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 بسم الّله الرحمن الرحیم
 الحمد لله رب العالمین، و الصالة و السالم علی محمد و آله الطاهرین

 
 جوب حجو

بر هر مکلفی که دارای شرایط ذیل باشد حج واجب است، و وجوبش 
ت قطعی ثابت شده. و حج یکی از ارکان دین و وجوبش از  از کتاب و سن 
ضروریات است، و ترک آن با اعتراف به ثبوتش از گناهان بزرگ است، 
همچنان که انکار اصل فریضه در صورتی که مستند به شبهه نباشد کفر 

 است.
}داوند متعال در قرآن مجید فرموده: خ

یعنی  {
خداوند متعال حج خانه خود را بر کسانی که مستطیع و متمکن از رفتن به 

فرموده، و هر کس از این واجب رو گردانده و منکر سوی آن هستند واجب 
 آن شود، )به خود ضرر زده است( و خداوند از جهانیان بی نیاز است.

ـ به طریق معتبر از حضرت امام صادق  علیه الرحمه و شیخ کلینی ـ
ـ روایت نموده که حضرت فرمود: هر کس از دنیا برود و  علیه السالم ـ

بدون اینکه به علت احتیاج مبرم یا  ورده باشد ـَحجةاالسالم را به جا نیا
بیماری از آن بازمانده باشد، یا آنکه حکومت از رفتنش جلوگیری کرده 
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 چنین کسی در حال مردن، یهودی یا نصرانی خواهد بود. ـ باشد
این آیه کریمه و این حدیث شریف در اهمیت حج و وجوبش کافی 

وارد شده که این مختصر  است، و روایات بسیاری در این دو موضوع
 گنجایش آنها را ندارد، و از جهت اختصار به همین قدر اکتفا شد.

ـ یک مرتبه در  در اصل شریعت اسالم و حج واجب بر هر مکلفی ـ
 تمام عمر است، و آن را َحجةاالسالم می نامند.

م و یا بیشتر ممکن است واجب شود، به علت  بلی گاهی برای بار دو 
ی رفتن به حج و مانند آن، که تفصیلش در این رساله در اجیر شدن برا

 جای خود خواهد آمد.
وجوب حج پس از تحقق شرایطش فوری است، پس باید : 1مسأله 

ل استطاعت انجام شود، و اگر کسی آن را در سال اول انجام  در سال او 
 نداد باید در سال دوم انجام دهد، و همچنین سالهای بعد.

 دو وجه است: ولی در این فوریت
ل: اینکه شرعی باشد، و گویا مشهور هم همین باشد.  او 

م: اینکه عقلی باشد، از باب احتیاط تا مبادا تأخیر آن منجر به ترک  دو 
 واجب بدون عذر شود که در این صورت مستحق عقوبت خواهد بود.

م اقوی، پس اگر آن را از سال اول  ل احوط است و دو  و وجه او 
تواند انداخت بدون اینکه اطمینان داشته باشد که بعدًا می استطاعت تأخیر

ی می باشد، و اگر آن را انجام دهد، ولی بعدًا موفق به انجام آن شود متجر 
 باشد.اصاًل موفق نشود مرتکب گناه بزرگی می

اگر حج بر کسی واجب شد، واجب است مقدمات و : 2مسأله 
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آن را در وقتش درک نماید، و در وسایل آن را طوری تهیه نماید که بتواند 
صورتی که کاروانهای متعددی باشد و اطمینان داشته باشد با هر کاروانی 

ر است با هرکدام سفر سفر نماید حج را در وقتش درک می نماید، مخی 
نماید، اگرچه اولی آن است که با کاروانی سفر نماید که اطمینان به درک 

 د.حج، در صورت سفر با آن بیشتر باش
و اگر کاروانی پیدا شود که اطمینان حاصل نماید به درک حج در 
صورت سفر با آن کاروان، در این حال، جایز نیست تأخیر اندازد، مگر 
آنکه اطمینان حاصل نماید کاروان دیگری پیدا خواهد شد که بتواند با آن 

 سفر نماید به طوری که حج را در وقتش درک نماید.
صوصیات سفر، از قبیل اینکه زمینی یا هوائی و همچنین است سایر خ
 یا دریایی باشد، و مانند آن.

اگر شخصی مستطیع شد و رفتن به حج در سال حصول : 3مسأله 
استطاعت بر او واجب شد، و به علت اطمینان به درک آن در همین سال 
حتی در صورت دیر حرکت کردن، سفر خود را به تأخیر انداخت، و اتفاقًا 

ـ درک ننمود، در تأخیر حج معذور خواهد بود، و  به علت تأخیر حج را ـ
 بنا بر اظهر، حج بر او مستقر نخواهد شد.

و همچنین است در سایر موارد حصول عجز از درک حج به علت پیش 
آمدن اتفاقاتی که مانع از درک آن شود، بدون اینکه تفریط و تقصیری از او 

 سرزده باشد.



 

 

 
 
 

 شرایط وجوب حج

 اول: بلوغ شرط

پس بر غیر بالغ اگرچه نزدیک به بلوغ باشد حج واجب نیست، و 
گیرد، هرچند بنا بر چنانچه بچه ای حج کند جای حجةاالسالم را نمی

 اظهر حجش صحیح است.
هرگاه نابالغ به حج رود، و قبل از احرام از میقات بالغ : 4مسأله 

جا حاصل شده هماناگرچه استطاعت برای او در  شود، و مستطیع باشد ـ
ـ حجش بی اشکال حجةاالسالم خواهد بود. و چنانچه بعد از بستن  باشد

احرام و قبل از وقوف در مزدلفه بالغ شد، واجب است حج خود را تمام 
 نماید. و این حج هم بنا بر اقوی حجةاالسالم خواهد بود.

جا که هنوز بالغ نشده حج استحبابی بههرگاه به عقیده این: 5مسأله 
آورد، و بعد از ادای حج یا در حین انجام آن معلوم شد که بالغ بوده، این 

 باشد و به آن اکتفا نماید.حج حجةاالسالم می
ممیز مستحب است حج نماید، ولی بعید نیست که  بچه: 6مسأله 

در صحت آن اذن ولی معتبر باشد، همچنان که مشهور بین فقها هم همین 
 است.

و مادر در صحت حج بالغ معتبر نیست مطلقًا، اذن پدر : 7مسأله 
به علت  ولی اگر حج مستحبی او باعث اذیت آنها یا یکی از آنها شود ـ
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ـ جایز نیست که به  ترسنداینکه از پیش آمد خطرهای راه مثاًل بر او می
 حج مذکور برود.

، بچه غیر ممیز را ـ: 8مسأله  خواه پسر باشد  مستحب است ولی 
های احرام را به او بپوشاند، و حج دهد، بدین ترتیب که جامهـ  خواه دختر

اگر قابل تلقین  او را وادار به تلبیه گفتن نماید و تلبیه را به او تلقین کند ـ
جای باشد، به این معنی که بتواند هر چه به او بگویند بگوید، و اال خود به

م است از آن اجتناب ـ و او را بازدارد از آنچه بر محرم الز او تلبیه بگوید
و آنچه که در حکم آن  نماید. و جایز است کندن لباس دوخته شده او را ـ

تأخیر بیندازد، اگر راهش از آن طرف باشد و او « فخ»ـ تا رسیدن به  است
تواند را ملزم نماید به انجام اعمالی که قدرت بر انجام آن دارد، و آنچه نمی

و او را دور خانه خدا طواف داده و بین صفا جا آورد، خود به نیابت از او به
و مروه سعی دهد و در عرفات و مشعر نیز وقوفش دهد، و در صورت 

کند، و جای او رمیکند واال  خود به، او را وادار به رمیبچهتوانایی 
 همچنین نماز طواف، و سر او را بتراشد، و همچنین است باقی اعمال.

تواند او را ُمحرم نماید، هرچند یغیر ممیز م بچهولی  : 9مسأله 
 خودش ُمحرم نباشد.

غیر ممیزی که مستحب است  بچهاظهر آن است که ولی  : 10مسأله 
او را حج دهد، کسی است که حق حضانت و سرپرستی او را دارد، چه 
پدر و مادر او باشند، و چه غیر آنها، بنا بر تفصیلی که در کتاب نکاح ذکر 

 شده است.
آنچه مازاد بر نفقه )هزینه( زندگی عادی بچه در حج بر او : 11مسأله 
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شود، باید ولی  آن را پرداخت نماید، مگر اینکه حفظ و نگهداری صرف می
بچه متوقف بر به سفر بردن او باشد، یا سفر به مصلحت او باشد، که در 
این صورت جایز است از مال خود بچه برای اصل سفرش خرج کند نه 

 او، در صورتی که بیش از نفقه اصل سفرش باشد.برای حج دادن 
پول قربانی بچه غیر ممیز بر ولی  او است، و همچنین : 12مسأله 

اره شکار او، و اما کفاراتی که با به جا آوردن عمدی موجباتشان واجب کف 
شوند، ظاهر این است که با صدور موجباتشان از بچه هرچند ممیز می

 ولی  و نه در مال بچه. شود، نه برباشد، واجب نمی

 شرط دّوم: عقل

ادواری باشد حج واجب نیست. بلی اگر  هرچندپس بر دیوانه 
ادواری باشد، و زمان سالمتی اش کافی برای انجام مناسک  اشیوانگید

حج و تهیه مقدماتش باشد، و مستطیع هم باشد، حج بر او واجب است 
اگر بداند زمان در سایر اوقات دیوانه باشد. همچنان که  هرچند

همیشه مصادف با ایام حج است، واجب است در زمان  اشیوانگید
 اش نایب بگیرد که از طرفش حج را در ایام آن انجام دهد.سالمتی

 شرط سوم: آزادی

 شرط چهارم: استطاعت

 و در آن چند چیز معتبر است:
، به این معنی که وقت کافی برای رفتن به اماکن اول: سعه وقت

اگر  نیبنابرارا داشته باشد،  آنجاهاآوردن اعمال واجب در  جابه مقدسه و
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به وقتی باشد که برای رفتن  طیشراآمدن مال یا فراهم شدن سایر  به دست
اماکن و انجام مناسک حج کافی نباشد، یا کافی باشد ولی با مشقت  آن

ل نشود، حج واجب نخواهد بود. و در چنین صورتی  عادتاً زیادی که  تحم 
( خواهد آمد 39کم وجوب حفظ مال تا سال بعد از آنچه در مسأله )ح

 معلوم خواهد شد.
به علت مرض یا  ، پس اگر نتواند ـدوم: صّحت بدن و توانایی آن

 به مقدارـ به اماکن مقدسه سفر نماید، یا بتواند ولی نتواند در آنجا  پیری
ت گرما مثاًل، و یا ماندن در آنجا به آن  انجام مناسک بماند به علت شد 

مقدار، موجب مشقت و زحمت زیادی باشد که قابل تحمل نباشد عادتًا، 
مباشرت حج بر شخص، واجب نیست، ولی واجب است که نایب بگیرد 

 ( خواهد آمد.63ی که در مسأله )لیتفص به
، بدین معنی که در راه مانعی وجود سوم: باز بودن راه و امنیت آن

رسیدن به میقات یا اماکن مقدسه باشد، و نداشته باشد که مانع از 
 صورت نیاهمچنین خطری بر جان یا مال یا ناموسش نباشد، و در غیر 

 حج واجب نخواهد بود.
این حکم رفتن است، و اما برگشتن در آن تفصیلی است نظیر آن 

 ( خواهد آمد.22تفصیل که در حکم هزینه برگشتن در مسأله )
به عارض شود که مانع از رسیدن و اگر پس از محرم شدن مانعی 

مقدسه باشد، مثل مرض و یا دشمن و مانند آن، برای آن احکام  اماکن
مخصوصی است که در بحث مصدود و محصور خواهد آمد ان شاء الله 

 تعالی.
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و اگر برای حج دو راه باشد یکی دورتر و مأمون از خطر، : 13مسأله 
، بلکه شودینمحج ساقط ی نزدیکتر و غیر مأمون از خطر، وجوب گرید

دورتر باشد. بلی اگر مسافرت از  هرچندواجب است از راه بی خطر برود 
ی که عرفًا به نحوراه دورتر مستلزم دور زدن در شهرهای زیادی باشد 

 صدق نکند که راه باز و مأمون از خطر دارد، حج بر او واجب نخواهد بود.
که با حج رفتن تلف  اگر در شهر خود مالی داشته باشد: 14مسأله 

شخص، ضرر زیادی داشته باشد، حج بر او  به حالشود، و تلف آن نسبت 
 واجب نخواهد بود.

از حج یا مساوی آن باشد،  اهمو اگر انجام حج مستلزم ترک واجبی 
ل، و  اهمحج را ترک نماید و واجب  الزم است را انجام دهد در صورت او 

م، و همچنین است اگر انجام آن مخیر بین آنها خواهد بود در صورت د و 
 از حج یا مساوی با آن باشد. اهممستلزم فعل حرامی باشد که ترک آن 

حجش مستلزم ترک واجب  نکهیا با هرگاه به حج رود،: 15مسأله 
از حج باشد، در این صورت  اهمآوردن فعل حرامی که ترک آن  جابهاهم یا 
کرده، ولی ظاهر این  از جهت ترک واجب یا فعل حرام معصیت هرچند

است که حجش مجزی از حجةاالسالم خواهد بود، البته اگر شرایط دیگر 
 اشذمهرا دارا باشد، و فرقی نیست بین کسی که حج از سالها قبل بر 

 مستقر بوده و کسی که اولین سال استطاعتش باشد.
در راه حج دشمنی باشد که دفع او جز به پرداخت  هرگاه: 16مسأله 

شخص ضرر  به حالاو ممکن نباشد. پس اگر پرداخت آن نسبت  مال به
، واال شودمیزیادی داشته باشد، واجب نخواهد بود و وجوب حج ساقط 

 واجب خواهد بود.



 13  ..........................................................................................  وجوب حج طیشرا

 

بلی پرداخت پول جهت جلب رضای او تا آنکه راه را باز کند واجب 
 نیست.

راه حج منحصر به دریا باشد مثاًل، و احتمال  هرگاه: 17مسأله 
الئی دهد که سفر از آن راه، موجب غرق یا بیماری و مانند آن شود، یا عق

ل آن برایش  آنکه سفر مذکور موجب ترس و نگرانی شود به طوری که تحم 
ر نباشد، در  وجوب حج  صورت نیامشکل باشد، و عالج آن برایش میس 

 اظهر حجش صحیح خواهد بود. بنا بر، ولی اگر حج نمود، شودمیساقط 
، و شودمی، یعنی هزینه، و به آن زاد و راحله نیز گفته نفقه چهارم:

معنی زاد: داشتن توشه راه است از خوردنی و آشامیدنی و غیر آنها از 
ضروریات آن سفر، و معنی راحله: وسیله سواری است که با آن راه را 
بپیماید، و الزم است زاد و راحله الیق به حال شخص باشد، و الزم نیست 

که مالی داشته باشد  کندمید و راحله را داشته باشد، بلکه کفایت عین زا
که با آن بتواند آنها را تهیه نماید. خواه آن مال اسکناس یا چیز دیگری 

 باشد.
شرط داشتن راحله با وسیله سواری مختص به صورت : 18مسأله 

بدون مشقت قدرت  نکهیااحتیاج به آن است، اما در غیر این صورت مانند 
ی هم منافی شرف و آبرویش نباشد روادهیپی داشته باشد، و روادهیپ

 داشتن راحله شرط نیست.
میزان و معیار در زاد و راحله وجود فعلی آنهاست، پس بر : 19مسأله 

آنها را با کار و کاسبی و مانند آن تحصیل نماید حج  تواندمیکسی که 
ـ  ورت احتیاج به آندر ص واجب نیست، و فرقی نیست در اشتراط راحله ـ
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 تا اماکن مقدسه زیاد و یا کم باشد. اشفاصلهبین کسی که 
استطاعتی که در وجوب حج معتبر است، استطاعت از : 20مسأله 

مکلف برای  هرگاه، نه از شهر و وطنش، پس آن استجایی است که در 
تجارت یا غیر آن به شهر دیگری رفت که در آنجا دارای زاد و راحله یا 

ت آنها از قبیل اسکناس و غیره باشد، به طوری که بتواند با آن حج قیم
 بودیماگر در شهر خود  هرچندنماید، حج بر او واجب خواهد بود، 

 مستطیع نبود.
اگر مکلف ملک داشته باشد، و به قیمت خودش فروش : 21مسأله 

نرود، و چنانچه بخواهد حج نماید باید به کمتر از قیمت بفروشد، واجب 
ست که بفروشد اگرچه از قیمتش بسیار کمتر باشد، مگر اینکه که باعث ا

ضرر کلی شود که در این صورت فروشش واجب نیست. و اما اگر هزینه و 
مخارج حج باال برود، و مثاًل کرایه ماشین در سال استطاعت گرانتر از 
سال بعد باشد، تأخیر انداختن آن تا سال بعد به این خاطر جایز نیست، 

یرا که در مسائل گذشته بیان نمودیم که مستطیع در همان سال استطاعت ز
 باید به حج برود.

داشتن هزینه بازگشت به وطن هنگامی معتبر است که : 22مسأله 
مکلف قصد بازگشت به وطن خود داشته باشد، اما اگر نخواسته باشد 

هزینه برگردد و بخواهد در جای دیگری غیر از وطن خود ساکن شود، باید 
را داشته باشد و دارا بودن هزینه بازگشت به وطن الزم  آنجارفتن به 

 نیست.
ساکن شود هزینه بیشتر  آنجادر  خواهدمییی که آنجابلی اگر رفتن به 



 15  ..........................................................................................  وجوب حج طیشرا

 

 آنجااز هزینه بازگشت به وطن داشته باشد، در این صورت داشتن هزینه تا 
حج کافی شرط نیست، بلکه داشتن هزینه بازگشت به وطن در وجوب 

است، مگر اینکه ناچار باشد در آن شهر ساکن شود، که در این صورت 
 باید هزینه رفتن تا آن شهر را داشته باشد.

اگر حج برود پس از بازگشت  نکهیا، یعنی پنجم: رجوع به کفایت
را تأمین نماید، به  اشعائلهـ هزینه زندگی خود و  فعاًل یا بالقوه بتواند ـ

ه کمک گرفتن از دیگران نباشد، و در حرج و مشقت نحوی که احتیاج ب
 هم قرار نگیرد.

ف طوری باشد که ترس از فقر و  ریبه تعبو  واضح: باید حال مکل 
به علت رفتن به حج، و یا مصرف نمودن پولی  ـ اشعائلهتنگدستی خود و 
 ـ نداشته باشد. که دارد در راه آن

شد به طوری که اگر به در ایام حج با درآمدشکسی که وقت  نیبنابرا
را در بقیه روزهای  اشیزندگنداشته باشد، و نتواند هزینه  درآمدحج برود 

 ها تأمین نماید، حج بر او واجب نیست.آنسال یا بعضی از 
همچنین که اگر کسی مقداری مال داشته باشد که وافی به مصارف 

 اشهعائلحج باشد، ولی مال مذکور وسیله کسب و امرار معاش خود و 
باشد، و قدرت امرار معاش از راه دیگری که مناسب شأنش باشد نداشته 

 باشد، حج بر او واجب نیست.
که جهت انجام حج، واجب نیست  شودمیاز آنچه ذکر شد معلوم 

اموالی که در ضروریات زندگی به آنها نیاز دارد بفروشد، و همچنین است 
از نظر  مناسب شأنش باشد ـ ی کهبه مقداراموالی که به آنها نیاز دارد، 
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ت ت و کیفی   ـ نه بیش از آن. کمی 
یی که برای زینت دارد، و هالباسپس واجب نیست خانه مسکونی، و 

ـ بفروشد،  در صورتی که اموال مذکور مناسب شأنش باشد لوازم منزل را ـ
و همچنین واجب نیست ابزارهای کار خود را که به وسیله آنها امرار 

یی که برای تحصیل هاکتاببفروشد، و مانند آن همچون  کندمیمعاش 
 اهل علم الزم است.

 و خالصه: اینکه اگر کسی بیش از مقداری که به آن
مالی نداشته باشد، و مصرف نمودن آن در  اشیزندگاحتیاج دارد در 

 حج موجب عسر و حرج برای او باشد، مستطیع نخواهد بود.
های زینت و کتاب و غیر آنها لباس بلی اگر اموالی که ذکر شده مانند

ی که وافی به مصارف حج شد، یا اگر به مقداربیش از اندازه نیازش باشد، 
وافی هم نباشد مال دیگری داشته باشد که با ضمیمه نمودن آن وافی 

و حج بر او واجب است  باشدمی، در چنین صورتی مستطیع شودمی
 و صرف آنها در حج باشد.اگرچه مستلزم فروش اموال زائده ذکر شده 

، ارزدیمبلکه کسی که دارای منزلی است که مثاًل نهصد میلیون تومان 
آن را فروخته و منزل دیگری را به کمتر از آن خریداری نموده، و  تواندمیو 

حج و  نهیبه هزبدون مشقت در آن زندگی کند، و تفاوت دو قیمت وافی 
ست این عمل را انجام داده و به هزینه زندگی زن و بچه وی باشد، الزم ا

این را انجام دهد حتی اگر تفاوت دو قیمت  الزم استحج برود، بلکه 
وافی به هزینه حج نباشد، ولی مال دیگری داشته باشد که با ضمیمه 

 نمودن آن به تفاوت دو قیمت، هزینه حج تأمین شود.
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انسان مالی داشته که به جهت احتیاج به آن  هرگاه: 23مسأله 
فروشش برای حج واجب نبوده، ولی بعدًا از آن مستغنی شد، رفتن به حج 

به وسیله فروختن آن مال و مصرف نمودن آن در  اگرچهبر او واجب است 
هزینه حج باشد. مثاًل خانمی که داری زینت و زیوری بوده که محل 
حاجتش بوده، و فعاًل به علت پیری یا به علت دیگر مورد حاجتش نیست، 

به وسیله فروختن آن و مصرف نمودن  اگرچهبه حج واجب است  رفتنش
 قیمتش در راه حج باشد.

انسان منزل ملکی داشته باشد و منزل دیگری نیز  هرگاه: 24مسأله 
ـ در آن زندگی نماید، مانند منزل وقفی  شرعاً  در دستش باشد که بتواند ـ

برای او که منطبق بر او باشد، و زندگی در آن موجب حرج و مشقتی 
نباشد، و در معرض کوتاه شدن دستش از آن نباشد، در این صورت حج بر 

به وسیله فروختن منزلی ملکی خود و مصرف  اگرچهاو واجب است 
اینکه قیمت آن وافی به  شرطبهنمودن قیمت آن در هزینه حج باشد، ولی 

 یی که دارد بههاپولبا ضمیمه نمودن مقدار دیگری از  اگرچهمخارج حج 
ی که به آنها لیوسای علمی و سایر هاکتابآن باشد. و این حکم نسبت به 

 نیاز دارد نیز جاری است. اشیزندگدر 
کسی مقداری پول داشته باشد که کفاف هزینه  هرگاه: 25مسأله 

 لیوسا، ولی احتیاج به ازدواج، یا خرید منزل برای خود، یا دهدیمحج را 
ن پول در راه حج موجب حرج و دیگری دارد، در صورتی که صرف آ

باشد حج بر او واجب نیست، و چنانچه موجب  اشیزندگمشقت در 
 حرج نباشد واجب است.
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اگر انسان مالک دین و طلبی باشد در ذمه دیگری، و : 26مسأله 
برای تأمین کل و یا بعض هزینه حج، به آن نیاز داشته باشد، در 

 به وسیلهتأمین هزینه آن  اگرچهی ذیل حج بر او واجب است هاصورت
 مطالبه دین و طلبش و مصرف نمودن آن در هزینه حج باشد.

 ( طلبی که وقتش رسیده و بدهکار حاضر برای پرداخت باشد.1)
( طلبی که وقتش رسیده و بدهکار بد حساب و حاضر برای 2)

به وسیله مراجعه به  اگرچه پرداخت نباشد، ولی اجبار او بر پرداخت ـ
 ـ ممکن باشد. ی دولتیاهدادگاه
( طلبی که وقتش رسیده و بدهکار منکر طلب باشد، ولی اثبات آن 3)

اثبات ممکن نباشد ولی وصول آن از  ایو و وصول نمودن آن ممکن باشد، 
 راه تقاص ممکن باشد.

( طلبی که وقتش نرسیده باشد ولی بدهکار با رغبت خود قبل از 4)
ا ا گر پرداخت او متوقف بر مطالبه طلبکار وقت آن را پرداخت نماید. و ام 

چنانکه  بدهکار باشد ـ به صالحتأخیر در پرداخت  نکهیاباشد، با فرض 
 ـ حج بر او واجب نیست. است طورنیهمغالبًا هم 

ی ذیل اگر فروختن مقدار طلب به کمتر از آن ممکن هاصورتو اما در 
 شرطبهشود، و  باشد، بدون اینکه موجب وارد آمدن ضرر کلی بر طلبکار

با  اگرچهآمده از فروش آن وافی به هزینه حج باشد  به دستمبلغ  نکهیا
یی که دارد حج بر او واجب است هاپولضمیمه نمودن مقدار دیگری از 

که ذکر شده محقق نباشد حج بر او  طیشراولی اگر حتی یکی از این 
 واجب نیست.
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 خت نداشته باشد.( طلبی که وقتش رسیده ولی بدهکار قدرت پردا1)
( طلبی که وقتش رسیده ولی بدهکار بد حساب و حاضر برای 2)

پرداخت نباشد، و اجبار او بر پرداخت هم ناممکن، یا موجب مشقت و 
 ناراحتی برای طلبکار باشد.

( طلبی که وقتش رسیده و بدهکار منکر طلب باشد، و اثبات یا 3)
ناراحتی برای طلبکار  وصول آن از راه تقاص ناممکن یا موجب مشقت و

 باشد.
( طلبی که وقتش نرسیده، و به تأخیر انداختن پرداخت تا وقت 4)

حال بدهکار باشد، و بدهکار آن را قبل از موعد پرداخت  به صالحمقرر 
 ننماید.

