفي الواحدة عن الجميع.
 من حكم هو ما> أن يأتي بطواف لكل عمرة منها. ااألحوط وجوًب :)٣(السيستاني

 لتصحيح التالية السنة في كاملة عمرة أعاد ثم السابع الشوط في النساء بطواف أخّل
  . )٤(<ذلك يجزيه؟يجزيه أم ءشي عليه فهل الخلل ذلك

 نسـاء طواف يكفي أم به خاص نساء طواف نسك لكل أن هل س: :)٥(احلكـيماحلكـيماحلكـيماحلكـيم
 المعتمر يأتي أن يكفي وهل وحج؟ متعددة مفردة كعمرات النسك، من للمتعدد واحد

 النسـاء بطـواف يـأتي أن يلزمه أم والحج العمرات كل عن واحد نساء بطواف والحاج
  .به خاص نساء طواف نسك لكل نعم :ج وحج؟ عمرة لكل

وال يجوز  وحج، يجب عليه أن يأتي بطواف النساء بعدد كّل عمرة الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
  .له االكتفاء بطواٍف واحٍد للجميع

  في المقام. ااالحتياط في التعّدد وإن كان احتمال الكفاية وارًد :)٦(الحائري
اء، وال تحل لـه يجب الطواف بعدد العمرات التي فقدت طواف النس :)٧(الهاشمي

  النساء إال بعد إتيانها جميًعا.

                                      
 .٦٠٨: س ١صراط النجاة  )١(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(
 . ٢٧١الحج وملحقاتها : مناسك  )٣(

  www.sistani.orgالموقع الرسمي  )٤(
  .١٨٠مناسك الحج والعمرة مع االستفتاءات:  )٥(
  .١٤١مسائل في الحج والعمرة :  )٦(
 .٩١، س ٣٨استفتاءات في الحج :  )٧(
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في العمرة المفردة ثـم أتـى بـالحج  من ترك طواف النساء جهًال :)١(السيد صادق
عليـه طـواف نسـاء  العمـرة  وطاف فيه طواف النساء فالظاهر حلية النساء لـه، وإن كـان

أتـى بطـواف مـر عمـرة مفـردة ووكذا إذا حج ولم يأت بطواف النساء ثم اعت المفردة.
إذا أتى بعمرتين مفردتين وأتـى فـي ثانيهمـا بطـواف النسـاء وجهـل  اوكذا أيًض النساء.

وال فرق في حلية النساء إذا أتى بالطواف في عمله الثـاني وتـرك  اإلتيان به في األولى.
، وكذا حكم أكثر من اطواف النساء في عمله األول بين كونهما لنفسه أو نيابة أو مركًب

  اثنين.
iiiiVäéfßVäéfßVäéfßVäéfß< << << << <

  هـ) تم تعديل الفتوى: ١٤٣٨ –في (جامع أحكام الحج والعمرة 

 بـالحج أتـى ثـم المفـردة العمرة في النساء طواف ترك من  :))))٢٢٢٢((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
 االجتنـاب اسـتحباًبا األحوط كان وإن له، النساء حلية فالظاهر النساء فيه طواف وطاف

 المفـردة العمـرة نسـاء طـواف وبوج عليه يبقى نعم للعمرة، النساء اإلتيان بطواف قبل
 اعتمـر ثـم النسـاء بطـواف يـأت ولـم حـج إذا وكذا فباالستنابة، يتمكن وإن لم بنفسه،
ا وكـذا النسـاء، بطـواف مفردة وأتى عمرة  فـي وأتـى مفـردتين بعمـرتين أتـى إذا أيضـً
  األولى. في به اإلتيان وترك بطواف النساء ثانيهما
  طواف النساء :باإلتيان  ): الشك في١٤( المسألة �

إذا رجع إلى أهله ثم شك في إتيانه بطواف النساء، فإن لم يكن ملتفًتا الخميني: 
إلى وجوب طواف النساء فيجب عليه اإلتيان به. وكذلك في صورة االلتفات على 

                                      
) احتـاط بعـدم ٦٠٥ -٦٠٣مسـألة: م  ١٠٠٠إال أنه في ( .١٣٣٨، ١٣٣٧جامع أحكام الحج والعمرة : م )١(

 كفاية طواف نساء واحد في الحلية.

 .١٣٣٧جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٢(
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  األحوط، بل ال يخلو من قوة.
ساء >إذا رجع الحاّج أو المعتمر إلى بالده، وشك هل أتى بطواف الن: )١(الخوئي

أم ال مع احتمال االلتفات إليه هناك؟ في مفروض السؤال إذا أتى أهله ثم شّك لم يعتن 
به، وأما إذا كان الشك قبل الوطء ألهله فال بد من االعتناء به، واإلتيان بالطواف بنفسه 

  إن أمكن وإال فبنائبه<.
 للحج النساء بطواف أتى هل أنه في مكة من الرجوع بعد شك إذا :)٢(السيستاني

 وإن بنفسه. النساء بطواف ويأتي يعود أن تكليفه؟ عليه هو ما ال، أم المفردة العمرة أو
 أو بنفسه أدى إذا إال النساء له تحّل وال استناب، تعسرت أو المباشرة عليه تعذرت

  .<بنائبه
إن شك قبل الوطء فيجب اإلتيان بالطواف والصالة، وإن شك  :)٣(الخراساني
  هما على األحوط وجوًبا.بعده فاإلتيان ب

إذا رجع إلى بلده، ثم شك في إتيانه بطواف النساء، فما  س: :))))٤٤٤٤((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  الحكم؟

  ال يعتني بالشك في فرض السؤال. ج:
  ): العلم ببطالن أحد الطوافين :١٥( المسألة �

 طواف أما طوافيه أحد يبطالن العمرة أداء بعد علم شخص س:>:)٥(السيستاني
  . <النساء بطواف اإلتيان يكفيه ج:حكمه؟  هو فما النساء وافط او العمرة

                                      
  . ٧٥٤واستفتاءاتها : س مناسك الحج  )١(
  . ٢٧١وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥، وبالرقم هـ ١٤٣٩استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام  )٤(

  .٢٧١ مناسك الحج وملحقاتها : )٥(
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يكفيه أن يطوف طواًفا واحًدا بنية ما في الذمة في فرض   :))))١١١١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  السؤال.
  ): اختالف الزوجين في صحة الطواف :١٦( المسألة �

فمـاذا يعمـالن؟  -ال سيما طواف النسـاء -إذا اختلف الزوجان في صحة الطواف 
ن االختالف تارة يكون في الحكم الشرعي (بسبب اخـتالف تقليـدهما)؟ وتـارة علمًا أ

  يكون اختالفًا في التطبيق الخارجي كما لو اختلفا في عّد األشواط.
إذا كان االختالف في الحكم الشرعي بسبب تقليـدهما جـاز البنـاء  :)٢(السيستاني

  على الحلية، وإال وجب االجتناب على األحوط.
يختلف الحكـم بـاختالف تـروك اإلحـرام، فمـا يكـون فيهـا حكًمـا : )٣(الهاشمي

ال من غيره؛ يرتب كل منهما حكم نفسه بحسـب اعتقـاده. ومـا  متوجًها لنفس المكّلف
كان منها مربوًطا بالغير كمـا فـي إكـراه الـزوج زوجتـه المحرمـة علـى الجمـاع ولـزوم 

مة بحسـب نظـر الـزوج فـال كفارتها عليه ترتب في المقام أيًضا، فإذا كان الزوجة محر
  يجوز له إجبارها على الجماع، وإذا أكرهها لزمته كفارتها.

كل من الزوج والزوجة صحة طواف النساء لنفسـه و  يعتقد س:  :))))٤٤٤٤((((الزجنـاينالزجنـاينالزجنـاينالزجنـاين
  يجوز فما هو الحل؟ بطالنه لآلخر، فهل يجوز لهما االقتراب من اآلخر أم ال؟ و إذا ال

يكـون فـي رأيـه الطـواف  يالـذ ،شـروعيطوف كـل منهمـا بنيـة الطـواف الم ج:
  و يجوز لهما االقتراب بعد ذلك. ،المستحب وفي رأي الطرف اآلخر طواف النساء

                                      
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام  )١(

 هـ . ١٤٣٦/ رمضان المبارك /  ١٠استفتاء خطي من النجف األشرف، بتاريخ  )٢(

 .٩٠، س٣٧استفتاءات في الحج:  )٣(

 www.zanjani.irمي: الموقع الرس )٤(
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إذا اختلـف الزوجـان فـي صـحة طـواف النسـاء لآلخـر وعـدمها، > السيد صادق:
فاألحوط ترك المقاربة لمن يعلم بطالن طواف اآلخر، وإن كان ال يستبعد الجواز بعـد 

>أما االختالف بسبب التقليد فلكل واحـد  .)١(<إذا كان الشك في الحج تمام ذي الحجة
منهما حكمه المستقل. وأما االختالف في التطبيق الخارجي، فإذا كان كل منهما قاطًعا 
بصحة ما أتى به من العدد فيتبع قطعه، وإذا لم يكن قاطًعا وحصل له االطمئنان من قول 

  .)٢(اآلخر؛ عمل بقول اآلخر<
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  هـ) إضافة للفتوى: ١٤٣٨ –في (جامع أحكام الحج والعمرة 

 وعدمها لآلخر النساء طواف صحة في الزوجان اختلف إذا  :))))٣٣٣٣((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
ذي  تمـام بعـد حرمـة ال نعـم اآلخـر، طواف بطالن يعلم لمن المقاربة ترك ، فاألحوط

  المفردة. العمرة يف كان اذا يوًما ثالثين: الشهر تمام وبعد الحج، في كان إذا الحجة
  ): التكليف حال عدم أداء الزوج لطواف النساء :١٧( المسألة �

 زوجته على يحرم فهل النساء طواف الزوج المؤمن يطف لم إذا الصورة األولى:
  ؟ نفسها من تمكينه

  الظاهر أنه ال تكليف على الزوجة، وال يحرم عليها التمكين. : )٤(الخوئي
  . السؤال مفروض في التمكين عدم لها األحوط :)١(الحكيم -)٥(السيستاني

                                      
  . ١٣٤٨: م  جامع أحكام الحج والعمرة )١(
مسـألة :  ١٠٠٠وجاء ذلك في  . ٤/  ٢٨ /٧٠٥٦، ورقم ١٤٣٣جمادى الثاني /  /٩استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 ، إال أن العبارة هنا أوضح.٥٣٠م 

 .١٣٤٨جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٣(

  . ٧٦٣واستفتاءاتها : س مناسك الحج  )٤(
  . ٢٦٩وملحقاتها : مناسك الحج  )٥(
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إذا كانت الزوجة مؤمنة والزوج من المخالفين فلذا ترك طواف الصورة الثانية: 
  فهل يجب على الزوجة االمتناع عن مقاربته لها حتى يطوف؟ النساء من الحج
  .ال مانع عليها من تمكينه من نفسها :)٢(الخوئي

  ك.ذل عليها يجب ال :)٣(السيستاني
  .ال يجوز ذلك :)٤(الحكيم
  .ليس عليها شيء من جهة ترك زوجها طواف النساء: )٥(الفياض

إذا أتى بالحج مطابًقا لمذهبه فال بأس، كما أن طوافهم للوداع : )٦(السيد صادق
  يحّل محل طواف النساء. 

  ): عنونة طواف النساء :١٨( المسألة �

 يطوف كما طاف أنه بل العنوان اهذ يقصد أن دون من النساء بطواف أتى إذا س:
  النساء؟ طواف عن ذلك يجزيه فهل الحاج معلم أمره كما أو الحجاج بقية

  إذا نوى أداء التكليف، فال بأس. :)٧(الخامنئي -الخميني

 الطواف ينوي أن يجزي بل العنوان هذا قصد يعتبر ال :)٩(السيستاني -)٨(الخوئي
   الزيارة. طواف بعد محله الذي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . ١٨١فتاوى الحج والعمرة :  )١(
  . ٧٦٧واستفتاءاتها : س مناسك الحج  )٢(
  . ٢٦٩وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(
  . ١٨١فتاوى الحج والعمرة :  )٤(
  http://alfayadh.orgالموقع الرسمي:  )٥(
  .٦١١مسألة : م  ١٠٠٠ )٦(
  .١٢٠٨المناسك الفارسي: س  )٧(
  . ٣٩٨الحج واستفتاءاتها : س مناسك  )٨(
  . ٢٧٠وملحقاتها : مناسك الحج  )٩(
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تيان بما هو المشروع في حقه الذي جمالية لإلويكفيه النية اإل ،نعم يصح :)١(الحكيم
  قصده المعلم.

  يجزيه ذلك. :))))٢٢٢٢((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  ): الخطأ في صالة طواف النساء :١٩( المسألة �

 طواف صالة في الخطأ كان إذا النساء طواف أعيد أن يجب هل س:> السيستاني:
 الخطأ كان إن بلدك في تصلي أن يكفي بل ،يجب ال ج:لبلدي؟  رجعت وقد النساء
  .)٣(للبطالن< موجًبا

كال في فـرض السـؤال، وإنمـا يصـّلي ركعتـين بنيـة صـالة   :))))٤٤٤٤((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
 الطواف في مكانه.

                                      
  . ١٠٨فتاوى الحج والعمرة :  )١(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام  )٢(

  www.sistani.org : الموقع الرسمي )٣(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩ذي القعدة الحرام  استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول )٤(





 

 

  

  الفصـل الثـاني والعشرون

  المبيت فـي مـنى
  
  





 

  
  
  
  : المبيت ليالي): ١( المسألة �

 والثاني عشر من ذي الحجة. لحادي عشريجب على الحاج أن يبيت في منى ليلة ا
  :بعض الطوائف على إال المبيت في منى ليلة الثالث عشر يجب وال

  وهو محرم. منها: من قام بالصيد
  .)١(وهو محرم ومنها: من قام بالجماع

  .)٢(منى في وهو ومنها: من أدركه غروب الشمس في اليوم الثاني عشر
  : وتةالبيت في النية إخالص): ٢( المسألة �

 تعيـين يجـب كمـا، طهاومن العبادات تجب فيها النيـة بشـرمنى  في البيتوتة متفق:
  .النسك

 ولـو، العبـادات فـي المعتبر بالنحو النية عن المبيت وقوع اوجوًب األحوط الحكيم:
 مـع انسـياًن أو اجهًلـ أو اعمـًد بهـا أخـّل ولـو، اعتبارهـا سقط إغماء أو لصبى عنها عجز

  .الواجب المبيت تحقق إذا الفدية جبت لم عليها القدرة
 آخـر فـي يقـّدمها أن له واألحوط، الشمس غروب عند المبيت نوى :الدين زين

 مـن جـزء أول عنـد المبيـت نـوى الليل من األخير النصف فيها بات وإذا، الّنهار أجزاء
  .منى إلى رجوعه بعد الليل

  ): اإلخالل بنية المبيت :٣( المسألة �

نـه الحادي عشر من دون نية المبيت أل ذا بقي الحاج في منى ليلةإ>: )١(السيستاني
                                      

 .آخر بعض وجوًبا واحتاط، بذلك بعضهم أفتى )١(

 وجـوب فـي، منـى فـي وهـو الشـمس عليـه فغربـت رجع ثم، عشر الثاني اليوم في الزوال بعد نفر لو )٢(
 .خالف عليه عشر الثالث ليلة المبيت
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ولكـن ال  ،ا فهو آثم بتركـه نيـة المبيـتكان جاهًال مقصًر إنف ،كان يعتقد عدم وجوبه
ن تغـرب الشـمس ثـم نـام ولـم أمن قصـد المبيـت فـي منـى قبـل > .<اكفارة عليه مطلًق

  <.ت في النصف الثاني من الليلالمبييلزمه على األحوط ؛يستيقظ إال عند منتصف الليل
إذا بــات فـي منــى مــن دون نيـة جهــًال بوجوبهــا، فهـل يجــب عليــه  :الفيـاض الفيـاض الفيـاض الفيـاض 

التكفير؟ وإذا كـان مبيتـه كـذلك النصـف األول مـن الليـل، فهـل يجـب عليـه المبيـت 
  النصف الثاني مع النية؟

عليه كفارة على األحوط وجوًبا إذا كان جهله بوجوب نية المبيـت فـي منـى عـن 
صور. وأما إذا كان عن تقصير فحكمه حكم العالم العامد في اإلثم والكفارة. وأما في ق

  الفرض الثاني فعليه المبيت في النصف الثاني.
ما حكم الحاّج الـذي بقـي فـي منـى ليلـة الحـادي عشـر أو  :))))٢٢٢٢((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق

  الثاني عشر، لكن من دون نية المبيت لعدم علمه بالوجوب مثًال؟ يكفي ذلك.
 عليـه كفـارة ال ولكـن آثًما، كان بالنية أخل ... وإذا بمنى المبيت في النية تجب( 
  .))))٣٣٣٣((((    احتياًطا) استحبت وإن

  : المبيت من الواجب المقدار): ٤( المسألة �

كفاية المبيت نصـف الليـل  األكثر والمشهور، منى في كله الليل يبيت أن األفضل
  .الثاني والنصف األول النصف بين امخيًر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . ٢٧٦:  وملحقاتهامناسك الحج  )١(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩اء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام استفت )٢(

 .١٣٧٧جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٣(
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الواجب هو المبيت من الغروب إلى نصف الليل، ولكـن إن فاتـه ذلـك  ميني:الخ
 علـى ويبيـت إلـى الفجـر بال عذر فيجـب عليـه الرجـوع إلـى منـى قبـل نصـف الليـل،

  .وعليه الكفارة األحوط،
 :النجفـي -األردبيلي -)٤(الفياض -)٣(السيد صادق -)٢(الخوئي -)١(الخامنئي

  .اًلكام النصفين أحد البيتوتة الواجب
 تفتونهل : ي مسألة المبيت في منى النصف الثاني من الليلف س: ::::))))٥٥٥٥((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي

وهل يمكن أن يكتفي بالمبيت في  بوجوب استيعاب كامل النصف؟ أو يحتاط بذلك؟
  ؟منى قبل طلوع الفجر بساعتين مثًال

من  بل ال بدّ  ،من النصف الثاني اجزًء ن يبيت الحاّجأال يكفي في المبيت  ج:
  يت في تمامه.المب

إذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل الفجر، بل قبـل السيستاني: 
. إال أن بعض االستفتاءات ظاهرة فـي وجـوب مبيـت تمـام انتصاف الليل على األحوط

لو تـأخر الحـاج تـأخًرا يسـيًرا كخمـس دقـائق مـن النصف الثاني ال االحتياط، ومنها: >
ن أيتخيـر الحـاج بـين > <،من الليل يلزمه البقاء تمام النصف الثـاني بداية النصف األول

                                      
). وهـو موافـق للمـذكور فـي ٠١٦٢٨٢) (١٤٤٢١٨( ورقـم، شه.١٣٨٦ /١٨/١٠ بتاريخ خطي استفتاء )١(

  . ١٢٣٥ – ١٢٢٠المناسك الفارسي: م
>الخـروج ولـو يسـيًرا يضـّر بالمبيـت الواجـب،  ٧٨٧. وفـي س ٧٨٣س مناسك الحـج واسـتفتاءاتها :  )٢(

  ويوجب الكفارة على األحوط مع االضطرار إليه<.
 ق.ه.١٤٢٨ /٢٩/١٢ بتاريخ خطي استفتاء )٣(

  ق ، وهو موافق لظاهر عبارة المناسك.ه.١٤٢٨ /٢٨/١٢ بتاريخ مختوم استفتاء )٤(
 .٥٨٢٥٨٦رقم االستفتاء  -noreply@leader.irاستفتاء عبر االيميل  )٥(
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>ال بـّد   <،و من قبيل منتصـفه إلـى طلـوع الفجـرأول الليل إلى منتصفه أيمكث فيها من 
  .)١(من مراعاة النصف الحقيقي وال عبرة بالمسامحة العرفية في المقام<

مـن قبيـل منتصـف الليـل  هل ابتداء وقت المبيت الثاني بمنى س: :)٢(السيستاني
  ج: احتياط. مبني على الفتوى، أو االحتياط اللزومي؟

 :يتحقق المبيت الواجب بأحد أمرين الحكيم:

: أن يكون في منى من غروب الشمس إلى نصـف الليـل، ويجـوز الخـروج األول
  حينئٍذ بعد نصف الليل على كراهة.

  : أن يكون فيها عند طلوع الفجر.الثاني
أن يكون فيهـا مـن نصـف الليـل إلـى طلـوع  ال واألحوط استحباًبوإن كان األفض

عدم االكتفاء بالكون فيها من قبل نصـف الليـل إلـى مـا بعـده،  االفجر، واألحوط وجوًب
  .اويخرج منها سحًر ابأن يدخلها عشاء مثًل

. >مــن فاتــه المبيــت األول )٣(ًالكــام النصــفين أحــد البيتوتــة الواجــب الهاشــمي:
  .)٤(أن يكون هناك من منتصف الليل إلى طلوع الفجر< فاألحوط وجوًبا

مـن الليلـة فـي منـى سـواء كـان النصـف األول أو  ايكفي أن يبيت نصًف > مكارم:
ال بأس أن يأتي الحاج إلـى مكـة لإلتيـان بأعمالهـا ليلـة الحـادي عشـر قبـل >  < ،الثاني

ويعـود إلـى منتصـف  منتصف الليل أو نفس يوم العيد بعد اإلتيان بأعمال منى الثالثـة،
  .<فجرى إذا وصل إلى منى قبل طلوع الالليل، بل يكفي حت

                                      
  . ٢٨٠وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
  .جوابهمهـ ، إال أنهم رفضوا ختم  ١٤٣٩ربيع اآلخر  ٩جواب مكتب النجف األشرف خطًيا، بتاريخ  )٢(
 هذا مفاد (مناسك الحج) بوضوح، فالحظ. )٣(

 . ١٢٧ ، س٥٢ات في الحج: استفتاء )٤(



’ËÖ]<êÞ^{{nÖ]<Ø{{ÃÖ]æ{{{áæ†�<<V<<¹]{{{{kéf<<Ê{{E<ê<ßÚ{î<<<D< <RSS< 

 وبـين، األول الليـل نصـف مبيـت بـين يتخيـر: عشـرة الحاديـة الليلة في الزنجاني:
 فيهـا يبيت أن ااستحباًب واألحوط) الفجر طلوع حين فيها التواجد أي( منى في اإلصباح

  ـ . الثاني النصف اختار إنـ  الصباح حتى الليل منتصف من
 إلى الشمس غروب من منى في يبيت أن اوجوًب األحوط: عشرة الثانية الليلة في
  .الواجبة مكة بأعمال لإلتيان حتى يخرج وال طلوعها

الحـاج أن  ىليلة الحادية عشرة، علالليلة الثانية عشرة، مثل الفي ( :))))١١١١((((جنـاينجنـاينجنـاينجنـاينلزلزلزلزا

ا بمنـى و أن يكـون حاضـًرأ ،يكون من غروب الشمس حتـى منتصـف الليـل فـي منـى
  ).لحظة طلوع الفجر
Vá^ãéfßiVá^ãéfßiVá^ãéfßiVá^ãéfßi< << << << <

 شـب #اننـد شـب دوازدe در حـا� المذكور أعاله يوافق المناسك الفارسـي ( -١
eزد �  -گذشت قبل مسأ�Ø  در چنانكه- �� �dو » شب اول نيمه بيتوته« ب  � �dـ��  » اصـباح« ب �r 
  .)٢()است
، حيث قال في المناسك ١٢فهل هو إعراض عن احتياطه الوجوبي بالنسبة لليلة  -٢

علـٰى مـن  -عشـرة ) وأّما بالنسبة إلى الليلة الثانيـة عشـرة والثالثـة٨٧٤العربي: ((المسألة 
: فاألحوط وجوًبا أن يبيت الحاّج في منٰى من غروب الشـمس إلـٰى -يجب فيها المبيت

 طلوعها، وال يخرج منه في هذه الفترة (أي بـين غـروب الشـمس إلـٰى طلوعهـا)، حّتـٰى
   لإلتيان بأعمال مّكة الواجبة). 

                                      
  www.zanjani.irالموقع الرسمي:  )١(

  .١٠٣٣-١٠٣٢المناسك الفارسي: م  )٢(
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 طلـوع قبـل بحضـوره يكتفـى، األول النصـف منـى في يكن لم إن السبحاني:
  .الفجر

توتـة الواجبـة، يجوز الخروج من منى فى فتـرة البي[استفتاء] هل  :)١(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
 يسـكنها التـي للخيمة المخصصة الحمامات كانت إذا فيما الحاجة، قضاء ألجل كوذل

  منى؟ خارج في عةواق الحاج

 خـرج فـاللو  كنتوتة الواجبة، ليفترة الب يا عدم الخروج فجواب) األحوط وجوًب
  .كفارةه اليتجب عل
  : منى في الليل نصف حساب كيفية): ٥( المسألة �

 ى طلوعهـا لــو أرادـن غـروب الشـمس إلــوط أن يحسـب مــاألحـ :الخمينـي
  ا إلى طلوع الفجر.ولو أراد النصف الثاني فمن غروبه ،النصف األّول

نصف الليـل يحسـب مـن أول الغـروب حتـى طلـوع الشـمس علـى     اخلميين:اخلميين:اخلميين:اخلميين:
        األحوط وجوًبا، واألحوط الحساب من الغروب الشرعي.

واألحـوط الحسـاب مـن مـن غـروب الشـمس إلـى طلـوع الفجـر، > :الخامنئي
الميزان في نصف الليل في المبيـت هـو النصـف مـن غـروب > .)٢(المغرب الشرعي<

  .)٣( <إلى طلوع الفجر، وكذا في منتصف الليل لصالة العشائينالشمس 

 هـو هـل منـى؟ فـي للمبيـت بالنسـبة عندكم الليل حّد هو ما س: :))))٤٤٤٤((((اخلـامنئياخلـامنئياخلـامنئياخلـامنئي
  الشمس؟ طلوع إلى أم الفجر طلوع إلى الشمس غروب

                                      
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )١(
 .١٢٢٦ م : المناسك الفارسي )٢(

  .١١٩مناسك حج (ويرايش جديد) : س )٣(

 www.leader.irمي لحج، على الموقع الرساالستفتاءات الملحقة بمناسك ا )٤(
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 طلـوع إلى الشمس غروب من النصف هو المبيت في الليل نصف في الميزان ج:
  .الفجر

VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi   
كيد لعدول السـيد الخـامنئي عـن احتياطـه بالنسـبة لكيفيـة حسـاب النصـف هذا تأ

  األول من الليل.
ــوئي ــتاني -)١(الخ ــاني - )٢(السيس ــيم -)٣(الخراس ــاض - الحك  - )٤(الفي

نصـف مـا بـين غـروب  :)٨(السيد صـادق -)٧(الحائري - )٦(مكارم - )٥(السبحاني
  الصادق. الشمس إلى طلوع الفجر

        بين سقوط القرص والفجر.منتصف الوقت     الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
 مـن ابتـداًء الليـل احتساب] )٩(وجوًبا[ فاألحوط األول النصف أراد من الزنجاني:

 قبـل منـى إلـى العـود أراد ومـن. الشـمس طلـوع إلـى وانتهاًء، المشرقية الحمرة ذهاب

                                      
، >سوى حد لزوم ٥٠٢: م ١< منهاج الصالحين نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوعها> )١(

  .٧٧٨المبيت بمنى، فإّن حّده النصف بين الغروب وطلوع الفجر< مناسك الحج واستفتاءاتها : س 
 .٢٨٠. مناسك الحج وملحقاتها : المشرقية الحمرة ذهاب من ال الشمس غروب من السيستاني: )٢(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(
  .٤٣ المستحدثة : المسائل )٤(
 .١٠٤٧ ورقم ،قه.١٤٢٩ /٥/١ بتاريخ خطي استفتاء )٥(

  http://makarem.ir: الموقع الرسمي )٦(
 .١٤٧ والعمرة : الحج في مسائل )٧(

 .١٣٧٣ق الحسي) جامع أحكام الحج والعمرة : م (غروب قرص الشمس عن األف )٨(

 /١١ /٢٧ بتـاريخ خطـي اسـتفتاء علـى بنـاء) وجوًبا( كلمة وأضفنا، المناسك في المسألة هذه ذكرت )٩(
  .٣٠٠١٦٧ ورقم، ش ه١٣٨٦
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 إلـى وانتهـاًء، القـرص استتار من ابتداًء الليل احتساب حقه في فاألحوط الليل منتصف
  .فجرال طلوع

يد حا�  :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين �  شب rاسبه آخر به نسبت �� �dر طلوع ب � �� آفتاب طلوع و 
�  بنا;�  كند احتياط �µای خروج ا زدe، شب در شب نيمه از بعد منا از ;� مغـرب  از را شب ��

�  از) �dب  � Mdرف  �ق) طرف � �� .كند حساب آفتاب طلوع �M  م
VäéfßiVäéfßiVäéfßiVäéfßi< << << << <

  لزنجاني حيث قال في المناسك العربي:سابًقا كانت المسألة احتياطية عند السيد ا

من يريد المبيت في منٰى النصف األّول مـن الليـل فـاألحوط فـي  )٨٧٨المسألة (( 
المشرقّية وانتهاًء إلٰى طلوع الشمس. ومـن  حّقه احتساب الليل ابتداًء من ذهاب الحمرة

داًء مـن ابتـ يريد العود إلٰى منٰى قبل منتصف الليل فـاألحوط فـي حقـه احتسـاب الليـل
  .)استتار القرص وانتهاًء إلٰى طلوع الفجر

  .الفجر أذان إلى المغرب أذان بين ما نصف الشيرازي:
  .الفجر وطلوع) المشرقية الحمرة ارتفاع( الشرعي الغروب بين ما نصف :عصفور آل

  وذهاب الحمرة: االختالف بين سقوط القرص فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

هم في اعتبار سـقوط القـرص أو قد عرفت اختالف عبائر الفقهاء، بل صريح بعض
ذهاب الحمرة، إال أن بعض المؤمنين قد يغفل عن ذلك ويعتقد اتفاق  الفقهاء علـى أن 
المقياس هو ذهاب الحمرة، من هنا قد يقع البعض في  الخطأ من جهة حساب الوقـت، 

  وقد يقع في الخطأ من حيث توقيت دخوله إلى منى، فالحظ!! 
  ول الوقت :): الشك في دخ٦( المسألة �

لى منى للمبيت فيها في النصف األول مـن الليـل ولكنـه إ إذا وصل :)١(السيستاني

                                      
 .١٠٣١المناسك الفارسي: م )١(
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  يمكنه البناء على عدم دخول الليل. ؛شك عند الوصول اليها في غروب الشمس وعدمه
  : ): الجبال المحيطة بـ (منى)٧( المسألة �

ن بعـض أث سفح الجبال التي تحّد منى هل هي من منـى حيـ: >س :)٢(السيستاني
: سفح الجبل ليس جزًءا من جمتًرا عن الوادي؟  ١٥٠الخيم تنصب على السفح بارتفاع 

جــزاء الجبــال التــي تحــّد منــى حيــث بلــغ مســاحة ألقــد تــم نحــت بعــض  س:><، منــى
  جزاء؟ كثر فهل يجوز المبيت في هذه األأأو  امتًر ٧٠المنحوت 

  .<لمبيت فيهمن الوادي فيجوز ا انه يعد عندئذ جزًءأ: الظاهر ج
  استفتاء:

  هل الجبال المحيطة بـ (منى) داخلة في (منى) وبالتالي يصح المبيت عليها؟ -أ
على فرض أن الجبال المحيطة بمنى ليست جزء منها، لو تمت إزالة جزء من  -ب

من ذلك، فمـا حكـم المبيـت  األرض (منى) أو قريًب اتلك الجبال، إلى أن أصبح مساوًي
  في ذلك المكان؟

  : ما أقبل من الجبل المحيطة بمنى فمنها، دون ما أدبر.)٣(بحانيالس
تلك الجبـال ليسـت مـن منـى، ولكـن إن أصـبحت مسـاوية ألرض منـى > مكارم:

ال بأس عند المبيت في منى فـي البيتوتـة  ولكنه قال في المناسك > .)٤(<يحسب من منى
  <.في سفوح الجبال التي في نواحي منى (وخاصة في حالة الزحام)

إن كانت داخلة في حدود منى فال إشكال فيها. ومـع الشـك يبنـى  -أ :)١(الحائري
على أنها داخلة في منى، هذا من ناحية العـرض. وأمـا مـن ناحيـة الطـول فحـدود منـى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ٢٨٠وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 . ٢٧٥الحج وملحقاتها : مناسك  )٢(

 ق.ه.١٥/٤/١٤٣٠فتاء خطي بتاريخ است )٣(

 .٣٥٥٥٧ش، ورقم ه.١٣٨٨ /١ /٩استفتاء خطي بتاريخ  )٤(
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واضحة، تبدأ من المكان القديم لجمـرة العقبـة، وتنتهـي فـي النقطـة المقابلـة بمـا قبـل 
  وادي محّسر.

