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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

للعـ  علـحم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسـالم علـحم دمـد وآلـط الطيبـني الطـاهري ، وا
 أعدائهم أمجعني.

 يف بيان مسائل احلج وأحكامط وآدابط.)مناسك الحج( أما بعد: فهذه رسالة 
 وال بأس بأن نذكر بعض األحاديث الواردة يف أمهية احلج:

 .(1)«احلجة ثواهبا اجلنة، والعمرة كفارة لكل ذنب: »)ص(قال رسول اهلل 
روا، تصــأ أبــدانكم، وت ســق أر اقكــم، حّجــوا واع مــ: »)ع(وقــال اإلمــام علــي بــ  احلســني 

 .(2)«وتكفون مؤونات عيالكم
احلاج مغفور لط، وموجوب لط اجلنة، ومسـ أن  لـط العمـل، ودفـوأ يف أهلـط : »)ع(وقال 

 .(3)«ومالط
بــا اإلســالم علــحم ىــل: علــحم الصــالة واللكــاة واحلــج والصــوم : »)ع(وقــال اإلمــام البــاقر 

 .(4)«بالوالية والوالية ومل يناد بشيء كما نودي
 .(5)«احلاج ال يلال عليط نور اهلل ما مل يلم بذنب: »)ع(وقال اإلمام الصادق

 .(0)«درهم تنفقط يف احلج أفضل م  عشري  أل  درهم تنفقها يف حق: »)ع(وقال 
مــ  مــات ومل جــج حجــة اإلســالم ومل كنعــط مــ  ذلــ  حاجــة   ــ  بــط أو : »)ع(وقــال 

                                                           
 .2ح 153ص 2الكايف: ج (1)
 .1ح 151ص 2الكايف: ج (2)
 .1ح 151ص 2الكايف: ج (3)
 .1ح 11ص 1الكايف: ج (4)
 .11ح 155ص 2الكايف: ج (5)
 .15ح 155ص 2كايف: جال (0)
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 .(7)«ان كنعط فليمت يهودياً أو نصرانياً مرض ال يطيق فيط احلج أو سلط
ــــوفر شــــرو ط مــــ   ــــط مــــق ت هــــذا باإل ــــافة ج  أن احلــــج ركــــ  مــــ  أركــــان اإلســــالم، ووجوب

  روريات الدي ، وتركط معصية كبرية.
 
 

 أقسام الحج
 

 احلج جما واجب أو مس  ب، والواجب منط علحم ثالثة أقسام: : 1المسألة 
علـحم مـ  تـوفرت فيـط الشـرو  الـر سـ ذكر قريبـاً جن األول: )حجة اإلسـالم(، وهـي واجبـة 

 شاء اهلل تعا ، وال جيب احلج بأصل الشرع جال مرة واحدة.

 الثاين: ما جيب بالنذر وما يف معناه م  العهد واليمني.
 الثالث: ما جيب باالس يجار للنيابة.

 واملس  ب م  احلج ما كان غري ذل .
 

 شروط وجوب حجة اإلسالم

 رو  وجوب حجة اإلسالم ىسة: ش: 2المسألة 
 األول: البلوغ. 
 الثاين: العقل. 

 الثالث: احلرية. 
الرابــق: اإلســ طاعة مــ  الــلاد والراحلــة، ومــا يبقيــط لعيالــط، والرجــوع ج  الكفايــة مــ  مــال أو 

 صنعة كك  اإلعاشة هبا. 
 اخلامل: ختلية السرب، أي: عدم وجود املانق يف الطريق.

ج مــق تــوفر شــرائطط فــوري، يعــا: جيــب علــحم املســ طيق احلــج يف وجــوب احلــ: 3المسأأألة 

                                                           
 .1ح 161ص 2الكايف: ج (7)
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أول سـنة اسـ طاع ط، فـال جيـو  لـط ال ـأذري، وجذا أذـر احلـج عـ  السـنة األو  لغـري عـذر شــرعي 
 فانط قد عصحم، واس قر احلج يف ذم ط، وجيب عليط أداؤه يف املقبل األقرب فاألقرب.

ر احلــج يف أول ســنة اســ طاع ط ولــو  علــحم املســ طيق تــوفري كــل مقــدمات ســف: 4المسأأألة 
 كانت املقدمات كثرية و ويلة.

 جيب علحم م  أراد احلج أن ي علم مسائل احلج.: 5المسألة 
علـحم املسـ طيق ـ جن مل ككنـط السـفر هفـرده ـ ان لـاب ملـة يطمـ   جليهـا لـو  : 0المسأألة 

فر مــق أول ملــة كانــت هنــات مــالت م عــددة، ولــو كــان اجلميــق مــورد ا مينانــط ال يلــلم الســ
منها، فلـو سـافر مـق غريهـا واتفـق عـدم وصـولط ج  احلـج، فلـو مل جصـل بعـدها علـحم اسـ طاعة 

 جديدة مل يك  عاصياً ومل يس قر احلج يف ذم ط.
جذا ســافر مــق ملــة ال يطمــ   جليهــا، فــون اتفــق عــدم وصــولط ج  احلــج، أ  : 7المسأأألة 

 ل، األقرب فاألقرب.واس قر احلج يف ذم ط، وعليط أن جج م  قاب
 

 حج الصبي
يس  ب احلج للصيب املميل، وتشرت  ص  ط بوذن وليط ـ كـاألب مـثاًل ـ فـوذا  : 0المسألة 

كــان حجــط مســ جمعاً لبقيــة شــرائ  الصــ ة مــا عــدا البلــوغ صــأ حجــط، لكنــط ال يكــون  ليــاً 
 ع  حجة اإلسالم.

طيعاً، صـأ حجـط وأجـلأه لو حج الصـيب املميـل وبلـب قبـل اإلحـرام وكـان مسـ : 9المسألة 
 ع  حجة اإلسالم.

لـــو حـــج مع قـــداً عـــدم بلوغـــط فنـــوف االســـ  باب،   انكشـــ  لـــط بلوغـــط، : 16المسأأأألة 
صأ حجط وأجلأه ع  حجة اإلسالم، جال جذا كان حجط بقيد االس  باب حبيث لو انكش  

 لط وجوب احلج عليط مل جج، وهذا فرض نادر جداً.
ل غــري املميـل ـ ذكــرا كــان الطفـل أو أنثــحم ـ أن يلبســط يسـ  ب لــول الطفــ: 11المسأأألة 

ثـــوإل اإلحــــرام بعــــد نـــلع مالبســــط، وان يلّقنــــط ال لبيـــة كلمــــة كلمــــة، فـــوذا مل يكــــ  الطفــــل قــــابالً 
لل لقني، نوف الول النيابة عنط ولّّب مكانط، وجّنبط درمات اإلحـرام، وأعانـط علـحم أداء مـا يقـدر 

ا ال يقـدر عليـط، وأ ـاه بـط حـول البيـت، وسـعحم بـط يف عليط م  أعمال احلج، وناب عنـط فيمـ
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املسعحم، ووق  بط يف عرفات واملشعر احلرام، وذهب بـط ج  مـ ، وأمـره برمـي اجلمـرات واحللـق 
 أو ال قصري، وبسائر أعمال احلج مثل صالة الطواه وغري ذل . 

عادلـة ـ مـ  نفقة حج الطفل ـ حىت يف اللائد عـ  نفقاتـط العاديـة جن كانـت : 12المسألة 
 مال الطفل، جال جذا كان موجباً لفقره فيكون حين ذ علحم الول.

مث  اهلـدي يكـون مـ  مـال الطفـل، وجذا مل يكـ  لـط مـال، فمـ  مـال وليـط، : 13المسألة 
 في وّ  اهلدي نيابة عنط.

كفـــارة صـــيد الطفـــل مـــ  مـــال وليـــط جذا كـــان الـــول هـــو األب، ومـــ  مـــال : 14المسأأأألة 
لول غري األب، لك  كفارة غري الصـيد فمـ  مـال الطفـل سـواء كـان الـول هـو الطفل جذا كان ا

 األب أم غري األب.
جذا كــان جذــراج الكفــارات مــ  مــال الطفــل، فــون أذرجهــا الــول مــ  مــال : 15المسأأألة 

 الطفل كفحم، وجال وجب علحم الطفل جذراجها م  مالط بعد بلوغط.
 العقل
ـ بأن يعرض لط اجلنون أحياناً ـ ال جيب عليط احلج،  اجملنون ولو كان أدوارياً : 10المسألة 

جال جذا كـان مسـ طيعاً وقـادراً علـحم أكثـر أعمـال احلـج ـ هـا فيهـا أركـان احلـج ـ يف حـال جفاق ـط، 
 فيجب عليط حين ذ، وكذل  حكم املغمحم عليط.

 الحرية
مـ  قبـل  العبد واألمة ال جيب عليهما احلج وجن كانـا مسـ طيعني ومـأذونني: 17المسألة 

املو ، نعم مق جذن املو  يصأ حجهما مس  باً، لك  ال يكفيهمـا عـ  حجـة اإلسـالم، فلـو 
 حتررا وكانا مس طيعني وجب عليهما احلج.

 
 تخلية السرب

م  شرائ  وجوب احلج، ختلية السرب وعدم وجود مـانق يف الطريـق، فـوذا  : 10المسألة 
مالــط مل جيــب عليــط احلــج، وكــذا جذا كــان كــان هنــات ذطــر يهــدد حيــاة اإلنســان أو عر ــط أو 

هنــات مــانق شــرعي، فــوذا أدف احلــج ج  تــرت واجــب أهــم مثــل اجلهــاد العيــا، أو ج  ارتكــاب 
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 معصية مفسدهتا أكثر م  مصل ة احلج، مل جيب عليط احلج حين ذ.
مــ  شــرائ  وجــوب احلــج، ســعة الوقــت ألداء مناســ  احلــج، فــوذا حصــل : 19المسأأألة 

يف وقـــت مل يصـــل معـــط ج  أداء مناســـ  احلـــج، أو اســـ طاع الوصـــول لكـــ   علـــحم االســـ طاعة
 هشقة كثرية الت  مل عادة، مل جيب عليط احلج. 

 
 االستطاعة الجسمية

االس طاعة اجلسمية م  شرائ  وجوب احلج، فم  كان مريضاً، أو ناقص : 26المسألة 
ســ نابة، أي جرســال مــ  العضــو، أو كبــري الســ  حبيــث اليســ طيق احلــج بنفســط، وجــب عليــط اال

 جج عنط نيابة، جن توفرت فيط بقية شرو  االس طاعة.
املس طيق ماالً جذا كان لط اس طاعة جسمية جيـب عليـط أن جـج بنفسـط وال : 21المسألة 

 يكفيط لو حج عنط غريه، تربعاً أو بأجرة، نعم يف احلج الندإل لو حج عنط غريه صأ.
 الزاد والراحلة

رو  وجــوب احلــج: الــلاد والراحلــة، يعــا وجــود مــا يبلغــط ج  مكــة مــ  شــ: 22المسأأألة 
املكرمـــــة ويرجعـــــط ج  بلـــــده، مـــــ  الـــــر ق ووســـــيلة الســـــفر، وذلـــــ  بقـــــدر مـــــا يناســـــب مكان ـــــط 

 االج ماعية، فوذا مل يوجد أحدمها مل جيب عليط احلج.
ريـد احلـج املعيار يف القدرة علحم اللاد والراحلة: وجودمها م  املكـان الـذي ي: 23المسألة 

منط وان مل يك  بلده، فلو سافر جنسان لل جارة مثالً ج  املدينة املنـورة، أو ج  جـدة وصـاده 
موســم احلــج، وكــان قــادراً علــحم هتي ــة الــلاد والراحلــة مــ  هنــات وجــب عليــط احلــج وجن مل يكــ  

 قادراً عليها لو كان يف بلده.
ملـ  لـط بأقـل مـ  قيم ـط امل عارفـة،  لو توقفت هتي ة اللاد والراحلـة علـحم بيـق: 24المسألة 

ومل يك  بيعط حرجاً عليط، وجب بيعط واحلج بط، ولك  جن كان بيعط حرجاً عليط مل جيـب عليـط 
 احلج.

لــو تصــاعدت مصــاره احلــج يف جحــدف الســنوات موق ــاً حبيــث تعــود ج  : 25المسأأألة 
غـــري اجمل فـــة مل جيـــل لـــط حال هـــا الطبيعيـــة بعـــدها، فـــون كـــان املســـ طيق قـــادراً علـــحم دفـــق الليـــادة 

 ال أذري ووجب عليط احلج يف نفل السنة.
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تشرت  االس طاعة م  حيث الـلاد والراحلـة ذهابـاً وجيابـاً ويف مـدة بقائـط يف : 20المسألة 
 مكة املكرمة، أما م  كان يريد البقاء يف مكة والسك  فيها فال يشرت  لط توفرها جياباً.

 
 الرجوع إلى كفاف

رت  يف وجوب احلج: الرجوع ج  كفاه، يعا ج  ما يس طيق بـط جدارة يش: 27المسألة 
نفســط وأهلــط بالفعـــل أو بــالقوة، فــوذا مل يكـــ  لــط جال راس مـــال يــدير بــط شـــؤون نفســط وعائل ـــط 

 حبيث لو صرفط يف احلج، لرجق ج  غري كفاية، مل جيب عليط احلج.
البيـت وأثـاا البيـت واملالبـل ال جيـب بيـق  ـروريات احليـاة األوليـة، مثـل : 20المسألة 

املناسبة لشأنط، وحىت مثل الك ب بالنسبة لطالب العلـم، فـال جيـب بيعهـا للـذهاب ج  احلـج، 
نعــم لــو كــان شــيء مــ  ذلــ   ائــداً علــحم مقــدار حاج ــط بــأن كــان لــط بي ــان مــثاًل، أحــدمها ال 

 حاجط لط بط، وجب بيعط واحلج بط، وهكذا غري البيت لو كان  ائداً.
لو ذرج شيء م   رورياتط عـ  مـورد اح ياجـط، كـاحللي مـثالً بالنسـبة ج  : 29لة المسأ

املرأة جذا كربت ومل يك  م عارفاً ال لي  هبا، أو هي مل ت لي  هبـا ومل يكـ  مـ  شـأنا أن الكهـا، 
 فوذا كانت هقدار يفي لل ج وجب بيعها واحلج هبا.

فط ككنـط أن يسـك  هـو وأهلـط فيـط لو كان لط بيت كلكط، وبيت حتت تصر : 36المسألة 
بال مشقة ومّنة، مل جيب عليط بيق بي ـط امللكـي لـي ج بـط، ولكـ  لـو كـان يسـك  هـو وأهلـط يف 
البيت الذي حتـت تصـرفط حبيـث مل يـر العـره بعـد ذلـ  اح ياجـط ج  بي ـط امللكـي وجـب عليـط 

 بيق بي ط واحلج بط، وهكذا حكم غري البيت مما يفي مبلغط لل ج.
لو كان كل  مبلغاً يفي لل ج، لكنط مل يك  م لوجـاً بعـد، أو مل يكـ  لـط : 31ة المسأل

بيت للسك ، أو مل يك  لط أثاا البيت، كان وجوب احلـج مقـدماً، جال جذا كـان بقـاؤه علبـاً، 
أو بــدون بيــت للســك ، أو بــال أثــاا، حرجــاً لــط وشــاقاً حبيــث مل ي  مــل عــادة، ف ين ــذ ال 

 جيب عليط احلج.
 القرض
مــ  ال كلــ  االســ طاعة ولكــ  ككنــط االســ قراض، يســ  ب لــط أن جــج : 32المسأأألة 

 بالقرض.
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لــو اســ طاع أن يســ قرض مــاالً يفــي لل ــج بــط، الجيــب عليــط اإلســ قراض،  : 33المسأأألة 
كما أنط لو اس قرض مل جيب عليط احلج أيضاً حىت وجن اك  م  تسـديد القـرض ج  صـاحبط 

 بعد ذل .
مل يك  يف يده مبلب يفـي لل ـج، لكنـط يطلـب أحـداً هقـدار ذلـ  وقـد لو : 34المسألة 

حل وقت أدائط، وجب عليط مطالب ط جن كان حس  األداء، وصـرفط يف احلـج، وكـذا لـو مل جـل 
وقــت أدائــط لكــ  املــديون لــو علــم بأنــط يريــد احلــج بــط أعطــاه  لبــط، وجــب مطالب ــط وصــرفط يف 

وكان يس طيق مراجعة م  يأذذ لط بطلبط وجب عليط احلج، وجن مل يك  املديون حس  األداء 
 مراجع ط وأذذ  لبط وصرفط يف احلج.

لــو أنكــر املــديون  لبــط، وجــب علــحم الــدائ  مراجعــة احلــاكم ـ ولــو غــري : 35المسأأألة 
الشــرعي ـ إلثبــات  لبــط وأذــذه منــط وصــرفط يف احلــج، لكــ  لــو كــان املــديون معســراً، أو كــان 

دائ  ججبــاره علــحم األداء، أو كــان يف ججبــاره حــرج لــط، أو مل يكــ  منكــراً لطلبــط ومل يســ طق الــ
 الطلب حل وقت أدائط ومل يك  املديون ليدفق الطلب باملطالبة، مل جيب عليط احلج.

لــو كــان يف يــد اإلنســان مــال يفــي لل ــج بــط، لكنــط كــان مــديوناً يف قبالــط، : 30المسأأألة 
يس طق م  أداء  لبط، فونط مل جيب عليط  حبيث لو أدف  لبط مل يقدر علحم احلج، ولو حج مل

 احلج، سواء كان  لبط حاالً أم مؤجاًل، سابقاً علحم حصول ذل  املال أم بعد حصولط.
لو كان عنده م  املال ما يفي لل ج، لكنط كان مديوناً لل قـوق الشـرعية : 37المسألة 

علـحم احلـج، وجـب عليـط  م  اخلمل واللكاة والكّفارات هقدار لو دفعها ج  أصـ اهبا مل يقـدر
 أداء ما عليط م  احلقوق الشرعية دون احلج.

كــل صــاحب فــ  وحرفــة ممــ  يرتــلق بســبب فنــط وحرف ــط، جذا حصــل علــحم : 30المسأأألة 
 جرا يفي حلجط وملصره نفسط وأهلط مدة ذهابط وجيابط، وجب عليط احلج.

للكــاة، جذا مــ  يعــيل ألجــل فقــره علــحم الوجوهــات الشــرعية مثــل اخلمــل وا: 39المسأأألة 
حصــل علــحم جرا يكفيــط وجــب عليــط االم نــاع مــ  أذــذ الوجوهــات الشــرعية، ومل جيــب عليــط 
احلج هال اإلرا، جال جذا كان مال اإلرا بقدر يغنيط ع  أذـذ الوجوهـات ويفـي لـط مـق ذلـ  

 باحلج أيضاً، فيجب عليط احلج حين ذ.
ما كلكـط حبيـث يصـبأ ال جيب احلج علحم م  لو أراد احلج للم صره كل : 46المسألة 
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 فقرياً ال مال لط، وجن كان ككنط ال عّيل بعدها باخلرييات املوقوفة علحم الفقراء مثاًل.
 عدة مسائل

املســـ طيق جن حـــج م ســـكعاً، أو هـــال غـــريه أجـــلأه، نعـــم لـــو حـــج باملـــال : 41المسأأأألة 
، ومثـ  املغصوب بطل حجط وعصحم، لك  جن هيأ ثوإل جحرامط ومالبسط عند الطواه والسـعي

 هديط م  املال احلالل، صأ حجط وجن كان آمثاً يف تصرفط يف املغصوب.
ال جيب حتصيل اإلس طاعة بسبب اإل ار أو اإلدذار، كما ال جيب عليـط : 42المسألة 

قبــول اهلبــة ممــ  يهبــط مــاالً يفــي لل ــج بــط، وكــذا ال جيــب عليــط قبــول ذدمــة أو عمــل ي قا ــحم 
تل  اخلدمة أو العمـل ممـا يليـق بشـأنط، نعـم لـو فعـل شـي اً  بسببط أجرة تفي لل ج، وجن كانت

 م  ذل  ف صل علحم مال يفي لل ج وجب عليط احلج.
لــو قبــل العمــل يف احلملــة بــأجرة تفــي لل ــج حبيــث يصــري مســ طيعاً، فــون  : 43المسأأألة 

كان عملط يف احلملة ال ي نـا  مـق أعمـال حجـط، وجـب عليـط احلـج يف تلـ  السـنة، وجن كـان 
 مق أعمال حجط وال يس طيق الوقوه بعرفات واملشـعر ـ مـثاًل ـ مل جيـب عليـط احلـج تلـ  ي نا 

السنة، كما ال جيب عليط حفظ هذا املال لي ج بط يف السنة الثانية، نعـم لـو بقـي يف يديـط ج  
 السنة الثانية وكان يفي لل ج وجب عليط احلج.

هـو أيضـاً، بـأن كانـت األجـرة تفـي  لو قبل احلج النيـاإل بـأجرة اسـ طاع هبـا: 44المسألة 
حلّجني ـ مثاًل ـ فـون مل تكـ  النيابـة مقيـدة بـاحلج يف هـذه السـنة أو منصـرفة جليهـا، وجـب عليـط 
احلج ع  نفسط أواًل، وحج يف السنة الثانية احلج النيـاإل، وجن كانـت النيابـة مقيّـدة هبـذه السـنة 

  عنـط وجـوب احلـج جال جذا بقـي املـال يف أو منصرفة جليها وجب عليـط احلـج النيـاإل أواًل، وسـق
 يديط ج  السنة الثانية وكان يفي باحلج.

لو كان لط مـ  املـال مقـدار ال يعلـم بأنـط يفـي لل ـج أم ال، وذلـ  ألنـط ال : 45المسألة 
يعلم مقدار كلفة احلج، أو يعلم مقدار كلفة احلج لك  ال يعلـم مقـدار مـا عنـده، وجـب عليـط 

 الف ص يف الصورتني.
لـو كـان لـط مـال يفـي لل ـج لكنـط مل يكـ  يف م ناولـط، فـون اسـ طاع تناولـط : 40المسألة 

ولـو ب وكيــل الغـري ومــا أشـبط، وجــب عليــط احلـج، وأمــا جذا مل يسـ طق مــ  تناولـط بكــل صــورة، مل 
 جيب عليط احلج ما دام تناولط م عذراً. 
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ج، مل جيــب لــو حصــل علــحم مــال يفــي لل ــج، لكــ  مل يكــ  يف وقــت احلــ: 47المسأأألة 
عليــط حفــظ اســ طاع ط ج  وقــت احلــج، بــل جيــو  لــط صــره ذلــ  املــال يف مــا ج ــاج جليــط، أو 
ينفقــط علــحم اآلذــري ، أو يهبــط ملــ  يشــاء، نعــم لــو بقــي يف يديــط ج  وقــت احلــج وجــب احلــج 

 عليط.
لو تل  املال الذي كان يفي لل ج، سواء تلـ  قبـل السـفر ج  احلـج، أم : 40المسألة 

اء، أم بعده،فونط يكشـ  عـ  عـدم اسـ طاع ط وعـدم وجـوب احلـج عليـط، فـوذا اسـ طاع يف األثن
 بعد ذل  وجب عليط احلج.

لو غفل ع  انط كل  مبلغاً يفي لل ـج، أو غفـل عـ  وجـوب احلـج عليـط، : 49المسألة 
ومل جصل لط اإلل فاه جال بعد تل  املال، أو انقضاء وقـت احلـج، مل يسـ قر عليـط احلـج، نعـم 

 قي املال يف يديط ج  السنة الثانية وجب عليط احلج.لو ب
لــو حــج مــ  مل يكــ  مســ طيعاً، عــ  نفســط، أو عــ  غــريه، مل يكفــط عــ  : 56المسأأألة 

 حجة اإلسالم، فوذا اس طاع بعد ذل  وجب عليط احلج.
املع قد لعدم اس طاع ط لو حج ندباً بقصد ام ثال األمر امل وجط جليط فعـاًل، : 51المسألة 

نكش  انط كـان مسـ طيعاً، أجـلأه حجـط هـذا عـ  )حجـة اإلسـالم(، لكـ  لـو كـان النـدب   ا
قيداً حبيث لو كان واجباً عليط مل جج، مل يكفط حجط هذا ع  )حجة اإلسـالم( ووجـب عليـط 

 احلج جذا اس طاع بعد ذل .
يســ  ب ملــ  حــج حجــة اإلســالم أن جــج مــرة ثانيــة وثالثــة وهكــذا، كمــا : 52المسأأألة 

لط أن جج ع  اآلذري  تربعاً، أو يطوه عنهم ويصلي صالة الطواه عنهم، احياًء  يس  ب 
 وهو آكد وأشد اس  باباً. iكانوا أم أمواتاً، كما يس  ب ذل  أيضاً ع  املعصومني

لو حج امللال    اس بصر، فون كـان قـد حـج  بـق مذهبـط وجن مل يكـ  : 53المسألة 
مــذهبنا وجن مل يكــ   بــق مذهبــط، كفــاه ومل  ــب صـ ي اً يف مــذهبنا، أو حــج صــ ي اً وفــق 

 عليط اإلعادة، لك  لو حج با الً يف مذهبط ويف مذهبنا مل يكفط ووجبت عليط اإلعادة
 الحج البذلي

كمـــا حتقـــق االســـ طاعة هلـــ  اإلنســـان مـــا يفـــي لل ـــج، كـــذل  ت  قـــق : 54المسأأأألة 
اً أم م عــدداً، بــذل الــلاد االســ طاعة ببــذل شــلص لــط مــا يفــي بــاحلج، ســواء كــان البــاذل واحــد
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والراحلة أم بذل ما يعادهلما، تكّفل الباذل هو بنفسط أم أوصحم بـط مـدير احلملـة مـثاًل، أم غـري 
ذلــ ، فــون املبــذول لــط يكــون مســ طيعاً وجيــب عليــط احلــج يف نفــل الســنة وجيليــط عــ  )حجــة 

 اإلسالم(.
رجــوع مــ  احلــج، وجــب املبــذول لــط لــو مل يــؤثر احلــج علــحم معيشــ ط بعــد ال: 55المسأأألة 

احلــج عليــط، لكــ  لــو كــان لل ــج تــأثري عليــط بعــد رجوعــط بــأن كــان مــثالً ممــ  جصــل علــحم ر قــط 
لطول السنة بسبب عملط يف موسم احلج، فوذا حج فاتط ذل ، فالرجوع ج  الكفايـة شـر  يف 

 وجوب احلج عليط.
جيـب علـحم املوهـوب لو وهبط ماالً يفي لل ج ومل يشرت  لط أن جج بط، مل : 50المسألة 

لط قبول اهلبة كما مل جيـب عليـط احلـج، نعـم لـو قبلـط وجـب عليـط احلـج ألنـط قـد صـار مسـ طيعاً 
 بذل .