ار و مانند اینها : 27مسأله  ا و نج  هر صاحب صنعتی مانند آهنگر و بن 
در  دهدیمرا  شانعائلهد و کفاف مخارج خو درآمدشاناز کسانی که 

صورتی که از بابت ارث یا غیر آن مالی به دست آورند که جوابگوی مخارج 
 در مدت سفرشان باشد، حج بر آنها واجب است. شانعائلهحج و 

و امثال  زکاتکسی که از وجوه شرعیه مانند خمس و : 28مسأله 
ش بدون عادت مخارج برحسب، و کندمیاینها زندگی خود را اداره 

، در صورتی که دارای مقداری پول رسدیممشقت مضمون و حتمًا به او 
گردد که وافی به هزینه حج و مخارج عیالش باشد، بعید نیست حج بر او 

 واجب باشد.
و همچنین است کسی که شخص دیگری در تمام مدت زندگی او 
 مخارجش را متکفل باشد، و همچنین کسی که اگر آنچه دارد در راه حج
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 صرف کند زندگی بعد از حجش با قبل از آن تفاوتی نکند.
اگر انسان مالک مالی باشد که وافی به هزینه حج باشد، : 29مسأله 

ولی ملکیت آن مال متزلزل باشد، ظاهر این است که حج بر او واجب 
است، در صورتی که قادر بر از بین بردن حق فسخ کسی که مال از او به 

ناقلی در آن مال  تصرفانجام یک  به وسیلهد، خواه انسان منتقل شده باش
تغییر دهنده مال همچنان که در موارد  تصرفیک  به وسیلهباشد و خواه 

هبه و بخشش که قابل برگشت باشد چنین است. ولی اگر قادر بر از بین 
بردن حق مذکور نباشد، حصول استطاعت مشروط به عدم فسخ آن 

ود قبل از تمام شدن اعمال حج و یا شخص خواهد بود، پس اگر فسخ نم
ل مستطیع نبوده، و ظاهر  شودمیبعد از آن کشف   است نیاکه انسان از او 

ای خروج برای حج واجب نخواهد بود، که در مثل چنین ملکیت متزلزله
مگر اینکه برای انسان وثوق حاصل شود که فسخ عارض نخواهد شد، و 

 محض احتمال عدم عروض فسخ کافی نیست.
بر مستطیع الزم نیست که حتمًا از مال خود به حج برود، : 30مسأله 

از او غصب  اگرچهپس هرگاه بدون صرف مال یا با مال شخص دیگری 
ی ساتر او در طواف و یا هاجامهنموده باشد حج کند کافی است. بلی اگر 

ننماید. و اگر پول  اکتفانماز طواف غصبی باشد، احتیاط آن است که به آن 
غصبی باشد حجش صحیح نیست، مگر اینکه آن را به قیمتی  اشیربانق

در ذمه خود بخرد ولی قیمت آن را از پول غصبی پرداخت کند که در این 
 صورت حجش صحیح است.

تحصیل استطاعت به کسب یا غیر آن واجب نیست، پس : 31مسأله 
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صورت  ـ که در به نحو هبه مطلقه هرگاه شخصی مالی به انسان هبه کند ـ
است اگر  نیهمچنقبول آن مستطیع خواهد شد قبولش الزم نیست، و 

برای  دینمایمکسی از او بخواهد که خود را با اجرتی که او را مستطیع 
باشد. بلی اگر  به حالشآن خدمت هم الیق  هرچندخدمت اجیر کند، 

خود را اجیر خدمت در راه حج نمود و بدان مستطیع شد، حج بر او واجب 
 .است

اگر کسی خود را اجیر نیابت حج کند، و با پول نیابت : 32مسأله 
به همان سال باشد حج نیابی  دیمقمستطیع شود، در صورتی که حج نیابی 

را باید مقدم بدارد، و چنانچه استطاعتش تا سال بعد باقی بماند، حج بر 
ا اگر حج نیابی  او واجب است، و چنانچه باقی نماند، واجب نیست، و ام 

بدارد، مگر اینکه برای او  مقدممقید به همان سال نباشد، باید حج خود را 
ی آینده حج را انجام خواهد داد، که در این هاسالوثوق حاصل شود که در 

م بدارد.  صورت واجب نیست حج خود را مقد 
هرگاه شخصی مالی را قرض کند که وافی به مخارج حج : 33مسأله 

 بعداً قدرت پرداخت آن را  اگرچههد شد، باشد، حج بر او واجب نخوا
وقت پرداخت قرض آن قدر دور باشد که اصاًل  هکنیاداشته باشد، مگر 

 به آن توجه نکنند، که در این صورت حج بر او واجب خواهد شد. عقال
اگر انسان مال وافی به هزینه حج را داشته، و به همان : 34مسأله 

ج بر او واجب نخواهد بود، و اظهر ح بنا برمقدار هم مقروض باشد، 
ی که اگر مقداری طور بههمچنین اگر کمتر از آن مقدار مقروض باشد، 

قرض برداشته شود باقیمانده آن وافی به هزینه حج نباشد، که در این 
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وقت  نکهیاصورت هم حج بر او واجب نخواهد بود، و فرقی نیست بین 
در وقت پرداخت دور پرداخت بدهی رسیده باشد یا نه، مگر اینکه آن ق

به آن توجه نکنند، مانند پنجاه سال، و همچنین فرقی  عقالباشد که اصاًل 
ل قرض گرفته باشد و بعدًا آن مال را  آورد یا  به دستنیست بین اینکه او 

به عکس آن باشد، در صورتی که تقصیری از او در مقروض شدنش بعد از 
 آوردن آن مال سر نزده باشد. دست

انسان خمس یا زکات بدهکار باشد، و اموالی  هرگاه :35مسأله 
داشته باشد که اگر خمس یا زکات را از آنها بدهد ما بقی کفاف هزینه حج 
را نخواهد داد، واجب است خمس یا زکات را بدهد و حج بر او واجب 
نخواهد بود، و فرقی نیست بین آنکه خمس یا زکات در عین مالش باشد یا 

 .اشذمهدر 
 اشخصی که حج بر او واجب شده، و خمس یا زکات ی: 36مسأله 

واجب دیگر بدهکار است، الزم است آنها را بدهد، و تأخیر در  حقوق
ساتر او در طواف یا  هرگاهپرداخت آنها به خاطر سفر حج جایز نیست، و 

از مالی باشد که خمس یا مانند آن از حقوق  اشیقرباننماز طواف، یا پول 
آن تعلق گرفته، حکمش حکم مغصوب است که در مسأله  شرعیه واجبه به

 ( گذشت.30)
انسان مالی داشته باشد، و نداند که کفاف مخارج  هرگاه: 37مسأله 

 احتیاط واجب است فحص و تحقیق کند. بنا بریا نه،  دهدیمحج را 
اش نیست، و دسترسانسان مالی دارد که در  هرگاه: 38مسأله 

، دهدیماش است کفاف مخارج حج را ه در دسترسیی یا با مالی کتنهابه
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ف کند،  با وکالت دادن به کسی برای  هرچندپس اگر نتواند در آن مال تصر 
فروشش در جای خودش، حج بر او واجب نیست، و چنانچه بتواند 

 واجب است.
هرگاه انسان مالک مالی شود که کفاف هزینه حج را : 39مسأله 

ر روزهای آن را داشته باشد، حج بر او بدهد، و قدرت رفتن به حج د
واجب است پس اگر در آن مال تصرفی کند که از استطاعت خارج شود و 
نتواند تدارک کند، و برای او مشخص شده باشد که قدرت رفتن به حج در 

اظهر حج در ذمه او مستقر است، ولی  بنا برروزهای آن را داشته است، 
باشد، حج در ذمه او مستقر  اگر قدرت رفتن برای او مشخص نشده

نیست، و در صورتی که برای او مشخص شده باشد، اگر در آن مال 
تصرفی کرد که از استطاعت خارج شد، مانند آنکه آن را به کمتر از قیمت 
ف مذکور صحیح  واقعی فروخت و یا اینکه آن را بدون عوض بخشید، تصر 

است، در صورتی که  در از بین بردن استطاعت خود گناهکار اگرچهاست، 
 با سختی و مشقت نداشته باشد. هرچندقدرت رفتن به حج 

ظاهر این است که مالک بودن زاد و راحله معتبر نیست، : 40مسأله 
نزد انسان مالی باشد که به او اجازه تصرف در آن را داده باشند  هرگاهپس 

و حج بر او واجب است، البته در صورتی که کفاف مخارج حج را بدهد 
شرایط دیگر را نیز دارا باشد، بلی خروج برای حج تنها در صورتی واجب 

ـ برای صاحب اجازه نباشد،  شرعاً  است که اجازه ذکر شده قابل برگشت ـ
 و یا اطمینان داشته باشد که بر نخواهد گشت.

همچنان که در وجوب حج داشتن توشه و وسیله سواری : 41مسأله 
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رط است داشتن آنها تا فارغ شدن از انجام و مخارج حج در هنگام رفتن ش
اعمال نیز شرط است، پس اگر توشه و یا وسیله سواری قبل از سفر یا در 

 شودمیحین سفر تلف شد، حج بر او واجب نیست، و از این تلف معلوم 
ل استطاعت نداشته است، همچنین است  بدهی قهری پیدا  هرگاهکه از او 

ال کسی را تلف کند و ضامن شود برای کند، مثل اینکه از روی خطا م
صاحب مال بدل آن را، بلی تلف کردن عمدی وجوب حج را از بین 

به سختی  هرچند، بلکه حج بر او مستقر است، و الزم است حج را بردینم
ا اگر در حین انجام اعمال، یا بعد از اتمام آنها هزینه  جابهباشد  آورد. و ام 

 جامالی که در شهر خود برای زندگی  بازگشتش به وطن تلف شود، یا
ل مستطیع نبوده،  کندنمیتلف شود، این تلف کشف  گذاشته از اینکه از او 

بلکه در این صورت حجش کافی است، و بعد از آن حجی بر او واجب 
 نیست.

اگر انسان مالی داشته باشد که به مقدار مصارف حج : 42مسأله 
و یا جاهل به وجوب حج یا غافل  باشد، ولی جاهل به آن یا غافل بوده،

مال تلف شد و استطاعتش از بین رفت، دانست و یا  نکهیابوده، و بعد از 
ر نباشد و معذور  یادش آمد، پس اگر در جهل و غفلتی که ذکر شد مقص 
ر نباشد، و در هنگام داشتن مال  باشد حج بر او مستقر نیست، و اگر مقص 

هر این است که حج بر ذمه وی وجوب را داشته است، ظا طیشرابقیه 
 مستقر است.
همچنان که استطاعت به داشتن زاد و راحله محقق : 43مسأله 

، به بذل و دادن کسی خود زاد و راحله یا قیمت آنها را نیز محقق شودمی
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، و فرقی نیست در آنچه ذکر شد بین آنکه دهنده یک نفر یا چند شودمی
هده گرفتن مخارج حج او را بدهد و نفر باشد، پس اگر کسی پیشنهاد به ع

ملتزم به زاد و راحله و مخارج زندگی عائله او بشود، و اطمینان به باقی 
، و شودمیماندن بذل کننده بر تعهدش داشته باشد، حج بر او واجب 

همچنین اگر به او مالی داده شود که در حج صرف نماید و آن مال کفاف 
هد، و فرقی در آنچه ذکر شد بین اباحه هزینه حج و زندگی عائله وی را بد

 )در اختیار گذاشتن( و تملیک نیست.
ی که برای اباحه کننده آن قابل برگشت باشد شرعًا و ااباحهبلی در 

ـ  یعنی تملیکی که از طرف مقابل قابل فسخ باشد شرعاً  تملیک متزلزل ـ
 .شودمی( ذکر شده جاری 40و  29همان حکمی که در مسأله )

را کسی به او  اشماندهیباقمقداری از هزینه حج را داشته باشد و و اگر 
ا اگر کسی هزینه رفتن را فقط به او  بذل کند، حج بر او واجب است، و ام 

 بنا بربذل کند، و هزینه برگشتن را نداشته باشد، حج بر او واجب نیست، 
 ( گذشت. و همچنین اگر نفقه و مخارج عیالش22تفصیلی که در مسأله )

خودش آن را داشته باشد، یا اینکه حتی در  نکهیارا تا برگشتن ندهند، مگر 
به علت ترک  نکهیاصورت نرفتن به حج قدرت تأمین آن را نداشته باشد، یا 

عیال بدون نفقه و مخارج، در حرج و مشقت قرار نگیرد، و عیالش هم 
 واجب النفقه بر او نباشد.

ری مالی وصیت کند که شخصی برای شخص دیگ هرگاه: 44مسأله 
با آن حج نماید، در صورتی که آن مال به مقدار هزینه حج و خرج زندگی 

ـ پس از مردن،  تفصیلی که در مسأله قبل گذشت بنا بر عائله وی باشد ـ
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. و همچنین اگر شودمیحج بر شخصی که وصیت برای او شده واجب 
متولی وقف یا شخصی مالی را برای حج وقف یا نذر یا وصیت نماید، و 

نذر کننده یا وصی آن مال را به انسان بذل نماید حج بر او واجب خواهد 
 بود.

ـ  به معنایی که در شرط پنجم بیان شد رجوع به کفایت ـ: 45مسأله 
در خصوص روزهای  درآمدشدر استطاعت بذلی شرط نیست. بلی اگر 

ا زندگی آن در بقیه روزهای سال یا بعضی از آنه درآمدحج باشد و با 
ی که اگر به حج برود قدرت تأمین هزینه زندگی در بقیه یا طوربه، کندمی

بعضی از روزهای سال نداشته باشد. در این صورت حج بر او واجب 
را در بقیه روزهای سال هم  اشیزندگنخواهد بود. مگر اینکه مخارج 

ه بدهند که در این صورت واجب خواهد بود. و اگر مالی داشته باشد ک
وافی به هزینه حج نباشد ولی کسری آن را به او بذل کنند، اظهر این است 

ـ داشته باشد حج بر او  به معنایی که گذشت که اگر رجوع به کفایت را ـ
 .شودینم، و اگر نداشته باشد واجب شودمیواجب 

اگر شخصی مالی به انسان ببخشد که با آن به حج برود، : 46مسأله 
د، و اگر بخشنده اختیار را به انسان بدهد، و بگوید واجب است قبول کن

ی به حج نرو، و یا مالی را خواهیمی با این مال به حج برو و خواهیم
ـ قبولش  از دو صورت گذشته کیچیهدر  ببخشد و نامی از حج نبرد ـ

 واجب نیست.
در استطاعت بذلی دین و بدهکاری مانع از استطاعت : 47مسأله 

رفتن به حج مانع از پرداخت بدهی در وقت خودش باشد، نیست، بلی اگر 
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 حال چه وقت آن رسیده باشد یا نه، حج واجب نخواهد شد.
مالی به جماعتی بدهند که یکی از آنها به حج  هرگاه: 48مسأله 

ی نموده و مال را برداشت حج بر او دستشیپبرود، پس اگر یکی سبقت و 
 با برنداشتند کدامچیه، و اگر شودمیواجب و تکلیف از دیگران ساقط 

 کیچیهکه حج بر  است نیابردارد، ظاهر  توانستیمهر یک از آنها  نکهیا
 .شودینممستقر 

با دادن پولی به شخصی، جز حجی که وظیفه آن شخص : 49مسأله 
، پس اگر وظیفه شودینماست در صورت استطاعت حج دیگری واجب 

ِافراد )معنای این دو بعدًا بیان  آن شخص حج تمتع بوده و حج ِقران یا
خواهد شد( به او داده شود بر او واجب نیست که قبول کند، و بالعکس 

حج ِقران یا ِافراد است اگر حج تمتع به او بذل  اشفهیوظیعنی کسی که 
شود قبولش واجب نیست، و همچنین قبول واجب نیست بر کسی که 

ی که حجةاالسالم بر ذمه وی آورد باشد. و اما کس جابهحجةاالسالم را 
آمده یعنی مستطیع شده و حج نرفته و تمکن مالی ندارد در صورتی که به 
او داده شود، و قدرت بر رفتن به حج جز از این راه نداشته باشد، قبولش 
واجب است، و همچنین کسی که حج بر او به نذر یا شبه آن واجب شده و 

 ول کند.تمکن ندارد، در صورت بذل مال باید قب
به کسی مالی داده شود که با آن حج نماید و آن مال  هرگاه: 50مسأله 

. بلی اگر متمکن از شودمیدر بین راه تلف شود، وجوب حج از او ساقط 
از همان جای تلف مستطیع باشد،  آنکهادامه سفر از مال خود باشد مانند 

از آورد، و این حج مجزی  جابهواجب است ادامه بدهد و حج را 
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حجةاالسالم خواهد بود، چیزی که هست در این صورت وجوب حج 
 مشروط به رجوع به کفایت است، به این معنی

که اگر این شخص پول خود را در راه حج صرف نماید پس از بازگشت 
در نخواهد ماند، ولی اگر بداند که در  اشعائلهدر اداره زندگی خود و 

 خواهد بود.خواهد ماند، ادامه سفر بر او واجب ن
اگر شخصی دیگری را وکیل کند که برای او پولی قرض : 51مسأله 

، واجب نیست بپردازدکرده و با آن به حج برود که بعدًا خودش قرض را 
 شود.قرض نماید، بلی اگر قرض برای او نمود، حج بر او واجب می

ظاهر این است که قیمت قربانی نیز بر دهنده مال است، : 52مسأله 
شخصی مصارف حج را داد و قیمت قربانی را نداد، در وجوب حج  و اگر

بر گیرنده در این صورت اشکال است، مگر در صورتی که خود توانائی 
خرید آن را از مال خود داشته باشد. بلی اگر پرداخت قیمت قربانی 
موجب حرج و مشقت باشد قبول بر او واجب نخواهد بود. و اما کفارات، 

 بر گیرنده واجب باشد، نه بر دهنده. ظاهر این است که
یعنی حجی که انسان با پول دیگری که به او  حج بذلی ـ: 53مسأله 

کند، و اگر گیرنده پس از می حجةاالسالمـ کفایت از  بخشیده به جا آورد
 این حج خودش مستطیع شد دیگر حجی بر او واجب نخواهد شد.

رجوع کند، خواه  تواند او بخشش خودبخشنده مال می: 54مسأله 
قبل از آنکه گیرنده داخل احرام شود یا بعد از آن، ولی اگر بعد از دخول در 

اظهر بر گیرنده واجب است حج را تا آخر به جا  بنا براحرام رجوع کند، 
اتمام آن موجب حرج  نکهیاآورد اگرچه مستطیع نباشد فعاًل، ولی به شرط 
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ست، که آنچه او برای اتمام و مشقتی برای او نشود، و بخشنده ضامن ا
حج و برگشتن خرج نموده بدهد. و چنانچه بخشنده در بین راه رجوع 

 نمود، باید هزینه بازگشت گیرنده را بدهد.
هرگاه به کسی از سهم سبیل الله زکات داده شود که در : 55مسأله 

 بنا برراه حج صرف نماید، و در آن مصلحت عامه باشد و حاکم شرع هم 
شود، ولی اگر از بدهد، حج بر او واجب می آن راواجب اجازه احتیاط 

داده شود، و شرط شود که در راه  فقرا زکاتسهم سادات خمس یا از سهم 
حج صرف نماید، چنین شرطی صحیح نیست، و استطاعت بذلی به آن 

 شود.حاصل نمی
چنانچه به انسان مالی داده شد، و با آن حج نمود، و بعدًا : 56مسأله 

نیست،  حجةاالسالمعلوم شد که آن مال غصبی بوده، این حج مجزی از م
و مالک آن مال حق دارد به دهنده یا گیرنده رجوع نماید، لکن اگر به 

تواند به دهنده رجوع کند اگر غصب بودن را گیرنده رجوع کرد، گیرنده می
ده نمی دانسته، و چنانچه می دانسته و با آن به حج رفته حق رجوع به دهن

 را ندارد.
اگر کسی مستطیع نباشد و حج مستحبی برای خود : 57مسأله 

حج نموده، حجش کفایت  اجارهانجام دهد، یا به جای دیگری تبرعًا یا به 
کند، پس در صورتی که بعدًا مستطیع شود باید حج را نمی حجةاالسالماز 

 به جا آورد.
ت به عنوان مستطیع نیس نکهیاچنانچه کسی به اعتقاد : 58مسأله 

استحباب به حج رفت، و قصد اطاعت امری که فعاًل متوجه او است را 
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کند، و حج نمود، و بعدًا معلوم شد مستطیع بوده، حجش کفایت می
 دیگری بر او واجب نیست.

تواند بدون اذن شوهر در صورتی که زن مستطیع شود می: 59مسأله 
تواند زن خود را از نمیاو شرط نیست، و همچنین شوهر،  و اذنحج نماید 

تواند در صورتی که وقت وسعت واجب دیگر منع نماید، بلی می هایحج
دارد او را نگذارد با اولین قافله حرکت کند. و زنی که از شوهر خود طالق 

ه او تمام نشده، مانند زن   شوهردارگرفته، و طالقش رجعی است، و عد 
 است.

حرم شرط نیست، در در وجوب حج بر زن داشتن م: 60مسأله 
صورتی که مأمون بر نفس خود باشد، و اگر نباشد و بر خود بترسد، الزم 
است کسی به همراه خود داشته باشد که با بودن او بر نفس خود مأمون 

که به اجرت باشد، البته در صورتی که متمکن از اجرت  هرچندباشد، 
 دادن باشد، وگرنه حج بر او واجب نخواهد بود.

کسی که نذر کرده است هر ساله روز عرفه حضرت سید : 61مسأله 
ـ و بعد از این نذر  مثالً  الشهداء )علیه السالم( را در کربال زیارت کند ـ

شود، و همچنین است مستطیع شود، نذرش منحل و حج بر او واجب می
 حج باشد. مزاحمهر نذری که 
ه شخص مستطیع در صورتی که توانایی حج را داشت: 62مسأله 

باشد، باید شخصًا به حج برود، و حج شخص دیگری از طرف او تبرعًا یا 
 کند.با اجرت کفایت نمی

کسی که حج بر ذمه وی مستقر شده، و شخصًا نتواند به : 63مسأله 
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علت بیماری یا پیری یا مانعی دیگر حج را به جا آورد، یا حج نمودن 
واند حج نمایت بدون بعدًا بت نکهیابرایش مشقت و حرج داشته، و امید 

مشقت و حرج نیز نداشته باشد، در این صورت واجب است برای خود 
نائب بگیرد. و همچنین کسی که دارا و ثروتمند است ولی توانایی مباشرت 

، و شودمیاعمال حج را ندارد، یا مباشرت موجب حرج و مشقت برای او 
 وجوب نایب گرفتن فوری است مانند فوریت خود وجوب حج.

در صورتی که نایب از طرف کسی که توانایی نداشت : 64مسأله 
شخصًا به حج برود حج نمود، و شخصی که حج از طرف او انجام شده در 

 هرچند کندمیحالتی که عذرش باقی بود فوت نمود، حج نایب کفایت 
حج بر ذمه وی مستقر شده باشد، و اما اگر اتفاقًا قبل از مردن عذر 

ین است که شخصًا در زمان تمکن حج نماید. و شد، احوط ا برطرف
شود، بر شخصی که نیابت  برطرفچنانچه بعد از ُمحرم شدن نایب عذرش 

احوط  بنا بر اگرچهاز طرف او انجام شده واجب است شخصًا حج نماید. 
 واجب است که نایب نیز عمل حج را تمام نماید.

تمکن کسی که شخصًا از حج نمودن معذور است و : 65مسأله 
نایب گرفتن هم ندارد وجوب )نایب گرفتن( ساقط است، ولی واجب است 
بعد از فوتش حج از طرف او قضا شود، در صورتی که حج بر او مستقر 
شده باشد، و اگر مستقر نبوده واجب نیست، و اگر متمکن از نایب گرفتن 

 بوده و نایب نگرفت تا فوت نمود، واجب است از طرف او قضا شود.
اگر نایب گرفتن واجب شد و نایب نگرفت، ولی شخصی : 66 مسأله

احوط نایب  بنا بر، و کندنمیتبرعًا از طرف او حج به جا آورد کفایت 
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 گرفتن بر خودش واجب است.
از میقات نایب بگیرد، و  کندمیدر نایب گرفتن کفایت : 67مسأله 

 واجب نیست از شهر خود نایب بگیرد.
مستقر بوده، اگر بعد از احرام  اشذمهکسی که حج بر : 68مسأله 

، خواه حجش حج تمتع، کندمی حجةاالسالمحج در حرم بمیرد کفایت از 
خواه ِقران و خواه ِافراد باشد، و اگر فوتش در اثنای عمره تمتع بوده کفایت 

، و قضا از او واجب نیست، و اگر قبل از آن بمیرد دینمایماز حجش نیز 
فوتش بعد از احرام و قبل از  هرچند، شودیمقضا از طرف او واجب 

 دخول حرم، یا بعد از دخول حرم بدون احرام باشد.
و ظاهر این است که این حکم اختصاص به حجةاالسالم دارد. و در 

. بلکه در عمره مفرده شودینمحجی که به نذر یا افساد واجب شده جاری 
 .شودینمکم به کفایت در هیچ یک از اینها ح نیبنابرا، شودینمنیز جاری 

ا کسی که بعد از احرام بمیرد و حج از سالهای پیش بر   اشذمهو ام 
مستقر نبوده، چنانچه فوتش بعد از دخول حرم باشد، حج وی کفایت از 

کند، و اگر قبل از آن باشد، ظاهر این است که قضا از حجةاالسالم می
 طرف او واجب نیست.

 اگرچهد حج بر او واجب است. کافری که مستطیع باش: 69مسأله 
تا کافر است حجش صحیح نیست، و اگر پس از زوال استطاعت مسلمان 

 شود حج بر واجب نخواهد بود.
حج بر مرتد )کسی که از دین اسالم برگشته( واجب : 70مسأله 

شود، ولی در حال ارتداد چنانچه حج نماید حجش صحیح نخواهد می
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اقوی  بنا برحجش صحیح خواهد بود و توبه کرد و حج نمود  هرگاهبود، 
 باشد.حکم ذکر شده شامل مرتد فطری نیز می

مسلمان غیر شیعه اگر به حج رفته باشد و بعدًا شیعه : 71مسأله 
شود، اعاده حج بر او واجب نیست، ولی این حکم در صورتی است که 
حج را بر طبق مذهب خود صحیح به جا آورده باشد، و همچنین اگر بر 

مذهب شیعه صحیح به جا آورده و قصد قربت از او حاصل شده طبق 
 باشد.

حج بر کسی واجب شده و در به جا آوردنش  هرگاه: 72مسأله 
اهمال و تأخیر کرد تا استطاعتش از بین رفت، واجب است حج را به هر 

باشد، و چنانچه قبل از حج  سختیترتیبی که شده به جا آورد حتی اگر با 
که از ترکه وی حج را قضا نمایند. و چنانچه کسی  بمیرد، واجب است

بدون اجرت بعد از فوتش به جای او حج نماید، صحیح و کافی خواهد 
 بود.



 

 

 
 
 

 وصیت به حج

باشد و مرگش اش میکسی که حجةاالسالم بر ذمه: 73مسأله 
نزدیک شود، چنانچه مالی دارد که وافی به هزینه حج باشد، بر او الزم 

هد که اطمینان برایش حاصل شود که پس از مرگش حج را است ترتیبی د
دهند، اگرچه با وصیت نمودن به حج در حضور شهود از طرف او انجام می

باشد، و اگر مالی نداشته باشد و احتمال دهد که شخصی مجانًا از طرفش 
 واجب است که وصیت نماید. بازهمانجام دهد، 

شده باشد، بمیرد، واجب و اگر شخصی که حجةاالسالم بر او مستقر 
وصیت نکرده باشد،  اگرچهاست حجش را از اصل اموالش قضا نمایند، 

شود در صورتی که وصیت نموده همچنین حجش از اصل میراث خارج می
ولی مقید به ثلث خود نکرده است، و اگر وصیت نموده ولی مقید به ثلث 

وده، در این خود نکرده است، و اگر وصیت نموده و مقید به ثلث هم نم
اش( وافی به مخارج حج باشد، واجب صورت اگر ثلثش )یک سوم دارائی

است حج را از ثلث اخراج نمایند، و بر سایر چیزهایی که به آنها وصیت 
کرده مقدم است، و اگر ثلث وافی به آن نباشد، الزم است کمبود را از اصل 

 تکمیل نمایند. اشییدارا
حجةاالسالم بر ذمه وی باشد و نزد اگر کسی بمیرد و : 74مسأله 

شخصی ودیعه و امانتی داشته باشد، بعض علماء فرموده اند که اگر 
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احتمال بدهد که چنانچه آن ودیعه را به ورثه اش برگرداند حج را به جا 
بلکه واجب است که مال امانت  زیجانخواهد آورد، در این صورت برای او 

به اینکه خود با مال مذکور از  ی حج صاحب امانت نماید،قضارا مصرف 
طرف او حج نماید، و یا اینکه کسی را اجیر این کار کند، و چنانچه چیزی 
از امانت زیاد آمد، زیادی را به ورثه او بدهد، ولی این حکم خالی از 

 اشکال نیست.
کسی که بمیرد و حجةاالسالم بر ذمه وی باشد، و : 75مسأله 

باشد، و دارائی او کفاف تمام اینها را خمس و زکات نیز بر ذمه داشته 
ندهد، پس اگر مالی که خمس یا زکات به آن تعلق گرفته موجود باشد، 
باید خمس و زکات را بر حج مقدم بدارند و آنها را بپردازند، و اگر خود آن 
مال موجود نباشد و خمس و زکات به ذمه وی منتقل شده باشد، حج بر 

دین و بدهی بر ذمه میت باشد، بعید نیست که  آنها مقدم خواهد بود، و اگر
 دین مقدم بر حج باشد.