  في منى فبإزالته ال تصبح األرض داخلة في منى. اداخًلالجبل الذي ال يكون  -ب
  ال يجوز بدون عذر. -المالك العالمات المنصوبة هناك. ب -أ :)٢(السيد صادق

  نعم، سفوح الجبال المحيطة بوادي منى جزء منه. -أ :)٣(الفياض
  ظهر جوابه مما سبق. -ب
  : ): العمارات على سفح الجبال٨( المسألة �

لسعودية باقتطاع مقدار من الجبال المحيطـة بمنـى، والبنـاء عليهـا قامت الحكومة ا
عمــارات لســكن الحجــاج ومبيــتهم، فقواعــد هــذه العمــارات ليســت علــى أرض منــى 

  الحالية، كما أنها ليست في قمة الجبل، فما حكم المبيت في هذه العمارات؟
ّد جـزًء مـن : إذا كان البناء في الجزء المنحوت من الجبـل الـذي يعـ)٤(السيستاني

الوادي فيجوز المبيت فيه أو في الجزء المقام عليه. وأما ما بنـي علـى سـفح الجبـل فـال 
  يجوز ألن سفح الجبل ال يعّد جزًء من منى.   

، وإن )منـى(مـن  )منـى(المشـرف علـى  )٦(: كل بناء صنع على صفح)٥(بحانيالس
  كانت القواعد داخلة في عمق الجبل. 

  اء على الجبل فالمبيت فيه مشكل.إذا كان البن :)٧(مكارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .١٩٤٧ق، ورقم ه.١٤٣٠ /٧/٧استفتاء خطي بتاريخ  )١(

 .٣، ٦٢، ٤١٤٧ق، ورقم ه.١٤٣٠ /٢٥/٥استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 ق.ه.٣/٧/١٤٣٠استفتاء مختوم بتاريخ  )٣(

 .٢٣٢٩استفتاء خطي برقم  )٤(

 ق.ه.١٥/٤/١٤٣٠فتاء خطي بتاريخ است )٥(

 هكذا كتبت في االستفتاء (صفح). )٦(

 .٣٥٥٥٧، ورقم  ١٣٨٨ /١ /٩استفتاء خطي بتاريخ  )٧(
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إن كانت تلك الجبال ضمن حدود منى، ولو من باب بنائنا مع الشـك  :)١(الحائري
  ا؛ فال إشكال في ما يبنى في محلها.على كونه من منى عرًض

  األحوط المبيت في غير السفح، بل داخل الوادي. :)٢(الحكيم
في منـى. وقـال  ابيت فيها مبيًتمع وقوعها على سفوح الجبال يكون الم :)٣(الفياض

  : ال مانع من المبيت في العمارات المذكورة.)٤(في استفتاء آخر
   ال يجوز بدون عذر.  :)٥(السيد صادق

  : للمبيت مكان على الحصول عدم): ٩( المسألة �

 يـتمكن ولـم، مجحـف غير وبسعر بحاله الئقة) منى( في خيمة الحاج يجد لم إذا
 وهل تكليفه؟ هو فما) شابه ما أو السن كبير أو امرأة لكونه( امثًل عالشار في البيتوتة من

  المبيت؟ عدم كفارة عنه تسقط
جـور أنتيجة لالزدحام الشديد وضيق المكان في منـى ترتفـع  س:> :)٦(السيستاني

رصفة لممانعة السـلطات أو وال يمكن السكن داخل منى في الشوارع واأل ،السكن فيها
ن يبيـت الحـاج فـي وادي أكما بالنسبة إلى النسـاء فهـل يكفـي بسبب الشعور بالحرج 
وال يجـوز ذلـك فـي العزيزيـة  ،ن يبيت في وادي محّسرأيجوز  ج:محّسر أو العزيزية؟ 

يجزيه االشتغال بالعبادة في بيته في مكة من قبل منتصـف الليـل الـى طلـوع <، >ونحوها
ا بحالـه لمبيت فـي منـى مجحًفـوكان دفع المال ل ،ا من ذلكن لم يكن متمكًنإالفجر، و

                                      
 .١٩٤٧ق، ورقم ه.٧/٧/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )١(

 . ٢٥٨فتاوى الحج والعمرة :  )٢(

 ق.ه.٣/٧/١٤٣٠استفتاء مختوم بتاريخ  )٣(

 ق.ه.١٢/٤/١٤٣٠استفتاء مختوم بتاريخ  )٤(

 .٣، ٦٢، ٤١٤٧ق، ورقم ه.٢٥/٣/١٤٣٠استفتاء خطي بتاريخ  )٥(

  . ٢٨١ -٢٧٥الحج وملحقاتها : مناسك  )٦(
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 ،ولكن تلزمه الكفارة على األحوط، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيـت ،جاز له تركه
  .<ايًضأوتجب عليه الكفارة  ،ان توقف على بذل مال باهض فلو تركه كان آثًمإو

 وال، سـقط احرجًيـ الواجـب أقـل بمقـدار ولو منى في المبيت كان إذا :)١(الحكيم
 كـان وإن، بالعبـادة امنشـغًل كـان لمـن مكـة فـي المبيـت يجـوز أنـه كمـا. الفدية تجب

  .فيها الفجر عليه يطلع بحيث الفجر طلوع قبل منى إلى الرجوع األفضل
 فـي بالعبـادة ويشـتغل، مكـة إلـى يرجـع أن عليـه السـؤال فرض في :)٢(السبحاني

  .الحرام المسجد
  .عليه الكفارة ثبوت الظاهر :)٣(الفياض

 فـال المبيـت أو الوقوف عن منى أو مشعر أو عرفات مواقف ضاقت لو الزنجاني:
 يختـار أن عليـه ولكـن، المواقـف بهـذه المتصلة األماكن في المبيت أو بالوقوف بأس

  .المساوية أو المنخفضة األمكنة دون، منها العالية األمكنة
تنصب بعض مخيمات الحّجاج خارج منى بسـبب كثـرة الحجـيج، فمـا  :)٤(مكارم

  ال بأس في ذلك عند الضرورة، وإّال فال يجوز. ج: لحكم؟ا
 لـم وإن، بالعبادة واالشتغال بمكة الكون وهو، ببدله اإلتيان عليه :)٥(السيد صادق

  .المبيت ترك كفارة فعليه يفعل

                                      
  ق.ه.١٤٢٩ /٧/٢ بتاريخ مختوم استقتاء )١(
  .١٠٩٧ برقم خطي استفتاء )٢(
) : ٧٩٨سـؤال(ق. وفـي الموقـع الرسـمي ورد هـذا االسـتفتاء : ه.١٤٢٩ /١٤/١ بتـاريخ مختوم استفتاء )٣(

هناك عدد من الحجاج ال يمكنهم المبيت في مخيمات منى وال يمكنهم المبيـت علـى األرصـفة بــ(اإلفتراش) 
  وذلك لمنع الدولة الشديد منه فما هو الحل في نظر سماحتكم لهكذا مكلف ؟ 

  . الجواب : لهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ويشتغلوا بالعبادات فيه تمام الليل
 . ٤٦٧: س ١لجديدة الفتاوى ا )٤(

 ق.ه.١٤٢٨ /٢٩/١٢ بتاريخ خطي استفتاء )٥(
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  : الزحام لشدة الوصول تأخر): ١٠( المسألة �

 الوقـت فـي لالوصـو من منعته الزحام شدة ولكن، منى إلى مكة من خرج لو س:
  ذلك؟ في تقصيره عدم رغم الكفارة عليه يجب فهل، المطلوب

  .ااألحوط وجوًب ىالكفارة عل عليه :)٢(مكارم -)١(الخوئي
إذا حصل عائق اتفاقي من وصوله إلى منى قبيـل منتصـف الليـل >:)٣(السيستاني

 قبل وأما لو كان يعلم بأنه لو لم يخرج من مكة ،خروجه من مّكة فال شيء عليه بعد

للزحـام  منتصف الليل بساعتين مثًال فال يمنكه الوصول إلى منى قبيل منتصف الليل
  .<حوط ثبوت الكفارة عليهالخروج فاأل خّرأفي الطريق ومع ذلك 

طــواف الزيــارة والســعي  امــن خــرج مــن منــى أول الليــل أو قبلــه قاصــًد س:> 
  وطواف النساء:

ولكـن منعـه  ،وعاد إلى منى ،لليلـ ما حكمه إذا انتهى من أعماله قبل نصف ا١
   الزحام من الوصول إليها قبل منتصف الليل؟

وإن بـات فيهـا لزمتـه كفـارة شـاة  ،إذا كان قد خرج من مكة فال شيء عليه ج:
وإال تلزمـه  ،هـذا إذا لـم يتوقـع التـأخير فـي الوصـول بسـبب الزحـام .على األحـوط

  ى.الكفارة على األحوط حتى في الصورة األول
إلى منى ولـم  اا حكمه إذا انتهى من أعماله بعد منتصف الليل ثم عاد فوًرـ وم٢

   يصل إليها إال قبيل الفجر أو بعده؟
وكذلك إذا وصـلها  ،تلزمه كفارة شاة لو لم يصل إلى منى قبل طلوع الفجر ج:

                                      
، والمـذكور فـي السـؤال التـأخر بمقـدار ربـع سـاعة الزدحـام ٧٩٥مناسك الحـج واسـتفتاءاتها : س  )١(

  السيارات.
 http://makarem.ir:  الموقع الرسمي )٢(

  . ٢٨٣ – ٢٨٢وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(
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   .قبل ذلك على األحوط
الواقـع  ـ إذا انتهى من أعماله بعد منتصف الليل فهل له أن يـذهب إلـى منزلـه٣

   في مكة الجديدة لبعض الحاجات ثم يعود إلى منى؟
  .<إلى التأخير في الرجوع إلى منى اال يجوز إال إذا كان مضطًر ج:

لو وصل الحاّج إلى منى بعد منتصف الليل بسـاعة ولـم يـدرك وقـت  :)١(الحائري
  ستحبابّي.يكفِّر باالحتياط االم؛ المبيت في النصف الثاني من الليل، وذلك بسبب الزحا

لو تأخر بمقدار ساعة عن الوصول إلى منى فـي النصـف الثـاني  :)٢(السيد صادق
من الليل نتيجة زحام السيارات فاألحوط وجوًبا أن عليه كفارة شـاة مـع التقصـير، ومـع 

  القصور فاألحوط استحباًبا.

إذا كان تأخّره بعد الغروب الشرعي وجب عليه المبيت في  :))))٣٣٣٣((((السيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادق
الثاني، وال شيء عليه. وأما إذا كان تأخره بعد النصـف الثـاني، فـإن كـان عـن النصف 

  تقصير فاألحوط وجوًبا الكفارة بشاة، وإن كان قصوًرا فاألحوط استحباًبا.
  : المبيت عدم كفارة): ١١( المسألة �

 تـرك بتكـرر الكفـارة تتكـررو .شـاة من ترك المبيت الواجب بمنـى فعليـه كفـارة
  .)٤(شاة ليلة للك بمنى المبيت

، يــذبحها فــي أي موضــع، واألحــوط اأو ناســًي اكــان أو جاهًلــ امتعمــًد :الخمينــي
 مـن مقـداًرا منـى فـي كـان فإن الليل تمام منى خارج يكن لم من( استحباًبا في (منى).

                                      
  .١٤٥ : والعمرة الحج في مسائل )١(
 . ١٣٧٥جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(

 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام  )٣(

 .وجوًبا األحوط على مكارم: )٤(
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 كـان أو نصـفه قبـل خـرج وإن. عليـه الكفارة عدم في إشكال فال نصفه إلى الليل أول
  ).الوجوب عدم يبعد ال وإن عليه الكفارة لزوم فاألحوط خارًجا الليل أول من مقداًرا

جاهــل والناســي وال بــين ال ،وال فــرق فــي ذلــك بــين المعــذور وغيــره الخــامنئي:
  . وغيرهما على األحوط

   منه بالحكم. األحوط التكفير فيما إذا تركه نسياًنا أو جهًال :الخوئي

إذا  س:، >كمـمنـه بالحـ أو جهـًال ااًناألحوط التكفير فيما إذا تركه نسي :السيستاني
ول أإذا بقي في منى من  ج: ا من المبيت في منى عن عذر فهل عليه كفارة؟ترك مقداًر

حوط و إال فـاأل ،أو من قبيل النصف إلى طلوع الفجر فـال شـيء عليـه ،الليل إلى نصفه
مـن الليـل درك الحاج المبيت بمنى في النصـف الثـاني ألو  س:، ><ن يكفر بشاةأا لزوًم

ا كخمس دقائق هل تلزمـه الكفـارة؟ وهـل يفـرق فيـه بـين االختيـار ا يسيًرا تأخًرمتأخًر
واالضطرار للخطأ في تقدير وقـت الوصـول أو لتعسـر الحصـول علـى وسـيلة النقـل أو 

يثبـت عليـه  ج: ا بمبدأ النصف الثـاني الشـتباه فـي الحسـاب ونحـوه؟لعدم معرفته جيًد
ر ـلـى منـى ألمـإوله ـأخر وصــتـذا كان قد خرج من مكـة والكفارة على األحوط إال إ

ى وقـت ه الزحـام مـن الوصـول إلـى منـإذا أخـّر س:، ><الزحام غيـر المتوقـعـطارئ كـ
عاد بعده إلى مكة فهل عليه الغروب فوصل بعده بدقائق وبقي فيه حتى منتصف الليل و

   . )١( <عليه دم شاة ج: شيء؟
ع الجهــل أو النســيان أو االضــطرار أو ال تجــب الفديــة المــذكورة مــ الحكــيم:

إذا بـات > الحرج. نعم، لو كان االضطرار بسـبب غلبـة النـوم فالظـاهر لـزوم الفديـة.
وكذا إذا بات بغير مكة وإن كـان  ،بمكة غير منشغل بالعبادة كان عليه لكل ليلة شاة

ذا قضـى منشغًلا بالعبادة، والمتيقن من ذلك ما إذا قضى تمام الليل خارج منـى، أمـا إ

                                      
  . ٢٨٣وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
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بعضه خارجها من دون أن يتحقق المبيت الواجب ففي وجوب الفديـة إشـكال وإن 
  .<كان أحوط وجوًبا

 وال تجـب عليـه الكفـارة، إذا اضطر أن ال يبيت في منى لم يكـن عاصـًيا، مكارم:
  وصّح حجه.

 جهًلـا أو نسـياًنا المبيـت تـرك إذا فيما التكفير وجوب عدم األقوى :الخراساني
  .أحوط التكفير كان وإن، قصور عن كان إذا بالحكم منه

ما هو حكم الخروج مـن منـى حـال المبيـت بمقـدار خمـس  س: :))))١١١١((((اهلامشياهلامشياهلامشياهلامشي
يجب عليه على األحوط البقاء في النصف الثاني من الليل في  ج: دقائق أو أكثر عمًدا؟

وإن لم يبق لذلك أو كان مبيته في  .مفروض السؤال إذا كان خروجه في النصف األول
لنصف الثاني من الليل وخرج بذلك المقدار من منى فاألحوط التكفيـر بشـاة إذا كـان ا

  عالًما عامًدا.
 النـوم أو المـرض غلبـه ومـن، بالحكم جاهًلا أو غافًلا أو ناسًيا كان من الشيرازي:

  .عليه شيء ال بمنى البيتوتة يدرك فلم
 فـي النـوم هوأخـذ منـى إلـى يصل فلم المكرمة مكة من خرج من السيد صادق:

 فلـم النـوم أو المـرض غلبـه ومـن، بـالحكم جاهًلـا أو غافًلـا أو ناسًيا كان ومن، الطريق
 له كان أو، للبيتوتة مكان منى في يكن لم إذا وهكذا. عليه شيء ال بمنى البيتوتة يدرك
. >إذا وصل إلى منى بعد أشبه ما أو مرض أو خوف من منى في المبيت من يمنعه عذر

عي بعشر دقائق أو أقل أو أكثر بقليل فـاألحوط عـدم الكفايـة، واألحـوط الغروب الشر
وجوًبا أن يبقى النصف الثاني، ولو خرج مكتفًيا بالنصف األول فعليه كفـارة شـاة علـى 
األحوط استحباًبا في غير المقّصر<، >لو تأخر بمقدار ساعة عن الوصـول إلـى منـى فـي 

                                      
  www.hashemishahroudi.orgالموقع الرسمي  )١(
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رات فاألحوط وجوًبا أن عليه كفـارة شـاة مـع النصف الثاني من الليل نتيجة زحام السيا
  .)١(التقصير، ومع القصور فاألحوط استحباًبا<

 بـذلك يـأثم لـم بالحكم اجاهًل أو اساهًي أو اناسًي منى غير في بات إذا :الدين زين
 لـه ظهر ثم منى من أنه يظن أو يعتقد موضع في بات إذا وكذلك الفدية، عليه ووجبت

  .منها ليس انه
  .عليه شيء ال الجاهل :رعصفو آل

  :اإلخالل بدقائق فقط :  تنويه
تجب الكفارة إال إذا كان الخروج بمقدار دقائق قليلة جًدا كدقيقتين  :)٢(الخامنئي

  إلى خمس دقائق مثًال بحيث ال يضر بصدق المبيت في تمام النصف عرًفا.
علـى  ويوجـب الكفـارة ،ا يضـر بالمبيـت الواجـبيسـيًر الخروج ولـو :)٣(الخوئي

  إليه . األحوط مع االضطرار
ال بد من مراعاة النصـف الحقيقـي ، وال عبـرة بالمسـامحة العرفيـة فـي  :)٤(الحكيم

  المقام.
جـل توتة الواجبة، وذلـک أليجوز الخروج من منى فى فترة البيهل  :)٥(الخراساني
عـة سـکنها الحـاج واقي يمة التيما إذا کانت الحمامات المخصصة للخيقضاء الحاجة، ف

توتـة الواجبـة، لکـن لـوخرج بيا عدم الخروج فى فترة الفى خارج منى؟ األحوط وجوًب
  .ه الکفارةيفالتجب عل

  : المبيت وجوب من المستثنون): ١٢( المسألة �

                                      
  .١٣٧٥ -١٣٧٤العمرة : م جامع أحكام الحج و )١(
 .١٢٢مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )٢(

 . ٦٤٨، س  ٢٣٧:  ١صراط النجاة  )٣(

 . ٢٥٧فتاوى الحج والعمرة :  )٤(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٥(
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  ال يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على طوائف:
  .)١(ولكن عليهم الكفارة بهم. يعتني منهم: المرضى ومن

ولكن علـيهم  ف على ماله المعتد به من الضياع أو السرقة في مكة.ومنهم: من خا
  .الكفارة

ـ  والتسـبيح والـذكر القـرآن وقراءة كالصالةـ  ومنهم: من اشتغل في مكة بالعبادة
إلــى الفجــر ولــم يشــتغل بغيرهــا إال الضــروريات كاألكــل والشــرب بقــدر االحتيــاج، 

  وال كفارة عليه.  وتجديد الوضوء وغيرها.
  : : تفاصيل حول االشتغال بالعبادةهتنوي

 تمـام أو ليلتـه تمـام مكـة فـي بالعبـادة اشتغل من يستثنى :)٢(الخراساني -الخوئي
  .الليل دخول بعد منى من خرج إذا ليلته من الباقي

گر اول شب را در مكه بود و بعـد از نصـف شـب در  :)٣(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين [استفتاء] ا
 M� حرم مشغول عبادت شد عبادت نصـف شـب  M� صـبح كفايـت از مبيـت از نصـف شـب

  صبح در م�Q . كند �� خ�� ؟
  .جواب) كفايت ¾� كند

ـه  �Oاسـت، مكـه قد �Qاز مبيت در مـ �Q[استفتاء] آ�� مراد از اشتغال در مكه كه مستث
  است �� مطلق مكه؟

ه است. �Oجواب) مراد مكه قد  
                                      

 .آخر بعض وجوًبا واحتاط، بذلك بعضهم أفتى )١(

الموقع كن أقوى عدم اعتبار النظر إلى الكعبة المشرفة< >المراد هو مكة القديمة، واألحوط إن لم ي )٢(
 http://wahidkhorasani.comالرسمي: 

  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٣(
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r M̂سوب . شود كه مورد اسـ تثناء از بيتوتـه واجـب [استفتاء] آ�� نظر به كعبه، عباد
شد؟ �� �Qدر م  

  جواب) احوط إن × يكن أقوى عدم احتساب است.
االشتغال بالعبادة في مكـة فـي النصـف األول مـن الليـل ال يوجـب  :)١(السيستاني

وإنما يوجبه االشتغال بالعبادة مـن قبـل  سقوط وجوب المبيت بمنى في النصف الثاني،
 وإطافـة الحجـيج وقـراءة القـرآن ر إلـى الكعبـةوتكفي النظـ منتصف الليل إلى الفجر،

واإلجابة على األسئلة الدينية مع اإلتيان بهـا بقصـد القربـة لصـدق كـون فـي طاعـة اهللا 
  تعالى.

استحباب النظر إلى الكعبة المشرفة هل يشمل حالة اسـتتار  س: :)٢(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  نعم. ج:الكعبة بستارها المعروف؟ 

بالعبـادة، وإن كـان األفضـل  امـن كـان منشـغًليجـوز المبيـت فـي مكـة ل الحكيم:
  الرجوع إلى منى قبل الفجر، بحيث يطلع عليه الفجر فيها.

 ال يـنم ولـم الفجــر طلــوع إلى الليـل منتصف من بالعبادة اشتغل إذا :)٣(الهاشمي
 فعليـه بالعبـادة االشـتغال يصـدق ال بنحـو الليـل من الشطر هذا في نام وإذا عليه، كفارة

  . مكة في كان أينما بالعبادة االشتغال ويكفي الكفارة،
يستثنى من يشتغل طوال الليل في مكة بأعمال الطـواف أو عبـادة أخـرى،  مكارم:

وال يشتغل بعمل آخر إال الحاجات الضرورية. كما يستثنى من يأتي إلى مكـة لإلتيـان 
لـدعاء أو هـل تعتبـر قـراءة القـرآن أو ابالمناسك ويعود إلـى منـى قبـل طلـوع الفجـر. >

                                      
 . ٢٨١ الحج وملحقاتها :مناسك  )١(

  هـ . ١٤٣٩/ شهر رمضان/  ٢٨استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )٢(
 .١٢١، س ٥٠، استفتاءات في الحج:  ٨٢٧، س ٢١١الستفتاءات: أجوبة ا –الصراط  )٣(
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الصالة في المسجد الحرام أو النظر إلى الكعبة من العبـادات التـي تجـب علـى الحـاج 
 ركـل مـا ذكـ ج: بّد من الطـواف عنـد البيتوتـة؟ المسجد الحرام، أم ال عند البيتوتة في

  .)١(<يعتبر عبادة ويكفي
 نوكـا، الليل جميع مكة أعمال تستوعب لم إذا: عشرة الحادية ليلة في الزنجاني:

 عليـه فيجـب، الفجـر طلـوع حـين فيهـا واإلصـباح منى إلى الذهاب يمكنه وقت هناك
 أو الليـل منتصـف قبـل أعمالهـا من فرغ قد يكون أن بين فرق دون من، بمنى اإلصباح

 بـل، القديمـة مكـة حـدود يتجـاوز أن األولـى الصورة في ااستحباًب األحوط نعم، بعده
 تكـون أن بمكـة العبـادة فـي ويشـترط. لفجـرا طلوع إلى الليل منتصف من بمنى يبيت

  .المستحبات من غيرها دون الواجبة بأعمالها
 يبقـى أن مكـة إلـى الليـل دخـول بعد منى من خرج لمن يجوز وكذلك الفياض:

  الفجر. إلى بالعبادة مشتغًلا فيها
َمــن اشــتغل بالعبــادة فــي مكــة تمــام ليلتــه مــا عــدا الحــوائج يســتثنى  الســبحاني:

  ألكل والشرب ونحوهما. واألحوط أن يخّص عبادته بالطواف وصالته.الضرورية كا
يجوز االشـتغال فـي مكـة المكرمـة بالعبـادة بـدًلا عـن البيتوتـة بمنـى،  الشيرازي:

وال فـرق فـي ذلـك  -فيذهب إلى المسجد الحرام أو يجلس في البيت بمكة المكرمة، 
 واألدعيــة قــراءة القــرآنو ويشــتغل بالعبــادة كالصــالة -والجديــدة  بــين مكــة القديمــة

وهـو مـن أذان  مخّيـًرا بـين النصـف األول والظاهر أنه يكفيه نصف الليـل، واالستغفار،
وهـو مـن منتصـف الليـل إلـى أذان  وبـين النصـف الثـاني، المغرب إلى منتصف الليل،

األظهر أنه ال يكفي النظـر إلـى الكعبـة، وكـذا . >الفجر،وحينئذ يسقط عنه البيتوتة بمنى
  .)٢( <العلم مذاكرة

                                      
  . ٤٧٠ س:  ١ الجديدة الفتاوى )١(
  .١٥١أرشيف أجوبة المسائل الشرعية، الحج، س )٢(



’ËÖ]<êÞ^{{nÖ]<Ø{{ÃÖ]æ{{{áæ†�<<V<<¹]{{{{kéf<<Ê{{E<ê<ßÚ{î<<<D< <RUO< 

 فـي البيتوتـة عـن بـدًلا بالعبـادة المكرمة مكة في االشتغال يجوز :)١(السيد صادق
 بـين مخيـًرا الليـل نصف كفاية تبعد وال، والقديمة الجديدة مكة بين هنا فرق وال، منى

 الحـرام المسـجد فـي الوجـود مجـرد يكفـي وال، >الثـاني النصـف وبين األول النصف
<، >من اختار العبادة أحد النصفين فغلبه النعاس لمدة قصيرة مشرفةال الكعبة إلى والنظر

  كفاه إن لم يعّد تارًكا للعباردة عرًفا<.

 ولكنـه الثـواب، وفيـه عبـادة العلم وطلب الكعبة إلى النظر  :))))٢٢٢٢((((السيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادقالسيد صـادق
 علـى وغيـره المرشـد جـواب نعم األظهر، على بمنى المبيت عن البدل من العبادة ليس

  ثالث. أو كدقيقتين قليلة لدقائق كان إذا يضرال  االسئلة
 فيكفيـه الفجـر، طلـوع إلـى والعبـادة بالنسـك امشتغًل مكة في بقي إذا :الدين زين

 ينشـّق أن قبل منى إلى يرجع أن الصورة هذه في له واألفضل منى، إلى العود عن ذلك
  .الفجر

  لسقوط المبيت في منى: فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

يستاني والشيرازيين بكفاية االشتغال بالعبـادة فـي قد عرفت اكتفاء رأي السادة الس
الحلـق فـي منـى أن  النصف  الثاني من الليل، فيمكن لمقلديهم بعد القيـام بالتقصـير أو

، ايذهبوا إلى سكنهم في مكة المكرمة ويستريحوا إلى قبل انتصاف الليل بسـاعتين مثًلـ
غلون بـأداء أعمـال مكـة انتصـاف الليـل ويشـت قبيـلبحيث يكونون في بيت اهللا الحـرام 

المكرمة إلى طلوع الفجر، وعلى فرض انتهائهم من األعمال قبل طلوع الفجر يقومـون 
  بصالة الليل وبعض الطاعات.