لو بذلط مااًل يفي لل ج واشرت  عليط احلج بط، أو ذـرّيه بـني احلـج وغـريه، : 57المسألة 
أو منــة ـ  وجــب عليــط القبــول واحلــج ألنــط صــار مســ طيعاّ بــذل ، جال أن يكــون يف قبولــط حــرج

 مثالً ـ فالجيب عليط القبول.
لو اس طاع اإلنسان بالبذل، وكان مديوناً أيضاً، فون كـان ذهابـط ج  احلـج : 50المسألة 

ال كنق م  أداء  لبط، أو كان مانعاً اآلن لك  الدائ  يصرب عليـط، وجـب عليـط القبـول واحلـج، 
ائ  ال يصــرب علــحم ال ــأذري، ال جيــب لكــ  جن كــان ذهابــط ج  احلــج كنــق مــ  أداء  لبــط، أو الــد

 عليط القبول واحلج.
لـــو بـــذل شـــلص مـــاالً جلماعـــة علـــحم أن جـــج أحـــدهم، فـــون ســـبق جليـــط : 59المسأأأألة 

أحـــدهم وجـــب عليـــط احلـــج وســـق  ال كليـــ  عـــ  البـــاقني، وجن مل يســـبق جليـــط أحـــدهم، وكـــان 
 جوب الكفائي.اجلميق قادري  علحم احلج، اس قر الوجوب يف ذم هم مجيعاً علحم حنو الو 

جمنا جيب بالبـذل احلـج الـذي هـو و يفـة املبـذول لـط، فلـو بـذل ملـ  و يف ـط : 06المسألة 
حـج ال م ـق، حـج القنـران أو اإلفـراد، مل جيـب عليـط القبـول، وكـذا لـو بـذل ملـ  قـد حـج )حجـة 

 اإلسالم(، فونط ال جيب عليط القبول واحلج.
ج بنـذر وشـبهط ومل يقـدر علـحم احلـج، لو بـذل ملـ  كـان قـد اسـ قر عليـط احلـ: 01المسألة 

أو مل  كان مسـ طيعاً ومل جـج حـىت أصـبأ معـدماً، وجـب عليـط القبـول واحلـج، وبـذل  يسـق  
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 ما يف ذم ط.
لو تل  املال الذي بذل لـط لـي ج بـط، سـق  الوجـوب، سـواء كـان ال لـ  : 02المسألة 

وكمــــال ســــفره، مشــــرو اً قبــــل الســــفر، أم يف األثنــــاء، أم بعــــده، جال أن يكــــون لــــط مــــال يفــــي ب
 بالرجوع ج  كفاية، فونط حين ذ جيب عليط احلج وجيليط ع  )حجة اإلسالم(.

مث  اهلدي يف احلـج البـذل علـحم البـاذل، فـوذا مل يبـذل مثـ  اهلـدي مل جيـب : 03المسألة 
 عليط احلج جال أن يكون هو قادراً علحم الثم ، ففي هذه الصورة جيب عليط احلج.

  للبـــاذل الرجـــوع يف بذلـــط قبـــل دذـــول املبـــذول لـــط يف اإلحـــرام، لكـــ  جيـــو : 04المسأأأألة 
ي  مل عنط ما صرفط املبـذول لـط ج  أن يرجـق ج  و نـط، وأمـا جذا دذـل املبـذول لـط يف اإلحـرام 

 فاألحو  وجوباً عدم رجوع الباذل يف بذلط.
ج، كـان لـو رجـق البـاذل يف بذلـط، فـون كـان للمبـذول لـط مـا يفـي بواـام احلـ: 05المسألة 

مســ طيعاً ووجــب عليــط احلــج وأجــلأه عــ  )حجــة اإلســالم(، وجن مل يكــ  لــط مــال يفــي بواــام 
 احلج، سق  عنط وجوب احلج.

لو حج املبذول لـط   تبـنّي أن املـال املبـذول كـان مغصـوباً، مل يكفـط حجـط : 00المسألة 
ذل أو علــحم هــذا عــ  )حجــة اإلســالم(، وكــان لصــاحب املــال أن يرجــق ألذــذ مالــط علــحم البــا

املبـذول لــط، فـون رجــق علــحم املبـذول لــط، كـان مــ  حــق املبـذول لــط الرجـوع علــحم البــاذل، جال أن 
 يكون املبذول لط عاملاً بالغصب فليل لط حق الرجوع علحم الباذل.

لـــو ارتكــب املبــذول لـــط جحــدف درمـــات اإلحــرام املوجبـــة للكفــارة، كانـــت : 07المسأأألة 
 الكفارة عليط يف مالط.

لــو أوصــحم أحــد آلذــر هبلــب يفــي لل ــج، أو وقــ ، أو نــذر، أو مــا أشــبط : 00 المسأأألة
ذل ، واشرت  عليط أن جج بـط، فـوذا أعطـي املـال للطـره اآلذـر، وجـب عليـط القبـول واحلـج، 

 أما جذا مل يشرت  عليط أن جج بط، فال جيب عليط القبول وال احلج.
  مل ججـوا، حـىت ججـوا عـ  يسـ  ب لننسـان أن يبـذل نفقـة احلـج للـذي: 09المسألة 

 أنفسهم في سب هلم )حجة اإلسالم(.
 إذن الزوج

جذن الــلوج لـيل شــر اً يف ذهــاب اللوجــة لل ــج الواجــب، فــوذا حصــل هلــا : 76المسأأألة 
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اإلس طاعة وجب عليها احلج وجن مل يأذن هلا اللوج، وذلـ  ألنـط ال حـق للـلوج يف منعهـا عـ  
 ج الندإل شر  ولط أن كنعها عنط.)حجة اإلسالم(، نعم جذن اللوج يف احل

املـــرأة الـــر يف عـــدة  القهـــا جن كانـــت مطّلقـــة بـــالطالق الرجعـــي حكمهـــا : 71المسأأأألة 
 بالنسبة ج  احلج الواجب واملس  ب حكم اللوجة مق  وجها، وذل  ألنا يف حكم اللوجة.

م أن تسـافر ال يشرت  يف وجوب احلج علحم املـرأة وجـود امـرم هلـا، نعـم يلـل : 72المسألة 
 مق جنسان أمني.

 الحج النذري

يشـــرت  يف وجــــوب حــــج النــــذر والعهـــد واليمــــني: البلــــوغ والعقــــل واحلريــــة : 73المسأأأأألة 
 وغريها م  الشرو  املذكورة يف باب النذر وما يف معناه.

يف يـوم عرفـة مـ  كـل سـنة،   صـار بعـد  )ع(لو نذر  يارة اإلمـام احلسـني : 74المسألة 
حنـــل نـــذره يف تلـــ  الســـنة ووجـــب عليـــط احلـــج، وكـــذل  كـــل نـــذر نـــذره قبـــل ذلـــ  مســـ طيعاً، ا

اســ طاع ط   اســ طاع وكــان ال ككنــط اجلمــق بــني النــذر واحلــج، فونــط ين ــل النــذر وجيــب عليــط 
 احلج.

 لو اس طاع   نذر ما ي نا  مق حجط، مل ينعقد نذره ووجب عليط احلج.: 75المسألة 
( يف ســن ط،   اســ طاع يف تلــ  الســنة أيضــاً، أو لــو نــذر )حجــة اإلســالم: 70المسأأألة 

 اس طاع   نذره أيضاً، أجلأه حج واحد يف تل  السنة، ناوياً: )حجة اإلسالم الذي نذره(.
 الحج النيابي

يشرت  يف حج النيابة: اإلسـالم واالكـان، والعقـل، والبلـوغ علـحم األحـو ، : 77المسألة 
 تصأ نيابة الكـافر، وال نيابـة املسـلم عـ  الكـافر، وفراغ ذمة النائب ع  )حجة اإلسالم(، فال

وال نيابــة اجملنــون، وال تصــأ نيابــة الصــيب، وال مــ  وجبــت عليــط )حجــة اإلســالم( واســ قّرت يف 
 ذّم ط.

البد أن يعره النائب أفعال احلـج وأحكامـط وجن كـان بورشـاد معلـم، كمـا : 70المسألة 
 البد م  عدالة النائب أو الوثوق بصّ ة عملط.

 تصأ النيابة بال ربع واإلجارة واجلعالة وحنوها.: 79المسألة 
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لو كان املس طيق ال ي مك  م  جتيـان احلـج بنفسـط وجـب عليـط اإلسـ نابة، : 06المسألة 
وجن مل يــ مك  مــ  اإلســ نابة أيضــاً، ســق  عنــط وجــوب احلــج، لكــ  لــو كــان احلــج مســ قراً يف 

 ذم ط ومات، وجب القضاء عنط بعد موتط.
لــو قصــر املســ طيق الــذي ال ككنــط احلــج بنفســط يف اإلســ نابة حــىت مــات، : 01لة المسأأأ

 فون كان احلج مس قراً يف ذم ط وكان لط مال وجب عنط القضاء م  مالط.
لو وجب عليط اإلس نابة لل ج، فلم يس نب، ف ربّع أحد باحلج عنط، كفاه : 02المسألة 

 اً.ذل ، وجن كان األحو  اس  باباً اإلس نابة أيض
م  وجب عليط احلج ف ج وأحرم ودذل احلرم   مات قبل أن يأيت بباقي : 03المسألة 

أعمال احلج، كفاه ذل  ع  )حجة اإلسالم( سواء كان فر ـط ال م ّـق، أو القنـران، أو اإلفـراد، 
 لك  جن مات قبل ذل  مل يكفط ووجب القضاء عنط.

د اسـ طاع ط، وجـب عليـط احلـج لـو اسـ طاع احلـج، فأمهـل ومل جـج حـىت فقـ: 04المسأألة 
ولــو م ســكعاً، وجذا مــات قبــل أن جــج وجــب القضــاء عنــط مــ  ترك ــط، نعــم لــو تــربّع بــاحلج عنــط 

 أحد أجلأ عنط.
لو اس قر احلج يف ذمة امليت وشككنا يف أنط حج أم ال؟ جمل فعلط علـحم : 05المسألة 

 الص يأ وأنط قد حج.
ت ال تـرب  ذمـة امليـت وال الـوارا، بـل يلـلم  رد االس يجار لل ج ع  املي: 00المسألة 

جتيان احلج، فوذا تبني عدم اتيان األجـري بـاحلج سـواء كـان لعـذر أم لغـري عـذر، لـلم االسـ يجار 
ثانيــاً، وأذــذت األجــرة مــ  أصــل الرتكــة جن مل ككــ  اســرتجاع األجــرة مــ  األجــري األول، وجذا  

 ألجرة.كان الوصي أو الوارا يف هذا اجملال مقّصراً  م  ا
تصأ النيابة ع  الطفل والصـيب املميـل، وعـ  اجملنـون، بـل اجملنـون االدواري : 07المسألة 

الــذي يفيــق أحيانــاً مــ  جنونــط وكــان قــد وجــب عليــط احلــج ومل جــج مــق اكنــط   مــات، يلــلم 
 اإلس نابة عنط بعد موتط.

كثــر، ال جيــو  يف احلــج الواجـب اســ نابة شــلص واحـد عــ  شلصــني أو أ: 00المسأألة 
وامنـــا يلـــلم أن ينـــوب عـــ  شـــلص واحـــد فقـــ ، جال أن يكـــون احلـــج الواجـــب قـــد وجـــب علـــحم 
شلصـــني أو أكثـــر علـــحم حنـــو الشـــركة، وذلـــ  كمـــا لـــو نـــذر شلصـــان أو أكثـــر أن يســـ أجروا 
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شلصا لل ج، أو كان احلج مس  باً فونط جيو  فيط أن ينوب شلص واحد عـ  شلصـني أو 
 أكثر.

كثر أن ججوا نيابة ع  شلص واحد يف عـام واحـد، جيو  لشلصني أو أ: 09المسألة 
سواء كان املنوب عنط حياً أو مي اً، والنائب م ربعاً أم أجرياً، هذا فيما جذا كان احلج مس  باً، 
وكــذا جذا كــان احلــج واجبــاً م عــدداً، واملنــوب عنــط فاقــداً لنســ طاعة اجلســمية، أو مي ــاً، وذلــ   

احد واس قّر )حجة اإلسالم( يف ذم ط أيضـا، وكـذا لـو  كما جذا كان قد نذر حجني، أو حج و 
 كان أحد احلجني واجباً واآلذر مس  باً.

النائــب بعــد اكمــال مناســ  احلــج عــ  املنــوب عنــط، جــق لــط أن يــأيت عــ  : 96المسأأألة 
 نفسط أو ع  غريه بالعمرة املفردة، والطواه حول البيت.

ان املنــوب عنــط رجــاًل، بــل جيــو  أن ال يلــلم أن يكــون النائــب رجــالً جن كــ: 91المسأأألة 
ينوب كل م  الرجل واملرأة ع  اآلذر، فيؤّدي احلج نيابة ع  املنـوب عنـط  بـق و يفـة النائـب 

 نفسط م  حيث كونط رجالً أو امرأة ال املنوب عنط.
الَصـرورة ـ وهـو مـ  مل جـج بعـد ويريـد احلـج ألول مـرة ـ ال بـأس باسـ ناب ط : 92المسأألة 

امــرأة، عــ  رجــل أو امــرأة، نعــم األحــو  وجوبــاً املنــق يف صــورة واحــدة، وهــي: رجــالً كــان أو 
 اس نابة املرأة الصرورة ع  الرجل الصرورة.

جذا مل يـوص امليـت بـاحلج البلـدي فيجــلي امليقـايت عنـط، واملـراد مـ  )البلــد( : 93المسأألة 
 يف احلج هو بلد امليت ال بلد االس طاعة وال بلد املوت.

و أوصـــحم امليـــت بـــاحلج مطلقـــاً مــ  غـــري تعيـــني أجـــرة، ينصـــره ج  أجـــرة لــ: 94المسأأأألة 
املثل، وأما جذا عني مقداراً م  املال لي ج بـط عنـط، وجـب العمـل علـحم  بـق الوصـية جن مل يـلد 
علحم الثلث يف املس  ب، وجذا  اد علحم الثلث في وق  علحم ججا ة الورثة فيما  اد علحم ذلـ ، 

معيناً م  املال لي ج بط عنط )حجة اإلسالم( وجب ذل ، وخيرج وأما جذا عني املوصي مقداراً 
م  أصل املال جذا مل يك   ائداً ع  أقل ما كك  أداء الواجب بـط، وجذا كـان  ائـداً علـحم ذلـ  

 ف كون الليادة م  الثلث مق عدم ججا ة الورثة.
أوصــحم شــلص بــأن ينيــب عنــط شــلص معــني حلجــة اإلســالم بــأجرة  جذا: 95المسأأألة 

نة، ال جيب علحم ذل  الشلص قبول الوصية ولـط أن يطلـب الليـادة، وعنـد ذلـ  يسـ ناب معي
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غــريه لل ــج، واألجــرة املعينــة لــو كانــت  ائــدة عــ  أقــل مــا ككــ  أداء الواجــب بــط تكــون الليــادة 
 م  الثلث مق عدم ججا ة الورثة.

 لو أفسد النائب حجط وجب عليط القضاء يف العام القابل.: 90المسألة 
لـــيل للنائـــب اســـ نابة شـــلص آذـــر جال مـــق تفـــويض أمـــر احلـــج جليــــط يف : 97ألة المسأأأ

 اإلتيان بط بنفسط أو بغريه، أو اإلذن لط صرجاً مم  جيو  لط ذل .
جذا وقق عقد اإلجارة علحم حنو اإل ـالق ـ هعـ  أنـط مل يـذكر فيـط لنفسـط أو : 90المسألة 

 أن يس نيب غريه يف ذل .لغريه ـ كان مق ضحم ذل  املباشرة، فالجيو  للنائب 
النائـب يعمـل علـحم  بـق ف ـوف مقلـده جن كـان مقلبـداً، وباج هـاده جن كـان : 99المسأألة 

   هداً، ال املنوب عنط.
جذا اشـرت  علـحم النائـب أن يعمـل بف ـوف مقلنـد املنـوب عنـط جيـب العمـل : 166المسألة 

ي هـذه الصـورة البـد لـط جمـا مـ  عليط، جال جذا كان با الً عنـده حبسـب اج هـاده أو تقليـده، ففـ
 عدم قبول اإلجارة أو العمل باالح يا  الذي يكون ص ي اً عندمها.

ال  ــو  اسـ نابة مــ  ال جسـ  ال لبيــة والقـراءة وحنومهــا حـىت بــال لقني، جال : 161المسأألة 
 يف احلج املس  ب برجاء املطلوبية.

أن ينـوب عـ  شـلص حلـج جيو  مل  دذل يف أشـهر احلـج بعمـرة مفـردة : 162المسألة 
 ال م ق بعد ان هاء عمرتط، وجرم لط م  ميقات بلده.

ال  و  النيابـة بعمـرة مفـردة بعـد اتيـان عمـرة ال م ـق وقبـل احلـج، كمـا ال : 163المسألة 
جيو  اإلتيان هبا لنفسـط اذ يـاراً، وأمـا جذا أتـحم هبـا جهـالً أو عصـياناً فـال يضـر حبجـط جذا مل خيـل 

 الثاين عمرة ال م ق.بالوقوفني، ويعد 
جذا أحــرم بعمــرة ال م ــق مســ  باً وبعــد جاــام أعمــال العمــرة حصــلت لــط : 164المسأأألة 

 النيابة ال جيو  لط اخلروج م  مكة وقبول النيابة.
يللم علحم النائب جتيان العمل بقصد املنوب عنط حىت يف  واه النساء، : 165المسألة 

 ن العمل ص ي اً بقصد املنوب عنط.وال تفرغ ذمة املنوب عنط جال بعد جتيا
يلــلم علــحم النائـب اإلتيــان هــا شـر  عليــط مــ  نـوع احلــج ووصــفط حــىت يف : 160المسأألة 
 تعيني الطريق.
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جذا مـات النائـب بعـد اإلحـرام ودذـول احلـرم أجـلأ ذلـ  عـ  املنـوب عنـط : 167المسألة 
 وال ج اج ج  حج آذر.

  احلـرم بعـدما كـان داذـالً مـق اإلحـرام، لو مـات النائـب بعـد ذروجـط عـ: 160المسألة 
أجلأ عنط وع  املنوب عنط، وكذل  لـو مـات النائـب بـني جحـرام العمـرة وجحـرام احلـج أجـلأ عنـط 

 وع  املنوب عنط.
لـو مـات النائـب قبـل اإلحـرام أو قبـل دذـول احلـرم مـق اإلحـرام مل يصـأ : 169المسألة 

 احلج عنهما، علحم تأّمل يف بعض فروع املسألة.
ن حصـــلت للشــلص االســ طاعة املاليـــة دون البدنيــة ويـــ ل عــ  الـــربء : إ116مسأأألة ال

 جيب عليط االس نابة فوراً.
لو  ال عـذر املنـوب عنـط أثنـاء عمـل النائـب أو قبـل شـروعط يف اإلحـرام، : 111المسألة 

فون  اق الوقت فاإلجارة ص ي ة و لي عمل النائب ع  املنوب عنط، أما مق سـعة الوقـت 
 علحم املنوب عنط أن يأيت باألعمال بنفسط.فيللم 

 
 النيابة في بعض األعمال

 ــــو  اإلســــ نابة يف الطــــواه والســــعي لغيبــــة أو مــــرض جذا مل ككــــ  أن : 112المسأأأأألة 
يُطاه ويسـعحم بـط، وكـذل  ركعـر الطـواه والرمـي، أمـا اإلحـرام والوقـوه واحللـق واملبيـت هـ  

 فال تقبل النيابة.
تطهــر املــرأة ومل ككنهــا ال للــ  عــ  الرفقــة جيــو  هلــا أن تســ نيب  جذا مل: 113المسأأألة 

 لطواه الليارة و واه النساء وصالتيهما، وتسعحم بنفسها.
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 أنواع الحج 
 

 احلج علحم ثالثة أنواع: : 114المسألة 
 : حج ال م ق. 1
 : حج القنران. 1
 : حج اإلفراد.3

ق يبعــد و نــط عــ  مكــة حــج ال م ــق، واجــب علــحم كــل مكلــ  مســ طي: 115المسأأألة 
 املكرمة س ة عشر فرسلاً، أي مثانية ومثانني كيلو مرتاً تقريباً، م  أي جانب كان.

حــج القــران أو حــج اإلفـراد، واجــب علــحم كـل مكلــ  مســ طيق مل يبعــد : 110المسأألة 
 ( كيلو مرتاً تقريباً ع  مكة املكرمة.11ذل  املقدار أي )

 ـق ـ أي للبعيـد عـ  مكـة املكرمـة ذلـ  املقـدار ـ ال يكفـي ملـ  فر ـط ال م: 117المسألة 
 أن يأيت حبج القنران أو اإلفراد، هذا بالنسبة ج  )حجة اإلسالم( أي احلجة األو  الواجبة.

ي لـرّي املكلـ  بـني هـذه األقسـام الـثالا املـذكورة، يف احلـج املسـ  ب، : 110المسألة 
  مـــ  دون تعيـــني، وجن كـــان األفضـــل أو املنـــذور مطلقـــاً مـــ  دون تعيـــني، أو املوصـــحم بـــط كـــذل

 ال م ق.
جذا كـــــان للمكلـــــ  و نـــــان، أحـــــدمها داذـــــل احلـــــد، أي دون املســـــافة : 119المسأأأأأألة 

املــذكورة، واآلذـــر ذارجهــا، يلـــلم عليــط العمـــل علــحم األغلـــب، فــون كـــان يقضــي أغلـــب أوقاتـــط 
ال ساوي ي لري بني ذارج املسافة، ي عني عليط حج ال م ق، وجال فواجبط القران أو اإلفراد، ومق 

 ذل  وجن حصلت االس طاعة يف أحدمها دون اآلذر، واألفضل ال م ق.
 كيفية حج التمتع إجماالا 

 حج ال م ق يش مل علحم العمرة واحلج، وكيفي ط علحم اإلمجال هكذا: : 126المسألة 
بـة أن جرم املكل  م  امليقات بالعمرة ج  احلج،   يأيت ج  مكة املكرمة، فيطـوه بالكع
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أو ذلفــط،   يســعحم  )ع(املعظمــة ســبعة أشــوا ،   يصــلي ركعــر الطــواه عنــد مقــام جبــراهيم 
بني الصفا واملروة سبعاً، )وال جيب عليط  واه النساء يف عمرة ال م ـق(   يقصـر، وذلـ  بـأن 
يأذذ شي اً م  شعره أو يقلم شي اً م  أ فاره، فوذا قصـر حـل مـ  جحرامـط وحـل لـط كـل شـيء 

 باإلحرام.حرم عليط 
  جـرم مـ  مكـة لل ـج، واألفضـل بـل األحـو  االسـ  باإل أن يكـون ذلـ  يـوم الرتويـة ـ 
وهو يوم الثام  م  ذي احلجة ـ ، وجن كان ككنـط تـأذري اإلحـرام ج  وقـت يـدرت فيـط الوقـوه 

 بعرفات حني  وال يوم ال اسق م  ذي احلجة.
  يفيض منهـا ج  املشـعر احلـرام،  فيذهب ج  عرفات ويق  فيها م  اللوال ج  الغروب،

فيقـ  فيـط مـ   لــوع الفجـر ج   لـوع الشـمل،   ي وجــط ج  مـ  فيـؤدي مناسـكها الــثالا، 
وهــي الرمــي   الن ــر أو الــذبأ،   احللــق أو ال قصــري، فــوذا فــرغ مــ  هــذه املناســ  املــذكورة، 

وم ال ال، فـوذا جـاء ج  فاألفضل للمكل  أن يرجق ج  مكة يف يومط، وجذا مل ي مك  ففي الي
مكة يطوه  واه احلج ويصلي ركع يط عند املقام أو ذلفط،   يسعحم بني الصـفا واملـروة كمـا 
سبق،   يطوه  واه النساء سبعاً حول الكعبة الشريفة ويصلي ركع يط، وجيب عليط الرجوع 

ناســ  فيهــا، ج  مــ  قبــل الغــروب أو مــىت فــرغ مــ  نســكط ولــو بعــد ثلــث الليــل لقضــاء بقيــة امل
وهي املبيت ه  ليال ال شريق ورمي اجلمرات يف أيام ال شريق، فوذا فرغ م  ذلـ  كمـل حّجـط 

 حين ذ وفرغت ذم ط ع  حج ال م ق.
 شروط حج التمتع

 يشرت  يف حج ال م ق أمور:: 121المسألة 
 : النية عند جحرامط م  امليقات، فينوي احلج قربة ج  اهلل تعا .1
 ج والعمرة يف أشهر احلج، وهي شوال وذو القعدة وذو احلجة.: وقوع احل1
 : وقوع احلج والعمرة يف عام واحد.3
: جنشــاء جحــرام احلــج ـ ال العمــرة ـ مــ  مكــة املكرمــة، واألفضــل أن يكــون مــ  املســجد 2

احلرام، فون مل ككنط ذل  وتعذر اإلحرام م  مكة املكرمة أحرم أينما ارتفق عذره مما بني مكـة 
فــات، وجذا أحــرم مــ  غريهــا جهــالً أو نســياناً   ال فــت بعــد ذلــ  وجــب عليــط الرجــوع ج  وعر 

مكــة و ديــد اإلحــرام منهــا، وجن مل ككنــط ذلــ  أحــرم مــ  مكانــط، أمــا جذا تعمــد اإلحــرام مــ  
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 غريها بطل جحرامط، ووجب عليط الرجوع ج  مكة و ديد جحرامط منها، وجال بطل حجط.
حلــج مــ  واحــد عــ  واحــد، فــال جيــو  أن ُيســ أجر اثنــان عــ  واحــد : أن تكــون العمــرة وا5

أحـــدمها لعمرتـــط واآلذـــر حلجـــط، كمـــا انـــط ال جيـــو  أن ي ـــربع شـــلص واحـــد بـــالعمرة عـــ  أحـــد 
 شلصني وباحلج ع  اآلذر.

 كيفية حج اإلفراد

الثاين م  أنـواع احلـج هـو حـج اإلفـراد، وكيفي ـط: أن جـرم املكلـ  لل ـج : 122المسألة 
قــات أو مــ  منللــط جذا كــان دون امليقــات ج  مكــة،   كضــي ج  عرفــات رأســاً فيقــ  مــ  املي

فيها م   وال يوم ال اسـق ج  الغـروب،   يفـيض ـ أي يـذهب ـ بعـد الغـروب ج  املشـعر احلـرام 
فيق  فيط م   لوع الفجر ج   لوع الشمل،   كضي بعد ذل  ج  م  يـوم العيـد فيقضـي 

مــرات   احللــق أو ال قصــري وال هــدي فيــط،   يــأيت ج  مكــة يف ذلــ  مناســكط، وهــي رمــي اجل
اليوم أو فيما بعده،  يلة أيام ذي احلجة فيطوه بالبيـت سـبعاً، ويصـلي ركع يـط عنـد املقـام أو 
ذلفــط،   يســعحم بــني الصــفا واملــروة ســبعاً،   يطــوه  ــواه النســاء ويصــلي ركع يــط،   يــأيت 

رمي اجلمار فين هي حجط وعليط بعد ذل  عمرة مفـردة، جـرم هبـا ببقية أعمال م  م  املبيت و 
 م  أدىن احلل، وجيو  اإلتيان هبا يف اام السنة، وجن كان األحو  املبادرة جليها.

جذا كـــان حجـــط االفـــرادي مســـ  باً أو منـــذوراً وحـــده، أي ال مـــق عمـــرة : 123المسأأأألة 
 دة.يكفيط اإلتيان باحلج وحده، ومل تللمط العمرة املفر 

 شرو  ص ة حج اإلفراد ثالثة:  :124المسألة 
 : النية عند اإلحرام. 1
 : وقوعط ااماً يف أشهر احلج.1
 : عقد اإلحرام م  امليقات أو م  منللط.3

لـــو أحـــرم شـــلص حبـــج اإلفـــراد اســـ  باباً فاليصـــأ لـــط العـــدول منـــط ج   :125المسأأأألة 
 العمرة املفردة لنس نابة ع  غريه حلج ال م ق.