کسی که بمیرد و حجةاالسالم بر ذمه وی باشد، برای : 76مسأله 
مشغول است به طوری در  به حجنیست تا زمانی که ذمه او  زیجاورثه 

ف نمایند که منافی با  ی حج میت از میراث باشد و فرقی قضامیراث تصر 
هزینه حج مساوی میراث باشد یا کمتر از آن. بلی در صورتی نمی کند که 

که هزینه حج کمتر از میراث باشد، مانعی ندارد ورثه در مقدار زائد بر 
 این تصرف تلف شود. اگرچههزینه حج تصرف نمایند، 

کسی که بمیرد و حجةاالسالم بر ذمه وی باشد، و میراث : 77مسأله 
جب است در صورتی که بدهی یا خمس وی به مقدار هزینه حج نباشد، وا
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یا زکات داشته باشد در آنها صرف شود، و اگر نداشته باشد میراث برای 
ورثه است، و بر ورثه واجب نیست کمبود هزینه حج را از مال خود تکمیل 

 نمایند تا به وسیله آن حج او را انجام دهند.
واجب کسی که بمیرد و حجةاالسالم بر ذمه وی باشد، : 78مسأله 

نیست از وطن نایب بگیرند، بلکه نایب گرفتن از میقات کافی است، 
نزدیکترین میقات ها به مکه باشد، بلی احوط این است که از  اگرچه

وطن، نایب گرفته شود. و اگر میراث میت وافی به مصارف حج باشد، از 
هر میقاتی که نایب گرفته شود کافی است، اگرچه ارزانترین آنها باشد، 

ی احوط و اولی این است که از وطن نایب گرفته شود، در صورتی که ول
میراث گنجایش حج از وطن و غیر آن، از واجباتی که باید ذمه را از آنها 
فارغ نمود داشته باشد، ولی اجرت بیشتر از میقات نباید از سهم وارثان 

 د.گردصغیر کسر گردد بلکه از سهم وارثان بالغ، با رضایت آنها کسر می
کسی که بمیرد و حجةاالسالم بر ذمه وی باشد و میراث : 79مسأله 

او وافی به هزینه حج باشد، احوط این است که فورًا برای فارغ شدن ذمه 
او اقدام نمایند، اگرچه با اجیر گرفتن از میراثش باشد، و اگر در همان سال 

ه از اول اجیر و نایب گرفتن از میقات ممکن نباشد، احوط این است ک
وطنش نایب بگیرند و تا سال آینده به تأخیر نیندازند، اگرچه بدانند که 
نایب گرفتن از میقات در سال بعد ممکن است، ولی مقدار زائد بر استیجار 

 از میقات نباید از سهم نابالغان ورثه کسر شود.
کسی که بمیرد و حجةاالسالم بر ذمه وی باشد و میراث : 80مسأله 

ارف حج باشد، اگر نایبی پیدا نشود مگر به بیشتر از مقدار او وافی به مص
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معمول، احتیاط این است که نایب گرفته شود، و برای صرفه جوئی بر ورثه 
تا سال آینده به تأخیر انداخته نشود، ولی در این صورت زائد بر اجرت 

 معمول از سهم نابالغان ورثه نباید حساب شود.
ضی از ورثه وی اقرار کنند که کسی که بمیرد و بع: 81مسأله 

حجةاالسالم بر ذمه متوفی بوده و سایر ورثه منکر آن باشند، بر اقرار کننده 
واجب نیست مگر پرداخت سهم خود از هزینه حج معادل سهمش از 
ارث، مثاًل اگر نصف ارث مال او باشد نصف هزینه هم به عهده او است، 

با کامل نمودن کسری آن به  پس اگر سهمش وافی به هزینه حج بود اگرچه
ـ اجیر گرفتن  یا به وسیله دیگری ـوسیله پرداخت مجانی شخص دیگری 

بر او واجب خواهد شد، و اگر وافی نبود واجب نخواهد شد، و بر اقرار 
کننده واجب نیست که کسری را از سهم االرث یا مال شخصی خودش 

 جبران نماید.
م بر ذمه وی باشد، چنانچه کسی که بمیرد و حجةاالسال: 82مسأله 

کند و واجب نیست شخصی بدون اجرت به جای او حج نمود کفایت می
که از میراثش برای او نایب بگیرند، و همچنین اگر وصیت به حج از ثلث 
خود نماید و شخصی حج را به جای او بدون اجرت به جا آورد، که در این 

ولی معادل هزینه  صورت هم واجب نیست از ثلث برایش نایب بگیرند،
حج از ثلث حق ورثه نخواهد بود، بلکه باید در خیراتی مصرف شود که به 

 نظر میت نزدیکتر باشد.
کسی که بمیرد و حجةاالسالم بر ذمه وی باشد و وصیت : 83مسأله 

نموده که از وطنش نایب گرفته شود واجب است از وطن نایب گرفته شود، 
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شود، و چنانچه فقط وصیت خارج می ولی مازاد بر اجرت میقات از ثلث
شود. به حج نموده و چیزی تعیین نکند به نایب گرفتن از میقات اکتفا می

ی باشد که مراد وی استیجار و نایب گرفتن از انهیقرمگر در صورتی که 
وطن باشد، مثل اینکه مقداری از مال را تعیین کند که مناسب حج از وطن 

 باشد.
به حج از وطن نماید، ولی وصی یا وارث  وصیت هرگاه: 84مسأله 

کسی را از میقات اجیر نماید، در صورتی که اجاره از مال میت باشد اجاره 
 شود.باطل است، ولی ذمه میت با عمل اجیر از حج فارغ می

چنانچه وصیت به حج از وطنی غیر وطن خود نماید، : 85مسأله 
ـ  مثالً  نجف ـمثل اینکه شخصی که اهل مشهد است وصیت کند از 

برایش نایب بگیرند، عمل به این وصیت واجب است، و مازاد بر اجرت 
 شود.حج میقاتی از ثلثش اخراج می

اگر وصیت کند که برای حجةاالسالم از طرف او نایب : 86مسأله 
گرفته شود و اجرت را نیز تعیین نموده باشد، عمل به این وصیت واجب 

شود، در صورتی که بیش از برداشته میاز اصل میراث  اشنهیهزاست، و 
اجرت معمولی عمل وصیت شده نباشد، و اگر بیش از آن بود تفاوتش از 

 ثلث خواهد بود.
وصیت کند که از مال معینی برایش حج بجا آورند  هرگاه: 87مسأله 

و وصی بداند که به آن مال خمس یا زکات تعلق گرفته، واجب است اول 
داده و باقیمانده را صرف در راه حج نماید، و خمس یا زکات آن مال را 

چنانچه کفایت مصارف حج نکند، الزم است کمبود را از اصل میراث 
جبران نماید، در صورتی که حجی که وصیت کرده حجةاالسالم باشد، و 



 39  ...............................................................................................  به حج تیوص

 

اگر حجةاالسالم نباشد باقیمانده در خیراتی باید مصرف شود که به قصد 
ه وصیت به نحو تعدد مطلوب باشد، یعنی میت نزدیکتر باشد، در صورتی ک

فرض حجةاالسالم  برحسبکه  قصد میت از وصیت به حج ـ نکهیا
ـ دو مطلب باشد، یکی خوِد انجام شدن کار خیر و دوم اینکه این  نیست

کار خیر حج باشد، ولی اگر به نحو تعدد مطلوب نباشد باقیمانده مال 
 معین جزء میراث و برای وارث خواهد بود.

در صورتی که نایب گرفتن برای حج از طرف میت به : 88سأله م
وصیت یا غیر وصیت واجب شده باشد، و کسی که واجب بود نایب بگیرد 
سهل انگاری و اهمال نموده، و مالی که برای حج در نظر گرفته شده بود 
تلف شود، این شخص ضامن خواهد بود، و بر او واجب است که از مال 

 گیرد.خود برایش نایب ب
در صورتی که ثبوت و استقرار حج بر ذمه میت معلوم و : 89مسأله 

به جا آوردنش مشکوک باشد، واجب است از طرف او به جا آورده شود، 
 گردد.و هزینه اش از اصل میراث خارج می

 نیبنابراشود، به مجرد اجیر گرفتن ذمه میت فارغ نمی: 90مسأله 
ر یا بدون آن حج را به جا نیاورده، اگر دانسته شود که اجیر به جهت عذ

واجب است دوباره اجیر گرفته شود، و مخارج اجیر گرفتن بار دوم از اصل 
شود. و در صورتی که اجرت اولی از مال میت بوده و میراث برداشت می

 پس گرفتنش ممکن باشد الزم است پس گرفته شود.
ب است اظهر واج بنا براگر اجیرهای متعددی باشد، : 91مسأله 

کسی را اجیر کند که از حیث فضیلت و شرف اجیر نمودن او منافی با 
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شؤون میت نباشد، اگرچه غیر او اجرتش کمتر باشد، و اگرچه اجیر گرفتن 
از اصل میراث باشد و از ثلث نباشد و در ورثه نابالغ و یا بالغ ناراضی 

 باشد.
ء و ادا بلی اجیر گرفتن به نحوی که گذشت در صورتی که مزاحم با

پرداخت بعضی از واجبات مالی متعلق به ذمه میت، مانند قرض و زکات 
باشد مشکل است، و همچنین اگر مزاحم با غیر واجب مالی از چیزهایی 

 که به آنها وصیت نموده است باشد.
در وجوب اجیر گرفتن از وطن یا میقات تقلید یا اجتهاد : 92مسأله 

پس چنانچه عقیده میت وجوب حج شود نه خود میت، وارث مراعات می
از وطن بوده و عقیده وارث جواز استیجار از میقات باشد، بر وارث واجب 

 نیست از وطن اجیر بگیرد.
حجةاالسالم بر ذمه میت باشد و میراثی نداشته  هرگاه: 93مسأله 

باشد، بر وارث واجب نیست که برای او اجیر بگیرد. بلی بر مؤمنین 
 ـ مستحب است ذمه او را فارغ نمایند. مخصوصًا نزدیکانش ـ

هرگاه میت وصیت به حج بنماید، پس اگر دانسته شود : 94مسأله 
که حجی که وصیت به آن کرده حجةاالسالم بوده، الزم است هزینه آن از 
اصل میراث برداشته شود، مگر در صورتی که خودش تعیین کرده باشد که 

شود، و اما اگر ز ثلث برداشته میاز ثلث برداشته شود، که در این صورت ا
دانسته شود که حجی که وصیت نموده حجةاالسالم نیست یا شک در آن 

 شود.حاصل شود، در این صورت هزینه حج از ثلث برداشته می
هرگاه وصیت به حج نموده و شخص بخصوصی را برای : 95مسأله 
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، پس به جا آوردن حج تعیین کرده باشد، الزم است عمل به وصیت شود
اگر آن شخص قبول نکرد مگر اینکه اجرتی بیش از مقدار متعارف به او 

 بدهند، مقدار
شود اگر حجی را که وصیت نموده زیادی از ثلث برداشته می

حجةاالسالم باشد، و چنانچه آن هم ممکن نباشد، دیگری را به همان 
ه مقدار متعارف اجیر نمایند، در صورتی که وصیت به حجةاالسالم نمود

باشد، یا وصیت به نحو تعدد مطلوب باشد، یعنی اینکه قصد میت از 
وصیت به حج و تعیین شخص دو مطلب باشد، یکی اصل انجام شدن حج 

 حج توسط شخص معین انجام شود. نکهیاو دیگری 
هرگاه وصیت به حج نموده و اجرتی تعیین کند که هیچ : 96مسأله 

از مقدار متعارف باشد، پس اگر  کس رغبت به آن نداشته باشد، یعنی کمتر
حجی که وصیت نموده حجةاالسالم باشد، الزم است کمبود را از اصل 
میراث جبران نموده، و چنانچه حجةاالسالم نباشد الزم است اجرتی که 
تعیین نموده در خیراتی مصرف شود که به قصد میت نزدیکتر باشد، در 

قصد میت از  نکهیای صورتی که وصیت به نحو تعدد مطلوب باشد، یعن
 نکهیاوصیت به حج دو مطلب باشد، یکی اصل انجام شدن کار خیر و دوم 

این کار خیر حج باشد، ولی اگر به نحو تعدد مطلوب نباشد، وصیت باطل 
 و اجرت تعیین شده جزء میراث است.

ـ بفروشد به مبلغی، و با  مثالً  اگر کسی منزل خود را ـ: 97مسأله 
اشد که آن مبلغ را پس از مردنش صرف در حج از مشتری شرط کرده ب

طرفش بنماید، در این صورت قیمت منزل جزء میراث خواهد بود، پس 
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اگر آن حج حجةاالسالم بوده باشد شرط مزبور الزم شده و واجب است 
قیمت منزل صرف اجرت حج شود، در صورتی که بیش از اجرت متعارف 

متعارف از اصل میراث و مازاد بر آن نباشد، چنانچه بیش از آن باشد مقدار 
شود، و اگر آن حج حجةاالسالم نبوده، باز هم شرط از ثلث حساب می

الزم است و تمام اجرت حج که همان قیمت منزل است از ثلث حساب 
شود، و چنانچه ثلث کمتر از آن اجرت و قیمت باشد شرط مذکور در می

 مازاد بر ثلث الزم العمل نخواهد بود.
ـ به دیگری مصالحه  مثالً  هرگاه شخصی منزل خود را ـ: 98 مسأله

کند به شرط آنکه پس از مردنش برای او حج به جا آورد، چنین شرطی 
صحیح و الزم خواهد بود، و آن منزل از ملک مصالح و شرط کننده خارج 

آن حج، حج مستحبی  هرچندشده و از میراث محسوب نخواهد بود، 
ن منزل نخواهد شد، و همچنین است اگر باشد و حکم وصیت شامل آ

منزل خود را به دیگری واگذار و تملیک نماید به شرط آنکه آن را فروخته و 
قیمتش را صرف حج برای او پس از مردنش بنماید، پس تمام اینها صحیح 

چیزی که شرط شده عمل مستحبی باشد، و  هرچندو الزم خواهد بود، 
ت. و اگر طرف مقابل از عمل به شرط ورثه حقی در آن منزل نخواهد داش

تخلف نمود، ورثه حق به هم زدن معامله را ندارند بلکه ولی میت خواه 
تواند معامله را فسخ نماید و اگر فسخ وصی او باشد خواه حاکم شرع، می

نمود، آن مال به ملک میت برمی گردد سپس جزء میراث و برای ورثه 
 خواهد شد.

رد و دانسته نشود که برای حج موصی هرگاه وصی بمی: 99مسأله 
قبل از مردن اجیر گرفته یا نه، در صورتی که وصیت به حجةاالسالم باشد 



 43  ...............................................................................................  به حج تیوص

 

واجب است از اصل میراث اجیر گرفته شود. و اگر غیر حجةاالسالم باشد 
باید از ثلث اجیر گرفته شود. و چنانچه وجهی که بابت حج در نظر بوده 

شود، اگرچه احتمال برود اشد اخذ میوصی آن را قبض کرده و موجود ب
که وصی از مال خود اجیر گرفته و بعدًا مال موصی را برای خود به جای 
آن برداشته، و اگر موجود نباشد ضمانتی بر وصی نخواهد بود، زیرا که 

 بدون سهل انگاری نزد او تلف شده باشد. رودیماحتمال 
رفته شده بدون چنانچه مالی که برای حج در نظر گ: 100مسأله 

سهل انگاری در نگهداری آن در دست وصی تلف شود، وصی ضامن 
نخواهد بود، و واجب است از بقیه میراث اجیر گرفته شود، در صورتی که 
حج وصیت شده حجةاالسالم باشد، و چنانچه حجةاالسالم نباشد از بقیه 

شد باید ثلث باید اجیر گرفته شود، و چنانچه بقیه بین ورثه تقسیم شده با
اجرت اجیر از آنها به نسبت پس گرفته شود، یعنی اینکه کسی که نصف 

ـ باید نصف اجرت را بدهد. و همچنین اگر کسی  مثالً  بقیه را برداشته ـ
برای حج اجیر شده و قبل از به جا آوردن حج بمیرد و میراثی نداشته باشد 

 .یا داشته ولی گرفتن از آن ممکن نباشد
ه مال قبل از اجیر گرفتن در دست وصی تلف شود هرگا: 101مسأله 

و دانسته نشود که تلف در اثر سهل انگاری بوده، جایز نیست تاوان و بدل 
 آن از وصی گرفته شود.

اگر کسی وصیت کند که فالن مقدار از مال در غیر : 102مسأله 
حجةاالسالم صرف شود، و احتمال برود آن مقدار بیشتر از ثلث است، 

 ت تمام آن صرف شود مگر با رضایت ورثه.جایز نیس



 

 

 
 
 

 احکام نیابت

 در نیابت چند چیز معتبر است:: 103مسأله 
کند، چه ، پس حج بچه نابالغ به جای دیگری کفایت نمیاّول: بلوغ

احتیاط اگر بچه  بنا برهای واجب دیگر، بلکه در حجةاالسالم و چه حج
حکم همین است. بلی  ممیز باشد و خوب و بد را تشخیص دهد باز هم

 بعید نیست که نیابت وی در حج مستحبی با اذن ولی صحیح باشد.
، پس نیابت دیوانه از دیگری کافی نخواهد بود، خواه دیوانه دّوم: عقل

( باشد، اگر عمل در وقت دیوانگی باشد، و گاهبهگاههمیشگی یا ادواری )
 اما نایب شدن سفیه عیبی ندارد.

نایب باید مؤمن )عالوه بر خدا و پیغمبر، دوازده ، یعنی سّوم: ایمان
 بنا برامام را نیز قبول داشته( باشد. پس نیابت غیر مؤمن کافی نیست، و 

 کند.عمل را بر طبق مذهب ما به جا آورد کفایت نمی هرچنداحتیاط 
ذمه نایب در سال نیابت مشغول به حج واجب بر خودش  آنکه چهارم:

ا در صورتی که  نباشد در صورتی که وجوب ز بر وی باشد، و ام  آن منج 
باشد، یعنی نداند که حج بر خودش واجب است، نیابتش  به وجوبجاهل 

که  دانستهیماشکال ندارد، و همچنین اگر اغفال از وجوب باشد، یعنی 
 حج بر او واجب است ولی از آن غافل شده است.

پس  و این شرط، شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نایب،
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هرگاه در حالی که حج بر خودش واجب بود از طرف دیگری به حج رفت 
، ولی نایب اجرتی را که قرار داده شده و شودمیذمه منوب عنه فارغ 

مستحق نخواهد بود، بلکه مستحق اجرة المثل خواهد بود. )اجرة المثل 
 یعنی اجرت متعارف(.

ورد اطمینان از در نائب عدالت معتبر نیست، ولی باید م: 104مسأله 
نظر اصل انجام دادن اعمال )مناسک( از طرف منوب عنه باشد، و اگر 
خبر داد که از طرف او انجام داده است و از خبرش وثوق و اطمینان 

 حاصل نشد، در این صورت اکتفا به خبر دادن او اشکال دارد.
شود که نایب عمل وقتی ذمه منوب عنه فارغ و بری می: 105مسأله 

طور صحیح به جا آورد، پس باید نایب اعمال حج و احکامش را  را به
 با تعلیم دیگری در هنگام انجام هر عمل باشد. هرچندبداند 

و در صورت شک در صحیح انجام دادن اعمال )توسط نایب(، هرچند 
این شک ناشی از شک در معرفت نایب به احکام حج باشد، بعید نیست 

ت گذاشته شود.  که بنای بر صح 
نیابت شخص بالغ و عاقل از بچه نابالغ ممیز و دیوانه : 106مسأله 

عیبی ندارد، بلکه اگر دیوانه ادواری باشد و بداند که همیشه زمان 
، واجب است که در زمان باشدمیمصادف با ایام حج  اشیوانگید

سالمتش نائب بگیرد، همچنان که اگر حج بر ذمه او در زمان سالمتش 
واجب است برایش اجیر بگیرند، اگرچه در زمان مستقر شده باشد 

 مرده باشد. اشیوانگید
همجنس و همانند بودن نایب و منوب عنه الزم نیست، : 107مسأله 

 پس نیابت مرد از زن و بالعکس صحیح است.
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نایب گرفتن صروره )کسی که هنوز حج نرفته( برای : 108مسأله 
یا منوب عنه مرد باشد یا  صروره و غیر صروره مانعی ندارد، خواه نایب

زن، و گفته شده است که: نایب گرفتن صروره مکروه است، ولی این 
کراهت ثابت نشده است، بلکه در مورد کسی که عاجز باشد و نتواند 
حجةاالسالم را به جا آورد ولی توانائی مالی داشته باشد، بعید نیست که 

ر مورد کسی که حج بر اولی این باشد که نایب صروره باشد، همچنان که د
 ذمه او مستقر شده و مرده است اولی همین است.

منوب عنه باید مسلمان باشد و نیابت از کافر صحیح : 109مسأله 
نیست، پس هرگاه کافر مستطیعی بمیرد و وارث مسلمان باشد، واجب 
ا ناصبی )کسی که اظهار دشمنی با اهل  نیست برای او نایب بگیرد. و ام 

پدر  نکهیاعلیهم السالم بنماید( نیابت از او جایز نیست مگر بیت و ائمه 
باشد، و در غیر پدر از نزدیکان و ارحام اشکال است. بلی مانعی ندارد که 

 حجی بجا آورده شود و ثواب آن به او اهداء شود.
نیابت از طرف شخص زنده در حج مستحبی مانعی : 110مسأله 

خواه به اجاره، و همچنین در حج ندارد، خواه بدون عوض و مجانی باشد 
واجب، اگر مکلف شخصی را نائب بگیرد، نیابت آن شخص از او مانعی 
ندارد، در صورتی که خودش معذور از مباشرت عمل باشد چنان که 
گذشت، و در غیر آنچه گفته شد نیابت از زنده جایز نیست. و اما نیابت از 

یابت تبرعًا و مجانی باشد و به هر نحو جایز است، خواه ن درهرحالمرده 
 خواه به اجاره، و خواه حج واجب باشد یا مستحب.

ت نیابت قصد نیابت معتبر است، همچنان که : 111مسأله  در صح 
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است به هر نحوی که شد، و  معتبرتعیین منوب عنه و مشخص نمودن او 
الزم نیست نامش بر زبان آورده شود، اگرچه این کار در تمام مواطن و 

 مستحب است. مواقف
همچنان که نیابت بدون اجرت و با اجاره صحیح است : 112مسأله 

به جعاله و شرط ضمن عقد و مانند اینها نیز صحیح است. )جعاله این 
است که شخصی بگوید: هر کس بجای من یا فالن کس حج بجا آورد 

، و شرط ضمن عقد این است که در ضمن عقد دهمیمفالن مبلغ را به او 
، مثاًل فروش منزل یا مغازه، شرط کند که از طرف من یا فالن کس معامله

 حج به جا بیاوری(.
اگر عجز و ناتوانی بر نائب عارض شد به طوری که : 113مسأله 

قدرت انجام بعضی از مناسک حج به طور کلی و یا به طوری که شارع 
مقدس معین نموده است نداشته باشد، ظاهر این است که نائب در این 

آورد. پس در بعضی ال مانند کسی است که از طرف خود حج بجا میح
موارد حجش صحیح و برای منوب عنه کافی خواهد بود و در بعضی دیگر 

تواند به وقوف باطل، مثاًل اگر قدرت بر وقوف اختیاری عرفه پیدا نکرد می
ی اکتفا کند، و حجش صحیح خواهد بود و ذمه منوب عنه فارغ اضطرار

ا اگر قدرت بر هر دو وقوف پیدا نکرد حجش باطل ، شودمی . شودمیو ام 
و در صورتی که از قبل ناتوان بودن شخصی از انجام بعضی از اعمال 

احتیاط جایز نیست  بنا برـ معلوم شود  هر عملی که باشد اختیاری حج ـ
او را اجیر نمود، بلکه اگر چنین شخصی تبرعًا و بدون اجرت به نیابت 

 نمود اکتفا کردن به عملش مشکل است.دیگری حج 
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بلی مانعی ندارد که کسی را اجیر نمود که از قبل معلوم باشد محرمات 
شود، مثل زیر سایه رفتن و مانند آن، خواه معذور بر محرم را مرتکب می

باشد خواه نباشد، و همچنین است کسی که از قبل معلوم باشد بعضی 
جباتی که ترک آنها اگرچه از روی عمد نماید، از واواجبات حج را ترک می

باشد به صحت حج ضرر نمی رساند، مانند طواف نساء و ماندن در منی 
 شبهای یازدهم و دوازدهم.

هرگاه نایب پیش از محرم شدن بمیرد ذمه منوب عنه : 114مسأله 
شود، و واجب است دوباره برایش نایب گرفته شود، البته در فارغ نمی

نایب گرفتن در آن واجب است، و چنانچه پس از چیزی و موردی که 
کند، در صورتی که مردنش پس از احرام بمیرد کفایت از منوب عنه می

احوط، و در این مورد فرقی بین حجةاالسالم و غیر  بنا بردخول حرم باشد 
آن نیست، ولی حکم به کفایتی که ذکر شد در صورتی است که نیابت به 

ا اگر بدون اجرت باشد، حکم به کفایت خالی از  مزد و اجرت باشد، و ام 
 اشکال نیست.