                                      
 . ١٣٨٢  -١٣٨١ -١٣٨٠والعمرة : م جامع أحكام الحج )١(

 .١٣٨٢جامع أحكام الحج والعمرة: م  )٢(
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وإيجابية هذه الطريقة: قيامهم بأعمال مكة المكرمـة، وسـقوط المبيـت عـنهم فـي 
  إلى استراحة األجسام عدة ساعات. اتلك الليلة، مضاًف

  قدان معنويات وروحية المبيت في منى.والسلبية: هي ف
  : المدنيين عقبة تجاوز): ١٣( المسألة �

مـن طـاف بالبيـت وبقـى فـي عبادتـه ثـّم خـرج مـن مّكـة  :الخراساني -الخوئي
 ويجـوز دون أن يصل إلـى منـى. وتجاوز عقبة المدنيين، فيجوز له أن يبيت في الطريق

  .عليه كفارة وال. النهار في لرميا إدراك إلى منى إلى الرجوع في التأخير لهؤالء

آ�� مـراد، طـواف از اول شـب اسـت �� شـامل  ٢١٩[استفتاء] ص  :)١(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
� . شود؟   يک ساعت بعد و �� دو ساعت بعد ن��

 MQجواب) طواف از اول وقت عشاء نبايد بگذرد، و بنا;� احتياط واجب دو سـه سـاع
گر از عقبه م � صورت ا �µاند ، در ا �O ای عبادت �; �Qره به م ای ر. >� � بگذرد و �M روز ;� �dدني

ود اش�ل ندارد. �;  
ذكرتم في المناسك أن ممن يستثنى من وجوب المبيت عليـه  س:> :)٢(السيستاني

في منى من خرج من مكة للعود إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فإنـه يجـوز لـه أن ينـام 
لـى مـن خـرج مـن مكـة فهل ينطبق هـذا الفـرض ع، في الطريق قبل الوصول إلى منى

للعود إلى منى فوصل إلى حي العزيزية أو نحوها مما هو بعد عقبة المـدنيين فنـام فيهـا 
مورد الفرض المـذكور هـو الخـروج مـن  :ج سواء كان المبيت في محل سكنه أم ال؟

مـن المدينـة  ًاواألحياء التي تقع بعد عقبة المدنيين تعد في العصـر الحاضـر جـزء مكة،
  .<يشملها الفرض المذكورالمقدسة فال 

                                      
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )١(
 . ٢٨٢وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
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فيما يرتبط بالمبيت في منى وتجـاوز عقبـة المـدنيين، هـل  س: :))))١١١١((((السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
هذا الحكم يقتصر على هذا الموضع (عقبـة المـدنيين) أو يشـمل جميـع مخـارج مكـة 

  يختص بالخروج من مكة الحالية. ج:المكرمة في الوقت الراهن؟ 
 فنـام منـى اقاصًد القديمة مكة يوتب من خرج من على الكفارة تجب ال الحكيم:

  .أصبح حتى الطريق في
 قبـل عشـر الحـادي ليلـة بأعمالها لإلتيان مكة إلى الحاج يأتي بأن بأس ال مكارم:

 منتصـف إلـى ويعـود، الثالثـة منى بأعمال اإلتيان بعد العيد يوم نفس أو الليل منتصف
  .الشمس طلوع قبل منى إلى وصل إذا حتى يكفي بل، الليل
 بيوتهـا وتجـاوز مكـة مـن خـرج ثـم عبادتـه فـي وبقـى بالبيت طاف من فياض:ال

  منى. إلى يصل أن دون من الطريق في يبيت أن له فيجوز، القديمة

ال يشـمل االسـتثناء مـن كـان عازًمـا مـن األول تـرك المبيـت بمنـى،  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
زيـة ويجوز لمن يبدو له ذلـك بعـد تجـاوز مكـة القديمـة فيجـوز لـه المبيـت فـي العزي

  ونحوها في الطريق إلى منى اختياًرا.
 علـى يعـزم ولم الليل انتصاف قبل مكة في بالعبادة المشتغل فرغ إذا :عصفور آل
 إلـى يصـل ال أنه علم ولو منى إلى والتوجه مكة من الخروج عليه وجب بها؛ االشتغال

 أنه علم إذا منى إلى والتوجه الخروج عليه يجب هل ولكن. الليل انتصاف بعد إال منى
 نـام وإن الوجـوب الشيخ عند واألقوى، قوالن ال؟ أم الفجر طلوع بعد إال إليها يصل ال
 عقبـة تجاوزه عدم صورة في كله هذا. شاة ذبح النوم مع له يستحب ولكن. الطريق في

  .فدية غير من ااختياًر النوم له فيجوز التجاوز صورة في وأما، المدنيين
  

                                      
  هـ . ١٤٣٨/ جمادى األولى /  ٤استفتاء مختوم من مكتب النجف األشرف، بتاريخ  )١(
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  جمرات :: محطة قطار ال المسألة �

محطة (القطار الجمرات) تقع في أعلى الجبل، وهـي أبعـد مـن الجمـرة الكبـرى، 
فهل االستفادة من القطار فـي هـذه الحالـة يضـر بالمبيـت فـي منـى لـيًال؟ وهـل يجـوز 

  االستفادة من القطار للرجوع من الجمرات إلى المخيمات في اليوم الثاني عشر ؟

الفـرض المـذكور، وال إشـكال فـي  نعم، يضر بالمبيـت فـي :))))١١١١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
  الرجوع إلى المخيمات.

  المسألة: نوم نصف الليل كامالً: �

[استفتاء] ك¯ قبل از رسيدن به م�Q نيـت مبيـت داشـته اسـت، : )٢(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
� ك¯ـ كـه بـه قصـد مبيـت بـه مـ�Q رفتـه  �dوقت مبيت خواب بوده است و #چن â در �و

ايد؟ است و� در â وقت مبيت خواب بوده �O . است. آ�� از مبيت واجب كفايت  
يد نيت مبيت را مقارن �� اول جـزء شـب داشـته  جواب) نسبت به نيمه اول از شب ��
ده مبيـت او  گر در م�Q بوده و نيت داشته و بعـد خـوابش ;� شد ، و� نسبت به نيمه دوم ا ��

  Bيح است.
 نائًما كان فإن بيت،الم ليلة في يقظة حال في يكون أن يجب ال  :))))٣٣٣٣((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق

  النية. منه سبقت إذا كفى، آخره إلى الوقت أول من ولو عليه أو مغمى
  

  

  

                                      
  .٥، ٤٦، ١١٦٣٣هـ،  وبالرقم  ١٤٣٩جمادى األولى  ١٦استفتاء خطي ، بتاريخ  )١(

  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٢(

  .١٣٣٨لعمرة: م جامع أحكام الحج وا )٣(
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  : منى من النفر وقت): ١٤( المسألة �

أن ينفر بعد الزوال، وال يجوز قبله، ومن نفـر  لزميوم الثاني عشر ي من جاز له النفر
  الرمي.  بعد يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أي وقت منه شاء

  .والمرافقين واألطفال للنساء الزوال قبل النفر يجوز :)١(الشيرازيان
  :عشر الثاني ليلة) منى( من الخروج) ـ ١( فرع
 إلـى وذهـب الليـل نصـف بعـد عشر الثاني ليلة منى من الحجاج أحد رجلو خ س:

  الظهر؟ قبل منى إلى يأتي أن عليه يجب فهل، مكة
 النفـر يسـتطيع فلـن أتى لو كان وإن، لظهرا قبل منى إلى العود يجب ال الخميني:

  . الظهر قبل
 يجـيء بـأن ولـو، منـى في كان لمن الزوال بعد النفر يكون أن الواجب الخامنئي:

 إلـى الذهاب فيجوز، الغروب قبل الرمي بعد وينفر الجمرات لرمي الزوال بعد مكة من
 .الـزوال بعد ينفرو الجمرات لرمي عشر الثاني يوم يرجع ولكن الليل منتصف بعد مكة

ا عليه، من قبيل الشخص الـذي رمـى نعم من لم يكن الرمي في اليوم الثاني عشر واجًب>
الجمرات ليًال للعذر، فإذا خرج من منى ليًال بعد منتصف ليلة الثاني عشـر وبعـد الرمـي 

  .)٢(<ليًال، فال يجب عليه الرجوع إلى منى للنفر منها بعد الزوال
للرمي فـي اليـوم الثـاني عشـر، فـإن كـان  الذهاب إلى (منى)يلزمه : )٣(السيستاني

  عن مباشرة الرمي لم يلزم الذهاب للنفر.معذوًرا 

                                      
  .٩٧٧ ممسألة،  ١٠٠٠ / ٥٣٠س الحج : أحكام: السادس الفصل: العبادات )١(
  . ١١٧مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )٢(
   . ٢٧٨مناسك الحج وملحقاتها :  )٣(
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لو رمى النساء الجمرة ليلة الثانية عشر ـ بناء على تقليد مـن يجـوز  س:: )١(الحكيم
ا للنفـر بعـد ا ـ وذهبن إلى مكة هل يجب عليهن الرجوع إلى منـى نهـاًرلهن ولو اختياًر

  نعم يجب عليهن الرجوع. ج:وال؟الز
: يجب الرجوع إلى منى قبل الظهر، وإن جاز تأخير الرمـي لمـا بعـد )٢(الخراساني

 الظهر.

 عشـر الثـاني ليلـة يرجمون الذين السن وكبار والمرضى للنساء بالنسبة :)٣(الفياض
 منـى إلـى يعـودوا أن يجـب هل، األول الليل منتصف انقضاء بعد مكة إلى يعودون ثم
 الحـاج علـى يجـب إنمـا فإنـه، يجـب ال أنـه الظـاهر الـزوال؟ قبل للنفر عشر الثاني ومي

  .اليوم ذلك منى في المتواجد
  يجب أن يرجع لغاية النفر. :)٤(السبحاني

  :عشر الثاني صبيحة) منى( من الخروج) ـ ٢( فرع

، لو خرج من منى فال يجب عليه العود لينفر بعد الـزوال: )٥(الخامنئي -الخميني 
  وإن كان ذهابه مكة قبل الظهر غير جائز.

يجوز له الخروج قبل الزوال ال بعنوان النفر، بل لحاجة ثم يرجع لينفـر  :)٦(الخوئي
من المكث فتـرة  بّد في العودة المرور بالسيارة بعد الزوال، بل ال ييكفال و بعد الزوال.

ترك الرجـوع عمـًدا، ليس له > من الزمن بحيث يصدق على الخروج بعده عنوان النفر.

                                      
 . ٢٥٩فتاوى الحج والعمرة :  )١(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(
 . ٤٥ المستحدثة : المسائل )٣(

 .١٣٥٣ق، ورقم ه.٧/١٤٣٠/ ٧استفتاء خطي بتاريخ  )٤(

 . ١٢٣٧المناسك الفارسي : م  )٥(

  . ٥٣٣: س ٣،   ٧٨٤ س:  ٢ النجاة صراط )٦(
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، >لو خرج الحاج من منى قبل الزوال بنية العود وبقي في مكـة ولـم )١(<ومن دون عذر
يرجع إلى اليوم الثالث عشر، ماذا عليـه؟ ليرجـع فـي اليـوم الثالـث عشـر، ويمكـث هنـا 

  .)٢(مدة<
جـاز  -كأن خّلف متاعه فيها -بقى فيها علقة له تقتضي العود أذا إ> :)٣(السيستاني

 علـى العـود إليهـا. ان عازًمان كإو اعلى األحوط لزوًم ال لم يجز له ذلكإو ،الخروج له

ليها بعده إن يعود أيجوز  بل ،ليها قبل الزوالإ هن يكون عودأوعلى التقديرين ال يجب 
راك الـزوال فـي إدليس المناط هـو  <، >و في نهار اليوم الثالث عشرأفينفر قبل الغروب 
ف ما يقتضي فلو خّل ،بل عدم النفر قبل الزوال من ذلك اليوم ،عشر منى في اليوم الثاني

ن أا حـوط لزوًمـو األ ،العود ـ كأثقاله ـ لزمه العود ليكون نفره منهـا قبـل الغـروب مـثًال
هـل يشـترط فـي المتـاع الـذي يبقيـه  س:، ><ف فيها ما يقتضي العـودن لم يخّلإيعود و

في ـم يكـأا لـه لًكـون مــن يكأفر ـرض النـغود لـالحاج في منى ليسوغ له الخروج والع
ن يكون لـه علقـة أبل يعتبر  ،ا لهن يكون ملًكأال يشترط  ج: رفه؟ـت تصـون تحـن يكأ

عـراض عنـه ا اإلولكن كـان ناوًيـ ،ا في منىالحاج متاًع ىبقألو  س:<، >به يقتضي العود
إذا لـم  ج: عشـر؟ بقاؤه في الترخيص له في الخروج قبل زوال اليوم الثانيإفهل يكفي 

ن كان إيعد علقة له يقتضي العود الى منى ال اثر لتركه فاالحوط عندئذ عدم الخروج و
  . <ا للعودناوًي

  .الزوال بعد منها لينفر) منى( إلى العود يجب ولكن، الخروج يجوز الحكيم:

                                      
 . ٥٣٤: س   ٣صراط النجاة  )١(

 . ٨٢٨مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )٢(

  . ٢٧٨ – ٢٧٧الحج وملحقاتها : مناسك  )٣(
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: إذا لم يكن الخروج بعنوان النفـر جـاز، ووجـب الرجـوع للنفـر، وإن )١(الهاشمي
  حوط ترك الخروج منها.كان األ

 لإلفاضـة ويعود، الزوال قبل ويخرج بمنى رحله يترك أن للحاج يجوز الزنجاني:
 ـ ولـو يعود أن يكفيه بل، منى في الزوال عند يكون أن عليه يجب وال. الزوال بعد منه
  .الزوال بعد نفره ليكونـ  الزوال بعد

 أو الحـرام المسـجد عمـالأل عشـر الثاني اليوم صباح منى من خرج لو السبحاني:
هـل يجـوز  س:>.الظهـر بعـد منها النفر في يشارك حتى إليها الرجوع عليه يجب، لغيره

الخروج من منى صبيحة يوم الثاني عشر ثم الرجـوع إليهـا قبـل الـزوال أو بعـده ألجـل 
  .)٢(يجوز الخروج بشرط العود قبل الزوال ألجل النفر< ج:النفر؟ 

 بـأن النهـائي والخـروج النفـر بنيـة خروجـه يكـون ال أن شريطة يجوز :)٣(الفياض
  .الزم غير فهو منى في المتاع ترك أما، العودة على اعازًم يكون

  .الزوال قبل يرجع كان إذايجوز  :)٤(الشيرازيان
  ): النفر قبل رمي النائب :١٥( المسألة �

ى إلـى يجب أن يبقى في منـمن كانت وظيفته االستنابة في الرمي؛  :)٥(الخراساني
  أن يتم الرمي عنه.

  
 

                                      
 .١٢٦، س ٥٢استفتاءات في الحج:  )١(

 . ١٣٥٣هـ ، ورقم ١٤٣٠/ رجب المرجب/  ٧استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 . ٤٧ المستحدثة : المسائل )٣(

. وأضاف السيد صادق: >ال يبعد جواز نفر النساء والضعفاء وكبار السن ١٧٠٦ م الحج : مناسك جامع )٤(
ما شـابه< جـامع أحكـام الحـج  قبل الزوال، كما يجوز لكل من كان بقاؤه يوجب الضرر أو العسر أو الحرج أو

 .١٣٦٧والعمرة: م 

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٥(
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  �   آداب منى وأيام التشريق �
  :التكبير بعد الصلوات ): ١٦( المسألة �

 :وجـّل عـن قـول اهللا عـّز× قـال: سـألت أبـا عبـداهللا مسـلم بن صحيح محمدـ ١
 ؟ قال: التكبير في أيام التشريق، صالة الظهر من يوم}َواْذُكُروْا الّلَه ِفي َأيَّاٍم مَّْعُدوَداٍت{

النحر إلى صالة الفجر من اليوم الثالث، وفي األمصـار عشـر صـلوات، فـإذا نفـر النـاس 
  . )١(النفر األول أمسك أهل األمصار، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكّبر

  ): المقام في منى :١٧( المسألة �

واف للط ان الخروجـو كـيستحب المقام بمنى أيام التشريق وعدم الخروج منها ول
المندوب، ويستحب التكبير فيها بعد خمس عشرة صالة أولها ظهـر يـوم النحـر، وبعـد 

اهللا  ،اهللا أكبـر>عشر صلوات في سائر األمصـار، واألولـى فـي كيفيـة التكبيـر أن يقـول: 
وهللا الحمد، اهللا أكبر علـى مـا هـدانا، اهللا أكبـر  ،اهللا أكبر ،واهللا أكبر ،ال إله إال اهللا ،أكبر

  .<أبالنا قنا من بهيمة األنعام، والحمد هللا على ماعلى ما رز
سعيه في نهار اليوم الحـادي عشـر هـل تى بطواف الحج وأمن  س:: )٢(السيستاني

لـه البقـاء فـي مكـة مشـتغًال  حم يـرجألى منى ليقضـي بقيـة نهـاره فيـه إله العود  حيرج
   ك. يحتمل أرجحية العود الى منى و لكن لم يثبت ذل ج: بالطواف و نحوه؟

  ): الصالة في مسجد الخيف :١٨( المسألة �

يستحب أن يصلى فرائضه ونوافله في مسجد الخيف، روى أبو حمزة الثمالي عـن 
من صّلى في مسجد الخيف بمنى مئة ركعة قبل أن يخرج منـه >أنه قال  ×أبي جعفر

، ومـن ، ومن سّبح اهللا فيه مئة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبةاعدلت عبادة سبعين عاًم
هلل اهللا فيه مئة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، ومن حمد اهللا في مئـة تحميـدة عـدلت 

  .<وجّل أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل اهللا عّز
                                      

  .٢٧١:  ١٤ الشيعة وسائل )١(
 . ٢٧٦ج وملحقاتها : مناسك الح )٢(
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  : آداب المقام في مكة المكرمة:تنويه
 كتابنـا فـي منها الخروج وآداب، المكرمة مكة في المقام آداب بعض عن تحدثنا

، والعشـرين الرابعة والفائدة، والعشرين الثالثة الفائدة، األول الملحق ،<بينات آيات فيه>
  .فراجع

  
  



 

  

 

  

 الفصـل الثالث والعشرون

 رمـي الجمــــــار
  

  
  





 

  
  

  

  �  وقت الرمي و كيفيته  �
 ): وقت الرمي :١المسألة ( �

وهناك موارد مسـتثناة تتضـح  إلى غروبها. )١(وقت الرمي من طلوع الشمس متفق:
  أو الالحقة. في (فصل مزدلفة) خالل بعض المسائل السابقةمن 

  ): واجبات الرمي :٢المسألة ( �

  النية الخالصة هللا تعالى كسائر العبادات. -١
  إلقاؤها بما يسمى رمًيا، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز. -٢
  أن يكون الرمي باليد فال يجزئ بغيرها.   -٣
  تحسب التي لم تصبها. إصابة الحصاة الجمرة، فال -٤
  إلى رميه. أن تكون إصابتها مستندة -٥
  العدد سبعة حصيات.  -٦
  تالحق أي تتابع الحصيات، فلو رمى دفعة ال يحسب إال واحدة. -٧
 الزيادات في حجم الجمرات :): ٣المسألة ( �

  يجوز الرمي من الطابق األول.الخميني: 

مـرة المتعارفـة القديمـة بامتـداد لـو زادوا علـى الج من حيث العرض: الخامنئي:
بنائها أماًما وخلًفا إلى أمتار، فإن تمكن من معرفة مكان الجمرة السابقة ومـن رميـه بـال 

ويجزيـه ذلـك.  مشقة وجب عليه ذلك، وإال فيرمي أي موضع شاء من الجمـرة الحاليـة
على فرض جواز رمي مجمـوع الجـدار فـاألحوط عـدم رمـي النقـاط الواقعـة خـارج >

                                      
 .٦٣٢الخوئي: المقصود طلوع أول القرص ال كامله. مناسك الحج واستفتاءاتها : س  )١(
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يجوز الرمي من الطابق األرضـي واألول، وأمـا مـا بعـده > من حيث االرتفاع: .)١(<منى
  .)٢(فهو خالف االحتياط<

ا، فإن لم يتمكن األحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابًق :الخراساني -الخوئي
ا آخر لرمـي المقـدار المزيـد عليـه، من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخًص

  ك بين العالم والجاهل والناسي.وال فرق في ذل

� [استفتاء]  :)٣(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين �µش داده �� توجـه بـه ا Mـت عـرض گسـ� ـره از }� كـه >�
  شده، آ�� ر. هرجای آن ��q است؟

ّكـن در â وقـت و �� جواب)  MO ر. شود و در صورت عدم Úرۀ اص يد rاذات �� >� ��
د. يب بگ��   حر� بودن آن، ��

        تنبيه:تنبيه:تنبيه:تنبيه:
راسـاني يحتـاط وجوًبـا بالنسـبة للرمـي مـن الطـابق األول، أمـا ينقل بأن الشيخ الخ

  بالنسبة لألدوار الثاني فأعلى، فيفتي بعدم اإلجزاء.
أجريـت فـي اآلونـة االخيـرة تغيـرات كبيـرة علـى الجمـار الثالثـة : )٤(السيستاني

ويتمثل ذلك في إقامة عدة طوابق: طابق تحـت األرض وطوابـق فوقهـا يمـر بهـا جـدار 
ي بدًال عن العمود السابق، وهذا الجدار مجوف لعرض أكثر من عشرين مخصص للرم

مترًا وطرفـاه مـدبّبان، ويحتمـل أن يكـون العمـود السـابق فـي وسـطه، وأحـد الطـرفين 

                                      
 .١٢٦ مناسك حج (ويرايش جديد) : س )١(

 ).٠١٦٢٨٢) (١٤٤٢١٨ش، ورقم (ه.١٣٨٦ /١٨/١٠استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٣(
 . ٢٣٩الحج وملحقاتها : مناسك  )٤(
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ــــــئلة ــــــدة أس ــــــا ع ــــــا، وهن ــــــر خالفه ــــــة واآلخ ــــــاه القبل ــــــدببين باتج  :الم

   من أي الطوابق المشار إليها يجوز الرمي؟ -أ
   ر المذكور؟من أي مكان يرمى الجدا -ب
   هل يجوز رمي الجدار من كال جانبيه حتى في جمرة العقبة الكبرى؟ -ج

رض، وال يجـوز مـن غيـره علـى وز الرمـي مـن الطـابق األول فـوق األيجـ -الجواب: أ
  .حوط وجوًبااأل
من وسطه  يجوز الرمي في المقدار الموازي من الجدار للعمود السابق كمقدار متر -ب

وال يجزي رمي غيره على األحوط، ومـع عـدم إحـراز المكـان  إذا أحرز كونه كذلك،
  الموازي للعمود فاألحوط لزومًا التكرار.

  يجوز ذلك. -ج
>أما من حيـث الطـول فـال يبعـد االجتـزاء برمـي المقـدار المرتفـع منهـا علـى قاعـدتها 
األرضية بمقدار قامة إنسان متعارف بل أزيد منه بقليل<، >لـو أصـابت الحصـاة العمـود 

  .)١(لكن شك في أنه الجزء األصلي أم المزيد فاألحوط اإلعادة<و
يجوز رمي المنطقة الوسطى مـن الجمـرة الجديـدة > من حيث العرض: الحكيم:

يكفي رمـي <، >من دون تدقيق في ذلك، واألحوط وجوًبا عدم االبتعاد كثيًرا في الرمي
ومن حيث االرتفاع . )٢(<خمسة أمتار عن يمين الموقع القديم وخمسة أمتار عن شماله

إذا زيدت الجمرة في ارتفاعها بإضافة البناء عليها أشكل االجتزاء برمي الزيـادة، بـل > :
  .  <ا االقتصار في الرمي على المقدار السابقاألحوط وجوًب

                                      
  . ٢٣٨وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
 . ٢٤٠فتاوى الحج والعمرة :  )٢(
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ال  >.ال بأس برمي الجمرات من كافة أطرافها طوًال وعرضًا من الزيادة: )١(الفياض
  .)٢(ابق الثاني والثالث والرابع<بأس برمي الجمرات من الط

يكفي رمي أي موضع من الجمرات حتى ما زيد عليها أخيًرا، وال بأس  الزنجاني:
برمي االسمنت الذي يغطيها أو يفصل بين أحجارها، وال يعتبر أن يرمي المقدار الـذي 

  كان سابًقا من الجمرات.

اء جدار الجمـرة. جميع أجز ىفي الوضع الحالي، يصح الرمي إل  :))))٣٣٣٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين
  ا يجزئ الرمي من الطوابق العليا.وأيًض

ا  :)٤(مكــارم نظــًرا إلعــادة بنــاء عمــود الجمــرات وتوســيع مســاحته طــوًال وعرضــً
يكفـي رمـي الحصـى  ج:وارتفاًعا، فما حكم رمي الجمرات على األعمـدة الجديـدة؟ 

ر فـي باتجاه األحواض الموجودة فعـًال، وكـذلك يمكـن رمـي األعمـدة لتقـع األحجـا
  األحواض.

يجوز الرمي من الطابق الثاني، ولكن األحوط أن يكون الرمي للجمـرة  الهاشمي:
  بمقدارها المتعارف سابًقا، أما إذا زيد في ارتفاعها كثيًرا فال يكتفى برمي االرتفاعات.

فـإن علـم بوضـوح × يجب الرمي باتجاه الموقع الذي رماه إبراهيم السبحاني:
فيكفي رمي الجدار فـي أي بقة فعلى المحرم أن يرمي هناك، وإال اتجاه االسطوانة السا

موقع منه. >عليه أن يصبر حتى يرمـي مـن الطـابق األرضـي إال إذا كـان الصـبر حرجًيـا 
  .)٥(فيكفي حينئذ من الطابق الثاني، وإال فالثالث<

                                      
   www.alfayadh.com : الموقع الرسمي )١(
  ق.ه.١٤٢٨ /٢٨/١٢استفتاء مختوم بتاريخ  )٢(
 www.zanjani.irالموقع الرسمي:  )٣(

 . ٣٨٨: س  ٣الفتاوى الجديدة  )٤(

 هـ . ١٤٢٩محّرم الحرام /  /٥استفتاء خطي بتاريخ  )٥(
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وقد أصـبح قسـم مـن أمتـار  .وقد طّولت الجمرات أخيًرا إلى عّدة أمتار الحائري:
 )منـى(ة العقبة خارًجا منها، فاالكتفاء برمي المقدار الخارج من جمرة العقبـة مـن جمر

وأّما باقي أمتار جمرة العقبة وكذلك جميع أمتار الجمرتين الصغرى والوسطى،  .مشكل
فالظاهر كفاية ضرب أّي جزء منهـا بـالرمي وإن كـان األحـوط اسـتحباًبا رمـي الوسـط 

  .المحاذي للجمرة القديمة
ا،  زيان:الشيرا يجـوز رمـي األجـزاء المضـافة علـى عمـود الجمـرة طـوًال وعرضـً
  : إال الخارج من منى فال يرميها. )١(السيد صادقوأضاف 

ال يجوز الرمي على غير المقدار األصلي من الجمـرة، والحـد بينـه  :)٢(زين الدين
لمقدار وبين الجزء المستحدث معلوم وواضح، ومع الشك فيه فال بد من االقتصار على ا

  المتيقن أنه األصلي منها.
  االختناق: فكاالحتياط و فكبين  فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

، إال أن قد عرفت خالف الفقهـاء بشـأن رمـي الزيـادات الحادثـة علـى الجمـرات
وفــي الجــزء  بعــض المرشــدين أو الحمــالت تصــّر علــى الرمــي مــن الطــابق األرضــي

يـاط بعـض الفقهـاء. وهنـا مهما كان الثمن. وعلة ذلك هو احت المسامت للجمرة السابقة
أقول: إذا أمكن ذلك بال رؤيـة للمـوت فـال بـأس. وأمـا إذا كـان الزحـام شـديًدا جـًدا 

  والنساء تتساقط أو تختنق فالتشدد واالحتياط ليس في محله.
توضيح ذلك: إذا كنا فـي العديـد مـن السـنوات صـححنا أصـل الحـج والوقـوفين 

يج إلى مـن يـرى صـحة الوقـوف مـع حسب رأي بعض الفقهاء ورجعنا وأرجعنا الحج
العامة، فما بالنا في رمي الجمرات نتوقف في تصحيح الرمي بالرجوع في االحتياط إلى 

  نفس المراجع الذين صححوا لنا الحج!!

                                      
  . ١٢٠٨: م  جامع أحكام الحج والعمرة )١(
 .١٥٤ بين المكلف والفقيه : س )٢(
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؟! لمـاذا نلـزمهم الزيـاداترمـي لحجيج الذين يفتي مـرجعهم بجـواز ثم ما ذنب ا
  ؟!برمي المقدار القديم من الجمرةأيًضا 

  إليك هذا االستفتاء الموجود في موقع السيد السيستاني:وأخيًرا 
أنـي  ىبعض الحاجات أصرت أن تدخل الزحام لرمي الجمـرات بنفسـها حتـ س:

 ىشاهدت واحدة منهن قد أغمي عليها وأخرجـت مـن الزحـام، ثـم عـادت مـرة أخـر
ل هـ ،إلكمال الرميات وأغمي عليها مرة ثانية، وعادت المرة الثالثـة وأكملـت الرميـات

  يوجد أي إشكال شرعي؟
الغيـر  ىففـي مثـل هـذا الحـال يمكـن الرجـوع إلـ ،: ال يجوز المخاطرة بالنفسج

  ورمي أي موضع من المرمي، وكذا في الطابق العلوي، فسماحة السيد يحتاط في ذلك.
  :خلفها  من العقبة جمرة رمي): ٤( المسألة �

  .الحائط بأصا لو يجزيه وال، كاٍف فهو الجمرة أصاب إن الخميني:
بإزالة الجدار الخلفـي لجمـرة  اقامت السلطات السعودية أخيًرس: > :)١(السيستاني

: ال يجتزي به على األحوط لـو لـم يكـن ج العقبة فهل يجتزي برمي هذا الجانب منها؟
انبيـه حتـى فـي جمـرة العقبـة رمـي الجـدار مـن كـال ج حكـمتقّدم قبل قليل < وأقوى

  .الكبرى، فالحظ
 - الزنجــاني -)٣(الخراسـاني - )٢(الحكـيم - الخــوئي - كـارمم - الخـامنئي

  . أيًضا الخلف من رميها يجوز: الشيرازيان -)٥(الصافي -)٤(الفياض
  

                                      
  . ٢٣٩الحج وملحقاتها : مناسك  )١(
 . ٢٢٩ فتاوى الحج والعمرة : )٢(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(

 . ٤١ المستحدثة : المسائل )٤(

 .٦٨٧استفتاءات حج : س  )٥(



’ËÖ]<oÖ^{{nÖ]<Ø{{<�ÃÖ]æ{{{áæ†<V<<Ú…{¢]<ê…^Û{{<<<< <SMM< 

  طريقها : شيئًا  في): إصابة الحصاة ٥المسألة ( � 

  لو وصلت بسبب اصطدام الحصى بحصى آخر لم تحسب.  الخامنئي: -الخميني 
جواز االجتـزاء بمـا إذا رمـى فالقـت الحصـاة فـي الظاهر  الخراساني: -الخوئي 

طريقها شيًئا ثّم أصابت الجمرة، نعم إذا كان ما القته الحصاة صلًبا فطفرت منه فأصابت 
  الجمرة لم يجزىء ذلك.

