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  لمسائلفھرس ا
  

 في اإلستطاعة: الباب األول
  النیابة: الباب الثاني

 في المواقیت: الباب الثالث
  اإلحرام وتروكھ: الباب الرابع

 ھا ومصرفھاالكفارات ومحل: الباب الخامس
  إحرام الحائض وطوافھا: الباب السادس

 الطواف: الباب السابع 
  صالة الطواف: الباب الثامن

 السعي: الباب التاسع
  التقصیر: الباب العاشر

 أحكام الدخول والخروج من مكة: الباب الحادي عشر
  الوقوف بعرفة: الباب الثاني عشر
 الوقوف بمزدلفة: الباب الثالث عشر
  الرمي یوم النحر: الباب الرابع عشر

 الذبح یوم النحر: الباب الخامس عشر
  الحلق أو التقصیر: الباب السادس عشر

 أعمال مكة: الباب السابع عشر
  المبیت بمنى: الباب الثامن عشر

 الرمي أیام التشریق:رالباب التاسع عش
  العمرة: الباب العشرون

 القصر والتمام: الباب الحادي والعشرون
  التقیة: الباب الثاني والعشرون
 مسألتان :الباب الثالث والعشرون
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  :وفیھ أبواب
  اإلستطاعة: الباب األول

  : وفیھ مسائل
  ھل یمنع وجود الدین عن تحقق االستطاعة؟ : ﴿المسألة األولى﴾ 

: )]5[ فضل اهللا-]4[ المدرسي- ]3[ اللنكراني-]2[ الخامنائي-]1[الخمیني(
إذا لم یأت وقت األداء وكان مطمئنًا بقدرتھ على األداء في وقتھ یجب 

وكذا لو حّل الدین لكن رضي الدائن بالتأخیر واطمأن . علیھ الحج
برضا الدائن  فضل اهللا و لم یكتف . األداء في حینھبقدرتھ على 

بالتأخیر نعم إذا أمھلھ الدائن إلى وقت آخر أو جعل أمر وفاء الدین 
كما أضاف  .إلیھ وكان قادرًا على الوفاء في وقت متأخر صح وأجزأ

بأنھ إذا لم یؤد الدین وحّج فحجھ صحیح ومجزئ عن حجة اللنكراني 
  . اإلسالم

یجب الحج مع اإلستطاعة وإن كان علیھ       ): ]6[عصفورالشیخ یوسف ال  (
دین مستوعب لھا فیما إذا لم تحصل المطالب ة ب ھ، إم ا ب أن یك ون ح اال                   

وأما . هولكن صاحبھ یسمح بتأخیره أو یكون مؤجال لم یحن وقت سداد          
إذا حّل وقت سداد الدین وكان ص احبھ ال ی سمح بت أخیره فالواج ب ھ و                  

  .سداد الدین وإن أدى إلى ذھاب اإلستطاعة وسقوط الحج
-]11[زین الدین-]10[الوحید- ]9[بھجت-]8[ التبریزي-]7[الخوئي(

م یكن صرف ذلك المال في الحج منافیًا ألداء إن ل: )]12[الشیرازیان
وال فرق في ذلك بین أن یكون الدین حاًال أو . الدین فقد وجب الحج

  . مؤجًال
ًا بعدم وقوعھ في  تتحقق اإلستطاعة بذلك إذا كان واثق):]13[الفیاض(

  .الضیق والحرج عند حلول أجل الوفاء بالدین
إذا كان الدین مستوعبًا : )]15[ الشیخ حسین العصفور-]14[السیستاني(

 بأن لم یكن وافیًا لنفقاتھ لو اقتطع -لما عنده من المال أو كالمستوعب 
وال فرق في الدین بین أن یكون .  لم یجب علیھ الحج-منھ مقدار الدین 

 حالة كون الدین مؤجًال بأجل السیستانيحاًال أو مؤجًال نعم استثنى 
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  .عید جدًا كخمسین سنة مثًال مما ال یعتني بمثلھ العقالءب
 إذا كان عنده ما یحج بھ لكنھ مدین بحیث لو وفى دینھ لم )]16[الحكیم(

وكذا إذا كان , لم یجب الحجفإن كان الدین حاًال , یبق عنده ما یحج بھ
إال أن یطول األجل كثیرًا . مؤجًال وال یكون لھ في وقتھ ما یوفیھ بھ

أما إذا , بحیث ال یھتم فعًال بوفائھ عرفًا فاألحوط وجوبًا حینئذ الحج
  .كان لھ ما یوفیھ بھ في وقتھ فالظاھر وجوب الحج

 المشتركة  ما یأخذه المكلف من مال من البنوك الحكومیة أو:مالحظة
بما یسمى قرضًا وكان مقلدًا لمن یراھا مجھولة المالك كالسیدین 
الخوئي والسیستاني وقبضھا بإذن الحاكم الشرعي وتملكھا مجانًا ال 

  .تعد دیونًا شرعیة
  

   ھل اإلقتراض للحج یحقق اإلستطاعة؟ :﴿المسألة الثانیة﴾ 
ال یحققھا وإن حج ال : )]19[ الشیرازیان-]18[التبریزي-]17[الخمیني(

  . یجزئھ عن حجة اإلسالم
لو تدّین مع سھولة األداء : )]22[الوحید-]21[ اللنكراني-]20[الخامنائي(

 في ذلك واحتاط في ]23[فضل اهللاووافقھم .فقد وجب الحج علیھ وأجزأ 
صورة عدم القدرة على األداء بالنحو المتقدم بإعادة الحج بعد 

  .االستطاعة
الشیخ یوسف -]27[مدرسي-]26[بھجت-]25[ینزین الد-]24[الخوئي(

إذا اقترض وكان قادرًا على وفائھ بعد ذلك فقد وجب الحج : )العصفور
  .علیھ

ستطاعة بذلك إذا كان واثقًا بعدم وقوعھ في  تتحقق اإل):]28[الفیاض(
  .الضیق والحرج عند حلول أجل الوفاء بالدین

لو تدّین وكان وقت األداء بعیدًا جدًا بحیث ال یتوجھ : )]29[السیستاني(
  .ئیًا فقد وجب الحجإلیھ عقال

ال یجب اإلقتراض ولكن لو اقترض فاألحوط وجوبًا : )]30[الحكیم(
الذھاب وفي اإلجتزاء بھ إشكال ویمكنھ أن یھبھ لغیره لیبذل لھ حجتھ 
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  .وحینھا یجتزئ بھ
ال یجب االقتراض للحج إذا لم یكن لھ ): ]31[الشیخ حسین العصفور(

مال وإن كان قادرًا على وفائھ بعد ذلك نعم إذا كان لھ مال حاضر ال 
ھ في سفره وحضره وجب راغب في شرائھ وكان یفي بما یحتاج إلی

  .علیھ االقتراض للحج
 ال یجب علیھ اإلقتراض إال أن یكون لھ مال زیادة على ):]32[الستري(

  .ما استثني
  

أو زكاة تعد دیونًا  الحقوق الشرعیة من خمس  :﴿المسألة الثالثة﴾ 
 وتمنع من تحقق االستطاعة فیما إذا كان المال ال -أي فوریة-حالة 

یفي بالحج على فرض سدادھا نعم من استقر علیھ الحج سابقًا أمكن 
لوكیل المرجع أن یصالحھ على تأخیر الحق لما بعد الحج إذا كانت 

  . واطمأن الوكیل بأن المكلف سیسدد بعد الحج]33[وكالتھ تشمل ذلك
  

 من یقلد من یرى مانعیة الدین عن تحقق  :﴿المسألة الرابعة﴾
 وكان علیھ دین ورغب في اإلتیان - كالسید السیستاني–اإلستطاعة 

ن ملكیة إلى بذلیة مادام الحج بحجة اإلسالم أمكنھ تحویل االستطاعة م
  .]34[ال یمنع من تسدید الدین في وقتھ

  
 ھل یشترط في االستطاعة وجود ثمن الھدي أم  :﴿المسألة الخامسة﴾ 

  یكفي القدرة على الصیام؟
فاقد الھدي غیر مستطیع : )]37[ فضل اهللا-]36[ اللنكراني-]35[الحكیم(

  .للحج
 -]41[ التبریزي-]40[السیستاني-]39[ الخامنائي- ]38[الخمیني(

  .علیھ أن یحج ویصوم بدل الھدي: )]42[صادق
  

   ھل یجب الفحص عن االستطاعة؟ :﴿المسألة السادسة﴾ 
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-]46[ السیستاني-]45[ اللنكراني-]44[ الگلپایگاني-]43[الخمیني( 
   .األحوط وجوبًا الفحص: )]49[زین الدین-]48[حیدالو-]47[التبریزي

  .یجب الفحص: )]52[فضل اهللا-]51[ الشیرازیان– ]50[الخامنائي(
  .األحوط استحبابًا الفحص: )]54[بھجت-]53[الخوئي(
لكن لو لم یفحص وعلم بعد ذلك سبق , ال یجب الفحص: )]55[الحكیم(

  .االستطاعة انكشف ثبوت الحج في ذمتھ من حینھا
  

 ما حكم من تحققت لدیھ اإلستطاعة وكان جاھًال  :﴿المسألة السابعة﴾ 
  بھا أو غافًال إلى أن زالت؟

 لو وصل ):]59[الخامنائي-]58[اللنكراني-]57[ الگلپایگاني-]56[الخمیني(
مالھ بقدر االستطاعة وكان جاھال بھ أو غافال عنھ ثم تذكر بعد تلفھ 
بتقصیر منھ ولو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف ولو بال تقصیر منھ 

  .بعد مضي الموسم استقر علیھ مع حصول سائر الشرائط حال وجوده
 إذا كان عنده ما یفي بمصارف الحج ):]61[الفیاض-]60[السیستاني(

الحج، أو غافًال لكنھ جھل ذلك، أو غفل عنھ، أو كان جاھًال بوجوب 
عنھ، ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال و زالت استطاعتھ، فإن كان 
معذورًا في جھلھ أو غفلتھ بأن لم یكن ذلك ناشئًا عن تقصیره، لم 
یستقر علیھ الحج، وإَال فالظاھر استقرار وجوبھ علیھ إذا كان واجدًا 

  .لسائر الشرائط حین وجوده
 إذا ملك المكلف ما یكفیھ للحج ، وھو ال یعلم أن ما ):]62[زین الدین(

ملكھ قد بلغ ذلك المقدار أم ال ، ثم تلف المال بعد حضور أوان الحج 
جوب وتمكنھ من المسیر ، فإن كان التلف بتقصیر منھ لم یسقط عنھ و

الحج ، فإذا ھو لم یحج في ذلك العام ولو متسكعا استقر الحج في 
ذمتھ ، وإذا كان التلف بغیر تقصیر منھ سقط الوجوب عنھ لعدم بقاء 

وكذلك إذا ملك المال وھو غافل عن أنھ قد ملك ما یكون . االستطاعة 
بھ مستطیعا ، وكانت غفلتھ مما ال یعذر فیھا ، إلھمالھ وعدم تحفظھ ، 

 تلف المال بعد التمكن من المسیر إلى الحج ، فیجري فیھ التفصیل ثم
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ویشكل الحكم في من یملك المال في الواقع ، وھو یعتقد أن . المتقدم 
مالھ ال یبلغ مقدار االستطاعة ، فھو ال یشك حتى یلزمھ االحتیاط 
بالفحص عن استطاعتھ ، وفي من یكون غافال عن وجوب االحتیاط 

ص عن وجود االستطاعة وعدمھا أو یكون غافال عن عند الشك بالفح
مقدار ما عنده من المال غفلة یعذر فیھا ، فال یترك االحتیاط في جمیع 

  .ھذه الفروض ،وخصوصا إذا كان تلف المال بعد مضي موسم الحج
 إذا كان عنده مال یفي بمصارف الحج وكان جاھال بھ أو ):]63[الوحید(

بوجوب الحج علیھ ، أو كان غافال عنھ أو عن وجوب الحج علیھ ، 
وأما إذا كان . وكان جھلھ أو غفلتھ عن قصور لم یجب علیھ الحج 

جھلھ بوجوب الحج أو غفلتھ عنھ عن تقصیر ثم علم أو تذكر بعد أن 
 فلم یتمكن من الحج فالحج مستقر علیھ إذا كان واجدا تلف المال

لسائر الشرائط حین وجوده ، وفیما كانت غفلتھ عن وجود المال أو 
 فاألحوط - كتارك الفحص مع احتمال وجوده -جھلھ بھ عن تقصیر 

  .استقرار الحج علیھ 
إذا كان عنده ما یفي بمصارف  ):]66[ بھجت-]65[التبریزي-]64[الخوئي(

الحج لكنھ معتقد بعدمھ أو كان غافال عنھ ، أو كان غافال عن وجوب 
الحج علیھ غفلة عذر لم یجب علیھ الحج ، وأما إذا كان شاكا فیھ أو 
كان غافال عن وجوب الحج علیھ غفلة ناشئة عن التقصیر ثم علم أو 

لظاھر استقرار وجوب تذكر بعد أن تلف المال ، فلم یتمكن من الحج فا
  . الحج علیھ إذا كان واجدا لسائر الشرائط حین وجوده 

لو غفل عن أنھ یملك مبلغًا یفي للحج أو غفل : )]67[محمد الشیرازي(
لھ اإللتفات إال بعد تلف المال أو عن وجوب الحج علیھ ولم یحصل 

انقضاء وقت الحج لم یستقر علیھ الحج نعم لو بقي المال في یدیھ إلى 
  .السنة الثانیة وجب علیھ الحج

 یملك مبلغًا یفي للحج أو غفل لو غفل عن أنھ): ]68[صادق الشیرازي(
عن وجوب الحج علیھ ولم یحصل لھ اإللتفات إال بعد تلف المال أو 
انقضاء وقت الحج لم یستقر علیھ الحج إذا لم یكن مقصرًا في غفلتھ 
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  .نعم لو بقي المال في یدیھ إلى السنة الثانیة وجب علیھ الحج
لكن لو لم یفحص وعلم بعد ذلك سبق , ال یجب الفحص: )]69[الحكیم(

  .االستطاعة انكشف ثبوت الحج في ذمتھ من حینھا
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  النیابة: الباب الثاني
  :وفیھ مسائل

  ھل یجوز استنابة المعذور في بعض األعمال؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
 ]74[ زین الدین-]73[التبریزي-]72[ الخوئي-]71[اللنكراني-]70[الخمیني(

 ال یستناب المعذور في ترك بعض األعمال ، واالكتفاء بتبرعھ أیضا ):
  .مشكل 

  .األحوط عدم استنابتھ : )]75[الگلپایگاني(
 الظاھر أن حال النائب حال من حج عن ):]77[فضل اهللا-]76[السیستاني(

 العجز عن أداء بعض المناسك مطلقا أو على نفسھ فیما إذا طرأ علیھ
النھج المقرر لھا ، فیصح حجھ ویجزئ عن المنوب عنھ في بعض 

إذا طرأ علیھ العجز عن : الموارد ، ویبطل البعض اآلخر ، مثال 
الوقوف االختیاري بعرفات اجتزأ بالوقوف االضطراري فیھا وصح 

 الوقوفین حجھ وتفرغ ذمة المنوب عنھ ، بخالف ما لو عجز عن
وال یجوز استئجار من یعلم مسبقا عجزه عن . جمیعا فإنھ یبطل حجھ 

، بل ) فضل اهللافتوى عند (أداء العمل االختیاري مطلقا على األحوط 
نعم ، ال بأس باستئجار . لو تبرع وناب عن غیره یشكل االكتفاء بعملھ 

و بدونھ من یعلم ارتكابھ لما یحرم على المحرم كالتظلیل ونحوه لعذر أ
وكذا من یترك بعض واجبات الحج مما ال یضر تركھ ولو متعمدا 
بصحة الحج ، كطواف النساء والمبیت بمنى لیلة الحادي عشر 

  .والثاني عشر 
ي ترك بعض األعمال أو في عدم  من كان معذورًا ف):]78[بھجت(

اإلتیان بھ على الوجھ الكامل ال یجوز استئجاره على األحوط مع 
التمكن من استئجار غیر المعذور بل لو تبرع المعذور وناب عن غیره 
یشكل اإلكتفاء بعملھ نعم إذا كان معذورًا في ارتكاب ما یحرم على 

  .  واستنابتھالمحرم كمن اضطر إلى التظلیل فال بأس باستئجاره
 من كان معذورا في ترك بعض األعمال أو في عدم ):]79[الوحید(

اإلتیان بھ على الوجھ الكامل ال یجوز استئجاره بل لو تبرع المعذور 
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 بعملھ ، نعم لو استناب من البلد أو وناب عن غیره یشكل االكتفاء
المیقات في سعة الوقت من كان یتمكن من تمام األعمال والعمل على 

 فیما -الوجھ الكامل ، ثم اتفق لھ العجز عنھ لضیق الوقت ونحو ذلك 
 تصح -ال یكون العجز عنھ مبطال لحج العاجز كالعجز عن الوقوفین 

ز استئجار العاجز عن فال یجو. نیابتھ وتفرغ ذمة المنوب عنھ 
الوقوف الواجب بالمشعر في ما بین الطلوعین من یوم النحر مثال ، 

وتصح نیابة من كان معذورا . وال بأس بعجزه الطارئ وقت الوقوف 
كمن اضطر إلى التظلیل ، بل ولو لم . في ارتكاب ما یحرم على المحرم 

 تجوز لھم  ممن-كما ال بأس بنیابة النساء أو غیرھن . یكن معذورا 
 للحج عن -والرمي لیال . اإلفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر 

  .الرجل والمرأة
 ال تجوز استنابة من ال یحسن التلبیة والقراءة ونحوھما ):]80[صادق(

  . إال في الحج المستحب برجاء المطلوبیةحتى بالتلقین
 ال یجوز استئجار من ال یتمكن من الحج الواجب عن ):]81[الحكیم(

المنوب عنھ، فإذا وجب حج التمتع على المنوب عنھ ال یجوز استئجار 
كما ال یجوز أن یستأجر حینئٍذ . من ضاق وقتھ عنھ ووسع حج اإلفراد

نعم، إذا وسع الوقت لحج التمتع فاستؤجر لھ ثم صادف .لحج اإلفراد
أن ضاق الوقت عنھ تعین علیھ العدول إلى حج اإلفراد وأجزأ عن 
المنوب عنھ، وكذا الحال في جمیع صور االنتقال إلى البدل 

ھ الموقف االختیاري واجتزاء باالضطراري، االضطراري، كما لو فات
ویجري ذلك في النائب . أو عجز عن مباشرة الطواف فاستناب فیھ

  .المتبرع
ألجیر  یشترط في صحة االستئجار قدرة ا):]82[الشیخ حسین العصفور(

على ما استؤجر علیھ فمن كان معذورًا في ترك بعض أعمال الحج ال 
  .یجوز استئجاره

 ال یجوز استنابة من كان معذورًا عن اإلتیان ببعض ):]83[الخامنائي(
عذور ھو الذي ال یستطیع القیام بوظیفة المختار حیث أعمال الحج والم
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یؤدي ذلك إلى نقص في بعض أعمال الحج فإن لم یؤِد العذر إلى ذلك 
كما لو صار معذورًا فقط في ارتكاب بعض تروك اإلحرام فنیابتھ 

  .صحیحة
 إذا اضطر النائب لموقف )516س  ):المسائل المقدادیة-الشیرازي(

 س .نـعـم ) ھل تبرأ ذمتھ ؟ج. مشعر اضطراري في عرفات أو ال
 وما الحكم إذا كان یعلم مسبقًا أنھ سوف یأتي بالموقف )517

االضطراري ؟ وھل یفرق بین وقت علمھ السابق فیما إذا كان قبل 
  .ال بأس، مطلقًا ) اإلحرام أو بعده ؟ أو قبل االستئجار أو بعده ؟ج

 األحوط وجوبًا أن ال ینوب ویؤجر نفسھ للحج من یكون  :]84[)مكارم(
معذورًا ومضطرًا إلى ترك بعض أعمال الحج ، ولكن األعذار التي 
تحصل وتطرأ لألشخاص العادیین في سفرة الحج مثل التیمم والجبیرة 

 اإلختیاریة وأمثالھا ال تمنع من عمل وعدم درك بعض الوقوفات
النائب بل یعمل النائب وفق وظیفتھ ویصح حجھ ولكن ینبغي أن ال 
یتعرض للنیابة األمیون أو قلیلو العلم الذین ال یقدرون على إصالح 

وإن صح حجھم أنفسھم في صورة ) الحمد والسورة ( قراءتھم 
  .اإلضطرار

  
ابة من یضطر لمرافقة النساء  ھل یجوز استن :﴿المسألة الثانیة﴾ 

  والضعفاء في نفرھم من المشعر؟
ال تصح : )]88[ التبریزي-]87[الخوئي-]86[ الخامنائي-]85[الخمیني(

   .نیابتھ
  .األحوط وجوبًا عدم الصحة: )]89[بھجت(
  .تصح نیابتھ: )]92[ الشیرازیان-]91[ الحكیم-]90[السیستاني(
تصح مع عودتھ إلى المشعر وإدراكھ الركن من : )]93[اللنكراني(

  .الوقوف بین الطلوعین
  .ستطاع الرجوع فعلیھ ذلك، وإال أجزأهإن ا: )]94[فضل اهللا(
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النائب ھل یعمل على وفق تقلیده أم على وفق تقلید : ﴿المسألة الثالثة﴾ 
  المنوب عنھ؟

 مستأجرًا على  ذا كانالنائب یعمل برأي مقلده إال إ: )]95[الخمیني(
كیفیة خاصة فعلیھ الجمع بین تكلیفھ وفق تقلیده والعمل وفق تلك 

  .الكیفیة
نعم إذا كان . النائب یعمل على طبق تقلید نفسھ: )]96[السیستاني( 

فرض تقیید متعلق اإلجارة بالصحیح في نظر المنوب عنھ أو أجیرًا و
المستأجر صریحًا أو النصراف إطالقھ إلیھ كانت وظیفتھ حینئٍذ العمل 

  . بمقتضاه ما لم یتیقن بفساد العبادة معھ
 -]101[بھجت-]100[ مكارم-]99[ فضل اهللا-]98[ اللنكراني-]97[الخامنائي(

 وبرأي - إن كان مجتھدًا -النائب یعمل برأیھ : )]102[الشیرازیان
 علیھ  أنھ إذا اشترط]103[ :الشیرازیانوأضاف . إن كان مقلدًا-مرجعھ 

أن یعمل بفتوى مقلد المنوب عنھ یجب العمل علیھ إال إذا كان باطًال 
عنده بحسب اجتھاده أو تقلیده ففي ھذه الصورة البد لھ إما من عدم 

  .قبول اإلجارة أو العمل باالحتیاط الذي یكون صحیحًا عندھما
عمل النائب على رأي مقلد المنوب عنھ في مورد : )]104[الخوئي(  

الوصیة باالستتابة ، أو إحجاج من ال یستطیع المباشرة ، وال بد أن ال 
یكون العمل باطًال برأي النائب ومرجعھ ، وفي استفتاء آخر متأخر 

نائب وكذا في نظر المنوب ال بد أن یكون صحیحًا بنظر ال :عنھ أجاب
عنھ أیضًا إذا كانت النیابة بوصیة من المیت فیالحظ تقلید الموصي 
أیضًا ومثلھ ما إذا استناب في الحج عن المیت وفي غیر ذلك یكفي أن 

  . ]105[یأتي األخیر على وفق تقلید نفسھ
وأما إذا , تجب مراعاة تقلید المنوب عنھ إن كان حیًا: )]106[التبریزي(

كان میتا فیراعي على األحوط تقلید الورثة والوصي أیضًا إن كان 
میت وصي، وفي استفتاء آخر إن كان متبرعًا بحجھ عنھ یحج على لل

مقلد المیت أما لو أوصى ھو بأن یحج عنھ شخص  تقلید مقلده ھو ال
خاص بعد موتھ فیحج على تقلید مقلده ھذا إذا لم تكن حجة اإلسالم 
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وإّال فاألحوط أن یأتي بالعمل على تقلید الورثة والوصي أیضًا مع 
 النائب لیجوز للورثة التصرف في سائر التركة كونھ صحیحًا بنظر

  .وكذا األمر لو أوصى بالحج من دون تعیین شخص خاص
وأما األجیر , النائب المتبرع یعمل باجتھاده أو تقلیده: )]107[الحكیم(
علمًا أن اإلجارة , ال بد من اتفاقھ مع المستأجر في كیفیة أداء العملف

إذا كانت تنفیذًا لوصیة المیت فالالزم مراعاة تقلید المنوب عنھ أو 
كما أن الالزم على المباشر عدم مخالفة محرمات اإلحرام , اجتھاده

وأما , بحسب اجتھاده أو تقلیده دون اجتھاد المنوب عنھ أو تقلیده
لل من محرمات اإلحرام فالالزم الجمع فیھ بین تقلید المباشر التح

  .والمنوب عنھ
  

لو استناب النائب ھل ینوي نائبھ عما في ذمة : ﴿المسألة الرابعة﴾ 
  النائب األول أو عما في ذمة المنوب عنھ؟

ال یجب ذكر المنوب عنھ بل یصح لو نوى ما في : )]108[الخمیني(
  .عھدة النائب

ینوي : )]112[ الشیرازیان-]111[الحكیم-]110[ اللنكراني-]109[السیستاني(
  .أداء ما وجب على النائب األول

ینوي عن المنوب عنھ : )]115[الخامنائي-]114[ التبریزي-]113[الخوئي(
  .األول

  
ھل یصح أن آتي بالحج أو العمرة عن نفسي : ﴿المسألة الخامسة﴾ 

  تحب؟ونیابة عن الغیر في المس
  .ال مانع): ]118[السیستاني-]117[ التبریزي-]116[اللنكراني(
ز  الجوا]119[المنسوب إلى السید في المناسك المحشى):الخامنائي(

ھل یجوز لشخص : لكن في موقعھ یوجد استفتاء مخالف ننقلھ بلفظھ 
في نفس الوقت عن نفسھ ونیابة عن شخص ) الحج األكبر(أن یحج 

ال تقع حجة اإلسالم من شخص الثنین، وال یصح ) آخر أو لوالده؟ج



 14

التشریك في الحج االستحبابي بین نفسھ والنیابة عن غیره، نعم ال 
  .]120[ابي بإتیانھ نیابة عن اثنین أو أزیدبأس في الحج االستحب

وإھداء ما شاء , ط اإلتیان بھا أصالة عن النفساألحو: )]121[مكارم(
  .من ثوابھا إلى اآلخرین

ولكن یجوز أن یشرك , ال یجوز على نحو االستقالل: )]122[صادق(
  .غیره في الثواب

  .یجوز بل یستحب): ]123[زین الدین(
  

  ما حكم النیابة عن اإلمام صاحب الزمان؟: ﴿المسألة السادسة﴾ 
-]127[ التبریزي-]126[ السیستاني-]125[ اللنكراني-]124[الخمیني(

ال مانع : )]130[ الشیرازیان-زین الدین-]129[فضل اهللا-]128[الخامنائي
  . في الحج أو العمرة-فرجھ  عّجل اهللا -من النیابة عن إمام العصر 

ستحبابًا أن یأتي بالحج أو العمرة األحوط ا: )]132[ الحكیم-]131[بھجت(
  . عّجل اهللا فرجھ الشریف-عن نفسھ ثم یھدي الثواب إلیھ 

  .ال مانع منھ برجاء المطلوبیة: )مكارم(
  

  .]133[النائب یأتي بالوضوء عن نفسھ ولیس نیابة: ﴿المسألة السابعة﴾ 
  

لو اشتبھ النائب وجاء بالوضوء نیابة عن المنوب : ﴿المسألة الثامنة﴾ 
  ھل یصح؟

  . یجزئ):]135[الخامنائي-]134[السیستاني(
  . إذا توضأ بنیة القربة إلى اهللا فوضوئھ صحیح ):]136[اللنكراني(

  
ھل غسل اإلحرام یأتي بھ النائب عن نفسھ أم عن : ة التاسعة﴾ ﴿المسأل

  المنوب عنھ؟
  . عن المنوب عنھ):]139[فضل اهللا-]138[الخامنائي-]137[السیستاني(
  . عن نفسھ):]140[فضل اهللا(
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  المواقیت: الباب الثالث
  :وفیھ مسائل

ھل یتعین اإلحرام من مسجد الشجرة أم یجوز من : ﴿المسألة األولى﴾ 
خارجھ ؟ وعلى فرض التعّین ھل یتعّین من خصوص المسجد القدیم أم 

  یجوز من المستحدث ؟ ثم كیف تحرم الحائض؟
 ائضحكم الح المیقات المرجع

المسجد الفعلي  االمام الخمیني
 ]141[بأكملھ

تنتظر الطھر أو تحرم 
اجتیازًا ومع عدم اإلمكان 
تحرم من خارج المسجد 

بقربھ ثم تجدده على 
األحوط في الجحفة أو ما 

 .]142[ھایحاذی
في منسك   ]143[السید الخوئي

الخوئي ذكر 
 المسجد وجّوز
اإلحرام من 
خارجھ مما 

یحاذیھ یمینًا أو 
یسارًا وفي 

 ]144[صراط النجاة
ذكر أن المیقات 
ھو منطقة ذي 

 الحلیفة 

                             
یجوز اجتیازًا ویجوز من 

 جھ خار

األحوط من  الشیخ التبریزي
المسجد 

 ]145[القدیم

یجوز اجتیازًا ویجوز من 
 ]146[خارجھ 

alsharigi
clipart
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المسجد الفعلي   الگلپایگانيالسید 
 ]147[بأكملھ

تحرم اجتیازًا وإن لم یمكن 
 فمن خارجھ قریبًا منھ

األحوط من  ]148[السیستاني
 المسجد الفعلي 

تحرم اجتیازًا أو من 
 خارجھ

خصوص المسجد  ]149[السید الحكیم
دیم أو ما الق

 یحاذیھ

اجتیازًا من القدیم وإمكان 
 اإلحرام منھ أو تلجأ للنذر

األحوط باإلحرام   الشیخ بھجت
من خصوص 

المسجد 
 ]150[القدیم

تنتظر الطھر أو تحرم 
دم اإلمكان اجتیازًا ومع ع

تحرم من خارجھ بقربھ ثم 
تجدد في الجحفة أو ما 

كما .یحاذیھا على األحوط
یمكنھا تقدیم اإلحرام 

 ]151[بالنذر
من المسجد إلى  الشیخ الفیاض

مسافة (البیداء 
 طوًال )میل

والعرض ال حد 
لھ ویجوز قریبًا 

 ]152[وبعیدًا

تحرم من أي مكان 
 .]153[واألفضل في البیداء

 ]154[زین الدین
فضل   ]155[والوحید

 ]157[والمدرسي]156[اهللا

   
  ذو الحلیفة

   
ا یمكنھا یمكنھا اجتیازًا كم

 من الخارج 
األحوط من  الشیخ اللنكراني

المسجد 
 ]158[الفعلي

تحرم اجتیازًا ومع عدم 
إمكانھ تحرم من 

 .]159[خارجھ
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المسجد الفعلي  السید الخامنائي
 ]160[بأكملھ

تنتظر أو تحرم اجتیازًا 
ومع عدم اإلمكان أحرمت 

أحرمت في بالنذر قبلھ أو 
 ]161[الجحفة أو ما یحاذیھا

المسجد  السیدان الشیرازیان
 ]162[الفعلي

تحرم اجتیازًا ومع عدم 
اإلمكان فمحاذیھ عن یمینھ 

 ]163[أو یساره على األحوط
المسجد الفعلي  ]164[الشیخ مكارم 

بأكملھ ومن 
 جواره خارجًا

یجوز اجتیازًا كما یجوز 
 ]165[من خارجھ

الشیخ یوسف 
 العصفور

المسجد القدیم 
ر األخبار وظاھ

جواز تأخیره إلى 
الجحفة اختیارا 
لكن اإلحتیاط 
یقتضي عدم 
التأخیر إال 

 .لضرورة

تحرم اجتیازًا مع تشخیص 
القدیم وامكان االحرام منھ 

 .أو بالنذر قبلھ

الشیخ حسین 
 ]166[العصفور

تحرم اجتیازًا ومع عدم  المسجد القدیم
اإلمكان تحرم من 

 ]167[الجحفة
الشیخ عبداهللا 

 ]168[الستري
األحوط تعین 
 المسجد القدیم

تحرم اجتیازًا مع تشخیص 
 القدیم وإال فبالنذر

  
 قصد مكة عن طریق الطائف ھو قرن  میقات من:﴿المسألة الثانیة﴾ 

 المسألة إما باإلحرام من  المنازل وعلى فرض تردد موقعھ تعالج
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  .على من یجیز في مثلھ النذرالمكانین أو بالنذر 
  

  ھل یجوز اإلحرام من جدة؟: ﴿المسألة الثالثة﴾ 
 أین یحرم من یمّر بجدة؟ المرجع

  ]170[والخامنائي]169[الخمیني
 ]171[والفیاض

إن علم أن جدة محاذیة ألحد المواقیت 
وإال یذھب إلى میقات آخر , فلیحرم منھا

وإن لم یتمكن . ثل الجحفة ویحرم فیھام
من الذھاب إلى المیقات ولم یحرم قبل 

 .فلیحرم من جدة بالنذر المیقات بالنذر 
   

 ]172[الشیخ اللنكراني
ب إلى أحد في عمرة التمتع علیھم الذھا

المواقیت كالجحفة أو محاذي المیقات 
وإذا لم یتمّكن من الرجوع إلى أحد 

المواقیت واإلحرام منھ، أو كان رجوعھ 
إلیھ مستلزمًا للعسر والمشّقة أحرم من 
جّدة بالنذر، ثّم یجّدد في أدنى الحّل على 

أما في العمرة المفردة , األحوط األولى،
ل كالحدیبیة فیمكنھم اإلحرام من أدنى الح

 .أو الجعرانة
   

 ]173[الشیخ ناصر مكارم
األحوط في عمرة التمتع الذھاب للمیقات 

  أو ما یحاذیھ قطعًا وتكفي المحاذاة جوًا
یحاذیھ وإن لم یمكن أحد األمرین فمن ما 

ظنًا ثم یجدد اإلحرام في أدنى الحل وإن 
لم یمكنھ ذلك أیضًا فلیحرم احتیاطًا 

بالنذر من جدة ثم یجدد إحرامھ في أدنى 
وأما في العمرة المفردة .]174[الحّل 
ھا الحدیبیة لمن جاء عن طریق فمیقات
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 .جدة
في صورة استلزام الذھاب إلى المیقات  ]175[الشیخ بھجت

أو لما یحاذیھ للمشقة یحرم بالنذر قبلھ 
 .فإن لم یفعل أحرم من جدة بالنذر

   
 ]176[السید الخوئي

 ]177[والشیخان الوحید
 ]178[والتبریزي

  : لإلنسان أن یختار أحد الطرق التالیة
 یحرم بالنذر من بلده أو من الطریق -أ 

  .قبل المرور جوًا على بعض المواقیت
,  یمضي من جدة إلى أحد المواقیت-ب 

لمیقات ویحرم أو یذھب إلى مكان خلف ا
  .) رابغ( منھ بالنذر كـ 

 إذا لم یتمكن مما سبق یحرم بالنذر -ج 
من جدة ویجدد اإلحرام خارج الحرم قبل 

 .دخولھ
   

 ]179[السید الحكیم
  :  الطرق التالیةلإلنسان أن یختار أحد

 یحرم بالنذر من بلده أو من الطریق -أ 
, قبل المرور جوًا على بعض المواقیت

ولكن علیھ مراعاة أن ال یلزم من ذلك 
  . ولو ظلل صح ووجبت الكفارةالتظلیل

 یمضي من جدة إلى أحد المواقیت -ب 
أو یذھب إلى , أو ما یحاذي المیقات 

( كـ مكان خلف میقات ویحرم منھ بالنذر 
 .) رابغ

   
   

 ]180[السید السیستاني

  : لإلنسان أن یختار أحد الطرق التالیة
 یحرم بالنذر من بلده أو من الطریق -أ 

, قبل المرور جوًا على بعض المواقیت
راعاة أن ال یلزم من ذلك ولكن علیھ م
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التظلیل الن في انعقاد النذر مع استلزامھ 
  .للتظلیل المحرم إشكال

 یمضي من جدة إلى أحد المواقیت -ب 
أو یذھب إلى , أو ما یحاذي المیقات 

( مكان خلف میقات ویحرم منھ بالنذر كـ 
  .) رابغ

 أن یحرم من جدة بالنذر شریطة أن –ج 
 موضعًا یحاذي یعلم بأن بین جدة والحرم

نعم إذا . أحد المواقیت كما ھو غیر بعید
ورد جدة عازمًا على الذھاب إلى أحد 

المواقیت أو ما بحكمھا ثم لم یتیسر جاز 
وال یلزمھ في , لھ اإلحرام من جدة بالنذر

ھذه الصورة تجدید اإلحرام خارج الحرم 
 .قبل الدخول

 .یحرم من جدة بالنذر ]181[الشیرازیان
یحرم من جدة واألحوط استحبابًا تجدید  ]182[السید فضل اهللا

أدنى الحل الن المواقیت اإلحرام في 
وقت من مّر علیھا وال تشمل من ال یمر 

 .على أحدھا
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 ]183[الشیخ زین الدین

وجب علیھم اإلحرام من موضع یحاذون 
فیة إذا فیھ المیقات من الجو محاذاة عر

أمكن لھم ذلك ، ویجوز لھم أن ینذروا 
اإلحرام من موضع معین قبل المیقات 

وإذا وصل . فیحرموا من ذلك الموضع 
المسافر منھم أو من غیرھم ولم یمر في 

طریقھ بالمیقات ولم یحاذه محاذاة 
عرفیھ ولم یحرم قبلھا بالنذر وجب علیھ 

أن یتوجھ إلى أحد المواقیت الخمسة 
 ، أو یحرم قبل المیقات وقبل ویحرم منھ

محاذاتھ بالنذر ، فینذر اإلحرام من رابغ 
مثال ، فانھ یقع قبل الجحفة لآلتي من 
طریق المدینة ، وإذا تعذر علیھ ذلك 

أحرم من جدة بالنذر ثم جدد نیتھ وتلبیتھ 
 .في أدنى الحل 

یمكنھ أن یحرم بالنذر مما یلي البحر  ]184[المدرسي
وبإمكانھ أن یذھب إلى میقات الجحفة 

 .ویمكنھ أن یحرم من وادي السیل
  

ھل یتعین اإلحرام لحج التمتع من مكة القدیمة أم : ﴿المسألة الرابعة﴾ 
  یصح من المستحدث من أحیائھا؟

  . یصح):]188[اللنكراني-]187[الوحید-]186[الخامنائي-]185[الخمیني(
نعم في .ال یصح ): ]191[ زین الدین-]190[التبریزي- ]189[الخوئي(

 باإلحرام من الخوئي والتبریزي احتاط العلمان ]192[صراط النجاة
  .خصوص القدیمة

 یصح ولكن في خصوص ما كان ):]194[ وفضل اهللا]193[السیستاني(
  .منھا في الحرم



 22

الظاھر :  ھل یجوز اإلحرام للحج من مكة الجدیدة؟ج):]195[الحكیم(
جواز ذلك إال أن یكون التوسع كثیرًا بحیث یكون الموضع قد اتصل 
بمكة نتیجة توسع األبنیة من دون أن تكون مكة قد اتسعت لھ كما ھو 

األحیاء الملحقة بالمدن الكبیرة واألحوط استحبابًا الشاھد في كثیر من 
  .مع ذلك اإلقتصار على مكة القدیمة

 یصح وإن امتدت إلى جھة منى وعرفات ولكن األحوط ):]196[المكارم(
رام من النقاط التي تبتعد أكثر من مسجد التنعیم یعني وجوبًا عدم اإلح

  .أن تكون خارج حدود الحرم
 مكان اإلحرام لحج التمتع مكة بأسرھا ):]197[الشیخ حسین العصفور(

أي موضع شاء منھا وأفضل أمكنتھا المسجد فیجوز لھ اإلحرام من 
  ).ع(الحرام وأفضل أمكنتھ تحتھ المیزاب أو عند مقام إبراھیم 

لى  المراد بمكة التي یتعین اإلحرام منھا ھي البلدة ع):]198[الفیاض(
امتدادھا ، فاألحیاء الجدیدة تعتبر جزءا منھا عرفا ، فیجوز اإلحرام 

منھا ، نعم ال یجوز اإلحرام في قریة أو بلدة أخرى لھا عنوانھا 
المتمیز واسمھا الخاص ، وإن كانت اتصلت بمكة من طریق توسع 

  . العمران 
  . األحوط اإلحرام من مكة القدیمة):]199[بھجت(

  
 ما  استشكل المرحوم الشیخ زین الدین في: ﴿المسألة الخامسة﴾ 

) ص(یسمى بالجحفة ھذه األیام ھل ھي الجحفة التي عینھا النبي 
  .]200[كمیقات أم غیرھا

  
ھل یصح اإلحرام منھ لمن كان في مكة : التنعیم: ﴿المسألة السادسة﴾ 

  غیر مقیم ألجل عمرة التمتع؟
-]204[الخوئي- ]203[الخامنائي-]202[ الگلپایگاني-]201[الخمیني(

زین -]205[الشیخ حسین العصفور-.570 م 1 صراط النجاة ج-التبریزي
 بأن األحوط زین الدینوأضاف .یجب العود إلى المیقات  : )]206[ینالد
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  .أن یختار میقات بلده
یجوز أن   :]208[)الحائري- صادق الشیرازي- مكارم-]207[فضل اهللا(

   .یحرم من أدنى الحل كمسجد التنعیم
 و لكن یجوز لھ اإلتیان بالعمرة المفردة ثم ]209[ ال یجوز):السیستاني(

  . البقاء بمكة بقصد الحج إلى یوم الترویة فتنقلب تمتعًا و یحج
المجاور حیث یشّرع لھ التمتع یجوز لھ اإلحرام من ): ]210[الحكیم(

أدنى الحل واألفضل بل األحوط اإلحرام من میقات أرضھ ، واألحوط 
وجوبًا لمن دخل مكة معتمرًا بعمرة مفردة أن یخرج إلى أحد المواقیت 

  .إذا أراد أن یحرم لعمرة التمتع
  

ھل یكفي في عقد اإلحرام محاذاة أحد المواقیت أم : سابعة﴾ ﴿المسألة ال
  أن الجواز یخص محاذاة مسجد الشجرة؟

 -]214[ مكارم-]213[ اللنكراني-]212[ الخامنائي- ]211[الخمیني(
فضل -]218[زین الدین-]217[ضالفیا-]216[ السیستاني-]215[بھجت

  .یشمل جمیع المواقیت: )]219[اهللا
  . یشمل جمیع المواقیت بشرط عدم البعد الكثیر):]220[الشیرازیان(
 المحاذاة مختصة بمسجد )]223[الوحید-]222[ التبریزي-]221[الخوئي(

الشجرة فإّن من أقام بالمدینة شھرًا أو نحوه وھو یرید الحّج ثّم بدا لھ 
أن یخرج في غیر طریق المدینة، فإذا سار ستة أمیال كان محاذیًا 

اة، وفي التعدي عن محاذاة مسجد للمسجد، ویحرم من محّل المحاذ
الشجرة إلى محاذاة غیره من المواقیت بل عن خصوص المورد 

 بل الظاھر عدم التعدي إذا كان الفصل الخوئيوأضاف .المذكور إشكال
  . لكّنھ غیر بعید إذا لم یكن الفصل كثیرًاالتبریزيوأضاف .كثیرًا

یشمل جمیع المواقیت والبّد في المحاذاة من أن یكون : )]224[الحكیم(
المحاذي قریبًا من المیقات بحیث یعّد اتجاه المار بالمیقات واحدًا 

  .بأن یكونا في خطین متوازیین أو قریبًا من المتوازیین عرفًا, عرفًا
مختص بمحاذاة مسجد الشجرة وھو : )]225[عصفورالشیخ حسین ال(
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لمن أقام بالمدینة وھو یرید الحج ثم بدا لھ أن یحج على غیر طریق 
في غیر و. المیقات فإذا سار ستة أمیال كان محاذیًا لمسجد الشجرة

میقات مسجد الشجرة األحوط استحبابًا اإلحرام من المحاذي ثم تجدیده 
  .في أدنى الحل

 لم أقف في ھذه المسألة إال على روایة ):الشیخ یوسف العصفور(
واحدة موردھا إنما ھو مسجد الشجرة فحمل سائر المواقیت علیھا ال 

ت وعدم واإلحتیاط یقتضي المرور على المیقا...یخلو من اإلشكال 
ولو مّر على طریق ال یؤدي إلى أحد المواقیت .التجاوز عنھ على حال

  .فالمسألة محل توقف لعدم النص الكاشف عن حكمھا
  

  ھل تكفي المحاذاة بالطائرة؟: ﴿المسألة الثامنة﴾ 
 یشكل اإلكتفاء بالمحاذاة من فوق ):]227[السیستاني-]226[الخمیني(

كراكب الطائرة لو فرض إمكان اإلحرام في حفظ المحاذاة فلو أمكنھ 
  .ء بھاذلك فاألحوط وجوبًا عدم اإلكتفا

یصح إحرامھ في الجو إذا أحرز وھو في الطائرة  ):]228[زین الدین(
أنھ قد حاذى المیقات محاذاة عرفیة ، وأمكن لھ اإلحرام من موضع 

الة أن یكون المیقات عن یمینھ أو المحاذاة ،وال یعتبر في ھذه الح
  .یساره إذا استقبل مكة ، بل یكفي أن یوازي المیقات من أعلى

ال یبعد االكتفاء ، ویمكن فرضھ في : )]230[مكارم-]229[اللنكراني(
الطیارة ، باإلضافة إلى وادي العقیق ، الذي لھ مسافة كثیرة ، وأما 

( باإلضافة إلى مثل مسجد الشجرة ، یمكن فرضھ فیما یسمى ب 
  .، المكان وقوفھ مختصرا ) ھلیكوبتر 

  .المحاذاة بالطائرة غیر متیسرة: )]232[ الشیرازیان-]231[يالگلپایگان(
  . ال یكفي):]233[كیمالح(
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  اإلحرام وتروكھ: الباب الرابع
  : وفیھ مسائل

ھل تتوقف صحة نذر الزوجة باإلحرام على إذن : ﴿المسألة األولى﴾ 
  زوجھا؟

 یعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة فلو أحرمت  ):]234[الخمیني(
بدون إذنھ وكان اإلحرام قبل المیقات لم یصح لكن لو كانت جاھلة 

د فعلمت بالحكم بعد اإلنتھاء من أعمال الحج صح عملھا ولو التفتت بع
  .العمرة وقبل الحج صحت عمرتھا إن لم یمكن اإلعادة

- ]238[الحكیم-]237[السیستاني-]236[ التبریزي- ]235[الخوئي(
  .ینعقد فیما ال ینافي حقھ: )]241[ فضل اهللا-]240[ الوحید-]239[بھجت

الشیخ -]244[ الشیخ حسین العصفور- ]243[زین الدین-]242[الگلپایگاني(
وأضاف .ال یصح نذر الزوجة بدون إذن الزوج: )یوسف العصفور

  .  وفي كفایة الرضا المتأخر إشكال:نيالگلپایگا
 ال یشترط إذن الزوج فـي انعقاد نذر الزوجة ):]245[الخامنائي(

باإلحـرام قبل المیقات فیما إذا كان غائبًا عنھا، وأما مع حضوره 
األحـوط وجوبًا االستئذان منھ، فلو نذرت في ھذه الصورة فال ینعقد ف

  .نذرھا
  

الكثیر من الناس یأتي بصیغة النذر على خالف : ﴿المسألة الثانیة﴾ 
هللا ( والصحیح ....) هللا علي نذر أن أحرم من ( اإلحتیاط بأن یقول 
  .]246[، نعم صححھ السید الحكیم في منھاجھ.....) علي أن أحرم من 

  
ھل یصح النذر باإلحرام قبل المیقات إذا كان : ﴿المسألة الثالثة﴾ 
  یستلزم التظلیل ؟

  . إذا كان النذر یستلزم التظلیل ففیھ إشكال):]247[السیستاني(
 محّل إشكال، إّال إذا عزم اإلحرام لعمرة التمّتع وكان )]248[اللنكراني(

 بأّنھ ال یتمّكن من الذھاب إلى المواقیت المعروفة، فإّنھ حینئذ ال واثقًا

alsharigi
clipart
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إشكال في النذر المزبور ولم یعص أیضًا، وكیف كان، فكّفارة التظلیل 
  .واجبة علیھ على كّل حال

 -]252[ التبریزي-]251[الخوئي-]250[ الخامنائي-]249[الخمیني(
  . بل ینعقد النذر وعلیھ كفارة التظلیل)]254[ صادق-]253[الحكیم 

  .ال ینعقد لعدم كونھ راجحًا : )]255[فضل اهللا( 
  

ھل یلحق الیمین والعھد بالنذر في جواز تقدیم : ﴿المسألة الرابعة﴾ 
  اإلحرام بھ على المیقات؟

 األحوط عدم اإللحاق وعلیھ فاألحوط أن یحرم حیث ):]256[الخمیني(
  .قاتحلف أو عاھد ثم یجدده في المی

  . یلحقان بھ) :]258[الحكیم-]257[زین الدین(
  

اختلف العلماء في كفایة غسل اإلحرام عن : خامسة﴾ ﴿المسألة ال
  : الوضوء للمحدث باألصغر 

ال ): ]262[ الشیرازیان- ]261[ الخامنائي- ]260[ بھجت-]259[الخمیني(
  .یكفي

 -]266[السیستاني- ]265[التبریزي- ]264[الوحید-]263[الخوئي(
 ):الشیخ یوسف العصفور -]269[ زین الدین-]268[ اللنكراني-]267[الحكیم
  .یكفي

 تتداخل أسباب الوضوء ، وكذا الغسل ):]270[الشیخ حسین العصفور(
ة استتبعت حكمھا، وغسل على األظھر، فإن نوى الخصوصّی

المستحاضة المتحیرة ال یتداخل مع غسل الحیض، ولو أطلق 
اإلستباحة أو الرفع في الوضوء مع إمكانھ وفي الغسل أجزأ من غیر 

عندھم وھو ما عدا غسل  وضوء ، وإن كان علیھ ما فیھ الوضوء
  .الجنابة

  
 لبس یستحب إعادة الغسل لمن أحدث وكذا لمن: ﴿المسألة السادسة﴾ 
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  أو أكل ما یحرم على المحرم وھل ینتقض باألخیرین ؟ 
  . ینتقض  ال ):]271[السیستاني(

  
األحوط أن ینوي المغتسل غسل اإلحرام وغسل : ﴿المسألة السابعة﴾ 

  .جاًءما في ذمتھ ر
  

 ثوبي اإلحرام حالة  ھل یجب على المرأة أن تلبس: ﴿المسألة الثامنة﴾ 
  عقده؟

األحوط  یستحب یجب ال یجب
 استحبابًا

-]272[الخمیني
-]273[الخوئي

-]274[السیستاني
- ]275[التبریزي
-]276[الوحید

-]277[الخامنائي
-]278[الحكیم
  -]279[لفیاض

ناصر -]280[فضل اهللا
-]281[مكارم

-]282[المدرسي
الشیخ حسین 

-]283[العصفور
الشیخ یوسف 

-العصفور
 -]284[بھجت

 ]285[الحائري

  ]286[الگلپایگاني
  ]287[زین الدین

  

السید صادق 
 ]288[الشیرازي

لطف اهللا 
  -الصافي

  -]289[اللنكراني
السید محمد 

 ]902[الشیرازي
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  ھل یعتبر في اإلحرام العزم على ترك محرماتھ؟: ﴿المسألة التاسعة﴾ 

 ال یعتبر في اإلحرام قصد ترك ):]292[الخامنائي- ]291[الخمیني(
المحرمات ال تفصیال وال إجماال ، بل لو عزم على ارتكاب بعض 
المحرمات لم یضر بإحرامھ ، نعم قصد ارتكاب ما یبطل الحج من 

  .المحرمات كالجماع ال یجتمع مع قصد الحج 
ال یلزم قصد ترك محرمات اإلحرام بل لو نطق  ):]293[اللنكراني(

بالتلبیة الواجبة بقصد عمرة التمتع أو حج التمتع فقد صار محرمًا 
وإن لم یقصد اإلحرام وال ترك المحرمات فمن یعلم بأنھ سیرتكب بعض 

  .ات كالتظلیل أثناء السفر فإحرامھ صحیحالمحرم
 ال یعتبر في صحة اإلحرام العزم على ترك محرماتھ ):]294[الخوئي(

ام في حدوثًا وبقاًء إّال الجماع واالستمناء ، فلو عزم من أول اإلحر
الحج على أن یجامع زوجتھ أو یستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو 
ترّدد في ذلك بطل إحرامھ على وجھ، وأما لو عزم على الترك من أول 
األمر ولم یستمر عزمھ، بأن نوى بعد تحقق اإلحرام اإلتیان بشيء 

  .منھما لم یبطل إحرامھ
 ال یعتبر في صحة اإلحرام العزم على ترك محرماتھ ):]295[السیستاني(

نعم ، إذا . حدوثا وبقاء فیصح اإلحرام حتى مع العزم على ارتكابھا 
كان عازما حین اإلحرام في العمرة المفردة على أن یجامع زوجتھ قبل 

أو تردد في ذلك ، فالظاھر بطالن إحرامھ ، وكذلك الفراغ من السعي 
وأما لو عزم على الترك حین . الحال في االستمناء على األحوط 

اإلحرام ولم یستمر عزمھ ، بأن نوى بعد تحقق اإلحرام اإلتیان بشيء 
  .منھما لم یبطل إحرامھ 

 – ال یعتبر في صحة اإلحرام العزم على ترك محرماتھ ):]296[الوحید(
إال إذا .  فیصح اإلحرام حتى مع العزم على ارتكابھا –حدوثا وبقاء 

كان عازما من أول اإلحرام على اإلتیان بما یكون مبطال لإلحرام 
المفردة ، أو كان مترددا في كالجماع قبل الفراغ من السعي في العمرة 
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 إذا عزم من أول اإلحرام في الحج على – على األحوط –ذلك ، وھكذا 
أن یجامع زوجتھ قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك، وأما لو 
عزم على الترك من أول األمر ولم یستمر عزمھ بأن نوى بعد تحقق 

  .اإلحرام باإلتیان بما یبطلھ لم یبطل إحرامھ
 ال یعتبر ):]300[ فضل اهللا-]299[ الحكیم-]298[بھجت-]297[ریزيالتب(

  .العزم على ترك محرماتھ حدوثا وال بقاًء
 یتوقف تحقق اإلحرام على قصد ):]302[ الشیرازیان-]301[زین الدین(

  .م ال یضر علمھ باضطراره لبعضھاترك تمام المحرمات نع
  

الحاج ھل یأتي بالتلبیة في مسجد الشجرة أم في : ﴿المسألة العاشرة﴾ 
  البیداء؟

ال یج وز ت أخیر التلبی ة       ): ]305[اللنكران ي -]304[ الخامنائي -]303[الخمیني(
  .الواجبة عن المیقات

 األفضل لمن عقد إحرام  ):]308[ الشیرازیان -]307[ الوحید -]306[الخوئي(
عم  رة التمت  ع م  ن م  سجد ال  شجرة أن ی  ؤخر التلبی  ة إل  ى أول البی  داء،    
ولمن عقده من سائر المواقیت تأخیرھا إلى أن یمشي قلیًال، ولمن عقد 

عجیل بھا مطلقًا إحرام الحج من مكة تأخیرھا إلى الرقطاء، واألحوط الت        
والبیداء أرض . ، ویؤخر الرجل الجھر بھا إلى المواضع المذكورة     ]309[

مخصوصة بین مكة والمدینة، على میل من ذي الحلیفة نحو مكة، كما            
  . ھاء والرقطاء موضع دون الردمیظھر من كلمات الفق

األف  ضل ب  ل األح  وط اس  تحبابًا لم  ن ح  ّج ع  ن طری  ق    ): ]310[التبری  زي(
المدین  ة تجدی  د التلبی  ة إل  ى البی  داء ولك  ّن األح  وط التعجی  ل بھ  ا وی  ؤّخر  

  .جھر بھا إلى البیداءال
یجوز اإلتیان بالتلبیة ـ جھرًا أو إخفات ًا ـ ف ي م سجد      : )]311[السیستاني(

الشجرة، بل ھو األحوط، وإن كان األفضل ت أخیر اإلتی ان بھ ا بع د عق د                 
  .ام في المسجد إلى أول البیداءاإلحر

وال یج  وز عب  ور المیق  ات , ال ینعق  د اإلح  رام إال بالتلبی  ة: )]312[الحك  یم(
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ح رام  إال أنھ یكفي ف ي ذل ك أن یل بس ث وبي اإل       , لمن مّر علیھ إال محرماً    
, ویج وز ب ل ی ستحب ت أخیر التلبی ة ع ن ذل ك         , ویعقد نیت ھ عن د المیق ات      

فمن أحرم للحج أو للعم رة عل ى طری ق          : خصوصًا للراكب على تفصیل   
المدینة یستحب لھ أن یؤخر التلبیة حتى ینتھي إلى البی داء حی ث كان ت      

  ... .قدیمًا
إذا ن  وى المكل  ف اإلح  رام ب  العمرة أو ب  الحج ف  ي      : )]313[زی  ن ال  دین (

م  سجد ال  شجرة ول  بس الث  وبین ج  از ل  ھ أن ی  أتي بالتلبی  ة الواجب  ة م  ن  
وقتھ ، وجاز لھ أن یؤخرھا ویأتي بھا بعد ذلك قبل أن یخرج من حدود               

ین أن یأتي بھا سّرًا وأن یأتي بھ ا جھ راًٍ،   المیقات، وإذا أتى بھا تخّیر ب     
واألفضل أن یؤخر الجھر بھ ا وبالتلبی ة الم ستحبة حت ى ی صل البی داء،                

  .والبیداء أرض مستویة تقع على بعد میل واحد من ذي الحلیفة
 األفضل تأخیرھا إلى أول البیداء وأفضل من ھ التعجی ل   ):]314[فضل اهللا (

بھا وتأخیر رفع الصوت بھا إلى البیداء ھذا للرج ل وأم ا الم رأة فل یس                
  .علیھا رفع الصوت

 ال تج  ب مقارن  ة التلبی  ة لنی  ة اإلح  رام  ):]315[ال  شیخ ح  سین الع  صفور (
واألف ضل أن  , فیلبي س رًا ف ي مك ان اإلح رام      , وإن كان األحوط المقارنة   

 إن ح  ّج ع  ن طری  ق المدین  ة   –ال یجھ  ر بھ  ا إال إذا وص  ل إل  ى البی  داء   
وإن كان راكبًا أخ ّر     , وإن حّج عن طریق آخر فمن مكانھ      , -وكان ماشیاً 

س  واء أح  رم م  ن  ,  أن یعل  و راحلت  ھ ویأخ  ذ ف  ي ال  سیر  الجھ  ر بھ  ا إل  ى 
إال من حّج من مكة فإنھ ی ؤخره        , مسجد الشجرة أو غیره من المواقیت     

  .إلى أن یشرف على األبطح ویأتي الرقطاء
األحوط لمن ح ج ع ن طری ق المدین ة تجدی د التلبی ة إل ى                ): ]316[بھجت(

البیداء ولمن ح ج ع ن طری ق آخ ر تأخیرھ ا إل ى أن یم شي قل یًال ولك ن           
  .األحوط التعجیل بھا ویؤخر الجھر بھا إلى المواضع المذكورة

  
  :متى یقطع المتمتع بالعمرة تلبیتھ: ﴿المسألة الحادیة عشر﴾ 

 األحوط وجوبًا قطعھا عند مشاھدة ):]318[الخامنائي-]317[الخمیني(
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  .ثة منھابیوت مّكة المكّرمة ولو المستحد
اھدة موضع  األحوط قطعھا عند مش):]320[فضل اهللا-]319[السیستاني(

  .بیوت مكة المكرمة القدیمة
 الشیخ حسین -]323[ التبریزي-]322[الوحید-]321[الخوئي(

  .ھدة موضع بیوت مكة القدیمةیجب قطعھا عند مشا: )]324[العصفور
 ال تشرع لھ  لمعتمر عمرة التمتع ا) :]326[ اللنكراني-]325[الحكیم(

  .التلبیة إذا وصل إلى مكان یشاھد فیھ موضع بیوت مكة القدیمة
 یجب قطعھا على المعتمر  ) :]329[بھجت-]328[الشیرازیان-]327[مكارم(

  .عمرة تمتع عند مشاھدة بیوت مكة
  .یجب قطعھا وال تشرع إذا شاھد بیوت مكة القدیمة: )]330[زین الدین(

  
ھل یجوز عقد اإلزار أو الرداء أو وصل : ﴿المسألة الثانیة عشر﴾  

  أحدھما باإلبرة؟
 یجوز وصل ثوب اإلحرام ببعضھ بإبرة ):]332[اللنكراني-]331[الخمیني(

خر إزارًا وكذا أو بغیرھا ما لم یخرجھ عن كونھ رداء وعن كون اآل
یجوز عقد ثوب اإلحرام كما یجوز عقد الثوبین ببعضھما البعض ما لم 

نعم األحوط عدم عقد اإلزار .یخرج عن كون أحدھما إزارًا واآلخر رداء
  .في العنق

 األحوط ):]336[ بھجت-]335[السیستاني-]334[التبریزي-]333[الخوئي(
وجوبًا ترك عقد اإلزار مطلقًا وترك غرزه بإبرة أو خشبة ونحوھا كما 
. أن األحوط ترك عقد الرداء أیضًا وال بأس بغرزه باإلبرة ونحوھا 

ال یضر باإلحرام عقد :  قال ]337[للخوئي والتبریزيوفي استفتاء 
اإلزار بالدبوس الذي ینطبق أحد الحدین في اآلخر مع خوف بیان 
العورة بل األحوط وجوبًا فعلھ وال یضر ذلك في إحرامھ كما یمكنھ طیھ 

  . بدون عقد
 یجب على المحرم أن یأتزر بأحد الثوبین ویرتدي ):]338[زین الدین(

باآلخر ، واألحوط إن لم یكن ذلك ھو األقوى أن یكون اتزاره وارتداؤه 
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قد الرداء في عنقھ أو في عضو آخر بھما على النحو المألوف ، فال یع
من بدنھ ، وال یعقد بعضھ ببعض ، وال یغرزه بإبرة وشبھھا ، بل 
یغرزه بنفسھ ، وكذلك في اإلزار وإن كان الجواز فیھ غیر بعید ، 
وأولى من ذلك بالجواز في اإلزار ما إذا وضع في طرفھ حجرا صغیرا 

ضیق مستدیر أو حصاة مثال وحبس الطرف الثاني علیھما بمطاط 
یمنعھما من االنفصال ویشد اإلزار بسبب ذلك على حقویھ من غیر 

  . عقد 
 األحوط لو لم یكن أقوى أن ال یعقد اإلزار في عنقھ ، ):]339[الوحید(

  .د الرداء أیضا ، وال بأس بغرزه باإلبرة وأمثالھا واألحوط أن ال یعق
 ال یجوز عقد اإلزار على العنق ولكن ال مانع من ):]340[الخامنائي(

من عقده بخیط عقده بالملقط أو الحصى وأمثال ذلك وكذا ال مانع 
وكذلك ال مانع من ) فیما لو كان من المتعارف عقد مقدم الرداء بھ(

  .عقده باإلبرة والدبوس
 ال یجوز عقد اإلزار في العنق وال بأس بعقده في ):]341[الحكیم(
وفي . (لمحَزم واألحوط استحبابًا عدم غرزه بإبرة ونحوھاا

ھل یجوز للمحرم ربط طرفي ردائھ بدبوس ونحوه ): ]342[استفتاء
  .ھنعم یجوز ذلك ولكن األحوط استحبابًا ترك:كاإلبرة؟ج

الواجب أن یلبس اإلزار على النحو : )]343[الشیخ حسین العصفور(
المألوف ویغرزه غرزًا على النحو المتعارف وال یجوز شده بإبرة 

  .ونحوھا
 ال یجوز للمحرم الرجل أن یعقد إحرامھ ولكن ال ):]344[الشیرازیان(

  .بأس بالغرز بإبرة ونحوھا
  

ھل یجوز للمحرم أن یلقى ثوب إحرامھ ردائھ : ﴿المسألة الثالثة عشر﴾ 
  أو إزاره؟

ال تجب اإلستدامة بلبس الثوبین : )]346[ زین الدین-]345[الخمیني(
ا للتنظیف أو التطھیر كما یجوز التجرد منھما فیجوز تبدیلھما ونزعھم
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  .في الجملة
ة یجوز لحاج: )]350[الخامنائي-]349[مكارم-]348[ الحكیم-]347[اللنكراني(

  .أو لتنظیفھما أو لدخول الحمام
-]355[بھجت-]354[الوحید-]353[لسیستانيا-]352[التبریزي–]351[الخوئي(

 یجوز ):]358[ الشیخ حسین العصفور-]357[الشیرازیان-]356[فضل اهللا
  .إلقاؤه لضرورة وبدونھا

  
 ھل یجوز لبس ثوبي اإلحرام إذا نسجت: ﴿المسألة الرابعة عشر﴾ 

  بطریقة تحوي نوعًا من الزخرفة أو الورود؟
یجوز   :]359[)فضل اهللا-السیستاني-الحكیم-الشاھرودي- الحائري(

  .لبسھا
  .ال بأس بھ إال أن یكون من قبیل لباس الزینة  ):]360[مكارم(

  
ھل وجود قطعة بسیطة مخیطة معلقة : ﴿المسألة الخامسة عشر﴾ 

) ثوبي(بثوبي اإلحرام مما یضر بھ وكذلك وجود خیاطة في أطراف 
  اإلحرام؟

 -]364[مكارم-]363[ السیستاني-]362[ الخوئي-]361[الخامنائي(
  .ال بأس: )]367[الحكیم-]366[اللنكراني-]365[التبریزي

أما , خیاطة أطراف ثوبي اإلحرام ال تجوز على األحوط: )]368[صادق(
  .القطعة المخیطة المعلقة غیر الملبوسة فاألظھر جوازھا

  .األحوط وجوبًا عدمھ: )]369[فضل اهللا(
ال إشكال فیھا، فاألخبار الواردة في  ):الشیخ یوسف العصفور(

المسألة قاصرة عن إفادة ما ادعوه من عموم تحریم لبس المخیط وإن 
بس المخیط وال قّلت خیاطتھ، بل ال داللة في شيء منھا على تحریم ل

: تعّرض لھ بالكلیة، وإنما دّلت على النھي عن أثواب مخصوصة وھي
القمیص والثوب تزره أو تدرعھ، والسراویل والخفین والعمامة 

ویلحق بالمخیط ما أشبھھ كالدرع المنسوج، والملصق بعضھ .والقباء
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  .ببعض
  

  ؟ھل یجوز لبس الھمیان وإن كان مخیطًا: ﴿المسألة السادسة عشر﴾ 
 -]374[مك  ارم-]373[الفی  اض-]372[الوحی  د-]371[الخامن  ائي-]370[الخمین  ي(

 ال إش  كال ):]378[ف  ضل اهللا-]377[ال  شیرازي-]376[بھج  ت-]375[زی  ن ال  دین
  .ام والھمیان الذي توضع فیھ النقود وإن كان مخیطًافي لبس الحز

 ال ب  أس ب  شد الح  زام أو العمام  ة أو الھمی  ان أو نحوھ  ا ):]379[الحك  یم( 
ب   ًا ع   دم رفعھ   ا واألح   وط وجو, عل   ى اإلزار أو عل   ى ال   بطن مباش   رة 

  .للصدر
 -]383[ التبری      زي-]382[ السی     ستاني -]381[ الخ     وئي -]380[اللنكران     ي (

إذا أراد المح  رم أن یل  بس الھمی  ان لی  شد   :)]385[المدرس  ي-]384[ص  ادق
  . بأساإلزار عن السقوط، ال لحفظ النقود فال

  
  ھل یجوز لبس النعل المخیط؟: ﴿المسألة السابعة عشر﴾ 

 ال إشكال في لبس الحزام والھمیان الذي توضع فیھ ):]386[الخامنائي(
ال یعّد لباسًا حتى وإن كانت النقود وحزام الساعة وأمثال ذلك مّما 

  .مخیطًا
فضل -]390[ الشیرازیان-]389[مكارم-]388[ السیستاني-]387[اللنكراني(

 وھناك فتوى أخرى  . ال بأس بكون النعل مخیطًا):]391[اهللا
بس المخیط من غیر قطعتي اإلحرام ھل یجوز ل : ]392[للشیرازي

یجوز الھمیان فقط ) الشیرازي(كالساعة والھمیان والنعل وما شابھ ؟ 
  .وكیس الجمرات 

  
ما حكم ما لو تنجس لباس اإلحرام بنجاسة : ﴿المسألة الثامنة عشر﴾ 

  ال یعفى عنھا في الصالة؟
 -]396[ الخ       وئي-]395[ اللنكران       ي-]394[ الخامن       ائي-]393[الخمین       ي(

 -]400[ الحك        یم-]399[بھج        ت– ]398[ی        زي التبر-]397[السی        ستاني



 35

األح وط  : )]404[فضل اهللا -]403[الفیاض-]402[ زین الدین  -]401[الشیرازیان
 وتكف   ي الحك   یموأض   اف . وجوب   ًا المب   ادرة إل   ى التب   دیل أو التطھی   ر  

المب  ادرة العرفی  ة ف  ال ی  ضر الت  أخیر الن  شغالھ بعم  ل أو لع  دم وص  ولھ       
  .لمنزلھ أو نحو ذلك

یر یجب التطھ: )]407[ الشیخ حسین العصفور-]406[مكارم-]405[الوحید(
  .أو التبدیل فورًا

  
ما حكم ما لو تنجس البدن بنجاسة ال یعفى : ﴿المسألة التاسعة عشر﴾ 

  عنھا في الصالة؟
إذا لم تكن معفوًا عنھا فاألحوط وجوبًا      : )]409[زین الدین -]408[الخمیني(

  .المبادرة إلى التطھیر
 -]413[الخامنائي-]412[بھجت-]411[ي السیستان-]410[اللنكراني(

  . ال تجب المبادرة):]414[الشیرازیان
  

أنوفھم ھل یجوز للحجاج وضع كمامات على : ﴿المسألة العشرون﴾ 
  تقیھم من غازات السیارات ؟

. ال بأس بوضع الكمامات للرجال  : ]415[السید الخامنائيجواب مكتب 
وأما النساء فإن صدق علیھ تغطیة الوجھ فال یجوز، ومع االضطرار 

واهللا .مھ حكم سائر المحرمات وعلى كل حال ال یجب علیھا الكفارةحك
  العالم

 والسالم علیكم .ال بأس بذلك  :الشیخ مكارم الشیرازيجواب مكتب 
  ورحمة اهللا وبركاتھ

  .یجوز للرجال ذلك  : السید كاظم الحائريجواب مكتب 
 والسالم . ال إشكال فیھ:]416[الشیخ الفاضل اللنكرانيجواب مكتب  

وال كفارة في , أما النساء فیجوز لھن عند الضرورة: وفي جواب آخر 
وأما الرجال فیجوز لھم . ذلك حتى وإن لزم منھ ستر مقدار من الوجھ

  .ًاوال كفارة في ذلك حتى وإن كان مخیط
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 أما المحرم فیجوز لھ استخدام :]417[السید السیستانيجواب مكتب 
الكمامة المذكورة إذا لم تمنعھ من استشمام الروائح الكریھة أو كان 

و أما المحرمة ,خلص منھا بكتم نفسھ أو یت, ینزعھا عند مصادفتھ لھا 
فال تستخدمھا على األحوط ألنھ ال یجوز لھا على األحوط ستر بعض 

  . نعم ال بأس بھا في حال الضرورة, وجھھا 
یجوز ذلك بالنسبة إلى الرجال  : السید محمد سعید الحكیمجواب مكتب 

وفي . و ال یجوز ذلك للنساء إال إذا غطى األنف و الشفة العلیا فقط, 
وأما المرأة فإنما یجوز لھا إذا , یجوز للرجل ذلك: جواب آخر لھ 

وأما إذا كان الستر , اقتصرت على ستر الشفة العلیا والمنخرین
كالنقاب المستوعب ألسفل الوجھ من المنخرین فما دون فال 

  ]418[.یجوز
ھل یجوز :123 ص 4 ج   :الشیخ جواد التبریزي –صراط النجاة 

وضع القناع الواقي على األنف تحرزًا عن الھواء الكثیف و كونھ 
و أما النساء فمحل إشكال , ال بأس بھ للرجال : بسمھ تعالى . مخیطًا ؟

  .و اهللا العالم,إال عند الضرورة
نعم . وإن كان األحوط استحبابًا الترك,  یجوز)]419[صادقالسید  (

  .الكمام المخیط ال یجوز مع عدم االضطرار
 یجوز للمحرم مطلقًا وإن كانت لمنع شم )]420[السید فضل اهللا (

  .الروائح الكریھة وال یجوز للمحرمة اختیارًا
  

ھل یجوز للمرأة استعمال المنادیل ولو : ﴿المسألة الحادیة والعشرون﴾ 
  استلزم تغطیة شيء من وجھھا؟

عل   ى الم   رأة ع   دم تن   شیف وجھھ   ا    : )]422[ الح   ائري-]421[الخمین   ي(
  .بالمنشفة احتیاطًا

  . یجوز ما لم یصدق علیھ ستر الوجھ) :]423[الشیرازیان( 
 لھا أن ال تنشف وجھھا بالمندیل و إن كان األحوط ) :]424[السیستاني(

ولكن تنظیف , بنحو المسح و اإلمرار و لم یستلزم تغطیة تمام الوجھ 
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  . األنف بالمندیل في حال الزكام مثَال لیس من الستر المحرم علیھا
مجرد ما ذكر ال بأس بھ شرعًا ما لم یؤد إلى تغطیة   :)]425[الخامنائي(

   .الوجھ، وأما تغطیة بعضھ فال إشكال فیھا
  . بھلیس ھذا تغطیة للوجھ و ال بأس ):]426[ مكارم(
 تصدق علیھ تغطیة الوجھ، وفي غیر حالة الضرورة  :)]427[اللنكراني(

 یجوز إن كان بنحو المسح ]428[ وفي استفتاء لھ أجابال یجوز 
  .عرفًا واإلمرار ولم یستلزم تغطیة الوجھ

وفي . یجوز لھا ذلك و ال یصدق علیھ تغطیة الوجھ: )]429[الحكیم(
  . ذكر أن األحوط وجوبًا ترك المسح مطلقًا]430[فتاوى الحج والعمرة

 ھ  ل یج  وز للم  رأة المحرم  ة أن تجف  ف الع  رق ع  ن       ):]431[التبری  زي(
; وجھھا بمندیل مثًال اعني ھل ذلك من تغطیة الوجھ أم ال؟ب سمھ تع الى          

 :]432[ وفي استفتاء لھ في موقع ھ أج اب  . األحوط ترك ذلك، واهللا العالم
إذا ك  ان اس  تعمال المح  ارم لتنظی  ف ش  يء م  ن الوج  ھ أو األن  ف فق  ط        
وإلقاءھ  ا بع  د ذل  ك ف  ورًا ف  ال ب  أس ب  ھ وك  ذلك إذا اتخ  ذھا للت  وقي م  ن      

  .الحشرات المؤذیة وأّما إذا اتخذھا لغیر ذلك فال یجوز
  . یجوز ):]433[فضل اهللا(

  
ھل یجوز استعمال الجوال إذا استلزم : ﴿المسألة الثانیة والعشرون﴾ 

  تغطیة اإلذن؟
و لكن ال یضع سماعتھ , یجوز استعمال الجّوال  ):]434[السیستاني(

وأما جعلھا قریبًا منھ بحیث ال یستر بھا فال , على أذنھ على األحوط
  .بأس

 -مكارم-]437[ صادق الشیرازي-]436[ اللنكراني-]435[التبریزي(
  یجوز): ]439[ الشاھرودي-]438[الخامنائي

  . ال یجوز تغطیة األذنین كًال أو بعضًا):]440[الشیخ حسین العصفور(
رأس  یجوز استعمالھ بما ال یحقق ستر شيء من ال):]441[الحكیم(

أو أبعد الجھاز عن , واألذن كما لو وضع سماعة داخلیة في األذن
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وأما , ھذا بالنسبة للرجل. رأسھ بحیث ال یصدق معھ التغطیة المحرمة
  .المرأة فیجوز لھا استعمالھ مطلقًا

  
ھل یجوز للمحرم أن ینشف شعر مقدم : ﴿المسألة الثالثة والعشرون﴾ 

  ل المسح في الوضوء؟ ألج الرأس بطرف اإلحرام أو بمندیل
ال یجوز : )]444[ العصفور الشیخ حسین-]443[ اللنكراني-]442[الخمیني(

  .أن یجففھ بإحرامھ أو مندیل أو ما شابھ
ال إشكال في تجفیف الرأس تدریجیًا وإن كان : )]445[الخامنائي(

  .األحوط الترك
 ال بأس من تنشیفھ بالید الجافة دون غیرھا، ]446[ ) التبریزي-الخوئي(

 على  الشعیرات غیر المقصودة ولو كان محتمًالوال بأس معھ بسقوط
لو ) : 150(مسألة للخوئي ما في صراط النجاة ولكن في بغیة الناسك 

كانت على رأس المحرم رطوبة كثیرة وأراد الوضوء فھل یجوز لھ أن 
یجفف ناصیتھ بمسحھا بمنشفة أو مندیل ؟ وھل یجوز لھ وضع 

ال بأس : ھـ الجواب 11/1/1410المنشفة لتجفیف الرأس مطلقًا ؟ 
 في صراط )]447[التبریزي (وأجاب .بتنشیفھ بمنشفة من مندیل وغیره 

  .النجاة األحوط تركھ وال بأس بتنشیفھ بالید ثّم تنشیف الید بالمندیل
ال یجوز ستر بعض الرأس للمحرم وربع المقدم ال : )]448[السیستاني(

یتبلل بأجمعھ لذا ال ضرورة للتنشیف وعلیھ فاألحوط عدم التجفیف 
 فرض وجود حتى بطرف المندیل على نحو المسح واإلمرار نعم لو

صلع وتعرق المتوضئ ولم یمكنھ التجفیف بیده جاز أن یأخذ طرف 
  .المندیل ویجفف بنحو التدریج بمقدار الواجب من المسح

سھ بمندیل ونحوه نعم ال یجوز للمحرم أن ینشف رأ: )]449[الحكیم(
یجب تجفیف ما یتحقق مسمى المسح بھ كمقدار إصبع وال بأس 
بتغطیة ھذا المقدار بالمندیل نظیر وضع حبل القربة واألحوط وجوبًا 

  .   ترك المسح مطلقًا بما یزید عن ذلك
للرجل أن یجفف رأسھ بالمنشفة القماشیة بشرط أن : )]450[بھجت(
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  .یفعل ذلك بالتدریج فیجفف موضعًا بعد موضع
ال بأس في تنشیفھ بالمندیل أو بطرف : )]452[ فضل اهللا-]451[صادق(

  .الثوب أو اإلحرام
  

  كیف تستتر المرأة من األجنبي؟: ﴿المسألة الرابعة والعشرون﴾ 
یجوز إسدال الثوب وإرسالھ من ): ]454[ اللنكراني-]453[الخمیني(

رأسھا إلى نحرھا للستر عن األجنبي ، واألولى أن تسدلھ بوجھ ال 
  .بل ھو أحوط, صق بوجھھا ولو بأخذه بیدھایل
یجوز للمحرمة إسدال عباءتھا على وجھھا بنحو : )]455[الخامنائي(

, یغطي قسمًا من وجھھا وجبھتھا إلى ما یحاذي طرف األنف األعلى
. ولكن األحوط االجتناب عن ذلك إذا لم تكن في معرض رؤیة األجنبي

  .واألحوط أن ال تدع الغطاء المذكور یالمس وجھھا
ھا بحیث یجوز للمرأة المحرمة أن تنزل طرف عبائت): ]456[مكارم(

ولكن األحوط , یغطي نصف الوجھ أو تمامھ سواء التصق بالوجھ أو ال
وفي , وجوبًا أن تفعل ھذا عندما ترید أن تستر نفسھا من الرجال فقط

  .غیر ھذه الحالة تبقي على وجھھا مكشوفًا
للمرأة المحرمة أن تتحجب مطلقًا بأن تنزل ما على : )]457[بھجت(

بل صدق , رأسھا من العباءة أو الخمار أو نحوه إلى ما یحاذي عنقھا
وال یجب التحفظ عن وصول ذلك الحجاب إلى , اإلسدال علیھا یكفي

  .الوجھ
للمرأة : )]461[ زین الدین-]460[الوحید-]459[ التبریزي-]458[الخوئي(

المحرمة أن تتحّجب مـن األجنبي بأن تنزل ما على رأسھا من الخمار 
 النازل بعیدًا أو نحوه إلى ما یحاذي ذقنھا، واألحوط أن تجعل القسم

  .عن الوجھ بواسطة الید أو غیرھا
 للمرأة المحرمة أن تتحجب من األجنبي بإسدال ):]462[السیستاني( 

و نحوه إلى ثوبھا على وجھھا ، بأن تنزل ما على رأسھا من الخمار أ
ما یحاذي نحرھا، واألظھر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجھ بواسطة 
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   .الید أو غیرھا وإن كان ذلك أحوط
األحوط و, لھا إسدال ثوبھا من رأسھا على وجھھا: )]463[الحكیم(

وال بأس بمماسة , وجوبًا االقتصار على ما یبلغ طرف األنف األعلى
  .الثوب المسدل للجبھة وما قاربھا

) شیة بو( یجوز لھا أیضًا أن تستر وجھھا ببرقع : )]464[الشیرازیان(
ویجوز , ویجوز لھا ستر وجھھا بیدھا, بحیث یكون بعیدًا عن وجھھا

ولكن تحافظ على إبعاد العباءة , لھا لبس عباءتھا وستر وجھھا بھا
  .عن وجھھا

أس بستر بعض وجھھا مقدمة لستر الرأس في ال ب: )]465[فضل اهللا(
الصالة أو عن الناظر األجنبي مما جرت العادة بستره للمرأة المحجبة 
وذلك لكي تحرز یقینًا ستر ما یجب علیھا ستره وحیث ال تكون في 
الصالة أو ال یراھا األجنبي فإنھ یجب علیھا أن ترفع الستر عن ذلك 

  .البعض
ز لھا إرخاء الثوب من فوق رأسھا  یجو):الشیخ یوسف العصفور(

وظاھر إطالق األخبار عدم وجوب مجافاة الثوب عن . على وجھھا
الوجھ إال أن األحوط لھا أن تجافي الثوب عن وجھھا بخشبة ونحوھا 

  .بحیث ال یصیب البشرة
یجوز لھا إسدال ما على رأسھا من : )]466[الشیخ حسین العصفور(

خمار ونحو إلى ذقنھا أو صدرھا إن كانت راكبة بارزة من محملھا أو 
مواجھة للرجال األجانب وال یجب علیھا حینئذ أن تباعد البرقع أو 

  .الخمار عن وجھھا بخشبة ونحوھا
  

  ھي أحكام التظلیل؟ ما : ﴿المسألة الخامسة والعشرون﴾ 
ما ال یجوز  المرجع

االستظالل 
 عنھ

االستظالل 
 لیًال

االستظالل في 
 المنزل

االستظالل 
 الجانبي

 یجوزیجوز بال فرق  یجوز الشمساالمام 
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بین مكة  ]467[الخمیني
القدیمة 
 الحدیثة

السید 
 ]468[الخوئي

الشمس 
والحر 
والبرد 
والمطر 

 والریح
 ونحو ذلك 

یجوز في  ال یجوز
المنزل الواحد 

واألحوط 
تركھ بین مكة 

القدیمة 
 ]469[والحدیثة

ال یجوز إال 
بیدیھ أو بظل 
المحمل حال 

. المسیر 
وحرمة 
التظلیل 

للراجل من 
 باب االحتیاط

السید 
  ]470[الگلپایگاني

  

یجوز بال فرق  یجوز الشمس
بین مكة 
القدیمة 

والحدیثة 
]471[. 

