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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 حـّج
 مناسکیو انجام  کعبهعبارت است از زيارت كردن خانه " حج" ـ 1مسأله 

ط زير را كه باید در آنجا بجا آورده شود و در تمام عمر بر كسى كه شراي
  .شود داشته باشد، يك مرتبه واجب مى

  
  .بالغ باشد :اّول
  .عاقل و آزاد باشد :دّوم

انجام دھد يا عمل واجبى را   حّج مجبور نشود كار حرامى  خاطرب :سّوم
  .كه از حّج مھمتر است ترك كند

    .مستطیع باشد :چھارم

به اموری است که بدین شرح بیان می   نمستطیع شد _ 2مسأله 
  : شود

له سفر و توشه راه  و  چیزھايى كه بر حسب حالش در یآنكه وس: اّول
  .سفر به آن محتاج است برایش فراھم باشد

  
  .سالمت مزاج و توانايى آن را داشته باشد كه بتواند حج را بجا آورد: دّوم

  
مانعى از رفتن نباشد و اگر راه بسته است يا انسان بترسد  ،در راه: سّوم

حّج بر او واجب نیست ؛  ولى اگر   به خطر می افتد،حج جان او كه در راه 
از  راه ديگرى بتواند برود که مشکل یاد شده را نداشته باشد ، اگر چه  دور 
تر  باشد ،   در صورتى كه مشّقت زياد نداشته باشد  و  خیلى غیر متعارف 

  .نباشد، بايد از آن راه برود

  
 .وقت داشته باشد بقدر بجا آوردن اعمال حج: چھارم
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مخارج كسانى را كه خرجى آنان بر  او  واجب است  مثل زن  و بّچه : پنجم
دانند،داشته  و مخارج كسانى را كه مردم خرجى دادن به آنھارا الزم مى

  .باشد

بعد از برگشتن از حج ،  كسب يا  زراعت يا عايدى ملك يا راه : ششم
  .ر نشود بزحمت زندگى كندديگرى براى معاش خود داشته باشد كه مجبو

  
تواند به مّكه برود، ولی بعد از برگشتن، از خود  زنى كه مى ـ 3مسأله 

مالى نداشته باشد و شوھرش ھم فقیر باشد و خرجى او را ندھد و ناچار 
  .شود كه به سختى زندگى كند، حج بر او واجب نیست

  
يگرى اگر كسى توشه راه و وسیله سفر نداشته باشد و د ـ 4مسأله 

بگويد من مخارج حّج تو و عیاالت تو را در موقعى كه در سفر حج ھستى 
شود و  به عنوان حج واجب محسوب می  دھم، حّج بر او واجب مى مى

شود؛ مشروط به اینکه سفر حج، او را  از کسب و در آمدی که بعد از 
بازگشت برای امرار معاش الزم دارد ،  محروم نکند  و سایر شرایط  را  

بعدا دارای مال و حج را به جا آورد و اگر چنین شخصی . داشته باشد
  .مکنتی کافی برای حج دیگری بشود، دوباره حج  بر او واجب نیست

  
اگر مقدارى مال كه براى حج كافى است به كسى بدھند و با ـ   5مسأله

او شرط كنند كه در راه مّكه خدمت كسى كه مال را داده بنمايد، اگر قبول 
شود ؛  ولى اگر قبول كند و خدمت ،  منافات  د، حج بر او  واجب نمىنکن

  .شود با  انجام مناسك حج نداشته باشد، حّج واجب مى

  
اگر براى تجارت يا كار ديگرى به جّده برود و آنجا مالى بدست  ـ 6مسأله 

آورد كه اگر بخواھد از آنجا به مّكه رود مستطیع باشد و ساير شرايط را دارا 
د بايد حج كند و در صورتى كه حج نمايد، اگر چه بعدًا  مالى پیدا كند باش

  .كه بتواند از وطن خود به مكه رود، ديگر حج بر او واجب نیست

  
اگر انسان اجیر شود كه  شخصا  از طرف فردی  ديگر  حج    ـ 7مسأله 
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كند، چنانچه خودش نتواند برود و بخواھد ديگرى را از طرف خودش بفرستد 
  .يد از كسى كه او را اجیر كرده اجازه بگیردبا

  
اگر كسى مستطیع شود و مكه نرود و فقیر شود و  ـ 8مسأله 

تواند حج را  استطاعتش از دست برود بايد به ھر طريق مقدوری كه مى
  .بجا آورد، ولو با اجیر شدن باشد

  
قادر  به   ،اگر در سال اولى كه مستطیع شده  و در آن وقت ـ 9مسأله 

پیرى  يا مرض و ناتوانى    نجام حج بوده ولی حج نرفته و بعدا   بواسطها
نتواند حج کند و  نا امید باشد از اينكه بعدًا  خودش حج را انجام دھد ، بايد 

  .ديگرى را از طرف خود بفرستد تا برايش حج  را به جا آورد

حج استخدام کاروانھای كسانى را كه براى خدمت در  - 10مسأله 
كنند خواه به عنوان روحانى كاروان باشد يا مدير و معاون كاروان و يا  مى

و پرستار يا مأمورين انتظامى و  پزشکاعضاء ستاد و بعثه حج و يا 
، در آورندمی مسؤولین بانك و غیر اينھا، و به اين صورت حج خود را به جا 

یع ، مستط در اين مّدت نیز تأمین باشد آنان ھزينه خانوادهصورتیکه 
ولى قبول محسوب می شوند و حج آنھا به عنوان حج واجب می باشد؛ 

  .واجب نیستدر سفر مذکور، استخدام 

 حّج نیابتى

 ، درگذشته استکه کسی را از طرف  شخصیجايز است  -11مسأله 
  .ندنبراى حّج واجب، يا مستحب، اجیر ك

 حج ،تواند از طرف زن تواند از طرف مرد، و مرد مى زن مى - 12مسأله 
و ھر كدام بايد وظیفه خودشان را در چنین حّجى رعايت  بجا آورد، ینیابت
اگر زن است وظايف زنان را به جا آورد، و اگر مرد است مطابق وظائف  ؛كنند

  .عمل کند مردان

اجیر شود و تعیین نكنند در چه نیابتی براى حج  اگر شخصی -13مسأله 
  .كه در اّولین سال انجام دھدسالى بايد انجام دھد، وظیفه او اين است 

، ولى و مطابق آنھا عمل نماید باید مسائل حج را بداند» نائب« -14مسأله   
  .الزم نیست قبًال حج بھ جا آورده باشد
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  اقسام حج

حّج «و » حّج ِقران«و » حّج تمّتع«: است قسمحج بر سه  -15مسأله 
ه معّظمه و كسانى ، وظیفه اھالى مّك »حّج ِافراد«و » حّج ِقران« .»ِافراد

تا شھر مکه، کمتر از چھل و ھشت میل آنھا  محل سکونتاست كه 
آنھا تا  اقامتوظیفه كسانى است كه فاصله محّل » حّج تمّتع«باشد، اما 

  .چھل و ھشت میل يا بیشتر باشد ،مّكه

  تمّتع حّج

  :باید امور  ذیل ، انجام شودحّج تمّتع  در -16مسأله 

   :اعمال آن عبارتند از کھ  عمره تمّتع -الف 

  .احرام بستن از میقات به قصد عمره تمّتع -1

  .ھفت بار طواف خانه كعبه -2

  .ركعت نماز طواف نزد مقام ابراھیم  دو -3

  .سعى بین صفا و مروه -4

  .ناخنو مقدارى از مو  چیدنقصیر، يعنى ت -5

  :شامل اعمال زير است که: حّج تمّتع - ب

  .به قصد حّج تمّتع بستن احرام از مّكه -1

تا غروب ھمان  الحّجه در عرفات از ظھر روز نھم ذى) يعنى ماندن(وقوف  -2
  .روز

وقوف در مشعر الحرام و ماندن در آنجا از طلوع فجر روز عید قربان تا  -3
  .طلوع آفتاب

ھفت سنگ كوچك به زدن يعنى (نى و رمى جمره عقبه رفتن به ِم -4
  .)»مره قصوىجمره عقبه يا ج«به نامستونى 
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  .)الحّجه دھم ذى( قربان روز عیددر نى قربانى كردن در ِم -5

  .ناخن ومقدارى از مو  چیدناشیدن سر يا تر -6

احرام بر او حرام شده بود  ه خاطر آنچه ب با انجام اين شش عمل تمام(
  .)شود، جز زن و بوى خوش حالل مى

  .به نّیت حج تمّتع طواف خانه كعبه -7

  .دن دو ركعت نماز طوافبه جا آور -8

  .میان صفا و مروه) يعنى رفت و آمد(سعى  -9

  .)شود ھنگامى كه اين چند عمل انجام شد بوى خوش براى او حالل مى(

  .نساءطواف انجام  - 10

  .دو ركعت نماز طواف نساء - 11

  .)شود نیز بر او حالل مى ، ھمسر او با انجام اين دو عمل (

شب و (شب يازدھم و شب دوازدھم  در نى و اقامتبازگشت به ِم - 12
  .آن محلدر  )که توضیح آن خواھد آمد در بعضى از حاالتسیزدھم 

يعنى انداختن ھفت سنگ به ھر كدام از سه (گانه  رمى جمرات سه - 13
  .در روز يازدھم و دوازدھم) نى قرار داردكه در ِم "جمرات" ستون

  .حّج او تمام است و بعد از ظھر روز دوازدھم با انجام اين اعمال،

  

  و ِقران حّج ِافراد

واجب حّج إفراد مانند حّج تمّتع است با اين تفاوت كه در حّج تمّتع قربانى 
حج اعمال بعد از  حّج ِافراد نیزعمره . إفراد واجب نیستحّج در است ، ولی 

 .حّج تمّتع انجام می شوداعمال که پیش از  باشد به خالف عمره تمّتع مى
  .ان، باید شخص، حیوانی را که می خواھد قربانی کند با خود ببرددر حّج ِقر
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  شرایط حّج تمّتع

  :وجود داردشرط  چنددر حّج تمّتع  -17مسأله 

  .حّج تمّتع با قصد قربت برای خدا نّیت -1

  .شود جامناحج فصل بايد ھر دو در » حج«و » عمره« -2

ل انجام دھد، اگر يكى ھر دو را بايد در يك سا» حّج آن«و » عمره تمّتع« -3
  .حج انجام دھد صحیح نیست فصلرا امسال، و ديگرى را سال ديگر در 

و نتواند فرا برسد  عادت ماھانهدر وقت حّج ، یزنبرای  اگر -18مسأله 
طواف و نماز طواف را، كه شرط آن طھارت است، پیش از رسیدن موسم 

كند و با ھمان احرام انجام دھد بايد نّیت حج إفراد ) و وقوف به عرفه(حج 
به عرفات برود و اعمال حج را انجام دھد، و بعد از بازگشت به مّكه و پاك 

دھد، و پس از إتمام حج  شدن، طوافھاى حج و نمازھاى طواف را انجام مى
شود و  به مسجد تنعیم رفته و از آنجا ُمحِرم مى» عمره مفرده«براى 

  .دھد اعمال عمره مفرده را انجام مى

به وسیله خوردن قرص و مانند آن از عادت  می توانند زنان -19 مسأله
ماھانه خود جلوگیرى كنند تا بتوانند اعمال حّج تمّتع، از جمله طواف و نماز 

  .طواف را در حال پاكى انجام دھند

  میقات

میقات جائى است كه بايد از آنجا براى حج يا عمره احرام  -20مسأله 
  .ن از آن گذشتتوا بست، و بدون احرام نمى

  :دنمی باشبه شرح ذیل  حل شامل ده م میقاتھاى احرام -21مسأله 

  :مسجد شجره - 1

 كسانى كه  و جد شجره در كنار مدينه قرار داردمس -22مسأله 
  .خواھند از راه مدينه به حج روند بايد از آنجا ُمحِرم شوند مى

ه واجب نیست احرام از داخل مسجد شجره باشد، بلك -23له مسأ
توان در كنار مسجد نیز احرام بست، و تفاوتى میان مسجد سابق و  مى
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مسجد امروز كه بسیار توسعه يافته است وجود ندارد، بنابراين زنانى كه در 
  .توانند در بیرون مسجد احرام ببندند حال عادت ماھانه ھستند مى

  :ُجْحَفه - 2

كھ با  کسانی .محّلى است میان مدينه و مّكه» جحفه« -24سأله م
توانند بھ  خواھند بھ مدینھ روند مى شوند، و نمى ھواپیما وارد فرودگاه جّده مى

  .جحفھ رفتھ، و از آنجا ُمحِرم شده، بھ مّكھ بروند

توان از بیرون مسجد يا  مسجدى است كه مى» جحفه«در  -25مسأله 
  .، احرام ببندندداخل مسجداست در داخل آن احرام بست و بھتر 

  قوادى عقی - 3

و آن  وادى عقیق محّلى است در سمت شمال شرقى مّكه، -26مسأله 
است، و تمام كسانى كه از آن محل » نجد«و مردم » عراق«میقات اھل 

  .توانند از آنجا ُمحِرم شوند  كنند مى عبور مى

  قرن المنازل - 4

  .» طائف«محّلى است نزديك » قرن المنازل« -27مسأله 

  يلملم - 5

  .قرار دارد در نواحى جنوبى مّكه »يلملم« -28مسأله 

  .)اين پنج میقات اصلى است(

  شھر مّكه - 6

یعنى پس از انجام عمره ; است» حّج تمّتع«میقات براى » مّكھ« -29مسأله 
است، از شھر » عرفات«عمل آن رفتن بھ  براى اداى مناسك حج، كھ نخستین

  .بندند  مّكھ احرام مى
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ن برای حج تمّتع احرام بست، در ھر جای شھر مکه می توا -30مسأله 
مسجد الحرام برای احرام بستن حّج . اشدنباز محدوده حرم خارج  ولی

  .تمّتع ، فضیلت بیشتر دارد

  منزل خود انسان - 7

از میقات به مّكه نزديكتر است  محل زندگی آنھاكسانى كه  -31مسأله 
  .میقاتشان ھمان منزل خودشان است

  جعّرانه - 8

طائف و مّكھ و  محّلى است در انتھاى حرم میان »جعرانه« -32مسأله 
  .می باشد اھل مّكھ میقات

  محاذات يكى از میقاتھا - 9

ھرگاه به ، گذرند نمى ھا پنجگانه اول كسانى كه از میقات -33مسأله 
محاذات ھر يك از میقاتھا برسند بايد از ھمانجا ُمحِرم شوند و لزومى ندارد 

انه نخستین بروند، و اگر از محاذات دو حتمًا به يكى از میقاتھاى پنجگ
رسند احرام  گذرند بايد وقتى به محاذات نخستین میقات مى میقات مى

  .ببندند

  أدنى الحل -10

، ) مانند تنعیم(يعنى اّولین نقطه خارج از حرم، » أدنى الحل« 34مسأله
  .آورند میقات كسانى است كه عمره مفرده به جا مى

  