لو اصطدمت حصـاته بحصـاة شـخص آخـر فوقعـت حصـاته علـى  :)١(السيستاني
خـر قـد دفعـت حصـاة هـذا الجمرة فأصابتها أجزأت، إَال إذا كانت حصاة الشخص اآل

  الشخص إلى جهة الجمرة فأصابتها لذلك. 
إذا أصابت الحصاة التي رمى بها الجمرة بمعونـة حصـاة أخـرى رمـى بهـا  مكارم:

  شخص آخر لم يكف.
إذا القت الحصاة شيًئا في طريقها إلى الجمرة حتى أصابها أو اصطدمت  الحكيم:

  بشيء فارتدت على الجمرة وأصابتها أجزأت.
يجوز االكتفاء بما إذا القت الحصـاة فـي طريقهـا إلـى الجمـرة شـيئا ثـم  ياض:الف

أصابت الجمرة، إال إذا كان ذلك الشيء جسًما صلًبا، وتكون إصـابتها الجمـرة مسـتندة 
  إلى الطفرة من ذلك الجسم الصلب ال إلى الرمي.

 إذا رمى الحصيات على الجمرة فالقـت شـيًئا مـرت عليـه فـي طريقهـا الشيرازي:
وأصابت الجمـرة فـال بـأس بـذلك، وتكـون محسـوبة. إال إذا كـان ذلـك الشـيء صـلًبا 

فـي  السيد صادقكالحجارة فطفرت منه الحصاة وأصابت الجمرة فال تجزئ. ووافقـه 
  ذلك إال أنه احتاط وجوًبا في عدم اإلجزاء ولم يفت به.

  ال يكفيه أن تصطدم بشيء ثم تثب منه إلى الجمرة. زين الدين:
  

                                      
  . ٢٣٥وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
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 ): الطهارة في الرمي :٦مسألة (ال �

  ال يعتبر في الحصى الطهارة وال في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.  متفق:
  األولى أن تكون طاهرة من النجاسة، وأن تكون نظيفة من الوسخ. الحكيم:

األولى بل األحـوط أن تكـون الحصـيات طـاهرة، فـال يرمـي بهـا إذا  زين الدين:
  ة.كانت معلومة النجاس

  ): المواالة في الرمي :٧المسألة ( �

ال تجب المواالة بين رمي الجمرات (الصغرى والوسطى والكبـرى) وإنمـا متفق: 
  الخالف في اشتراط المواالة في رمي الحصيات على الجمرة الواحدة:

 رمـيتجـب المـواالة فـي  : ال)٢(الحـائري - )١(الحكـيم - الخامنئي - الخميني
  .الحصيات

األحوط ترك الفصل بين رمي الحصـيات السـبع ورعايـة المـواالة > :)٣(السيستاني
العرفية بينها، نعم إذا رمى أربع حصيات ونسي أن يكمـل وانتقـل إلـى األخـرى ورمـاه 
سبًعا فتذكر نقصان األولى فله أن يرجع ويكمل األولى سبًعا وال يضر مثل هذا الفصـل 

لـتمكن مـن إكمـال الرمـي أو من رمى أربع حصيات وخـرج لعـدم ا> <،في صحة رميه
الرمي، وهل تفـوت  يستأنف إلحضار المزيد من الحصيات فهل له تكميل ما أتى به أو

المواالة بالفصل بمقدار خمس أو عشر دقائق؟ رعاية المواالة في رمي الحصيات السبع 
  .<ر المذكور محل إشكال ومنعاهو األحوط لزوًما، وتحقق المواالة مع الفصل بالمقد

األحوط وجوًبا المواالة في الرمي، وإذا رمى أربع حصيات متتاليـة وتـرك  :مكارم
  الباقي نسياًنا أو جهًلا جاز اإلكمال وإن فاتت المواالة.

                                      
  . ٢٣٩فتاوى الحج والعمرة :  )١(
 .١١٩مرة : مسائل في الحج والع )٢(

 . ٢٨٩وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(
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تعتبر المواالة في الرميـات األربـع األّول مطلًقـا، فيوجـب اإلخـالل بهـا  الزنجاني:
امسـة والسادسـة فكـذلك بطالنه حتى بالنسبة إلى الجاهل والناسي. وأما فـي الرميـة الخ

. نعــم، يعــذر فيهمــا  -مختــارين كانــا أو مضــطرين -بالنســبة للعــالم والشــاك العامــدين 
الجاهل والناسي. وأما بالنسبة للرمية السابعة فال تجب مراعاة المواالة فيها مطلًقا، فيجوز 

  اإلخالل بها ولو عمًدا.
  : تجب المواالة في الرمي عرًفا.)١(الفياض

شترط المواالة في رمي الجمـار إال فـي الحصـاة السـابعة، فيجـوز لـه ت السبحاني:
  تأخيرها إلى آخر النهار. 

ال تجب المـواالة بين الحصيات، نعم لـو كـان الفاصـل بينها طويًال  الشيرازيان:
  . وال تجب المواالة بين الجمرات.)٢(استأنف الرمي من جديد

يات السـبع ورعايـة المـواالة األحوط تـرك الفصـل بـين رمـي الحصـ زين الدين:
العرفية بينها، نعم إذا رمى أربع حصيات ونسي أن يكمـل وانتقـل إلـى األخـرى ورمـاه 
سبًعا فتذكر نقصان األولى فله أن يرجع ويكمل األولى سبًعا، وال يضر مثل هذا الفصل 

  في صحة رميه.
  �  الزيادة واالستئناف �

  ): زيادة الرمي احتياطًا :٨المسألة ( �

إن كان شاًكا فرمـى احتياًطـا فـال مـانع، وكـذا إن لـم يكـن : )٣(مكارم -لخمينيا
  شاًكا ولم يقصد الزيادة، وإن كان االحتياط مطلوًبا [بعدم فعل ذلك في هذه الصورة].

                                      
  ق.ه.١٤٢٩ /١٢/١١استفتاء مختوم بتاريخ  )١(
 على األحوط. السيد صادق: )٢(

 . ٤٢٩المناسك المحشى :  )٣(
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إذا فرغ من الرمي وابتعد من المرمى ثم شك في إصابة بعـض  س:: )١(السيستاني
  يجوز.ج:أو أكثر احتياًطا؟  رجع ويرمي حصاةيجوز له أن يهل الحصيات 

لـو رمـى أكثـر مـن السـبع احتياًطـا فـال  :)٣(السيد صادق -الهاشمي -)٢(الحكيم
  إشكال فيه.

 ): استئناف الرمي من جديد :٩المسألة ( �

لو شك في عدد الحصى ، فنوى رفع اليد عما مضى والشروع من جديد، فمـا  س:
  حكم رميه ؟

يجزئ، وإن كان ال يمكن رفع اليـد عمـا  :)٥(الخراساني -)٤(الخامنئي -الخميني
  مضى.

   .ال بأس :)٧(السيد صادق -)٦(الهاشمي

بعد رمى بعض الحصـيات، هـل يصـح لـه اإلعـراض عنهـا،  س:  السيستاين:السيستاين:السيستاين:السيستاين:
   واستئناف الرمي من جديد؟

  .))))٨٨٨٨((((    عبر االيميل (يجوز) ج:

                                      
 . ٢٣٧الحج وملحقاتها : مناسك  )١(

 . ٢٣٣فتاوى الحج والعمرة :  )٢(

 . ١٢٠٢: م  جامع أحكام الحج والعمرة )٣(

 .١٢٩٢لفارسي: س لمناسك اا )٤(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٥(
 .١٢٩، س ٥٣ات في الحج: استفتاء )٦(

 . ٤/  ١٢٨/ ١٠٢٢٠استفتاء خطي برقم  )٧(

  .٧٥٥٠١٧رقم االستفتاء  – arabic@alsistani.orgاستفتاء عبر االنترنت  )٨(
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جـه وأما مكتب النجف األشرف (ال يصح اإلعراض في نفسه مع وقوعها علـى الو
  .)١(الشرعي الصحيح)

من شّك في عدد الرميات وألغاه، ثّم استأنف الرمـي بسـبع رميـات  الزجناين:الزجناين:الزجناين:الزجناين:
  .نعم، صّح رميه، وال شي ء عليه ؟اأخرٰى، هل يكون رميه صحيًح

  
  �  الشـكوك في الرمـي � 

  ): الشك في عدد الرمي أو الوصول :١٠المسألة ( �

ى يتيقن كونه سبًعا، وكـذا لـو شـك لو شك في عدد الرمي يجب الرمي حت متفق:
في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقن به، والظن فيمـا ذكـر بحكـم 

  الشك.
لو شـك فـي العـدد واحتمـل النقصـان قبـل الـدخول فـي رمـي الجمـرة  الخميني:

تيان ليحرز السـبع حتـى مـع االنصـراف واالشـتغال بـأمر آخـر علـى المتأخرة يجب اإل
و شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدمـة فـإن أحـرز رمـي أربـع األحوط، ول

حصيات وشك في البقية يتمها على األحوط، بل وكـذا لـو شـك فـي ذلـك بعـد إتيـان 
  .وظيفة المتأخرة، ولو شك في أنه أتى باألربع أو أقل بنى على إتيان األربع وأتى بالبقية

خر مترتب عليه، أو كان الشك إال أن يدخل في واجب آ الخراساني: - ئيالخو
  بعد دخول الليل.
إذا شك فـي اإلصـابة وعـدمها بنـى علـى العـدم إال مـع التجـاوز عـن  السيستاني:

ما حكم مـن  س:> المحّل، كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق، أو بعد دخول الليل
صـرافه إذا كان شكه بعد ان ج: ن يدخل في الجمرة الالحقة؟أشك في عدد الرمي قبل 

                                      
  هـ ، إال أنهم رفضوا ختم جوابهم. ١٤٣٩ربيع اآلخر  ٩مكتب النجف األشرف خطًيا، بتاريخ جواب  )١(
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تدارك وإال لزمه الرجوع و ،وال يجب عليه العود و التكميل ،ا مضىوصدق الفراغ عرًف
من يقف قريًبا من الجمرة ويرميها ولكن ال يرى بعينه إصـابة  س:> <،النقيصة المحتملة

يكفيــه  ج: الحصــى لهــا لكثــرة الحصــيات المتجهــة إلــى الجمــرة فهــل يجزيــه ذلــك؟
  .)١(<زها حين اإلصابةمّياالطمئنان بإصابتها وإن لم ي

ال يعتني بالشك مع دخوله في العمل المترتب على الرمي شرًعا، وإال : )٢(الهاشمي
  يأتي بالمشكوك.

نهـاء العمـل بـاإلعراض إعنـد تجري قاعدة الفراغ والتجاوز في الرمي  :)٣(الحكيم
عتقـاد مـا مجـرد االأنهـاء العمـل. إو نحو ذلك من مظـاهر أو باالنشغال بعمل آخر أعنه 

  جراء القاعدة.نهاء العمل فال يكفي إلإب
ال يلـزم رؤيـة إصـابة الحصـاة للجمـرة، بـل يكفـي االطمئنـان  :)٤(السيد صـادق

  باإلصابة، أو يخبر بها ثقة على األظهر.
 ): الشك في الصحة بعد الفراغ :١١المسألة ( �

مـى سـبع بنى على الصحة إذا علـم أنـه ر ؛لو شك بعد الفراغ من الرمي في الصحة
  . )٥(حصيات
  الجمرة المتقدمة : رمي في الشك): ١٢( المسألة �

لو شـك بعـد الـدخول فـي رمـي الجمـرة المتـأخرة فـي إتيـان المتقدمـة أو  متفق:
  صحتها ال يعتني بالشك.

  

                                      
 . ٢٨٩ – ٢٣٧وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 . ١٣٤، س ٥٥ات في الحج: استفتاء )٢(

 . ٢٣٣فتاوى الحج والعمرة :  )٣(

  . ٨١٦مسألة : م  ١٠٠٠ – ١٢١٠والعمرة : م  جامع أحكام الحج )٤(
  وكذا إذا شك في العدد بعد االنتهاء مع عزمه على رمي السبعة.  صادق: السيد )٥(
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  �  الجمرات الثالث  �
    : إجماالً الثالث الجمرات رمي): ١٣( المسألة �

 والوسـطى والعقبـة فـي نهـار جمـرة األولـىيلزم الحاج رمي الجمار الثالث: أي ال

  .)١(حتى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت تلك الليلة، يوم الحادي عشر والثاني عشرلا
 كـان وإن، اليـوم ذلـك في الرمي عليه يجب ال عشر الثالث ليلة بات من الفياض:

  .وأجدر أحوط
  : الجمرات بين الترتيب): ١٤( المسألة �

بالجمرة األولى ثم الوسطى ثم العقبة، فإن خالف تجب  يجب الترتيب بأن يبتدئ
  نسيان. ولو كانت المخالفة عن جهل أو اإلعادة حتى يحصل الترتيب

إذا نسي أو جهل فرمـى جمـرة بعـد أن رمـى سـابقتها أربـع حصـيات  السيستاني:
  .ا، وال يجب عليه إعادة رمي الالحقةكمالها سبًعإأجزأه 

ة بعـد أن رمـى سـابقتها أربـع حصـيات أجـزأه إذا نسـي فرمـى جمـر :الخراساني
  .وال يجب عليه إعادة رمي الالحقة ،اإكمالها سبًع

وهـي مـا إذا نسـي فرمـى جمـرة قبـل  ،يستثنى مـن ذلـك صـورة واحـدة الفياض:
  .ا، وال تجب عليه إعادة رمي الالحقةكمالها سبًعإسابقتها أربع حصيات أجزأه 

 الرمـي إعـادة ااسـتحباًب األحوطفـ ونحـوه جهـل عـن كـان إن :)٢(السيد صـادق
  .هو يقدر لم إن يستنيب أو، بخطأه علم عندما بالترتيب
  : ): تقديم الجمرات الثالث على الذبح١٥( المسألة �

بعـد أن رمـى  -لو لم يتمكن الحاج من الذبح والحلق أو التقصير في اليوم العاشر 
الجمـرات الـثالث قبـل أن فهل يمكنه في اليوم الحادي عشر أن يرمي  -العقبة الكبرى

                                      
  .آخرين عند وجوبي واحتياط، البعض عند فتوى )١(
  . ٨٢٣ م : مسألة ١٠٠٠ )٢(
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  يأتي بالذبح؟
 :)٥(الحـائري  -)٤(الهاشمي -)٣(مكارم ـ )٢(السيستاني -)١(الخامنئي ـ الخميني
  نعم، يجوز.
قبـل  الث أو إحداها يـوم الحـادي عشـر جهـًالمن رمى الجمرات الث : )٦(الخوئي

  ال تجب إعادة الرمي.الحلق أو التقصير 
  ي اليوم الحادي عشر، فال إشكال في رميه.: إذا كان لن يذبح ف)٧(الخراساني

[استفتاء] ك¯ كه روز عيد حلق �� تقص�� نكـرده اسـت . توانـد  :)٨(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين
خـ�� انداختـه  � M� ك¯ـ كـه ذ÷� را از روز عيـد � �dرات ث~ث را ر. كنـد؟ #چنـ �< eزد روز ��

رات ث~ث را ر. كند؟   است . تواند >�
واهد  � �N كه M̂ ، در صور ايد بنا;� احتياط واجب جواب) خ�� �O حلق �� تقص�� eزد روز ��

 ، گـر قبـل از حلـق �� تقصـ�� ايـد و ا �O .ـرات ثـ~ث را ر ابتداء حلق �� تقص�� كنـد و بعـد >�
� نسـبت  �dايد، و #چن �O وده، بعد از حلق، ر. را بنا;� احتياط واجب اعاده �O .رات را ر �<

 �O �÷ذ eزد واهد روز �� � �N كه M̂ ايد، بنا;� احتياط واجـب اول ذ÷� كنـد و بعـد به ذ÷� در صور
ايد. �O .ر  

                                      
  . ١٣٠٣المناسك الفارسي : س  )١(
 . ٢٨٩وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(

  . ٤٢٤المناسك المحشى:  )٣(
 . ٨٣٤، س ٢١٢ أجوبة االستفتاءات: -الصراط )٤(

 موقع (الحائري). )٥(

 .٦٥٤: س ١صراط النجاة  )٦(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٧(
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٨(
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م   ̂� ع�� و ا�s~صة ا� آخر أ�� خ�� الذ÷� ا� اليوم اsادى ع�� أو الثا � M� [استفتاء] مع
 ��حرام يوم العيد أو لي�M اsادی ع ðÉا �q التحلل �ل �q سبيل ا �é ،خر Éيق أو ما قبل ا ��الت

  أو يوم اsادی ع�� ...؟
 �Éجواب) ا. خ�� اsلق و التقص�� عن الذ÷� � M� حوط  

لو لم يتمكن الحاج من الذبح والحلـق أو التقصـير فـي  س: :))))١١١١((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
فهل يمكنه في اليوم الحادي عشر أن يرمي  -بعد أن رمى العقبة الكبرى -اليوم العاشر 

  ج: نعم، واهللا العالم. الجمرات الثالث قبل أن يأتي بالذبح؟
  �  ـتنابةالزحـام و االسـ  �

  : الزحام وشدة الرمي): ١٦( المسألة �

 فـي االسـتنابة يصح ال النهار نهاية إلى الخلوة أوقات بتحري ولو الرمي إمكان مع
  ي.الرم

  من يستطيع الرمي بنفسه ولو بعد الظهر؛ ال تصح منه االستنابة.: )٢(الخميني
علــى فــرض الــتمكن مــن الرمــي فــي بعــض الســاعات ولــو : )٣(الخــامنئي

فاسـتناب،  فاالستنابة غير صحيحة. أما مع اليأس من زوال العذر إلى آخـر النهـار اصًرع
  اإلعادة. فعمل النائب مجزئ وال تلزم  اوبعد الرمي زال العذر اتفاًق

هل يجوز للمـرأة أن تنيـب غيرهـا إذا علمـت بشـدة الزحـام فـي  س:> :)٤(الخوئي
: يجـب الصـبر ج ن الزحـام ؟أم يجب عليهـا الصـبر وتحـري خلـو الجمـرة مـ وقت ما،

                                      
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام  )١(
 . ٥٢٤المناسك المحشى:  )٢(

، وهــو موافــق الســتفتاءات ملحقــة بكتــاب (مناســك الحــج) علــى موقــع  ٤٣٣المناســك المحشــى:  )٣(
www.leader.ir  

  . ٨١٦، س ٢٥٥:  ٢صراط النجاة  )٤(
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إذا علمت المرأة بشدة الزحام فعال ، ولكن علمت بـأن الزحـام س : > ،<وتحري خلوها
قدرتها على  بعد ساعة من الوقت فهل يجوز لها االستنابة في الرمي باعتبار عدم سيرتفع

:  ج لتباشر الرمي بنفسـها ؟ الرمي فعال ، أم يجب عليها الصبر حتى وقت ارتفاع الزحام
  .<كما في الصورة السابقة

 لى المـرأة والرجـل الكبيـر البقـاء طـوال النهـار عنـدـل يجـب عــه :)١(السيستاني
 يمـن الزحـام فـ يأم يكفي خوفهما االبتـدائ يالجمرات ينتظران الوقت المناسب للرم

بـل يختـاران الـذهاب  ،جواز االستنابة؟ ال يجب عليهما المقام عند الجمار طول النهـار
وإال استنابا، ولكـن لـو علمـا  ،ن تمكنا من الرمي رمياإف ،اوقات زحاًمفي أخف األليها إ

  فعليهما ذلك ليرميا بنفسيهما. يبارتفاع الزحام بعد ذلك وتمكنا من العود إلى الرم
يجب الرمي بالمباشرة مع اإلمكان ولو في آخـر النهـار، وإال يسـتنيب،  :)٢(الحكيم

ليـأس عـن القـدرة فـي تمـام اليـوم، وإذا اتفقـت القـدرة >ال بد في جواز االستنابة عن ا
  فاألحوط وجوًبا تداركه<.

يجـب أن  على فرض التمكن من الرمي في بعض الساعات ولـو عصـًرا: )٣(مكارم
  يرمي بنفسه حتى وإن أّدى ذلك إلى تأخر الذبح.

و إذا علمت المرأة شدة الزحام بحيـث ال تـتمكن مـن الرمـي بنفسـها أ :)٤(الفياض     
كان حرجيًا عليها فان احتملت الخلوة بعد الزوال أو آخـر النهـار والـتمكن مـن الرمـي 

ن ارتفعت شـدة الزحـام وتمكنـت مـن الرمـي إبنفسها، فلها أن تصبر إلى آخر الوقت ف
ن لـم ترتفـع ولـم تـتمكن مـن الرمـي بنفسـها فعليهـا أن إو كذلك، يبنفسها فعليها الرم

                                      
  . ٢٨٧وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
  .٢٣٦ -٢٣٥فتاوى الحج والعمرة :  )٢(
 . ٤٣٣المناسك المحشى:  )٣(

 www.alfayadh.com الموقع الرسمي:  )٤(
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ن األول، غاية األمر إن لم ترتفع شدة الزحام إلى آخر تستنيب كما إن لها أن تستنيب م
  .بنفسها يالوقت ولم تتمكن من الرمي بنفسها كفت االستنابة وإّال بطلت وعليها إن ترم

رمي الليل بأنفسهم مع اإلمكان مقّدم على االستنابة، ومع عدمـه : )١(السيد صادق
  تستنيب.

ت شلو��  به كه ك¯ :))))٢٢٢٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ره اطراف }� توان روز در ر. از ،>�  اسـت، ��
ه اطمينان z �Nخ��  ��  دارد چنا � M� ،.ام ;�  قدرت ر � �Nيد خواهد ر. ا فت، �� ��  M�  �̂ ل كه زما MÕاح 

طرف عذرش . دهد يب رجاءً  . تواند البته .كند ص��  گردد ;� د؛ �� ه اما بگ�� z �Nعذرش، چنا 
 M� ن وقت �� z� طرف ـا را ر. خودش، شد، ;� � �N آورد . � �dل گـر ��  ا اسـت #چنـ MÕطـرف احـ �; 

ن �M  عذر، شدن �� z�  �̂ يب كه زما � �كن �� Mdاست كرده ص��  است، گرف.  
 لكثرة بنفسه الجمرات رمي يستطيع ال ممن المرأة أو الرجل كان إذا :الدين زين
 خطـر أو كسـر أو مرض حدوث من نفسه على للخوف اموجًب ذلك كان أو االزدحام،

 أو تعلـم المـرأة كانـت أو عليـه، الشـديدين حـرجوال للعسـر اموجًب ذلك كان أو آخر،
 للمـرأة بمالمسـته يعلـم أو يخشـى الرجـل كـان أو سـترها، على المحافظة عدم تخشى
  .الرمي في ستنابةاال لهما جازت ذلك بسبب عنه األجنبية

  عدم االستعجال في االستنابة للرمي: فائدة:فائدة:فائدة:فائدة:

به بموجـات البحـر، تـأتي زر، بل هو أشلجمرات أشبه بالمّد والجالزحام في رمي ا
، وبعـد دقـائق اجـًد اوتذهب. في برهة قد تـدخل عـدة حمـالت فيصـبح الرمـي عسـيًر

. كمـا أن اوتكـراًر ا، وقد رأينا ذلك مراًراجًد اتخرج تلك الحمالت فيصبح الرمي سهًل
هناك أوقات تتميز بالزحام أو الخلوة، وعلى الحملة أن تدرك ذلك وتبحث عن أوقات 

  أمكن حتى ال يقع الحجيج في عملية االستنابة غير الصحيحة.  الخلوة مهما
                                      

  . ٨٥١مسألة : م  ١٠٠٠ )١(
 .٨٤٧المناسك الفارسي: م )٢(
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  : ليالً الرمي أو االستنابة بين النساء أمر دوران): ١٧( المسألة �

 ليلة رميهن جواز في الكالم وقع ولكن، باالتفاق العيد ليلة النساء رمي جواز تقّدم
 تنيب أو، اليًل بنفسها ميتر فهل، انهاًر الزحام شدة خشين إذا عشر والثاني عشر الحادي
  :بنفسها الرمي تستطع لم إن انهاًر غيرها

، جاز لهـن الرمـي انهاًر الرمي عن معذورات كن إذا ،العيد ليلة غيرفي  : الخميني
  ليًال، كما يجوز لهن االستنابة نهاًرا.

الضعفاء من النساء والشيوخ والصبيان الذين يخافون على أنفسـهم مـن   الخامنئي:
ا فقـط ا عـن الرمـي نهـاًرمن كان معذوًرو ا الرمي ليًال.لزحام، يجوز لهؤالء جميًعشّدة ا

دون الليل ال تجوز له االستنابة بل تجب عليه مباشرة الرمي بنفسه في الليل إّما في ليلته 
  .مة أو في الليلة التاليةّ المتقد

  .امطلًق ليًال الرمي للنساء يجوز :)١(الخوئي
ــتاني ــ األوقــات أخــف فــي تــذهب> :)٢(السيس  وإال رمــت تمكنــت فــإن، ازحاًم

 فعليها الرمي إلى العود من تمكنتو ذلك بعد الزحام بارتفاع علمت لو لكن، واستنابت
  .<انهاًر تستنيب بل الزحام لكثرة ليًال ترمي ال> ،<بنفسها لترمي ذلك

 وفـي، عشر والثاني عشر الحادي ليلة الرمي والمريض للخائف يجوز> :)٣(الحكيم
إذا عجز المكلف عن الرمي نهاًرا فعليه الرمي ليًال، وإن عجـز > ،<إشكال للمرأة جوازه

  .<عنهما استناب نهاًرا
الخــائف علــى نفســه أو عرضــه أو مالــه والضــعفاء كالشــيوخ والنســاء  الهاشــمي:

والصبيان وكل من يخاف على نفسه من الزحام ، فيجوز لهم الرمـي فـي الليلـة السـابقة 

                                      
 . ٥٤٠:  ٣ النجاة صراط )١(

 . ٢٨٨ – ٢٨٧الحج وملحقاتها :  مناسك  )٢(

 . ٢٣٨ -٢٣٥ فتاوى الحج والعمرة : )٣(
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>يجب أن يستنيب إذا لم يتمكن من الرمـي نهـاًرا، وإذا أمكنـه الرمـي لـيًال  .على النهار
  .)١(فاألحوط الجمع بين الرمي في الليلة السابقة، واالستنابة له نهاًرا<

 مـن أنفسـهم علـى يخشون الذين والضعفاء والصبيان والنساء الشيوخ الخراساني:
  .)٢(وال تصح االستنابة<> النهار ذلك ليلة الرمي لهؤالء يجوز الزحام؛ كثرة

 ذلـك بعـد أو قبل الليل في الرمي، النهار أثناء الرمي يستطيع ال لمن يجوز مكارم:
  .اليوم

عشـر والثـاني عشـر،  الحـادي ا من الرمي في نهار اليومإذا كان معذوًرالسبحاني: 
ا، يسـتنيب ولكـن يرمـي فـي الليـل أيضـً  ايجوز له تقديم الرمي ليًال. ومن كـان معـذوًر

  .)٣(>المباشرة في الرمي ولو ليًال مقّدم على االستنابة نهاًرا< ا.لنائب نهاًرا
 فيصـح، بـه معتـد ضـرر انهاًر الرمي بسبب يصيبه أن يخاف من يستثنى الزنجاني:

 يخـافون الذين والضعيف والمريض والصبي والمرأة للشيخ السابقة الليلة في اليًل الرمي
  .الالحقة لليلة لالتأجي يجوز وال، اليًل الرمي من

، مالـه أو عرضـه أو نفسـه علـى الخـائف :الـدين زيـن - الحـائري - الفياض
 لهـم الزحام يجوز من أنفسهم يخافون على الذين والشيوخ والنساء والصبيان والضعفاء

 علـيهم يجـب مـا عشر الحادي اليوم ليلة في فيرمون النهار على السابقة الليلة في الرمي
في الشـيوخ  اواألحوط وجوًب) الحائري( وأضاف وهكذا. الرمي نم اليوم ذلك نهار في

إذا أرادوا الرمي في ليلة النهار أن يأخذوا بعين االعتبار قيد الخوف علـى أنفسـهم مـن 
  في النساء. اكثرة الزحام في حين أّن هذا القيد ليس شرًط

                                      
 .١٣٧، س ٥٦استفتاءات في الحج:  )١(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(
 . ١٣٥٣هـ ، ورقم ١٤٣٠/ رجب المرجب/  ٧استفتاء خطي بتاريخ  )٣(
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هـل يجـوز للمـرأة والمـريض وكبيـر السـن أن يرمـوا الجمـار س:  :))))١١١١((((الفياضالفياضالفياضالفياض
نعم يجوز للمرأة  ج:الثالث ليلة الحادي عشر والثاني عشر؟ وهل يكتفى بهذا العمل ؟ 

والمريض والشيخ والخائف على نفسه أو عرضه أو ماله في ليلة الحـادي عشـر والثـاني 
  ر وإن كانوا متمكنين منه فيه واهللا العالم. عشر، ويجزي ذلك وال شيء عليهم في النها

  األحوط عدم جواز االستنابة مع إمكان الرمي في الّليل مباشرة. األردبيلي:
  .  الرمي في االستنابة لها يجوز الزحام من نفسها على تخاف التي المرأة الشيرازي:

لحـادي عشـر يجوز للنساء اختياًرا أن يرمين الجمار الثالث ليلة ا :)٢(السيد صادق
والثاني عشر بدًلا من يومهما، وال يلزم عليهن أن يعدن إلى منى قبل زوال اليـوم الثـاني 
ــة ال  ــة المتقدم ــي الليل ــق لهــن بحكمهــن. واألحــوط الرمــي ف عشــر لإلفاضــة، والمراف
المتأخرة، نعم إذا لم يقدر على المتقدمة رمى في الليلة التالية. >الرمي لـيًال مباشـرة مـع 

  قّدم على االستنابة نهاًرا<.اإلمكان م
 والنسـاء والمـريض كالخـائف، مـّر كمـا اليًلـ الرمـي العذر مع يجوز :عصفور آل
  .والصبي كالمريض المعذور عن ُيرمى كما. والصبيان
  : بنفسه  القضاء أو االستنابة بين الدوران): ١٨( المسألة �

، عشـر الحـادي اليـوم فـي الجمـرات رمـي مـن يتمكن ولم امريًض الحاج كان إذا
 تكليفـه فهـل، عشـر الثـاني اليوم في الرمي من والتمكن للشفاء التماثل منه يؤمل ولكن

 ليرمـي التـالي اليوم إلى الرمي يؤخر أو عشر؟ الحادي اليوم في الرمي في عنه ينيب أن
  اليومين؟ كال عن بنفسه

  .)١(<وال يجوز التأخير ،يستنيب، >)٣(<االستنابة عليه يجب> السيستاني:

                                      
  http://alfayadh.orgالموقع الرسمي  )١(
 . ٨٥١مسألة : م  ١٠٠٠، ١٣٩٩ – ١٣٩٧جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(

 جواًبا على االستفتاء المذكور في بداية المسألة. خطي استفتاء )٣(
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  .عشر الثاني اليوم في القضاء على مقدمة فهي االستنابة أمكنه لو  :)٢(السبحاني
لو ظن أنه يستطيع الرمي بنفسه نهـار اليـوم التـالي، يـؤخر الرمـي  :)٣(السيد صادق

  إلى اليوم التالي.
  ي :الرمعجز عن إكمال ال): ١٩( المسألة �

نائـب أن يكمـل لو رمـي بعـض الحصـيات ثـم عجـز عـن اإلكمـال، فهـل علـى ال
  الحصيات أو يرمي سبًعا كاملة؟

  يجب على النائب رمي سبع حصيات. :)٥(السيد صادق -)٤(الخوئي
ويقصـد فـي المقـدار المكمـل األعـم مـن  ،األحوط أن يرمي سبًعا :)٦(السيستاني

  اإلكمال واإلعادة.
لنائب وإن كان األحوط استحباًبا رمي ا ،الظاهر االكتفاء بإكمال الرمي :)٧(الحكيم

  سبع حصيات بنية مرددة بين اإلكمال والتمام.
  يكفي إكمال الرمي، وإن كان األحوط أن يرمي سبًعا كاملة. :)٨(الهاشمي

  ): االستنابة للرمي ليالً :٢٠( المسألة �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .٢٣٥وملحقاتها : سك الحج منا )١(

  .١٠٩٧ برقم خطي استفتاء )٢(
 . ٨٥٣مسألة :  ١٠٠٠ )٣(

 .٢٩٦المناسك المحشى :  )٤(

يكتفـي  ولكـن فـي الموقـع الرسـمي > .٣ /٦٧/  ٤٢٣٢ق، ورقـم ه.١٤٣٠ /٧/ ٦استفتاء خطي بتاريخ  )٥(
الرمـي مـن جديـد علـى لـزم إسـتئناف النائب بإكمال ما تبقى من الرمي ما لم تكن الفاصلة الزمنية طويلة وإال 

  www.alshirazi.net< ااألحوط وجوًب
  . ٢٨٨وملحقاتها : مناسك الحج  )٦(
  . ٢٣٥فتاوى الحج والعمرة :  )٧(
 .١٣٠، س ٥٣ات في الحج: استفتاء )٨(
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رادوا الرمي ليًال بعـد الوقـوف أنساء إذا لوا ىالشيوخ والمرض س:>: )١(السيستاني
ا مـع ا فلم يتيسر لهم الرمي فهل يلزمهم الرمي نهاًرشديًد افي المزدلفة فوجدوا ازدحاًم

نفسهم ليًال أو أمكنهم الرمي بأإذا  ج: م يجوز لهم التوكيل في الرمي ليًال؟أالتمكن منه 
حوط استنابة من يرمي عنهم ن لم يتيسر لهم ذلك بسبب شدة الزحام فاألإو ،رموا انهاًر

ثلة بين النائب و المنوب عنه فـي الرمـي؟ و هل تجب المما س:<، >في النهار دون الليل
ال تجب المماثلة فـي  ج: ن ترمي عنه ليًال؟ألو أناب الرجل امرأة لترمي عنه فهل يصح 

ن قلنـا إن ترمي عنه بالنهـار وأولكن إذا استناب الرجل امرأة فعليها  ،نوثةالذكورة و األ
  .<وهو محل إشكال بل منع ،بجواز رمي النساء للجمار في الليل

ن أهل يجوز لمن جاز له اإلفاضة مع النسـاء ليلـة العيـد إلـى منـى  س:: )٢(الحكيم
 ج:ن يرمي نيابة عن امـرأة كـذلك؟ أوإذا جاز فهل يجوز له  ؟يرمي عن نفسه في الليل

ن يرمـي أويجـوز لـه  ،يجوز له الّرمي في ليلة العيد كما يجوز له تأخيره إلى يوم العيـد
عاجزة عن مباشرة الرمي بنفسـها فـي تمـام وقـت الرّمـي، وإذا نيابة عن امرأة إذا كانت 

  ا لها تدارك الّرمي بنفسها. تجددت قدرتها على الّرمي بعد ذلك فاألحوط وجوًب

̂�  :))))٣٣٣٣((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين ای موظفنـد كه كسا نـد، ر. ;� يـب بگ�� يـد امـ�ن، صـورت در �� �� 
يب را ك¯ ند �� ـام عيد روز را در ر. كه بگ�� � �Nـا ودخـ هرچنـد دهـد، ا �aيـب و آ ـا آ �� �a از 

شند نوان �� يب گر ا و �� ��  � Mdای گرف ای ر. نيست �كن روز در ر. ;� يب قبل، شب در ;� �� 
ند   .بگ��

                                      
  . ٢٨٧ – ٢٣٦وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
ى شـؤون النسـاء فـاألحوط وجوًبـا أن . وفي نفس الصـفحة أن مـن يتـول ٢٢٥:  فتاوى الحج والعمرة )٢(

  يرمي نهاًرا.
  .٨٤٣المناسك الفارسي: م )٣(
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ي�Q كه قبل از نيمه شب وقـوف مشـعر را  :)١(اخلراسايناخلراسايناخلراسايناخلراساين ن و معذور [استفتاء] ز��
ره عقبه در #ان شب عيد به مـ�Q . آينـ اى ر. >� د آ�� . درک . كنند و بعد از آن ;�

نـد �� نيابـت در  ئـب بگ�� اى ر. �� توانند در صورت عدم توان نسبت بـه ر.، #ـان شـب ;�
  ر. به روز عيد موكول شود ؟

ند. ئب بگ�� ای ر. در روز ��   جواب) ;�
  ): ترتيب الرامي النائب :٢١( المسألة �

السـيد  -)٥(الهاشـمي -الحـائري -)٤(الصـافي -)٣(السيسـتاني -)٢(الخامنئي

يجوز للنائب أن يرمي الجمرة الصغرى لنفسه ولغيره نيابـة، ثـم  :الفياضالفياضالفياضالفياض -)٦(صادق
ينتقل إلى الوسطى وهكذا. كما يجوز له أن يرمـي الجمـرات الـثالث لنفسـه مـثًال، ثـم 

  يعود فيرميها نيابة.
على األحوط وجوًبا يرمي لنفسه الجمرات الثالث أوًال، ثم يمكنـه  :)٧(الخراساني

  لمنوب عنهم بأي الطريقتين شاء.أن يرمي لألشخاص ا
  : ): ارتفاع عذر المنوب عنه٢٢( المسألة �

المعذور عن مباشرة الرمي إذا استناب للرمي، فأتى به النائب ثم ارتفـع  الخامنئي:
ا مـن ارتفـاع عـذره إلـى أن عذره قبل فوات وقت الرمي، فإن كان حين اإلستنابة آيسـً 

 تجب عليه اإلعادة بنفسه، وأما غير اآليس من عمل النائب عمله أجزأه عمل النائب وال

                                      
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )١(
  مجلد االستفتاءات الجديدة .  www.leader.irموقع  )٢(
  . ٢٨٧وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(
 . ٨٤٤استفتاءات حج : س  )٤(

 .١٧٣، س ٧٠ستفتاءات في الحج: ا )٥(

 . ٨٤٣مسألة : م  ١٠٠٠ )٦(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٧(
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ارتفاع العذر فهو وإن جازت له اإلستنابة حين طرّو العذر، إّال أّنه لو ارتفـع عـذره فيمـا 
  بعد وجبت عليه اإلعادة بنفسه.

  ما هي وظيفة المرأة في رمي الجمار في الحاالت التالية:  :)١(السيستاني
 تتمكن من مباشرة الرمـي ولكـن احتملـت أن بحيث ال اإذا كان الزحام شديًد -۱

  يخف الزحام بعد ذلك؟ 
ولكن إذا تمكنت بعد ذلك من الرمي مباشـرة  ،الجواب: يجوز لها اإلستنابة حينئٍذ

  لزمها ذلك. 
  إذا علمت أن الزحام سوف يخف بعد ذلك فتتمكن من الرمي بنفسها؟  - ۲

  ظار حتى تتمكن من الرمي مباشرة. نتفعليها اال ،الجواب: ال مورد لإلستنابة حينئٍذ
إذا ذهبت إلى مرمى الجمار فرأت شدة الزحام وحصل لها اليأس من مباشـرة  - ۳

  الرمي إلى آخر الوقت؟ 
  الجواب: عليها أن تستنيب غيرها لذلك. 

  إذا استنابت ثم علمت بإرتفاع الزحام أثناء النهار؟  - ٤
  ها.الجواب: عليها العود إلى المرمى للرمي بنفس

لـو شـفي مـن المـرض ولـم يمـض وقـت الرمـي بعـد، فـاألحوط  السيد صادق:
  استحباًبا أن يرمي بنفسه أيًضا.

ذا استنابت المرأة فرمى عنها ثم علمـت بارتفـاع الزحـام إ س: :)٢(اخلراسـايناخلراسـايناخلراسـايناخلراسـاين
  بنفسها. يإعادة الرم اهيجب علي ج: بنفسها ؟ يها إعادة الرميجب عليفهل 

                                      
  . ٢٨٨وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
  http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي  )٢(
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̂�  :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين يب عذر، خاطر به كه كسا ند، �� ه . گ�� z �Nشود معـذور معلوم چنا 
طرف عذرشان ��  اند نبوده يد شود، ;� ايند، پس ر. خود �� �O يب مريض گر ا د �� ̂�  و بگ��  زما

بودی �a بد ره روز دe، در بتواند كه �� يد كند ر. را >�  و� ا شود؛ اعاده خودش توسط ر. ��
�  از بعد گر Mdزم آن قضای شد، خوب ر.، وقت گذشÉ نيست.  

  �   ـاءــــالقضـ �
  ): الحكم التكليفي لقضاء الرمي: ٢٣( المسألة �

يوم العيد لعارض من نسيان أو جهل بالحكم أو غيرهما  إذا لم يرِم السيستاني:
التدارك إلى النهار،  لزمه التدارك متى ارتفع العارض، ولو كان ارتفاعه في الليل أخّر

كما سيأتي في رمي الجمار. والظاهر وجوب  رمي ليًالله ال إذا لم يكن ممن رخصّ 
التدارك عند ارتفاع العارض ما دام الحاج بمنى، بل وفي مكة، حتى ولو كان ذلك بعد 

في هذه الصورة أن يعيد الرمي في السنة  استحباًبا اليوم الثالث عشر، وإن كان األحوط
ارتفع العارض بعد خروجه من  أو بنائبه إن لم يحج. وأما إذا ،القادمة بنفسه إن حّج

مكة فال يجب عليه الرجوع ، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على األحوط 
أو علم به في مكة وجب عليه أن  فذكره ا أو جهًالمن ترك رمي الجمار نسياًن > األولى.

يقدم  فيها، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثالثة فاألحوط أن يرجع إلى منى ويرمي
وإذا ذكره أو علم  بمقدار من الوقت. ا، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعدهاألقدم فواًت

الرجوع لتداركه، واألحوط األولى أن يقضيه في  به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه
   .<القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج السنة

  :  كيفية القضاء): ٢٤( المسألة �

  .األداء على القضاء تقديم يجب: السبحاني -ئيالخامنـ الخميني

                                      
  .٨٤٤المناسك الفارسي: م )١(
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األحوط وجوًبا أن يفّرق بـين األداء والقضـاء، وأن يقـّدم  :الدين زين - الخوئي
  القضاء على األداء، وأن يكون القضاء أّول النهار واألداء عند الزوال.

ى وجوًبا أن يفّرق بين األداء والقضاء، وأن يقـّدم القضـاء علـ األحوط السيستاني:
  األداء، واألحوط األولى أن يكون القضاء أّول النهار واألداء عند الزوال.

 يكــون أن واألحــوط، األداء علــى القضــاء تقــديم وجــوب األقــوى الخراســاني:
  .الزوال عند واألداء، النهار أول القضاء

يقدم الفائت على الحاضر على األحوط وجوًبا. ويستحب الفصل بينهمـا  الحكيم:
 يكون القضاء أول النهار واألداء عند الـزوال، وإال فليفصـل بينهمـا بسـاعة.واألولى أن 

  .يوم من واحدة جمرة رمي فاته لو الحال وكذا
 القضـاء يجعـل أن األولـى واألحـوط، بسـاعة واألداء القضـاء بـين يفّرق الفياض:

  .الظهر عند والقضاء، صباًحا

يد :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين � ر. �� �dساعت يک مقدار به حداقل روز، آن ر. و قبل روز ب 
eام ادا ر. قبل از را قضا ر. احتياط بنا;�  و شود فاص� روز) #ان (يک دوازد � �Nدهد ا.  

  األحوط تقديم القضاء، والفصل بينهما بمدة من الزمان ولو قصيرة. الهاشمي:
  األحوط أن يفصل بينهما بساعة. النجفي:

 ويسـتحب أن ثم يرمـي لليـوم الحاضـر،يبدأ أوًلا فيرمي لليوم الفائت  الشيرازيان:

  وعن اليوم الحاضر عند زوالها. بعد طلوع الشمس، السابق اليوم عن فاته ما يرمي
 طلـوع عند القضاء إيقاع ويستحب، األداء على القضاء تقديم يجب :عصفور آل
  .أفضل األول كان وإن، بساعة بينهما التفريق أو، الزوال عند واألداء، الشمس
  

                                      
 .١٠٦٨المناسك الفارسي: م )١(
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  ): إحدى صور  قضاء الرمي : ٢٥( المسألة �

إذا علم في اليوم الثاني عشر ببطالن الرمي في اليوم العاشر، فهل يلزمه إعادة رمي 
  اليوم الثاني عشر؟
  : ال يلزم.)١(الخراساني

  
  ): تأثير الخلل في الرمي على األعمال الالحقة : ٢٦( المسألة �

إذا تركـه إلـى  ؟ام العيد عمًدما حكم من ترك رمي جمرة العقبة يو > السيستاني:
 ىحالل بعدم صحة رميه كـأن رمـلم بعد اإلعإذا ، ><ا بطل حّجها عامًدآخر النهار عالًم
ال يعيـد الرمـي و الجزء المزيد فمـا هـو حكمـه؟ ىأو رم ى،بدل الكبر ىالجمرة الوسط

اف فتداركه ، فعلم أو تذكر بعد الطوا أو جهًاليوم العيد نسياًن إذا لم يرِم .)٢(<شيء عليه
لم تجب عليه إعادة الطواف، وإن كانت اإلعادة أحوط. وأما إذا كـان التـرك لعـارض 
آخر سوى الجهل أو النسيان فالظاهر بطالن طوافه، فيجب عليـه أن يعيـده بعـد تـدارك 

  الرمي.
>من ترك رمي جمرة العقبـة يـوم العيـد عمـًدا لـم يبطـل حجـه،  :)٣(السيد صادق

  عليه، ويجب عليه قضاؤه<. وكان آثًما، وال كفارة

إذا جزم بعد اإلحالل بعدم صحة رميه الجمرة  س:  :))))٤٤٤٤((((السيد صادقالسيد صادقالسيد صادقالسيد صادق
كامًال أو بعض الحصيات، فما هو تكليفه ال سيما إذا كان قد أتى بأعمال مكة 

  عليه تدارك الرمي بنفسه، وال شيء عليه. يجب ج:ج:ج:ج: المكرمة أيًضا؟
                                      

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
  . ٢٤٠ -٢٣٤وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
 . ٨١١مسألة : م  ١٠٠٠ )٣(

 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام  )٤(
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  �   ــــاتـمتفرقـــ  �
  لعثور على حصيات الغير :): ا٢٧المسألة ( �

لـى إلو عثر الحاج على حصيات فقدت من صاحبها وال سـبيل  س:: )١(السيستاني
 ،يجوز إذا لم يكن لها قيمة ولـو قليلـة ج: خذها و الرمي بها؟أالتعرف عليه فهل يجوز 

  حوط التصدق بقيمتها اوًال.وإَال فاأل

ــ  :))))٢٢٢٢((((الســيد صــادقالســيد صــادقالســيد صــادقالســيد صــادق ــل بالمــال، أو قوبلــت بأق ــم تقاب ــدرهم إذا ل ــن ال ل م
  الشرعي، فيجوز. وإال فاألحوط استئذان الحاكم الشرعي أو وكيله فيها.

  ): آداب رمي الجمرات :٢٨المسألة ( �

يستحب أن يكون الرامي على طهارة. وأن يرمـي جمـرة العقبـة متوّجًهـا إليهـا  -١
على  مستدبر القبلة، ويرمي الجمرتين األولى والوسطى مستقبل القبلة.وأن يضع الحصاة

  إبهامه، ويدفعها بظفر السبابة.
تقول والحصى فـي يـدك  ×:في صحيح معاوية بن عّمار عن أبي عبداهللا -٢

ثم ترمـى فتقـول مـع كـل ياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي<، >اللهم هؤالء حص
حصاة >اهللا أكبر، اللهم أدحر عني الشيطان، اللهم تصديًقا بكتابك وعلى سنة نبيـك، 

ولـيكن فيمـا  ًجا مبروًرا، وعمًلا مقبوًلا، وسعًيا مشكوًرا، وذنًبا مغفوًرا<.اللهم اجعله ح
فإذا أتيت رحلك ورجعت  بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراًعا.

من الرمي فقال >اللهم بك وثقت، وعليك توكلت، فنعم الرب، ونعـم المـولى ونعـم 
  . )٣(النصير<
  

                                      
  . ٢٣٧ وملحقاتها :مناسك الحج  )١(
 .٥، ٥٦، ١١٧٥٥هـ، وبالرقم  ١٤٣٩استفتاء خطي مختوم، بتاريخ أول ذي القعدة الحرام  )٢(

 .١ح  ٣/ أبواب رمي جمرة العقبة ب  ٥٨:  ١٤وسائل الشيعة ) ٣(
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  ت إلى بلد آخر :): نقل الحصيا٢٩( المسألة �

يجـوز نقـل : )٤(الهاشـمي -)٣(السيستاني - )٢(الخوئي -)١(الخامنئي - الخميني
  .لى بلد آخرإ الحصيات

ليس هناك دليل يمنع من نقل حصى الجمار عـن مكانهـا، وكـذا ال  :)٥(الحكيم
  ب األذى.دليل على أن ذلك يسّب

حرم وأحجاره إلـى ا من تراب الاألحوط أن ال ُيخرج شيًئ: الصافي -السبحاني
  خارج الحرم.

يجوز أخذها، وال صحة لما يقال بأنـه يسـبب المصـائب مثـل  :)٦(السيد صادق
  الحرائق والموت الكثير في األهل.

                                      
 .١٣٤٧المناسك الفارسي : م )١(

 .٦٥٥، س٢٤٠:  ١صراط النجاة  )٢(

 . ٣٥٥ – ٢٣٨الحج وملحقاتها : مناسك  )٣(

 . ٨٤٨، س ٢١٥أجوبة االستفتاءات:  –الصراط   )٤(

 . ٣٠١فتاوى الحج والعمرة :  )٥(

 . ٨٤١مسألة : م  ١٠٠٠ )٦(





 

 

  

  الفصـل الرابع والعشرون

 من أحكام الحرمين الشريفين
  

  





 

  
  
 : أفضل األعمال في الحرمين الشريفين:المسألة �

 ،ما هي أفضل األعمال التي يؤديها الحاج في مكة بشكل عـام : س:))))١١١١((((الفياضالفياضالفياضالفياض
 وداخل المسجد الحرام بشكل خاص ؟ 

وطلـب  ،جـه إلـى اهللا تعـالى مـن صـميم القلـبأفضل األعمال بشكل عام التّوج: 
وتوجيـه النـاس وتثقـيفهم  ،ءة القـرآنوقـرا ،وحسن العاقبة ،ا لخدمة الدينالتوفيق واقًع

بالثقافة الدينية واألخالقية واألحكام الشرعية، وأما في داخل الحرم فأفضل األعمال فيه 
  والطواف حول البيت. ،وقراءة القرآن ،اإلكثار من الصالة

  : الصالة في التخيير): ١( المسألة �

، )٢(الشـريفين الحـرمين منهـا مواضـع أربعـة فـي والتمـام القصر بين المسافر يتخير
  :ذلك حدود في العلماء واختلف

. التقصـير فعليـه خارجهما صلى فلو، فقط الحرمين على ذلك في يقتصر الخميني:
  .اأيًض الجديدة التوسعات في التخيير يجري نعم

 القديمتان والمدينة مكة على ذلك في االقتصار األحوط :)٣(الخراساني -الخوئي
  .تحدثةالمس المناطق تشمل وال

 القديمـة المنـاطق يشمل التخيير :الشيرازيان - السيستاني - مكارم - الخامنئي
  .والمدينة مكة من والمستحدثة
   .الشريفين المسجدين على االقتصار ااستحباًب األحوط :الخامنئي وأضاف

                                      
  http://alfayadh.orgالموقع الرسمي  )١(
 .األربعة المواضع في اإلقامة يقصد لم لمن التمام بصالة االكتفاء عدم وًباـوج وطـاألح الحائري: )٢(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(
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 والمعيـار، القـديمين بالمسـجدين واالسـتحبابية اإللزامية اآلثار تختص :)١(الحكيم
 عهـد فـي كـان مـا الحـرام المسـجد وفـي، عهـده فـي كـان مـا |النبـي مسـجد في

 حـدود تبلـغ لـم ×صـادقال اإلمـام عهـد في التوسعة إن النصوص وفي ×إبراهيم
 بالصـفا املصـًق كـان وإنه، طوًال والمروة الصفا بين كان الحد وأن، ×إبراهيم مسجد
 اإللحـاق بعـد إال األثر ترتب عدم الظاهر نعم. للصفا المسجد من الخارج يخرج بحيث
 المسـجد حـد في اداخًل الموضع كان وإن اآلثار تترتب فال بدونه أما، امتأخًر كان وإن
  .السابقة النصوص إليه أشارت والذي× إبراهيم جعله الذي

تخيير المسافر بين القصر والتمام يشمل االمتـدادات الجديـدة لمكـة     الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
        مراري.المكرمة والمدينة المنورة، وهو تخيير است

ازشـان نكرده اند، اقامه قصد �M  :))))٢٢٢٢((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين �O يـد واننـد، شكسـته را �� � �N چنـد هـر 
واهند � �N رام ��  درsمسجدا  �Qاز �مسجدالن �O وانند � �N.  

  األحوط األولى عدم االكتفاء بصالة التمام لمن لم يقصد اإلقامة. الهاشمي:
  .الحكم في نبالمسجدي جميعهما والمدينة مكة إلحاق األقوى :الدين زين
ــفور آل ــر :عص ــمل التخيي ــة مكــة يش ــة ومســجد والمدين ــام وحــرم الكوف  اإلم
  .)٣(األحوط على ^األئمة ومشاهد، ×الحسين

  : تسبيحات الجبر:تنويه
 إلـه وال، هللا والحمـد، اهللا سـبحان( عقيبها بقوله المقصورة جبر يجب :عصفور آل

  .مرة ثالثين) أكبر واهللا، اهللا إال

                                      
 . ٣٠٦ فتاوى الحج والعمرة : )١(

 .١١١٧المناسك الفارسي: م  )٢(

 فـي بـالتخيير الحكـم توسـعة بـين يجمـع ال إذ، سـهو العبـارة فـي ولعل) العباد سداد( في ذكر هكذا )٣(
  .مرادي لك يتضح جيًدا فتأمل. بالتخيير ال المشاهد في صيرقبالت االحتياط بل، احتياًطا كونه وبين المشاهد
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  ين العلماء هو استحباب هذه التسبيحات ال الوجوب.أقول: المشهور ب
  المسألة: حكم الحملدارية من حيث القصر والتمام: �

ما حكم الحملدارية الدين يسافرون في كل سنة الى الحج  س: :)١(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
  من حيث القصر واالتمام في الصالة ؟ 

ويقيمـون فـي  الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة ج:
بالدهم بقية أيام السنة يختلف حالهم في جريان حكم من عمله السفر علـيهم وعدمـه، 

طويًال كثالثة أشهر أو نحوها كـان حكمهـم التمـام،  افإنه إذا كان سفرهم يستغرق وقًت
وإن كـان فيمـا  ،ا كثالثة أسابيع كان حكمهم القصرقصيًر اوإذا كان ال يستغرق إال وقًت

  ا لهم الجمع بين القصر والتمام.حوط لزوًمبين ذلك فاأل

إذا كانت فترة عملهم قصيرة كثالثة أسابيع كان حكمهم القصر. وإن  الفياض:الفياض:الفياض:الفياض:
كانت طويلة كثالثة أشهر كان حكمهم التمام. وفي موارد االشتباه والشك فـي صـدق 

  عملهم في السفر فاألحوط وجوًبا الجمع بين القصر والتمام.
  : × إسماعيل حجر في النافلة أو الفريضة ةصال): ٢( المسألة �

  ال بأس. :)٤(الشيرازيان -)٣(السيستاني - )٢(الخوئي - الحكيم
من الكعبـة، فمـا  ابما أّن بعض الفقهاء العظام يرون حجر إسماعيل جزًء :)٥(مكارم

حكم إقامة الصالة الواجبة داخـل الحجـر؟ األحـوط عـدم اإلتيـان بالصـلوات الواجبـة 

                                      
  .٣٥٣مناسك الحج وملحقاتها:  )١(
 .٧٦٧ س:  ٢ النجاة صراط )٢(

 . ٣٤٦ا : وملحقاتهمناسك الحج  )٣(

 .االستفتاءات لجنة )٤(

  .٣٩٨ س:  ٣ الجديدة الفتاوى )٥(
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سماعيل وداخل الكعبة، ولكن ال مانع من الصالة المندوبة بل اإلتيان بهـا داخل حجر إ
  هناك أفضل.

  : الشريفين الحرمين في التوسعة حكم): ٣( المسألة �

هل تجري أحكام المسجدين (الحرام / النبوي) علـى التوسـعة الحاصـلة بعـد  س:
  ؟ونحوه من حيث عدم جواز اجتياز الجنب |عهد النبي

  .االجتياز ونحوه الجنب مكني ال الخميني:
  .انعم تجري على األحوط وجوًب :)١(الخراساني -الخوئي

  تشملها إذا عّدت توسعة للحرمين، ال إضافة مسجد أو مرفق إليهما. :)٢(السيستاني
  .الجديدة التوسعات على المسجدين أحكام تجري :)٣(السيد صادق

  : فةالشري الروضة في السجاد على السجود): ٤( المسألة �

الروضة الشريفة مفروشة بالسجاد، ولكن الساحة األخـرى للمسـجد مفروشـة بمـا 
، سـواء فـي ايصح السـجود عليـه، فهـل يجـوز اختيـار الروضـة الشـريفة للصـالة مطلًقـ

  الفريضة أو النافلة؟
 وضع يجوز وال، السجاد على| النبي مسجد في السجود من مانع ال الخميني:

 يأخـذ أن اأيضـً  يجـب وال، للصـالة حجر فيه الموجود مكانال اختيار يجب وال. التربة
 احصـيًر معـه وأخـذ الـوهن يوجـب ال بحيـث ذلك روعي إن لكن. ونحوه احصيًر معه

. إشـكال فـال المسـلمين سـائر عنـد عليه امتعارًف ذلك يكون بحيث عليها وصّلى للصالة
  .والشهرة الهتك يوجب عمل كل عن االجتناب يؤكد لكن

                                      
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
 . ٣٤٦الحج وملحقاتها : مناسك  )٢(

 .١٠٠٣م  : مسألة ١٠٠٠ )٣(
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، للتقيـة امخالًفـ كـان إذا عليـه السـجود يصـح ممـا شيء وضع يجوز ال الخامنئي:
 شيء على أو المسجد أحجار على السجود على فيه يقدر امكاًن يتحّرى أن عليه ويجب
  .تقية السجاد على السجود له فيجوز وإال، ذلك أمكنه إن عليه السجود يصح مما آخر

>فـي الجماعـة معهـم ال  .يجوز ذلـك فـي الجماعـة معهـم دون غيرهـا :)١(الخوئي
  .)٢(حاجة لوضع القرطاس، وفي غيرها العبرة بالتقية وخوف الضرر<

إذا كان استخدام مـا يصـح السـجود عليـه علـى خـالف المـداراة > :)٣(السيستاني
وكذلك االنتقال ألداء الصالة إلـى الموضـع الخـالي مـن  ،معهم والتآلف بين المسلمين

السـجود > ،<في الفريضـة والنافلـة ى السجاد سواًءتجوز الصالة مع السجود عل ؛السجاد
على السـجاد فـي المسـجد النبـوي يجـوز إذا اقتضـته التقيـة، وال يجـب الـتخلص منهـا 

 ،خير الصــالة إلــى زوال موجــب التقيــة<بالــذهاب إلــى مكــان آخــر، كمــا ال يجــب تــأ
 فـإن وجـد ،الروضة المباركة جزء من المسجد الشريف وإن كانت من أفضل أماكنـه>

يمكن أداء الصالة فيه مع السجود علـى مـا يصـح  االمؤمن في غيرها من المسجد مكاًن
حتى المداراتية ـ لـم يجتـزىء بالصـالة فيهـا مـع  السجود عليه من دون مخالفة التقية ـ

نعـم ال بـأس  ،والنافلـة بـال فـرق فـي ذلـك بـين الفريضـة ،ونحوه السجود على الفراش
  . <باإلتيان بالنافلة رجاًء

 أمكـن إذا نعـم. امفروشـً  كـان وإن القـديم المسـجد في الصالة تجوز :)٤(حكيمال
الروضة المباركة جـزء >. وجب التقية ينافي أن دون من عليه السجود يجب ما تحصيل

                                      
 . ٤٣٣ س:  ٣ النجاة صراط )١(

الة فـي مسـجد مـن مسـاجد ، والمـذكور فـي السـؤال هـو الصـ٩٣٢مناسك الحج واسـتفتاءاتها : س  )٢(
 المسلمين.