هرگاه اجیر بعد از محرم شدن و دخول در حرم بمیرد : 115مسأله 
تمام اجرت را مستحق خواهد شد، در صورتی که بر فراغ ذمه میت اجیر 
ا اگر اجیر بر بجا آوردن اعمال شده باشد، و قصد از اجاره  شده باشد. و ام 

یکی فراغ ذمه منوب عنه و دیگری خود انجام دادن  دو مطلب باشد
اعمال، در این صورت به هر نسبتی که اعمال را انجام داده باشد به همان 

ـ انجام داده  مثالً  شود، پس اگر ثلث اعمال را ـنسبت اجرت مستحق می
شود. و چنانچه اجیر قبل از احرام بمیرد باشد ثلث اجرت را مستحق می
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اهد بود. بلی اگر مقدمات عمل داخل در اجاره باشد چیزی مستحق نخو
به طوری که قصد از اجاره دو چیز باشد یکی خود انجام مناسک و 
دیگری انجام مقدمات، در این صورت هر مقدار از مقدمات را که انجام 

شود، یعنی اگر مقدار مقدماتی داده باشد اجرت همان مقدار را مستحق می
ـ ثلث کل اعمالی باشد که داخل در اجاره  مثالً  ـ را که انجام داده معادل

 شود.بوده ثلث اجرت را مستحق می
هرگاه برای حج از وطن اجیر شده و راهی تعیین نشده : 116مسأله 

باشد اجیر مخیر است از هر راهی که دلش خواست برود، و چنانچه راهی 
اگر از راه  تعیین شده باشد عدول از آن راه به راه دیگری جایز نیست، پس

دیگری رفته و اعمال را به جا آورده، در صورتی که تعیین راه در اجاره به 
طور شرطیت و نه جزئیت بوده اجیر تمام اجرت را مستحق شده، و 

تواند معامله را به هم بزند(، و در مستأجر خیار فسخ دارد. )یعنی می
شود. ( میصورت به هم زدن، اجیر، مستحق اجرة المثل )دستمزد متعارف

و اگر در نظر گرفتن آن راه به نحو جزئیت بوده )یعنی رفتن از آن راه را جزء 
عمل دانسته(، در این صورت نیز مستأجر حق فسخ را )به هم زدن معامله( 
دارد، پس اگر فسخ نمود اجیر مستحق اجرة المثل اعمالی که انجام داده 

بود. و اگر فسخ نکرد  شود ولی برای پیمودن راه مستحق چیزی نخواهدمی
شود ولی مستأجر حق دارد که از اجیر اجیر مستحق تمام اجرت مقرر می

نه پیموده است مطالبه و اخذ  آن رااجرت پیمودن راه معین را که اجیر 
 نماید.

هرگاه شخصی خود را اجیر جهت انجام حج از طرف : 117مسأله 
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آورد، صحیح  دیگری نماید که شخصًا عمل را در سال معینی به جا
نخواهد بود که از طرف دیگری در همان سال برای انجام حج شخصًا اجیر 
شود، ولی اگر برای دو سال مختلف یا بدون قید مباشرت در یک اجاره یا 

 در دو اجاره باشد مانعی ندارد، و هر دو اجاره صحیح خواهد بود.
مود هرگاه کسی خود را برای حج در سال معینی اجیر ن :118مسأله 

جایز نیست که تقدیم یا تأخیر نماید مگر با رضایت مستأجر، و اگر تأخیر 
نمود مستأجر خیار فسخ خواهد داشت هرچند که ذمه منوب عنه فارغ 

شود، پس اگر فسخ نمود اجیر مستحق چیزی نخواهد بود در صورتی می
ه بکه تعیین سال به طور تقیید باشد، یعنی اینکه اجاره تعلق گرفته باشد 

آن سال معین، و در صورتی که به طور شرطیت باشد اجیر مستحق  حج
اجرت متعارف عمل انجام شده خواهد بود، و مراد از شرطیت این است 

و شرط شده باشد که حج را در سال  به حجکه اجاره تعلق گرفته باشد 
 معین انجام دهد.

ولی  و اگر فسخ نکرد اجیر مستحق تمام اجرت تعیین شده خواهد بود،
تواند از اجیر مطالبه قیمت زمان تعیین شده برای حج و زمان مستأجر می

فوت شده توسط اجیر را بنماید، البته در صورتی که تعیین سال به طور 
 تقیید باشد.

و اما اگر اجیر حج را قبل از سال معین انجام داد، پس اگر عمل مورد 
ذمه منوب عنه به اجاره از قبیل حجةاالسالم از طرف میت باشد، که 

محض انجام عمل مورد اجاره )حج( فارغ می شود، اگرچه قبل از سال 
تعیین شده انجام شود. و انجام عمل مورد اجاره در سال بعد ممکن نباشد 
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به علت فارغ شدن ذمه منوب عنه، در این صورت حکم همان است که در 
آنکه شخصی  صورت تأخیر گفته شد، و اما اگر از این قبیل نباشد مانند

کسی را اجیر برای حج مستحبی از طرف خود در سال آینده نماید و اجیر 
در سال فعلی انجام دهد، پس اگر تعیین سال به طور تقیید باشد اجیر  آن را

مستحق چیزی برای عملی که انجام داده نخواهد بود، و واجب است که 
است اگر به عمل مورد اجاره را در وقت معینش انجام دهد، و همچنین 

طور شرطیت باشد و مستأجر شرط خود را ملغی نکند، و اما اگر ملغی 
 کند اجیر مستحق تمام اجرت تعیین شده خواهد بود.

هرگاه اجیر به علت جلوگیری دشمن و مانند او یا از : 119مسأله 
جهت بیماری و مانند آن نتواند به حج برود و اعمال را به جا آورد 

که از طرف خود حج بنماید، و بیان حکم آن حکمش حکم کسی است 
خواهد آمد، و اجاره در صورتی که مقید به همان سال بوده به هم 

ماند، ولی خورند، و چنانچه مقید نبوده حج بر ذمه اجیر باقی میمی
مستأجر خیار تخلف و انجام نشدن شرط را دارد، در صورتی که تعیین آن 

 سال به طور شرطیت باشد.
شود انجام دهد، هرگاه نایب کاری که موجب کفاره می: 120مسأله 

مثاًل در حال احرام زیر سایه راه برود یا در آیینه نگاه کند، کفاره را باید از 
مال خود بدهد، خواه نیابت به اجاره و مزد باشد یا مجانی و بدون اجرت 

 باشد.
 هرگاه شخصی دیگری را به مبلغ معینی برای حج اجیر: 121مسأله 

کرد و آن مبلغ کفاف مخارج حج را نداد، بر مستأجر واجب نیست کمبود 
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تواند زیادی را پس را تدارک کند، همچنان که در صورت زیاد آمدن نمی
 بگیرد.

هرگاه شخصی را برای حج واجب یا مستحب اجیر : 122مسأله 
کنند، و اجیر حج خود را به جماع قبل از مشعر فاسد نماید )یعنی پس از 

بیرون آمد و برای حج محرم شد قبل از وقوف در  تمتعاز احرام عمره  هآنک
مشعر با همسر خود جماع نماید( واجب است حج را به آخر برساند، و 
این حج برای منوب عنه کافی است، و بر نائب واجب است در سال بعد 

 حج نموده، و یک شتر نیز کفاره بدهد.
در سال بعد با عذر  هرچند، و ظاهر این است که استحقاق اجرت دارد

 یا بدون عذر حج ننماید.
و احکام ذکر شده نسبت به کسی که حج را بدون اجرت از طرف 

دهد نیز جاری است، با این فرق که استحقاق اجرت دیگری انجام می
 ندارد.

شود، ولی اجرت را به عقد مالک می هرچنداجیر : 123مسأله 
مگر بعد از انجام عمل، البته در  واجب نیست اجرت به او پرداخته شود

صورتی که شرط تعجیل ننموده باشد، به این معنی که به شرط پیش گرفتن 
اجرت اجیر نشده باشد، و چنانچه به این شرط اجیر شده باشد باید اجرت 
را پیش از عمل به او داد. ولی ظاهر این است که کسی که برای حج اجیر 

 آن را هرچندعمل مطالبه اجرت نماید، تواند پیش از انجام شود، میمی
صریحًا شرط ننموده باشد، و این به جهت این است که قرینه بر چنین 
شرطی وجود دارد و این قرینه عبارت از این است که عادت بر تعجیل و از 
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پیش گرفتن اجرت جاری شده است، زیرا که غالبًا اجیر برای حج تا 
 ه و اعمال را انجام دهد.تواند به حج رفتاجرت را نگیرد نمی

چنانچه کسی اجیر شد که شخصًا حج به جا آورد : 124مسأله 
تواند دیگری را برای این حج اجیر نماید، مگر به اذن و اجازه نمی

 مستأجر.
بلی اگر مورد اجاره عملی باشد که متعلق به ذمه شخصی باشد و با 

ورت اجیر اجیر شرط نشود که شخصًا عمل را انجام دهد، در این ص
 برای عمل مورد اجاره اجیر نماید. تواند شخص دیگری رامی

هرگاه شخصی را برای حج تمتع اجیر نمایند و وقت هم : 125مسأله 
موسع باشد، و اتفاقًا وقت برای حج تمتع تنگ شد و اجیر از عمره تمتع 
به حج ِافراد عدول نمود، و حج ِافراد به جا آورده و سپس عمره مفرده ای 

شود، ولی در این صورت که اجاره بر ه جا آورد، ذمه منوب عنه فارغ میب
 اعمال عمره و حج تمتع بوده اجیر استحقاق اجرت را نخواهد داشت.

بلی اگر اجاره بر تفریغ ذمه میت بوده مستحق اجرت خواهد بود. 
مثال: اگر ذمه شخصی مشغول به حج باشد و شخصی را اجیر کنند که این 

او بردارد و ذمه او را فارغ نماید، در این صورت اگر اجیر به  را از گردن
طبق وظیفه شرعیه از طرف او حج به جا آورد حج از گردن او برداشته 

شود، و اجیر مستحق اجرت خواهد بود، ولی اگر اجیر شود که حج را می
به طور مخصوصی انجام دهد و تخلف نموده و طور دیگر انجام داد، در این 

ج از گردن طرف برداشته شده ولی اجیر مستحق اجرت صورت ح
 شود.نمی
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تواند به جای چند نفر حج در حج مستحبی یک نفر می: 126مسأله 
نماید، و اما در حج واجب جایز نیست یک نفر به جای دو نفر یا بیشتر 
حج نماید و باید نیابت از طرف یک نفر باشد، مگر در صورتی که حج بر 

به نحو شرکت واجب شده باشد، مثل اینکه دو نفر نذر  دو نفر یا بیشتر
کنند که با شرکت یکدیگر کسی را برای حج اجیر نمایند، که در این 

 توانند یک نفر را برای حج اجیر نمایند که به جا آنها حج نماید.صورت می
توانند در یک سال از طرف یک نفر، خواه چند نفر می: 127مسأله 

اه بدون اجرت و مجانی خواه به اجاره، حج به جا مرده خواه زنده، خو
آورند، در صورتی که حج مستحبی باشد، و همچنین است در حج واجب 
اگر متعدد باشد، مثل اینکه بر شخصی زنده و یا مرده به واسطه نذر دو 
حج واجب شده باشد، یا یکی از حجةاالسالم و دیگری حج نذری باشد، 

نفر را اجیر نمود، یکی را برای یکی از این دو توان دو که در این صورت می
واجب و دیگری را برای واجب دوم، و همچنین جایز است دو نفر را برای 
انجام حج از طرف یک نفر اجیر نمود، که یکی حج واجب را به جا آورد و 
دیگری حج مستحبی را، بلکه بعید نیست اجیر نمودن دو نفر برای یک 

حجةاالسالم که دو نفر را جهت انجام آن از  حج واجب جایز باشد، مثل
نماید، به جهت احتمال ناقص بودن حج یکی از آن باب احتیاط اجیر می

 دو.
طواف فی نفسه عمل مستحبی است، پس نیابت در آن : 128مسأله 

از طرف مرده یا زنده ای که در مکه نباشد یا در مکه باشد و شخصًا نتواند 
 طواف نماید جایز است.
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تواند برای نایب پس از فراغت از اعمال حج نیابتی می: 129له مسأ
تواند برای خود یا خود یا دیگری عمره مفرده به جا آورد، همچنان که می

 دیگری طواف نماید.



 

 

 
 
 

 حج مستحبی

تواند حج نماید به حج مستحب است کسی که می: 130مسأله 
حجةاالسالم را به جا مستطیع نباشد، یا آنکه مستطیع شده و  هرچندبرود، 

آورده و مستحب است تکرار حج در هر سال برای کسی که توانایی آن را 
 داشته باشد.
 نکهیاشایسته است برای کسی که از مکه برگشته است : 131مسأله 

در بعضی از  آن چنانکه نیت بازگشت به حج نماید، بلکه نیت بازنگشتن ـ
 کند.ـ مرگ را نزدیک می روایات آمده است

مستحب است انسان کسی را که استطاعت حج رفتن : 132مسأله 
ندارد به حج بفرستد، و همچنین اگر وثوق و اطمینان داشته باشد که اگر 

تواند بعدًا قرض خود را ادا کند، برای رفتن به حج قرض نماید می
مستحب است برای رفتن به حج قرض نماید، و خرج زیاد نمودن در حج 

 مستحب است.
اگر از سهم فقراء زکات به فقیر بدهند جایز است که آن : 133ه مسأل

 را در حج مستحبی مصرف نماید.
خواسته باشد حج مستحبی به جا  شوهردارهرگاه زن : 134مسأله 

آورد باید با اذن شوهر باشد، و همچنین زنی که در عده رجعی باشد، ولی 
ه است اذن شوهر در حج  زنی که از شوهر خود طالق بائن گرفته و در عد 
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ه  او معتبر نیست، و جایز است برای زنی که شوهرش وفات نموده در عد 
 وفات حج نماید.



 

 

 
 
 

 اقسام عمره

عمره مانند حج است، گاهی واجب است و گاهی : 135مسأله 
 مستحب، و گاهی مفرده است و گاهی عمره تمتع.

است عمره مانند حج بر هر مستطیعی که دارای شرایط : 136مسأله 
شود، و وجوبش مانند وجوب حج فوری است، پس کسی که واجب می

برای حج مستطیع نباشد واجب است  هرچندمستطیع برای عمره شد 
 عمره را به جا آورد.

بلی ظاهر این است که کسی که وظیفه اش حج تمتع است و 
استطاعت آن را ندارد ولی استطاعت عمره مفرده را دارد عمره مفرده بر او 

 ب نیست.واج
اگر کسی مستطیع شود و قبل از موسم حج بمیرد، واجب  نیبنابراو 

نیست از اموالش برای او اجیری جهت انجام دادن عمره مفرده بگیرند، 
همچنان که کسی که برای حج اجیر شده بعد از فراغت از اعمال حج 

در این هنگام  هرچندنیابی واجب نیست عمره مفرده به جا آورد، 
مره داشته باشد، لکن شایسته است که احتیاط در موارد ذکر استطاعت ع

 شده ترک نشود.
و اما کسی که حج تمتع را به جا آورده مسلمًا، عمره مفرده بر او واجب 

 نیست.
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مستحب است عمره مفرده را در هر ماه از ماه های : 137مسأله 
س سال به جا آورد، و وجود فاصله سی روز بین دو عمره الزم نیست، پ

جایز است یک عمره را در یک ماه اگرچه در آخر آن باشد و عمره دیگر را 
 در ماه بعدی اگرچه در اول آن باشد بجا آورد.

توان به جا آورد، در صورتی که هر دو و دو عمره را در یک ماه نمی
خود به جا آورنده باشد یا  آن شخصعمره برای یک شخص باشد چه 

 ا رجاءًا به جا آوردن اشکالی ندارد.شخص دیگری اگرچه عمره دوم ر
تواند در یک ماه دو عمره بیاورد یکی برای خود و دیگری برای و می

دیگری یا یکی برای شخصی و دیگری برای شخص دیگر ولی معتبر بودن 
ی که ذکر شد بین عمره مفرده و تمتع مورد اشکال است، پس افاصله

الحجه به جا آورده و  احوط برای کسی که عمره تمتع را در ماه ذی
خواهد عمره مفرده را بعد از پایان اعمال حج انجام دهد این است که می

ی کسی که عمره مفرده را و برااندازد،  ریتأخعمره مفرده را در ماه محرم به 
خواهد بعد از آن عمره تمتع را بجا ـ انجام داده و می مثالً  در ماه شوال ـ

 ا در همان ماه شوال انجام ندهد.آورد این است که عمره تمتع ر
و اما بجا آوردن عمره مفرده بین عمره تمتع و حج، ظاهر این است که 

 موجب بطالن عمره تمتع خواهد شد، و الزم است که آن را اعاده نماید.
ه، به  بلی اگر در مکه بماند تا روز ترویه، یعنی هشتم ماه ذی الحج 

ه که انجام داده عمره تمتع به قصد انجام حج، در این صورت عمره مفرد
 آید، و بعد از آن باید حج تمتع بجا آورد.حساب می

شود، همچنان که عمره مفرده به استطاعت واجب می: 138مسأله 
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 شود.به نذر و قسم و عهد و غیر اینها نیز واجب می
، و بیان اندکیشرعمره مفرده با عمره تمتع در اعمال : 139مسأله 

 ع خواهد آمد، و عمره مفرده با عمره تمتع چند فرق دارد:اعمال عمره تمت
( آنکه در عمره مفرده طواف نساء واجب است ولی در عمره تمتع 1)

 واجب نیست.
ی حج )شوال و ذی القعده و ذی هاماه( آنکه عمره تمتع به جز در 2)

شود و صحیح نخواهد بود، ولی عمره مفرده در تمام ماه الحجه( واقع نمی
 یح است، و افضل آنها ماه رجب است.ها صح

( آنکه بیرون آمدن از احرام در عمره تمتع منحصر به تقصیر است، 3)
ولی بیرون آمدن از احرام در عمره مفرده هم به تقصیر و هم به سر تراشیدن 

 ممکن است، و سر تراشیدن افضل است.
ر هر این حکم آقایان است، و اما خانم ها تقصیر بر آنها متعین است د

 دو عمره.
عمره تمتع و حج باید در یک سال واقع شوند چنانکه بیان  آنکه( 4)

خواهیم نمود، ولی عمره مفرد چنین نیست، پس کسی که حج ِافراد و 
تواند حج را در یک سال و عمره را در عمره مفرده بر او واجب باشد می

 سال دیگری به جا آورد.
از فارغ شدن از سعی از روی  در عمره مفرده اگر کسی قبل آنکه( 5)

علم و عمد جماع کند، عمره وی حتمًا باطل شده و واجب است آن را 
در مکه بماند و در آن ماه آن را  بعده مادوباره به جا آورد، به این طور که تا 

دوباره به جا آورد، و اما کسی که در حین انجام عمره تمتع جماع نماید 
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 ( خواهد آمد.220)حکم دیگری دارد، که در مسأله 
احرام بستن برای عمره مفرده واجب است از همان  :140مسأله 

شود، و بیان آنها یی باشد که احرام عمره تمتع از آنها بسته میهاقاتیم
 خواهد آمد.

بلی اگر مکلف در مکه باشد و بخواهد عمره مفرده به جا آورد، جایز 
و جعرانه و تنعیم احرام  است از نزدیکترین نقطه خارج حرم مانند حدیبیه

ببندد، و واجب نیست به یکی از میقاتها برود و از آنجا محرم شود، مگر 
کسی که عمره مفرده خود را به علت جماع قبل از سعی فاسد نموده 

ی که دوباره باید بجا آورد باید از یکی اعمرهباشد، که چنین شخصی برای 
احرام از اولین نقطه خارج از حرم  احتیاط بنا براز میقاتها احرام ببندد، و 

 ( خواهد آمد.223برای او کافی نخواهد بود، چنان که در مسأله )
ورود در مکه بلکه در حرم هم بدون احرام جایز نیست،  :141مسأله 

ه(  پس کسی که بخواهد در غیر ماههای حج )شوال، ذو القعده، ذو الحج 
ببندد، مگر کسی که به علت وارد آنها شود باید برای عمره مفرده احرام 

شکن و عالف و شود، مانند هیزمکاری که دارد مرتبًا وارد و خارج می
امثال اینها، و همچنین کسی که بعد از تمام نمودن اعمال عمره تمتع و 
حج یا بعد از عمره مفرده از مکه خارج شده و بیرون رفته باشد، که چنین 

عمره خود را در آن انجام داده تواند پیش از گذشتن ماهی که شخصی می
بدون احرام وارد مکه شود. و حکم کسی که بعد از عمره تمتع و قبل از 

 ( خواهد آمد.154حج از مکه خارج شود در مسأله )
کسی که عمره مفرده را در ماه های حج به جا آورده و تا  :142مسأله 
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قصد حج روز ترویه، یعنی هشتم ماه ذی الحجه، در مکه باقی مانده و 
نموده، در این صورت عمره مفرده ای که بجا آورد عمره تمتع به حساب 

آید و بعد از آن کافی است که حج تمتع بجا آورد، و فرقی در این حکم می
 بین حج واجب و حج مستحبی نیست.



 

 

 
 
 

 اقسام حج

 ،حج ِافراد (2) ،حج تمتع (1حج بر سه قسم است: ) :143مسأله 
 حج ِقران. (3)

ل، یعنی حج تمتع وظیفه کسی است که فاصله وطنش تا و قسم ت او 
 مکه بیش از شانزده فرسخ باشد.

م و سوم، یعنی حج ِافراد و حج قران وظیفه اهل مکه  و اما قسمت دو 
 است و کسی که فاصله بین وطنش و مکه کمتر از شانزده فرسخ باشد.

ر حج کسی که تکلیفش حج ِافراد و یا ِقران باشد اگ :144مسأله 
تمتع بجا آورد برای او کافی و مجزی نخواهد بود، همچنان که کسی که 
تکلیفش حج تمتع باشد اگر حج ِقران و یا ِافراد بجا آورد برای او کافی و 
مجزی نخواهد بود، بلی در بعضی حاالت تکلیف کسی که باید حج تمتع 

 مد.شود به حج ِافراد چنانچه بیان آن خواهد آانجام دهد منقلب می
این حکم حجةاالسالم بود، و اما حج مستحبی و حجی که نذر شده 

ی که به آن وصیت شده است بدون تعیین و حجاست بدون تعیین نوع آن 
نوع آن، پس در اینها شخصی چه نزدیک مکه باشد یا دور مخیر است 

 هرکدام از انواع ذکر شده را انجام دهد اگرچه افضل تمتع است.
وطنش بیش از شانزده فرسخ از مکه دور بوده  کسی که :145مسأله 

و فعاًل در مکه اقامت نموده، در سال سوم اقامتش تکلیفش حج ِافراد یا 
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ِقران خواهد بود، و اما قبل از آن تکلیفش حج تمتع است و در آنچه که 
کند که استطاعتش و وجوب حج بر او قبل از اقامت در گفتیم فرقی نمی

کند که ر خالل اقامت، همچنان که فرقی نمیمکه حاصل شده باش یا د
ن و آنجا را وطن خود قرار دادن باشد و یا نباشد، و  اقامتش به قصد توط 

یی که فاصله آنها با جاهای که در غیر مکه از هرکسهمچنین است حکم 
 مکه کمتر از شانزده فرسخ باشد اقامت کند.

 آنکهاز هرگاه شخصی در مکه اقامت نماید و قبل  :146مسأله 
تکلیفش مبدل به حج ِافراد یا حج ِقران شود بخواهد حج تمتع انجام دهد، 
گفته شده است که: جایز است برای عمره تمتع از اولین نقطه خارج حرم 
محرم شود، ولی این حکم خالی از اشکال نیست، و احوط این است که به 

بلکه احوط این  یکی از میقاتها رفته و از آنجا برای عمره تمتع محرم شود،
است که به میقات اهل وطن خود برود، و ظاهر این است که حکم 

ی که در مکه باشد و بخواهد حج تمتع را اگرچه مستحبی انجام دهد هرکس
 همین است که ذکر شد.

 
 حج تمتع

حج تمتع عبارت از دو عبادت است، که نام عبادت اول : 147مسأله 
هی حج تمتع را بر عبادت دوم تنها عمره و نام عبادت دوم حج است، و گا

 می گویند. و واجب است عمره را در حج تمتع پیش از حج به جا آورد.
 در عمره تمتع پنج چیز واجب است:: 148مسأله 

 اول: احرام از یکی از میقاتها، و تفصیل آنها خواهد آمد.
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 دوم: طواف دور خانه خدا.
 سوم: خواندن نماز طواف.

مد( بین صفا و مروه، که نام دو جای معین در چهارم: سعی )رفت و آ
 جنب مسجد الحرام است.

پنجم: تقصیر، یعنی گرفتن مقداری از موی سر یا ریش یا شارب 
 )سبیل(.

و هنگامی که شخص تقصیر را انجام دارد از احرام بیرون رفته، و 
 شود.احرام بر او حرام شده بود حالل می به جهتچیزهایی که 
مکلف واجب است با نزدیک شدن روز نهم ذی بر : 149مسأله 

 الحجه الحرام خود را برای اعمال حج آماده و مهیا نماید.
 و واجبات حج سیزده چیز است، که عبارتند از:

 اول: بستن احرام از مکه به تفصیل و شرحی که خواهد آمد.
دوم: وقوف )بودن( در عرفات در روز نهم ذی الحجه الحرام، پس از 

ر انجام غسل و خواندن نماز ظهر و عصر پشت سر هم، از گذشت مقدا
 زوال آفتاب تا غروب آن.

 یی است در چهار فرسخی مکه.جاو عرفات نام 
سوم: بودن در مزدلفه )مشعر( که بین عرفات و مکه است مقداری از 
شب عید قربان )دهم ذی الحجه( تا اندکی قبل از طلوع آفتاب، و مزدلفه 

 عرفات و مکه.نام مکانی است بین 
چهارم: رمی جمره عقبه )زدن سنگریزه( در منی روز عید قربان، و 

 منی تقریبًا یک فرسخ تا مکه فاصله دارد.
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پنجم: قربانی کردن گاو و گوسفند یا بیشتر)شتر( روز عید در منی، یا 
 روزهای تشریق که عبارتند از روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم.

گرفتن مقداری از موی سر یا ریش یا شارب ششم: تراشیدن سر، یا 
احرام بر وی حرام شده بود  به سبب)سبیل( در منی، و به این عمل آنچه 

 احتیاط. بنا برشود. مگر زن و بوی خوش، و همچنین شکار حالل می
 هفتم: طواف زیارت خانه خدا پس از بازگشت به مکه.

 هشتم: به جا آوردن نماز طواف.
مد( بین صفا و مروه، و با این عمل بوی خوش نیز نهم: سعی )رفت و آ

 شود.حالل می
 دهم: طواف نساء.

یازدهم: به جا آوردن نماز طواف نساء، و با این عمل زن نیز حالل 
 شود.می

دوازدهم: بیتوته )ماندن شب( در منی شب یازدهم و شب دوازدهم، 
 ید.آبلکه و همچنین شب سیزدهم در بعضی از صورتها که بیانش می

سیزدهم: رمی سه جمره )اولی و وسطی و عقبه( در روز یازدهم و 
دوازدهم، بلکه در روز سیزدهم نیز بنا بر اظهر، در صورتی که شب 

 سیزدهم را در منی مانده باشد.
 در حج تمتع چند چیز شرط است: :150مسأله 

آورد، پس اول: نیت، که قصدش این باشد که حج تمتع را به جا می
حج دیگری نمود یا در نیت حج تمتع تردید داشت، حجش اگر نیت 

 صحیح نخواهد بود.
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دوم: آنکه عمره و حج هر دو با هم در ماههای حج )شوال و ذی 
العقده و ذی الحجه( باشد، پس اگر یک جزء از عمره را قبل از ماه شوال 

 به جا آورده باشد عمره اش صحیح نخواهد بود.
ال به جا آورده شوند پس اگر عمره را سوم: آنکه عمره و حج در یک س

اندازد، حج تمتع صحیح نخواهد  ریتأخبه جا آورد و حج را تا سال بعد به 
تا سال بعد در مکه بماند یا آنکه  نکهیابود، و فرقی نیست در این حکم بین 

به وطن خود مراجعت نموده و دوباره به مکه بیاید، همچنان که فرقی 
عمره به تقصیر از احرام بیرون آید یا تا سال آینده بعد از  نکهیانیست بین 

 در احرام خود باقی بماند.
چهارم: آنکه احرام حج در حال اختیار از خود مکه باشد، و بهترین 
موضع مکه مسجد الحرام است، و چنانچه نتواند به علت عذری که داشته 

 شود.که بتواند باید محرم  هر جاباشد از خود مکه احرام ببندد، از 
پنجم: آنکه مجموع اعمال عمره تمتع و حج تمتع را یک نفر انجام دهد 
از طرف یک نفر، پس اگر دو نفر برای انجام حج تمتع از طرف مرده یا زنده 
ای اجیر شوند که یکی عمره و دیگری حج را انجام دهد، صحیح نخواهد 

حج را بود، و همچنین اگر یک نفر حج نماید و عمره را به جای شخصی و 
 به جای شخص دیگری انجام دهد، صحیح نخواهد بود.