  احكام میقاتھا

انجام گردد و نباید قبل از رسیدن میقات  باید در محل احرام بستن  -35مسأله 
 اما درجایز نیست، ، ھمان گونھ كھ گذشتن از میقات بدون احرام بھ میقات باشد

  :موارد ذیل می تواند پیش از رسیدن به میقات ، احرام ببندد
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خود  الزم است به نذر، ود در صورتى كه نذر كند قبل از میقات ُمحِرم ش -1
  .و نیازى به تجديد احرام در میقات نیست  وفا كند

خواھد عمره ماه رجب را به جا آورد و بیم آن دارد كه ماه  كسى كه مى -2
قبل از میقات، ُمحِرم شود تا  می تواندرجب قبل از رسیدن به میقات بگذرد 

  .فضیلت عمره ماه رجب را درك كند

، يا اطمینان، يا مشھور بودن در يقین بارسیدن به میقات بايد  -36مسأله 
  .شھادت يك نفر عادل ثابت شود میان اھل محل، يا حّداقل

از روى علم و عمد بدون احرام از میقات بگذرد بايد به  اگر -37مسأله 
ل است، و بايد سال بعد حّج او باط گرنه،میقات بازگردد و ُمحِرم شود، و 

  .انجام دھد

  احرام
  :زعبارتند ا واجبات احرام 

   نّیت: اّول  

احرام «: بگویدبه زبان  برای احرام عمره تمّتع می تواند -38مسأله 
يا براى (براى خودم ) يا مستحب(بندم براى عمره تمّتع از حّج واجب  مى

؛ ھمچنین می تواند به »قربة الى الّله) او نیابت دارم كسى كه از طرف
احرام حج اما برای  .جای گفتن با زبان، این معنا را در ذھنش بگذراند

و در عمره » بندم براى حّج واجب قربة الى الّله احرام مى«: گويد مى
، »براى عمره مفرده قربة الى الّله بندم احرام مى«: گويد مفرده مى

  .چنین قصدى در دل او باشدبرای نّیت، ھمانگونه که گفته شد می تواند 

  

  گفتن لّبیك: دوم

  :بگويدبدین شرح را » لّبیك«حرام ا با بستنواجب است  -39مسأله 

َلّبْیَك الّلُھمَّ َلبَّْیَك، َلبَّْیَك ال َشريَك َلَك َلبَّْیَك، ِانَّ اْلَحْمَد و النِّْعَمَة َلَك َو " 
  ". اْلمـُْلَك، ال َشريَك َلَك
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اجابت  تو را براى تو نیست،شریکی ، كنم مىاجابت  یا تو را خدا :يعنى
از  جھانداریو نعمت و  ،استتو ھا سزاوار ايش تنسپاس و ستكنم،  مى

  .»برای تو نیستھمتائى  آن تو است، ھیچ

  :و مستحّب است بعد از آن بگويد

َلبَّْیَك َذا اْلمـَعاِرِج َلبَّْیَك َلبَّْیَك داِعیًا ِالى داِر السَّالم َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َغّفاَر «
ِبَیِة َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َذااْلَجالِل َو اِالْكراِم َلبَّْیَك، الذُُّنوِب َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َاْھَل التَّْل

َلبَّْیَك ُتْبِدُئ َو اْلَمعاُد ِاَلْیَك َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َتْسَتْغني َو ُيْفَتَقُر ِاَلْیَك َلبَّْیَك، 
ْیَك، َلبَّْیَك َذا اْلَحقِّ َلبَّ َلبَّْیَك َمْرُعوبًا َو َمْرُھوبًا ِاَلْیَك َلبَّْیَك، َلبَّْیَك ِالَه

النَّْعمآِء َو اْلَفْضِل اْلَحَسِن اْلَجمیِل َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َكّشاَف اْلُكَرِب الِعظاِم 
  ».َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َعْبُدَك َو اْبُن َعْبَديَك َلبَّْیَك، َلبَّْیَك يا َكِريُم َلبَّْیَك

  

عربى صحیح ادا  نتواند خودش اين عبارات را با اگر شخصی -40مسأله 
در صورتی كند كافى است ديگرى شمرده براى او بخواند و او تكرار نمايد، و 

تواند، بگويد، و ترجمه آن را  آنچه را مى بایدقادر بر تلّفظ صحیح نباشد  که
يك نفر كه توانائى دارد به نیابت او  احتیاطا  گويد، وبه زبانی که می داند ب

  .بگويد آن عبارت رانیز 

) به صورتى كه گفته شد(احرام فقط يك بار لّبیك گفتن  برای -41ه مسأل
موقع  مانند و بعد از آن مستحّب است آن را در حاالت مختلف ،واجب است

و پیاده شدن، و گذشتن از پستیھا و بلنديھا، و وسائل نقلیه سوار شدن بر 
  .بعد از نمازھا تكرار نمايد

ھنگام مشاھده  ُمحِرم بایددر احرام عمره تمّتع  -42مسأله 
  .را قطع كند» لّبیك« ، گفتنمّكهشھر ھاى  ساختمان

با دست خود اشاره » لّبیك«شخص گنگ به جاى گفتن  -43مسأله 
بنا بر احتیاط دھد، و  را طبق معمول حركت مىكند، و زبان خود  مى

  .كسى به نیابت او نیز لّبیك بگويدمستحب، 

كه بر ُمحِرم حرام است بر او یی رھاكاتمام » لّبیك«گفتن  با -44مسأله 
  .شود میحرام 
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  پوشیدن لباس احرام: سوم

قبًال لباسھائى را كه  بایدخواھد احرام ببندد  كه مى مردی -45مسأله 
پوشیدنش بر ُمحِرم حرام است از تن بیرون آورد، سپس دو جامه احرام را 

نامیده می   »إزار«که (بر تن كند، يكى را به صورت لنگ دور كمر ببندد 
 .)نامیده می شود» ِرداء« که(ديگرى را مانند عبا بر دوش بیندازد  و) شود

اين حكم مخصوص مردان است، و براى زنان پوشیدن اين دو جامه، نه زير 
  .لباسھا، و نه روى لباسھا، الزم نیست

جنس و رنگ خاّصى شرط نیست، اّما بايد  در لباس احرام، -46مسأله 
  .دوخته نباشد

در حالى یا نا آگاھی از مسأله، فراموشى مردی به خاطر اگر  -47سأله م
كه پیراھن يا لباسھاى معمولى ديگر در تن دارد احرام ببندد، احرام او 
صحیح است، ولى بايد فورًا آن لباس را از تن بیرون آورد و فقط لباس احرام 

  .بپوشد

تن یا عوض براى شسلباس احرام را تواند   مى شخص محرم -48مسأله 
  .و دوباره بپوشد آن را از تن درآوردحمام رفتن  كردن یا

براى جلوگیرى از سرما يا  احرام پوشیدن بیش از دو جامه -49مسأله 
  .؛ ولی چنانکه گفته شد باید دوخته نباشدگرما يا غیر آن اشكالى ندارد

تمام چیزھائى كه در لباس نمازگزار شرط است در دو جامه  -50مسأله 
ھاى احرام پاك باشد، و از  جامه باشد، بنابراين بايد ام نیز شرط مىاحر

در اما . گوشت، يا ابريشم خالص، و زربفت نباشد حرام اجزاى حیوان
مواردى كه نجس بودن لباس نمازگزار بخشوده شده، در لباس احرام نیز 

  .بخشوده است

  .نما نباشد بايد بدن لباس احرام -51مسأله 

باس احرام نجس شود بايد آن را بشويد و اگر میّسر نبود ل اگر - 52مسأله 
  .شويد ھر وقت براى او ممكن شد مى

  :ھنگام پوشیدن دو جامه احرام بگويد مستحب است



 14

َالَحْمُد ِلّله الَّذي َرَزَقني َما ُاواري ِبه َعْوَرِتي و ُاؤدِّي فیِه َفْرضي َو «
َمَرِني الَحْمُد ِلّلِه الَّذي َقَصْدُتُه أْعُبُد فیِه َربِّي و َاْنَتھي فیه إلى َما َا

َفَبلََّغني و أَرْدُتُه َفُاعاَننى َو َقِبَلني َو َلْم َيْقَطْع بي َو َوْجَھُه أَرْدُت 
َفَسلََّمني َفُھَو ِحْصني َو َكْھِفي و ِحْرزي َو َظْھري َو َمالذي َو َرجائى 

  ».َو َمنجاي و ُذخري َو ُعدَّتى في ِشدَّتي َو َرخائي

  باید از آنھا اجتناب کند ُمحرم كھ اموری

 بپرھیزد،زير  ، باید از امور شود ھنگامى كه انسان ُمحِرم مى - 53مسأله 
  :دارد كّفاره از آن موارد، و بعضى 

  )براى مردان(پوشیدن لباس دوخته  -1

  )براى مردان(پوشاند  پوشیدن چیزى كه پشت پا را مى -2

  )براى مردان(پوشانیدن سر  -3

  )براى زنان(پوشانیدن صورت  -4

  زينت كردن -5

  سرمه كشیدن -6

  نگاه در آئینه كردن -7

  استعمال بوى خوش -8

  روغن به بدن مالیدن -9

  ناخن گرفتن - 10

  )براى مردان(زير سايه رفتن در حال سفر  - 11

  زائل كردن مو از بدن - 12

  عقد ازدواج - 13
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  نگاه كردن به ھمسر از روى شھوت - 14

  ھمسر كردنلمس  - 15

  بوسیدن - 16

  نزديكى كردن - 17

  استمناء كردن - 18

  كشتن حشرات - 19

  كندن دندان   - 20

  خارج نمودن خون از بدن  - 21

  مجادله كردن - 22

  دروغ گفتن - 23

  صید حیوانات صحرائى - 24

  حمل اسلحه - 25

  پوشیدن لباس دوختھ -1

بر مردان در  پوشیدن لباسھائى مانند پیراھن و قبا و شلوار و زيرپیراھن،
  . حال احرام حرام است

لباس دوخته شده تفاوتى میان لباس ممنوع بودن پوشیدن در  -54مسأله 
كوچك و بزرگ نیست ولى انداختن پتوھائى كه اطراف آن دوخته شده بر 
شانه براى دفع سرما و مانند آن، يا كشیدن لحاف دوخته شده به روى بدن 

  .اشكال ندارد) پوشاندبه شرط اينكه سر خود را با آن ن(

ھمیان بر كمر مانعى ندارد ھرچند دوخته کمر بند یا بستن  -55مسأله 
گذارند  ھمیان چیزى است كه پول نقد و مانند آن را در آن مى(شده باشد 
  ).بندند و بر كمر مى
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، ھمچنین جایز استبند ھرچند دوخته باشد  استفاده از فتق -56مسأله 
اندازند، و اشیاء مورد نیاز خود  ردن يا شانه مىاى كه به گ كیفھاى دوخته

  .كنند را در آن حفظ مى

مگر  ،است جایز پوشیدن انواع لباس دوختھ براى زنان -57مسأله 
  .دستكش

كسى كه عمدًا يا در حال اضطرار لباس دوخته بپوشد كّفاره  -58مسأله 
 بر او آن يك گوسفند است، اّما اگر از روى فراموشى يا جھل باشد چیزى 

  .نیستواجب 

  پوشاندن پشت پا -2

پوشاند مانند  پوشیدن كفشھائى كه تمام پشت پا را مى -59مسأله 
اّما  ،چكمه و گیوه و امثال آن و ھمچنین جوراب در حال احرام جايز نیست

اگر قسمتى از پشت پا را بپوشاند، مانند بند نعلین و كفشھائى كه 
انعى ندارد، اين حكم مخصوص قسمتى از پشت پا در آن بیرون است م

  .مردان است، و كفش و جوراب براى زنان اشكال ندارد

ھرگاه حوله احرامى بلند باشد و پشت پا را بپوشاند، يا مثًال  -60مسأله 
اى را داغ كنند و روى پشت پا بگذارند اشكالى  براى رفع درد پا، پارچه

  .ندارد

  پوشانیدن سر براى مردان -3

یدن سر در حال احرام براى مردان ُمحِرم حرام است، پوشان -61مسأله 
ولى پوشانیدن سر با دست يا به ھنگام خواب به وسیله بالش جايز است، 
ھمچنین انداختن بند مشك و ساك و مانند آن بر سر جايز است، پوشانیدن 

  .مانعى ندارد انصورت نیز براى مرد

برد، خواه بقّیه بدن  جايز نیست ُمحِرم سر خود را در آب فرو -62 مسأله
براى غسل  رفتن زیر دوش با خواه ،زير آب باشد يا نه، اّما ريختن آب بر سر

  .باشد يا غیر آن مانعى ندارد

بنا بر احوط، یک كّفاره پوشانیدن سر به طور عمد براى مردان  -63مسأله 
  .و فراموشى كّفاره ندارد به مسأله ولى در صورت جھل ،است گوسفند
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  دن صورت براى زنانپوشانی -4

  .پوشانیدن صورت براى زنان در حال احرام جايز نیست -64مسأله 

پوشانیدن قسمتى از صورت به طورى كه نقاب و برقع به آن  -65مسأله 
و يا پوشانیدن در حال خواب نگويند حرام نیست، و گذاردن صورت بر بالش 

  .به وسیله دست مانعى ندارد

  زینت كردن -5

ز نیست مردان انگشتر زينتى بپوشند ولى انگشترھائى جاي -66مسأله 
تزئینى  ، اگر جنبهمانند انگشتر عقیق كنند كه براى ثواب در دست مى

ندارد بى اشكال است، بنابراين اگر انگشتر زينتى باشد بايد از پوشیدن آن 
  .خوددارى كند خواه به قصد زينت باشد يا نباشد

در حال احرام نیز براى زنان  ار آنو اظھپوشیدن زينت آالت  -67مسأله 
  .جايز نیست

  سرمھ كشیدن -6

سرمه كشیدن براى زنان و مردان اگر جنبه زينت داشته باشد  -68مسأله 
در حال احرام حرام است، و اگر جنبه زينت ندارد مثًال براى درمان چشم 

  .سرمه بكشد و شكل زينت به خود نگیرد اشكالى ندارد

  ھنگاه كردن در آئین -7

در آئینھ براى تزئین خود، و اصالح سر  از روی عمد نگاه كردن -69مسأله 
در موارد اشد یا زن، اّما و وضع خویش در حال احرام جایز نیست، خواه مرد ب

مثل نگاه كردن رانندگان در آئینھ براى دیدن اطراف اتومبیل، یا نگاه  ضروری
آن كھ عكس خویش را  آئینھ بىپزشك براى دیدن دھان و دندان بیمار، یا نگاه بھ 

 .و مانند آن، مانعى ندارد در آن ببیند
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  استعمال بوى خوش -8

اع عطرھا، و مشك و زعفران و استعمال بوى خوش، مانند انو -70مسأله 
آن خواه از طریق بوئیدن باشد، یا مالیدن بر بدن و لباس یا و امثال  گالب

عّطر، بر مرد و زن ُمحِرم حرام یا خوردن غذاھاى م  پراكندن در فضاى اطاق
  .است

ھاى خوشبو مانند سیب و پرتقال و غیر آن  خوردن میوه -71مسأله 
  .مانعى ندارد

تواند با صابونھاى عطرى يا شامپوھاى معّطر خود  ُمحِرم نمى -72مسأله 
را بشويد، و الزم است از گذاشتن اين گونه اشیاء در كنار لباس احرامى 