 فية حج الِقرانكي

ــران، وكيفي ــط: ككيفيــة حــج اإلفــراد : 120المسأأألة  الثالــث مــ  أنــواع احلــج هــو حــج القن
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ااماً يف مجيق األعمـال، ولكـ  الفـرق بينهمـا هـو أن القـارن يسـوق اهلـدي )أي الذبي ـة( عنـد 
 جحرامط، وليل علحم املفرد هدي أصاًل.

 شعار أو ال قليد.وي لري القارن يف عقد جحرامط بني ال لبية وبني اإل
 كيفية حج التمتع تفصيالا 

 
 حج ال م ق ي كون م  عبادتني: : 127المسألة 

 : عمرة ال م ق. 1
 : حج ال م ق.1

 أفعال عمرة التمتع

 أعمال عمرة ال م ق ىسة: : 120المسألة 
 : اإلحرام. 1
 : الطواه حول الكعبة. 1
 : صالة الطواه. 3
 : السعي بني الصفا واملروة. 2
 ال قصري. :5

جيــب يف عمــرة ال م ــق النيــة، كمــا جيــب اإلتيــان بــالعمرة وبــاحلج معــاً يف : 129المسأأألة 
 أشهر احلج وهي شوال وذو القعدة وذو احلجة يف عام واحد علحم ما سبق.

أحـج حـج »نية عمرة ال م ق هـي )القصـد(وهي أن يقصـد احلـاج بقلبـط: : 136المسألة 
، ويســ  ب الــ لّفظ بالنيــة يف مجيــق أفعــال «ربــة ج  اهلل تعــا ال م ــق وأفعــل أوالً عمــرة ال م ــق ق

 احلج والعمرة.
 : اإلحرام1

األول مــ  أعمــال عمــرة ال م ــق: اإلحــرام، وجيــب يف اإلحــرام أن يكــون : 131المسأأألة 
 م  امليقات:

 المواقيت
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جيـــب اإلحـــرام يف املواقيـــت املعينـــة، وهـــي الـــر حـــددها الرســـول األعظـــم : 132المسأأأألة 
ألهــل اآلفــاق واألقطــار واألمصــار، وال جيــو  لل ــاج أن ي عــداها جال بــوحرام منهــا أو ممــا  )ص(

 جاذيها وهي:
 : مسجد الشجرة. 1
 : وادي العقيق. 1
 : اجل فة. 3
 : قرن املنا ل. 2
 : يلملم. 5
 : أدىن احلل. 6
 : منلل احلاج جذا كان أقرب م  سائر املواقيت ج  مكة.9

، وهــو أول املواقيــت، ويســمحم )ذو احلليفــة(، ميقــات جرةمسأأجد الشأأ: 133المسأأألة 
 ألهل املدينة املنورة ومل  كان  ريقط علحم املدينة م  أهل اآلفاق واألقطار.

مسـجد الشـجرة هـو أبعـد املواقيـت عـ  مكـة املكرمـة، ويبعـد عـ  املدينـة : 134المسألة 
جرة أن يعرب منط بدون جحرام،  املنورة سبعة كيلومرتات تقريباً، فال جيو  مل  مر علحم مسجد الش

كمــا ال جيــو  تــأذري اإلحــرام ج  اجل فــة ـ وهــو امليقــات الثالــث ـ جال للضــرورة مــ  مــرض أو 
  ع  أو حنومها. 

نعم جذا سل   ريقاً آذر، ال كـر هسـجد الشـجرة وال جاذيـط أبـداً جـا  لـط تـأذري اإلحـرام 
ســـجد الشـــجرة، فـــال جيـــو  أن ي عـــدف غريهـــا مـــ  املواقيـــت، أمـــا جذا حـــاذف مج  اجل فـــة، أو 

 مو ق اماذاة جال باإلحرام.
امــاذاة الشــرعية هــي: جذا وقــ  اإلنســان مقابــل الكعبــة الشــريفة يكــون : 135المسأأألة 

 امليقات ع  كينط أو ع  يساره مق عدم البعد الكثري. 
منـط  اجلنب واحلائض ال جيو  هلما الدذول ج  مسجد الشـجرة واإلحـرام: 130المسألة 

جال جذا كانـــا   ــــا ي ، بــــأن يكــــون الــــدذول مــــ  بـــاب واخلــــروج مــــ  بــــاب آذــــر، في رمــــان يف 
 ريقهمــا وينويــان ويلبيــان، فــوذا مل ككــ  اإلج يــا  جيــب عليهمــا اإلحــرام مــ  ذــارج املســجد 

 داذيان لط، أي جيعالن املسجد ع  كينهما أو ع  يسارمها اح يا اً.
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 سجد الشجرة ال يكون تظليال.اإلحرام حتت سق  م: 137المسألة 
جيــو  اإلحــرام يف مــا أ ــي  ج  مســجد الشــجرة، وكــذل  بالنســبة ج  : 130المسأأألة 

 سائر املواقيت، فال فرق بني البناء القدمي واجلديد يف احلكم.
، وهــو ثــاين املواقيــت، ويبعــد عــ  مكــة املكرمــة مائــة كيلــو : وادي العقيأأق139المسأأألة 

أهل العراق وأهل جند وكـل مـ  يعـرب ج  مكـة مـ   ـريقهم، وأول هـذا  مرت تقريباً، وهو ميقات
 امليقات م  جهة العراق مو ق يسمحم )املسلخ( ووسطط )غمرة( وآذره )ذات عرق(.

، وهــو ميقــات ألهــل الشــام ومصــر ومــ  عــرب علــحم  ــريقهم ج  : الجحفأأة146المسأأألة 
وا هيقــات آذــر، أو مــروا بــذل  مكــة مــ  أهــل اآلفــاق واألقطــار واألمصــار األذــرف، جذا مل كــر 

امليقــات الســـابق و ـــاو وه بـــدون جحـــرام ومل ككـــنهم الرجــوع جليـــط واإلحـــرام منـــط، في عـــني علـــيهم 
 اإلحرام م  اجل فة.

، وهـــو يبعـــد عـــ  مكـــة املكرمـــة بأربعـــة وتســـعني كيلـــومرتاً : قأأأرن المنأأأا ل141المسأأأألة 
   مكة.تقريباً، وهو ميقات أهل الطائ  وم  عرب علحم  ريقهم ج

، وهـــو جبـــل مـــ  جبـــال هتامـــة، ويبعـــد عـــ  مكـــة املكرمـــة بأربعـــة : يلملأأأم142المسأأأألة 
 وتسعني كيلومرتاً تقريباً أيضاً،وهو ميقات أهل اليم  وم  عرب علحم  ريقهم ج  مكة.

، وهو حدود احلرم، ويكـون ميقاتـاً ملـ  مل يعـرب ج  مكـة مـ  : أدنى الحل143المسألة 
ورة، أو ما جاذيها داذاة غري كثرية البعـد مـق عـدم الـ مك  مـ  املواقيـت املواقيت اخلمسة املذك

 األذرف.
 م  كان منللط أقرب م  املواقيت ج  مكة فميقاتط منللط.: 144المسألة 
احلــاج الــذي يــأيت بالطــائرة ج  جــدة   يريــد الــذهاب ج  مكــة املكرمــة : 145المسأأألة 

، وأمـا اإلحـرام يف «هلل علـي أن أحـرم مـ  جـدة»ول: جيو  لط أن جرم م  جدة بالنذر، بأن يقـ
 اماذات بالطائرة فغري م يسرة عادة.

مـــ  تـــرت اإلحـــرام مـــ  امليقـــات ومل جـــرم جهـــالً منـــط أو نســـياناً بوجـــوب : 140المسأأأألة 
اإلحرام مـ  امليقـات أو جـاهالً بامليقـات ـ هعـ  انـط ال يعـره ان هـذا هـو امليقـات ـ أو كـان ال 

والدذول مكة، فاج ا  امليقـات بـذل  العـلم،   بـدا لـط أن يـدذل مكـة أو قصـد يريد النس  
احلج، جيب عليط الرجوع ج  امليقات جذا كان يـ مك  مـ  ذلـ ، وجن كـان أمامـط ميقـات آذـر 
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علــحم األحــو ، أمــا جذا مل يــ مك  مــ  الرجــوع ج  امليقــات األول، فعليــط اإلحــرام مــ  امليقــات 
مامـط ميقـات في ـرم مــ  دلـط، أمـا جذا كـان قـد دذـل احلـرم فيجــب الـذي أمامـط، وجن مل يكـ  أ

عليــط الرجــوع ج  حــدود احلــرم، واإلحــرام ذــارج احلــرم جذا اكــ  مــ  ذلــ ، وجذا مل يــ مك  مــ  
 الرجوع أصالً جيب عليط اإلحرام م  مو عط وصّ ت عمرتط.

جذا تـرت  جذا نسي اإلحرام حىت أمت مجيق الواجبات صـ ت عمرتـط، وكـذا: 147المسألة 
اإلحــرام جهــالً منــط بوجوبــط )أي ال يعلــم ان اإلحــرام واجــب عليــط(أو انــط أحــرم مــ  مكــان غــري 
دـــاذ للميقـــات ب ـــوهم انـــط جـــاذي امليقـــات وغـــري ذلـــ  مـــ  اإلعـــذار، ففـــي مجيـــق هـــذه الصـــور 

 ص ت عمرتط. 
 جذا كـــان قـــد تـــرت اإلحـــرام م عمـــداً،   تعـــذر عليـــط الرجـــوع ج  امليقـــات: 140المسأأأألة 

 لي دارت جحرامط منط، ففي هذه املسألة ثالا صور:
األو : انـــط كـــان قاصـــداً مكـــة فقـــ  بـــدون أداء نســـ ، فيكـــون آمثـــاً فقـــ  برتكـــط اإلحـــرام 

 وبدذول مكة بدونط، وال قضاء عليط مطلقاً.
الثانية: انط كان عا ماً علحم العمرة املفردة، فيكفيط اإلحرام م  أدىن احلل، وجن أ  ب جاو ه 

 قات م  دون جحرام منط.املي
الثالثة: جنط كان عا ماً علحم احلج في عنّي عليط اإلحرام مثل ما مر يف الناسي، فيجـب عليـط 
الرجــوع ج  امليقــات جن أمكنــط ذلــ  واإلحــرام منــط حــىت لــو كــان أمامــط ميقــات آذــر، وجذا مل 

 ي مك  احرم م  امليقات الذي أمامط ويصأ حجط.
امليقــات مــ  دون نــذر شــرعي كــان حكمــط حكــم تــارت مــ  أحــرم قبــل : 149المسأأألة 

اإلحرام، فال جيـو  لـط الـدذول ج  احلـرم وأداء املناسـ  حـىت يـأيت هـا سـبق ذكـره، جال أن جيـدد 
 جحرامط م  امليقات ب جديد ني ط مق ال لبية وغريمها مما جيب عند اب داء اإلحرام م  امليقات.

كرمــــة بــــل والدذــــول احلــــرم وجن مل يكــــ  ال جيــــو  الــــدذول ج  مكــــة امل: 156المسأأأأألة 
املكلــ  قاصــداً الــدذول ج  مكــة علــحم األحــو ، جال بــوحرام صــ يأ جــامق للشــرائ  املع ــربة، 

 ويكون هذا اإلحرام م  امليقات الذي تقدم تفصيلط.
جذا كان املكل  مم  ي كّرر منـط الـدذول ج  مكـة املكرمـة واخلـروج منهـا : 151المسألة 

اب واحلشــا ، ومــ  علــحم شــاكل هم، فــون هــؤالء جيــو  هلــم الــدذول ج  هوجــب عملــط، كاحلطــ
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 مكة بالجحرام.
جيــو  أيضـــا الــدذول ج  مكــة بـــال جحــرام ملــ  دذـــل جليهــا درمــاً جحرامـــاً : 152المسأأألة 

ص ي اً جامعـاً للشـرائ    ذـرج منهـا ورجـق جليهـا يف ذـالل الشـهر الـذي أحـرم فيـط، أمـا جذا 
 أراد الرجوع ج  مكة فالبد م  جحرام جديد م  امليقات.مر شهر واحد علحم جحرامط و 

 العربة يف الشهر يف هذا املقام بثالثني يوماً.: 153المسألة 
 واجبات اإلحرام

 جيب يف اإلحرام أمور: : 154المسألة 
 : لبل ثوإل اإلحرام. 1
 : النية. 1
 : ال لبية.3

 : لبس ثوبي اإلحرام1
ـ بعـد أن ينـلع مـا جـرم لبسـط علـحم امـرم ـ أن يـأتلر  جيب يف لـبل الثـوبني :155المسألة 

بأحدمها، وذل  بأن جيعل أحدمها ج اراً ساتراً ما بني الركب ني والسرة، وجيعل اآلذـر رداًء سـاتراً 
 للمنكبني أقاًل.
يشـــرت  يف اإل ار أن ال يكـــون ذفيفـــاً حاكيـــاً للبشـــرة، ويف الـــرداء علـــحم  :150المسأأأألة 

  فيهمـــا أيضـــاً أن يكونـــا ممـــا تصـــأ الصـــالة فيـــط للرجـــال، وال جيـــو  األحـــو  الوجـــوإل، ويشـــرت 
اإلحـــرام يف امل ـــنجل الـــذي ال يعفـــحم عنـــط يف الصـــالة، كمـــا ال جيـــو  اإلحـــرام يف امل لـــذ ممـــا ال 
يأكل حلمط، وال جيو  اإلحرام يف املغصوب وال املذهب، وال يف احلرير حىت للنسـاء، واألحـو  

يكونــــا مـــ  اجللــــود وجن كانــــت ممــــا يؤكـــل حلمــــط، ويشــــرت  علــــحم  أيضـــاً يف ثــــوإل اإلحــــرام أن ال
 األحو  يف الثوبني أن يكونا منسوجني مثل مناش  احلمام ال ملبدي .

جذا تــــنجل أحــــدمها أو كالمهــــا فــــاألحو  للم ــــرم تبــــديل امل ــــنجل أو  :157المسأأأأألة 
جيـب املبـادرة ج   تطهريه فوراً، وجذا مل يفعل ذل  أ  وصأ جحرامط، وأما جذا تنجل البدن فـال

 تطهريه وجن كانت أحو .
جذا كان علحم بدن امرم جرح وعلحم اجلبرية دم وال كك  نلعها مق  ـيق  :150المسألة 
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 الوقت، ف كمط حكم صاحب اجلبرية.
ال جيــب عليــط اســ دامة لــبل الثــوبني )أي يبقــحم البســاً هلمــا دائمــاً مــدة  :159المسأأألة 

يبدهلما أو ي جرد منهما ويبقحم عاريـاً يف مكـان يـأم  فيـط مـ  جحرامط( فللم رم أن ينلعهما أو 
النظار، مثل أن يذهب ج  احلمـام، أو ج  قضـاء حاج ـط مـثاًل، وال فـرق يف ذلـ  بـني الرجـال 

 والنساء.
ال  ــب الطهــارة مـ  احلــدا حـال اإلحــرام، فيجــو  اإلحـرام مــ  اجلنــب : 106المسأألة 

 جذا أراد صالة اإلحرام فالصالة ال تصأ جال بطهور. واحلائض والنفساء وغري امل و حمء، نعم
لو نسي أو جهـل املسـألة فلـبل ثـوإل اإلحـرام مـ  غـري أن خيلـق مالبسـط : 101المسألة 

العادية، فمىت ما تذكر، أو علم باملسألة عليط أن خيلق مالبسط العادية، وصأ جحرامـط، وهكـذا 
 جذا لبسها بعد اإلحرام ناسياً أو جاهال.

ال جشكال فيما لـو لـبل أكثـر مـ  ثـوإل اإلحـرام يف أول اإلحـرام أو بعـد : 102 المسألة
 ذل  توقياً م  احلر أو الربد.

 : النية2
 ب النية لنحرام، وهي: العلم والقصد ج  اإلحـرام قربـة ج  اهلل تعـا ، : 103المسألة 

 ومع  اإلحرام هو اإلل لام برتت أمور خمصوصة سيأيت ذكرها.
يس  ب هنا ال لفظ بالنية دون سائر العبادات، فيقول بعد نـلع امللـي  : 104المسألة 

 «.أحرم لعمرة ال م ق حلجة اإلسالم قربة ج  اهلل تعا »ولبل ثوإل اإلحرام: 
 : التلبية3

ال لبيــة: هــي الــر ال ينعقــد اإلحــرام جال هبــا، يف غــري حــج القنــران حيــث : 105المسأأألة 
 إلشعار أو ال قليد.ينعقد جحرامط بال لبية أو ا

لبيأأك الل أأم لبيأأكي ال شأأريك لأأك »كيفيــة ال لبيــة الواجبــة أن يقــول: : 100المسأأألة 
واألحـو  اسـ  باباً أن يضـي  جليهـا « لبيكي إن الحمد والنعمة لك والملك الشريك لأك

 «. لبيك»قولط: 
ب أن الواجب قراءة ال لبية مـرة واحـدة، وهبـا ينعقـد اإلحـرام، نعـم يسـ  : 107المسألة 
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يكررهـا احلـاج يف وقـت اليقظـة مـ  النـوم، وبعــد كـل فريضـة مـ  فرائضـط، وحـني الركـوب، وعنــد  
كــل علــو وهبــو ، وعنــد مالقــاة الركــب، ويســ  ب اإلكثــار منهــا يف الســ ر، حــىت ولــو كــان 
امرم جنباً أو حائضاً، ويس  ب أن اليقطعها امرم يف عمرة ال م ق حىت يشاهد بيوت مكة، 

عليــط أن يقطــق ال لبيــة، ويف حــج ال م ــق يســ  ب أن اليقطعهــا حــىت  وال يــوم  فــوذا شــاهدها
 عرفة،   يقطعها.

جيب جتيان ال لبية بالعربية الص ي ة، فاليكفي املل ون مق ال مك  مـ  : 100المسألة 
الص يأ، وجذا مل ي مك  احلاج م  قراءهتا ص ي ة يق  معط معلم يلقنط هبـا صـ ي ة، ومـق 

اّكـــ ، واألحــــو  اســــ  باباً أن جيمـــق بــــني املل ونــــة وترمج هـــا وبــــني اإلســــ نابة العـــدم يقــــرأ مــــا 
 لشلص يليب بدالً عنط بعد أن يليب هو بنفسط.

 األذرس يشري ج  ال لبية بوصبعط، مق حتري  لسانط.: 109المسألة 
ال يللم أن تكون ال لبية فور لبل ثـوإل اإلحـرام والنيـة، وجن كـان أحـو ،  :176المسألة 

 أذرها   لّب فوحرامط ص يأ. فلو
جذا نســي احلـاج أن يلــيب يف مكـان اإلحــرام، وهـو امليقــات،   تـذكر بعــد : 171المسأألة 

ذل  وقد  او  امليقات، جيـب عليـط الرجـوع ج  امليقـات لي ـداركها، فـون مل ككنـط الرجـوع أتـحم 
خلـروج مـ  احلـرم جن هبا وهو هكانط، جال أن يكـون  وال العـذر بعـد دذـول احلـرم فيجـب عليـط ا

أمكــ    يلــيب، وجال فمــ  مو ــق  وال العــذر، وجذا كــان قــد فعــل مــا ينــايف اإلحــرام قبــل ال لبيــة 
 فليل عليط كفارة وجن  او  امليقات.

ــــة أنــــا صــــ ي ة كانــــت أم ال بــــ  علــــحم : 172المسأأأأألة  ــــان بال لبي جذا شــــ  بعــــد اإلتي
يقات ب  علحم العدم، فيجـب عليـط ال لبيـة ص  ها، وجذا ش  يف انط لّب أم ال ، ومل ي جاو  امل

حين ذ، وجذا فعل شي اً م  درمات اإلحـرام ممـا يوجـب الكفـارة، وشـ  يف أن هـذا الفعـل كـان 
 بعد ال لبية أو قبلها مل  ب عليط الكفارة.
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 محرمات اإلحرام

 جيب علحم امرم ترت ىسة وعشري  أمراً وهي: : 173المسألة 
 : صيد الرب. 1
 النساء.  : و ي1
 : اإلس م اع بالنساء. 3
 : عقد النكاح والشهادة عليط. 2
 : اإلس مناء. 5
 : الطيب. 6
 : لبل امللي  للرجال. 9
 : لبل اخل  واجلورب. 1
 : اإلك  ال. 7

 : النظر يف املرآة. 10
 : الفسوق. 11
 : اجلدال. 11
 : ق ل هوام اجلسد. 13
 : اللينة. 12
 : اإلدهان. 15
 شعر. : ج الة ال16
 : احلناء. 19
 : تغطية الرجل رأسط. 11
 : تغطية املرأة وجهها. 17
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 : قلق نبات احلرم.15

 
 : صيد البر1

نـات، وكـذا جـرم جرم علحم امرم صـيد احليـوان الـربي دون غـريه مـ  احليوا: 174المسألة 
ذحبــط، وأكلــط، وجمســاكط، واإلعانــة علــحم صــيده بداللــة، أو جشــارة، أو اإلغــالق عليــط، أو حنــو 

 ذل  م  أساليب الصيد.
جيــو  ق ــل الســباع الضــاربة جذا كــان امــرم خيــاه منهــا، وجيــو  لغــري امــرم : 175المسأأألة 

 ت ق لها.ق ل سباع الطيور جذا آذت مام احلرم، أما امرم فاألحو  تر 
جذا اصــطاد الصــيد أو ذحبــط كــان مي ــة، وجــرم عليــط وعلــحم كــل أحــد أن : 170المسأأألة 

 يأكل منط، وال  و  الصالة يف جلده.
جمنا جرم الصيد جذا كان برّياً، أما الصيد الب ري فال جرم، واملراد بالصيد : 177المسألة 

جن كـان مـاء نـر صـغري، وكـذل  ال الب ري، هو احليوان الذي يبيض ويفرخ ويعيل يف املاء، و 
 جرم ذبأ احليوان األهلي الذي يعيل مق اإلنسان وجن توحل بعد ذل .

حكم الفرخ تابق ملا تولد منط، وكذل  البيض ف كمط حكم اصلط، أمـا : 170المسألة 
 اجلراد فيع رب م  احليوانات الربية، فال جيو  صيده، وجرم أكلط.

 وان أهو بري أم حبري؟ الجيب اإلج ناب عنط. جذا ش  يف احلي: 179المسألة 
كما جرم الصـيد علـحم امـرم ولـو كـان يف غـري احلـرم، كـذل  جـرم الصـيد : 106المسألة 

علـــحم امـــل يف داذـــل حـــدود احلـــرم، ويللمـــط الكفـــارة كمـــا يلـــلم امـــرم، وجن اذ لـــ  يف الكفـــارة 
 لكفارة.أحياناً، ولو ق ل امرم الصيد يف احلرم للم ط القيمة وا

 كفارة الصيد
جيــــب يف الصــــيد الكفــــارات ال اليــــة: يف صــــيد النعامــــة بدنــــة، ويف البقــــر : 101المسأأأأألة 

الوحشي بقرة أهليـة، ويف احلمـار الوحشـي بدنـة أو بقـرة أهليـة، ويف صـيد الغـلال أو األرنـب أو 
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 الثعلب، شاة.
ثمنهـا حنطـة لـو اصـطاد مـا كفارتـط بدنـة، فـون عجـل عـ  البدنـة اشـرتف ب: 102المسألة 

( غرامـاً تقريبــاً مــ  950وقّسـمها بــني الفقـراء، ويكفيــط ج عــام سـ ني فقــرياً لكــل فقـري مــد وهــو )
احلنطة، فوذا عجل ع  ذل  صام مثانية عشر يوماً بدالً عنهـا وال جيـب ال  ـابق فيهـا بـل يكفيـط 

 صيامها م فرقة.
اشـرتف بثمنهـا حنطـة لو اصطاد ما كفارتط بقرة أهليـة، فـون عجـل عنهـا، : 103المسألة 

وقســمها بــني الفقــراء، ويكفيــط ج عــام ثالثــني فقــرياً لكــل فقــري مــد مــ  احلنطــة، فــون عجــل عــ  
 ذل  صام تسعة أيام بدال عنها.

لو اصطاد ما كفارتط شاة، فون عجل عنها، أ عم عشرة فقراء لكل فقري : 104المسألة 
 ها.مد م  احلنطة، وجن عجل ع  ذل  صام ثالثة أيام بدالً عن

لو اصطاد امرم مامة أو ما شاهبها مـ  الطـري ذـارج احلـرم وذحبهـا كّفـر : 105المسألة 
ع  ذل  بشاة، ولو كسـر بـيض مامـة ومـا شـاهبها وكـان فيهـا فـرخ م  ـرت فعليـط كفـارة شـاة، 

 وجذا مل يك  الفرخ م  ركاً كانت كفارتط قيمة البيض ي صّدق هبا.
مامــة ومــا شــاهبها يف احلــرم فق لهــا كــان خمــرياً بــني  لــو اصــطاد غــري امــرم: 100المسأأألة 

 ال صدق علحم الفقري بدرهم، أو ال صدق عليط بقيم ط وجن كان األحو  الثاين.
لــو اصــطاد قطــاة أو حجـالً أو درّاجــاً أو أمثــال ذلـ  وجــب عليــط كفــارة : 107المسأألة 

 شاة.
شــبط ذلــ  ذــارج احلــرم  لــو اصــطاد عصــفوراً، أو قــرّبة، أو صــعوة، أو مــا أ: 100المسأأألة 

كــان خمــرياً بــني ال صــدق بقيم هــا وبــني ال صــدق هــّد مــ  احلنطــة، وجن كــان داذــل احلــرم كانــت  
 كفارتط  ع  ذل ، وكذا لو اصطاد فرذها، وجن كسر بيضها تصدق بقيمة البيض.

لــــو ق ــــل جــــرادة واحــــدة ختــــرّي بــــني ال صــــدق بكــــ  مــــ  احلنطــــة، وبــــني : 109المسأأأأألة 
ة، وجن اصـــطاد جـــراداً كثـــرياً فكفارتـــط شـــاة، ولـــو كـــان اجلـــراد من شـــراً يف ال صـــدق ب مـــرة واحـــد

الطريق، وجب علحم امرم سلوت  ريق آذر، فوذا مل ككنـط ذلـ  ومـات بعـض اجلـراد علـحم أثـر 
 مشيط مل جيب عليط شيء.

لو ق ل عظاية فكفارتط كفاً م  احلنطـة، ولـو ق ـل  نبـوراً عبثـاً كّفـر هقـدار : 196المسألة 
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 حلنطة، لك  لو ق لط دفعاً ألذاه مل يك  فيط كفارة.م  ا
 لو اشرتت مجاعة يف ق ل صيد للم كل واحد منهم كفارة مس قلة.: 191المسألة 
كفــارة أكــل الصــيد مثــل كفــارة نفــل الصــيد، فــوذا اصــطاد امــرم صــيداً : 192المسأأألة 

 وأكلط وجبت عليط كفارتان: كفارة للصيد، وكفارة ألكلط منط.
لــو اصــط ب معــط صــيداً فــوذا دذــل احلــرم وجــب عليــط ج القــط، فــوذا مل : 193 المسأأألة

يطلقــط حــىت مــات وجبــت عليــط كفارتــط، وكــذا حكــم مــ  اصــطاد ومل يكــ  درمــاً   أحــرم فعليــط 
 ج القط وجن مل يدذل احلرم بعد.

ال فرق يف وجوب الكفارة علحم ق ل الصيد، أو أكل الصـيد، سـواء كـان : 194المسألة 
أم ســـهو، أم جهـــل باملســـألة، وهنـــات مســـائل أذـــرف يف كفـــارة الصـــيد ذكرناهـــا يف عـــ  عمـــد، 

 )الفقط(.
 : وطي النساء2

حترم النساء علحم امرم مطلقاً و ياً، قبالً أو دبراً، سواء كان درماً لل ج : 195المسألة 
 أم للعمرة.