احوط  بنا براگر مکلف اعمال عمره تمتع را به جا آورد،  :151مسأله 
جایز نیست برای کاری غیر از اعمال حج از مکه بیرون برود، مگر آنکه 
بیرون رفتنش جهت انجام کاری باشد اگرچه آن کار غیر ضروری باشد، و 

مال حجش فوت گردد نداشته باشد، که در این صورت ترس از اینکه اع
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تواند به مکه برگردد و از آنجا احرام برای حج ببندد، اظهر اگر بداند که می
جواز بیرون رفتنش از مکه بدون احرام است، و اگر نداند، از مکه احرام 
حج را بسته سپس برای کاری که دارد بیرون رود، و ظاهر این است که 

تواند ه مکه برگشته و از مکه رهسپار عرفات گردد، بلکه میواجب نیست ب
 از جای خود به عرفات رود.

و اگر کسی عمره تمتع را بجا آورد جایز نیست که حج را اختیارًا ترک 
کند، اگرچه حج استحبابی باشد، بلی اگر قدرت بر حج نداشته باشد، 

هد سپس طواف احوط این است که عمره تمتع انجام شده را مفرده قرار د
 نساء بجا آورد.

 بنا برکسی که شروع به انجام اعمال عمره تمتع نموده  :152مسأله 
تواند قبل از اتمام آنها از مکه بیرون رود، در صورتی که قدرت اظهر می

 برگشتن به مکه را داشته باشد، اگرچه احوط ترک آن است.
اعمال عمره که  مراد از بیرون رفتن از مکه بعد از انجام :153مسأله 

حرام شده، بیرون رفتن به جای دیگر است، و اما قسمتهای جدید شهر 
آیند در حکم قسمتهای مکه که جزء آن شهر در حال حاضر به حساب می

قدیمی شهر مکه میباشند، پس مانعی ندارد که حاجی پس از پایان اعمال 
 برود، چه برای کاری باشد یا نباشد. آنجاهاعمره به 

هرگاه پس از انجام اعمال عمره بدون احرام از مکه  :154مسأله 
 بیرون رود چنین حالتی دو صورت دارد:

اول: آنکه بازگشت وی به مکه پیش از تمام شدن ماهی باشد که عمره 
در آن انجام داده، که در این صورت الزم است بدون احرام به مکه برگشته، 
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 ات برود.و از مکه برای حج احرام بسته و به سوی عرف
دوم: آنکه بازگشت وی به مکه پس از تمام شدن ماهی باشد که عمره 

احرام  به مکهدر آن انجام داده، و در این صورت الزم است برای برگشتن 
 عمره ببندد.
حج تمتع است، اگر حج ِافراد یا  اشفهیوظکسی که  :155مسأله 

پس از شروع  شود مگر آنکهِقران انجام دهد تکلیف حج از او ساقط نمی
در عمره تمتع وقتش به اندازه ای تنگ شود که نتواند عمره را تمام نموده و 
خود را به حج برساند، یعنی اگر خواسته باشد اعمال عمره را انجام دهد 
بیم آن برود که به حج نرسد، که در این صورت باید نیت خود را به نیت 

رفته و بعد از حج عمره  حج ِافراد تبدیل نموده و عمره را ترک و به حج
مفرده به جا آورد. و در تعیین میزان تنگی وقت که موجب عدول از تمتع به 

اختالف است، و اظهر این است که عدول  فقهاشود، بین ِافراد می
شود که نتواند اعمال عمره را قبل از زوال آفتاب روز هنگامی واجب می

ل از آن به انجام برساند، چه در عرفه به اتمام برساند، و اما اگر بتواند قب
ـ و چه بعد از آن، پس جواز عدول  یعنی هشتم ذی الحجه روز ترویه ـ

 خالی از اشکال نیست.
کسی که وظیفه وی حج تمتع است، چنانچه پیش از  :156مسأله 

تواند احرام بستن برای عمره بداند که تا پیش از زوال آفتاب روز عرفه نمی
مام برساند، عدول او به حج ِافراد و یا ِقران مجزی و اعمال عمره را به ات

انجام دهد، در صورتی که  بعداً کافی نیست بلکه واجب است حج تمتع را 
 حج بر ذمه او مستقر شده باشد.
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هرگاه در سعه وقت برای عمره تمتع احرام بست و  :157مسأله 
نداخت، ا ریتأختا زوال آفتاب روز عرفه به  عمداً طواف و سعی خود را 

تواند به حج ِافراد عدول نماید، اظهر نمی بنا برعمره وی باطل است و 
اگرچه احوط این است که اعمال حج ِافراد را به قصد رجاء انجام دهد، 
بلکه احوط این است که طواف و نماز آن و سعی و حلق یا تقصیر در عمره 

 اش را به قصد اعم از حج ِافراد و عمره مفرده به جا آورد.
 

 فرادحج ا  

در مباحث گذشته بیان شد که حج تمتع از دو قسمت تشکیل شده 
ل متصل به  است، و آن دو، عبارت است از عمره تمتع و حج، و قسمت او 

م است، و عمره قبل از حج است.  دو 
ا حج ِافراد عملی است مستقل و جداگانه که ـ همچنان که  و ام 

ن تا مکه کمتر از شانزده ـ اهل مکه و کسانی که فاصله وطنشا گذشت
فرسخ باشد باید حج ِافراد و یا حج ِقران انجام دهند، و در صورتی که 
بتواند عالوه بر حج ِافراد یا ِقران عمره مفرده را به جا آورند، عمره مفرده 

 نیز به طور جداگانه بر آنها واجب خواهد بود.
جا آورد، همان را تواند فقط یکی از این دو را به کسی که می نیبنابراو 

بتواند یکی از این  و چنانچهشود، تواند به جا آورد بر او واجب میکه می
دو را در زمانی و دیگری را در زمان دیگر به جا آورد، واجب است آنچه 

نماید، همان را به جا آورد، و چنانچه در وظیفه وی در هر زمان اقتضا می
ب است هر دو را انجام دهد، و یک وقت بتواند هر دو را انجام دهد، واج
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مشهور بین فقها در این صورت این است که باید حج پیش از عمره مفرده 
 به جا آورده شود، و احوط نیز همین است.

حج ِافراد با حج تمتع در تمام اعمال مشترک هستند، : 158مسأله 
 ولی در عین حال حج ِافراد با حج تمتع چند فرق دارد:

عتبر است که عمره و حج در ماه های حج )شوال، در حج تمتع م اول:
ه( از یک سال انجام شوند، همچنان که گذشت،  ذی القعده، ذی الحج 

 ولی در حج ِافراد انجام حج ِافراد و عمره مفرده در یک سال معتبر نیست.
آنکه در حج تمتع قربانی کردن شتر یا گاو یا گوسفند الزم است،  دوم:

 ر حج ِافراد قربانی الزم نیست.همچنان که گذشت، ولی د
احوط آن است که در حج تمتع طواف و سعی حج را بر وقوفین  سوم:

( 412مقدم ننماید، مگر در صورت وجود عذر، همچنان که در مسأله )
 خواهد آمد، ولی در حج ِافراد جایز است.

ا احرام حج  چهارم: آنکه احرام حج تمتع در مکه باید بسته شود، و ام 
، حکم اهل مکه و غیر آنها در آن تفاوت دارد، همچنان که در فصل ِافراد

 میقاتها خواهد آمد.
واجب است عمره تمتع را پیش از حج تمتع انجام داد، ولی در  پنجم:

 حج ِافراد معتبر نیست.
احتیاط واجب جایز نیست بعد از احرام حج تمتع طواف  بنا بر ششم:

 جایز است. مستحبی انجام شود، ولی در حج ِافراد
هرگاه برای حج ِافراد مستحبی احرام بسته شود، : 159مسأله 

توان به عمره تمتع عدول نمود، سپس تقصیر نمود و از احرام خارج می
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شد، مگر اینکه بعد از سعی تلبیه گفته شده باشد، که در این صورت 
 توان به عمره تمتع عدول نمود.نمی

راد احرام بست و وارد مکه هرگاه شخصی برای حج ِاف: 160مسأله 
شد، جایز است طواف مستحب نماید، ولی احوط و اولی این است که در 
این صورت پس از فراغ از نماز طواف، تلبیه بگوید، در صورتی که قصد 

یی که عدول جایز است نداشته باشد، و این احتیاط جاعدول به تمتع در 
 در طواف واجب نیز جاری است.

 
 رانحج ق  

حج ِقران با حج ِافراد در تمام جهات با هم متحد و  :161مسأله 
، مگر آنکه در حج ِقران هنگام احرام باید مکلف قربانی را همراه اندکسانی

شود. و احرام در داشته باشد، و بدین جهت قربانی کردن بر او واجب می
شود با ِاشعار )عالمت این قسم از حج همانطور که با تلبیه گفتن محقق می

شود. )و گذاشتن( یا تقلید )چیزی به گردن حیوان آویختن( نیز محقق می
( خواهد آمد(. و هرگاه برای حج 182معنای ِاشعار و تقلید در مسأله )

 ِقران احرام ببندد جایز نیست به حج تمتع عدول نماید.



 

 

 
 
 

 احرام یهاقاتیم

ه به در شریعت مقدسه اسالم جاهایی برای بستن احرام تعیین شده، ک
شود، و واجب است احرام از یکی از آن جاها بسته آنها میقات گفته می

 باشند:شود. و آنها ُنه جا و مکان می
، و آن در نزدیکی مدینه منوره است، و میقات اهل ـ ذو الحلیفه1

مدینه و هر کسی است که خواسته باشد از راه مدینه به حج برود، و احوط 
معروف است به مسجد شجره بسته  نکهآاین است که احرام در مسجد 

شود و اینکه احرام بستن در بیرون آن برای غیر زن حائض و هر کس که 
 کند، اگرچه محاذی مسجد باشد.حکم او را داشته باشد کفایت نمی

رود و به ذو الحلیفه کسی که از راه مدینه به حج می :162مسأله 
تواند از ذو اه دارد، نمیدر میان ر «جحفه»رسد و میقات دیگری بنام می

الحلیفه بدون احرام گذشته و از جحفه احرام ببندد، مگر در موارد 
 ضرورت، مانند بیماری یا ضعف و یا عذر دیگری مانند اینها.

ی است که از هرکس، و آن میقات اهل عراق و نجد و ـ وادی عقیق2
ای سه اهل عراق و نجد نباشد، و آن میقات دار هرچندآنجا عبور کند، 

جزء می باشد: اول: مسلخ، که نام اول آن است. دوم: غمره، که نام وسط 
آن است. سوم: ذات عرق، که نام آخر آن است. و احوط و اولی آن است 
که مکلف در صورتی که مانعی مانند بیماری یا تقیه نداشته باشد، پیش از 

 رسیدن به ذات عرق احرام ببندد.
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ر حال تقیه جایز است مخفیانه پیش گفته شده است: د: 163مسأله 
لباس خود را بکند ُمحرم شده، و پس از  نکهیااز رسیدن به ذات عرق بدون 

 آنجارسیدن به ذات عرق لباسهای خود را کنده و دو جامه احرام را در 
 بپوشد، و کفاره ای بر او نیست، ولی این قول خالی از اشکال نیست.

ی است که از هرکسصر و مغرب و ، و آن میقات اهل شام و مـ جحفه3
آنجا عبور نماید، حتی کسی که از ذو الحلیفه گذشته و از آنجا احرام نبسته 

 اظهر. بنا برباشد، خواه به علت عذری باشد خواه بدون عذر، 
ی است که هرکس، و این نام کوهی است، و میقات اهل یمن و ـ یلملم4

 از آن راه بگذرد.
ی است که از آن راه هرکسقات اهل طائف و ، و آن میـ قرن المنازل 5

 بگذرد.
و میقات در این چهارتای اخیر مختص به مساجدی که در آنها وجود 

شود از یی که نام این چهار جا بر آن صدق کند میهرجادارد نیست، بلکه 
 آن احرام بست،

و در صورتی که مکلف نتواند تشخیص دهد جاهای این چهار میقات 
جا ببندد و سپس  چهارر کند که احرام را قبل از یکی از این تواند نذرا، می

بر طبق نذر خود عمل نماید، همچنان که این علم در صورت قدرت بر 
 تشخیص هم جایز است.

، و این برای کسی است که ی گذشتههاقاتیمـ محاذی یکی از 6
ی گذشته نگذرد، و در این هاقاتیماز راهی بگذرد که از هیچ یک از 

تواند آنگاه که به محاذی یکی از میقاتهای گذشته برسد احرام می صورت
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که اگر انسان روبروی  است ییجاببندد، و مقصود از محاذی میقات آن 
مه به ایستد میقات در طرف راست یا چپ او قرار داشته باشد،  کعبه معظ 
به طوری که اگر از آنجا بگذرد میقات تمایل به پشت سر او کند، و در این 

 تشخیص صدق عرفی کافی است و دقت عقلی الزم نیست.
از آنها محاذی  هرکدامو اگر شخص در راه خود از دو جا بگذرد که 

ل ببندد.  یک میقات است، احوط و اولی آن است که احرام را در جای او 
، و آن میقات حج تمتع است، و همچنین میقات حج ِقران و ـ مکه7

، خواه تکلیف آنها اندمیمقانی که در آنجا ِافراد است برای اهل مکه و کس
که  ستینمانند تکلیف اهل مکه شده باشد خواه نشده باشد، و واجب 

اهل مکه و اقامت کنندگان در آنجا، برای احرام حج ِقران و یا ِافراد به یکی 
از میقاتها بروند، اگرچه اولی برای غیر خانمها از آنها رفتن به یکی از 

 عرانه و احرام بستن از آنجا است.میقاتها مانند ج
و احوط و اولی احرام بستن از مکه قدیم است که در زمان رسول الله 
)صلی الله علیه و آله( بوده است، اگرچه اظهر جواز احرام بستن از 

 یی که بیرون حرم باشد.هاقسمتی جدید شهر است، مگر هاقسمت
کسی است  ، و آن میقاتـ منزلی که مکلف در آن ساکن است 8

تواند از که منزلش به مکه نزدیکتر از میقات باشد، که چنین شخصی می
منزل خود احرام ببندد و الزم نیست جهت احرام بستن به یکی از میقاتها 

 برود.
، و مقصود از آن اولین جای خارج حرم است، مانند ـ ادنی الحل9

ای کسی که حدیبیه و جعرانه و تنعیم، و آن میقات عمره مفرده است بر
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بخواهد آن را پس از انجام حج ِقران و یا ِافراد انجام دهد، بلکه کسی که در 
مکه باشد و بخواهد عمره مفرده را بجا آورد میقاتش همین است، و از این 

 ( ذکر شد.140) شود که در مسألهحکم یک صورت استثناء می
مکه مشهور  باشد که نزد اهلو حدیبیه و جعرانه و تنعیم نام سه جا می

 و معروف است.
 

 هاقاتیاحکام م

احرام بستن پیش از میقات جایز نیست، و در احرام  :164مسأله 
کند، بلکه بایستی از خود میقات احرام بسته شود، عبور نمودن کفایت نمی

 شود:و از این حکم دو مورد استثناء می
که در این  نذر نماید که پیش از رسیدن به میقات احرام ببندد، آنکهـ 1

صورت احرام بستن قبل از میقات صحیح و احتیاجی به تجدید آن در 
تواند از راهی به مکه برود که میقات یا گذشتن از میقات نیست، بلکه می

برخورد نکند، و در این حکم فرقی بین حج  هاقاتیمبه هیچ یک از 
 واجب و مستحب و عمره مفرده نیست.
اگر احرام برای حج یا عمره تمتع بلی فرقی که هست این است که 

باشد، الزم است در ماهای حج باشد )شوال، ذی القعده، ذی الحجه( 
 چنانکه گذشت.

ـ کسی که قصد عمره مفرده در ماه رجب دارد، و بیم آن داشته باشد 2
که اگر احرام را تا میقات به تأخیر اندازد موفق به درک عمره ماه رجب 

ز است قبل از میقات احرام ببندد و برای او نشود، برای چنین شخصی جای
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بقیه اعمال عمره را در ماه شعبان به  هرچندشود، عمره رجب شمرده می
 جا آورد، و در این حکم فرقی بین عمره واجب و مستحب نیست.

بر مکلف واجب است یقین به رسیدن به میقات پیدا  :165مسأله 
ل نماید، یا حجت شرعی داشته نموده و احرام ببندد یا اطمینان به آن حاص

باشد، و چنانچه شک در رسیدن به میقات داشته باشد، احرام بستن برای 
 او جایز نخواهد بود.

کسی که نذر نموده قبل از میقات احرام ببندد و بر  :166مسأله 
خالف نذر خود از میقات احرام بست، احرام وی باطل نیست، ولی کفاره 

 شود، اگر از روی عمد این کار را کرده باشد.مخالفت نذر بر او واجب می
همچنان که تقدیم احرام بر میقات جایز نیست، تأخیر  :167مسأله 

آن از میقات نیز جایز نیست، پس کسی که قصد حج یا عمره یا دخول 
حرم یا مکه را دارد، جایز نیست در حال اختیار از میقات بگذرد مگر آنکه 

ت دیگری در پیش روی داشته باشد، و هرگاه احرام بسته باشد هرچند میقا
بدون احرام از میقات گذشته، در صورت امکان باید به میقات برگردد، مگر 
کسی که بدون عذر از ذو الحلیفه گذشته و به جحفه رسیده باشد، که 

اظهر برایش کافی است که از جحفه احرام ببندد،  بنا برچنین شخصی 
 اگرچه گناهکار است.

ن است که مکلف از محاذی میقات نگذرد مگر با احرام، و احوط ای
اگرچه بعید نیست که گذشتن جایز باشد، در صورتی که در پیش روی 

 مکلف میقاتی یا محاذی میقاتی باشد.
و چنانچه مسافر قصد انجام مناسک یا دخول حرم یا مکه نداشته 
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عد از باشد، مانند مسافری که کاری در بیرون حرم داشته باشد، ولی ب
گذشتن از میقات قصد دخول حرم نماید، در این صورت جایز است که 

 نقطه بیرون حرم احرام ببندد. نیاولبرای انجام عمره مفرده از 
ـ از روی علم  در غیر صورتی که گذشت هرگاه مکلف ـ :168مسأله 

و عمد احرام از میقات را ترک نمود و از آن گذشت، در آن دو صورت 
 است:

ل: آن که بتواند به میقات برگردد، که در این صورت واجب است به او 
میقات برگشته و از آن احرام ببندد، خواه از داخل حرم برگردد یا از بیرون 

 آن، پس اگر چنین کرد، عملش بدون اشکال صحیح خواهد بود.
دوم: آنکه نتواند به میقات برگردد، چه در بیرون حرم باشد و چه در 

اخل آن باشد چه بتواند بیرون برود و چه نتواند، و اظهر داخل آن، و اگر د
در این صورت بطالن حج است و عدم کفایت احرام از غیر میقات، و 

 وجوب انجام حج در سال دیگری در صورتی که مستطیع
 باشد.

فراموشی یا بی هوشی و مانند  به جهتهرگاه مکلف  :169مسأله 
ـ  در غیر صورتی که گذشت ـ اینها یا نداشتن حکم یا ندانستن میقات

احرام را ترک نماید، یعنی بدون احرام از میقات بگذرد، در آن چهار 
 صورت است:

ل: آنکه بتواند به میقات برگردد، که در این صورت واجب است به  او 
 میقات برگشته و از همان جا احرام ببندد.

م: آنکه در حرم باشد و برگشتن به میقات غیر ممکن و به ب یرون حرم دو 
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بیرون  و ازممکن باشد، که در این صورت الزم است از حرم بیرون رفته 
 حرم محرم شود.

تواند از حرم دور شود و اولی در این صورت این است که هرچند می
 سپس از آنجا احرام ببندد.

م: آنکه در حرم باشد و برگشتن به بیرون حرم برایش ممکن نباشد،  سو 
ست از جای خود احرام ببندد، هرچند وارد مکه که در این صورت الزم ا

 شده باشد.
چهارم: آنکه در خارج حرم باشد و نتواند به میقات برگردد. و احوط در 

 این صورت این است که به مقدار ممکن برگردد سپس محرم شود.
و در تمام این چهار صورت اگر مکلف وظایفی را که گفته شد انجام 

شود. و کسی که احرام را قبل یا بعد از میبدهد. حکم به صحت عمل او 
میقات بسته باشد، اگرچه از روی ندانستن یا فراموشی باشد حکم کسی را 

 دارد که احرام نبسته و چهار صورت گذشته در حق او جاری است.
هرگاه زن حائض از روی جهل به حکم و ندانستن  :170مسأله 

پس احوط این است که در  مسأله از میقات احرام نبسته و داخل حرم شد،
صورتی که نتواند به میقات برگردد، به بیرون حرم رفته و از آنجا احرام 

که ممکن  آنجاببندد، بلکه احوط برای او در این صورت این است که تا 
است از حرم دور شود سپس احرام ببندد به شرطی که این عمل مستلزم 

برایش ممکن نباشد، با  فوت حج نباشد، و در صورتی که انجام این عمل
دیگران یکسان خواهد بود، یعنی در چنین صورتی حکم او همان حکمی 

 ( ذکر شد.169است که برای دیگران یکسان خواهد بود، در مسأله )
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هرگاه عمره فاسد شد، اگرچه به علت فساد احرام آن  :171مسأله 
دم باشد، واجب است در صورت امکان از سر گرفته شود، و در صورت ع

اعاده آن هرچند بجهت کمی وقت باشد، حج فاسد خواهد بود و الزم 
 است در سال بعد اعاده شود.

جمعی از فقها فرموده اند: اگر مکلف از روی نادانی یا  :172مسأله 
فراموشی عمره را بدون احرام بجا آورد، عمره وی صحیح است، و این 

رت این است که در فرمایش خالی از اشکال نیست، و احتیاط در این صو
 ی که گفته شد اعاده نماید.بیبه ترتصورت امکان 

در مسائل گذشته بیان نمودیم، کسی که وطنش از مکه  :173مسأله 
دور باشد، واجب است از یکی از پنج میقات اول که ذکر آنها گذشت برای 
عمره احرام ببندد، پس اگر راهش از آن میقات باشد اشکالی وجود ندارد، 

گذرد چنانچه در این زمان چنین از آنها نمی کیچیهدر راهش از  و اگر
شوند و قسمتی از آنها است زیرا اغلب حجاج ابتدا وارد فرودگاه جده می

خواهد اعمال عمره و حج را بر رفتن مدینه منوره مقدم بدارند و معلوم می
میقاتها نیست بلکه محاذی بودن آن با یکی از  ازجملهاست که جده 

قاتها هم ثابت نشده بلکه اطمینان به عدم محاذات با آن حاصل است، می
 توانند یکی از سه راه را اختیار کنند:حجاج می نیبنابرا

ل: اینکه نذر نمایند که در وطن خود را در راه قبل از گذشتن از  او 
آسمان بعضی از میقاتها احرام ببندد، و بر طبق نذر خود عمل نمایند، و 

ی خالی از اشکال است که مستلزم زیر سایه قرار گرفتن از این در صورت
شعاع آفتاب نباشد، مانند آنکه سفر در شب صورت بگیرد، و مستلزم 
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 حفظ نمودن خود از باران نیز نباشد.
م: اینکه از جده به یکی از میقاتها یا محاذی یکی از آنها برود و از  دو 

پشت یکی از میقاتها قرار گرفته  یی برود که درجاآنجا احرام ببندد، و یا به 
 باشد و از آنجا با نذر احرام ببندد، مانند )رابغ( که پشت جحفه قرار گرفته.

توضیح: رابغ شهر معروفی است که بین آن و شهر جده جاده عمومی 
وجود دارد و رسیدن به آن آسان است، بر خالف جحفه که رفتن به آنجا 

 ممکن است سخت باشد.
م: اینکه ا است که  زیجاز جده با نذر احرام ببندد، و این در صورتی سو 

ـ بین جده و حرم نقطه ای وجود دارد که محاذی  اگرچه اجماالً  بداند ـ
یکی از میقاتها باشد، چنانکه بعید هم نیست در این راه نقطه ای محاذی 

بدهد و علم به  آن راجحفه وجود داشته باشد و اما اگر فقط احتمال وجود 
ای او حاصل نشود، پس برای چنین شخصی اختیار راه سوم جایز آن بر

 نیست.
 قصد رفتن به یکی از میقاتها یا بلی اگر به جده آمد به

در حکم آنها است، و بعدًا نتوانست برود، در این صورت نیز جایز  آنچه
است از جده با نذر احرام ببندد، و بنا بر اظهر الزم نیست در این صورت 

 را قبل از دخول در حرم تجدید نماید.احرام خود 
خواهد حج تمتع به در سابق گفته شد شخصی که می :174مسأله 

جا آورد، واجب است که برای حج خود از مکه محرم شود، پس اگر با 
علم و عمد از جای دیگری غیر از مکه احرام ببندد، احرامش صحیح 

رت امکان واجب نخواهد بود، هرچند با احرام وارد شود، بلکه در صو
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ش باطل  است احرام را در مکه تجدید نماید، و در غیر این صورت حج 
 خواهد بود.

حج تمتع نماید فراموش نمود  خواهدمیهرگاه کسی که  :175مسأله 
که از مکه محرم شود، در صورت امکان واجب است به مکه برگردد، و اگر 

ش ممکن نشد، از جای خود هرچند در عرفات باشد احرام  ببندد، و حج 
 .دانستهینمصحیح خواهد بود، و همچنین است حکم کسی که مسأله را 

کسی که احرام حج را به کلی فراموش نموده و تا پایان  :176مسأله 
اعمال حج یادش نیاید، حجش صحیح است و همچنین است حکم 

 جاهل به مسأله.



 

 

 
 
 

 کیفیت احرام

 واجبات احرام سه چیز است:
نی قصد به جا آوردن حج یا عمره برای نزدیک شدن به ، یعاّول: نیت

رضای الهی، و در نیت معتبر نیست که بطور تفصیل اعمال عبادتی را که 
کند، پس خواهد انجام دهد بداند، بلکه معرفت اجمالی هم کفایت میمی

تفصیل  طوربهـ  مثالً  اگر مکلف هنگام نیت اعمال واجب در عمره را ـ
کند که آنها را تدریجًا از روی مناسک یا از ایت مینداند برای او کف

 آموزنده ای که با و اطمینان دارد یاد بگیرد.
 و در نیت چند چیز معتبر است:

ـ قصد قربت و اخالص، مانند عبارات دیگر. و مراد از قصد قربت و 1
اخالص این است که: مکلف قصد نزدیک شدن به رضای الهی به وسیله 

ر داشته باشد و هیچ هدف منافی با آنچه ذکر شد انجام عبادت منظو
 نداشته باشد.