  .شود خوددارى كند تن آنھا مىخود كه سبب بو گرف

  مالیدن  روغن بھ بدن -9

مالیدن ھر نوع روغن به بدن خواه معّطر باشد يا نه براى  -73مسأله 
  .ُمحِرم جايز نیست

مالیدن انواع پمادھا بر بدن براى معالجه و درمان مانعى  -74مسأله 
    .ندارد

  ناخن گرفتن - 10

رفتن يك ناخن يا بعضى از آن، گرفتن ناخن دست يا پا، حّتى گ -75مسأله 
ماندنش ضرر دارد، يا  کهبر ُمحِرم حرام است، ولى اگر ناخن آسیب ديده 

بکند، ولی باید کفاره آن را که در آن را  دتوان مى ،مايه ناراحتى شديد است
  .مسأله بعد آمده بپردازد

ندانستن مسأله بوده  ھرگاه گرفتن ناخن از روى فراموشى یا -76مسأله 
گرفتن ھریک عمد باشد كّفاره علم و د چیزى بر او نیست، و اگر از روى باش

و ھرگاه  که باید به فقیر بدھد، )گرم 750حدود (ك مّد طعام است ناخن، ی
تمام ناخن دستھا را بگیرد كّفاره آن يك گوسفند است، ھمچنین اگر تمام 

ست، اّما ناخنھاى دست و پا را در يك مجلس بگیرد كّفاره آن يك گوسفند ا
اگر ناخن دستھا را در يك مجلس و ناخن پاھا را در مجلس ديگر بگیرد، 

  .كّفاره آن، دو گوسفند است



 19

  زیر سایھ رفتن در حال سفر - 11

، يا اشدنبايد زير سايه بو حرکت در راه مرد ُمحِرم ھنگام سفر  -77مسأله 
 قلیه وسایل نسايبانى مانند چتر بر سر بگیرد، بنابراين سوار شدن بر 

براى مردان ُمحِرم جايز نیست، ولى براى زنان در طول سفر سرپوشیده 
  .جايز است

نى، رفتن در منازل وسط راه يا در مّكه و عرفات و مشعر و ِم -78مسأله 
ه و سقف منزل مانعى ندارد، ھمچنین گذشتن از بازارھاى مزير خی

  .اند سرپوشیده و تونلھائى كه براى عابران درست كرده

ماشین  می توان ازھنگام شب یا روزھای کامال ابری در  -79له مسأ
  .دردار يا ھواپیما استفاده ك سقف

زیر پلھاى وسط راه مانعى ندارد، و  سایھ دیوارھا و گذشتن از -80مسأله 
آيد  به وجود مى ھاى اتومبیل سرباز اى كھ از دیواره ھمچنین بودن در سایھ

  .جايز است

، يا رنج می برندسانى كه از حرارت آفتاب شديدًا بیماران و ك -81مسأله 
دار و مانند  توانند از ماشین سقف رساند مى تابش آفتاب به آنھا زيان مى

ّفاره آن در مسأله بعد خواھد ك(آن استفاده كنند، اّما بايد كّفاره بدھند 
  .)آمد

زير  به به مسألهُمحِرم از روى سھو و فراموشى يا جھل  اگر -82مسأله 
ايه برود كّفاره ندارد، اّما اگر عمدًا يا به خاطر ضرورتى باشد كّفاره دارد و س

  .كّفاره آن يك گوسفند است

  .گوسفند كّفاره بايد به مصرف فقرا برسد -83مسأله 

  زایل كردن مو از بدن - 12

جدا كند، خواه با تراشیدن یا دیگری ُمحِرم نبايد مو از بدن خود  -84مسأله 
كردن، يا كندن به ھر وسیله ديگر، خواه شخصًا اين كار را باشد يا قیچى 

  .را وادارد كه او را اصالح نمايد انجام دھد، يا ديگرى

موھا  کنده شدنشانه زدن موى سر و صورت اگر بداند سبب  -85مسأله 
  .شود جايز نیست مى
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داشتن مو سبب بیمارى گردد، يا ناراحتى شديد تولید  اگر -86مسأله 
است آن را زايل كند، ولى كّفاره دارد، و كّفاره آن در مسأله آينده  كند، جايز

  .آيد مى

ھرگاه عمدًا سر خود را بتراشد، يا موھاى زير ھر دو بغل يا  -87مسأله 
يكى را زايل كند، كّفاره آن يك گوسفند است، اّما اگر مقدارى از موى سر يا 

كند، يك فقیر را اطعام نمايد صورت يا زير گلو يا زير بغل و مانند آن را زايل 
  .كافى است

اگر از روى ندانستن مسأله، يا فراموشى و غفلت موى بدن  -88مسأله 
را زايل كند كّفاره ندارد، و ھرگاه در موقع وضو و غسل دست بر بدن بكشد 

  .نیستواجب و موھائى كنده شود چیزى بر او 

  عقد ازدواج - 13

م براى ُمحِرم جايز نیست، خواه ازدواج كردن در حال احرا -89مسأله 
خودش صیغه عقد را بخواند، يا به ديگرى وكالت دھد، خواه عقد دائم باشد 
يا موّقت، و در اين حال عقد او باطل است، و در صورتى كه علم به حرام 

اقدام به اين كار كند، آن ھمسر براى از روی عمد بودن آن داشته باشد و 
نین جايز نیست ُمحِرم براى ديگرى صیغه ھمچ .او حرام ابدى خواھد شد

در اين صورت نیز عقد او باطل عقد بخواند، ھرچند او ِغیر ُمحِرم باشد و 
كّفاره واجب  موارد ،شود، و در ھیچ يك از اين  اّما حرام ابدى نمى ،است

  .نیست

جايز نیست ُمحِرم در مجلس عقد ازدواج براى شاھد بودن  -90مسأله 
  .حضور پیدا كند

  نگاه كردن و لمس كردن و بوسیدن -16و  15و  14

از روى شھوت نگاه كند، يا  جايز نیست ُمحِرم به ھمسر خود -91مسأله 
مانعى  شھوتولى نگاه و لمس بدون   ،دست بر بدن او بگذارد، يا ببوسد

  .ندارد

به ھمسر خود نگاه كند يا او را لمس نمايد  ا شھوتھرگاه ب -92مسأله 
، و اگر انزال حاصل شود باید یک شتر کّفاره كّفاره بدھد بايد يك گوسفند

اگر ھمسر خود را به قصد لّذت ببوسد يك شتر بر او واجب ھمچنین . بدھد
  .شود مى
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  نزدیكى كردن - 17

سه  مسأله ت و اينجایز نیسدر حال احرام  ھمسرنزديكى با  -93مسأله 
  :حالت دارد

زديكى كند چنانچه قبل از وقوف ھرگاه در احرام حج از روى علم و عمد ن -1
شود، ولى بايد آن را تمام  به مشعرالحرام صورت گیرد حّج او فاسد مى

يك شتر است، و بايد آن زن و  نمايد، و كّفاره آن كرده و سال آينده اعاده
  .باشندحج از ھم جدا مناسك بقیه تا آخر  مرد

ست، ولى اگر حكم زن نیز اگر از روى علم و عمد و اختیار باشد ھمین ا
  .ھمسرش او را مجبور كرده باشد كّفاره ندارد، و مرد بايد دو كّفاره بدھد

اگر اين عمل بعد از وقوف در مشعر الحرام و قبل از طواف نساء صورت  اما
  .گیرد حّج آنھا صحیح است ولى يك شتر كّفاره دارد

يك ، در عمره تمّتع واقع شده باشد و علم، عمداز روی ھرگاه نزديكى  -2
  .شود  شتر بر او است، ولى عمره او باطل نمى

در عمره مفرده واقع شده باشد اگر نزدیکی از روی علم و عمد، ھرگاه  -3
قبل از اتمام سعى صفا و مروه باشد عمره او باطل است و يك شتر بايد 

صبر كند، سپس به يكى از میقاتھا رفته  بعد ماه تا باید كّفاره بدھد، و
  .م ببندد و عمره مفرده را اعاده كندمجّددًا احرا

از روى فراموشى يا غفلت يا ندانستن مسأله نزديكى  اگر -94مسأله 
  .زند، كّفاره ھم ندارد كند ضررى به حج يا عمره او نمى

  استمناء كردن - 18

حكمش حكم  انزال شود، كند و  استمناء  ھرگاه ُمحِرم  -95مسأله 
اشد كه شرح آن در مسائل سابق كسى است كه با زنى نزديكى كرده ب

بر او مذکور كّفاره  و انزال شود، كند مالعبهو اگر با ھمسر خود  ؛ گذشت
 .واجب است
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  كشتن حشرات - 19

و دیگر پشه و مگس مورچه، حشرات را مانند نباید ُمحِرم  -96 مسأله
، يا زار و اذیت غیر قابل تحمل باشندمايه آمگر اين كه  كشد،ب جنبندگان را

که بخواھند  دنیوانات موذى و خطرناك مثل مار و عقرب و مانند آنھا باشح
    .به او آسیبی برسانند

  بیرون آوردن خون از بدن - 20

در غیر حال احتیاج و  بیرون آوردن خون از بدن ُمحرم باید از  -97مسأله
  .، خودداری کندضرورت

  كشیدن دندان - 21

اگر باعث خونريزى ل احرام در حاكشیدن يا كندن دندان از  -98مسأله 
   .نیز ، خودداری شود شود

  دروغ گفتن و دشنام دادن - 22

دروغ گفتن و دشنام دادن در ھمه حال حرام است، ولى در  -99مسأله 
و در صورتی که شخصی مرتکب  نھى شدهاز آن  به صورت مؤّکدحال احرام 

  .آن شود باید فورا استغفار و توبه کند

  مجادلھ و نزاع - 23

در » جدال«و منظور از  درحال احرام ممنوع است» جدال« -100سأله م
اينجا آن است كه  براى اثبات مطلبى در مقابل ديگرى به خدا سوگند ياد 

آرى به خدا سوگند كه مطلب چنین «يعنى » َبلى َو الّله«: كند و بگويد
ند نه به خدا سوگ«يعنى » ال َو الّلِه«: ، يا براى نفى مطلبى بگويد»است

و فرقى در میان عربى و فارسى و زبانھاى ديگر » مطلب چنین نیست
  .باشد نمى

سوگند دروغ و راست در اين حكم يكسان است، ولى اگر  -101مسأله 
يك گوسفند است، و اگر  قسم دروغ باشد كّفاره آن در ھمان مرتبه اّول

اش يك گوسفند  راست باشد چنانچه سه مرتبه تكرار كند، كّفاره
 .بايد استغفار كند اشد، اّما كمتر از سه بار كّفاره ندارد، ھرچندب مى
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بگويد به خدا ) نه به خاطر خصومت(به صورت دوستانه  اگر -102مسأله 
، حرام به تو کمک کنم قسم اين كار را نكن، يا بگويد به خدا بگذار من 

  .نیست و كّفاره ھم ندارد

  شكار كردن حیوانات صحرائى - 24

شكار كردن حیوانات صحرائى یا ذبح آنھا در حال احرام، حرام  -103مسأله 
فرقى نمى كند كه به تنھائى شكار كند، يا  و. است، ھمچنین شكار پرندگان

به كمك ديگران، ھمچنین حرام است نشان دادن شكار به شخص شكار 
، يا برای اینکه دیگری آن را شکار کند آن گرفتار کردنكننده، يا بستن و 

  .وشت شكارخوردن گ

یی از براى كشتن و شكار كردن ھر يك از حیوانات صحرا -104مسأله 
که در کتابھای مفصل فقھی  اى معّین شده است، كّفاره روی علم و عمد،

  .بیان گردیده

  ن سالححمل کرد - 25

خواه اسلحه گرم  حمل کند،ُمحِرم نبايد با خود اسلحه  -105مسأله 
رت و خطر و ترس از دزد و حیوان درنده و باشد يا سرد،  ولى در موارد ضرو

  .جايز است  ،دشمن

يك  کّفاره حمل اسلحه در حال احرام از روی عمد و علم،  -106مسأله 
  .استگوسفند 

  ف طوا 
يعنى گردش به دور خانه  ،دوم از واجبات عمره، طواف است -107مسأله 

مرتبه  يك(ھم در عمره واجب است و ھم در حج  طواف . )ھفت دور( کعبه
  .)در عمره و دو بار در حج

  :عبارتند ازطواف  شرایط -108مسأله 

زيرا طواف از عبادات است و بدون نّیت ھمراه با قصد قربت، » نّیت« :اّول
  .صحیح نیست
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يعنى وضو داشتن و پاك بودن از جنابت و حیض و » طھارت از حدث« :دوم
  .نفاس

از استعمال آب معذور دسترسى به آب پیدا نكند، يا  اگر -109مسأله 
تواند به جاى آن تیّمم كند، خواه تیّمم بدل از غسل باشد يا بدل  باشد مى

  .از وضو، و طواف را به جا آورد

زنى حائض باشد و نتواند طواف و نماز طواف را با طھارت  اگر -110مسأله 
د از ، و بعتغییر نّیت دھدبه حّج إفراد ف به عرفات به جا آورد بايد قبل از وقو

توانند با  با طھارت انجام دھد، ولى بانوان مىرا اتمام حج، عمره مفرده 
  .خوردن قرص عادت را به عقب بیندازند و طواف حج و عمره را به جا آورند

ھرگاه كسى مشغول طواف واجب باشد و وضوى او باطل  -111مسأله 
مام كرده باشد تجديد وضو كند و باز گردد، اگر حّداقل چھار دور را تباید شود 

 آورد، و اگر كمتر از چھار دور بوده است از اّول شروع دنباله آن را به جا مى
كند، و اگر زن در حال طواف، عادت ماھانه ببیند حكم او نیز بعد از پاك  مى

  .شدن ھمین است

براى در حال ضرورت  چند لحظهبرای نشستن در حال طواف  - 112مسأله 
پی یعنی (نباید به نحوی باشد که مواالت لى رفع خستگى مانعى ندارد، و

  .طواف به ھم بخورد) بودن در پی

  .از نجاست است» طھارت« :سوم

بدن و لباس طواف كننده بايد از ھر نجاستى پاك باشد،  -113مسأله 
ولى در مورد خون زخمھا اگر شستن آن باعث مشّقت و عسر و حرج باشد 

  .ضررى براى طواف ندارد

لباس محسوب و ھمیان كه ، کمربند جورابیائی مانند اش -114 مسأله
  .اگر نجس باشد عیبى ندارد نمی شوند،

دانستھ و فراموش  ھرگاه لباس یا بدن نجس باشد و نداند، یا مى -115مسأله 
بفھمد، طوافش صحیح است، و اگر در حال  كرده است، چنانچھ بعد از طواف

ا لباس پاك، طواف را ادامه طواف بفھمد بايد لباس خود را عوض كند، و ب
كند، و لباس يا  دھد، و اگر لباس پاكى ھمراه ندارد طواف را متوقف مى