یجوز نعم 
األحوط ترك 
االستظالل 

بطرف الثوب 
والشمسیة 

ا ونحوھم
ولو لم یكن 
فوق رأسھ 

وحرمة 
التظلیل 

للراجل من 
 باب االحتیاط

السید 
 ]472[السیستاني

الشمس 
واألحوط 

 المطر

یجوز إال 
مع المطر 

على 

ال یجوز على 
 األحوط

جل یجوز للرا
واألحوط 

تركھ للراكب 
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إال مع صدق  األحوط
االضحاء كما 

إذا خرج 
الصدر 
 .والرأس

الشیخ 
 ]473[التبریزي

الشمس 
والریح 
والمطر 
والحر 
والبرد 
 ونحوھم

ال یجوز على  ال یجوز
 األحوط

 یجوز على ال
األحوط إال 

بظل المحمل 
وحرمة 
التظلیل 

للراجل من 
باب 

 .االحتیاط
   

السید 
 ]474[الحكیم

حرمة 
التظلیل 
ثابتة 
مطلقًا 
ھناك 

شمس أو 
ال ھناك 
 برد أم ال

   
 ال یجوز

   
 ال یجوز

ال یجوز نعم 
لو ظھر 

بعض البدن 
بنحو یصدق 
البروز كفى 

كما ھو الحال 
في السیارات 

 المكشوفة
الشیخ 

 ]475[الفیاض
ال یجوز 

 مطلقًا
 یجوز ال یجوز ال یجوز

الشیخ 
 ]476[نكرانيالل

یجوز  الشمس
واألحوط 

 تركھ

یجوز بال فرق 
بین مكة 
القدیمة 

یجوز مع 
صدق 

االضحاء كما 
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لو خرج  ]477[والحدیثة
الصدر 
 والرأس

الشیخ زین 
 ]478[الدین

الشمس 
والحر 
والبرد 
والمطر 
 والریح

ال یجوز 
مع وجود 
ما یحرم 

االستظالل 
 منھ

ال یجوز إال   یجوزال
في ظل 

المحامل إذا 
مشى مع 
قطار اإلبل 

 وشبھھ
السید محمد 

 ]479[الشیرازي
الشمس 
واألحوط 
وجوباًً 
حرمة 
التظلیل 

 مطلقًا

األحوط 
 الترك

یجوز بال فرق 
مكة بین 

القدیمة 
 والحدیثة

األحوط 
اجتناب 

التظلیل عن 
أحد جانبیھ 
وإن كان 

یجوز المشي 
في ظل 

المحمل وما 
ال یكون فوق 

 .رأسھ
السید صادق 

 ]480[الشیرازي
االستظالل 

محرم 
 ولو مطلقًا

بدون تلك 
 األمور

یجوز بال فرق  ال یجوز
بین مكة 
القدیمة 
  والحدیثة

  

األحوط 
اجتناب 

التظلیل عن 
أحد جانبیھ 
وإن كان 

یجوز المشي 
في ظل 
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المحمل وما 
ال یكون فوق 

 .رأسھ
الشیخ 
 ]481[الوحید

الشمس 
واألحوط 
وجوبًا 
ترك 

التظلیل 
 مطلقًا

األحوط 
 الترك

ال یجوز نعم  یجوز
یجوز التستر 

بالید أو 
المشي في 
 ظل المحمل

السید 
 ]482[الخامنائي

الشمس 
واألحوط 
عن المطر 

 والبرد

یجوز 
ولكن 

األحوط 
الترك في 
الباردة 

 والممطرة

   
 األحوط الترك

   
المنسوب 

 للسید جوازه

الشیخ ناصر 
 ]483[مكارم

الشمس 
والمطر 
 والبرد

یجوز مع 
 البرد عدم

 والمطر

 یجوز یجوز

الشیخ الشیخ 
یوسف 
 العصفور

 یجوز ال یجوز یجوز الشمس

الشیخ 
 ]484[بھجت

األحوط الترك  األحوط الترك یجوز الشمس

السید 
 ]485[المدرسي

الشمس 
واألحوط 
وجوبًا 

األحوط 
 الترك

یجوز  األحوط الترك
 واألولى تركھ
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مطلقًا 
وخصوصًا 
من المطر 
والبرد وما 

 شابھھا
السید فضل 

 ]486[اهللا
الشمس 
واألحوط 
 عن المطر

یجوز إال 
مع المطر 

على 
 األحوط

  ]487[یجوز
  

 یجوز

الشیخ الشیخ 
حسین 

 ]488[العصفور

الشمس 
والبرد 
والمطر 

 وغیر ذلك

 یجوز یجوز ال یجوز

  
ھل یجوز التظلیل من التنعیم لداخل : ﴿المسألة السادسة والعشرون﴾ 

  ]489[مكة؟
  .یجوز: )]491[ الشیرازیان- مكارم- اللنكراني-]490[الخمیني(
  . ال یجوز على األحوط مع الشمس أو المطر أو البرد):الخامنائي(
إن لم یكن ھناك مطر على یجوز لیًال : )]492[فضل اهللا-السیستاني(

 سئل ھل یجوز حال اإلحرام الركوب لفضل اهللاوفي استفتاء  .األحوط
في مسقوف للتنقل داخل مكة؟ اذا كان كذلك فھل مناطق العزیزیة و 

یجوز ذلك وإنما یحرم  فأجاب  المعابدة و الشرایع تقع داخل مكة؟
عتبرة عرفًا التظلیل أثناء مشي المسافات، ومكة تشمل كل األحیاء الم

ھل : لكنھ سئل سؤاًال آخر مفاده .منھا سواء القدیمة أو المستحدثة
فأجاب ال بل ھو خارج مكة، واتصالھ  یعتبر مسجد التنعیم داخل مكة؟

  .بھا ال یجعلھ منھا
  .ال یجوز على األحوط: )]495[ بھجت-]494[ التبریزي-]493[الخوئي(
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  ھل یجوز للمحرم لبس النظارة: ﴿المسألة السابعة والعشرون﴾ 

  الشمسیة؟
 یجوز لبس النظارة ):]498[زین الدین-]497[ الشیرازیان-]496[الخمیني(

  .إن لم تكن زینة وإال فال یجوز
األحوط اجتناب لبس النظارة إن كانت للّزینة وأما : )]499[الخامنائي(

  .إن كانت طبّیة أو للوقایة من أشعة الشمس فال إشكال فیھ
إذا عدت زینة عرفًا فاألحوط : )]501[فضل اهللا-]500[السیستاني(

  .االجتناب عنھا وإَال فال بأس بھا
 الشیخ حسین -]505[بھجت-]504[التبریزي-]503[الوحید-]502[الخوئي (

  .ھا إذا لم تكن للزینةیجوز لبس : )]506[العصفور
  . األحوط وجوبًا تركھا إذا كانت زینة أو بقصد الزینة):]507[الحكیم(

  
ما حكم لبس العدسات الطبیة الملونة : ﴿المسألة الثامنة والعشرون﴾ 

    ]508[  أو المحرمة ؟للمحرم
 إذا عّدھا العرف ):فضل اهللا-التبریزي- صادق الشیرازي-اللنكراني(

  . زینة حرم ذلك
   .ال بأس بذلك  ):  مكارم(
   .ال مانع منھ إذا لم تكن للزینة ف): الخامنائي(
  .  األحوط وجوبا تركھ إن عدت زینة): السیستاني(

  
ھل یجوز للمحرم أن یرتب شعر رأسھ : ﴿المسألة التاسعة والعشرون﴾ 

  أو حاجبیھ أو لحیتھ أم أنھ یعّد من الزینة المحرمة؟
ولكن األحوط لزومًا تركھ ما لم , لیس من الزینة: )]509[السیستاني(

  .یتأكد أنھ ال یوجب سقوط شيء من الشعر
  .األحوط وجوبًا االجتناب: )]510[مكارم(
  .الظاھر عدم الحرمة: )]511[رازيالشی(
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واطمأن بعدم سقوط الشعر جاز ,  زینةإذا لم یكن عرفًا: )]512[صادق(
  .وإن كان األحوط الترك, على األظھر

یجوز ذلك إال أن یكون سببًا لتساقط الشعر فال یجوز  ):]513[فضل اهللا(
حوط ترك ذلك مطلقًا الحتمال اعتباره من  ھذه الجھة واأل حینئذ من

  .الزینة
ال یجوز للمحرم أن ینظم شعره تنظیما مخصوصا : )]514[زین الدین(

  .بقصد الزینة أو بما یعد زینة في نظر أھل العرف
 ال یجوز للمحرم أن یسرح شعر رأسھ ):]515[ حسین العصفورالشیخ(

وال لحیتھ بمشط ونحوه وال بأس لھ أن یحك رأسھ ولحیتھ وبدنھ ما لم 
  .تسقط الشعر وما لم یدمھ وإال فیحرم

  
ھل یجوز استعمال المسواك أو فرشاة األسنان : ألة الثالثون﴾ ﴿المس

  إذا استلزم خروج الدم؟
 الشیخ حسین -]518[ الشیرازیان-]517[ اللنكراني-]516[الخمیني(

 یحرم على ]520[لشیرازي وفي الجامع ل.ال یجوز: )]519[العصفور
المحرم إذا شك في أنھ ھل یخرج الدم من أسنانھ مثال إن استاك أم ال ؟ 

,  عنھ وھكذا في كل مورد یحتمل خروج الدم فیھفاألحوط االجتناب
  . وإن فعل فخرج الدم فاألحوط الكفارة علیھ

  .األحوط وجوبًا الترك: )]523[الخامنائي-]522[ بھجت-]521[الخوئي(
االحوط اجتنابھ بال ضرورة ویجوز : )]525[ زین الدین- ]524[الوحید(

  .معھا
فضل -]529[ مكارم-]528[الفیاض-]527[ التبریزي-]526[السیستاني(

  .وإن لزم منھ اإلدماء وال كفارة علیھیجوز االستیاك : )]530[اهللا
وإال جاز وإن لزم منھ , إن أمكن تجنب اإلدماء بھ وجب: )]531[الحكیم(

  .اإلدماء
  

حال اإلحرام وما ھل تحرم المفاخرة : ﴿المسألة الحادیة الثالثون﴾ 
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  المقصود منھا؟
ھي المفاخرة النسبیة أو الحسبیة وھي محرمة حال : )]532[الخمیني(

  .اإلحرام ولو لم تتضمن إھانة اآلخرین
المفاخرة محرمة إذا : )]534[ الشیخ حسین العصفور-]533[السیستاني(

والحّط من كرامتھ ، وإال فال بأس بھا كانت مشتملة على إھانة المؤمن 
  .وال تحرم ال على المحرم وال على غیره

 ال تحرم المفاخرة إذا لم ):]537[ التبریزي-]536[ بھجت-]535[الخوئي(
تستلزم الحط من اآلخرین وتحرم مع اإلستلزام وھي بكال معنییھا ال 

  .قتدخل في معنى الفسو
تحرم المفاخرة حتى : )]540[فضل اهللا-]539[ اللنكراني-]538[الخامنائي(

  .وإن لم ینتقص اآلخرین
اخرة على األحوط وجوبًا لو لم یكن یحرم مطلق المف: )]541[الوحید(

  .أقوى
 األحوط وجوبًا االجتناب عن إظھار التفوق على اآلخرین )]542[مكارم(

  .أو انتقاصھم
 المراد بالمفاخرة بیان اإلنسان مفاخره لآلخرین متبجحًا ):]543[الحكیم(

وال تتوقف حرمتھا حال اإلحرام على قصد انتقاص الغیر , بھا ومتعالیًا
  ..نعم ال بأس ببیان محاسنھ ال بقصد التبجح والتعالي. بالوجھ المحّرم

المراد بھا إظھار الفخر على الناس اآلخرین كذبا : )]544[زین الدین(
  .وافتراءا ، أو ما یستلزم االھانة والشتم لآلخرین فتكون من المحرم

تحرم المفاخرة حال اإلحرام بإظھار الفضائل : )]545[الشیرازیان(
لنفسھ وسلبھا عن الغیر واثبات الرذائل للغیر وسلبھا عن نفسھ 

  .ونحوه البذاء وھو الكالم البذيء واللفظ القبیح
  

  . استعمال الطیب واألقوال فیھ :ون﴾ ﴿المسألة الثانیة الثالث
 -]549[ السیستاني-]548[ مكارم-]475[ الخامنائي-]546[الخمیني(

 یحرم جمیع أنواع الطیب شمًا ولبسًا وأكًال )]551[ فضل اهللا-]550[الوحید
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  .وإطالًء
, یحرم المسك والزعفران والبخور والورس: )]552[نياللنكرا(

  .واألحوط ھو االجتناب عن باقي األنواع حتى الكافور
یحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك : )]553[الخوئي(

والورس والعنبر بالشّم والّدلك واألكل، وكذلك لبس ما یكون علیھ أثر 
 ]554[التبریزي أما .االجتناب عن كّل طیب] وجوبًا [ منھا، واألحوط 

  .فذھب إلى أن االحتیاط األخیر استحبابي
 والمسك یحرم على المحرم استعمال الزعفران: )]555[الشیرازیان(

  .الورس والعنبر بجمیع استعماالتھ واألحوط ترك جمیع أنواع الطیب
, المحّرم من الطیب المسك والعنبر والورس والزعفران: )]556[الحكیم(

ویكره , بل مطلقًا على األحوط وجوبًا, اتوكذا الكافور للمحرم إذا م
  .بل األحوط استحبابًا تركھ, سائر أنواع الطیب

یحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك : )]557[بھجت(
الدلك واألكل وكذلك لبس ما یكون علیھ أثر منھا والعنبر بالشم و

  .واألحوط اإلجتناب عن كل طیب
المحرم ھو العود والعنبر والكافور والورس : )]558[زین الدین(

  .حاق جمیع أقسام الطیب االخرىوالزعفران واالحوط وجوبًا ال
یحرم جمیع أنواعھ أكًال وطالء وحقنة : )]559[الشیخ حسین العصفور(

وسعوطًا وال یحرم استعمال الكركم والفلفل والزنجبیل والدارصین 
  .م تتخذ للشم غالبًا ألنھا ل

 الظاھر من األخبار أن الطیب المحرم على ):الشیخ یوسف العصفور(
. المحرم ھو المسك والعنبر والورس والزعفران والریحان والعود

واإلحتیاط التام یتحقق باجتناب الطیب بجمیع أنواعھ إال نبات 
  .الصحراء والفواكھ وخلوق الكعبة

  
 ھل یجوز استعمال الصابون والشامبو  :﴾ ﴿المسألة الثالثة والثالثون

  ؟المعطر
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 الشیخ حسین -]562[فضل اهللا-]561[ مكارم]560[الخمیني(
  .ال یجوز: )]563[العصفور

إذا : )]567[ السیستاني-]566[ الخوئي-]565[ اللنكراني-]564[الخامنائي(
  .كان معطرًا فاألحوط وجوبًا الترك

األحوط استحبابًا االجتناب عن استعمالھا وشمھا إذا ): ]568[التبریزي(
  .لم تكن رائحتھا من األمور المحرمة المذكورة سابقًا

 احتاط وجوبًا بترك شم مطلق الطیب إذا ]569[في منسكھ: )الشیرازي(
 ]570[لم یكن من المسك والعنبر والورس والزعفران وفي استفتاء لھ

  .الظاھر عدم حرمة مثل الغسل بالماء والصابون: قال
  .األحوط استحبابًا عدم التعرض الستشمامھا: )]571[صادق(
یجوز استخدامھا مادام عطرھا لیس من المسك : )]572[الحكیم(

  .واألحوط وجوبًا إلحاق الكافور, والورس والزعفران والعنبر
یتضح رأیھ مما تقدم فما كان لھ رائحة شيء مما تقدمت : )زین الدین(

  .حرمتھ فال یجوز وإال فاألحوط االجتناب
  

 ما حكم الدار صیني والزنجبیل  :﴿المسألة الرابعة والثالثون﴾ 
  وأمثالھما؟

 -]575[ الشیخ حسین العصفور- ]574[ التبریزي-]573[الخمیني(
  .یجوز : )الشیخ یوسف العصفور-]576[الحكیم

  .األحوط وجوبًا تركھ: )]579[ الشیرازیان-]578[ الخوئي-]577[اللنكراني(
ال یجوز فیما یكون مطیبًا بالھیل ونحوه مما یجعل : )]580[السیستاني(

   .الطعام ذا رائحة طیبة دون ما یطیب طعمھ فقط
  .الھالیحرم كل ما یطیب بھ الطعام كالزعفران و: )]581[فضل اهللا(
 األحوط وجوبًا إلحاق الھیل والقرنفل بالزعفران في ):]582[زین الدین(

  .الحرمة
 ك ّل م ا ھ و معّط ر           األحوط وجوبًا االجتن اب ع ن ش مِّ        ):]583[الخامنائي(

وإن لم یصدق علیھ عنوان العطر من قبیل الورد أو الخ ضار والفواك ھ             
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  .ذات الرائحة الطّیبة
  

اتفقوا على جواز أكل الفواكھ العطرة : ﴿المسألة الخامسة والثالثون﴾ 
  : واختلفوا في شمھا, السفرجلكالتفاح والبرتقال و

األحوط استحبابًا ترك : )]586[بھجت-]585[ الوحید-]584[الخمیني(
   .االستشمام

الشیخ -]590[فضل اهللا-]589[زین الدین-]588[م مكار-]587[التبریزي(
   .األولى أن یمسك عن شّمھا حین األكل: )یوسف العصفور

: )]594[ السیستاني-]593[ الخوئي-]592[ اللنكراني-]591[الخامنائي(
   .األحوط وجوبًا اإلمساك عن الشم

  .غایة االحتیاط أن ال یشمھا: )]595[الشیرازیان(
  .یكره شمھا: )]596[مالحكی(
  . حال األكلیجب مسك األنف: )]597[الشیخ حسین العصفور(

  
  ھل یجوز شم طیب الكعبة الفعلي؟: ﴿المسألة السادسة والثالثون﴾ 

  .األحوط وجوبًا االجتناب : )]598[الخمیني(
 - ]602[ الشیرازي-]601[ اللنكراني-]600[ السیستاني-]599[الخامنائي(

  .یجوز  ):]603[فضل اهللا
,  إن علم دخول ما یمنع من استشمامھ ولو احتیاطًا):]604[بھجت(

  .وإال فال بأس, فاألحوط الترك
 یجوز شم خلوق الكعبة ):]607[الخوئي-]606[التبریزي-]605[زین الدین(

  .وھو العطر الخاص بھا 
  . یجوز شم خلوق الكعبة :)]608[الوحید(
 یستثنى من الحرمة خلوق الكعبة وطیبھا وخلوق قبر ):]609[الحكیم(

  .إذا أصاب ثوب المحرم فإنھ ال یجب إزالتھ بل ال تستحب) ص(النبي 
لو طیبت الكعبة بغیر الخلوق المعروف  ):الشیخ یوسف العصفور(

  . بعید، واإلحتیاط في العدمفالقول بجوازه أیضا غیر
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ھل حرمة النظر إلى المرآة تخص : ﴿المسألة السابعة والثالثون﴾ 

  النظر بداعي الزینة أم تشمل مطلق النظر؟
 ال یجوز بقصد التزین ) :]612[ اللنكراني-]611[الحكیم-]610[الخمیني(

  .ھواألحوط وجوبًا تركھ مع عدم
 -]616[ الوحید-]615[الخامنائي-]614[السیستاني-]613[الخوئي(

 فضل -]620[ مكارم-]619[ بھجت-]618[التبریزي-]617[الشیرازیان
  .یكن بقصد الزینة یجوز إذا لم ):]621[اهللا

 یحرم على المحرم أن ینظر إلى صورتھ في المرآة  ):]622[زین الدین(
أو إلى مالبسھ أو بعض شؤونھ مما یعد النظر إلیھ في المرآة زینة أو 

لعرف وإن لم یكن قاصدًا للزینة، ولذلك فال یمنع من تزینا في نظر ا
نظر السائق المحرم فیھا لرؤیة شبح ما خلفھ من السیارات ، وال یمنع 

  .من نظر الرجل فیھا لرؤیة بعض المناظر األخرى التي ال تتعلق بھ
  . ال یجوز مطلقًا):]623[الشیخ حسین العصفور(

  
ھل یجوز النظر لألمور الصقیلة : ﴿المسألة الثامنة والثالثون﴾ 
  العاكسة أم تشملھا الحرمة؟

 -]628[بھجت-]627[اللنكراني-]626[الوحید-]625[ الخوئي-]624[الخمیني(
الشیخ حسین -]631[التبریزي-]630[زین الدین-]629[الشیرازیان

  . یجوز):]632[العصفور
 ال یجوز ):]636[مكارم-]635[فضل اهللا-]634[السیستاني-]363[الخامنائي(

  .إذا كان للزینة
 فائدة المرآة بھا األحوط وجوبًا إلحاقھا إذا كانت تفید: )]637[الحكیم(

  .دون ما یحكي حكایة ناقصة وكذا یجوز النظر في الماء الصافي
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 الكفارات ومحلھا ومصرفھا: الباب الخامس
  :محل ذبح الكفارة: ﴿المسألة األولى﴾ 

األحوط وجوبًا في كف ارات عم رة التمت ع أن ی ذبح ف ي              : )]638[الخمیني(
فإن ترك وعاد إلى محلھ یذبح ف ي محل ھ          , وكفارات الحج في منى   , مكة

  .ویتصدق
, ل صید ف ي العم رة مك ة المكرم ة         محل ذب ح كف ارات ا     : )]639[الخامنائي(

. واألحوط أن یعمل بھذا الترتیب في الكف ارات األخ رى         , وفي الحج منى  
ولكن إذا لم یذبح في مكة أو منى كفاه الذبح في أي مكان آخر حتى في            

  .بلده بعد رجوعھ من الحج
حی  ث ال یمك  ن إی  صالھ إل  ى الفق  راء الم  ؤمنین ھن  اك   : )]640[اللنكران  ي(

  .فاالحتیاط أن یذبح في وطنھ ویوصلھا إلى الفقراء المؤمنین
: )]645[ف ضل اهللا  -]644[بھجت-]643[الفیاض-]642[ریزي التب -]641[الخوئي(

وف ي إح رام الح ج محلھ ا        , كفارة الصید في العمرة محلھا مكة المكرمة      
واألف ضل  , وجبت علیھ كفارة غی ر ال صید فی ذبحھا أی ن ش اء       وإذا  . منى

  .إنجاز ذلك في حجھ
كف   ارة ال   صید ف   ي العم   رة المف   ردة محلھ   ا مك   ة    : )]646[السی   ستاني(

وھك  ذا الح  ال ل  و وجب  ت  , ج من  ىوف  ي عم  رة التمت  ع أو الح   , المكرم  ة
 – لع ذر أو لغی ره       –فإن لم یفعل ھناك     . الكفارة بسبب آخر على األحوط    

  .حتى رجع جاز لھ ذبحھا أین شاء
وف  ي , محلھ  ا مك  ة المكرم  ة كف  ارة ال  صید ف  ي العم  رة   ): ]647[الوحی  د(

وب اقي الكف ارات یج وز تأخیرھ ا إل ى أن یرج ع             , إحرام الحج محلھ منى   
واألح   وط اس   تحبابًا أن ی   ذبحھا أو ینحرھ   ا بمك   ة إن ك   ان  , إل   ى أھل   ھ

والمعتم  ر ب  المفردة ال یت  رك االحتی  اط   , وبمن  ى إن ك  ان حاج  اً , معتم  رًا
  .مھما أمكن

إن كان في إحرام العمرة المفردة فاألحوط وجوب ًا ذبح ھ           ): ]648[الحكیم(
وإن كان في إحرام عمرة التمتع تخّی ر ب ین ذبح ھ ف ي مك ة إذا      , في مكة 

واألح وط  . وإن ك ان األف ضل ذبح ھ ف ي مك ة          , قدم إلیھا وذبحھ ف ي من ى      
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وإن ك ان ف ي إح رام الح ج ف األحوط وجوب ًا          ,  عدم تأخیره عنھم ا    وجوبًا
نعم إذا لم یفعل حتى قدم أھلھ أجزأه أن یذبحھ ف ي أھل ھ              . ذبحھ في منى  

أما إذا كان إلحرام العم رة      . إذا كان إلحرام عمرة التمتع أو إحرام الحج       
إذا ل م یك ن     , نع م . واألح وط وجوب ًا ذبح ھ ف ي مك ة         , المفردة ففیھ إشكال  

وال یج  ب علی  ھ االقت  راض أو  , ه م  ال أج  زأه أن یذبح  ھ عن  د أھل  ھ   عن  د
  .نحوه

, م ا وج ب علی ھ ف ي إح رام العم رة یذبح ھ ف ي مك ة          : )]649[الشیرازیان(
یج وز أن ی ذبح كف ارة     ,  نع م   .وما وجب علیھ في إحرام الحج ففي من ى        

كما أنھ إذا لم یجد الفقیر في مكة ومنى وال وكیلھم ا            . التظلیل في وطنھ  
): ]650[ص ادق (لل سید  )  م سألة  700(وف ي كت اب     . أن یذبحھا ف ي وطن ھ     

  .واز صرف كل الكفارات في البلد عدا كفارة الصیدقال بج
إذا وجبت عل ـى المح رم كف ارٌة ص ید ف ي ح ج وج ب                ): ]651[زین الدین (

ألح  وط ذبحھ  ا ف  ي من  ى وف  ي العم  رة بنحویھ  ا ف  ي مك  ة القدیم  ة عل  ى ا  
األق  وى وإذا وجب  ت لغی  ر ال  صید م  ن تظلی  ل ونح  وه ، ف  األحوط ل  ھ أن     
یذبح الفداء بمنى إذا فع ل م ـوجب الكف ارة وھ و ف ي إح رام الح ج، وأن                
یذبحھ في مكة إذا فعل ھ ف ي إح رام العم رة ، ویج وز للمعتم ر أن ی ؤخر                
ذبحھ إلى منى وإن كان في عمرة مفردة ، بل الظاھـر أنھ یج وز ل ھ أن                 

  .ھ حیث یـشاء، فلھ أن یؤخر ذبحھ حتى یرجع إلى أھلھیذبح
م  ا یج  ب م  ن الكف  ارات ب  سبب ال  صید  ): ]652[سین الع  صفورال  شیخ ح  (

وم ا ك ان    , إن ك ان حاج اً    ) من ى (و , - إن كان معتمراً   –فمحل ذبحھ مكة    
  .وإن كان األول أفضل, ویجوز تأخیره إلى بلده, بسبب آخر فكما سبق

  
  .ھل یعتبر في الذابح للكفارة أن یكون مؤمنًا: ﴿المسألة الثانیة﴾ 

  .یعتبر نعم ):]653[الخمیني(
  . یكفي أن یكون مسلمًا):]654[فضل اهللا(
 األحوط وجوبًا أن یكون الذابح مؤمنًا إن كان نائبًا ):]655[اللنكراني(

في جمیع أعمال الذبح من النیة وغیرھا ولكن لو أرید منھ خصوص 
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  .الذبح ال یشترط فیھ اإلیمان بل ال یخلو من قوة
  

  :مصرف الكفارة :﴿المسألة الثالثة﴾ 
م  صرف الكف ارة الفق  راء  : )]658[بھج ت -]657[ الخامن  ائي-]656[الخمین ي (

 أن األح  وط ذب  ح  الخمین  يوذك  ر. والم  ساكین وال یج  وز ل  ھ األك  ل منھ  ا
كف  ارة غی  ر ال  صید لعم  رة التمت  ع ف  ي مك  ة ویج  زئ الت  صدق بھ  ا عل  ى   

  .فقرائھا وإن لم یكونوا من المؤمنین
إال أن , واألف  ضل أن ال یك  ون س  یداً , الفقی  ر الم  ؤمن ): ]659[اللنكران  ي(

  .یكون صاحب الكفارة من السادة أیضًا
ء واألحوط أن ال یأكل منھا المكفر نف سھ ول و            الفقرا ):]660[السیستاني(

  .فعل ذلك فاألحوط أن یتصدق بثمن المأكول على الفقراء
 م  صرفھا الفق  راء الم  ؤمنین وال ب  أس  ):]662[ الخ  وئي-]661[التبری  زي(

  .باألكل منھا قلیًال مع الضمان
  . المساكین):]663[زین الدین(
 فق  راء الم  ؤمنین أو یبعث  ھ إل  ى م  ن یك  ون وك  یًال      ):]664[رازیانال  شی(

  .عنھم
 الفق راء یت صدق عل یھم       - إذا كانت دم اً    - مصرف الكفارة  ):]665[الحكیم(

وال یأك ل من ھ حت ى الب دن عل  ى األح وط وجوب ًا ول و أك ل فعلی  ھ         . بلحم ھ 
قیمة ما أكل یتصدق بھ مكانھ نعم إذا أّخر ذبحھ حتى ق دم أھل ھ ج از ل ھ               

  .أن یأكل الشيء الیسیر وال ضمان علیھ
 م صرفھا الفق راء ، وال یأك ل منھ ا إال ش یئا قل یال ، ف إن                   ):]666[الوحید(

أك  ل فعلی  ھ قیم  ة م  ا أك  ل وال ض  مان ف  ي القلی  ل عل  ى األق  وى وإن ك  ان   
  .أحوط

 م   صرفھا الفق   راء وال یأك   ل منھ   ا إال قل   یًال واألح   وط ):]667[الفی   اض(
  .واألجدر تركھ

لمساكین ویجوز لھ أن یأك ل ش یئًا         مصرفھا الفقراء وا   ):]668[فضل اهللا (
  .قلیًال منھا بشرط أن یضمن قیمة ذلك للفقیر
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  :فقدان الفقیر ووكیلھ: ﴿المسألة الرابعة﴾ 

  . شيء علیھوال,  یذبح في منى:]669[) الخامنائي-الخمیني(
 یكون حینئذ مخیرًا بین الذبح في مكة ومن ى وب ین      ):]670[الشیرازیان( 

  .الذبح في بلده وإعطائھ إلى فقراء المؤمنین
إذا أمكنھ االتصال ببعض الفقراء وأخذ الوكالة من ھ         : )]671[السیستاني(

في تسّلم الكفارة لھ ثم التصرف فیھ ا ببی ع أو ھب ة أو إع راض أو غی ر         
وإن لم یمكنھ ذلك جاز لھ تأخیر الذبح إل ى أن یرج ع             , ذلك فھو المتعّین  

  .ى بلدهإل
  

ھل یضمن الحاج لو ذبح الكف ارة ول م یج د فقی رًا             : ﴿المسألة الخامسة﴾   
  وال وكیلھ؟

 إن ك  ان ق  ادرًا عل  ى أخ  ذ الوكال  ة م  ن الفقی  ر قب  ل أن   ):]672[التبری  زي(
  .حوط ھو الضمانیذبح فاأل

  . نعم یضمنھا لھم بقیمتھ بعد الذبح على األحوط):]673[السیستاني(
  . ال یضمن):]674[صادق(
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  إحرام الحائض وطوافھا: الباب السادس
  : وفیھ مسائل

لو حاضت قبل اإلحرام أو حینھ وعلمت أنھا لن : ﴿المسألة األولى﴾ 
تستطیع إدراك عمرة التمتع انقلب حجھا إلى حج اإلفراد فتأتي بھ 

-]677[التبریزي-]676[ الخوئي-]675[الخمیني (.وتأتي بعده بعمرة مفردة 
-]682[اللنكراني-]681[بھجت-]680[ مكارم- ]679[الحكیم– ]678[السیستاني

  )الشیخ یوسف العصفور-]684[ الشیرازي-]683[الوحید
 أن ]685[ مادام العلم قد حصل بسبب العادة ویمكن التخلف فیكفیھا      ·

رم للواجب في نفس االمر فإن طھرت فھو عمرة وإن لم تطھر تح
  )]687[ الگلپایگاني-]686[الخمیني(وحّل وقت الموقف فھو حج إفراد 

 اإلحرام لعمرة التمتع إذا علمت أن حیضھا ]688[ السیستاني وجّوز      ·
تنتظرھا الرفقة لتطھر للعمرة سیستمر إلى ما بعد الحج والعمرة ولن 

  .المفردة
 أن األحوط لھا بعد أن تنھي أعمال العمرة المفردة ]689[مكارم  ذكر       ·

  .اإلتیان بطواف النساء أیضًا
 حكم العلم بل قال إذا أحرمت الحائض ]690[دینزین ال لم یذكر       ·

  .للعمرة فإن وسعھا الوقت انتظرت وإال عدلت لإلفراد
أنھا لو كانت حائضًا قبل اإلحرام أم بعده ولم  ]691[فضل اهللا ذكر       ·

یسعھا الوقت للعمرة سعت وقصرت وأخرت الطواف وصالتھ لما بعد 
أعمال منى وقبل طواف الحج وأما لو علمت بأّن الدم سیستمّر معھا 

 ولن تستطیع البقاء في مّكة حتى بعد رجوعھا من منى أّیام التشریق،
حتى تطھر، ولو لعدم صبر من ترافقھ في حملة الحّج، فیجب علیھا أن 
تستنیب من یطوف ویصلي عنھا طواف العمرة وصالتھ، ثّم تأتي 

  . بالسعي بنفسھا بعد أن ینتھي النائب من صالة الطواف
 أنھ إذا علمت المرأة ]693[ التبریزي- اللنكراني - ]692[الخوئي  ذكر       ·

د مناسك قبل أن تحرم وھي حائض أّن حیضھا سیستمّر إلى ما بع
الحج والعمرة یجب علیھا اِإلحرام بنیة حج اِإلفراد من المیقات، ثم 
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تستنیب ألعمال مكة وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامھا أو 
  .العام القابل

 إذا حاضت في عمرة التمتع حال اإلحرام أو بعده وقد ]694[الفیاض       ·
وسع الوقت ألداء أعمالھا صبرت إلى أن تطھر وتغتسل وتأتي 
بأعمالھا ، وإن لم یسع الوقت لذلك فاألظھر أن وظیفتھا في ھذه 
الحالة أن تجمع بین اإلستنابة للطواف وصالتھ ، ثم تسعى بنفسھا بین 

 وتحرم للحج ، وبین أن تأتي بھما بعد الفراغ الصفا والمروة ، وتقصر
من أعمال منى ، وقبل طواف الحج وركعتیھ ، واألحوط أن تعید 
السعي أیضا وال فرق في ذلك بین أن یكون حیضھا قبل اإلحرام ، بأن 

  .أحرمت وھي حائض ، أو یكون بعده 
مخیرة بین أن تقلب حجھا لإلفراد وبین أن : ]695[صادق الشیرازي       ·

تسعى وتقصر ثم تحرم للحج وتأتي بعد الطھر بطواف العمرة 
  .وصالتھ

 إذا حاضت حین اإلحرام أو بعده فھي ]696[الشیخ حسین العصفور       ·
مخیرة بین أن تقلبھ إفرادًا وبین أن تسعى وتقصر ثم تحرم للحج وبعد 
طھرھا تقضي الطواف وصالتھ قبل طواف الحج وھو أفضل من 

  .العدول
  

دم لو انكشف لھا بعد إحرامھا للحج باعتقادھا ع: ﴿المسألة الثانیة﴾ 
اإلدراك أنھا قادرة على اإلتیان بطل إحرامھا وعلیھا أن تحرم من 
جدید لعمرة التمتع ویكون حكمھا حكم من جاوز المیقات بغیر إحرام 

  )]699[ بھجت-]698[الخوئي-]697[الخمیني(جھًال 
  )]700[كلبیكاني( تعدل إلى عمرة التمتع       ·
 تأتي بأعمال عمرة التمتع بنیة عمرة التمتع وإن كان األحوط لھا       ·

أن تقترب مھما أمكنھا من المیقات وتعید التلبیة بقصد األعم من 
 لو قصدت حین إحرامھا الوظیفة إنشاء اإلحرام وتكرار التلبیة، وأما

  )]701[التبریزي(الواقعیة فال حاجة لرجوعھا 
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 إذا كان قصدھا اإلتیان بالوظیفة الفعلیة فال یضّرھا قصد الحّج،       ·
  ).]702[اللنكراني.(التمّتع بنفس اإلحراموتأتي بأعمال عمرة 

  
لو أحرمت للعمرة باعتقاد أنھا ستطھر ثم انكشف : ﴿المسألة الثالثة﴾ 

ة بعده الخالف حینھا تعدل لحج اإلفراد وتكملھ وتأتي بعمرة مفرد
-]707[ مكارم-]706[الحكیم-]705[السیستاني-]704[الخامنائي-]703[الخمیني(

  )]710[بھجت-]709[الوحید-]708[زین الدین
-الخوئي( یبطل إحرامھا وھي بحكم من ترك اإلحرام جھًال       ·

أنھا إذا قصدت وظیفتھا الواقعیة :  التبریزي وأضاف] 2)[التبریزي
  .ة إلعادة اإلحرامفال حاج

ینقلب إلى حج اإلفراد فتحرم للحج ثم تأتي بالعمرة : ]711[الخامنائي       ·
  .المفردة بعده

  
فاھا اإلحرام بما لو لم تعلم بأنھ ھل ستطھر أم ال ك: ﴿المسألة الرابعة﴾ 

 -]713[التبریزي- ]712[الخمیني(یجب علیھا في علم اهللا 
  )]715[ بھجت- الگلپایگاني-]714[السیستاني

 إذا احتملت أنھا تطھر في وقت یتسع لألعمال فتحرم ):]716[الخامنائي(
    .لعمرة التمتع فتأتي بأعمال إن طھرت وإال تعدل إلى حج اإلفراد

  
تمتع وھي طاھرة وأخرت لو دخلت مكة بعمرة ال: ﴿المسألة الخامسة﴾ 

األعمال عمدًا مع العلم إلى أن حاضت وضاق وقتھا فاألحوط أن تعدل 
لإلفراد وتأتي بالعمرة بعد ذلك وتعید حجھا في العام الالحق 

  )]717[الخمیني(
  )]718[السیستاني ( تفسد عمرتھا وعلیھا الحج في عام الحق      ·
 تفسد عمرتھا واألحوط العدول لإلفراد ویجب اإلعادة من قابل       ·

  ).]722[الوحید-]721[بھجت-]720[التبریزي-]719[الخوئي(
 تفسد عمرتھا واألفضل العدول لإلفراد وتأتي بعده بعمرة مفردة       ·
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  )]723[فضل اهللا (ویجب الحج من قابل
  

لو أحرمت لعمرة التمتع فجاءھا الحیض قبل : ﴿المسألة السادسة﴾ 
الطواف بنحو یسعھا االنتظار لما بعد الحیض وجب االنتظار واإلتیان 

  ).باالتفاق (باألعمال
  

لو أحرمت للعمرة وقبل الطواف فاجأھا الحیض : ﴾ ﴿المسألة السابعة
بنحو ال یسع مع االنتظار فعلیھا العدول لحج اإلفراد ثم تأتي بعده 

 - ]726[مكارم-]725[اللنكراني-]724[الخمیني(بالعمرة المفردة ویجزئ 
بأنھ یجوز لھا اإلتیان بحج اإلفراد  ]728[بھجت عبر )]727[الگلپایگاني

  .ثم تأتي بالعمرة ویكفي عن حجھا
 لكنھ احتاط باإلتیان بطواف النساء بعد العمرة ]729[مكارم افقھم  و      ·

  .]730[المفردة
 مخیرة بین ذلك وبین اإلتیان ببقیة أعمال العمرة من السعي       ·

والتقصیر واإلتیان بالطواف وصالتھ بعد أعمال منى وقبل طواف 
كما یجوز لھا  ) ]732[الشیخ حسین العصفور -]731[الخامنائي(الحج 

  . أن تقضیھ بعد طواف الحج وسعیھالخامنائيعند 
 مخیرة بین ذلك وبین اإلتیان ببقیة أعمال العمرة من السعي       ·

تیان بالطواف وصالتھ بعد أعمال منى وقبل طواف والتقصیر واإل
الحج نعم لو علمت بأنھا لن تطھر حتى بعد منى بحیث ال ینتظرھا 
الرفقة تعین علیھا اإلستنابة للطواف وصالتھ ثم تسعى 

  )]735[السیستاني-]734[التبریزي-]733[الخوئي(وتقصر
جوبًا العدول لإلفراد نعم لو علمت بأنھا لن تطھر حتى  األحوط و      ·

بعد منى بحیث ال ینتظرھا الرفقة تعین علیھا اإلستنابة للطواف 
  )]736[الوحید(وصالتھ ثم تسعى وتقصر 

ط وجوبًا لھا أن تسعى بین الصفا والمروة برجاء الوقوع  األحو      ·
عن عمرة التمتع وتبقى على إحرامھا ثم تخرج إلى الحج فإذا قضت 
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أعمال یوم النحر في منى وطھرت رجعت إلى مكة فقضت طواف 
العمرة ثم طافت للحج ثم سعت بین الصفا والمروة ثم طافت طواف 

رة مفردة إلحتمال عدم صحة النساء وأحلت من إحرامھا ثم تأتي بعم
  ).]737[ الحكیم(عمرة التمتع منھا 

الق   ول ب   التخییر ولكن   ھ ق   ال بأنھ   ا ل   و  ]738[زی   ن ال   دین واف   ق            ·
اختارت إكم ال العم رة فعلیھ ا االغت سال واالحت شاء ب القطن ث م ال سعي                 
والتقصیر وبعده تح رم للح ج وت أتي بط واف العم رة قب ل ط واف الح ج                   

  .واألحوط استحبابًا اختیار العدول 
شأ إحرام الحج وتحج وبعد  وجب علیھا السعي والتحلل ثم تن      ·

الشیخ (الطھر تبدأ بقضاء طواف العمرة ثم تأتي بطواف وسعي الحج 
  ).یوسف العصفور

  
لو حاضت في الطواف قبل إتمام الرابع بنحو ال : ﴿المسألة الثامنة﴾ 

یسع االنتظار عدلت لإلفراد وبعد الرابع تتمھ بعد الطھر ومع ضیق 
 بقیة الطواف وصالتھ بعد الحج الوقت تكمل أعمال العمرة ثم تكمل

  )]739[الخمیني(
 مع سعة الوقت تنتظر وتغتسل ثم تأتي بطواف بنیة األعم من       ·

ثم تقضى التمام واإلتمام ومع ضیق الوقت تسعى وتقصر وتحرم للحج 
طوافھا بعد أعمال منى وقبل طواف الحج بال فرق بین حدوثھ قبل 

  )]742[بھجت-]741[التبریزي-]740[الخوئي(إتمام الرابع وبعده 
 لو حاضت قبل إتمام الشوط الرابع فحكمھا حكم من طرقھا الحیض       ·

 أتت بھ ووجب علیھا إتمامھ بعد قبل الطواف وإذا كان بعده صح ما
الطھر واألحوط األولى إعادتھ بعد اإلتمام ومع ضیق الوقت أتمت 
أعمال العمرة وقضت الباقي بعد الرجوع من منى وقبل طواف 

  ).]437[السیستاني(.الحج
 قبل إتمام الرابع تعیده وبعده تتمھ بعد الطھر ومع ضیق الوقت       ·

تكمل أعمال العمرة ثم تقضي الناقص قبل طواف العمرة قبل طواف 



 62

فضل  (الحج ومع عدم الطھر تستنیب لألشواط الناقصة مع الصالة
  )]744[اهللا

 قبل النصف یبطل وحكمھا حكم من طرقھا قبل الطواف وبعده تعتد       ·
بھ وتنتظر طھرھا فإن وسع الوقت وطھرت تطھرت وأكملت ثم تكمل 
أعمال العمرة وإن ضاق الوقت أتت ببقیة أعمال العمرة ثم تحرم للحج 

ھا لمكة بعد أعمال منى یوم النحر وتتم ما بقي من الطواف بعد رجوع
  )]746[زین الدین-]745[الحكیم(إن طھرت 

 إذا كان طروء الحیض قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافھا وكان       ·
وإذا كان بعده وكان . حكمھا حكم المرأة التي حاضت بعد إحرامھا 

الوقت واسعا فاألقوى عدم صحة ما أتت بھ وعلیھا االستیناف بعد 
الطھر واالغتسال ، واألحوط أن تأتي بالطواف ناویة بھ األعم من 

مام والتمام ، وإن لم یسع الوقت فاألحوط أن تسعى وتقصر وتحرم اإلت
للحج بقصد ما في ذمتھا من األفراد أو التمتع فتأتي بما یجب على 
المتمتع ، وبعد الرجوع من منى تقضي ما بقي من طوافھا قبل طواف 

  ).]747[الوحید(. الحج ، وبعد إتمام حجھا تأتي بعمرة مفردة 
 إذا أكلمت الرابع قطعتھ وأتت بالسعي والتقصیر ثم تقضي ما بقي       ·

بعد الطھر نعم لو استمر الدم إلى یوم عرفة فاألحوط أن تستنیب من 
ج إلى الموقف یقضي ما فاتھا من أشواط الطواف والصالة قبل أن تخر

ثم تقضیھ بنفسھا بعد الطھر وأما إذا كان قبل إكمال الرابع فمع سعة 
الوقت لتطھر وتأتي باألعمال قبل عرفة تعین ذلك وإال انقلب حجھا 

  ).]748[محمد الشیرازي(لإلفراد 
 إذا أكلمت الرابع قطعتھ وأتت بالسعي والتقصیر ثم تقضي ما بقي       ·

بعد الطھر نعم لو استمر الدم إلى یوم عرفة فاألحوط أن تستنیب من 
یقضي ما فاتھا من أشواط الطواف والصالة قبل أن تخرج إلى الموقف 

فمع سعة ثم تقضیھ بنفسھا بعد الطھر وأما إذا كان قبل إكمال الرابع 
الوقت لتطھر وتأتي باألعمال قبل عرفة تعین ذلك وإال فھي مخیرة بین 
أن تقلب حجھا إلى اإلفراد ثم تأتي بعمرة مفردة وبین أن تسعى 
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صادق (وتقصر ثم تقضي الطواف وركعتیھ بعد الطھر 
  ).]749[الشیرازي

 قبل الرابع یبطل طوافھا وحكمھا حكم من لم تطف وبعد الرابع       ·
خرجت من المسجد وسعت وقصرت عاجًال ثم أتمت بعد طھرھا ما 
فاتھا من أشواط مع الصالة ومع ضیق الوقت تقضیھما قبل طواف 

  ).]750[الشیخ حسین العصفور. (الحج
 لو طرقھا في أثناء الطواف بعد الرابع فقد صحت متعتھا وعلیھا       ·

ولو كان قبل إكمال األربعة . إكمال ما بقي من الطواف بعد الحج
  ).الشیخ یوسف العصفور(فحكمھا العدول إلى اإلفراد 

   
  

إذا حاضت بعد طواف عمرة التمتع وقبل الصالة : ﴿المسألة التاسعة﴾ 
فمع سعة الوقت تصبر حتى تطھر وتأتي بھا وببقیة االعمال ومع 
الضیق تكمل البقیة ثم تقضیھا بعد منى بعد طواف الحج أو قبلھ 

  ) ]751[الخمیني(
-]752[الخوئي( كذلك ولكن قضاؤھا قبل طواف الحج                   ·

زین - ]756[الوحید-]755[بھجت-]754[السیستاني-]753[التبریزي
  ).]758[ الحكیم-]757[الدین

 یجب اإلتیان بالسعي والتقصیر عاجًال وأما                                     
الصالة فتأتي بھا بعد طھرھا ومع ضیق الوقت تأتي بھا بعد منى قبل 

  ).]759[الشیخ حسین العصفور.(الحجاإلتیان بطواف 
 تأتي بھا بعد الطھر ومع ضیق الوقت تسعى وتقصر ثم تقضیھا بعد      ·

فضل (رجوعھا من منى وقبل طواف الحج ومع ضیق الوقت تستنیب 
  ).]760[اهللا

و االستنابة للصالة أیضًا على ,  علیھا صالة الطواف بعد أن تطھر      ·
  ) .]761[الشیرازیان(األحوط 
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إذا رأت ال دم بع د اإلح رام واعتقدت ھ حی ضًا وأنھ ا              : ﴿المسألة العاشرة﴾   
لن تطھر قبل الوقوف فقلبت عمرتھا حج إفراد ثم وبع د ال ذھاب لعرف ة               
ات  ضح أن  ھ ل  یس بح  یض وحینھ  ا إن أمكنھ  ا الع  ود لمك  ة ألداء عم  رة      

  .)]762[بھجت( ج اإلفراد وتجتزئ بھ التمتع وجب وإال تؤدي مناسك ح
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  الطواف: الباب السابع
  ھل یتعین الطواف في ما دون المقام؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
عند حجر  خلف المقام المرجع

 إسماعیل
ال یجوز ومع الزحام  ]763[االمام الخمیني

ینتظر الخلوة ومع 
عدمھا فخلف المقام مع 
 رعایة األقرب فاألقرب

یتضیق فالباقي 
ستة أذرع 

 ونصف

 ]764[الخوئي
 ]765[والسیستاني

 ]767[ الخامنائي]766[والوحید
 ومحمد ]768[ومكارم

 ]769[الشیرازي

ال یتضیق  یجوز
 التساع المطاف

في منسكھ احتاط جوبًا  الگلپایگانيالسید 
بعدم الجواز لكنھ في 

إرشاد السائل جّوزه مع 
 اتصال الصفوف

ال یتضیق بل 
 ستة ھو

وعشرون 
ذراعًا ونصف 
ومع اتصال 

الصفوف یتسع 
على ما في 

 اإلرشاد
ال یجوز ومع التعذر  السید الحكیم

یستنیب ولكنھ احتاط 
مؤخرًا بالجمع بین 
الطواف خلف المقام 

 ]770[واالستنابة

ال یتضیق بل 
ھو ستة 

وعشرون 
ذراعًا 

 ]771[ونصف

alsharigi
clipart
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ال یجوز اختیارًا ویجوز  ]772[الشیخ زین الدین
 عند التقیة والضرورة

یتضیق إال في 
التقیة و 
 .الضرورة

احتاط وجوبًا تركھ إال  ]774[والمدرسي]773[التبریزي
 لزحام

األحوط 
التضیق لغیر 

 زحام
   

 ]775[الشیخ بھجت
یجوز لمن ال یقدر على 

 الحد أو أنھ الطواف في
حرج علیھ ورعایة 
اإلحتیاط مع التمكن 
متعینة ومع تحري 
أوقات عدم اإلزدحام 
النسبي وعدم التمكن 
من الطواف في الحد 
الالزم فاألقرب جواز 
الطواف من األقرب 

للحد مع مراعاة 
إختالف األطراف في 

 .المانع

   
یتضیق ویجوز 
في الزائد لمن 

ال یقدر مع 
مراعاة ما 

 ذكرنا 

ال یجوز إال لضرورة  ]776[لشیخ اللنكرانيا
ولو عرفیة مع مراعاة 

 االقربیة

 ال یتضیق

االحوط الترك إال مع  ]777[السید صادق الشیرازي
 العسر

یتضیق على 
االحوط إال في 

 العسر
   یتسع المطاف ما اتسع    
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ائفین وفّسره طواف الط ]778[ السید فضل اهللا       
في مواضع أخرى 
بصحن المسجد وال 
یجزئ الطواف في 
التوسعة المستحدثة 

بعد األدراج وال یجزئ 
 .في الطابق العلوي

ال یتضیق بل 
  یمتد امتداد
 المسجد

یجوز بما یصدق معھ  ]779[الشیخ الفیاض
 الطواف حول الكعبة

ال یتضیق بما 
یصدق معھ 
طواف حول 

 الكعبة
الشیخ الشیخ حسین 

 ]780[العصفور
یتضیق وحّدد  ال یجوز مطلقًا

المطاف 
بخمسة 

 ]781[ارأشب
الشیخ الشیخ یوسف 

 العصفور
 یتضیق ال یجوز

  
  ما حكم الطواف من الطابق العلوي؟: ﴿المسألة الثانیة﴾ 

سابقا . تھ السالم علیكم و رحمة اهللا و بركا.بسم اهللا الرحمن الرحیم 
كان المرضى و المعاقین یطوفون حول الكعبة المشرفة في الطابق 

و لكن , األرضي ولو على كرسي متحرك أو محمولین على األكتاف 
في الوقت الراھن تمنع الحكومة ذلك أیام الحج بل تجبرھم على 

فما ھي الوظیفة , الطواف في الطابق الثاني من المسجد الحرام 
  .ت الراھن ؟الشرعیة في الوق

   .ال بأس بطوافھم في فرض السؤال ):]782[ مكارم(
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األحوط أن یطاف بھم في الطابق العلوي ویستنیبوا  ):]783[ الخامنائي(
   .من یطوف عنھم في المطاف المتعارف

   . یجوز ذلك في الفرض المذكور  ): ]784[ الشیرازیان(
إذا لم یعلم بأن القاعدة األرضیة للطابق الثاني  ):]785[السیستاني(

أعلى أو أخفض من سطح الكعبة فاألحوط الجمع بین الطواف في 
  . ضيو االستنابة للطواف في الطابق األر, الطابق الثاني 

 تلزمھم اإلستنابة في الصحن؛ لعدم صدق الطواف ):]786[فضل اهللا(
بالبیت، وإن كان األحوط استحبابًا الجمع بین اإلستنابة في الصحن 

  .األولوأن ُیطاف بھم في الطابق العلوي 
 إذا لم یتمكن من الط واف ف ي ص حن الم سجد الح رام              ):]787[اللنكراني(

ولك  ن ین  وب عن  ھ ش  خص آخ  ر للط  واف ف  ي ص  حن الم  سجد , ف  ال م  انع
  .الحرام والصالة خلف المقام

 مع تع ذر الط واف بالمط اف یجم ع عل ى األح وط وجوب ًا                ):]788[الحكیم(
وم  ع إمك  ان االنتظ  ار یج  ب  , ب  ین الط  واف خ  ارج المط  اف واالس  تنابة  

ام م  ع اإلمك  ان  أم  ا ال  صالة ف  الالزم كونھ  ا ق  رب المق      . علی  ھ االنتظ  ار 
  .والالزم اختیار األقرب فاألقرب,

  
  .وضع الطائف یده على الشاذروان: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

ال بأس : )]792[مكارم-]791[اللنكراني-]790[الخامنائي-]789[الخمیني(
   ووافقھم. و األولى تركھ, بوضع الید على الجدار عند الشاذروان 

 82ص )استفتاءات حول الحج (  في منسكھ إال أنھ في كتابھ اللنكراني
  .احتاط وجوبًا بترك ذلك

 ):الشیخ یوسف العصفور-]795[الحكیم-]794[بھجت-]793[الخوئي(
یجوز الطواف حولھ مماسًا لھ  :  الحكیموأضاف. األحوط وجوبًا تركھ

  .وإن صار بعض أجزاء البدن فوقھ
أن ] استحبابًا [  األحوط ):]798[السیستاني-]797[الوحید-]796[التبریزي(

الشاذروان إلى جدار الكعبة الستالم ال یمّد یده حال طوافھ من جانب 
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  . األركان أو غیره
 ال بأس في المشي على الشاذروان أثناء الطواف ):]799[الشیرازیان(

 نعم عنده االفضل خروج ]800[فضل اهللاوكذا .  فضًال عن وضع الید
  .الطائف عن الشاذروان

إذا مس المحرم جدار الكعبة بیده أو : )]801[الشیخ حسین العصفور(
بدنھ بطل طوافھ ولو وقع في أثناء الشوط فھل تجب إعادة الشوط 
خاصة أو الطواف من أصلھ؟ الظاھر عند الشیخ االول واالحوط 

  .استحبابًا الثاني
  .لو فعل لم یجتزئ بذلك المقدار من الشوط: )]802[زین الدین(

  
اختلف العلماء في وضع الید على حجر إسماعیل : ﴿المسألة الرابعة﴾ 

  : حال الطواف إلى أقوال
  .  ال بأس بھ):]806[فضل اهللا-]805[مكارم-]804[الخامنائي-]803[الخمیني(
 األحوط وجوبًا ):]810[الحكیم-]809[بھجت-]808[الخوئي-]807[اللنكراني(

یجوز الطواف حولھ مماسًا لھ وإن صار  :  الحكیم وأضاف. تركھ
  .بعض أجزاء البدن فوقھ

أن ] استحبابًا [  األحوط ):]813[السیستاني-]812[الوحید-]811[التبریزي(
  . حائط الحجر أیضًا، وإن كان األظھر جوازهال یضع الطائف یده على 

  .لو فعل لم یجتزئ بذلك المقدار من الشوط : )]814[زین الدین(
ال یجوز ولو فعل أعاد الشوط واألحوط ): ]815[الشیخ حسین العصفور(

وال یجوز لھ وضع الید على الجدار الخارجي .استحبابًا إعادة الطواف
  .من الحجر

 ال بأس في المشي على جدار الِحجر أثناء  ):]816[الشیرازیان(
  .الطواف فضًال عن وضع الید 

  
   أثناء الطواف؟ ما حكم من أحدث: ﴿المسألة الخامسة﴾ 

 الحكم المرجع
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االمام 
 ]817[الخمیني

لو أحدث بغیر اختیاره فإن كان بعد الرابع تطّھر 
وأتمھ وإن كان قبلھ فاألحوط اإلتمام بعد التطّھر 

واإلعادة وأما لو كان باختیاره فھو بحكم من تعمد 
 ]818[قطع طوافھ بال عذر مع اإلتیان بالمنافي

 الگلپایگاني

]819[ 
إذا أحدث قبل النصف أعاده وبعده یصح وفي 

ث بعد استفتاء لھ احتاط باإلتمام واإلعادة فیما لو أحد
 ]820[منتصفھ وقبل إتمام الرابع

 ]821[الخوئي
 ]822[والتبریزي

أي سواًء أكان الحدث (قبل النصف یبطل مطلقًا 
وبعد الرابع بال اختیار یصح ) اختیاریًا أم بغیر اختیار

وبین النصف والرابع مطلقًا وبعد الرابع اختیارًا 
مام واإلعادة ویكفي طواف واحد بنیة األحوط اإلت

 األعم من اإلتمام واإلعادة
السید 
 ]823[السیستاني

قبل إتمام الرابع یبطل مطلقًا وبعده یصح إن كان بال 
  اإلتمام ثم اإلعادةاختیار ومع االختیار األحوط

السید 
 ]824[الخامنائي

إذا عرضھ الحدث قبل النصف یبطل وبعده وقبل إتمام 
الرابع یتطّھر ویتمھ ما لم تفت المواالة ومع فواتھا 

بنیة األعم من التمام واإلتمام أو یعید طوافًا كامًال 
یستأنفھ وبعد الرابع یتطھر ویتمھ ما لم تفت المواالة 

ومع فواتھا األحوط اإلتمام واإلعادة ولھ أن یأتي 
 .بطواف واحد بنیة األعم أو یستأنفھ

في منتصف الطواف وما دونھ یبطل مطلقًا وبعده  ]825[زین الدین
اختیارًا األحوط اإلتمام واإلعادة وأما لو لم یكن 

 باختیاره تطھر وأتمھ قبل فوات المواالة
الشیخ 

 ]826[الوحید
قبل منتصفھ یبطل مطلقًا وبعد الرابع یصح إذا كان 

بغیر اختیاره وما بین منتصفھ وتمام الرابع لھ 
صورتان األولى أن یكون الحدث بغیر اختیاره 
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واالحوط حینھا اإلتمام واإلعادة ویكفي اإلتیان 
بطواف بنیة األعم والصورة الثانیة أن یكون الحدث 

 بطالنباختیاره واألقوى ال
الشیخ 

 ]827[فیاض
یتطھر ویكمل إذا لم تفت المواالة بال فرق بین تجاوز 

 النصف وعدمھ وبین االختیار وعدمھ
الشیخ 

 ]828[بھجت
إذا تعّمد الحدث أعاده مطلقًا وإذا كان بغیر اختیاره 
  أعاده قبل النصف وأتمھ بعده ھذا ما ذكره في مسألة

إذا أحدث أثناء  : 292 إال أنھ قال في مسألة 270
عد طوافھ فإن كان قد أتى بأربعة أشواط یأتي بالبقیة ب

التطھیر وإذا كان قبل إتمام الشوط الرابع فعلیھ أن 
 .یأتي باألشواط السبعة بعد التطھیر

 ]829[الشیرازیان
  ]830[والحكیم

إذا عرضھ الحدث قبل منتصف طوافھ یبطل وبعده 
 ]831[یتمھ بعد التطّھر

الشیخ 
 و ]832[ناصر

 و ]833[فضل اهللا
الشیخ حسین 

 ]834[العصفور
والشیخ یوسف 

 العصفور

إذا بطل وضوؤه فإن كان قبل اتمام الرابع یبطل 
 وبعده یصح ویتمھ بعد التطّھر

الشیخ 
 ]835[اللنكراني

لو عرضھ الحدث فإن كان قبل منتصفھ أعاده وبعد 
الرابع یتطھر ویتمھ ویجوز استئنافھ وبین النصف 
والرابع األحوط األولى اإلتمام ثم اإلعادة ویجوز 

 .استئنافھ
  

  كیف یطوف المعذور في طھارتھ؟: ﴿المسألة السادسة﴾ 
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 إن كانت لھما فترة تتسع للطھارة ):]837[ الخامنائي-]836[الخمیني(
واجب وجب علیھما والطواف والصالة ولو باالقتصار على أقل ال

وإال فالمسلوس یكتفي . انتظارھا وإیقاع الطواف والصالة فیھا
بوضوء واحد للطواف ووضوء آخر لصالتھ ھذا إن كان السلس بشكل 
متقطع غیر متواصل وأما لو كان متواصًال فاألحوط وجوبًا أن یتوضأ 
وضوء للصالة وآخر للطواف وعدم اإلكتفاء لھما بوضوء واحد إال إذا 

 یتقاطر البول بین الطواف والصالة وإن تقاطر في أثناء كل واحد لم
منھما ففي ھذه الحال یكفي وضوء الطواف فیصلي بھ بال حاجة إلى 

وأما المبطون فإن كان تكرار الوضوء حرجیًا علیھ . تجدید الوضوء 
وإن لم یكن , فیكتفي بوضوء واحد للطواف ووضوء آخر لصالتھ

كما أن األحوط تطھیر .  خرج منھ الحدثحرجیًا فإنھ یتوضأ كلما
  .الحشفة والمخرج لكل صالة إذا لم یكن حرج

 ):]841[فضل اهللا-]840[التبریزي-]839[السیستاني-]838[الخوئي(
 یكتفي بطھارتھ العذریة كالمجبور والمسلوس، أّما ]842[المعذور

المبطون فاألحوط أن یجمع مع التمّكن بین الطواف بنفسھ واالستتابة 
السید السیستاني والسید فضل (تحبابي عند إال أن ھذا اإلحتیاط اس

  ).اهللا
  . المبطون علیھ اإلستنابة في الطواف):]843[بھجت(
 یأتیان بالطواف وصالتھ بعد اإلتیان بطھارتھما كما ):]844[زین الدین(

  .ھو المقرر لھما واألحوط استحبابًا اإلستنابة أیضًا
 األحوط للمبطون أن یجمع مع التمكن بین الطواف ):]584[الوحید(

  .وصالتھ بنفسھ وبین اإلستنابة لھما وإن كان ال یبعد كفایة اإلستنابة
حقیقة ورافع  وضوء المسلوس والمبطون طھور ):]846[الفیاض(

للحدث كذلك وال ینتقض بما یصدر منھما قھرًا مادام لم یصدر منھما 
  .اعتیادیًا

 المسلوس والمبطون اللذان ال فترة لھما تسع الطھارة ):]847[الحكیم(
ستنیبان في الطواف واألحوط وجوبًا مع ذلك أن یطوفا والطواف ی
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بأنفسھما مع قدرتھما بطھارة اضطراریة فمع إمكان الطواف المتقطع 
بالطھارة یأتیان بھ ومع تعذره یفردان الطواف بوضوء والصالة 

  .بوضوء
 األحوط األولى للمسلوس والمبطون الطواف ):]848[الشیرازیان(

  .بأنفسھما ثم اإلستنابة
  

المبتلى بالریح بحیث ال  اختلف العلماء في حكم  : ﴿المسألة السابعة﴾ 
 حسب –أقوال  یكون لدیھ الوقت الكافي للطواف مع الوضوء إلى 

  : - مناسك الحج الفارسي الجامع
و على أي حال فحیث .  لھ حكم المبطون ): اللنكراني- ]849[ینيالخم(

ال یمكنھ الوضوء أثناء الطواف أو یكون حرجیًا یكتفى بوضوء واحد 
لماء أثناء الطواف فیتوضأ و لكن إذا استطاع أن یحمل معھ ا. للطواف 

 بضم اللنكراني وأضاف. و كذا حكم صالة الطواف. فیجب علیھ ذلك 
  . اإلستنابة على األحوط وجوبًا

 یجب علیھ مراع اة وظیفت ھ ف ي ص التھ           ):]851[ التبریزي -]850[الخوئي(
  .فال یضره فیما ال یضره في صالتھ

یتوضأ ,  إذا لم تكن لھ فترة واسعة ینقطع فیھ الریح):]852[صادق(
وإن كان الحدث , ووضوءًا آخر لصالتھ, وضوءًا واحدًا للطواف 

  .متصًال وباستمرار فیكفیھ وضوء واحد للطواف وللصالة معًا
  .  لھ حكم المسلوس):]853[بھجت(
إال أن ,  یكتفي بوضوء واحد للطواف و الصالة ):]854[السیستاني(

یحدث حدثًا ال یستند إلى مرضھ ومع وجود فترة تسع الطھارة وبعض 
  . واف فاألحوط إیقاعھ فیھاالط

حكمھ في الطواف حكم المسلوس والمبطون بالنسبة  ):]855[فضل اهللا(
  .للصالة

 األحوط وجوبًا الجمع بین اإلستنابة والطواف مع ):]856[الحكیم(
فإن أمكن تحصیل طواف متقطع مع الطھارة , الطھارة االضطراریة
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  .والصالة بوضوء, ومع تعذره یفرد الطواف بوضوء, یأتي بھ
  

  ما ھي أحكام المستحاضة؟: ﴿المسألة الثامنة ﴾ 
تحاضة تختلف أحكامھا باختالف نوعھا فإن كانت قلیلة ففیھا المس 

  : أقوال
 لكل من الطواف وصالتھ ):]859[بھجت-]858[الفیاض-]857[الخمیني(

  وضوء 
زین -]863[فضل اهللا-]862[التبریزي-]861[السیستاني-]860[الخوئي(

  . االحتیاط بالوضوء لكل منھما):]864[الدین
  . یكفي وضوء واحد واألحوط استحبابًا الوضوء للصالة):]865[الحكیم(
 إذا أتت المستحاضة ):]867[الشیرازیان-]866[الشیخ حسین العصفور(

  .باألعمال التي علیھا في مواضعھا والوضوء كانت في حكم الطاھر
 یجب علیھا الوضوء واألحوط وجوبًا أن تتوضأ لكل ):]868[الوحید(

 ھذا إذا لم تكن عاملة بوظیفتھا لصالتھا الیومیة أو كانت ولكن .منھما
  .رأت الدم بعدھا وإال فما ذكر من وجوب الوضوء مبني على اإلحتیاط

  :یھا أقوالوأما المتوسطة فف
یجب أن تغتسل غسًال واحدًا لھما مع التوضؤ لكل   ):]869[الخمیني(

  .منھما
 األحوط ):]873[زین الدین-]872[التبریزي-]871[السیستاني-]870[الخوئي(

  .وجوبًا أن تغتسل غسًال واحدًا لھما مع التوضؤ لكل منھما
 یجزیھا غسل الیوم للطواف وصالتھ كما تجتزئ بھ ):]874[الحكیم(

للصالة الیومیة بل لو أوقعت الطواف عقیب الغسل بال فصل بالصالة 
أو غیرھا اجتزأت بھ عن الوضوء للطواف وصالتھ واألحوط استحبابًا 

  .التوضؤ للصالة
  . یكفیھا الغسل للیوم والوضوء لكل منھما):]875[الفیاض(
  . تتطھر للطواف كما تتطھر للصالة):]876[بھجت(
 تغتسل غسًال واحدًا للطواف وصالتھ، وتتوّضأ ):]877[ضل اهللاف(
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  .للطواف، واألحوط التوضؤ للصالة
 إذا أتت المستحاضة ):]879[الشیرازیان-]878[الشیخ حسین العصفور(

  .باألعمال التي علیھا في مواضعھا والوضوء كانت في حكم الطاھر
 یجب علیھا الغسل والوضوء واألحوط وجوبًا الوضوء ):]880[الوحید(

 ھذا إذا لم تكن عاملة بوظیفتھا لصالتھا الیومیة أو كانت .لكل منھما
لوضوء والغسل مبني ولكن رأت الدم بعدھا وإال فما ذكر من وجوب ا

  .على اإلحتیاط
  :وأما األقوال في الكبرى فھي

  . یتعین الغسل لكل منھما وكذا الوضوء):]881[الخمیني(
 األحوط االغتسال لكل منھما من دون ):]883[اللنكراني-]882[الخوئي(

  .ھوضوء إن لم تكن محدثة باألصغر وإال فاألحوط ضم
 مع  األحوط االغتسال لكل منھما):]885[التبریزي-]884[زین الدین(

  .التوضؤ كذلك
ھذا . یجب الغسل علیھا واألحوط وجوبًا االغتسال لھما):]886[الوحید(

إذا لم تكن عاملة بوظیفتھا لصالتھا الیومیة أو كانت ولكن رأت الدم 
  .ا ذكر من وجوب الغسل مبني على اإلحتیاطبعدھا وإال فم

 تغتسل للطواف وصالتھ ویجزیھا عن الوضوء لھما  ):]887[الحكیم(
  .ولیس لھا االجتزاء بالغسل لتصلي بھ الصالة الیومیة

  . االغتسال لكل منھما):]888[الفیاض(
 ویكفي عن الوضوء نعم مع  تغتسل غسًال واحدًا):]889[فضل اهللا(

كونھا محدثة باألصغر فاألفضل لھا أن تتوضأ لكل من الطواف 
  .وصالتھ

 إن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبیبًا ال ینقطع ):]890[السیستاني(
على القطنة التي تحملھا فاألحوط أن تغتسل لكل من الطواف بروزه 

وأما إذا . وصالتھ غسًال مستقًال وإن لم یبعد االكتفاء بغسل واحد لھما
كان بروز الدم على القطنة متقطعًا بحیث تتمكن من االغتسال واإلتیان 
لصالة الطواف قبل بروز الدم علیھا مرة أخرى فإن اغتسلت للطواف 



 76

مكنت من اإلتیان بصالتھ أیضًا قبل بروز الدم علیھا جاز وأتت بھ وت
لھا ذلك من دون تجدید الغسل على األظھر وإّال فاألحوط لزومًا تجدید 
الغسل لصالة الطواف واألحوط استحبابًا ضم الوضوء ولكن تقدمھ 

 المستحاضة التي یجب علیھا  ):1ملحق-السیستاني (.]891[على الغسل
تجدید الطھارة قد تتخلل بسبب ذلك فترة طویًال بین أعمالھا من الغسل 

: أو الضوء والطواف وصالتھ فھل یضر ذلك بصحة أعمالھا ؟الجواب 
 وأما مع یغتفر الفصل بین الطواف وصالتھ بالمقدار الذي تضطر إلیھ

تخلل الفصل الطویل بین تحصیل الطھارة المائیة واإلتیان بالطواف أو 
  . ]892[صالتھ فاألحوط لزومًا أن تتیمم بدًال عنھا قبل اإلتیان بھما 

 بأغسالھا الیومیة كفى مع ضم الوضوء على إذا أتت: - ):مكارم(
  .األحوط

 إذا أتت المستحاضة ):]894[الشیرازیان-]893[الشیخ حسین العصفور(
نعم .باألعمال التي علیھا في مواضعھا والوضوء كانت في حكم الطاھر

بأن تغتسل للطواف وصالتھ وتتوضأ لكل : - صادق الشیرازي احتاط
  .منھما على األحوط األولى وتبدل القطنة أو تطھرھا على األحوط

  . تتطھر للطواف كما تتطھر للصالة):]895[بھجت(
  

ھل یعفى في الطواف كما یعفى عن بعضھا في  : ﴿المسألة التاسعة﴾ 
  الصالة من نجاسة؟

نجاسة معفو  المرجع
عنھا في 

 الصالة

الطواف 
مع 

النجاسة 
 نسیانًا

ف الطوا
 معھا جھًال

العلم بھا 
 في األثناء

حصولھا 
في 

 األثناء

   
   

االمام 
 الخمیني

األحوط عدم 
العفو عما 
یعفى عنھ 
في الصالة 

األحوط 
إعادة 

الطواف 
مطلقًا ولو 

صّح 
الطواف 
والصالة

]898[ 

مع العلم 
ع بوقو

بعض 
الطواف 

یبدل 
الثوب إن 
أمكن أو 
یطھر 
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كاألقل من 
الدرھم وما 
ال تتم فیھ 
الصالة 

والمحمول 
المتنجس 
نعم یصح 

الطواف مع 
دم الجروح 
والقروح إذا 

استلزم 
تطھیرھا 
المشقة 
واألحوط 
تأخیر 

الطواف مع 
اء رج

ارتفاع 
المشقة 

بشرط عدم 
تضیق 

الوقت كما 
أن األحوط 

حینھا 
تطھیر 

اللباس أو 
تبدیلھ مع 

كان 
التذكر في 

أثناءه 
وأما 
ة الصال

فإعادتھا 
واجبة

]897[ 

مع 
النجاسة 
األحوط 

اإلتمام بعد 
التطھیر ثم 

اإلعادة 
السیما إذا 
طال زمان 
التطھیر 
فاألحوط 
حینئذ 
اإلتیان 
بصالة 
الطواف 

بعد اإلتمام 
ثم إعادة 
الطواف 
وصالتھ 
بال فرق 
بین كونھ 
قبل إتمام 
الرابع 

]899[وبعده

. 