 اء.كما حترم النساء علحم الرجال، فكذل  جرم الرجال علحم النس: 190المسألة 

 كفارة الوطي
مــ  كــان درمــاً لعمــرة ال م ــق فــأمت ســعيط ومل يقصــر بعــد، فو ــأ امــرأة عــ  : 197المسأأألة 

علم وعمد وجب عليط كفارة بدنة، وجن عجل ع  البدنة كّفر بقرة، وجن عجـل عـ  البقـرة كّفـر 
شاة، وكانت عمرتـط صـ ي ة، لكـ  لـو ارتكـب هـذا العمـل قبـل السـعي وجبـت الكفـارة عليـط 

 عمرتط ووجب عليط جعادهتا مق اإلمكان. وبطلت
لــو احــرم بــوحرام احلــج وقبــل الوقــوه باملشــعر احلــرام و ــأ امــرأة عــ  علــم : 190المسأأألة 

وعمد، فون كانت املرأة را ية بذل  أيضاً بطل حجهما معاً، لك  وجب عليهمـا جاـام احلـج 
، وجن مل تك  املرأة را ية وجعادتط يف السنة الثانية، سواء كان حجهما ذل  واجباً أم مس  باً 

بــذل  مل يبطــل حجهــا، ولــلم الرجــل كفارتــان ومل جيــب علــحم املــرأة شــيء، ووجــب ال فريــق بــني 
هـذا الرجــل واملــرأة مـ  مكــان وقــوع هــذا العمـل يف هــذا احلــج، ويف احلـج الثــاين حــىت يصــال ج  
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 نفل املكان ثانية.
باملشــعر احلــرام وقبــل  ـــواه امــرم لل ــج لـــو و ــأ  وج ــط بعــد الوقـــوه : 199المسأأألة 

النســاء عــ  علــم وعمــد وجبــت عليــط الكفــارة لكــ  مل يبطــل حجــط، وجذا كــان هــذا العمــل منــط 
بعــد أن  ــاه ثالثــة أشــوا  ونصــ  الشــو  مــ   ــواه النســاء، صــأ حجــط لكــ  األحــو  
اس  باباً جعطـاء الكفـارة، وجذا كـان بعـد جاـام  ـواه النسـاء وقبـل صـالة الطـواه صـأ حّجـط 

 فارة عليط.وال ك
امــرم للعمــرة املفــردة لــو و ــأ امــرأة قبــل الســعي عــ  علــم وعمــد وجبــت : 266المسأأألة 

عليط كفارة بدنة وبطلت عمرتط، جال أنط جيب عليط جاام هذه العمـرة،   اإلحـرام للعمـرة املفـردة 
. م  جديد، واإلتيان بأعماهلا كلها، واألفضل أن يفصل بني هاتني العمـرتني مـدة شـهر واحـد

 وجذا كان الو ي بعد السعي وقبل ال قصري مل يبطل حجط لك  جيب عليط كفارة بدنة.
امــرم للعمــرة املفــردة لــو و ــأ امــرأة عــ  علــم وعمــد بعــد  ــواه النســاء : 261المسأأألة 

وقبل الصالة مل جيب عليط الكفـارة وكانـت عمرتـط صـ ي ة، وجذا كـان يف أثنـاء  ـواه النسـاء 
 حو  اس  باباً جعطاء الكفارة.مل يبطل حجط جال أن األ

حكــم املــرأة امرمــة لــو مت و يهــا بر ــا منهــا، نفــل حكــم الرجــل: مــ  : 262المسأأألة 
 وجوب الكفارة وبطالن احلج وما أشبط ذل .

امــرم لـو و ــأ  وج ـط علــحم جهـل باملســألة، أو عـ  نســيان وسـهو، ســواء  : 263المسأألة 
، مل يبطــل حجــط وال عمرتــط، ولــيل عليــط كفــارة كــان ســهواً ونســياناً يف احلكــم أم يف اإلحــرام

 أيضاً .
 

 : اإلستمتاع بالنساء3

جـرم اإلسـ م اع بالنســاء مـ  ال قبيـل والنظـر واللمــل ومـا أشـبط ذلــ  جذا  : 264المسأألة 
كان ع  شهوة، أما جذا كان اللمل والنظر بغري شهوة فال بأس يف ذل ، كما ال بأس بالضم 

 ال قبيل فاألحو  تركط مطلقاً.مق عدم قصد اإلس م اع، أما 
املــرأة يف ذلــ  كلــط كالرجــل، فــال جيــو  هلــا ال لــذذ بــالنظر ج   وجهــا أو : 265المسأأألة 

 ملسط بشهوة أو تقبيلط.
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لــو قّبــل امــرم  وج ــط عــ  شــهوة عاملــاً عامــداً وأنــلل وجبــت عليــط كفــارة : 260المسأأألة 
أيضاً، وجذا فعل ذل  ال ع  شـهوة وأنـلل  بدنة، وجذا مل يُنلل فاألقوف وجوب كفارة بدنة عليط

 فكفارتط شاة، وجذا مل ينلل فاألقوف وجوب كفارة شاة عليط أيضا.
 امرم جذا ملل  وج ط ع  شهوة وأنلل وجبت عليط كفارة بدنة.: 267المسألة 
لو ما ح امـرم  وج ـط عـ  شـهوة أو نظـر جليهـا كـذل  حـىت أنـلل وجبـت : 260المسألة 

 ة.عليط كفارة بدن
لو نظر امرم ج  األجنبية عـ  عمـد وعلـم فـأنلل، سـواء كـان عـ  شـهوة : 269المسألة 

أم ال، وسواء قصد اإلنلال أم ال، وجبت عليط كفارة بدنة جن كان غنياً، وبقرة جن كان م وس  
 احلال، وشاة جن كان فقرياً، أما لو مل ينلل فال كفارة عليط وجن كان قد عصحم وج  بذل .

 لنكاح والش ادة عليه : عقد ا4

جـــرم علــحم امـــرم عقــد النكـــاح، ســواء كـــان ذلــ  لنفســـط أم لغــريه، كـــان : 216المسأأألة 
العقد دائماً أم منقطعاً أم فضولياً، درماً كان الغري أم داًل، وكـذا لـو عقـد لـط غـريه بوكالـة منـط، 

 حىت ولو كانت الوكالة قبل اإلحرام.
لـو كـان قاصـداً للنكـاح بعـد اإلحـرام، أمـا الرجـوع األحـو  تـرت اخلطبـة و : 211المسألة 

بالطالق فال بأس بـط يف حـال اإلحـرام، وكـذا ال بـأس بشـراء األمـة، جال جذا كـان لنسـ م اع يف 
 حال اإلحرام فاألحو  تركط.

جــرم علــحم امــرم احلضــور يف  لــل عقــد النكــاح والشــهادة علــحم النكــاح : 212المسأأألة 
الغري داًل، وكذل  جرم عليط أداء الشهادة علحم النكـاح ولـو كـان  ولو لغريه، بل وحىت لو كان
 قد حتملها حينما كان داًل.

لــو عقــد امــرم مــرم آذــر  وجــة درمــة فــدذل هبــا، فــون كــان عــ  علــم : 213المسأأألة 
وعمد م  اجلميق، لـلم كـل واحـد مـنهم كفـارة بدنـة، وكـان عقـد الـلواج بـا الً وحرمـت اللوجـة 

داً، مضــافاً ج  مــا ســبق مــ  أحكــام الــو ي، نعــم ال كفــارة لــو كــان ذلــ  عــ  علــحم الــلوج مؤبــ
 جهل باملسألة أو نسيان أو غفلة أو ا طرار.

لــو عقــد امــرم لنفســط امــرأة درمــة ف كمهمــا حكــم مــا ســبق مــ  حيــث : 214المسأأألة 
 العلم واجلهل وما أشبط.
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لعقــد بــا الً وعلــحم العاقــد لــو عقــد امــرم لرجــل وامــرأة غــري دــرمني كــان ا: 215المسأأألة 
 امرم كفارة بدنة.

 
 : االستمناء5

جــــرم االســـ مناء وهـــو  لــــب ذـــروج املــــا، بـــأي ســــبب كـــان، بيــــده أم : 210المسأأأألة 
 بغريها، وهو م  درمات اإلحرام أيضاً.

امرم لو اس م  بيـده، ف كمـط حكـم مـ  و ـأ  وج ـط يف حـال اإلحـرام : 217المسألة 
إلاام، وجيب عليط اإلعادة نفل العام جن كان درماً للعمرة املفـردة، ويف م  الُبطالن ووجوب ا

 السنة القادمة جن كان درماً لل ج، وغري ذل .
امرم لو اس م  ال بيده بل هجرد النظر ج  األجنبية أو ال ليّـل وجبـت : 210المسألة 

ة جن كان معسـراً، ومل يبطـل عليط كفارة بدنة جن كان موسراً، وبقرة جن كان م وس  احلال، وشا
 حجط جن كان درماً لل ج، وال عمرتط جن كان درماً هلا.

 : الطيب0

جــرم علــحم امــرم مــ  الطيــب: املســ  والعنــرب والــورس واللعفــران  ميـــق : 219المسأأألة 
 أقسامط واس عماالتط، واألحو  ترت مجيق أنواع الطيب.

عليــط أن يســد أنفــط، وكــذا جذا اشــرتاه  جذا ا ــطر امــرم ج  الطيــب جيــب: 226المسأأألة 
 م  العطار أو جلل عند مطيب أو ما أشبط.

جذا وقق شيء مـ  الطيـب علـحم ثيابـط أو بدنـط جيـب ج ال ـط فـوراً بغسـل أو : 221المسألة 
 ما أشبط.

ال بــأس بأكــل مثــل الريــاحني والفواكــط واألدويــة واملعــاجني ممــا ال يســمحم : 222المسأأألة 
 فيها الروائأ الطيبة، وغاية االح يا  أن ال يشمها.عرفا  يبا وجن وجدت 

 ال جيو  للم رم أن يسد أنفط عندما يشم الروائأ الكريهة.: 223المسألة 
كفارة اس عمال اللعفران والعنرب واملس  والورس أكالً ومشّاً وتطيباً شاة، : 224المسألة 

 وال كفارة يف الباقي م  أنواع الطيب.



 

 36 

 : لبس المخيط للرجال7

جــرم حــال اإلحــرام لــبل امللــي  للرجــال فقــ  دون النســاء، كــالقميص : 225المسأأألة 
والسـروال والسـرتة والبنطلـون واجلبـة والقبـاء والعبـاءة. وكـذا جـرم لـبل امللبـد ـ وهـو الـذي يلبسـط 
الرعـاة ـ والـدرع، والثيـاب ذوات األ رار، وذوات األكمـام، وجن مل تكـ  خميطـة، كـل ذلـ  جـرم 

 م الرجل جال عند الضرورة، ف ين ذ جيو  مق الكفارة علحم األحو .علحم امر 
ال جيـــو  للم ـــرم الرجـــل أن يعقـــد جحرامـــط، ولكـــ  ال بـــأس بـــالغر  بـــوبرة : 220المسأأأألة 

 وحنوها. 
 جيو  للم رم أن يلبل األشياء ال الية وجن كانت خميطة: : 227المسألة 

 : اهلميان الذي جفظ فيط نقوده. 1
 لكمر، أو احللام( . : املنطقة )ا1
: ربا  الف ق )احلفاأ الطيب املس عمل للف ق( مق احلاجـة جليـط، وجيـو  عقـده، كمـا جيـو  3

 عقد املنطقة واهلميان جذا لبسهما. 
 : احلذاء جذا كان ال يسرت  هر القدم ولك  األحو  تركط.2

لضــــــم جيــــــو  للنســــــاء لــــــبل امللــــــي  مطلقــــــاً جال القفــــــا ي ، والقفــــــا  با: 220المسأأأأأأألة 
 وال شديد: هي الكفوه، فال جيو  للمرأة أن تلبسها.

 يف لبل الرجل امرم امللي  كفارة شاة جن كان ع  علم وعمد.: 229المسألة 
 : لبس الخف والجورب0

جـــرم علـــحم الرجـــل امـــرم لـــبل اخلـــ  واجلـــورب وحنومهـــا ممـــا يغطـــي  هـــر : 236المسأأأألة 
جذا مل جيــد النعــل العربيــة أن يلــبل اخلــ ، لكــ   القــدم كـــ )البــوتني( و)الســبا (، نعــم جيــو  لــط

 بعد شق  هره علحم األحو  ليظهر  اهر القدم.
جيــو  للمــرأة أن تلــبل اجلــورب وحنوهــا واألحــو  هلــا شــق  هــره وج هــار : 231المسأأألة 
  اهر القدم.
األحذية املصنوعة م  املطا  املوجودة يف األسواق املعروفـة بــ)االسفنج( : 232المسألة 

هي غري خميطة وال تسرت  اهر القدم هي األو  عنـد اإلحـرام، وال يشـرت  فيهـا أن تكـون  الر
 بيضاء، فيجو  لبل أي لون منها.
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ال بـــأس ب غطيـــة  ـــاهر القـــدم هثـــل اجللـــوس عليهـــا أو تغطي هـــا بـــرداء أو : 233المسأأأألة 
 ثوب أو غطاء، سواء كان ذل  عند الركوب أو املشي أو النوم.

فارة لبل اخل  واجلورب جن كان ع  اذ يار شاة، نعم لو ا ـطر ج  ك: 234المسألة 
 لبسط شق  هره علحم األحو  ولبسط وال كفارة فيط.

 : اإلكتحال9

جـرم علـحم امـرم اإلك  ـال بالسـواد، جذا كـان  ينـة للعينـني وجن مل يقصـد : 235المسألة 
اإلك  ـال بغـري السـواد لغـري بط اللينة، واألحو  االج ناب عـ  مطلـق اإلك  ـال لللينـة، وجيـو  

 اللينة.
لـــو اك  ـــل فـــال كفـــارة عليـــط جال االســـ غفار، نعـــم يســـ  ب لـــط الكفـــارة : 230المسأأأألة 

 بشاة.
 : النظر إلى المرآة16

جرم علحم امرم النظر يف املرآة جذا كان قاصداً بط اللينة، أما جذا مل يقصد : 237المسألة 
 ارات الر ذلفط فال جشكال فيط.بط ذل ، كنظر السائق فيها لرؤية السي

ال بــأس بـالنظر يف املــاء الصــايف وكلمــا كــان حاكيــاً جلســمط مــ  املايعــات : 230المسأأألة 
 و جاج السيارات وما أشبط، وال بأس بلبل املنظرة )النظارات( جذا مل تك   ينة.

لـط عنـد لو نظر يف املرآة لللينة فال كفارة عليط جال االسـ غفار، ويسـ  ب : 239المسألة 
 ذل   ديد ال لبية.

 : الفسوق11

 )ص(جرم الفسوق، وهو الكذب، سواء كان علحم اهلل تعا  أو الرسول : 246المسألة 
أو علــحم النــاس، وكــذل  جــرم الســباب، و املفــاذرة وج هــار الفضــائل  iأو األئمــة املعصــومني 

وه البـذاء، وهـو الكـالم لنفسط وسلبها عـ  الغـري، واثبـات الرذائـل للغـري وسـلبها عـ  نفسـط، وحنـ
 البذيء واللفظ القبيأ.

 كفارة الفسوق اإلس غفار، وال يفسد جحرامط بذل .: 241المسألة 
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 : الجدال12

حــىت مــق عــدم « ال واهلل، بلــحم اهلل»جــرم علــحم امــرم اجلــدال، وهــو قــول: : 242المسأأألة 
وكــذا جيــو  جذا  اخلصــومة علــحم األحــو ، وجيــو  ذلــ  مــق الضــرورة إلثبــات حــق أو دفــق با ــل، 

 كان لل عظيم أو ج هاراً للم بة.
لو حل  يف مقام اجملادلة وهو صادق مـرتني فقـد عصـحم وال كفـارة عليـط : 243المسألة 

 وجمنا عليط االس غفار، وجذا حل  ثالثاً أو أكثر وجبت عليط كفارة شاة.
مــرتني  لــو حلــ  يف مقــام اجملادلــة مــرة وهــو كــاذب فعليــط كفــارة شــاة، أو: 244المسأأألة 

 فعليط كفارة بقرة، أو ثالثاً فعليط كفارة بدنة.
 : قتل هوام الجسد13

جرم علحم امرم ق ل ما ي كّون يف اجلسم م  اهلـوام كالقمـل، وال فـرق يف  : 245المسألة 
كيفيـــة الق ـــل، ســـواء كـــان يفعلـــط مباشـــرة أو تســـبيباً، بـــدواء مـــثاًل، أو جلقائـــط عـــ  بدنـــط ليكـــون 

لــط مــ  دلــط ج  آذــر معر ــاً لســقو ط علــحم األحــو ، أمــا الــر ال ت ّكــون معر ــاً للق ــل، بــل نق
م  جسده فيجو  ق لها كالقراد مثاًل، نعم القراد الجيو  نقلها م  جسم البعري، أما م  جسم 

 اإلنسان فال مانق م  نقلها أو ق لها.
، جيــو  ق ــل البــق والربغــوا وســائر احلشــرات األذــرف دفاعــاً عــ  نفســط: 240المسأأألة 

 واألحو  اس  باباً االج ناب، ذصوصاً يف احلرم.
يف ق ـــل هـــوام اجلســـم، أو  رحهـــا عـــ  جســـمط كفـــارة كـــ  مـــ  الطعـــام : 247المسأأأألة 

 ي صّدق هبا علحم الفقري.
 : الزينة14

جــرم علــحم امــرم اللينــة، فــال جيــو  لــط لــبل اخلــامت جذا كــان لللينــة، نعــم ال : 240المسأأألة 
 س  باب الشرعي.بأس بلبسط للسنة، أي: لن

جـرم علـحم املـرأة حـال اإلحـرام لـبل احللـي لللينـة، أمـا الـذي قـد اع ـادت : 249المسألة 
 لبسط قبل اإلحرام فال بأس بط بشر  أن ال تظهره.

 ال بأس بلبل الساعة يف حال اإلحرام جذا مل تك  لللينة.: 256المسألة 
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 ة يف ال ل م.كفارة ال لّي  شاة علحم األحو ، وال كفار : 251المسألة 

 : اإلّدهان15

جرم علحم امرم اإلدهان، بأن يطلي جسده بالسم  أو الليت أو غريمهـا : 252المسألة 
م  األدهان، حىت ولو مل تك  فيط رائ ـة  ّيبـة، وجيـو  ذلـ  جذا كـان للضـرورة، ك شـقق اجللـد 

 مثالً أو كان دواًء ألمل يف بدنط.
 االســ غفار، نعــم جذا كــان عــ  علــم وعمــد ال كفــارة علــحم اإلدهــان غــري: 253المسأأألة 

 واذ يار فيس  ب لط كفارة شاة.
 : إ الة الشعر10

جــرم علــحم امـرم ج الــة الشـعر مطلقــاً، ســواء كـان مــ  بدنـط أو بــدن غــريه، : 254المسأألة 
وحىت البعض م  الشـعر، جال للضـرورة مثـل كثـرة القمـل أو الصـداع أو الشـعرة املؤذيـة يف عينـط، 

  اإل الــة وتللمــط الكفــارة،  ــاله مــا جذا كــان قــد أ اهلــا عــ  غــريه فــال كفــارة عليــط، ف ين ــذ  ــو 
 ولك  ال جيو  ذل  ولو كان الغري داًل.

ال بــأس بــأن جــ  امــرم جســده، ولكــ  بشــر  أن ي  ــر  مــ  ســقو  : 255المسأأألة 
 الشعر بسبب ذل .

وء أو الغسل، جذا  ال بأس ها يسق  م  الشعر م  غري قصد حال الو : 250المسألة 
كـــان ال لليـــل علـــحم امل عـــاره، أمـــا جذا ذـــرج ال لليـــل عـــ  امل عـــاره فيشـــكل ذلـــ  حين ـــذ، 

 واألحو  الكفارة بكفني م  الطعام.
لو حلق امرم رأسط ع   رورة وجبـت عليـط كفـارة شـاة، أو صـيام ثالثـة : 257المسألة 

ا لو حلق رأسط ال ع   رورة، أيام، أو ج عام س ة مساكني لكل واحد مّدان م  احلنطة، وكذ
 فاألقوف أنط خمرّي بينها جال أن األحو  كفارة شاة.

لو حلق امرم غري رأسـط عـ  علـم وعمـد سـواء كـان حلقـط جـائلاً يف غـري : 250المسألة 
 اإلحرام أم حراماً ك لق الل ية فكفارتط علحم األحو  شاة.

 : الحناء17
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حم األحــو ، واألو  تركهــا قبــل اإلحــرام جذا  جــرم احلنــاء حــال اإلحــرام علــ: 259المسأأألة 
كــان يبقــحم أثرهــا ج  وقــت اإلحــرام، واألو  اإلج نــاب عــ  كــل مــا ينــايف كــون امــرم أشــغث 

 أغرب.
 : تغطية الرجل رأسه10

جـــرم حـــال اإلحـــرام تغطيـــة الـــرأس للرجـــل فقـــ  دون املرأة،وهـــو منابـــت : 206المسأأأألة 
كل الرأس أو بعضـط، كمـا ال فـرق بـني سـاتر وآذـر جذا الشعر واالذنان، وال فرق بني أن يغطي  

الصق الرأس حىت الطني واحلناء، وكذا ال جيو  لـط اإلراـاس يف املـاء أو يف مـائق آذـر، أو مـل 
 شيء علحم رأسط جذا غطاه، علحم األحو .

سرت الـرأس بشـيء مـ  البـدن كاليـد جـائل، وكـذا مسـأ الـرأس باليـد عنـد : 201المسألة 
 صب املاء عليط يف الغسل وغريه فال يكون تغطية. الو وء أو حني
جيو  للم رم أن ينام وجن اس وجب ذل  ال غطية جلهة م  رأسط بسـبب : 202المسألة 

اللصوق باألرض، كما جيو  لط أن يفيض املاء علحم رأسط، أو يق  حتت )الـدو ( لالغ سـال 
 وحنوه، و جيو  لط ح  رأسط جذا كان آمناً م  سقو  الشعر. 

جذا ســـرت امـــرم رأســـط نســـياناً، ال شـــيء عليـــط ولكـــ  جيـــب كشـــفط حـــني : 203مسأأأألة ال
 االل فات فوراً.
 الكفارة يف تغطية الرأس شاة، وت عّدد الكفارة كلما تعّدد السرت.: 204المسألة 

 : تغطية المرأة وج  ا19
لــحم جــرم حــال اإلحــرام تغطيــة املــرأة وجههــا بنقــاب وغــريه، ممــا يلصــق ع: 205المسأأألة 

 الوجط كالً أو بعضاً، وحىت يف حال النوم.
جيو  للم رمة أن تنام وجن اس وجب ذل  النوم تغطية قسم م  وجههـا : 200المسألة 

بسبب اللصوق باألرض، و جيو  هلا أيضاً أن تسرت وجههـا بربقـق )بوشـية( حبيـث يكـون بعيـداً 
ا وســرت وجههــا هبــا ولكــ  عــ  وجههــا، وجيــو  هلــا ســرت وجههــا بيــدها، وجيــو  هلــا لــبل عباءهتــ

حتـــافظ علـــحم جبعـــاد العبـــاءة عـــ  وجههـــا، وجيـــو  هلـــا ســـرت بعـــض الوجـــط مقدمـــة لســـرت الـــرأس يف 
 الصالة. 
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 الكفارة يف تغطية املرأة وجهها شاة.: 207المسألة 

 أ التظليل للرجل26
جـــرم علـــحم الرجـــل امـــرم ال ظليـــل حـــال الســـري فـــوق الـــرأس هثـــل هـــودج : 200المسأأأألة 

حنومها، راكبـاً كـان أم راجـاًل، واألحـو  اج نـاب ال ظليـل عـ  أحـد جانبيـط، وجن كـان ومشسية و 
 جيو  املشي يف  ل اممل وما ال يكون فوق رأسط، وجيو  أن يس ظل م  الشمل بكفط.

املســ فاد مـ  الروايــات عــدم الفــرق يف حرمــة ال ظليــل، لــيالً أو نــاراً، فــال : 209المسأأألة 
 األحو . جيو  ال ظليل ليالً علحم

جيــو  للم ــرم يف حــال الســري أن كــر حتــت اجلســور أو األنفــاق، وجيــو  : 276المسأأألة 
 اإلحرام حتت سق  مسجد الشجرة، كما سبق.

ـــو نـــلل لالســـرتاحة يف الطريـــق، االســـ ظالل حتـــت الســـق  : 271المسأأأألة  جيـــو  فيمـــا ل
يقـات ومكـة وجن تـردد يف فق ، ال هثل املظلة )الشمسية( كالنلول يف املقاهي واملطـاعم بـني امل

 أشغالط.
جيو  االس ظالل حىت هثل الشمسية )املظلة( بعـد دذـول مكـة املكرمـة، : 272المسألة 

وال فرق بني مكة اجلديدة والقدكة، وكذا جيو  ال ظليل يف عرفات وم  بعد النلول هبما، فمـ   
 .كان يف م  ويريد أن يذهب ج  املذبأ أو اجلمرات جيو  لط ال ظليل

جيــو  ملــ  جــرم مــ  مســجد ال نعــيم لعمــرة مفــردة مــثال، أن يركــب ســيارة : 273المسأأألة 
 مسقفة، ألن املسجد يف يومنا هذا أصبأ داذل مكة املكرمة.

جيو  ال ظليل للضرورة، لربد شديد أو حلر كذل ، أو ملطر يضره، ولكـ  : 274المسألة 
 يكّفر.

 مطلقاً بال كفارة. جيو  ال ظليل للنساء واأل فال: 275المسألة 
املعلــم الــذي معــط النســاء واحنصــر حفظــط هلــ  بركوبــط يف الســيارة املظللــة : 270المسأأألة 

معهـّ  جيــو  لـط الركــوب، وكـذل  ســائق السـيارة لــو خيـاه عليهــا جذا فارقهـا، و ــب عليهمــا يف 
 الفر ني الكفارة.

و مل ي مك  جال الركوب لو مل ت يّسر سيارة لل اج جال السيارات املظللة أ: 277المسألة 
 يف السيارة املظللة ملرض ـ مثالً ـ فيجو  لط ذل ، وجمنا يللم عليط الكفارة.
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الــرواب  احلديديــة غــري العريضــة الــر تــرب  جــانيب الســيارة املكشــوفة، ال : 270المسأأألة 
 ي  قق هبا ال ظليل.

ــــط الكفــــارة، ويك فــــي با: 279المسأأأأألة  لكفــــارة كلمــــا ا ــــطر ج  ال ظليــــل وجبــــت علي
الواحــدة يف اإلحــرام الواحـــد وجن تعــدد ال ظليــل، نعـــم األحــو  اســ  باباً أن يفـــدي لكــل يـــوم  

 كفارة مس قلة.
 كفارة ال ظليل شاة، وجيو  لط أن يذحبها يف و نط.: 206المسألة 

 : إخراج الدم21

جــرم علــحم امــرم جذــراج الــدم مــ  بدنــط، ال مــ  بــدن الغــري، بــأي ســبب  : 201المسأأألة 
سواء كان بالفصـد أو احلجامـة أو السـوات أو احلـ  الـذي يع ـاد ذـروج الـدم بـط أو غـري كان، 

ذل ، جال مق الضرورة، وم  الضرورة ح  اجلرب وشق الدمل وعصرها جذا كان ي أمل منهـا لـو 
 تركها دون عصرها أو شقها أو حكها.