آورد و طوافش  كشد، سپس باقیمانده طواف را به جا مى بدن را آب مى
  .صحیح است
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  .ختنه است :چھارم

  .مردى ختنه نكرده باشد طوافش باطل است اگر -116مسأله 

ه نشده باشد و مستطیع گردد چنانچه بتواند مكّلف ختن اگر -117مسأله 
را به تأخیر  ختنه كند بايد در ھمان سال به حج رود، و اگر نتواند، حج

اندازد تا ختنه كند، و اگر ختنه كردن ھمیشه براى او ضرر دارد بايد با  مى
  .ھمان حال حج را به جا آورد

  .پوشانیدن عورت است :پنجم

  .واف كننده واجب استپوشاندن عورت بر ط -118مسأله 

  واجبات طواف

  :در طواف ھفت چیز واجب است -119مسأله 

  .شروع كند» حجراالسود«ف را از بايد طوا :اّول

آن  بھترختم نمايد، ولى » حجراالسود«به باید دور ھفتم طواف را  :دوم
است كه كمى قبل از حجراالسود شروع كند و كمى بعد از آن ختم نمايد 

  .د كه ھفت دور تمام انجام داده استتا يقین حاصل كن

واجب است طورى طواف كند كه خانه كعبه طرف دست چپ او  :سوم
، )حرکت او در طواف، بر خالف جھت حرکت عقربه ساعت باشد( باشد

  .ھمان گونه كه معمول ھمه مسلمین است

الزم نیست شانه چپ در تمام حاالت محاذى كعبه باشد،  -120مسأله 
  .زه كه مطابق معمول خانه كعبه را دور بزند كافى استبلكه ھمین اندا

، يعنى از قرار دھدرا داخل طواف » حجر اسماعیل«واجب است  :چھارم
حجر «بیرون حجر اسماعیل كعبه را دور بزند، بنابراين اگر از داخل 

طواف كند بايد آن دور را ناديده گرفته و از حجراالسود اعاده » اسماعیل
ه اين كه به عقب برگشتن در اين گونه موارد با ازدحام ولى نظر ب(نمايد 

جمعّیت مشكل است بھتر اين است كه ھمراه طواف كنندگان آن دور را 
كند و آن  بدون نّیت ادامه دھد، تا به حجراالسود برسد، سپس نّیت مى

  .)اعاده می کنددور را 
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اخل خانه طواف بايد در خارج خانه كعبه باشد، بنابراين طواف در د :پنجم
ھمچنین جايز نیست روى آن قسمت از كناره كعبه كه . كعبه جايز نیست

حجر «طواف كند و نیز جايز نیست روى ديوار  نام دارد،» شاذروان«
  .برود و طواف كند» اسماعیل

دست گذاشتن بر ديوار خانه كعبه يا بر ديوار حجر  -121مسأله 
  .ضررى براى طواف ندارد اسماعیل،

تی که مسجد الحرام خلوت باشد، باید طواف در فاصله در صور :ششم
انجام شود؛ ولی در صورت ازدحام زیاد و ) ع(میان کعبه و مقام ابراھیم 

 جایز است؛ طواف در تمام مسجد الحرام مشکل بودن طواف در آن فاصله، 
  .ندارددر حال ضرورت اشكال نیز،  ی مسجد الحرام و طواف در طبقات باال

 کامل به صورت يعنى بايد ھفت دور ،در طواف شرط است مواالت :ھفتم
  .پى در پى دور خانه خدا بگردد

ھرگاه كسى مشغول طواف واجب باشد و وقت نماز فريضه  -122مسأله 
تواند طواف را قطع كرده و نماز را به جا آورد، سپس بقّیه  فرا رسد، مى

    .طواف را تكمیل كند

  :بخواند این دعا راطواف مستحب است در حال 

 َالّلُھمَّ ِاّنى َأْسَئُلَك ِباْسِمَك الَّذي ُيْمشى ِبِه َعلى َطَلِل اْلمآِء َكما«
َيْمشي ِبِه َعلى ُجَدِد األْرِض َو َاْسَئُلَك ِباْسِمَك الَّذي َتْھَتزُّ ِبه َاْقداُم 

وِر َمالِئَكِتَك َو َاْسَئُلَك ِباسِمَك الَّذي َدعاَك ِبِه ُموسى ِمْن جاِنِب الطُّ
َفاْسَتَجْبَت َلُه َوَاْلَقْیَت َعَلْیِه َمَحبًَّة ِمْنَك َو َاْسَئُلَك ِباْسِمَك الَّذي َغَفْرَت 
ِبه ِلمـَُحمَّد َصلَّى الّلُه َعَلْیِه َو آِلِه ما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه َو ما َتَأخََّر َو 

  ».َاْتَمْمَت َعَلْیِه ِنْعَمَتَك َاْن َتْفَعَل بى َكذا َو كذا

  .حاجت خود را از خداوند متعال بخواھد» كذا و كذا«و به جاى 

  احكام طواف

  :را ترك كند چند صورت دارد» طواف عمره تمّتع«كسى كه  -123مسأله 

، حّج او باطل می باشد و یک شتر ، ترك كندطواف واجب را عمدًا  اگر -1
   .کفاره آن است
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حّج ند حّج او مبّدل به كسى كه از روى جھل و نادانى طواف را ترك ك -2
سال بعد  باید در و. آورد بعد از آن عمره مفرده به جا مىو شود،  فراد مىِا

  .حّج تمّتع را اعاده نمايد

كسى كه از روى فراموشى طواف را ترك كند، حّج او درست است، و  -3
و اگر به وطن خود  ،آورد  ھر وقت به خاطرش آمد طواف را به جا مى

مّكه بیرون رفته، و مراجعت براى او زحمت دارد نائب بگیرد تا  بازگشته، يا از
نیست، و احتیاط آن  طواف او را به جا آورد، و در اين مّدت چیزى بر او حرام

است كه يگ گوسفند قربانى به مّكه بفرستد و اگر فرستادن قربانى به 
  .مّكه ممكن نیست در شھر خود قربانى كند

باشد يا جھالت يا  كند خواه از روى عمد را ترك» طواف نساء«اگر  -4
نساء را به جا  ، تا بازگردد و طوافمی شودبر او حرام  ھمسر اوفراموشى، 

، و اگر ممكن نیست يا مشكل است نائب بگیرد، و اگر از دنیا برود آورد
   .آورد او قضاى آن را به جا مى» ولّى«

  شك در طواف

، كندشک ر عدد دورھاى طواف اگر بعد از فراغت از طواف د -124مسأله 
  .و طواف او صحیح است اعتنا نكند به شک خود

ھفت دور به جا آورده يا ھشت دور يا شک کند در اینکه  اگر -125مسأله 
ھمچنین اگر در . اعتنا نكند، و طوافش صحیح است به شک خود بیشتر،

وسط دور، شك كند كه دور ھفتم است يا بیشتر، آن دور را تمام كند و 
  .طوافش صحیح است

از ھفت دور باشد كمتر او شك  ، طرفھرگاه در طواف واجب -126مسأله 
آن طواف را ، باید ) مثل شّك میان شش و ھفت، يا پنج و شش و مانند آن(

بنا بر  ،اّما در طواف مستحب .از سر بگیرد و دو باره طواف رارھا كرده، 
  .و طوافش صحیح استو کامل می کند گذارد  كمتر مى

يعنى كسى كه زياد در طواف شك (شخص كثیرالّشك  -127مسأله 
اعتنا به شك خود نكند، و آن طرفى را كه مناسبتر براى او است ) كند مى

گذارد، و اگر  كند بنا را بر شش مىو ھفت بگیرد، مثًال اگر شك میان شش 
  .گذارد شك میان ھفت و ھشت كند، بنا را بر ھفت مى

خوردن  وخنديدن نوشیدن آب و در حال طواف و سخن گفتن  -128مسأله 
خواه (در حال طواف شایسته است كند، ولى  طواف را باطل نمىچیزى، 
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سخنى جز ذكر خدا و دعا نداشته باشد، و ) طواف واجب باشد يا مستحب
با حضور قلب اين عبادت بزرگ را انجام دھد و از ھر كارى كه حضور قلب را 

  .نمايد پرھیز كند كم مى

  نماز طواف -3  

به نّیت نماز  واجب است بعد از طواف واجب دو ركعت نماز -129مسأله 
  .به جا آورد ) ع(طواف در پشت یاحوالی مقام ابراھیم 

الزم  محّل نماز طواف واجب پشت مقام ابراھیم است، ولى -130مسأله 
تواند  جمعّیت زياد باشد مى ازدحاماگر  نیست به مقام چسبیده باشد، و

، به نحوی که تر از مقام بخواند يكى از دو طرف مقام ابراھیم، يا عقبدر 
بدون ایجاد مزاحمت برای طواف کنندگان و با حفظ تمأنینه نماز خود را بجا 

  .آورد، و ھمینکه مقام بین او و کعبه فاصله باشد، کافی است

ماز ن ماننداذان و اقامه ندارد، و در چیزھاى ديگر  ،نماز طواف -131مسأله 
  .خوانده شود)  بدون جماعت(، و باید به صورت فرادی صبح است

ندانستن مسأله، نماز طواف از روى كسى سھوًا يا  اگر -132مسأله 
برگردد و نماز را پشت مقام ابراھیم به جا  واجب را ترك كند اگر ممكن است

آورد، و اگر برگشتن براى او مشّقت دارد ھرجا كه ھست نماز را به جا 
د، حّتى اگر در وطن خود باشد، و اگر از دنیا برود و نماز طواف واجب را آور

  .ی آن را به جا آوردقضایا فردی دیگر ولّى او  ،به جا نیاورده باشد

نماز طواف را فراموش كند و مشغول سعى میان صفا و  اگر -133مسأله 
د كن مروه شود، و در حال سعى يادش بیايد، در ھمان جا سعى را رھا مى

آورد، سپس سعى را از ھمان جا  و برمى گردد، و نماز طواف را به جا مى
  .دھد كه رھا كرده، ادامه مى

را در ھر ساعتى از شب و » نماز طواف واجب«و » طواف« -134مسأله 
  .توان به جا آورد روز مى

را بايد با قرائت صحیح  ، از جمله نماز طوافھمه نمازھا -135مسأله 
بايد از فرصت استفاده كنند و به ھنگام اراده اين  اج بیت اهللاحّجانجام داد و 

در نزد کسی که عالم به سفر بزرگ روحانى قرائت نماز خود را دقیقًا 
بخوانند و اگر ايرادى دارد برطرف نمايند تا حّج آنھا از ھر نظر  مسأله است

  .خالى از اشكال باشد
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دّقتھاى علم تجويد  ، مراعات ھمهبراى صحیح بودن قرائت -136مسأله 
شرط نیست، ھمین اندازه كه در عرف عرب بگويند كلمات را صحیح ادا 

  .كند كافى است مى

  سعى صفا و مروه -4

است، و » حج«و » عمره تمّتع«سعى صفا و مروه از واجبات  -137مسأله 
شروع می » صفا«از  است، ودو كوه كوچك آن منظور از آن رفت و آمد میان 

گردد، تا  باز مى» صفا«ه ب» مروه«رود، و از  مى» مروه« به سوىکند و 
بنا بر این، شروع سعی از صفا و پایان آن به مروه                .تمام شود مرتبهھفت 

، و برگشتن شود حساب مى مرتبهرفتن از يكى به ديگرى يك (.می باشد
  .)از آن ھم یک مرتبه

حّج او باطل  ،رك كند را ت سعی صفا و مروه  عمدًا اگر -138مسأله 
  .شود، و بايد سال آينده دوباره حج را به جا آورد مى

ز روى فراموشى سعى را ترك كند بايد ھر وقت يادش ا اگر -139مسأله 
آمد برگردد و آن را به جا آورد، و اگر برگشتن براى او مشّقت دارد، نائب 

  .و حرام نیستگیرد تا براى او به جا آورد، و در اين مّدت چیزى بر ا مى

عمدًا زيادتر از ھفت مرتبه سعى را به قصد سعى واجب  اگر -140مسأله 
يا بیشتر اضافه كند و  و باطل است، و اگر سھوًا يك دورجا آورد سعى ا به

  .سعى او صحیح است ،بعد به خاطرش بیايد

کمتر از ھفت مرتبه سعی را از روى سھو و فراموشى  اگر -141مسأله 
واه قبل از اتمام چھار دور باشد يا بعد از آن، ھر وقت به ، خبه جا آورد

، و سعى او تا ھفت مرتبه کامل شود آورد را به جا مىبقّیه خاطرش آمد 
صحیح است، و اگر از مّكه خارج شده، يا به وطن بازگشته، و برگشتن به 

، و تا از طرف او انجام دھد گیرد نائب مى ،مّكه براى او مشّقت دارد
  .اى ھم ندارد كّفاره

اگر به گمان اين كه سعى خود را كامل كرده، تقصیر كند  - 142مسأله 
 و بعد از آن با ھمسر خود نزديكى) موى سر را كوتاه كند و ناخن بگیرد(

  .يك گاو قربانى كند، باید سعی خود را کامل کند و نمايد

در  سعى را ،وقت نماز فرا رسداگر در ھنگام سعی ،  -143مسأله 
كند، و نماز را به جا آورده، سپس باقیمانده سعى  قطع مى ھرکجا ھست

  .دھد انجام مىاز ھمانجا را 
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  واجبات سعى

  :واجبات سعی عبارتند از  -144مسأله 

و براى رضاى خدا » قربت قصد«را با » سعى«واجب است  -نّیت  :اّول
مره سعى انجام دھد، و ھمین اندازه كه اجماًال بداند  براى حج يا ع

  .نمايد كافى است، و گفتن به زبان الزم نیست مى

  . »صفا«از کردن سعی شروع  :دوم

  .» مروه«ختم كردن به  :سوم

نه كمتر و نه  ،بايد سعى صفا و مروه ھفت مرتبه تمام باشد :چھارم
  .بیشتر 

سعى میان صفا و مروه بايد از طريق معمول باشد، بنابراين اگر  :پنجم
ا از داخل مسجد الحرام، يا فضاى بیرون انجام دھد، قسمتى از سعى ر

ھمچنین سعى از طبقه باال كه امروز ساخته شده و باالتر ، درست نیست
ولی ، خالی از اشکال نیستدر حالت عاّدی از دو كوه صفا و مروه قرار دارد 

جا  قه پائین بهضرورت شديدى باشد و نتواند سعى را در طب در صورت که
 .طبقه باال جايز است سعى در آورد،

واجب است ھنگام رفتن به مروه، رو به مروه باشد، و ھنگام  :ششم
صورت خود را به راست و چپ  ولی اگر برگشتن به صفا، رو به صفا باشد،

، برگرداند، يا مثًال براى مالحظه ھمراھان گاھى به عقب سر نگاه كند
  .اشکال ندارد

ت کنند و زنان باید پوشش مردان در حال سعی باید ستر عور :ھفتم
  .شرعی را مراعات نمایند