المتنجس 
ویكمل 
ویصح 
الطواف 

مع رعایة 
الفوریة 

قدر 
اإلمكان

]900[ 
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]896[اإلمكان

. 
   

السید 
الخوئي 
 و الشیخ
 التبریزي

ال یعفى عن 
ما یعفى 
عنھ في 
الصالة 

كالدم األقل 
من درھم 

على األحوط 
نعم ال بأس 
بدم القروح 
والجروح 
فیما یشق 
االجتناب 

عنھ وكذا ال 
بأس 

بالمتنجس 
المحمول 
وما ال تتم 
الصالة 

 .]901[فیھ

ال تجب 
إعادة 

الطواف 
وإن كان 
أحوط 
وأما 

الصالة 
فتجب 
إعادتھا

]902[ 

یصح 
طوافھ 
وكذا 
صالتھ

]903[ 

إن كان 
معھ ثوب 

طاھر 
لبسھ وأتم 

طوافھ 
وإن لم 

یكن معھ 
فإن كان 
بعد إتمام 
الرابع 
قطع 

طوافھ 
وأتمھ بعد 
التطھیر 
وإن كان 
قبلھ قطع 
الطواف 
وأزال 

النجاسة 
وأتى 

بطواف 
كامل بنیة 
األعم من 
اإلتمام 
والتمام 

حكمھا 
حكم العلم 
بھا في 
األثناء

]905[. 
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على 
األحوط

]904[ 
   
   

السید 
السیستا

 ني

ال یعفى عن 
الدم األقل 
من درھم 

على األحوط 
وكذا ال 

یعفى عن ما 
ال تتم فیھ 
الصالة بل 
وكذا دم 
القروح 

والجروح 
على 
 إال  األحوط

ما یكون 
تطھیره 

حرجیًا نعم 
یصح مع 
المحمول 
المتنجس 
وكذا مع 
النجاسة 

حال 
االضطرار

]906[. 

ال تجب 
إعادة 

الطواف 
وإن كان 
أحوط 
وأما 

الصالة 
فاألحوط 
إعادتھا 
إذا كان 
نسیانھ 

ناشئًا عن 
إھمالھ 
وإال فال 

]907[. 

 یصح
الطواف 

مطلقًا وأما 
صالتھ 

فكذلك نعم 
إذا كان 
شاكًا في 
النجاسة 

ولم 
یفحص 
فاألحوط 
بعد العلم 
إعادة 
الصالة

]908[. 

إن تمكن 
من إزالتھا 

دون 
اإلخالل 
بالمواالة 
ولو بنزع 

لثوب إذا ا
لم یناف 
الستر 

المعتبر أو 
بتبدیلھ 
بثوب 

طاھر أتم 
طوافھ بعد 

اإلزالة 
وإال 

فاألحوط 
اإلتمام ثم 
اإلعادة إذا 
كان العلم 
بھا قبل 
إكمال 
الشوط 

الرابع وإن 

حكمھا 
حكم العلم 
بھا في 

 .األثناء
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كان 
الظاھر 
عدم 

وجوب 
اإلعادة 

]909[مطلقًا

. 
الشیخ 
زین 
 الدین

ال یعفى عن 
ما یعفى 
عنھ في 

الصالة على 
األحوط 

كالدم األقل 
من درھم 
وكذا ثوب 
المربیة 

والمحمول 
المتنجس 
وما ال تتم 
الصالة فیھ 

نعم دم 
الجروح 
والقروح 

یصح 
الطواف 
معھا إذا 
كان في 

األحوط 
استئناف 
الطواف 
مطلقًا 
سواًء 

أذكر في 
أثناءه أم 

 ]911[بعده

یصح 
طوافھ 
وكذا 
صالتھ

]912[. 

مع إمكان 
التبدیل أو 
التطھیر 
بال فوات 
المواالة 

یتعین ذلك 
ویتم 

طوافھ 
وأما مع 
استلزام 

ذلك لفوات 
المواالة 

كان فإن 
قبل إتمام 
الرابع 
قطعھ 

وتطھر 
وأتمھ ثم 

أعاده على 
األحوط 

حكمھا 
حكم العلم 
بھا في 
األثناء

]914[. 
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رھا تطھی
العسر 

 ]910[والحرج

وإن كان 
بعد الرابع 

قطعھ 
وتطھر ثم 

 .]913[أتمھ
السید 
الخامنائ

 ي

یجب طھارة 
اللباس 

والبدن من 
الدم إال الدم 
األقل من 
الدرھم أو 
دم الجروح 
واألحوط 
وجوبًا 

طھارتھما 
من سائر 
النجاسات 

األخرى نعم 
ال تشترط 

الطھارة في 
مثل 

الجورب 
ل والمندی
وف.والخاتم

ي حالة 
االضطرار 

یؤخر 

إذا ذكر 
في أثناء 
الطواف 
وتوقف 
التطھیر 
على قطع 
الطواف 
قطعھ 

وطھر ثم 
عاد فورًا 

ول.وأتمھ
و تذكر 

بعد 
ف الطوا

صح 
طوافھ 

ولو تذكر 
بعد 

الصالة 
أعادھا 

واألحوط 
إعادة 

یصح 
طوافھ 
وكذا 
صالتھ

]917[. 

إذا توقف 
التطھیر 
على قطع 
الطواف 
قطعھ 

وتطھر ثم 
عاد 

إلتمامھ 
فورًا 

وصح بال 
فرق بین 
وقوع 
بعض 

الطواف 
مع 

النجاسة 
 .]918[أم ال

ا توقف إذ
التطھیر 
على قطع 
الطواف 
قطعھ 

وتطھر ثم 
عاد 

إلتمامھ 
فورًا 
وصح

]919[. 
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طوافھ مع 
سعة 

 .]915[الوقت

الطواف 
 .]916[معھا

السید 
فضل 

 ]920[اهللا

یعفى عن 
الدم األقل 
من درھم 
وكذا ماال 
تتم في 
الصالة 

والمحمول 
المتنجس 

ودم الجروح 
والقروح إذا 
كان التطھیر 

حرج ال 
یتحمل عادة 
وإال وجبت 
إزالتھا على 
األحوط وكذا 
ال بأس بكل 
نجاسة حال 

 .االضطرار

بعد 
الفراغ 
یصح 

واإلعادة 
أفضل 
وفي 

ءه أثنا
یقطعھ 

ویتطھر 
ویتمھ

]921[. 

یصح 
طوافھ 
 وصالتھ

إن تمكن 
من إزالتھا 

دون 
اإلخالل 
بالمواالة 
ولو بنزع 
الثوب إذا 
لم یناف 
الستر 

المعتبر أو 
بتبدیلھ 
بثوب 

طاھر أتم 
بعد طوافھ 

االزالة 
وإال قطع 
طوافھ 
وتطھر 

وأتمھ من 
حیث قطع 

 .مطلقًا

حكمھا 
حكم العلم 
بھا في 

 .األثناء

السید 
 الحكیم

ال یعفى عن 
الدم األقل 
من الدرھم 

یصح 
طوافھ إن 
تذكر بعده 

یصح 
طوافھ 
وصالتھ

إن 
استطاع 
التخلص 

إن 
استطاع 
التخلص 
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وال دم 
الجروح 
والقروح 

نعم ال تضر 
نجاسة 

المحمول 
وما ال تتم 

فیھ 
 .]922[الصالة

وأما في 
األثناء 
فإن 

استطاع 
التخلص 
منھا في 

مكانھ ولو 
بنزع 
الثوب 

فعل وإال 
كان لھ 
الخروج 
لتطھیره 
ثم یرجع 

فیتم 
طوافھ 

واألحوط 
استحبابًا 
اإلعادة 

بنیة األعم 
من التمام 
واإلتمام 
إن كان 

ران الذك
قبل إتمام 
الرابع 
وأما 

منھا في  .]924[
مكانھ ولو 

بنزع 
الثوب فعل 
وإال كان 

لھ 
الخروج 
لتطھیره 
ثم یرجع 

فیتم 
طوافھ 

واألحوط 
استحبابًا 
اإلعادة 

بنیة األعم 
من التمام 
واإلتمام 
إن كان 
االلتفات 
قبل إتمام 

]925[الرابع

.  
  

منھا في 
مكانھ 

ولو بنزع 
الثوب 

فعل وإال 
كان لھ 
الخروج 
لتطھیره 
ثم یرجع 

فیتم 
طوافھ 

واألحوط 
استحبابًا 
اإلعادة 
بنیة 

األعم من 
التمام 

واإلتمام 
إن كان 

حصولھا 
قبل اتمام 

الرابع
]926[. 
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الصالة 
فالبد من 

إعادتھا
]923[ 

الشیخ 
الشیخ 
حسین 
 العصفور

یجوز 
الطواف في 

النجاسة 
المعفو عنھا 

كنجاسة 
المحمول 
وما ال تتم 
فیھ الصالة 
ویجب أن ال 

تتعدى 
 ]927[للمسجد

لو ذكر 
بعض 
الفراغ 
صح 

طوافھ 
ویتطھر 
للصالة

]928[ 

لو علم بعد 
الفراغ 

 ]929[صح

إن كان 
بعد إتمام 
الرابع 
قطعھ 

وغسلھا 
وأتمھ وإن 
كان قبل 
إتمامھ 
بطل 
طوافھ

]930[. 

حكمھا 
حكم العلم 
بھا في 
األثناء

]931[. 

الشیراز
 یان

یعفى عما 
یعفى عنھ 
في الصالة 
واألحوط 
استحبابًا 
االجتناب 
عنھا نعم 

مع المشقة 
 ]932[ال بأس

لو ذكر 
بعض 
الفراغ 
صح 
طوافھ

]933[ 

بعد الفراغ 
 ]934[یصح

یزیلھا 
ویتم إذا لم 

یستلزم 
المنافي 
وإال فإن 
كان قبل 
النصف 
أعاد بعد 
التطھر 
وإن كان 

بعده تطھر 
 ]935[وأتم

حكمھا 
حكم العلم 
بھا في 
األثناء

]936[. 
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الشیخ 
 اللنكراني

ال یعفى 
عنھا نعم دم 

القروح 
والجروح 
مع الحرج 

والمشقة في 
تطھیرھا 

یصح 
الطواف بھا 

ولكن 
األحوط 
وجوبًا 

تأخیره مع 
ء إمكان رجا

التطھیر 
بنحو ال 
یتضیق 

 ]937[وقتھ

إذا تذكر 
في أثناءه 
أو بعده 
فاألحوط 
استحبابًا 
إعادتھ 
وأما 

الصالة 
فتعاد مع 
النسیان

]938[ 

لو علم بعد 
الفراغ 

 ]939[صح

یتطھر 
ویتمھ 
حتى لو 

علم بأنھا 
موجودة 
من األول 

نعم 
األحوط 
استحبابًا 
حینھا 

إعادتھ بعد 
إتمامھ 

خاصة إذا 
طال زمان 

التطھیر
]940[. 

یتطھر 
ویتمھ

]941[ 
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الشیخ 
 الوحید

ال یعفى عما 
یعفى عنھ 
في الصالة 

على األحوط 
كالدم األقل 
من درھم 
وكذا ما ال 
تتم فیھ 

الصالة نعم 
یعفى عن 
المحمول 
المتنجس 

ومع الحرج 
أو المشقة 
في تطھیر 
الجروح أو 

القروح 
یصح 

الطواف 
 ]942[معھا

لو تذكر 
بعد 

الفراغ 
صح 

طوافھ 
وأما 

الصالة 
فإن كان 
النسیان 
ناتجًا عن 

عدم 
االھتمام 

أعاد 
الصالة 
عقوبة 

وإال فعلى 
األحوط

]943[. 

لو علم بعد 
الفراغ 

 .]944[صح

إن تمكن 
من إزالة 
النجاسة 
بما ال 

ینافي ما 
یعتبر في 
الطواف 
أزالھا 
على 

األحوط 
وأتم وإال 
فاألقوى 
صحة 
طوافھ 

وإن كان 
 أن األحوط

یقطع 
طوافھ 

ویأتي بما 
بقي منھ 
بعد إزالة 
النجاسة 
إن كان 
العلم بھا 
أو طروھا 
علیھ بعد 

إتمام 

حكمھا 
حكم العلم 
بھا في 
األثناء

]946[. 
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الشوط 
الرابع ، 
وإن كان 

قبل إكمالھ 
قطع 

طوافھ 
وأزال 

النجاسة 
ویأتي 
بطواف 
كامل 
بقصد 

 .]945[األعم
الشیخ 
 بھجت

یعفى عن دم 
القروح 

والجروح 
فیما یشق 
اإلجتناب 

عنھ دون ما 
ال یشق على 
األحوط وكذا 

عن 
محمول ال

المتنجس 
وما ال تتم 
الصالة فیھ 
نعم األحوط 

طوافھ 
صحیح 
إذا تذكر 

بعد 
الفراغ

]948[ 

طوافھ 
صحیح

]949[. 

یزیلھا أو 
یستبدل 
اإلحرام 

مع 
اإلمكان 

وإال قطعھ 
وأزالھا ثم 

 ]950[أكمل
لكنھ احتاط 

في 
اإلستفتاء 
باإلكمال 
واإلعادة 
إذا كان 

یزیلھا أو 
یستبدل 
اإلحرام 

مع 
اإلمكان 

وإال قطعھ 
وأزالھا 

ثم 
 ]952[أكمل

لكنھ 
احتاط في 
اإلستفتاء 
باإلكمال 
واإلعادة 
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وجوبًا 
اإلجتناب 
عن الدم 
األقل من 

 ]947[.درھم

قبل إكمال 
الرابع 
وفاتت 
المواالة

]951[ 

إذا كان 
قبل إكمال 

الرابع 
ت وفات

المواالة
]953[ 

الشیخ 
یوسف 
 العصفور

المسألة 
محل اشكال 

 وتوقف

إذا ط     اف 
ف                  ي 
النجاس     ة 
ناس          یا، 
فالمشھور 
ف                  ي 
ال        صالة 
ال       بطالن 
ووج     وب 
اإلع      ادة، 
وعلی          ھ 
ت   دل أكث   ر 

. األخب      ار
ي وأم   ا ف    

الط      واف 
فالم    سألة 
عاری          ة 
ع                ن 

. ال         نص
وألحق        ھ 
بع        ضھم 

إذا ط       اف 
ف                   ي 
النجاس       ة 
ج  اھال بھ  ا 
حت  ى ف  رغ  
فطواف         ھ 
ص          حیح 

وف ي  .إتفاقا
جاھ             ل 
الحك             م 
إش         كال، 
والمعروف 
م                   ن 
م        ذھبھم  
ع                 دم 
معذوریت    ھ 
إال أن              
بع              ضا 

) ره(م  نھم 
ألحق          وه 
 بجاھ           ل

إذا طاف 
في 

النجاسة 
جاھال بھا 
فوجدھا 

في اإلثناء 
وجب 
علیھ 

إزالتھا ثم 
إتمام 

الطواف، 
سواء 
توقفت 
اإلزالة 

على فعل 
یستدعي 

قطع 
الطواف أم 
ال، وسواء 
وقع العلم 
بھا بعد 

لم یذكرھا 
بالخصو

ص وكأن 
حكمھا 
كحكم 

العلم بھا 
في 
 .األثناء
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) ره(
بالجاھ      ل 
ف                  ي 
المعذوریة

، وھ          و 
قی  اس م  ع 

. الف       ارق
واإلحتی  اط 

 .ال یخفى

. األص         ل 
وھ                و 
األق          وى 

 .عندنا

إكمال 
األربعة أم 

 .قبل ذلك

  
  :وقع االختالف في شرطیة اإلختیار في الطواف: ﴿المسألة العاشرة﴾ 

-]958[الوحید-]957[اللنكراني-]956[بھجت-]955[السیستاني-]954[الخمیني(
  .ه لم یصح ذلك المقدار یشترط االختیار فلو سلب إیا):]959[الحكیم

 مادام قد دخل باختیاره ):]962[ فضل اهللا-]961[التبریزي-]960[الخوئي(
  .یصح طوافھ

شخص قطع خطوات من الطواف بدون اختیاره : س): ]963[الخامنائي(
بسبب الزحام الشدید ثم أتم الطواف اآلن وقد علم بالحكم ھو ال یعلم ال 

إذا قطع : مقدار الخلل وال الشوط الذي حصل فیھ فما تكلیفھ؟ الجواب
  .تلك المسافة بقصد الطواف فال إشكال فیھ

ین الشیخ حس-الشیخ یوسف العصفور-الشیرازیان–زین الدین (
  . لم یذكروا ھذا الشرط في مناسكھم):العصفور

  
لو وقع خلل في الطواف كااللتفات المخل أو : ﴿المسألة الحادیة عشر﴾ 

  سلب االختیار وعجز عن الرجوع للتدارك فما علیھ أن یفعل؟
یكمل الشوط بغیر قصد الطواف ثم حین ):]965[بھجت-]964[الخمیني(

  .یصل إلى الموضع الذي وقع فیھ الخطأ یتم الشوط
یكمل الشوط بغیر قصد الطواف لیعید ھذا الشوط : )]966[السیستاني(
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  .من الحجر األسود
شكال في الطواف كما إذا تقدم خطوات  لو عرض لھ إ):]967[اللنكراني(

بال اختیار منھ بسبب الزحام وجب علیھ أن یعید تلك الخطوات 
بمقدارھا ولو بدأ من الحجر األسود بقصد الطواف من رأس أو بقصد 
الشوط الذي وقع فیھ اإلشكال والخلل فال إشكال فیھ والطواف الثاني 

ھره إلى جھة الكعبة كما أنھ لو أدى اإلزدحام إلى أن یصیر ظ. صحیح
وأتى بجزء من طوافھ بھذا النحو أو اندفع إلى اإلمام بسبب ھجوم 
الناس وجب إعادة المقدار الذي طاف بھ وظھر إلى الكعبة أو حركة 
بغیر اختیار وإذا لم یستطع الرجوع فلیتحرك مع الناس بغیر قصد 
 الطواف إلى أن یصل إلى المحل الذي یجب علیھ إعادة الطواف منھ

  .فیتدارك منھ
ذكر بعض الفقھاء أنھ إذا حصل في : 284س )فتاوى الحج للحكیم(

مقدار من الطواف استدبار للقبلة أو تقدم غیر اختیاري بسبب الضغط 
واالزدحام فالبد من إعادة ذلك المقدار وإذا لم یستطع الرجوع إلى ذلك 
الموضع مباشرة طاف مع الناس بدون قصد الطواف حتى یصل إلى 

ك الموضع الذي اختل طوافھ فیھ فینوي ویتدارك ما فاتھ فھل نظركم ذل
إذا أدى االزدحام إلى أن یطوف بدون اختیار فیعید وأما إذا :  ج كذلك؟

فتاوى  (.أدى إلى دوران ظھره إلى الكعبة فاألحوط إعادة ذلك المقدار
شخص في الشوط الرابع طاف من الحجر : 299س) الحج للحكیم

ل حجر إسماعیل وتصور وجوب إعادة ھذا المقدار لعدم األسود إلى أو
النیة المستقلة من أول الشوط لذا أكمل بقیة الشوط بدون نیة ثم طاف 

فتاوى  (.یصح طوافھ:  ج شوطًا جدیدًا مع النیة فھل یصح طوافھ؟
شخص بسبب زخم الطائفین وضغطھم دفع إلى : 336س) الحج للحكیم

 وألجل جبران ھذا المقدار جاء بشوط االمام أثناء الطواف عدة أقدام
آخر فأصبحت أشواطھ سبعة أشواط كاملة وشوطًا ناقصًا فھل یصح 

إذا كان قد جاء ببقیة الشوط الناقص بنیة الطواف فاألحوط : طوافھ؟ ج
وجوبًا إجراء حكم من زاد في طوافھ وإذا كان قد جاء بھ ال بنیة 
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شخص أفسد : 354س) فتاوى الحج للحكیم(. الطواف صح طوافھ
بضعة أمتار من أحد أشواطھ في الطواف ولمجھولیة أول وآخر 
المقدار الفاسد أتى بشوط كامل بقصد كونھ عوضًا عن الشوط الفاسد 
وشرع من الحجر األسود وختم بھ وأما الزیادة من قبل الحجر ومن 

  .نعم ھو صحیح: بعده فتكون مقدمة علمیة لھ فھل طوافھ صحیح؟ ج
ال یضر الدفع أو اإللتفات عن غیر عمد في صحة  ):]968[فضل اهللا(

  .الطواف
الظاھر من األخبار أنھ یجب حفظ الموضع  ):الشیخ یوسف العصفور(

 لیكمل منھ بعد الذي یقطع منھ في الصورة التي یجوز القطع فیھا
والظاھر أن الوجھ في المحافظة علیھ خوف الزیادة والنقصان . العود

من أن اإلحتیاط في اإلعادة من ) ره(وما ذكره بعضھم . في الطواف
  .الحجر األسود إنما ھو ضد اإلحتیاط

  
لو تیقن بطالن جزء لشوط سابق كأن یلتفت : ﴿المسألة الثانیة عشر﴾ 

  :الشوط األوللسلب اإلختیار في بعض 
  . یلغي ذاك الشوط ویأتي بشوط مكانھ):]969[السیستاني(
إذا تیقن وھو في الشوط :203س) فتاوى الحج للحكیم( ):الحكیم(

لوب االختیار فماذا الخامس بأنھ مشى من الشوط األول وھو مس
إذا لم یسعھ تحدید المسافة المذكورة أجزاه أن یأتي بشوط : یصنع؟ج

  .تمام بنیة تدارك ما نقص من الشوط المذكور إجماال
  

  :لو حصل خلل في ستر الطائف: ﴿المسألة الثالثة عشر﴾ 
 لو طافت المرأة وشعرھا باد من أول الطواف بطل ):]970[الخمیني(

طوافھا على األحوط وجوبًا مع العمد والعلم أو الجھل عن تقصیر 
والمستثنى في الطواف الوجھ والكفان على .ویصح في غیر ھذه الحال

,  وجوبًاوإذا أخلت بسترھا عمدًا فالطواف باطل على األحوط. األحوط
وإذا لم یكن عمدًا فالطواف صحیح إال أن تكون جاھلة مقصرة على 
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  .األحوط وجوبًا
ما المراد بعورة  : 750سؤال )2-الصراط: ()الخوئي والتبریزي(

نعم ھو : المرأة بالنسبة للطواف ، ھل ھي كما في الصالة ؟ الخوئي 
فة لو طافت المرأة مكشو : 501س )3-الصراط( . ذلك على األحوط

الذراعین ، أو الشعر جھال أو عمدا ، ھل یضر بطوافھا ، وما الستر 
نعم : الذي یتوقف علیھ صحة الطواف ، ھل ھو كل البدن ؟ الخوئي 

. على األحوط الالزم عندنا ، ولھا أن ترجع فیھ إلى غیرنا ، واهللا العالم
إذا ظھر شيء من جسد المرأة الواجب ستره  : 514س )3-الصراط(

اف في شوط ، أو جزء من شوط غفلة أو سھوا ، أو جھال ، في الطو
إذا التفتت إلى ذلك أثناء الطواف أعادت ذلك : فما ھو الحكم ؟ الخوئي 

الشوط على األحوط ، وإذا إلتفتت بعد الفراغ لم یضرھا ان كان غفلة 
أو سھوا ، وان كان جھال بالحكم وقد فاتت المواالة أعادت الطواف 

، وان انقضى وقت الطواف أعادت الحج احتیاطا ، من رأس احتیاطا 
إذا ظھر شيء من جسد المرأة الواجب ستره  ): 4الصراط(واهللا العالم

في الطواف في شوط أو جزء من شوط غفلة أو سھوًا أو جھًال فما 
إذا كان المنكشف بعض الشعر أو الذراع أو ; الحكم؟ بسمھ تعالى

لو انكشف ):4الصراط(. العالمنحوھما فتتم الطواف بعد ستره، واهللا
شعر المرأة في أثناء الطواف أو الصالة، فما حكم ذلك إذا علمت أثناء 
العمل أو بعد العمل أو تذكرت في أثناء العمل أو بعد العمل؟ بسمھ 

إذا كانت غافلة وكان االنكشاف بعد العمل فال یبعد االجتزاء ; تعالى
ناء الطواف فاألحوط إتمام بھذا الطواف، أما إذا علمت باالنكشاف أث

الطواف ثم إعادتھ، وأما حكم االنكشاف في الصالة فھو مذكور في 
  .الرسالة العملیة، واهللا العالم

 إذا ظھر بعض محاسن المرأة ـ   ):1ملحق-السیستاني: السؤال(
ال یضر ذلك : كشعرھا ـ في أثناء الطواف فما ھو حكم طوافھا؟ لجواب 

 ھل أن ستر المرأة في  ):1ملحق-یستانيالس: السؤال(. بطوافھا 
یختلف عنھ في : الطواف یختلف عن سترھا في الصالة ؟الجواب 
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الجملة ، فإن اإلخالل بستر بعض ما یعتبر ستره في الصالة كشيٍء 
من الشعر أو من العضد أو الساق ال یخل بصحة طوافھا على األظھر 

ي جمیعًا ، كما أن وإن كان األحوط لھا أن تراعي حدود الستر الصالت
األحوط لزومًا أن ال تستر وجھھا في الطواف بالبرقع أو النقاب أو 
نحوھا ـ وإن كانت محّلة كما في طواف الحج إذا أتت بھ بعد أعمال 
منى یوم العید ـ نعم یجوز لھا أن تتحجب عن األجنبي بإسدال ثوبھا 

 في ترك  أ ـ ھل االحتیاط):2ملحق-السیستاني:السؤال(. على وجھھا 
ستر الوجھ للمرأة حال الطواف و إن كانت محلة یشمل الذقن؟ ب ـ و 
ھل ذلك معتبر في صحة الطواف؟ ج ـ و ھل یبطل مع الجھل بالحكم؟ 

ب ـ نعم عدم ستر الوجھ معتبر . أ ـ ال یبعد عدم وجوب كشفھ: الجواب 
. ج ـ ال یبطل مع الجھل القصوري. في الصحة على األحوط

 إذا انكشف شيء من بدن المرأة ):2ملحق-تانيالسیس:السؤال(
الواجب ستره في حال الطواف قھرًا أو سھوًا و طافت جزءًا من شوط 
أو طافت شوطًا كامًال أو أزید منھ فھل یحكم ببطالن طوافھا؟ الجواب 

ال یبطل إال ما وقع فاقدًا للشروط فان كان شوطًا أو أزید ألغتھ و إن : 
ا أن ترجع و تتدارك المقدار الذي أخلت كان جزءًا من شوط فعلیھ

بالستر فیھ و لو لم تتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثًال فلھا أن 
تمشي إلى الحجر األسود من غیر قصد الطواف ثم تستأنف ھذا 

 إذا انكشفت عورة الرجل في ):3ملحق-السیستاني:السؤال(. الشوط
من تدارك ما وقع البد : حال الطواف فھل یبطل الطواف بذلك؟ الجواب

 لو طافت ):3ملحق-السیستاني:السؤال (.منھ في حال االنكشاف
المرأة و ھي مكشوفة الذراعین أو الشعر جھًال أو عمدًا فھل یضر ذلك 

صحة طوافھا إذا كانت مكشوفة الذراعین أو : بصحة طوافھا؟ الجواب
  . مكشوفة الشعر كلھ أو جلـّھ محل إشكال و ان وقع عن جھل

إذا انكشف شعر المرأة أو نحوه أثناء : 225س) الحج للحكیمفتاوى (
ستر الشعر لیس واجبًا من حیثیة الطواف : الطواف فما حكمھ؟ج

واإلخالل بھ وستر ساتر أجزاء البدن ال یبطل الطواف نعم األحوط 
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وجوبًا البناء على بطالن الطواف باإلخالل بستر العورة للرجل والمرأة 
لم وعمد أما إذا كان عن جھل أو نسیان فال إذا كان اإلخالل عن ع

  .یبطل الطواف
 إذا لم تستر المرأة تمام شعرھا أو كشفت عن بعض ):]971[الخامنائي(

  . وإن فعلت حرامًاالمواضع من بدنھا أثناء الطواف فطوافھا صحیح
  .ال یبطل طوافھا بل علیھا تدارك الستر ):]972[فضل اهللا(
 س   تر الم   رأة ف   ي الط   واف س   ترھا ف   ي ال   صالة عل   ى   ):]973[ص   ادق(

 والجھل والغفلة والن سیان غی ر      ,فتعمد الكشف مبطل لطوافھا   , األحوط
  .مبطل لو التفتت بعد الطواف، وفي األثناء تداركـتھ

 إذا لم ت ستر الم رأة تم ام ش عر رأس ھا أو ك شفت ع ن                ):]974[اللنكراني(
بع  ض المواض  ع م  ن ب  دنھا أثن  اء الط  واف فطوافھ  ا ص  حیح وإن فعل  ت  

  .]975[حرامًا
  

المواالة بین أشواط الطواف عرفیة وقد : سألة الرابعة عشر﴾ ﴿الم
  : وردت بعض التحدیدات في بعض االستفتاءات

ما ھو مقدار المواالة بین أشواط الطواف أو  ):4الصراط(): التبریزي(
السعي فلو أراد أن یستریح خمس أو سبع أو عشر دقائق ال نرید 

إلى مقدار ; مھ تعالىاإلحالة إلى العرف بل تشخیصكم شخصیًا؟ بس
  .عشر دقائق ال یضر ذلك إذا لم یخرج من المطاف، واهللا العالم

 ھل للطائف ان یستریح بین شوط و ):3ملحق-السیستاني:السؤال(
تحقق المواالة بین األشواط مع الفصل : آخر مدة عشر دقائق؟ الجواب

 ھل ):2ملحق-السیستاني:السؤال(. بھذا المقدار محل إشكال بل منع
یخل بالمواالة في الطواف الفصل بمقدار عشرین دقیقة لغرض شرب 

ال تحقق المواالة مع الفصل بالمقدار المذكور بل : الماء مثًال؟ الجواب 
  .حتى بمقدار عشر دقائق

 ما ذكره بعض الفقھاء من وجوب المواالة ):الشیخ یوسف العصفور(
  .ال دلیل علیھ بل االخبار ظاھرة في عدم وجوبھا
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  .أحكام قطع الطواف: لمسألة الخامسة عشر﴾ ﴿ا

المرج
 ع

حكم 
 القطع

حكم 
إتمامھ 

بعد قطعھ 
االختیار

 ي

األعذار 
المرخ
صة 

 للقطع

قطعھ 
ألجل 
 الصالة

قطعھ 
لقضاء 

حاجة أو 
عیادة 
 مریض

االستراح
 ة أثناءه

االمام 
الخمی
 ني

یجوز 
القطع 
اختیارًا 
لكنھ 

مكروه 
واألحوط 

تركھ
]976[ 

مع عدم فعل 
(المنافي
ولو 
فصًال 

  )طویًال
یتمھ 
ومع 

فعلھا قبل 
أربعة 
أشواط 
یعید 

وبعدھا 
األحوط 
اإلتمام

]977[ 
واإلعادة

]978[ 

كالمر
ض 

وعلیھ 
إتمامھ 
إن كان 
القطع 
بعد 

الرابع 
وأما 
قبلھ 
فیعید 
وأما 

الحدث 
غیر 

االختیار
ي فھو 
عذر 

ولكن لھ 
تفاصیل 
أخرى 

مع ضیق 
وقت 

الفریضة 
یقطع 

الطواف 
ویتمھ 

بعدھا إن 
كان 

القطع بعد 
الرابع 

وإال 
أعاده

]980[ 
ویستحب 
لھ قطعھ 
ألدراك 
صالة 

الجماعة 
أو وقت 
الفضیلة 

لم نجد 
للسید 
االمام 

رأیًا في 
 ذلك

مع عدم 
فوات 

المواالة 
یتمھ 
ومع 

فواتھا 
األحوط 
اإلتمام 
واإلعادة

]983[ 
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تذكر في 
أحكام 
الحدث 
أثناء 
الطواف

]979[ 

ویتمھ بعد 
القطع إن 
كان بعد 

الرابع 
وأما قبلھ 
فاألحوط 

.إلعادة
 ولو ]981[

انعقدت 
الجماعة 

قطع وأتم 
إذا كان 
ذلك بعد 
الشوط 
الرابع 

وأما إذا 
كان قبلھ 

فإن 
اختلت 

المواالة 
یعید 

الطواف 
من أول 

واألحوط 
أن یكمل 
الطواف 
ثم یعیده 
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وإن لم 
تختل 

المواالة 
یكمل من 

حیث 
 ]982[.قطع

السید 
الخوئ

 ي

یجوز 
اختیارًا

]984[ 

إذا خرج 
الطائف 

عن 
المطاف 

قبل 
تجاوز 
نصف 

الطواف 
من دون 

عذر 
وفاتت 
المواالة 

بطل 
طوافھ 
وأما إذا 
لم تفت 
أو كان 

بعد 
النصف 
فاألحوط 
اإلتمام 

كالصدا
ع 

والوجع 
وحكمھ 

قبل 
إتمام 
الرابع 
یعید 

وبعده 
األحوط 
اإلستنا
بة 

للباقي 
ثم 

اإلتمام 
واإلعاد
ة بعد 
ارتفاع 

العذر
]986[ 

إذا أقیمت 
الصالة 
وقطعت 
طوافھ 
جاز لھ 
اإلتمام 
بعدھا 

مطلقًا إذا 
شرع في 
اإلتمام 
فورًا 

وبدون أن 
یخرج من 

المطاف
]987[  

  

یجوز 
لعیادة 

مریض 
أو 

لقضاء 
حاجتھ 

أو حاجة 
أحد 

إخوانھ 
المؤمنین 

ویعید 
طوافھ لو 

طاف 
شوطًا أو 
شوطین 
وأما بعد 

الثالثة 
فاألحوط 

اإلتیان 
بطواف 

بنیة 

یجوز 
بنحو ال 
تفوت 

المواالة 
ومع 

فواتھا 
یعید 

الطواف
]989[. 
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واإلعادة
]985[ 

األعم من 
اإلتمام 

واإلعادة
]988[. 

   
الشیخ 
زین 
 الدین

یجوز 
قطعھ 
مع 

الضرور
ة أو 

الحاجة 
التي في 
تركھا 
العسر 

في مورد 
الضرور

ة 
والعسر 
یتعین 
إعادتھ 
إن كان 
القطع 
قبل 

إذا 
عرض 

لھ 
صداع 

أو 
مرض 
جاز لھ 
قطعھ 

فإن كان 

یجوز 
قطعھ إذا 
حضر 
وقت 

الصالة 
المكتوبة 

وإذا 
قطعھ لھا 

قبل 

یجوز 
قطعھ 
لحاجة 
أخیھ 

المؤمن 
أو 

لعیادتھ 
ویعیده 
إن كان 

یستریح 
مع 

اإلعیاء 
بشرط أن 
ال تفوت 
المواالة 

  ومع
فواتھا 
قبل 
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والحرج 
ألحوط وا

تركھ إذا 
لم یكن 

في 
تركھا 

 ]990[ذلك

النصف 
واألحوط 
اإلتمام 

واإلعادة 
إن كان 

بعد 
النصف

]991[ 

قبل 
النصف 
أعاده 
وإن 
كان 
بعده 
أتمھ

]992[ 

النصف 
أعاد 
وبعده 

  .]993[یتم

قبل 
النصف 

األحوط و
اإلتمام 

ثم 
اإلعادة 
لو كان 
القطع 

 ]994[بعده

النصف 
یعید 

وبعده 
األحوط 
الجمع 
بین 

اإلتمام 
واإلعادة

]995[ 
السید 
السی

 ستاني

یجوز 
القطع 
اختیارًا

]996[ 

القطع 
اطاالعتب

ي إن 
كان قبل 

تمام 
الرابع 
بطل 

طوافھ 
وبعده 
األحوط 
الجمع 
ویظھر 

من 
كالمھ أن 
ذلك إذا 
لم تفت 
المواالة 

ومع 

مثل 
المرض 
الذي 
یلجئھ 

لذلك أو 
اء لقض

حاجة 
لنفسھ 
أو ألحد 
إخوانھ 
المؤمن

ین فإن 
كان قبل 
الرابع 
یبطل 
وبعده 
یصح 
نعم 

یجوز 
قطعھ 
ألدراك 
صالة 

الجماعة 
أو وقت 

ة الفضیل
أو إلتیان 

نافلة 
تضیق 
وقتھا 

وبعد ذلك 
یتمھ 
مطلقًا 

واألحوط 
األولى 

الجمع إن 
كان 

یجوز 
القطع 
لقضاء 
حاجتھ 

أو حاجة 
أخیھ 

المؤمن 
 إن  ولكن

كان 
القطع 
قبل 

الرابع 
 بطل

وبعده 
یصح 

واألحوط 
األولى 
 الجمع

یجوز 
ومع 
فوات 

المواالة 
 یعید
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فواتھا 
یبطل 
مطلقًا

]997[ 

األحوط 
األولى 
اإلعادة 

بعد 
اإلتمام

]998[ 

القطع قبل 
الرابع

 وأما ]999[
لو أقیمت 
جماعتھم 
فقطعت 
طوافھ 

فعلیھ أن 
یكملھ بعد 

ة الصال
إذا صلى 
الفریضة 
معھم و 
كذلك إذا 
لم تفت 
المواالة 

العرفیة و 
إال 

فیستأنفھ
]1000[. 

السید 
فضل 

 اهللا

یجوز 
اختیارًا

]1001[ 

إن كان 
قبل 

الرابع 
بطل 

طوافھ 
وبعده 
یصح 

إن كان 
قبل 

الرابع 
بطل 

طوافھ 
وبعده 
یصح

یجوز 
قطعھ 
إلدراك 
صالة 

ماعة الج
أو وقت 
الفضیلة 

یجوز 
القطع 
لقضاء 
حاجتھ 

أو حاجة 
أخیھ 

المؤمن 

یجوز 
ومع 
فوات 

المواالة 
یعید

]1006[. 
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أو إلتیان  .]1003[ .]1002[
نافلة 
تضیق 
وقتھا 

وبعد ذلك 
یتمھ 
مطلقًا

]1004[. 

 إن  ولكن
كان 

القطع 
قبل 

الرابع 
بطل 
ه وبعد

یصح
]1005[. 

السید 
حمد م

الشیرا
 زي

یجوز 
اختیارًا

]1007[ 

في 
: الجامع 
في 

صورة 
العمد 
للقطع 

یستأنف 
على 

األحوط 
وإن كان 
ال یبعد 
فیما 

تجاوز 
النصف 
جواز أن 

یبني 
علیھ 
ویتم 

یصح 
قطعھ 

لمرض 
ویكمل 

من 
حیث 
قطع 
مطلقًا

]1008[ 

یجوز 
قطعھ 
لدرك 
فضیلة 
الفریضة

 أو ]1009[
إلدراك 

جماعة أو 
التیان 
نافلة 
تضیق 
وقتھا 

ویتم من 
حیث قطع 
مطلقًا كما 

أنھ لو 
قطعت 
الصالة 

المنسوب 
إلیھ أنھ 
یصح 
قطعھ 
ویكمل 

من حیث 
قطع 
 مطلقًا

یجوز إذا 
لم تفت 
المواالة 
ولم نجد 
تصریحًا 
لھ حالة 

 فواتھا
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الطواف 
بل البناء 
مطلقًا 

ولو قبل 
النصف 
محتمل 

نعم 
األحوط 
االستئنا

ف مطلقًا 
وفي 
بعض 

كتبھ أن 
الطائف 

یتم 
طوافھ 
إذا لم 
تفت 

المواالة 
وإن لم 

یتم 
 نصفھ

طوافھ 
أتمھ 
بعدھا 

 قًامطل

السید 
صادق 
الشیرا

 زي

األحوط 
استحبا
بًا عدم 

قطعھ
]1010[ 

قبل 
النصف 
ولم تفت 
المواالة 

ولم 

لم نعثر 
لھ على 

 رأي

یجوز 
قطعھ إذا 

ل وقت دخ
الفریضة 
فیصلیھا 

لم نعثر 
لھ على 

 رأي

لم نعثر 
لھ على 

 رأي
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یخرج 
من 

المطاف 
یتمھ 
وبعد 

األربعة 
إن كان 
عدم 

اإلتمام 
عن سھو 
أتمھ وإال 

استأنفھ
]1011[ 

ثم یتمھ 
مطلقًا

]1012[  
كما أنھ 

لو قطعت 
الصالة 
طوافھ 
أتمھ 
بعدھا 
 مطلقًا

الشیخ 
التبریز

 ي

یجوز 
 اختیارًا

وإن كان 
األحوط 

الترك
]1013[ 

إذا خرج 
الطائف 

عن 
المطاف 

قبل 
نصف 

الطواف 
من دون 

عذر 
وفاتت 
المواالة 

بطل 
طوافھ 
وأما إذا 

قبل 
إتمامھ 
الشوط 
الرابع 
بطل 

طوافھ 
ولزمتھ 
إعادتھ 
، وإن 
كان 
بعده 

فاألحوط 
أن 

یستنیب 

إذا أقیمت 
الصالة 
وقطعت 
طوافھ 
جاز لھ 
اإلتمام 
بعدھا 

مطلقًا إذا 
شرع في 
اإلتمام 
فورًا 

وبدون أن 
یخرج من 

المطاف

یجوز 
لعیادة 
مریض 

أو 
لقضاء 
حاجتھ 

أو حاجة 
أحد 

أخوانھ 
المؤمنین 

ویعید 
طوافھ لو 

طاف 
شوطًا أو 

یجوز 
بنحو ال 
تفوت 

المواالة 
ومع 

فواتھا 
فاألحوط 
إتمامھ 

وإعادتھ 
ویكفي 
اإلتیان 
بطواف 
بنیة 

األعم من 
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لم تفت 
أو كان 

بعد 
النصف 
فاألحوط 
اإلتمام 

إلعادة وا
ویكفي 
واحد 
بنیة 

األعم من 
اإلتمام 
التمام

]1014[ 

للمقدار 
الباقي 
ویحتاط 
باإلتمام 
واإلعاد
ة بعد 
زوال 
العذر

]1015[.  
  

شوطین  ]1016[
وأما بعد 
الثالثة 

فاألحوط 
اإلتیان 
بطواف 
بنیة 

األعم من 
اإلتمام 

عادةواإل
]1017[ 

اإلتمام 
والتمام

]1018[. 

الشیخ 
 الوحید

لم نعثر 
لھ على 

 رأي

إذا خرج 
الطائف 

عن 
المطاف 
قبل إتمام 

أربعة 
أشواط 

من دون 
عذر 

وفاتت 
المواالة 

بطل 
طوافھ 

خروجھ 
ألمر 
ألجأه 
كالصدا
ع أو 
الوجع 
إن قبل 
إتمامھ 
الشوط 
الرابع 
لزمتھ 
اإلعادة 
، وإن 

یستحب 
قطع 

الطواف 
إلدراك 
صالة 

الفریضة 
، ثم یتم 
ما بقي 

من 
طوافھ 
وھذا 
الحكم 

یجري في 

یجوز 
لقضاء 

  حاجة
نفسھ أو 
عیادة 
مریض 
ویجري 

في 
إتمامھ 

حكم بقیة 
األعذار 
نعم في 

خصوص 

یجوز 
بنحو ال 
تفوت 

المواالة 
ومع 

فواتھا 
یعید 

الطواف
]1023[. 
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وأما إذا 
لم تفت 
أو كان 

بعد 
األربعة 
فاألحوط 
اإلتمام 

واإلعادة 
ویكفي 
واحد 
بنیة 

األعم من 
اإلتمام 
واإلعادة

]1019[ 

كان 
بعده 

فاألحوط 
أن 

یستنیب 
ر للمقدا

الباقي 
ویأتي 
بطواف 
كامل 
بقصد 
األعم 
من 

اإلتمام 
والتمام

]1020[ 

ما إذا 
ضاق 

ت وق
صالة 
الوتر 

]1021[. 

قطعھ 
لقضاء 
حاجة 

المؤمن 
وقبل 
إتمامھ 
الشوط 
الرابع 
تلزمھ 

اإلعادة ، 
و بعده 
یكتفي 
باإلتمام

]1022[ 

السید 
الخام
 نائي

یجوز 
قطعھ 

وإن كان 
األحوط 
عدم 
قطعھ 
بنحو 
تفوت 
المواالة

]1024[ 

األحوط 
اإلعادة 

لو حصل 
المنافي 
وكان 
القطع 
قبل 

النصف 
وأما لو 

لم یحصل 
المنافي 

لم نعثر 
لھ على 

 رأي

یجوز 
عھ قط

للفریضة 
فإن كان 
قطعھ بعد 
النصف 

أتمھ وأما 
قبلھ فإن 

تخلل 
فصل 
طویل 

لم نعثر 
لھ على 

 رأي

یجوز 
بنحو ال 
یتخلل 
فصل 
طویل 
یذھب 

لمواالة با
على 
األحوط

]1027[ 



 106

فال إعادة 
وكذا ال 
تجب 

اإلعادة 
بعد 

النصف 
وإن 

حصل 
المنافي 
إذا كان 
القطع 
ألجل 

الصالة 
ونحوھا

]1025[. 

فاألحوط 
اإلعادة 

وإال 
فلیتم

 .ه]1026[

الشیخ 
الشیخ 
حسین 
العص
 فور

ال یجوز 
إال 

لدخول 
البیت أو 
لصالة 
فریضة 
أو نافلة 
یخاف 

فوتھا أو 
قضاء 
حاجة 
لمؤمن 

لم نعثر 
لھ على 

 رأي

یجوز 
لضرور

ة كوجع 
البطن 

فإن كان 
قبل 
إتمام 
الرابع 
بطل 

طوافھ 
وإن 
كان 

یجوز 
ألجل 

الصالة 
فریضة 
أو نافلة 
یخاف 

فوتھا فإن 
كان قبل 
إتمام 
الرابع 
بطل 

طوافھ 

یجوز 
لقضاء 
حاجة 
  المؤمن

فإن كان 
قبل إتمام 
الرابع 
بطل 

طوافھ 
وإن كان 

بعده 
أتمھ بعد 

یجوز 
بدون 

الخروج 
من 

المطاف 
دون وب

نیة 
القطع 
وبنحو 
یصدق 
التوالي 
العرفي
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أو 
لضرورة 

من 
صداع 
ونحوه

]1028[. 

بعده 
أتمھ بعد 
زوال 
العذر

]1029[  
  

وإن كان 
بعده أتمھ 

بعد 
انتھاء 
الصالة

]1030[  
   
  

قضائھا
]1031[ 

]1032[ 

   
   

الشیخ 
 بھجت

لم نعثر 
لھ على 
 رأي 

إذا خرج 
الطائف 

من 
المطاف 

إلى 
الخارج 
من دون 
عذر فإن 

فاتتھ 
المواالة 
العرفیة 
بطل 

طوافھ 
ولزمتھ 
إعادتھ 
على 
  األحوط

وإن لم 
تفت 

إذا التجأ 
لقطع 

الطواف 
والخرو
ج عن 
المطاف 
لصداع 
أو وجع 
أو نحن 
ذلك فإن 
كان قبل 

 إتمام
الرابع 
بطل 

طوافھ 
وإن 
كان 
بعده 

فإن كان 

إذا قطعت 
الصالة 
طوافھ 
فتارة ال 
یكون 
مخًال 

بالمواالة 
وحینھا ال 

إشكال 
وأما مع 
اإلخالل 
فإن لم 

یتم 
الطائف 
أربعة 
أشواط 
فالالزم 
اإلحتیاط 
باإلكمال 

یجوز 
قطعھ 
لعیادة 
مریض 

أو 
لقضاء 
حاجة 

لنفسھ أو 
ألحد 

إخوانھ 
المؤمنین 

ولكن 
تلزمھ 
اإلعادة 
إذا كان 
الطواف 
فریضة 
وكان ما 
أتى بھ 

یجوز 
بنحو ال 
تفوت 

المواالة 
ومع 

فواتھا 
یعید 
.الطواف

]1037[ 
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المواالة 
وجب 
إكمالھ 

.]1033[ 

غیر 
قادر 
على 

اإلكمال 
فاألحوط 

أن 
یصبر 
إلى أن 
یضیق 
وقت 

الطواف 
فإن لم 
تحصل 

لھ 
القدرة 
یحملون

ه 
ویطوفو
ن بھ 

وإذا لم 
یكن ذلك 
ممكنًا 

یستناب 
عنھ في 
إكمال 

الطواف 
للمقدار 

ثم اإلعادة 
ومع 

اإلكمال 
یكفیھ أن 
یتمھا 
.سبعة

]1035[ 

شوطًا أو 
شوطین 
وأما إذا 

كان 
خروجھ 
بعد ثالثة 

شواط أ
فاألحوط 
لھ إعادة 
الطواف

]1036[. 
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.الباقي
]1034[ 

یجوز الحكیم
]1038[ 

إذا قطع 
وخرج 
عن 

المطاف 
فإن كان 
قد تجاوز 
النصف 
كان لھ 
إكمالھ 
والبناء 
على ما 
مضى 
وإن لم 
یتجاوز 
النصف 

طل ب
طوافھ 
وكان 
علیھ 

استئنافھ
]1039[.  

إذا قطع 
وخرج 
عن 

المطاف 
فإن كان 

قد 
تجاوز 
النصف 
كان لھ 
إكمالھ 
والبناء 
على ما 
مضى 
وإن لم 
یتجاوز 
النصف 

بطل 
طوافھ 
وكان 
علیھ 

ستئناا
نعم .فھ 

مع 
العجز 
لھ أن 

یجوز 
قطعھ إذا 
أقیمت 
الصالة 

من قبلھم 
وكذا 
ألجل 
صالة 

 إذا الوتر
تضیق 
وقتھا 

ویبني في 
الموضعی

ن على ما 
وقع من 
الطواف 

ویتمھ بعد 
الصالة 
وإن لم 
یتجاوز 
النصف 

نعم 
األحوط 
وجوبًا 

اإلقتصار 

ذا قطع 
وخرج 
عن 

المطاف 
فإن كان 
قد تجاوز 
النصف 
كان لھ 
إكمالھ 
والبناء 
على ما 
مضى 
وإن لم 
یتجاوز 
النصف 
بطل 

طوافھ 
وكان 
علیھ 

استئنافھ
]1042[.  

یجوز أن 
یستریح 

إذا 
أجھده 

الطواف 
ویتم 

طوافھ 
بعد ذلك 

وال 
یخرج 
من 

المطاف 
حینئذ 

فإن خرج 
جرى 
علیھ 

حكم من 
قطع 

الطواف 
على 

األحوط 
وجوبًا

]1043[. 
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یستنیب 
من یتم 
طوافھ 
وال 
یجب 
علیھ 

انتظار 
القدرة 
على 

اإلكمال 
بنفسھ

]1040[. 

في ذلك 
على ما 
إذا لم 

یخرج من 
المسجد

]4110[. 

الشیخ 
یوسف 

العص
 فور

یفھم 
منھ عدم 

 جوازال

قد یفھم 
منھ 

 .البطالن

یج       وز 
قطع        ھ 
للم  رض 
ث  م یبن  ي 
عل  ى م  ا 
م       ضى 
إن أكمل  
األربع   ة 

وإال 
وج        ب 
علی         ھ 

. االع  ادة
وك          ذا 
ل     دخول 
الكعب      ة 

یج           وز 
قطع            ھ 
ل          صالة 
الفری    ضة 
وك              ذا 
یج           وز 
قطع            ھ 
ل          صالة 
ال   وتر أي 
ال          شفع 
والوتر ث م   
یبني على  
م  ا م  ضى  
وإن ل        م 
یبل               غ 

یج          وز 
قطع          ھ 
لحاجة لھ  
أو ألخی   ھ 
الم       سلم 
ف  إن ك  ان  
قطع          ھ 
عل            ى 
ش   وط أو 
ش    وطین 
بط             ل 
وأعاد إن  
ك   ان ف   ي 
فری   ضة، 
وبن           ى 

- 
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ث  م یعی  د  
  .مطلقا
  

. الن     صف
والمق  صو

د 
بالن     صف 
إكم           ال 

  . األربعة
  

عل   ى م   ا 
مضى إن  
ك   ان ف   ي 

  .نافلة
وإن 
قطعھ 

على أكثر 
من ذلك 
بنى على 
ما مضى 

في 
 الحالین

  
ھل یجوز قطع الطواف واستئنافھ من : ﴿المسألة السادسة عشر﴾ 

  ول؟أ
 من قطع طوافھ لیس لھ على األحوط وجوبًا أن یعید ):]1044[الخمیني(

الطواف من أول األمر إن كان القطع بعد الشوط الرابع فلو فعل 
ص ثم یصلي صالة الطواف ثم یعید فاألحوط وجوبًا أن یتم ما كان نق

الطواف وصالتھ وإن كان القطع قبل الشوط الرابع وأعاد فاألحوط 
  .وجوبًا بعد صالة الطواف إعادة الطواف من جدید

 كان الطواف محكومًا بالصحة ولم تفت  إذا):]1045[السیستاني(
  .المواالة أشكل الحكم بالصحة نعم لو فعل ذلك عن جھل قصوري أجزأ

تیاج  ال یجوز ولكن لو فعلھ العتقاده باإلح:]1046[)التبریزي-الخوئي(
  .إلى اإلستئناف صح ما عملھ 

  . یجوز):]1047[اللنكراني(
  

إذا لم یستطع الطائف أن یكمل طوافھ : ﴿المسألة السابعة عشر﴾ 
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 النائب أم یجب إعادتھ لضرورة واضطر لإلستنابة فھل یكتفى بإكمال
  من أول؟

  . تصح ویكتفى بھ ):]1050[بھجت-]1049[الحكیم-]1048[الخمیني(
  .ب الطواف بأكملھ یعید النائ):]1051[مكارم(
 إذا علم مسبقًا عجزه عن إتمام الطواف استناب ):]1052[السیستاني(

للتمام وكذا إذا طرأ علیھ العجز قبل إتمام الشوط الرابع وأما إذا طرأ 
  .إتمامھ فاألقرب جواز اإلستنابة للباقيالعجز بعد 

  
 فما  لو نقص بعض أشواط الطواف سھوًا: ﴿المسألة الثامنة عشر﴾ 

  حكم ذلك؟
 إن جاوز النصف فاألقوى وجوب ):]1054[اللنكراني-]1053[الخمیني(

اإلتمام و ] وجوبًا [ فحینئذ األحوط , إال أن یتخلل الفعل الكثیر , إتمامھ 
و لكن األحوط اإلتمام و , و إن لم یجاوزه أعاد الطواف . اإلعادة 
  .واإلحتیاط استحبابي في الموردین عند اللنكراني. ]استحبابًا[ اإلعادة 

و إن كان قبل ,  إن كان بعد إتمام أربعة أشواط أتمھ ):]1055[مكارم( 
  . و إال أعاد الطواف, لھ ذلك و لم تفت المواالة جاز لھ تكمی

و لم یخرج من المطاف ,  إن تذكر قبل فوات المواالة ):]1056[الخوئي(
 وأّما إذا كان تذّكره بعد فوات المواالة أو. أتي بالباقي و صح الطواف 

بعد خروجھ من المطاف، فإن كان المنسّي شوطًا واحدًا أتى بھ وصّح 
طوافھ أیضًا وإن لم یتمكن من اإلتیان بھ بنفسھ ولو ألجل أن تذكره 
كان بعد إیابھ إلى بلده استناب غیره، وإن كان المنسي أكثر من شوط 
واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص، واألولى إعادة الطواف بعد 

  . ثم اإلعادة م، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فاألحوط اإلتماماإلتما
و لم یخرج من المطاف , إن تذكر قبل فوات المواالة   ):]1057[بھجت(

إذا كان تذّكره بعد فوات المواالة أو وأّما . أتي بالباقي و صح الطواف 
بعد خروجھ من المطاف، فإن كان المنسّي شوطًا واحدًا أتى بھ وصّح 
طوافھ أیضًا وإن لم یتمكن من اإلتیان بھ بنفسھ ولو ألجل أن تذكره 
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كان بعد إیابھ إلى بلده استناب غیره، وإن كان المنسي أكثر من شوط 
قص، ، وإن كان المنسي أربعة أو واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما ن

  .أكثر فعلیھ إعادة الطواف
 إذا نقص من طوافھ سھوا فإن تذكره قبل فوات ):]1058[التبریزي(

ي وصح طوافھ ، وأما إذا المواالة ولم یخرج بعد من المطاف أتى بالباق
كان تذكره بعد فوات المواالة أو بعد خروجھ من المطاف ، فإن كان 
المنسي شوطا واحدا أتى بھ وصح طوافھ أیضا ، وإن لم یتمكن من 
اإلتیان بھ بنفسھ ولو ألجل أن تذكره كان بعد إیابھ إلى بلده استناب 

بعة فاألحوط غیره ، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أر
إتمام ما نقص ، ثم إعادة الطواف بعد اإلتمام ، وكذا إذا كان المنسي 

  .أربعة أو أكثر 
 إذا نقص من طوافھ سھوا ، فإن تذكره قبل فوات ):]1059[الوحید(

االة ولم یخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصح طوافھ ، وإن المو
تذكره بعد فوات المواالة أو بعد خروجھ من المطاف ، فإن كان 
المنسي شوطا واحدا أتى بھ وصح طوافھ أیضا ، وإن لم یتمكن من 

 -ولو ألجل أن تذكره كان بعد إیابھ إلى بلده  ( -اإلتیان بھ بنفسھ 
 ، وھذا الحكم یجري في ما إذا كان المنسي استناب غیره بال إشكال

شوطین أو ثالثة أیضا على األقوى ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر 
  . فاألحوط اإلتیان بطواف واحد بقصد األعم من اإلتمام والتمام 

 إن تذكره قبل فوات المواالة أتى ):]1061[فضل اهللا-]1060[السیستاني(
بالباقي وصح طوافھ ، وأما إذا كان تذكره بعد فوات المواالة فإن كان 

 وإن .  أو ثالثة أتى بھ وصح طوافھ أیضاالمنسي شوطا أو شوطین
كان المنسي أكثر من ثالثة رجع وأتم طوافھ ثم أعاده على األحوط 

  .وجوبًا
ده یكمل بعد  قبل فوات المواالة یرجع ویتم وبع):]1062[زین الدین(

  .النصف ویعید على األحوط وقبلھ یعید 
 إذا فاتت المواالة و كان المنسي شوطًا أو اثنین ):]1063[الشیرازیان(
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  .بعة تعینت إعادة الطوافأو ثالثة أتى بھ وأما لو كان قبل إكمال األر
 من نقص من طوافھ عمدًا أو سھوًا أجزأه تدارك ما ):]1064[الحكیم(

نقص إال مع الخروج عن المطاف فإن األحوط وجوبًا لھ االستئناف إذا 
روج قبل تجاوز النصف أما إذا كان بعد تجاوز النصف فإنھ كان الخ

یتم ما نقص، ومن نقص من طوافھ شوطًا غیر عامد وجب علیھ 
إكمالھ بشوط واحد بنفسھ فإن فاتھ ذلك حتى أتى أھلھ وجب علیھ أن 

  .یستنیب فیھ لكنھ ال یمنعھ من التحلل من اإلحرام
ن كان عامدا بطل  إذا نقص عدد طوافھ فإ):الشیخ یوسف العصفور(

وإن كان جاھال أو ناسیا وكان الناقص شوطا واحدا فال إشكال .طوافھ
في أنھ یجب علیھ البناء واإلتیان بالشوط الناقص بنفسھ إن تمكن وإال 

ولو كان الناقص أكثر من شوط ، سواء تجاوز النصف أم لم . استناب
إلعادة والمشھور ھو وجوب ا. یتجاوز فإن المسألة عندي محل إشكال

  .من رأس
  

  ما حكم الزیادة في الطواف سھوًا؟: ﴿المسألة التاسعة عشر﴾ 
 إن كان الزائد أقل من ):]1067[مكارم-]1066[اللنكراني-]1065[الخمیني(

ولو كان شوطا أو أزید فاألحوط إتمام سبعة . شوط قطع وصح طوافھ 
د القربة من غیر تعیین االستحباب أو الوجوب ، أشواط أخر بقص

وصلى ركعتین قبل السعي ، وجعلھما للفریضة من غیر تعیین للطواف 
وذیل  .األول أو الثاني ، وصلى ركعتین بعد السعي لغیر الفریضة

  ).على األحوط األولى( اللنكراني بقولھ 
 إن كان ):]1071[بھجت-]1070[الوحید-]1069[التبریزي-]1068[الخوئي(

الزائد أقّل من شوط قطعھ وصّح طوافھ، وإن كان شوطًا واحدًا أو أكثر 
 .ًال بقصد القربة المطلقةفاألحوط أن یتّم الزائد ویجعلھ طوافًا كام

 أن األحوط أن یأتي بركعتي الفریضة قبل السعي أما بھجتوأضاف 
 الوحید  كما أضاف.ركعتا النافلة فلھ أن یؤخرھا إلى ما بعد السعي

ثم یصلي ركعتین خلف المقام قبل السعي وركعتین بعد السعي : ( قولھ
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  .وإن كان األقوى كفایة الركعتین قبل السعي
 إن تذكر بعد بلوغ الركن العراقي أتم الزائد طوافا ):]1072[نيالسیستا(

كامال ، واألحوط أن یكون ذلك بقصد القربة المطلقة من غیر تعیین 
ات ، واألفضل ، بل األحوط الوجوب أو االستحباب ثم یصلي أربع ركع

أن یفرق بینھا بأن یأتي بركعتین قبل السعي لطواف الفریضة 
وھكذا الحال فیما إذا كان تذكره قبل بلوغ . وبركعتین بعده للنافلة 

  . الركن العراقي على األحوط
ولو كان .  إن كان الزائد أقل من شوط قطعھ ):]1073[الشیرازیان(

و , شوطا أو أزید فاألحوط لھ إكمال الطواف الثاني و یكون نافلة 
 و یصلي للطواف الثاني بعد السعي, یصلي للطواف األول قبل السعي 

.  
 أن یكون -أ : إذا زاد في طوافھ سھوًا، فھنا حاالت: )]1074[فضل اهللا(

 أن یكون الزائد -ب . الزائد أقل من شوط، فھنا یقطعھ وطوافھ صحیح
 كما في شوطًا واحدًا أو أكثر ویكون بعد طوافھ األول سعي واجب 

علیھ أن یتّم الزائد على طوافھ األول إلى طواف العمرة أو الحج ـ، ف
سبعة أشواط، ثّم یصّلي ركعتین لطوافھ األول الواجب، ثم یسعى ثّم 

 أن یكون -ت . یصّلي ركعتین لطوافھ الثاني الزائد بعد إتمام السعي
الزائد شوطًا أو أكثر، لكن ال سعي بعده، كما في طواف النساء، فإن 

ثانیًا، ثم یصلي ركعتین للطواف األول، ثم علیھ حینئٍذ أن یتّمھ طوافًا 
  .ركعتین للطواف الثاني الزائد

 لو تذكر قبل إكمال شوط قطعھ وإال ):]1075[الشیخ حسین العصفور(
  .الة الفریضة على السعي والنافلة بعدهأتمھ سبعًا استحبابًا وقدم ص

 لو تذكر قبل إكمال شوط قطعھ وإال أتمھ سبعًا على ):]1076[زین الدین(
ھ ھو األحوط وجوبًا ویأتي بالثاني بقصد االمتثال الحتمال كون

  .الفریضة وقدم صالة الفریضة على السعي والنافلة بعده
 من زاد في طوافھ سھوًا فإن لم یكمل شوطًا كان لھ ):]1077[الحكیم(

شوطًا أتم أربعة عشر قطعھ ویجتزئ باألشواط السبعة وإن أكمل 
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شوطًا وكان لھ طوافان فإن كان شرع في طواف الفریضة جعل الثاني 
ھو الفریضة واألول نافلة وصلى للفریضة ركعتین ثم ذھب للسعي فإذا 
أتمھ رجع وصلى ركعتین لطواف النافلة وإن لم یلتفت حتى فرغ من 

  .طوافھ وخرج عن المطاف فاألحوط وجوبًا أن یعید الطواف
أنھ لو زاد ) ره( المشھور بین األصحاب ):شیخ یوسف العصفورال(

على السبعة سھوا، أكملھا أسبوعین، وصلى الفریضة أوال وركعتي 
واألخبار في ذلك مختلفة، ومقتضى الجمع بینھا ھو .النافلة بعد السعي

التخییر بین األمرین، بمعنى أنھ إن شاء نوى إبطال الطواف األول 
د وأضاف إلیھ ستة أخرى وصلى ركعتین لھ فقط، واعتد بالشوط الزائ

وإن شاء اعتد بھ ونوى طوافا آخر یكون ھو الواجب ویصلي لھ 
والمستفاد من مجموع .ركعتین، ویجعل األول مستحبا ویصلي لھ

 في حال اختیار اإلعتداد باألول -أخبار المسألة أن الطواف الثاني 
وأما بالنسبة .ل ھو النافلة ھو الفریضة، واألو-واإلتیان بتتمة الثاني 

إلى الصالة فالعكس، ألن الركعتین األولتین ھما الفریضة والركعتین 
 أي -ومما یستفاد منھا أیضا وجوب اإلعادة .األخیرتین ھما النافلة

وإتفقت األخبار . وأنھ ال یجزأ اإلعتداد باألول وإلغاء الزائد-اإلتمام 
ھ بستة إنما ھو مع إتمام على أن البناء على الشوط الزائد وإتمام

الشوط وحصول الذكر بعد تمامھ، أي الوصول إلى ركن الحجر 
األسود، وأما لو حصل الذكر قبل إتمام الثامن فال إضافة، بل یلغي 

وما دلت علیھ األخبار ھو وجوب التفریق بین .الزائد وال شيء علیھ
صالتي الطوافین بأن یصلي ركعتي طواف الفریضة بعد الطوافین 

  .مباشرة، ویصلي صالة الطواف المستحب بعد السعي
  

  ما حكم الشك في النقیصة بعد االنصراف؟: ﴿المسألة العشرون﴾ 
  . حتیاط بنى على الصحة على إشكال فال یترك اال):]1078[الخمیني(
 إذا دخل في عمل آخر كصالة الطواف فال یعتني ):]1079[اللنكراني(

  .بشكھ و كذا بعد اإلنصراف
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 بعد الفراغ ):]1083[بھجت-]1082[التبریزي-]1081[ الوحید-]1080[الخوئي(
من الطواف والتجاوز من محّلھ لم یعتن بالشّك، كما إذا كان شّكھ بعد 

  .دخولھ في صالة الطواف
الشیخ یوسف -]1086[مكارم-]1085[زین الدین-]1084[الشیرازیان(

 إذا شك في عدد األشواط بعد ):]1087[الشیخ حسین العصفور-العصفور
في صحتھا و كان شكھ بعد الفراغ من طوافھ لم یلتفت الطواف أو شك 

   .فیبني على صحة طوافھ, 
 ال یعتني بعد الفراغ أو التجاوز كما ):]1089[فضل اهللا-]1088[السیستاني(

  .إذا كان بعد فوات المواالة أو بعد الدخول في الصالة
ن شك بعد الطواف واإلنصراف أي بعد الخروج  م):]1090[الخامنائي(

  .من المطاف ال یعتني بشكھ
  . ال یعتني بعد الفراغ والمضي):]1091[الحكیم(

  
   في الطواف؟ما حكم كثیر الشك: ﴿المسألة الحادیة والعشرون﴾ 

-]1095[السیستاني-]1094[بھجت-]1093[اللنكراني-]1092[الخمیني(
 ال ):]1099[محمد الشیرازي -]1098[ فضل اهللا-]1097[صادق -]1096[مكارم

 أن األحوط استنابة شخص الخمیني واللنكرانيیعتني بشكھ ، وأضاف 
  . وثیق لحفظ األشواط

 یعتني بشكھ فعدم اإلعتناء یختص ):]1101[الحكیم-]1100[الخوئي(
 ت الصالة إال أن یبلغ الوسواس فال یعتني حینئذ واحتاطبركعا

 وإن أفتى بعدم ]1102[ بذلك في المجلد الثاني من الصراطالتبریزي
  . والجزء الرابع]1103[اإلعتناء في الجزء األول

  
ھل یجوز لمن شك في أثناء الطواف أن : ﴿المسألة الثانیة والعشرون﴾ 

  یستمر في طوافھ إلى أن یجزم بعدده؟
 ):]1107[زین الدین–]1106[بھجت-]1105[السیستاني– ]1104[الخمیني(

  .یجوز
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 من شك أثناء الطواف أو السعي :209س) فتاوى الحج للحكیم(
صواب العدد الذي فاستمر في العمل على حالة الشك وبعد ذلك اقتنع ب

ال یصح إال إذا كان زمان الشك قلیًال بالمقدار : بنى علیھ فھل یصح؟ ج
الذي یتوقف علیھ االستذكار عند االلتفات فإن الغافل إذا التفت لما ھو 
عالم بھ یحتاج إلى أمد قصیر لیتأكد لھ ما بعلمھ وھو یسیر بطبیعتھ 

  .فمثل ذلك ال یضر
اء طوافھ في عدد أشواطھ ومع ذلك إذا شك الطائف أثن):4الصراط(

طاف شوطًا أو بعضھ ثّم حصل لھ العلم بعددھا، ھل یصح طوافھ؟ 
 .األحوط إعادتھ بعد صالة الطواف، واهللا العالم; بسمھ تعالى

الطائف رّبما یشك في عدد األشواط ولكن یزول شكھ  ):4الصراط(
ل لو زا; بمجرد التروي، فھل یضر ذلك بصحة طوافھ؟بسمھ تعالى

شكھ قبل أن یستمر في طوافھ صح طوافھ وإّال فاألحوط إعادة الطواف 
  .بقصد األعم من التمام واإلتمام، واهللا العالم

إذا أكمل : س ): اللنكراني–جامع المسائل أسئلة الحج والعمرة (
طوافھ مترّددًا في صحتھ أو شاكًا في عدد األشواط ثّم تیّقن بصحتھ 

إّنھ مع الشك في :  فھل یصّح عملھ؟جوعدم نقصان فیھ وال زیادة،
. العدد یستأنف لبطالن طوافھ بمجّرد عروض الشك والتردید في العدد

  .وأّما الشك في الصحة من جھة ُاخرى فال یضّر بھ
ال یستمر في طوافھ بل یجري على ما یقتضیھ الحكم  ):]1108[فضل اهللا(

  .بحسب مورد الشك
  

 في حصول الخلل في بعض  من شك: ﴿المسألة الثالثة والعشرون﴾ 
  طوافھ ھل لھ أن یعید بنیة األعم من التمام واإلتمام؟

ال یجزي اإلتیان بطواف واحد مردد بین اإلتمام   ):]1109[الخمیني(
  .والتمام بل المتعین اإلتمام ثم اإلعادة

 ھل عدم اإلكتفاء بطواف كامل بنیة ):823 س- السیستاني–ملحق (
األعم من التمام واإلتمام في موارد اإلحتیاط باإلتمام ثم اإلعادة على 
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  .على سبیل اإلحتیاط:  الجواب أو اإلحتیاط ؟نحو الفتوى
 في الموارد التي یجب احتیاطًا إتمام :353س) فتاوى الحج للحكیم(

الطواف وصالتھ ثم إعادتھما فھل یجوز اإلتیان بطواف بالقصد األعم 
یعني لو فرض بطالن ذلك المقدار الذي أداه فقد (من التمام واإلتمام 

ثم ) كان ذلك المقدار صحیحًا فقد أتمھأتى بسبعة أشواط صحیحة وإذا 
نعم یجزئ ذلك إال أن : یصلي صالة الطواف فھل یكفي ذلك أم ال؟ج

  .یخل بالمبادرة العرفیة بین الطواف المتمم وصالة الطواف
-]1113[الخوئي-]1112[ فضل اهللا-]1111[الشیرازیان-]1110[الوحید(

  . یجوز):]1114[التبریزي
  

وز للمتمتع بالحج أن یطوف ھل یج: ﴿المسألة الرابعة والعشرون﴾ 
  ندبًا بعد إحرامھ للحج وقبل الوقوف بعرفة؟

 األحوط وجوبًا للمتمتع عدم اإلتی ان بط واف م ستحب           ):]1115[الخمیني(
ن العم رة أو الح ج وإن ك ان ال ی ضر ذل ك              بعد اإلحرام وقب ل اإلنتھ اء م        

  .بھما كما ال یجب علیھ تجدید التلبیة
  . یجوز):]1116[صادق(
 یستحب للشخص إذا دخل المسجد الح رام للح ج أن           ):]1117[الشیرازي(

  .و األقوى الكراھة بعده , یطوف أسبوعًا قبل اإلحرام
وال یفتق ر بع ده     , واألح وط اس تحبابًا الت رك     , مك روه ): ]1118[زین الدین (

  .إلى تجدید التلبیة
 األح  وط وجوب  ًا أن ال یط  وف طواف  ًا  ):]1120[ التبری  زي-]1119[الخ  وئي(

  .فلو طاف جدد التلبیة بعد الطواف على األحوط وجوبًا, مندوبًا 
فل  و ,  األح  وط وجوب  ًا أن ال یط  وف طواف  ًا من  دوباً   ):]1112[السی  ستاني(

  .طاف فاألحوط األولى تجدید التلبیة
 إذا أح  رم المتمت  ع ب  الحج ح  رم علی  ھ أن ):]1123[ الوحی  د-]1122[الحك  یم(

لك  ن ل  و فع  ل ل  م یك  ن علی  ھ ش  يء، وال  . یط  وف بالبی  ت طواف  ًا م  ستحبًا
إال أن الوحی د    .وإن كان األحوط اس تحبابًا تجدی د التلبی ة        . ینقض إحرامھ 
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  ).األولى تجدید التلبیة(عبر 
 األفضل أن ال یفع ل ذل ك ول و فع ل فاألف ضل أن یج دد                 ):]1124[فضل اهللا (

  .التلبیة بعده
 یحرم عل ى المتمت ع أن یط وف م ستحبًا بع د         ):الشیخ حسین العصفور  (

  .ى عرفاتاإلحرام للحج وقبل الخروج إل
  . األحوط وجوبًا تركھ ولو فعل جدد التلبیة):]1125[الفیاض(
 األحوط األولى ع دم الط واف ول و فع ل ف األحوط تجدی د               ):]1126[بھجت(

ال یج وز بع د   : ق ال م ا لفظ ھ   ]1127[و في موضع آخر م ن مناس كھ     .التلبیة
  .لمندوب على األحوط الوجوبيإحرام حج التمتع الطواف ا
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  صالة الطواف: الباب الثامن
  :وفیھ مسائل

  :صالة الطواف وزحمة ما حول المقام: ﴿المسألة األولى﴾ 
مقام بحیث یكون المقام بینھ  األحوط إیقاعھا خلف ال):]1128[الخمیني(

وبین الكعبة لو تعذرت الصالة خلف المقام لالزدحام یصلي عند المقام 
من الیمین أو الیسار ، ولو لم یمكنھ أن یصلي عنده یختار األقرب من 
الجانبین والخلف ، ومع التساوي یختار الخلف ، ولو كان الطرفان 

 عنده ال یبعد أقرب من الخلف لكن خرج الجمیع عن صدق كونھا
االكتفاء بالخلف ، لكن األحوط إتیان صالة أخرى في أحد الجانبین مع 
رعایة األقربیة ، واألحوط إعادة الصالة مع اإلمكان خلف المقام لو 

  . تمكن بعدھا إلى أن یضیق وقت السعي
قریبا منھ ) ع(  تجب الصالة خلف مقام إبراھیم):]1129[الخامنائي(

بشرط عدم مزاحمة اآلخرین ، فإن لم یتمكن من ذلك صّلى في المسجد 
الحرام خلف المقام ولو بعیدا عنھ ، بل ال یبعد االجتزاء بإتیانھا في أي 

  . موضع من المسجد الحرام
 كّلما قرب إلى المقام كان أفضل، لكن على النحو ):]1130[اللنكراني(

إذا لم یستطع الوقوف خلف مقام إبراھیم . الذي ال یزاحم اآلخرین
 محل بسبب االزدحام وجب علیھ الصالة عند احد جانبي المقام في

إذا لم یستطع الصالة عند احد . یصدق علیھ انھ صّلى عند مقام إبراھیم
جانبي المقام فاألحوط أن یصّلى خلف المقام و إن وجد في الجانبین 
مكان اقرب إلى المقام من الخلف، و مع تساوي األمكنة الثالثة من 
جھة القرب إلى المقام و عدم صدق الصالة في المقام عرفا علیھا، 

  .حوط الصالة في جھة الخلففاأل
 إذا كان الزحام شدیدًا یجوز اإلتیان بھذه الصالة على ):]1131[مكارم(

وخاصة إذا كانت جماعة . أحد جانبي مقام إبراھیم أو خلفھ مع فاصلة 
لطائفین حول البیت المعظم كبیرة جدًا بحیث تصل دوائر الطائفین إلى ا

 ففي  .خلف مقام إبراھیم، فیكون اإلتیان بصالة الطواف ھناك صعبًا

alsharigi
clipart
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ھذه الصورة ینبغي عدم اإلصرار على اإلتیان بصالة الطواف على 
مقربة من مقام إبراھیم، بل یصلیھا حیث ال توجد فیھ ھذه المشكلة، 

بعض العوام من شّد األیدي والسواعد بعضھا ببعض إلیجاد وما یفعلھ 
طوق حول المصّلي حتى یأتي بصالة الطواف قریبًا من مقام إبراھیم ال 
ضرورة لھ، بل ال یخلو عن إشكال إذا كان فیھ مزاحمة للطائفین أو 

  .لسائر المصلین
 األحوط لزوم اإلتیان بھا خلف المقام بنحو یصدق معھ ):]1132[بھجت(

الصالة عند المقام وفي صورة عدم التمكن والبعد المفرط یأتي بھا إلى 
و إذا لم یكن ذلك ممكنًا أیضًا یراعي األقرب فاألقرب إلى , أحد جانبیھ 

و في صورة دوران األمر , راعاة االحتیاط خلف المقام و جانبیھ مع م
بین بعض مراتب الخلف و أحد الجانبین یحتاط بالجمع في الصالة بل 
باإلعادة بعد التمكن من الصالة خلف المقام حتى لو كان في آخر وقت 

   . اإلمكان
إن لم یتمكن فیصلى في أي مكان من : ]1133[ )التبریزي-الخوئي(

  . المسجد مراعیا األقرب فاألقرب إلى المقام على األحوط
مكن من ذلك فاألحوط أن یجمع بین  إن لم یت):]1134[السیستاني(

ومع . الصالة عنده في أحد جانبیھ ، وبین الصالة خلفھ بعیدا عنھ 
ومع تعذرھما معا یصلي في . تعذر الجمع كذلك یكتفي بالممكن منھما 