ـ حصول نیت در جای مخصوص، و مقصود از این جای مخصوص 2
 در مبحث میقاتها بیان شد.

ـ مشخص نمودن عبادتی که قصد احرام برای آن دارد، که آیا حج 3
رتی است و یا عمره، و تعیین حج که تمتع است یا ِقران یا ِافراد، و در صو

که قصد انجام عبادت از طرف دیگری را دارد باید آن را قصد کند، و برای 
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اینکه از طرف خودش به حساب آید کافی است که قصد انجام آن از طرف 
دیگری ننماید، و بنا بر اظهر برای حصول امتثال آنچه که به نذر بر مکلف 

، و واجب شده، کافی است که آنچه نذر نموده بر عملش منطبق باشد
ـ حج نذری است،  مثالً  دهد ـلزومی ندارد قصد کند حجی که انجام می
ی که انجام می دهد حجةاالسالم باشد، کفایت همچنان که برای اینکه حج 

کند که حجةاالسالمی که بر او واجب شده بر عملش منطبق باشد، و می
 نیاز بقصد زائدی نیست.

زم نیست اگرچه در صحت نیت به زبان آوردن آن ال: 177مسأله 
مستحب است، همچنان که در قصد قربت الزم نیست آن معنی را در ذهن 

که داعی انگیزه او بر  کندمیخود احضار نماید، بلکه همین قدر کفایت 
انجام عبادات قربت باشد، مانند عبادتهای دیگر که در آنها داعی کافی 

 است.
ام الزم در صحت احرام عزم بر ترک محرمات احر: 178مسأله 

نیست، چه در هنگام بستن احرام و چه بعد از آن تا پایان احرام، بنابراین 
حتی در صورتی که قصد انجام دادن محرمات احرام وجود داشته باشد 
احرام صحیح است بلی اگر در حین احرام عمره مفرده مکلف قصد داشته 

تردید  باشد که قبل از فارغ شدن از سعی با همسر خود نزدیکی کند، یا
دارد که این کار را بکند یا نه، ظاهر این است که احرامش باطل است، و 

 بنا بر احتیاط حکم استمناء هم همین است.
ا اگر در حین احرام قصد ترک این دو را داشته باشد ولی بر قصد  و ام 
خود باقی نماند، به این صورت که بعد از انجام احرام قصد انجام یکی از 
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 شود.نماید، در این صورت احرامش باطل نمی این دو کار را
م: تلبیه، یعنی گفتن این چند جمله است:   يك، لبيكاللهم لب يكلب»دو 

ان »و احوط و اولی اضافه نمودن این جمله است: . «يكلب كل يكال شر 
و جایز است کلمه لبیک را به . «كل يكال شر  كوالمل كالحمد والنعمة ل

 .«يكلب كل يكشر  ال...»: آخرش اضافه نماید، و بگوید
بر مکلف الزم است الفاظ تلبیه را یاد گرفته و ادا نمودن  :179مسأله 

آنها را به طور صحیح نیز یاد بگیرد، مانند تکبیرة االحرام در نماز، هرچند 
این معنی با تلقین دیگری باشد، یعنی دیگری که خوب بلد است بگوید 

فاظ را یاد نگرفت و تلقین هم برایش مکلف مانند او بگوید، پس اگر این ال
ی غیر صحیح آنها اکتفا نماید، اداتواند به میسور نبود، در این صورت می

اینکه آنقدر غیر صحیح نباشد که عرفًا صدق تلبیه بر آن نکند، پس  شرطبه
اگر طوری باشد که عرفًا بر آن صدق نکند، احوط این است که هم الفاظ 

ان عربی که همان معانی را بدهد بگوید و هم و جمله های دیگری از زب
 ی تلبیه بگیرد.اداترجمه تلبیه را بگوید و هم نائب جهت 

ت عارضه که برای او : 180مسأله  شخص گنگ و الل اگر به عل 
پیش آمده چنین شده است، در صورتی که توجه به الفاظ تلبیه برای او 

تواند ه اندازه ای که میحاصل شود و آنها را درک نماید، باید تلبیه را ب
بگوید، و اگر نتواند اصاًل آن را ادا نماید، باید در وقتی که آن را بر قلب 

زبان و دو لب خود را مانند کسی که تلبیه می گوید به  گذراندیمخود 
حرکت در آورده، و با انگشت خود به آن اشاره نماید به طوری که الفاظ 

م کند.  تلبیه را مجس 
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ل گنگ و الل و کر بوده و اما کسی که  ی که مثل او است هرکساز او 
، و درآوردبه حرکت  ردیگیمباید زبان و دو لب خود را مانند کسی که تلبیه 

 با انگشت خود نیز به آن اشاره نماید.
 .دیگویمبچه غیر ممیز، دیگری به جای او تلبیه  :181مسأله 
احرام حج ِافراد و  احرام حج تمتع و احرام عمره تمتع و :182مسأله 

شود، و اما حج ِقران همچنان که احرام عمره مفرده، بدون تلبیه منعقد نمی
شود، به ِاشعار یا تقلید نیز محقق احرامش به تلبیه محقق و منعقد می

شود، و ِاشعار مختص به شتر قربانی است، و تقلید مشترک است بین می
ر شتر جمع بین ِاشعار و تقلید شتر و غیر آن مانند گاو و گوسفند و اولی د

است، و احوط و اولی گفتن تلبیه است در حج ِقران، هرچند که احرامش 
 را به ِاشعار یا تقلید منعقد نموده باشد.

و ِاشعار عبارت است از پاره نمودن یک طرف کوهان شتر و خون آلود 
نمودن آن است تا اینکه معلوم شود قربانی است، و احتیاط آن است که 
طرف راست کوهانش را پاره نماید بلی اگر شترهای قربانی زیاد باشند، 
جایز است که یک نفر میان هر دو شتر بایستند و کوهان یکی را در طرف 

 راست و دیگری را در طرف چپ پاره نماید.
یعنی بندی که از چرم  و تقلید عبارت از این است که ریسمان یا تسمه ـ

و مانند آن به گردن قربانی بیاویزند تا اینکه  ـ یا نعلین ساخته شده باشد
معلوم شود قربانی است، و بعید نیست که تجلیل به جای تقلید کفایت 

ای مانند آن  به جامهکند، و تجلیل عبارت از این است که قربانی را 
 بپوشانند تا اینکه معلوم شود قربانی است.
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کبر شرط در صحت احرام، طهارت از حدث اصغر و ا: 183مسأله 
نیست، و کسی که محدث به حدث اصغر یا حدث اکبر باشد احرام وی 

 صحیح است.
به عبارت واضح تر: احرام بستن شخص بی وضو یا جنب یا زن در 

 حال حیض یا نفاس و مانند آن اشکالی ندارد.
ـ در  و همچنین ِاشعار و تقلید برای حج ِقران تلبیه ـ: 184مسأله 

احرام بدون آن محقق  نیبنابراحرام در نماز است، احرام مانند تکبیرة اال
شود پس هرگاه نیت احرام نموده و دو لباس احرام را پوشیده، و یکی از نمی

محرمات احرام را قبل از تلبیه گفتن به جا آورد، گناهی نکرده و کفاره ای 
 بر وی نخواهد بود.

ست کسی که از مسجد شجره احرام بسته است، بهتر ا: 185مسأله 
که کنار آخر ذو الحلیفه است هنگامی که  «بیداء»تلبیه را تا رسیدن به اول 

تلبیه بگوید، اگرچه احوط  آنجاشود به تأخیر اندازد و در زمین هموار می
این است که تلبیه را در میقات بگوید ولی گفتن به صدای بلند را تا رسیدن 

ا زن در هیچ حال به بیداء به تأثیر اندازد، این حکم مرد است، و ا و م 
 یی، از او خواسته نشده که صدای خود را به تلبیه بلند کند.جا

خواهد احرام را از باقی میقاتها ببندد این و اولی برای کسی که می
است که گفتن تلبیه را تا پس از قدری به تأخیر اندازد، و برای کسی که 

تن تلبیه را خواهد احرام از مسجد الحرام ببندد این است که گفمی
تا)رقطاء( به تأخیر اندازد. و )رقطاء( نام جایی است که قبل از )ردم( 
قرار گرفته، و )ردم( نام جایی است در مکه در نزدیکی مسجد )رایه( قبل 
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از مسجد )جن( و در نزدیکی آن، و گفته شده که نام فعلی جایی که )ردم( 
 به آن گفته می شده )مدعی( است.

تلبیه یک بار واجب است، بلی مستحب است که گفتن : 186مسأله 
تواند تکرار کند، و احوط برای کسی که عمره تمتع زیاد گفته شود و تا می

آورد قطع آن است هنگامی که چشمش به جای خانه های قدیم به جا می
مکه بیفتد، و حدود خانه های قدیم برای کسی که از باالی مکه از راه 

ن( است، و برای کسی که از پائین مکه بیاید )عقبه مدینه بیاید )عقبه مدنیی
 باشد.ذی طوی( می

آورد قطع آن احوط برای کسی که عمره مفرده بجا می که چنانو هم
است هنگام ورود به حرم، در صورتی که از خارج حرم آمده باشد، و هنگام 
دیدن جای خانه های مکه، در صورتی که از اولین جای بیرون حرم احرام 

ـ  هر نوع حجی که باشد آورد ـه باشد، و برای کسی که حج بجا میبست
 قطع آن است هنگام زوال آفتاب روز عرفه.

اگر پس از پوشیدن دو لباس احرام و پیش از گذشتن از : 187مسأله 
یی که به تأخیر انداختن تلبیه از آن جایز نیست، شک کند که تلبیه را جا

و تلبیه را بگوید، و اگر بعد از تلبیه گفتن  گفته یا نه، بنا بر نگفتن گذاشته
شک کند که آیا درست گفته یا نه، بنا بر درست بودن بگذارد، و احرام و 

 عملش صحیح است.
م: پوشیدن دو جامه احرام )ازار و رداء( است پس از کندن  سو 

یی که پوشیدنش بر محرم حرام است، و بچه های نابالغ از این هالباس
ی آنان را تا رسیدن به هالباسباشند و جایز است کندن می مستثناحکم 
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 به تأخیر اندازند، در صورتی که از آن راه بروند. «فخ»
و ظاهر این است که در پوشیدن دو جامه احرام کیفیت مخصوصی 
معتبر نیست، پس جایز است ازار مانند لنگ به دور کمر خود بسته به هر 

عبا بر دوش بگیرد، و یا اینکه بعد از طوری که بخواهد، و رداء را مانند 
ـ زیر بغل چپ  مثالً  انداختن آن مثل عبا بر دوش طرف راست آن را ـ

، و مانند آن از نحوه های مختلف پوشیدن، اگرچه برعکسبگیرد، و یا 
 باشد.احوط پوشیدن دو جامعه به ترتیبی که متعارف است می

م واجب مستقل است بنا بر اظهر پوشیدن دو جامه احرا: 188مسأله 
 و شرط تحقق احرام نیست.

احتیاط این است که ازار به اندازه ای باشد که از ناف تا : 189مسأله 
زانو را بپوشاند، و رداء به اندازه ای باشد که دو شانه و دو بازو و مقدار 

 قابل توجهی از کمر را بپوشاند.
تلبیه باشد، و احتیاط واجب این است که پوشیدن آنها پیش از نیت و 

پس اگر نیت و تلبیه را پیش از پوشیدن بجا آورد، احوط و اولی این است 
 که پس از پوشیدن نیت و تلبیه را اعاده نماید.

هرگاه از روی ندانستن یا فراموشی موقعی که پیراهن در : 190مسأله 
بدن دارد احرام ببندد آن را باید بیرون آورد و احرامش صحیح است، بلکه 

این است که حتی در صورتی که این کار از روی علم و عمد صورت اظهر 
 بگیرد احرام صحیح خواهد بود.

و اما اگر بعد از احرام پیراهنی پوشید، احرامش بدون شک صحیح 
 است، ولی باید آن را پاره کند و از طرف پا بیرون آورد.
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پوشیدن پیش از دو جامه در اول احرام یا بعد از آن : 191مسأله 
 لوگیری از سرما یا گرما یا غیر آن اشکالی ندارد.ج

آنچه در لباس نمازگزار شرط است، در دو جامه احرام : 192مسأله 
نیز شرط است، پس الزم است که دو جامه احرام از حریر خالص و از 
اجزای حیوانات درنده نباشند، بلکه بنابر احتیاط از اجزای هر حیوانی که 

یز نباشد و همچنین الزم است پاک باشند، خوردن گوشتش حرام است ن
 بلی نجس شدن به نجاستی که در نماز بخشوده است اشکالی ندارد.

احتیاط این است که هیچ قسمتی از ازار بدن نما : 193مسأله 
 نباشد، ولی این شرط در رداء معتبر نیست.

احوط و اولی در دو جامه احرام این است که بافتنی : 194مسأله 
 از قبیل چرم و پوست و نمد نباشد. باشند، و

پوشیدن رداء و ازار فقط بر مردان واجب است، و زنان : 195مسأله 
توانند در لباسهای عادی خود در صورتی که دارای شرایط ذکر شده می

 باشد احرام ببندند.
پوشیدن حریر اگرچه فقط بر مردان حرام است، ولی : 196مسأله 

جامه حریر احرام نبندند، بلکه احتیاط این  احتیاط این است زنان نیز در
است که هیچ چیزی که از حریر خالص باشد، در تمام احوال احرام 

 نپوشند، مگر در حال ضرورت مانند حفظ نمودن خود از سرما یا گرما.
چنانچه یکی از دو جامه احرام یا هر دو بعد از احرام : 197مسأله 

 د زودتر تبدیل یا تطهیر نماید.بستن نجس شود، احوط این است که هرچن
واجب نیست جامه های احرام را به طور دائم بپوشد، و : 198مسأله 
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برداشتن رداء از روی دوش برای ضرورت یا غیر آن اشکالی ندارد، 
ـ  با مراعات شرایط ذکر شده در جامه جدید همچنان که عوض کردن آن ـ

 مانعی ندارد.



 

 

 
 
 

 تروک احرام

: که احرام بدون تلبیه یا آنچه در حکم آن است در گذشته گفته شد
منعقد نخواهد شد، هرچند نیت احرام حاصل شده باشد و هرگاه مکلف 

شود که آنها را تروک احرام احرام بست، بیست و پنج چیز بر او حرام می
 شوند:نامند، و ذیاًل بیان میمی

 ـ شکار حیوان صحرایی.1
 ـ نزدیکی با زن.2
 ـ بوسیدن زن.3
 ـ دست زدن به زن.4
 ـ نگاه کردن و بازی شهوت آمیز نمودن با زن. 5
 ـ استمناء. )معنای آن خواهد آمد(.6
 ـ عقد ازدواج.7
 ـ استعمال بوی خوش. 8
 ـ پوشیدن لباس دوخته و آنچه در حکم آن است برای مرد.9

 ـ سرمه کشیدن.10
 ـ نگاه کردن در آیینه.11
 ـ پوشیدن چکمه و جوراب برای مرد.12
ـ دروغ گفتن و دشنام دادن و فخر فروختنی که مستلزم اهانت 13
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 مؤمنی باشد.
 ـ مجادله )بگو مگو کردن(.14
 ـ کشتن شپش و مانند آن از حیوانات آزاردهنده بدن انسان.15
 ـ زینت کردن.16
 ـ روغن مالی بدن.17
 ـ کندن موهای بدن.18
 ی زن.ـ پوشاندن سر برای مرد، و فرو رفتن در آب حتی برا19
 ـ پوشانیدن رو برای زن.20
 ـ زیر سایه رفتن برای مرد.21
 ـ خارج نمودن خون از بدن.22
 ـ ناخن گرفتن.23
 ـ دندان کشیدن بنا بر قولی.24
 ـ همراه داشتن سالح.25

 و تفصیل این امور در مسائل ذیل بیان خواهد شد.

 ـ شکار حیوان صحرائی1

مزاحمتی و اذیتی  ونههرگبرای محرم جایز نیست که : 199مسأله 
نسبت به هر حیوان صحرائی ایجاد نماید، چه به طور شکار باشد و یا 

اذیت  هرگونهکشتن و یا زخمی کردن و یا خرد کردن یکی از اعضایش و یا 
رسانی دیگر باشد، همچنان که برای کسی که محرم نباشد ولی در حرم 

است که به  باشد نیز حرام است، و مقصود از شکار صحرائی حیوانی
حسب طبع اولی خود وحشی و گریزنده باشد اگرچه به سبب عارضی 
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ـ بین حرام  در حکمی که ذکر شد اهلی شده باشد، و بنا بر اظهر فرقی ـ
 گوشت و حالل گوشت نیست.

همچنان که شکار حیوان صحرائی بر محرم حرام است، : 200مسأله 
کمک او از قبیل کمک او به دیگری در شکار نیز حرام است، هرچند 

اشاره کردن به شکار باشد، و در حرمت کمک بین اینکه شکارچی محرم 
باشد یا محل فرقی نیست، بلکه احتیاط این است که در هیچ کاری از 

باشد به او کمک نکند، چه شکار باشد کارهایی که بر خود محرم حرام می
 ر شد.( ذک199و یا کشتن و یا غیر آن، از کارهایی که در مسأله )

برای محرم جایز نیست که شکار را نزد خود نگه دارد،  :201مسأله 
ـ  اگرچه شکارش پیش از احرام باشد چه خودش آن را شکار کرده باشد ـ

و یا دیگری شکارکرده باشد، و چه شکار در حرم صورت گرفته باشد یا در 
 بیرون آن.

رچند برای محرم جایز نیست از گوشت شکار بخورد، ه :202مسأله 
شکار کننده محل و در بیرون حرم شکار کرده باشد، و بنا بر احتیاط بر 
محل نیز حرام است خوردن گوشت شکاری که محرم در بیرون حرم آن را 
شکار کرده باشد، و با شکار کردن آن را کشته باشد یا پس از شکار آن را 
ا سر بریده باشد، و همچنین حرام است بر محل خوردن گوشت شکاری ر

 که محرم یا محل آن را در حرم شکار یا کشته باشد.
جوجه شکار صحرائی حکم خود شکار صحرائی را  :203مسأله 

ا تخم آن بعید نیست که برداشتن شکستن و خوردن آن بر محرم  دارد، و ام 
 حرام باشد، و احتیاط این است که دیگری را نیز بر این کارها کمک نکند.
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ـ مختص به  همچنان که بیان شد ـاحکام گذشته  :204مسأله 
ا شکار حیوان دریایی  حیوان صحرائی است و از جمله آن ملخ است، و ام 
اشکالی ندارد، و مقصود از شکار دریایی آن است که فقط در آب زندگی 

ا حیوانی که در صحرا و دریا هر دو زندگی می کند پس کند مانند ماهی و ام 
 نکهیابر اظهر در صورت شک به باشد، و بنا ملحق به صحرایی می

 صحرایی است یا نه شکار آن اشکالی ندارد.
همچنان که شکار صحرائی بر محرم حرام است کشتن  :205مسأله 

هر حیوانی بر او حرام است اگرچه شکار نباشد، و از این حکم چند چیز 
 شود:استثناء می

ند ـ حیوانات اهلی اگرچه به علت عارضی وحشی شده باشند، مان1
گوسفند و گاو و شتر، و پرندگانی که قدرت پرواز ندارند، مانند مرغ حتی 
مرغ حبشی، پس برای محرم کشتن اینها جایز است، همچنان که در 

 حیوان اهلی است یا نه کشتن آن جایز است. نکهیاصورت شک به 
بترسد یا قصد جان او را داشته باشد، از  بر خودـ آنچه محرم از آن 2

 مارها و غیر آنها، پس کشتن اینها برای محرم جایز است. درندگان و
ـ پرندگان درنده در صورتی که کبوترهای حرم را اذیت کنند، پس 3

 کشتن اینها نیز جایز است.
ـ افعی و مار سیاه و مارهای خطرناک و عقرب و موش، پس کشتن 4

 آنها در هر حال برای محرم جایز است، و هیچ کفاره ای در کشتن آنچه
گفته شد نیست، همچنان که هیچ کفاره ای در کشتن هیچ درنده ای 

 نیست، مگر شیر بنا بر مشهور.
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و گفته شده است: که کشتن درندگانی که قصد جان محرم نداشته 
 باشند کفاره دارد، و آن عبارت است از قیمت آنها.

برای محرم جایز است که به کالغ و باز شکاری  :206مسأله 
، و در صورتی که تیر به آنها بخورد و کشته شوند کفاره ی کندراندازیت

 ندارند.

 کفارات شکار
برای کشتن و شکار هر یک از حیوانات صحرایی در شریعت مطهره 

 کفاره ای معین شده است که در مسائل ذیل بیان خواهد شد.
، یک شتر، و در کشتن گاو وحشی، شترمرغدر کشتن : 207مسأله 

کشتن خر وحشی بنا بر احوط، و در کشتن آهو و یک گاو، و همچنین در 
خرگوش، یک گوسفند، و همچنین در کشتن روباه بنا بر احتیاط یک 

 گوسفند کفاره هست.
کسی که شکاری کرد چنانچه کفاره آن شتر باشد و : 208مسأله 

قیمت آن را نداشته باشد باید شصت مسکین را اطعام نماید، برای هر 
 750شود: تقریبًا سه چهارم کیلو است )میمسکین یک مد، که گفته 

گرم(، و اگر این را هم نتواند باید هیجده روز روزه بگیرد، و اگر کفاره گاو 
باشد و قیمت آن را هم نداشته باشد باید سی مسکین را اطعام نماید، و اگر 
این راهم نتواند نه روز روزه بگیرد، و اگر کفاره گوسفند باشد و قیمت آن را 

ته باشد باید ده مسکین را اطعام نماید، و اگر متمکن نباشد باید سه نداش
 روز روزه بگیرد.

اجکفاره کشتن پرنده سنگخوار و کبک و  :209مسأله  و مانند آن،  ُدر 
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یک بره است که از شیر گرفته شده و علفخوار باشد، و کفاره شکار 
اظهر یک گنجشک و قبره )یعنی چکاوک( وصعوه )یعنی سنگانه( بنا بر 

مد از طعام است، یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها، و مقدار مد در 
مسأله قبل بیان شد، و کفاره کشتن غیر آنچه که ذکر شد از پرندگان، مثل 
کبوتر و مانند آن یک گوسفند است، و کفاره کشتن جوجه آن یک بره یا 

که حرکت  بزغاله است، و حکم تخم آن در صورتی که در آن جوجه ای
کند باشد حکم جوجه آن است، و در صورتی که حرکت نکند یک درهم 
باید کفاره بدهد، و همچنین بنا بر احوط اگر جوجه ای در آن نباشد، و 
کفاره کشتن یک ملخ یک دانه خرما یا یک مشت دست از طعام است، و 
می افضل است، و در صورتی که بیش از یک ملخ بکشد به تعدادی که  دو 

ته باید کفاره را تکرار کند، مگر اینکه مقداری که کشته از نظر عرف کش
 زیاد باشد که در این صورت باید یک گوسفند کفاره بدهد.

کشتن موش صحرایی و خار پشت و سوسمار، یک  :210مسأله 
بزغاله کفاره دارد، و کشتن عظایه )یعنی مارمولک( یک مشت از طعام 

 کفاره دارد.
کشتن عمدی زنبور دادن مقداری طعام است، و  کفاره :211مسأله 

 دفع اذیت باشد کفاره ندارد. به جهتدر صورتی که کشتن 
اگر محرم در بیرون حرم شکار کند، کفاره هر حیوانی را  :212مسأله 

بر حسب مورد و بر طبق آنچه که بیان کردیم باید بدهد، و اگر کفاره ای 
مت فعلی آن در بازار را بدهد، و برای آن بیان نشده است، باید معادل قی

اگر غیر محرم در حرم شکار کند، باید قیمت را بدهد، مگر در شیر که بنا 
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بر اظهر کفاره آن یک قوچ است، و اگر محرم در حرم شکار کند، پس باید 
 هم کفاره محرم در خارج حرم و هم کفاره غیر محرم در حرم را بدهد.

است، بایستی محرم را خود را کج در راهی که ملخ زیاد  :213مسأله 
کند که آن را نکشد، و اگر نتواند این کار را بکند، در این صورت کشتن آن 

 اشکالی ندارد.
ی که ُمحِرَمند در کشتن شکاری شرکت اعدهاگر  :214مسأله 

 کردند، بر هر یک کفاره مستقلی واجب است.
ست، پس کفاره خوردن شکار مانند کفاره خود شکار ا :215مسأله 

اگر محرم شکاری کرد و آن را خورد، دو کفاره باید بدهد، یکی برای شکار 
 و دیگری برای خوردن آن.

اگر کسی که محرم نیست شکار همراه داشته باشد و  :216مسأله 
داخل حرم شود، باید او را رها کند، و چنانچه رهایش نکرد تا مرد باید 

حالی که شکار همراه داشته باشد، کفاره بدهد، و اگر کسی احرام ببندد در 
حرام است آن را نگهدارد، در تمام صورتهای مسأله که بیان آنها در مسأله 

( گذشت، و چنانچه رهایش نکرد تا مرد باید کفاره بدهد، و بنا بر 201)
 احتیاط اگرچه مردنش قبل از ورودش به حرم باشد باید کفاره بدهد.

کار و خوردنش فرقی ندارد وجوب کفاره در کشتن ش :217مسأله 
 بین اینکه از روی عمد یا سهو یا ندانستن باشد.

شود، و خواه شکار از در شکار مکرر کفاره نیز مکرر می :218مسأله 
و ناچاری باشد، و یا جهل  طرارضاروی خطا و اشتباه یا فراموشی یا 

ندانستنی که صاحب آن معذور باشد، و همچنین است در صورت عمد اگر 
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ار در حرم و شکار کننده غیر محرم باشد، یا شکار کننده محرم به شک
احرامهای متعدد باشد، مانند اینکه یک شکار در احرام عمره تمتع و 
می در احرام عمره مفرده نموده  شکار دیگری در احرام حج و شکار سو 
باشد، و اما اگر شکار عمدًا از محرم به یک احرام مکرر شد، پس از بار 

گر کفاره واجب نخواهد شد، بلکه از کسانی است که خداوند اول دی
یعنی: و  ،{}متعال در باره آنها فرموده است: 

 آنکه بازگشت کرد خداوند از او انتقام خواهد گرفت.

 ـ نزدیکی با زن2

عمال نزدیکی با زن )جماع( از حین احرام و تا پایان ا :219مسأله 
عمره تمتع و عمره مفرده و در حج تا قبل از به جا آوردن نماز طواف نساء 

 بر محرم حرام است.
هرگاه در عمره تمتع از روی علم و عمد با زنی از جلو یا  :220مسأله 

عقب نزدیکی نماید، چنانچه پس از فارغ شدن از سعی باشد، عمره اش 
و کفاره اش بنا بر احتیاط شود، شود و کفاره بر او واجب میفاسد نمی

یک شتر یا یک گاو است، و چنانچه پیش از فارغ شدن از سعی باشد، 
کفاره اش همان است که گذشت، و احتیاط این است که عمره اش را تمام 
 کند و پس از آن حج بجا آورد، و در سال آینده هر دو را دو باره انجام دهد.