نیست سعى را بالفاصله بعد از طواف و نماز آن به جا  واجب -145مسأله 
آخر ھمان  آن را تامی تواند برای رفع خستگی یا حاجت دیگر، آورد، بلكه 

  .به تأخیر اندازد روز

مروه  مستحّب است به ھنگام رفتن از صفا بهبرای مردان  -146مسأله 
» َولهَھْر«د نرس يا ھنگام بازگشت وقتى به محّل عالمتگذارى شده مى

و دويدن  عادی كه میان راه رفتن نسبتا سریعھروله يعنى حركت (د نكن
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آن را ترك  یا دیگران است، آنانولى اگر موجب ناراحتى ) شود مى محسوب
  .ھروله كردن براى زنان مستحب نیست .دنكن

در حال سعى جايز  غذا خوردن ، نوشیدن آب یا سخن گفتن  -147مسأله 
  .مشغول به دعا و ذكر خدا باشد است، ولى بھتر آن است كه در اين حال

سعى صفا و مروه براى رفع خستگى يا  اثناءاستراحت در  -148مسأله 
  .دو آنغیر آن اشكالى ندارد، خواه در صفا باشد يا در مروه يا میان 

انجام تقصیر شك كند آيا ھفت  ام سعى وبعد از اتم اگر -149مسأله 
ه جا آورده يا نه، اعتنا نكند، ولى اگر قبل از تقصیر مرتبه سعی را کامال ب

  .شك كند كه ناقص به جا آورده يا كامل، بايد سعى را از اّول اعاده كند

آورده، مثًال  يقین داشته باشد كه سعى را ناقص به جا اگر -150مسأله 
داند ناقص  برگردد و آنچه را مىباید از آن بوده، يا كمتر  مرتبهشش 

  .كند، و سعى او صحیح است گذاشته تكمیل مى

  : اين دعا را بخوانددر وقت سعی،  مستحّب است

َالّلُھمَّ اْغِفْر لي ُكلَّ َذْنب أْذَنْبُتُه َقطُّ، َفِإْن ُعْدُت َفُعْد َعَلىَّ ِباْلَمْغِفرِة، «
لرَّحیُم، َالّلُھمَّ اْفَعْل بي ما َأْنَت َأْھُلُه، َفِإنََّك ِإْن َفِإنََّك أْنَت الَغُفوُر ا

َتْفَعْل بي ما أْنَت أْھُلُه َتْرَحْمنى، َو ِإْن ُتَعذِّْبني َفَأْنَت َغِنىٌّ َعْن 
َعذابي، َو َأَنا ُمْحتاٌج إلى َرْحَمِتَك، َفیاَمْن َاَنا ُمْحتاٌج إلى َرْحَمِتِه 

َاَنا َاْھُلُه، َفِإنََّك إْن َتْفَعْل بي ما َاَنا  ْفَعل بي ماإْرَحْمني، َالّلُھمَّ الَت
أْھُلُه ُتَعذِّْبني َو لم َتْظِلْمني، َاْصَبْحُت َاتَّقي َعْدَلَك َو الَأخاُف َجْوَرَك، 

  »َفیاَمْن ُھَو َعْدٌل الَيُجوُر ِاْرَحْمني

  تقصیر -5

ردن پنجمین واجب عمره، تقصیر است، يعنى كوتاه ك -151مسأله 
موى سر يا صورت و گرفتن مقدارى از ناخن، و كافى است تنھا مقداری از 

، .، واز كوتاه كردن ناخن صرفنظر نمايدبچیندكمى از موى سر يا صورت را 
  .كند اکتفاءكردن ناخن به تنھائى  به كوتاه نبایدولى 

  .تقصیر بايد با قصد قربت و براى خدا انجام شود -152مسأله 
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 بلکهاى تقصیر عمره تمّتع محّل معّینى شرط نیست، بر -153مسأله 
پس از اتمام سعى، تقصیر كند، و يا بعد از » مروه«تواند در ھمان محّل  مى

كند كه خودش كوتاه كند يا  مراجعت به منزل تقصیر نمايد، و نیز تفاوت نمى
  .ديگرى بگويد كمى از موى او را كوتاه نمايد به

» عمره تمّتع«اى كوتاه كردن مو در تقصیر تراشیدن سر به ج -154مسأله 
و در ماه ذى القعده به بعد  انجام دھدعمدًا اين كار را  اگرجايز نیست، و 

  .اگر عمدًا اين كار را نكرده كّفاره ندارد اما، قربانی کندگوسفندى  بایدباشد 

آيد، و آنچه بر  از احرام بیرون مى» عمره تمّتع«بعد از تقصیر  -155مسأله 
د كردن  صی ولیشود،  بود بر او حالل مى شده حرامبه خاطر احرام، حِرم ُم

به خاطر اين كه صید َحَرم براى ھمه حرام  ؛ھمچنان بر او حرام است
  .باشد مى

يعنى (تقصیر را فراموش كند و به سراغ اعمال حج برود  اگر -156مسأله 
فقط استغفار و  عمره و حّج او صحیح است) احرام ببندد و به عرفات برود

  .، و چیزى بر او نیستکند

، عمره او را آغاز کنداگر عمدًا تقصیر را ترك كند و اعمال حج  -157مسأله 
حج را و باید بقّیه اعمال شود،  مى إفرادحّج باطل است، و حّج او مبّدل به 

و یک  احتیاط واجب بعد از حج، عمره مفرده به جا آوردبنا بر تمام كند، و 
  .، و حّج او صحیح استاره بدھدگوسفند کّف

  .طواف نساء واجب نیست ،در عمره تمّتع -158مسأله 

  حّج تمّتع

عمره تمّتع بايد حّج تمّتع را به جا آورد و اعمال انجام از  پس -159مسأله 
  :ر استبه شرح زیآن 

  .احرام بستن از مّكه -1

ی شرعی روز نھم ذ ظھر ھنگاماز » عرفات«وقوف يعنى ماندن در  -2
  .روز ھمان تا غروب آفتاب  الحجه 

يعنى ماندن از طلوع فجر روز عید قربان تا طلوع ; وقوف در مشعرالحرام -3
  .آفتاب



 33

به ستونى  ریزهھفت سنگ زدن يعنى(نى و رمى جمره عقبه رفتن به ِم -4
  .است» جمره اولى«يا » جمره عقبه«نى قرار دارد و نامش كه در آخر ِم

  ).الحّجه دھم ذى(ى در روز عید قربانى كردن در من -5

  .تراشیدن موى سر يا كوتاه كردن آن -6

  .)گويند مى اين طواف را طواف زيارت(طواف خانه كعبه  -7

  .به جا آوردن دو ركعت نماز طواف -8

  .سعى میان صفا و مروه -9

  .نامند مى» طواف نساء«طواف ديگرى كه آن را  - 10

  .دو ركعت نماز طواف نساء - 11

  .نىقامت شب يازدھم و شب دوازدھم در ِما - 12

به ھر كدام از سه  ریزهگانه يعنى انداختن ھفت سنگ رمى جمرات سه - 13
 .نى قرار دارد در روزھاى يازدھم و دوازدھمستونى كه در ِم

  

  احرام بستن از مّكھ -1

نخستین عمل حّج تمّتع پس از عمره تمّتع، احرام است کھ   - 160مسأله 
، و از ھر جاى مّكھ باشد خواه مسجدالحرام، یا می باشد» مّكھ«آن شھرمیقات 

 و ھتل،  صحیحھا و خیابانھا، و یا خانھ و منزل  مساجد دیگر مّكھ، یا كوچھ
نیست، حّتى محّالتى از مّكه امروز كه  و فرقى میان مّكھ قدیم و جدید ، است

رام توان اح به طرف منى و عرفات گسترش يافته از ھمه اين مناطق مى
نقاطى از  مگر مناطقی که از محدوده حرم بیرون است ، مانند  حج بست،

  .دورتر است» مسجد تنعیم«شھر مّكه كه از 

به نّیت حّج تمتع احرام الحّجه  ذى ھشتماست در روز  بھتر -161 مسأله
افراد مسّن و یا بیمار ، ولى عرفات حرکت کند ببندد تا پس از آن به سوی
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احرام  ندتوان از سه روز قبل از آن نیز مىت بیمناکند، که از ازدحام جمعی
، لکن بیش از تا از آنجا به عرفات برود نندنى حركت كو به سوى ِم ببندند

  .این نباید حرکت خود را جلو بیندازند

آخرين وقت احرام حج موقعى است كه تأخیر از آن سبب  -162مسأله 
تا غروب ذی الحجه           شود كه به وقوف عرفات كه از ظھر روز نھم

ذی صبح روز نھم  ،         می تواند دربنابراين .باشد، نرسد مىھمان روز 
در صورتى كه امكان رسیدن (ُمحِرم شود و خود را به عرفات برساند الحجه 

  ).باشد آن زمان وجود داشتهدر 

  وقوف در عرفات -2

ف کردن و یعنی توق(وقوف  ،دومین واجب از واجبات حج -163مسأله 
باید مّكه كه بیرون شھر بیابانى است در » عرفات«. عرفات استدر  )ماندن

در آنجا  تا غروب آفتاب ھمان روزحجه از اول ظھر روز نھم ذی الحّجاج 
د و يا ند يا نشسته، در حال بیدارى باشنخواه در حال حركت باش؛ بمانند

ن مّدت مشغول مستحّب است در اي لیمقدارى خواب و مقدارى بیدارى، و
  .دنذكر خدا باشدعا و نیایش و به 

وقوف در عرفات عبادت است و باید با نّیت و قصد قربت  -164مسأله 
این است کھ وقوف در عرفات را بھ قصد قربت  در ذھن مراه باشد، و نّیت آن ھ

وقوف در : " خود بگذراند ، یا اگر بخواھد می تواند آن را اینگونھ بگوید
  ".ی حّج خود بھ قصد قربت و برای خدا بھ جا می آورم عرفات را برا

قبل از غروب  اگر از روی ندانستن مسأله یا فراموشی   -165مسأله 
، ولى اگر و حّج او صحیح است آفتاب از عرفات كوچ كند، چیزى بر او نیست

و ،نى قربانى كند بايد يك شتر در ِم  ،باشدو با وجود علم به مسأله عمدًا 
و در ھر صورت  ؛روزه بگیرد ند شتر قربانى كند بايد ھیجده روز،اگر نتوا

  .حّجش صحیح است

مستحب است در روز عرفه دعاھای مأثوره را بخواند و صدقه دھد و از 
  :جمله، این دعا را قرائت نماید

ْن َالّلُھمَّ َربَّ اْلَمشاِعِر ُكلِّھا، ُفكَّ َرَقَبِتي ِمَن الّناِر، َو َاْوِسْع َعَلىَّ ِم«
ِرْزِقَك اْلَحالِل، َو اْدَرْأ َعنِّي َشرَّ َفَسَقِة اْلِجنِّ َو االِْْنِس، َالّلُھمَّ 
الَتْمُكْربى، َو الَتْخَدْعِنى، َو الَتْسَتْدِرْجِنى، َالّلُھمَّ إنِّي َأْسَأُلَك ِبَحْوِلَك 

َو يا َاْبَصَر َوُجوِدَك َو َكَرِمَك َو َفْضِلَك َو َمنَِّك، يا َاْسَمَع الّساِمِعیَن، 
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الّناِظِريَن، َو يا َاْسَرَع اْلحاِسِبیَن َو يا َاْرَحَم الّراِحِمیَن، َاْن ُتَصلَِّى َعلى 
و حاجت خود را نام ببرد،  )كذا و كذا(ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد َو َأْن َتْفَعَل ِبي 

ِاْن  َالّلُھمَّ حاَجِتي ِاَلْیَك الَّتى« :سپس دست به آسمان بردارد و بگويد
َاْعَطْیَتِنیھا َلْم َيُضرَِّني ما َمَنْعَتِني، َو ِاْن َمَنْعَتِنیھا َلْم َيْنَفْعِني ما 
َاْعَطْیَتِني، َأْسَأُلَك َخالَص َرَقَبِتي ِمَن الّناِر، َالّلُھمَّ إنِّي َعْبُدَك، َو ِمْلُك 

َقِني ِلما ُيْرِضیَك َعنِّي، ناِصَیِتي ِبَیِدَك، َو َأَجِلي ِبِعْلِمَك، َأْسَأُلَك َأْن ُتَوفِّ
علیه (َو َاْن ُتَسلَِّم ِمنِّي َمناِسِكي، الَّتي َاَرْيَتھا َخِلیَلَك ِاْبراِھیَم 

َالّلُھمَّ  .، َو َدَلْلَت َعَلْیھا َنِبیََّك َمَحمَّدًا َصلَّى الّلُه َعَلْیِه َو آِلِه)السالم
  ».ْمَرُه، َو َاْحَیْیَتُه َبْعَد اْلَموِتاْجَعْلِني ِممَّْن َرِضیَت َعَمَلُه، َو َاَطْلَت ُع

  :بخواندنیز اين دعا را و 

ال ِالَه ِاالَّ الّلُه َوْحَدُه الَشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َو َلُه اْلَحْمُد، ُيْحِیي َو «
. ُيِمیُت، َو ُھَو َحىٌّ الَيُموُت، ِبَیِدِه اْلَخْیُر َو ُھَو َعلى ُكلِّ َشْىء َقديٌر

َلَك اْلَحْمُد َكالَّذي َتُقوُل، َو َخْیرًا ِمّما َنُقوُل، َو َفْوَق ما َيُقوُل  َالّلُھمَّ
َالّلُھمَّ َلَك َصالتى َو ُنُسكي َو َمحْیاَى َو َمماتي َو َلَك ُتراثي . اْلقاِئُلوَن

َالّلُھمَّ ِاّني َاُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَفْقِر، َو ِمْن . َو ِبَك َحْولى َو ِمْنَك ُقوَّتي
َالّلُھمَّ ِاّني . ساِوِس اْلصُُّدوِر، َو ِمْن َشتاِت اْالْمِر، َو ِمْن َعذاِب اْلَقْبِرَو

َاْسَئُلَك َخْیَر الرِّياِح َو َاُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ما َيجىُء الرِّياُح، َو َاْسَئُلَك َخْیَر 
في َسْمعي َو  َالّلُھمَّ اْجَعْل في َقْلبي ُنورًا، َو. اللَّْیِل َو َخْیَر النَّھاِر

َبَصري ُنورًا، َو في َلْحمي َو َدمي َو ِعظامي َو ُعُروقي َو َمْقَعدي َو 
َمقامي َو َمْدَخلي َو َمْخَرجي ُنورًا، َو َاْعِظُم لي ُنورًا، يا َربِّ َيْوَم 

  ».َاْلقاَك، ِانََّك َعلى ُكلِّ َشْىء َقديٌر

  وقوف در مشعر الحرام -3

 یباشد، محّل مى» ُمْزَدَلَفه«نام ديگرش  مشعرالحرام، كه -166مسأله 
و واجب است بر كسانى كه حج به جا  ؛ نى و عرفاتاست میان ِم

روز عید  فجراز طلوع  وبه آنجا كوچ كنند ، عرفات دربعد از وقوف  آورند مى
  .توّقف کننددر مشعرالحرام با قصد قربت  ھمان روز  تا طلوع آفتابقربان 