 . ٣٤٨الحج وملحقاتها : مناسك  )٣(

 . ٣٠٨ -٣٠٦ فتاوى الحج والعمرة : )٤(
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من المسجد الشريف، بل هي أفضل أماكنه، ولكن إذا لم يتمكن المكلف من السجود 
ال له الصـالة علـى الفـرش ونحـوه، وعلى ما يصح السجود عليه من أجل التقية جازت 

  .يجب عليه الخروج إلى مكان آخر<
: يصلي على ما يصـح السـجود عليـه كالرخـام، وال يخـالف العمـل )١(الخراساني

  بالتقية.
 الصالة أراد من فعلى ولذا ،عليها ينبت ما أو األرض على السجود يجب السبحاني:

  .الرخام على فيها يسجد أن يستطيع التي األماكن في يصلي أن الشريفين الحرمين في
 حتى يصح ال ما على السجود جاز هؤالء جماعة في الصالة كانت إن :)٢(الفياض

 ذلـك إلى الذهاب عليه يجب وال، يصح ما على السجود يمكن مكان اختيار إمكان مع
 أن شـريطة صـحيحة وصـالته. خارجـه عـن افضـًل المسجد داخل في كان وإن المكان

 يصـح مكـان اختيـار كـان فـإن فرادى كانت وإن. عظيم ثواب ولها، بنفسه القراءة يقرأ
  .فال وإال، يصح ال ما على السجود جاز للريب امحًل عليه السجود

 مـورد فـي عليـه السـجود يصـح ال ما على السجود حكم أّن هل س: :)٣(الهاشمي
ا؟ بةالمسـتح الصـالة يشمل أو الفريضة بصالة مختًصا وغيرها المداراتية التقية  ج: أيضـً
  .  المستحبة الصالة يشمل

ده :))))٤٤٤٤((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين �æ فرش، ;�  كردن  MQرام فرش حsو هاى مسجدا  �Qمسجدالن� 
شد مدينه، Bيح و مّكه مساجد سا;�  و يد و ¾� �� ��  �;  � �dقسـمت و زمـ  �̂ كـه  مسـجد از هـا

اده روى ��  شده فرش سنگ �æ ى ـده كـرد آن ماننـد و حص�� �æ ورت صـورت در زا;�  و �õ 
                                      

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )١(
  . ٥٣ المستحدثة : المسائل )٢(
  .٢٠٢، س  ٨١استفتاءات في الحج:  )٣(
 .١١٢٢-١١٢١المناسك الفارسي: م  )٤(
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ده فرش وىر �æ . ايد؛ �O  �¾ ��  .كند كتفا ا آن به تواند و Mdد و !ر گذاش ن �� �  آن مانند و ;�
ده �æ در ها آن روى كردن و  M̂ �  شيعه وهن موجب كه صور  وهـن گـر ا و نيسـت شود، جا;�
  .ندارد اش�ل نباشد،

  إذا تمكن بسهولة من الصالة على رخام المسجد فال يتركه.:  )١(مكارم
إن سجد على الفرش أعاد الصالة بعد ذلك في بيته أو فـي أّي مكـان  :)٢(الحائري
  خال عن التقّية.

فـي الروضـة الشـريفة  عليـه السـجود يصح ما على السجود يلزم :)٣(السيد صادق
  للصالة مطلًقا.

 أو القطـن أو الصـوف علـى المكلـف يسـجد أن التقيـة اقتضـت إذا :الدين زين
 عليه السجود له صح بذلك، إال التقية تتأدى ال يثبح عليه السجود يصح ال مما غيرهما
 وإذا. اممكًنـ كـان وإن آخـر مكان إلى بالذهاب منها التخلص عليه يجب وال وأجزأه،

 مفـروش منـه موضـع فـي السـجود لـه أمكـن بحيـث نفسـه المكان في المندوحة وجد
  .ذلك اختيار عليه وجب البواري أو الحصر أو امثًل بالحصى
  جود على البالط أو الرخام الصناعي:المسألة: الس �

ا أنـه هل يجوز السجود على البالط المسـتعمل فـي أرضـية المسـجد الحـرام علًمـ
  ا ؟ ويقال أنه حجر صناعي وليس طبيعًي ،يتميز بطرده للحرارة فال يتأثر بأشعة الشمس

ا ال يمنع من جواز السـجود عليـه إذا كانـت المـواد :كونه صناعًي)٤(السيسـتاينالسيسـتاينالسيسـتاينالسيسـتاين
ا أو كـان الخلـيط مـن غيرهـا مسـتهلًك ،عملة في صناعته مما يصح السـجود عليهـاالمست

                                      
 . ٥٥٥لمحشى : المناسك ا )١(

  .٢٠٤ والعمرة : الحج في مسائل )٢(
 .١٤٧٣جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٣(

 .٣٤٧مناسك الحج وملحقاتها:  )٤(
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وإمـا فـي حـال التقيـة فيجـوز السـجود عليـه وإن كـان  .ا، هذا في غيـر حـال التقيـةعرًف
  ا مما ال يصح السجود عليه. مصنوًع
  : للشرب المخصص بالماء الوضوء): ٥( المسألة �

سـجد النبـوي) هـل يجـوز الوضـوء منـه، ماء السبيل (في الحرم المكـي، والم س:
 حيث أنه مجعول للشرب، ومبرد، ومثله الماء في زمزم نفسها؟

>صحة الوضوء مع الشك فـي إباحـة  .االحتياط رعاية من بد ال، مشكل الخامنئي:
  .)١(الماء للوضوء محل إشكال، بل منع<

  ال يجوز على األحوط. :)٢(الخراساني
سبله للشرب فقط فال يصح الوضوء به، وكذا مـاء  لمالك اإن كان ملًك :)٣(الخوئي

  لمالك شخصي قصر استعماله في جهة خاصة غير الوضوء. ازمزم إن فرض ملًك
 منهـا توضـأ ومـن إذا كانت مخصصة للشرب لـم يجـز الضـوء بهـا. :)٤(السيستاني

ن الماء المخصص للشرب فقـط ـ أالذي ذكرناه هو > صح وضوؤه على األظهر. اجاهًل
ن يكون مصدره مـاء أبرادات ـ ال يجوز استعماله في غيره وال فرق في هذا بين كماء ال

ه على الرأس والبدن، خذ من ماء زمزم وصّبزمزم أو غيره، وال ينافي ذلك استحباب األ
شكال فـي جـواز إعم من الشرب فال لأل اما إذا كان الماء المسمي بـ (ماء زمزم) معًدأو

من جهة جريان العادة في استعماله فـي غيـر الشـرب  حراز ذلكإالتوضىء به، و يمكن 
  .<حدأمن دون منع 

                                      
 . ١٤٩مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )١(
 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٢(
  . ٤٣٦ س:  ٣ النجاة صراط )٣(
 . ٣٤٥ -٣٤٤وملحقاتها : مناسك الحج  )٤(
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 فـال شـركة أو مسـلم لشـخص كـان وإذا. للدولـة تابعـة كانت إذا يجوز :الحكيم
 تلــك مـن إال منـه األخـذ يمكــن ال بحيـث زمـزم مـاء حجــروا قـد كـانوا إذا إال يجـوز

  .حينئذ معتدون ألنهم، فيجوز المواضع
  .  فقط للشرب خصصه لمن شخصًيا ملًكا كان إذا إال يجوز :)١(الهاشمي
 يجـز لـم خاصـة للشـرب جعلـه وهـو ألحـد املًكـ المـاء كـان إن س: :)٢(الفياض

 اباقًيـ وكـان ألحد املًك يكن لم وإن. الشرب غير االستعماالت من غيره وال به الوضوء
  .بأس ال ج: الشك؟ مع به الوضوء يجوز وهل. به الوضوء جاز إباحته على

�  وضـو :))))٣٣٣٣((((جنـاينجنـاينجنـاينجنـاينالزالزالزالز Mdـاى گـرف �aو "ـن هـا از آ  �̂ ها صـوص كـه شـ�� �r آشـاميدن 
 �  .نيست است، جا;�

  ال يبعد الجواز. :)٤(السيد صادق
  :استفتاء

 عليها كتب المكي الحرم في التبريد وأجهزة الحنفيات في الموجود زمزم ماء س:
 الـرأس علـى والسـكب الوضـوء فـي يسـتعملونه المسلمين ولكن) للشرب مخصوص(

  الحالة؟ هذه في به الوضوء حكم فما، الحرم على القائمين من نكير أي والصدردون
  .تركه األولى األحوط :)٥(الفياض

 الـرأس علـى والسـكب الوضـوء فـي استعماله من مانع ال أنه الظاهر :)١(السبحاني
  .باالستحباب اعمًل

                                      
  .١٩٤، س ٧٨استفتاءات في الحج:  )١(
  . ٥١ المستحدثة : المسائل )٢(
 .١١٣٨المناسك الفارسي: م  )٣(

 .١٤٧٤جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٤(

  ق.ه.١٤٢٩ /١٤/١ بتاريخ مختوم استفتاء )٥(
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 : والفنادق البيوت في الصالة): ٦( المسألة �

، والمدينـة مكـة وأوتـيالت فنادق في جماعة الصالة لمؤمنينل يجوز ال الخميني:
  .المساجد في المسلمين سائر جماعة في االشتراك وبإمكانهم

 كانـت إذا فيمـا ،اأيضـً  والمنـازل المسـاكن فـي الجماعة إقامة نجيز ال> الخامنئي:
 فــي المسـلمين مــع المشـاركة عــدم أجـل مـن الشــين وتوجـب اآلخــرين أنظـار تلفـت

 المنـورة المدينـة فـي الحـج موسـم مثـل في للمؤمنين ينبغي> .)٢(<المسجد في صالتهم
 أن البالد جميع من المسلمين فرق جميع من الوافدين حضور هو الذي المكرمة ومكة
 فـي الحضـور فـي المسـلمين سـاير مـع باالشـتراك اإلسـالمية واألخـوة بالوحدة يهتموا

 حتـى والفنـادق السـكن فـي الصـالة على يتعودوا وال، جماعة معهم والصالة المساجد
 خـالف علـى والفنـادق السـكن فـي الجماعـة إقامة تكن لم إذا هذا، فرادى كانت ولو

  .)٣(<تجوز فال وإال والمسلمين اإلسالم مصلحة

 الجماعات إقامة تجيزون ال أّنكم االستفتاءات بعض في ورد س: :))))٤٤٤٤((((اخلامنئياخلامنئياخلامنئياخلامنئي
 التـي والمنازل المساكن في الجماعة مةإقا تجيزون فهل المكّرمة، مكة في الفنادق في

 فـال الجماعـة وإقامة بالمنزل، تستقّل الحمالت ّهذه أن اعلًم عادة، الحمالت فيها تنزل
 الحرام؟ المسجد في الصالة لترك الحجاج عند ذريعة تشكل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .١٠٩٧ برقم خطي استفتاء )١(
  . ١٣٦مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )٢(
. صـورة ال االستفتاء أصل ولدّي، المكتب ختم ال سماحته بختم مختوم، ٥١٠٨٦ برقم يخط استفتاء )٣(
  .سماحته فتوى نقل في االختالف لشدة التفاصيل هذه ذكرت
 www.leader.irاالستفتاءات الملحقة بمناسك الحج، على الموقع الرسمي  )٤(
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 أنظار تلفت كانت إذا فيما ،اأيًض والمنازل المساكن في الجماعة إقامة نجيز الج: 
 فـي صـالتهم فـي المسـلمين مـع المشـاركة عـدم أجـل مـن الشـين وجـبوت اآلخرين
  .المسجد

äéfßiäéfßiäéfßiäéfßi<V<V<V<V< << << << <

هـ ١٤٣٩شوال/  /٢٣بتاريخ   www.leader.irهذه صورة للفتوى أخذتها من الموقع 
(وليس تاريخ الفتوى نفسها)،  وذكر تاريخ أخذ الصورة، والهدف من وضع الصورة 

  بعض طبعات المناسك خالية من الجملة األخيرة، فأحببت التأكيد على وجودها.أن 

ولكـن المشـاركة فـي  ،إذا لم يكن على خالف التقية فال مـانع منـه :)١(السيستاني
أما الخـروج مـن المسـجدين الشـريفين >جماعة المسلمين لغرض التآلف بينهم أفضـل.

ل ربمـا ال يجـوز لـبعض العنـاوين حين إقامة الصالة جماعة فهو عمل غيـر مناسـب، بـ
  .ساءة إلى سمعة المذهب ونحو ذلك<الثانوية كاإل
 المسـجد فـي الصـالة ولكـن، مـانع فـال التقيـة خـالف علـى يكن لم إذا الحكيم:

  .أفضل

                                      
 . ٣٤٩وملحقاتها : مناسك الحج  )١(
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 جماعـة صـلوات يقيموا ال أن^ البيت أهل وأتباع الشيعة الحجاج على مكارم:
| األكـرم النبـي مسجد في أو حرامال المسجد في أو قوافلهم مراكز في بهم خاصة
  .إشكال الجماعات هذه مثل وفي

  : الخارج في جماعة أم ينالمسجد في فرادى): ٧( المسألة

قال: سألته عن الرجل يصلي في جماعة في منزله بمكة  ×عن أبي الحسن روي
  .)١(أفضل أو وحده في المسجد الحرام؟ فقال: وحده

العشرة في خارجهما كانت الجماعة تلـك إن جاوز عدد الجماعة عن  :)٢(الخوئي
  أفضل من الصالة الفرادى في الحرمين الشريفين.

المسـجد النبـوي و أيهما أفضـل الصـالة فـي المسـجد الحـرام س:> :)٣(السيستاني
لـو دار <، >س: الصالة في المسـجدين أفضـل ج:أو الصالة في المنزل جماعة؟  ىفراد
دائها فـي أوبين  �ولكن في غير مسجد النبي  ،ول وقتهاأمر بين أداء الفريضة في األ

الصـالة فـي وقـت  ج: ؟ولكن بعد فوات وقت الفضـيلة فمـا هـو المقـدم � مسجده
ول وقـت الفضـيلة مـن الصـالة فـي المسـجد أما افضلية الصـالة فـي أفضل، وأالفضيلة 

يهمـا أ س:> <،ول الوقت ولكن مع بقاء وقـت الفضـيلة فغيـر معلومـةأالنبوي بعد مضي 
ا الصالة في المسجد الحـرام والمسـجد النبـوي بعـد مضـي وقـت الفضـيلة أو ر ثواًبكثأ

ولويـة أداء ألـم يثبـت  ج: الصالة في وقت الفضيلة في خـارج المسـجدين الشـريفين؟
دائهـا فـي وقـت الفضـيلة فـي غيرهمـا مـن أالصالة فيهما في خارج وقت الفضـيلة مـن 

   .<ماكن بل ال يبعد العكساأل

                                      
  . ٥٢٧:  ٤الكافي  )١(
 .٩٠٤ناسك الحج واستفتاءاتها : س م )٢(

 . ٣٤٧ -٣٤٦وملحقاتها : مناسك الحج  )٣(
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 .غيـره في جماعة الصالة من أفضل الحرام المسجد في فرادى الةالص :)١(الحكيم
 المـذكورة البـرامج إقامـة بلحاظ المذكورة المواضع في جماعة الصالة يترجح قد نعم
 المسـجد أمـا. ونحوهمـا العقيـدة وتثبت األحكام تعلم مثل دينية أهمية ذات كانت إذا

 فتـرجيح وحينئذ، جماعة غيره في الصالة من فرادى فيه الصالة أفضلية يرد فلم النبوي
  .أولى المذكورة البرامج إقامة أجل من غيره في جماعة الصالة

 الحـرمين خـارج كانـت وإن الجماعـة أن غير، فضل منهما لكل :)٢(السيد صادق
  .أفضل فهي الشريفين
  :  المخالف خلف الصالة): ٨( المسألة �

 اليجـوز �النبـي مسـجد وأ الحرام المسجد في الجماعة انعقدت إذا الخميني:
 بـاقي مـع الجماعـة يصـّلوا وأن، الجماعة عن التخلف عدم وعليهم، الخروج للمؤمنين
  .المسلمين

 عليـه يجـب ال ولكـن، صالته وصحت، ذلك له جاز االقتداء نوى لو :)٣(الخامنئي
 الحمـد قـراءة عليـه تجـب وال، اإلمـام قـراءة عنه تجزئ االقتداء نوى وإذا. االقتداء نية
 فـاألحوط والتفـات عمـد عـن قالـه ولو، ااختياًر) آمين( قول يجوز وال. لنفسه السورةو

  .الصالة بهذه االجتزاء عدم
تستحب الصالة خلف المخالف، ويقرأ القراءة الواجبة لنفسه إخفاًتـا،  :)٤(الخوئي

وال بأس بالفراغ قبل فراغ اإلمام عنها، ويصبر ويركع معـه. >حـال الصـالة معهـم يصـح 
ود على (ما ال يصح السجود عليه) حتى مع وجود المندوحة، بمعنـى أنـه مـتمكن السج

                                      
 . ٣٠٧ فتاوى الحج والعمرة : )١(

 .١٤٦٨جامع أحكام الحج والعمرة : م  )٢(

 .٥١٠٨٦ برقم خطي استفتاء )٣(

 .٩١٦ – ٩٠٨ -٩٠٧مناسك الحج واستفتاءاتها :  )٤(
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من الذهاب إلى مكان آخر يـتمكن مـن السـجود علـى مـا يصـح السـجود عليـه<، >لـو 
دخلت معهم جماعة وهم في الركوع أتسقط عني القراءة؟ ترتب آثـار الجماعـة التـي 

  يرتبونها هم<.
إن  ابّد للمأموم أن يقرأ لنفسـه إخفاًتـ لكن التجوز الصالة خلفهم و :)١(السيستاني

كمـا يجـوز لـه السـجود  ،ويجوز له التكتف إذا اقتضته التقية ،وإال يقرأ في نفسه أمكنه
يصح السجود عليـه عنـدنا إذا لـم يتيسـر فـي مكانـه مـا يصـح السـجود عليـه  على ما ال
  فإن تيسر وجب اختياره. ،كالبارية

فـي صـلوات الجماعـة التـي تقـام فـي مكـة جرت السـيرة  س: :)٢(السيستاينالسيستاينالسيستاينالسيستاين
وبعد الثالثة في  ،المكرمة والمدينة المنورة أن يقنت اإلمام بعد الركعة الثانية في الصبح

 ،ن المأمومون على كل فقرة من فقرات الـدعاء الـذي يقـرأه فـي قنوتـهويؤّم ،المغرب
  أمومين ؟ فهل يجوز للمؤمنين المشاركين في هذه الجماعات التأمين مع سائر الم

التأمين المبطل للصالة إنما هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة الحمـد ـ علـى  ج:
التفصيل المذكور في الرسالة ـ وأما ما يؤتى به في سائر مواضع الصالة فال بأس بـه إذا 

لغيـره جهـًال منـه بمعنـاه كـان مـن المبطـل  ان المـأموم تبًعـإذا أّمـ ،نعم .قصد به الدعاء
  لصالته.
، وإال يقـرأ فـي نفسـه يقرأ لنفسه إخفاًتا إن أمكنـه: االقتداء صوري، )٣(لخراسانيا

  والصالة صحيحة.
  .لنفسه يقرأ أن للمأموم بد ال ولكن، خلفهم الصالة تجوز الحكيم:

                                      
 . ٣٤٩وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 .٣٥٠الحج وملحقاتها: مناسك  )٢(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(
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 الحـج أيـام يـفـ جماعـاتهم يـف والمشاركة السنة أهل مع جماعة الصالة مكارم:
 أمـام صـفوفهم وتوحيد المسلمين شوكة يةتقو يوجب ومما، المؤكدة المستحبات من

 علـى ^المعصـومين البيـت أهـل أحاديـث في كثيرة تأكيدات وردت وقد، األعداء
، اإلعـادة إلـى حاجـة وال الواجبـة الصـالة عن تجزئ الصالة هذه مثل أن والحق. ذلك

 ألن، المسـجد بـالط على السجود مثل ذلك شابه وما الوقت مسألة في متابعتهم وينبغي
، الفراش على سجد يتمكن لم وإذا، عليها السجود يجوز المفروشة الصخور هذه عجمي
  .الحمد سورة بعد آمين قول وال، الصالة حال التكتف يجب وال

إن عمل بكـّل وظـائف المنفـرد بمـا فيهـا الجهـر واإلخفـات لـم يبـق  :)١(الحائري
صالة في بيتـه أو فـي أّي بّد من إعادة ال إشكال، وإّال ففي الظروف الراهنة في زماننا ال

  .يمكان آخر خال من التقّية الموجبة لمخالفة التكليف األصل
إذا كانت التقية عن اضطرار فتصح الصالة باالقتداء بهم سواًء كانـت > السبحاني:

سائر الشروط موجودة أو ال، ومع ذلك فهو يختار الجانب الذي يقّل فيه العمـل بالتقيـة 
فروشـة بالرخـام ال بالسـّجادة، وهكـذا. وإذا قـرأ اإلمـام آيـة كاالقتداء فـي األمكنـة الم

. وقـال )٢(لة، كل ذلـك فـي التقيـة االضـطرارية<السجدة يسجد معهم، والزيادة غير مبط
إذا ُأقيمت الجماعة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، ال يجوز الخروج من أيًضا >

  .<انفسه فلُيعدها استحباًب المسجد بل تلزم المشاركة في الصالة، وإذا لم تطب
يمكن أن يصّلي معهم، وينوي االنفراد، ويركع ويسـجد معهـم،  :)٣(السيد صادق

  ويسّبح عند إطالة قرائتهم إذا فرغ هو من القراءة.

                                      
  .٢٠٤ والعمرة : الحج في مسائل )١(
 .١٣٥٣ق، ورقم ه.٧/١٤٣٠/ ٧استفتاء خطي بتاريخ  )٢(

 .٩٩٣مسألة :  ١٠٠٠ )٣(
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ولكن من دون ترتيـب أحكـام ، ال ضير في نية االقتداء باإلمام منهم :الفياض الفياض الفياض الفياض 
وأمـا إذا لـم يقـرأ بنفسـه واعتمـد علـى  وإذا قرأ القراءة بنفسه صحت صالته.الجماعة. 

  قراءة اإلمام جاهًال أو غافًال عن عدم جواز االعتماد على قراءته فتصح صالته أيًضا.

ّـاج :))))١١١١((((الزجناينالزجناينالزجناينالزجناين م �� Mـ�r يـد از  جـًدا اسـت، شـيعه وهـن موجـب كـه �رى هـر ��
از در است و مناسب كنند خوددارى �O اعت كت سنت اهل >� ايند؛ �� �O نبايد � ا آن بـه و

يد بلكه كنند، كتفا ره را آن �� وانند دو�� � �N.  
 ا: قد مّر تحقيق ما يستحب من حضور جماعة أهـل الخـالف اسـتحباًبآل عصفور

ي خلف رسول اهللا | في ي معهم في الصف األول كالمصّل، حتى أن المصّلامؤكًد
ى علـى الصف األول، ويستوي ذلك من صلى الفرض لنفسه ومن لم يصـّل، ومـن صـّل

نفــراد ثــم حضــرهم خــرج بحســناتهم. وال يشــترط فــي جــواز الــدخول معهــم عــدم اال
المندوحة، فيجوز مع االختيـار، وتلزمـه تلـك األحكـام الواجبـة مـع التقّيـة إال أن النيـة 

  تكون نية االنفراد.
  : الوقت دخول قبل المخالف مع الصالة): ٩( المسألة �

  دخول الوقت؟المخالف إذا أقاموها قبل  ما حكم الصالة مع س:
 قبـل المغـرب صـالة تقـام حيـث الحج أيام في تبرز المسألة هذه إلى والحاجة

  ـ . المغرب لصالة الشرعي الوقت في الخالف حسب - المشرقية الحمرة ذهاب
في مكة والمدينة، من صّلى مع جماعة المسلمين صـالة الصـبح فـي  الخميني:

  الليالي المقمرة، فصالته صحيحة، وال يعيد.
  .تجزئ ال: )١(الحكيم - )٢(يستانيالس

                                      
 .١١٢٠المناسك الفارسي: م  )١(

 . ٣٥٠وملحقاتها : مناسك الحج  )٢(
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بخصـوص أذان الصـبح والظهـر يكفـي أن يحصـل اليقـين أو الظـّن  :)٢(مكارم
الملحوظ. أّما في أذان المغرب فاألحوط االنتظار قليال حّتى زوال الحمـرة. هـذا إذا 

  أردت الّصالة فرادى، أّما إذا أردت الّصالة معهم فيكفي.
  .وتقية خوف عن كان إذا إال إعادتها ويجب، باطلة الصالة :)٣(السيد صادق

  : الجمعة صالة في بالمخالف االقتداء): ١٠( المسألة �

إذا كان االقتداء بهم في صالة الجمعـة فهـل يجـب اإلتيـان بصـالة الظهـر  س:
  بعدها؟ 

 اإال إذا كـان مسـافًر ،بّد من أداء الظهـر بعـد ذلـك ال :الحكيم - )٤(السيستاني
 إمكانه أن يشترك في صالتهم وينوي بهـا الظهـر ويقـرأ لنفسـهفإن ب ،وحكمه القصر

  .اإخفاًت
  : بالمخالف االقتداء نية): ١١( المسألة �

هل فـي الصـالة خلـف غيـر اإلمـامي لرعايـة التـأليف بـين المسـلمين يقصـد  س:
  وتترتب أحكام الجماعة؟  اإلمامي االئتمام
، الجماعـة أحكـام سـائر هاعلي ويترتب الجماعة ينوي، نعم :الخامنئي - الخميني

  .اإلسالمية الوحدة حفظ ألجل معهم الصالة كانت إذا فيما هذا
ولكن من دون ترتيب أحكـام ، ال ضير في نية االقتداء باإلمام منهم :)٥(السيستاني

  الجماعة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 استفتاء خطي. )١(

  .٦٤٩ س ٢ الجديدة اوىالفت )٢(
 ق.ه.١٤٢٨ /٨/١١ بتاريخ خطي استفتاء )٣(

 . ٣٥٠الحج وملحقاتها : مناسك   )٤(

 . ٣٤٩مناسك الحج وملحقاتها :  )٥(
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  :)١(تنويه: التفصيل بين األداء والقضاء
األدائيـة، أمـا الصـالة القـدر المتـيقن هـو االقتـداء بهـم فـي الصـالة  :)٢(الخامنئي

  القضائية فمحل إشكال بل منع.
  يمكنه أن يصلي معهم القضاء، ولكن مع مراعاة وظائف المنفرد. :السيستاني
تصح صالة الجماعة خلفهم قضاًء فيما إذا كانت مورًدا للتقيـة، وعلـى  :)٣(الحكيم

  أن يقرأ لنفسه.
  ال فرق في المسألة بين األداء والقضاء. مكارم:

  : المستديرة الجماعة): ١٢( سألةالم �

  هل تصح الصالة جماعة باالستدارة حول الكعبة المشرفة؟ س:
  .الفعلي الوضع هذا مع الصالة إعادة تجب ال :)٤(الهاشمي -الخميني
 واألحـوط، جانبيـه أحـد إلـى أو اإلمـام خلـف يقـف مـن صـالة تصح الخامنئي:

 فال البيت وبين اإلمام بين الذي البعد اإلمام جانبي أحد في يقف من يراعي أن ااستحباًب
 اآلخـر الجانـب من اإلمام مقابل يقف من صالة وأما، اإلمام من البيت إلى أقرب يقف
  .تصح فال البيت من

ولكـن يجـوز  ،في موقفه علـى اإلمـام اتشكل صالة من كان متقدًم :)٥(السيستاني
لعصر الحاضر في المسـجد للمؤمنين االشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في ا

  اإلمامي.  الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصالة خلف غير

                                      
 . ٥٥٤وجدت هذا التفصيل مع أجوبته في المناسك المحشى:  )١(

 .١٣٤مناسك حج (ويرايش جديد) : س  )٢(

 . ٣٠٣فتاوى الحج والعمرة :  )٣(

 . ٨٤٧، س ٢١٥أجوبة االستفتاءات:  –صراط ال  )٤(

 . ٣٥٠وملحقاتها : مناسك الحج   )٥(
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 الحـد يكون أن بشرط الدائري الشكل على الكعبة حول الصالة تصح السبحاني:
 يكـن لـم إذا هـذا. والكعبـة اإلمـام بين الفاصل الحد من أكثر الكعبة وبين بينه الفاصل
  .صالته تصح ال دئذفعن لإلمام امواجًه المأموم

ال مانع من االستدارة، ولكن على األحوط يجب أال يتقدم علـى اإلمـام  :)١(مكارم
  حسب الدائرة، وأن ال يكون أقرب إلى الكعبة المشرفة من اإلمام. 

  .تصح الصالة جماعة باإلستدارة:)٢(الفياض
  : ال تصح الصالة باالستدارة، إال أن االقتداء صوري.)٣(الخراساني

 مددنا لو بحيث كانت إذا فيها إشكال ال الجهة هذه من الجماعة :)٤(يد صادقالس
  .اإلمام على متقدًما يكن لم الصف
  : الصفوف اتصال عدم): ١٣( المسألة �

  الصفوف؟ اتصال عدم مع المخالف خلف جماعة الصالة حكم ما س:
  .صحيحة فالصالة ذلك التقية اقتضت إذا الخامنئي:

للنسـاء حيـث ال خيـار أمـامهن فـال بـأس، وأمـا بالنسـبة للرجـال  بالنسبة :)٥(مكارم
  فحيث يمكنهم مراعاة اتصال الصفوف فيلزمهم.