 ـطر فـال  كفـارة جذـراج الـدم يف غـري الضـرورة شـاة علـحم األحـو ، ولـو ا: 202المسألة 
 كفارة عليط.

 : تقليم األظفار 22

جرم علحم امـرم تقلـيم األ ـافر، ولـو  فـراً واحـداً أو بعـض  فـر، جال مـق : 203المسألة 
األذيــة، مثــل مــا لــو انكســر بعــض الظفــر أو اح ــاج عــالج اإلصــبق مــ  دمــل أو جــرح ب قلــيم 

 الظفر، فيجو  حين ذ تقليمط.
مــ  الطعـــام، ويف  مــوع أ فــار يديــط فقـــ   كفــارة تقلــيم كـــل  فــر مــد: 204المسأأألة 

ورجليط فق  شاة، ويف  موع يديط ورجليط شاة جن كان يف  لل واحد، ولو قلـم أ فـار يديـط 
 يف  لل ورجليط يف آذر فشاتان، هذا كلط جن كان ع  علم وعمد.

 : قلع الضرس23

شــاة، أمــا جذا  جــرم علــحم امــرم قلــق الضــرس جذا كــان مــدمياً، وفيــط كفــارة: 205المسأأألة 
 ا طر جليط، فيجو  وال كفارة فيط.
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 : تقّلد السالح24

جــرم علــحم امــرم تقلّــد الســالح، كالســي  واخلنجــر واملســدس والبندقيــة : 200المسأأألة 
وغريهــا، ممــا يعــد ســالحاً علــحم وجــط يصــدق علــحم حاملــط انــط م ســلأ، أمــا جذا مل يصــدق عليــط 

حلــاج لشــؤونط اخلاصــة فــال بــأس بــذل ، واألحــو  ال ســلأ كالســكينة الصــغرية الــر يســ عملها ا
 عدم مل السالح الظاهر وجن مل ي قّلده.

 كفارة تقلد السالح يف حال االذ يار شاة علحم األحو  اس  باباً.: 207المسألة 
 : قلع نبات الحرم25

جـــرم علــحم امـــرم وغــريه قلـــق كــل نابـــت يف احلــرم وقطعـــط، ســواء كـــان يف : 200المسأأألة 
 م أم ال، وسواء كان يف احلج أم يف العمرة أم يف غريمها.حال اإلحرا

يسـ ث  مـ  ذلـ  )األذذـر( وهــو نبـت معـروه، وكـذل  يسـ ث  النلــل : 209المسأألة 
والفواكط وما كان اإلنسان قـد غرسـط هـو بنفسـط، أو كـان ناب ـاً يف ملكـط أو يف منللـط، جذا نبـت 

 بعد نلولط.
ة بقـــرة، ولـــو كانـــت صـــغرية فشـــاة، ولـــو كـــان كفـــارة قلـــق الشـــجرة الكبـــري : 296المسأأأألة 

بعض الشجرة فقيم ط، وكفارة قطق احلشيل االس غفار، هذا كلط جن كان ع  علم وعمد، أما 
 لو قلعها ع  جهل أو نسيان أو حنومها فال شيء عليط.

 
 فروع

ما وجب عليط يف جحرام العمرة م  الكفـارة، يذحبـط يف مكـة، ومـا وجـب : 291المسألة 
جحـــرام احلـــج ففـــي مـــ ، وينفقـــط علـــحم فقـــراء املـــؤمنني، أو يبعثـــط ج  مـــ  يكـــون وكـــيالً عليـــط يف 

عــنهم، وان مل يــ مك  مــ  ذلــ  لعــدم وجــود فقــري، وال الوكيــل عــنهم فيكــون حين ــذ خمــرّياً بــني 
 الذبأ يف مكة وم  وبني الذبأ يف بلده وجعطائط ج  فقراء املؤمنني.

وأتـحم هـا يوجـب الكفـارة فـال كفـارة عليـط، وكـذا  جذا كـان جـاهاًل بـاحلكم: 292المسألة 
جذا أتحم بط سهواً، هذا يف غري الصيد، وأما فيط فال فرق يف ثبوت الكفـارة جذا أتـحم هوجبهـا بـني 

 العمد والسهو واجلهل.
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جذا حصــل أحــد درمــات اإلحــرام قهــراً فالجيــب علــحم امــرم شــيء، كــأن : 293المسأأألة 
 ط. للط شلص آذر قهراً أو غطحم رأس

 كل مورد كان الكفارة فيط شاة جا  لط الكفارة هعل اذ ياراً.: 294المسألة 
 حدود الحرم

احلـرم دـي  هكـة املكرمـة مـ  مجيـق جهاهتـا، وهـو بريـد يف بريـد،أي بريـد : 295المسألة 
 ت م تقريباً. 5/5 والً وبريد عر اً، والربيد: أربق فراسخ، والفرسخ 

 
 : الطواف2

ين مـ  أعمـال عمـرة ال م ـق: الطـواه، وجيـب الطـواه أيضـاً يف حـج الثا: 290المسألة 
 ال م ق، وحج القنران، وحج اإلفراد، وعمرة القنران، وعمرة اإلفراد أي العمرة املفردة.

هــذا الطــواه ركــ ، ويبطــل احلــج أو العمــرة ب عّمــد تركــط  ــاله  ــواه : 297المسأأألة 
 النساء.

ومل ي مك  م  اإلتيان بط قبل املوق  بعرفـات م  ترت الطواه م عمداً، : 290المسألة 
بطلت عمرتط وانقلـب حجـط ج  اإلفـراد، فيبقـحم علـحم جحرامـط وي وجـط رأسـاً ج  عرفـات، فيقـ  
فيها ويأيت  ميق مناس  احلج الر سـيأيت بيانـا جن شـاء اهلل تعـا ،   يـأيت بعمـرة مفـردة بعـد 

 اام احلج.
يف هــذا احلكــم أيضــاً اح يا ــاً،  ــاله الناســي  يل ــق اجلاهــل بامل عمــد: 299المسأأألة 

فونط يقضي  واه عمرة ال م ق مـىت تـذكر فـوراً، وجن كـان تـذكره لـط بعـد أداء املناسـ  وذـروج 
ذي احلجــة، ويعيــد معــط الســعي أيضــاً علــحم األحــو ، هــذا جذا كــان يف مكــة، أمــا جذا ذــرج مــ  

ج  أهلــط يســ نيب شلصــاً  مكــة وتــذكر تــرت الطــواه بعــد ذروجــط منهــا، فــون كــان قــد وصــل
يطـــوه عنـــط نيابـــة جذا كـــان الرجـــوع حرجيـــاً، وجذا مل يصـــل ج  أهلـــط يرجـــق ج  مكـــة للطـــواه 
بنفسط جذا مل يس للم ذل  مشّقة، أما جذا تعذر عليط الرجوع الس للامط املشقة فيسـ نيب حين ـذ 

 م  يطوه عنط ولو يف العام املقبل، ويعيد السعي أيضاً علحم األحو .
جذا جـاء بـالطواه بغـري الوجـط الشـرعي ـ أي  ـاه  وافـاً غـري صـ يأ ـ : 366ألة المسأ
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 بطلت عمرتط جن كان يف العمرة وبطل حجط جن كان يف احلج وجن كان جاهالً اح يا اً.
املــريض العــاجل الــذي ال يســ طيق الطــواه بنفســط أبــداً، فــون اّكــ  مــ  : 361المسأأألة 

 كئ عليط أو يللمـط أو جملـط ويطـوه، تعـني عليـط الطواه بواسطة شلص آذر يس عني بط وي
 ذل ، أما جذا كان حبالة ال كك  ملط هبا مطلقاً فعليط االس نابة.

املرأة جذا حا ـت قبـل الطـواه أو نفسـت، جيـب عليهـا أن تن ظـر وقـت : 262المسألة 
 الوقوه بعرفات، فون  هرت قبل املوق  حبيث تسـ طيق الطـواه ودرت املوقـ  بعرفـات تعـنّي 

عليهــا ذلــ ، وجن مل تطهــر قبــل املوقــ  ينقلــب حجهــا ج  اإلفــراد، ف ــذهب جل عرفــات، وهــي 
حائض، ف ق    تفيض أي تذهب بعد املغرب ج  املشعر،   تأيت ج  م  يوم العيد، وتـأيت 
 ميق املناس  علحم الوجط الشـرعي،   تـأيت بعـد ذلـ  بعمـرة مفـردة، الـر سـيأيت تفصـيلها جن 

 تعا .شاء اهلل 
لو كانت املرأة تعلم أنا ال تطهر حـىت ين هـي يـوم عرفـة، فعليهـا أن حتـرم : 363المسألة 

 بنية اإلفراد م  أول األمر.
 

 شروط الطواف

 يشرت  يف الطواه أمور: : 364المسألة 
 ـ الطهارة م  احلدا. 1
 ـ  هارة البدن واللباس. 1
 ـ اخل ان. 3
 ـ سرت العورة. 2
 ـ جباحة اللباس. 5
 ـ النية.6

 : الط ارة من الحدث1
يشـرت  يف الطـواه، الطهـارة مـ  احلـدا األكـرب واألصـغر فيمـا جذا كـان : 365المسألة 

الطــواه واجبــاً، أمــا جذا كــان الطــواه مســ  باً فــال يشــرت  فيــط الطهــارة مــ  احلــدا األصــغر، 
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ــــدذول ج  املســــجد احلــــرام، و ال يكــــون الطــــوا ه جال يف نعــــم جــــرم علــــحم امــــدا بــــاألكرب ال
 املسجد احلرام حول الكعبة الشريفة.

املعذور الـذي ال ككنـط الطهـارة املائيـة ملـرض وحنـوه، فـون الطهـارة الرتابيـة : 360المسألة 
)ال ــيّمم( تقــوم مقــام الطهــارة املائيــة، فــوذا كــان دــدثاً بــاألكرب ومل يســ طق الغســل لعــذر، تعــنّي 

ابــة ي عــني عليــط الو ــوء أيضــاً جذا كــان يســ طيق عليــط ال ــيمم لل ــدا األكــرب، وفيمــا عــدا اجلن
 ذل ، وجال فعليط تيمم آذر بدل الو وء   يطوه.

املس  ا ـــة وغريهـــا مـــ  ذوي األعـــذار جذا مل ككـــنهم الطهـــارة املائيـــة، : 367المسأأأألة 
 ـــــليهم الطهـــــارة اإل ـــــطرارية )أي ال ـــــيمم( فيصـــــأ  ـــــوافهم هبـــــا، وجن كـــــان األحـــــو  األو  

 ن أن يطوه بنفسط،   يس نيب شلصاً آذر يطوه نيابة عنط.للمسلوس واملبطو 
جذا  اه اإلنسان   تـذكر بعـد الفـراغ مـ  الطـواه انـط كـان دـدثاً )أي : 360المسألة 

 انط  اه بال  هارة( فون كان الطواه واجباً جيب عليط أن يعيد الطواه بعد أن ي طّهر.
مل ي جـاو  النصـ  مـ  الطـواه  جذا أحدا يف أثناء الطـواه، فـون كـان: 369المسألة 

جيـــب عليـــط االســـ  ناه بعـــد الطهـــارة )أي ي طهـــر   يطـــوه مـــ  جديـــد( وجن كـــان قـــد  ـــاو  
النص  جيب عليط أن ي طهر   يبا علحم الطواه مب دئاً م  املو ق الذي أحدا فيـط وقطـق 

 الطواه، ويصأ منط  وافط السابق مق بقية  وافط الالحق. 
احلدا والطهارة ـ سواء كان ذل  قبل الطـواه أم بعـده أم  م  ش  يف: 316المسألة 

يف أثنائـط ـ فـون حكمـط حكـم الصـالة، فـون كـان شـكط باحلـدا بعـد يقينـط بالطهـارة بـ  علـحم 
الطهارة مطلقـاً وصـأ  وافـط، وجن شـ  يف الطهـارة بعـد اليقـني باحلـدا جيـب عليـط أن ي طهـر 

هـارة وكـان شـكط بعـد الفـراغ مـ  الطـواه وال يصأ منط الطواه بال تطهـر، نعـم جذا شـ  بالط
 فال يل فت ج  شكط و وافط ص يأ.

لــو عــره يف أثنــاء الطــواه بكونــط جنبــاً أو حائضــا، وجــب عليــط قطــق : 311المسأأألة 
 الطواه واخلروج م  املسجد احلرام فوراً.

 : ط ارة البدن واللباس2
  كـل جناسـة، جال جيب علحم م  يريـد الطـواه أن يطهـر بدنـط ولباسـط عـ: 312المسألة 

ما عفي عنها يف الصالة، واألحو  اسـ  بابا الطهـارة حـىت عـ  املعفـو مثـل الـدم جذا كـان أقـل 



 

 29 

م  درهـم، أو دم القـروح واجلـروح، نعـم جذا شـق عليـط ال جنـب كـأن مل يسـ طق أن ي جنـب دم 
 القروح واجلروح فال بأس بطوافط.

اســة ثوبــط أو بدنــط بعــد الفــراغ جذا  ــاه اإلنســان   علــم بعــد ذلــ  بنج: 313المسأأألة 
 م   وافط، صأ منط الطواه.

جذا كان يف أثناء الطواه وعلم أن علحم بدنط أو ثيابط جناسة، فـون اكـ  : 314المسألة 
مــ  ج ال هــا يف أثنــاء الطــواه مــق عــدم فعــل املنــايف )أي ال يعمــل عمــالً ينــايف الطــواه( ي عــنّي 

جذا عر ــت عليــط جناســة يف أثنــاء الطــواه فانــط  عليــط ذلــ ، ويــ م  وافــط بعــد اإل الــة، وكــذل 
 يليلها وي م  وافط.

ـــة النجاســـة الـــر علـــحم بدنـــط أو ثوبـــط يف األثنـــاء، : 315المسأأأألة  جذا مل يـــ مك  مـــ  ج ال
ي طهر ويس أن  الطواه جذا مل يبلب ثالثة أشوا  ونص ، أما جذا كان قد بلب ذل  فونـط يـ م 

  وافط بعد الطهارة.
كــان ناســياً أن علــحم بدنــط أو ثيابــط جناســة و ــاه هبــا   تــذّكر بعــد   جذا: 310المسأأألة 

 الفراغ م  الطواه، فاألقوف ص ة  وافط.
 : الختان3

يشــــرت  يف الطــــواه اخل ــــان للرجــــال دون النســــاء، بــــل يشــــرت  اخل ــــان : 317المسأأأأألة 
 للصبيان أيضاً جن مل يك  الصيب خم وناً ذلقة، فال يصأ الطواه م  غري املل ون.

 ستر العورة :4
يشــرت  يف الطـواه ســرت العـورة علــحم حنـو مــا ذكـر يف بــاب الصـالة، فــال : 310المسأألة 

 يصأ الطواه عارياً وان كان قد أم  م  النا ر.
 : إباحة اللباس5

يشــرت  يف الطــواه جباحــة اللبــاس، بــأن اليكــون غصــباً، فلــو  ــاه يف : 319المسأأألة 
 لباس مغصوب بطل  وافط.

 : النية0
يشـــرت  يف الطـــواه النيـــة، بـــأن ينـــوي الطـــواه ام ثـــاالً ألمـــر اهلل تعـــا ، : 326 المسأأأألة
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 «.أ وه حول هذا البيت سبعة أشوا  لعمرة ال م ق قربة ج  اهلل تعا »فيقول: 
ال فرق بني الطوافات الواجبة يف هذه الشرو  الس ة، سواء كان  ـواه : 321المسألة 

 أم حلجط، حلج اإلفراد أم القنران أم للعمرة املفردة. الليارة أم  واه النساء، لعمرة ال م ق
 

 واجبات الطواف

 واجبات الطواه أمور: : 322المسألة 
 ـ االب داء باحلجر األسود واالذ  ام بط. 1
 ـ جعل البيت علحم اليسار. 1
جر جمساعيل 3  يف الطواه.  )ع(ـ جدذال حن
 ـ ذروج بدنط ع  البيت. 2
 علحم األحو  اس  باباً.  )ع(قام جبراهيم ـ كون الطواه بني البيت وم5
 ـ العدد. 6
 ـ املواالة.9

 : االبتداء بالحجر األسود واالختتام به1
ال يصــــأ أن يبــــدأ بــــالطواه مــــ  غــــري احلجــــر األســــود، كمــــا ال يصــــأ : 323المسأأأأألة 

 االذ  ام بغري احلجر األسود أيضاً.
األسـود، امـاذاة العرفيـة يف يكفي يف حصول االب ـداء واالذ  ـام بـاحلجر : 324المسألة 

اب ـــداء الشـــو  وذ امـــط، فـــال يلـــلم الدقـــة يف أن يكـــون أول جـــلء مـــ  بدنـــط بـــا اء أول جـــلء مـــ  
 احلجر.

جذا وقــ  داذيــاً لل جــر األســود، جــاعالً لــط علــحم يســاره يف أول شــو  : 325المسأأألة 
ل جليـط م  أشوا  الطواه،    اه حىت وصل جليط فهذا شو ، وجذا مشحم و ـاه حـىت وصـ

 ثانياً فهذا شو  آذر، وهكذا ج  أن يكمل سبعة أشوا ،وال جيب أكثر م  ذل .
 : جعل البيت على اليسار2

ال يصأ الطـواه جن مل جيعـل البيـت علـحم يسـاره حـني الطـواه بـط، فلـو : 320المسألة 
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 عكل ذل ، بأن جعل البيت علحم كينط بطل  وافط.
علــــحم يســــاره الصــــدق العــــريف، وال يلــــلم يكفــــي يف حتّقــــق جعــــل البيــــت : 327المسأأأأألة 

 مالحظة املنائر، وال ينافيط اإلحنراه اليسري البسي .
جذا جعـــل البيـــت عـــ  كينـــط أو اســـ قبلط بوجهـــط أو اســـ دبره بظهـــره، ولـــو : 320المسأأأألة 

 طــوة واحــدة عمــداً أو ســهواً، مل تصــأ تلــ  اخلطــوة أو األكثــر منــط، فيللمــط ال ــدارت. نعــم ال 
كال جذا احنره قليال فلم يك  منكبط األيسر  اه البيت وذلـ  ن يجـة اللحـام،  يبعد عدم اإلش

 كاخلطوة واخلطوتني.
  )ع(: إدخال ِحجر إسماعيل3

يف الطـواه وهـو مـدف  النـيب جمساعيـل  )ع(جيب جدذال حجـر جمساعيـل : 329المسألة 
 .وأمط هاجر ومجلة م  األنبياء

جـر جمساعيـل يشرت  يف الطواه أن جيعـل ا: 336المسألة  علـحم يسـاره،  )ع(إلنسـان حن
فــوذا  ــاه بينــط وبــني البيــت فجعــل البيــت علــحم يســاره واحلنجــر علــحم كينــط بطــل  وافــط وأعــاد 

 ذل  الشو  فق .
 : خروج تمام بدنه عن البيت4

ال يصـــأ الطــواه داذـــل البيــت، أمـــا لــو  ـــاه علــحم جـــدار احلنجـــر أو : 331المسأأألة 
الباقي م  أساس اجلدار القدمي بعد البنـاء اجلديـد، فالظـاهر علحم شاذروان الكعبة، وهو القدر 

 ص ة  وافط، وال جشكال يف أن كل جدار البيت أو حائ  احلجر بيده.
جذا أتحم  لء م  الطواه علحم غري الصورة الصـ ي ة يللمـط تـدارت ذلـ  : 332المسألة 

 اجللء.
 )ع(: الطواف بين البيت ومقام إبراهيم 5

داذـــــل  )ع(  اســـــ  باباً أن ال جيعـــــل اإلنســـــان مقـــــام جبـــــراهيم األحـــــو : 333المسأأأأأألة 
املطــاه، بــل جيعلــط علــحم اليمــني والبيــت علــحم اليســار ويكــون الطــواه بينهمــا، مراعيــاً بــذل  
القـــدر مـــ  البعـــد يف مجيـــق اجلوانـــب، وهـــي املســـافة الـــر قـــدرت بســـ ة وعشـــري  ذراعـــاً ونصـــ  

 الذراع تقريباً بذارع اليد.
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الطواه حول الكعبة املشرفة أبعد م  س ة وعشـري  ذراعـاً مطلقـاً، جيو  : 334المسألة 
اذ ياراً وا طراراً، كما جيو  الطواه يف الطابق الثاين م  املسجد احلـرام أو فـوق السـطأ حـىت 

 يف صورة االذ يار.
 : العدد في الطواف0

جيــب أن يكــون العــدد يف الطــواه حــول الكعبــة الشــريفة ســبعة أشــوا  : 335المسأأألة 
   احلجر األسود ج  احلجر األسود، بال  يادة وال نقصان.م

جذا  اد أو نقــص يف اب ــداء الطــواه أو يف أثنائهــا بطــل  وافــط علــحم كــل : 330المسأأألة 
 تقدير علحم األحو .

جذا كانـت الليـادة مقـداراً قلـيالً قبـل الشـروع يف الطـواه فـال بـأس هبـا جذا  : 337المسألة 
 كانت م  باب املقدمة.

جذا  اد يف الطواه بعد جكمال السبعة أشوا  سـهواً، فـون كانـت الليـادة : 330لة المسأ
أقــل مــ  شــو  كامــل وجــب عليــط قطــق الليــادة، وجن كــان شــو اً كــامالً أو أكثــر فــاألحو  لــط 
جكمـــال الطـــواه، وذلـــ  بو ـــافة ســـ ة أشـــوا  أذـــرف جليـــط حـــىت يكمـــل ســـبعاً، ويكـــون ذلـــ  

اللائدة نافلة، ويصلي للطواه األول قبل السعي، ويصلي الطواه الثاين وهو األشوا  السبعة 
 للطواه الثاين بعد السعي.
 المواالة في الطواف

املواالة شر  يف  واه الفريضة، وهي أن ي ابق بني أشوا  الطـواه وال : 339المسألة 
 يعمل يف ذالل األشوا  عماًل ينايف تل  املواالة يف الطواه الواجـب، وليسـت املـواالة شـر اً 

 يف الطواه املس  ب.
جذا نقـــص مـــ   وافـــط بعـــض األشـــوا ، فـــون كـــان يف املطـــاه ومل تف ـــط : 346المسأأأألة 

املــواالة املع ــربة يف الطــواه، ف ين ــذ يكمــل ذلــ  الــنقص مــ   وافــط، ويكفيــط ذلــ  اإلكمــال 
مطلقاً سواء كان النقص عمداً أم سهواً، وسواء كـان ذلـ  قبـل أن ي جـاو  نصـ  الطـواه أم 

 وسواء كان الطواه واجباً أم مس  باً.بعده، 
جذا نقص م   وافط بعض األشوا  وعمل عمالً ينايف املواالة، فون كـان : 341المسألة 

الطــواه مســ  باً أكمــل الــنقص وصــأ  وافــط، أمــا جذا كــان الطــواه واجبــاً وكــان الــنقص عــ  
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 ق القطق هجرد سهو ومل يك  ع  عمد، فون كان قد مت لط أربعة أشوا  يبا حين ذ علحم مو 
 تذكره ذل  النقص، أما جذا مل ي م لط أربعة أشوا  اس أن  الطواه م  جديد.

جذا نسي بعض أشوا  الطواه ومل ي ـذكر ذلـ  الـنقص جال بعـد ذروجـط : 342المسألة 
عـ  مكـة املكرمـة، ومل ككنـط الرجـوع اسـ ناب للـنقص جذا كـان قـد مت لـط أربعـة أشـوا ، وألصــل 

 لط ذل .  الطواه جذا مل ي م
لــو شــ  يف أثنــاء الطــواه مطلقــاً، يبطــل  وافــط ويســ أن  الطــواه مــ  : 343المسأأألة 

جديــد، ســواء كــان الشــ  عنــد الــرك  أم قبلــط، بــني الســ ة والســبعة أو بــني اخلمســة والســ ة أو 
دون ذل ، مق اح مال الليادة وعـدمها، وجن كـان االاـام بالبنـاء علـحم األقـل   االسـ  ناه يف 

و األحو ، نعم جذا كان الطواه مس  باً نافلة يبا علحم األقل،   يكمل  وافط وال مجيعها ه
 حاجة ج  االس  ناه.

جذا شـــ  يف عـــدد األشـــوا  بعـــد الطـــواه،أو شـــ  يف صـــ  ها وكـــان : 344المسأأأألة 
شـــكط بعـــد الفـــراغ مـــ   وافـــط مل يل فـــت فيبـــا علـــحم صـــ ة  وافـــط، وكـــذل  لـــو شـــ  يف آذـــر 

ن هــاء هــل انــط ســبعة أم مثانيــة مــثالً أو أ يــد، فــون شــكط با ــل و وافــط الشــو  الســابق عنــد اال
 ص يأ.

حكم الظ  يف الطواه، ما مل يصل ج  اال مينـان أي: العلـم العـادي، : 345المسألة 
 هو حكم الش .

جيـــو  االع مـــاد يف عـــدد األشـــوا  علـــحم البينـــة: الشـــاهدي  العـــادلني، أو : 340المسأأأألة 
وجن كان شلصاً واحداً، بـال فـرق بـني كـون الثقـة رجـالً أو امـرأة أو  الثقة: الصادق يف كالمط،

  فاًل، وال بني كونط فاسقاً أو غري فاسق.
لــو شــ  يف أثنــاء الطــواه، فاســ أن   وافــاً جديــداً، ويف أثنــاء الطــواه : 347المسأأألة 

اه اجلديــد علــم بعــدد األشــوا  يف الطــواه األول، فــون كــان الطــواه األول كــامالً قطــق الطــو 
 اجلديد، وجن كان ناقصاً تدارت نقصط، وال جيب عليط جاام الطواه اجلديد.

لو ال فت يف أثناء صالة الطـواه ج  أنـط مل يكمـل  وافـط، قطـق صـالتط : 340المسألة 
وأمت  وافط، سواء كان قد  او  نص  الطواه أم مل ي جاو ه، وسواء دذل الصالة ع  جهل 

ا ال فت بعد الصالة، وجب عليط جاام الطواه، وأعـاد الصـالة أم ع  نسيان أو غفلة، وأما جذ
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 اح يا اً.
لو اش غل بالسعي   ال فت ج  أنط مل ي م  وافط، قطق سعيط ورجق فأمت : 349المسألة 

 وافط وجن كان الباقي مـ   وافـط أكثـر مـ  نصـ  الطـواه،   أعـاد صـالة الطـواه اح يا ـاً، 
كان الباقي م  السعي أكثر م  النصـ ، نعـم يسـ  ب لـط   رجق ج  السعي وأمت سعيط وجن  
 أن يس أن   وافاً وسعياً جديداً. 

لو كان يف أثناء الطواه فدذل وقت صالة الفريضة، اسـ  ب لـط قطـق : 356المسألة 
 الطواه وجن مل يبلب النص ، فيؤدي صالة الفريضة،   يرجق ج  الطواه وي مط.

 
 : صالة الطواف3

)وهـي  )ع(ثالث م  أعمال العمرة: صالة الطواه عند مقـام جبـراهيم ال: 351المسألة 
( أو ذلفـــط، ج  نايـــة املســـجد، وهـــي ركع ـــان مثـــل )ع(الصـــلرة الـــر عليهـــا أثـــر قـــدم اخلليـــل 

فريضــة الصــبأ، ي لــرّي املكلــ  فيهــا بــني اجلهــر واإلذفــات، ويصــليهما بعــد الطــواه مباشــرة، 
 أي الفور العريف علحم األحو .