أي مكان من المسجد مراعیا لألقرب فاألقرب إلى المقام على األحوط 
قام قریبا منھ بعد ذلك إلى ولو تیسرت لھ إعادة الصالة خلف الم.األولى

  .أن یضیق وقت السعي أعادھا على األحوط األولى
 تكون الصالة عند المقام من أحد الجانبین، أو ):]1135[الشیرازیان(

فإن لم یتیّسر لھ ذلك یصلیھا حیث شاء من خلفھ إلى نھایة المسجد، 
  . المسجد الحرام

 محّل اإلتیان بھا الجھة التي یقع فیھا مقام ):]1136[فضل اهللا(
 أن یراعى فیھا األقرب مستقبًال للكعبة المعّظمة، ویجب) ع(إبراھیم

ھذا، وینبغي للحّجاج االلتفات إلى عدم جواز . إلى المقام فاألقرب
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مزاحمة الطائفین حول الكعبة، فیبتعد الذي یرید اإلتیان بالصالة إلى 
المكان الذي ینقطع فیھ الطواف في الجھة المذكورة، ویصّلي فیھا، 

ر بالطمأنینة خصوصًا أن اإلتیان بالصالة في مكان الطواف قد یض
وإذا لم یتمّكن من اإلتیان بالصالة في . التي ھي شرط لصحة الصالة

تلك الجھة صّلى في أّي مكان من المسجد، بعد المقام ال قبلھ، 
وال یجب في . واألفضل أن یراعي أیضًا األقرب فاألقرب إلى المقام

مراعاة األقرب إلى المقام فاألقرب أن یتكّلف المصلي الصالة في 
 مستوفیًة -مطاف األقرب إذا احتمل احتماًال معتدًا بھ أن الصالة ال

 أن یبتعد عن المقام - ابتداًء - غیر ممكنة عنده، فیمكنھ -لشروطھا 
  . بالمقدار الذي یظن معھ أن صالتھ فیھ ممكنة

 خلف المقام قریبا منھ بحیث یصدق علیھ أنھ ):]1137[زین الدین(
صالھما عنده ، وتكفیھ الصالة كذلك سواء صلى موازیا للصخرة 
بموقفھ أم صلى خلفھا من أحد جانبیھا ، وإذا لم یتیسر لھ أن یصلي 
الركعتین قریبا من المقام لكثرة االزدحام أو النشغال الموضع 

ن كفاه أن یصلیھما خلف المقام عرفا من المسجد الحرام بالطائفی
بحیث یكون المقام موازیا لموقفھ وفي قبلتھ وإن كان بعیدا عنھ ، فإن 

 الحرام ویراعي  لم یتمكن من ذلك صالھما حیث شاء من المسجد
ثم إذا تمكن . االقرب فاالقرب إلى الموضع الذي یكون فیھ خلف المقام 

  .حوط لھ أن یعید صالتھ ثم یعید السعي بعدھامن الصالة خلفھ فاأل
 خلف المقام قریبًا منھ بنحو یصدق عرفًا أنھ عنده ):]1138[الحكیم(

من بقاع ومع تعذره فاألحوط وجوبًا رعایة األقرب فاألقرب إلیھ 
المسجد مع المحافظة على كونھ خلفھ وال یجب االنتظار من أجل 

  .القدرة على ایقاعھا بقربھ إال مع قصر المدة فاألحوط وجوبًا االنتظار
ام ، ومع عدم التمكن من اإلتیان بھا قریبا  خلف المق):]1139[الوحید(

من المقام لكثرة الناس یجوز اإلتیان بھا خلف المقام إلى ما یقرب من 
ظالل المسجد ، وإن لم یتمكن من ذلك أیضا صلى قریبا منھ في أحد 
جانبیھ على األحوط ، ومع عدم التمكن منھ أیضا یصلي في أي مكان 
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  .من المسجد 
 یصلیھا خلف المقام بحیث یجعلھ قبلة ):]1140[رالشیخ حسین العصفو(

لھ أو یصلیھا عند أحد جانبیھ وإن كان األول أفضل فلو صلى حیث 
  .و غیرهكان من المسجد أو في غیره لم تصح صالتھ وإن منعھ زحام أ

وإذا منعھ زحام .  تجب الصالة عند المقام):الشیخ یوسف العصفور(
وفي .أو غیره عن الصالة خلف المقام جاز الصالة إلى أحد جانبیھ

بعض األخبار إشارة إلى القرب وعدم التباعد بحیث تصدق العندیة 
وفي بعض األخبار جواز صالة طواف النساء حیث شاء من .بذلك

وأما صالة الطواف المستحب فتجوز .حوط عند المقامالمسجد إال أن األ
  .في أي مكان من المسجد

  
﴿المسألة الثانیة﴾ ھل یجوز تشكیل حلقات ألجل صالة الطواف وإن 

  :استلزمت إیذاء الطائفین
 إذا أوجب ذلك توھین المذھب أو إیذاء بقیة الحج اج     ):]1141[اللنكراني(

  .أو منع اآلخرین من الطواف فال یجوز 
  . ال یجوز ):]1142[الخوئي(
  .]1144[ ال یجوز ذلك إذا كان فیھ مزاحمة للطائفین):]1143[التبریزي(
 ال م  انع م  ن إیج  اد ح  اجز عل  ى ش  كل ب  شریة أو       ):]1145[السی  ستاني(

غیرھ  ا لل  تمكن م  ن أداء ركعت  ي ط  واف الفری  ضة خل  ف المق  ام، ول  و       
اس  تلزم ذل  ك اإلس  اءة إل  ى الم  صلي م  ن قب  ل بع  ض الط  ائفین بم  ا ی  شق 

تحملھ فلھ أداؤھا في مكان آخر من المسجد م ع مراع اة المرات ب       علیھ  
  .المذكورة في رسالة المناسك

ولك   ن یجتن   ب إض   رار الط   ائفین   , یج   وز ف   ي نف   سھ : )]1146[ص   ادق(
  .والمصّلین

  
  .صالة الرجل بجنب المرأة في ركعتي الطواف: ألة الثالثة﴾ ﴿المس

-]1150[ الحكیم-]1149[زین الدین-]1148[ الگلپایگاني-]1147[الخمیني(
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  . یكره ذلك):]1152[الشیرازیان-]1151[بھجت
 إذا كانت صالة طواف الرجل بمحاذاة المرأة ، فإن ):]1153[يالخامنائ(

كان الرجل متقدما علیھا ولو مقدارا قلیال فال إشكال في صحة 
  . شبرصالتھما، وكذا إن كان بینھما فصل ولو بمقدار 

 تصح صالة كل من ):]1156[الوحید-]1155[التبریزي-]1154[الخوئي(
الرجل والمرأة إذا كانا متحاذیین حال الصالة ، أو كانت المرأة متقدمة 

 ]1157[ التبریزي وذھب. إذا كان الفصل بینما مقدار شبر ، أو أكثر
 إلى صحة الصالة في مكة القدیمة مطلقًا ]1158[الشیخ حسین العصفور

.  
 یجوز في حال االضطرار وكذا عند الزحام بمكة ):]1159[السیستاني(

  .المكرمة
  . جائزة):]1160[فضل اهللا(
 إذا كان رعایة الفاصل یوجب تأخیر صالة الطواف ):]1161[اللنكراني(

 أو كان مسلتزمًا للعسر, وفوات المواالة العرفیة بین الطواف وصالتھ 
وإذا كانت المرأة من أھل السّنة فال یضّر تقّدمھا . والحرج فال یلزم ذلك

  .أو محاذاتھا
 ال یج   وز تق   دم الم   رأة عل   ى الرج   ل أو   ):ال   شیخ یوس   ف الع   صفور (

ویكف ي  . ویزول ذلك بالبع د بع شرة أذرع أو بحائ ل        .محاذاتھ في الموقف  
جد وی ستثنى م ن ھ ذا الحك م ال صالة ف ي الم س             .تقدم الرجل ولو ب صدره    

  .الحرام
  

  :صالة الطواف وحسن القراءة: ﴿المسألة الرابعة﴾ 
و كذا , یجب على المكلف أن یقرأ الفاتحة و السورة بشكل صحیح 

فإن لم یتمكن من ذلك و لو یتمكن من . التشھد و بقیة األذكار الواجبة
  : التعلم ففي المسألة أقوال

 صلى بما أمكنھ وصحت ، ولو أمكن تلقینھ فاألحوط ):]1162[الخمیني(
ذلك ، واألحوط االقتداء بشخص عادل ، لكن ال یكتفي بھ كما ال یكتفي 
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  .بالنائب
 إذا لم یستطع تعّلم القراءة أو األذكار الواجبة وجب ):]1163[اللنكراني(

و إذا استطاع تعیین . علیھ الصالة بالنحو الذي یستطیع و تكفى منھ
شخص یلقّنھ الصالة لزمھ ذلك واألحوط االقتداء في مقام إبراھیم 

جماعة ھذه، كما أّن اإلستنابة بشخص عادل و لكن ال یكتفي بصالة ال
  .غیر كافیھ أیضًا

 إذا لم یتمكن من القراءة بصورة صحیحة كامال بسبب ):]1164[مكارم(
اه المقدار الذي األمیة أو ألسباب أخرى رغم السعي والجھد الالزم كف

وإذا تمّكن من التعلم ولكنھ قّصر عصى، ولكن إذا ضاق . یقدر علیھ
الوقت ولم تبق فرصة للتعلم وجب أن یأتي بصالة الطواف بالمقدار 
الذي یقدر علیھ، وال حاجة إلى اإلستنابة، وفي اإلتیان بصالة الطواف 

  .جماعًة إشكال
إذا لم یتمكن منھا صحیحة فلیأت بصالة الطواف في ): ]1165[بھجت(

  .المقام جماعة لیتخلص من تشویش قراءة الحمد و السورة
 إن لم یكن متمكنا من ):]1168[الحكیم-]1167[التبریزي-]1166[الخوئي(

تصحیحھا فال إشكال في اجتزائھ بما یتمكن منھ في صالة الطواف 
وغیرھا ، وأما إذا تمكن من التصحیح لزمھ ذلك ، فان أھمل حتى 
ضاق الوقت عن تصحیحھا فاألحوط أن یأتي بصالة الطواف حسب 

كر  لم یذالحكیمإال أن  . إمكانھ وان یصلیھا جماعة ویستنیب لھا أیضًا
  .الجماعة

 إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم یكن متمكنا ):]1169[السیستاني(
من تصحیحھا أجزأه قراءة الحمد على الوجھ الملحون ، إذا كان 

 بھ ، و إال فاألحوط أن یضم إلى قراءتھ یحسن منھا مقدارا معتدا
وإذا . ملحونة قراءة شيء یحسنھ من سائر القرآن ، و إال فالتسبیح 

ضاق الوقت عن تعلم جمیعھ فإن تعلم بعضھ بمقدار معتد بھ قرأه ، 
( وإن لم یتعلم بعضھ أیضًا قرأ من سائر القرآن بمقدار یصدق علیھ 

ھذا في الحمد ، . أجزأه أن یسبح عرفا ، وإن لم یعرف ) قراءة القرآن 
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. وأما السورة فالظاھر سقوطھا عن الجاھل بھا مع العجز عن التعلم 
ثم إن ما ذكر حكم كل من لم یتمكن من القراءة الصحیحة وإن كان ذلك 

نعم ، األحوط األولى في ھذا الفرض أن یجمع بین . بسوء اختیاره 
ان بھا جماعة و اإلستنابة اإلتیان بالصالة على الوجھ المتقدم واإلتی

   . لھا
 أن ال یكون -أ : فھنا حالتان.  قد یخّل المكلف بذلك):]1170[فضل اهللا(

 یقرأ المكّلف متمّكنًا من القراءة الصحیحة، فھنا یكفي المكّلف أن
 أن یكون قادرًا على التصحیح، فھنا -ب . بالنحو الذي یقدر علیھ

 حتى ضاق - في ھذه الحالة -یلزمھ ذلك، فإن أھمل تصحیح قراءتھ 
الوقت عن التصحیح، فاألحوط وجوبًا أن یأتي بصالة الطواف حسب 

  . إمكانھ وأن یصّلیھا جماعة ویستنیب لھا أیضًا
 یجب التعلم على المكلف الجاھل إذا كان ملتفتا ):]1171[زین الدین(

یمكنھ التعلم ، ویجزیھ أن یتقن القراءة واألذكار الصحیحة من المرشد 
األحوط لھ الثقة فیتابعھ في صالتھ كلمة كلمة ، فإن لم یقدر على ذلك ف

أن یأتي بما یمكنھ من الصالة ثم یقتدي بعدھا بمن یصلي صالة 
الطواف الواجب ، فإن لم یجد اقتدى في صالتھ بمن یصلي الصالة 
الیومیة ، وتكون قدوتھ في ھذه الصورة برجاء المطلوبیة ، ثم 

  . یستنیب من یصلي عنھ ، فیجمع بین األمور الثالثة 
 إذا كان في قراءتھ لحن فإن لم یتمكن من تصحیحھا ):]1172[الوحید(

فال إشكال في اجتزائھ بما یتمكن منھ في صالة الطواف وأما إذا تمكن 
معلم من التصحیح لزمھ ذلك ویجزیھ أن یتلقن القراءة الصحیحة من 

حال فعل الصالة فإن لم یتمكن منھما حتى ضاق الوقت عن تصحیحھا 
فعلیھ أن یأتي بصالة الطواف بقراءتھ الملحونة واألحوط وجوبًا أن 

  .یصلیھا جماعة ویستنیب أیضًا
  

إذا كان جاھال باللحن أي الخطأ في قراءتھ وكان : ﴿المسألة الخامسة﴾ 
  : معذورا في جھلھ
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تصح صالتھ إذا ): ]1175[زین الدین-]1174[ الگلپایگاني-]1173[الخمیني(
  .كان معتقدًا صحة قراءتھ

-]1179[الوحید-]1178[التبریزي-]1177[السیستاني-]1176[الخوئي(
 صحت صالتھ ، وال ):]1182[فضل اهللا-]1181[مكارم-]1180[الخامنائي

   . حاجة إلى اإلعادة وإن علم بذلك بعد الصالة
  

 الخطأ في قراءتھ و لم إذا كان جاھال باللحن أي: ﴿المسألة السادسة﴾ 
  : یكن معذورًا في جھلھ

 تصح صالتھ إذا كان معتقدًا صحة ):]1184[زین الدین-]1183[الخمیني(
  .قراءتھ

 إذا كان مقصرًا وغافًال عن تقصیره ووقع في ):]1185[الگلپایگاني(
  .دة الصالة الخطأ فاألحوط كونھ كالناسي علیھ إعا

-]1189[الخامنائي-]1188[التبریزي-]1187[السیستاني-]1186[الخوئي(
 الالزم علیھ إعادتھا بعد التصحیح ، ):]1191[فضل اهللا-]1190[الوحید

  .  نسیاناویجري علیھ حكم تارك صالة الطواف
 إذا كان مقّصرًا وجب ـ بعد تعّلم القراءة الصحیحة ـ أن ):]1192[مكارم(

  .یعیدھا وإّال أثم وعصى
  

كعتیھ أقیمت لو انتھى من طوافھ وقبل اإلتیان بر: ﴿المسألة السابعة﴾ 
  :صالة الجماعة

 إذا فصلت صالة الجماعة في الحرم :200س) فتاوى الحج للحكیم(
بین الطواف وصالتھ فھل یصح للشخص أن یقوم بعمل عبادي آخر 
كالنافلة والفریضة وقراءة القرآن أو ال یجوز لھ ذلك وال یصح العمل 

  .یصح العمل المذكور: المذكور؟ج
إذا طاف الحاج ، وصار وقت  ) - 329 - ني الگلپایگا-إرشاد السائل(

صالة الجماعة ، ولم یتمكن من الصالة ثم دافعھ الحدث ، فخرج خارج 
الحرم ألجل الطھارة ، ثم جاء وصلى صالة الطواف في المسعى وعلم 
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وصلى صالة ) ع ( أنھا ال تصح ھناك ، فجاء إلى خلف مقام إبراھیم 
: لمواالة أم ال ؟ بسمھ تعالى الطواف ، فھل ھذا التأخیر یوجب فقد ا

 صح طوافھ وكذا صالتھ خلف المقام في مفروض السؤال ، واهللا العالم
.   
إذا طاف الحاج ، وصار  : 519س )3-الصراط ():التبریزي-الخوئي(

وقت صالة الجماعة ، ولم یتمكن من صالة الطواف ، ثم دافعھ الحدث 
ى صالة الطواف ، وخرج خارج الحرم ألجل الطھارة ، ثم جاء وصل

في المسعى ، وعلم أن الصالة ال تصح ھناك ، وجاء إلى خلف مقام 
وصالھا ، فھل ھذا التأخیر یوجب فقد المواالة أم ال ، ) ع ( إبراھیم 

نعم ھي مفوتة : وما ھو مقدار الفاصل الزمني الذي ال یضر ؟ الخوئي 
عبرة بعدم للمواالة المعتبرة ، فیعید الطواف قبلھا على األحوط ، وال

   . فوات المواالة العرفیة ، واهللا العالم
 ھل الفصل بین الطواف و صالتھ ):3ملحق-السیستاني:السؤال(

بصالة الجماعة یكون مبطًال للطواف علمًا أن صالة الجماعة تستغرق 
الظاھر عدم قدح الفصل بصالة الجماعة كما ال : نصف ساعة؟ الجواب

-السیستاني:السؤال (.ف نفسھیقدح الفصل بھا بین أشواط الطوا
 إذا انتھى الطائف من طوافھ فأقیمت صالة الجماعة في ):2ملحق

المسجد الحرام فلم یتمكن من أداء صالة الطواف إّلا بعد االنتھاء منھا 
إذا : فھل یضر ھذا الفصل بالمواالة بین الطواف و صالتھ؟ الجواب 

ره ذلك، و كذلك كانت الجماعة لصالة الفریضة و اشترك فیھا لم یض
إذا وقع الفصل بین الطواف و صالتھ بمقدار یسیر كعشر دقائق و إن 

 من ):2ملحق-السیستاني:السؤال(. لم یشترك في صالة الجماعة
انتھي من طوافھ فأقیمت صالة الجماعة في المسجد الحرام فأدى 

و لكن من جھة ) علیھ السالم(صالة الطواف بعیدًا من مقام إبراھیم 
یجزیھ و أن كان األحوط : منھ فھل یجزیھ عملھ؟ الجواب الخلف 

األولى إعادة الصالة خلف المقام قریبًا منھ و مع تخلل الفصل الطویل 
. بین الطواف و صالتھ فاألحوط األولى إعادتھما معًا
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 ال یسمح للنساء الصالة خلف المقام ):3ملحق-السیستاني:السؤال(
اصا إذا أّذن للجماعة حیث یجمعن مباشرة و إنما یدفعن بعیدًا عنھ خ

في مكان بعید عن المقام فإذا انتھت المعتمرة من طوافھا ھل یكفیھا 
أن تصلي في المكان البعید المحدود لھا ـ مع مراعاة كونھا خلف 
المقام ـ أم یجب علیھا االنتظار أو اإلعادة عن التمكن في مكان اقرب؟ 

  .اإلعادةیكفیھا ما ذكر و ال یجب علیھا : الجواب
ال یضر ھذا الفاصل، ولو صلى خلف المقام ضمن  ):]1193[فضل اهللا(

  . المطاف وكعتي الطواف أثناء تأیتھم للصالة جاز ذلك
 ال صالة والط واف لع دم        ال إشكال في ص حة     ):الشیخ یوسف العصفور  (

  .اشتراط المواالة في الطواف فضال عن ما بین الطواف والصالة
  

  :لو أخل بالمواالة المعتبرة بین الطواف وصالتھ: ﴿المسألة الثامنة﴾ 
 ال ):]1197[ الحكیم-]1196[ فضل اهللا-]1195[ الشیرازیان-]4119[الخمیني(

  .یجب إعادة الطواف
ھل الفصل بین الطواف وصالتھ   ):1ملحق-السیستاني: السؤال(

اعتبار : مبطل للحج أو العمرة أو انھ لیس بمبطل ویحرم فقط؟الجواب 
 الطواف وصالتھ وإن كان ھو األحوط وجوبًا عدم الفصل عرفًا بین

ولكن اإلخالل بھ ال یؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاتھ، بل لو 
أخل بھ عمدًا لزمھ إعادة الطواف وصالتھ احتیاطاًً، وإذا فات الوقت 
بحیث لم یمكن تداركھ بطل حجھ على األحوط ولو اخّل بھ عن جھل 

بًا أو معتمدًا على حجة شرعیة ـ أو قصوري ـ سواء أكان جاھًال مرك
أخل بھ نسیانًا ولم یعلم ولم یتذكر إّال بعد الصالة حكم بصحة صالتھ 

  . وطوافھ وال شيء علیھ، وكذا إذا كان مضطرًا إلى الفصل بینھما 
من طاف : ) 729 سؤال - 2 ج -صراط النجاة (: )التبریزي-الخوئي(

و نسیانا أو عمدا ما ھو طواف النساء ، وترك صالة الطواف جھال أ
یأتي بھا أینما علمھا أو تذكرھا ، : الحكم في الصور الثالث ؟ الخوئي 

وأما تركھا عمدا أو عدم إتیانھا بالمبادرة إلیھا بعد الطواف متعمدا 
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صراط النجاة (.یوجب بطالن الطواف ، فیجب استیناف الطواف أیضا 
التھ بمقدار نصف ھل الفصل بین الطواف وص : )747 سؤال  - 2 ج -

إذا لم یكن لمسامحة فال یضر : ساعة یضر بالمواالة ؟ الخوئي 
 إذا طاف الحاج ، وصار وقت ) :519 س  - 3 ج -صراط النجاة (.

صالة الجماعة ، ولم یتمكن من صالة الطواف ، ثم دافعھ الحدث ، 
وخرج خارج الحرم ألجل الطھارة ، ثم جاء وصلى صالة الطواف في 

وعلم أن الصالة ال تصح ھناك ، وجاء إلى خلف مقام المسعى ، 
وصالھا ، فھل ھذا التأخیر یوجب فقد المواالة أم ال ، ) ع ( إبراھیم 

نعم ھي مفوتھ : وما ھو مقدار الفاصل الزمني الذي ال یضر ؟ الخوئي 
للمواالة المعتبرة ، فیعید الطواف قبلھا على األحوط ، والعبرة بعدم 

  . عرفیة ، واهللا العالم فوات المواالة ال
  . إذا كان عالمًا عامدًا فعلیھ إعادة الطواف):]1198[اللنكراني(
 تستحب المبادرة لصالة الطواف بعد ):]1199[الشیخ حسین العصفور(

الفراغ منھ بمعنى أن ال یفصل بین الطواف والصالة بفاصل زمني 
  .معتد بھ في العرف

 ال إشكال في ص حة ال صالة والط واف لع دم            ):الشیخ یوسف العصفور  (
 .اشتراط المواالة بین الطواف وصالتھ
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  السعي: الباب التاسع
  :وفیھ مسائل

  . السعي في القسم المستحدث :﴿المسألة األولى﴾ 
 إذا لم یکن للجبلین امتداد :جواب مكتب السید السیستاني حفظھ اهللا

إلى الممّر الجدید ولم یمکن السعي من الصفا إلى المروة باجتیاز 
فا ثم یتجھ الممّر الحالي للمنع من ذلك فلیبدأ الناسك سعیھ من الص

یمینًا إلى الممر الجدید ویجتازه إلى نھایتھ ثم یتجھ یسارًا إلى المروة 
فیعّد ذلك شوطھ الذي یبدأ من الصفا وینتھي بالمروة ـ وال یضره عدم 
کون سعیھ في الوادي بین الجبلین وال عدم استقبال المروة عند 

لمروة إلى التوجھ إلیھا للمنع من ذلك ـ ثم یأتي بالشوط الثاني من ا
الصفا باجتیاز الممّر الحالي وھکذا یکمل بقیة أشواط سعیھ ویجزیھ 

  . إن شاء اهللا تعالی
 السعي في المسعى   یجوز:جواب مكتب السید الخامنائي حفظھ اهللا 

  .الجدید
 بسم اهللا الرحمن ) :حفظھ اهللا(جواب مكتب السید كاظم الحائري 

ھ الواجب في السعي أن یكون الرحیم السالم علیكم ورحمة اهللا وبركات
بین جبلي الصفا والمروة ویجزي في ذلك كونھ من الطابق الثاني وال 

نعم لو احتمل كون التوسعة بین . یجزي ما یكون خارجا عن ذلك 
  . الجبلین ألجزأت أیضا

 بالنسبة إلى ) :حفظھ اهللا(جواب مكتب الشیخ ناصر مكارم الشیرازي 
ال الن الجبلین کان . واز السعی فیھ المسعی الجدید ال إشکال فی ج

لھما امتداد إلیھ کما شھد بھ بعض المعمرین بل الن السعی علی کل 
حال یکون بینھما وان کان بشکل بیضیی قلیال؛ فان الحاج یأتی من 
المسجد الحرام إلى جبل الصفا ثم ینحرف إلى السعی الجدید بعدة أمتار 

ل إلیھ ثم یسیر من جبل مروة ثم یأتی إلى جبل مروة بعد انحراف قلی
الی الطریق السابق ففی الواقع یکون سعیھ بین الجبلین ال علی خط 
مستقیم کامل بل یکون غیر مستقیم قلیًال وال یضر ھذا بصدق عنوان 

alsharigi
clipart
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وأما بالنسبة إلى الطابق العالی ال " ال جناح علیھ أن یطّوف بھما"
 الطابق العالی بأس بھ عند الضرورة وإذا لم یقدر علی السعی فی

  .أیضا یستنیب نائبًا للسعی
 السعي في ) :حفظھ اهللا(جواب مكتب السید محمد حسین فضل اهللا 

المسعى الجدید المستحدث مجز وھو یبدأ من الصفا لیتجھ یمینًا ثم 
یصل إلى المروة، وما دام ھذا المسار إلزامًا فھو مجز إن شاء اهللا 

 إلى المسعى الجدید، مع عدم بعد تعالى، وإن لم یحرز إمتداد الجبلین
وفي استفتاء الحق صرح بامتداد .صدق التطوف بھما في ھذه الحالة

  .الجبلین لیشمل المستحدث من المسعى
 یجزئ وال حاجة ) :حفظھ اهللا(جواب مكتب السید صادق الشیرازي

  .للوصول للقسم القدیم عند الجبلین
یم كالھما بین الجبلین  المحل الجدید والقد:جواب مكتب الشیخ الفیاض

  .كما یجوز من الطابق الثاني اختیارًا.وبالتالي فیجوز اختیارًا
 مع العلم بعدم اإلمتداد لھما إلى القسم :جواب مكتب السید الروحاني 

  .الجدید البد وأن یكون اإلبتداء واإلنتھاء إلى القسم القدیم
 یج   وز اإلتی   ان بال   سعي ف   ي الم   سعى الق   دیم وأكث   ر    ):]1200[الحك   یم(

ویل  زم اجتن  اب خم  سة   , الم  سعى الجدی  د ف  ي الجان  ب المت  صل بالق  دیم    
  .األمتار األخیرة في عرض المسعى الجدید

ا ف ي    قد روي أن المسعى ق د اخت صر عل ى م             )الشیخ حسین العصفور  (
  .]1201[والمراد اختصاره في جھة العرض, مرسل الكافي

  
  .السعي من الطابق الثاني: ﴿المسألة الثانیة﴾ 

-]1205[الخوئي-]1204[اللنكراني-]1203[الخامنائي-]1202[الخمیني(
 ال یصح السعي في ):]1208[بھجت-]1207[السیستاني-]1206[التبریزي

  . بق العلوي ما لم یحرز كونھ واقعا بین الجبلین ال فوقھماالطا
 یشكل السعي في الطابق العلوي إال أن تكون ھناك ):]1209[مكارم(

ففي , الطابق السفلي ضرورة شدیدة و لم یمكن اإلتیان بالسعي في 
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  . ھذه الصورة یجوز السعي في الطابق العلوي
 ال بأس بالسعي في الطابق الثاني ):]1211[الفیاض-]1210[الشیرازیان(

  . أو السطح حتى في صورة االختیار
 یجوز في  األحوط تركھ في الطابق العلوي األول وال):]1212[فضل اهللا(

  .العلوي الثاني
 یكفي السعي في الطریق الثاني الذي استحدث في ):]1213[زین الدین(

الوقت الحاضر على سقف السعي ، بشرط أن توجد فیھ جمیع واجبات 
ھا أن یتصل الساعي بالصفا والمروة في كل شوط من السعي ، ومن

أشواطھ في أول الشوط وفي آخره ولو بالنزول من الدرج لیتصل بھما 
  .عند وصولھ إلیھما ، وال تكفي المحاذاة 

إذا كان ارتفاع الجبلین یبلغ الطابق الثاني بحیث یبدأ : )]4121[الحكیم(
من الصفا ویختم بالمروة أجزأ وإذا لم یبلغ الطابق الثاني بحیث یكون 

  .المسعى فوقھما مسامتًا لھما فاألحوط وجوبًا عدم اإلجزاء
  

  .حكم ركوب العربة اختیارًا: ﴿المسألة الثالثة﴾ 
 ھل یجوز السعي في العربات  :613سؤال )1-الصراط ():الخوئي(

 مع العلم أن الذي یتولى تحریك ھذه - اختیارا -الموجودة في المسعى 
نعم إذا جلس : الخوئي . العربات شخص آخر والساعي جالس فقط ؟ 

   . باختیاره
ھل یجوز السعي في العربات الموجودة في ): 4الصراط:()التبریزي(

ولى تحریك ھذه العربات شخص المسعى اختیارًا مع العلم بأّن الذي یت
ال یجوز على األحوط، ; آخر، والساعي یكون جالسًا فقط؟بسمھ تعالى

  .واهللا العالم
ریكھا أو  یجوز اختیارًا إذا كان ھو المتصدي لتح):]1215[السیستاني(

  .كان قادرًا على ایقافھا متى شاء ال أن یطلب ذلك من الغیر
  . یجوز اختیارًا إذا كان ھو یسوقھا):]1216[فضل اهللا(
 یجوز الركوب إذا كانت حركة المركوب أو العربة بید ):]1217[الحكیم(
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الراكب وتحت سیطرتھ بحیث یكون ھو الساعي راكبًا وأما إذا كانت 
حركتھ بید الغیر بحیث ال یصدق أنھ ساع بل یصدق على من بیده 

 سعى بالشخص المذكور فال یجوز إال مع الضرورة حركة العربة أنھ
  .وتعذر المشي والركوب بالمعنى األول

 یجوز الركوب حال السعي على دابة أو محمل أو ):]1218[الشیرازیان(
لى ظھر إنسان أو یتكيء علیھ أو غیر ذلك ولكن كرسي متحرك أو ع

 یجوز السعي في ]1219[ وفي استفتاء للسید صادق .المشي أفضل
ت شخص  علمًا أن الذي یتولى تحریك العربا - حتى اختیارًا-العربات 

  .والساعي جالس فقط, آخر
 األقوى مع القدرة والتمكن من ):]2211[الخامنائي-]1220[اللنكراني(

  .المشي أن ال یسعى بالركوب في عربة یحركھا غیره
 ما وجھ السعي بین الصفا والمروة على العجالت ):]1222[مكارم(

یجوز للسالمین . ال بأس فیھ:  القادرین؟الجوابللحّجاج السالمین
  .السعي بالعجالت أو راكبین

  
  .حكم النوم حالة ركوب العربة: ﴿المسألة الرابعة﴾ 

 إذا لم یتمكن من مباشرة السعي فاستعان  ):1ملحق): (السیستاني(
بغیره لیسعى بھ فحملھ على متنھ أو على عربة وسعى بھ وقد غلبھ 

وفي . الظاھر بطالنھ :  فھل یصح سعیھ ؟الجواب النوم أثناء السعي
من عجز عن السعي فركب العربة فنام بعض السعي ھل  : استفتاء

یكفي في الصحة تدارك ذلك بالرجوع لموضع النوم وإكمال السعي من 
  .نعم مع عدم فوات الموالة العرفیة: حیث موضعھ؟ الجواب

أحیانًا أن ینام قد یحدث : 111س:2ج- مسائل في الحج):فضل اهللا( 
بعض الحجاج الذین یسعون في العربات أثناء السعي بھم فھل یضر 
ذلك بسعیھم ؟وإذا كان یجب علیھم اإلعادة فھل یعیدون السعي أو 

ال یضر : المقدار الذي ناموا فیھ فقط إذا تیسر لھم معرفتھ دقیقًا؟ ج
ان النوم ذلك بالسعي بلحاظ انطالقھم بالسعي بالنیة المعتبرة أما إذا ك
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  .غالبًا على أكثر السعي فالبد من إعادة السعي كلھ
إذا كان الحاج في حال  ) - 307 -إرشاد السائل ():الگلپایگاني(

وفي أثناء السیر كان نائما ولو ) المتعارفة ( السعي راكبا على عربة 
كفایة السعي في : في بعض اآلنات فھل سعیھ صحیح ؟ بسمھ تعالى 

   . ل فال یترك االحتیاط بإعادتھ ، واهللا العالمالفرض المزبور مشك
المحمول في العربة ھل یجوز لھ النوم : 402س) فتاوى الحج للحكیم(

األحوط وجوبًا لھ عدم النوم إال : أثناء الطواف المستحب أو السعي ؟ج
  .أن یتعذر علیھ ذلك فیجزیھ الطواف كالمغمى علیھ

:  ھل یجزي السعي مع نوم الساعي في األثناء؟ ج):]1223[بھجت (
  .یجب علیھ إعادة كل مقدار نام فیھ من السعي

 إذا كان یسعى بین الصفا والمروة على عجلة، فنام -1 ):]1224[مكارم(
 ما حكم من -2أثناء السعي من شّدة التعب، فھل یصّح منھ السعي؟

یسعى بین الصفا والمروة جالسًا على كرسي متحرك ویكون نائمًا 
  .األحوط أن یعیده-2.ال بأس فیھ  -1:طول السعي؟ الجواب

  
  .المواالة في السعي: ة﴾ ﴿المسألة الخامس

االة لیست شرطًا في السعي إال في  المو):]1226[بھجت-]1225[الخمیني(
وقد . الشوط األول فلو لم یكملھ حتى فاتت المواالة یعید السعي احتیاطًا

روة في منسكھ أنھ یجوز الجلوس على الصفا أو الم]1227[  بھجتذكر
أو فیما بینھما لإلستراحة وإن كان األحوط ترك الجلوس فیما بینھما 

  .من دون عذر
.  المنسوب إلیھ عدم اشتراطھا بین أشواط السعي):]1228[الخامنائي(

ألول األحوط اشتراط المواالة بین أجزائھ إلى أن في الشوط ا, نعم
وما ذكره في منسكھ ھو جواز الجلوس والنوم على الصفا .یتم

  .والمروة أو بینھما أثناء السعي بل یجوز ذلك بال عذر أیضًا
ترط المواالة  ال یش):]1231[زین الدین-]1230[الحكیم-]1229[الگلپایگاني(

  .في السعي مطلقًا
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 ال یشترط المواالة بین أشواط السعي فیجوز لھ ):]1232[الشیرازیان(
اإلشتغال بالصالة أو األكل أو اإلستراحة سواء بالمسعى أم على 

  .لینالجب
 یشترط المواالة بین األشواط وأبعاضھا ، ویستحب ):]1233[الوحید(

قطعھ للصالة عند دخول وقتھا ثم البناء على ما سعى ، ویجوز قطعھ 
ى الطعام ، ولكن األحوط وجوبا لقضاء حاجة المؤمن وإن دعاه إل

حینئذ أن یتم سعیھ ثم یعید ، ویتحقق االحتیاط بإتیان سعي كامل بقصد 
كما یجوز الجلوس على الصفا والمروة وفي .األعم من اإلتمام والتمام 

ما بینھما لإلستراحة وإن كان األحوط ترك الجلوس في ما بینھما إال 
  .لجھد و مشقة

 ):]1237[اللنكراني-]1236[السیستاني-]1235[التبریزي-]1234[الخوئي(
األحوط المواالة ،إال أن السید الخوئي والشیخ التبریزي ذھبا 

  .]1238[الصراط وظاھر العبارة أنھا بنحو الفتوىالشتراطھا في 
 تستحب المواالة بین أشواطھ بمعنى ):]1239[الشیخ حسین العصفور(

أن یكمل أشواط السعي بدون قطعھ إال إذا كان للعبادة الواجبة أو 
  .لضرورة

ثم یكملھ من حیث قطعھ  یجوز قطعھ لغیر حاجة ):]1240[فضل اهللا(
  .واألفضل مع فوات المواالة أن یكمل من حیث قطع ثم یعیده جدید

  . األظھر اعتبار المواالة بین األشواط عرفًا ):]1241[الفیاض(
 تجوز االستراحة والجلوس بین السعي للمتعبین على ):]1242[مكارم(

  .أّن األحوط وجوبًا عدم قطع المواالة
ویجوز قطعھ لحاج ة    . یجوز قطعھ للفریضة   ):الشیخ یوسف العصفور  (

ویجوز قطعھ لإلستراحة عند اإلعی اء      . نھ المؤمنین لھ أو ألحد من إخوا    
وال یج وز  . وال فرق في ذلك بین تجاوز الن صف أو عدم ھ        . والجھد فقط 

  .قطعھ لغیر ذلك من األسباب
  

  . الشك في أثنائھ :﴿المسألة السادسة﴾ 
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-]1246[التبریزي-]5124[السیستاني-]1244[الخوئي-]1243[الخمیني(
 فضل - ]1250[زین الدین-]1249[بھجت-]1248[اللنكراني-]1247[الوحید

 حكم الشّك في عدد األشواط ):]1252[ الشیخ حسین العصفور -]1251[اهللا
في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائھ، فیبطل 

 أي -السعي بھ مطلقًا، إّال أن یحدث الشك للمكّلف وھو على المروة 
و السابع ، ویكون الشّك أن شوطھ األخیر ھذا كان ھ-في نھایة الشوط 

أو ھو التاسع، فال اعتبار بشّكھ، فیبني على عدم الزیادة، ویصّح 
 - أي قبل بلوغ المروة -سعیھ؛ أّما لو حدث ھذا في أثناء الشوط 

  .فسعیھ باطل، وعلیھ إعادتھ من جدید
 لو شك في أثناء السعي، فإن كان في الصفا وقطع ):]1253[الشیرازیان(

بالزوجیة لكن شك في انھ مثًال سعى أربعًا أو ستًا، أو كان في المروة 
وقطع بالفردیة لكن شك في أنھ مثًال سعى ثالثًا أو خمسًا، بنى على 

  . األقل وأتم سعیھ وكان صحیحًا
 من شك في األثناء األحوط أن یأتي بسعي كامل مردد ):]1254[الحكیم(

  .بین اإلتمام والتمام
  

  .الشك في نقصان األشواط قبل التقصیر: ﴿المسألة السابعة﴾ 
إتمام ما احتمل ] وجوبًا [  األحوط ):]1256[اللنكراني-]1255[الخمیني(

  . من النقص
األظھر لزوم االعتناء ): ]1259[مكارم-]1258[التبریزي-]1257[الخوئي(

  . بالشك
ا إذا و كذ,  إن كان قبل فوات المواالة بطل سعیھ ):]1260[السیستاني(

  . كان بعده على األحوط
 فیما لو شّك في عدد األشواط بعد :)]1262[فضل اهللا-]1261[بھجت(

االنصراف من السعي، فحكمھ البناء على صّحة ما أتى بھ، سواء كان 
 -شّكھ في الزیادة أو في النقیصة، وسواء كان ذلك قبل فوات المواالة 

 أو بعدھا كأن یكون قد ابتعد عنھ -كأن كان ال یزال في المسعى مثًال 
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  . وانشغل بأمور أخرى
  .  یعتني بھ مادام لم یقصر أو تفوت المواالة):]1263[الوحید(
 إذا كان الشك بعد الفراغ لم یعتِن بشكھ ویتحقق الفراغ ):]1264[الحكیم(

بتركھ السعي على أنھ قد أنھاه وأتمھ فإذا أحرز من نفسھ ذلك لم یعتن 
  .بالشك المذكور

 ھل یلتفت إذا شك في عدد أشواط ):]1265[الشیخ حسین العصفور(
سعیھ بعد اإلنصراف وقبل التقصیر؟ یقول الشیخ الخرسي أن الظاھر 

  .من عباراتھ عدم اإللتفات
 لو شك بعد إتمام السعي في ):]1267[زین الدین-]1266[الشیرازیان(

  .شيء من عدد السعي أو شرائطھ لم یعتِن
  

 كما لو –ما حكم ما لو زاد في األشواط جھال : ﴿المسألة الثامنة﴾ 
  ط واحد؟اعتقد أن الذھاب و اإلیاب شو

 األحوط اإلعادة نعم لو علم بأن السعي سبعة أشواط ):]1268[الخمیني(
  .وظن أن الذھاب واإلیاب شوط واحد صح سعیھ

-]1272[التبریزي-]1271[الخوئي-]1270[ الگلپایگاني-]1269[الخامنائي(
الشیخ -]1276[یدالوح-]1275[الحكیم-]1274[فضل اهللا-]1273[السیستاني

وإن كانت اإلعادة   سعیھ صحیح):]1278[بھجت-]1277[حسین العصفور
  .  أفضل اإلعادةالسید فضل اهللا وعند ]1279[أحوط

  .  حكمھ حكم الزیادة العمدیة و ال بد من اإلعادة):]1280[مكارم(
  . صحتھ محل تأمل):]1281[زین الدین(
 شوطًا، 14 ما حكم من طاف حول الكعبة ):]1282[محمد الشیرازي(

والعودة  شوطًا، فیحسب الذھاب 14وكذا سعى بین الصفا و المروة 
  .إذا لم یعلم وانقضى الوقت فال بأس بعملھ) شوطًا واحدًا ؟ج

  
   لو زاد في سعیھ خطأ أو سھوًا؟ ما حكم ما: ﴿المسألة التاسعة﴾ 

 من زاد في السعي سھوًا صح سعیھ ):]1284[اللنكراني-]1283[الخمیني(
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  .ولھ أن یقطع السعي كما لھ أن یكملھ سبعًا جدیدة لینتھي عند الصفا
 إذا زاد في سعیھ خطًأ ):]1287[الوحید-]1286[التبریزي-]1285[الخوئي(

الزائد إذا كان شوطًا كامال یستحب لھ أن یضیف  صّح سعیھ، ولكن
إلیھ ستة أشواط لیكون سعیًا كامال غیر سعیھ األّول، فیكون انتھاؤه 

  .إلى الصفا، وال بأس باإلتمام رجاًء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد
إذا زاد في سعیھ خطأ   ):]1290[بھجت-]1289[فضل اهللا-]1288[السیستاني(

صح سعیھ ، ولكن الزائد إذا كان شوطا أو أزید یستحب لھ أن یكملھ 
سبعة أشواط لیكون سعیا كامال غیر سعیھ األول ، فیكون انتھاؤه إلى 

  .الصفا 
 من زاد في سعیھ سھوًا أو جھًال بالحكم صح سعیھ ):]1291[الحكیم(

وطرح الزائد واألفضل إن كان زاد واحدًا أن یضیف إلیھ ستة أشواط 
  .أخرى ویكون لھ سعي آخر قد بدأ بھ من المروة

 إذا زاد في السعي شوطًا أو أزید سھوًا صح سعیھ ):]1292[الخامنائي(
  .وال شيء علیھ

 یقطع الزیادة ویلغیھا نعم إذا زاد شوطًا استحب لھ ):]1293[زین الدین(
  .إكمالھ سبعًا

 إذا زاد في سعیھ ناسیًا فإن كان أقل ):]1294[الشیخ حسین العصفور(
د قطعھ وصح سعیھ وإن كان شوطًا كامًال فصاعدًا تخیر من شوط واح

بین أن یقطعھ ویلغي الزائد وبین أن یتمھ ستة أشواط لیكون سعیھ 
كامًال غیر األول فیكون انتھاؤه إلى الصفا واألحوط استحبابًا إلغاء 
الشوط األول المبتدأ بھ من المروة إلى الصفا ویجعل ابتداؤه من الصفا 

 ، وإذا زاد في سعیھ جھًال ألغى ]1295[ھ سبعة أشواطإلى المروة ویتم
  .الزائد وصح سعیھ

  . یلغي الزیادة):الشیخ یوسف العصفور(
  

واضطر لو لم یستطع الساعي أن یكمل سعیھ : ﴿المسألة العاشرة﴾ 
  لإلستنابة فھل یكتفى بإكمال النائب أم یجب اإلعادة من األول؟
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  . یكتفى بإكمال النائب):]1297[بھجت-]1296[الخمیني(
 األحوط ھو اإلستنابة ):]1300[ زین الدین-]1299[الحكیم-]1298[التبریزي(

  .لسعي كامل بقصد األعم من التمام واإلتمام
 ال دلیل على صحة النیابة في البعض فلو عجز ):]1301[السیستاني(

  .عن المجموع استناب في الجمیع
  

لو أّخر السعي إلى الیوم الثاني ھل یتعین : ﴿المسألة الحادیة عشر﴾ 
  :علیھ إعادة الطواف

-]1304[الشیخ حسین العصفور-]1303[بھجت-]1302[الخمیني(
 ال ):]1308[فضل اهللا-]1307[الشیرازیان-]1306[الحكیم-]1305[اللنكراني

  .یجب إعادة الطواف
 إذا طاف الحاج یوم  :622سؤال )1-الصراط( ): التبریزي-الخوئي(

الخمیس صباحا مثال ، وصلى ركعتي الطواف وأخر السعي إلى یوم 
الجمعة صباحا ، فھل یكتفي بذلك أو یجب علیھ إعادة الطواف مرة 

إعادة الطواف ، تجب : في الصورة المفروضة : أخرى ؟ الخوئي 
 ما حكم من أخر  ):770 سؤال - 2 ج -صراط النجاة  ( . واهللا العالم

السعي في العمرة أو الحج إلى الیوم الثاني أو الثالث لغیر عذر ، وھل 
نعم یعید قبلھ الطواف وصالتھ : یترتب علیھ بطالن الطواف ؟ الخوئي 

.  
السعي إلى  ذكرتم عدم جواز تأخیر :409س) فتاوى الحج للحكیم(

الغد فھل یشمل من یطوف نصف اللیل أو قبل الفجر بساعة ویسعي 
األحوط وجوبًا العموم لذلك إال أن یكون الفاصل : بعد صالة الفجر؟ ج

فتاوى الحج  (.قلیًال بحیث ال یصدق تأخیر السعي عن الطواف
إذا طاف وصلى ولكن أخر السعي إلى الغد عمدًا أو :214س:)للحكیم

یھ إعادة الطواف تحصیًال للمواالة وعدم الفصل الطویل لعذر فھل عل
فتاوى  (.یجزیھ طوافھ وال تجب علیھ اإلعادة: بینھ وبین السعي؟ ج

 من لم یتلزم بالفوریة العرفیة بین الطواف :398س) الحج للحكیم
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ال تجب الفوریة العرفیة بین : والسعي ھل یبطل طوافھ أم ال؟ج
 ال یجوز تأخیر السعي اختیارًا إلى الغد الطواف والسعي غایة األمر أنھ

  .كما ذكرناه في مناسك الحج والعمرة ولكن لو أخره ال یبطل طوافھ
 إذا أخر السعي إلى الغد عمدًا فھل تجب ):2ملحق-السیستاني:السؤال(

  . ألحوط ذلك إذا لم یكن معذورًا: إعادة الطواف و صالتھ؟ الجواب 
  . یعید قبلھ الطواف وصالتھ):]1309[اللنكراني(
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  التقصیر: الباب العاشر
  :وفیھ مسائل

  .ھل یكفي في التقصیر قص الظفر؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
 األولى األحوط عدم االكتفاء بقص ):]1311[اللنكراني-]1310[الخمیني(

  . الظفر
أن ال یكتفي بقص ] وجوبًا [  األحوط ):]1313[مكارم-]1312[السیستاني(

  . شيء من الظفر فقط
-]1317[التبریزي-]1316[الحكیم-]1315[الشیرازیان-]1314[الخوئي(

الشیخ -]1321[زین الدین-]1320[بھجت-]1319[الوحید-]1318[الفیاض
 ):]1323[ فضل اهللا-]1322[ الشیخ حسین العصفور -یوسف العصفور

  .یحصل التقصیر بتقلیم بعض أظفار یدیھ أو رجلیھ
 یكفي فیھ قص شيء من الشعر أو الظفر ولكن ):]1324[الخامنائي(

األحوط للمرأة في التحلل من الحج الجمع بین األخذ من الشعر 
  .والظفر

  
  ھل یكفي تقصیر المخالف للمؤمن؟: ﴿المسألة الثانیة﴾ 

 :)]1328[ اللنكراني-]1327[ الخامنائي-]1326[  الگلپایگاني-]1325[الخمیني(
  .ال إشكال

  . ال بأس بھ مع نیة المنوب عنھ):]1329[التبریزي(
  

األحوط األولى أن یقصر المحرم لنفسھ حیث أنھ : ﴿المسألة الثالثة﴾ 
في بعض األحیان ُیكتشف بطالن بعض أعمال المباشر لتقصیر غیره 

  .مما یسبب اإلشكال في تحقق التقصیر 
  

فیج وز أن   , الحل ق مك ان خ اص     ل یس للتق صیر أو      : ﴿المسألة الرابع ة﴾    
  .یقّصر في المروة أو السكن أو غیرھما

  . األحوط وجوبًا أن یكون في مكة:)التبریزي(
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ب أن  وی ستح ,  یجب أن یكون ف ي مك ة       ):]1330[الشیخ حسین العصفور  (
  .یكون في المروة

  . األحوط استحبابًا أن یكون في مكة):]1331[السیستاني(
  

لو قصر المحرم بعمرة المتمتع لغیره ثم قّصر : ﴿المسألة الخامسة﴾
  یعلما حتى أحرما للحج؟ذلك الغیر لألول ولم 

 ینقلب حجھما إلى اإلفراد فیأتیان بعمرة مفردة ):]1332[السیستاني(
  .بعده إذا كان الحج واجبًا

لو كانا جاھلین بالحكم فالتقصیر صحیح   ):]1333[الگلپایگاني(
  .ویتحلالن 



 145

  أحكام الدخول والخروج من مكة: الباب الحادي عشر
  : وفیھ مسائل

ھل یجوز الدخول لمكة الجدیدة أو الحرم بال إحرام :﴿المسألة األولى﴾ 
   ناویًا لدخول مكة القدیمة؟لمن لیس

 یجب ):]1337[بھجت-]1336[ الحكیم-]1335[الخامنائي-]1334[الخمیني(
  .كة وال یجب لمن أراد دخول الحرماإلحرام لمن أراد دخول م

 یجوز الدخول إلى مناطق مكة الجدی دة ب ال حاج ة إل ى              ):]1338[الخوئي(
  .إحرام

 إذا ل م ی دخل مك ة الجدی دة أو دخلھ ا ولك ن ك ان ذل ك                   ):]1339[التبریزي(
وإن أراد الدخول , المكان من أدنى الحل كالتنعیم فال یجب علیھ اإلحرام       

إل  ى مك  ة الجدی  دة بتج  اوز أدن  ى الح  ل ف  األحوط وجوب  ًا اإلح  رام م  ن          
  . المیقات

 ال یج   وز دخ   ول مك   ة وال دخ   ول ):]1341[ف   ضل اهللا-]1340[السی   ستاني(
   . إال من استثني, إال محرمًاالحرم 

 في وجوب اإلح رام    ):]1344[الشیرازیان-]3134[ زین الدین  -]1342[الوحید(
  .وإن كان أحوط, لمن یرید دخول الحرم وال یرید دخول مكة إشكال

  
 فورًا من دخل مكة بال إحرام ھل یلزمھ الخروج: ﴿المسألة الثانیة﴾ 

  واإلحرام ألجل دخولھا والبقاء؟
 من دخل مكة بغیر إحرام ولم یعتمر        ):]1346[ زین الدین  -]1345[الخمیني(

  .ثم عاد إلى بلده فال شيء علیھ غیر اإلثم
 -]1349[ اللنكران   ي-]1348[ ال   شیخ ح   سین الع   صفور  -]1347[الخامن   ائي(

 فعل حرامًا وال یجب علیھ اإلحرام للعمرة المفردة ف ي          ):]1350[التبریزي
  .ھذه الحالة 

 یج  ب علی  ھ الخ  روج  ):]1353[ ص  ادق-]1352[ ال  شیرازي-]1351[الخ  وئي(
ث م یح رم من ھ      ,  إلى أدن ى الح ل     وإال فیخرج , إلى أحد المواقیت إن أمكن    

  .للعمرة المفردة
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 الظ  اھر أن ال  دخول بغی  ر إح  رام ح  رام ح  دوثًا ال      ):]1354[السی  ستاني(
وال ی   صح , وإذا أراد أن یح   رم فعلی   ھ الخ   روج إل   ى المیق   ات  ." بق   اًء

  .]1355["إحرامھ من أدنى الحل
ب ل  , حوط وجوبًا عدم البقاء في مكة المعظم ة حینئ ذٍ          األ ):]1356[الحكیم(

نعم ال یجب علی ھ بع د الخ روج اإلح رام وال دخول             . یبادر بالخروج منھا  
 : ]1357[لكن ھ وف ي نف س ال سیاق س ئل         .ثانیًا قضاًء لما فاتھ م ن اإلح رام       
 فھ  ل یج  ب علی  ھ   – ألي س  بب ك  ان   –إذا دخ  ل مك  ة م  ن دون إح  رام    

إن كان یری د الن سك      : الخروج سریعًا ألدنى الحل واإلحرام منھ؟ فأجاب      
م  ن ح  ج أو عم  رة وج  ب علی  ھ الخ  روج إل  ى میقات  ھ أو غی  ره أو أدن  ى   

 وإن ل م  )  م ن المناس ك    108/الم سألة ( الحل على التفصیل المذكور في      
ی  رد الن  سك ك  ان عاص  یًا ب  دخول مك  ة م  ن غی  ر إح  رام ول  م یج  ب علی  ھ   

  .إنشاء إحرام ثم دخول مكة بھ
  

لو خ رج م ن مك ة وأراد الرج وع فھ ل یتع ین علی ھ                : ﴿المسألة الثالثة﴾   
  اإلحرام من جدید؟

 إذا رجع إلى مكة المكرمة بعد مضي شھر من إتمامھ     ):]1358[الخمیني(
لألولى وجب علیھ اإلحرام وكذا إذا رجع قبل نھایة شھر إحرامھ ولك ن             
مّر بالمیقات فاألحوط أن یحرم مرة أخرى للعمرة بقصد الرج اء وأن ال             

  .یتجاوز المیقات بدون إحرام
-]1362[بھج      ت-]1361[السی      ستاني-]1360[التبری      زي-]1359[الخ      وئي(

إلیھا من دون إحرام قبل   یجوز لھ العود):]1364[اللنكراني-]1363[الوحید
 أن ھ    ]1365[التبریزيوأضاف  .مضي الشھر الھاللي الذي أدى فیھ نسكھ      
وبعد القی ام بجمی ع مناس ك       , لو وقعت عمرة التمتع في شھر ذي القعدة       

الحج خرج من مكة المكرمة وأراد الرجوع إلیھ ا ف ي ش ھر ذي الحج ة                
  .فاألحوط أن یحرم لعمرة مفردة

یج  وز ل  ھ الع  ود إلیھ  ا م  ن دون إح  رام قب  ل م  ضّي    ): ]1366[الخامن  ائي(
وإذا دخ ل ف ي ش ھر ھالل ي         . شھر على إتیان ھ ألعم ال العم رة ال سابقة           
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  .جدید فاألحوط وجوبًا أن یحرم بعمرة
 من خرج من مكة المكرمة بعد إتمامھ        ):]1368[زین الدین -]1367[الحكیم(

الحج أو العمرة فإن ھ یج وز ل ھ الع ود إلیھ ا م ن دون إح رام قب ل                    أعمال  
 وإذا :]1369[الحك  یموأض  اف . خ  روج ال  شھر الھالل  ي ال  ذي أح  رم فی  ھ   

ل م  ن ع  شرة أی  ام فی  أتي   كان  ت الم  دة ب  ین العم  رة األول  ى والثانی  ة أق     
  .بالعمرة الثانیة برجاء المشروعیة من دون جزم بھا

 یجوز دخول مكة بال إحرام إذا كان قد أت ى ب إحرام       ):]1370[الشیرازیان(
ال  سید (م  راد بال  شھر م  ضي ثالث  ین یوم  ًا ص  حیح ف  ي نف  س ال  شھر وال

ال   سید ( ، العب   رة بال   شھر ف   ي ھ   ذا المق   ام األش   ھر القمری   ة  ) محم   د
  :وف  ي كت  اب الحب  وة الم  صدق م  ن قب  ل مكت  ب س  ماحتھ ق  ال    ).ص  ادق

أو م ضي  , یجوز لھ العود إلیھا م ن دون إح رام قب ل ش ھر ھالل ي كام ل            
  .]1371[ثالثین یومًا ملفقًا من خروجھ

 یستثنى من أراد الدخول عقی ب إح الل         ):]1372[الشیخ حسین العصفور  (
  .]1373[رام ولم یمض شھر من اإلحاللمن إح

  
ھل ھناك فرق في الحكم ال سابق ب ین ك ون العم رة             : ﴿المسألة الرابعة﴾   

  عن نفسھ أو نیابة؟
 ذھب إلى جواز الرجوع قبل مضي الشھر إذا لم ):]1374[الخمیني(

یتجاوز المعتمر المیقات وأطلق ولم یفصل بین كون العمرة عن نفسھ 
أو عن غیره كما أنھ قال بأن األحوط أن یكون الفاصل بین العمرتین 

  . إحداھما عن نفسھ واألخرى عن غیرهشھرًا وإن كانت
,  إذا كان   ت العم   رة نیاب   ة فالم   سألة فیھ   ا إش   كال  ):]1375[السی   ستاني(

ل ك ف ي    فاألحوط وجوبًا أن ال یرجع إلى مكة إّال بإحرام جدید ولو ك ان ذ             
  .نفس ذلك الشھر الذي أتى فیھ بالعمرة النیابیة

  .ویحرم من أدنى الحّل,  فھذا االحتیاط استحبابًا ]1376[التبریزيأما عند 
  

 مفردة ولم یطف طواف النساء  من اعتمر عمرة:﴿المسألة الخامسة﴾ 
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ھل یجوز لھ أن یدخل مكة في شھر جدید بال إحرام أم یتعین علیھ 
  اإلحرام للدخول؟

  .یظھر من بعض كلماتھ وجوب اإلحرام: ]1377[)زین الدین( 
  .یجب علیھ الدخول بعمرة): ]1378[السیستاني(
یجوز لھ الدخول بال ): ]1381[اللنكراني-]1380[لتبریزيا-]1379[الخوئي(

  .إحرام
  

ھل یجوز للمحرم بعمرة التمتع الخروج قبل : ﴿المسألة السادسة﴾ 
  التحلل منھا؟

 فضل -]1385[زین الدین-]1384[بھجت-]1383[الوحید-]1382[الخوئي(
  . ال یجوز الخروج ):]1386[اهللا

  . ال یجوز الخروج على األحوط :)]1387[التبریزي(
یجوز مع إمكان : )]1390[اللنكراني-]1389[السیستاني-]1388[الخمیني(

  .الرجوع واإلكمال واألحوط تركھ
 في الحج والعمرة األولى   لھ فتویان في كتابھ فتاوى):]1391[الحكیم(

 كما  تجیز واألخرى تمنع والثانیة ھي المتأخرة بحسب ترتیب الكتاب
  .أنھا معللھ بأنھ محتبس لذا قد تترجح مصداقیتھا على األولى

  
 أن یخرج بعد ھل یجوز لمن دخل مكة متمتعًا: ﴿المسألة السابعة﴾ 

  التحلل من العمرة وقبل اإلتیان بالحج؟
 األح   وط أن ال یخ   رج م   ن مك   ة بع   د اإلح   الل ع   ن    ):]1392[الخمین   ي(

 یح   رم عم   رة التمت   ع ب   ال حاج   ة ، ول   و عرض   تھ حاج   ة ف   األحوط أن  
للح   ج م   ن مك   ة ویخ   رج لحاجت   ھ ویرج   ع محرم   ا إلعم   ال الح   ج ،        
لك   ن ل   و خ   رج م   ن غی   ر حاج   ة وم   ن غی   ر إح   رام ث   م رج   ع وأح   رم  

  . وحج صح حجھ 
خ   روج م   ن مك   ة لغی   ر الح   ج   ال یج   وز للح   اج ال):]1393[السی   ستاني(

 وإن ل     م تك     ن  -عل     ى األح     وط ، إال أن یك     ون خروج     ھ لحاج     ة     
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 ول   م یخ   ف ف   وات أعم   ال الح   ج ، وف   ي ھ   ذه الحال   ة إذا    -ض   روریة 
عل    م أن    ھ ی    تمكن م    ن الرج    وع إل    ى مك    ة واإلح    رام منھ    ا للح    ج     
ف    األظھر ج    واز خروج    ھ مح    ال ، وإن ل    م یعل    م ب    ذلك أح    رم للح    ج 

ال یج   ب علی   ھ حینئ   ذ الرج   وع إل   ى   وخ   رج لحاجت   ھ ، والظ   اھر أن   ھ  
  .مكة ، بل لھ أن یذھب إلى عرفات من مكانھ

 ال یج     وز الخ     روج إال لحاج     ة ویخ     رج محرم     ًا     ):]1394[الحك     یم(
ج   وع لمك   ة ولك   ن ال یط   وف  ویمكن   ھ ال   ذھاب لعرف   ة كم   ا یمكن   ھ الر  

و الم  راد ب  الخروج م  ن مك  ة م  ا ی  صدق ب  ھ عرف  ًا مفارقتھ  ا،        .بالبی  ت
وال یتحق   ق ب   الخروج أو المك   ث ف   ي بع   ض األم   اكن الملحق   ة بھ   ا،       
كجب   ل ث   ور، وغ   ار ح   راء، واألحی   اء الم   ستجدة الملحق   ة بھ   ا ونح   و  

  .ذلك مما ال یكون الخروج إلیھ منافیًا للمقام بھا عرفًا
یج   وز الخ   روج م   ع العل   م بع   دم ف   وات الح   ج وإن      ): ]1395[بھج   ت( 

  .كان األحوط عدمھ
 ال یج   وز ل   ھ الخ   روج م   ن مك   ة لغی   ر الح   ج إال أن      ):]1396[الوحی   د(

 أعم   ال الح   ج ، وف   ي ھ   ذه  یك   ون خروج   ھ لحاج   ة ول   م یخ   ف ف   وات
الحال   ة یج   ب أن یح   رم للح   ج م   ن مك   ة ویخ   رج لحاجت   ھ ، واألق   وى   

والمح    رم م    ن  . ع    دم ل    زوم رجوع    ھ إل    ى مك    ة وإن ك    ان أح    وط     
ة أو أثنائھ   ا إنم   ا الخ   روج ع   ن مك   ة بع   د الف   راغ م   ن أعم   ال العم   ر  

ھ  و الخ  روج عم   ا ی  صدق علی  ھ أن   ھ م  ن مح  الت مك   ة وإن ل  م یك   ن        
ف  ال ی  ضر الخ  روج إل  ى المح  الت الم  ستحدثة م  ا      . م  ن مك  ة القدیم  ة   

  .لم تكن خارجة عن الحرم 
 ال یج       وز ):]1399[زی       ن ال       دین-]1398[التبری       زي-]1397[الخ       وئي(

الخ  روج م  ن مك  ة حت  ى ی  أتي بح  ج التمت  ع ، وإذا دعت  ھ إل   ى         للح  اج  
الخ   روج منھ   ا حاج   ة ول   و عادی   ة لمثل   ھ ول   م یخ   ف ف   وات الح   ج          
وج   ب علی   ھ أن یح   رم ب   الحج قب   ل خروج   ھ ، ث   م یخ   رج إل   ى حاجت   ھ 
وھ   و مح   رم حت   ى یع   ود إل   ى مك   ة وی   أتي ب   الحج ، وإذا ل   م ی   تمكن      
م   ن الع    ود إل    ى مك    ة م    ضى م    ن وجھ    ھ إل    ى عرف    ات والم    شاعر  
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وال ف   رق ف   ي حرم   ة خ   روج المتم   ع م   ن  . لی   ؤدي الح   ج ف   ال یفوت   ھ 
مك    ة ب    ین أن یك    ون خروج    ھ إل    ى جھ    ة تبل    غ الم    سافة ال    شرعیة  
الموجب   ة لق   صر ال   صالة أو تزی   د علیھ   ا أو ت   نقص عنھ   ا ، إذا ك   ان     
ذھاب  ھ إل  ى ذل  ك الموض  ع یع  د خروج  ا ع  ن مك  ة ، ف  ال یج  وز ل  ھ ذل  ك       

ف   ي المواض   ع الت   ي تع   د   ، وال ب   أس بال   ذھاب أو الت   ردد أو ال   سكنى   
م   ن بل   د مك   ة عرف   ا ، وال یع   د ال   ذھاب إلیھ   ا خروج   ا ع   ن مك   ة ف   ي   
نظ    ر العق    الء ، وال اعتب    ار ب    أقوال المت    سامحین والمتھ    اونین ف    ي 

وحرم   ة الخ   روج تكلیفی   ة ف   ال تبط   ل عمرت   ھ      .الح   دود م   ن الن   اس   
  .بذلك

 یج   وز الخ   روج م   ن مك   ة المكرم   ة بع   د اإلح   الل   ):]1400[الخامن   ائي(
م   ن عم   رة التمت   ع وقب   ل اإلتی   ان ب   الحج لم   ن یطم   ئن بأن   ھ ال یفوت   ھ  
الح   ج ب   ذلك وإن ك   ان األح   وط اس   تحبابًا أن ال یخ   رج إال لل   ضرورة      

الحج ف   ي والحاج   ة ،كم   ا أن األح   وط ف   ي ھ   ذه ال   صورة أن یح   رم ب      
مك   ة قب   ل الخ   روج إال إذا ك   ان ذل   ك حرج   ًا علی   ھ فیخ   رج لحاجت   ھ         

  .عند ذلك بال احرام
 یج    وز الخ    روج م    ن مك    ة ف    ي الفت    رة الفاص    لة ):]1401[ف    ضل اهللا(

مت   ع بع   د اإلح   الل م   ن إح   رام العم   رة إل   ى      عم   رة التمت   ع وح   ج الت  
المن  اطق القریب  ة م  ن مك  ة كج  دة والط  ائف إال إذا خ  اف ع  دم إمك  ان         

  .العودة ثانیًا لكي یدرك الحج
 ال ):]1402[ال     شیخ ح     سین الع     صفور -ال     شیخ یوس     ف الع     صفور (

یج  وز لم  ن أت  ى بعم  رة التمت  ع الخ  روج م  ن مك  ة إال محرم  ًا ب  الحج          
إذا ك  ان خروج  ھ یفتق  ر إل  ى تجدی  د عم  رة قبل  ھ ك  أن ال یرج  ع إال بع  د        
ش   ھر وإن ك   ان خروج   ھ ال یفتق   ر إل   ى تجدی   د عم   رة قبل   ھ ج   از ل   ھ     
الخ   روج م   ن غی   ر إح   رام ك   أن یرج   ع قب   ل ش   ھر م   ن إحالل   ھ م   ن       

  .العمرة
 ال یج     وز الخ    روج م     ن مك    ة المكرم     ة بع     د   ):]1403[نال    شیرازیا (

العم    رة وقب    ل الح    ج إل    ى م    سافة بعی    دة إال لحاج    ة وأم    ا الم    سافة 
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القریب   ة فیج   وز ل   ھ الخ   روج إلیھ   ا ب   ال إح   رام م   ع الكراھ   ة وأم   ا          
  .حوالي مكة ومنى فیجوز لھ الخروج إلیھا بال كراھة

  
 ھل یثبت الحكم في المسألة السابقة حتى لو كان  :﴿المسألة الثامنة﴾ 

  عالمًا بطرو الحاجة قبل إحرامھ للعمرة؟
إذا علم قبل إحرامھ بعمرة التمتع ): ]1405[زین الدین-]1404[الخمیني(

ویمكنھ . بأنھ یحتاج إلى الخروج من مكة بعد العمرة أشكل الحكم لذلك 
 بھا إلى مكة ، ثم یخرج بعد اإلحالل أن یحرم أوال بعمرة مفردة یدخل

منھا إلى حوائجھ ، فإذا أنجزھا عاد إلى مكة ، وإذا فرغ خرج إلى 
  .المیقات وأحرم بعمرة التمتع وخرج بعدھا إلى الحج 

 -]1409[بھجت-]1408[الوحید-]1407[التبریزي-]1406[الخوئي(
 لو علم المكلف قبل دخول مكة باحتیاجھ إلى الخروج ):]1410[الحكیم
 فلھ أن یحرم أوال بالعمرة المفردة -كما ھو شأن الحملداریة  -منھا 

لدخول مكة فیقضي أعمالھا ، ثم یخرج لقضاء حوائجھ ویحرم ثانیا 
  .]1411[لعمرة التمتع

 إذا كان إحرامھ في ذي الحجة جاز لھ الخروج إذا ):]1412[السیستاني(
  .كان لحاجة ولم یخف فوات إعمال الحج

  . یجوز لھ الخروج وإن كان عالمًا سابقًا):]1413[فضل اهللا(
 األحوط الدخول بعمرة مفردة وبعد انتھاء حاجتھ ):]1414[الخامنائي(

 لعمرة التمتع ویظھر من سیاق العبارة أنھ احتیاط في الخروج یحرم
  .استحبابي

  
  ھل المنع یشمل غار النور؟ : ﴿المسألة التاسعة﴾

ر وغار حراء  ھل یمكن للحاج الذھاب إلى غار ثو):]1415[الگلپایگاني(
ال یجوز الخروج من مكة بعد : بین عمرة التمتع وحج التمتع ؟ ج 

  .عمرة التمتع إلى محرما للحج 
عھا  األحوط عدم الخروج إلى أطراف مكة وتواب):]1416[السیستاني(
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  .ومن ذلك غار حراء
  . ال بأس بالذھاب إلى غار حراء):]1417[مكارم(
 الم   راد ب   الخروج الممن   وع م   ن مك   ة م   ا ی   صدق ب   ھ  ):]1418[الحك   یم(

عرف     ًا مفارقتھ     ا، وال یتحق     ق ب     الخروج أو المك     ث ف     ي بع     ض       
األم     اكن الملحق     ة بھ     ا، كجب     ل ث     ور، وغ     ار ح     راء، واألحی     اء      
الم    ستجدة الملحق    ة بھ    ا ونح    و ذل    ك مم    ا ال یك    ون الخ    روج إلی    ھ  

  .منافیًا للمقام بھا عرفًا
  

ھل یجوز التنقل من حي في مكة الجدیدة إلى آخر : لة العاشرة﴾﴿المسأ
  وإن كان عن طریق منى؟

بعض الطرق التي شّقت واألنفاق الموص لة       : 10 س ):]1419[الخامنائي(
ة ی ستخدمھا ال سائقون كط رق داخلی ة للھ روب م ن        من ى والمزدلف    إل ى 

 أحی اء    الزحام، فیسلكون في سبیل الوصول م ن بع ض أحی اء مك ة إل ى              
: ّ ھ  ذا خروج  ًا م  ن مك  ة أم ال؟ج    طرق  ًا تم  ّر ف  ي من  ى، فھ  ل ُیع  د  أخ  رى

الظاھر إنصراف دلیل عدم جواز الخ روج ع ن مث ل ذل ك وكی ف ك ان ال                  
  . یضّر ذلك بصحة العمرة وحجتھ

  
لو خرج من مكة بعد عمرة تمتعھ وعاد : لمسألة الحادیة عشر﴾ ﴿ا

  :إلیھا في شھر جدید
ل  و خ  رج ب  ال إح  رام ورج  ع بع  د ش  ھر م  ن العم  رة       : )]1420[الخمین  ي(

 م   ن المیق   ات وی   أتي بعم   رة بق   صد وج   ب علی   ھ أن یح   رم م   ن جدی   د
  .ما في الذمة إال من استثني من اإلحرام حین الدخول إلى مكة

یج    ب علی    ھ أن ی    أتي بعم    رة تمت    ع أخ    رى ،   : )]1421[زی    ن ال    دین(
ا م    ن أح    د المواقی    ت ، ول    م تكف    ھ عمرت    ھ     وعلی    ھ أن یح    رم بھ      

ال  سابقة ف  ي ج  واز دخول  ھ إل  ى مك  ة ، وال ف  ي ص  حة حج  ھ متمتع  ا ،        
ف  إذا دخ  ل مك  ة مح  ال ك  ان آثم  ا بدخول  ھ ك  ذلك وإذا ح  ج متمتع  ا بانی  ا        

وإذا اعتم   ر عم   رة جدی   دة   . عل   ى متعت   ھ األول   ى ك   ان حج   ھ ب   اطال     



 153

ط   واف كم   ا ذكرن   ا ع   دت األول   ى مف   ردة واألق   وى إنھ   ا تفتق   ر إل   ى     
الن   ساء ف   ال تح   ل ل   ھ الن   ساء إال ب   ھ وعلی   ھ أن ی   أتي ب   ھ ق   ضاءًا بع   د 
أن ی    تم عمرت    ھ الثانی    ة ، ف    إذا أت    ى ب    الطواف قب    ل التق    صیر ف    ي     
العم   رة ص   ح ألن   ھ ال ی   زال محرم   ا ، وإذا ل   م ی   أت ب   ھ حت   ى ق   صر        

 ی   صح حت   ى ی   أتي ب   ھ وھ   و مح   رم ب   إحرام     وأح   ل م   ن إحرام   ھ ل   م 
  .آخر 

 العمرة األولى ملغیة وال یجب لھا ):]1423[الحكیم-]1422[السیستاني(
ن جعل الجدیدة عمرة تمتع إذا كان سیوصلھا طواف النساء ویتعی

  .بالحج
 إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال ):]1425[الوحید-]1424[الخوئي(

العمرة من دون إحرام وتجاوز المیقات وكان رجوعھ بعد مضي شھر 
  .عمرتھ ففي ھذه الصورة تلزمھ إعادة العمرة 

 إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من ):]1426[التبریزي(
دون إحرام وتجاوز المیقات وكان رجوعھ بعد مضي شھر عمرتھ ففي 
ھذه الصورة تلزمھ إعادة العمرة واألحوط لزومًا اإلتیان بطواف 
النساء لألولى وال یبعد أن یكون لزوم إحرامھ تكلیفیًا فلو دخل مكة 

  .ى بالعمرة األولى صح حجھعصیانًا واكتف
 یلزمھ اإلحرام من ):]1429[بھجت-]1428[فضل اهللا-]1427[الخامنائي(

 بأن بھجتوأضاف .جدید واإلتیان بعمرة وتكون الثانیة ھي عمرتھ
  .احتیاج العمرة األولى لطواف النساء موافق لإلحتیاط

 إن عاد بعد شھر من إحاللھ من ):]1430[ورالشیخ حسین العصف(
  .العمرة جدد عمرة تمتع أخرى وعمل على األخیرة

  
من اعتمر عمرة مفردة بین عمرة التمتع : ﴿المسألة الثانیة عشر﴾ 

  :والحج
 ال یجوز اإلتیان بعمرة مفردة بین عمرة التمتع ):]1431[مینيالخ(

وحجھ ولو فعل لم یضر بصحة عمرتھ وال بحجھ وإن كان في صحة 
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  .المفردة إشكال
 األحوط وجوبًا عدم اإلتیان بالعمرة المفردة بین ):]1432[الخامنائي(

عمرة التمتع والحج، ولكن لو أتى بھا لم یضّر ذلك بصّحة عمرتھ 
  .السابقة وال إشكال في حجھ أیضًا

 علیھ أن یتم عمرتھ المفردة وتبطل عمرتھ األولى ):]1433[السیستاني(
نعم إذا بقي في مكة إلى یوم الترویة قاصدًا للحج .ویعیدھا بعد ذلك 

  .كانت عمرتھ المفردة متعتھ فیأتي بالحج 
  . ال تصح العمرة المفردة):]1434[الخوئي(
ن مكة إال محرمًا بالحج فإن  ال یشرع لھ الخروج م):]1435[الحكیم(

أحرم بعمرة مفردة أشكل صحة عمرتھ الثانیة وعلیھ فإن دخل مكة في 
نفس الشھر الھاللي الذي اعتمر فیھ فال شيء علیھ وتصح عمرة 
التمتع األولى وإن دخل في الشھر الھاللي التالي وجب علیھ أن یحرم 

  .لعمرة التمتع وتلغى عمرتھ األولى
 ال یجوز ذلك على األحوط وجوبًا، ولو أتى بھا لم ):]1436[فضل اهللا(

  .یضر بصحة عمرة التمتع
 ال تجوز النیابة بعمرة مفردة بعد إتیان عمرة ):]1437[الشیرازیان(

التمتع وقبل الحج كما ال یجوز اإلتیان بھا لنفسھ اختیارًا وأما إذا أتى 
بھا جھًال أو عصیانًا فال یضر بحجھ إذا لم یخل بالوقوفین ویعد الثانیة 

  .عمرة التمتع
  

اضطر للخروج بعد عمرة التمتع وعدم من : ﴿المسألة الثالثة عشر﴾ 
  :العود

 ):]1441[ الوحید-]1440[السیستاني-]1439[التبریزي-]1438[الخوئي(
  .جعلھا مفردة ویأتي بطواف النساءاالحوط أن ی

 لو لم یتمكن من حج التمتع بعد أن أتى بعمرتھ ):]1442[الخمیني(
لمرض ونحوه فإن كان الحج عن استطاعة مستقرة قبل ھذه السنة 

س عن الشفاء یستنیب لحج التمتع ومع عدم الیأس ینتظر فمع الیأ
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حتى یتمكن من الحج بنفسھ وإن كانت استطاعتھ في ھذا العام فإن 
  .ذلك یكشف عن عدم االستطاعة فیبطل إحرامھ

 ال شيء علیھ بالنسبة إلى النساء فقد حلت لھ ):]1443[اللنكراني(
النساء بالتقصیر في عمرة التمتع، و أما وظیفتھ لحجھ فان كان 
مستقرًا علیھ قبل ذلك العام فعلیھ تداركھ في القابل و إن لم یكن 

  .مستقرًا أو كان قد حج حجة اإلسالم قبل ذلك العالم فال شيء علیھ
  .علیھ أن یعید العمرة والحج من قابل ):]1444[فضل اهللا(
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  الوقوف بعرفة: الباب الثاني عشر
  : وفیھ مسائل

ما حكم ما إذا حكم قاضي العامة بالھالل على : ﴿المسألة األولى﴾ 
   ؟]1445[صةخالف ما علیھ الخا