بدون عذر شرعى قبل از طلوع وقف در مشعر، پس از ت اگر -167مسأله 
نى برود اگر جاھل باشد چیزى بر او نیست و فجر از مشعر كوچ كند و به ِم

حّج او صحیح  لیو ،بايد يك گوسفند كّفاره بدھداگر از روى عمد باشد 
بطور کلی ا وقوف در مشعر رو بدون عذر، عمد از روی علم و  اگر  اما .است

  .شود طل مىحّج او با ،ترك كند
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در مشعر توّقف  ی از شب راجايز است مقدار افراد زیر،براى  -168مسأله 
  .نى بروندبه ِمپیش از طلوع فجر كنند و 

که رفتن آنھا به ِمنی  افراد معذور -4. پیرمردان -3. بیماران -2. زنان -1
 . قبل از طلوع فجر ضروری است

  :واندمستحب است به ھنگام وقوف در مشعر، این دعا را بخ

َالّلُھمَّ َربَّ اْلَمْشَعِر اْلَحراِم ُفكَّ َرَقبتى ِمَن الّناِر َو َاْوِسْع َعَليَّ ِمْن «
ِرْزِقَك اْلَحالِل َو اْدَرأ َعّنى َشرَّ َفَسَقِة اْلِجنِّ َو اِالْنِس َالّلُھمَّ َاْنَت َخْیُر 

ُكلِّ واِفد جاِئَزٌة َفاْجَعْل َمْطُلوب ِاَلْیِه َو َخْیُر َمْدُعوٍّ َو َخْیُر َمْسُئول َو ِل
جاِئَزتى فى َمْوِطنى ھذا َاْن ُتقیَلنى َعْثَرتى َو َتَقبَّْل َمْعِذَرتى َو َاْن 

  ».َتجاَوَز َعْن َخطیَئتى ُثمَّ اْجَعِل التَّْقوى ِمَن الدُّْنیا زادي

  

  احكام وقوف در عرفات و مشعر

اى دو قسم دار» مشعر«و » عرفات«ھر يك از وقوف در  -169مسأله 
  :است

  .وقوف اضطرارى - 2وقوف اختیارى  -1

ھمان  تا غروب آفتاب روز نھم ذی الحجة  از ظھر» وقوف اختیارى عرفات«
  .است روز 

  .از شب عید است -ھرچند كم  -مقدارى » وقوف اضطرارى عرفات«

ھمان روز از طلوع صبح روز عید تا طلوع آفتاب » وقوف اختیارى مشعر«
  .است

  .از طلوع آفتاب تا ظھر روز عید است» رارى مشعروقوف اضط«

مربوط به زنان و افراد  وقوف اضطرارى ديگرى نیز دارد كه» مشعر«البّته 
باشد كه در آنجا توّقِف  ضعیف و بیمار است و آن، مقدارى از شب عید مى

  .كنند نى كوچ مىكنند سپس از آنجا به ِم كوتاھى مى
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  :و ِمنی را ذکر می کنیم اینک تفصیل احکام وقوف در عرفات

 ،عرفات و مشعر را در وقت اختیارى انجام دھد دركسى كه وقوف  -1
  .مسّلمًا حّج او صحیح است

كسى كه ھیچیك از وقوفھاى اختیارى و اضطرارى كه در باال گفته شد  -2
نه در مشعر و نه در عرفات درك نكند، چنین كسى حّج او باطل است و 

كند، يعنى با ھمان احرامى كه دارد طواف و نماز و » عمره مفرده«بايد نّیت 
ساء و نماز آن را نیز طواف ن بنا بر احتیاط،سعى به جا آورد و تقصیر كند و 

  .در سال آينده حّج تمّتع را اعاده كند و و از احرام بیرون آيد  به جا آورد

به جا » وقوف اختیارى مشعر«را با » وقوف اضطرارى عرفه« کسی که -3
  .حّجش صحیح است ،رد آو

درك كند » اضطرارى مشعر«را با » وقوف اختیارى عرفه«كسى كه  -4
خاطر عذری یا از يعنى بعد از ظھر عرفه تا غروب در عرفات بوده، ولى به (

تا طلوع آفتاب در مشعر نمانده  فجربعد از طلوع  روی عدم علم به مسأله،
چنین كسى نیز  ،ده استاست، اّما مقدارى قبل از ظھر را در مشعر مان

  .حّجش صحیح است

به خاطر عذری ، اّما را درك كرده» ف اختیارى عرفهوقو«كسى كه فقط  -5
نتوانسته است در مشعر حّتى قبل از ظھر روز عید یا عدم علم به مسأله، 

  .ّجش صحیح استچنین كسى نیز ح ،مقدارى وقوف كند

به عرفات   ، یعنیدهرا درك كر» وقوف اختیارى مشعر«كسى كه تنھا  -6
حّج او  ،تا طلوع آفتاب توّقف نموده فجر، اّما در مشعرالحرام از طلوع نرسیده

  .نیز صحیح است

وقوف اضطرارى «را در شب عید و » وقوف اضطرارى عرفات«كسى كه  -7
  .باشد را در پیش از ظھر عید درك نموده، حّج او نیز صحیح مى» مشعر

حّج او فوت شده ، را درك كرده» مشعر وقوف اضطرارى«كسى كه فقط  -8
و بايد نّیت عمره مفرده كند و بعد از انجام اعمال عمره مفرده از احرام 

  .بیرون آيد، و بايد حّج تمّتع را در سال آينده اعاده كند

كسى كه تنھا وقوف اضطرارى عرفات را درك كند حّج او نیز فوت شده و  -9
  .بايد مطابق صورت قبل عمل كند
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در عرفات و مشعر كسى كه ھیچیك از وقوفھاى اضطرارى و اختیارى را  - 10
  .دنمایحّج او باطل است و بايد طبق مسأله قبل عمل  ،درك نكند

  

  رمى جمره عقبھ -4

در روز » جمره عقبه«چھارمین واجب از واجبات حج، رمى  -170مسأله 
ى توّنسعید قربان است، منظور از آن، انداختن ھفت عدد سنگ كوچك به 

» جمره عقبه«نى در طرف مّكه واقع شده، و آن را است كه در آخر ِم
  .نامند مى

  :چند چیز واجب است» جمره«در رمى  -171مسأله 

نّیت و قصد قربت و كافى است كه در دل قصد داشته باشد كه براى  -1
اطاعت فرمان خدا و انجام مناسك حج ھفت سنگ كوچك به جمره 

  .زند مى

 بندبه اندازه يك تقریبا ھر كدام  وبايد ھفت عدد باشد  ریزه ھاسنگتعداد  -2
  .انگشت باشد

را يكى بعد از ديگرى بزند و اگر دو عدد يا بیشتر را با ھم  سنگریزه ھا -3
  .شود بزند كافى نیست، و يكى حساب مى

بايد سنگھا به جمره اصابت كند، حّتى اگر شك داشته باشد كافى  -4
  .شك كند بايد از نو بزندنیست و ھر كدام را 

  .ھا را پرتاب كند نه اين كه روى جمره بگذاردسنگریزه بايد  -5

ھمان و غروب آفتاب  قربان وقت زدن سنگھا مابین طلوع آفتاب روز عید -6
كه یا کسانی  دیگر افراد معذورو » پیرمردان«و » زنان«یباشد، ول مىروز 

  .ب عید رمى جمره كنندد در شمی تواننھستند،  بیمناکاز ازدحام روز عید 

  :ھا سه شرط دارد سنگريزه -7

  .اين كه سنگ باشد نه كلوخ و ِگل يا چیز ديگر» اّول«
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مشعر الحرام  شامل شھر مکه، (جمع كند » حرم«آن كه آنھا را از » دوم«
ولى بھتر آن است كه ھمان شب عید كه در مشعر الحرام است  )نىو ِم

  .كندآورى  ريگھا را از آنجا جمع

باشد، يعنى قبًال خودش يا ديگرى از » كرب«ھا  اين كه سنگريزه» سوم«
  .آنھا براى رمى جمرات استفاده نكرده باشد

اند  بنابراين از سنگھائى كه دور جمره افتاده و از آن استفاده كرده
ولى اگر در غیر آنجا سنگھائى ببیند و شك كند آيا . توان استفاده كرد نمى

  .تواند از آنھا در رمى استفاده كند مى شده يا نه؟از آن استفاده 

عدد  49ھاى مورد نیاز او براى سه روز  بايد توّجه داشت تعداد سنگريزه
الزم  عدد سنگ 70و اگر ناچار باشد روز سیزدھم را بماند (باشد  مى

، ولى چون ممكن است بعضى از آنھا به جمره نخورد سزاوار است )است
  .و با خود به ِمنی ببرد رى كندآو تعداد بیشترى جمع

توان پیاده يا سواره انجام داد، و با دست  رمى جمره را مى -172مسأله 
كند، در پرتاب كردن آن نیز طرز خاّصى واجب  راست يا چپ تفاوت نمى

  .باشد نیست، وضو داشتن نیز شرط آن نمى

و زنان و بیماران  رمى كردن در شب جایز نیست، مگر براى -173أله مس
ترسند، يا كسانى كه روزھا گرفتار كار  كسانى كه از ازدحام در روز مى

شب كند كه در  فرق نمى(حّجاج ھستند و توانائى رمى در روز را ندارند 
  .)قبل رمى كنند يا شب بعد از آن

جمره عقبه و ساير جمرات را از ھر طرف كه بخواھد  -174مسأله 
  .تواند رمى كند مى

ر عدد سنگھائى كه زده است شك كند بنا را بر ھرگاه د -175مسأله 
  .گذارد كمتر مى

مسأله، رمى جمره  كسى از روى فراموشى يا ندانستن اگر -176مسأله 
آمد يا متوّجه مسأله را ترك كند الزم است، تا روز سیزدھم ھر وقت يادش 

  .کندشد قضا 

ى اگر بعد از بازگشت از منى به مّكه متوّجه شد كه رم -177مسأله 
جمره را به جا نیاورده بايد به منى بازگردد و آن را به جا آورد، ولى اگر روز 
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سیزدھم بگذرد بايد آن را در سال آينده خودش در ھمان اّيام قضا كند، و 
  .تواند كسى را نائب بگیرد كه براى او قضا كند اگر نمى

مرتکب معصیت  ،اگر كسى عمدًا رمى جمره را ترك كند -178مسأله 
در سال بعد خودش رمی شود و بايد  ، ولى حّج او باطل نمىاست هشد

جمره را قضا کند یا اگر نمی تواند، شخصی را نائب بگیرد تا از طرف او قضا 
  .کند

را ھر سه جمره  باید، ذی الحجة در روز يازدھم و دوازدھم -179مسأله 
جمره «و سپس » جمره وسطى«بعد » جمره اولى«يعنى اّول  رمی کند،

  .زندبرا كه آخرين جمره است سنگ » قبهع

و توانند در روز رمى كنند  سانى كه به واسطه عذر نمىک -180مسأله 
آن عاجز باشند، يا خوف خطر و ضررى باشد، بايد انجام از ھم در شب 

  .كسى را نائب كنند كه در روز به جاى آنھا سنگھا را بزند

  .یح استآن نیز صحطبقه دوم رمی جمرات در  -181مسأله 

  :مستحب است به ھنگام رمی جمره، این دعا را بخواند

َالّلُه َاْكَبُر، َالّلُھمَّ اْدَحْر َعنِّي الشَّْیطاَن، َالّلُھمَّ َتْصِديقًا ِبِكتاِبَك َو َعلى «
ُسنَِّة َنِبیَِّك ُمَحمَّد َصلَّى الّلُه َعَلْیِه َو آِلِه، َالّلُھمَّ اْجَعْلُه ِلي َحّجًا 

  ».، َو َعَمًال مْقُبوًال، َو َسْعیًا َمْشُكورًا، َو َذْنبًا َمْغُفورًاَمْبُرورًا

  قربانى -5

دومین واجب منى، قربانى است و از ھمھ بھتر شتر و متوسط  -182مسأله 
بر كسانى واجب است كه  تنھاقربانی آن گاو و كمترین آن گوسفند است و 

  .آورند حّج تمّتع به جا مى

 ولی   ، ذبح كنند قربانروز عید  در ت قربانى رابھتر اس  -183مسأله 
  .ذی الحجة نیز آن را انجام دھند تا روز سیزدھم می توانند 

  :باشد حیوان قربانى بايد شرايط زير را داشته -184مسأله 
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و بیش از یک سال سال تمام، و گاو  5از نظر سن، شتر قربانى حّداقل  -1
، یعنی حّد اقل در سال شته باشدداو بز بیش از یکسال گوسفند يك سال 

  .دوم باشد

ھرگاه گوش حیوان را براى نشانه و حیوان قربانی معیوب نباشد ولی  -2
عالمت مقدارى چاك داده يا سوراخ كرده، يا كمى از آن بريده باشند ضررى 

  .ندارد

ھاى آن مقدارى چربى  ھمین اندازه كه بر كلیهو آن حیوان الغر نباشد،  -3
  .كند باشد كفايت مى وجود داشته

دم يا  شاخ يا بى در اصل خلقت بى حیوانچنانچه نوعى از  -185مسأله 
  .بدون گوش باشد ضررى براى قربانى ندارد

حیوانى كه تخم آن را یعنی حیوان خصّى و اخته شده  -186مسأله 
  .كشیده باشند براى قربانى جايز نیست

اق است خريدارى كرد و چبه گمان اینکه ھرگاه حیوانى را  -187مسأله 
بعد از ذبح كردن يا بعد از خريدن و پرداخت وجه و قبل از ذبح معلوم شد 

ھمچنین اگر به گمان اين كه الغر . كافى استبرای قربانی الغر است، 
كند، خواه قبل  است خريدارى كرد و بعد معلوم شد چاق است كفايت مى

  .از ذبح باشد يا بعد از ذبح

را براى خود بردارد و يك ی از قربانی قسمتّب است مستح  -188مسأله 
را به دوستان و مؤمنان  قسمتاه خدا صدقه بدھد و يك را در ر قسمت
 بخشیاّما خوردن  ،ولى دادن بخشى از آن به فقرا واجب است .کندھديه 

  .باشد از آن واجب نمى

ھرگاه تا موقع بازگشت از مراسم حج دسترسى به قربانى  -189مسأله 
آن را نزد شخص مطمئّنى باید  ،داشته باشد را دا نكند، ولى پول قربانىپی
الحّجه گوسفندى خريدارى كرده و براى او قربانى  گذارد كه تا پايان ذىب

نى و اگر ممكن نیست در خود مّكه، و چنانچه تا كند اگر ممكن است در ِم
انى كند و الحّجه سال آينده قرب الحّجه ممكن نشود بايد در ذى پايان ذى

به شخصی نیابت تواند در سال آينده  اگر شخص مطمئّنى در آنجا نیابد مى
  .قربانى كند واز طرف او خريدارى بدھد تا 