تكون الصالة عند املقام م  أحد اجلانبني، أو ذلفط ج  نايـة املسـجد، : 352المسألة 
فون مل ي يّسر لط ذل  يصـليها حيـث شـاء مـ  املسـجد احلـرام، هـذا كلـط يف الطـواه الواجـب، 
أما الطواه املس  ب اإلب دائي فيمكنط أن يصلي صالتط حيث شاء م  املسجد مطلقا، أي 

 اذ ياراً وا طراراً.
 النجاسات الر يعفحم عنها يف الصالة ال تضر بصالة الطواه أيضاً.: 353 المسألة
جذا نسي صالة الطواه ي عنّي عليط اإلتيان هبا مىت ما تذكرها، وال جيب : 354المسألة 

عليط جعادة السعي، هذا جذا كان يف مكة، أما جذا مل ي ذكر جال بعد ذروجط م  مكـة فيـأيت هبـا 
اباً أن يرجــق ليصــليها عنــد املقــام جذا مل يســ للم ذلــ  مشــقة. وجذا يف مكانــط، واألحــو  اســ  ب

 مات قبل أن يقضي هذه الصالة تعني علحم الول قضاؤها عنط مثل سائر صلواتط الفائ ة.
مــ  تــرت صــالة الطــواه عمــداً فقــد صــ ت منــط بقيــة املناســ  املرتتبــة : 355المسأأألة 

 كالناسي. عليط، وبقي عليط قضاء نفل صالة الطواه يف ذم ط  
جيـو  اإلتيـان بصـالة الطـواه مجاعـة، وجذا أراد أن يطـوه  ـوافني فعليــط : 350المسأألة 
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 أن يصلي بعد كل  واه صالة، ويكره لط اإلتيان بطوافني والصالة بعدمها بصالتني.
 من مسائل المرأة

املرأة الر جاءها احليض قبل صالة الطواه أو حني الطواه، فـون كـان : 357المسألة 
مت هلـا أربعـة أشـوا  فـأكثر ا نـق مـ  بقيـة الطـواه والصـالة وختـرج مـ  املسـجد فـوراً، وتـأيت  قد

ببقيــة املناســ  مــ  الســعي وال قصــري جذا كانــت يف العمــرة،   تن ظــر ج  أن تطهــر ف قضــي مــا 
 فاهتا م  الطواه والصالة مقدمة الطواه علحم الصالة، وال جيب عليها جعادة السعي.

ملــرأة الــر جاءهــا احلــيض وقــد مت هلــا أربعــة أشــوا  وأتــت ببقيــة املناســ  ا: 350المسأأألة 
جذا مل تطهـر قبـل الوقـوه ـ بـأن بقيـت حائضـاً ج  اليـوم ال اسـق مـ  ذي احلجـة ـ فـاألحو  هلـا 
حين ــــذ اإلســــ نابة لقضــــاء مــــا فاهتــــا مــــ  أشــــوا  الطــــواه والصــــالة قبــــل أن ختــــرج ج  املوقــــ  

 لطهر.بعرفات،   تقضيط بنفسها بعد ا
جذا جــاء املــرأة احلــيض بعــد جكمــال الطــواه وقبــل الصــالة فعليهــا صــالة : 359المسأأألة 

 الطواه بعد أن تطهر واإلس نابة للصالة أيضاً علحم األحو .
املرأة الر جاءها احليض ومل تكمل األربعة أشوا ، أي يف الشو  األول : 306المسألة 

ندئــذ تقطــق  وافهــا، وختــرج مــ  البيــت فــوراً   تن ظــر، أو الثــاين أو الثالــث أو يف أثنــاء الرابــق فع
فــون  هــرت قبــل املوقــ  بعرفــة تــأيت بــالطواه كــامالً والصــالة بعــد  هرهــا، وجذا مل تطهــر قبــل 
املوقــ  ينقلــب حجهــا ج  اإلفــراد كمــا تقــّدم واضــي ج  عرفــات واملشــعر، وتــأيت هناســ  مــ   

ج كلهـا تـأيت بعمـرة مفـردة بعـد جكمـال كلها وبقية مناسـ  مكـة، فـوذا فرغـت مـ  مناسـ  احلـ
 املناس .

املس  ا ــــة جن فعلــــت مــــا جيــــب عليهــــا مــــ  األعمــــال للصــــالة فهــــي  : 301المسأأأأألة 
 كالطاهرة. 

 : السعي4

الرابــق مــ  أعمــال العمــرة: الســعي ســبعة أشــوا  بــني الصــفا واملــروة بعــد : 302المسأأألة 
 صالة الطواه، وهو رك  يبطل احلج ب عّمد تركط.

جيــو  تــأذري الســـعي عــ  الطــواه لرفــق ال عـــب وحــرارة اهلــواء، وال جيـــو  : 303ة المسأأأل
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 تأذريه ج  الغد، واألقوف جوا  تأذريه ج  الليل.
 ال بأس بالفصل بني الطواه الواجب والسعي بطواه مس  ب.: 304المسألة 
 جذا ترت السعي ع  نسـيان أو غفلـة أو ا ـطرار أو جهـل باملسـألة ي عـنّي : 305المسألة 

عليـــط اإلتيـــان بـــط مـــىت تـــذكره، وجذا ذـــرج مـــ  مكـــة فـــاألحو  لـــط الرجـــوع يف أي وقـــت تـــذكره، 
ويفعلــط بنفســط جن أمكنــط ذلــ ، وجن شــق وصــعب عليــط يســ نيب مــ  يســعحم عنــط، والجــل مــ  

 جحرامط م  أذل بط حىت يأيت بط كامالً بنفسط أو بنائبط.
األكــرب وال األصــغر، كمــا ال ال يشــرت  يف الســعي الطهــارة مــ  احلــدا : 300المسأأألة 

 يشرت  الطهارة م  اخلبث أيضاً، واحلائض ككنها السعي.
جيو  الركوب حال السعي علحم دابة أو دمل أو كرسي م  ـرت أو علـحم : 307المسألة 

  هر جنسان أو ي كئ عليط أو غري ذل ، ولك  املشي أفضل.
 ــاً مــ  الصــفا ج  املنــارة يســ  ب كــون الشــيء م وســطاً ال ســريعاً والبطي: 300المسأأألة 

األو ، وهــي اآلن معلمــة بلــون أذضـــر علــحم اجلانــب األكــ  مـــ  املســعحم،   يهــرول منهـــا ج  
املنارة الثانية املعلمة بلون أذضر أيضاً، وال هرولة علحم النساء، وجن كان راكبـاً حـرت داب ـط مـ  

 رجوع.دون أن يؤذي أحداً،   كشي منها ج  املروة، وهكذا يفعل يف ال
 واجبات السعي

 جيب يف السعي أمور: : 309المسألة 
 ـ النية. 1
 ـ االب داء م  الصفا. 1
 ـ اخل م باملروة. 3
 ـ العدد. 2
 ـ الطريق امل عاره. 5
 ـ اس قبال املقصد. 6
 ـ جباحة الدابة. 9
 ـ الرتتيب. 1
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 : النية1
الســعي، مشـــ ملة  جيــب يف الســعي النيــة، والبــد أن تكــون مقارنــة ألول: 376المسأأألة 

أســعحم بــني الصــفا واملــروة ســبعة أشــوا  لعمــرة »علــحم قصــد القربــة، واألو  الــ لفظ هبــا فيقــول: 
 «.ال م ق قربة ج  اهلل تعا 

 : االبتداء من الصفا2
جيــب االب ــداء يف الســعي مــ  الصــفا، وال جيــب يف ذلــ  جلصــاق عقــيب : 371المسأأألة 

 قدميط بصلورها.
 : الختم بالمروة3

جيـــب ذـــ م الســـعي بـــاملروة، وال جيـــب يف ذلـــ  جلصـــاق أصـــابق قدميـــط : 372لة المسأأأأ
 بصلورها.

 جذا ذال  ذل  فبدأ باملروة ولو سهواً بطل سعيط واس أن  اح يا اً.: 373المسألة 
 : العدد في السعي4

جيـب أن يقطـق املسـافة الـر بـني الصـفا واملـروة سـبق مـرات بـال  يـادة وال : 374المسألة 
صــل بالــذهاب أربعــاً مــ  الصــفا ج  املــروة، وباإليــاب ثالثــاً مــ  املــروة ج  الصــفا، نقصــان، في 

 فيكون سبعة أشوا .
 : الطريق المتعارف5

جيــب الســعي ذهابــاً وجيابــاً علــحم الطريــق امل عــاره، فلــو دذــل يف االثنــاء : 375المسأأألة 
سـعحم مل يصـأ منـط ج  املسجد وذرج منط ج  املسـعحم أو ذهـب ج  السـوق   رجـق منـط ج  امل

 ذل  املقدار. نعم جيو  شرب املاء م  األماك  امللصصة يف املسعحم.
 ال بأس بالسعي يف الطابق الثاين أو السطأ، حىت يف صورة االذ يار.: 370المسألة 

 : استقبال المقصد0
جيب يف السعي اس قبال املقصد فون كان م  الصفا اس قبل املـروة، وان  : 377المسألة 

املـــروة اســـ قبل الصـــفا، والجيـــو  أن كشـــي القهقـــرف أو كشـــحم عر ـــاً، نعـــم ال بـــأس كـــان مـــ  
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باالل فاه بالوجط ج  اليمني أو اليسار أو اخلل  مق بقاء مقادمي البدن علحم حالـة االسـ قبال 
حــني الســعي. أمــا يف حالــة الوقــوه فالبــأس بــاألعراض بكــل البــدن ولــو بلــب حــد االســ دبار،  

 اإلنسان ع  جهة اليمني عند نلولط م  الصفا.كما البأس بأن ين ره 
 : اباحة الدابة بل النعل واللباس7

ال جيو  السعي علحم الدابة املغصوبة وما أشبط، بل النعل واللبـاس أيضـا، : 370المسألة 
 وال جيو  أن جمل شي اً مغصوباً علحم األحو .

 : الترتيب0
ط، فــال جيــو  تقــدمي الســعي جيــب أن يكــون الســعي بعــد الطــواه وصــالت: 379المسأأألة 

علــــحم الطــــواه اذ يــــاراً، ال يف احلــــج وال يف العمــــرة، فــــوذا تعمــــد اإلنســــان تقــــدم الســــعي علــــحم 
الطــواه بــال  ــرورة أعــاده، وان كــان لضــرورة يكفيــط ذلــ ، وكــذل  ال يبعــد االك فــاء جن كــان 

 ع  سهو، وان كان األحو  اإلعادة، وكذل  اجلاهل باملسألة.
شـــــرت  يف الســـــعي املــــواالة بـــــني أشـــــوا ط، بــــل جيـــــو  لـــــط االشـــــ غال ال ي: 306المسأأأأألة 

بالصــالة، أو باألكــل والشــرب مــثاًل، أو باالســرتاحة، ســواء علــحم اجلبلــني، أم بــني املســعحم،   
 جاامط بعد ذل .
جذا شـرع اإلنسـان يف السـعي ويف األثنـاء تـذكر نقصـان  وافـط، فـون كــان : 301المسأألة 

اه، يقطـــق الســـعي ويرجـــق ج  الطـــواه إلكمالـــط،   يكمـــل النقصـــان بعـــد النصـــ  مـــ  الطـــو 
الســـعي مـــ  مو ـــق قطعـــط جن كـــان قـــد أمت منـــط أربعـــة أشـــوا ، وهكـــذا جن مل يـــ م األربعـــة مـــ  
الســعي وجن كانــت األحــو  اســ  باباً أن يســ أن  الســعي. وجال )أي جن كــان نقصــان  وافــط 

حــو  أن يســ أن  الطــواه مــ  أكثــر مــ  النصــ ( يــ م  وافــط ويــ م ســعيط أيضــاً، وجن كــان األ
رأس،   يســـ أن  الســـعي أيضـــاً، نعـــم ككنـــط حين ـــذ أن يعيـــد الطـــواه والســـعي مـــ  دون أن 

 يكملهما فيأيت بكل منهما )أي الطواه والسعي( بقصد ما عليط م  ال مام أو اإلاام.
لـــو شـــ  بعـــد جاـــام الســـعي يف شـــيء مـــ  عـــدد الســـعي أو شـــرائطط، ال : 302المسأأأألة 

 ط.يع ا بشك
لو ش  يف أثناء السعي، فون كان يف الصفا وقطـق باللوجيـة لكـ  شـ  : 303المسألة 

يف انط مثاًل سعحم أربعاً أو س اً، أو كـان يف املـروة وقطـق بالفرديـة لكـ  شـ  يف أنـط مـثالً سـعحم 
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 ثالثاً أو ىساً، ب  علحم األقل وأمت سعيط وكان ص ي اً.
املســألة الســابقة، وذلــ  بــأن كــان يف  لــو شــ  يف أثنــاء الســعي بعكــل: 304المسأأألة 

الصـــفا وقطـــق بالفرديـــة املـــرتددة بـــني الثالثـــة واخلمســـة مـــثاًل، أو كـــان يف املـــروة وقطـــق باللوجيـــة 
 املرتددة بني األربعة والس ة مثاًل، فسعيط با ل واس أن  السعي.

يـة، أو لو ش  يف كل م  الصفا أو املروة شكاً مردداً بني اللوجية والفرد: 305المسألة 
ش  يف وس  املسعحم حبيث مل يعلم بأن عليط اال اه ج  الصفا أو ج  املـروة ـ كمـا جذا جلـل 

 يف الوس  يسرتيأ فش  ـ بطل سعيط ووجب عليط اس  ناه السعي.
لــو قطــق بعــد الفــراغ مــ  الســعي بــالنقص يف ســعيط، ســواء كــان الــنقص : 300المسأأألة 

 مل يس طق هو بنفسط اس ناب يف ذل .شو اً أم أكثر أتحم بالناقص وكفاه، وجن 
 : التقصير5

اخلامل م  أعمال عمرة ال م ق وهو آذر واجباهتا: ال قصري، وجيب أن : 307المسألة 
 يكون بعد جكمال السعي، وبط يفرغ اإلنسان وي  لل م  عقد جحرامط.

جصــــل ال قصــــري بأذــــذ شــــيء مــــ  شــــعر رأســــط أو حلي ــــط أو شــــاربط أو  :300المسأأأأألة 
أو تقليم بعض أ فار يديط أو رجليط، وجيو  جتيانط يف أي دل كان، وال  ب املبـادرة حاجبط، 

 جليط.
ال يكفي حلق اام الرأس، بل ال جيو  احللق يف عمرة ال م ق، وجذا حلق : 309المسألة 

يكّفــر بــدم شــاة، حــىت ولــو كــان ناســياً أو جــاهالً علــحم األحــو ، نعــم جذا حلــق بعــض رأســط 
 لك  ال يكفيط ع  ال قصري علحم تأمل.فليل عليط دم، و 

اقصــر لنحــالل مــ  جحــرام »جيــب يف ال قصــري النيــة مقارنــة لــط، فيقــول: : 396المسأأألة 
 «.عمرة ال م ق قربة ج  اهلل تعا 

جذا قّصــر حــل لــط كــل شــيء حــرم عليــط بــاإلحرام حــىت النســاء، وال جيــب : 391المسأأألة 
  ــل النســاء لــط بــدون  ــواه النســاء، وهكــذا بــل ال يشــرع  ــواه النســاء يف عمــرة ال م ــق، ف

 الرجال للنساء.
مــ  تــرت ال قصـــري حــىت أهــّل بــاحلج ـ أي أحــرم بــاحلج ـ ومضـــحم ج  : 392المسأأألة 

عرفات، فون كان سهواً أو جهـالً صـ ت م ع ـط وكّفـر بـدم شـاة علـحم األحـو  اسـ  باباً، وان  
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قية املناس  علـحم الرتتيـب ويقضـي كان عمداً بطلت م ع ط وينقلب حجط ج  االفراد، فيأيت بب
 حجط يف العام القابل علحم األحو .

 جذا جامق اإلنسان قبل ال قصري عمداً فعليط الكفارة.: 393المسألة 
لو أحل احلـاج بعـد صـالة الطـواه يف عمـرة ال م ـق وقبـل ال قصـري، فهـو : 394المسألة 

 وت.مل خيرج م  جحرامط بعد، وحكمط حكم امرم املرتكب لبعض الرت 
 عدة مسائل

ين ظر احلاج بعد الفراغ م  عمرة ال م ـق، مـىت يكـون وقـت جحـرام احلـج، : 395المسألة 
فــوذا صــار يــوم الثــام  مــ  ذي احلجــة اســ  باباً، أو يــوم عرفــة وجوبــاً، عنــد ذلــ  جــرم بــاحلج 

 اس عداداً ألداء مناس  احلج وأفعالط.
عـد العمـرة وقبـل احلـج ـ ج  مسـافة ال جـو  اخلـروج مـ  مكـة املكرمـة ـ ب: 390المسأألة 

بعيـــدة جال حلاجـــة، وأمـــا املســـافة القريبـــة فيجـــو  لـــط اخلـــروج جليهـــا بـــال جحـــرام مـــق الكراهـــة، وأمـــا 
 حوال مكة وم  فيجو  لط اخلروج جليها بال كراهة. 
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 أفعال حج التمتع
 

 أعمال حج ال م ق هي: : 397المسألة 
 ـ اإلحرام. 1
 ـ الوقوه بعرفات. 1
 الوقوه باملشعر.  ـ3
 ـ رمي مجرة العقبة. 2
 ـ اهلدي. 5
 ـ احللق أو ال قصري. 6
 ـ  واه الليارة. 9
 ـ صالة الطواه. 1
 ـ السعي. 7

 ـ  واه النساء. 10
 ـ صالة  واه النساء. 11
 ـ املبيت يف م . 11
 ـ رمي اجلمار.13

 : اإلحرام1

ب يف حــج ال م ــق، بــل هــو األول مــ  أفعــال احلــج: اإلحــرام، وهــو واجــ: 390المسأأألة 
 رك  يبطل احلج ب عمد تركط.

كيفيــــة اإلحــــرام يف احلــــج مثــــل مــــا تقــــدم يف العمــــرة جال يف النيــــة ودــــل : 399المسأأأأألة 
 وجرم لط م  مكة املكرمة.«. أحرم حلج ال م ق قربة ج  اهلل تعا »اإلحرام، فينوي: 

سـ  عمرتـط،   ك ـد وق ـط أول وقت هذا اإلحرام هو بعد ما فرغ م  منا: 466المسألة 
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ج  اليــوم ال اســق مــ  ذي احلجــة، وهــو يــوم املوقــ  بعرفــات، فــوذا تضــّيق وقــت الوقــوه جيــب 
 علحم امل م ق أن جرم.

جــرم حلــج ال م ــق مــ  مكــة، واألفضــل لــط أن جــرم مــ  املســجد احلــرام، : 461المسأأألة 
اإلحــــرام،   ينــــوي ، فيلــــبل ثــــوإل )ع(أو مقــــام جبــــراهيم  )ع(واألفضــــل مــــ  حجــــر جمساعيــــل 

 اإلحرام لل ج كما تقدم ذل  يف العمرة،   يليّب كما سبق.
جذا نسي اإلحرام م  مكة املكرمة حىت ذرج منها ج  م  يوم الثام  أو : 462المسألة 

ج  عرفـــات،   تـــذكر، جيـــب عليـــط الرجـــوع ج  مكـــة ألجـــل اإلحـــرام منهـــا، وكـــذا جيـــب عليـــط 
 حىت ذرج، في رم م  مكة جن أمكنط ذل .  الرجوع جذا ترت اإلحرام جهالً 

مــ  جيــب عليــط الرجــوع ج  مكــة لنحــرام جذا  ــاق عليــط وقــت الوقــوه : 463المسأأألة 
اإلذ ياري بعرفات )هع  انط لـو رجـق ج  مكـة يفوتـط املوقـ  االذ يـاري مـ   وال يـوم ال اسـق 

و ـق الـذي تـذكر فيـط أو ج  الغروب( أو كان رجوعط م عـذراً عليـط، جيـب اإلحـرام مـ  ذلـ  امل
 ال فت جليط، ويكفيط ذل .

جذا مل ي ذكر عدم جحرامط جال بعد أن أدف مجيق املناس  فالظاهر ص ة : 464المسألة 
حّجــة، أمــا جذا تــذّكر بعــد الوقــوفني بعرفــات واملشــعر فونــط جــرم ويــ م مناســكط، وجــج يف العــام 

 جهل ونسيان.املقبل علحم األحو ، هذا كلط حكم م  ترت اإلحرام ع  
جذا ترت اإلحرام ع  علم وعمد ج  أن فاتـط وقـت الوقـوفني بطـل حّجـط، : 465المسألة 

وكــذل  يبطــل حجــط فيمــا جذا مل ي ــدارت جحرامــط عنــد تــذّكره أو تنبهــط لــط حينمــا كــان ناســياً أو 
 جاهالً وكان ككنط ال دارت.

 : الوقوف بعرفات2

ه بعرفـات، فونـط جيـب علـحم احلـاج الوقـوه الثاين م  أفعال احلج: الوقو : 460المسألة 
بعرفــات، هعــ  أن يكــون حا ــراً فيهــا مســ وعباً الوقــت كلــط مــ   وال الشــمل ج  غروهبــا، ال 

 هع  أن يق  علحم رجليط. 
جيــب الوقــوه يف عرفــات نفســها، فــال يكفــي الوقــوه بنمــرة، أو غريهــا : 467المسأأألة 

بدايــة عرفــات »ت بينــة مك ــوب عليهــا: مــ  حــدود عرفــات، ولعرفــات حــدود معروفــة وعالمــا
 فال جيو  لننسان أن ي عّداها.« وناي ها
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الرك  مـ  الوقـوه هـو مسـماه، وأمـا اللائـد علـحم ذلـ  فهـو واجـب، فـال : 460المسألة 
جيـو  تركــط، وجذا تــرت أصـل الوقــوه ج  أن ذــرج وقــت املوقـ  االذ يــاري ج  غــروب الشــمل 

 اال طراري وال جدرات املشعر.بطل حجط، وال جيديط جدرات املوق  
املوقــ  اال ــطراري بعرفــات هــو مــ  مغيــب الشــمل ج   لــوع الفجــر : 469المسأأألة 
 م  يوم الن ر.
مــ  نســي الوقــوه بعرفــات فعليــط أن ي ــدارت املوقــ  يف وق ــط االذ يــاري : 416المسأأألة 

 صأ حجط.جن أمكنط ذل ، وجن مل ككنط فلي دارت املوق  اال طراري   يق  باملشعر وي
سبق انط جيب اس يعاب الوقـت مـ  الـلوال ج  الغـروب بعرفـات، فـوذا مل : 411المسألة 

يســ وعب الكــون يف عرفــات مــ  أول الوقــت بــأن تــرت الوقــوه عمــداً يف أول الــلوال فقــ  أ  
 وصأ حجط وال شيء عليط، وجن كان لسهو أو عذر آذر فال ج  عليط وصأ حجط أيضاً.

يســ وعب الكــون يف عرفــة مــ  آذــر الوقــت بــأن أفــاض مــ  عرفــة جذا مل : 412المسأأألة 
قبل غروب الشمل عمداً، فون تاب ورجق قبل أن خيرج الوقت ـ أي قبل الغـروب ـ فـال كفـارة 
عليط، وجذا مل ي ب ومل يرجق فعليـط الكفـارة وهـي بدنـة، وجذا مل يـ مك  مـ  البدنـة يصـوم مثانيـة 

 لط، ويصومها علحم ال وال مجيعها وال يفصل بينها.عشر يوماً هكة أو يف الطريق أو عند أه
جذا أفـاض قبـل الغـروب سـهواً ومل ي ـذكر يف الوقـت فـال شـيء عليـط، وجذا : 413المسألة 

تـذّكر الناسـي قبـل ذـروج الوقـت ـ أي قبــل الغـروب ـ جيـب عليـط الرجـوع ج  عرفـات، والبقــاء 
م العامــد، ويل ــق اجلاهــل بالناســي فيهــا ج  الغــروب، فــون مل يفعــل ومل يرجــق أ  ويل قــط حكــ

 وجن كان جاهالً مقّصراً.
املوقـ  االذ يـاري لعرفـات ـ علـحم مـا سـبق ـ هـو مـ  الـلوال ج  غـروب : 414المسأألة 

الشــمل، واملوقــ  اال ــطراري هــو مــ  الغــروب ج   لــوع الفجــر، وهــو الــذي يكفــي املوقــ  
اب فيـــط كاالذ يـــاري، فـــون فيـــط للناســـي ولكـــل معـــذور عـــ  جدراكـــط، ولكـــ  ال جيـــب االســـ يع

الواجب منط مسمحم الوقوه فيط، ويقـوم مقـام املوقـ  االذ يـاري يف وجـوب جدراكـط جذا أمكنـط 
 حبيث ال يفوتط باملشعر قبل  لوع الشمل.

جذا وق  باملوق  اال طراري وكان ال ي مّك  م  الوقـوه باملشـعر قبـل : 415المسألة 
لوقــوه باملشــعر، فعليــط جذا اكــ  مــ  جدرات  لــوع الشــمل، يبطــل حجــط حين ــذ ب عمــد تــرت ا
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املوقــ  باملشــعر أن يقــ  املوقــ  اال ــطراري بعرفــات   يــأيت ج  املشــعر، وجن مل ككنــط ذلــ  
فيق صر حين ذ علحم املوق  باملشعر وي م حجط، وهكـذا جذا فاتـط املوقـ  بعرفـات كليـاً لنسـيان 

مــ  جدرات املوقــ  باملشــعر يف وق ــط فــون أو غــريه ومل ي ــذّكر جال بعــد ذــروج وق ــط، ولكنــط اّكــ  
 موقفط باملشعر يكفيط ويصأ حجط.

ــــط : 410المسأأأأألة  اجلاهــــل القاصــــر يل ــــق يف هــــذه املســــألة بالناســــي، أمــــا املقصــــر ففي
 جشكال.

جذا حكم قا ي العامة ومل يعلم بطالن حكمط، أو علم وكان االح يا  : 417المسألة 
 ص يأ وال ج اج ج  اإلعادة.حرجا، جا  اتباعط يف الوقوفني، واحلج 

 
 : الوقوف بالمشعر الحرام 3

الثالــث مــ  أفعــال احلــج: الوقــوه باملشــعر احلــرام، ويســمحم )امللدلفــة( و : 410المسأأألة 
 )مجق( أيضاً، وهو يقق بني م  وعرفات، وعالماتط منصوبة عند حدوده.

ليلــــة العيــــد، جيــــب الوقــــوه باملشــــعر احلــــرام بعــــد اإلفا ــــة مــــ  عرفــــات : 419المسأأأأألة 
أقـــ  باملشـــعر احلـــرام ج   لـــوع »واألحـــو  املبيـــت فيـــط، وجذا  لـــق الفجـــر ينويـــط بـــأن يقـــول: 

، فلــو أفــاض منــط و ــاو  وادي دســر قبــل  لــوع «الشــمل يف حــج ال م ــق قربــة ج  اهلل تعــا 
 الشمل أ ، واألحو  أن يكفر بشاة.

فمــ  تركــط أصــالً بطــل   مــوع الوقــوه باملشــعر واجــب، ومســماه ركــ ،: 426المسأأألة 
حجـــط، ولـــو عـــرض اجلنـــون أو االغمـــاء أو النـــوم أو حنـــو ذلـــ  بعـــد أن حصـــل علـــحم مســـمحم 
الوقوه يكفيط يف أداء الواجب، أمـا جذا  ـرأ عليـط مـا ذكرنـاه واسـ غرق اـام الوقـت بطـل وقوفـط 

 علحم األحو  يف بعض الصور.
قدميــط، بــل يكفــي  لــيل املــراد مــ  الوقــوه باملشــعر هــو أن يقــ  علــحم: 421المسأأألة 

وجوده يف املشعر، سواء كان قاعداً، أم قائماً، يقظـاً أم نائمـا، ماشـياً أم م ـنقالً مـ  مكـان ج  
 مكان. 