قبل از وقوف در مشعر  هرگاه کسی که احرام حج بسته :221مسأله 
از روی علم و عمد با زن خود از جلو یا عقب نزدیکی نماید، واجب است 
کفاره بدهد و حجش را به اتمام برساند و آن را در سال آینده دوباره انجام 
دهد، خواه حج مستحبی باشد و همچنین است حکم زن در صورتی که 
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وده باشد، ولی اگر زن احرام بسته و عالم به حکم و راضی به این عمل ب
مجبور به این عمل بوده چیزی بر او نخواهد بود، یعنی نه کفاره بر او 
واجب است و نه دو باره انجام دادن حج در سال آینده، ولی مرد باید دو 

 کفاره بدهد.
و کفاره این عمل یک شتر و در صورت ناتوانی یک گوسفند است، و 

ائی انداخت، به طوری که در واجب است در این حج بین مرد و زن جد
هیچ جا با همدیگر جمع نشوند مگر با حضور شخص ثالثی، تا این که از 
همه اعمال حج فارغ شوند و بر گردند به همان جایی که نزدیکی در آن 
صورت گرفته، ولی اگر در برگشتن از راهی که به محل وقوع نزدیکی 

پایان مناسک حج خلوت شود برگردند جایز است که با یکدیگر منتهی نمی
کنند. همچنان که واجب است در حجی که باید سال دوم انجام دهند، از 
حین رسیدن به آن جایی که نزدیکی در آن صورت گرفته تا هنگام قربانی 
کردن در منی، بین آن دو جدائی انداخت، بلکه احتیاط این است که 

به محل وقوع جدائی انداختن تا فارغ شدن از همه اعمال و بازگشتن 
 نزدیکی ادامه داشته باشد.

هرگاه محرم بعد از وقوف در مشعر از روی علم و عمد  :222مسأله 
با زن خود نزدیکی کند، چنانچه بیش از طواف نساء باشد، کفاره ایکه در 
مسأله قبل گذشت بر او واجب است، ولی اعاده حج بر او واجب نیست، 

تمام شدن دور چهارم طواف نساء و همچنین است اگر این عملش پیش از 
 باشد، و اما اگر بعد از تمام شدن آن باشد، کفاره نیز ندارد.

کسی که از روی علم و عمد در عمره مفرده با زن خود  :223مسأله 
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نزدیکی نماید، کفاره سابق الذکر بر او واجب است ولی اگر نزدیکی او بعد 
ل از سعی باشد عمره اش شود، و اگر قباز سعی باشد عمره اش فاسد نمی

شود، و واجب است تا ماه آینده در مکه توقف نماید سپس به نیز باطل می
گانه معروف رفته و از آن جا برای اعاده عمره احرام های پنجیکی از میقات

لین جای خارج از حرم برای او کفایت  ببندد، و بنا بر احتیاط احرام از او 
 همان عمره فاسده را نیز تمام کند.کند، و احتیاط این است که نمی

اگر شخص غیر محرم با زن خود که در حال احرام  :224مسأله 
است نزدیکی نماید، پس اگر زن به این عمل راضی بوده، واجب است یک 
شتر کفاره بدهد، و اگر راضی نبوده و مجبور بر این عمل بوده، چیزی بر او 

شوهرش کفاره را بدهد، بلکه واجب نخواهد بود، و بنا بر احتیاط باید 
ل هم شوهر غرامت کفاره واجب شده بر  احوط این است که در صورت او 

 زن خود را بدهد، به این معنی که قیمت کفاره را بپردازد.
شخص محرم هرگاه از روی ندانستن یا فراموشی با زن  :225مسأله 

اجب خود نزدیکی نماید، عمره و حجش صحیح است، و کفاره ای بر او و
 شود.نمی

شود، نیز و این حکم در محرماتی که موجب کفاره است و ذیاًل بیان می
جاری است به این معنی که هر عملی که از محرم از روی ندانستن و یا 

 فراموشی سر بزند کفاره ندارد، مگر در موارد ذیل:
ـ آنکه طواف را در حج و یا عمره فراموش کند تا زمانی که بر گردد و 1
 طنش و با زن خود نزدیکی کند.به و

ـ آنکه مقداری از سعی را در عمره تمتع فراموش کند و به اعتقاد 2
 اینکه تمام شده از احرام خارج شود.
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ـ کسی که دست خود را بی جهت بر سر یا ریش خود بکشد و یک 3
 مو یا بیشتر از آن بیفتد.

حسب طبع ـ آنکه کسی از روی ندانستن بدن خود را با روغنی که بر 4
خودش خوشبو یا روغنی که آن را خوشبو کرده باشند روغنمالی کند. و 

 تمام اینها در جای خود ذکر خواهد شد.

 ـ بوسیدن زن3

جایز نیست ُمحرم زن خود را از روی شهوت ببوسد، و  :226مسأله 
چنانچه او را از روی شهوت بوسید و منی از او خارج شد، الزم است یک 

ولی اگر منی از او خارج نشد، بعید نیست که یک  شتر کفاره بدهد،
گوسفند کفاره دادن کافی باشد، و اما اگر او را بوسید ولی نه از روی 

 شهوت، بنا بر احتیاط واجب است یک گوسفند کفاره بدهد.
اگر شخص غیر محرم زن خود را که در حال احرام  :227مسأله 

 اره بدهد.است ببوسد، احتیاط این است که یک گوسفند کف

 ـ لمس زن4

برای شخص محرم جایز نیست از روی شهوت دست  :228مسأله 
به زن خود بزند، و همچنین جایز نیست او را از روی شهوت بلند کند یا به 
خود بچسباند، و چنانچه این کار را کرد، باید یک گوسفند کفاره بدهد، 

ند کردن و در چه منی از او خارج بشود و چه نشود، و اگر دست زدن و بل
 بغل گرفتن از روی شهوت نباشد، کفاره ای بر او واجب نیست.
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 ـ نگاه کردن به زن و بازی شهوت انگیز با او 5

برای محرم جایز نیست که با زن خود بازی شهوت  :229مسأله 
انگیز نماید، و اگر این کار را کرد منی از او بیرون آمد، باید یک شتر کفاره 

باید یک گوسفند کفاره بدهد، و در صورتی که  داشتنبدهد، و در صورت ن
نگاه کردن محرم به زنش از روی شهوت موجب بیرون آمدن منی از او 
باشد، باید از آن پرهیز کند، بلکه احوط و اولی آنست که از آن پرهیز کند 

 اگرچه موجب بیرون آمدن منی نباشد.
و بیرون آمد، بنا و چنانچه از روی شهوت به زنش نگاه کرد و منی از ا

ا اگر منی بیرون نیامد و یا بدون  بر احتیاط باید یک شتر کفاره بدهد، و ام 
 شهوت به او نگاه کرد و منی بیرون آمد، کفاره واجب نیست.

اگر محرم به غیر زن خود نگاه کند نگاهی که بر او جایز  :230مسأله 
اجب نخواهد بود، نیست پس اگر منی از او بیرون نیامد، کفاره ای بر او و

و اگر بیرون آمد، باید کفاره بدهد، و احتیاط این است که اگر وضع مالی و 
ط باشد یک گاو  دارایی اش خوب باشد یک شتر کفاره بدهد، و اگر متوس 
کفاره بدهد، و بنا بر اظهر اگر فقیر باشد کافی است که یک گوسفند کفاره 

 بدهد.
خود به وسیله صحبت  لذت بردن شخص محرم از زن :231مسأله 

کردن و همنشین شدن و مانند آن است، اگرچه احتیاط در این است که 
 محرم هر گونه لذت بردن از زن خود را ترک کند.

 ـ انجام کاری به قصد بیرون آمدن منی )استمناء(6

 استمناء اقسامی دارد: :232مسأله 
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با غیر ـ استمناء به وسیله مالیدن عضو تناسلی، چه با دست و چه 1
آن، و این کار مطلقًا حرام است، و حکم آن در حج حکم جماع است، و 
بنا بر احتیاط حکم آن در عمره مفرده نیز حکم جماع است، پس اگر این 
کار را به طوری که ذکر شد در احرام حج و قبل از وقوف در مشعر انجام 

اده نماید، و داد، باید کفاره بدهد و آن حج را تمام کند و در سال آینده اع
اگر در عمره مفرده قبل از فارغ شدن از سعی انجام داد، بنا بر احتیاط باید 

 کفاره بدهد و آن عمره را تمام کند و در ماه آینده دوباره انجام دهد.
ـ استمناء بوسیله بوسیدن زن خود و یا دست زدن به او و یا بازی 2

حکم این همانست که در  شهوت انگیز نمودن با او و یا نگاه کردن به او و
 مسائل قبل بیان شد.

ـ استمناء به وسیله شنیدن صحبت زن و یا شنیدن اوصاف و 3
مشخصات او و یا بوسیله تصور او در خیال خود و مانند آن، و این نیز بر 

 محرم حرام است، ولی اظهر این است که موجب کفاره نیست.

 ـ عقد ازدواج7

ت که در حال احرام برای خود یا برای محرم جایز نیس :233مسأله 
برای دیگری زنی را عقد نماید، چه آن دیگری محرم باشد یا نباشد، و چه 

 عقد دائم باشد یا موقت، و عقد در تمام این صورتها فاسد و باطل است.
هرگاه برای شخص محرم زنی را عقد نمایند و با او  :234مسأله 

مرد وزن یک شتر کفاره بدهد، نزدیکی کند، باید هر یک از عقد کننده و 
در صورتی که هم عالم و دانای به حکم شرعی باشد و هم به موضوع 

ـ و اگر بعضی از آنها عالم و دانا نباشد،  یعنی بدانند که مرد محرم است ـ
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واجب نیست کفاره بدهد، و در آنچه که ذکر شد فرقی نیست که عقد 
 کننده وزن محرم باشند یا نباشند.

بنا بر مشهور بین فقها، برای محرم جایز نیست در  :235مسأله 
مجلس عقد ازدواج حاضر شود، و احوط و اولی این است که از گواهی 
دادن بر واقع شدن عقد ازدواج نیز به پرهیزد، اگرچه پیش از احرام در 

 مجلس عقد حاضر بوده است.
احوط و اولی این است که محرم خواستگاری نکند،  :236مسأله 

تواند به زن خود که او را طالق رجعی داده است رجوع کند، میبلی 
 تواند زن خود را طالق دهد.همچنان که می

 ـ استفاده از بوی خوش 8

استفاده محرم از بوی خوش حرام است، چه به وسیله  :237مسأله 
بوئیدن یا خوردن یا مالیدن یا رنگ کردن یا بخور دادن باشد، و همچنین 

سی که اثری از بوی خوش در آن مانده باشد، و مراد از است پوشیدن لبا
بوی خوش هر ماده ای است که به وسیله آن بدن یا لباس یا خوراک یا غیر 

کنند، مثل مشک و عنبر و ورس و زعفران و مانند آن، اینها را خوشبو می
و بنا بر اظهر محرم باید از تمام عطرهای متعارف، مثل عطر گل محمدی، 

 ی، و مانند آنها، اجتناب کند.یاس ورازق
ولی بر محرم واجب نیست که از بوئیدن )خلوق کعبه( اجتناب نماید، 
و همچنین واجب نیست که از مالیده شدن آن به لباسها یا بدنش اجتناب 
نماید، و در صورتی که به آنها مالیده شود، واجب نیست آن را با شستن و 

طر خاصی بوده از زعفران و چیزهای مانند آن از بین ببرد، و خلوق کعبه ع
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ر  دیگر گرفته می شده، و در دورانهای گذشته کعبه را با آن خوشبو و معط 
 کرده اند.می

هایی که بوی خوش دارند و مردم بوئیدن گلها و سبزی :238مساله 
کنند برای محرم حرام است، خواه از هم آنها را به همین خاطر تهیه می

دی، یا ز آنها تهیه میآنهایی باشد که عطر ا کنند، مانند یاسمین و گل محم 
 غیر آنها.

بلی بنا بر اظهر بوئیدن بعضی از اقسام سبزیهای صحرایی خود رو که 
بوی خوش دارند اشکالی ندارد، مثل شیح و قیصوم و حزامی و إذخر و 

 مانند آنها.
ا خوردن میوها و سبزیجات خوشبو، مانند سیب و به و نعنا، بر ای و ام 

محرم اشکالی ندارد، ولی احتیاط این است که در هنگام خوردن آنها را 
های خوشبویی که خوردنی نبوید، و همچنین بنا بر اظهر خوردن روغن

باشند اشکالی ندارد، در صورتی که عرفًا جزء عطرها به شمار نیایند، ولی 
 احتیاط این است که در هنگام خوردن آنها را نبوید.

ر محرم واجب نیست که هنگام سعی بین صفا و مروه ب :239مسأله 
در صورتی که عطر فروشی آن جا باشد، بینی خود را از بوی خوش بگیرد، 
ولی واجب است که در غیر این مورد، بینی خود را از هر بوی خوشی 

( گذشت، 237بگیرد بلی بوئیدن خلوق کعبه همچنان که در مسأله )
 اشکالی ندارد.

ه محرم عمدًا مقداری از چیزهای خوشبو بخورد، هرگا :240مسأله 
و یا چیزی بپوشد که اثر بوی خوش از سابق در آن مانده باشد، بنا بر 
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احتیاط واجب باید یک گوسفند کفاره بدهد، ولی در غیر این دو مورد در 
استفاده از بوی خوش کفاره واجب نیست، هرچند احوط کفاره دادن 

 است.
ام است که بینی خود را از بوی بد بگیرد، بر محرم حر :241مسأله 

 بلی تند رفتن برای خالصی از بوی بد اشکالی ندارد.

 ـ پوشیدن لباس دوخته یا شبیه دوخته برای مرد9

برای محرم جایز نیست که جامه دکمه دار یا آنچه که  :242مساله 
فائده دکمه را داشته باشد بپوشد، در صورتی که دکمه آن را ببندد، و 

چنین جایز نیست جامه ای بپوشد که مانند زره، یقه و آستین داشته هم
باشد و سر را از یقه و دستها را از آستین بیرون بیاورد، و همچنین جایز 

مانند  پوشاند ـنیست زیر شلواری و آنچه را که مانند آن عورتین را می
صورت ـ نداشته باشد که در این  لنگ ـ بپوشد، مگر این که ازار ـ شلوار

پوشیدن آن جایز است، و بنا بر احتیاط واجب باید از پوشیدن لباسهای 
اده و پالتو و پیراهن عربی، بپرهیزد،  متعارف، مانند پیراهن و قبا و لب 

 هرچند آنها را مانند جامه دکمه دار وزره نپوشد.
بلی در حال اضطرار و ناچاری، جایز است که پیراهن و یا مانند آن از 

ندازد، و قبا و مانند آن را وارونه بپوشد، ولی دستهای خود را روی دوش ا
وارد آستین نکند، و فرقی نیست در تمام آنچه که ذکر شد بین اینکه جامه 

 دوخته باشد یا بافته شده یا نمدی و یا غیر آن.
و برای محرم جایز است که محفظه پولهایش را به کمر ببندد، هرچند 

شود به )کیسه ای که پول در آن گذاشته می دوختنی باشد، مانند همیان
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شود( و منطقه )کمربندی که برای منظورهای مختلف بسته کمر بسته می
شود(، همچنان که جایز است برای محرم مبتال به فتق در صورت نیاز می

به فتق بند )نوعی کمر بند است که اشخاص مبتال به فتق آن را جهت 
پوشند( از نوع دوخته آن ن روده ها میجلوگیری از فتق و یا پایین آمد

 استفاده کند.
و نیز برای محرم جایز است در حال خوابیدن و یا غیر آن، اینکه بدن 

 ـ بالحاف و مانند آن از چیزهای دوخته شده بپوشاند. بجز سر خود را ـ
احوط این است که محرم إزار )لنگ( خویش را به  :243مسأله 

بعضی از آن را ببعض دیگر گره نزند، و چیزی گردن خود بلکه مطلقًا ولو 
مانند سوزن نیز در آن فرو نبرد، و احوط این است که ردا را نیز گره نزند، 

 ولی فرو کردن سوزن و مانند آن در آن اشکالی ندارد.
پوشیدن لباس دوخته به هر کیفیتی که باشد برای زن  :244مسأله 

 ن را بپوشاند.اشکالی ندارد، مگر دستکش که جایز نیست آ
هرگاه محرم لباسی را که پوشیدنش حرام است عمدًا  :245مسأله 

بپوشد واجب است، یک گوسفند کفاره بدهد، و بنا بر احتیاط حتی اگر از 
روی ناچاری پوشیده باشد باید کفاره بدهد، و در صورتی که چند بار 

ن است اگر بپوشد، باید به تعداد بارهایی که پوشیده کفاره بدهد، و همچنی
در یک دفعه چند لباس با هم بپوشد، مانند اینکه چند لباس را داخل 
یکدیگر کند و یکدفعه بپوشد، در صورتی که انواع این لباسها مختلف 
باشد، بلکه بنا بر احتیاط حتی اگر از یک نوع باشد باید بتعداد لباسها 

 کفاره بدهد.
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 ـ سرمه کشیدن10

 ت دارد:سرمه کشیدن دو صور :246مسأله 
ـ سرمه کشیدن به سرمه سیاه، یا هر سرمه ای که کشیدن آن عرفًا 1

زینت باشد، و این صورت بنا بر اظهر حرام است، در صورتی که مقصود 
محرم از آن زینت باشد، بلکه بنا بر احوط هرچند مقصودش زینت نباشد 
حرام است، بلی کشیدن این سرمه به چشم در حال ناچاری برای معالجه 

 شکالی ندارد.ا
ـ سرمه کشیدن به سرمه ای که نه سیاه باشد و نه زینت شمرده شود 2

عرفًا، و این صورت اشکالی ندارد، در صورتی که قصد زینت نداشته 
ا اگر قصد زینت داشته باشد احوط ترک آن است، و در تمام  باشد، و ام 

دن صورتهای سرمه کشیدن کفاره ای واجب نیست، اگرچه اولی کفاره دا
 یک گوسفند است، در صورتی که سرمه ای بکشد که حالل نباشد.

 ـ نگاه کردن در آینه11

برای محرم جایز نیست که در آینه برای زینت نگاه  :247مسأله 
کند، ولی اگر برای مقصود دیگری باشد اشکالی ندارد، و مقصود دیگر 

گاه شدن از وجود چیزی  که مانع مثل اینکه برای مداوای زخم صورت، یا آ
از رسیدن آب است بصورت، یا نگاه کردن راننده ماشین در آن، جهت 
دیدن ماشینهائی که در پشت سرش قرار دارند، و مانند اینها، به آینه نگاه 
کند، و ممکن است که اجسام صیقلی دیگری که خاصیت آینه را داشته 

 باشند به آینه ملحق شوند.
ینت نگاه کرده است، تلبیه و مستحب است محرم که در آینه برای ز

 بگوید.
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ی اشکالی ندارد، بلی در  ا نگاه کردن به اشیاء با کمک عینک طب  و ام 
 صورتی که عینک زدن عرفًا زینت باشد احوط پرهیز از آن است.

 ـ پوشیدن چکمه و جوراب برای مرد12

برای مرد محرم حرام است چیزی بپوشد که تمام روی  :248مسأله 
اند، مانند جوراب و چکمه، مگر در حال ناچاری، مثل پای او را بپوش

اینکه نعلین و یا مانند آن برای او فراهم نشود و ناچار شود چکمه بپوشد، 
که در این صورت جایز است، ولی بنا بر احتیاط باید روی آن را پاره و دو 

 قسمت کند و بعدًا بپوشد.
پوشاند، یبلی جایز است چیزی بپوشد که قسمتی از روی پا را م

همچنان که جایز است همه روی آن را بدون پوشیدن چیزی بپوشاند، مثل 
 اینکه یک طرف رداء خود را بر آن در حال نشستن بیندازد.

و در پوشیدن چکمه و مانند آن کفاره ای واجب نیست، ولی بنا بر 
احتیاط اگر عمدًا جوراب یا مانند آن را بپوشد، باید یک گوسفند کفاره 

 بدهد.
و برای زن پوشیدن چکمه و جوراب، و مانند اینها از چیزهایی که همه 

 پوشاند، اشکالی ندارد.روی پا را می

 ـ دروغ و دشنام و فخر کردن حرام13

دروغ و دشنام و فخر کردن حرام در هر حال حرام  :249مسأله 
 است، ولی حرمت آن در حال احرام شدیدتر است.

که: در مقابل دیگران به نسبت یا مال یا و مراد از فخر کردن این است 
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مقام خود و مانند اینها، افتخار و فخر فروشی کند، و این کار در صورتی 
که مستلزم اهانت و تحقیر مؤمن باشد حرام، و در غیر این صورت اشکالی 

 ندارد، نه برای محرم و نه غیر محرم.
حرام سر  و در صورتی که از محرم دروغ و یا دشنام و یا فخر کردن

بزند، کفاره ای بجز استغفار ندارد، اگرچه احوط آنکه یک گاو کفاره 
 بدهد.

 ـ جدال نمودن14

جدال کردن )و آن کالمی است که مشتمل بر قسم  :250مسأله 
خوردن به ذات اقدس الهی باشد برای اثبات یا نفی مطلبی(، بر محرم 

این ندارد که حرام است، و اظهر این است که حرمت جدال اختصاص به 
برای قسم خوردن بگوید )بله و الله( و یا )نه و الله(، بلکه هر قسمی که به 
خداوند بخورد جدال خواهد بود، خواه با کلمه )الله( باشد یا نباشد، و 
ل صیغه قسمت کلمه )نه( و یا کلمه )بله( باشد و یا نباشد، و  خواه در او 

 های دیگر باشد.خواه قسم خوردن به زبان عربی یا به زبان
سات هیچ اثری ندارد، تا چه رسد به  ا قسم خوردن به بقیه مقد  و ام 
مانند )نه به جان مردم( و یا )بله به جان خودم(، همچنان که قسم خوردنی 
که برای خبر دادن نباشد هیچ اثری ندارد، مانند قسم خوردن برای التماس 

را به من بده(، و یا مانند  چیزی از دیگری، مثل این قسم )تو را به خدا این
کند و قسم خوردن برای تاکید عزم و اراده خود که فالن کار را در آینده می

 کند، مثل این قسم )و الله این چیز را به تو خواهم داد(.یا نمی
و بعضی از فقها فرموده اند که: برای تحقق جدال در قسم راست باید 
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ر نه، جدال شرعًا محقق سه بار قسم پشت سر هم تکرار شود، و اگ
شود، و این فرمایش خالی از وجه نیست، ولی احوط این است که با نمی

ا در قسم دروغ اشکالی نیست که تکرار یک بار هم محقق می شود، و ام 
 شدن آن در محقق شدن جدال الزم نیست.

اگر ترک جدال موجب ضرر مکلف شود، مانند اینکه  :251مسأله 
 ق او باشد، در این صورت جدال کردن جایز است.موجب از بین رفتن ح

اگر جدال کننده سه بار پشت سر هم قسم راست  :252مسأله 
بخورد، باید یک گوسفند کفاره بدهد، و در صورتی که قسم های پشت 

 شود.سر او بیش از سه بار باشد کفاره تکرار نمی
کفاره ـ خوردن  پشت سر هم بلی اگر بعد از سه بار یا بیشتر قسم ـ

بدهد، و یا سه بار پشت سر هم قسم بخورد و پس از فاصله دو باره سه بار 
یا بیشتر پشت سر هم قسم بخورد، در این دو صورت باید یک کفاره دیگر 

 بدهد.
و اگر یک بار قسم دروغ بخورد یک گوسفند باید کفاره بدهد، و اگر 

رد یک گاو باید دو بار قسم دروغ بخورد دو گوسفند و اگر سه بار قسم بخو
کفاره بدهد، و در صورتی که بیش از سه بار قسم دروغ بخورد و در میان 

 قسم خوردنها کفاره نداده باشد کفاره تکرار نخواهد شد.
و اگر کفاره را داد و دوباره قسم دروغ خورد باید بترتیبی که گذشت 

 کفاره بدهد.
یک بار دیگر  و اگر دو بار قسم دروغ خورد آنگاه کفاره داد، و سپس

 قسم دروغ خورد، واجب است یک گوسفند کفاره بدهد نه گاو.
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 ـ کشتن جانوران بدن15

کشتن شپش برای محرم جایز نیست، و همچنین است  :253مسأله 
بنا بر احوط انداختن آن از بدن یا لباس، ولی جا به جا کردن آن اشکالی 

است که یک مشت ندارد، و در صورت کشتن یا انداختن احوط و اولی آن 
ا پشه و کک و مانند آنها احتیاط در نکشتن آنها  از طعام کفاره بدهد، و ام 
ا راندن  است، در صورتی که ضرری از طرف آنها متوجه محرم نشود، و ام 

 آنها ظاهرًا جایز است، هرچند احوط ترک آن است.

 ـ زینت نمودن16

ا بر احتیاط مرد محرم و زنی که در حال احرام است بن :254مسأله 
شود اجتناب نمایند، خواه باید از هر چیزی که عرفًا زینت شمرده می

شود قصد زینت باشد یا نباشد، و از جمله چیزهایی که زینت شمرده میبه
 باشد.حنا بستن به کیفیتی که متعارف است می

بلی در صورتی که بستن حنا زینت شمرده نشود اشکالی ندارد، مانند 
ن برای درمان و مانند آن باشد، و همچنین بستن آن قبل از اینکه بستن آ

 احرام اشکالی ندارد، هرچند اثر آن تا بعد از احرام هم باقی بماند.
قصد زینت نباشد، پوشیدن انگشتر در حال احرام اگر به :255مسأله 

قصد قصد انجام مستحب شرعی، یا بهاشکالی ندارد، مثل اینکه به
قصد شمردن شوطهای طواف با آن و مانند دن، یا بهنگهداری آن از گم ش

ا پوشیدن آن به قصد زینت بنا بر احتیاط جایز آن انگشتر را بپوشد، و ام 
 نیست.

برای زنی که در حال احرام است حرام است که زیور را  :256مسأله 
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قصد زینت بپوشد، بلکه احوط ترک آن است هرچند بقصد زینت به
ورهایی که قبل از احرام عادت به پوشیدن آنها نباشد، بلی پوشیدن زی

داشته اشکالی ندارد، ولی بنا بر احوط و اولی آنها برای شوهرش و مردانی 
 اند ظاهر نسازد و نشان ندهد.که با او محرم

 و زینت نمودن در تمام صورتهای ذکر شده کفاره ندارد.