  .است جایز ربانى كردن در قربانگاھھاى موجودق -190مسأله 
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از گوشتھاى قربانى استفاده  تاكنند  تالشمسلمانان بايد  -191مسأله 
نى يافت نشوند مستحّقینى در ِم رسدو اگرو به دست مستحقان بشود 

  .برسد دست مستمندانو به  ارسال شودبه ساير كشورھا 

 ،استفاده از وسايل ماشینى براى ذبح حیوانات مانعى ندارد -192مسأله 
ولى شرايط شرعى ذبح، مانند رو به قبله بودن و بسم الّله گفتن و غیر آن 

  .بايد رعايت شود

د يا به ديگرى کنذبح  می تواند حاجی شخص قربانى را -193مسأله 
كند و الزم نیست نائب  مى و در ھر صورت نّیت را خود حاجى دھدنیابت 

و نیز الزم . دقیقًا شناخته شده باشد، بلكه شناخت او اجماًال كافى است
نیست ذبح كننده شیعه باشد، بلكه تمام كسانى كه ذبیحه آنھا پاك و 

  .نندتوانند ذبح ك حالل است مى

  :مستحب است به ھنگام قربانی کردن، این دعا را بخواند

َوجَّْھُت َوْجِھَى ِللَّذي َفَطَر السَّماواِت َو االَْْرَض َحِنیفًا ُمْسِلمًا َو ما َاَنا «
ِمَن اْلُمْشِرِكیَن، ِانَّ َصالِتي َو ُنُسِكي َو َمْحیاَى َو َمماِتي ِلّلِه َربِّ 

َو ِبذِلَك ُاِمْرُت َو َاَنا ِمَن اْلُمْسِلمِیَن، َالّلُھمَّ ِمْنَك  اْلعاَلِمیَن، الَشِريَك َلُه
  ».َو َلَك، ِبْسِم الّلِه َو ِبالّلِه َو الّلُه َاْكَبُر، َالّلُھمَّ َتَقبَّْل ِمنِّي

  تقصیر -6

اگر مرد باشد و دفعه حاجى شخص  ،واجببنا بر احتیاط   - 194مسأله 
، سر خود را بتراشد، ولی اگر قبال قربانىانجام بعد از حج اوست، باید  لاو

و اگر سر  مقدارى از موى سر خود را كوتاه كند باید حج به جا آورده است،
آيد، يعنى  با اين عمل از احرام بیرون مىحاجی . خود را بتراشد بھتر است

شود به  پوشیدن لباس دوخته و ساير محّرمات احرام بر او مباح مى
 )خواھد آمد چنان كه( ی را اعمال بعدباید كه استثناى بوى خوش و زن 

  .شود بر او حالل مى انجام دھد تا

تراشیدن موى سر مخصوص مردان است و در مورد زنان  - 195ه مسأل
تراشیدن موى سر جايز نیست و تنھا كوتاه كردن مقدارى از آن واجب 

  .است

 مستحب است عالوه بر کوتاه کردن موی سر، ناخنھای – 196مسأله 
  .به كوتاه كردن ناخن قناعت كند نباید تنھاولى  ،خود را نیز کوتاه کند
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در روز عید قربان، به نى را واجب است وظايف سه گانه ِم - 197مسأله 
: قربانى، سّوم: رمى جمره عقبه، دّوم: يعنى اّول ،ترتیب انجام دھد

روى تراشیدن سر يا كوتاه كردن مقدارى از موى آن و ناخن، و ھرگاه از 
اين ترتیب انجام دھد، عمل او صحیح  نادانى يا فراموشكارى بر خالف

  .حّتى اگر عمدًا آن را رعايت نكند گناه كرده اّما چیزى بر او نیست ؛است

واجب است تراشیدن يا كوتاه كردن مو قبل از طواف حج  -198مسأله 
ف را بعد از بوده باشد و اگر طواف را عمدًا قبل از تقصیر انجام دھد بايد طوا

اّما اگر طواف را از روى . يك گوسفند نیز كّفاره بدھد و تقصیر اعاده كند
طواف  بایدولى . مقّدم داشته كّفاره ندارد عدم علم به مسألهفراموشى يا 

  .را بعد از تقصیر اعاده كند

بتراشد یا را خود موى سر  حاجی خودشنیست  واجب -199مسأله 
كافى است خواه شیعه باشد  ر او را بتراشد،سكوتاه كند، اگر ديگرى ھم 

االسالم  يا سّنى و در ھر حال خودش بايد نّیت كند كه مثًال براى َحّجة
  .كنم قربة الى الّله واجب تقصیر مى

نى باشد و واجب است تراشیدن يا كوتاه كردن مو در ِم -200مسأله 
وظیفه را  نى برگردد و ايننى تقصیر نكرد واجب است به ِمكسى كه در ِم

تواند برگردد يا مشّقت شديد دارد در ھر جا كه  و اگر نمى. انجام دھد
  . ھست انجام دھد

  

  واجبات پنجگانھ مّكھ 

حاجى براى انجام  ،»نىِم«از انجام اعمال سه گانه  پس - 201مسأله 
گردد و اعمال مّكه را كه پنج چیز می  باقى مانده اعمال حج به مّكه باز

  :و آنھا عبارتند ازاست انجام دھد 

  .نامند نیز مى» طواف زيارت«كه آن را » طواف حج« -1

  .»نماز طواف زيارت« -2

  .»سعى بین صفا و مروه« -3

  .»طواف نساء« -4
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  .»نماز طواف نساء« -5

اين پنج واجب را به ھمان كیفّیت كه در عمره تمّتع بیان كرديم بدون ھیچ 
اينجا بايد به نّیت طواف حج و نماز و آورد، مگر در نّیت كه  تفاوت به جا مى

  .باشد نّیت طواف نساء و نماز آن وسعى آن 

در روز عیِد  نى بالفاصلهتواند بعد از اعمال ِم حاجى مى -202مسأله 
ولی  ، باال را در ھمان روز انجام دھدپنجگانه قربان به مّكه برود و اعمال 

  .نیز به تاخیر بیندازدروز سیزدھم  می تواند تا

اعمال مّكه، يعنى طواف زيارت و نماز، و سعى، و طواف  -203مسأله 
ولى چند  ؛نى به جا آوردِمسه گانه نساء، و نماز آن، را بايد بعد از اعمال 

  :به جا آورندپیشاپیش را  اعمال توانند قبل از رفتن به عرفات آن طايفه مى

عادت ماھانه يا نى گرفتار دارند كه ھنگام برگشتن از ِم بیمزنھايى كه  -1
و اعمال مذکور را  مسأله وضع حمل گردند و نتوانند بمانند تا پاك شوند

  .انجام دھند

  .بیمارانى كه نتوانند در ازدحام جمعّیت طواف و سعى را به جا آورند -2

نى به پیرمردان يا پیرزنانى كه از انجام اين اعمال ھنگام بازگشت از ِم -3
 .ندخاطر زيادى جمعّیت عاجز باش

دانند بعد از مراجعت قادر به انجام اين اعمال نیستند و  كسانى كه مى -4
  .دچار مشقت فوق العاده می شونديا 

بھبودى يابد، يا زن پاك » نىِم«اگر بیمار بعد از بازگشت از  در چنین حالتی
اعاده  باید واجب  بنا بر احتیاطباشد، و توانايى بر طواف و سعى پیدا كنند، 

  .دکنن

  طواف نساء بر مرد و زن و پیر و جوان و متأّھل و مجّرد - 204أله مس
  .شود  واجب است، و بدون آن زن بر مرد و مرد بر زن حالل نمى

تمّتع طواف نساء واجب نیست، ولى در حّج تمّتع  در عمره - 205مسأله 
  .و عمره مفرده طواف نساء واجب است
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، گرفتار عادت اف نساءطواف حج و طوقبل از ھرگاه زنى  -206مسأله 
راى ، باید باچار به رفتن از مّكه باشدماھانه شود و پیش از پاك شدن ن

طواف حج و نماز آن نايب بگیرد، سپس خودش سعى را به جا آورد، و بعد 
كه به خاطر ھم ديگرى  اشخاص. براى طواف نساء و نماز آن نايب بگیرد

  .ى نباشند بايد نايب بگیرندبیمارى يا عذر ديگر قادر به انجام طواف و سع

مّكه آنچه در  پنجگانه نى و اعمالبا انجام اعمال سه گانه ِم -207مسأله 
  .شود بود حالل مىشده حرام به خاطر احرام، احرام براى حاجى 

اين دعا را  آن،و بعد از  بنوشد از آب زمزممستحب است در مسجد الحرام 
  : بخواند

  .»َناِفعًا َو ِرزقًا واِسعًا َو ِشفاًء ِمْن ُكلِّ داء َو ُسْقم اللَُّھمَّ اْجَعْلُه ِعْلمًا«

  نىدر ِم بیتوتھ

را در ذی الحجھ واجب است حاجى شب یازدھم و دوازدھم  - 208مسأله 
، شب سیزدھم کھ در مسألھ بعد بیان خواھد شد و در بعضى از مواقع(نى بماند ِم

  .ى باشد باید یك گوسفند كّفاره بدھدندر غیر ِم ھاو اگر در این شب) باید بماندنیز 

نى كوچ نكند تا آفتاب غروب روز دوازدھم از ِم اگر حاجی در – 209مسأله 
  .، باید شب سیزدھم نیز تا طلوع آفتاب در ِمنی بماندكند و شب فرا رسد

یازدھم و دوازدھم تا نیمه شب در اگر حاجی در شبھای  – 210مسأله 
  .جای دیگر بماند، مانعی نداردِمنی بماند و بقیه شب را در 

بعد از انجام اعمال  قربان روز عیدمی تواند در حاجى  - 211مسأله 
و تا نیمه  برود و اعمال پنجگانه مکه را انجام دھدنى به مّكه گانه ِم سه

شب يازدھم بعد از ھمچنین           می تواند در  .بازگرددبه ِمنی شب 
برود و برای بیتوته در ِمنی در مّكه به نیمه شب براى انجام اعمال مّكه 

   .شب دوازدھم به ِمنی باز گردد

خواھد و كافى   نى نیز نّیت و قصد قربت مىبیتوته در ِم - 212مسأله 
االسالم يا  انجام حّج تمّتع از َحّجةمثال است در قلبش نّیت كند كه براى 

  .مانم نى مىشب را در ِم ،حّج مستحب
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نى ز روى اضطرار و ناچارى از بیتوته در ِمھرگاه كسى ا -213مسأله 
  .خوددارى كند گناھى بر او نیست، كّفاره ھم ندارد و حّج او صحیح است

در  پیرمردان و پیرزنان و بیماران و پرستاران آنھا كه ماندن  -214مسأله 
كسانى كه در مّكه در تمام شب ، و نیز نى براى آنھا مشّقت شديد داردِم

ت باشند و جز براى ضرورّيات خود، كار ديگرى انجام مشغول انجام عباد
  .، مجازند بیتوته در ِمنی را انجام ندھندندھند

نى در روز دوازدھم بايد بعد از اذان ظھر باشد، بازگشت از ِم - 215مسأله 
ھم می توانند  كنند قبل از ظھر  ولى كسانى كه در روز سیزدھم كوچ مى

  .کوچ کنند

    

  12و  11ى رمى جمرات در روزھا

 ھر سه جمره  در روزھای یازدھم و دوازدھم ذی الحجھ  باید – 216مسأله 
  .رمی نمایند به ترتیبى كه گفته شدرا 

  مسائل متفّرقھ حج

كسى كه نه قربانى دارد و نه پول آن، واجب است به جاى  -217مسأله 
ى روزھا( قبل از عید قربان سه روز پى در پى :قربانى ده روز روزه بگیرد

و ھفت روز پس از بازگشت به وطن، و ) الحّجه ھفتم و ھشتم و نھم ذى
اگر نتوانست روز ھفتم را روزه بگیرد، ھشتم و نھم را پشت سر ھم روزه 

اين سه روز بايد در ماه به ھر حال . بگیرد و يك روز ھم بعد از سیزدھم
یازدھم و دوازدھم و : یعنی(ولی در روزھای تشریق الحّجه باشد  ذى

ھفت روز بعد را . زند نمىروزه مسافر بودن ضررى به آن . نباشد) سیزدھم
به جا آورد، خواه پى در پى نیز در ماھھاى ديگر در وطن خود تواند  مى

  .باشد يا نه

سوار ماشین سرپوشیده شدن در حال احرام در داخل   -218مسأله 
  .)خواه در روز باشد يا در شب(شھر مّكه مانعى ندارد 
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  مفردهعمره 

توان به جا آورد،  عمره مفرده را در ھر ماھى از سال مى -219مسأله 
  .و رمضان بیشتر توصیه شده استدر ماه رجب انجام آن ولى 

  :عبارتند از اعمال عمره مفرده  -220مسأله 

  .احرام از میقات -1

  ).ھفت دور(طواف خانه خدا  -2

  .نماز طواف -3

  .سعى صفا و مروه -4

  ).اه كردن مو و ناخنكوت(تقصیر  -5

  .طواف نساء -6

  .نماز طواف نساء -7

قبًال مان گونه است كه احرام و طواف و ساير اعمال باال ھ روش انجام دادن
در ھمه اينھا نّیت باید در مورد عمره حّج تمّتع آمده است، با اين تفاوت كه 

  .دنكنبعمره مفرده 

کھ قبال بیان ھاى معروف براى عمره مفرده از ھر یك از میقات -221مسأله 
یعنى اّولین نقطھ » ادنى الحّل«توان احرام بست، و نیز جایز است از   مىشد، 

  .محرم شود "تنعیم"مانند  خارج از حرم

  طواف وداع

را به جا آورد و از طواف وداع حاجی قبل از ترک مکه، مستحّب است 
انجام دادان روش . خداوند بزرگ، توفیق مراجعت بطلبد و صدقه ای بپردازد

طواف وداع مانند سایر طوافھایی است که بیان گردید، با این تفاوت که نیت 
  . طواف مستحبی وداع می کند
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  :دناين دعاء را بخوا مستحب است به ھنگام طواف وداع، 

َالّلُھمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك َو َنِبیَِّك َو َأمیِنَك َو َحبیِبَك َو «
یَِّك َو ِخَیَرِتَك ِمْن َخْلِقَك، َألّلُھمَّ َكما َبلََّغ ِرساالِتَك َو جاَھَد في َنِج

َسبیِلَك َو َصَدَع ِبَأْمِرَك َو ُأوِذَى في َجْنِبَك َو َعَبَدَك َحّتى َأتاُه الَیقیُن، 
ِمْن ِبِه َاَحٌد  ألّلُھمَّ اْقِلْبني ُمفِلحًا ُمْنِجحًا ُمْسَتجابًا ِبَأْفَضِل ماَيْرِجُع

  ».َوْفِدَك ِمَن الَمْغِفَرِة َو اْلَبَرَكِة َو الرَّْحَمِة َو الرِّْضواِن َو اْلعاِفَیِة

  )ص(پیامبر اسالم زیارت

) ص(مستحب است قبل یا بعد از ایام مناسک حج، حرم مطھر رسول اکرم 
را در مدینه منّوره زیارت ) علیھم السالم(ائّمه بقیع و ) س(و حضرت زھراء 