 ـــو  اإلفا ـــة مــ  املشـــعر ج  مــ  قبـــل  لـــوع الفجــر للنســـاء والشـــيوخ : 422المسأأألة 
  روري.واملر حم الذي  يشق عليهم ا دحام الناس، وكذل   و  االفا ة مل  لط شغل 
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مــ  مل يــدرت الوقــوه باملشــعر يف الوقــت امللبــور يكفيــط الوقــوه فيــط ولــو : 423المسأأألة 
 يسرياً قبل اللوال.

 للوقوه باملشعر أوقات ثالثة: : 424المسألة 
 األول: ليلة العيد مل  مل ي مك  م  الوقوه بعد  لوع الفجر كما مر. 

 الثاين: ما بني  لوع الفجر ج   لوع الشمل. 
 الث: م   لوع الشمل ج  اللوال.الث

لكـــــل مـــــ  الوقـــــوفني بعرفـــــات واملشـــــعر وق ـــــان: اذ يـــــاري وا ـــــطراري، : 425المسأأأأأألة 
واملكلــ  هالحظــة جدرات املــوقفني أو أحــدمها يف وقــت اذ يــاري أو ا ــطراري وعــدم جدراكهمــا 

 علحم أقسام: 
 : أن يدرت املوقفني يف وق هما االذ ياري، وال جشكال يف ص ة حجط. 1
: أن ال يـــــدركهما أصـــــاًل، وال جشـــــكال يف عـــــدم صـــــ ة حجـــــط، فيـــــأيت بـــــالعمرة املفـــــردة 1

 باإلحرام الذي كان قد أحرمط لل ج. 
 : أن يدرت اذ ياري عرفات وا طراري املشعر، وحجط ص يأ. 3
 : عكل الصورة الثالثة، وحجط ص يأ. 2
 : أن يدرت اال طراري فيهما، والظاهر ص ة احلج. 5
  ياري عرفات فق ، واألشهر ص ة احلج. : أن يدرت اذ6
 : أن يدرت اذ ياري املشعر فق ، والظاهر ص ة احلج. 9
 : أن يدرت ا طراري عرفات فق ، ف جط با ل.1
 : أن يدرت ا طراري املشعر فق ، فالظاهر ص ة احلج.7

يس  ب يف املشعر احلرام أن جيمق احلصحم للرمي، وجيو  أن يأذذ أكثر : 420المسألة 
 يللمط، وجيو  أن جيمق لط غريه، وجذا نقصت حصياتط للرمي يأذذ م  وادي دسر أو م .مما 

جيــب علــحم احلــاج، بعــد  لــوع مشــل يــوم العيــد، أن يفــيض مــ  املشــعر : 427المسأأألة 
احلــرام ج  مــ  ليــؤدي مناســكها: الرمــي واهلــدي واحللــق، وهــي الرابــق واخلــامل والســادس مــ  

 أفعال احلج.
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 ى: أعمال من4-0

 : رمي جمرة العقبة4
الرابــق مــ  أعمــال احلــج: الرمــي، فــوذا وصــل احلــاج ج  مــ ، ي وجــط أوالً : 420المسأأألة 

ج  مجــرة العقبــة، وهــي اجلمــرة األو ، واملعروفــة بـــ )اجلمــرة الكــربف( فريميهــا باحلصــيات الســبق 
 الر ال قطها م  املشعر، أو م  داذل حدود احلرم الشري .

ت رمــي اجلمــرة األو  يكــون مــ   لــوع الشــمل مــ  يــوم العيــد ج  وقــ: 429المسأأألة 
 غروهبا، والرمي هو أول أعمال م ، فال جيو  تقدمي اهلدي أو احللق عليط.

 واجبات الرمي 
 جيب يف الرمي أمور: : 436المسألة 

 ـ النية. 1
 ـ العدد. 1
 ـ جصابة اجلمرة. 3
 ـ ال عاقب يف الرمي. 2
 ـ الرمي يف النهار.5

 النية :1
 ـــب النيـــة يف الرمـــي، وتكـــون مقارنـــة ألول الرمـــي وتســـ دمي ج  آذـــره، : 431المسأأأألة 

 «.أرمي مجرة العقبة سبعاً قربة ج  اهلل تعا »واألو  أن ي لّفظ احلاج بالنية فيقول: 
 : العدد في الرمي2

جيـــب أن يكـــون الرمـــي بســـبق حصـــيات، فلـــو كانـــت أقـــل مـــ  ذلـــ  مل : 432المسأأأألة 
والبــد مــ  جكمــال ذلــ  الــنقص. نعــم لــو رمــحم أكثــر مــ  الســبق اح يا ــاً ، ال جشــكال يكفــط، 

 فيط.
 : إصابة الجمرة3

جيـــب يف الرمـــي جصـــابة اجلمـــرة أو مو ـــعها بكـــل مـــ  احلصـــيات الســـبق : 433المسأأأألة 
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بــنفل الرمــي، فلــو أذــل بواحــدة فالبــد مــ  تعويضــها بــأذرف حــىت تصــيب اجلمــرة، وال يكفــي 
 قق، كما ال يكفي الو ق. مطلق الوصول أو الو 

جذا رمـــحم احلصـــيات علـــحم اجلمـــرة، فالقـــت شـــي اً مـــرت عليـــط يف  ريقهـــا : 434المسأأأألة 
وأصابت اجلمرة، فال بأس بذل ، وتكون دسوبة، جال جذا كان ذلـ  الشـيء صـلباً كاحلجـارة، 

 فطفرت منط احلصاة وأصابت اجلمرة، فال  لي.
حلصــيات للجمــرة يف األثنــاء يبــا علــحم عــدم جذا شــ  الرامــي يف جصــابة ا: 435المسأأألة 

 اإلصابة ويرمي بدهلا.
لــو شــ  يف انــط أصــاب اجلمــرة أم ال؟ وكــان شــكط بعــد جاــام الرمــي، ال : 430المسأأألة 

 يع ا بشكط، سواء كان شكط يف العدد أم يف غريه م  واجبات الرمي.
راراً. كمـا جيـو  رمـي جيو  الرمي م  الطابق العلوي مطلقا، اذ ياراً وا ـط: 437المسألة 

 األجلاء املضافة علحم عمود اجلمرة  والً وعر ا.
 : التعاقب في الرمي4

جيــب أن يكــون الرمــي علــحم ال عاقــب، هعــ  أن يرمــي احلصــيات واحــدة : 430المسأأألة 
بعد واحدة حىت يكمل سبعة يصيب هبا مجيعاً، فلو قبض علحم السبعة ورماها دفعة واحـدة ال 

 هبا مجيعاً، وكذا ال يكفي لو رمحم اثنني أو أكثر معاً. يكفي، حىت ولو أصاب
ال جيــب الرمـي باليــد اليمــ ، وجيــو  أن يرمــي بيــده اليســرف ولــو اذ يــاراً، : 439المسأأألة 

 لك  الرمي باليد اليم  أفضل.
 : الرمي في الن ار5

جيــب أن يكــون رمــي اجلمــرات يف النهــار يعــا: مــ  أول  لــوع الشــمل : 446المسأأألة 
غروهبا، نعـم الـذي مل يـ مك  مـ  الوقـوه العـادي يف املشـعر احلـرام، واسـ فاد مـ  الوقـوه ج  

 اال طراري ليالً   دذل م ، فلط الرمي لياًل، كالنساء واأل فال والشيوخ واملر حم.
مــــ  كـــان لــــط عـــذر فرمــــحم لـــيالً    ال عــــذره يف النهـــار، ال  ــــب عليــــط : 441المسأأأألة 

 اإلعادة وان كانت أحو .
 شروط الرمي من
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م  شـرو  احلصـحم الـر يريـد رمـي اجلمـرات هبـا: أن تكـون بكـراً يعـا مل : 442المسألة 
يرم هبا اجلمرات م  قبل، وأن تكون م وسطة احلجم ال كبرية جـداً وال صـغرية جـداً بـل هقـدار 
عقد اصبق واحد مثاًل، وأن تكـون مـ  احلصـحم ال مـ  اخلـله أو الطـني اليـابل أو غـري ذلـ ، 

 جيب أن تكون  اهرة علحم األ هر، وجيب أن تكون مل قطة م  احلرم.وال 
ال يشـرت  يف رمـي اجلمـرات املـواالة بـني رمـي حصـياتط السـبق، فـال بـأس : 443المسألة 

بـــأن يســـرتيأ قلـــيالً يف أثنائهـــا مـــثاًل، نعـــم لـــو كـــان الفاصـــل بينهـــا  ـــويالً اســـ أن  الرمـــي مـــ  
جلمــرات، فلــط مــثالً أن يرمــي الصــغرف أول الصــباح، جديــد، وكــذا اليشــرت  املــواالة بــني نفــل ا

والثانيــة عنــد الظهــر، والثالثــة قبــل غــروب الشــمل، هــذا يف اليــوم احلــادي عشــر والثــاين عشــر، 
 حيث يرمحم اجلمرات كلها.

 : ال دي5

اخلـامل مـ  أعمـال احلـج: الـذبأ أو الن ـر يف مـ ، وذلـ  بعـد الرمـي، : 444المسألة 
 بأ لغريها كالشاة مثاًل.والن ر يكون لنبل، والذ

الواجــب مــ  اهلــدي هــدي واحــد، ويســ  ب الليــادة بــال حتديــد، وجيــب : 445المسأأألة 
اهلدي يف حج ال م ـق دون اإلفـراد، ولـو كـان حجـط مسـ  باً بـل ولـو كـان مـ  أهـل مكـة علـحم 

 األحو ، وأما القارن فومنا جيب عليط اهلدي، ألنط ساق اهلدي معط عند جحرامط. 
جذا مل يوجد اهلدي ـ أي احليـوان الـذي ككـ  ذحبـط ـ أو مل يسـ طق احلـاج : 440المسألة 

احلصول عليط، مق وجود مثنط، وعلم علحم اإلنصراه ج  أهلط، يضق املال عند شـلص مـأمون 
يثــق بــط ليشــرتيط ويذحبــط عنــط ذــالل شــهر ذي احلجــة، فــون مل يســ طق احلصــول عليــط يف تلــ  

 حلجة أيضاً. السنة ففي السنة القادمة يف ذي ا
ال يكفـــي اهلـــدي الواحـــد جال عـــ  شـــلص واحـــد، فـــال جيـــو  أن يشـــرتت : 447المسأأأألة 

اثنـان أو أكثــر يف هـدي واحــد مـق االذ يــار، أمـا عنــد الضـرورة فــاألحو  اجلمـق بــني االشــرتات 
 يف اهلدي والصوم. هذا يف احلج الواجب، أما املس  ب فيجو  االشرتات يف هدي واحد.

اشـرتف هـدياً    ـلت جيـب عليـط أن يشـرتي هـدياً ثانيـاً، ولكنـط جذا  م : 440المسألة 
وجد الضال تعني عليط الضـال، واألحـو  اسـ  باباً لـط ذبـأ الثـاين أيضـاً، وجذا ذبـأ الثـاين قبـل 

 أن جيد الضال   وجده فاألفضل بل األحو  ذبأ الضال أيضاً.
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 واجبات ال دي
 واجبات اهلدي أمور: : 449المسألة 

 ية. ـ الن1
 ـ أن يكون م  النعم. 1
 ـ أن يكون يف س  ذاص. 3
 ـ أن يكون تام اخللقة. 2
 ـ أن يكون الذبأ يوم العيد. 5
 ـ أن يكون الذبأ ه . 6
 ـ أن يراعحم فيط الرتتيب علحم األحو .9
 ـ أن ال خيرجط م  احلرم.1

 : النية1
أذبــــأ »ا، فيقــــول: جيــــب يف الــــذبأ أو الن ــــر النيــــة، واألو  الــــ لّفظ هبــــ: 456المسأأأأألة 

 «.اهلدي قربة ج  اهلل تعا 
جذا مل يذبأ هو بيده، نوف هو ونوف الذابأ أيضاً، وجذا نوف هو وحـده : 451المسألة 

 دون الذابأ، فالظاهر الكفاية.
 : أن يكون من النعم2

جيــــب يف اهلــــدي أن يكـــون مــــ  اإلبــــل أو البقـــر أو الغــــنم، وهــــي الــــنعم : 452المسأأأألة 
 عل دسوب م  الغنم.الثالثة، وامل
 : أن يكون في سن خاص3

يلــلم ـ علــحم األحــو  ـ يف اهلــدي مالحظــة الســ ، فاإلبــل: مــا أكمــل : 453المسأأألة 
اخلامســة ودذــل يف السادســة علــحم األحــو  األو ، والبقــر: مــا أكمــل الثانيــة ودذــل يف الثالثــة 

األحــو ، والضــأن: أي علــحم األحــو ، واملعــل: مــا أكمــل الســنة الثانيــة ودذــل يف الثالثــة علــحم 
 الغنم ما أكل سبعة أشهر، واألحو  اس  باباً ما أكمل السنة األو  ودذل يف الثانية.

 : أن يكون تام الخلقة4
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جيــــب أن يكــــون اهلــــدي صــــ يأ اخللقــــة تامــــاً، فــــال تكفــــي العــــوراء وال : 454المسأأأأألة 
و غريهـا مـ  األعضـاء، وال العرجاء وال الكبرية وال املكسور قرنا الداذل، وال مقطوعة األذن أ

 اخلصي وال املهلولة.
األحــو  يف اهلــدي أن ال تكـــون مجــاء وهــي الـــر مل خيلــق هلــا قـــرن، وال : 455المسأأألة 

صــماء وهــي الــر مل خيلــق هلــا أذن، نعــم جذا كانــت مشــقوقة األذن أو مثقوبــة األذن ومل يــنقص 
مــ  الغــنم مــا لــيل لــط جليــة  منهــا شــيء فجــائل، كمــا ال بــأس باملكســور قرنــا اخلــارج. ويكفــي

 ذلقة.
مــا ذكــر مــ  شــرائ  اهلــدي هــو يف صــورة اإلمكــان، أمــا جذا مل يكــ  جال : 450المسأأألة 

 الناقص فيجليط.
 : أن يكون الذبح يوم العيد5

جيب أن يكون الذبأ يوم العيد، أو  ول النهار م  أيام ال شريق، وهـي : 457المسألة 
  ذي احلجــة، فــال جيــو  تــأذريه عنهــا، ولكــ  جذا أّذــر العاشــر واحلــادي عشــر والثــاين عشــر مــ

 الذبأ لعذر أو أّذره م عمداً يكفيط ذل  ج  آذر ذي احلجة، ويأ  بذل  ال أذري.
 : أن يكون الذبح بمنى0

جيـــب أن يكـــون الـــذبأ هـــ ، فـــال جيـــو  يف غـــريه. نعـــم جيـــو  الـــذبأ يف : 450المسأأأألة 
 جة ع  حدود م ، وذل  للعسر واحلرج وما أشبط.املذابأ املس  دثة والر يقال جنا ذار 

 : مراعاة الترتيب على األحوط استحبابا7
ال جيــب يف اهلــدي رعايــة الرتتيــب، بــأن يكــون الــذبأ بعــد الرمــي وقبــل : 459المسأأألة 

 ال قصري أو احللق، وجن كان أحو ، فلو ذال  الرتتيب سهواً أو جهالً أو عمداً فال جشكال.
 ن الحرم: أن ال يخرجه م0

جيــب أن ال خيــرج شــي اً ممــا ذحبــط مــ  حلــم اهلــدي عــ  احلــرم، نعــم جذا مل : 406المسأأألة 
جــا  جذراجهــا، وهكــذا جذا اشــرتف احلــاج اهلــدي مــ  « الذبي ــة»يكــ  هنــات مصــره للهــدي 

 مسكني كان قد ملكط سابقاً.
 عدة مسائل



 

 67 

بعد ذلـ  أنـا مهلولـة، جذا ذبأ اهلدي أو حنرها بلعم انا مسينة،   تبني : 401المسألة 
 يكفيط ذل  وال جيب حنر أو ذبأ غريها.

األحو  اس  باباً أن يأكل الناس  )احلاج( شي اً م  الذبي ة، ويهدي : 402المسألة 
قسماً منها ج  مؤم  ـ ولو كان غنياً ـ أو وكيلط، وي صّدق بالقسم اآلذر علحم املؤم  الفقري أو 

ية والصدقة ثلـث الذبي ـة، وجيـو  أن ي صـّدق علـحم حـاج وكيلط، وأن يكون مقدار كل م  اهلد
 آذر جذا كان فقرياً.

جذا فقــد اهلــدي الكامــل واكــ  مــ  اهلــدي النــاقص وجــب تقدكــط علــحم : 403المسأأألة 
الصوم، وجذا فقـد اهلـدي ومثنـط وجـب االن قـال ج  الصـوم مـق القـدرة عليـط، أمـا جذا فقـد اهلـدي 

ثم  عند م  يشرتي لط ذل   وال ذي احلجة جن مل يبق وحده واك  م  مثنط فيجب جبقاء ال
هــو ج  آذــر ذي احلجــة، فــوذا حصــل النائــب علــحم اهلــدي يف ذي احلجــة ذحبــط وجال أّذــره ج  

 العام القابل، فون مل جيده ف ين ذ يصوم.
جذا عجــل عــ  اهلــدي وعــ  مثنــط صــام عشــرة أيــام، ثالثــة يف احلــج وســبعة : 404المسأأألة 

، وجيــب أن يصــوم الثالثــة يف ذي احلجــة، وجذا عجــل عــ  اهلــدي وعــ  مثنــط جذا رجــق ج  أهلــط
 وع  بدلط )أي الصوم( فال شيء عليط وال قضاء علحم وليط.

جذا صام الثالثة   وجد اهلدي يف ذي احلجة مل جيـب عليـط اهلـدي علـحم : 405المسألة 
 األقوف ولكنط أفضل.

، وكـان جيـب ذلـ  عليـط، يُقضـحم جذا مات قبل أن يبعـث اهلـدي ج  مـ : 400المسألة 
 م  صلب مالط فعلحم ورث ط أن خيرجوا قيمة اهلدي ليشرتف هبا هدياً فيذبأ أو ين ر.

 :الحلق أو التقصير0

السـادس مـ  أعمـال احلـج: احللـق أو ال قصـري يـوم العيـد يف مـ ، وذلـ  : 407المسألة 
 بعد الرمي واهلدي. والظاهر جوا  تقدكط علحم اهلدي.

احللــق هــو أن جلــق رأســط كلــط، وال قصــري هــو أن يأذــذ شــي اً مــ  شــعر : 400المسأأألة 
 رأسط أو حلي ط أو شاربط، أو يقصر شي اً م  أ فاره.

 يكفي يف احللق، أن يكون باملاكنة الناعمة.: 409المسألة 
األقــوف جن الرجــل خمــرّي بــني احللــق وال قصــري وجن كــان صــرورة )أي كــان : 476المسأأألة 
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 ال أن األفضل مطلقاً احللق، ذصوصاً يف احلجة األو .أول حجة لط(، ج
جذا كـان نائبـاً عـ  شـلص يللمـط حكـم نفسـط، فـوذا كـان النائـب ـ مـثاًل ـ : 471المسألة 

يف احلجــة الثانيــة أو مــا بعــدها فهــو خمــرّي بــني احللــق أو ال قصــري، وجن كانــت النيابــة هــي احلجــة 
 األو  للمنوب عنط.

النســـبة للرجـــال، أمـــا النســـاء في عـــنّي علـــيه  ال قصـــري، ولـــيل هـــذا كلـــط ب: 472المسأأأألة 
عليه  احللق أبداً، بل جرم ذل ، فيأذذن شي اً مـ  شـعره  أو أ فـاره  كمـا مـر يف ال قصـري 

 للعمرة.
الــذي لــيل علــحم رأســط شــعر يســق  عنــط احللــق وي عــنّي عليــط ال قصــري، : 473المسأأألة 

 اكنة الناعمة علحم رأسط أيضاً.لك  األحو  اس  بابا أن كر املوسحم أو امل
 واجبات الحلق أو التقصير

 واجبات احللق أو ال قصري ثالثة: : 474المسألة 
 : أن يكون يف م . 1
 : النية. 1
 : الرتتيب، علحم األحو .3

 : أن يكون في منى1
 جيب أن يكون احللق أو ال قصري يف م ، فالجيو  يف غري م . : 475المسألة 
جذا رحـــل عـــ  مـــ  قبـــل احللـــق أو ال قصـــري عامـــداً أو جـــاهالً أو ناســـياً، : 470المسأأأألة 

وجـــب عليـــط الرجـــوع ج  مـــ  لي لـــق أو يقصـــر فيهـــا، جذا كـــان يـــ مك  مـــ  الرجـــوع، وجذا مل 
ي مك  م  الرجوع جلق أو يقصر يف مكانط، ويس  ب لـط أن يبعـث بشـعره أو أ فـاره ليـدف  

 يف م  أو يلقحم فيها.
 : النية2

جيب يف احللق أو ال قصري النية كسائر العبادات واملناسـ ، فيقـول حـني : 477ة المسأل
، وجذا أراد ال قصري يقول بـدل كلمـة أحلـق : «أحلق يف فرض احلج قربة ج  اهلل تعا »احللق: 

 «.أقصر»
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 : الترتيب على األحوط 3
اإلتيـان هبـا األفضل واألحـو  يف احللـق أو ال قصـري رعايـة الرتتيـب، وهـو : 470المسألة 

بعــد اهلــدي، فــون ذــال  ذلــ  ســهواً أو جهــالً أو عمــداً فــال شــيء عليــط، وجن كــان األحــو  
 اس  بابا يف صورة العمد اإلعادة مق اإلمكان ها جصل بط الرتتيب.

جيــب رعايــة الرتتيــب يف احللــق أو ال قصــري وتقدكــط علــحم  ــواه الليـــارة : 479المسأأألة 
، فوذا قـدم الطـواه علـحم احللـق أو ال قصـري أعـاده علـحم الرتتيـب الذي سيأيت جن شاء اهلل تعا 

 وجن كان ناسياً.
 عدة مسائل

جذا أكمــل أعمــال مــ  الثالثــة: الرمــي جلمــرة العقبــة، والن ــر أو الــذبأ، : 406المسأأألة 
واحللق أو ال قصري، فونط ي  لل مـ  مجيـق مـا حـرم عليـط بـاإلحرام جال الطيـب والنسـاء، وكـذل  

لصيد أيضاً، لكـ  ال مـ  جهـة اإلحـرام، وجمنـا مـ  جهـة حـرم مكـة ألن الصـيد دـرم جرم عليط ا
ـــرأس ولـــبل امللـــي  قبـــل  ـــواه الليـــارة وأداء صـــالهتا علـــحم  فيـــط، نعـــم يكـــره للرجـــل تغطيـــة ال

 املشهور.
جذا رجق ج  مكـة و ـاه  ـواه الليـارة وصـلحم ركعـر الطـواه   سـعحم : 401المسألة 

لطيب أيضاً ولكنط مكروه علحم املشهور، فوذا  اه  ـواه النسـاء بني الصفا واملروة، حل لط ا
وصــّلحم ركع يــط حلــت لــط النســاء أيضــاً، فيصــبأ دــالً مــ  كــل مــا حــرم عليــط بــاإلحرام، ويبقــي 

 الصيد دّرماً عليط، ألنط م  درمات احلرم كما مر.
 : طواف الزيارة7

جيــب بعــد أداء مناســ  الســابق مــ  أعمــال احلــج:  ــواه الليــارة، فونــط : 402المسأأألة 
 م  الرجوع ج  مكة املكرمة ألداء ما بقي م  الواجبات.

 واه الليارة مثل  ـواه عمـرة ال م ـق، وواجباتـط عـني واجباتـط، وهكـذا : 403المسألة 
 مس  باتط ومبطالتط ومكروهاتط، جال أن النية خت ل ، ففي هذا الطواه ينوي: 

، «لليــارة حلــج ال م ــق قربــة ج  اهلل تعــا أ ــوه حــول هــذا البيــت ســبعة أشــوا   ــواه ا»
 ويسمحم هذا الطواه  واه الليارة و واه احلج أيضاً.
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 : صالة طواف الزيارة0

الثام  م  أعمال احلـج: صـالة  ـواه الليـارة، فونـط بعـد جكمـال  ـواه : 404المسألة 
صـالة  أو ذلفـط، وذلـ  كمـا مـر يف الليارة، جيب صالة ركعر الطـواه عنـد مقـام جبـراهيم 

أصـــلي ركعـــر  ـــواه الليـــارة قربـــة ج  اهلل »  ـــواه العمـــرة، جال يف النيـــة، حيـــث ينـــوي هنـــا: 
 «.تعا 

 : السعي بين الصفا والمروة9

ال اسـق مـ  أعمــال احلـج: السـعي بـني الصــفا واملـروة، وذلـ  كمـا مــر يف : 405المسأألة 
أســعحم بــني الصــفا واملــروة حلــج »الســعي يف عمــرة ال م ــق اامــاً، جال يف النيــة، فونــط ينــوي هنــا: 

 «.ال م ق قربة ج  اهلل تعا 
 هذا السعي ليل بعده تقصري  اله السعي يف العمرة.: 400المسألة 

 : طواف النساء وصالته11أ  16

العاشر واحلادي عشر م  أعمال احلج:  واه النساء وصالتط، ويكـون : 407المسألة 
 لرجال للنساء جال بعد اإلتيان هبذا الطواه وركع يط.بعد السعي، وال حتل النساء للرجال وال ا

 ــواه النســاء وصــالتط كطــواه الليــارة وصــالتط، بــال فــرق جال يف النيــة، : 400المسأأألة 
وينــوي « أ ــوه ســبعة أشــوا   ــواه النســاء قربــة ج  اهلل تعــا »فانــط ينــوي لطــواه النســاء: 

 «. تعا أصلي ركعر  واه النساء قربة ج  اهلل»لركعر صالتط: 
ال فــرق يف وجــوب  ــواه النســاء وركع يــط بــني الصــغري والكبــري، والبــالب : 409المسأأألة 

والصـيب، ولـو غـري املميـل، والعاقــل واجملنـون الـذي أحـرم بـط وليــط، واحلـر والـرق الـذي أحـرم بــوذن 
 مواله.

الصــيب املميــل يطــوه هــو بنفســط ويصــلي بنفســط أيضــاً، أمــا غــري املميــل : 496المسأأألة 
طــوه بــط وليــط ويســ نيب بالصــالة عنــط، فــوذا تــرت الصــيب املميــل  ــواه النســاء أو تــرت الــول في

الطواه ع  غري املميل بقي الطفل علحم حكم جحرامط، فال حتل لط النساء حىت يطوه بنفسـط 
 أو يس نيب بعد بلوغط ، وجيو  للول أن يس نيب عنط قبل البلوغ.