احتمال  المرجع
 المخالفة

 العلم بالمخالفة

 و ]1446[الخمیني
 ]1447[الخامنائي
 ]1448[وفضل اهللا
 ]1449[واللنكراني

  ]1450[والحكیم

یصح ویجزئ 
 مع التقیة

 یةیصح ویجزئ مع التق

   
السید 

 ]1451[الخوئي
والشیخ 

 ]1452[التبریزي

   
زئ یصح ویج

 مع التقیة

إن أمكنھ العمل بما یوافق المذھب 
الحق ولو بالوقوف بمزدلفة 

الوقوف االضطراري كفى إذا لم 
یناِف التقیة وإال بّدل حّجھ بالعمرة 

المفردة، وال حّج لھ و أضاف 
 ویمكن أن  (الشیخ التبریزي 

یحتال في ھذه الصورة بالرجوع 
إلى مّكة من منى یوم عیدھم ثّم 

 عرفات ومشعر إلى یرجع بطریق
منى، بحیث یدرك قبل الغروب 
الوقوف بعرفة آنًا ما، ولو في 

حال الحركة ثّم یدرك المشعر بعد 
دخول اللیل كذلك زمانًا ما لیًال ثّم 

 )ینتقل إلى منى
إن تیسر للمكلف أداء أعمال الحج إن تیسر    

alsharigi
clipart
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السید 
 ]1453[السیستاني

للمكلف أداء 
أعمال الحج 
في أوقاتھا 

الخاصة على 
وفق ھاللنا 
صح حجھ 
 .وإال فإشكال

في أوقاتھا الخاصة على وفق 
 .ھاللنا صح حجھ وإال فإشكال

الشیخ زین 
 ]1454[الدین

یصح 
وبجزيء 

 مطلقًا 

یصح وبجزيء ولكن أعمال یوم 
 النحر یأتي بھا على وفق ھاللنا

 مع حرجیة االحتیاط یصح یصح  ]1455[الشیرازیان
   
   

الشیخ 
 ]1456[الوحید

مع احتمال 
المطابقة 

للواقع تجب 
متابعتھم 

وترتیب اآلثار 
على ھاللھم 

إذا كان 
اإلحتیاط 

مخالفًا للتقیة 
وإن لم یكن 

لفًا مخا
فاألحوط 

الجمع بین 
ترتیب الھالل 
على حكمھم 

لالجزاء وجھ ، ولكن األحوط 
وجوبا اإلتیان بوظیفتھ األولیة 

وترتیب اآلثار على حكمھم 
كالوقوف معھم إذا لم یكن مخالفا 

 اإلتیان للتقیة ، وإال فإن تمكن من
بالوقوف االضطراري في 

المزدلفة ولم تترتب علیھ مخالفة 
للتقیة أتى بھ على األحوط وتم 
حجھ ، وإن لم یتمكن من ذلك 

أیضا فاألحوط إعادة الحج إن كان 
مستقرا علیھ ، وإن لم یكن 

 كمن كانت -مستقرا علیھ 
استطاعتھ في السنة الحاضرة 

 فال شيء علیھ ، -ولم تبق بعدھا 
بقیت أو تجددت االستطاعة وإن 
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وبین اإلتیان 
بوظیفتھ 

األولیة وإن 
كان األقوى 
كفایة ترتیب 
اآلثار على 

 .حكمھم

 . فاألحوط اإلعادة 

   
   

الشیخ الشیخ 
حسین 

 ]1457[العصفور

یحتمل في 
كالمھ 

األمرین 
واألقوى 

احتماًال ھو 
األجزاء 
واألحوط 
لمقلدیھ 
ره الرجوع لغی

لعدم وضوح 
 فتواه فیھا

   
یحتمل في كالمھ األمرین واألقوى 

احتماًال ھو اإلجزاء واألحوط 
لمقلدیھ الرجوع لغیره لعدم 

 وضوح فتواه فیھا

الشیخ الشیخ 
 یوسف العصفور

یستفاد من 
كالمھ في 

مسألة التقیة 
في غیر باب 

الحج 
 .االجزاء

یستفاد من كالمھ في مسألة  
  .حج االجزاءالتقیة في غیر باب ال

  

یصح ویجزئ  ]1458[وبھجت
 مع التقیة

عبارتھ غیر واضحة في اإلجزاء 
 أو عدمھ



 159

  
  .نوم الحاج طیلة فترة الوقوف: ﴿المسألة الثانیة﴾ 

 ما حكم من  :638سؤال )1ج-راط النجاةص): (الخوئي والتبریزي(
نوى الوقوف بعرفة أو مزدلفة قبل الوقت ولكنھ استوعب الوقت نائما 

-4ج-الصراط(ولكن التبریزي عدل في . ال یجزیھ ذلك : ؟ الخوئي 
ما حكم من نوى الوقوف بعرفات أو بالمزدلفة قبل الوقت ):السؤال

بعد االجتزاء بھ، واهللا ال ی; ولكن استوعب الوقت نائمًا؟ بسمھ تعالى
  .العالم

 إذا كان قد نوى الوقوف في بدایتھ كان ):]0146[الحكیم-]1459[فضل اهللا(
  .مجزیًا

الشیخ -]1464[ بھجت-]1463[زین الدین-]1462[الوحید-]1461[الخمیني(
  . إذا استوعب نومھ الوقت لم یتحقق الوقوف):]1465[حسین العصفور

  .األحوط عدم اإلجتزاء بھ) : ]1467[اللنكراني-]1466[السیستاني(
 لم یذكرا شیئًا في الوقوف في عرفة نعم ذكرنا في ):]1468[الشیرازیان(

ولو عرض الجنون أو اإلغماء أو النوم : ( الوقوف بالمشعر ما لفظھ
أو نحو ذلك بعد أن حصل على مسمى الوقوف یكفیھ في أداء الواجب 

أما لو طرأ علیھ ما ذكرناه واستغرق تمام الوقت بطل وقوفھ على 
  .حوط في بعض الصوراأل
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  الوقوف بمزدلفة: الباب الثالث عشر
  : وفیھ مسائل

  ھل یجب المبیت أو الوقوف لیلة العید في مزدلفة ؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
األحوط وجوب الوقوف فیھ بالنیة : )]1470[اللنكراني-]1469[الخمیني(

الخالصة لیلة العید بعد اإلفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ، ثم 
قوف ھنا  لم یعّبر بالواللنكرانيعلمًا أن . ینوي الوقوف بین الطلوعین

  . بل بالمكث
 وقت الوقوف الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع ):]1471[الخامنائي(

الشمس من یوم النحر، واألحوط الوقوف فیھ بنّیتھ من حین الوصول 
  .إلفاضة من عرفاتإلیھ لیًال بعد ا

): ]1475[الشیرازیان-مكارم-]1474[ بھجت-]1473[التبریزي-]1472[الخوئي(
و یذكر اهللا  ( مكارم و أضاف .المزدلفةاألحوط أن یبیت لیلة العید في 

   .)بعض الذكر
یجب على الحاج بعد اإلفاضة من عرفات أن یبیت ): ]1476[السیستاني(

ألحوط أن یبقى فیھا شطرا من لیلة العید بمزدلفة حتى یصبح بھا ، وا
إلى طلوع الشمس ، وإن كان األظھر جواز اإلفاضة منھا إلى وادي 

نعم ، ال یجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل . محسر قبل الطلوع بقلیل 
   . أن تطلع الشمس

یجب المبیت  ( ):]1478[ الشیخ حسین العصفور-]1477[زین الدین(
  . ) بالمشعر

لم ینص على وجوب المبیت إال على ذوي  ):الشیخ یوسف العصفور(
بل . الوقوف لیال ثم اإلفاضة إلى منىاألعذار حیث أوجب علیھم نیة 

إن ما استدل بھ على الوجوب غیر ظاھر في الوجوب إلمكان : قال
  .حملھ على الفضل واإلستحباب لشرف المكان وفضلھ

 ال یجب الوقوف لیًال لمن وجب علیھ ):]1480[هللافضل ا-]1479[الوحید(
  .الوقوف بین الطلوعین

 الوقوف اإلختیاري یبدأ من لیلة العاشر إلى ما بعد ):]1481[الحكیم(
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طلوع الفجر واألحوط وجوبًا أن یكون من نصف اللیل إلى ما بعد 
  .اإلسفار بحیث یرى السائر طریقھ 

  
ھل یجوز للنساء والضعفاء أن ینفروا من المزدلفة : ﴿المسألة الثانیة﴾ 
  قبل نصف اللیل ؟

 األحوط وجوبًا أن ال ):]1484[زین الدین-]1483[اللنكراني-]1482[الخمیني(
  .ینفروا قبل نصف اللیل

ًا أن ال یتحركوا من المشعر الحرام قبل األحوط استحباب): ]1485[مكارم(
  . نصف اللیل

-]1489[الوحید-]1488[السیستاني-]1487[التبریزي-]1486[الخوئي(
- ]1493[ الشیرازیان-]1492[ فضل اهللا-]1491[الحكیم-]1490[منائيالخا

  .یجوز النفر قبل الفجر  ):الشیخ یوسف العصفور-]1494[بھجت
  

ھل یجوز الخروج إلى مكة لیلة العید والمبیت فیھا :﴿المسألة الثالثة﴾ 
  والرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟

 ال تجب اإلفاضة من عرفات إلى المشعر مباشرة ):]1495[السیستاني(
 ثم – سواء في ذلك مكة وغیرھا –فیجوز الخروج إلى مكان آخر 

المجيء إلى المشعر قبل الفجر والوقوف فیھ شطرًا من اللیل إلى 
  .الصبح بل إلى طلوع الشمس على األحوط

  
ھل یجوز للنساء والعجزة اإلفاضة لیًال من : ﴿المسألة الرابعة﴾ 

  المزدلفة إلى مكة للنوم فیھا ثم العود إلى منى صباحًا للرمي وغیره؟
  .لى المنع من ذلك ال دلیل ع):]1496[السیستاني(

  
ھل یجب على من رافق النساء والضعفاء في : ﴿المسألة الخامسة﴾ 

  نفرھم من مزدلفة الرجوع للوقوف اإلختیاري؟
إلمام لزوم الرجوع مع  ل]1497[ نسب الشیخ مالك وھبي):الخمیني(
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 فقد نسب ]1498[بخالف الشیخ مرتضى الباشا.استغناء الضعفاء عنھم
  .إلیھ عدم وجوب العودة

 حكمھم حكم غیرھم من سائر الرجال :]1499[ )التبریزي-الخوئي(
  .فعلیھم الرجوع لدرك اإلختیاري فإن لم یمكنھم فالوقوف اإلضطراري

  . یجب العود):]1500[بھجت(
  . یتعین الرجوع مع استغناء النساء والضعفاء):]1501[السیستاني(
  . ال یلزمھم العودة):]1503[الشیرازیان-]1502[الخامنائي(
  .إذا استطاع ذلك فعلیھ الرجوع ):]1505[ اللنكراني-]1504[فضل اهللا(
 یجوز لمن یتولى شؤونھم اإلفاضة لیًال لكن البد من ):]1506[الحكیم(

  .نیة الوقوف بالمشعر لیًال وال یكفي العبور من دون نیة الوقوف فیھ 
لم ینص على جواز خروج المرافقین  ):الشیخ یوسف العصفور(

  .ط یقتضي رجوعھم إلى الموقفولذلك فال شك أن اإلحتیا. أصال
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  الرمي یوم النحر: الباب الرابع عشر
  : وفیھ مسائل

  .رمي من نفر من المشعر لیًال: ﴿المسألة األولى﴾ 
یجوز للنساء الرمي لیلة العید مطلقًا : )]1508[الخامنائي-]1507[الخمیني(

وأما غیرھن ممن جاز لھم النفر لیًال فال یجوز إال مع العذر في الرمي 
 الرمي لحج  جواز الرمي للنساء بما إذا كانالخامنائيوقید . یوم العید

أنفسھن، ولو كان الحج نیابیًا، وأما لو نابت المرأة عن الغیر في 
الرمي فقط، فال یصح منھا الرمي في اللیل وإن كانت عاجزة عن 
الرمي نھارًا، بل على المستنیب أن یستنیب من یرمي عنھ نھارًا إن 

  .وجده
 منى أو  قد یغادر الحملدار في لیالي:السؤال)اللنكراني-جامع المسائل(

أحد المعاونین من الحجاج مزدلفة للرمي مع العجزة والنساء، ما حكم 
یجوز لھ المغادرة إلى منى في اللیل مع العجزة : ذلك؟الجواب

  .والنساء، ولكن ال یجوز لھ الرمي إّال نھارًا
-]1512[الحك      یم-]1151[السی      ستاني-]1510[التبری      زي-]1509[الخ      وئي(

-]1516[بھج        ت-]1515[مك        ارم-]1514[زی        ن ال        دین-]1513[الوحی        د
 یج  وز ):ال  شیخ یوس  ف الع  صفور  -]1518[ ف  ضل اهللا-]1517[ال  شیرازیان

الن ساء  (ویظھ ر أن م رادھم      . الرمي لیًال لك ل م ن یج وز ل ھ النف ر ل یًال               
 ذك ر  مك ارم إال أن  ).والصبیان والخائف والضعفاء كالشیوخ والمرضى

ال یج وز رم ي الجم رة ف ي اللی ل       (  و ق ال     143المسألة مرة أخرى ص     
و إال ال  ذین , و المرض  ى و م  ن یخ  شى الزح  ام ف  ي النھ  ار    إال للن  ساء 

و ال  , یقومون بشؤون الحجاج و ال یق درون عل ى الرم ي أثن اء النھ ار                
وك   ذا ).ف   رق ب   ین أن یرم   وا ف   ي اللیل   ة ال   سابقة أو اللیل   ة المقبل   ة       

  . یجوز الرمي لیًال للمرافقین أیضًا]1519[)الشیرازیان(
 ذكرتم في المناسك انھ یجزي النساء وسائر  ):1ملحق(-)السیستاني(

لیلة (من رخص لھم اإلفاضة من المشعر في اللیل أن یرموا باللیل 
من یتولى شؤون (وكان ممن رخص لھم اإلفاضة لیًال … ) العید
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ھل یجوز لھ لیًال وان كان متمكنًا من الرمي نھارًا أم ال ف) المعذورین
إذا وسع المعذورین االستغناء عن مرافقتھ لھم في نھار : ؟الجواب 

  . یوم العید بمقدار الرمي لم یجزئھ الرمي لیًال 
 إذا خرج المسئول عن النساء من  :1423سؤال )1ج-صراط النجاة(

 رمي الجمرات ، ویكون المزدلفة لیال ألجل أن یدلھن على طریق
معھن في الطریق ثم یوصلھن إلى مكة ، ورمى معھن الجمرة ، فھل 

  یجب علیھ الرجوع إلى المزدلفة ، أم یجوز لھ البقاء في مكة ؟
یجب علیھ الرجوع إلى المزدلفة ، : في مفروض السؤال : التبریزي 

  .واهللا العالم 
 یجوز الرمي لیًال لذوي األعذار وھم ):]1520[الشیخ حسین العصفور(

المریض والمرأة والخائف على نفسھ والعبد فیجوز لھم الرمي لیًال 
وكذلك من لھ الوقوف بالمشعر لیًال فإذا وقف بالمشعر لیًال وأفاض في 

 علیھ الوقوف بالمشعر نھارًا أجزأه الرمي لیًال ولو أمكنھ لیلتھ وتعذر
  .الوقوف بھ نھارًا ففي إجزاء الرمي لیًال نظر عند الشیخ

  
یقال أن الحكومة قد زادت في طول و عرض : ﴿المسألة الثانیة﴾ 

   الجمرات فكیف یتم الرمي الصحیح في الوقت الراھن ؟
 إنما یجوز الرمي على الزیادة العمودیة واألفقیھ إذا :)]1521[الخمیني( 

  .عدت جزء من الجمرة عرفًا نعم یجوز الرمي من الطابق العلوي
 لو زادوا على الجمرة المتعارفة القدیمة بامتداد ):]1522[الخامنائي( 

فإن تمكن من معرفة مكان الجمرة , بنائھا أمامًا وخلفًا إلى أمتار
وإال فیرمي أي موضع , السابقة ومن رمیھ بال مشقة وجب علیھ ذلك

  .شاء من الجمرة الحالیة ویجزیھ ذلك
  . ال إشكال في الرمي بأي موضع منھا):نكرانيالل(
 ال بّد م ن رم ي الج دار الجدی د ف ي المق دار المقاب ل للمح ل                  ):التبریزي(

الق  دیم م  ن ناحی  ة الط  ول وف  ي ت  شخیص ذل  ك یرج  ع إل  ى أھ  ل الخب  رة     
والذین یطلعون على كیفی ة البن اء الجدی د وإن ل م ی تمكن ال شخص م ن                  
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 في المحل یوم الرمي لتشخیصھ      معرفة المحل القدیم وكان في الوقوف     
حرج وضیق فبحسب ما أرسلت إلین ا م ن خریط ة البن اء الجدی د الدال ة                 
على كون وسط الجدار الجدید مقابًال للمحل القدیم فال بأس ب أن یالح ظ              

  . الشخص وسط الجدار الجدید ویرمیھ ویجزي ذلك إن شاء اهللا 
  .ال بد من رمي ما یحاذي الجمرة القدیمة): الوحید(
 ما دام ال ُیع رف مك ان الجم رة القدیم ة فیج وز رم ي الجم رة                  ):الحكیم(

الفعلیة وإذا ُع رف ذل ك ف األحوط وجوب ًا أن ال یبتع د كثی رًا ع ن المك ان              
  .القدیم

 یجوز رم ي األج زاء الم ضافة عل ى عم ود الجم رة ط وًال                ):الشیرازي(
  .وعرضًا

لیسھل على   لو اضطروا إلى المزید من االرتفاع أو التعرض          ):صادق(
  .الحجاج الرمي دفعًا لألخطار المرتقبة فال بأس بھ

 ال یجـوز الرمي على غیر المقدار األصلي من ):]1523[زین الدین(
ث معلوم وواضح، ومع الجمرة، والحـد بینھ وبین الجزء المستحد

  .الشك فیھ فال بد من االقتصار على المقدار المتیقن أنھ األصلي منھا
یكفي رمي الجمرات الموجودة حتى المستحدثة منھا بشرط  ):مكارم(

سقوط الحصیات في الحیاض و ال یجب الفحص عن محل الجمرات 
  . اتھوالسالم علیكم ورحمة اهللا وبرك .السابقة نسأل اهللا لكم التوفیق

إذا تبین أن العمود السابق یقع في وسط الجدار ): ]1524[السیستاني(
المستحدث یكفي رمي وسط الجدار في الموضع الذي یقع العمود خلفھ 

یراعى في الجمرة الكبرى أن یكون الرمي و , مالصقا بھ أو قریبا منھ 
   . في غیر جھة خلفھا على األحوط

   . ال یجوز على المقدار الزائد):الحائري(
 یكفي الرمي علیھا، وال فرق بین ھذا النوع من اإلضافات )الصانعي(

لعدم تعّرض الروایات إلى خصوصیات العالئم ; واإلضافة العمودیة 
ي أصل البراءة من الخصوصیة من الطول والعرض، وعلیھ یجر

ھذا مضافًا إلى أنَّ المتفاھم عرفًا بمناسبة الحكم . والحّد والعالمة
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والموضوع والخصوصیات المعتبرة في الرمي أن الجمرات ـ بوصفھا 
مضافًا إلى حصول . مرمى ومحال للضرب ـ بمنزلة العالمة في الرمي

یومنا ھذا، ومع الیقین بتغیرُّ الجمرات من زمن تشریع الرمي إلى 
اشتراط إصابة الجمرات بالحصى عند الرمي، لم یصدر ردع أو منع 

   .في الروایات وعبارات األصحاب
األحوط عدم رمي الجزء المزید منھا من  : )محمد صادق الروحاني(

جھة الطول، وأما الجزء المزید منھا من جھة العرض، فإن أمكن رمى 
ء رمي المقدار المزید منھا من المقدار األصلي، وإال فالظاھر إجزا

   .جھة العرض
یجوز الرمي من الطابق العلوي مطلقًا اختیارًا ): ]1525[الشیرازیان(

مرة طوال واضطرارًا كما یجوز رمي األجزاء المضافة على عمود الج
في اآلونة األخیرة كما : ما لفظھ  صادق الشیرازيوقد سئل. وعرضا

تعلمون قد أحدثت الحكومة تغییرًا على أعمدة الجمرات، وھذا التغییر 
شمل البناء على عمود الجمرة طوًال وعرضًا وأصبحت الجمرة طوًال 
إلى ثالثة طوابق، وعرضًا بما یقارب المتر من بعض الجھات وھي 

   .كل بیضاوي كما یقالعلى ش
ھل تجیزون الرمي من الطوابق المحدثة سواء الثاني أو  -1 :فالسؤال
   الثالث؟

ھل یجوز الرمي على البناء المحدث من جمیع الجھات أو البد أن  -2
یكون الرمي بحیث یحرز أنھ رمى الجمرة لو لم یكن ھذا البناء علیھ، 

محدث من جھة ال تكون حیث أنھ یمكن أن یكون الرمي على البناء ال
   أصل الجمرة فیھ كما ال یخفى؟

كما یجوز الرمي من الطابق الثاني كذلك یجوز الرمي من  -1:الجواب
  .الطابق الثالث من دون فرق

نعم، على األظھر، لصدق الرمي إلى الجمرة عرفًا، والبناء المحدث  -2
 ھي اآلن، لیس جدیدًا، إذ الجمرة لم یحرز أنھا كانت من أول األمر كما

ولو اضطروا إلى المزید من االرتفاع أو التعرض لیسھل على الحجاج 



 167

   .الرمي دفعًا لألخطار المرتقبة فال بأس بھ
 یجوز الرمي في أي جھة و من أي طابق و ال یجب :)المدرسي(

 مع القدرة و –و إن كان األولى , التحري عن مواضع النصب السابقة 
ي حدود األحواض التي كانت تكتنف  أن یكون الرمي ف–عدم الضرر 

   . النصب في السابق
یجوز الرمي على المقدار الزائد واألفضل الرمي على  ):فضل اهللا(

   .المقدار األصلي مع التمكن منھ
المیزان في : سئل عن الزیادة في الطول فأجاب  ):]1526[بھجت(

الجواز صدق عنوان رمي الجمرة ولو من الطبقة الثانیة فمع الصدق 
  .المذكور یجوز الرمي منھا حتى في حال اإلختیار

  
  .رمي جمرة العقبة مستقبًال القبلة: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

-]1530[ بھجت-]1529[التبریزي-]1528[الخوئي-]1527[الخمیني(
 فضل اهللا -]1534[الشیرازیان-]1533[الوحید-]1532[الحكیم-]3115[الخامنائي

  . یجوز):الشیخ یوسف العصفور-]1535[
  . ال یجوز على األحوط إن لم یكن أقوى):]1536[السیستاني(

  
  .المواالة في رمي الحصیات: ﴿المسألة الرابعة﴾ 

  . ال تجب المواالة):الشیخ یوسف العصفور-]1537[الخمیني(
 لو أصابت بعض ) :1602سؤال - 2ج -صراط النجاة ( )التبریزي(

حصیاتھ الجمرة ، وأخطأت الباقیات ، ولم یحصل على ما یرمي بھ 
التبریزي مباشرة فھل الفاصل الزماني بالساعات تضر في المتابعة ؟ 

ال یضر الفاصل الزماني ، ولكن األحوط : في مفروض السؤال  :
  .رعایة المواالة ، واهللا العالم 

ال یجب ذلك ولكن یعتبر التعاقب بأن ال یرمیھا دفعة  ):]1538[فضل اهللا(
  .دةواح

 المواالة لیست شرطًا في رمي الجمار ویجوز الفصل ):]1539[الحكیم(
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  .كأن یرمي أربعًا وبعد ساعات یعود فیكمل رمیھ
ال یشترط في رمي الجمرات المواالة بین رمي ): ]1540[الشیرازیان(

حصیاتھ السبع فال بأس بأن یستریح قلیًال في أثنائھا مثًال نعم لو كان 
عند ) على األحوط.(الفاصل بینھا طویًال استأنف الرمي من جدید

  .صادق
  .األحوط مراعاة المواالة العرفیة: )]1541[زین الدین(
 األح  وط ت  رك الف  صل ب  ین رم  ي الح  صیات ال  سبع   ):]1542[السی  ستاني(

ورعایة المواالة العرفیة بینھ ا، نع م إذا رم ى أرب ع ح صیات ون سي أن                 
یكم  ل و انتق  ل إل  ى األخ  رى ورم  اه س  بعًا فت  ذكر نق  صان األول  ى فل  ھ أن 
یرج   ع ویكم   ل األول   ى س   بعًا وال ی   ضر مث   ل ھ   ذا الف   صل ف   ي ص   حة    

مكن م ن إكم ال الرم ي أو    رمى أربع حصیات وخرج لعدم ال ت      : س.رمیھ
إلح  ضار المزی  د م  ن الح  صیات فھ  ل ل  ھ تكمی  ل م  ا أت  ى ب  ھ أو ی  ستأنف   
الرم  ي، وھ  ل تف  وت الم  واالة بالف  صل بمق  دار خم  س أو ع  شر دق  ائق؟   

 رعای  ة الم  واالة ف  ي رم  ي الح  صیات ال  سبع ھ  و األح  وط   )السی  ستاني(
  . نعلزومًا وتحقق المواالة مع الفصل بالمقدر المذكور محل إشكاًال وم

 یج  ب أن یراع  ي الم  والة ف  ي رم  ي الح  صیات أي أن      ):]1543[مك  ارم(
  .یرجم بھا تباعًا من دون فاصلة

  
 رمي الحصیات   عن إكمال لو عجز الحاج: ﴿المسألة الخامسة﴾ 

فھل یكتفي النائب بإكمال ما تبقى من السبع أو یستأنف رمي السبع 
  الجمرة سبع مرات؟

 الظاھر االكتفاء بإكمال الرمي وإن كان األحوط ):]1544[الحكیم(
  . حصیات بنیة مرددة بین اإلكمال والتماماستحبابًا رمي النائب سبع

 األحوط یرمي النائب الحصیات السبع قاصدًا في ):]1545[السیستاني(
  .مقدار النقیصة األعم من التكمیل و اإلعادة

  . یكمل ما تبقى):]1546[فضل اهللا(
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  الذبح یوم النحر: الباب الخامس عشر
  :وفیھ مسائل

ھل یجوز التعویل على إخبار البائع بتوفر شرائط :﴿المسألة األولى﴾ 
  الھدي؟

 یجوز اإلعتماد على قول صاحب الید إذا لم یكن متھمًا ):]1547[الحكیم(
أما إذا كان متھمًا كالبایع الذي یرید اتفاق سلعتھ فال یجوز اإلعتماد 

رة في األمور على قولھ نعم یجوز اإلعتماد على قول أھل الخب
  .الحدسیة كالمسن كما یجوز توكیل الثقة الضابط بالوجھ المتعارف

 ال یبعد قبول قول البائع في سن األضحیة وعدم كونھا ):]1548[مكارم(
الخفیة التي ال یستطیع المشتري اإلطالع علیھا مخصیة وسائر األمور 

  .عادة
 یجوز اإلكتفاء بكالمھ ):]1551[اللنكراني-]1550[التبریزي-]1549[الخوئي(

  .في سن الھدي إذا كان من أھل الخبرة
  

    ما حكم تأخیر الذبح عن یوم العید ؟ :﴿المسألة الثانیة﴾ 
-]1555[بھجت-]1554[اللنكراني-]1553[الخامنائي-]1552[الخمیني(

عدم التأخیر عن ] وجوبًا [  األحوط ):]1557[التبریزي-]1556[الخوئي
  . یوم العید عمدًا

-]1561[ السیستاني-]1560[ فضل اهللا-]1559[ الشیرازیان-]1558[مكارم(
و ,  األحوط األولى ذبح األضحیة في یوم عید األضحى ):]1562[الوحید

 السیستانيوأضاف . لكن یجوز أیضًا تأخیره إلى الیوم الثالث عشر
واألحوط عدم الذبح لیًال حتى اللیالي المتوسطات بین أیام التشریق إال 

  .ًال إال للخائف أفتى بعدم جواز الذبح لی الوحیدإال أن.للخائف
 یجب الذبح في یوم العید إال ألھل ):]1563[الشیخ حسین العصفور(

األعذار فیجوز لھم أن یذبحوا في لیلة العید كالمریض والصبي 
ذر أو نسیان وجب علیھ أن یذبحھ في ثالثة والمرأة فلو لم یذبحھ لع

أیام التشریق فإن لم یرتفع العذر أو لم یتذكر إال بعد الثالثة أجزأه أن 

alsharigi
clipart



 170

یذبحھ في باقي شھر ذي الحجة ، ویجوز ذبح الھدي في لیالي 
  .التشریق على كراھة

 األحوط لزومًا إیقاعھ یوم العید بل ال یخلو تعینھ ):]1564[زین الدین(
  .من قوة

ذر أو  یجب الذبح أو النحر یوم األضحى فإن أخر لع):]1565[الحكیم(
غیره ذبح في الیوم الحادي عشر أو الثاني عشر على األحوط وجوبًا 
فإن لم یفعل ذبح أو نحر في الیوم الثالث عشر فإن لم یفعل ذبح أو 
نحر إلى آخر ذي الحجة والظاھر عدم وجوب الذبح أو النحر في منى 
إذا كان بعد الیوم الثالث عشر بل یكون في مكة فإن لم یفعل وجب 

  .اركھ في العام القابل ولو باستنابة غیرهعلیھ تد
 في جواز تأخیر الذبح عن العاشر اختیارا ):الشیخ یوسف العصفور(

إلى تمام ذي الحجة أو إجزاء ذلك وإن أثم أو اختصاص التأخیر 
  .والمسألة ال تخلو من شوب االشكال. بالمعذور احتماالت وأقوال

  
  : مكان الذبح: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

 یجب في منى ولو بالتأخیر إلى ذي الحجة ولو  ):]1566[ینيالخم(
امتدت منى إلى مكة جاز الذبح في تلك البقعة إن صدق علیھا أنھا منى 

بح في المسلخ الجدید وإن ، وإذا لم یمكنھ الذبح في منى یجزیھ الذ
  .كان خارجھا

 -]1570[ مكارم-]1569[ اللنكراني-]1568[بھجت-]1567[الخامنائي(
 محل الذبح منى فإن ُمنع من ):]1572[ زین الدین-]1571[الشیرازیان
  . أجزأه الذبح في المكان المعّد لھ في الوقت الراھنالذبح فیھا 

 إن لم یمكن الذبح في منى فإن تمكن ):]1574[بھجت-]1573[الخوئي(
المكلف من التأخیر و الذبح أو النحر في منى و لو كان ذلك إلى آخر 

و أخّر ذبحھ أو نحره و ما , ذي الحجة حلق أو قّصر و أحّل بذلك 
و إال جاز لھ الذبح في , یترتب علیھما من الطواف و الصالة و السعي 

  .  یجزئھ ذلكالمذبح الفعلي و
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 إن لم یمكن الذبح في منى فإن تمكن المكلف من ):]1575[التبریزي(
التأخیر و الذبح أو النحر في منى و لو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة 

و أخّر ذبحھ أو , لعید على األحوط و أحّل بذلك حلق أو قّصر في یوم ا
و إال جاز , نحره و ما یترتب علیھما من الطواف و الصالة و السعي 

وفي استفتاء لھ رحمھ اهللا  . لھ الذبح في المذبح الفعلي و یجزئھ ذلك
ھل یجزي الذبح في المسلخ القائم من وادي معیصم في حال : سئل

 : فأجابمنى أو في وادي محسر جمیعًا؟ االختیار أو مع تعذر الذبح ب
إذا لم یمكن الذبح في منى ولو بالتأخیر إلى آخر ذي ; بسمھ تعالى

الحجة فال بأس بالذبح في مكان آخر مع مراعاة األقرب فاألقرب إلى 
منى ومع عدم إمكان مراعاة األقرب فاألقرب إلى منى یجزي الذبح في 

مع احتمال الذبح في :  رحمھ اهللا كما سئل.]1576[المعیصم، واهللا العالم
داخل منى ھل یجب التأخیر؟ وما حكم األعمال المترتبة على الذبح؟ 

: وسئل أیضًا .]1577[ال یجب التأخیر، واهللا العالم; بسمھ تعالى: فأجاب
رأیكم ان الحاج إذا لم یتمكن من الذبح یوم العید في منى ولكنھ یتمكن 
منھ إلى آخر ذي الحجة وكذلك ما یترتب علیھ فیجب وإّال جاز الذبح 

ھل یجب إحراز عدم التمكن من : ل ھوفي المذبح الفعلي، والسؤا
الذبح فیما لو أخره أم یكفي احتمال عدم التمكن لكي یجوز الذبح یوم 

إذا كان غیر متمكن من ; بسمھ تعالى: العید في المذبح الفعلي؟ فأجاب
الذبح في یوم العید في منى واحتمل بقاُءه على ھذا إلى آخر ذي 

  .]1578[هللا العالمالحجة جاز الذبح في المذبح الفعلي، وا
و النحر بمنى ، وإن لم یمكن  یجب أن یكون الذبح أ):]1579[السیستاني(

ذلك لكثرة الحجاج وضیق منى عن استیعاب جمیعھم ، فال یبعد جواز 
الذبح أو النحر بوادي محسر ، وإن كان األحوط تركھ ما لم یحرز عدم 

ومع منع . التمكن من الذبح أو النحر بمنى إلى آخر أیام التشریق
 في وادي معیصم الجھات الرسمیة جاز الذبح في المذابح الفعلیة أي

مع كونھ واقعًا في الحرم وإن كان األحوط استحبابًا الذبح في مكة في 
  .القسم الواقع في الحرم منھا
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منى، ولكن حیث ال یجوز في األصل الذبح في غیر : )]1580[فضل اهللا(
ال یمكن الذبح بمنى بسبب كثرة الحّجاج وضیق منى عن استیعاب 
جمیعھم، فإّنھ یجوز الذبح أو النحر في وادي محّسر، وھي المنطقة 
الفاصلة بین منى ومزدلفة أو حیث محل المجازر اآلن؛ أو في أي 

  . مكان آخر من منطقة الحج بما في ذلك مكة
 یتعین الذبح في منى وإن لم یمكنھ ):]1581[الشیخ حسین العصفور(

ذلك تعین علیھ مع اإلمكان الذبح فیھا ولو بتأخیره إلى آخر ذي الحجة 
وحینھا یؤخر الطوافین والسعي وأما الحلق والتقصیر فیجوز 

یمھما وإن لم یمكنھ التأخیر إلى آخر ذي الحجة جاز لھ الذبح في تقد
  .غیرھا 

 یتعین في منى وإن لم یمكن ولو ألجل التقیة إلى آخر ):]1582[الوحید(
ًا علیھ ذبح أو نحر في وادي محسر على أیام التشریق أو كان حرج

األحوط كما أن األحوط أیضًا مع عدم التمكن منھ أن یذبح في مكة ومع 
  .عدم اإلمكان أو الحرج یذبح أو ینحر في أي موضع شاء من الحرم

 یجب في منى فإن تعذر أخره إلى الیوم الحادي عشر  ):]1583[الحكیم (
أو الثاني عشر فإن تعذر الذبح فیھا في تمام األیام الثالثة وجب الذبح 
خارج منى یوم النحر على األحوط وجوبًا وإال فالیوم الحادي عشر أو 

ثالث الثاني عشر وال یجوز التأخیر عنھا لكن لو أخر ذبح في الیوم ال
عشر فإن لم یفعل ذبح إلى آخر ذي الحجة والظاھر عدم وجوب الذبح 
في منى إذا كان بعد الیوم الثالث عشر بل یكون في مكة فإن لم یفعل 

  .وجب علیھ تداركھ في العام القابل ولو باستتابة غیره
  

ھل یشترط أن یكون الذابح شیعیًا إثني عشریًا ؟ و : ﴿المسألة الرابعة﴾ 
  . ینوي منھما ؟من الذي 

بل ال , یعتبر أن یكون النائب شیعیًا على األحوط : )]1584[الخمیني(
نیة المنوب عنھ ] وجوبًا [ و ینوي النائب و األحوط . یخلو من قوة 

  . أیضا
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ا األحوط وجوبا كون الذابح مؤمن: )]1586[اللنكراني-]1585[ائيالخامن(
، نعم ال یبعد ] إن كان نائبًا في جمیع أعمال الذبح من النیة و غیرھا [

عدم اشتراط اإلیمان فیما إذا نوى الحاج بنفسھ و وّكل النائب في 
و أضاف . فقط] أي عملیة فري األوداج [ خصوص عمل الذبح 

  . نیة المنوب عنھ أیضا] وجوبًا [ و ینوي النائب واألحوط  : اللنكراني
   و األفضل أن یكون النائب شیعیًا,  ینوي الحاج نفسھ ):]1587[مكارم(
یكون الذابح  البّد أن ):]1590[الوحید-]1589[التبریزي-]1588[الخوئي(

مسلمًا، وأن تكون النّیة مستمّرة من صاحب الھدي إلى الذبح، وال 
  . یشترط نّیة الذابح وإن كانت أحوط وأولى

و ال یشترط نیة , لنائب ال بد أن تكون النیة من ا): ]1591[السیستاني(
  . و یعتبر في النائب أن یكون مسلمًا, صاحب الھدي و إن كانت أحوط 

 ھل یجب أن یكون الذابح للھدى في منى إمامیًا أم ):]1592[الشیرازي(
  .یكفي غیر اإلمامي مع مراعاة شروط الذبح ) یره؟جیكفي غ

نوى ھو و نوى الذابح ,  إذا لم یذبح ھو بیده ):]1593[الشیرازیان(
  . كفایةو إذا نوى ھو وحده دون الذابح فالظاھر ال, أیضًا 

  .یشترط اإلیمان في الذابح): الشیخ یوسف العصفور(
 اإلیمان في الذابح ، ویجب أن یشترط ):]1594[الشیخ حسین العصفور(

  . فیھ ینوي النائب في الذبح النیابة عن من نوبھ
 ال بّد أن تكون النیة من النائب، وال یشترط نیة ):]1595[فضل اهللا(

  .صاحب الھدي وإن كان ذلك أفضل، ویعتبر في النائب أن یكون مسلمًا
إذا تولى الذبح أو النحر غیر الناسك بالنیابة عنھ ، ): ]1596[زین الدین(

فإن أخذ الذابح بید الناسك وذبح نوى الذابح والناسك معا ، وإذا انفرد 
النیابة عن الناسك ، وإذا النائب بالذبح تولى النائب النیة وقصد بفعلھ 

كان الناسك حاضرا ، فاألحوط أن ینویا معا ، ویشكل الحكم باالجتزاء 
و یشترط في النائب في الذبح والنحر . إذا نوى الناسك ولم ینو النائب 

أن یكون ممن تصح منھ نیة التقرب ، ولذلك فالبد فیھ من اإلسالم 
كان غیر مسلم أو غیر واإلیمان ، وال تصح استنابتھ وال عملھ إذا 
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  .مؤمن 
 یجوز ذبح المخالف ولكن البد من اجتماع سائر ):]1597[بھجت(

  .الشرائط
 تجب النیة في الذبح أو النحر من المكلف إذا باشره ):]1598[الحكیم(

بنفسھ كما یجب علیھ النیة عند التوكیل بمعنى أن یقصد التوكیل في 
الذبح أو النحر الواجب علیھ بل األحوط وجوبًا قصد التقرب حینئذ كما 

أیضًا ولو إجماًال بحیث ینوي فعل ما أن األحوط وجوبًا نیة المباشر 
أمر بھ على وجھھ بل ھو الالزم في المتبرع حیث یشرع التبرع فالبد 

  .من قصد الذبح أو النحر المشروع عن صاحب الھدي
  

ستانلس (ھل یكفي الذبح بالحدید المقوى : ﴿المسألة الخامسة﴾ 
  . ؟)استیل

ال یجوز إذا ]1600[وتحریر المناسك .  ال یصح الذبح بھ):]1599[الخمیني(
  .لم یحرز كونھ حدیدًا

  .كان في حدتھ كالحدید یجوز إذا ():
 -]1604[اللنكراني-]1603[ائيالخامن-]1602[التبریزي-]1601[الخوئي(

 ):]1608[ بھجت -]1607[ الحكیم-]1606[ فضل اهللا-]1605[الشیرازیان
  .یجزئ

  . الذبح بھ ال یخلو من اشكال):]1610[زین الدین-]1609[السیستاني(
  

لو ذبح فانكشف كونھ ناقصا أو مریضا أو : ﴿المسألة السادسة﴾ 
  :صغیرًا

ض بظن  إذا ذبح الناقص أو المری):]1612[اللنكراني-]1611[الخمیني(
تمامیتھ أو اكتمال سنھ أو صحتھ فبان عكس ذلك لم یجزه نعم لو ذبحھ 

 أن الصغیر ال الخمینيوأضاف . بظنھ سمانتھ فبان ھزالھ اجتزأ بھ
  .یجتزئ بھ إذا اكتشف صغره بعد الذبح

 إذا ذب   ح حیوان   ًا معتق   دًا س   المتھ فانك   شف كون   ھ   ):]1613[الخامن   ائي(
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  .مریضًا أو ناقصًا وجب علیھ ذبح ھدي آخر عند التمّكن
 إذا اشترى ھدیًا معتقدًا سالمتھ فبان -1 ):]1615[الوحید-]1614[الخوئي(

 إذا ذبح الھدي بزعم -2.معیبًا بعد نقد ثمنھ فالظاھر جواز االكتفاء بھ
بین لھ بعد  إذا ت-3.أنھ سمین فبان مھزوال أجزأه ولم یحتج إلى اإلعادة

الذبح في الھدي أنھ لم یبلغ السن المعتبر فیھ لم یجزئھ ذلك ولزمتھ 
 ذكر أنھ لو اشتراه على أنھ سمینًا فبان الوحیدإال أن الشیخ . اإلعادة

  .مھزوًال أجزأه
 إذا اشترى ھدیًا معتقدًا سالمتھ فبان معیبًا بعد -1 ):]1616[السیستاني(

 إذا اشتراه على أنھ سمین فبان -2 .نقد ثمنھ فالظاھر جواز االكتفاء بھ
 إذا تبین بعد الذبح عدم بلوغھ -3.ھزیًال أجزأه وإن كان قبل الذبح

  .السن المعتبر لم یجزئھ ووجبت اإلعادة
 إذا اشترى ھدیًا معتقدًا سالمتھ فبان معیبًا بعد -1 ):]1617[زین الدین(

 إذا اشتراه على أنھ سمین فبان -2 .نقد ثمنھ فالظاھر جواز االكتفاء بھ
ین بعد الذبح عدم بلوغھ السن  إذا تب-3.ھزیًال أجزأه إن كان بعد الذبح

  .المعتبر لم یجزئھ ووجبت اإلعادة
 إذا اشترى ھدیًا معتقدًا سالمتھ فبان معیبًا بعد -1):]1618[التبریزي(

 إذا ذبحھ على أنھ سمین فبان  -2. بھنقد ثمنھ األحوط عدم اإلكتفاء 
 إذا تبین لھ بعد الذبح عدم بلوغھ -3. مھزوًال أجزأه ولم یحتج لإلعادة

السن المعتبر لم یجزئھ ولزمتھ اإلعادة وفي استفتاء لھ رحمھ اهللا 
سئل عن رجل ذبح ھدیا اقل سنًا مما ذكر في المناسك جھًال بالحكم ثّم  

ك مع ظنھ بأّنھ لم یكن قادرًا على رجع إلى وطنھ والتفت إلى ذل
;  بسمھ تعالىفأجابتحصیل ما ھو الواجد للشرائط، فما ھو وظیفتھ؟ 

إذا لم یكن قادرًا على تحصیل ما ھو الواجد في تلك السنة اجزء الفاقد 
  .]1619[وإال یستنیب من یذبح عنھ في السنة الالحقة، واهللا العالم

 إذا اشترى ھدیًا معتقدًا سالمتھ فبان معیبًا بعد نقد ):]1620[فضل اهللا(
 إذا اشتراه على أنھ سمین فبان -2 . كتفاء بھثمنھ فالظاھر جواز اال

  .ھزیًال أجزأه وإن كان قبل الذبح
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و بعد , إذا اشترى حیوانًا ال یظھر فیھ عیب و نقص : )]1621[مكارم(
و إن كان , ء و دفع الثمن تبین أنھ ناقص كفاه ذلك الذبح أو بعد الشرا

كما أنھ لو اشتراه على .  األحوط استحبابًا أن ال یكتفي بتلك األضحیة
  .أنھ سمین فبان بعد الذبح أو الشراء ودفع الثمن ھزیًال كفى وأجزأ

أنھ لو اشترى ھدیًا معتقدًا أنھ سمین ): ]1622[الشیخ حسین العصفور(
ثم ظھر أنھ مھزول اجتزأ بھ أما إذا اشترى ھدیًا معتقدًا أنھ تام الخلقة 
فبان ناقصًا قبل الذبح لم یجتزيء بھ سواء نقد ثمنھ أم ال إال أن یتعذر 

  .غیره 
 إذا تبین بعد الذبح أو النحر عدم بلوغ الحیوان -1 ):]1623[الحكیم(

السن المعتبرة لم یجز ووجبت اإلعادة أما إذا شك في ذلك فإن كان قد 
تزأ بھ أحرز حین الذبح بلوغھ السن المعتبرة واحتمل بعده الخطأ اج

وإن لم یحرز ذلك للغفلة عن شرطیة السن الخاصة أشكل اإلجتزاء بھ 
 إذا اشتراھا على أنھا سمینة فبانت -2.واألحوط وجوبًا اإلعادة

إذا اشترى الھدي على أنھ -3.مھزولة أجزأت وإن علم بذلك قبل الذبح
غیر خصي أو غفلة عن حالھ فلما ذبحھ أو نحره وجده خصیًا أجزأه 

قدر على شراء غیره وإن كان قادرًا لم یجزه وأما إذا كان إذا لم ی
العیب أمرًا آخر غیر الخصاء فالظاھر اإلجزاء إذا لم یعلم بالعیب إال 

  .بعد نقد الثمن وإن كان األحوط استحبابًا عدم اإلجتزاء بھ 
إذا ذبحھا على أنھا سمینة فبانت مھزولة : )الشیرازیان(

 للسید محمد الشیرازي أنھ ]1625[ونسب الشیخ الماحوزي.]1624[أجزأت
عتقاد سالمتھ فبان معیبًا أجزأ وأما لو لم ینقد الحاج لو ذبح الھدي با

  .ثمنھ حینھا یجب تبدیلھ على األحوط
 إذا اشترى ھدیًا معتقدًا سالمتھ وذبحھ فبان معیبًا -1 ):]1626[بھجت(

 إذا ذبحھا على أنھا سمینة فبانت -2. یجوز اإلكتفاء بھبعد ذلك فال
 إذا تبین لھ بعد الذبح في الھدي أنھ لم یبلغ السن -3.مھزولة أجزأت

  .المعتبر فیھ لم یجزئھ ذلك ولزمتھ اإلعادة
األحوط وجوبا عدم اإلجزاء بما اشتراه  ):الشیخ یوسف العصفور(
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قصان بعد الذبح أو قبلھ، على أنھ تام ثم ظھر النقصان، سواء ظھر الن
نعم لو اشتراھا على أنھا سمینة ثم ظھر كونھا .بعد نقد الثمن أو قبلھ

  .مھزولة أجزأت
  

  :مصرف الھدي: ﴿المسألة السابعة﴾ 
األكل من  المرجع 

 الھدي
 االھداء التصدق

 -]1627[الخمیني
 -]1628[اللنكراني

– ]1629[الحكیم
 -]1630[الخامنائي
 -]1631[المدرسي

 ]1632[الشیرازیان

 یستحب یستحب یستحب

-]1633[الخوئي
- ]1634[التبریزي
 ]1635[بھجت

األحوط 
 وجوبًا

األحوط 
 وجوبًا

 األحوط وجوبًا

 -]1636[ینزین الد
الشیخ حسین 

 -]1637[العصفور
 الستري  -یوسف

 یجب بیج یجب

األحوط  ال یجب ]1638[السیستاني
 وجوبًا

 ال یجب

یجب في  ال یجب ]1639[الفیاض
 بعضھا

 ال یجب

واجب ولو  یستحب ]1640[ناصر مكارم
في أقل من 

 مستحب
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 الثلث
األحوط  ]1641[الشیخ الوحید

 وجوبًا 
 األحوط وجوبًا یجب

 األحوط وجوبًا یجب  ال یجب  ]1642[فضل اهللا
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  ق أو التقصیرالحل: الباب السادس عشر
  : وفیھ مسائل

ھل یجوز لم ن ج از لھ م النف ر م ن الم شعر ل یًال أن                 : ﴿المسألة األولى﴾   
  یوكلوا في الذبح ویحلقوا أو یقصروا؟

 ال یج   وز إال بع   د وق   وع ال   ذبح   ):]1644[ اللنكران   ي-]1643[الخامن   ائي( 
  .اللنكرانيند احتیاطًا ع.]1645[خارجًا

 یج ب   ):]1649[ السی ستاني  -]1648[الوحید-]1647[ التبریزي -]1646[الخوئي(
. واألح وط ت أخیر التق صیر أی ضاً    , مھ الذبح والنحر إلى یو علیھم تأخیر 

  .]1650[ویأتون بعد ذلك بأعمال الحج
 یج  وز للن  ساء وم  رافقیھن الرم  ي لیل  ة العی  د ث  م     ):]1651[ال  شیرازیان(

التق   صیر ف   ي من   ى ل   یًال وال   ذھاب إل   ى مك   ة للط   وافین وال   سعي لیل   ة 
نع  م یل  زم أن ی  وكلن م  ن ی  ذبح   , وال یج  ب عل  یھن انتظ  ار النھ  ار ,العی  د

  .الھدي عنھن في نھار العید 
 المعذور ال ذي ی شرع ل ھ النف ر م ن الم شعر ل یًال، فإن ھ                  ):]1652[الحكیم(

یكتف   ي بالتوكی   ل ف   ي ال   ذبح أو النح   ر، ول   ھ الحل   ق أو التق   صیر بع   د   
بل لھ الرج وع إل ى مك ة حینئ ٍذ        . التوكیل، وإن لم یتحقق الذبح أو النحر      

  .اء مناسكھا، خصوصًا المرأة إذا خافت أن یفجأھا الحیضألد
 ف ي لیل ة       ال یصح للحاج أن یوقع حلقھ أو تق صیره         ):]1653[زین الدین (

المرضى الذین تجوز لھم    العاشر، وإن كان من الضعفاء أو الشیوخ أو         
اإلفاضة من المزدلفة لیًال ، ف ال ب ّد وأن یك ون حلقھ م أو تق صیرھم ف ي         

  . بعد الذبح أو النحر النھار
س معت أب ا    : صیر قال في صحیح أبي ب   ): ]1654[الشیخ حسین العصفور  (

, ال ب أس ب أن تق ّدم الم رأة إذا زال اللی ل            :  یق ول  -علیھ ال سالم  –عبد اهللا   
ث م  , فیرمین الجمرة , ثم ینطلق بھن إلى منى    , فیقفن عند المشعر ساعة   

  . ثم یقصرن وینطلقن إلى مكة, یصبرن ساعة
  

  ھل یتعین الحلق على الصرورة ؟: ﴿المسألة الثانیة﴾ 

alsharigi
clipart
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   ما ھي آلة الحلق ؟  :﴿المسألة الثالثة﴾
   ھل یجوز تأخیره عن یوم النحر؟ :﴿المسألة الرابعة﴾ 

   ھل یجوز إیقاعھ لیًال؟ :﴿المسألة الخامسة﴾ 
  :الجدول التالي یجیب على ذلك

 الحلق لیًال تأخیر الحلق آلة الحلق الصرورة المرجع 
االمام 
 الخمیني

األحوط 
 ]1655[الحلق

یتعین 
الموس وال 

تكفي 
الماكینة

]1656[ 

یجوز تأخیره 
إلى آخر أیام 

التشریق 
واألحوط 

ف لمن خال
الترتیب 
اإلعادة 

واألحوط مع 
التأخیر 
مراعاة 
الترتیب

]1657[ 

یجوز 
إیقاعھ 

 ]1658[لیًال

السید 
 الخوئي

مخیر بین 
الحلق 

والتقصیر
]1659[ 

یتعین 
الموس وال 

تكفي 
الماكینة

]1660[ 

إذا لم یمكنھ 
الذبح یوم 

  العاشر
یقصر أو 
یحلق فیھ 
ویؤخر 

 ]1661[الذبح

یحوز لیلة 
الحادي 

عشر إال أن 
األحوط 

ابًا استحب
إیقاعھ نھار 

الیوم 
الحادي 

  ]1662[عشر
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الشیخ 
 التبریزي

مخیر بین 
الحلق 

والتقصیر
]1663[ 

یتعین 
الموس وال 

تكفي 
الماكینة

]1664[ 

إذا لم یمكنھ 
الذبح یوم 

  العاشر
یقصر أو 
یحلق فیھ 
ویؤخر 

 ]1665[الذبح

األحوط 
إیقاعھ 

 ]1666[نھارًا

السید 
السیستان

 ي

األحوط 
 ]1667[الحلق

یكفي في 
الحلق أن 

یكون 
بالماكینة 

بما  الناعمة
یصدق معھ 

 ]1668[الحلق

األحوط 
األولى عدم 
تأخیره عن 
نھار العید 
وال یجوز 

الحلق على 
األحوط من 
دون تحصیل 

 ]1669[الھدي

 ]1670[یجوز

الشیخ 
 زین الدین

یتعین 
 ]1671[الحلق

یكفي في 
الحلق أن 

یكون 
بالماكینة 

بما  الناعمة
یصدق معھ 

 ]1672[الحلق

االحوط عدم 
التأخیر وإذا 
لم یرم أو 

یذبح یؤخر 
حلقھ لنھار 

 ]1673[الغد

االحوط 
جوبًا تركھ و

 ]1674[لیًال

السید 
 الخامنائي

االحوط 
 ]1675[الحلق

المنسوب 
للسید 

االحتیاط بعدم 

األحوط 
وجوبًا الحلق 
نھار العید 

إذا لم یحلق 
نھارًا حلق 

 ]1677[لیًال
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وإذا أّخر  االجزاء
الذبح لسبب 

جاز 
  ]1676[الحلق

السید 
 فضل اهللا

مخیر بین 
الحلق 

والتقصیر
]1678[ 

یكفي في 
الحلق أن 

یكون 
الماكینة ب

بما  الناعمة
یصدق معھ 

 ]1679[الحلق

األولى عدم 
تأخیره عن 
نھار العید 
ویجوز بعد 

تحصیل 
الھدي ولو 

خالف 
الترتیب أِثم 
وال شيء 

 ]1680[علیھ

یظھر من 
إطالقھ 
 الجواز

الشیخ 
 اللنكراني

مخیر بین 
الحلق 

والتقصیر
]1681[ 

ي یكفي ف
الحلق أن 

یكون 
بالماكینة 

بما  الناعمة
یصدق معھ 

 ]1682[الحلق

األحوط 
الترتیب 
ویجوز 

تأخیر الحلق 
أو التقصیر 
إلى آخر أیام 
التشریق ولو 

خالف 
فاألحوط 

اإلعادة مع 
 ]1683[كاناإلم

األحوط عدم 
 ]1684[الجواز

احتاط في األحوط لم نعثر لھ مخیر بین الشیخ 
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لحلق ا بھجت
والتقصیر

]1685[ 

إتیانھ نھارًا  على رأي
 ]1686[مرتبًا

المنسك 
بإیقاعھ 

 ]1687[نھارًا
وفي 

استفتاء 
یظھر 

اإلجزاء لیًال 
]1688[ 

مخیر بین  مكارم
الحلق 

والتقصیر
]1689[ 

لم نعثر لھ 
 على رأي

یجب الترتیب 
ولو خالف 

عصى 
 ]1690[وصح

في الحلق 
أو التقصیر 

لیال 
]1691[إشكال

. 
السید 

 الشیرازي
مخیر بین 

الحلق 
والتقصیر

]1692[ 

یكفي في 
الحلق أن 

یكون 
بالماكینة 

بما  الناعمة
یصدق معھ 

 ]1693[الحلق

یجوز تأخیره 
إلى آخر أیام 

التشریق 
]1694[  

وإذا أخر 
الذبح أخر 

 ]1695[الحلق

 ]1696[یجوز

السید 
صادق 

 الشیرازي

مخیر بین 
الحلق 

والتقصیر
]1697[ 

یكفي في 
الحلق أن 

یكون 
بالماكینة 

بما  الناعمة
یصدق معھ 

یؤخره عن 
الذبح على 
األحوط 

ویجوز مع 
العسر 

والحرج 

یجوز 
للرجال 
الحلق 

والتقصیر 
لیًال 

, للمضطر
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تقدیمھ ولو  ]1698[الحلق
ف عمدًا خال

فاألحوط 
اإلعادة مع 

 ]1699[اإلمكان

واألحوط 
تأخیره إلى 

النھار 
التالي إذا 
فاتھ نھار 

وأما , العید
النساء 
ن فیجوز لھ

التقصیر لیًال 
 .]1700[مطلقًا

ش الشیخ 
حسین 
 العصفور

یتعین 
 ]1701[الحلق

لم نعثر لھ 
 على رأي

یجب أن 
یكون بعد 

 ]1702[الذبح

ال یجوز 
 ]1703[لیًال

لم نعثر لھ  ]1704[مخّیر الوحید
 على رأي

األحوط 
األولى عدم 
تأخیره عن 

یوم 
 ]1705[العید

لم نعثر لھ 
 على رأي

ش الشیخ 
یوسف 

 العصفور

لم نعثر لھ  یتعین الحلق
على رأي 
ونسب لھ 
الجواز مع 
 صدق الحلق

یجب أن 
یكون بعد 

 الذبح 

- 

السید 
 الحكیم

   
یتعین 

 ]1706[الحلق

یكفي في 
الحلق أن 

یكون 

 ]1708[األحوط
استحبابًا 

ایقاعھ یوم 

ألحوط ا
وجوبًا 

 ]1710[تركھ
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بالماكینة 
بما  الناعمة

یصدق معھ 
 .]1707[الحلق

العید وإن 
كان الظاھر 
جواز تأخیره 
إلى آخر ذي 

 ]1709[الحجة
الشیخ 
 الفیاض

 یكفي في ]1711[مخیر
الحلق أن 

یكون 
بالماكینة 

بما  الناعمة
یصدق معھ 

 .]1712[الحلق

األحوط في 
نھار العید 
ولو أخر 
آلخر ذي 

الحجة صح 
ویجب بعد 

الرمي 
والذبح ولو 
قدمھ عمدًا 

أثم 
 ]1713[وصح

ظاھر إطالق 
كالمھ 
 الجواز

  
  :من أراد الحلق وعلم أّن الحّالق یجرح رأسھ: ﴿المسألة السادسة﴾ 

 األحوط وجوبًا أن یحلق من یجب علیھ الحلق وإن ):]1714[الخمیني(
  .علم بخروج الدم

 علیھ أن ):]1718[الوحید-]1717[بھجت-]1716[التبریزي-]1715[الخوئي(
 قّید المسألة بصورة الجروح التبریزي إال أن  .یقّصر أّوًال ثّم یحلق

 بما إذا لم  الوحیدالتي تزید على القدر المتعارف وقیده أیضًا ھو و
  . یجب علیھ الحلق وإال تعین الحلق

بل ,  لم یجز لھ الحلق بالموس ):]1720[ فضل اهللا-]1719[السیستاني(
 إن شاء –ًا أو یقّصر أوًال ثم یحلق بالموس یحلق بالماكینة الناعمة جد

و لو خالف أجزأه و إن كان ,  إذا كان مخیرًا بین الحلق و التقصیر –
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  . آثمًا
عن الحالق الحاذق ومع أنھ یتعین علیھ البحث : )]1721[الگلپایگاني(

  .عدم وجوده یقصر ثم یحلق
  . علیھ أن یقّصر أّوًال ثّم یحلق):]1722[اللنكراني(
  . ال بأس بھ مطلقًا):]1723[صادق(
أن یقّصر شیئًا من شعره أوًال ثم ] وجوبًا [ األحوط : )]1724[مكارم(

   . یحلقھ بتمامھ بعد ذلك



 187

  أعمال مكة: الباب السابع عشر
  : وفیھ مسائل

  ھل یجوز تقدیم أعمال مكة على الوقوفین؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
  وما الذي یجوز تقدیمھ؟: ﴿المسألة الثانیة﴾ 
إذا قدم ما یجوز تقدیمھ فھل یجب علیھ إعادتھ إذا : ﴿المسألة الثالثة﴾ 

  انتفى العذر بعد ذلك؟
  :لكالجدول التالي یجیب عن ذ

ما یجوز  من یجوز لھ التقدیم المرجع
 تقدیمھ

االعادة مع 
 االمكان

االمام 
  ]1725[الخمیني
  

المرأة التي تخاف -1
الحیض أو النفاس وال 

-2     .یمكنھا االنتظار
لسن من كبار ا

الجنسین العاجزون 
عن الطواف بعد 
الرجوع مع عدم إمكان 
االنتظار وكذا لو 
عجزوا عن الرجوع 

المرضى -3  .لمكة
الذین یعجزون بعد 
الرجوع عن الطواف 

 أو یخافون  للزحام
منھ وال یمكنھم 

من یعلم -4.االنتظار
بعدم التمكن بعد 
الرجوع إلى آخر ذي 

 .الحجة

   
األعمال 
 الخمسة

ئف الطوا
الثالثة األولى 
ال تعید وأما 
األخیرة فإن 
كان منشأ 
اعتقادھم 

مرض أو كبر 
في السن أو 
علة توجب 

العجز لم تجب 
اإلعادة وإال 

كمن اعتقد أن 
السیل یمنعھ 

فانكشف خالفھ 
 وجبت اإلعادة
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السید 
  ]1726[الخوئي

والشیخ 
 ]1727[التبریزي

  . شیخ كبیر-1
 امرأة تخاف -2 

  .حیضًا
 الخائف على نفسھ -3

 .من دخول مكة

األوالن 
یقدمان 
طواف 
الزیارة 
 وصالتھ

واألحوط 
استحبابًا 

  تقدیم
السعي ثم 
إعادتھ في 
وقتھ وأما 

الثالث 
فیجوز لھ 

تقدیم 
 الجمیع

ذھب السید 
الخوئي إلى أن 
األولى إعادة 

الطواف 
وصالتھ ویجب 
إعادة السعي 
ھذا لألولین 
وأما الخائف 

فال یجب إعادة 
 ووافقھ  شيء

الشیخ 
التبریزي إال 
أنھ ذھب إلى 
أن األحوط 

إعادة السعي 
ألولین إذا ل

 .قدماه
السید 
 ]1728[الگلپایگاني

المضطر كالمرأة 
الخائفة من طروق 
الحیض بنحو ال 

ینتظرھا الرفقة وكذا 
المریض والشیخ 

الكبیر إذا خافا الزحام 
 من منىبعد الرجوع 

طواف 
الزیارة 
وصالتھ 
 والسعي

األحوط األولى 
 اإلعادة

   
السید 
 ]1729[السیستاني

األحوط عدم التقدیم إال 
امرأة تخاف -1: لـ

 -2.حیضًا أو نفاسًا

   
األعمال 
 الخمسة

   
األحوط األولى 

 اإلعادة
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ریض كبیر السن أو الم
والعلیل وغیرھم ممن 
یعسر علیھ الطواف 
بعد منى أو الرجوع 

من یخاف أمرًا -3.لمكة
ال یتھیأ لھ الرجوع إلى 

 .مكة
السید 

 ]1730[الحكیم
یجوز لضرورة أو 

حرج كالمرأة الخائفة 
من الحیض والشیخ 
الكبیر الذي ال یطیق 

الزحام ومن یخاف من 
 رجوعھ إلى مكة 

الطواف 
وصالتھ 
والسعي 

وأما 
طواف 
النساء 
فاألحوط 
وجوبًا 
تقدیمھ 

لمن یخاف 
تعذره بعد 
ذلك ثم 

یعیده مع 
القدرة وإال 

 استناب

ال تجب اإلعادة 
م نعم من قّد

طواف النساء 
األحوط لھ 
إعادتھ مع 
القدرة وإال 

 استناب

الشیخ 
 ]1731[الفیاض

 الشیخ -2. المعذور-1
-3   والشیخة 

المرأة -4المریض 
 -5.التي تخاف الحیض
 أو الخائف على نفسھ

یجوز 
لألربعة 
األول 
تقدیم 

الطواف و 

   
لم یصرح بعدم 

اإلعادة 
خصوصًا 

للثالثة األول 
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عرضھ أو مالھ من 
 دخول مكة 

صالتھ 
والسعي 

وأما 
طواف 
النساء 
  فتقدیمھ

وإن كان 
غیر بعید 

إال أن 
األحوط 
األجدر 
تأخیره 

والخامس 
یقدم 

األعمال 
 الخمسة

ولعلھ ظاھر 
اإلطالق عدم 

 اإلعادة

د السی
 ]1732[الخامنائي

 المرأة التي تخاف -1
 -2.حیضًا أو نفاسًا

العاجز بسبب الزحام 
أو عن أصل الرجوع 

 المرضى 3.لمكة
العاجزین بسبب 

 .الزحام أو الخوف منھ

االعمال 
 الخمسة

 ال تجب االعادة

الشیخ ناصر 
 ]1733[مكارم

 امرأة تخاف حیضًا -1
 مریض ال -2.أو نفاسًا

  .یستطیع للزحام
 شیخ وشیخة -3

   
األعمال 
 الخمسة

   
األحوط اإلعادة 

 مع التمكن
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یعجزان بسبب الزحام 
أو خوف ضرر أو 

  .خطر
لم بعدم  من یع -4

 .قدرتھ أو تعسره
السیدان 

 ]1734[الشیرازیان
یجوز للمضطر كالمرأة 

التي تعلم بطروء 
الحیض أو النفاس وال 

 االنتظار وكذا یمكنھا
المریض والشیخ 
ونحوھم الذین ال 

یتمكنون من الطواف 
 .بعد ذلك لكثرة الزحام

طواف 
الزیارة 
وصالتھ 
 والسعي

األحوط األولى 
 اإلعادة

الشیخ 
 ]1735[بھجت

  .یخ كبیر ش-1
 امرأة تخاف -2 

  .حیضًا
 من ال یتیسر لھ -3

 .دخول مكة

األوالن 
یقدمان 
الطواف 
وصالتھ 
والثالث 
یقدم 

األعمال 
 الخمسة

األوالن األحوط 
إعادة الطواف 
وصالتھ مع 
اإلمكان وإال 

فاألحوط 
اإلستنابة ومع 

العلم بعدم 
إمكان إعادة 

الطواف 
فاألحوط 
تقدیمھ 

 واالستتابة
      یحتاط بعدم التقدیم إال    
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ل السید فض
 ]1736[اهللا

 امرأة تخاف -1:لـ
ھذا (حیضًا أو نفاسًا 

ما في منسكھ 
والمنسوب لھ استفتاءًا 
جواز التقدیم للنساء 

 كبیر السن -2) مطلقًا
 وكل من والمریض

یعسر علیھ الرجوع أو 
 الذي -3.الطواف

یخاف عدم القدرة على 
 . الرجوع إلى مكة

األعمال 
 الخمسة

 األولى اإلعادة

الشیخ زین 
 ]1737[الدین

ن یجوز التقدیم لعذر م
عدم تمكن أو عسر أو 
حرج كالشیخ والمرأة 

التي تخاف حیضًا 
 وغیرھما

األعمال 
 الخمسة

تعاد مع المكنة 
في أیام 
التشریق 

وبعدھا ال یجب 
نعم ھو األحوط 

 استحبابًا
الشیخ 

 ]1738[الوحید
 شیخ كبیر وامرأة -1

تخاف حیضًا 
  .والمریض والمعلول

 من یخاف أن ال -2
یتھیأ لھ دخول مكة 
 .كالخائف على نفسھ

الطائفة 
األولى 
تقدم 

الطواف 
وصالتھ 

وأما 
السعي 

ففي وقتھ 
نعم 

األحوط 

طائفة األولى ال
ال یجب علیھا 
إعادة الطواف 
وصالتھ وتعید 

السعي 
والطائفة 

الثانیة ال یجب 
 علیھا اإلعادة
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وجوبًا 
تقدیمھ 
  وإعادتھ
وأما 

الطائفة 
الثانیة 

فیجوز لھا 
تقدیم 

األعمال 
 .الخمسة

ش الشیخ حسین 
 ]1739[العصفور

طواف  یجوز التقدیم اختیارًا
رة الزیا

وصالتھ 
والسعي 

دون 
طواف 
النساء 
على 
 .األحوط

 ال تجب اإلعادة

الشیخ الشیخ 
 یوسف العصفور

المرأة الخائفة من 
الحیض والمریض 

والخائف وقد یفھم من 
كالمھ الجواز لكبیر 
السن والخائف من 
الزحام وإن كنا ال 

 نجزم بذلك

األعمال 
 الخمسة

 ال یجب اإلعادة
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الشیخ 
 ]1740[اللنكراني

 المرأة التي                 
تخاف الحیض أو 

النفاس وال یمكنھا 
  .االنتظار

 كبار السن                 
من الجنسین 
العاجزون عن الطواف 
بعد الرجوع مع عدم 

كان االنتظار وكذا لو إم
عجزوا عن الرجوع 

  .لمكة
 المرضى                 

الذین یعجزون بعد 
الرجوع عن الطواف 

 أو یخافون  للزحام
منھ وال یمكنھم 

  .االنتظار
 من یعلم                 

بعدم التمكن بعد 
الرجوع إلى آخر ذي 

 .الحجة

   
   
   

األعمال 
 الخمسة

الطوائف 
ى الثالثة األول

ال تعید وأما 
األخیرة فإن 
كان منشأ 
اعتقادھم 

مرض أو كبر 
في السن أو 
علة توجب 

العجز لم تجب 
اإلعادة وأما 

إذا كان 
اعتقادھم 
ناشئًا من 

احتمال حدوث 
المرض ولم 

یحدث أو اعتقد 
أن السیل 

یمنعھ فانكشف 
خالفھ وجبت 

 اإلعادة
  

و لم یطف طواف لو طاف المتمتع و صلى و سعى : ﴿المسألة الرابعة﴾ 
  النساء فما الذي یحل لھ؟

 یجوز لھ ):]1744[ فضل اهللا-]1743[الوحید-]1742[التبریزي-]1741[الخوئي(
واألحوط اجتنابھ عن االستمتاعات وإن كان األظھر اختصاص العقد 

  .التحریم بالجماع
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و كذا العقد و الشھادة على العقد ,  تبقى حرمة النساء ):]1745[بھجت(
لكنھ سئل عمن تزوج ولم یكن قد طاف طواف .]وجوبًا[ على األحوط 

  .]1746[النساء فحكم بصحة العقد
 یجوز لھ بعد الحلق أو التقصیر العقد على النساء ):]1747[السیستاني(

  . و الشھادة علیھ وتحرم علیھ مطلق اإلستمتاعات
 -]1751[اللنكراني-]1750[الحكیم-]1749[الخامنائي-]1748[الخمیني(

 یحل لھ بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصیر كل ):]1752[الشیرازیان
الخمیني واللنكراني و وذكر .إال النساء والطیبما حرم علیھ باإلحرام 

 أن األحوط وجوبًا عدم حل العقد والخطبة والشھادة ]1753[الشیرازي
  .قبل طواف النساء

إذا حلق یوم النحر أو قصر حل لھ كل شيء عدا ): ]1754[الفیاض(
وفي مورد آخر قال إذا طاف الحاج . النساء والطیب والصید االحرامي

  .طواف النساء حل لھ اإلستمتاع الجماعي
 من ):]1757[ صادق-]1756[الشیخ حسین العصفور-]1755[زین الدین(

ترك طواف النساء حرمت علیھ النساء وطئًا وتقبیًال ومالعبة ونظرًا 
بشھوة وعقدًا وشھادة إلى أن یتداركھ بنفسھ فإن تعذرت علیھ 

  .المباشرة أو كان جاھًال أو ناسیًا جازت لھ اإلستنابة
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  المبیت بمنى: عشرالباب الثامن 
  : وفیھ مسائل

  :من ال یجب علیھم المبیت بمنى: ﴿المسألة األولى﴾ 
 المرضى و الممرضون لھم ومن -1):]1759[اللنكراني-]1758[الخمیني(

 من خاف على مالھ -2). علیھم كفارة ( لھ عذر یشق معھ المبیت
 أھل -3) علیھم كفارة .( المعتد بھ في مكة من الضیاع أو السرقة 

 لرعي  الراعي إذا احتاج-4) األحوط الكفارة .( سقایة الحاج بمكة
ال خصوص ( من اشتغل في مكة-5 )  األحوط الكفارة.( ماشیتھ باللیل

بالعبادة من أول اللیل حتى الفجر دون غیرھا إال بالضروري ) المسجد
ال كفارة .(كاألكل والشرب قدر الحاجة وكتجدید الوضوء وغیرھا 

  ).علیھ
 المعذور، كالمریض - 1 ):]1762[الوحید-]1761[التبریزي-]1760[الخوئي(

والممّرض ومن خاف على نفسھ أو مالھ من المبیت بمنى وأضاف 
 2) األحوط التكفیر(الوحید كل من كان المبیت حرجیًا علیھ أو ضرریًا 

 من اشتغل بالعبادة في مكة تمام لیلتھ أو تمام الباقي من لیلتھ إذا -
لیل، ما عدا الحوائج الضروریة كاألكل خرج من منى بعد دخول ال

 من طاف بالبیت وبقي في عبادتھ ثم - 3).ال كفارة(والشرب ونحوھما
خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنیین، فیجوز لھ أن یبیت في الطریق 
دون أن یصل الى منى ویجوز لھؤالء التأخیر في الرجوع إلى منى إلى 

  ).ال كفارة(إدراك الرمي في النھار
من یشق علیھ المبیت بھا أو یخاف على  ) 1 ( ):]1763[یستانيالس(

من  ) 2. ( نفسھ أو عرضھ أو مالھ إذا بات فیھا واألحوط أن یكفروا
ن العود إلیھا قبل انتصاف خرج من منى أول اللیل أو قبلھ ، وشغلھ ع

اللیل إلى طلوع الفجر االشتغال بالعبادة في مكة في تمام ھذه الفترة ، 
إال فیما یستغرقھ اإلتیان بحوائجھ الضروریة كاألكل والشرب 

من خرج من مكة للعود  ) 3. ( ونحوھما وال كفارة على ھذه الطائفة
نام في الطریق قبل إلى منى فجاوز عقبة المدنیین ، فإنھ یجوز لھ أن ی
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أھل سقایة الحاج  ) 4. ( أن یصل إلى منى وال كفارة على ھذه الطائفة
  . بمكة وال كفارة على ھذه الطائفة

ھم بل كل من كان لھ  المرضى ومن یعتني ب-1 ) :]1764[الخامنائي(
 من -2. عذر تشق علیھ البیتوتة معھ في منى واألحوط أن یكفروا

خاف على مالھ المعتد بھ من الضیاع أو السرقة في مكة واألحوط أن 
 من بقي في مكة مشتغًال بالعبادة إلى الفجر ولم یشتغل -3. یكفر

ضوء بغیرھا إال لضرورة كاألكل والشرب بقدر االحتیاج أو تجدید الو
  . وال كفارة علیھ

 من لھ عذر یضطره لعدم المبیت كأن یكون لھ -1 ):]1765[زین الدین(
 من -2.مریض یخاف علیھ أو مال یخاف سرقتھ واألحوط لھ أن یكفر 

  .غًال بالنسك والعبادة حتى طلع الفجر وال كفارة علیھبقي في مكة مشت
 الرعاة الذین یرعون مواشیھم -1 ):]1766[الشیخ حسین العصفور(

یة الحاج بمكة  أھل سقا-2. لیًال بحیث ال تغرب الشمس علیھم بمنى
 من خاف على نفسھ أو مالھ -3. وإن غربت علیھم الشمس بمنى

 المرضى -4. المعتد بھ من الضیاع أو السرقة أو نحوھما 
 من -5. والممرضون لھم بل وكل من كان لھ عذر تشق معھ البیتوتة

اشتغل بالعبادة في مكة ولو في طوافھ أو سعیھ في تمام لیلتھ أي إلى 
 عدا الحوائج الضروریة كاألكل والشرب والنوم الغالب طلوع الفجر ما
  .علیھ ونحو ذلك

 من -2.  من لم یكن لھ في منى مكان للبیتوتة-1 ):]1767[الشیرازیان(
في منى من خوف أو عدو أو مرض كان لھ عذر یمنعھ من المبیت 

 من اشتغل بالعبادة في مكة القدیمة أو الجدیدة كالصالة -3. وما أشبھ
وقراءة القرآن واألدعیة واإلستغفار ویكفیھ نصف اللیل مخیرًا بین 

 من خرج من مكة المكرمة فلم یصل إلى منى ونام -4.األول والثاني
اھًال بالحكم، ومن غلبھ  من كان ناسیًا أو غافًال أو ج-5.في الطریق

  .المرض أو النوم
 المعذور كالمریض والممرض ومن خاف على -1  ):]1768[بھجت(
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ة  من اشتغل بالعباد-2). علیھ الكفارة(نفسھ أو مالھ من المبیت بمنى 
في مكة تمام لیلتھ ما عدا الحوائج الضروریة كاألكل والشرب والنوم 
الغالب والتطھیر ونحوھما والمراد من العبادة الطواف والسعي على 

 من طاف بالبیت وبقي في عبادتھ ثم خرج -3). ال كفارة علیھ(األحوط 
ال كفارة إال إذا لم یتجاوز عقبة (من مكة وتجاوز عقبة المدنیین 

  ).ین المدنی
 یجوز المبیت في مكة لمن كان منشغًال بالعبادة -1 ):]1769[الحكیم(

وإن كان األفضل الرجوع إلى منى قبل الفجر بحیث یطلع علیھ الفجر 
عن بیوت مكة القدیمة قاصدًا منى فنام  من خرج -2).ال كفارة( فیھا

 حالة اإلضطرار أو الحرج أو -3). ال كفارة( في الطریق حتى أصبح 
نعم لو كان اإلضطرار لغلبة النوم ) ال كفارة ( النسیان أو الجھل 

  .فالظاھر لزوم الكفارة
 نقل عن الفقھاء تصریحھم بأنھ رخص ف ي         ):الشیخ یوسف العصفور  (

 الرع اة م ا ل م تغ رب عل یھم ال شمس بمن ى، وأھ ل          :ترك المبی ت لثالث ة    
سقایة العباس وإن غربت علیھم الشمس بمن ى، وك ذا م ن ل ھ ض رورة        

ولم أقف ف ي    : ثم قال .بمكة كمریض یراعیة أو مال یخاف ضیاعھ بمكة       
األخبار على ما یتعلق بھ ذا المق ام إال عل ى م ا ی دل عل ى ج واز المبی ت                 