این زیارت را ) ص(سته است به ھنگام زیارت حضرت رسول شای .دکن
  :بخواند

السَّالُم َعَلْیَك يا . السَّالُم َعلى َرسوِل الّله َصّلى الّلُه علیِه َو آِله«  
. السَّالُم َعَلْیَك يا أمیَن الّلِه. السَّالُم َعَلْیَك يا صفَوَة الّلِه. َحبیَب الّلِه

مَِّتَك َو جاَھْدَت في َسبیِل الّلِه َو عَبدَتُه َحّتي أْشَھُد أنََّك َقْد َنَصْحَت الُِ
أتاَك اْلَیقیُن َفَجزاَك الّلِه أفَضَل ما َجزى نبّیًا َعْن ُامَِّتِه َالّلُھمَّ َصلِّ َعلى 
ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد أفَضَل ما َصلَّیَت َعلى إبراھیَم َو آِل إبراھیَم إنََّك 

  ».َحمیٌد َمجیُد

    

  )س(فاطمھ رت زیارت حض

مستحب است بھ ھنگام زیارت بقیع و حرم شریف نبوی، این زیارت حضر 
  :را بخواند) س(فاطمھ زھراء 

يا ُمْمَتَحَنُة اْمَتَحَنِك الّلُه الَّذي َخَلَقِك َقْبَل أْن َيخُلَقِك َفَوَجَدِك ِلمَا «
وَن َو صاِبُروَن ِلُكلِّ ما امَتَحَنِك صاِبَرًة، َو َزَعْمنا َأّنا َلِك أوِلیآُء َو ُمَصدُِّق

أتانا ِبِه أُبوِك َو أتانا ِبِه َوِصیُُّه، َفإّنا َنْسَأُلِك إْن ُكّنا َصدَّْقناِك ِإّال َأْلَحْقِتنا 
  ».ِبَتْصديِقنا َلُھما ِلُنَبشَِّر َأْنُفَسنا ِبَاّنا َقْد َطُھْرنا ِبِوالَيِتِك

  )ع( زیارت ائّمھ بقیع
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) علیھم السالم(زیارت حرم امامان معصوم  به قصدمستحّب است كه زائر 
یعنی امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام محمد باقر و " (بقیع"در 

برود و قبل از ورود به محوطه بقیع، این زیارت " بقیع"به ) امام جعفر صادق
  :را بخواند

ُكْم، َالذَِّلیُل َبْیَن يا َمواِلىَّ يا َاْبنآَء َرُسوِل الّلِه، َعْبُدُكْم َو اْبُن َاَمِت«
َاْيِديُكْم، َو اْلُمْضِعُف ِفي ُعُلوِّ َقْدِرُكْم، َو اْلُمْعَتِرُف َبَحقُِّكْم، جاَءُكْم 
ُمْسَتِجیرًا ِبُكْم، قاِصدًا ِالى َحَرِمُكْم، ُمَتَقرِّبًا ِالى َمقاِمُكْم، ُمَتَوسًِّال 

، َءَأْدُخُل يا َاْوِلیآَء الّلِه، َءَأْدُخُل يا ِاَلى الّلِه َتعالى ِبُكْم، َءَاْدُخُل يا َمواِلىَّ
  ».َمالِئَكَة الّلِه الُْمْحِدِقیَن ِبھَذا اْلَحَرِم، اْلُمِقیِمیَن ِبھَذا اْلَمْشَھِد

  :یدو بگو د سپس با خشوع و خضوع وارد شو

َاِصیًال، َو  ًة َوَالّلُه َاْكَبُر َكِبیرًا، َو اْلَحْمُد ِلّلِه َكِثیرًا، َو ُسْبحاَن الّلِه ُبْكَر«
اْلَحْمُد ِلّلِه اْلَفرِد الصََّمِد، َاْلماِجِد االََْحِد، َاْلُمَتَفضِِّل اْلَمّناِن، َاْلُمَتَطوِِّل 
اْلَحّناِن، الَِّذي َمنَّ ِبَطْوِلِه، َو َسھََّل ِزياَرَة ساداِتي ِبإْحساِنِه، َو َلْم 

  ».َتَطوََّل َو َمَنَحَيْجَعْلِني َعْن ِزياَرِتِھْم َمْمُنوعًا، َبْل 

  :آنگاه این زیارت را نیز قرائت نماید

َالسَّالُم َعَلْیُكْم َأِئمََّة اْلُھدى، َالسَّالُم َعَلْیُكْم أْھَل التَّْقوى، َالسَّالُم «
َعَلْیُكْم َأيَُّھا اْلُحَجُج َعلى أْھِل الدُّْنیا، َالسَّالُم َعَلْیُكْم َأيَُّھا اْلُقّواُم في 

ِة ِباْلِقْسِط، َالسَّالُم َعَلْیُكْم أْھَل الصَّْفَوِة، َالسَّالُم َعَلْیُكْم آَل اْلَبِريَّ
َرُسوِل الّلِه، َالسَّالُم َعَلْیُكم أھَل النَّْجوى، َأْشَھُد أنَُّكْم َقْد َبلَّْغُتْم َو 

ْرُتْم، َو َنَصْحُتْم َو َصَبْرُتْم في ذاِت الّلِه َو ُكذِّْبُتْم َو ُاسيَء إَلْیُكْم َفَغَف
َأْشَھُد أنَُّكُم األِئمَُّة الّراِشُدوَن اْلُمْھَتُدوَن، َو َأنَّ طاَعَتُكْم َمْفُروَضٌة، َو 
َأنَّ َقْوَلُكُم الصِّْدُق، َو َانَُّكْم َدَعْوُتْم َفَلْم ُتجاُبوا، َو َأَمْرُتْم َفَلْم ُتطاُعوا، َو 

َتزاُلوا ِبَعْیِن الّلِه َيْنَسُخُكْم ِمْن  أنَُّكْم َدعآِئُم الّديِن و أْركاُن األْرِض، َلْم
َأْصالِب ُكلِّ َمَطھَّر، َو َيْنُقُلُكْم ِمْن أْرحاِم اْلُمَطھَّراِت، َلْم ُتَدنِّْسُكُم 

األْھواِء، ِطْبُتْم َو طاَب  اْلجاِھِلیَُّة اْلَجْھالُء، َو َلْم َتْشَرْك فیُكْم ِفَتُن
َدّياُن الّديِن، َفَجَعَلُكْم ِفي ُبُیوت َاِذَن الّلُه َاْن  َمْنَبُتُكْم، َمنَّ ِبُكْم َعَلْینا

ُتْرَفَع َو ُيْذَكَر ِفیَھا اْسُمُه، َو َجَعَل َصالَتنا َعَلْیُكْم َرْحَمًة َلنا َو َكّفاَرًة 
 ِلُذُنوِبنا، ِاِذ اْختاَرُكُم الّلُه َلنا، َو َطیََّب َخْلَقنا ِبما َمنَّ َعَلْینا ِمْن ِوالَيِتُكْم،
َو ُكّنا ِعْنَدُه ُمَسمِّیَن ِبِعْلِمُكْم، ُمْعَتِرِفیَن ِبَتْصِديِقنا ِاّياُكْم، َو ھذا َمقاُم 
َمْن َاْسَرَف َو َاْخَطَأ َو اْسَتكاَن َو َاَقرَّ ِبما َجنى، َوَرجى ِبَمقاِمِه 

ُكوُنوا ِلي اْلَخالَص، َو َاْن َيْسَتْنِقَذُه ِبُكْم ُمْسَتْنِقُذ اْلَھْلَكى ِمَن الرَّدى، َف
ُشَفعآَء، َفَقْد َوَفْدُت ِاَلْیُكْم ِاْذ َرِغَب َعْنُكْم َاْھُل الدُّْنیا، َو اتََّخُذوا آياِت 

يا َمْن ُھَو قآِئٌم ال َيْسُھو، َو دآِئٌم ال َيْلُھو، . الّلِه ُھُزوًا، َو اْسَتْكَبُروا َعْنھا
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َتِني، َو َعرَّْفَتِني ِبما َاَقْمَتِني َو ُمِحیٌط ِبُكلِّ َشْىء، َلَك اْلَمنُّ ِبما َوفَّْق
َعَلْیِه، ِاْذ َصدَّ َعْنُه ِعباُدَك َو َجِھُلوا َمْعِرَفَتُه، َو اْسَتَخفُّوا ِبَحقِِّه، َو ماُلوا 
ِالى ِسواُه، َفكاَنِت اْلِمنَُّة ِمْنَك َعَلىَّ َمَع َاْقوام َخَصْصَتُھْم ِبما 

ُكْنُت ِعْنَدَك في َمقامي ھذا، َمْذُكورًا  َخَصْصَتِني ِبِه، َفَلَك اْلَحْمُد إذ
َمْكُتوبًا، َفال َتْحِرْمني ما َرَجْوُت، َو ال ُتَخیِّْبني فیما َدَعْوُت، ِبُحْرَمِة 

  .»َعلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد َو َصلَّى الّلُه ُمَحمَّد َو آِلِه الّطاِھريَن،

  زیارت دیگر بزرگان

صلى (ت اسد و ابراھیم فرزند رسول خداقبور فاطمه بن شایسته است زائر،
 صلواتو ساير بزرگان بقیع را زيارت كند و بر آنھا درود و ) اهللا علیه وآله

  .فرستد و فاتحه بخواند

سزاوار است مساجد ھفتگانه و مسجد قبا و قبور شھداى ُاحد  ھمچنین،
صلى (را زيارت كند و به ھنگام زيارت قبر حضرت حمزه، عموى پیامبر اكرم

  :این زیارت را بخواند در ُاحد) اهللا علیه وآله

َالسَّالُم َعَلْیَك يا َعمَّ َرُسوِل الّلِه، َصلَّى الّلُه َعَلْیِه َو آِلِه، َالسَّالُم «
َعَلْیَك يا َخْیَر الشَُّھدآِء، َالسَّالُم َعَلْیَك يا َاَسَد الّلِه َو َاَسَد َرُسوِلِه، 

ِفى الّلِه َعزََّوَجلَّ، َو ُجْدَت ِبَنْفِسِك، َو َنَصْحَت َاْشَھُد َانََّك َقْد جاَھْدَت 
َأْنَت َو ُامِّي،  َرُسوَل الّلِه، َو ُكْنَت ِفیما ِعْنَد الّلِه ُسْبحاَنُه راِغبًا، ِبَاِبي

َاَتْیُتَك ُمَتَقرِّبًا ِاَلى الّلِه َعزَِّوَجلَّ َبِزياَرِتَك، َو ُمَتَقرِّبًا ِالى 
ِبذِلَك، راِغبًا ِاَلْیَك ِفى الشَّفاَعِة، َاْبَتِغي ِبِزیاَرِتَك ) هللا علیه وآلهصلى ا(الّلِه َرُسوِل

َخالَص َنْفِسي ُمَتَعوِّذًا ِبَك ِمْن نار اْسَتَحقَّھا ِمْثِلي ِبما َجَنْیُت َعلى َنْفِسي، ھاِربًا ِمْن ُذُنوِبي الَِّتي 
ْحَمِة َربِّي، َاَتْیُتَك ِمْن ُشقَّة َبِعیَدة، طاِلبًا َفكاَك َرَقَبِتي ِمَن اْحَتَطْبُتھا َعلى َظْھِري، َفِزعًا ِاَلْیَك َرجاَء َر

 ِلي ِمْنُكْم الّناِر، َو َقْد َاْوَقَرْت َظْھِري ُذُنوِبي، َو َاَتْیُت ما َاْسَخَط َربِّي، َو َلْم َاِجْد َاَحدًا َاْفَزُع ِاَلْیِھ َخْیرًا
َشِفیعًا َیْوَم َفْقِري َو حاَجِتي، َفَقْد ِسْرُت ِاَلْیَك َمْحُزونًا،َو َاَتْیُتَك َمْكُروبًا، َو َاْھَل َبْیِت الرَّْحَمِة، َفُكْن ِلي 

َعلى َسَكْبُت َعْبَرِتي ِعْنَدَك باِكیًا، َو ِصْرُت ِاَلْیَك ُمْفَردًا، َو َاْنَت ِممَّن َاَمَرِنَي الّلُھ ِبِصَلِتِھ، َوَحثَِّني 
ْضِلِھ، َو َھداِني ِلُحبِِّھ، َو َرغََّبِني ِفى اْلِوفاَدِة ِاَلْیِھ، َو َاْلَھَمِني َطَلَب اْلَحوآئِج ِبرِِّه، َو َدلَِّني َعلى َف

َیْسَعُد  ِعْنَدُه، َاْنُتْم َاْھُل َبْیت ال َیْشقى َمْن َتَوالَُّكْم، َو الَیِخیُب َمْن أَتاُكْم، َو الَیْخَسُر َمْن َیْھواُكْم، َو ال
  ».َمْن عاداُكْم

  )ص(یارت وداع حرم پیامبرز

  :بگويد) ص(ھنگام وداع با پیامبر مستحب است

َالّلُھمَّ ْال َتْجَعْلُه آِخَر اْلَعْھِد ِمْن ِزياَرِة َقْبِر َنِبیَِّك، َفِاْن َتَوفَّْیَتِني َقْبَل «
ذِلَك َفِانِّي َاْشَھُد ِفي َمماِتي َعلى ما َاْشَھُد َعَلْیِه ِفي َحیاِتي، َاْن ال 
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ِاّال َاْنَت، َو َانَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدَك َو َرُسوُلَك، َو َانََّك َقِد اْخَتْرَتُه ِمْن  ِالَه
َخْلِقَك، ُثَم اْخَتْرَت ِمْن َاْھِل َبْیِتِه االَِْئمَِّة الّطاِھريَن، َالَّذيَن َاْذَھْبَت 

ِفي ُزْمَرِتِھْم، َو  َعْنُھُم الرِّْجَس َو َطھَّْرَتُھْم َتْطھیرًا، َفاْحُشْرنا َمَعُھْم، َو
َتْحَت ِلواِءِھْم، َو ال ُتَفرِّْق َبْیَننا َو َبْیَنُھْم ِفى الدُّْنیا َو اْالِخَرِة، يا َاْرَحَم 

  ».الّراِحمیَن، السَّالُم َعَلْیَك، ال َجَعَلُه الّلُه آِخَر َتْسِلیِمى َعَلْیَك

ئّمه ا حرم ،)صلى اهللا علیه وآله(رسول خدا حرمو پس از وداع با 
  :یدو بگو ید، و با آنان وداع نمادرا زيارت كن) علیھم السالم(بقیع

َالسَّالُم َعَلْیُكْم َاِئمََّة اْلُھدى َو َرْحَمُة الّلِه َو َبَركاُتُه، َاْسَتْوِدُعُكُم الّلَه «
َدَلْلُتْم َو َاْقَرُء َعَلْیُكُم السَّالَم، آَمّنا ِبالّلِه َو ِبالرَُّسوِل َو ِبما ِجْئُتم ِبِه َو

 .»َفاكُتْبنا َمَع الّشاِھديَن َعَلْیِه، َالّلُھمَّ