أو نسياناً ولك  أتحم بطواه الوداع، يكفيط  لو ترت  واه النساء جهالً : 491المسألة 
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 ذل .
جذا مل يـأت ج  مكـة يف اليـوم العاشـر بعـد الفـراغ مـ  أعمـال مـ ، فيـأيت : 492المسألة 

ج  مكـة يف الغــد أو بعــده ألداء مـا بقــي عليــط مـ  أعمــال مكــة، واألحـو  اســ  بابا أن يرجــق 
جـــا  لـــط ال ـــأذري ج  آذـــر ذي  ج  مكـــة للطـــواه وصـــالتط قبـــل  هـــر يـــوم الثالـــث عشـــر، وجن

 احلجة.
بعـد جاـام بقيــة أعمـال مكـة وهـي:  ــواه الليـارة وصـالتط، والسـعي بــني : 493المسأألة 

الصفا واملروة، و واه النسـاء وصـالتط، جذا أتـحم هبـا يف يـوم العيـد أو يف غـده، فونـط جيـب عليـط 
 أيت بيانط جن شاء اهلل.الرجوع ج  م  إلاام بقية أعمال م  والبي وتة فيها علحم ما سي

 عدة مسائل
ال جيو  تقـدمي  ـواه الليـارة وسـعيط علـحم املـوقفني بعرفـة واملشـعر وأفعـال : 494المسألة 

 م  اذ ياراً، نعم جيو  ا طراراً، فون قدم الطواه والسعي اذ ياراً، كان با اًل.
احلـــيض  جيـــو  للمضـــطر تقـــدمي الطـــواه والســـعي، كـــاملرأة الـــر تعلـــم أن: 495المسأأأألة 

ســـوه يفاج هـــا بعــــد أداء املناســـ  يف مـــ  وال ككنهــــا البقـــاء هكـــة حــــىت تطهـــر ومل ين ظرهــــا 
رفق ها، فيجو  هلا حين ذ تقدمي الطواه علحم املوقفني، وهكـذا النفسـاء، وكـذا املـريض والشـيخ 
ـــرة اال دحـــام،  والشـــيلة وغـــريهم ممـــ  ال يـــ مك  مـــ  الطـــواه بعـــد أداء املناســـ  يف مـــ  لكث

 هلؤالء مجيعاً تقدمي الطواه حين ذ علحم املوقفني وأعمال م .فيجو  
أهــل األعــذار املــذكورة جذا اكنــوا مــ  الطــواه بعــد رجــوعهم مــ  مــ ، : 490المسأأألة 

 فوعادة الطواه والسعي هلؤالء أحو  وأو .
 : المبيت في منى12

ليلـــة  الثـــاين عشـــر مـــ  أعمـــال احلـــج: املبيـــت يف مـــ ، فونـــط واجـــب يف: 497المسأأأألة 
 احلادي عشر والثاين عشر، وكذا يف ليلة الثالث عشر أحياناً.

جيــب املبيــت أيضــاً ليلــة الثالــث عشــر جذا غربــت عليــط الشــمل يف اليــوم : 490المسأأألة 
الثــاين عشــر ومل خيــرج مــ  مــ ، أو مل ي ــق النســاء والصــيد، أمــا مــ  اتقــحم النســاء والصــيد أو مل 

لط النفـر مـ  مـ ، ولكـ  بعـد  وال الشـمل مـ  اليـوم تغرب عليط الشمل وهو يف م  فيجو  
الثــاين عشــر، ولــو نفــر مــ  مــ  قبــل  وال اليــوم الثــاين عشــر عمــداً فهــو آ  وعليــط الرجــوع جذا 
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 أمكنط قبل اللوال، أما اجلاهل والناسي فال شيء عليهما.
جذا غربـــت عليـــط الشـــمل وهـــو يف مـــ  يـــوم الثـــاين عشـــر ومل خيـــرج مـــ  : 499المسأأأألة 

ودها حــىت ولــو كــان علــحم اســ عداد للرحيــل منهــا، بــل وحــىت لــو كــان راكبــاً يف الســيارة ومل حــد
ختـــرج بـــط الســـيارة مـــ  حـــدود مـــ ، جيـــب حين ـــذ عليـــط املبيـــت ليلـــة الثالـــث عشـــر أيضـــاً ورمـــي 

 اجلمرات الثالا يوم الثالث عشر،   ينفر قبل  والط م  م .
جـة األو  ـ أن يبيـت ليلـة الثالـث عشـر األو  للصـرورة ـ أي ملـ  يف احل: 566المسأألة 

أيضــاً، وكــذا ملــ  ارتكــب بعــض درمــات اإلحــرام، أو اقــرته كبــرية أذــرف مــ  الكبــائر، بــل هــو 
 األفضل لكل ناس .

املقــدار الواجــب يف املبيــت هــو نصــ  الليــل، ســواء مــ  أولــط أو آذــره، : 561المسأأألة 
  لـط اخلـروج مـ  مـ  بعـد من صـ  الليـل، ويع رب الليل م  أذان املغـرب ج  أذان الفجـر، فيجـو 

 ولك  األفضل املبيت اام الليل ج  الفجر.
 ب النية يف املبيت ه  ليلة احلادي عشر والثاين عشـر والثالـث عشـر، : 562المسألة 

علحم حنو ما تقدم يف سائر الواجبـات واملناسـ ، وتكـون النيـة بعـد دذـول وقـت العشـاء جذا مل 
وجذا أذـل بالنيـة كـان « أبيت هـذه الليلـة هـ  قربـة ج  اهلل تعـا »فيقول:  ينو م  أول املغرب،

 آمثاً، ولك  ال كفارة عليط وجن اس  بت اح يا اً.
مــ  ذــرج مــ  مكــة املكرمــة فلــم يصــل ج  مــ  وأذــذه النــوم يف الطريــق، : 563المسأأألة 

وم فلـم يـدرت البي وتـة هـ  وم  كان ناسياً أو غافالً أو جاهالً باحلكم، وم  غلبط املرض أو النـ
الشيء عليط. وهكذا جذا مل يك  يف مـ  مكـان للبي وتـة، أو كـان لـط عـذر كنعـط مـ  املبيـت يف 

 م  م  ذوه عدو أو مرض أو ما أشبط.
جيو  االش غال يف مكة املكرمـة بالعبـادة بـدالً عـ  البي وتـة هـ ، فيـذهب : 564المسألة 

بيـت هكـة املكرمـة ـ وال فـرق هنـا بـني مكـة اجلديـدة والقدكـة ـ ج  املسجد احلرام أو جيلل يف ال
ويشـــ غل بالعبـــادة، كالصـــالة وقـــراءة القـــرآن واألدعيـــة واالســـ غفار، والظـــاهر انـــط يكفيـــط نصـــ  
الليـل، خمـرياً بــني النصـ  األول وهــو مـ  أذان املغـرب ج  من صــ  الليـل، وبــني النصـ  الثــاين 

 ر، وحين ذ يسق  عنط البي وتط ه .وهو م  من ص  الليل ج  أذان الفج
 : رمي الجمرات13
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الثالــث عشـــر مـــ  أعمـــال احلـــج: رمــي اجلمـــرات يف أيـــام ال شـــريق، فونـــط : 565المسأأأألة 
جيب يف اليوم احلادي عشر واليوم الثاين عشر، وكذل  اليوم الثالث عشر جن كان قد بات يف 

 طحم ومجرة العقبة )الكربف(.م  ليل ط: الرمي للجمرات الثالا، وهي: الصغرف والوس
جيب رمي كـل مجـرة مـ  اجلمـرات الـثالا بسـبق حصـيات كمـا تقـدم يف : 560المسألة 

 رمي اجلمرة األو  يوم العيد.
ــــ  بــــأن يرمــــي أوال: اجلمــــرة : 567المسأأأأألة  ــــة الرتتيــــب بــــني اجلمــــرات، وذل جيــــب رعاي

عدها،   )مجـرة العقبـة( )الصغرف( وهي أقرب اجلمرات ج  م ،   )الوسطحم( وهي الر م  ب
وهـــي آذـــر اجلمـــرات، املعروفـــة بـــالكربف، وهـــي الـــر رماهـــا يـــوم العيـــد وحـــدها، ف كـــون آذـــر 

 اجلمرات رمياً.
جذا رمــحم اجلمـــرات مــ  دون رعايـــة الرتتيــب املــذكور بينهـــا، كمــا جذا بـــدأ : 560المسأأألة 

بــأن يرمــي أوالً اجلمــرة  مــرة العقبــة أو بالوســطحم أعــاد الرمــي مــ  أولــط علــحم الرتتيــب املــذكور، 
 الصغرف   الوسطحم   مجرة العقبة.

وقـــت الرمـــي للجمـــرات يكـــون مـــ   لـــوع الشـــمل ج  غروهبـــا اذ يـــاراً، : 569المسأأأألة 
وجيــو  الرمــي لــيالً ا ــطراراً للمعــذور كاخلــائ  واملــريض والراعــي واحلطــاب والعبــد، فريمــون لــيالً 

  كل ليلة، جيو  لط اجلمق حين ذ يف ليلة واحدة.ع  اليوم، وجذا مل ي مك  املعذور م  الرمي يف
جذا رمحم اجلمرة الصغرف أربعاً فمـا فـوق   رمـحم الـر بعـدها سـبعاً نسـياناً : 516المسألة 

يكفيــط أن يكمــل الــنقص للصــغرف، ولكنــط لــو رماهــا ثالثــاً فمــا دون جيــب عليــط أن يســ أن  
قصـط يف اجلمـرة الثالثـة )العقبـة( أكمـل الرمي م  الصغرف ويعيد اجلمرة الر بعدها، وجذا كـان ن

 ذل  النقص فق .
جذا رمحم اجلمرة الصغرف الر ترمحم أواًل، أربعاً مثالً أو أكثـر ورمـحم الثانيـة : 511المسألة 

والثالثة سبعاً يكفيط جكمال الصغرف سبعاً فق  م  دون الرجوع ج  اجلمرة الثانية والثالثة، أمـا 
ة ـ أي ثالثــة فمــا دون ـ فعليــط اإلعــادة علــحم اجلمــرات الثالثــة جذا كــان قــد رماهــا أقــل مــ  أربعــ

 بالرتتيب.
جذا رمحم الصغرف سبعاً   الثانية ثالثـاً   الثالثـة سـبعاً، فعليـط االسـ  ناه : 512المسألة 

م  الثانية   الثالثة سبعاً سبعاً، والجيب عليط اسـ  ناه األو  )الصـغرف(، أمـا جذا رمـحم الثانيـة 
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و  )الصغرف( والثالثة سبعاً سبعاً يكفيط جاـام الثانيـة فقـ ، ولكـ  األحـو  اسـ  باباً أربعاً واأل
 يف مجيق الصور االس  ناه يف اجلميق جذا فاتت املواالة.

جذا نســي احلــاج رمــي يــوم مــ  أيــام مــ  أو تركــط عمــداً فعليــط القضــاء يف : 513المسأأألة 
  يرمي لليوم احلا ر، ويسـ  ب أن يرمـي مـا فاتـط اليوم الثاين، ويبدأ أواًل فريمي لليوم الفائت 

 ع  اليوم السابق بعد  لوع الشمل، وع  اليوم احلا ر عند  واهلا.
جذا فات ــط مجــرة وال يعلــم أنــا األو  )الصــغرف( أم الثانيــة أم العقبــة فعليــط : 514المسأأألة 

لعقبـة، وكـذا جذا فات ـط أربـق جعادة رمي اجلمار الـثالا مرتبـاً مـ  األو  )الصـغرف(   الثانيـة   ا
حصـيات مــ  مجــرة وال يعرفهـا بعينهــا، نعــم جذا فاتـط دون االربــق مــ  مجـرة ال يعرفهــا كــرر الرمــي 

 علحم الثالا، وال جيب حين ذ الرتتيب بني اجلمار.
جذا رمحم أربعاً م  احلصيات وفاتط ثالثاً،   ش  يف كونا م  واحـدة أو : 515المسألة 

ن يرمـي كـل واحـدة منهـا ثالثـة حصـيات مرتبـاً، يبـدأ بـاألو  )الصـغرف(   أكثر، ي عني عليـط أ
 الوسطحم   العقبة، واذا كان الرمي ثالثاً والفائت أربعاً اس أن  الرمي م  جديد.

جذا نسي رمي اجلمرات الثالا حىت دذل مكة وتذكر بعد ذل ، جيـب : 510المسألة 
حـــىت ذـــرج مـــ  مكـــة قضـــاها يف العـــام القابـــل  عليـــط الرجـــوع ج  مـــ  لي ـــداركها، ومـــ  مل يـــذكر

بنفســط أو نائبــط، ومــ  تــرت الرمــي عمــداً ف جــط لــيل بفاســد، واألحــو  اســ  باباً قضــاؤه يف 
 العام القابل.
جذا رمت امرأة ثالثاً م  احلصيات   أصاب ها  ربة م  أحـد الـرامني ومل : 517المسألة 

وقت آذر م  اليوم مـ  دون حـرج فـال تصـأ ت مك  م  اإلاام، فلو أمكنها تأذري الرمي ج  
نيابـة أحـد لنكمـال، ولـو مل ككنهـا تـأذري الرمـي ف صـأ النيابـة عنهـا جذا مل ختـل بـاملواالة، ولـو 

 أذرت الرمي فرمت يف اليوم الثاين قضاًء ع  اليوم األول أجلأها ذل .
  نابة يف الرمي.املرأة الر ختاه علحم نفسها م  اال دحام، جيو  هلا االس: 510المسألة 
املريض الذي ال يرجو أن حتصل لط القدرة للرمي يف وق ـط، جذا اكـ  مـ  : 519المسألة 

أذذ احلصحم بيده ويرميها آذر فعل، وجال اس ناب نائباً للرمي، ولو شـفي مـ  املـرض ومل كـض 
 وقت الرمي بعد، فاألحو  اس  باباً أن يرمي بنفسط أيضاً.

ج مــــ  املناســــ  يف مــــ  يف األيــــام الثالثــــة املــــذكورة ورمــــحم جذا فــــرغ احلــــا : 526المسأأأأألة 
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اجلمرات يف كل يوم منها، فقد أمت مناس  حجـط جذا كـان قـد أتـحم ببقيـة أعمـال مكـة، ولـط أن 
يرجـــــق مـــــ  مـــــ  ج  أهلـــــط، ولكـــــ  األفضـــــل أن يرجـــــق ج  مكـــــة ألجـــــل  ـــــواه الـــــوداع فونـــــط 

 مس  ب.
 العمرة المفردة

لـــحم قســـمني: واجبـــة، ومســـ  بة. والواجبـــة أيضـــاً علـــحم العمـــرة املفـــردة ع: 521المسأأأألة 
 قسمني: واجبة عر اً، وواجبة أصاًل.

الواجـــب األصـــلي مـــ  العمـــرة املفـــردة: هـــو الواجـــب بأصـــل الشـــرع مـــرة : 522المسأأأألة 
واحــدة بالشــرائ  املع ــربة يف احلــج، واليشــرت  يف وجــوب العمــرة علــحم أهــل مكــة أو مــ  جيــري 

احلج أيضاً، فيمك  هلؤالء أن يس طيعوا للعمرة م  دون احلج عليط حكم أهل مكة، اس طاعة 
أو لل ـــج دون العمـــرة، ألن كـــالً مـــ  احلـــج والعمـــرة املفـــردة نســـ  مســـ قل بنفســـط غـــري مـــرتب  

 بالنس  اآلذر. 
اآلفــاقي وهــو النــائي عــ  مكــة ال يكــون عليــط العمــرة املفــردة، بــل جيــب : 523المسأأألة 

أمـــا جذا اســـ طاع للعمـــرة دون احلـــج وجبـــت عليـــط العمـــرة عليـــط عمـــرة ال م ـــق مـــق حـــج ال م ـــق، 
 املفردة علحم األحو ، وجن تركها ومات فاألحو  القضاء عنط.

األحو  علحم األجري الذي مل يك  هو مس طيعاً لل ـج، أن يـأيت بعمـرة : 524المسألة 
 مفردة لنفسط بعد فراغط م  عمل النيابة،جن كان مس طيعاً هلا وحدها. 

الواجب بالعَرض م  العمرة املفردة: هو الواجب بالنـذر والعهـد واحللـ  : 525المسألة 
واالس يجار والشر  يف  م  العقد وباإلفساد )أي جذا أفسد احلج( أو فوات احلج، فوذا فاتط 

 احلج ي  لل حين ذ ع  جحرامط بعمرة مفردة. 
ال جيـو  ملـ    ب العمرة املفردة أيضاً لدذول مكـة املكرمـة، وذلـ  ألنـط: 520المسألة 

يريد الدذول ج  مكة أن ي جاو  أحد املواقيت املذكورة جال بوحرام، وكـذل  لـدذول احلـرم جذا 
 أراد دذول مكة.

يسـ  ب العمـرة املفـردة ـ فيمـا عـدا الواجـب ـ يف كـل شـهر مـرة، وي أكـد : 527المسألة 
 اس  باهبا يف شهر رجب.

والي ني مل يفصـل بينهمـا بعشـرة أيـام، يكره للمكل  أن يأيت هعمـرتني م ـ: 520المسألة 
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بل األحو  اس  بابا تركط، فوذا اع مر عمرة مفردة ين ظـر حـىت اـر عليـط عشـرة أيـام،   يع مـر 
ــــان  ــــواب. هــــذا جذا كانــــت العمرت عمــــرة مفــــردة أذــــرف، والكراهــــة يف العبــــادات هعــــ  أقليــــة الث

 الفصل بعشرة أيام.لشلص واحد، اما لو كانت العمرتان لشلصني فال يشرت  رعاية 
 أفعال العمرة المفردة

 أفعال العمرة املفردة مثانية: : 529المسألة 
 : النية. 1
: اإلحــرام مــ  أحــد املواقيــت الســالفة الــذكر، جذا كــان املكلــ  كــر عليهــا، والــذي ال كــر 1

علـــحم امليقـــات جـــرم مـــ  بلـــده جذا كـــان دون امليقـــات وذـــارج حـــدود احلـــرم، وجذا كـــان املكلـــ  
ل حـدود احلـرم في ـرم مـ  حـدود احلــرم، فالـذي يف مكـة املكرمـة خيـرج ج  مسـجد ال نعــيم داذـ

 وجرم م  هنات. 
 : الطواه حول الكعبة الشريفة سبعاً علحم ما مر. 3
 أو ذلفط.  : صالة ركعر الطواه، عند مقام جبراهيم 2
 : السعي بني الصفا واملروة. 5
 : احللق أو ال قصري. 6
 ، وهو كما مر يف أفعال حج ال م ق. :  واه النساء9
 : صالة ركعر  واه النساء.1

 أحكام المصدود
املصدود: هو الذي صد بعد جحرامط بـاحلج أو العمـرة، سـواء كـان صـده : 536المسألة 

ع  املوقفني )عرفـات واملشـعر( جن كـان جحرامـط بـاحلج فقـ ، أو صـّد عـ  دذـول مكـة املكرمـة 
كـــان درمـــاً بـــالعمرة، ومل ككنـــط الطـــواه والســـعي حـــىت آذـــر   ألداء الطـــواه والســـعي فيمـــا جن

وق همـا، ف ين ـذ ي  لـل عـ  جحرامـط باهلـدي، وذلـ  بـأن ين ـره جن كـان اهلـدي مـ  اإلبــل، أو 
 يذحبط جن كان م  سائر النعم يف املكان الذي صد فيط.

األ هـــر جـــوا  الن ـــر أو الـــذبأ للمصـــدود قبـــل يـــوم العيـــد، واألحـــو  : 531المسأأأألة 
 إل افة ج  الن ر أو الذبأ  م احللق ج  ذل  أيضاً.با
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جيــو  للمصــدود أن يبقــحم علــحم جحرامــط وي  لــل بعمــرة مفــردة، فيطــوه : 532المسأأألة 
حول البيت سبعاً،   يصلي ركعـر الطـواه عنـد املقـام أو ذلفـط،   يسـعحم بـني الصـفا واملـروة 

 عند املقام أو ذلفط.سبعاً،   يقصر،   يأيت بطواه النساء، ويصلي ركع يط 
يسق  احلج عـ  املصـدود جذا فعـل مـا ذكـر جال جذا كـان احلـج قـد اسـ قّر : 533المسألة 

يف ذم ــط، أي انــط كــان مســ طيعاً مــ  الســنة الســابقة أو مــا قبلهــا، أو جذا بقيــت اإلســ طاعة ج  
 العام القابل.
جتيـان مناسـ   جذا وق  املوقفني )عرفات واملشـعر( وصـّد بعـد ذلـ  عـ : 534المسألة 

مــ  الثالثــة، ـ وهــي: الرمــي، والن ــر أو الــذبأ، واحللــق أو ال قصــري ـ فــوذا كــان مصــدوداً عــ  
 دذول مكة وأداء املناس  فيها أيضاً  وال أيام ذي احلجة ف كمط كما سبق.

جذا كان الصد خم صاً هناسـ  مـ  فقـ ، فـون اكـ  مـ  االسـ نابة ـ بـأن : 535المسألة 
رمي ويذبأ أو ين ر عنـط   جلـق هـو ـ ف ين ـذ ت عـنّي عليـط االسـ نابة، وبعـد يس نيب شلصاً ي

الفــــراغ ي  لــــل مــــ  جحرامــــط ويــــأيت ببقيــــة املناســــ ، وجذا مل يــــ مك  مــــ  االســــ نابة ومل يســــ طق 
احلصـــول علـــحم نائـــب يســـ نيب عنـــط فـــاألحو  ذبـــأ هديـــط وبقـــاؤه علـــحم جحرامـــط ج  أن ي  لـــل 

 بعمرة مفردة.
فــرغ مــ  مناســ  مكــة املكرمــة ـ وهــي الطــواه وركع ــاه، والســعي، جذا : 530المسأأألة 

و ــواه النســاء وركع ــاه ـ   صــد بعــد ذلــ  عــ  الرجــوع ج  مــ  للمبيــت فيهــا ليــال ال شــريق 
ورمـــي اجلمـــرات يف أيامهـــا، عليـــط أن يســـ نيب يف الرمـــي ويشـــ غل هـــو بالعبـــادة يف مكـــة ليـــال 

األحـــو  لعـــدم املبيـــت هـــ ، وجذا مل يـــ مك  مـــ   البي وتـــة يف مـــ  جن أمكنـــط، وجال يكّفـــر علـــحم
 االس نابة للرمي يف تل  السنة يس نيب يف العام القادم، وحجط ص يأ.

 أحكام المحصور

امصــور: هــو احلــاج الــذي أحــرم بأحــد النســكني مــ  احلــج أو العمــرة   : 537المسأأألة 
ن كــان قـــد اشـــرت  يف مــرض مر ـــاً كنعــط مـــ  جتيــان املناســـ ، علـــحم مــا تقـــدم يف املصــدود، فـــو

جحرامط حينمـا أحـرم أن جلـط اهلل تعـا  حيـث حبسـط، فونـط ي  لـل مـ  جحرامـط دون حاجـة ج  
 أن يبعث هبديط ج  دلط.

امصور جذا مل يك  قارناً هع  أنط أحرم حلج ال م ق أو اإلفراد، ف كمـط : 530المسألة 
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ســاق اهلــدي فونــط جــل مــ  جحرامــط  مــا ذكــر، وأمــا جذا قــارن )أي أحــرم حلــج القــران( وكــان قــد
 هجرد جرسالط للهدي وال حاجة ألن ين ظر وصول اهلدي ج  دلط. 

امصـــور جذا مل يكـــ  قـــد اشـــرت  يف جحرامـــط أن جلـــط اهلل حيـــث حبســـط، : 539المسأأأألة 
يبقحم علحم جحرامط ويرسل هبديط علحم األحو ، فوذا بلب اهلدي دلط ومضحم  مـان ذحبـط أو حنـره 

 ، وال يبعد جوا  ذحبط يف مو ق احلصر.قّصر وحلّ 
جيــب علــحم امصــور احلــج مــ  قابــل جذا كــان احلــج مســ قراً يف ذم ــط )أي : 546المسأأألة 

جذا كــان قــد اســ طاع ســابقاً ومل جــج ســنة اســ طاع ط( وحين ــذ جذا عجــل ويــ ل عــ  أداء احلــج 
 بنفسط يف السنوات اآلتية وجب أن يس نيب م  جج عنط.

ل اهلــدي للم صــور مــ  جن كــان قــد أحصــر يف جحــرام احلــج، ســواء  دــ: 541المسأأألة 
كان حج ا ق أم جفراد أم قران، ودل اهلدي مكة املكرمة جذا كان قد أحصر يف جحرام العمرة، 

 سواء كانت عمرة ا ق أم مفردة. 
جذا ارتفق العارض و ال احلصر فليل  ق برفق ط ألداء املناس ، فون أدرت : 542المسألة 

قفني )عرفات واملشعر( أو أحدمها علحم ما تقدم يف وجوب جدرات املوقفني، فقد أدرت احلج املو 
ومل يف ــط شــيء، وجن مل يــدرت املــوقفني وال أحــدمها فقــد فاتــط احلــج، وحين ــذ يــأيت بعمــرة مفــردة 

 وجل م  جحرامط.
جذا أحصـــر عـــ  أداء مناســـ  يـــوم الن ـــر ومـــا بعـــده فعليـــط االســـ نابة يف : 543المسأأأألة 

الرمـــي والن ـــر أو الـــذبأ   جلـــق هـــو بنفســـط، ويطـــاه ويســـعحم بـــط جن أمكـــ ، وجال فيســـ نيب 
هلمــــا، ويصــــلي للطــــواه جن كــــان حا ــــراً يف املســــجد، وجال فــــاألحو  أن يصــــلي هــــو بنفســــط 
ويس نيب أيضاً م  يصلي عنط يف مكانا، ويبيت يف م  جن أمكنط البي وتة أو يش غل بالعبـادة 

 حجط ص يأ، وجال فيكّفر لعدم البي وتة علحم األحو .يف مكة بدال عنها، و 
جذا أحصــر عــ  مجيــق مناســ  مــ  ومكــة، وجــب أن يبعــث هبديــط، وأن : 544المسأأألة 

خيرج م  جحرامط، وأن يعيـد احلـج مـ  قابـل جن بقـي مسـ طيعاً أو كـان قـد اسـ قر وجـوب احلـج 
 عليط م  قبل.

 الصالة في مكة والمدينة

فر أن يصـلي اامـا يف املدينـة املنـورة ومكـة املكرمـة، سـواء يف جيـو  للمسـا: 545المسألة 
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 املسجد أم ذارجط، وال فرق بني البلد القدمي واجلديد.
 

 
 

 وهذا آذر ما أردنا بيانط يف مناس  احلج والعمرة، واهلل العامل.
ســـب ان ربـــ  رب العـــلة عمـــا يصـــفون، وســـالم علـــحم املرســـلني، واحلمـــد هلل رب العـــاملني، 

 هلل علحم دمد وآلط الطاهري .وصلحم ا
 قم المقدسة 
 محمد الشيرا ي 

 



 

 11 

 
 

 آداب الحج
األعمال المستحبة واألدعية المأثورة



 

 13 

 
 
 

 لجنة االستفتاء
 يف مك ب املرجق الديا األعلحم

 آية اهلل العظمى السيد محمد الحسيني الشيرا ي
 )دام ظله(

 تستقبل استفتاءاتكم الشرعية 
 وتجيب علي ا

 التالي: عبر العنوان
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 190 آداب السعي
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 264 آداب عرفات
 213 آداب المشعر الحرام

 215 آداب أعمال منى
 217 ع إلى مكةآداب الرجو 

 210 آداب الرجوع إلى منى 
 226 آداب الوداع

 220 أعمال املدينة املنورة 
  229آداب  يارة الرسول 

  232 يارة الزهراء 
   235 يارة أئمة البقيع 

 230  يارة إبراهيم بن الرسول
  241 يارة فاطمة بنت أسد 

  243 يارة حمزة بن عبد المطلب 
 240  يارة ش داء أحد

 249 م  أعمال ليلة عرفة
 250 م  أعمال يوم عرفة

 201 الفهرس 
 

 
 