وإذا ت  رك .ي م  ن غی  ر دم وال إث  مألج  ل ال  سقایة ف  ي مك  ة ف  ي تل  ك اللی  ال
الح  اج المبی  ت بمن  ى جھ  ال ل  م یك  ن علی  ھ ش  يء ألن الجاھ  ل مع  ذور         

وإذا تج  اوز الح  اج مك  ة وخ  رج ع  ن ح  دودھا الت  ي آخرھ  ا عقب  ة .عن  دنا
وإنما یجب الدم على من . المدنیین ثم نام حتى أصبح فلیس علیھ شيء    

ب ات ف ي مك ة      وال یجب الدم عل ى م ن        .ترك المبیت بمنى إذا نام في مكة      
مشتغال بالمناسك الواجبة علیھ سواء كان خروج ھ م ن من ى ل ذلك قب ل                

وإذا فرغ قب ل الفج ر وج ب علی ھ الرج وع إل ى              .غروب الشمس أو بعده   
منى لیبیت بھا إلى الفجر، وال یجوز لھ اإلشتغال عن ذلك حتى بالعب ادة   

  .المستحبة في مكة
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  ھل یتعین النصف األول؟: ﴿المسألة الثانیة﴾ 
 و  , الواجب ھو المبیت من الغروب إلى نصف اللیل ):]1770[الخمیني(

رجوع إلى منى قبل نصف  بال عذر فیجب علیھ ال لكن إن فاتھ ذلك
   كما جاء في االستفتاءات–و علیھ الكفارة , اللیل ، و یبیت إلى الفجر 

.  
 ال یجب المبیت في مجموع اللیل فیجوز المكث في منى ):]1771[بھجت(

أول اللیل إلى ما بعد منتصفھ وإذا لم یدرك الحاج البیتوتة في منى من 
  .من أول اللیل فاألحوط أن یبیت باقي اللیل بمنى وال كفارة علیھ

-]1775[الخوئي-]1774[مكارم-]1773[اللنكراني-]1772[الخامنائي(
-]1779[الشیرازي -]1778[الوحید-]1777[زین الدین-]1776[التبریزي

التخییر في المبیت بین  ):]1781[الشیخ حسین العصفور-]1780[صادق
  . النصف األول من اللیل و النصف الثاني

 مخیر بین أن یكون في منى من الغروب إلى نصف ):]1782[الحكیم(
 وإن كان األفضل واألحوط اللیل وبین أن یكون فیھا عند طلوع الفجر

واألحوط .استحبابًا أن یكون فیھا من نصف اللیل إلى طلوع الفجر
وجوبًا عدم اإلكتفاء بالكون فیھا من قبل نصف اللیل إلى ما بعده بأن 

  .یدخلھا عشاء مثًال ویخرج منھا سحرًا 
 إذا مكث فیھا أول اللیل فال یخرج ):]1784[فضل اهللا-]1783[السیستاني(

قبل انتصافھ وإذا لم یكن في أولھ في منى تعین علیھ الرجوع قبل 
  .لفجر بل األحوط أن یرجع قبل انتصافھا
 ال یج ب ال دم عل ى م ن ب ات بمن ى الن صف                ):الشیخ یوس ف الع صفور    (

األول من اللیل ثم خرج منھا بعد انتصاف اللیل ، بمعن ى أن ھ یكف ي ف ي                  
تحق  ق المبی  ت الواج  ب بھ  ا أن یتج  اوز الك  ون بھ  ا ن  صف اللی  ل، فل  ھ       

  .الخروج بعد االنتصاف حینئذ
  

  كیف یحدد النصف؟: لثة﴾ ﴿المسألة الثا
األحوط وجوبًا حساب نصف اللیل : ): ]1786[اللنكراني-]1785[الخمیني(
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و األحوط الحساب من وقت المغرب . من غروب الشمس إلى طلوعھا 
  . الشرعي

زین -]1790[الوحید-]1789[السیستاني-]1788[التبریزي-]1787[الخوئي(
 نصف ما بین غروب الشمس إلى ):]1792[ الشیرازیان-]1791[الدین

  . طلوع الفجر
األحوط أن یحسب من غروب الشمس ) : في استفتاء  ( ):الخامنائي(

إلى طلوعھا لو أراد النصف األّول ولو أراد النصف الثاني فمن 
  .غروبھا إلى طلوع الفجر

 منتصف ما بین الغروب أي زوال ):]1793[الشیخ حسین العصفور(
  .الحمرة المشرقیة وبین طلوع الفجر 

غیاب قرص الشمس _ منتصف ما بین الغروب ھو ):]1794[فضل اهللا(
  .وطلوع الفجر_ 
 نصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس وطلوع ):]1795[الحكیم(

یت الزوالي بما الفجر الصادق وھو یكون قبل الثانیة عشرة على التوق
یتراوح بین أربعین دقیقة وخمسین دقیقة تقریبًا حسب اختالف 

  .الفصول
  

ما حكم من خرج ذاھبًا لمنى وأصابھ زحام غیر : ﴿المسألة الرابعة﴾ 
  متوقع منعھ من الوصول قبل منتصف اللیل؟

  . ال تجب الكفارة):]1796[الحكیم(
  . األحوط التكفیر):]1797[زین الدین(
 إذا حصل عائق اتفاقي من وصولھ إلى منى قبیل ):]1798[السیستاني(

منتصف اللیل بعد خروجھ من مكة فال شيء علیھ وأما لو كان یعلم 
بأنھ لو لم یخرج من مكة قبل منتصف اللیل بساعتین مثًال فال یمكنھ 

م في الطریق ومع ذلك أّخر الوصول إلى منى قبیل منتصف اللیل للزحا
  .الخروج فاألحوط ثبوت الكفارة علیھ
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  الرمي أیام التشریق:الباب التاسع عشر
  : وفیھ مسائل

  :ما حكم ما لو أصابت الحصاة غیر الجمرة أوًال: ﴿المسألة األولى﴾ 
لو رمى فأصابت حجرًا أو نحوه و ارتفعت منھ و : )]1799[الخمیني(

  . وصلت إلى المرمى صّح
الظاھر : )]1803[ اللنكراني-]1802[الوحید-]1801[التبریزي-]1800[الخوئي(

جواز االجتزاء بما إذا رمى فالقت الحصاة في طریقھا شیئًا ثّم أصابت 
الجمرة، نعم إذا كان ما القتھ الحصاة صلبًا فطفرت منھ فأصابت 

  .الجمرة لم یجزئ ذلك
إذا القت : )]1807[ بھجت-]1806[ مكارم-]1805[الحكیم-]1804[السیستاني(

 و لو بصدمتھ كما لو –الحصاة في طریقھا شیئًا ثم أصابت الجمرة 
  . اإلجزاء فالظاھر –وقعت على أرض صلبة فطفرت و أصابتھا 

 إذا رمى الحصیات على الجمرة فالقت شیئًا مرت ):]1808[الشیرازي(
. و تكون محسوبة , علیھ في طریقھا و أصابت الجمرة فال بأس بذلك 

بًا كالحجارة فطفرت منھ الحصاة و أصابت إال إذا كان ذلك الشيء صل
 في ذلك إال أنھ احتاط ]1809[السید صادقووافقھ  . الجمرة فال تجزئ

  . وجوبًا في عدم اإلجزاء و لم یفت بھ
 ال یكفي أن تصیب الحصاة شیئًا آخر ثم تنحدر ):]1810[زین الدین(

انحدارًا حتى تصل إلى الجمرة أو تصطدم بشيء ثم تثب منھ إلى 
لى الجمرة أو یرمي بالحصاة إلى أعلى فتسقط بعد ارتفاعھا وتقع ع

  .الجمرة
 إذا وثبت حصاة بحصاة مرمیة فإن ):]1811[الشیخ حسین العصفور(

أصابت الحصاة المرمیة الجمرة احتسبت وإن أصابتھا الحصاة الواثبة 
  .لم تحتسب

  
  :المریض ورمي الجمرات:نیة﴾ ﴿المسألة الثا

 المعذور كالمریض والعلیل وغیر ):]1813[اللنكراني-]1812[الخمیني(

alsharigi
clipart
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القادر على الرمي كالطفل یستنیب ، ولو لم یقدر على ذلك كالمغمى 
علیھ یأتي عنھ الولي أو غیره ، واألحوط تأخیر النائب إلى الیأس من 
تمكن المنوب عنھ ، واألولى مع اإلمكان حمل المعذور والرمي بمشھد 

والرمي بھا ، فلو أتى منھ ، ومع اإلمكان وضع الحصى على یده 
النائب بالوظیفة ثم رفع العذر لم یجب علیھ اإلعادة لو استنابھ مع 

   .]]1814[1[} و إال تجب على األحوط { الیأس ، 
من كان معذورًا عن الرمي نھارًا فقط دون اللیل ال ): ]1815[الخامنائي(

تجوز لھ اإلستنابة بل تجب علیھ مباشرة الرمي بنفسھ في اللیل إّما 
عذورًا عن الرمي في لیلتھ المتقدمة أو في اللیلة التالیة وأّما من كان م

حتى في اللیل أیضًا كالمریض مثًال فتجوز لھ اإلستنابة ولكن األحوط 
. وجوبًا فیما إذا ارتفع عذره في اللیلة التالیة أن یرمي ھو نفسھ

والمعذور عن مباشرة الرمي إذا استناب للرمي فأتى بھ النائب ثم 
یسًا من ارتفع العذر قبل فوات وقت الرمي فإن كان حین اإلستنابة آ

ارتفاع عذره إلى أن عمل النائب عملھ أجزأه وأما غیر اآلیس فھو 
وإن جازت لھ اإلستنابة حین طرو العذر إال أنھ لو ارتفع عذره فیما 

  .بعد وجبت علیھ اإلعادة بنفسھ
 :  ):]1819[ي السیستان-]1818[ الوحید-]1817[التبریزي-]1816[الخوئي(

المریض الذي ال یرجى برؤه إلى المغرب یستنیب لرمیھ، ولو اتفق 
و  ] وجوبًا [  برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسھ أیضًا على األحوط

وكذا تجوز لھ اإلستنابة مع احتمال  : ]1820[الوحید والتبریزيأضاف 
  .استمرار العذر ولكن لو اتفق علمھ بزوال العذر بعد ذلك رمى بنفسھ

 المریض الذي ال یرجى ):]1822[ الشیخ حسین العصفور-]1821[بھجت(
روب الشمس برؤه إلى المغرب یستنیب لرمیھ، ولو اتفق برؤه قبل غ

   . ] استحبابًا[ لم تجب علیھ اإلعادة و إن كانت أحوط 
 المریض الذي ال یرجو أن تحصل لھ القدرة ):]1823[الشیرازیان(

 بیده ویرمیھا آخر فعل، وإال للرمي في وقتھ، إذا تمكن من أخذ الحصى
استناب نائبًا للرمي، ولو شفي من المرض ولم یمض وقت الرمي 
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ویجوز للمعذور الرمي  بعد، فاألحوط استحبابًا أن یرمي بنفسھ أیضًا 
لیًال اضطرارًا كالمریض فیرمي لیًال عن الیوم وإذا لم یتمكن من الرمي 

  .حدةفي كل لیلة یجوز لھ الجمع حینئذ في لیلة وا
 العاجز یستنیب من یرمي عنھ وال یجتزئ بتبرع الغیر ):]1824[الحكیم(

عنھ على األحوط وجوبًا وإنما یستنیب مع الیأس عن القدرة في تمام 
د تحقق الرمي من الغیر فاألحوط وجوبًا الیوم ولو اتفقت القدرة بع

واألحوط وجوبًا حمل المنوب عنھ إلى الجمرة حین . تداركھ بنفسھ
رمي النائب مع اإلمكان قیل ویستحب وضع الحصى في یده والرمي 

  .بھا بدفع ید المنوب عنھ ومع تعذره یأخذھا النائب من یده ویرمي بھا
 العاجز كالمریض الذي یأس من زوال العذر یجوز ):]1825[زین الدین(

  .لھ اإلستنابة فإذا اتفق برؤه قبل الغروب وجب علیھ أن یرمي بنفسھ
  

  :وقت الرمي في أیام التشریق: ﴿المسألة الثالثة﴾ 
یتعین الرمي نھارًا ویستثنى من كان لھ عذر عن : )]1826[الخمیني(

الرمي نھارًا كخوف من ازدحام الناس أو مرض ونحوه فیجوز لھ 
 لمن ال ویجوز.الرمي لیًال ویتخیر بین اللیلة السابقة واللیلة الالحقة
  .یمكنھ الرمي نھارًا أن یستنیب وإن أمكنھ الرمي لیًال

 یتعین الرمي نھارًا ویستثنى من ذلك الراعي وكل ):]1827[الخامنائي(
ھ أو نفسھ وكذا الضعفاء من من لھ عذر من خوف على مالھ أو عرض

النساء والشیوخ والصبیان الذین یخافون على أنفسھم من شدة 
. الزحام فیجوز لھؤالء الرمي لیًال بال فرق بین السابقة والالحقة

وھؤالء إذا تمكنوا من الرمي لیًال لم یصح منھم االستنابة للرمي 
نابة ولكن لو وإذا كان العذر شامًال للیل والنھار جازت االست.نھارًا

  .ارتفع العذر في اللیلة التالیة فاألحوط وجوبًا أن یرمي ھو نفسھ
 یتعین الرمي نھارًا ):]1830[الوحید-]1829[التبریزي-]1828[الخوئي( 

ویستثنى من ذلك العبد والراعي والمدیون الذي یخاف أن یقبض علیھ 
على نفسھ أو عرضھ أو مالھ ویشمل ذلك الشیخ وكل من یخاف 
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والنساء والصبیان والضعفاء الذین یخافون على أنفسھم من كثرة 
  .الزحام فیجوز لھؤالء الرمي لیلة ذلك النھار

 یجب الرمي نھارًا ویستثنى من ذلك الرعاة وكل ):]1831[السیستاني(
معذور عن المكث في منى نھارًا لخوف أو مرض أو علھ أخرى 

فیجوز لھ رمي كل نھار في لیلتھ ولو لم یتمكن من ذلك جاز الجمع في 
  .لیلة واحدة

 یتعین الرمي نھارًا ویستثنى من ذلك المضطر ):]1832[الشیرازیان(
  .المعذور كالخائف والراعي والعبد والمریض 

 جاز لھ الرمي لیًال لیلة العید  ذكر في منسكھ أن من):]1833[الحكیم(
جاز لھ ذلك لیالي التشریق وقد أجاز الرمي لیلة العید لمن یجوز لھ 
اإلفاضة لیًال من المشعر وكذا یجوز الرمي لیًال للخائف والحطاب 
والمملوك والمریض والراعي والمدیون واألحوط وجوبًا االقتصار فیھ 

ولكنھ في .ي مطالبة الدائنعلى ما إذا كان عاجزًا عن وفاء الدین وخش
ھل یجوز للمرأة والمریض :  سئل ):445فتاوى الحج والعمرة س(

: ونحوھما رمي الجمار لیلة الحادي عشر والثاني عشر؟ الجواب
كما .یجوز الرمي لیًال للخائف والمریض وفي جوازه للمرأة إشكال

یشتد الزحام عادة في ): 443فتاوى الحج والعمرة س(سئل أیضًا 
ر الیوم الثاني عشر في منى سواء بالنسبة إلى الرمي أم بالنسبة نھا

إلى الخروج منھا بعد الزوال فما ھو تكلیف المرضى وكبار السن 
والنساء بالنسبة إلى الرمي والنفر بعد ظھر الیوم الثاني عشر؟ 

لیس لھم حكم خاص بل تجري علیھم األحكام العامة فیجب : الجواب
 مع اإلمكان ولو في آخر النھار وإال علیھم الرمي بالمباشرة

فیستنیبون وال یجوز لھم النفر إال بعد الزوال فإن تعذر علیھم باتوا 
  .لیلة الثالث عشر

ئف على نفسھ أو على  یجوز الرمي لیال للخا):]1834[زین الدین(
عرضھ أو على مالھ ، وللمدین الذي یحذر أن یقبض علیھ ، وللعبید 
الذین ال یملكون من أمرھم شیئا مع موالیھم ، والرعاة والحطابة 
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الذین یقضون النھار في عملھم ویصعب علیھم الرمي نھارا ، 
وللشیوخ العجزة والمرضى والنساء والضعفاء الذین یخشون شدة 

، وأمثال ھذه الطوائف من المعذورین ، أو الذین یلزمھم الزحام 
الحرج والعسر إذا أخروا رمي الجمرات إلى النھار ، فیصح لھم أن 
یرموا جمرات كل یوم من أیام التشریق في اللیلة السابقة على ذلك 
الیوم ، فیرمون في اللیلة الحادیة عشرة عن الیوم الحادي عشر ، 

 عن الیوم الثاني عشر ، وفي اللیلة الثالثة وفي اللیلة الثانیة عشرة
عشرة عن الیوم الثالث عشر ، وال یؤخروا رمي الیوم إلى اللیلة 

و یشكل الحكم بجواز الرمي . المتأخرة عنھ إال إذا كان الرمي قضاءا 
للمعذور في اللیلة الحادیة عشر مثال عن الیوم الثاني عشر ، والیوم 

یمكن لھ الرمي فیھا وال في لیالیھا ، الثالث عشر لمن علم بأنھ ال 
وأشد من ذلك إشكاًال أن یرمي في اللیلة العاشرة عن أیام التشریق ، 
ویكفیھ الرمي في اللیلة الثالثة عشرة عن جمیع أیام التشریق قضاءا 

  . إذا فاتھ الرمي فیھا وفي لیالیھا 
 یجب أن یكون رمي الجمرات في النھار ویستثنى ):]1835[فضل اهللا(

من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نھارًا لخوف أو مرض 
أو علة أخرى فیجوز لھ رمي كل نھار في اللیلة السابقة على ذلك 

 عن الیومین في لیلة واحدة النھار ولو لم یتمكن من ذلك جاز الرمي
والمعذور الذي ال یستطیع الرمي بنفسھ كالمریض یستنیب غیره 
لیرمي عنھ واألولى أن یحضر عند الجمار مع اإلمكان ویرمي النائب 

 مع عدم الیأس من زوال العذر قبل انقضاء  بمشھد منھ وإذا رمى عنھ
م یكن قادرًا الوقت فاتفق زوالھ فاألحوط أن یرمي بنفسھ أیضًا ومن ل

  .على اإلستنابة كالمغمى علیھ تولى ولیھ الرمي عنھ أو استناب غیره
 یجب الرمي في النھار وال یجوز ):]1836[الشیخ حسین العصفور(

ذلك العبید والصبیان والنساء والرعاة والذي الرمي لیًال ویستثنى من 
یخاف على نفسھ أو عرضھ أو مالھ والشیخ الكبیر والمریض فیجوز 

  .لھم تقدیم الرمي لیلة الیوم الذي یجب فیھ الرمي
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 یجب الرمي نھارًا ویستثنى من ذلك من یخاف على ):]1837[بھجت(
نفسھ أو عرضھ أو مالھ ویشمل ذلك الشیخ والنساء والصبیان 
والضعفاء الذین یخافون على أنفسھم من كثرة الزحام فیجوز لھؤالء 

  .الرمي لیلة ذلك النھار مع العلم بعدم التمكن من الرمي نھارًا
  

مي في الیوم الحادي عشر وجب علیھ من نسى الر: ﴿المسألة الرابعة﴾ 
قضاؤه في الثاني عشر، ومن نسیھ في الثاني عشر قضاه في الیوم 

  . الثالث عشر
أن ] وجوبًا [  األحوط ):]1840[زین الدین-]1839[التبریزي-]1838[الخوئي(

ء على األداء، وأن یكون یفّرق بین األداء والقضاء، وأن یقّدم القضا
  . القضاء أّول النھار واألداء عند الزوال

 یجب أن یفّرق بین األداء والقضاء، وأن یقّدم القضاء ):]1841[الوحید(
  القضاء أّول النھار واألداء عند الزوالعلى األداء، واألحوط أن یكون

.  
أن یفّرق بین األداء والقضاء، ] وجوبًا [  األحوط ):]1842[السیستاني(

ون القضاء أّول وأن یقّدم القضاء على األداء، واألحوط األولى أن یك
  . النھار واألداء عند الزوال

الشیخ  -]1846[ فضل اهللا-]1845[ الشیرازیان-]1844[بھجت-]1843[الخمیني(
  .  یقّدم القضاء على األداء):]1847[ین العصفورحس

 إذا فاتھ رمي یوم حتى دخل اللیل قضاءه في الیوم ):]1848[الحكیم(
الثاني من أیام التشریق ویقدم الفائت على الحاضر على األحوط 
وجوبا ویستحب الفصل بینھما واألولى أن یكون القضاء أول النھار 

 فاتھ  واألداء عند الزوال وإال فلیفصل بینھما ساعة وكذا الحال لو
  .رمي جمرة واحدة من یوم
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  العمرة: الباب العشرون
  : وفیھ مسائل

ھل تجب العمرة المفردة على النائي عن مكة إذا : ﴿المسألة األولى﴾ 
  استطاع لھا دون الحج؟

  .ت فاألحوط قضاؤھا تجب وإن تركھا وما):]1849[الشیرازیان(
  . األحوط وجوبًا لمن ذھب نیابة ولم یحج أن یأتي بھا):]1850[مكارم(
 -]1854[ السیستاني-]1853[ التبریزي-]1852[الخوئي-]1851[الخمیني(

-]1858[الوحید-]1857[الخامنائي-]1856[زین الدین-]1855[بھجت
  . ال تجب):]1861[اللنكراني-]1860[فضل اهللا-]1859[الحكیم

  
   ما ھو مقدار الفصل بین العمرتین؟ :﴿المسألة الثانیة﴾ 

األح  وط الف  صل ب  شھر قم  ري إذا أت  ى بھ  ا ف  ي أول  ھ   ): ]1862[الخمین  ي(
وبثالثین یومًا إذا أت ى بھ ا ف ي أثنائ ھ وم ن أراد أن ی أتي بعم رة أخ رى                     

  .في أقل من ذلك فلیأِت بھا رجاءًا
ال یج   وز اإلتی   ان بعم   رتین ع   ن    ): ]1864[ الخ   وئي -]1863[اللنكران   ي( 

 واح   د إال ب   أن تك   ون الثانی   ة برج   اء ش   خص واح   د ف   ي ش   ھر قم   ري
المطلوبیة نعم یجوز لشخصین وكذا بأن تكون إحداھما متعة واألخ رى           

  .مفردة
ال یج   وز اإلتی   ان بعم   رتین ع   ن ): ]1866[السی   ستاني-]1865[التبری   زي( 

ش   خص واح   د ف   ي ش   ھر قم   ري واح   د إال ب   أن تك   ون الثانی   ة برج   اء 
المطلوبی   ة نع   م یج   وز لشخ   صین واألح   وط ع   دم الج   واز وإن كان   ت    

  .إحداھما متعة واألخرى مفردة
 األح وط أن ال ی أتي المكل ف بعم رتین ف ي ش ھر قم ري        ):]1867[الوحی د (

نع م  . واحد إذا كانتا بنفس النیة إال بأن تك ون الثانی ة برج اء المطلوبی ة              
 غی ره أو بإح داھما      یجوز أن یأتي بإح داھما ع ن نف سھ وب األخرى ع ن            

ع  ن ش  خص وب  األخرى ع  ن آخ  ر كم  ا یج  وز أن تك  ون إح  داھما تمت  ع    
  .واألخرى مفردة

alsharigi
clipart
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وإن ك  ان ,  ال ی  شترط فاص  ل مع  ین ب  ین العم  رتین    ):]1868[الخامن  ائي(
وأم ا إذا كانت ا   , حبابًا أن یفصل بینھما بشھر إن كانتا لنفسھ    األحوط است 

عن شخصین أو كانت إحداھما عن نفسھ واألخرى عن غیره فال یعتبر            
  .الفصل المذكور

وال ت شرع   , الف صل ب ین العم رتین بع شرة أی ام          البد من    ):]1869[الحكیم(
العمرة الثانیة قبل ذلك حتى لو كانت كل منھم ا ف ي ش ھر ھالل ي مب این          

ویتأك د اس تحبابھا لك ل ش ھر ھالل ي          .لشھر األخرى على األحوط وجوباً    
وإن ل  م یف  صل ب  ین العم  رتین بثالث  ین یوم  ًا كم  ا ل  و ج  اء ب  األولى ف  ي     

ال  شھر الالح  ق والم  دار ف  ي الف  صل أواخ  ر ال  شھر وبالثانی  ة ف  ي أوائ  ل 
  .على وقت اإلحرام

 یكره للمكلف أن یأتي بعمرتین متوالیتین ل م یف صل           ):]1870[الشیرازي(
فإذا اعتمر عمرة مف ردة     , بل األحوط استحبابًا تركھ   , بینھما بعشرة أیام  

 ]1871[ث م یعتم ر عم رة مف ردة أخ رى         , ینتظر حتى تمر علیھ عشرة أی ام      
والكراھ  ة ف  ي العب  ادات بمعن  ى أقلی  ة الث  واب أو الح  زازة  , إن أراد ذل  ك

أم   ا ل   و كان   ت  , ھ   ذا إذا كان   ت العمرت   ان ل   شخص واح   د   . ونحوھم   ا
  .لشخصین فال یشترط رعایة الفصل

 الم  ستفاد م  ن األدل  ة أن العم  رتین المف  ردتین ل  شخص  ):]1872[ص  ادق(
 إذا ك  ان الف  صل بینھم  ا ع  شرة أی  ام أف  ضل   -ب  ة مباش  رة أو نیا–واح  د 

أم  ا إذا كان  ا لشخ  صین ف  ال , والك  ل فی  ھ ف  ضل عظ  یم, منھم  ا بف  صل أق  ل
  .یعتبر الفصل

 وان ل م یف صل بینھم ا         تستحب العم رة بع د العم رة،       ):]1873[زین الدین (
  .فاصل من األیام

 یستحب اإلتی ان ب العمرة المف ردة مك ررًا واألظھ ر ع دم              ):]1874[بھجت(
ف ضل  الحاجة إلى الف صل ب ین العم رتین لم ن أراد تكرارھ ا وإن ك ان األ       

في العمرة الثانیة أن تق ع ف ي ش ھر آخ ر غی ر ال شھر ال ذي وقع ت فی ھ                      
األولى أو أن یفصل بین اإلحرامین بعشرة أیام بل أح د الف صلین أح وط               
وال یعتبر ھذا الفصل فیما إذا كانت إحدى العمرتین عن نفسھ واألخرى          
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عن غیره أو كانت كلتاھم ا ع ن شخ صین غی ره كم ا ال یعتب ر ھ ذا ب ین                     
ة المفردة وعمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز ل ھ اإلتی ان             العمر

بعمرة التمتع بعدھا ولو كانت في نفس الشھر وكذلك الحال في اإلتی ان             
بالعمرة المفردة بعد الفراغ من أعمال الحج وال یج وز اإلتی ان ب العمرة              

  . المفردة بین عمرة التمتع والحج
األفضل أن یجعل كل عمرة ف ي ش ھر ھالل ي مختل ف             ]1875[ ):فضل اهللا (

إال إذا كانت إحداھما عن نف سھ واألخ رى ع ن غی ره أو كان ت إح داھما                  
  .متعة واألخرى مفردة

 یشترط في صحة الثانیة الف صل بینھ ا         ):]1876[الشیخ حسین العصفور  (
وبین األولى بشھر والمراد أن تقع في ش ھر ھالل ي آخ ر ب ال ف رق ب ین          

  .كونھما عن نفسھ أو إحداھما عن نفسھ واألخرى عن غیره
  

ائض أن تحرم للعمرة المفردة مع ھل یجوز للح: ﴿المسألة الثالثة﴾ 
  علمھا أنھا لن تطھر حتى ترجع القافلة؟

 یج  وز لھ  ا أن تح  رم ولك  ن خروجھ  ا م  ن إحرامھ  ا  ):]1877[السی  ستاني(
فلترجع في ذلك إلى الغیر م ع       . شكالباالستنابة للطواف وصالتھ محل إ    

  .مراعاة األعلم فاألعلم
  . ال یجوز ذلك على األظھر):]1878[صادق(
  . في صحة العمرة إشكال):]1879[اللنكراني(
وت  ستنیب للط  وافین  ,  ال ب  أس ب  ذلك ):]1881[التبری  زي-]1880[الخمین  ي(

  .وصالتھما
 ال یج  وز لھ  ا اإلح  رام وال ال  دخول لمك  ة وإن اض  طرت  ):]1882[الحك  یم(

للدخول وأمكنھا إلزام القاقلة باإلنتظار لما بع د الطھ ر وتأدی ة المناس ك             
واألح  وط اس تحبابًا لھ  ا أن  .وج ب وم ع تع  ذر ذل ك دخل  ت مك ة ب  ال ن سك     

تنوي اإلحرام معلقًا على مشروعیة النیابة ال مطلقًا فتن وي اإلح رام إن             
  .كانت النیابة مشروعة في حقھا وإال فال إحرام

 إذا حاضت المرأة بعد إحرامھا للعم رة المف ردة ول م            ):]1883[الخامنائي(
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ت  تمكن م  ن انتظ  ار الطھ  ر حت  ى تغت  سل وت  أتي بمناس  كھا وج  ب علیھ  ا   
 بھم ا بنف سھا     اإلستنابة للطواف وصالتھ، وأّما السعي والتقصیر فتأتي      

وب  ذلك كّل  ھ تخ  رج ع  ن اإلح  رام ، وك  ذا الحك  م فیم  ا إذا أحرم  ت وھ  ي      
  .حائض

  
متى یمكن أن تنقلب العمرة المفردة إلى عمرة : ﴿المسألة الرابعة﴾ 

  تمتع؟
 م   ن دخ   ل مك   ة ب   إحرام العم   رة     ):]1885[ اللنكران   ي-]1884[الخمین   ي(

ج  از ل  ھ أن یجعلھ  ا عم  رة , إن ك  ان إحرام  ھ ف  ي أش  ھر الح  ج , المف  ردة
وأض   اف . يوحینئ   ذ یج   ب علی   ھ الھ   د, ویلحقھ   ا بح   ج التمت   ع, تمت   ع

وأم  ا الح  ج الواج  ب ف  ال   ,  ھ  ذا إذا ك  ان حج  ھ اس  تحبابیاً  ]1886[الخمین  ي
  .یكفي ذلك على األحوط وجوبًا

 م ن أت ى بعم رة مف ردة ف ي           ):]1889[بھج ت -]1888[الوحی د -]1887[الخوئي(
أش  ھر الح  ج وبق  ي اتفاق  ًا ف  ي مك  ة إل  ى أوان الح  ج ج  از ل  ھ أن یجعلھ  ا  

وال ف   رق ف  ي ذل  ك ب   ین الح  ج الواج   ب    , عم  رة التمت  ع وی   أتي ب  الحج   
  ).اتفاقًا( فلم یذكر كلمة الوحید وأما .والمندوب

 م ن أت ى بعم رة مف ردة ف ي أش ھر الح ج وبق ي ف ي                   ):]1890[السیستاني(
فی  أتي بح  ج , مك  ة إل  ى ی  وم التروی  ة وق  صد الح  ج كان  ت عمرت  ھ متع  ة   

ول  یس ل  ھ  , وال ف  رق ف  ي ذل  ك ب  ین الح  ج الواج  ب والمن  دوب    , التمت  ع
  .اإلتیان بحج اإلفراد

 من اعتمر عمرة مفردة في أشھر الحج ی ستحب ل ھ أن             ):]1891[كیمالح(
وال . ویتبعھ ا بح ج التمت ع     , یعدل بھا بعد وقوعھا ویجعلھ ا عم رة تمت ع         

صوصًا إذا بق  ي إل  ى ی  وم  وخ  , س  یما إذا بق  ي ف  ي مك  ة إل  ى ذي الحج  ة  
وإن كان قد نواھا مفردة ح ین   , فتحسب لھ حینئذ عمرة التمتع    , الترویة

نع م یخ تص ذل ك ف ي الح ج المن دوب وال یج ري ف ي الح ج                   . اإلتیان بھ ا  
  .الواجب

 یج  وز ل  ھ قلبھ  ا إل  ى تمت  ع إذا ك  ان ق  د أوقعھ  ا ف  ي   ):]1892[زی  ن ال  دین(
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أش  ھر الح  ج وأق  ام بمك  ة ب  ل ی  ستحب ل  ھ ذل  ك إذا ھ  ل ھ  الل ذي الحج  ة  
ویتأك  د اإلس  تحباب ببقائ  ھ إل  ى ی  وم التروی  ة وإنم  ا ی  صح ذل  ك إذا ك  ان    

  .الحج ندبًا وأما الواجب فال وإن كان بالنذر
مفردة في أشھر الحّج وق د أح رم لھ ا     من أتى بعمرة :)]1893[التبریزي(

یجعلھ ا عم رة    م ن المیق ات وك ان ف ي مّك ة ف ي أوان الح ّج ج از ل ھ أن         
  .والمندوب التمّتع ویأتي بالحّج، وال فرق في ذلك بین الحّج الواجب

 إذا أتى بعمرة مفردة في أشھر الحج جاز أن یتمت ع            ):]1894[الشیرازي(
, بل یستحب ذل ك إذا بق ي ف ي مك ة المكرم ة إل ى ھ الل ذي الحج ة          , بھا  

والظاھر أنھ یصیر متمتعًا    .  الترویة   ویتأكد االستحباب إذا بقي إلى یوم     
أم ا ف ي الح ج ف ال ب د م ن            , قھرًا من غیر حاج ة إل ى نی ة التمت ع بع دھا              

  .النیة 
مف ردة ج از ل ھ     إذا دخل مكة في أش ھر الح ج ب العمرة ال    ):]1895[صادق(

أن یجعلھا عمرة تمتع ویأتي بالحج ما دام لم یكن في أول األمر عازم ًا             
  .على الحج

 المكل   ف ال   ذي ح   ج حج   ة اإلس   الم أو ال   ذي ل   یس   ):]1896[ف   ضل اهللا(
ذا أراد الدخول في أشھر الحج ال یتحتم علیھ الحج بل یمكن ھ          مستطیعًا إ 

أن یدخل مك ة بعم رة مف ردة نع م إذا ل دا ل ھ الح ج بع د اإلتی ان بھ ا ح ال                
وج وده ف  ي مك  ة ج  از ل  ھ ذل  ك حت  ى ل  و أراد ح  ج التمت  ع فیقل  ب عمرت  ھ  

  .ویصح منھ
 من أتى بالعمرة المفردة وبقي في مك ة إل ى           ):الشیخ حسین العصفور  (

وال ف رق ب ین     , حج جاز لھ أن یجعلھا عمرة تمت ع وی أتي ب الحج           أوان ال 
  .الحج الواجب والمندوب

  
ھل یجوز لم ن ل م یط ف ط واف الن ساء أن یح رم              : ﴿المسألة الخامسة﴾   

  لعمرة جدیدة؟
  . یجوز):]1898[السیستاني-]1897[الخمیني(
حوط لزومًا أن ال یحرم لن سك جدی د حت ى ینتھ ي              األ ):]1899[زین الدین (
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من طواف النساء لل سابق ، نع م ذك ر ال شیخ رحم ھ اهللا أن م ن اعتم ر                     
عمرة تمت ع وخ رج م ن مك ة ورج ع إلیھ ا ف ي ش ھر جدی د أن علی ھ أن                       
یحرم بعم رة تمت ع جدی دة وتنقل ب ال سابقة إل ى مف ردة وعلی ھ أن ی أتي                    

  .بطواف النساء لھا
  

من أتى بأكثر من نسك ولم یطف لھا طواف  : ﴿المسألة السادسة﴾
  النساء فھل یتعدد أم یكفي طواف واحد لھا؟

  . یكفي طواف واحد):]1900[الخمیني(
 یج  ب عل  ى الظ  اھر لك  ل عم  رة مف  ردة ولك  ّل ح  ّج      ):]1901[الخامن  ائي(

طواف نساء مستقل، فمثًال لو جاء بعم رتین مف ردتین أو بح ج وعم رة               
فح  ّل الن  ساء ل  ھ وإن ك  ان ال یبع  د أن یكف  ي فی  ھ ط  واف ن  ساء     مف  ردة،

  .علیھ لكل واحد منھما طواف نساء مستقل إّال أّنھ یجب ،واحد
 ال یكفیھ طواف واحد على األحوط بل یأتي بطواف          ):]1902[السیستاني(

  .النساء بعدد النسك
  . یتعدد بتعدد النسك):]1905[ اللنكراني-]1904[التبریزي-]1903[الخوئي(
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  القصر والتمام: الباب الحادي والعشرون
  :وفیھ مسائل

ھل التخییر في مكة والمدینة یخص المسجدین أم : ﴿المسألة األولى﴾ 
  یعم تمام المدینتین ؟

 في إلحاق بلدي مكة والمدینة بمسجدیھما تأمل ،  :)]1906[الخمیني(
 في المسجد الحرام ):الخمیني(. فال یترك االحتیاط باختیار القصر

ومسجد النبي المسافر مخیر بین القصر والتمام ، بینوا لنا حدود ذلك 
لقصر في األماكن المضافة إلى المسجد وإن كان  یحتاط با:الجواب؟ 

  .]1907[التمام أیضا صحیحا 
یتخیر المسافر بین القصر والتمام في : )]1909[التبریزي-]1908[الخوئي(

، )ص(األماكن األربعة الشریفة، وھي المسجد الحرام، ومسجد النبي 
، والتمام أفضل، والقصر أحوط، )ع(م الحسین ومسجد الكوفة وحر

والظاھر إلحاق تمام بلدتي مكة والمدینة القدیمتین، بالمسجدین دون 
الكوفة وكربالء، وفي تحدید الحرم الشریف إشكال، والظاھر جواز 

-الخوئي(. اإلتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن
 والمدینة المنورة واتسع  إذا زادت حدود مكة المكرمة)التبریزي

عمرانھا ، فھل یبقى التخییر في الصالة قائما في ذلك التوسع ؟ وھل 
ال یسع التخییر لمثل : یجوز للمعتمر المتمتع الخروج إلیھما ؟ الجواب

ذلك التوسع بل یقتصر على المسمى القدیم بھا المشھود بھ من أھل 
تمتع ،واهللا الخبرة ، وال بأس بالخروج إلى ذلك للمعتمر الم

  . ]1910[العالم
 ی شمل الحك م ب التخییر تم ام مك ة المكرم ة             ):الشیخ یوس ف الع صفور    (

والمدینة المنورة القدیمتین، فاألفضل فیھما اإلتم ام، واألح وط الق صر،     
  .مع بینھما أكملوالج

یتخیر المسافر إذا كان في المسجد الحرام في مكة : )]1911[زین الدین( 
في المدینة ، واألقوى إلحاق مكة والمدینة ) ص ( ، ومسجد الرسول 

   .  مجمیعا في الحك

alsharigi
clipart
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 -]1915[ الخامنائي-]1914[مكارم-]1913[الشیرازیان-]1912[السیستاني(
 في مكة والمدینة بال فرق بین القدیمة  مخّیر: )]1916[اللنكراني

  .واألحیاء الجدیدة
 المسافر مع عدم قصد اإلقامة بین القصر  یتخیر):]1917[بھجت(

المسجد الحرام ، : واإلتمام في األماكن األربعة على األظھر ، وھي 
، ومسجد الكوفة ، ومقام ) صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم ( ومسجد النبي 

واألحوط استحبابا فیھا . في كربالء ) علیھ السالم ( اإلمام الحسین 
با في المساجد الثالثة االقتصار على واألحوط وجو. اختیار التقصیر 

ما كان من بنائھا قدیما ، أما المستحدث فیتعین فیھ القصر على 
األحوط ، كما أن األحوط االقتصار في الحائر الحسیني على الحرم 

  .األصلي ، ورعایة صدق الصالة عند القبر 
في تمام مكة والمدینة القدیمتین واألحوط اإلقتصار ): ]1918[الوحید(

  .على المسجدین بالسعة التي كانا علیھا زمن األئمة
 مخیر في مكة والمدینة ویختص بما كان منھما أیام ):]1919[الحكیم(

إلى أیام ) علیھم السالم(واألئمة) صلى اهللا علیھ وآلھ وسّلم(النبي
  ).علیھ السالم(الجواد

 األحوط وجوبًا القصر وترك اإلتمام سواء في ):]1920[فضل اهللا(
  .المسجدین أم خارجھما

 شرط تحتم القصر أن ال یكون بمكة، ):]1921[الشیخ حسین العصفور(
 الحائر الحسیني، بل الحرم لھ وال بالمدینة، وال مسجد الكوفة، وال

ألنھ یخّیر في ھذه األمكنة كّلھا،  ومشاھد األئمة على األحوط أجمع
والتمام أفضل، بل كاد أن یكون متعّینًا، سّیما في الكوفة وحائر 

  .وربما ألحق بھذه األماكن بلدانھا) ع(الحسین 
  

المسافة ھل یضر باإلقامة قصد الخروج لما دون : ﴿المسألة الثانیة ﴾ 
  بعض الوقت؟

 ال یعتبر في نیة اإلقامة قصد عدم الخروج عن خطة ):]1922[الخمیني(
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سور البلد ، بل لو قصد حال نیتھا الخروج إلى بعض بساتینھا 
حكم المقیم ، بل لو كان من نیتھ الخروج عن ومزارعھا جرى علیھ 

حد الترخص بل إلى ما دون االربعة أیضا ال یضر إذا كان من قصده 
الرجوع قریبا بأن كان مكثھ مقدار ساعة أو ساعتین مثال بحیث ال 
یخرج بھ عن صدق إقامة عشرة أیام في ذلك البلد عرفا ، وأما الزائد 

  .  من قصده المبیت على ذلك ففیھ إشكال خصوصا إذا كان
د من نوى اإلقامة الخروج إلى إذا قص: )]1924[التبریزي-]1923[الخوئي(

ما یتعلق بالبلد من األمكنة مثل بساتینھ ومزراعھ ومقبرتھ ومائھ 
ونحو ذلك من األمكنة التي یتعارف وصول أھل البلد إلیھا من جھة 
كونھم أھل ذلك البلد لم یقدح في صدق اإلقامة فیھا ، نعم یشكل 

دون المسافة ، الخروج إلى حد الترخص ، فضال عما زاد علیھ إلى ما 
كما إذا قصد اإلقامة في النجف األشرف مع قصد الخروج إلى مسجد 

 مع اإلمكان ، وإن كان - حینئذ -الكوفة أو السھلة ، فاألحوط الجمع 
األظھر جواز االقتصار على التمام وعدم منافاة الخروج المذكور 

یضر  ال  )التبریزي-الخوئي(. لإلقامة ، إذا كان زمان الخروج قلیال 
في اإلقامة قصد الخروج ساعة أو ساعتین ، ولكن ھل أن ذلك ال یضر 
فیما إذا كان قاصدا الخروج المدة المذكورة خالل یوم واحد فقط أو أنھ 
. ال یضر حتى لو كان ذلك من قصده في كل یوم من أیام العشرة 

ال یختص ذلك بالیوم الواحد بل ال یضر في كل من العشرة : الجواب
  .]1925[أیضا

تھ إلى توابع یجوز للمقیم أن یخرج في أثناء إقام: )]1926[زین الدین(
البلد الذي أقام فیھ من بساتین ومزارع ومیاه ، مما ال ینافي صدق 
اإلقامة في البلد عرفا ، نعم األحوط لزوما أن ال یخرج عن حد 
الترخص ، وان كانت مدة خروجھ قصیرة وكان من نیتھ العود عن 
قریب ، وھذا إذا كان عزمھ على الخروج عن حد الترخص منذ ابتداء 

قامة فعلیھ أن یجمع بین القصر والتمام في مدة إقامتھ وفي نیتھ اإل
وأما إذا طرأ لھ قصد الخروج بعد أن نوى اإلقامة . أیام خروجھ 
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وصلى صالة فریضة رباعیة بتمام ، أو بعد أن أتم إقامة العشرة في 
  .الموضع فالظاھر عدم إخالل ذلك بحكم اإلقامة 

 إذا قصد من نوى اإلقامة الخروج إلى ما یتعلق ):]1927[السیستاني(
بالبلد من األمكنة مثل بساتینھ ومزارعھ ومقبرتھ ومائھ ونحو ذلك من 
األمكنة التي یتعارف وصول أھل البلد إلیھا من جھة كونھم أھل ذلك 

د لم یقدح في صدق اإلقامة فیھا ، وأما من قصد الخروج إلى حد البل
 كما إذا قصد اإلقامة -الترخص ، أو ما یزید علیھ إلى ما دون المسافة 

 -في النجف األشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السھلة 
فاألظھر انھ ال یضر بقصد اإلقامة إذا لم یكن زمان الخروج مستوعبا 

المستوعب لھ كما لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع للنھار أو ك
ساعة بعد الغروب ، ولكن یشترط عدم تكرره بحد یصدق معھ اإلقامة 

  . في أزید من مكان واحد
ان من قصده الخروج إلى مدة تزید عن ثلث  إذا ك):]1928[الخامنائي(

اللیل أو النھار في مجموع العشرة فال یتحقق منھ قصد اإلقامة أصًال، 
وان لم یكن من قصده ذلك فال یضر الخروج إلى ما دون المسافة ثم 
العودة، وأما الخروج إلى مزارع وبساتین البلد وأمثالھما فال یضر 

  .. حین نیة اإلقامةأصال حتى ولو كان من قصده ذلك من
 ال یعتبر في نیة اإلقامة قصد عدم الخروج عن سور ):]1929[بھجت(

البلد ، بل لو قصد حال نیتھا الخروج إلى بعض بساتینھا ومزارعھا 
ى علیھ حكم المقیم ، بل لو كان من نیتھ ضمن حد الترخص جر

الخروج عن حد الترخص ال یضر ذلك بنیة اإلقامة ، إذا كان معظم 
الیوم في محل اإلقامة ، والباقي في ما دون مسافة السفر ولو ملفقة 

  . إذ األظھر عندئذ صدق اإلقامة عشرة أیام 
 الظاھر عدم تحقق نیة اإلقامة في المكان مع نیة ):]1930[الحكیم(

الخروج منھ إلى ما دون المسافة مما ال یعد من توابعھ بحیث یعد 
ذھاب أھل المكان لھ سفرا منھم ، وإن كان زمان الخروج قریبا ، بل 

نعم بعد . محل الذي نوى فیھ اإلقامة یتعین القصر مع ذلك حتى في ال
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انعقاد اإلقامة بحیث ال یضر فیھا العدول ال یكون نیة الخروج لما دون 
  . المسافة مبطال لھا 

ج تمام الیوم أو تمام اللیل یقصر إذا كان قصده الخرو: )]1931[الوحید(
وأما ساعة أو ساعتین فال یضر وفي األكثر من ذلك األحوط الجمع 

  .بین القصر والتمام
 أو إلى القرى القریبة  ال یضّر الخروج إلى بساتینھا،):]1932[فضل اهللا(

  .منھا، مّدة ساعة أو ساعتین أو أكثر مما ھو دون المبیت
إذا عزم على المقام في بلد عشرًا ثم : )]1933[الشیخ حسین العصفور(

سافة فإن كان قد صّلى صالة واحدة بتمام بقي خرج إلى ما دون الم
على التمام إلى أن یسافر قاصدًا للمسافة، فال یضره الخروج إلى ما 
دون المسافة، سواء كان عازمًا على العود وإقامة أخرى أم ال، فیجب 
علیھ اإلتمام في ذھابھ وإیابھ، وبھذا تنتفي الشقوق والوجوه التي 

ولو كان في نیتھ في ابتداء . د النص فیھافّرعھا المتأخرون، لعدم وجو
اإلقامة الخروج إلى ما دون المسافة لم یخل باإلقامة، ألن المعتبر فیھا 
المعنى العرفي ال اللغوي المستلزم للزوم المكان، فإن األخبار مما 

   .تأباه، وإن كان الحكم مشھورًا بینھم
م سافة مم ا    إذا ك ان خروج ھ إل ى م ا دون ال     ):الشیخ یوسف العصفور  (

  .یزید على حد الترخص ففي المسألة إشكال وتوقف
  

  ما ھي النوافل التي تسقط في السفر؟: ﴿المسألة الثالثة﴾ 
 تسقط في ):الشیخ یوسف العصفور-]1935[زین الدین-]1934[الخمیني(

السفر الموجب للقصر ثمانیة الظھر وثمانیة العصر ، وتثبت البواقي ، 
  . واألحوط اإلتیان بالوتیرة رجاء 

 تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانیة الظھر ):]1936[السیستاني(
وثمانیة العصر والوتیرة، وتثبت البواقي وال بأس باإلتیان بالوتیرة 

  . رجاء 
تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانیة الظھر ): ]1937[فضل اهللا(
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وثمانیة العصر ، وتثبت البواقي غیر الوتیرة ، ولكن ال بأس باإلتیان 
  . بھا رجاء 

 في -تسقط : )نائيالخام-]1940[الوحید-]1939[التبریزي-]1938[الخوئي(
  . نوافل الظھر والعصر والوتیرة یأتي بھا رجاءًا-السفر 

 تسقط نوافل الظھر والعصر في السفر حیث تتعین  ):]1941[بھجت(
 وسیأتي -لتخییر بین القصر والتمام الصالة قصرا ، أما في مواضع ا

وأما نافلة العشاء ، فاألحوط إتیانھا .  فاألظھر عدم سقوطھا -بیانھا 
أما باقي النوافل وھي نافلة المغرب .في السفر برجاء المطلوبیة 

  . ونوافل اللیل والصبح فال تسقط في السفر
  . تسقط نافلة الظھرین والعشاء):]1942[الحكیم(
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  التقیة: الباب الثاني والعشرون
  : وفیھ مسائل

ما حكم السجود على القرطاس المتخذ مما ال یصح : ﴿المسألة األولى﴾ 
  السجود علیھ؟

 الشیخ -]1946[ فضل اهللا-]1945[التبریزي-]1944[ الخوئي-]1943[الخمیني(
 األحوط األولى ترك ):الشیخ یوسف العصفور-]1947[حسین العصفور

السجود على القرطاس المتخذ من غیر النبات كالمتخذ من الحریر 
 ما )التبریزي-الخوئي(. واالبریسم ، وان كان األقوى الجواز مطلقا

علما بأن إطالق ) الكلینكس ( حكم السجود على المنادیل المسماة ب 
لیھا عرفا غیر متحقق ، بل وال ھي مما یستعمل فیما القرطاس ع

  .]1948[ال بأس بالسجود علیھا : ؟الجواب . . . یستعمل فیھ القرطاس 
  :)]1952[ الوحید-]1951[ بھجت-]1950[ زین الدین-]1949[الگلپایگاني(

القرطاس إن كان مصنوعا مما یجوز السجود علیھ فال بأس ، وإن 
  . كان مصنوعا من غیره فاألحوط تركھ 

 یجوز السجود على القرطاس الطبیعي وھو بردي  ):]1953[السیستاني(
مصر ، وكذا القرطاس الصناعي المتخذ من الخشب ونحوه ، دون 

یصح السجود علیھ ، المتخذ من الحریر والصوف ونحوھما مما ال 
  . نعم ال بأس بالمتخذ من القطن والكتان على األقرب 

یجوز السجود على القرطاس المتخذ : )]1955[ الخامنائي-]1954[الحكیم(
مما یصح السجود علیھ كالبردي ، دون ما یتخذ مما ال یصح السجود 

  . ولو شك في حالھ ال یجوز السجود علیھ . علیھ كالقطن والكتان 
كان  إذا) الكاغذ(یجوز السجود على القرطاس  ):]1956[الشیرازي(

مصنوعًا مما یصح السجود علیھ كالتبن وإن كان الظاھر جواز 
  .الكاغذ المتخذ من القطن وما شابھھ السجود أیضًا على

  
  ریمة؟ما حكم السجود على األحجار الك: ﴿المسألة الثانیة﴾ 

ھل یجوز السجود على سبحة البایزھر أو : )التبریزي-الخوئي(

alsharigi
clipart
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یجوز السجود : السندلوس أو الیسر أو سبحة من العقیق ؟ الجواب 
   .]1957[على غیر السندلوس من تلك األمور

ھل یجوز : )]1960[زین الدین-]1959[ الگلپایگاني-]1958[الخمیني(
السجود على الفیروزج والعقیق ؟ وسائر األحجار الكریمة التي 

  .ال یجوز ذلك : خرجت عن اسم األرض؟ بسمھ تعالى 
 ال یجوز السجود على ما خرج عن اسم األرض ):]1961[السیستاني(

من المعادن كالذھب ، والفضة وغیرھما دون ما لم یخرج عن اسمھا 
كاألحجار الكریمة من العقیق والفیروزج والیاقوت ونحوھا فانھ یجوز 

  .رالسجود علیھا على االظھ
 -2 مسبحة البایزھر -1 ما حكم السجود على ):]1962[الخامنائي(

 مسبحة الخشب المدھونة بمادة عازلة أو -3أوراق النقود المالیة 
ذا كانت من األحجار وعلى یصح السجود على المسبحة إ: بالصبغ؟ ج

األوراق النقدیة إذا كانت من القرطاس وكذا الخشب بشرط عدم وجود 
:  وفي استفتاء متأخر .مادة عازلة علیھ مما ال یصح السجود علیھا

  .إذا كانت مما یلبس فال یصح: أجاب
 ال یصّح السجود على ما یستخرج من األرض مما ):]1963[فضل اهللا(

یدخل تحت عنوان المعادن أو البترول أو األحجار الكریمة، وذلك 
  .بشتى أصنافھا، ویشمل ذلك ما یصنع منھا، كالنایلون ونحوه

 ال یجوز السجود علیھا إذا لم یصدق علیھا اسم ):]1964[الحكیم(
  .األرض الیاقوت والزمرد والفیروزج ونحوھا

 ال یجوز السجود على ما خرج عن ):]1965[الشیخ حسین العصفور(
  .اسم األرض باالستحالة منھا كالمعادن

  .یجوز ذلك مادام یصدق علیھ اسم األرض): الشیخ یوسف العصفور(
 السجود على المعادن ، كالذھب والفضة ،  ال یجوز):]1966[بھجت(

والعقیق والفیروز ، و المرمر األصیل ، ویجوز السجود على األحجار 
  . المعدنیة كالمرمر المتعارف و األحجار السوداء على األظھر 

 ال یجوز السجود على ما خرج عن اسم األرض من ):]1967[الوحید(



 221

  .المعادن كالذھب ، والفضة وغیرھما
  

ما حكم السجود على السجاد في الصالة مع : ﴿المسألة الثالثة﴾ 
  المخالفین؟

حسین الشیخ -]1970[الوحید-]1969[ الحكیم-]1968[الخمیني(
  .یجوز في حال التقیة: )]1971[العصفور

 الروضة الشریفة مفروشة بالسجاد ، ولكن ):]1972[التبریزي-الخوئي(
الساحة األخرى للمسجد مفروشة بما یصح السجود علیھ ، فھل یجوز 
اختیار الروضة الشریفة للصالة مطلقا ، سواء في الفریضة أو النافلة 

.  یجوز ذلك في الجماعة معھم دون غیرھا ، واهللا العالم :الخوئي ؟ 
صالتھ معھم في الوقوف في الساحة تعین  إذا فرض كون :التبریزي 

  .ذلك 
في مكة والمدینة نصلي جماعة مع أبناء السنة : )]1973[الخامنائي(

، وفي ) قدس سره ( وذلك إستنادا إلى فتوى سماحة اإلمام الخمیني 
 كأداء -بعض األوقات ومن أجل إدراك فضیلة الصالة في المسجد 
 نصلي -صالة العصر أو صالة العشاء بعد صالة الظھر والمغرب 

فرادى في مساجد أھل السنة من دون تربة ونسجد على السجاد ، فما 
. في الفرض المذكور محكومة بالصحة: ھو حكم ھذه الصلوات ؟ ج 

ھل یصح السجود على السجاد في المسجد النبوي ): ]1974[الخامنائي(
الشریف خصوصًا في الروضة الشریفة حیث إن وضع شيء یصح 
السجود علیھ كالورق أو السجاد المصنوع من األسل یلفت اإلنتباه 

 یتیح الفرصة للمخالفین االستھزاء  عرض المصلي للنظرات كماوی
ال یجوز وضع شيء مما یصح السجود علیھ إذا كان مخالفًا : بھ؟ج

للتقیة ویجب علیھ أن یتحرى مكانًا یقدر فیھ على السجود على أحجار 
المسجد أو على شيء آخر مما یصح السجود علیھ إن أمكنھ ذلك وإال 

  . السجاد تقیةفیجوز لھ السجود على
ما حكم الصالة في المسجد و الروضة الشریفة ): ]1975[السیستاني(
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المباركة في المدینة المنورة إذا لم یتوفر لدینا ما یصح السجود علیھ، 
إذا لم یوجد في : م إذا كانت الصالة نافلة ؟ الجوابو ھل یختلف الحك

المسجد مكان یتیّسر ان یسجد فیھ على ما یصح السجود علیھ من 
دون مخالفة التقیة ـ و إن كانت مداراتیة ـ جاز السجود على الفراش 
و ال یجب االنتقال إلى خارج المسجد و اما مع تیّسر السجود علیھ في 

ون منافاتھ للمداراة فالبد من اختیاره و إن مكان آخر في المسجد من د
كان خارج الروضة الشریفة، نعم ال بأس باإلتیان بالصالة النافلة 
رجاًء في الروضة الشریفة مع السجود على الفراش و إن تیّسر 
اإلتیان بھا في مكان آخر من المسجد مع السجود على ما یصح 

 ما حكم الصالة الفریضة أو النافلة ):]1976[السیستاني(.السجود علیھ
في المسجد النبوي الشریف إذا كان استخدام ما یصح السجود علیھ 
یعرض المصلي لإلشكال، و ھل یجب االنتقال من الروضة المطھرة 

ي من السجاد ألداء الصالة و إن كان ملفتًا ألنظارھم؟ مثًال للمكان الخال
إذا كان استخدام ما یصح السجود علیھ على خالف المداراة : الجواب

معھم و التآلف بین المسلمین و كذلك االنتقال ألداء الصالة إلى 
الموضع الخالي من السجاد تجوز الصالة مع السجود على السجاد 

  .سواء في الفریضة و النافلة
 بما أن المسجد النبوي القدیم مفروش كلھ بالفرش ):]1977[الحكیم(

بخالف توسعة المسجد حیث یمكن السجود فیھا على الصخر الموجود 
ل تحصیل فضیلة المسجد فھل تجوز الصالة الواجبة على الفرش ألج

نعم تجوز الصالة في المسجد القدیم وإن كان مفروشًا نعم : القدیم؟ج
إذا أمكنھ تحصیل ما یجب السجود علیھ من دون أن ینافي التقیة 

  .وجب
ما حكم السجود على السجاد في الصالة مع  ):]1978[فضل اهللا(

یجوز في مورد الحرج وفي استفتاء آخر ال یجوز : المخالفین؟ الجواب
  .]1979[إال في موارد التقیة

موارد  یجوز السجود على الفراش وما شابھھ في ):]1980[الشیرازي(
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التقیة وال یلزم أن یذھب للصالة إلى مكان آخر ولو أمكنھ أن یسجد 
شيء آخر مما یصح السجود علیھ بنحو ال یوجب  على حصیر أو

یسجد على الفراش وما  رجًا لھ یلزم على األحوط وجوبًا أن الح
  .شابھھ

إذا شارك المصلي في الجماعة المقامة في المسجدین : )]1981[بھجت(
یجوز لھ السجود على السجاد أو سائر مساجد مكة والمدینة فھل 

المفروش في أرض المسجد أو ال؟ ولو سجد علیھ فھل تجب إعادة 
الصالة؟ ج اعتبار عدم المندوحة في نفس العمل یقیني وأما المندوحة 

  .المكانیة أو الزمانیة فاعتبار عدمھا موافق لإلحتیاط
إذا كان على الفرش اتفاق ًا وك ان        , نعم. "  فیھ إشكال  ):]1982[اللنكراني(

تغییر المكان موجبًا للتوھین أو الھتك أو الت شویھ ف ال إش كال وال صالة      
وك     ذا إذا أل     زم بالتق     دم لم     أل ال     صفوف فأص     بح عل     ى , ص     حیحة

  .]1983["الفرش
  . یلزم السجود على ما یصح السجود علیھ):]1984[صادق(
 إذا اقتضت التقی ة أن ی سجد المكل ف عل ى ال صوف              ):]1985[زین الدین (

أو القطن أو غیرھما مما ال یصح السجود علی ھ بحی ث ال تت أدى التقی ة                 
 منھ ا   إال بذلك، صح لھ السجود علیھ وأجزئھ، وال یجب علی ھ ال تخلص            

وإذا وجد المندوح ة ف ي المك ان        .بالذھاب إلى مكان آخر وإن كان ممكناً      
نفسھ بحیث أمكن لھ السجود في موضع منھ مفروش بالحصى مثًال أو            

  .الحصر أو البواري وجب علیھ اختیار ذلك
 ال ب   أس بال   سجود عل   ى الف   رش حال   ة ال   صالة ف   ي      ):]1986[مك   ارم(

  .المسجدین إذا لم یمكن السجود على صخر المسجد
حت  ى م  ع  ( یج  وز ال  صالة معھ  م اختی  ارا   ):ال  شیخ یوس  ف الع  صفور (

ب  ل ی  ستحب وإن اس  تلزم ال  سجود عل  ى م  ا ال ی  صح   ) وج  ود المندوح  ة
  .السجود علیھ، وتجزأ عنھ

  
  ما حكم الصالة خلف المخالف؟: الرابعة﴾ ﴿المسألة 
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في أوقات الحج تقام صلوات الجماعة الیومیة ): ]1987[الخمیني(
 اإلعادة: بإمامة أھل السنة، فھل یصح إعادة ھذه الصلوات؟ الجواب

  .في مورد التقیة غیر واجبة
 ھل الصالة خلف االمام المخالف مستحبة :]1988[)التبریزي-الخوئي(

وما كیفیتھا ، وھل تجزئ عن الفریضة أم ال ؟ وإذا كانت الصالة 
 ماذا یفعل المأموم حینما ینھي القراءة واإلمام لم ینتھ من بالمتابعة

ذلك ، وكذا لو كانت الصالة جھریة ھل یجوز لھ أن یخفت أم ال ؟ وھل 
نعم یستحب ویقرأ : یقید ذلك كلھ في حالة التقیة أم ال ؟ الجواب

القراءة الواجبة لنفسھ باالخفات ، وال بأس بالفراغ قبل فراغ االمام 
ویركع معھ ، واالخفات مطلقا لقراءتھ ، وال یتقید بأمر عنھا ویصبر 

ما سوى كونھ مسلما من غیر اإلمامیة ، فإذا كان االمام مخالفا ال 
 إذا تابع :]1989[)التبریزي-الخوئي(. یتقید كل ما ذكر بحال التقیة

المصلي المؤمن جماعة المخالفین في صالة جھریة فھل یجب علیھ 
مع أن بالجھر یستبین أمره للمصلین ؟ ! الجھر أم یجوز لھ االخفات ؟ 

  .ال یجب علیھ الجھر بل یتعین علیھ االخفات ، واهللا العالم: الجواب
ھل في الصالة خلف غیر اإلمامي لرعایة التآلف : ]1990[)السیستاني( 

بین المسلمین یقصد اإلمامي اإلئتمام وتترتب أحكام الجماعة؟ 
ال ضیر في نیة اإلقتداء باإلمام منھم ولكن من دون ترتیب : الجواب

  .أحكام الجماعة
ما حكم الصالة خلف المخالف ھل ھي جماعة أو  ):]1991[فضل اهللا(

فرادى بصورة الجماعة ؟ وھل یتعین القراءة خلفھ ولو اخفاتًا؟ 
 وفي .معھمینوي الجماعة وال قراءة علیھ، وتصح صالتھ : الجواب

الصالة في الحرمین جماعة أفضل والبد للمأموم من أن : استفتاء آخر 
  .یقرأ لنفسھ عندئذ ویسجد على ما یصح السجود علیھ

ور جماعة أھل الخالف  یستحب حض):]1992[الشیخ حسین العصفور(
استحبابًا مؤكدًا، حتى أن المصلي معھم في الصف األول كالمصلي 

في الصف األول، ویستوي ذلك من صلى ) ص(خلف رسول اهللا
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الفرض لنفسھ ومن لم یصل، ومن صلى على اإلنفراد ثم حضرھم 
 وال یشترط في جواز الدخول معھم عدم المندوحة .خرج بحسناتھم

ر وتلزمھ تلك األحكام الواجبة مع التقّیة إال أن النیة فیجوز مع اإلختیا
   .تكون نیة اإلنفراد

 ھل تجزي الصالة جماعة مع المخالفین عن :]1993[مسألة): بھجت(
بشرائط التقیة ولكن البد مع ذلك من تجزي : الصلوات الیومیة؟ ج

  . مراعاة ما یجب على المنفرد
ولك  ن ال ب  د للم  أموم أن یق  رأ    ,  تج  وز ال  صالة خلفھ  م  ):]1994[الحك  یم(

  .لنفسھ 
ح الصالة معھم بل تستحب لألمر بھا  تص):الشیخ یوسف العصفور(

من قبل أئمتنا علیھم السالم اظھارا لأللفة والمحبة ونبذا للفرقة 
  .وإبعادا للضرر عن المذھب الحق وأھلھ

  
ف  ي ال  صالة خل  ف المخ  الف ھ  ل ین  وي الم  ؤمن   : ﴿الم  سألة الخام  سة﴾ 

  صالة الجماعة؟ 
ینوي الجماع ة ویترت ب علیھ ا       ,  نعم ):]1996[ الخامنائي -]1995[الخمیني(

ة معھ  م ألج  ل حف  ظ   ھ  ذا فیم  ا إذا كان  ت ال  صال  , س  ائر أحك  ام الجماع  ة  
  .الوحدة اإلسالمیة 

 ال ض  یر ف  ي نی  ة االقت  داء باإلم  ام م  نھم ولك  ن م  ن  ):]1997[السی  ستاني(
  . دون ترتیب أحكام الجماعة

  
بال  صالة خل ف المخ  الف جمع ة ع  ن   ھ  ل یجت زئ  : ﴿الم سألة ال سادسة﴾   

  الظھر؟ 
  . ال یجب اإلتیان بالظھر بعدھا):]1998[اللنكراني(
 الب  ّد م  ن أداء الظھ  ر بع  د ذل  ك إال إذا ):]2000[الحك  یم-]1999[السی  ستاني(

ف  إن بإمكان  ھ أن ی  شترك ف  ي ص  التھم و   , ك  ان م  سافرًا وحكم  ھ الق  صر 
  .وي بھا الظھر ویقرأ لنفسھ إخفاتًاین
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ول  و ھم  سا  إذا كان  ت وظیفت  ھ الق  صر ق  رأ لنف  سھ  ):]2001[التبری  زي(
  .ویسجد على ما یصح السجود علیھ وتصح صالتھ

  
ما حكم الصالة مع المخالف قبل دخول الوقت أي : ﴿المسألة السابعة﴾ 

  قبل زوال الحمرة المشرقیة بعد سقوط القرص؟
 یجت   زئ بھ   ا حینئ   ذ إذا اقت   ضتھ التقی   ة أو بع   ض    :)]2002[اللنكران   ي(

  . مة، كالتآلف معھمالمصالح العا
  .  ال تجزي مع عدم إحراز الوقت):]2003[التبریزي(
  . ال تجزئ):]2005[الحكیم-]2004[السیستاني(
ویج  ب إعادتھ  ا إال إذا ك  ان ع  ن خ  وف ,  ال  صالة باطل  ة):]2006[ص  ادق(

  .وتقیة
ھذا إذا أردت .  األحوط االنتظار قلیال حّتى زوال الحمرة):]2007[مكارم(

  .دت الّصالة معھم فیكفيالّصالة فرادى، أّما إذا أر
أبناء السنة یصلون المغرب قبل أذان المغرب ، : )]2008[الخامنائي(

ففي موسم الحج أو في غیره ھل یصح لنا اإلقتداء بھم واالكتفاء بتلك 
لیس معلوما أنھم یصلون قبل الوقت ، ولكن لو لم یحرز : ؟ ج الصالة 

المكلف دخول الوقت لم یصح منھ الدخول في الصالة ، إال إذا اقتضت 
مراعاة الوحدة ذلك أیضا ، فال مانع حینئذ من الدخول في الصالة 

ما حكم الصالة خلف : وفي استفتاء. معھم وفي االكتفاء بتلك الصالة 
ماعة أو فرادى بصورة الجماعة ؟ وھل یتعین المخالف ھل ھي ج

نعم الصالة خلفھ ألجل الوحدة اإلسالمیة : القراءة خلفھ ولو اخفاتًا؟ ج
في : وفي استفتاء. والصالة صحیحة وھي جماعة فتسقط القراءة

بعض األحیان یصلي إمام الحرم قبل غیاب الحمرة المشرقیة فھل 
عما في ذمتي وأقرأ یجوز لي أن أصلي صالة المغرب معھ قضاء 

لنفسي اخفاتًا أو في قلبي؟ كما أن ھل یجوز لي الصالة قبل صالتھ في 
ال یجوز : مثل الظھر ثم أصلي خلفھ قضاء أم ال یصح؟ الجواب

االقتداء بھ في مفروض السؤال إال في صورة الیقین بدخول الوقت 
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ل وحینئٍذ تسقط القراءة ویجوز الصالة األدائیة وأما القضائیة فمح
  .إشكال بل منع

 ھل اإلتیان بصالة المغرب مع جماعة  :]2009[مسألة ):بھجت(
المخالفین یجزي عن صالة المغرب عندنا مع األخذ بعین اإلعتبار أن 

ال إشكال في ذلك مع : تھا عند الشیعة؟ جصالة المغرب تقام قبل وق
  .رعایة وظیفة المنفرد إذ یكفي في الغروب استتار القرص

  
ھل تصح الصالة جماعة خلف المخالف باالستدارة       : ﴿المسألة الثامنة﴾   

  حول الكعبة المشرفة ؟
  .ال تجب إعادة الصالة مع ھذا الوضع الفعلي): ]2010[الخمیني(
 ت  صح ص  الة م  ن یق  ف خل  ف اإلم  ام أو إل  ى أح  د        ):]2011[الخامن  ائي(

ابًا أن یراع ي م ن یق ف ف ي أح د ج انبي اإلم ام                واألحوط اس تحب  , جانبیھ
, البعد الذي بین اإلمام وبین البیت فال یقف أقرب إل ى البی ت م ن اإلم ام               
  .وأما صالة من یقف مقابل اإلمام من الجانب اآلخر من البیت فال تصح

 ت  شكل ص  الة م  ن ل  م یك  ن خل  ف اإلم  ام، ولك  ن إذا      ):]2012[اللنكران  ي(
  .اقتضى التقیة ذلك فتصح

, اإلمام تشكل صالة من كان متقدمًا في موقفھ على ):]2013[السیستاني(
ولكن یجوز للمؤمنین االشتراك في الجماعات المستدیرة التي تقام ف ي           
العصر الحاضر في الم سجد الح رام م ع مراع اة ال شروط المعتب رة ف ي                 

  . الصالة خلف غیر اإلمامي
معھ  م م  ع مراع  اة وظیف  ة ال  صالة     ت  صح ال  صالة ): ]2014[التبری  زي(

  .االستدارة فرادى بمقدار ما تیسر لھ وال یضر جماعتھم على نحو
ال فیھا إذا كانت بحیث  الجماعة من ھذه الجھة ال إشك):]2015[صادق(

  .لو مددنا الصف لم یكن متقدمًا على اإلمام 
  

م ا حك م ال صالة جماع ة خل ف المخ الف م ع ع دم                : ﴿المسألة التاس عة﴾    
  اتصال الصفوف؟
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  .إذا اقتضت التقیة ذلك فالصالة صحیحة : )]2016[الخامنائي(
ف  ي ص  ورة االختی  ار وس  عة الوق  ت ال تجل  سوا ف  ي    ): ]2017[اللنكران  ي(

 وأم ا ف ي ص ورة إقام ة الجماع ة واتف اق وج ودكم             , الصفوف المنقطع ة  
ھناك وكون تغییر المكان خالفًا للتقیة فالصالة جماعة صحیحة وإن ل م      

نع  م ل  و تعم  د ش  خص اختی  ار تل  ك ال  صفوف      . تك  ن ال  صفوف مت  صلة  
  .فاألحوط إعادة الصالة

  .عوا اتصال الصفوف را):]2018[مكارم(
  

في صلوات الجماعة التي تقام في المسجد الحرام        : ﴿المسألة العاشرة﴾   
أو الم  سجد النب  وي ی  صعد بع  ض الن  اس إل  ى الط  ابق العل  وي وی  أتمون 
باإلمام من ھناك مع أنھم ال یرون اإلمام وال شیئًا من صفوف الجماعة             

ح اق بھ ؤالء    في صحن المسجد لطول الجدران فھل یجوز لإلمامي االلت        
  في الطابق العلوي ؟

  .إذا اقتضت التقیة ذلك فالصالة صحیحة ): الخامنائي(
إذا أقیم  ت الجماع  ة وكن  تم ھن  اك اتفاق  ًا فالجماع  ة     ): ]2019[اللنكران  ي(

  . ال تقفوا ھناك اختیارًا ولكن, صحیحة
 یجوز لھ ذلك ولكن یراعي في صالتھ ما یعتبر ف ي            ):]2020[السیستاني(

  . الصالة خلف غیر اإلمامي
  . فیھ إشكال):]2021[الحكیم(
  یج وز االلتح اق إذا ق رأ لنف سھ ول و ھم سا وی سجد       ):]2022[التبری زي (

  . السجود علیھ إذا أمكن على ما یصح
  

إذا قرأ اإلمام المخالف آیة ال سجدة وس جدوا         : ﴿المسألة الحادیة عشر﴾    
  .للتالوة فما حكم السجود معھم عندئذ؟

  .التقیة ذلك فالصالة صحیحة إذا اقتضت ): ]2023[الخامنائي(
   .واألحوط اإلعادة,  الصالة صحیحة):]2024[اللنكراني(
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ھل یجوز إقامة الجماعة في الفنادق ف ي مك ة   : ﴿المسألة الثانیة عشر﴾  
  والمدینة؟

 ال یج    وز للم    ؤمنین ال    صالة جماع    ة ف    ي فن    ادق  ):]2025[لخمین    يا(
وبإمك   انھم االش   تراك ف   ي جماع   ة س   ائر    , وأوت   یالت مك   ة والمدین   ة 

  .المسلمین في المساجد
.  ال نجیز إقامة الجماعة في المساكن والمنازل أیضًا):]2026[الخامنائي(

فیم  ا إذا كان  ت تلف  ت أنظ  ار اآلخ  رین وتوج  ب ال  شین م  ن أج  ل ع  دم          
  .المشاركة مع المسلمین في صالتھم في المسجد

ولك ن  ,  إذا لم یكن علي خالف التقیة ف ال م انع من ھ            ):]2027[السیستاني(
  .المشاركة في جماعة المسلمین لغرض التآلف بینھم أفضل

ولك ن ال صالة    ,  إذا لم یكن عل ى خ الف التقی ة ف ال م انع             ):]2028[الحكیم(
  .في المسجد أفضل

  .ن لم یكن فیھ مفسدة ال مانع من ذلك إ):]2029[بھجت(
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  مسائل متفرقة:الباب الثالث والعشرون
ھل یجوز التوضؤ من ماء زمزم المعد للشرب في : ﴿المسألة األولى﴾ 

  المسجدین الحرام والنبوي؟
  .ال بد من رعایة االحتیاط,  مشكل):]2030[الخامنائي(
والجاھل بالحكم یصح وض وؤه     . الظاھر عدم الجواز  ): ]2031[اللنكراني(

وإذا ك  ان , یج  وز إذا كان  ت تابع  ة للدول  ة): ]2032[الحك  یم( .عل  ى األظھ  ر
لشخص م سلم أو ش ركة ف ال یج وز إال إذا ك انوا ق د حج روا م اء زم زم                 
بحیث ال یمك ن األخ ذ من ھ إال م ن تل ك المواض ع فیج وز ألنھ م معت دون              

 إن ك   ان ملك   ًا لمال   ك س   بلھ ):]2034[ التبری   زي-]2033[الخ   وئي( .حینئ   ذ
ض  وء ب  ھ، وك  ذا م  اء زم  زم إن ف  رض ملك  ًا  لل  شرب فق  ط ف  ال ی  صح الو

  .لمالك شخصي قصر استعمالھ في جھة خاصة غیر الوضوء
.  إذا كان ت مخص صة لل شرب ل م یج ز ال ضوء بھ ا                 ):]2035[السیستاني(

وأما إذا كانت لألع م     .جاھًال صح وضوؤه على األظھر    ومن توضأ منھا    
من الشرب فال إشكال في جواز التوضؤ بھ ویمكن إحراز ذلك من جھة             

  .جریان العادة في استعمالھ في غیر الشرب من دون منع أحد
  . یجوز الوضوء ):]2036[صادق(

أیھما أفضل الصالة ف ي الم سجد الح رام و الم سجد            : ﴿المسألة الثانیة﴾   
  النبوي فرادي أو الصالة في المنزل جماعة؟ 

): ]2038[الحك   یم( . ال   صالة ف   ي الم   سجدین أف   ضل):]2037[السی   ستاني(
. الصالة فرادى في المسجد الحرام أفضل من الصالة جماعة ف ي غی ره            

ام  ة نع  م ق  د یت  رجح ال  صالة جماع  ة ف  ي المواض  ع الم  ذكورة بلح  اظ إق   
البرامج المذكورة إذا كانت ذات أھمی ة دینی ة مث ل تعل م األحك ام وتثب ت                 

أم  ا الم  سجد النب  وي فل  م ی  رد أف  ضلیة ال  صالة فی  ھ    . العقی  دة ونحوھم  ا
وحینئ ذ فت رجیح ال صالة جماع ة        , فرادى من الصالة ف ي غی ره جماع ة        

لك ل  ): ]2039[ص ادق ( .في غیره من أجل إقامة الب رامج الم ذكورة أول ى          
غی  ر أن الجماع  ة وإن كان  ت خ  ارج الح  رمین ال  شریفین  , منھم  ا ف  ضل

  .فھي أفضل
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  .114 فتاوى الحج والعمرة م - ]132[
  .196 ملحق السیستاني مسألة - ]133[
  . استفتاء خاص- ]134[]134[
  . استفتاء- ]135[
  . استفتاء- ]136[
  . استفتاء خاص- ]137[]137[
  . استفتاء- ]138[
  . استفتاء- ]139[
  . استفتاء-  ]140[
  .18 م– الباب الثاني – تحریر المناسك - ]114[
  .24 م– الباب الثاني – تحریر المناسك - ]142[
    .  مواقیت اإلحرام– مناسك الحج -]143[
  .656 م 1 صراط النجاة ج- ]144[
    .  مواقیت اإلحرام– مناسك الحج - ]145[
  . التبریزي-   أحكام النساء في الحج والعمرة- ]146[
وصرح بجواز اإلحرام في القسم المستحدث من المسجد في .  مواقیت اإلحرام – الگلپایگاني – مناسك الحج - ]147[