  : العلوية الطوابق في المأموم وقوف): ١٤( المسألة �

في صلوات الجماعة التي تقام في المسجد الحرام النبوي يصعد بعض النـاس  س:
مـن  اشـيًئ يـرون اإلمـام وال ك مـع أنهـم الإلى الطابق العلوي ويأتمون باإلمـام مـن هنـا

                                      
  . ٥٥١المناسك المحشى:  )١(
 www.alfayadh.com الموقع الرسمي:  )٢(

 http://wahidkhorasani.comالموقع الرسمي:  )٣(
 .٦٣٤ س : مسألة ١٠٠٠ )٤(

  . ٥٥٢المحشى:  المناسك )٥(
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صفوف الجماعة في صـحن المسـجد لطـول الجـدران فهـل يجـوز لإلمـامي االلتحـاق 
  بهؤالء في الطابق العلوي؟

  .صحيحة فالصالة ذلك التقية اقتضت إذا الخامنئي:
ولكن يراعي في صالته ما يعتبر فـي الصـالة خلـف  ،يجوز له ذلك :)١(السيستاني

  . غير اإلمامي
  .إشكال فيه الحكيم:
الصفوف في المسجد الحرام متصلة في الطابق األرضي والعلـوي معـًا  :)٢(الفياض

فال مانع من الصالة جماعة من هذه الناحية .نعم ، لو فرض عدم االتصال من اإلمـام أو 
  الجانبين تبطل الجماعة .

  : الجماعة صالة أثناء التالوة سجود): ١٥( المسألة �

  ؟عندئذ معهم السجود حكم فما للتالوة وسجدوا السجدة آية اإلمام قرأ إذا س:
  .صحيحة فالصالة ذلك التقية اقتضت إذا الخامنئي:

  .لتقية إال الفريضة في التالوة سجود يجوز ال :)٣(السيد صادق
  .اإذا سجد اإلمام فليسجد ويعيد الصالة احتياًط :)٤(السيستاني

  
  ام :): وداع البيت الحر١٦( المسألة �

يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يطـوف طـواف الـوداع ، وأن  السيستاني:
يستلم الحجر األسـود والـركن اليمـاني فـي كـل شـوط ، وأن يـأتي بالمسـتحبات عنـد 

                                      
 . ٣٥٠وملحقاتها : مناسك الحج  )١(

 www.alfayadh.com الموقع الرسمي:  )٢(

  .  قه.١٤٢٩ /٤/٥ بتاريخ خطي استفتاء )٣(
 . ٥٥٣المناسك المحشى :  )٤(
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الوصول إلى المستجار، وأن يدعو اهللا بما شاء، ثم يستلم الحجر األسـود ويلصـق بطنـه 
رى نحو الباب، ثم يحمد اهللا ويثني عليه، بالبيت، ويضع إحدى يديه على الحجر واألخ

على محمـد عبـدك ورسـولك ونبيـك  ي على النبي وآله ، ثم يقول : " اللهم صّلويصّل
وجاهـد فـي  ،غ رسـاالتكوأمينك وحبيبك ونجيك وخيرتك من خلقك، اللهـم كمـا بّلـ

 اوأوذي في جنبك وعبدك حتى أتاه اليقين، اللهم أقلبني مفلًحـ ،وصدع بأمرك ،سبيلك
ا لي بأفضل ما يرجع به أحد من وفـدك مـن المغفـرة والبركـة والرحمـة ا مستجاًبمنجًح

ويســتحب لــه الخــروج مــن بــاب الحنــاطين ويقــع قبــال الــركن  والرضــوان والعافيــة " .
ويستحب أن يشتري عند الخروج  ويطلب من اهللا التوفيق لرجوعه مرة أخرى.  ،الشامي

  الفقراء.مقدار درهم من التمر ويتصدق به على 
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  هـ ١٤٣٦تم الفراغ من تدوين اإلصدار السادس في اليوم الثامن من شهر شوال 

  ة الهدى في جنة البقيعذكرى فاجعة هدم قبور أئم

  وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
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  ١٣٠  ........................................  : المفردة العمرة في الهدي): ١٦( المسألة �

 �  الدخول في مكة والخروج منها    �

  ١٣٠  ................................  : الحرم أو  مكة لدخول اإلحرام): ١٧( المسألة �
  ١٣٢  .................................  : المكرمة مكة على التردد كثرة): ١٨( المسألة �
  ١٣٥  ......................................................  : الباصات  سائقو): ١٩( المسألة �
  ١٣٦  .............................  : النسك أداء بعد مكة إلى الرجوع): ٢٠( المسألة �
  ١٣٩  .............................  : العمرة إرادة مع مكة إلى الرجوع): ٢١( المسألة �
  ١٣٩  ...........  : الحرم أو مكة من الخروج عند العمرة تجديد): ٢٢( لمسألةا �
  ١٤١  .................  : العمرة مناسك أداء قبل مكة من الخروج) : ٢٣( المسألة �
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  ١٤٣  ....................  : التمتع عمرة إنهاء بعد مكة من الخروج): ٤٢( المسألة �
  ١٤٧  ......  : المكرمة مكة من خروج هو هل)  منى( بـ المرور): ٢٥( المسألة �
  ١٤٩  ....................  : عمًدا إحرام بدون المكرمة مكة لدخو): ٢٦( المسألة �
  ١٥٢  ..................................  : باإلجبار إحرام بدون الدخول): ٢٧( المسألة �

 �   مســــائل الكـوادر �

  ١٥٣  ..................  : ومنى عرفة في المخيمات لتهيئة روجالخ): ٢٨( المسألة �
  ١٥٤  .............................  : الهالل ظهور بعد  الكوادر رجوع): ٢٩( المسألة �
  ١٥٥  ...........................  : المفردة للعمرة عرفات من اإلحرام): ٣٠( المسألة �
  ١٥٦  ....................................  : تمتع إلى السابقة العمرة قلب): ٣١( المسألة �
  ١٥٧  .................  :العدول إمكان على مكة من الخروج تأثير): ٣٢( المسألة �
  ١٥٧  ...............................................  : التمتع لعمرة ميقاتهم): ٣٣( المسألة �
  ١٥٨  ............................................  : اإلفراد  وحج  الكوادر): ٣٤( المسألة �

 �      كاإلعـراض عن النسـ    �

  ١٦٠  .....................................  : العمرة إكمال عن اإلعراض): ٣٥( المسألة �
  ١٦٢  ..........................: المطلوبية رجاء عمرة عن اإلعراض): ٣٦( المسألة �
  ١٦٣  ................  : المندوب التمتع حج إكمال عن اإلعراض): ٣٧( المسألة �
  ١٦٥  ..........  : التمتع بحج اإلتيان عن العجز مع النساء طواف): ٣٨( المسألة �

  مالهالفصـل الخـــامس : أنواع الحج وأع
  ١٦٩  ...............................................................  : الحج أنواع): ١( المسألة �
  ١٦٩  ......................................  : الواجب الحج ونوع المسافة): ٢( المسألة �
  ١٧١  .............  : وبالعكس غيره إلى التمتع من الفرض انقالب): ٣( المسألة �
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  ١٧٥  .....................  : التمتع عمرة إلى اإلفراد حج من العدول): ٤( المسألة �
  ١٧٥  ............................................  :إجماًال تمتعال حج أعمال): ٥( المسألة �

  ١٧٦  .......................................  : الحرام البيت إلى الميقات من المسافة:  تنويه
  ١٧٧  ..........................  : اإلفراد وحج التمتع حج بين الفوارق): ٦( المسألة �
  ١٧٧  ..........................  : القران وحج اإلفراد حج بين الفوارق): ٧( المسألة �

  الفصـل الســــادس : المواقيـــــت
  ١٨١  ..........................................................  : العمرة مواقيت): ١( المسألة �
  ١٨١  ....................................  : الحليفة ذي أو الشجرة ميقات): ٢( المسألة �
  ١٨٣  .................................  : الشجرة مسجد من الجديد البناء): ٣( المسألة �
  ١٨٣  ...................................  : والبيداء الشجرة ومسجد التلبية): ٤( المسألة �
  ١٨٥  ...................................................  : والهدا الكبير السيل): ٥( المسألة �
  ١٨٦  .......................................  : الميقات محاذاة من اماإلحر): ٦( المسألة �

  ١٨٧  ...................................................................  :المحاذاة ضابطة في: فائدة
  ١٨٨  ........................................  : جدة إلى بالطائرة الذاهبون): ٧( المسألة �
  ١٩٢  ..............................................................  :المفردة للعمرة جًدا مفيد فرع
  ١٩٣  ............................................  : بالطائرة الميقات تجاوز) : ٨( المسألة �
  ١٩٤  .................  : الميقات  تجاوز  بعدما  االعتمار له  بدا من ):٩( المسألة �
  ١٩٥  ...............................................  : الميقات قبل اإلحرام): ١٠( المسألة �
  ١٩٦  .....................................: نذربال اإلحرام مكان تحديد): ١١( المسألة �
  ١٩٧  ............................................  : للنذر الصحيحة الصيغة): ١٢( المسألة �
  ١٩٩  .....................................  : التظليل وحرمة اإلحرام نذر): ١٣( المسألة �
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  ٢٠١  ...........................................................  : الزوجة  نذر): ١٤( المسألة �
  ٢٠٢  ................................................................  :الولد  نذر): ١٥( المسألة �
  ٢٠٣  .................................................  : لنذربا الطفل إحرام): ١٦( المسألة �

 الفصـل السـابع : حاضر المســجد الحــرام

  ٢١١  ..................................  : الحرام المسجد  حاضر تعريف): ١( المسألة �
  ٢١١  .....................  : الحرام المسجد ريلحاض والعمرة الحج): ٢( المسألة �
  ٢١١  .............................................  : المكرمة مكة أهل تنقل): ٣( المسألة �
  ٢١٣  .......................  : القرى أم جامعة إلى والخروج الدخول): ٤( المسألة �

  � مواقـيت أهـل مكــة    �

  ٢١٥  ............................  : مكة لساكني المفردة العمرة ميقات): ٥( المسألة �
  ٢١٥  ...................  : مكة لساكني القران أو اإلفراد حج ميقات): ٦( المسألة �
  ٢١٧  ................................  : مكة لساكني التمتع عمرة ميقات): ٧( المسألة �

 � ميقـات القريب من مكـة    �

  ٢١٨  ............................................  : وأمثالها جدة أهل إحرام): ٨( المسألة �
  ٢١٩  .......................................  : مؤقتًا جدة في المقيم إحرام): ٩( المسألة �

 الفصـل  الثـــــامن : مندوبات اإلحرام وواجباته

  ٢٢٥  ...................................  : اإلحرام قبل المستحبات بعض): ١( المسألة �
  ٢٢٥  ............................  : الميقات خارج اإلحرام غسل إيقاع): ٢( المسألة �
  ٢٢٦  ............................  : والنفساء الحائض من اإلحرام غسل): ٣( المسألة �
  ٢٢٦  .............................................  : والوضوء اإلحرام غسل): ٤( المسألة �
  ٢٢٨  ........................................  : اإلحرام غسل أحكام بعض): ٥( المسألة �
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  ٢٣٠  ...............................................  تقدم؟ بما الغسل طهارة قضتنت هل: فرع
  ٢٣٠  .....................  :الفعلية المندوبة األغسال على األصغر الحدث تأثير: فائدة
  ٢٣٠  ............................................  : بعضها مقام األغسال قيام): ٦( المسألة �

  ٢٣٢  ......................................................  :للغسل الذمة في ما جميع نية: فائدة
  ٢٣٢  ...........................................  : اإلحرام غسل عند الدعاء): ٧( المسألة �
  ٢٣٢  .........................................  : المكرمة مكة دخول غسل): ٨( المسألة �
  ٢٣٣  ...........................................................  : اإلحرام صالة): ٩( المسألة �
  ٢٣٤  .....................................................  : اإلحرام واجبات): ١٠( المسألة �
  ٢٣٤  ....................................................  :الرجل إحرام  ثوبا): ١١( المسألة �
  ٢٣٦  ................................................  : اإلحرام ثوبي آداب): ١٢( المسألة �
  ٢٣٦  ...................................................  : المرأة إحرام  ثوبا): ١٣( المسألة �
  ٢٣٧  .........................................................  : المزينة العباءة): ١٤( المسألة �
  ٢٣٨  ...................................  : شرط وأ واجب اإلحرام  ثوبا): ١٥( المسألة �
  ٢٣٨  ...................................  : اإلحرام ثوبي بلبس القربة نية): ١٦( المسألة �
  ٣٩٢  .....................................  : اإلحرام ثوبي نزع أو تبديل): ١٧( المسألة �
  ٢٣٩  ........................................  : اإلحرام ثوبي على الزيادة): ١٨( المسألة �
  ٢٣٩  ...............................................  : اإلحرام ثوبي تنجس): ١٩( المسألة �
  ٢٤٠  .................................................  : المحرم بدن تنجس): ٢٠( المسألة �
  ٢٤٠  ................................................  : اإلحرام نية واجبات): ٢١( المسألة �

  ٢٤١  ............................................................  : للنية الحكمية االستدامة: تنويه
  ٢٤٢  ............................................................  : بالنية التلفظ): ٢٢( المسألة �
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  ٢٤٣  ...........................................  : العبادة في الرياء دخول): ٢٣( المسألة �
  ٢٤٣  .......................................  : العبادة في الضمائم دخول): ٢٤( المسألة �
  ٢٤٥  .......................................  : التلبية من الواجب المقدار): ٢٥( المسألة �

  ٢٤٦  ........................................................  :اآلراء لجميع الجامعة التلبية: فائدة
  ٢٤٦  ............................................  : بالتلبيات التلفظ طريقة): ٢٦( المسألة �
  ٢٤٦  .......................................................  :والكسر الفتح بين) اّن( همزة: أوًال
  ٢٤٧  ......................................................................  :التلبية وفصل وصل: ثانًيا
  ٢٤٧  .....................................  : بالسكون والوصل بالحركة الوقف حكم: ثالًثا
  ٢٤٧  .........................................................  : األخرس تلبية): ٢٧( المسألة �
  ٢٤٨  ............................  : اإلحرام تروك ارتكاب ونية التلبية): ٢٨( المسألة �
  ٢٥٠  .........................................  : والركبة السرة بين ما ستر): ٢٩( المسألة �
  ٢٥٠  ..............................  : التلبية عند اإلحرام ثوبي تحريك): ٣٠( المسألة �
  ٢٥١  ...................................: وفائدته اإلحرام في االشتراط): ٣١( المسألة �
  ٢٥٣  .........................................................  : مندوبة تلبيات): ٣٢( المسألة �
  ٢٥٤  ..............................................  : التلبية أصل في الشك): ٣٣( المسألة �
  ٢٥٥  ...........................................................  : التلبية تكرار): ٣٤( المسألة �
  ٢٥٥  ..............................................................  : التلبية قطع): ٣٥( المسألة �
  ٢٥٥  .......  : الحرام والمسجد المكي الحرم دخول آداب من): ٣٦( المسألة �

  

 ـل التـــاسع : محظورات اإلحـرامالفص

  ٢٦١  ........................................  : إجماًال اإلحرام محظورات): ١( المسألة �
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 �      مســـائل المخـيط    �

  ٢٦٤  ..................................................  : بالمخيط المراد بيان): ٢( المسألة �
  ٢٦٥  ...........................................  : للرجال الكمر أو الهميان): ٣( المسألة �
  ٢٦٦  ...............................................................  :الحزام لبس): ٤( المسألة �
  ٢٦٦  .........................................  : شابه ما أو بإبرة الرداء عقد): ٥( المسألة �
  ٢٦٧  ..............................................  : اإلحرام أطراف خياطة): ٦( المسألة �
  ٢٦٨  ....................................................  : بالمخيط االلتحاف): ٧( المسألة �
  ٢٦٩  ......................................................  : العسكري الفراش): ٨( المسألة �
  ٢٧٠  ......................................  : الساعة وحزام المخيط النعال): ٩( المسألة �
  ٢٧١  .......................................  : عامًدا المخيط لبس كفارة): ١٠( المسألة �
  ٢٧١  .....................................  : المخيط لبس إلى االضطرار): ١١( المسألة �
  ٢٧٢  ..............................  الملبوسة؟ خيطالم قطع بتعدد الكفارة تتعد هل: فرع
  ٢٧٣  .............................................  : للمخيط البًسا اإلحرام): ١٢( المسألة �
  ٢٧٣  ...............................  : اإلحرام حال المخيط نزع كيفية): ١٣( المسألة �
  ٢٧٥  ..........................  : المكرمة مكة لدخول المخيط لبس): ١٤( المسألة �

  �  مســـائل التظليـل �

  ٢٧٨  ................................  : التظليل لحكم العملية الخالصة): ١٥( المسألة �
  ٢٨٥  ........................................  : بالحجاج الحاصل التظليل): ١٦( المسألة �
  ٢٨٦  ...............................  : المطر نزول حال السيارة إيقاف): ١٧( المسألة �
  ٢٨٧  ...............................................  :الطلوعين بين التظليل): ١٨( المسألة �
  ٢٨٨  ....................  : الجبال أو الغيوم وراء الشمس احتجاب): ١٩( المسألة �
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  ٢٨٨  ...........  : الحرام المسجد إلى التنعيم مسجد من التظليل): ٢٠( المسألة �
  ٢٨٩  ...........................................  : المكشوفة الباصات منع): ٢١( المسألة �
  ٢٩٠  ..........................................................  : المشاعر قطار): ٢٢( المسألة �
  ٢٩١  .........................................................  : التظليل كفارة): ٢٣( المسألة �
  ٢٩٢  .............................................  : التظليل إلى االضطرار): ٢٤( المسألة �
  ٢٩٥  ................................................  : التظليل كفارة تكرر): ٢٥( المسألة �

 �  مســــائل الطيب    �

  ٢٩٥  .................................  : الطيب لحكم العملية الخالصة): ٢٦( المسألة �
  ٢٩٦  .......  : اإلحرام قبل) المعطر( والصابون الشامبو تعمالاس): ٢٧( المسألة �
  ٢٩٧  .......  : اإلحرام بعد) المعطر( والشامبو الصابون استعمال): ٢٨( المسألة �
  ٢٩٨  ........................................................  : بالطيب المرور): ٩٢( المسألة �
  ٢٩٩  .......................  : وأمثالها والهيل والدارصيني الزنجبيل): ٣٠( المسألة �
  ٣٠٠  ...........................  : ماوأمثاله والبرتقال التفاح استشمام): ٣١( المسألة �
  ٣٠١  ..........................................................  : الكعبة خلوق): ٣٢( المسألة �
  ٣٠٢  .............................................  : الطيب استعمال كفارة): ٣٣( المسألة �

  

 �            كـريهةالروائـح ال    �

  ٣٠٤  ......................................................  : الكريهة الروائح): ٣٤( المسألة �
  ٣٠٤  ..................  : السامة الغازات من هروًبا الكمامات لبس): ٣٥( المسألة �

  �    الزينة والتزين  �

  ٣٠٧  ..............  : المحرم على المحظور) التزين( في الضابطة): ٣٦( المسألة �
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  ٣٠٧  ..................  : والساعة والخاتم والعدسات النظارة لبس): ٣٧( المسألة �
  ٣٠٨  ...................................................  : الشمسية النظارات): ٣٨( المسألة �
  ٣٠٩  .........................................................  : والحلي المرأة): ٣٩( المسألة �
  ٣١٠  ....................................................  : والخضاب الحناء): ٤٠( المسألة �

  � الــتدهـين �

  ٣١١  ...............................................  : اإلحرام قبل التدهين): ٤١( المسألة �
  ٣١٣  ...............................................  ) :السمن( الدهن أكل): ٤٢( المسألة �
  ٣١٣  ...............................  : للضرورة  اإلحرام حال التدهين): ٤٣( المسألة �

 �        مســـائل الشـعر    �

  ٣١٤  ............................................................  :  الشعر إزالة): ٤٤( المسألة �
  ٣١٥  .........................  : الغسل أو الوضوء أثناء الشعر سقوط): ٤٥( المسألة �
  ٣١٥  ....................................  : اللحية أو الرأس بشعر العبث): ٤٦( المسألة �
  ٣١٦  .........................................................  :  الشعر تسريح: )٤٧( المسألة �

 �  تغطية الرجـل رأســه     �

  ٣١٧  .................................  : اليقظة حال رأسه الرجل تغطية): ٤٨( المسألة �
  ٣١٨  .............  : الجوال أو الهاتف بسماعة أذنه الرجل تغطية): ٤٩( المسألة �
  ٣١٩  ...........................................  : الخلفي للمقعد االستناد): ٥٠( المسألة �
  ٣١٩  ...........................  : للوضوء رأسه مقدم الرجل تنشيف): ٥١( المسألة �
  ٣٢١  ...................................  : النوم عند رأسه الرجل تغطية): ٥٢( المسألة �
  ٣٢٢  ......................................  : الرأس وتغطية الشعر زراعة): ٥٣( المسألة �

 �        المرأة وجـههاسـتر     �
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  ٣٢٢  ..........................................  : األجنبي عن المرأة تستر): ٥٤( المسألة �
  ٣٢٥  ..........................................................  : المقنعة لبس):  ٥٥( المسألة �
  ٣٢٦  .....................................  : للصالة الوجه أطراف تغطية): ٥٦( المسألة �
  ٣٢٦  ...............................  : الورقية المناديل المرأة استعمال): ٥٧( المسألة �
  ٣٢٧  ..................................  : النوم عند جههاو المرأة تغطية): ٥٨( المسألة �
  ٣٢٨  .........................................  : وجهها المرأة ستر كفارة): ٥٩( المسألة �

 �  االرتمـــاس  �

  ٨٣٢  ........................................  : الماء في االرتماس حكم): ٦٠( المسألة �
  ٣٢٩  .......................................  : الدوش ماء تحت الوقوف): ٦١( المسألة �

           �  اإلدمـــــــاء  �

  ٣٢٩  ...............................................  : اإلدماء حكم تفصيل): ٦٢( المسألة �
  ٣٣٠  .............................  :الفرشاة استعمال أثناء الدم خروج): ٦٣( المسألة �
  ٣٣١  .........................................................  : اإلدماء كفارة): ٦٤( المسألة �

 �  قتــل الحشــرات  �

  ٣٣٢  ......................  : وأمثالهما والبعوض الذباب قتل حكم): ٦٥( المسألة �
  ٣٣٣  ....................................  : شابه وما البعوض قتل كفارة): ٦٦( المسألة �

   � النظر في المــرآة  �

  ٣٣٤  .............................................  : المرآة في النظر حرمة): ٦٧( المسألة �
  ٣٣٤  ......................  : السكن محل في الموجودة في المرايا): ٦٨( المسألة �
  ٣٣٥  ............................................  : المرآة في النظر كفارة: )٦٩( المسألة �

 �        الفســـوق والجـدال        �

  ٣٣٦  ..........................................................  : الفسوق معنى): ٧٠( المسألة �
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  ٣٣٧  ........................................................  : الفسوق كفارة): ٧١( المسألة �
  ٣٣٨  .......................................................  : الجدال تفصيل): ٧٢( المسألة �
  ٣٣٨  ........................................................  : صادقًا الحلف):  ٧٣( المسألة �

 �         متفرقــــــــــات  �

  ٣٣٩  ...............................: بالمناسك أخّل لمن النكاح عقد): ٧٤( المسألة �
  ٣٤٠  .......................................................  : االكتحال صور): ٧٥( المسألة �
  ٣٤٠  ..........................................................  : األظفار تقليم): ٧٦( المسألة �
  ٣٤١  ..............................  : االضطرار حاالت في عام حكم) : ٧٧( المسألة �
  ٣٤٢  ......................................................  : الحرم محرمات): ٧٨( المسألة �
  ٣٤٣  ...........................................  : اإلحرام تروك كفارات): ٧٩( المسألة �

  الفصـل العاشر : مصرف الكفارات ومحلها
  ٣٤٧  .........................................................  : الكفارة صفات): ١( المسألة �
  ٣٤٧  .......................................  : الكفارات نحر أو ذبح محل): ٢( المسألة �
  ٣٥٠  .....................................................  : الكفارات مصرف): ٣( المسألة �
  ٣٥١  ..........................................  : كيلهوو الفقير فقدان حالة): ٤( المسألة �
  ٣٥٢  ..........................................................  : الكفارة ضمان): ٥( المسألة �

  

 الفصـل الحادي عشر : شــروط الطــواف

  ٣٥٥  .........................................................  : الطواف شروط): ١( المسألة �
 �  الطـهارة مـن الحــدث    �

  ٣٥٥  .................................  : الطواف في الحدث من الطهارة): ٢( المسألة �
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  ٣٥٦  ...................................................  : الوضوء بطالن تبين): ٣( المسألة �
  ٣٥٨  ............................  : الطواف أثناء األصغر الحدث طروء): ٤( المسألة �
  ٣٦١  .......................................  : واإلتمام التمام من األعم نية): ٥( المسألة �
  ٣٦٢  ..................................  : الطواف أثناء الطهارة في الشك): ٦( المسألة �
  ٣٦٤  ...................................  : الطواف بعد الطهارة في الشك): ٧( المسألة �
  ٣٦٤  ..............................................  : يرةالجب صاحب طواف): ٨( المسألة �
  ٣٦٥  ..........................................................  : المتيمم طواف): ٩( المسألة �

 � الدمــاء الثــالثة   �

  ٣٦٥  ....  : المتقطع الدم وحكم الشهرية الدورة تأخير حبوب): ١٠( المسألة �
  ٣٦٧  .................................................................................................  : تنويه
  ٣٦٧  .........................  : وصالته الطواف المستحاضة تعجيل): ١١( المسألة �
  ٣٦٩  ..............................................  : والطواف المستحاضة): ١٢( المسألة �
  ٣٧٣  ..............................  : المفردة العمرة وطواف الحائض): ١٣( المسألة �
  ٣٧٤  ..................................  : تعالتم عمرة وطواف الحائض): ١٤( المسألة �
  ٣٧٨  ..................  :المتخلل النقاء في وصالته الطواف وقوع): ١٥( المسألة �
  ٣٨٠  .............  : وغيرها الحائض تروك بين بالجمع المحتاطة): ١٦( المسألة �
  ٣٨١  ...................  : الصالة وقبل الطواف بعد الحيض طروء): ١٧( المسألة �
  ٣٨١  .......................  : الحائض أحكام في وتفريعات مسائل): ١٨( المسألة �

  

 �  دائـم الحدث �

  ٣٩٠  ...............................................  : والمسلوس المبطون):  ١٩( المسألة �
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  ٣٩٢  .........................................................  : بالريح المبتلى): ٢٠( المسألة �
  ٣٩٤  ...................................  : الصالة فيه تتم ال نجس لبس): ٢١( المسألة �

 � الطـهارة من الخـبث   �

  ٣٩٤  .....................................  : الطواف في المتنجس حمل): ٢٢( المسألة �
  ٣٩٤  .................................................................  :المتنجس الطفل حمل: فرع
  ٣٩٥  ..........................................  : كالمحفظة الجلود حمل): ٢٣( المسألة �
  ٣٩٧  ............................................  : الدرهم من األقل الدم):  ٢٤( المسألة �
  ٣٩٧  ...............................................  : والجروح القروح دم): ٢٥( المسألة �
  ٣٩٩  ................  : الطواف أثناء بها العلم أو النجاسة عروض): ٢٦( المسألة �
  ٤٠٢  ......................................  : الطواف بعد بالنجاسة العلم): ٢٧( المسألة �
  ٤٠٣  ......................................  : الطواف بعد النجاسة تذكر): ٢٨( المسألة �
  ٤٠٣  .............................  : الطواف صالة بعد سةالنجا تذكر): ٢٩( المسألة �

 � أحـكام الســـاتر  �

  ٤٠٣  ..........................................................  : الساتر شروط): ٣٠( المسألة �
  ٤٠٤  .................................................................................................  : تنويه
  ٤٠٤  .......................................  : الطواف في المرأة حجاب): ٣١( المسألة �
  ٤٠٧  ........................................................  : المتنقبة طواف): ٣٢( المسألة �

  ٤٠٨  ..........................................  التنقب؟ لكماما لبس على يصدق هل: فائدة
  

 الفصـل الثـاني عشر : واجبـات الطــواف

  ٤١١  ............................................  : إجماًال الطواف واجبات): ١( المسألة �
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 � كيفية الطواف   �

  ٤١١  ...................................: األسود بالحجر والختم االبتداء): ٢( المسألة �
  ٤١١  ...............................  : به ختم أو اليماني بالركن ابتدأ لو): ٣( المسألة �
  ٤١٣  ....................................  : لطوافا أثناء الكتف انحراف): ٤( المسألة �
  ٤١٥  .....................  : الطواف أثناء  الشاذروان فوق اليد وضع): ٥( المسألة �
  ٤١٥  ...........................  : الطواف أثناء الشاذروان فوق المشي): ٦( المسألة �
  ٤١٦  ...................................  : إسماعيل حجر على اليد وضع): ٧( المسألة �
  ٤١٧  ................................................  : األشواط بين الجلوس): ٨( المسألة �
  ٤١٧  .........................................................  : العرفية المواالة): ٩( المسألة �
  ٤١٨  ..............................................  : الطواف أثناء التزاحم): ١٠( المسألة �
  ٤٢٠  .............................  : الطواف يف الخلل تدارك  كيفية): ١١( المسألة �
  ٤٢٢  ...............................................  : الخلل موضع محاذاة): ١٢( المسألة �

 � تحديد المطاف  �

  ٤٢٢  ..................................  : إبراهيم مقام من أبعد الطواف): ١٣( المسألة �
  ٤٢٤  ..........................................................  : المطاف غسيل أوقات): ١( فرع
  ٤٢٦  ............................................................  :الشديد الزحام أوقات): ٢( فرع
  ٤٢٧  ......................................: المعّلق الجسر على الطواف): ١٤( لةالمسأ �
  ٤٣٠  : الحرام المسجد سطح في والمسنين المعلولين طواف): ١٥( المسألة �

  

 � االستنــــابة    �

  ٤٣٢  ...............................  : األعمال أداء في المباشرة اعتبار): ١٦( المسألة �
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  ٤٣٣  ...........................................  : النائب إحرام لزوم عدم): ١٧( المسألة �
  ٤٣٤  ..............  : الوقت نهاية إلى شواطاأل إكمال عن العجز): ١٨( المسألة �
  ٤٣٦  ...............................................  : الوقت سعة انكشاف): ١٩( المسألة �
  ٤٣٦  ..........................  : المكرمة لمكة الرجوع إمكان عدم): ٢٠( المسألة �
  ٤٣٦  ................: المكرمة لمكة الرجوع إمكان عدم مقياس): ٢١( المسألة �
  ٤٣٧  ..................................  : النائب ألداء الوقت سعة مدى): ٢٢( المسألة �

 � طــع الطــوافق �
  ٤٣٨  ..................................  : عذر بال الواجب الطواف قطع): ٢٣( المسألة �
  ٤٣٩  ........................  : األعذار لبعض الواجب الطواف قطع): ٢٤( المسألة �
  ٤٤٢  ...............................................  : المطاف من الخروج): ٢٥( المسألة �

  ٤٤٤  ..........................................................  :المطاف من الخروج عن استفتاء
  ٤٤٥  ....................................  : جماعة للصالة الطواف قطع): ٢٦( المسألة �
  ٤٥٠  ............................................  : المندوب الطواف قطع): ٢٧( المسألة �

  ٤٥١  .....................................................  : المؤمنين حوائج قضاء فضل:  فائدة
  ٤٥١  ..............................: جديد من والشروع الطواف قطع): ٢٨( المسألة �

  � الشكـ والظن   �

  ٤٥٤  ........................................  : الغير إحصاء على التعويل): ٢٩( المسألة �
  ٤٥٥  .......................  : الطواف أثناء األشواط عدد في الشك): ٣٠( المسألة �
  ٤٥٦  ........................................  : والثمانية السبعة بين الشك): ٣١( المسألة �
  ٤٥٦  ............................................  : األشواط عدد في الظن): ٣٢( المسألة �
  ٤٥٦  ...................................  : األشواط عدد في الشك كثير): ٣٣( المسألة �
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  ٤٥٧  .....................  : االنصراف بعد األشواط عدد في الشك): ٣٤( المسألة �
  ٤٥٨  ........................................  : الشكوك في وصور فروع): ٣٥( المسألة �
  ٤٦٠  ..........................: المندوب الطواف أشواط في الشك): ٣٦( المسألة �

 �   متفرقـــــــات �

  ٤٦٠  ......................................: الواحد الشوط عن اليد رفع): ٣٧( المسألة �
  ٤٦٢  ........................................  : االحتياط بنية شوط زيادة): ٣٨( المسألة �
  ٤٦٣  ......................................  : سابق شوط في الخلل تيقن): ٣٩( المسألة �
  ٤٦٥  .......................  : النفس عن الطواف قبل نيابة الطواف):  ٤٠( المسألة �
  ٤٦٦  .........................................  : السعي قبل نيابة الطواف):  ٤١( المسألة �
  ٤٦٦  ...................  : الواجب الطواف قبل المندوب الطواف):  ٤٢( المسألة �
  ٤٦٨  ..................................  : السعي قبل المندوب الطواف):  ٤٣( المسألة �
  ٤٦٩  .....................  : استحباًبا  أشواط سبعة من أقل الطواف): ٤٤( المسألة �
  ٤٧٠  .....................................  : المندوب الطواف في النيابة): ٤٥( المسألة �
  ٤٧١  ..................................  #: األعظم اهللا بقية عن المندوب الطواف: فرع
  ٤٧٢  .....................................  ^: البيت أهل عن الطواف على الحث: فائدة
  ٤٧٣  ..........................................  : للطواف حلقات تشكيل): ٤٦( المسألة �
  ٤٧٤  ...........................  :الطواف أثناء ماشًيا المندوبة الصالة): ٤٧( المسألة �

 الفصـل الثـالث عشر : مستحبات الطواف ومكروهاته

  ٤٧٧  ...............................................  : الطواف مستحبات من): ١( المسألة �
  ٤٧٩  .......................................  :الحرام المسجد دخول غسل): ٢( المسألة �
  ٤٨٠  ...........................................................  :للطواف الغسل): ٣( المسألة �
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  ٤٨١  ..........................................  : األسود الحجر عند الدعاء): ٤( المسألة �
  ٤٨٢  ....................................................  : الطواف في الدعاء): ٥( المسألة �
  ٤٨٣  .................................................................  : آخر دعاء): ٦( المسألة �
  ٤٨٣  ...................................................  : الميزاب عند الدعاء): ٧( المسألة �
  ٤٨٣  ...................................  : المشرفة الكعبة ظهر في الدعاء): ٨( المسألة �
  ٤٨٣  ....................................................  : الملتزم عند الدعاء): ٩( المسألة �
  ٤٨٤  ........................................  : اليماني الركن عند الدعاء): ١٠( المسألة �
  ٤٨٤  ..................................................  : السابع الشوط دعاء): ١١( المسألة �
  ٤٨٥  ............................................  : الطواف مكروهات من): ١٢( المسألة �

 الفصـل الرابع عشر : صــالة الطــواف

  ٤٨٩  ........................................  : الطواف صالة إلى المبادرة): ١( المسألة �
  ٤٩٢  .........................  : بالمبادرة اإلخالل عند الطواف حكم): ٢( المسألة �
  ٤٩٤  .......................................................  : واإلخفات الجهر): ٣( المسألة �
  ٤٩٤  .....................................  : الواجب الطواف صالة مكان): ٤( المسألة �
  ٥٠٠  .............  : المقام خلف الصالة من للتمكن حلقة تشكيل): ٥( المسألة �
  ٥٠١  .............  : الصالة في عليه وتقّدمها للمرأة الرجل محاذاة): ٦( المسألة �
  ٥٠٤  ...................................  : الواجب النيابة للطواف الصالة): ٧( المسألة �
  ٥٠٥  .......................................  : للصالة وآخر للطواف نائب): ٨( المسألة �
  ٥٠٦  ..............................................  : واألذكار القراءة صحة): ٩( المسألة �
  ٥٠٨  .........................................  : القراءة في باللحن الجهل): ١٠( المسألة �
  ٥٠٩  ..................................  : جماعة الطواف بصالة اإلتيان): ١١( المسألة �
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  ٥١٠  ..............................................................................  :إضافية قيود: تنويه
  ٥١٠  .................................  : المندوب الطواف صالة حكم): ١٢( المسألة �
  ٥١١  .................................  : المندوب الطواف صالة مكان): ١٣( المسألة �
  ٥١١  ......................  : ماشًيا المندوب الطواف بصالة اإلتيان): ١٤( المسألة �
  ٥١١  ................................................  : الطواف صالة نسيان): ١٥( المسألة �
  ٥١٢:الوقوف على الطواف تقديم حال للمفرد التلبية تجديد): ١٦( المسألة �

  �  المستحبات واآلداب �
  ٥١٣  ....................................................  : القراءة مستحبات): ١٧( المسألة �
  ٥١٣  ..................................................  :  لصالةا بعد الدعاء): ١٨( المسألة �
  ٥١٤  .................................................  : الصالة بعد السجود): ١٩( المسألة �
  ٥١٤  ..............................................  : األسود الحجر استالم): ٢٠( المسألة �
  ٥١٤  .......................................................  : زمزم ماء شرب): ٢١( المسألة �

 الفصـل الخامس عشر : أحكـام السعي

  ٥١٩  ...........................................................  : إجماًال السعي): ١( المسألة �
 � مــكان الـسعي   �

  ٥١٩  ........................................  : العرضية التوسعة في السعي): ٢( المسألة �
  ٥٢١  ...................................................  : السرداب في السعي): ٣( المسألة �
  ٥٢٢  ...................................  : األول العلوي لطابقا في السعي): ٤( المسألة �
  ٥٢٥  ................................................  :القديم المسعى إغالق): ٥( المسألة �

 � وقــت السعـي    �

  ٥٢٧  ..................................  : عذر بال الليل إلى السعي تأخير): ٦( المسألة �
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  ٥٢٧  ......................................  : التالي اليوم إلى السعي تأخير): ٧( المسألة �
  ٥٢٧  .................................................................  :التأخير صور إحدى:  تنويه

 �ي  كيفية السـع �

  ٥٢٩  ...................................  : خطأ أو جهًال  بالمروة االبتداء):  ٨( المسألة �
  ٥٣٠  .....................................................  : السعي في الطهارة): ٩( المسألة �
  ٥٣٠  ......................................................  : المقصد استقبال): ١٠( المسألة �
  ٥٣٠  .................  : السعي حال الواجب بسترها المرأة إخالل): ١١( المسألة �
  ٥٣١  ...................................  : عىالمس إلى الحائض وصول): ١٢( المسألة �

  �المواالة والقطـع �

  ٥٣٢  ..................................................  : السعي في المواالة): ١٣( المسألة �
  ٥٣٤  .................................................  : لالستراحة الجلوس): ١٤( المسألة �
  ٥٣٤  ....................  :  الجماعة صالة إقامة بسبب السعي قطع): ١٥( المسألة �
  ٥٣٥  ................................  : جديد من والشروع السعي قطع): ١٦( المسألة �

 � األشــواط  الزيــادة في  �

  ٥٣٧  .......................................  : سهًوا شوط من أقل زيادة):  ١٧( المسألة �
  ٥٣٧  ..........................................  : سهًوا فأكثر شوط زيادة):  ١٨( المسألة �
  ٥٣٧  .............................................  : جهًال شوًطا ١٤ السعي): ١٩( المسألة �
  ٥٣٩  ..................................  :الهرولة منطقة في السعي إعادة): ٢٠( المسألة �

 �الشكــوك    �

  ٥٤٠  .........................  : السعي أثناء األشواط عدد في الشك ):٢١( المسألة �
  ٥٤٠  ...  : التقصير وقبل الفراغ بعد األشواط نقصان في الشك): ٢٢( المسألة �
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  ٤١٥  .........................  : التقصير بعد األشواط عدد في الشك): ٢٣( المسألة �
  ٥٤١  .........................................  : الشك حال السعي إكمال): ٢٤( المسألة �

 �متفرقـــــــات    �

  ٥٤٢  ......................................................  : المندوب السعي): ٢٥( المسألة �
  ٥٤٢  ........................................  :  اختياًرا العربة على السعي): ٢٦( المسألة �
  ٥٤٤  ............................  : السعي أو الطواف أثناء العربة دفع): ٢٧( المسألة �
  ٥٤٤  ...........................................  : العربة على الجالس نوم): ٢٨( المسألة �
  ٥٤٥  .....................  : بالتقصير القيام بعد السعي ببطالن العلم): ٢٩( المسألة �

 �مستحبات وآداب    �

  ٥٤٧  ....................................................  : والهرولة السكينة): ٣٠( المسألة �
  ٥٤٧  ............................................  : الصفا جبل على الدعاء): ٣١( المسألة �
  ٥٤٨  ..............................  : والمروة الصفا جبلي على الدعاء ):٣٢( المسألة �
  ٥٤٩  ..................................................  : الصفا من االنحدار): ٣٣( المسألة �
  ٥٤٩  ..........................................  : المروة جبل على الدعاء): ٣٤( المسألة �
  ٥٥٠  ............................................................  : المال لزيادة): ٣٥( المسألة �

 الفصـل الســادس عشر : التقصــــير

  ٥٥٣  .........................................................  : إجماًال التقصير): ١( المسألة �
  ٥٥٤  .....................................  : األظفار بتقليم االكتفاء حكم): ٢( المسألة �
  ٥٥٤  ......................................  : والتقصير السعي بين المواالة): ٣( المسألة �
  ٥٥٤  ............................................  : العمرة في التقصير مكان): ٤( المسألة �

  ٥٥٥  .........................................................  :األجانب أمام النساء تقصير: فائدة
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  ٥٥٥  ..................................................  : لغيره المحرم تقصير): ٥( المسألة �
  ٥٥٥  ............................................  :الشعر من شيء بأخذ التقصير: األول النحو
  ٥٥٧  ...........................................  : الظفر من شيء بأخذ التقصير: الثاني النحو
  ٥٥٧  .................................  : للموالي التقصير المخالف تولي): ٦( المسألة �
  ٥٥٨  ............................................................  : بالنتف قام لو): ٧( المسألة �
  ٥٥٩  ...........................................................  : مرتين التقصير): ٨( المسألة �
  ٥٦٠  ............................................  : التمتع عمرة أعمال نهاية): ٩( المسألة �

 الفصـل الســابع عشر : اإلحرام لحج التمتع

  ٥٦٥  ...................................................  : للحج اإلحرام وقت): ١( المسألة �
  ٥٦٥  ...........................................................  : اإلحرام مكان): ٢( المسألة �

  ٥٦٦  ........................  :والتلبية النية عقد عند الحجاج استيقاظ من التأكد: فائدة
  ٥٦٧  ................................................  ) :القديمة مكة( حدود): ٣( المسألة �
  ٥٦٧  ......  : بعرفة الوقوف وقبل اإلحرام بعد المندوب الطواف): ٤( المسألة �

 عرفـــاتالفصـل الثــامن عشر : الوقــوف ب

  ٥٧١  ................................................  : إجماًال بعرفة الوقوف): ١( المسألة �
  ٥٧٢  .................................  :المسبق النوم من بمقدار للوقوف االستعداد: فائدة
  ٥٧٢  .........................................  : الزوال أول عن النية تأخير): ٢( المسألة �
  ٥٧٣  .................................  : عرفة يوم تحديد في االختالف): ٣( المسألة �
  ٥٨٠  ...................................  : المشكوك نالمكا في الوقوف): ٤( المسألة �
  ٥٨٢  .........................  : المشاعر حدود عالمات على التعويل): ٥( المسألة �
  ٥٨٢  .........................................: بعرفات الوقوف آداب من): ٦( المسألة �
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 الفصـل التـــاسع عشر : الوقوف بالمشعر الحـرام
  ٥٨٧  ............................................  : إجماًال بالمشعر الوقوف): ١( المسألة �
  ٥٨٨  ................................  : الحرام المشعر في تعالى اهللا ذكر): ٢( المسألة �
  ٥٨٨  .........................................................  : العيد ليلة حكم): ٣( المسألة �
  ٥٨٩  ............................  : الحرام المشعر ثم مكة إلى اإلفاضة): ٤( المسألة �
  ٥٩٠  .............................................................  : محّسر وادي): ٥( المسألة �
  ٥٩١  .................................  : والمعذورين للنساء ليالً  اإلفاضة): ٦( المسألة �

  ٥٩٣  ............................  : والمعذورين للنساء شعرالم من النفر وقت): ١( تنويه
  ٥٩٣  ..........................  : والمعذورين للنساء بالمشعر الوقوف صدق): ٢( تنويه
  ٥٩٤  ......................  :ليًال بالرمًي مشروط للمعذورين النفر جواز هل): ٣( تنويه
  ٥٩٤  ........................................  اضطراري؟ ليًال الوقوف هل): ٧( المسألة �
  ٥٩٥  ........................  : المشعر  من الباص خرج أن إلى نامت): ٨( المسألة �
  ٥٩٦  ..............................................  : وصفاتها الحصى جمع): ٩( المسألة �

  ٥٩٧  ................................................................  :الحصيات النساء جمع: فائدة
  ٥٩٧  .........................................: الحصى شروط في لشكا): ١٠( المسألة �
  ٥٩٧  ......................................................................  :الحصى أكوام :)١( فرع
  ٥٩٨  ...........................................  : الجمرات عند الموجود الحصى :)٢( فرع
  ٦٠٠  .......................................................  : الحصى تكسير): ١١( المسألة �
  ٦٠٠  ...........................  : العيد ليلة الجمار رمي له يجوز من): ١٢( المسألة �
  ٦٠١  ...............  : الطلوعين بين للوقوف النساء مرافقي ودةع): ١٣( المسألة �
  ٦٠٢  ..........  ():والمرافقين للنساء العيد ليلة والطواف التقصير):١٤( المسألة �
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  ٦٠٧  .............................  :الحرام بالمشعر الوقوف آداب من): ١٥( المسألة �
  الفصـــل العشرون : أعمـال مـنى

  ٦١١  ...................................  : إجماًال العيد يوم) منى( أعمال): ١( المسألة �
 � الترتيب بين األعمال   �

  ٦١١  ............  : به واإلخالل الثالثة األعمال بين الترتيب حكم): ٢( المسألة �
  ٦١٤  ..............................  : السيستاني السيد لرأي توضيحات):  ٣( المسألة �
  ٦١٥  ................................  : الرمي على الذبح تقّدم انكشاف):  ٤( مسألةال �
  ٦١٦  ...............  : الذبح على الحلق أو التقصير تقّدم انكشاف):  ٥( المسألة �

 � رمي الجمرة يوم العيد  �
  ٦١٧  ......................................................  : العقبة جمرة رمي): ٦( المسألة �
  ٦١٧  .................................  : المباشر الطريق غير عن اإلفاضة): ٧( المسألة �
  ٦١٧  .........  : الليل ودخول والذبح قالحل قبل الرمي في الشك): ٨( المسألة �
  ٦١٧  ...........................  : الذبح أو الحلق بعد الرمي في الشك): ٩( المسألة �

 � مســـــائل الهدي  �
  ٦١٨  ..........................................................  : الهدي جنس): ١٠( المسألة �
  ٦١٨  .........................................................  : الهدي شروط): ١١( المسألة �
  ٦١٩  ..................................................  : وأكثره الهدي أقل): ١٢( المسألة �

  ٦١٩  ..................................................................  :الهدي في االشتراك: تنويه
  ٦١٩  .............................................................: الذبح محل): ١٣( المسألة �
  ٦٢١  .................................................  : توكيل بدون الذبح): ١٤( المسألة �
  ٦٢٣  .....................  : التلفظ والقبول التوكيل في يشترط هل): ١٥( المسألة �
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  ٦٢٣  .............................................  : بشخصه الوكيل معرفة): ١٦( المسألة �
  ٦٢٤  .......................................  : الشخص ال العنوان توكيل): ١٧( المسألة �
  ٦٢٤  ..................................  : الحج نوع أو االسم في الخطأ): ١٨( المسألة �
  ٦٢٥  ....................................................  : التعيين في اللبس): ١٩( المسألة �
  ٦٢٦  ........................................................  : باإلستيل الذبح): ٢٠( المسألة �

  ٦٢٦  .................................................  : الحديد من سكاكين اصطحاب: فائدة
  ٦٢٧  ................................: الحجيج من وليس متمرس ذّباح اصطحاب: فائدة
  ٦٢٧  ...............................................  : الذابح إيمان شرطية): ٢١(  المسألة �
  ٦٢٧  .............................................: النفس قبل للغير بحالذ): ٢٢( المسألة �
  ٦٢٨  ..............................................................  : ليالً  الذبح):  ٢٣( المسألة �
  ٦٢٩  ..........................................  : الذبح مهمة الدولة تولي): ٢٤( المسألة �
  ٠٦٣  ..........................................................  : الهدي تقسيم): ٢٥( المسألة �

  ٦٣٤  ................................................  :اإلهداء صحة في القبض اشتراط: فائدة
  ٦٣٤  .........................................  :الخيرية الجمعيات مع سبقالم االتفاق: فائدة
  ٦٣٥  ..................................................  :األكل لتحقيق حيلة): ٢٦( المسألة �
  ٦٣٥  ...........................................  : الفقراء حصة ضمان في): ٢٧( المسألة �

 �الحـلق أو  التقصـير   �
  ٦٣٦  .....................................................  : والحلق الصرورة): ٢٨( المسألة �

  ٦٣٧  .....................................  :الغير إلى بالرجوع االحتياط من التخلص: فائدة
  ٦٣٧  ................................................  : الصرورة عن النائب): ٢٩( المسألة �
  ٦٣٨  ..........................................  : الحديثة بالمكائن الحلق): ٣٠( المسألة �
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  ٦٣٩  ..............................................  : لإلدماء الحلق اماستلز): ٣١( المسألة �
  ٦٤٠  .............................................................  :الحلق أثناء الدم خرج لو: فرع
  ٦٤١  .......................................................: والتقصير المرأة): ٣٢( المسألة �
  ٦٤١  ........................................  : الذبح لتأخر التقصير تأخر): ٣٣( المسألة �
  ٦٤٣  ........................................  : عشر الحادي ليلة التقصير): ٣٤( المسألة �
  ٦٤٤  ................................  )  :منى( خارج التقصير أو الحلق): ٣٥( المسألة �
  ٦٤٦  .....................................  : التقصير أو الحلق مستحبات): ٣٦( المسألة �

 الفصـل الحادي والعشرون : أعمال مكة المكرمة
  ٦٤٩  .......................................  : إجماًال المكرمة مكة أعمال): ١( المسألة �
  ٦٤٩  ............................................  : األعمال هذه وقت نهاية): ٢( المسألة �
  ٦٥٠  ..........  : التمتع حج في قوفينالو على مكة أعمال تقديم): ٣( المسألة �

  ٦٥٤  ...................................................................  : اإلحرام أهمية) : ١( تنويه
  ٦٥٤  ......................................................  : األعمال مباشرة شرطية) : ٢( تنويه
  ٦٥٤  ...............................................  : الوقوفين بعد األعمال إعادة) : ٣( تنويه
  ٦٥٤  ....................................................................  : هامة تفاصيل) : ٤( تنويه
  ٦٥٤  ........................  : جائز أم واجب لهؤالء مالاألع تقديم) : ٤( المسألة �
  ٦٥٥  .......................................  : األعمال تقديم في التبعيض): ٥( المسألة �
  ٦٥٦  ..........................  : النساء طواف قبل الحيض فاجأها من): ٦( المسألة �
  ٦٥٦  ...............................................  : للمفرد األعمال تقديم): ٧( المسألة �
  ٦٥٧  ..........................................................  : التحلل مواطن) : ٨( المسألة �

  ٦٥٧  ....................................................................  : اإلحرام محرمات:  تنويه
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  ٦٥٨  ...........  : التقصير بعد الكريهة الروايح عن األنف إمساك): ٩( المسألة �
 �  مســـائل في طواف النــساء  �

  ٦٥٨  ...............................  : السعي على النساء طواف تقديم): ١٠( المسألة �
  ٦٥٩: النساء طواف وقبل التقصير بعد النساء من يحرم ما مقدار): ١١( المسألة �
  ٦٦١  ...........................................  : النساء طواف في اإلنابة): ١٢( المسألة �
  ٦٦٢  ..............................................  : النساء طوافات تراكم): ١٣( المسألة �
  ٦٦٤  ................................  : النساء بطواف اإلتيان في الشك): ١٤( المسألة �
  ٦٦٥  ......................................  : الطوافين أحد ببطالن العلم): ١٥( المسألة �
  ٦٦٦  ........................  : الطواف صحة في الزوجين اختالف): ١٦( المسألة �
  ٦٦٧  ............  : النساء لطواف الزوج أداء عدم حال التكليف): ١٧( المسألة �
  ٦٦٨  .................................................  : النساء طواف عنونة): ١٨( المسألة �
  ٦٦٩  ..................................  : النساء طواف صالة في الخطأ): ١٩( المسألة �

  

  الفصـل الثـاني والعشرون : المبيت فـي مـنى
  ٦٧٣  .............................................................  : المبيت ليالي): ١( المسألة �
  ٦٧٣  ...........................................  : البيتوتة في النية إخالص): ٢( المسألة �
  ٦٧٣  ..................................................  : المبيت بنية اإلخالل): ٣( المسألة �
  ٦٧٤  .......................................  : تالمبي من الواجب المقدار): ٤( المسألة �
  ٦٧٨  .............................  : منى في الليل نصف حساب كيفية): ٥( المسألة �

  ٦٨٠  .............................  :الحمرة وذهاب القرص سقوط بين االختالف: فائدة
  ٦٨٠  .............................................  : الوقت دخول في الشك): ٦( المسألة �



٧٩٤٧٩٤٧٩٤٧٩٤<<<<< << << << <ì†{{ÛÃÖ]æ<<s{{{£]<<Ô‰^{{{{ßÚ<<ê{Ê<<ìç{{{fv{Ö]<<<< 

  ٦٨١  ............................................  ) :منى( بـ المحيطة الجبال): ٧( المسألة �
  ٦٨٢  ........................................  : الجبال سفح على العمارات): ٨( ألةالمس �
  ٦٨٣  ...............................  : للمبيت مكان على الحصول عدم): ٩( المسألة �
  ٦٨٥  ......................................  : الزحام لشدة الوصول تأخر): ١٠( المسألة �
  ٦٨٦  ..................................................  : المبيت عدم كفارة): ١١( المسألة �

  ٦٨٩  ................................................................  : فقط بدقائق اإلخالل:  تنويه
  ٦٨٩  ..................................  : المبيت وجوب من المستثنون): ١٢( المسألة �

  ٦٩٠  ..................................................  : بالعبادة االشتغال حول تفاصيل: تنويه
  ٦٩٣  ..............................................................  :منى في المبيت لسقوط: فائدة
  ٦٩٤  ...............................................  : المدنيين عقبة تجاوز): ١٣( المسألة �
  ٦٩٧  ..................................................  : منى من النفر وقت): ١٤( المسألة �
  ٦٩٧  ........................................  :عشر الثاني ليلة) منى( من الخروج ـ) ١( فرع
  ٦٩٨  ...................................  :عشر الثاني صبيحة) منى( من الخروج ـ) ٢( فرع
  ٧٠٠  ...............................................  : النائب رمي قبل النفر): ١٥( المسألة �

 � آداب منى وأيام التشريق   �
  ٧٠١  ...............................................  : الصلوات بعد التكبير): ١٦( المسألة �
  ٧٠١  ........................................................  : منى في المقام): ١٧( المسألة �
  ٧٠١  ........................................  : الخيف مسجد في الصالة): ١٨( المسألة �

  ٧٠٢  ...................................................  :المكرمة مكة في المقام آداب: تنويه
  

 شرون : رمـي الجمــــــارالفصـل الثالث والع
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 �  وقت الرمي و كيفيته  �
  ٧٠٥  ...............................................................: الرمي وقت): ١( المسألة �
  ٧٠٥  ..........................................................  : الرمي واجبات): ٢( المسألة �
  ٧٠٥  .....................................  : الجمرات حجم في الزيادات): ٣( المسألة �

  ٧٠٩  .................................................  :االختناق وفك االحتياط فك بين: فائدة
  ٧١٠  .......................................  : خلفها من قبةالع جمرة رمي): ٤( المسألة �
  ٧١١  ...................................: طريقها في  شيًئا الحصاة إصابة): ٥( المسألة �
  ٧١٢  ......................................................  : الرمي في الطهارة): ٦( المسألة �
  ٧١٢  .....................................................  : الرمي في المواالة): ٧( المسألة �

 �  الزيادة واالستئناف �
  ٧١٣  ...................................................  : احتياًطا الرمي زيادة): ٨( المسألة �
  ٧١٤  ..........................................  : جديد من الرمي استئناف): ٩( المسألة �

 �  الشـكوك في الرمـي �
  ٧١٥  ..............................  : الوصول أو الرمي عدد في الشك): ١٠( المسألة �
  ٧١٦  .....................................  : الفراغ بعد الصحة في الشك): ١١( المسألة �
  ٧١٦  ...............................  : المتقدمة الجمرة رمي في الشك): ١٢( المسألة �

 �  الجمرات الثالث  �
  ٧١٧  ..................................  : إجماًال الثالث الجمرات رمي): ١٣( المسألة �
  ٧١٧  .............................................  : الجمرات بين الترتيب): ١٤( المسألة �
  ٧١٧  ..........................  : الذبح على الثالث الجمرات تقديم): ١٥( المسألة �

 �  الزحـام و االســتنابة  �
  ٧١٩  .................................................  : الزحام وشدة الرمي): ١٦( المسألة �
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  ٧٢١  ............................................  :للرمي االستنابة في االستعجال عدم: فائدة
  ٧٢٢  ..............  : ليًال الرمي أو االستنابة بين النساء أمر دوران): ١٧( المسألة �
  ٧٢٤  .....................  : بنفسه  القضاء أو االستنابة بين الدوران): ١٨( المسألة �
  ٧٢٥  ...........................................  : الرمي إكمال عن العجز): ١٩( المسألة �
  ٧٢٥  .................................................  : ليًال للرمي االستنابة): ٢٠( المسألة �
  ٧٢٧  ...............................................  : النائب الرامي ترتيب): ٢١( المسألة �
  ٧٢٧  ..........................................  : عنه المنوب عذر ارتفاع): ٢٢( المسألة �

 � القضــــــاء   �
  ٧٢٩  ...................................  :الرمي لقضاء التكليفي كمالح): ٢٣( المسألة �
  ٧٢٩  ..........................................................  : القضاء كيفية): ٢٤( المسألة �
  ٧٣١  ........................................  : الرمي قضاء  صور إحدى): ٢٥( المسألة �
  ٧٣١  ..............  : الالحقة األعمال على الرمي في الخلل تأثير): ٢٦( المسألة �

 � متفرقــــــــات    �

  ٧٣٢  ........................................  : الغير حصيات على العثور): ٢٧( المسألة �
  ٧٣٢  ..............................................  : الجمرات رمي آداب): ٢٨( المسألة �
  ٧٣٣  .....................................  : آخر بلد إلى الحصيات نقل): ٢٩( المسألة �

  الفصـل الرابع والعشرون : 

  لحرمين الشريفينمن أحكام ا
  ٧٣٧  .....................................................  : الصالة في التخيير): ١( المسألة �

  ٧٣٨  .........................................................................  :الجبر تسبيحات: تنويه
  ٧٣٩  .........  × : إسماعيل حجر في النافلة أو الفريضة ةصال): ٢( المسألة �
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  ٧٤٠  ..........................  : الشريفين الحرمين في التوسعة حكم): ٣( المسألة �
  ٧٤٠  ....................  : الشريفة الروضة في السجاد على السجود): ٤( المسألة �
  ٧٤٤  ...............................  : للشرب المخصص بالماء الوضوء): ٥( المسألة �

  ٧٤٥  ...............................................................................................  :استفتاء
  ٧٤٦  .......................................  : والفنادق البيوت في الصالة): ٦( المسألة �

  ٧٤٨  .....................  : الخارج في جماعة أم المسجدين في فرادى): ٧( المسألة
  ٧٤٩  .............................................  : المخالف خلف الصالة): ٨( ةالمسأل �
  ٧٥٢  .......................  : الوقت دخول قبل المخالف مع الصالة): ٩( المسألة �
  ٧٥٣  .........................  : جمعةال صالة في بالمخالف االقتداء): ١٠( المسألة �
  ٧٥٣  .............................................  : بالمخالف االقتداء نية): ١١( المسألة �

  ٧٥٤  ........................................................  :والقضاء األداء بين التفصيل: تنويه
  ٧٥٤  .................................................  : المستديرة الجماعة): ١٢( المسألة �
  ٧٥٥  ..............................................  : الصفوف اتصال عدم): ١٣( المسألة �
  ٧٥٥  ...........................  : العلوية الطوابق في أمومالم وقوف): ١٤( المسألة �
  ٧٥٦  ............................  : الجماعة صالة أثناء التالوة سجود): ١٥( المسألة �
  ٧٥٦  ..................................................  : الحرام البيت وداع): ١٦( المسألة �
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