  . یرتبط بالقسم المستحدث من المسجدولم یصرح لطف اهللا بشيء فیما. 302كتابھ إرشاد السائل م 
  .351والملحق مسألة .  مناسك الحج- ]148[
  . 158 وكذا فتاوى الحج والعمرة م – مواقیت اإلحرام –والعمرة مناسك الحج ]149[
 نظرًا إلى التوسعة التي حصلت في مسجد الشجرة ھل یكفي :33 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]150[

األحوط : اإلحرام من األجزاء الجدیدة المضافة إلى المسجد مع مالحظة أن حدود المسجد القدیم غیر مشخصة؟ ج
اإلحرام من مسجد الشجرة القدیم وبعد الفحص والسؤال من أھل اإلطالع علم أن التوسعة إنما حصلت من جھات یمین 

سجد ویساره وخلفھ وأما موضع المحراب فھو محسوب من جملة أجزاء المسجد القدیم ومع عدم إمكان الدخول إلى الم
  .المسجد القدیم یلزم اإلحرام من محاذي ذلك الموضع

  .34 م – أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة – مناسك الحج - ]151[
  . مواقیت اإلحرام– مناسك الحج - ]152[
  . مواقیت اإلحرام– مناسك الحج - ]153[
  .475 م 3 كلمة التقوى ج-471 م 3 كلمة التقوى ج- ]154[
  . مواقیت اإلحرام– مناسك الحج - ]155[
  .65 ، م 2ج ج ومسائل الح– دلیل مناسك الحج - ]156[
  . مواقیت اإلحرام– مناسك الحج - ]157[
  .100 مناسك الحج م - ]158[
  .103 مناسك الحج م - ]159[
  .79 مناسك الحج م - ]160[
  .80 مناسك الحج م - ]161[
  .138 ، م 133 السید صادق م -  مناسك الحج. 138 ، م133 السید محمد م– مناسك الحج - ]162[
  .136ادق م  السید ص–مناسك الحج . 136 السید محمد م – مناسك الحج - ]163[
  .32 مناسك الحج م- ]164[
  .33 الحج م  مناسك- ]165[
   129 م   مصباح الناسكین- ]166[
  .130 م   مصباح الناسكین- ]167[
  .3 باب اإلحرام م – المعتمد - ]168[
  .64 ، م 62، م 61م- الباب الثاني– تحریر المناسك - ]169[
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  .88 مناسك الحج م - ]170[
  .19 مناسك الحج م - ]171[
  .127  ، م123 م 113 مناسك الحج م - ]172[
  .50 مناسك الحج م - ]173[
  .46 مناسك الحج م - ]174[
  .173 مناسك الحج - ]175[
  .173 مناسك الحج م - ]176[
  .170 مناسك الحج م - ]177[
  .173 مناسك الحج م - ]178[
  .100 مناسك الحج والعمرة م - ]179[
  .173 مناسك الحج مسألة - ]180[
 أنھ یمكنھ اإلحرام بالنذر من 152م :  مسألة 700   ، كما ذكر السید صادق في145 مناسك الحج لكال السیدین م - ]181[

  .الحّل مثل التنعیم والجعرانة وغیرھماكما أنھ ال یبعد جواز تأخیر أمثالھم اإلحرام إلى أدنى , نفس جدة
  .73 دلیل مناسك الحج م - ]182[
  .529 م 3 كلمة التقوى ج- ]183[
  .11 استفتاءات أحكام المواقیت م – مناسك الحج - ]184[
  .6 م – الباب الثالث – تحریر المناسك - ]185[
  .322 م   مناسك الحج- ]186[
  .358 مناسك الحج م - ]187[
  .522 مناسك الحج م - ]188[
  .361 مناسك الحج م - ]189[
  .361 مناسك الحج م - ]190[
  .483 م 3 كلمة التقوى ج- ]191[
  .475 م 3 صراط النجاة ج- ]192[
  . مواقیت اإلحرام– مناسك الحج - ]193[
  .219الحج م  دلیل مناسك - ]194[
  .140 فتاوى الحج والعمرة م - ]195[
  .252، م 41 مناسك الحج م - ]619[
  .515 مصباح الناسكین م - ]197[
  .190 مناسك الحج - ]198[
  .48 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م –وكذا في مناسك الحج .344 مناسك الحج م - ]199[
الجحفة بالجیم ثم الحاء ، وھو منزل بین مكة والمدینة : الثالث من المواضع المعینة لإلحرام  : ] 479المسألة  [ - ]200[

أجل ذلك سمیت جحفة ، وقد ھي قریة كانت جامعة فأجحف بھا السیل ، ومن : یقرب من رابغ ، ویقول بعض اللغویین 
أصبحت خربة غیر آھلة وتسمى المھیعة ، وھي موضع وقتھ الرسول إلحرام أھل الشام وأھل مصر والمغرب ، ومن 

الظاھر أن الجحفة غیر معروفة المعالم  : ] 480المسألة . [ یحج أو یعتمر على طریقھم إلى مكة من أھل البالد األخرى 
ا بعضھم بأنھا تقرب من رابغ ، أو بأنھا تقع بین بدر وخلیض ، وبأنھا على سبع مراحل في الوقت الحاضر ، وإن حددھ

وقد قال في ملحق كتاب أخبار مكة . من المدینة ، وعلى ثالث مراحل من مكة ، وإنھا مرحلة تكون بین قدید واألبواء 
م ، ویحرم الحاج في الوقت الحاضر من الجحفة في طریق الساحل الشمالي من الحجاز ، والجحفة مندثرة الیو: لألزرقي 

رابغ ، وال اعتبار وال غناء بجمیع ذلك في تعیین الموضع أو تعیین موضع محاذاتھ ، وحتى إذا أخبر بعض سكان تلك 
النواحي بشئ فال دلیل على اعتبار قولھ ، فإنھ إنما یعتمد على أمور حدسیة أو ظنیة ال تغني شیئا ، ولذلك فال بد للحاج 

معتمر من أن یقصد أحد المواقیت األخرى فیحرم منھ ، أو یقدم احرامھ على الجحفة بالنذر ، إال إذا حصل لھ العلم أو ال
وقد ورد من طرق الشیعة ومن طرق . بموضع المیقات من تلك األقوال ، أو من قرائن أخرى أو حصل لھ العلم بمحاذاتھ 

أن الرسول صلى اهللا علیھ وآلھ لما رجع من حجة الوداع وبلغ الجحفة : سائر المسلمین في حدیث الغدیر المتواتر بینھم 
من كنت مواله ، فعلي : جمع المسلمین عند الظھیرة أو بعد صالة الظھر وخطب فیھم خطبتھ المعروفة ، والتي قال فیھا 
 الذي یذكره كثیر من - مواله ، اللھم وال من وااله وعاد من عاداه ، وبمقتضى ھذه األحادیث أن مسجد الغدیر الموجود

 من الجحفة ، وقد ورد أیضا في جملة من تلك األحادیث أن الغدیر قبل الجحفة بثالثة -الثقاة المترددین في طریق المدینة 
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أمیال ، وعلى ھذا فال یكون مسجد الغدیر من الجحفة وإن كان قریبا منھا ، وبعد ، فالنصوص المذكورة لیست واردة في 
من ھذه ) قدس سره ( لجھة فال یستفاد منھا تعیین موضع الجحفة ، وقد جمع العالمة الثقة األمیني مقام بیان ھذه ا

  .األحادیث ما یغني عن غیره في كتاب الغدیر فلیرجع إلیھ من أراد 
  .32 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]201[
  .334 إرشاد السائل م - ]202[
  .74 مناسك الحج م - ]203[
  .570 م 1 صراط النجاة ج- ]204[
  .116 مصباح الناسكین م - ]205[
  .525 م 3 كلمة التقوى ج- ]206[
  .2 مسائل الحج ج- ]207[
  . أجوبة مكاتبھم أیدھم اهللا- ]208[
  . ذكر في الملحق عدم اإلجزاء على األحوط لزومًا- ]209[
  .157العمرة م  ، فتاوى الحج و65 مناسك الحج والعمرة م - ]210[
  . المیقات السادس– الباب الثاني – تحریر المناسك -]211[
  . مواقیت اإلحرام– مناسك الحج - ]212[
  .109 مناسك الحج م - ]213[
  .44 مناسك الحج م - ]214[
  . مواقیت اإلحرام– مناسك الحج - ]215[
  .  مواقیت اإلحرام- مناسك الحج- ]216[
  .11 مناسك الحج م - ]217[
  .491 م 3 كلمة التقوى ج- ]218[
  . مواقیت اإلحرام– دلیل مناسك الحج - ]219[
  .143 م -السید صادق–مناسك الحج  - ]220[
  .ت اإلحرام مواقی– مناسك الحج - ]221[
  . مواقیت اإلحرام– مناسك الحج - ]222[
  . مواقیت اإلحرام– مناسك الحج - ]223[
  .98م والعمرة  مناسك الحج - ]224[
  .132 مصباح الناسكین م - ]225[
  .56 أحكام المحاذاة م – أحكام المواقیت – تحریر المناسك - ]226[
  .352 الملحق م- ]227[
  .497 م 3 كلمة التقوى ج- ]228[
  . تعلیقتھ على تحریر الوسیلة- ]229[
  .47 م   مناسك الحج- ]230[
  . مواقیت اإلحرام– مناسك الحج - ]231[
  145 مناسك الحج م - ]232[
  .100 م   مناسك الحج والعمرة- ]233[
  .40 م – الباب الثاني –  تحریر المناسك- ]234[
  .1551 م 2 منھاج الصالحین ج - ]235[
  .1551 م 2 منھاج الصالحین ج - ]236[
 إذا أرادت الزوجة أن تحرم بالنذر فیما قبل :387وقد سئل في الملحق الموحد .706 مسألة 3 منھاج الصالحین ج- ]237[

 نعم إذا لم یكن منافیًا لحق الزوج في االستمتاع منھا ـ كما لو :الجوابالمیقات فھل یصح نذرھا من دون إذن زوجھا؟ 
كان بعیدًا عنھا خالل ھذه الفترة ـ أو كان الحج واجبًا علیھا كحجة اإلسالم والحج المستأجرة علیھ قبل زواجھا وانحصر 

  .وأما في غیر ذلك فیعتبر إذنھ في انعقاد نذرھا طریق اإلحرام لھ بالنذر قبل المیقات، 
  . استفتاء- ]238[
  .37 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]239[
  361 ص 3 ج - الشیخ وحید الخراساني - منھاج الصالحین ]240[
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  . استفتاء- ]241[
  .1 م – الحج الواجب بالنذر – مناسك الحج - ]242[
  .60 باب النذر م – كلمة التقوى - ]243[
  . سداد العباد- ]244[
  .81 مناسك الحج م - ]245[
  .25 كتاب الیمین والنذر والعھد م – 3 منھاج الصالحین ج- ]246[
  .350 الملحق مسألة -]247[
   .38ص : أسئلة الحج والعمرة :  جامع المسائل - ]248[
  .326 ، م 325 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]249[
  .13 مسائل متفرقة م - مناسك الحج- ]250[
  .474 م 3 صراط النجاة ج- ]251[
  .334س : 4 صراط النجاة - ]252[
  .156 فتاوى الحج والعمرة م - 010 مناسك الحج والعمرة م - ]253[
  .221م :  مسألة 700 - ]254[
  . استفتاء- ]255[
  .42 أحكام المواقیت م – تحریر المناسك - ]256[
  .506 م 3 كلمة التقوى ج- ]257[
  .103 مناسك الحج والعمرة م - ]258[
  .22 م – أحكام الجنب – تحریر الوسیلة - ]259[
  .395 توضیح المسائل م - ]260[
  .199 أجوبة اإلستفتاءات - ]261[
  .ات في مكتب سماحة السید صادق نقًال عن كتاب الحبوة المصدق من قبل لجنة اإلستفتاء- ]262[
  .341 م 1 منھاج الصالحین ج- ]263[
  .341 م 2 منھاج الصالحین ج- ]264[
  .341 م 1 منھاج الصالحین ج- ]265[
  .341 مسألة 1 منھاج الصالحین ج- ]266[
  .184 م 1 منھاج الصالحین ج- ]267[
  . استفتاء في موقعھ- ]268[
  .810 م -566 م 1 كلمة التقوى ج- ]269[
  .الطرف الثاني في أسبابھا والموجبات لھا ونواقضھا  - كتاب الطھارة– سداد العباد - ]270[
  .396 الملحق مسألة - ]271[
  .111 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]272[
  .195 مناسك الحج م - ]273[
  .382 الملحق مسألة - ]274[
  .195 مناسك الحج م - ]275[
  .192 مناسك الحج م - ]276[
  .114 مناسك الحج - ]277[
  115مناسك الحج والعمرة م  -]278[
  .47 مناسك الحج م - ]279[
  .74 م  ،73 دلیل مناسك الحج م - ]280[
  .74 مناسك الحج م - ]281[
  .114 ص – ب لبس ثوبي اإلحرام – مناسك الحج - ]282[
  .164 مصباح الناسكین م - ]283[
  .195 مناسك الحج م - ]284[
  .52 مناسك الحج - ]285[
  .احتاط وجوبًا326م السائل  على ما في منسكھ ولكنھ في إرشاد - ]286[
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  .585 م3 كلمة التقوى ج- ]287[
 إلى  ذھب إلى أن األحوط وجوبًا ارتدائھا ثوبي اإلحرام حالة عقده ولكنھ وفي أحد كتبھ ذھب155 في منسكھ م -]288[

  .االستحباب والبعض یقول العمل بما في المنسك والبعض االخر یقول العمل بما في االستفتاء فال یترك االحتیاط
  . واجبات اإلحرام– مناسك الحج - ]289[
بل ویحتاط ببقائھا في ثوبي اإلحرام مادامت محرمة ولكنھ في  في كتبھ السابقة كان یرى وجوب االرتداء علیھا - ]290[

بعض االستفتاءات ذھب إلى االحتیاط االستحبابي ونحن ال نعلم المتأخر منھا من المتقدم لكن بعض مقلدیھ یرى أن 
  .االحتیاط االستحبابي ھو المتأخر

  .69 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]291[
  .96 مناسك الحج م - ]292[
  . كیفیة اإلحرام-   مناسك الحج- ]293[
  .178 مناسك الحج م - ]294[
  .178 مناسك الحج مسألة - ]295[
  .175مناسك الحج م  - ]296[
  .178 مناسك الحج م - ]297[
  178 مناسك الحج م - ]298[
  . واجبات اإلحرام– مناسك الحج والعمرة - ]299[
  .91لحج م  دلیل مناسك ا- ]300[
  .564 م 3 ج  كلمة التقوى- ]301[
  .163 مناسك الحج م - ]302[
  .90 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]303[
  . ھذا ما یظھر من منسكھ حیث جعلھا كتكبیرة اإلحرام ولم یذكر جواز التأخیر- ]304[

نی ة أعم ال الح ج والعم رة یج ب أن تق ع       :  قال 168س : استفتاءات حج وعمره  ، لكنھ في 140 مناسك الحج م [305] -
  .أما التلبیة فیجوز تأخیرھا إلى البیداء, داخل المسجد

  .185 مناسك الحج م - ]306[
  .182 مناسك الحج م - ]307[
  .ع اختالف بین ھؤالء الفقھاء في التعبیر عن األفضلیة ودرجتھام:  نقًال عن كتاب الحبوة وقد حشى ذلك بقولھ - ]308[
  . أي إخفاتًا- ]309[
  .185 مناسك الحج م - ]310[
  .142س  : 3 ملحق مناسك الحج - ]311[
  .130 مناسك الحج والعمرة م - ]312[
  .608 م 3 كلمة التقوى ج- ]313[
  .88 دلیل مناسك الحج م - ]314[
  .163 مصباح الناسكین م - ]315[
  .185 مناسك الحج م - ]316[
  .104 م – تحریر المناسك الباب الثاني - ]317[
  .105الحج م  مناسك - ]318[
  .186 مناسك الحج م - ]319[
  .87یل مناسك الحج م  دل- ]320[
  .186 مناسك الحج م - ]321[
  .183 مناسك الحج م - ]232[
  .186 مناسك الحج م - ]323[
  .160 مصباح الناسكین م - ]324[
  .133 مناسك الحج والعمرة م - ]325[
  .142 مناسك الحج م - ]326[
  .69 مناسك الحج م - ]327[
  .167 مناسك الحج م - ]328[
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  .186 مناسك الحج م - ]329[
  .611 م 3 كلمة التقوى ج- ]330[
  . 124، م 123، م 122 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]331[
  .161 مناسك الحج م - ]332[
  .243 مناسك الحج م - ]333[
  .243 مناسك الحج م -  ]334[
  .488 والملحق مسألة 243 مناسك الحج مسألة - ]335[
  .230 مناسك الحج - ]336[
  .681 صراط النجاة م - ]337[
  .583 م 3 كلمة التقوى ج- ]338[
  .240م    مناسك الحج- ]339[
  .110 مناسك الحج م - ]340[
  .121لحج والعمرة م  مناسك ا- ]341[
  .163 فتاوى الحج والعمرة م - ]342[
  .168 مصباح الناسكین م - ]343[
  .226 مناسك الحج للسیدین م - ]344[
  .132 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]345[
  .594 م 3 كلمة التقوى ج- ]346[
  .158 مناسك الحج م - ]347[
  . الثاني– واجبات اإلحرام – مناسك الحج والعمرة - ]348[
  .80 مناسك الحج م - ]349[
  .119 مناسك الحج م - ]350[
  .198 مناسك الحج م - ]351[
  .198 مناسك الحج م - ]352[
  .198 مناسك الحج م - ]353[
  .195 مناسك الحج - ]354[
  .198 مناسك الحج م - ]355[
  .79 دلیل مناسك الحج م - ]356[
  .159 مناسك الحج للسیدین م - ]357[
  .171ین م  مصباح الناسك- ]358[
  . أجوبة استفتاءات موجھة لمكاتبھم حفظھم اهللا جمیعًا- ]359[
  . جواب استفتاء موجھ لمكتبھ حفظھ اهللا- ]360[
  .132 مناسك الحج م - ]361[
  .585 م 1 صراط النجاة ج- ]362[
  .492، ومسألة 487 الملحق مسألة - ]363[
  .88 مناسك الحج م - ]364[
  .585 م 1 صراط النجاة ج- ]365[
  .93 استفتاءات حول الحج والعمرة م - ]366[
  .163 مناسك الحج والعمرة م - ]367[
  . 378م :  مسألة 700 -]368[
  . استفتاء- ]369[
  .186 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]370[
  .130حج م  مناسك ال- ]371[
  .239 مناسك الحج م - ]372[
  .110ك الحج  مناس- ]373[
  .89 مناسك الحج م - ]374[
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  .691 م 3ة التقوى ج كلم- ]375[
  .229 مناسك الحج م - ]376[
  .227 مناسك الحج م - ]377[
  .106 دلیل مناسك الحج م - ]378[
  .162 مناسك الحج والعمرة -]379[
  .172س :  استفتاءات حج وعمره - ]380[
  .693س  : 2 صراط النجاة - ]381[
  .192س  : 3 ملحق مناسك الحج - ]382[
   .532س  :  4 صراط النجاة - ]383[
  .315م :  مسألة 700 -]384[
  .5 م 156 استفتاءات ص – مناسك الحج - ]385[
  .130 مناسك الحج م - ]386[
ال یجوز : ھل یجوز للرجل المحرم لبس نعال أو حذاء مخیط ال یغطي كامل ظاھر القدم؟ فأجاب:  في موقعھ سئل - ]387[

  .ذلك
  .484 الملحق م - ]388[
  .421 م 2 الفتاوى الجدیدة ج- ]389[
  .227 مناسك الحج للسیدین م - ]390[
  .106 دلیل مناسك الحج م - ]391[
  . ھـ 1409شوال  : 452س : أحكام الحج : الفصل السادس :  العبادات - ]392[
  .128 م –الباب الثاني  – تحریر المناسك - ]393[
  .121 مناسك الحج م - ]394[
  .152 مناسك الحج م - ]395[
  .197 مناسك الحج م - ]396[
  .197 مناسك الحج م - ]397[
  .197 مناسك الحج م - ]398[
  .197 مناسك الحج م - ]399[
  . 124 مناسك الحج والعمرة م - ]400[
  ..157 مناسك الحج لكال السیدین م - ]401[
  .589 م 3 كلمة التقوى ج- ]402[
  .48 مناسك الحج ما یجب على المحرم م - ]403[
  .81 دلیل مناسك الحج م - ]404[
  .194 مناسك الحج م - ]405[
  .86 مناسك الحج م - ]406[
  .172 مصباح الناسكین م - ]407[
  .129 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]408[
  .589 م 3 كلمة التقوى ج- ]409[
  .215 مناسك الحج م - ]410[
  .147ص :  المناسك المحشى - ]411[
  .197 الحج م  مناسك- ]412[
  . من مناسك الحج123 یفھم ذلك من م - ]413[
  . مناسك الحج لكال السیدین- ]414[
  .یجوز للنساء استخدام الكمام حال اإلحرام: 150مسألة :  استفتاء وفي مناسك الحج في طبعتھ األخیرة - ]415[
  .186س : استفتاءات حج وعمره  - ]416[
  .177س  : 3 ملحق مناسك الحج - ]417[
  .176م :  فتاوى الحج والعمرة - ]418[
  .365 – 364م ,  مسألة700 - ]194[
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  . استفتاء- ]420[
  .306 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]421[
  . جواب استفتاء موجھ لمكتبھ حفظھ اهللا- ]422[
  .لجنة االستفتاءات, 367م :  مسألة 700- ]423[
  .188س  : 2 ملحق مناسك الحج -]424[
  . استفتاء ، وكذا یعرف من رأیھ في حرمة تغطیة الوجھ للمحرمة- ]425[
  .تاء موجھ لمكتبھ حفظھ اهللا جواب استف- ]426[
  . جواب استفتاء موجھ لمكتبھ رحمھ اهللا- ]427[
   .61ص : أسئلة الحج والعمرة :  جامع المسائل - ]428[
  . جواب استفتاء موجھ لمكتبھ حفظھ اهللا- ]429[
  .195م :  فتاوى الحج والعمرة - ]430[
  133 ص 4 صراط النجاة ج - ]431[
ال یجوز على األحوط للمرأة المحرمة أن تنظف وجھھا " ولھ في صراط النجاة , ) مسائل حول الحج والعمرة (-  ]432[

  .601س " عرق وجھھا بمندیل األحوط ترك تجفیف  . " 581س  : 4صراط النجاة . بالفوطة أي المنشفة
  . استفتاء- ]433[
 ما ھو حكم استخدام سماعة :السؤال:  ولكن في فتاوى موقع السید السیستاني اإللكتروني530 الملحق مسألة - ]434[

 ما حكم :السؤال      .ال مانع منھ: الھاتف الجوال التي توضع داخل اإلذن وذلك أثناء اإلحرام في الحج والعمرة ؟الجواب
  .ال یبعد جوازه وان كان األحوط الترك إال لضرورة: ل؟الجوابوضع سماعة التلفون علی اإلذن حال اإلحرام للرجا

   .1189س  : 7صراط النجاة  - ]435[
  . استفتاء في موقعھ رحمھ اهللا- ]436[
  .356م :  مسألة 700 - ]437[
  . یتضح من رأیھ في التغطیة المحرمة- ]438[
  550/2 رقم االستفتاء - ]439[
  .278 مصباح الناسكین م - ]440[
  . استفتاء- ]441[
إذا كان شعر رأس المحرم مبتًال بحیث لو أراد الصبر حتى : حیث قال: 288 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]442[

ن لم یتمكن من التجفیف بالید الجمع یجف بدون تجفیفھ فقد تطلع الشمس وال یدرك صالة الصبح فعلیھ في ھذه الحال إ
  .بین الوضوء على ھذه الحال والتیمم

  .275 مناسك الحج م - ]443[
  .284 مصباح الناسكین م - ]444[
  .145 مناسك الحج م - ]445[
  .687 2 صراط النجاة ج - ]446[
  .4 صراط النجاة ج- ]447[
  .528 الملحق مسألة - ]448[
  . 195، 194 ، 166 فتاوى الحج والعمرة م  - ]449[
  .62 أجوبة االستفتاءات الجدیدةم – مناسك الحج - ]450[
   .359م : ة  مسأل700 - ]451[
  . استفتاء- ]452[
  .309 م – الباب الثاني –سك  تحریر المنا- ]453[
  .286 مناسك الحج م - ]454[
  .151 مناسك الحج م - ]455[
  .106 مناسك الحج - ]456[
  .254 مناسك الحج م - ]457[
  .269 مناسك الحج م - ]458[
  .267 مناسك الحج م - ]459[
  .264 مناسك الحج م - ]460[
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  .739 م 3 كلمة التقوى ج- ]461[
  .267مسألة  مناسك الحج - ]462[
  .189 مناسك الحج و العمرة م - ]463[
  .266 مناسك الحج للسیدین م - ]464[
  . ستر الوجھ للمرأة– محرمات اإلحرام – دلیل مناسك الحج - ]465[
  .290 مصباح الناسكین م - ]466[
   324 ، م 319 ، م 318، م 316، م 314، م 312 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]467[
  . التظلیل– محرمات اإلحرام – مناسك الحج - ]468[
  .713 م 2 صراط النجاة ج- ]469[
  . التظلیل– محرمات اإلحرام – مناسك الحج - ]470[
  .336 إرشاد السائل م - ]471[
  .269 مناسك الحج مسألة - ]472[
  .ل التظلی– محرمات اإلحرام – مناسك الحج - ]473[
  . التظلیل– محرمات اإلحرام – مناسك الحج والعمرة - ]474[
  . التظلیل– محرمات اإلحرام – مناسك الحج - ]475[
  . التظلیل– محرمات اإلحرام – مناسك الحج والعمرة - ]476[
  .128 استفتاءات حول الحج والعمرة م - ]477[
  .لیل التظ– محرمات اإلحرام – 3 كلمة التقوى ج- ]478[
  . التظلیل– محرمات اإلحرام – مناسك الحج - ]479[
  . التظلیل– محرمات اإلحرام – مناسك الحج - ]480[
  . التظلیل– محرمات اإلحرام – مناسك الحج - ]481[
  . التظلیل– محرمات اإلحرام –مناسك الحج  - ]482[
  . التظلیل– محرمات اإلحرام –مناسك الحج  - ]483[
  . التظلیل– محرمات اإلحرام – مناسك الحج - ]484[
  . التظلیل– محرمات اإلحرام –ناسك الحج  م- ]485[
  . التظلیل– محرمات اإلحرام – دلیل مناسك الحج - ]486[
  . فتوى في موقع بینات- ]487[
  .التظلیل:  الثاني عشر – محرمات اإلحرام – مصباح الناسكین - ]488[
  . اتضحت آراء الفقھاء مما ذكر فالتنعیم یعد جزءًا من مكة الجدیدة- ]489[
  .324 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]490[
  .273 مناسك الحج للسیدین م - ]491[
  . استفتاءات من موقع بینات- ]492[
  .478 م 3 صراط النجاة ج - ]493[
  .478 م 3 صراط النجاة ج - ]494[
  .55 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]495[
  .225 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]496[
  .238 للسیدین م  مناسك الحج- ]497[
  .709 م 3 كلمة التقوى ج- ]498[
  .176 مناسك الحج م - ]949[
  .247 مناسك الحج مسألة - ]500[
  .113 دلیل مناسك الحج م - ]501[
  .247 مناسك الحج مسألة - ]502[
  .244 مناسك الحج مسألة - ]503[
  .247 مناسك الحج مسألة - ]504[
  .234 مناسك الحج م - ]505[
  .334 مصباح الناسكین م - ]506[
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  .169 مناسك الحج والعمرة م - ]507[
  . ھذه أجوبة مكاتبھم أیدھم اهللا- ]508[
  .629 الملحق مسألة - ]509[
  .140 مناسك الحج م - ]510[
  .796م :  جامع مناسك الحج - ]511[
  .385م :  مسألة 700 - ]512[
  .49 م 2وكذا في مسائل الحج ج.استفتاء- ]513[
  703 م 3كلمة التقوى ج - ]514[
  .309 مصباح الناسكین م - ]515[
  .330 م – الباب الثاني –سك  تحریر المنا- ]516[
  .302 مناسك الحج م - ]517[
  .281 مناسك الحج للسیدین م - ]518[
  .338 مصباح الناسكین م - ]519[
  .868م :  جامع مناسك الحج - ]520[
  . إخراج الدم– محرمات اإلحرام – مناسك الحج - ]521[
  . إخراج الدم- محرمات اإلحرام– مناسك الحج - ]522[
  .202 مناسك الحج م - ]523[
  . إخراج الدم– محرمات اإلحرام – مناسك الحج - ]524[
  .744 م 3 ج كلمة التقوى- ]525[
  . مناسك الحج- ]526[
  . إخراج الدم– محرمات اإلحرام –ج  مناسك الح- ]527[
  .95 مناسك الحج م - ]528[
  .156 مناسك الحج م - ]529[
  . إخراج الدم– محرمات اإلحرام – دلیل مناسك الحج - ]530[
  .198 مناسك الحج والعمرة م -]531[
  .255 ، م 254 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]532[
  .249 مناسك الحج مسألة - ]533[
  .319 مصباح الناسكین م - ]534[
  .249 مناسك الحج م - ]535[
  .236 مناسك الحج م - ]536[
  .249 مناسك الحج م - ]537[
  .206 مناسك الحج م - ]538[
  . الفسوق– محرمات اإلحرام – مناسك الحج - ]539[
  . الفسوق– محرمات اإلحرام – دلیل مناسك الحج - ]540[
  .246 مناسك الحج م - ]541[
  .158 مناسك الحج م - ]542[
  .175 مناسك الحج والعمرة م - ]543[
  .715 م 3 كلمة التقوى ج - ]544[
  .240 مناسك الحج للسیدین م - ]545[
  .198 ، م 197 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]546[
  .118 مناسك الحج م - ]547[
  .118 مناسك الحج م - ]548[
  .237مسألة  مناسك الحج - ]549[
  .234 مناسك الحج م - ]550[
  . الطیب– اإلحرام  محرمات– دلیل مناسك الحج - ]551[
طیبة كالھیل و  ھل یحرم على المحرم استعمال كل ما فیھ رائحة  ـ104السؤال :  استفتاءات حول الحج والعمرة - ]552[
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  .الرأس؟الجواب ـ نعم على األحوط تحمام و الغسیل و معجون األسنان و شامبوالدار سنى و كذلك صابون اإلس
  .237 مناسك الحج م - ]553[
  .237 مناسك الحج م - ]554[
  .219 مناسك الحج للسیدین م - ]555[
  . الطیب– محرمات اإلحرام – مناسك الحج العمرة - ]556[
  .224 مناسك الحج م - ]557[
  .698 م 3 كلمة التقوى ج- ]558[
  . الثامن الطیب–اإلحرام  محرمات – مصباح الناسكین - ]559[
  .205 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]560[
  .120 مناسك الحج م - ]561[
  .46 م 2 مسائل الحج ج- ]562[
  . الثامن الطیب– محرمات اإلحرام – مصباح الناسكین - ]563[
  .167 مناسك الحج م - ]564[
  .92 استفتاءات حول الحج والعمرة م - ]565[
  .605 م 1 صراط النجاة ج- ]566[
  .457 الملحق مسألة - ]567[
  .4جاة جوكذا في صراط الن.237 مناسك الحج م - ]568[
  .219 مناسك الحج م - ]569[
  .796م : ناسك الحج جامع م - ]570[
  .392م :  مسألة 700 - ]571[
  .162 فتاوى الحج والعمرة م - ]257[
  . الطیب– محرمات اإلحرام – تحریر الوسیلة - ]573[
  . اتضح رأیھ سابقًا- ]574[
  . الثامن الطیب– محرمات اإلحرام – مصباح الناسكین - ]575[
  .159 مناسك الحج والعمرة م - ]576[
  .104 استفتاءات حول الحج والعمرة م  - ]577[
  . اتضح رأیھ سابقًا- ]578[
  .393م :  مسألة 700, 745م : جامع مناسك الحج  - ]579[
  .480، ومسألة 475 الملحق مسألة - ]580[
  . الطیب– محرمات اإلحرام – دلیل مناسك الحج - ]581[
  .701 م 3 كلمة التقوى ج- ]582[
  .168 مناسك الحج - ]583[
  .11 م – الطیب – تحریر الوسیلة - ]584[
  .235 مناسك الحج م - ]585[
  .225 مناسك الحج م - ]586[
  .238 مناسك الحج م - ]587[
  .119 مناسك الحج م - ]588[
  .699 م 3 كلمة التقوى ج- ]589[
  .102 دلیل مناسك الحج م - ]590[
  .170 مناسك الحج م - ]591[
  .199 مناسك الحج م - ]592[
  .238 مناسك الحج م - ]593[
  .238 مناسك الحج مسألة - ]594[
  .222 السید محمد م – مناسك الحج - ]595[
  .159مرة م  مناسك الحج والع- ]596[
  .244 مصباح الناسكین م - ]597[
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  .204 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]598[
  . نقًال عن المناسك المحشى- ]599[
  .483 الملحق مسألة - ]600[
  . نقًال عن المناسك المحشى- ]601[
  .746م : جامع مناسك الحج  - ]602[
  .101 دلیل مناسك الحج م - ]603[
  .226 ، م 224 یفھم من منسكھ م - ]604[
  .699 م 3 كلمة التقوى ج- ]605[
  .239 مناسك الحج م - ]606[
  .239 مناسك الحج م - ]607[
  .236 مناسك الحج م - ]608[
  .س الخام– محرمات اإلحرام – مناسك الحج والعمرة -  ]609[
  .222 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]610[
  . الثامن– محرمات اإلحرام – مناسك الحج والعمرة - ]116[
  .224 مناسك الحج م - ]612[
  .247 مناسك الحج م - ]613[
  .247 مناسك الحج م - ]614[
  .173 مناسك الحج م - ]615[
  .244 م   مناسك الحج- ]616[
  .237 مناسك الحج للسیدین م - ]617[
  .247 مناسك الحج م - ]618[
  .234 مناسك الحج م - ]619[
  .114 مناسك الحج م - ]620[
  . السابع– محرمات اإلحرام – دلیل مناسك الحج - ]621[
  .707 م 3 كلمة التقوى ج- ]622[
  .332 مصباح الناسكین م - ]623[
  .223اني م  الباب الث– تحریر المناسك - ]624[
  .247 مناسك الحج م - ]625[
  .244 م  سك الحج منا- ]626[
  .220 مناسك الحج م - ]627[
  .234 مناسك الحج م - ]628[
  .238 مناسك الحج للسیدین م -]629[
  .707 م 3 كلمة التقوى ج- ]630[
  .247 مناسك الحج م - ]631[
  .333 مصباح الناسكین م - ]632[
  .174 مناسك الحج م - ]633[
  .247 مناسك الحج م - ]634[
  . السابع– محرمات اإلحرام – دلیل مناسك الحج - ]635[
  .115 مناسك الحج م - ]636[
  . الثامن– محرمات اإلحرام – مناسك الحج والعمرة - ]637[
 5 م – مسائل متفرقة – مناسك الحج الفارسي - ]638[
  .332 مناسك الحج م - ]639[
  .494س ,  استفتاءات حج وعمره- ]640[
  .284 م 283ناسك الحج م  م- ]641[
  .284 م 283 مناسك الحج م - ]642[
  .125 مناسك الحج م - ]643[
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  .269 ، م 268 مناسك الحج م - ]644[
  .353 ن م 352 دلیل مناسك الحج م - ]645[
  .284 م 283 مناسك الحج م - ]646[
  .281، 280 مناسك الحج م - ]647[
  . األولى- تتمیم فیھ مسائل– الكفارات – مناسك الحج والعمرة - ]648[
  .291 ، م 280 مناسك الحج م - ]649[
  .411م ,  مسألة700- ]650[
  .670 ، 667 م 3 كلمة التقوى ج- ]651[
  .355لناسكین م  مصباح ا- ]652[
  .380 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]653[
  .258 دلیل مناسك الحج - ]654[
  .598 مناسك الحج - ]655[
  .376 ، 374 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]656[
  .235 مناسك الحج م - ]657[
  .269 مناسك الحج م - ]658[
  .496س ,  استفتاءات حج وعمره- ]659[
  . مصرف الكفارة– مناسك الحج - ]660[
  .672س  : 4 صراط النجاة ]661[ ،284مناسك الحج م  - ]661[

  .474س  : 2صراط النجاة  ، 2284مناسك الحج م  [662] -
  .670 م 3 كلمة التقوى ج- ]663[
  .291 مناسك الحج للسیدین م - ]664[
  . الثانیة- تتمیم فیھ مسائل– الكفارات – مناسك الحج والعمرة - ]665[
  .281 مناسك الحج م - ]666[
  .125 مناسك الحج م - ]667[
  .356 دلیل مناسك الحج م - ]668[
  . نقًال عن كتاب الحبوة- ]669[
  .291 مناسك الحج م - ]670[
  .171 س : 1 ملحق مناسك الحج - ]671[
  .675س  : 4 صراط النجاة - ]672[
  .172س  : 1ق مناسك الحج  ملح- ]673[
  . نقًال عن كتاب الحبوة المصدق من مكتب سماحتھ- ]674[
  .474 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]675[
  .290 مناسك الحج م - ]676[
  .290 مناسك الحج م - ]677[
  .290 مناسك الحج مسألة - ]678[
  .70 والعمرة م   مناسك الحج- ]679[
  .174 مناسك الحج م - ]680[
  .275 مناسك الحج - ]681[
  .87 م   مناسك الحج- ]682[
  .287 مناسك الحج م - ]683[
  .303 ، م 302مناسك الحج م - ]684[
إرشاد السائل ( ھذا ما في المنسك وفي إرشاد السائل ذكر أن األحوط لھا أن تنوي الواجب علیھا في نفس األمر - ]685[

  ).318س
  .478 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]686[
   مناسك الحج- ]687[
  .288 الملحق مسالة- ]688[
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  .28 مناسك الحج م - ]689[
  .778 م  3 كلمة التقوى ج- ]690[
  .178 دلیل مناسك الحج م - ]691[
  .578 س1 الصراط ج- ]692[
  .4 الصراط ج- ]693[
  .132 مناسك الحج م - ]694[
  .303 ، م 302 مناسك الحج م - ]695[
  .453 مصباح الناسكین م - ]696[
  .475 م –ني  الباب الثا– تحریر المناسك - ]697[
  .562 3 صراط النجاة ج- ]698[
  .124 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م –مناسك الحج  - ]699[
  .319 إرشاد السائل س- ]700[
  .4 واألخر ج3 مقتبس من جوابین أحدھما في صراط النجاة ج- ]701[
  . نقال عن جامع المسائل- ]702[
  .477 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]703[
  .77 مناسك الحج م - ]704[
  .397 الملحق مسألة - ]705[
  .70 مناسك الحج والعمرة م -]706[
  .28 مناسك الحج م - ]707[
  .646 م 3 كلمة التقوى ج- ]708[
  .287 مناسك الحج م - ]709[
في الفرص المتقدم أعني فرض عدم إمكان عمرة التمتع ما  : 41 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]710[

  .إذا كانت قاصدة أداء ما ھو وظیفتھا اجتزأت بذلك وتحج حج اإلفراد: ھو تكلیفھا فیما لو قصدت عمرة التمتع ؟ ج
  .77 مناسك الحج م - ]711[
  .478 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]712[
  .563 س3 الصراط ج- ]713[
  .394 الملحق مسألة - ]714[
في الفرص المتقدم أعني فرض عدم إمكان عمرة التمتع ما  : 41 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]715[

  .تحج حج اإلفرادإذا كانت قاصدة أداء ما ھو وظیفتھا اجتزأت بذلك و: ھو تكلیفھا فیما لو قصدت عمرة التمتع ؟ ج
  .77 مناسك الحج م - ]716[
  .479 م - الباب الثاني– تحریر المناسك - ]717[
  .294مناسك الحج مسألة  - ]718[
  .294مناسك الحج مسألة  - ]719[
  .294مناسك الحج مسألة  - ]720[
  .279 مناسك الحج م - ]721[
  .291 مناسك الحج م - ]722[
  .182 دلیل مناسك الحج م - ]723[
  .481 م – الباب الثاني – تحریر المناسك ]724[
  .87م   مناسك الحج - ]725[
  .28 مناسك الحج م - ]726[
  . أحكام الطواف– مناسك الحج - ]727[
  .275 مناسك الحج م - ]728[
  .28 مناسك الحج م - ]729[
  . الشیخ ناصر نقًال عن التحریر- ]730[
  .77 مناسك الحج م - ]731[
  .453 مصباح الناسكین م - ]732[
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  .290 مناسك الحج مسألة - ]733[
  .290لة  مناسك الحج مسأ- ]734[
  .290 مناسك الحج مسألة - ]735[
  .287اسك الحج م  من- ]736[
  .71 مناسك الحج والعمرة م - ]737[
  .467 م 3 كلمة التقوى ج- ]738[
  .5 م- صورة حج التمتع–،العروة الوثقى 484، م 483 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]739[
  .291 مناسك الحج م - ]740[
  .291 مناسك الحج م - ]741[
  .276 مناسك الحج م - ]742[
  .291مناسك الحج مسألة  - ]743[
  .180 دلیل مناسك الحج م -]744[
  .280 مناسك الحج والعمرة م - ]745[
  .469 ، م 468 م 3 كلمة التقوى ج- ]746[
  .288لحج م  مناسك ا- ]747[
  .360 ، م 358 ، م 357 مناسك الحج م - ]748[
  .360 ، م 358 ، م 357 مناسك الحج م - ]749[
  .454 مصباح الناسكین م - ]750[
  .486 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]751[
  .292 مناسك الحج مسألة - ]752[
  .292 مناسك الحج مسألة - ]753[
  .292 مناسك الحج مسألة - ]754[
  .277 مناسك الحج م - ]755[
  .289 مناسك الحج م - ]756[
  .470 م 3 كلمة التقوى ج- ]757[
  .280 مناسك الحج والعمرة م - ]758[
  .452 مصباح الناسكین م - ]759[
  .180 دلیل مناسك الحج م - ]760[
  .359 مناسك الحج للسیدین م - ]761[
  .127 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م –حج  مناسك ال- ]762[
  .565 ، م 564 ، م 561 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]763[
  .303مسألة  مناسك الحج - ]764[
  .303مسألة  مناسك الحج - ]765[
  .300 مناسك الحج م - ]766[
  . السادس من شروط الطواف– مناسك الحج - ]767[
  . السادس– واجبات الطواف – مناسك الحج - ]768[
  .334 ، م 333 مناسك الحج م - ]769[
  .315 السادس ، فتاوى الحج والعمرة م – شروط الطواف - مناسك الحج والعمرة م- ]770[
  .251 مناسك الحج والعمرة م - ]771[
  .791 3 كلمة التقوى ج- ]772[
  .303مسألة  مناسك الحج - ]773[
  .174 أحكام الطواف ص – مناسك الحج -]774[
  .287 مناسك الحج م - ]775[
  .443 ، م 402 ، م 399 مناسك الحج م - ]776[
  .334 ، م 333مناسك الحج م  - ]777[
  .144 ، م 142 الحج م  دلیل مناسك- ]778[
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  . التاسع– واجبات الطواف – مناسك الحج - ]779[
  .421 م   مصباح الناسكین- ]780[
من  من الواضح أن المسألة لیست حكمیة بل ھي من الموضوعات التي قد یخطأ فیھا المجتھد وال یكون أعلم بھا - ]781[

  .غیره
  . جواب استفتاء موجھ لمكتبھ حفظھ اهللا- ]782[
  .276 مناسك الحج م - ]783[
   . 334 مناسك الحج للسیدین م - ]784[
 وفي استفتاء لھ األحوط وجوبًا أن یطوف بنفسھ في الطابق العلوي وی ستنیب أی ضًا م ن یط وف عن ھ ف ي ص حن                    - ]785[

  .المسجد الحرام
  . ، استفتاء144ك الحج م  دلیل مناس- ]786[
  .270س:  استفتاءات حج وعمره ]787[
  .407 , 315س :  فتاوى الحج والعمرة - ]788[
  .573 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]789[
  .275 مناسك الحج م - ]790[

  .404مناسك الحج م  [791]-
  .190 مناسك الحج م - ]792[
  .305مسألة  مناسك الحج  - ]793[
  .289 مناسك الحج م - ]794[
  . الخامس- شروط الطواف–مناسك الحج والعمرة  - ]795[
  .305مسألة الحج  مناسك  - ]796[
  .302مسألة  مناسك الحج  - ]797[
  .305مسألة  مناسك الحج  - ]987[
  .331 مناسك الحج للسیدین م - ]799[
  . الرابع- واجبات الطواف– مناسك الحج - ]800[
  .417 مصباح الناسكین م - ]801[
  .790 م3 كلمة التقوى ج- ]802[
  .560 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]803[
  .275 مناسك الحج م - ]804[
  .190 مناسك الحج م - ]805[
  . الرابع- واجبات الطواف– مناسك الحج - ]806[
  .405 مناسك الحج م - ]807[
  .306مسألة  مناسك الحج -]808[
  .290 مناسك الحج م- ]809[
  . الخامس- شروط الطواف–مناسك الحج والعمرة  - ]810[
  .306مسألة  مناسك الحج - ]118[
  .303مسألة  مناسك الحج  - ]812[
  .306مسألة  مناسك الحج - ]813[
  .790 م3 كلمة التقوى ج- ]814[
  .415 مصباح الناسكین م - ]815[
  .331 مناسك الحج للسیدین م - ]816[
  .425 ، م 424 ، م 423 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]817[
ومن المنافي الفصل (ذر أنھ إن رجع إلتمامھ قبل فعل المنافي واختار االمام رحمھ اهللا في قطع الطواف بال ع- ]818[

 –تحریر المناسك . یتمھ ومع فعل المنافي فإن كان القطع قبل أربعة أشواط یعید وبعدھا األحوط اإلتمام واإلعادة )الطویل
  .529 ، م 528الباب الثاني م 

  . شروط الطواف– مناسك الحج - ]819[
  .325 إرشاد السائل س - ]820[
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  .285 مناسك الحج م - ]821[
  .285 مناسك الحج م - ]822[
  .285 مناسك الحج مسألة - ]823[
  .245 مناسك الحج م - ]824[
  . 774 ، م 773 ، م 772 م 3 كلمة التقوى ج- ]825[
  .282مسألة  مناسك الحج  - ]826[
  . ، الخروج من المطاف128 مناسك الحج م - ]827[
  .270 مناسك الحج م - ]828[
  .309 مناسك الحج للسیدین م - ]829[
  .وھناك تفصیل یتعلق بالحدث إذا كان جنابة أغمضنا عن ذكره. 278 م   مناسك الحج والعمرة- ]830[
) لو أحدث المحرم أثناء الطواف فما حكمھ ؟ج) 914س :  في المسائل المقدادیة سئل السید محمد الشیرازي- ]831[

بشرط عدم فوات المواالة، وإال أعاد ) ثالثة أشواط ونصف(یخرج ویتطھر ثم یتم طوافھ إذا كان قد أكمل النصف 
  .الطواف

  .175 مناسك الحج م - ]832[
  .133 م – دلیل مناسك الحج - ]833[
  .379 مصباح الناسكین م - ]834[
  .359 ، 358 مناسك الحج م - ]835[
  .458 ، م 456 ، م 455 ، م 454 ، م 453 ، م 452 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]836[
  . سألھ في بعض مسائل السلس إلى تحریر الوسیلة في أجوبة اإلستفتاءات أرجع السید من- ]837[
  .296 مناسك الحج م - ]838[
  .296مسألة  مناسك الحج - ]839[
  .296 مناسك الحج م - ]840[
  .136 دلیل مناسك الحج م - ]841[
  .لطھارة ھناك تفاصیل مطولة وصور متعددة للمسلوس والمبطون من أرادھا فلیراجع المناسك وكذا باب ا- ]842[
  .281 مناسك الحج م - ]843[
  .775 م 3لتقوى ج كلمة ا- ]844[
  .293مسألة  مناسك الحج  - ]845[
  .140 مناسك الحج م - ]468[
  .260 مناسك الحج والعمرة م- ]847[
  .307 مناسك الحج للسیدین م - ]848[
  .455 ، م 459 م   الباب الثاني– تحریر المناسك - ]849[
   .504س  : 3 صراط النجاة - ]850[
   .810س  : 4 صراط النجاة - ]851[
  . نقًال عن الحبوة للشیخ مرتضى الباشا- ]852[
  .79یدة م  أجوبة اإلستفتاءات الجد– مناسك الحج - ]853[
   .219س  : 2 ملحق مناسك الحج - ]854[
  . استفتاء- ]585[
  .342س :  فتاوى الحج والعمرة - ]856[
  .461 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]857[
  .141 مناسك الحج م - ]858[
  .281 مناسك الحج م - ]859[
  .296 مناسك الحج م - ]860[
  .295 مناسك الحج مسألة - ]861[
  .296 مناسك الحج م - ]862[
  .184 – دلیل مناسك الحج - ]863[
  .775 م 3 كلمة التقوى ج- ]864[
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  .261 مناسك الحج والعمرة م - ]865[
  .376 مصباح الناسكین م - ]866[
  .361مناسك الحج للسیدین م  - ]867[
  .293مسألة  مناسك الحج  - ]868[
  .461 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]869[
  .296 مناسك الحج م - ]870[
  .295مناسك الحج مسألة  - ]871[
  .296ج م  مناسك الح- ]872[
  .775 م 3 كلمة التقوى ج- ]873[
  .261ناسك الحج والعمرة م  م- ]874[
  .141 مناسك الحج م - ]875[
  .281 مناسك الحج م - ]876[
  .184 – دلیل مناسك الحج - ]877[
  .376 مصباح الناسكین م - ]878[
  .361مناسك الحج للسیدین م  - ]879[
  .293مسألة  مناسك الحج  - ]880[
  .461 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]881[
  .296 مناسك الحج م - ]882[
  .167 استفتاءات حول الحج م - ]883[
  .775 م 3 كلمة التقوى ج- ]884[
  .296 مناسك الحج م - ]885[
  .293مسألة  مناسك الحج  - ]886[
  .261 م   مناسك الحج والعمرة- ]887[
  .141 مناسك الحج م - ]888[
  .184 – دلیل مناسك الحج - ]889[
وأما الكثیرة فتغتسل لكل منھما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة :  قال295 في مناسك الحج مسألة - ]890[

  .لباألصغر، وإّال فاألحوط االولى ضم الوضوء على الغس
  .699 الملحق مسألة - ]891[
  .700لحق مسألة  جاءت في الم- ]892[
  .376 مصباح الناسكین م - ]893[
  .361مناسك الحج للسیدین م  - ]894[
  .281 مناسك الحج م - ]895[
  .506 ، م 505 ، م 504 ، م  502 ، م 501 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]896[
  .513 ، م 512 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]897[
  .507 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]898[
  .511 الباب الثاني م –اسك  تحریر المن- ]899[
  .509 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]900[
  .297 الثالث ، م – شرائط الطواف – مناسك الحج للسید والشیخ - ]901[
  .299 مناسك الحج للسید والشیخ م - ]902[
  .298 مناسك الحج للسید والشیخ م -  ]903[
  .300 مناسك الحج للسید والشیخ م - ]904[
  .300 مناسك الحج للسید والشیخ م -  ]905[
  .297الثالث من األمور المعتبرة في الطواف ، ومسألة :  مناسك الحج - ]906[
  .299مسألة  مناسك الحج - ]907[
  .298مسألة  مناسك الحج - ]908[
  .300مناسك الحج مسألة  - ]909[
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  .780 ، م 779 م 3 كلمة التقوى ج- ]910[
  .782 م  3 كلمة التقوى ج- ]911[
  .781  م3 كلمة التقوى ج- ]912[
  .782 م 3 كلمة التقوى ج- ]913[
  .782 م 3 كلمة التقوى ج- ]914[
  .254 م ،253 مناسك الحج م  - ]915[
  .262 ، م 261 مناسك الحج م - ]916[
  .257 مناسك الحج م - ]917[
  .260 مناسك الحج م - ]918[
  .259 مناسك الحج م - ]919[
  .138 مناسك الحج م - ]920[
  .138 مناسك الحج م  - ]921[
  . الثاني– شروط الطواف – مناسك الحج والعمرة - ]922[
  .264 مناسك الحج والعمرة م - ]923[
  .264 مناسك الحج والعمرة م - ]924[
  .264 مناسك الحج والعمرة م - ]925[
  .264 مناسك الحج والعمرة م - ]926[
  .388 ، م 386 مصباح الناسكین م - ]927[
  .389 مصباح الناسكین م - ]928[
  .389 مصباح الناسكین م - ]929[
  .390 مصباح الناسكین م - ]930[
  .390 مصباح الناسكین م - ]931[
  .312للسیدین م  مناسك الحج - ]932[
  .316مناسك الحج للسیدین م  - ]933[
  .313مناسك الحج للسیدین م  - ]934[
  .315 ، م 314مناسك الحج للسیدین م  - ]935[
  .315 ، م 314مناسك الحج للسیدین م  - ]936[
  .373 ، م 371 ، م 370 مناسك الحج م - ]937[
  .379 مناسك الحج م- ]938[
  .374 مناسك الحج م - ]939[
  .378 مناسك الحج م - ]940[
  .376 مناسك الحج م - ]941[
  .294 م - الثالث– شروط الطواف – مناسك الحج - ]942[
  .296مسألة  مناسك الحج  - ]943[
  .295مسألة  مناسك الحج  - ]944[
  .297مسألة لحج  مناسك ا - ]945[
  .297مسألة  مناسك الحج  - ]946[
   .282 م – الثالث من األمور المعتبرة في الطواف – مناسك الحج - ]794[
  .284 مناسك الحج م - ]948[
  .283 مناسك الحج م - ]949[
  .285 مناسك الحج م - ]950[
  .73 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]951[
  .285 مناسك الحج م - ]952[
  .73 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]953[
  .575 الباب الثاني م –  تحریر المناسك- ]954[
  . مناسك الحج الثامن من واجبات الطواف- ]955[
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  .94 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]956[
  .392 مناسك الحج م - ]957[
  . السادس- ما في الطواف– مناسك الحج - ]958[
  .221 فتاوى الحج والعمرة م - ]959[
  .739 م 2 صراط النجاة ج- ]960[
  .739 م 2 صراط النجاة ج- ]961[
أما في صورة الزحام :  ما لفظھ   السابع– واجبات الطواف – استفتاء ، كما أنھ ذكر في دلیل مناسك الحج - ]962[

ھ الناس فال تضره عندئذ الدفعات المتعارفة ما لم والتدافع فإنھ یكفي الطائف أن یقصد أنھ یطوف بالنحو الذي یطوف ب
تخرجھ عن اختیاره بحیث ال یعود ھو الذي یتحرك ویسیر في طوافھ بل تكون حشود الطائفین ھي التي تقوم بتسییره 

  .وإذا حدث مثل ذلك وھو نادر فال یعتد بما یطوفھ ال باختیاره
  . استفتاء في موقع سماحتھ- ]963[
  .577 م   الباب الثاني– تحریر المناسك - ]964[
  .94 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]965[
  .674مسألة  الملحق - ]966[
  .446 ، م 444 مناسك الحج م - ]967[
  . استفتاء- ]968[
  .674الملحق مسألة  - ]969[
  .521 ، م 520 الباب الثاني –تحریر المناسك  - ]970[
  .264 مناسك الحج م - ]971[
  .  استفاء- ]972[
  .536م :  مسألة 700- ]973[
  .256س :  استفتاءات حج وعمره - ]974[
  .أما صالة الطواف فال تصح مع اإلخالل بالستر الواجب,  من البدیھي أن ھذا حكم الطواف - ]975[
  .527 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]976[
  .529 ، م 528 الباب الثاني م –المناسك  تحریر - ]977[
  .529، م 528 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]978[
  .535 ، م 534 ، م 533 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]979[
  .544 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]980[

  .21م ) فارسي ( مناسك الحج  - [981] 
  . مذكور في مناسكھ الفارسیة  استفتاء- ]982[
  .538 ، م 537 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]983[
  .249بغیة الناسك م  - ]984[
  .307مسألة  مناسك الحج - ]985[
  .309مسألة  مناسك الحج - ]986[
  .746 م 2 صراط النجاة ج- ]987[
  .310مسألة  مناسك الحج - ]988[
  .311م  مناسك الحج - ]989[
  .803 م 3 كلمة التقوى ج- ]990[
  .803 م 3 كلمة التقوى ج- ]991[
  .780 م 3 كلمة التقوى ج- ]992[
وأما إذا قطعت صالة الجماعة طوافھ فقد أجاب عن ذلك في استفتاء مذكور في كتاب . 805 م 3 كلمة التقوى ج    - ]993[

ل صالة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة لھ، مع العلم أنھا ھل تخل): 147(مسألة ) بین المكلف والفقیھ( 
نعـم تخلل :  بسمھ تعالى   تستغرق نصف ساعة تقریبا؟ وھل ھناك فرق بین كون القطع قبل األشواط األربعة أم بعدھا؟

اف من أولھ، أما مثل ھذه الوقت مبطل للطواف، إذا كان قبل الوصول إلى منتصف الطواف ووجب علیھ أن یستأنف الطو
إذا تجاوز النصف فال یضره ھذا التخلل وأمكنھ إكمالھ بعد انقضاء الصالة مباشرة، وأمـا إذا توانى لالستراحة أو إلى 

  ).بین المكلف والفقیھ.(واهللا العالم). كلمة التقوى(شيء آخر فاالحوط إكمالھ ثم استئنافھ، كما ذكرنا في 
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  .805 م 3 كلمة التقوى ج- ]994[
  .806 م 3 كلمة التقى ج- ]995[
  .307مسألة  مناسك الحج - ]996[
  .308مسألة  مناسك الحج - ]997[
  .310مسألة  مناسك الحج - ]998[
   .231مسألة  مناسك الحج - ]999[
مع قیام صالة الجماعة في الحرم المكي أثناء الطواف ربما یضطر الطائف : السؤال:  استفتاء وفي موقعھ سئل- ]1000[

حجاج أو لكونھ مرافقًا لبعض النساء، فھل یجوز في ھذه الصورة إكمال للخروج عن المطاف لشدة الزحام أو تدافع ال
إذا اشترك في صالة الجماعة جاز لھ إتمام طوافھ من موضع القطع : الطواف من حیث قطع أم یلزم االستئناف ؟ الجواب

  . االستیناف مطلقًا وھكذا إذا لم یشترك فیھما وكان القطع بعد تمام الشوط الرابع وإما ان كان قبلھ فحكمھ
  .149 دلیل مناسك الحج م - ]1001[
  .150 دلیل مناسك الحج م - ]1002[
  .150 دلیل مناسك الحج م - ]1003[
  .152 دلیل مناسك الحج م - ]1004[
  .150 دلیل مناسك الحج م - ]1005[
  .151 دلیل مناسك الحج م - ]1006[
  .1553م :  جامع مناسك الحج - ]1007[
إذا كان قد تجاوز النصف یتم من حیث قطع ) ما حكم من قطع الطواف لعذر ؟ج) 494 في المسائل المقدادیة س - ]1008[

  .بعد زوال العذر، وإال أعاد الطواف، وإن لم یقدر ھو على ذلك إستناب
  .350مناسك الحج م  - ]1009[
  .481م :  مسألة 700 - ]1010[
  . لكنھ ذكر بأنھ لو التفت في السعي أنھ لم یتم طوافھ قطع السعي ورجع وأتمھ وإن لم یتجاوز منتصفھ- ]1011[
  .350مناسك الحج م  - ]1012[
   
  . حكم قطع الطواف أو السعي– 4 صراط النجاة ج- ]1013[
  .307مسألة  مناسك الحج - ]1014[
  .309مسألة  مناسك الحج - ]1015[
  .746 م 2 صراط النجاة ج- ]1016[
  .310مسألة   مناسك الحج- ]1017[

  .311مسألة  مناسك الحج - ]1018[
  .304مسألة  مناسك الحج  - ]0191[
  .306مسألة  مناسك الحج  - ]1020[
  .307مسألة  مناسك الحج  - ]1021[
  .307 ، م 306مناسك الحج . ھذا ما استظھرتاه من منسكھ فراجع- ]1022[
  .308مسألة  مناسك الحج  - ]1023[
  .268   مناسك الحج م- ]1024[
  .266 مناسك الحج م - ]1025[
  .267 مناسك الحج م - ]1026[
  .266 مناسك الحج م - ]1027[
  .435  مصباح الناسكین م- ]1028[
  .432 مصباح الناسكین م - ]1029[
  .432 مصباح الناسكین م - ]1030[
  .432 مصباح الناسكین م - ]1031[
  .431 مصباح الناسكین م - ]1032[
  .291  مناسك الحج م- ]1033[
  .293 مناسك الحج م - ]1034[
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  .88 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]1035[
  .294  مناسك الحج م- ]1036[
  . 295مناسك الحج م  ]1037[
  .283 مناسك الحج والعمرة - ]1038[
  .283 مناسك الحج والعمرة م- ]1039[
  .283 مناسك الحج والعمرة م- ]1040[
  .284لعمرة م  مناسك الحج وا- ]1041[
  .283 مناسك الحج والعمرة م- ]1042[
  281 مناسك الحج والعمرة م - ]1043[
  .541 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1044[
  .671 ، م 669 الملحق م - ]1045[
  .620 م 1 صراط النجاة ج- ]1046[
  .212 مسائل حول الحج م - ]1047[
  . مناسك الحج الفارسي- ]1048[
  .283 مناسك الحج والعمرة - ]1049[
  .293مناسك الحج م  ]1050[
  .425 م 2 الفتاوى الجدیدة ج- ]1051[
  .717 الملحق م - ]1052[
  .16 م – واجبات الطواف – تحریر الوسیلة - ]1053[
  .414 ، م 413 مناسك الحج م - ]4105[
  .195 مناسك الحج م - ]1055[
  .313مسألة  مناسك الحج - ]1056[
  .297 مناسك الحج م - ]1057[
  .313 مناسك الحج مسألة - ]1058[
  .310مسألة  مناسك الحج  - ]1059[
  .313 مناسك الحج مسألة - ]1060[
  .153 دلیل مناسك الحج م - ]1061[
  .799 م 3 كلمة التقوى ج- ]1062[
  .341 للسیدین م   مناسك الحج- ]1063[
  .254 ، م 253 مناسك الحج والعمرة م - ]1064[
  .18 م – واجبات الطواف –وسیلة  تحریر ال- ]1065[
  .419 مناسك الحج م - ]1066[
  .198 مناسك الحج م - ]1067[
  .314 مناسك الحج مسألة - ]1068[
  .314 مناسك الحج مسألة - ]1069[
  .311مسألة  مناسك الحج  - ]1070[
  .298 مناسك الحج م - ]1071[
  .314 مناسك الحج مسألة - ]1072[
  .338 مناسك الحج للسیدین م - ]1073[
  .155 دلیل مناسك الحج م - ]1074[
  .419 مصباح الناسكین - ]1075[
  .798 م 3 كلمة التقوى ج- ]1076[
  .255 مناسك الحج والعمرة م - ]1077[
  .22 م – واجبات الطواف –لوسیلة  تحریر ا- ]1078[
  .427مناسك الحج م   -]1079[
  .315 مناسك الحج مسألة - ]1080[
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   .312مسألة  مناسك الحج  - ]1081[
  .315مسألة مناسك الحج   - ]1082[
  .299 مناسك الحج م - ]1083[
  .344 مناسك الحج للسیدین م - ]1084[
  .808 م 3 كلمة التقوى ج- ]1085[
  .202 مناسك الحج م - ]1086[
  .426 مصباح الناسكین م -]1087[
  .315مسألة مناسك الحج   - ]1088[
  .156 دلیل مناسك الحج م - ]1089[
  .284 مناسك الحج م - ]1090[
  .257 والعمرة م  مناسك الحج- ]1091[
  .24 م – واجبات الطواف – تحریر الوسیلة - ]1092[
  .433 مناسك الحج م - ]1093[
  .78 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]1094[
  .مسألة695 الملحق - ]1095[
  .207 مناسك الحج م - ]1096[
  .460م , 457م :  مسألة 700 -]1097[
  . استفتاء- ]1098[
  ).488س ): محمد الشیرازي-المسائل المقدادیة( - ]1099[
  .734  م2 صراط النجاة ج- ]1100[
  .276 فتاوى الحج والعمرة م - ]1101[
  .734 م 2 صراط النجاة ج- ]2110[
  .160 م 1 صراط النجاة ج- ]1103[
  .619 م – الباب الثاني – تحریر المناسك - ]1104[
  .864 الملحق مسألة - ]1105[
  .77 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]1106[
  .810 م 3 كلمة التقوى ج- ]1107[
  . استفتاء- ]1108[
  545 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1109[
  .282 مناسك الحج م - ]1110[
  .381 للسیدین م  مناسك الحج- ]1111[
  . استفتاء من مكتب السید فضل اهللا- ]1112[
  . یتضح ذلك جلیًا من فتاواه في أحكام الخلل-]1113[
  . یتضح ذلك جلیًا من فتاواه في أحكام الخلل-]1114[
  .623 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1115[
  .ن مكتب سماحتھ نقًال عن كتاب الحبوة المصدق م- ]1116[

لو طاف بعد إحرام الحج قبل الوقوفین فاألحوط األكید  : 1837وفي م . 313ص :  جامع مناسك الحج - ]1117[
  .تجدید التلبیة

  .886 م 3 كلمة التقوى ج- ]1118[
  .364 مناسك الحج - ]1119[
  .364 مناسك الحج - ]1120[
  .364 مناسك الحج - ]1121[
  .333 مناسك الحج م - ]1122[
  .361 مناسك الحج م - ]1123[
  .222 دلیل مناسك الحج م - ]1124[
  .217 ص – 1427   الطبعة الثالثة– مناسك الحج - ]1125[
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  .347 مناسك الحج م - ]1126[
  .158 مناسك الحج م -- ]1127[
   .649 ، م 648 ، م 647 ، م 643 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1128[
  .288 مناسك الحج م - ]1129[
  .457 ، 456 ، م 455 مناسك الحج م - ]1130[
  .210 مناسك الحج م - ]1131[
  . صالة الطواف–حج  مناسك ال- ]1132[
  . صالة الطواف– مناسك الحج للسید والشیخ - ]1133[
  .صالة الطواف:  مناسك الحج - ]1134[
  .352 مناسك الحج للسیدین م - ]1135[
  . صالة الطواف– دلیل مناسك الحج - ]1136[
  .821 م – 820 م 3 كلمة التقوى ج- ]1137[
  .290 مناسك الحج والعمرة م - ]1138[
  . ف صالة الطوا– مناسك الحج - ]1139[
  .464 مصباح الناسكین م - ]1140[
  .303س : استفتاءات حج وعمره  - ]1141[
   .524س  : 3 صراط النجاة - ]1142[
   .825س  : 4 صراط النجاة - ]1143[
) الخوئي (ھل یصلي داخلھا أم ال ؟ في فرض أنھا عملت من غیره ؟, ماذا لو أمكن الحاج أن یصلي في الحلقة :  س -]1144[

ال ) التبریزي ( .لكفاءة الصالة خلف المقام اختیارًا وإن كان بعیدًا واهللا العالم , یجوز اختیارًا ترك الصالة في الحلقة 
نعم یجوز المزاحمة )  التبریزي-الخوئي( ھل یجوز مزاحمة الطائفین بصالة الطواف ؟: س .بأس بالصالة داخل الحلقة 

 525,526س  : 3صراط النجاة . واهللا العالم , حمة الطائفین باتخاذ الحلقة بأیدي الجماعة وال یجوز مزا, بنفس الصالة
.  

  .242س  : 2 ملحق مناسك الحج - ]1145[
   .474م :  مسألة 700- ]1146[
  .8 مكان المصلي م – تحریر الوسیلة - ]1147[
  .696 ھدایة العباد م - ]1148[
  .204 م 3قوى ج كلمة الت- ]1149[
  .82 م 1 منھاج الصالحین ج- ]1150[
  .746 توضیح المسائل م- ]1151[
   .540م :  مسألة 700,  لجنة االستفتاءات - ]1152[
  .292 مناسك الحج م - ]1153[
  .545 م 1 منھاج الصالحین ج- ]1154[
  .545 م 1 منھاج الصالحین ج-  ]1155[
  .545 م 2 منھاج الصالحین ج- ]1156[
  .545 م 1 منھاج الصالحین ج-  ]1157[
  . مكان المصلي– سداد العباد - ]1158[
  .545 مسألة 1 منھاج الصالحین ج- ]1159[
  . استفتاء- ]1160[
  .في غیر ذلك تبطل صالة المتأخر منھما . 299س :  استفتاءات حج وعمره - ]1161[
  .6 صالة الطواف م – تحریر الوسیلة - ]1162[
  .466 مناسك الحج م - ]1163[
  .219 مناسك الحج م - ]1164[
  .315 مناسك الحج م - ]1165[
  .331 مناسك الحج م- ]1166[
  .331 مناسك الحج م- ]1167[
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  .295 مناسك الحج والعمرة م - ]1168[
  .331مسألة  مناسك الحج - ]1169[
  .167 دلیل مناسك الحج م - ]1170[
  .828 م 3ة التقوى ج كلم- ]1171[
  .328 مناسك الحج م - ]1172[
  .570 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1173[
  . صالة الطواف– مناسك الحج - ]1174[
  .741 م 3 كلمة التقوى ج- ]1175[
  .332 مناسك الحج م- - ]1176[
  .233مسألة  مناسك الحج - ]1177[
  .331 مناسك الحج م- ]1178[
   .329 مناسك الحج م - ]1179[
  . استفتاء- ]1180[
  .220 مناسك الحج م - ]1181[
  .168 دلیل مناسك الحج م - ]1182[
  .570 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1183[
  .741 م 3 كلمة التقوى ج- ]1184[
  . صالة الطواف-   مناسك الحج- ]1185[
  .331 مناسك الحج م- ]1186[
  .233مسألة  مناسك الحج - - ]1187[
  .331 مناسك الحج م- ]1188[
  . استفتاء- ]1189[
   .329 مناسك الحج م - ]1190[
  .168 دلیل مناسك الحج م - ]1191[
  .220 مناسك الحج م - ]1192[
  . استفتاء- ]1193[
  .638 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1194[
   .509م :  مسألة 700  ,1525م :  جامع مناسك الحج - ]1195[
  .  استفتاء- ]1196[
  .222 فتاوى الحج والعمرة م - ]1197[
   .287س :  استفتاءات حج وعمره ]1198[
  .465 الناسكین م  مصباح- ]1199[

 . كسابقھ- ]1200[
: 4الكافي ) وروي أن المسعى كان أوسع مما ھو الیوم ولكن الناس ضّیقوه (– رحمھ اهللا -ال الشیخ الكلیني ق- ]1201[

436.  
  .695 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1202[
  .303 مناسك الحج م - ]1203[
  .479م  مناسك الحج - ]1204[
  .610 م 1 صراط النجاة ج- ]1205[
  .610 م 1 صراط النجاة ج-  ]1206[
  .874 الملحق مسألة - ]1207[
یجوز السعي في الطابق الثاني إذا أحرز أن السعي بین الصفا والمروة یصدق :  وقد عبر  318 مناسك الحج م - ]1208[

  .على السعي فیھ
  . الخامس من واجبات السعي– مناسك الحج - ]1209[
  .376 مناسك الحج للسیدین م - ]1210[
  .165 مناسك الحج م - ]1211[
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  .192 دلیل مناسك الحج م - ]1212[
  .884 م 3 كلمة التقوى ج- ]1213[
  .418 فتاوى الحج والعمرة م - ]1214[
  .906 الملحق - ]1215[
  .196 دلیل مناسك الحج م - ]1216[
  .415 فتاوى الحج والعمرة م - ]1217[
  .367 مناسك الحج للسیدین م - ]1218[
  .620م ,  مسألة 700  ]1219[
  .322س :  استفتاءات حج وعمره- ]1220[
  .305 مناسك الحج م - ]1221[
  .632 م 2ى الجدیدة ج الفتاو- ]1222[
  .114 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]1223[
  .631 ، 630 م 2 الفتاوى الجدیدة ج - ]1224[
  .707 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1225[
  .113 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]1226[
  .323  مناسك الحج م- ]1227[
  .304 مناسك الحج م - ]1228[
  . یذكرھا كشرط في منسكھ لم- ]1229[
  .316 مناسك الحج والعمرة م - ]1230[
لكنھ في صورة نقصان السعي سھوًا أتى بما یشعر بمدخلیة المواالة في الجملة . 858   م3 كلمة التقوى ج- ]1231[

  .فراجع
  .380ن م  مناسك الحج للسیدی- ]1232[
  .337 ، م 332 مناسك الحج م - ]1233[
  .340 مناسك الحج مسألة - ]1234[
  .340 مناسك الحج مسألة - ]1235[
  .340 مناسك الحج مسألة - ]1236[
  .482 مناسك الحج م - ]1237[
نعم بمقدار الصدق العرفي للتوالي : ھل تجب المواالة في السعي وما مقدار وجوبھا ؟ الخوئي  : 634 سؤال - ]1238[

 ولكنھ لم یغیر ذلك في – 234 ص - 1 ج - المیرزا جواد التبریزي -صراط النجاة . ومثلھ في الطواف ، واهللا العالم 
  .أي بقي على التصریح بكونھ احتیاطًامنسكھ األخیر 

  . المستحبات الواردة في أثناء السعي- السعي– مصباح الناسكین - ]1239[
  .195 دلیل مناسك الحج م - ]1240[
  .165 مناسك الحج م - ]1241[
  .629 م 2 ج   الفتاوى الجدیدة- ]1242[
  .720 ، م 718 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1243[
  .349، مسألة 348 مناسك الحج مسألة - ]1244[
  .349، مسألة 348 مناسك الحج مسألة - ]1245[
  .349، مسألة 348 مناسك الحج مسألة - ]1246[
  .346 ، م 345 مناسك الحج م - ]1247[
  .496 مناسك الحج م - ]1248[
  .332 ، م 331 مناسك الحج م - ]1249[
  .854، م 843 م 3 كلمة التقوى ج- ]1250[
  .204 دلیل مناسك الحج م - ]1251[
  .498 ، م 496كین م  مصباح الناس- ]1252[
  .383 مناسك الحج للسیدین م - ]1253[
  .310 مناسك الحج والعمرة م - ]1254[
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  .729 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1255[
  .494 مناسك الحج م - ]1256[
  .الشك في السعي:  مناسك الحج - ]1257[
  .الشك في السعي:  مناسك الحج - ]1258[
  .239 مناسك الحج م - ]1259[
  .الشك في السعي:  مناسك الحج - ]1260[
  .في السعي الشك – مناسك الحج - ]1261[
  .203 دلیل مناسك الحج م - ]1262[
  . الشك في السعي– مناسك الحج - ]6312[
  .310 مناسك الحج والعمرة م - ]1264[
  .497 مصباح الناسكین م - ]1265[
  .382 مناسك الحج للسیدین م - ]1266[
  .853 م 3 كلمة التقوى ج- ]1267[
  .712 ، م 711 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1268[
  .309 ، م 308 مناسك الحج م - ]1269[
  .042 حول مسائل الحج م - ]1270[
  .344 مناسك الحج م - ]1271[
  .344ك الحج م  مناس- ]1272[
شخص سعى أربعة عشر شوطًا معتقدًا أن ھذا ھو : 889 كما سئل في الملحق مسألة -..344 مناسك الحج م - ]1273[

  . كان جاھًال قاصرًا صح سعیھ وإال اشكل صحتھإذا: الواجب علیھ فما ھو حكمھ؟ الجواب
  .200 دلیل مناسك الحج م - ]1274[
  .305 مناسك الحج والعمرة م - ]1275[
  .341 مناسك الحج م - ]1276[
  .482 م   مصباح الناسكین- ]1277[
  .110 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]1278[
  . لم یذكر الشیخ الشیخ حسین العصفور ھذا اإلحتیاط- ]1279[
   مناسك الحج - ]8012[
  .848 م 3 كلمة التقوى ج- ]1281[
  .496 م   المسائل المقدادیة- ]1282[
  .716، م 715 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1283[
  .488 مناسك الحج م - ]1284[
  .345 مناسك الحج م - ]1285[
  .345 مناسك الحج م - ]1286[
  .342 مناسك الحج م - ]1287[
  .345 مناسك الحج مسألة - ]1288[
  .201 دلیل مناسك الحج م - ]1289[
  .328 مناسك الحج م - ]1290[
  .305 مناسك الحج والعمرة م - ]1291[
  .308 مناسك الحج م - ]1292[
  .849 م 3قوى ج كلمة الت- ]1293[
  .482مصباح الناسكین م  - ]1294[
   
  .483 مصباح الناسكین م - ]1295[
  . مناسك الحج الفارسي- ]1296[
  .329 مناسك الحج - ]1297[
  .4 صراط النجاة ج- ]1298[
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  .308 مناسك الحج والعمرة م - ]1299[
  .852 م 3 كلمة التقوى ج- ]1300[
  .887 الملحق الموحد م - ]1301[
  .705 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1302[
  .76 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]1303[
  .490اسكین م  مصباح الن- ]1304[
  .95ص : أسئلة الحج والعمرة :  جامع المسائل - ]1305[
   .214س :  فتاوى الحج والعمرة -]1306[
   .613م :  مسألة 700 , 1525م :  جامع مناسك الحج -]1307[
  . استفتاء- ]1308[
  .204 مسائل حول الحج م - ]1309[
  .1 القول في التقصیر م – تحریر الوسیلة - ]1310[
  .498 مناسك الحج م - ]1311[
  .التقصیر:  مناسك الحج - ]1312[
  .241لحج م  مناسك ا- ]1313[
  .التقصیر:  مناسك الحج - ]1314[
  .388 مناسك الحج للسیدین م - ]1513[
  .321 مناسك الحج والعمرة م - ]1316[
  .التقصیر:  مناسك الحج - ]1317[
  .182 مناسك الحج م - ]1318[
  .التقصیر:  مناسك الحج - ]1319[
  . التقصیر– مناسك الحج - ]1320[
  .867 م 3 كلمة التقوى ج- ]1321[
  . التقصیر– مصباح الناسكین - ]1322[
  . التقصیر– دلیل مناسك الحج - ]1323[
  .353 ، م 311 مناسك الحج م - ]1324[
  . ولم یستدرك علیھا أحد المراجع359 ذكرت ھذه المسألة في المناسك المحشى ص - ]1325[
  .714 أحكام وآداب الحج م - ]1326[
  . نقًال عن كتاب الحبوة- ]1327[
   .102ص : أسئلة الحج والعمرة :  جامع المسائل - ]1328[
   .928س  : 4 صراط النجاة - ]1329[
  . 504 مصباح الناسكین م - ]1330[
  .935د م  الملحق الموح- ]1331[
  .945 الملحق الموحد م - ]1332[
  .217 حول مسائل الحج م - ]1333[
  .248 ، م 243   الباب األول م– تحریر المناسك - ]1334[
  .69 مناسك الحج م - ]1335[
  .479 م  مناسك الحج والعمرة- ]1336[
  .138 مناسك الحج م - ]1337[
  .465س  : 3 صراط النجاة - ]1338[
إذا دخل شخص إلى مكة عن طریق ال یؤدي بھ :  ، كان جوابًا عن سؤال ننقلھ بلفظھ723س  : 6 صراط النجاة -]1339[

ل یحق لھ الدخول إلى مكة القدیمة وھذا الشخص سائق أو عامل في خدمة الحاج وھویرید تأدیة الحج أو العمرة، فھ
  بدون إحرام وحیث سیكون عملھ محصورًا في حي العزیزیة كلھ والمشاعر المقدسة وحي الشیشة؟

  .141 مناسك الحج م - ]1340[
  .129 دلیل مناسك الحج م - ]1341[
  .164 مناسك الحج م - ]1342[
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  .416 م3 كلمة التقوى ج- ]1343[
  .150یدین م  مناسك الحج للس- ]1344[
  .247 الباب األول م – تحریر المناسك - ]1345[
  .521 م 3 كلمة التقوى ج- ]1346[
  . استفتاء- ]1347[
  .106 مصباح الناسكین م - ]1348[
  .123س :  استفتاءات حج وعمره - ]1349[
   .313, 290س  : 4 صراط النجاة - ]1350[
  .673س  : 2 صراط النجاة - ]1351[
إذا كان قاصدًا من المیقات للعمرة المفردة وترك اإلحرام لھا متعمدًا  : 633وفي م . 542م :  جامع مناسك الحج - ]1352[

  .یجوز لھ أن یحرم من أدنى الحل وإن كان متمكنًا من العود إلى المیقات 
  .196م :  مسألة 700 -]1353[
  .67س  : 1 ملحق مناسك الحج - ]1354[
  .71س  : 2 ملحق مناسك الحج -]1355[
  .148س :  فتاوى الحج والعمرة - ]3561[
  .189 م   فتاوى الحج والعمرة- ]1357[
  .246 ،م 245 ، م 244 ، م 243 الباب األول م – تحریر المناسك - ]1358[

لو أحرم في نھایة ذي القعدة وأكمل عمرتھ في ذي الحجة فھل یجب : س :  ، وفي الصراط141 مناسك الحج م [1359] -
إلى شھر ذي الحجة ھو طواف النساء، فما الحكم؟ علیھ اإلحرام، لو أراد الدخول في ذي الحجة، ولو كان المتأخر 

  .632س  : 2صراط النجاة . یدخلھا بغیر إحرام ولو ألداء طواف النساء)  التبریزي-الخوئي(
مثًال لو أحرم في شھر جمادى الثانیة وقام باألعمال في شھر , 1245 س   :7صراط النجاة  -114 مناسك الحج م -]1360[

من خرج من مّكة بعد إتمامھ أعمال الحّج أو بعد : ج.رجب فلھ أن یدخل مكة المكرمة بدون إحرام إلى نھایة شھر رجب
ر الذي أحرم فیھ لعمرة التمّتع أو العمرة إلیھا من دون إحرام قبل مضي الشھ العمرة المفردة، فإّنھ یجوز لھ العود

  المفردة
. إذا أردت الدخول في شھر آخر غیر الذي دخلت فیھ محرمًا لزمك اإلحرام) السیستاني (-141 مناسك الحج م -]1361[

  .76س  : 3ملحق مناسك الحج 
  .138 مناسك الحج م -]1362[
  .138 مناسك الحج م - ]1363[
  .466س : استفتاءات حج وعمره  . المیزان ھو إتمام جمیع األعمال حتى صالة طواف النساء) اللنكراني (]1364[
   .395س  : 4 صراط النجاة -]1365[
  .15، استفتاءات م  69 مناسك الحج م - ]1366[
  .479 مناسك الحج والعمرة م - ]1367[
  .416 م 3 كلمة التقوى ج- ]1368[
  .480 ، م 479 مناسك الحج والعمرة م - ]1369[
  .153 ، م 152 مناسك الحج للسیدین م - ]1370[
  .11 م 62 الحبوة في أحكام الحج و العمرة ص - ]1371[
  .105 مصباح الناسكین م - ]1372[
  ).مضي شھر من إحرامھ األول(ذكر  وفي موضع آخر من السداد -]1373[
   .245 ، م 244 ، م 242 الباب األول م -   تحریر المناسك- ]1374[
  .68س  : 1 ملحق مناسك الحج -]1375[
  .367س  : 4 صراط النجاة -]1376[
  .446 م 3 كلمة التقوى ج- ]1377[
یجوز لھ ذلك بل یحرم من جدید ویأتي بعد اإلتیان بنسكھ بطواف ال :  وفي استفتاء آخر أجاب  211 الملحق م - ]1378[

كما سئل من أحرم في آخر شھر جمادى اآلخرة مثًال وأتى ). 221الملحق م ( النساء للعمرة السابقة على األحوط 
بأعمال العمرة المفردة في شھر رجب فلو خرج من مكة وأراد الرجوع إلیھا في شھر رجب نفسھ ھل یجب علیھ 

  ).215الملحق . ( نعم : حرام؟ الجواب اإل
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  .632 م 1 صراط النجاة ج- ]1379[
  .632 م 1 صراط النجاة ج- ]1380[
  .39 مسائل حول الحج م - ]1381[
  .152 مناسك الحج م - ]1382[
  .149 مناسك الحج م - ]1383[
  .152 مناسك الحج م - ]1384[
  .447 م 3 كلمة التقوى ج- ]1385[
  . استفتاء من مكتب السید فضل اهللا- ]1386[
  .152 مناسك الحج م - ]1387[
  .15 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1388[
  .152حج مسألة  مناسك ال- ]1389[
  .71 مسائل حول الحج م - ]1390[
  .498، م 495 م   فتاوى الحج والعمرة- ]1391[
  .9 ، م 7 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1392[
  .151 مناسك الحج مسألة - ]1393[
  .61 ، م 60 مناسك الحج والعمرة م - ]1394[
  .153 ، م 151 مناسك الحج م - ]1395[
  .150 ، م 148 مناسك الحج م - ]1396[
  .151 مناسك الحج م - ]1397[
  .151م  مناسك الحج -  ]1398[
  .439 م 3 كلمة التقوى ج- ]1399[
  .90 مناسك الحج م - ]1400[
  .131 دلیل مناسك الحج م - ]1401[
  .119 مصباح الناسكین م - ]1402[
  .396 مناسك الحج للسیدین م - ]1403[
  .14 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1404[
  .442 م 3 كلمة التقوى ج- ]1405[
  .152 مناسك الحج م - ]1406[
  .152 مناسك الحج م - ]1407[
  .149 مناسك الحج م - ]1408[
  .152 مناسك الحج م - ]1409[
  .63 مناسك الحج والعمرة م - ]1410[
  .لعلھ لیس متعینًا إذ لم یصرحوا بعدم جواز التمتع حینئذ قالوا لھ أن یحرم للمفردة و- ]1411[
  . استفتاء- ]1412[
  . استفتاء- ]1413[
  .90 مناسك الحج م - ]1414[
  .108 س 40 - 39 حول مسائل الحج ص - ]1415[
  .326 ، م 301 الملحق م - ]1416[
  .23 م – عدة مسائل مھمة – مناسك الحج - ]1417[
  .61 ، م 60 مناسك الحج والعمرة م - ]1418[
  .10 مسائل تفرقة م – مناسك الحج - ]1419[
  .10 الباب الثاني م –ر المناسك  تحی- ]1420[
  .446 ، م 440 م 3 كلمة التقوى ج- ]1421[
  .206، الملحق مسألة 154 مناسك الحج مسألة - ]1422[
  .62 مناسك الحج والعمرة م -  ]1423[
  .154 مناسك الحج مسألة -]1424[
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  .151 مناسك الحج م - ]1425[
  .154 مناسك الحج مسألة - ]1426[
  .92 مناسك الحج م - ]1427[
  .131 دلیل مناسك الحج م - ]1428[
  .154 مناسك الحج م - ]1429[
  .120 مصباح الناسكین م - ]1430[
  .232  ، م231  م  الباب األول–یر المناسك  تحر- ]1431[
  .93 مناسك الحج م - ]1432[
  .280 الملحق مسألة - ]1433[
  .81 بغیة الناسك م - ]1434[
  . استفتاء- ]1435[
  . استفاء- ]1436[
  .103 مناسك الحج للسیدین م - ]1437[
  .151 مناسك الحج م -  ]1438[
  .151 مناسك الحج م -  ]1439[
  .151مناسك الحج مسألة   - ]1440[
  .148 مناسك الحج م - ]1441[
  .13 الباب الثاني م – تحریر المناسك - ]1442[
  .55 مسائل حول الحج م - ]1443[
  . استفتاء- ]1444[
  . فرض المسألة تحقق موضوع التقیة- ]1445[
   .55 ، م 54 الباب الثالث م –سك  تحریر المنا- ]1446[
  .8 استفتاءات م – مناسك الحج - ]1447[
  . استفتاء- ]1448[
إذا كان المورد من موارد التقّیة أو الخوف، أو كان السیر :  وجاء في الجواب67 استفتاءات الحج والعمرة م -]1449[

  .على خالف الحاكم السّني وھنًا على الشیعة فالالزم العمل على ما حكم بھ الحاكم السّني
  .314 تتمیم ص– مناسك الحج والعمرة - ]1450[
  .371 مناسك الحج م - ]1451[
  .371 مناسك الحج مسألة - ]1452[
  .371 مناسك الحج مسألة - ]1453[
  .941م  3 كلمة التقوى ج- ]1454[
  .417 مناسك الحج للسیدین م - ]1455[
  .368 مناسك الحج م - ]5614[
  .540 مصباح الناسكین م - ]1457[
  .وفي الحقیقة عبارتھ مشوشة وھذا ما یظھر من نھایتھا. 354 مناسك الحج م - ]1458[
  . استفتاء- ]1459[
  .348 مناسك الحج و العمرة م – استفتاء - ]1460[
  .81 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1461[
  .364 مناسك الحج م - ]1462[
  .895 م 3التقوى ج كلمة - ]1463[
  .350 مناسك الحج م - ]1464[
  .526 م   مصباح الناسكین- ]1465[
  .951 م   الملحق الموحد- ]1466[
  .126ص : أسئلة الحج والعمرة :  جامع المسائل ]1467[
  .420مناسك الحج للسیدین م  ]1468[
  .34 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1469[
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  .542 مناسك الحج م - ]1470[
  .335 مناسك الحج م - ]1471[
  .372 مناسك الحج مسألة - ]1472[
  .372 مناسك الحج مسألة - ]1473[
  .355م  مناسك الحج - ]1474[
  .419   مناسك الحج للسیدین م- ]1475[
  372 مناسك الحج مسألة - ]4761[
  .920 م 3 كلمة التقوى ج- ]1477[
  . واجبات الوقوف بالمشعر– الوقوف في المشعر – مصباح الناسكین - ]1478[
  .369 مناسك الحج م - ]1479[
  .231 دلیل مناسك الحج م - ]1480[
  .355 مناسك الحج والعمرة م - ]1481[
  .40 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1482[
  .546لحج م  مناسك ا- ]1483[
  .926 م 3 كلمة التقوى ج- ]1484[
  .266 مناسك الحج م - ]8514[
  .374 مناسك الحج مسألة - ]1486[
  .374 مناسك الحج مسألة - ]1487[
  374 مناسك الحج مسألة - ]1488[
  .371 مناسك الحج م - ]1489[
  .337 مناسك الحج م - ]1490[
  .357 مناسك الحج والعمرة م - ]1491[
  .230 دلیل مناسك الحج م - ]1492[
  .422 مناسك الحج للسیدین م - ]1493[
  .357 مناسك الحج م - ]1494[
  .969 الملحق الموحد م - ]1495[
  .970 الملحق الموحد م - ]1496[
  .41 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1497[
  .9 م 298لحبوة في أحكام الحج والعمرة ص  ا- ]1498[
  .527 م 3 صراط النجاة ج- ]1499[
  .132 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]1500[
  .981 الملحق مسألة - ]1501[
  .11 استفتاءات م – مناسك الحج - ]1502[
  . نقًال عن الحبوة- ]1503[
   .232 دلیل مناسك الحج م - ]1504[
   .837س :  استفتاءات حج وعمره -]1505[
  . استفتاء- ]1506[
  .63 ، م 62 الباب الثالث م – تحریر المناسك -]1507[
  .341 مناسك الحج - ]1508[
  . مناسك الحج رمي جمرة العقبة- ]1509[
  . مناسك الحج رمي جمرة العقبة- ]1510[
  . مناسك الحج رمي جمرة العقبة- ]1511[
  .370 مناسك الحج والعمرة م - ]1512[
  . رمي جمرة العقبة– مناسك الحج - ]1513[
 من بعض كلماتھ في مواضع أخرى أن رمي المرأة لیًال لخوف الزحام  ، وإن كان یظھر959 م 3 كلمة التقوى ج- ]1514[
  .1068 ، م 955  م
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  .269 ، م 266 مناسك الحج م - ]1515[
  6- رمي جمرة العقبة – مناسك الحج - ]1516[
الرجال األصحاء الجائز لھم ) 521س   المسائل المقدادیة للسید محمد ، وفي 440 مناسك الحج للسیدین م - ]1517[

شرعًا اإلفاضة من المشعر لیًال إلى منى بسبب مرافقة النساء، ھل یجوز لھم كل ما یجوز للنساء من أعمال لیلة 
  .ال ، إال إذا كانت مرافقة النساء تستلزم ذلك ) النحر؟ج

  . رمي جمرة العقبة– دلیل مناسك الحج - ]1518[
  .ا ذكرنا في مكتب سماحة السید صادق نقًال عن الحبوة وھي مصدقة كم- ]1519[
  .581 مصباح الناسكین م - ]1520[
  .282 ، م 270 ، م 269 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1521[
  .339 مناسك الحج م - ]1522[
  .154س :  بین المكلف والفقیھ- ]1523[
  . استفتاء- ]1524[
  .437مناسك الحج للسیدین م  -]1525[
  .143لجدیدة م  أجوبة اإلستفتاءات ا– مناسك الحج - ]1526[
  .268 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1527[
  .420 بغیة الناسك م - ]1528[
  .4 صراط النجاة م- ]1529[
  .144 أجوبة االستفتاءات الجدیدة م– مناسك الحج - ]1530[
  .385 ، م 338 مناسك الحج م - ]1531[
  .440 فتاوى الحج والعمرة - ]1532[
  . لم یشترط في منسكھ اإلستدبار - ]1533[
النساء والشیوخ الذین یالقون المشقة في الرمي، ھل لھم و ألمثالھم أن یرموا جمرة العقبة الكبرى ) 529 س - ]1534[

  .جـائـز ) من الخلف، بحیث یكونوا في اتجاه القبلة ؟ج
  . استفتاء- ]1535[
  .994 الملحق مسألة -]1536[
  .280 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1537[
  . استفتاء- ]1538[
  . استفتاء- ]1539[
  .443 مناسك الحج للسیدین م - ]1540[
  .1066 ، م 1065 م 3 كلمة التقوى ج- ]1541[
  .518, 513, 512س  : 3ملحق مناسك الحج , 401س  : 2 ملحق مناسك الحج -]1542[
  .269 مناسك الحج م - ]1543[
  .449 فتاوى الحج والعمرة م - ]1544[
  .1296الملحق مسألة  - ]1545[
  . استفتاء- ]1546[
  .456 فتاوى الحج والعمرة - ]1547[
  .293 مناسك الحج م - ]1548[
  .821 م 2اة ج صراط النج- ]1549[
  .821 م 2 صراط النجاة ج- ]1550[
  .280 مسائل حول الحج م - ]1551[
  .79 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1552[
  .348 مناسك الحج م - ]1553[
  .588 مناسك الحج - ]1554[
  .364 مناسك الحج م - ]1555[
  .382مسألة  مناسك الحج - ]1556[
  .382مسألة  مناسك الحج - ]1557[
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  .286 مناسك الحج م - ]1558[
  457 للسیدین م   مناسك الحج- ]1559[
  . األول– في شروط الذبح – دلیل مناسك الحج - ]1560[
  .382مسألة  مناسك الحج - ]1561[
  . الذبح أو النحر في منى-اسك الحج من- ]1562[
  .624 ، م 623 مصباح الناسكین م - ]1563[
  .962 م 3 كلمة التقوى ج- ]1564[
  .384 مناسك الحج والعمرة م - ]1565[
  .86 ، م 85 ، م 84 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1566[
  .349 مناسك الحج م - ]1567[
  .150 أجوبة االستفتاءات الجدیدة م– مناسك الحج -]1568[
  .633 مناسك الحج م - ]1569[
  .303 مناسك الحج م - ]1570[
  .458 مناسك الحج للسیدین م - ]1571[
  .961 م 3 كلمة التقوى ج- ]1572[
  .الذبح أو النحر في منى:  مناسك الحج - ]1573[
  . الذبح أو النحر في منى یوم العید– مناسك الحج - ]1574[
  .الذبح أو النحر في منى:  مناسك الحج - ]1575[
  . الذبح والنحر في منى– 4 صراط النجاة ج- ]1576[
  . الذبح والنحر في منى– 4 صراط النجاة ج- ]1577[
  . الذبح والنحر في منى– 4 صراط النجاة ج- ]1578[
  .1095الذبح أو النحر في منى ، الملحق مسألة :  مناسك الحج - ]1579[
  . مكان الذبح- شروط الذبح– دلیل مناسك الحج - - ]1580[
  .622 مصباح الناسكین م - ]8115[
  . الذبح أو النحر في منى– مناسك الحج - ]1582[
  .385 ، م 384 مناسك الحج والعمرة م - ]1583[
   .141 ، م 139 ، م 138 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1584[
  .350 مناسك الحج م - ]1585[
  .598 مناسك الحج م - ]1586[
  .308 مناسك الحج م - ]1587[
  .399ألة مس مناسك الحج - ]1588[
  .399مسألة  مناسك الحج - ]1589[
  .396مناسك الحج م  ]1590[
  .399مسألة  مناسك الحج - ]1591[
  545س  : المسائل المقدادیة - ]1592[
  .451 مناسك الحج للسیدین م - ]1593[
  .616 ، م 618 مصباح الناسكین م - ]1594[
  .258 دلیل مناسك الحج م -  ]1595[
  .977 ، م 976   م3 كلمة التقوى ج- ]1596[
  .152م  أجوبة االستفتاءات الجدیدة – مناسك الحج - ]1597[
  .301 مناسك الحج والعمرة م - ]1598[
  . مناسك الحج الفارسي- ]9915[
  .87 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1600[
  .1082 م 1 صراط النجاة ج- ]1601[
  . 4 صراط النجاة ج- ]1602[
  .352 مناسك الحج م - ]1603[
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   .428س :  استفتاءات حج وعمره -]1604[
وكذا الشیخ مرتضى الباشا في كتابھ . 309 نسب إلیھما الشیخ الماحوزي في مجمع مناسك الحج ذلك ص - ]1605[

النحاس ھل یشترط في آلة ذبح الھدي أن تكون من حدید أم یكفي ) 550س وفي المسائل المقدادیة للسید محمد .الحبوة
  .یجوز كل ذلك ) واأللمنیوم والزجاج ؟ج

  . استفتاء- ]1606[
  . استفتاءات متعددة في موقعھ- ]1607[
  .159 أجوبة االستفتاءات الجدیدة م– مناسك الحج - ]1608[
  .1028 الملحق مسألة - ]1609[
  .188 م 3 كلمة التقوى ج- ]1610[
  .120 ، م 118   ، م111 ، م 96 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1611[
  .591 ، م590 مناسك الحج م - ]1216[
  . 346 مناسك الحج م - ]1613[
  .384 مسألة ،387مسألة ، 385مسألة مناسك الحج  - ]1614[
  .384 ، م 382 ، م 381 مناسك الحج م - ]1615[
  .384 مسألة ،387مسألة ، 385مسألة مناسك الحج  - ]1616[
  .967 ، م 964 م 3 كلمة التقوى ج- ]1617[
  .384 مسألة ،387مسألة ، 385مسألة مناسك الحج  - ]1618[
  . شرائط األضحیة وموارد صرفھا– 4 صراط النجاة ج- ]1619[
  .248 ، م 247 دلیل مناسك الحج م - ]1620[
  .295 ، م 294 مناسك الحج م - ]1621[
  .607 ، م 606 مصباح الناسكین م - ]1622[
  .397 ، م 395، م 390 مناسك الحج والعمرة م - ]1623[
  .461 مناسك الحج للسیدین م - ]6241[
  .307 مجمع مناسك الحج ص - ]1625[
  .366 ، م369 ، 367 مناسك الحج م - ]1626[
  .133 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1627[
  .596 مناسك الحج م - ]1628[
م جواز اإلتالف وال البیع بل األحوط وجوبًا عدم نعم الظاھر عد:  ، لكنھ قال 406 مناسك الحج والعمرة م - ]1629[

  .التصدق بھ على غیر المؤمن
  . لم یذكر في منسكھ وھو عالمة عدم الوجوب- ]1630[
  .4أحكام الھدي – 242 مناسك الحج ص - ]1631[
   .246 مناسك الحج للسیدین م - ]1632[
  . مناسك الحج مصرف ھدي التمتع- ]1633[
  . مناسك الحج مصرف ھدي التمتع- ]4163[
  . مصرف الھدي– مناسك الحج - ]1635[
  .983 م 3كلمة التقوى ج- ]1636[
                                                                                        .625 مصباح الناسكین م - ]1637[
  . مناسك الحج مصرف ھدي التمتع- ]1638[
  .242 مناسك الحج م - ]1639[
  .296 مناسك الحج م - ]1640[
  . مصرف الھدي– مناسك الحج - ]1641[
  . مصرف الھدي– دلیل مناسك الحج - ]1642[
  360 مناسك الحج م - ]1643[
  .655 مناسك الحج م - ]1644[
  .وأما في حج اإلفراد فیستحب الھدي وال یجب ,  ھذا إذا كان حجھن تمتعًا]1645[
  . رمي جمرة العقبة– الحج  مناسك- ]1646[
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  . رمي جمرة العقبة– مناسك الحج - ]1647[
  . الحلق أو التقصیر– مناسك الحج - ]1648[

بل ال بّد من التأخیر , محل إشكال: قال. 461س  : 3 الحلق أو التقصیر ، وفي ملحق مناسك الحج – مناسك الحج [1649]-
  .إلى النھار على األحوط

 یرمین الجمرة العقبة الكبرى لیلة العید ویوكلن من یذبح عنھن بعد الرمي ھل یجوز لھن  بالنسبة للنساء الالتي]1650[
ن الذبح أم أّنھ یلزمھن انتظار أ التقصیر بمجرد التوكیل وقبل الذبح وعلى فرض جوازه فھل یحللن من إحرامھن بھ وقبل

لیًال ھو في حكمھن في المسألة أم حكمھ حكم الرجال في  یذبح عنھن لیحللن من إحرامھن؟ وھل من جّوز لھ الرمي
  التقصیر؟

   .892س  : 4صراط النجاة .ما بعد الذبح  األحوط وجوبًا تأخیر التقصیر إلى )التبریزي(
  . نقًال عن كتاب الحبوة المصدق من مكتب سماحة السید صادق - ]1651[
  .425 مناسك الحج والعمرة م - ]1652[
  .1010 م 3 كلمة التقوى ج- ]1653[
  .ولم یعّلق على ما جاء فیھ) سداد العباد(ھذا الحدیث في ) سین العصفورالشیخ ح(ذكر - ]1654[
  . 165 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1655[
  .176 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1656[
  .184 ، م 162ث م  الباب الثال– تحریر المناسك - ]1657[
  .185 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1658[
  .404 مناسك الحج مسألة -  ]1659[
  .602 م 1 صراط النجاة ج- ]1660[
  .644 م 1 صراط النجاة ج- ]1661[
غیر مؤرخة یحتاط فیھا  وھناك استفتاءات أخرى   ھـ25/1410 تاریخ اإلستفتاءات  572 م 3 صراط النجاة ج- ]1662[

   .588 سؤال  1وجوبًا كما ھو الحال في صراط النجاة ج 
  .404 مناسك الحج مسألة -  ]1663[
  .602 م 1 صراط النجاة ج- ]1664[
  .644 م 1 صراط النجاة ج- ]1665[
  .572 م 3 صراط النجاة ج- ]1666[
  .404 مناسك الحج مسألة - ]1667[
  .405مناسك الحج مسألة  - ]1668[
  .الحلق أو التقصیر:  مناسك الحج  - ]1669[
  .1165، مسألة 1152 الملحق مسألة - ]1670[
  .1010 م3 كلمة التقوى ج- ]1671[
  .1011 م 3 كلمة التقوى ج- ]1672[
  .1020 م 3 كلمة التقوى ج- ]1673[
  .1020 م 3 كلمة التقوى ج- ]1674[
  .353 مناسك الحج م - ]1675[
  .357 مناسك الحج م - ]1676[
  .356 مناسك الحج م - ]1677[
  .الحلق أو التقصیر:  الواجب الثالث – دلیل مناسك الحج - ]1678[
  .263 دلیل مناسك الحج م - ]1679[
  .264یل مناسك الحج م دل- ]1680[
  .637 مناسك الحج م - ]1681[
ـ إذا تعّین على الحاج الحلق في 1 :السؤال)اللنكراني-جامع المسائل(:لھ استفتاءان في جامع المسائل ننقلھما- ]1682[

  منى، فھل یجب أن یكون الحلق بالموس أم یجزئ الحلق بالماكینة أو بوسیلة أخرى؟
ّد یصدق الحلق، ولذا یتعّین الحلق ـ في مفروض السؤال یجب على ح1: ـ وما ھو حكم من قّصر بدل أن یحلق؟الجواب2

  .ـ إذا تعّین علیھ الحلق فعلیھ شاة2: الجواب. بالموس، فال یجزئ بالماكینة
: بدًال عن الحلق بالموس؟ الجواب) درجة صفر( ھل یجوز الحلق بالماكینة الناعمة :السؤال)اللنكراني-جامع المسائل(
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  .منھ التقصیر، حیث یتخّیر بینھمایجوز إذا صدق علیھ الحلق، وإّال ینوي بأّول جزء 
  .655 ، م 647 مناسك الحج م - ]1683[
 ـ إذا لم یتمكن المحرم من الحلق أو التقصیر فى نھار یوم العاشر من ذي 310السؤال :  استفتاءات حول الحج - ]1684[

الحجة، ھل یجوز لھ الحلق أو التقصیر في لیلة الحادي عشر أوال؟ و من حلق أو قصر في لیلة الحادي عشر جھًال ھل 
التقصیر في الیوم الحادي عشر أو الثاني عشر أوال؟ و ھل ھناك فرق بین الرجل و المرأة في تلزمھ إعادة الحلق أو 

  .مفروض ھذه المسالة؟الجواب ـ نعم تلزمھ اإلعادة على األحوط، وال فرق في ذلك بین الرجل و المرأة
  .383 مناسك الحج م - ]1685[
  .154 مع ما ذكره في أجوبة االستفتاءات الجدیدة م - الحلق والتقصیر– مناسك الحج - ]1686[
  . الحلق والتقصیر– مناسك الحج - ]1687[
  .119 أجوبة اإلستفتاءات الجدیدة م –ج  مناسك الح- ]1688[
  .311 مناسك الحج م - ]1689[
  .313 مناسك الحج م - ]1690[
  .643 م 2 الفتاوى الجدیدة ج- ]1691[
  .470 مناسك الحج م - ]1692[
  .469 مناسك الحج م - ]1693[
  .324 ص   ھذا ما نسبھ إلیھ الشیخ الماحوزي في مجمع مناسك الحج- ]1694[
إذا أخر الذبح إلى الیوم التالي، ھل یؤخر الحلق أو التقصیر معھ ؟ أو یتمكن من ) 549س  المسائل المقدادیة - ]1695[

  .یـؤخر الحلـق ) الحلق في الیوم العاشر؟ج
  .324 ص  احوزي في مجمع مناسك الحج ھذا ما نسبھ إلیھ الشیخ الم- ]1696[
  .470 مناسك الحج م - ]1697[
  .469 مناسك الحج م - ]1698[
  .478، م 467 مناسك الحج م - ]1699[
  . نقال عن كتاب الحبوة المصدق من قبل مكتب سماحتھ- ]1700[
  .665 مصباح الناسكین م - ]1701[
  .664  مصباح الناسكین م- ]1702[
  .669  مصباح الناسكین م- ]1703[
  .401 مناسك الحج م - ]1704[
  .و التقصیر الحلق أ– مناسك الحج - ]1705[
  . الحلق أو التقصیر– مناسك الحج والعمرة - ]1706[
وقد ذكر بأن األحوط وجوبًا اإلقتصار على ما توجب إزالة الشعر من أصولھ بحیث . 427 مناسك الحج والعمرة م - ]1707[

  .ال یبقى منھ شيء من أصول الشعر عرفًا
المعذور : األول: یجب أن یكون الحلق أو التقصیر بعد الذبح أو النحر إال في موردین :  ذكر في منسكھ ما نصھ- ]1708[

الذي یشرع لھ النفر من المشعر لیًال فإنھ یكتفي بالتوكیل في الذبح أو النحر ولھ الحلق أو التقصیر بعد التوكیل وإن لم 
: الثاني. لھ الرجوع إلى مكة حینئذ ألداء مناسكھا خصوصًا المرأة إذا خافت أن یفاجئھا الحیضیتحقق الذبح أو النحر بل 

أن یشتري الھدي ویحبسھ في رحلھ بانتظار ذبحھ أو نحره فإنھ یجوز لھ الحلق أو التقصیر حینئذ وإن لم 
  )428:مسألة.(یذبحھ

  .430 مناسك الحج والعمرة م - ]1709[
  .474 فتاوى الحج والعمرة - ]1710[
  .248 مناسك الحج م - ]1711[
  .248 مناسك الحج م - ]1712[
  .247 مناسك الحج م - ]1713[
  .172 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1714[
  .405مسألة  مناسك الحج - ]1715[
  .405مسألة  مناسك الحج - ]1716[
  .384 مناسك الحج م- ]1717[
  .402 مناسك الحج م - ]1718[
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  .405مسألة  مناسك الحج - ]1719[
  .263 دلیل مناسك الحج م - ]1720[
  .214 حول مسائل الحج م - ]1721[
  .148ص : أسئلة الحج والعمرة :  جامع المسائل - ]1722[
  . نقال عن كتاب الحبوة - ]1723[
  .318 مناسك الحج م - ]1724[
   .104 ، م 203م  ، 202 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1725[
وفي استفتاء وجھناه للشیخ الفیاض أفاد بأن المریض یجوز لھ التقدیم .422، مسألة 412مسألة  مناسك الحج  - ]1726[

  .في نظر المرحوم السید الخوئي
 أفاد 4وفي استفتاءات وجھت للشیخ التبریزي في صراط النجاة ج.413، مسألة 412مسألة  مناسك الحج  - ]1727[

; ھل تقدیم أعمال مكة لذوى األعذار جائز أم ال؟ بسمھ تعالى: ادھابجواز التقدیم لغیر من ذكر لذا رأینا من المناسب إیر
یجوز لھم التقدیم إّال إذا علموا أو اطمأنوا بأنھم إذا لم یأتوا بأعمال مكة قبل الوقوفین لم یتمكنوا من اإلتیان بھا ففي ھذه 

  .ًا ثّم إعادتھ بعد ذلك، واهللا العالمالصورة یجب تقدیم الطواف وصالتھ على الوقوفین واألحوط وجوبًا تقدیم السعي أیض
إنني صاحب حملة للحج وسبب تزاید عدد الحجاج في السنوات األخیرة موانع كثیرة في أداء األعمال على النحو  

اإلتیان بأعمال مكة بعد أعمال منى أو قبلھ فألجل ضمان صحة أعمال الحجاج : الصحیح في مواقف عدیدة، منھا
رمي جمرة العقبة وقبل الھدى والحلق أو التقصیر اإلتیان بأعمال مكة لجمیع الحجاج أو لمن ھل یجوز بعد :وسالمتھم

من یتولى شؤون الحجاج من المسكن والمأكل ) المرأة التي تخاف حدوث الحیض ج) الخائف ب) یلي ذكرھم؟ أ
شؤونھم كالطبیب ونحو الشیخ والشیخة والنساء والمرضى واألطفال والضعفاء ومن یتولى ) والمشرب ونحو ذلك د

یجوز تقدیم طواف الحج وصالتھ والسعي على الوقوفین للشیخ الكبیر والمرأة التي تخاف الحیض ; ذلك؟ بسمھ تعالى
والعاجز والمرضى والخائف على نفسھ من دخول مكة في وقت الزحام واألحوط تقدیم السعي وإعادتھ في وقتھ وال 

 بعد رمي جمرة العقبة فلم یثبت لھؤالء المعذورین تقدیم الطواف وصالتھ یشمل ھذا الحكم من یتولى شؤونھم وأما
  .والسعي على الذبح والحلق والتقصیر وإنما یجوز قبل الذھاب إلى الوقوفین، واهللا العالم

  . أعمال مكة– مناسك الحج - ]1728[
  ..413، مسألة 412مسألة  مناسك الحج  - ]1729[
  .441 ، م 439 مناسك الحج والعمرة م - ]1730[
  . أعمال مكة– مناسك الحج - ]1731[
  .365 ، م 364 مناسك الحج - ]1732[
  .323 ، م 321 مناسك الحج م - ]1733[
  .495 مناسك الحج للسیدین م - ]1734[
  .391، م  390 مناسك الحج م - ]1735[
  .281 ، 271 دلیل مناسك الحج م - ]1736[
   .1042 م 3 كلمة التقوى ج- ]1737[
  .410 ، م 409 مناسك الحج م - ]1738[
  .679 مصباح الناسكین م - ]1739[
  .669 ، م 668 ، م 667 مناسك الحج م - ]1740[
  . 415مناسك الحج مسألة  - ]1741[
  . 415مناسك الحج مسألة  - ]1742[
  .412 مناسك الحج م - ]1743[
  .266 دلیل مناسك الحج م - ]1744[
  .393 مناسك الحج م - ]1745[
إذا لم یطف طواف النساء حتى عاد إلى وطنھ ثم تزوج : 162ستفتاءات الجدیدة م  أجوبة اال– مناسك الحج - ]1746[

ال تحل لھ النساء ما لم یطف طوافھن لكن العقد صحیح وأوالده : وأنجب أوالدًا فما ھو حكم عقد نكاحھ وأوالده؟ ج 
  .یصلي ركعتي الطوافشرعیون والواجب علیھ أن یطوف طواف النساء بنفسھ إن أمكن وإال استناب من یطوف عنھ و

  .407مناسك الحج مسألة  - ]1747[
  .222 ، م 221 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1748[
  .361 مناسك الحج - ]1749[
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  .442 مناسك الحج والعمرة م - ]1750[
  .673 ، م 657 الحج م   مناسك- ]1751[
  .481 مناسك الحج للسیدین م - ]1752[
  .1293م :  جامع مناسك الحج - ]1753[
  .265 ، م 250 مناسك الحج م - ]1754[
  .1037 م 3 كلمة التقوى ج- ]1755[
یحّل لھ عقد النكاح والتوكیل ) الجوھرة في نیات الحج والعمرة( لكن في كتابھ .686 مصباح الناسكین م - ]1756[

  .279ص )  العبادسداد(وقد أورد في حاشیة. والشھادة علیھ
  . نقال عن الحبوة- ]1757[
  .6 ، م 3 القول في المبیت بمنى م – تحریر الوسیلة - ]8175[
  .692 ، م 682 مناسك الحج م- ]1759[
  .428 مناسك الحج مسألة - ]1760[
  .428 مناسك الحج مسألة - ]1761[
  .425 مناسك الحج م - ]1762[
  .428 مناسك الحج مسألة - ]1763[
  .376 ، م 373 مناسك الحج م - ]1764[
  .1057 م 3 كلمة التقوى ج- ]1765[
  .697  مصباح الناسكین م- ]1766[
  .504 ، م 503للسیدین م  مناسك الحج - ]1767[
  .407 ، م 406 مناسك الحج م - ]1768[
  .452 ، م451   ، م449 الحج والعمرة م   مناسك- ]1769[
  .244 م 232 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1770[
  .137 أجوبة االستفتاءات الجدیدة م-405 مناسك الحج م - ]1771[
  .375ج م  مناسك الح- ]1772[
  .680 مناسك الحج م - ]1773[
  .330 مناسك الحج م - ]1774[
  .427 مناسك الحج مسألة - ]1775[
  .427 مناسك الحج مسألة - ]1776[
  .1055 م 3 كلمة التقوى ج- ]1777[
  424 مناسك الحج م - ]1778[
  .501 مناسك الحج م - ]1779[
  .501 مناسك الحج م - ]1780[
  .698 مصباح الناسكین م - - ]1781[
  .447 مناسك الحج والعمرة م - ]1782[
  .427 مناسك الحج مسألة - ]1783[
  .289 دلیل مناسك الحج م - ]1784[
  .233 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1785[
  .686 مناسك الحج م - ]1786[
  .801 م 2 صراط النجاة ج-363سك م  بغیة النا- ]1787[
  .801 م 2 صراط النجاة ج]1788[
ورد في المناسك ان الحاج إذا مك ث ف ي من ى م ن اول      : 501، الملحق الثالث السؤال     427  مناسك الحج مسألة     - ]1789[

اللیل إلى منتصفھ جاز لھ الخروج بع ده، فھ ل یحت سب اول اللی ل م ن غ روب ال شمس أو م ن ذھ اب الحم رة الم شرقّیة؟               
  .من غروب الشمس: الجواب

  .424 مناسك الحج م - ]1790[
  .لصالة ولم یذكر شیئًا في باب الحج مما یشیر إلى أنھما من باب واحد ھذا ما ذكره في باب ا- ]1791[
  .501 مناسك الحج للسیدین م - ]1792[



 273

  .700 مصباح الناسكین م - ]1793[
  . استفتاء- ]1794[
  . استفتاء- ]1795[
  .477 والعمرة   فتاوى الحج- ]1796[
  .1057 م 3 كلمة التقوى ج- ]1797[
  .1242 الملحق الموحد م - ]1798[
  .274 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1799[
  .رمي جمرة العقبة: حج  مناسك ال- ]1800[
  .رمي جمرة العقبة:  مناسك الحج - ]1801[
  .رمي جمرة العقبة:  مناسك الحج - ]1802[
  .558 مناسك الحج م - ]1803[
  .رمي جمرة العقبة:  مناسك الحج - ]1804[
  . الثالث– الرمي – واجبات منى – مناسك الحج والعمرة - ]1805[
  .269 مناسك الحج م - ]1806[
  .5- العقبة  رمي جمرة– مناسك الحج - ]1807[
  .434 مناسك الحج م - ]1808[
  .434 مناسك الحج م - ]1809[
  .954 م 3 كلمة التقوى ج- ]1810[
  .574 مصباح الناسكین م- ]1811[
  .299 ، م 297 ، م 298 ، م 296 ، م 295 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1812[
  .716 مناسك الحج م - ]1813[
  . ما بین القوسین لم یذكرھا الشیخ الفاضل - ]1814[
  .381 ، م 380 مناسك الحج م - ]1815[
  .436مسألة اسك الحج  من- ]1816[
  .436مسألة  مناسك الحج - ]1817[
  .433 مناسك الحج - ]1818[
  .436مسألة  مناسك الحج - ]1819[
  .4صراط النجاة ج - ]1820[
  .414 مناسك الحج م - ]1821[
  .720 مصباح الناسكین م - ]1822[
  .519 ، م 509 مناسك الحج للسیدین م - ]1823[
  .374 ، م 373 ، م 372 مناسك الحج والعمرة م - ]1824[
  .1073 م 3 كلمة التقوى ج- ]1825[
  .289 ، م 288 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]1826[
  .380 ، م 379 مناسك الحج م - ]8271[
  .433مسألة  مناسك الحج - ]1828[
  .433مسألة  مناسك الحج - ]1829[
  .430 مناسك الحج م - ]1830[
  .433مسألة  مناسك الحج - ]1831[
  .509 مناسك الحج للسیدین م - ]1832[
  .455 األول ، مناسك الحج والعمرة م – واجبات الرمي – الرمي – واجبات منى -   مناسك الحج والعمرة- ]1833[
  .1069 م   ،1068 م 3 كلمة التقوى ج- ]1834[
  .297 ، م 296 دلیل مناسك الحج م - ]1835[
  .712 مصباح الناسكین م - ]1836[
  .411 مناسك الحج م - ]1837[
  .434مسألة  مناسك الحج - ]1838[
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  .434مسألة  مناسك الحج - ]1839[
  .1067 م 3 كلمة التقوى ج- ]1840[
  .377مسألة  مناسك الحج - ]1841[
  .434مسألة  مناسك الحج - ]1842[
  .305 الباب الثالث م –  تحریر المناسك- ]1843[
  .412 مناسك الحج م - ]1844[
  .513 مناسك الحج للسیدین م - ]1845[
  .  استفتاء- ]1846[
  .715 ، م 713  مصباح الناسكین م- ]1847[
  . استفتاء- ]1848[
  . استفتاء- ]1848[
  .523مناسك الحج للسیدین م  -]1849[
  .25 عدة مسائل مھمة م – مناسك الحج - ]1850[
  .223 الباب األول م –تحریر المناسك  - ]1851[
  .136 مناسك الحج م - ]1852[
  .136 مناسك الحج م - ]1853[
  .136 مناسك الحج م - ]1854[
  .133 مناسك الحج م - ]1855[
  .411 م 3 كلمة التقوى ج- ]1856[
  .68 ، م 63 م  مناسك الحج- ]1857[
  .133 مناسك الحج م - ]1858[
  .478 مناسك الحج والعمرة م - ]9185[
  . العمرة المفردة– دلیل مناسك الحج - ]1860[
  . استفتاء في موقعھ- ]1861[
  .242 الباب األول م –تحریر المناسك  - ]1862[
  .83 مناسك الحج م - ]1863[
  .137 مناسك الحج - ]1864[
  .137 مناسك الحج - ]1865[
  .137 مناسك الحج - ]1866[
  .134 مناسك الحج م - ]1867[
  70 مناسك الحج م - ]1868[
  .480 م   مناسك الحج والعمرة- ]1869[
  .528 مناسك الحج م - ]1870[
  . سیأتي الحقًا عدم جواز االعتمار بین عمرة التمتع وحج التمتع-]1871[
  .528 مناسك الحج م - ]1872[
  .419 م 3 كلمة التقوى ج- ]1873[
  .134مناسك الحج م  - ]1874[
  .316 ، م 315 دلیل مناسك الحج - ]1875[
  .108 مصباح الناسكین م - ]1876[
  .92, 91س  : 3 ملحق مناسك الحج - ]1877[
  .232م :  مسألة 700 -]1878[
  .144س :  استفتاءات حج وعمره - ]1879[
  .241 الباب األول م –تحریر المناسك  - ]1880[
  .1371س  : 7راط النجاة  ص- ]1881[
  .524 ، م 148 فتاوى الحج والعمرة م - ]1882[
  .250 مناسك الحج م - ]1883[
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  .250 ، 249 الباب األول م – تحریر المناسك - ]1884[
  .96 مناسك الحج م - ]1885[
  . في استفتاء الحق مذكور في المناسك- ]1886[
  .142 مناسك الحج م - ]1887[
  .139 مناسك الحج م - ]1888[
  .139 مناسك الحج م - ]1889[
  .68س  : 1 ملحق مناسك الحج - ]1890[
  .58 مناسك الحج والعمرة م - ]1891[
  .428 م 3كلمة التقوى ج -]1892[
بل إلى القریبة أیضًا على , أن ال یخرج إلى مسافة بعیدة كالمدینة) التبریزي( واشترط .142 مناسك الحج م - ]1893[

  .1247س  : 7صراط النجاة . األحوط
  .555م :  جامع مناسك الحج - ]1894[
  .250م :  مسألة 700 -]1895[
  .322دلیل مناسك الحج م - ]1896[
  .230 الباب األول م – تحریر المناسك - ]1897[
  1201 الملحق الموحد م - ]1898[
  .446 ، م 540 م 3 كلمة التقوى ج- ]1899[
  .228 الباب األول م – تحریر المناسك - ]1900[
  321 مناسك الحج والعمرة - ]1901[
  .1198 الملحق الموحد م - ]1902[
  .608 م 1 صراط النجاة ج- ]1903[
  .608 م 1نجاة ج صراط ال- ]1904[
  .156 مسائل حول الحج - ]1905[
  .8 أحكام المسافر مسألة – تحریر الوسیلة - ]1906[
  .140 أحكام اإلسالم بین السائل واإلمام م- ]1907[
  .لكنھ لم یعبر بالقدیمتین وإن كانت فتاواه في الصراط تؤكد ذلك. 952 م 1 منھاج الصالحین ج- ]1908[
  .952 م 1 منھاج الصالحین ج- ]1909[
ھل التخییر بین التمام والقصر خاص بمكة القدیمة ) : 542(وفي بغیة الناسك مسألة . 575 م 1 صراط النجاة ج- ]1910[

  .األحوط االقتصار على القدیمة ): 542( ھـ جواب 16/8/1412ورة القدیمة أم یشمل اإلمدادات الجدیدة ؟ والمدینة المن
  .1305 م 1 كلمة التقوى ج- ]1911[
  .1341 الملحق مسألة - ]1912[
  .545 مناسك الحج للسیدین م - ]1913[
  .479 م 1 الفتاوى الجدیدة ج- ]1914[
  .5 مسائل متفرقة م –ك الحج  مناس- ]1915[
   .527س :  استفتاءات حج وعمره - ]1916[
  .1106 م– الشیخ محمد تقي بھجت - توضیح المسائل - ]1917[
  .952 م 2 منھاج الصالحین ج- ]1918[
  . صالة المسافر–أجوبة اإلستفتاءات في موقعھ  - ]1919[
  .841 فقھ الشریعة م - ]1920[
  . الشرط العاشر للقصر– سداد العباد - ]1921[
  .7 قواطع السفر م– تحریر الوسیلة - ]1922[
  .930 منھاج الصالحین م - ]1923[
  .930 منھاج الصالحین م - ]1924[
  .282 م 1 ج  صراط النجاة- ]1925[
  .1255 م 1 كلمة التقوى ج- ]1926[
  .930مسألة : 1 منھاج الصالحین ج- ]1927[
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  .670 أجوبة اإلستفتاءات م - ]1928[
  .1093  م– الشیخ محمد تقي بھجت - توضیح المسائل - ]1929[
  .564 م 1 منھاج الصالحین ج- ]1930[
  .930 م 2 منھاج الصالحین ج- ]1193[
  .810 م 1 فقھ الشریعة ج- ]1932[
  .في األحكام المتفرعة على القصر واإلتمام للمسافر - سداد العباد - ]1933[
  . أحكام المسافر – تحریر الوسیلة - ]1934[
  . المسألة الثانیة– أعداد الصالة – 1 كلمة التقوى ج- ]1935[
  .947 منھاج الصالحین مسألة ]1936[]1936[
  . في معنى القصر والتمام– 1 فقھ الشریعة ج- ]1937[
  .947 م 1 منھاج الصالحین ج- ]1938[
  .947 م 1 منھاج الصالحین ج- ]1939[
  .947م  2 منھاج الصالحین ج- ]1940[
  .647 م – الشیخ محمد تقي بھجت - توضیح المسائل - ]1941[
  .7 م 1 منھاج الصالحین ج- ]1942[
  .10 م– ما یجوز السجود علیھ –ر الوسیلة  تحری-]1943[
  .552 م 1 منھاج الصالحین ج- ]1944[
  .552 م 1 منھاج الصالحین ج- ]1945[
  .720 م 1 فقھ الشریعة ج- ]1946[
  . علیھ  ما یصح السجود– سداد العباد - ]1947[
  .199 م 1 صراط النجاة ج - ]1948[
  .701 ھدایة العباد م - ]1949[
  .223 م 1 كلمة التقوى ج- ]1950[
  .898 توضیح المسائل م - ]1951[
  .552 م 2ین ج منھاج الصالح-  ]1952[
  .552 منھاج الصالحین مسألة - ]1953[
  .100م1 منھاج الصالحین ج- ]1954[
  . استفتاء- ]1955[
  .1142 المسائل اإلسالمیة س - ]1956[
  .199 م 2 صراط النجاة ج- ]1957[
  . مسجد الجبھة– العروة الوثقى - ]1958[
  .109 إرشاد السائل م - ]1959[
  .213 م 1 كلمة التقوى ج- ]1960[
  .549 منھاج الصالحین مسألة - ]1961[
  . استفتاء قدیم- ]1962[
  .714 م 1 فقھ الشریعة ج - ]1963[
  . استفتاء- ]1964[
  . علیھ  ما یصح السجود– سداد العباد - ]1965[
  .894توضیح المسائل م   - ]1966[
  .549 مسألة 2جج الصالحین  منھا- ]1967[
 – ال مانع من السجود في مسجد النبي  :وفي بعض كلماتھ قدس سره. 483 أحكام اإلسالم بین السائل واإلمام م - ]1968[

وال , وال یجب اختیار المكان الموجود فیھ حجر للصالة. وال یجوز وضع التربة,  على السجاد-لھ وسّلمصّلى اهللا علیھ وآ
لكن إن روعي ذلك بحیث ال یوجب الوھن وأخذ معھ حصیرًا للصالة وصّلى . یجب أیضًا أن یأخذ معھ حصیرًا ونحوه

لكن یؤكد االجتناب عن كل عمل یوجب الھتك . علیھا بحیث یكون ذلك متعارفًا علیھ عند سائر المسلمین فال إشكال
  .والشھرة

   استفتاء- ]1969[
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  .554 م 2 منھاج الصالحین ج- ]1970[
  . ما یصح السجود علیھ– سداد العباد - ]1971[
  .433 م 3 صراط النجاة ج- ]1972[
  .613 أجوبة اإلستفتاءات م - ]1973[
  .41 – مسائل متفرقة – مناسك الحج - ]1974[
  .1352 الملحق - ]1975[
  . موقع السید السیستاني- ]1976[
  .521رة م  فتاوى الحج والعم- ]1977[
  . استفتاء - ]1978[
  .147 م 2الحج ج مسائل - ]1979[
  .1132 المسائل اإلسالمیة س - ]1980[
  .180 أجوبة االستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]1981[
   .517س :  استفتاءات حج وعمره - ]1982[
   .3م :  أربعون مسألة كثیرة االبتالء في الحج والعمرة -]1983[
  .846م :  مسألة 700 -]1984[
  .51 ، بین المكلف والفقیھ م 224 م 1 كلمة التقوى ج- ]1985[
  .651 م 2 الفتاوى الجدیدة ج - ]1986[
  .530 أحكام اإلسالم بین السائل واإلمام م -  ]1987[
  .257 م 1 صراط النجاة ج- ]1988[
  .258 م 1 صراط النجاة ج- ]1989[
  .1366 الملحق مسألة - ]1990[
  . استفتاء- ]1991[
  . المسألة الحادیة عشر– الفصل الثالث في اللواحق والفروع - صالة الجماعة – سداد العباد -]1992[
  .178 أجوبة االستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]1993[
  . نقًال عن كتاب الحبوة المصدق من قبل مكتب سماحتھ - ]1994[
  .  یفھم من فتاواه قدس سره- ]1995[
  . استفتاء- ]1996[
  .538س , 3 ملحق مناسك الحج ]1997[
   .171ص : لحج والعمرة أسئلة ا:  جامع المسائل - ]1998[
  .541س  : 3 ملحق مناسك الحج - ]1999[
  . نقًال عن الحبوة المصدق من قبل مكتب سماحتھ- ]2000[
  .1408س  : 4 صراط النجاة - ]2001[
   .171ص : أسئلة الحج والعمرة :  جامع المسائل - ]2002[
  .1409س  : 4 صراط النجاة - ]2003[
  . استفتاء خطي- ]2004[
  . كسابقھ- ]2005[
  . نقًال عن كتاب الحبوة- ]2006[
  .649 م 2 الفتاوى الجدیدة ج- ]2007[
   ، م 370 أجوبة اإلستفتاءات م - ]2008[
  .181 أجوبة االستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]2009[
  .370 الباب الثالث م – تحریر المناسك - ]2010[
  .2 مسائل متفرقة م – مناسك الحج - ]2011[
  .171ص : أسئلة الحج والعمرة :  جامع المسائل - ]2012[
  .402س , 1 ملحق مناسك الحج - ]2013[
   .1404س  : 4صراط النجاة  - ]2014[
  .547س :  مسألة 700 -]2015[
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  . استفتاء- ]2016[
   .507س :  استفتاءات حج وعمره -]2017[
  .650 م 2 الفتاوى الجدیدة ج - ]2018[
   .509س :  استفتاءات حج وعمره - ]2019[
  .397س  : 1ملحق مناسك الحج   -]2020[
  . نقًال عن كتاب الحبوة المصدق من قبل مكتب سماحتھ- ]2021[
  .1410س  : 4 صراط النجاة -]2022[
  . استفتاء- ]2023[
   .512:  استفتاءات حج وعمره - ]2024[
  .369 الباب الثالث م –حریر المناسك  ت- ]2025[
ما رأي سماحتكم حول إقامة الشیعة : س: وفي موقعھ وجھ لھ السؤال التالي. 9 مسائل متفرقة م – مناسك الحج - ]2026[

ھذا العمل مخالف لحفظ الوحدة وموجب  : جماعة في الفنادق ومنازل سكن القوافل في مكة والمدینة؟فأجابلصالة ال
على المؤمنین المشاركة في صلوات . لجلب األنظار واالنتقاد والتفوه بما ال یلیق من قبل اآلخرین وھو غیر جائز

  . الجماعة في المساجد لحفظ الوحدة
  .420س  : 2 ملحق مناسك الحج - ]2027[
  .دق من قبل مكتب سماحتھ نقًال عن كتاب الحبوة المص- ]2028[
  .177 أجوبة االستفتاءات الجدیدة م – مناسك الحج - ]2029[
  .54 مسال متفرقة م – مناسك الحج - ]2030[
  .170ص : أسئلة الحج والعمرة :  جامع المسائل - ]2031[
  . نقًال عن كتاب الحبوة المصدق من قبل مكتب سماحتھ- ]2032[
  .436س  : 3 النجاة  صراط]2033[
   .1403س  : 4 صراط النجاة ]2034[
  .869 ، الملحق الموحد م 412, 411س : 1 ملحق مناسك الحج ]2035[
  .439م :  مسألة 700 ]2036[
  .533س  : 3 ملحق مناسك الحج ]2037[
  .525س :  فتاوى الحج والعمرة ]2038[
  .550م :  مسألة 700 ]2039[
  .196 ملحق السیستاني مسألة - ]2040[
  . اتضحت آراء الفقھاء مما ذكر فالتنعیم یعد جزءًا من مكة الجدیدة- ]2041[
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  فھرس الكتاب المفصل
 :اإلستطاعة:الباب األول 

 ھل یمنع وجود الدین عن تحقق االستطاعة؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
  ھل اإلقتراض للحج یحقق اإلستطاعة؟ :﴿المسألة الثانیة﴾ 
 . الحقوق الشرعیة وتحقق اإلستطاعة :﴿المسألة الثالثة﴾

 .ستطاعة من ملكیة إلى بذلیة تحویل اإل :﴿المسألة الرابعة﴾ 
ھل یشترط في االستطاعة وجود ثمن الھدي أم یكفي القدرة على : ﴿المسألة الخامسة﴾ 

 الصیام؟
  ھل یجب الفحص عن االستطاعة؟    :﴿المسألة السادسة﴾ 
ما حكم من تحققت لدیھ اإلستطاعة وكان جاھًال بھا أو غافًال إلى أن : ﴿المسألة السابعة﴾ 

 زالت؟
 :النیابة: لباب الثاني ا  

 ھل یجوز استنابة المعذور في بعض األعمال؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
 ھل یجوز استنابة من یضطر لمرافقة النساء والضعفاء في نفرھم من  :﴿المسألة الثانیة﴾ 

 المشعر؟
 النائب ھل یعمل على وفق تقلیده أم على وفق تقلید المنوب عنھ؟: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

 .لمسألة الرابعة﴾ نیة النائب الثاني عن النائب األول﴿ا
ھل یصح أن آتي بالحج أو العمرة عن نفسي ونیابة عن الغیر في : ﴿المسألة الخامسة﴾ 

 المستحب؟
 ما حكم النیابة عن اإلمام صاحب الزمان؟: ﴿المسألة السادسة﴾ 
 .[2040]النائب یأتي بالوضوء عن نفسھ ولیس نیابة: ﴿المسألة السابعة﴾ 
 لو اشتبھ النائب وجاء بالوضوء نیابة عن المنوب ھل یصح؟: ﴿المسألة الثامنة﴾ 

 ھل غسل اإلحرام یأتي بھ النائب عن نفسھ أم عن المنوب عنھ؟: ﴿المسألة التاسعة﴾ 
 : المواقیت: باب الثالثال

 ھل یتعین اإلحرام من داخل مسجد الشجرة؟ وكیف تحرم الحائض؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
 .میقات قرن المنازل:﴿المسألة الثانیة﴾ 
 ھل یجوز اإلحرام من جدة؟: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

 ھل یتعین اإلحرام لحج التمتع من مكة القدیمة؟: ﴿المسألة الرابعة﴾ 
 .استشكال الشیخ زین الدین في ما یسمى بالجحفة: ة الخامسة﴾ ﴿المسأل

 ھل یصح اإلحرام من التنعیم لعمرة التمتع لغیر المقیم في مكة؟: ﴿المسألة السادسة﴾ 
 ھل المحاذاة میقات؟: ﴿المسألة السابعة﴾ 
 ھل تكفي المحاذاة بالطائرة؟: ﴿المسألة الثامنة﴾ 
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clipart
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 : اإلحرام وتروكھ: الباب الرابع
 ھل تتوقف صحة نذر الزوجة على إذن زوجھا؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
 صیغة النذر: ﴿المسألة الثانیة﴾ 
 ھل یصح النذر باإلحرام قبل المیقات إذا كان یستلزم التظلیل ؟: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

 ات؟ھل یلحق الیمین والعھد بالنذر في جواز تقدیم اإلحرام بھ على المیق: ﴿المسألة الرابعة﴾ 
              ھل یكفي غسل اإلحرام عن الوضوء؟: ﴿المسألة الخامسة﴾ 
 ھي ینتقض غسل اإلحرام بأكل أو لبس ما ال یجوز على المحرم؟: ﴿المسألة السادسة﴾ 
 .الغسل اإلحتیاطي: ﴿المسألة السابعة﴾ 
  ثوبي اإلحرام حالة عقده؟  ھل یجب على المرأة أن تلبس: ﴿المسألة الثامنة﴾ 

 ھل یعتبر في اإلحرام العزم على ترك محرماتھ؟: مسألة التاسعة﴾ ﴿ال
 الحاج ھل یأتي بالتلبیة في مسجد الشجرة أم في البیداء؟: ﴿المسألة العاشرة﴾ 

 متى یقطع المتمتع بالعمرة تلبیتھ؟: ﴿المسألة الحادیة عشر﴾ 
 ھما باإلبرة؟ھل یجوز عقد اإلزار أو الرداء أو وصل أحد: ﴿المسألة الثانیة عشر﴾ 
 ھل یجوز للمحرم أن یلقى ثوب إحرامھ ردائھ أو إزاره؟: ﴿المسألة الثالثة عشر﴾ 

 .ثوبي اإلحرام المزخرفین: ﴿المسألة الرابعة عشر﴾ 
 .خیاطة أطراف اإلحرام ووجود قطعة بھ مخیطة: ﴿المسألة الخامسة عشر﴾ 
 مخیطًا؟ھل یجوز لبس الھمیان وإن كان : ﴿المسألة السادسة عشر﴾ 
 ھل یجوز لبس النعل المخیط؟: ﴿المسألة السابعة عشر﴾ 
 .تنجس ثوب اإلحرام: ﴿المسألة الثامنة عشر﴾ 

 .تنجس بدن المحرم: ﴿المسألة التاسعة عشر﴾ 
 .استخدام الكمام: ﴿المسألة العشرون﴾ 

 .استعمال المرأة للمندیل في مسح وجھھا: ﴿المسألة الحادیة والعشرون﴾ 
 ھل یجوز استعمال الجوال إذا استلزم تغطیة اإلذن؟: ة الثانیة والعشرون﴾ ﴿المسأل

 .تنشیف المحرم لمقدم رأسھ:﴿المسألة الثالثة والعشرون﴾ 
 كیف تستتر المرأة من األجنبي؟: ﴿المسألة الرابعة والعشرون﴾ 

 ما ھي أحكام التظلیل؟: ﴿المسألة الخامسة والعشرون﴾ 
 [2041]ھل یجوز التظلیل من التنعیم لداخل مكة؟ : رون﴾ ﴿المسألة السادسة والعش

  الشمسیة؟ ھل یجوز للمحرم لبس النظارة: ﴿المسألة السابعة والعشرون﴾ 
 عدسات الطبیة الملونة للمحرم أو المحرمة؟ما حكم لبس ال: ﴿المسألة الثامنة والعشرون﴾ 

 .تسریح الشعر حال اإلحرام: ﴿المسألة التاسعة والعشرون﴾ 
 ھل یجوز استعمال المسواك أو فرشاة األسنان إذا استلزم خروج الدم؟: ﴿المسألة الثالثون﴾ 

 ؟ھل تحرم المفاخرة حال اإلحرام وما المقصود منھا: ﴿المسألة الحادیة والثالثون﴾ 
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 . استعمال الطیب واألقوال فیھ :﴿المسألة الثانیة والثالثون﴾ 
 ؟ ھل یجوز استعمال الصابون والشامبو المعطر :﴿المسألة الثالثة والثالثون﴾ 

  ما حكم الدار صیني والزنجبیل وأمثالھما؟  :﴿المسألة الرابعة والثالثون﴾ 
 .أكل الفاكھة وشمھا: ﴿المسألة الخامسة والثالثون﴾ 

 ھل یجوز شم طیب الكعبة الفعلي؟: ﴿المسألة السادسة والثالثون ﴾ 
 .النظر إلى المرآة: ﴿المسألة السابعة والثالثون﴾ 
 .النظر إلى األمور الصقیلة العاكسة: ﴿المسألة الثامنة والثالثون﴾ 

 :الكفارات ومحلھا ومصرفھا: الباب الخامس
 .محل ذبح الكفارة: ﴿المسألة األولى﴾ 

 .ھل یعتبر اإلیمان في الذابح: لمسألة الثانیة﴾ ﴿ا
 .مصرف الكفارة: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

 .فقدان الفقیر ووكیلھ: ﴿المسألة الرابعة﴾ 
 ھل یضمن الحاج لو ذبح الكفارة ولم یجد فقیرًا وال وكیلھ؟: ﴿المسألة الخامسة﴾ 

 .إحرام الحائض وطوافھا: الباب السادس 
 .حیض المرأة حین اإلحرام مع العلم بعدم ادراك عمرة التمتع:﴿المسألة األولى﴾ 
 .انكشاف ادراك العمرة بعد اإلحرام لحج اإلفراد: ﴿المسألة الثانیة﴾ 
 .انكشاف عدم ادارك العمرة بعد اإلحرام لھا بتصور حصول الطھر: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

 .اإلحرام بالنسك الذي في علم اهللا : ﴿المسألة الرابعة﴾ 
 .تأخیر الحائض أعمال العمرة عمدًا إلى أن نزل الدم وفاتت العمرة: ﴿المسألة الخامسة﴾ 
 .نزول الدم بعد اإلحرام مع امكان اإلنتظار لتأدیة العمرة بعد الطھر: ﴿المسألة السادسة﴾ 
 .لو حاضت بعد اإلحرام بنحو ال یمكنھا تأدیة العمرة: ﴿المسألة السابعة﴾ 

 .إذا حاضت المرأة أثناء طوافھا: ﴾ ﴿المسألة الثامنة
 .إذا حاضت بعد طوافھا وقبل صالتھ: المسألة التاسعة﴾ 

 .إذا قلبت عمرتھا حج إفراد بظنھ حیضًا فبان استحاضة وھي في عرفة: ﴿المسألة العاشرة﴾ 
 :الطواف: الباب السابع 

 ھل یتعین الطواف في ما دون المقام؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
 ما حكم الطواف من الطابق العلوي؟:  الثانیة﴾ ﴿المسألة

 .وضع الطائف یده على الشاذروان: ﴿المسألة الثالثة﴾ 
 .وضع الطائف یده على الحجر: ﴿المسألة الرابعة﴾ 

  أثناء الطواف؟ ما حكم من أحدث: ﴿المسألة الخامسة﴾ 
 كیف یطوف المعذور في طھارتھ؟: ﴿المسألة السادسة﴾ 

 .سلس الریح: بعة﴾ ﴿المسألة السا
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 ما ھي أحكام المستحاضة إذا أرادت الطواف؟: ﴿المسألة الثامنة ﴾ 
  ھل یعفى في الطواف عن النجاسة المعفو عنھا في الصالة؟ :﴿المسألة التاسعة﴾ 
 .اإلختیار في الطواف: ﴿المسألة العاشرة﴾ 

 .حصول الخلل وعدم القدرة على الرجوع: ﴿المسألة الحادیة عشر﴾ 
 .تیقن حصول الخلل في شوط سابق:﴿المسألة الثانیة عشر﴾ 
 .حصول الخلل في ستر الطائف: ﴿المسألة الثالثة عشر﴾ 

 .تحدیدات للمواالة في أشواط الطواف: ﴿المسألة الرابعة عشر﴾ 
 .أحكام قطع الطواف: ﴿المسألة الخامسة عشر﴾ 
 فھ من أول؟ھل یجوز قطع الطواف واستئنا: ﴿المسألة السادسة عشر﴾ 
 ھل یمكن اإلستنابة في بعض أشواط الطواف؟: ﴿المسألة السابعة عشر﴾ 
 ما حكم ما لو نقص من طوافھ سھوًا؟: ﴿المسألة الثامنة عشر﴾ 

 ما حكم الزیادة في الطواف سھوًا؟: ﴿المسألة التاسعة عشر﴾ 
 ما حكم الشك في النقیصة بعد االنصراف؟: ﴿المسألة العشرون﴾ 

 ما حكم كثیر الشك في الطواف؟: ة الحادیة العشرون﴾ ﴿المسأل
 .اإلستمرار في الطواف مع الشك رجاء زوالھ: ﴿المسألة الثانیة والعشرون﴾ 
ھل یتحقق اإلحتیاط باإلتیان بسبعة أشواط بنیة األعم من التمام :﴿المسألة الثالثة والعشرون﴾ 

 واإلتمام ؟
 .لمندوب بعد اإلحرام وقبل الوقوف بعرفةالطواف ا:﴿المسألة الرابعة والعشرون﴾ 

 :صالة الطواف : الباب الثامن 
 .صالة الطواف وزحمة ما حول المقام: ﴿المسألة األولى﴾ 

 ﴿المسألة الثانیة﴾ ھل یجوز تشكیل حلقات ألجل صالة الطواف ؟
 .صالة الرجل بجنب المرأة في ركعتي الطواف: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

 .صالة الطواف وحسن القراءة: ة﴾ ﴿المسألة الرابع
 .القراءة الملحونة في صالة الطواف عن جھل قصوري:﴿المسألة الخامسة﴾ 
 .القراءة الملحونة في صالة الطواف عن جھل تقصیري:﴿المسألة السادسة﴾ 
 .إقامة الجماعة بین الطواف وصالتھ: ﴿المسألة السابعة﴾ 

 .لعرفیة بین الطواف وصالتھ﴿المسألة الثامنة﴾ اإلخالل بالمبادرة ا
 :السعي : الباب التاسع 

 . السعي في القسم المستحدث :﴿المسألة األولى﴾ 
 .السعي من الطابق الثاني: ﴿المسألة الثانیة﴾ 
 .حكم ركوب العربة اختیارًا: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

 .حكم النوم حالة ركوب العربة: ﴿المسألة الرابعة﴾ 
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 .المواالة في السعي: ﴿المسألة الخامسة﴾ 
 . الشك في أثنائھ  :﴿المسألة السادسة﴾ 
 .الشك في نقصان األشواط قبل التقصیر: ﴿المسألة السابعة﴾ 
 .الزیادة في السعي عن جھل: ﴿المسألة الثامنة﴾ 

 .الزیادة في السعي عن خطأ أو سھو: ﴿المسألة التاسعة﴾ 
 .ط السعياإلستنابة في بعض أشوا: ﴿المسألة العاشرة﴾ 
 .تأخیر السعي عن الطواف إلى یوم آخر: ﴿المسألة العاشرة﴾ 

 :التقصیر : الباب العاشر 
 ھل یكفي في التقصیر قص الظفر؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
 ھل یكفي تقصیر المخالف للمؤمن؟: ﴿المسألة الثانیة﴾ 
 .احتیاط حسن: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

 .یر مكةالتقصیر في غ:﴿المسألة الرابعة﴾ 
 .تقصیر المحرم لغیره: ﴿المسألة الخامسة﴾
 :أحكام الدخول والخروج من مكة: الباب الحادي عشر 

 .دخول مكة الجدیدة أو الحرم بال إحرام:﴿المسألة األولى﴾ 
 ھل یجب الخروج على من دخل مكة بال إحرام؟: ﴿المسألة الثانیة﴾ 
 لرجوع فھل یتعین علیھ اإلحرام من جدید؟لو خرج من مكة وأراد ا: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

 ھل ھناك فرق في الحكم السابق بین كون العمرة عن نفسھ أو نیابة؟: ﴿المسألة الرابعة﴾ 
  من علیھ طواف النساء ھل یجوز لھ دخول مكة بال إحرام؟:﴿المسألة الخامسة﴾ 
 لل منھا؟ھل یجوز للمحرم بعمرة التمتع الخروج قبل التح: ﴿المسألة السادسة﴾ 
 ھل یجوز الخروج من مكة بین عمرة التمتع وحجھ؟: ﴿المسألة السابعة﴾ 
  ھل یثبت الحكم في المسألة السابقة حتى لو كان عالمًا بطرو الحاجة  :﴿المسألة الثامنة﴾ 

 قبل إحرامھ للعمرة؟  
 ھل المنع یشمل غار النور؟: ﴿المسألة التاسعة﴾
نقل من حي في مكة الجدیدة إلى آخر وإن كان عن طریق ھل یجوز الت: ﴿المسألة العاشرة﴾

 منى؟
 لو خرج من مكة بعد عمرة تمتعھ وعاد إلیھا في شھر جدید؟: ﴿المسألة الحادیة عشر﴾ 
 .اإلتیان بعمرة مفردة بین عمرة التمتع وحجھ: ﴿المسألة الثانیة عشر﴾ 
 . بعد اإلتیان بعمرتھاإلضطرار لعدم اإلتیان بحج التمتع: ﴿المسألة الثالثة عشر﴾ 

 :الوقوف بعرفة: الباب الثاني عشر 
 ما حكم ما إذا حكم قاضي العامة بالھالل على خالف ما علیھ الخاصة ؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
 .نوم الحاج طیلة فترة الوقوف: ﴿المسألة الثانیة﴾ 
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 :الوقوف بمزدلفة : الباب الثالث عشر 
 یت أو الوقوف لیلة العید في مزدلفة ؟ھل یجب المب: ﴿المسألة األولى﴾ 
 ھل یجوز للنساء والضعفاء أن ینفروا من المزدلفة قبل نصف اللیل ؟: ﴿المسألة الثانیة﴾ 
ھل یجوز الخروج إلى مكة لیلة العید والمبیت فیھا والرجوع إلى المشعر :﴿المسألة الثالثة﴾ 

 قبل الفجر؟
جزة اإلفاضة لیًال من المزدلفة إلى مكة للنوم فیھا ھل یجوز للنساء والع: ﴿المسألة الرابعة﴾ 

 ثم العود؟
 إلى منى صباحًا للرمي وغیره؟  

ھل یجب على من رافق النساء والضعفاء في نفرھم من مزدلفة الرجوع : ﴿المسألة الخامسة﴾ 
 ؟

 للوقوف اإلختیاري؟
 :الرمي یوم النحر: الباب الرابع عشر
 .فر من المشعر لیًالرمي من ن: ﴿المسألة األولى﴾ 
  .الرمي على الجدار المستحدث بدًال عن الجمرة: ﴿المسألة الثانیة﴾ 
 .رمي جمرة العقبة مستقبًال القبلة: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

 .المواالة في رمي الحصیات: ﴿المسألة الرابعة﴾ 
 .اإلستنابة في رمي بعض الحصیات:﴿المسألة الخامسة﴾ 
 :ذبح یوم النحرال: الباب الخامس عشر

 ھل یجوز التعویل على إخبار البائع بتوفر شرائط الھدي؟:﴿المسألة األولى﴾ 
   ما حكم تأخیر الذبح عن یوم العید ؟ :﴿المسألة الثانیة﴾ 
 :مكان الذبح: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

وي ھل یشترط أن یكون الذابح شیعیًا إثني عشریًا ؟ و من الذي ین: ﴿ ﴿المسألة الرابعة﴾ 
  منھما؟

  ؟)ستانلس استیل(ھل یكفي الذبح بالحدید المقوى : ﴿المسألة الخامسة﴾ 
 .لو ذبح فانكشف كونھ ناقصا أو مریضا أو صغیرًا: ﴿المسألة السادسة﴾ 
  .مصرف الھدي: ﴿المسألة السابعة﴾ 

 :الحلق أو التقصیر: الباب السادس عشر
لنفر من المشعر لیًال أن یوكلوا في الذبح ویحلقوا ھل یجوز لمن جاز لھم ا: ﴿المسألة األولى﴾ 

 أو یقصروا؟
 ھل یتعین الحلق على الصرورة؟: ﴿المسألة الثانیة﴾ 
  ما ھي آلة الحلق ؟  :﴿المسألة الثالثة﴾ 

  ھل یجوز تأخیره عن یوم النحر؟ :﴿المسألة الرابعة﴾ 
   ھل یجوز ایقاعھ لیًال؟ :﴿المسألة الخامسة﴾ 
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 :من أراد الحلق وعلم أّن الحّالق یجرح رأسھ: سادسة﴾ ﴿المسألة ال
 :أعمال مكة: الباب السابع عشر
 ھل یجوز تقدیم أعمال مكة على الوقوفین؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
 وما الذي یجوز تقدیمھ؟: ﴿المسألة الثانیة﴾ 
 العذر بعد ذلك؟إذا قدم ما یجوز تقدیمھ فھل یجب علیھ إعادتھ إذا انتفى : ﴿المسألة الثالثة﴾ 

لو طاف المتمتع و صلى و سعى و لم یطف طواف النساء فما الذي یحل : ﴿المسألة الرابعة﴾ 
  لھ؟

 :المبیت بمنى: الباب الثامن عشر
 .األصناف التي ال یجب علیھم المبیت بمنى: ﴿المسألة األولى﴾ 
 ھل یتعین النصف األول؟: ﴿المسألة الثانیة﴾ 
  كیف یحدد النصف؟:﴿المسألة الثالثة﴾ 

ما حكم من خرج ذاھبًا لمنى وأصابھ زحام غیر متوقع منعھ من الوصول : ﴿المسألة الرابعة﴾ 
 قبل منتصف اللیل؟
 :الرمي أیام التشریق :الباب التاسع عشر
 .حكم ما لو أصابت الحصاة غیر الجمرة أوًال: ﴿المسألة األولى﴾ 
 .تالمریض ورمي الجمرا:﴿المسألة الثانیة﴾ 
 .وقت الرمي في أیام التشریق: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

 .قضاء الرمي : ﴿المسألة الرابعة﴾ 
 :العمرة : الباب العشرون

 ھل تجب العمرة المفردة على النائي عن مكة إذا استطاع لھا دون الحج؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
   ما ھو مقدار الفصل بین العمرتین؟ :﴿المسألة الثانیة﴾ 

  ھل یجوز للحائض أن تحرم للعمرة المفردة مع علمھا أنھا لن تطھر ؟: ألة الثالثة﴾ ﴿المس
 متى یمكن أن تنقلب العمرة المفردة إلى عمرة تمتع؟: ﴿المسألة الرابعة﴾ 

 ھل یجوز لمن لم یطف طواف النساء أن یحرم لعمرة جدیدة؟: ﴿المسألة الخامسة﴾ 
 لنساء بتعدد النسك؟ھل یتعدد طواف ا: ﴿المسألة السادسة﴾ 

 :القصر والتمام : الباب الحادي والعشرون 
 ھل التخییر في مكة والمدینة یخص المسجدین أم یعم تمام المدینتین ؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
 ھل یضر باإلقامة قصد الخروج لما دون المسافة بعض الوقت؟: ﴿المسألة الثانیة ﴾ 
 لتي تسقط في السفر؟ما ھي النوافل ا: ﴿المسألة الثالثة﴾ 

 :التقیة : الباب الثاني والعشرون
 ما حكم السجود على القرطاس المتخذ مما ال یصح السجود علیھ؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
 ما حكم السجود على األحجار الكریمة؟: ﴿المسألة الثانیة﴾ 
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 ما حكم السجود على السجاد في الصالة مع المخالفین؟: ﴿المسألة الثالثة﴾ 
 ما حكم الصالة خلف المخالف؟: ﴿المسألة الرابعة﴾ 

 في الصالة خلف المخالف ھل ینوي المؤمن صالة الجماعة؟ : ﴿المسألة الخامسة﴾ 
 ھل یجتزئ بالصالة خلف المخالف جمعة عن الظھر؟: ﴿المسألة السادسة﴾ 
 .الصالة خلف المخالف قبل زوال الحمرة المشرقیة: ﴿المسألة السابعة﴾ 

 ھل تصح الصالة جماعة خلف المخالف باالستدارة حول الكعبة المشرفة ؟: سألة الثامنة﴾ ﴿الم
 ما حكم الصالة جماعة خلف المخالف مع عدم اتصال الصفوف؟: ﴿المسألة التاسعة﴾ 
 .الصالة خلف المخالف في الطوابق العلیا: ﴿المسألة العاشرة﴾ 

 .العزیمة في جماعتھقراءة المخالف آیة : ﴿المسألة الحادیة عشر﴾ 
 ھل یجوز إقامة الجماعة في الفنادق في مكة والمدینة؟: ﴿المسألة الثانیة عشر﴾ 
 :مسألتان :الباب الثالث والعشرون

 ھل یجوز التوضؤ من ماء زمزم المعد للشرب ؟: ﴿المسألة األولى﴾ 
بوي فرادى أو الصالة أیھما أفضل الصالة في المسجد الحرام و المسجد الن: ﴿المسألة الثانیة﴾ 

 في المنزل جماعة؟
  التعلیقات الختامیة

 المصادر
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