 ـ روغن مالی بدن17

محرم حرام است، هرچند روغن مالی کردن بدن برای  :257مسأله 
روغن استفاده شده دارای بوی خوشی نباشد، بلی خوردن روغنی که 

ـ باشد اشکالی ندارد هرچند که  عطرها خالی از مواد خوشبو کننده ـ
( گذشت، و استفاده محرم از 238خوشبو باشد، همچنان که در مسأله )

حال روغنی که خوشبو نیست برای درمان کردن جایز است، بلکه در 
ضرورت، استفاده از روغنی که بر حسب طبع خودش خوشبو، و یا با 

 اضافه کردن مواد خوشبو کننده خوشبو شده است، اشکالی ندارد.
گاهی و از روی عمد، بدن خود را  :258مسأله  اگر محرم با علم و آ

با روغن خوشبو روغن مالی نماید، بنا بر احتیاط باید یک گوسفند کفاره 
روغن استفاده شده بر حسب طبع خودش خوشبو باشد یا بدهد، خواه 

اینکه با اضافه کردن مواد خوشبو کننده به آن خوشبو شده باشد، و اگر 
گاهی این کار را کرده باشد، بنا بر احتیاط کفاره آن اطعام  بدون علم و آ

 یک فقیر است.
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 ـ جدا نمودن مو از بدن18

ود یا دیگری را از برای محرم جایز نیست که موی خ :259مسأله 
بدن جدا نماید، هرچند آن دیگری محرم نباشد، خواهد جدا نمودن 
بتراشیدن باشد یا بکندن و مانند آن، و خواه مو زیاد باید یا کم، حتی 

 قسمتی از یک مو هم جدا نمودن آن جایز نیست.
بلی اگر شپش در سرش زیاد شود و او را اذیت نماید جایز است که 

تواند موی ، و همچنین در صورت اقتضای ضرورت میسرش را بتراشد
بدن خود را نیز بتراشد، و اگر در حال وضو یا غسل، یا تیمم، یا تطهیر از 
نجاست، یا بر طرف کردن مانعی که به بدن چسپیده باشد و از رسیدن آن 
به بدن برای طهارت از حدث یا خبث جلوگیری نماید، و مانند آن، موئی 

 ون قصد جدا شود اشکالی ندارد.از بدن محرم بد
اگر بدون ضرورت محرم سر خود را بتراشد، کفاره آن  :260مسأله 

یک گوسفند است، و اگر از روی ضرورت باشد، کفاره آن یک گوسفند و 
یا سه روز روزه گرفتن و یا اطعام شش مسکین است، برای هر یک دو مد  

« گرم 750»کیلو  از طعام، و گفته شده است که: مد  معادل سه ربع
 باشد.می

و اگر موهای زیر هر دو بغل خود را بکند، کفاره آن یک گوسفند 
است، و همچنین بنا بر احتیاط اگر موی زیر یک بغل خود را بکند، باید 

 یک گوسفند کفاره بدهد.
و اگر چیزی از موی ریش و یا غیر ریش خود را بکند، واجب است 

 از طعام اطعام نماید. یک مسکین )بینوا( را با یک مشت



 مناسک حج  .............................................................................  116

 

و بنا بر احتیاط تمام احکامی که برای تراشیدن و کندن مو ذکر شد در 
 تمام راه های بر طرف کردن مو نیز جاری است.

و اگر محرم سر دیگری را بتراشد، چه محرم باشد و چه نباشد کفاره 
 ای ندارد.

اگر ُمحرم سر خود را بخاراند، در صورتی که موجب  :261مسأله 
افتادن مو از سرش نشود و خون از سرش نیاید، اشکالی ندارد، و همچنین 
است خاراندن بدن و اگر محرم دست خود را به سر یا ریش خود کشید، 
بدون اینکه هیچ قصد و هدف عقالئی از این کار خود داشته باشد، و 
موجب جدا شدن یک مو یا بیشتر شد، مواجب است یک مشت از طعام 

ا اگر جدا شدن مذکور در اثر وضو گرفتن و مانند آن  صدقه بدهد، و ام 
 باشد کفاره ای واجب نیست.

 ـ پوشاندن سر برای مرد19

برای مرد محرم جایز نیست تمام سر خود یا قسمتی از  :262مسأله 
آن را با روسری و لباس و مانند اینها بپوشاند، بلکه احتیاط این است که 

 چیزی بر سر و مانند آن نیز نپوشاند. آن را با گل و علف و حمل کردن
آری گذاشتن بند مشگ آب بر سر وقت حمل مشک اشکالی ندارد، و 
همچنین است بستن سر با دستمال و مانند آن به علت مرض، مثل سر 

 درد.
و مقصود از سر در اینجا جای طبیعی روئیدن مو است، و اقرب این 

 هستند.است که گوشها در احکام ذکر شده ملحق به سر 
جایز است سر را با قسمتی از بدن مانند دست پوشاند، : 263مسأله 

 ولی اولی ترک آن است.
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برای محرم جایز نیست همه سر خود را در آب فرو برد، : 264مسأله 
بلکه بنا بر احتیاط در غیر آب هم جایز نیست، و ظاهر این است که در این 

ر در این جا همه آن حکم فرقی بین مرد و زن نیست، و مقصود از س
 قسمتی است که باالی گردن قرار گرفته.

اگر محرم سر خود را بپوشاند کفاره آن بنا بر احتیاط : 265مسأله 
یک گوسفند است، و ظاهر این است که کفاره در مواردی که پوشاندن سر 

گردد، جایز است، و در مواردی که پوشاندن از روی ناچاری صورت می
 واجب نیست.

 وشاندن صورت برای زنـ پ20

زن در حال احرام جایز نیست صورت خود را با پوشیه : 266مسأله 
یا نقاب یا باد بزن و مانند آن بپوشاند، و احتیاط این است که صورت خود 
را با هیچ چیزی نپوشاند، همچنان که احتیاط این است که قسمتی از 

 صورت را نیز نپوشاند.
در حال خواب بپوشاند، و اشکالی آری جایز است که صورت خود را 

ندارد که جهت یقین حاصل نمودن به پوشیده شدن سر در نماز مقداری از 
صورت را بپوشاند، ولی تنها به اندازه ای که یقین ذکر شده حاصل شود و 

شرط اینکه پوشیدن این مقدار از صورت از راه رها کردن نه بیش از آن، و به
صورت ممکن نباشد، و اگر بتواند باید  طرفپوششی که بر سر دارد به

 همین کار را بکند.
زن در حال احرام جایز است که صورت خود را از مرد  :267مسأله 

نامحرم بپوشاند، به این کیفیت که طرف چادر و یا هر چیزی که با آن سر 
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طرف صوت رها کند و تا محاذی بینی پایین بیاورد بلکه خود را پوشانده به
ن را تا محاذی گردن هم پایین بیاورد، و بنا بر اظهر الزم نیست می تواند آ

که این پوشش، از صورت به وسیله دست یا غیر آن فاصله داشته و به آن 
 نچسبیده باشد، هرچند که احوط همین است.

بنا بر احوط و اولی کفاره پوشاندن صورت یک : 268مسأله 
 گوسفند است.

 ر خودـ سایه قرار دادن مرد باالی س21

 سایه قرار دادن دو نوع است: :269مسأله 
دار مانند چتر و سایه قرار دادن به وسیله اشیاء متحرک سایه اّول:

سقف محمل یا ماشین یا هواپیما و مانند آن، و این نوع برای مرد محرم 
حرام است، خواه سواره باشد خواه پیاده، در صورتی که آن جسم سایه دار 

ته باشد، مانند مثالهای ذکر شده، بلی در سایه ابر باالی سرش قرار گرف
 متحرک قرار گرفتن اشکالی ندارد.

ا اگر شیء سایه دار در یکی از اطرافش ـ پهلوی او یا پیش رو یا  و ام 
ـ باشد، ظاهر این است که برای شخص پیاده، قرار دادن  پشت سر او

ت در سایه محمل چنین سایه ای مطلقًا اشکالی ندارد، و بنابراین جایز اس
ا سواره احتیاط این است که از آن  و ماشین و مانند اینها راه برود، و ام 
اجتناب کند، مگر اینکه مانع از صدق عرفی در معرض آفتاب قرار گرفتن 
نباشد، مانند اینکه چیزی که در یکی از اطراف محرم قرار دارد کوتاه باشد 

ند دیواره بعضی از ماشینهای به طوری که سر و سینه اش را نپوشاند، مان
 روباز.
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سایه قرار دادن به وسیله اشیاء ثابت، مانند دیوارها و تونلها و  دّوم:
درختها و کوهها و مانند اینها، و بنا بر اظهر این نوع برای مردم محرم جایز 
است، خواه سواره باشد یا پیاده، همچنان که جایز است خود را از آفتاب با 

 شاند، اگرچه احوط ترک آن است.دو دست خود بپو
مقصود از سایه دادنی که بر محرم حرام است پوشاندن : 270مسأله 

خود است از شعاع آفتاب، و بنا بر احتیاط باران نیز ملحق به آفتاب است، 
ا باد و سرما و گرما اظهر این است که برای محرم جایز است خود را از  و ام 

ن است، و بنابراین سوار شدن در ماشین آنها بپوشاند، هرچند احوط ترک آ
سقف دار و مانند آن در شب، در صورتی که بارانی نباشد، اشکالی ندارد، 

 پوشاند.هرچند محرم را از باد و مانند آن می
حرام بودن سایه قرار دادن مخصوص حال حرکت : 271مسأله 

ر دهد است، پس اگر محرم در جایی توقف کند، خواه آنجا را منزل خود قرا
یا ندهد، مانند آنکه در وسط راه جهت استراحت یا دیدار دوستان یا غیر 

 اینها، توقف کند، اشکالی ندارد که سایه باالی سر خود قرار دهد.
ا پس از پیاده شدن و منزل خود قرار دادن جایی، اگر محرم بخواهد  ام 

منزل  جهت انجام کارهایش به این جا و آنجا برود، مانند اینکه در مکه
کند و بخواهد جهت انجام طواف سعی به مسجد الحرام برود، و یا به 
منزل خود در منی وارد شود و بخواهد به قربانگاه یا جمرات برود، حکم به 
جواز سایه قرار دادن باالی سر خود، چه بوسیله چتر و یا سوار شدن 

 ماشین سقف دار، خیلی مشکل است، و احتیاط نباید ترک شود.
سایه قرار دادن زنها و اطفال و همچنین مردها در حال : 272 مسأله

 ضرورت اشکالی ندارد.
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اگر محرم بوسیله سایه قرار دادن خود را از شعاع آفتاب : 273مسأله 
کند در و باران پوشاند، باید کفاره بدهد، و ظاهر این است که فرقی نمی

ی صورت گرفته این حکم بین اینکه این کار از روی اختیار و یا ناچار
باشد، و اگر این کار مکرر شد اظهر این است که برای هر احرامی یک 

کند، ولی احوط این است که برای هر روزی یک کفاره کفاره کفایت می
 کند.بدهد، و در کفاره آن یک گوسفند کفایت می

 ـ بیرون آوردن خون از بدن22

خارج کند،  بنا بر احتیاط برای محرم جایز نیست خون از بدن خود
خواه با رگ زدن و یا حجامت و یا کندن دندان و یا خاراندن بدن و یا مانند 

 آن باشد، مگر در حال ضرورت.
بلی جایز است از مسواک استفاده کند اگرچه مستلزم خون آمدن 
باشد، و در صورتی که بدون ضرورت خون از بدن خود خارج کند، کفاره 

 د است.آن بنا بر احوط و اولی یک گوسفن

 ـ ناخن گرفتن23

برای محرم گرفتن ناخن یا قسمتی از آن جایز نیست، مگر ضرورت 
 اقتضای گرفتن آن را نماید و یا از باقی ماندن

آن اذیت شود، مانند اینکه قسمتی از یک ناخن بشکند و از باقی 
 اش اذیت شود، که در این صورت جایز است بقیه آن را بگیرد.ماندن بقیه

اگر محرم یک ناخن از دست یا پای خود را بگیرد، باید : 274مسأله 
، و به همین  750یک مد ) گرم( از طعام کفاره بدهد، و اگر دو ناخن دو مد 

صورت است تا ناخن نهم، ولی اگر تمام ده ناخن دست و یا پا را بگیرد، 
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باید یک گوسفند کفاره بدهد برای همه ناخنهای دست و یا همه ناخنهای 
ه همه ناخنهای دست و یا پا را در یک مجلس بگیرد و یا در چند پا، خوا

 مجلس.
بلی اگر همه ناخنهای دست و پا را در یک مجلس بگیرد یک گوسفند 

 کند.کفایت می
اگر محرم به استناد فتوای کسی که از روی اشتباه : 275مسأله 

فتوی بجواز ناخن گرفتن داده است، ناخن خود را گرفت و موجب خون 
 دن انگشتش شد بنا بر احتیاطآم

 بر فتوی دهنده کفاره واجب است.

 ـ کندن دندان24

بعضی از فقها فرموده اند: کندن دندان برای محرم حرام : 276مسأله 
است، هرچند موجب بیرون آمدن خون هم نباشد، و فرموده اند: کفاره آن 

ست یک گوسفند است، ولی دلیل آن خالی از تأمل نیست، بلکه بعید نی
 این کار جایز باشد.

 ـ حمل سالح25

برای محرم جایز نیست سالح بپوشد، بلکه بنا بر : 277مسأله 
ح بدانند جایز نیست، و مقصود  احتیاط حمل آن هم به طوری که او را مسل 
از سالح هر چیزی است که عرفًا به آن سالح گویند، مانند شمشیر و 

ا ابزار حفاظت و دفاع  مانند زره و سپر و مانند آنها تفنگ و نیزه، و ام 
 باشند.سالح نمی
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بودن سالح نزد محرم اشکالی ندارد، و همچنین است : 278مسأله 
حمل آن اگر به طوری باشد که عرفًا او را مسلح ندانند، ولی احوط ترک 

 آن است.
ح شدن بر محرم مخصوص حال اختیار : 279مسأله  حرمت مسل 

ا در حال ناچاری، مان ح شدن است، و ام  ند ترس از دشمن و یا دزد، مسل 
 اشکالی ندارد.

ح شدن بدون ضرورت یک : 280مسأله  بنا بر احوط کفاره مسل 
 گوسفند است.

مات حرم:  تا اینجا تمامی محرمات احرام بیان گردید. و اینک محر 



 

 

 
 
 

 محّرمات حرم

 ( گذشت.199شکار صحرائی، همچنان که در مسأله ) اّول:
بریدن هر چیزی که در حرم روییده باشد، خواه درخت کندن و یا  دّوم:

و یا غیر آن باشد، ولی بریده شدن بعضی از چیزهایی که در حرم رویده بر 
اثر راه رفتن متعارف و معمولی اشکالی ندارد، همچنان که رها کردن 
حیوانات به جهت چریدن از علف حرم اشکالی ندارد، ولی چیدن علف 

د برای شتر باشد، جایز نیست، و از حکم جهت ذخیره ساختن، هرچن
 شود:حرمت کندن و بریدن چند مورد استثناء می

 ـ إذخر، که گیاه معروفی است.1
 ـ نخل خرما و درخت میوه.2
هایی که خود انسان آنها را نشانده و کاشته است ـ درختان و علف3

 خواه در ملک خودش باشند یا در ملک دیگری.
که در خانه و منزل انسان پس از اینکه منزل او هایی ـ درختان و علف4

هایی که از قبل در آنجا بوده اند، کندن و شده بروید، و اما درختان و علف
 یا بریدن آنها جایز نیست.

درختی که اصل و ریشه آن در حرم باشد و شاخه و : 281مسأله 
هم برگ آن در بیرون حرم و یا برعکس، حکم درختی را دارد که هم اصل و 

 شاخه و برگش در حرم باشد.
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بنا بر احتیاط کفاره کندن هر درختی قیمت همان : 282مسأله 
درخت است، و کفاره بریدن قسمتی از آن قیمت همان قسمت است، و 

ا بریدن و کندن علف کفاره ندارد.  ام 
جاری نمودن حدود و قصاص و تعزیر بر کسی که در بیرون  سّوم:

ناه آروده است، ولی جایز نیست به جانی آب یا حرم جنایت کرده و به آن پ
خوراکی داده شود، و همچنین جایز نیست با او صحبت و یا خرید و 
فروش شود و یا پناه و جایی به او داده شود، تا اینکه ناچار به بیرون آمدن 

 از حرم شود، و دستگیر و مجازات گردد.
ولی اظهر این بنا بر قولی: برداشتن چیز گم شده در حرم،  چهارم:

است که کراهت شدیدی دارد و حرام نیست، پس اگر آن را برداشت و 
عالمتی نداشت که از روی آن ممکن باشد مالک آن را پیدا کند و به او 
برساند، جایز است آن را تمل ک کند، هرچند قیمت آن یک درهم یا بیشتر 

س اگر ـ داشت، پ به توضیحی که ذکر نمودیم باشد، ولی اگر عالمت ـ
قیمت آن به یک درهم نرسد، واجب نیست آن را به مردم جهت پیدا شدن 
مالک معرفی نماید، و احتیاط این است که آن را از طرف مالکش صدقه 
بدهد، و اگر قیمتش یک درهم و یا بیش از آن باشد، واجب است یک 
سال تمام آن را معرفی کند، و در صورت پیدا نشدن مالک، بنا بر احتیاط 

 ن را از طرف مالکش صدقه بدهد.آ



 

 

 
 
 

 حدود حرم مکه و مدینه

اما حرم مکه حدود و مرزهای مشخصی از دورانهای قدیم داشته 
های مشخصی دارد که دست به دست شده تا اینکه به ما است، و عالمت

رسیده است. و مرز آن از طرف شمالی جایی است بنام )تنعیم(، و از طرف 
، و از طرف شمال «(شمیسی»ام )حدیبیه شمال غربی جایی است بن

شرقی جایی است بنام )ثنیة جبل المقطع(، و از طرف شرق مرز مقابل 
عرفه از دشت )نمره(، و از طرف جنوب شرقی جایی است بنام )جعرانه(، 

 و از طرف جنوب غربی جایی است بنام )إضاءة لبن(.
ا حرم مدینه نیز حدود و مرزهایی دارد، که از جمل ه آنها کوهای و ام 

که  های سنگالخی )واقم( و )لیلی( ـباشند و زمین)عائر( و )وعیر( می
ـ  دارای سنگهای سوزنده سیاهی است که گویا با آتش سوزانده شده است

 باشند.می
و حرم مدینه هرچند بستن احرام برای آن واجب نیست، ولی بریدن 

نچه در حرم مکه ـ جایز نیست، مگر آ مخصوصًا درخت زنده درخت، آن ـ
استثناء نمودیم به توضیحی که گذشت، و همچنین بنا بر احتیاط شکال 

 این حرم هم مطلقًا جایز نیست.



 

 

 
 
 

 جای کشتن گوسفند و گاو و شتر کفاره

جای کشتن کفاره واجب شده به علت شکار، در عمره  :283مسأله 
مه می ار در باشد، و جای کفاره واجب شده به علت شکمفرده مکه مکر 

باشد، و همچنین است بنا بر احتیاط احرام حج یا عمره تمتع منی می
 کفاره واجب شده به علت سایر محرمات احرام غیر شکار.

اگر کفاره ای بر محرم به علت شکار یا غیر آن واجب  :284مسأله 
شد، و آن را در مکه یا منی به جهت عذری یا بدون عذر نکشت تا اینکه از 

طرف مقصد خود، بنا بر اظهر جایز است آن را در هر گشت بهاین دو جا بر
 جا بخواهد بکشد.

 مصرف کفارات

کفاراتی که بر محرم واجب شده باید آنها را به فقراء و مستمندان 
صدقه بدهد، و احتیاط این است که خود کفاره دهنده از آن نخورد، و اگر 

به فقراء صدقه خورد احتیاط این است که قیمت مقداری را که خورده 
 بدهد.



 

 

 
 
 

 طواف

مین واجب عمره تمتع است، و در صورت ترک آن عمدًا حج  طواف دو 
حکم باشد یا جاهل و نادان، و بنا بر شود، خواه دانا و عالم بهفاسد می

احتیاط جاهل به حکم باید یک شتر کفاره بدهد، و ترک در صورتی 
که نتواند اعمال عمره تمتع را شود که آنقدر آن را به تأخیر اندازد محقق می

 قبل از ظهر روز عرفه به انجام برساند.
شود، و و بنا بر اظهر در صورتی که عمره باطل شود احرام هم باطل می

عدول از عمره تمتع به حج ِافراد مجزی و کافی نیست، یعنی کفایت از 
کند، هرچند احوط عدول نیتش به آن حج تمتعی که بر او واجب شده نمی

قصد رجاء است، بلکه احوط این است که و انجام اعمال حج ِافراد به
طواف و نماز آن و سعی، و تراشیدن سر یا گرفتن مقداری از موی سر یا 

قصد اعم از حج ِافراد و عمره مفرده انجام دهد، یعنی ریش یا شارب را، به 
ر او واجب این اعمال را به نیت انجام دهد که اگر در واقع یکی از این دو ب

 باشد، این اعمال برای امتثال آن باشد.
 

 شرایط طواف

 در طواف چند چیز شرط است:
نیت یعنی اینکه طواف را تنها به این قصد انجام دهد که امر  اّول:
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خداوند را امتثال کرده باشد و از روی خضوع و بندگی در برابر آن ذات 
، و در نیت طواف تعیین آورد، و نه هیچ منظور دیگرمتعال عمل را بجا می

خواهد انجام دهد نیز معتبر است، همچنان که در اینکه چه مناسکی را می
 مبحث نیت احرام توضیح داده شد.

طهارت از حدث اصغر و اکبر، بنابراین اگر در حالی که محدث  دّوم:
گاهی و  بوده طواف نماید، طوافش باطل است، خواه از روی عمد و یا ناآ

 شد.یا فراموشی با
اگر حدثی از محرم در حین انجام طواف سر زند، چند : 285مسأله 

 صورت وجود دارد:
اینکه قبل از تمام شدن شوط چهارم باشد، و در این صورت  اّول:

طوافش باطل است و باید پس از تحصیل طهارت آن را دوباره انجام دهد، 
و قبل از و بنا بر اظهر در صورتی که پس از گذشتن از نیمه شوط چهارم 

 تمام آن محدث شود، باز هم حکم همین است.
اینکه بدون اختیار پس از تمام شدن شوط چهارم ُمحدث شود، و  دّوم:

در این صورت باید طوافش را قطع نماید و بعد از تحصیل طهارت از 
 جا که قطع کرده ادامه دهد و به اتمام برساند.همان

شدن شوط چهارم باشد، و در اینکه از روی اختیار پس از تمام  سّوم:
این صورت احتیاط این است که طوافش را قطع نماید و بعد از تحصیل 

جا که قطع کرده ادامه دهد و به اتمام برساند، و سپس طهارت از همان
 طواف را اعاده نماید.

اگر قبل از شروع در طواف شک در طهارت نماید، : 286مسأله 
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بوده و تنها احتمال میدهد که بعد از آن چنانچه بداند که قباًل با طهارت 
طهارت محدث شده، در این صورت بنا را بر طهارت بگذارد، و اگر نداند 

 سابقًا با طهارت بوده، باید قبل از طواف تحصیل طهارت نماید.
و همچنین است در صورتی که شک در طهارت برای او در اثناء طواف 

بوده است، ولی اگر این را نداند، پیدا شود و بداند که حالت سابقه طهارت 
چنانچه شک ذکر شده قبل از تمام کردن شوط چهارم برای او پیدا شود، 

 باید پس از تحصیل طهارت، طواف را به اتمام برساند.
اگر بعد از فارغ شدن از طواف، شک کند در حین : 287مسأله 

این طواف طاهر بوده، الزم نیست به شک خود اعتنا کند، هرچند احوط 
است که آن را دوباره انجام دهد، ولی باید برای نماز طواف حتمًا تحصیل 

 طهارت نماید.
تواند وضو اگر مکلف به دلیل عذری که دارد نمی: 288مسأله 

م بگیرد و طواف را انجام دهد، و  بگیرد، در صورت یأس از زوال عذر، تیم 
م هم بگیرد، در این صورت حکم شخصی را کند که پیدا می اگر نتواند تیم 

تمکن از اصل طواف ندارد، و چنانچه از حصول تمکن بر طهارت مأیوس 
باشد، باید جهت طواف نائب بگیرد، و احوط و اولی این است که خود نیز 

 طواف را بدون طهارت انجام دهد.
واجب است بر زنی که عادت ماهانه داشته وزنی که : 289مسأله 

سپری شدن روزهای عادت و روزهایی که تازه زایمان کرده است، پس از 
در آنها خون نفاس دیده، و همچنین بر شخص ُجُنب، اینکه برای طواف 
غسل کنند، و چنانچه نتوانند غسل کنند و از حصول توانائی نیز مأیوس 
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باشند، باید با تیمم طواف کنند، و احوط و اولی این است که نائب هم 
رند، و از حصول توانائی نیز مأیوس بگیرد، و چنانچه توانائی تیمم ندا

 باشند، واجب است نائب بگیرند.
اگر زن در عمره تمتع پیش از احرام و یا در حین احرام و : 290مسأله 

یا بعد از آن و قبل از شروع در طواف، عادت ماهانه ببیند، پس اگر وقت 
کافی داشته باشد که تا پس از سپری شدن روزهای عادت صبر کند و 

عمره را قبل از رسیدن وقت حج، انجام دهد باید صبر کند تا سپری  اعمال
شدن روزهای عادت و آنگاه غسل کند و اعمال عمره را بجا آورد، و اگر 

 وقت کافی نداشته باشد،. مسأله دو صورت دارد:
نکه عادت را پیش از احرام یا در حین احرام دیده باشد، و در ایاّول: 

شود، و بعد از فارغ شدن از ج ِافراد میاین صورت حجش منقلب به ح
 انجام حج ِافراد، باید عمره مفرده را در صورت توانائی و تمکن انجام دهد.

عادت را پس از احرام ببیند، و در این صورت نیز احوط این  اینکهدّوم: 
ل ذکر  است که به حج ِافراد عدول نماید به همان کیفیتی که در صورت او 

تواند بر عمره تمتع خود باقی بماند، و ین است که میشد، هرچند ظاهر ا
اعمال آن را بجز طواف و نماز آن انجام دهد، یعنی اینکه سعی و تقصیر 
نماید، و بعد از آن احرام ببندد، و پس از فارغ شدن از اعمال منی و 
بازگشتن به مکه، قبل از اینکه طواف حج را انجام دهد طواف عمره و نماز 

 م دهد.آن را انجا
و اگر یقین داشته باشد که حیضش باقی خواهد ماند و توانائی برای 
طواف حتی پس از بازگشت از منی پیدا نخواهد کرد، هرچند به علت صبر 
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نکردن کاروان باشد، باید برای طوافش و نماز آن نائب بگیرد، و پس از 
 انجام آنها شخصًا سعی را انجام دهد.

احرام حین انجام طواف عادت ماهانه اگر زن در حال : 291مسأله 
ببیند، پس اگر قبل از تمام شدن شوط چهارم باشد، طوافش باطل است و 
حکمش همان است که در مسأله قبل بیان شد، و اگر بعد از آن باشد، 
مقداری که انجام داده صحیح است و باقی آن را باید بعد از پایان روزهای 

وط و اولی اعاده آن است پس از اتمام عادت و انجام غسل بجا آورد، و اح
ل. این در صورتی است که وقت کافی برای انجام آنچه ذکر شد  طواف او 
قبل از رسیدن وقت حج داشته باشد، و اگر نه باید سعی و تقصیر نماید، و 
سپس احرام حج را ببندد، و پس از بازگشت از منی و انجام اعمال آن و 

ام دهد، باید باقیمانده طواف عمره را قضا قبل از اینکه طواف حج را انج
 نماید به همان صورتی که قباًل بیان نمودیم.

اگر زن بعد از طواف و قبل از خواندن نماز آن عادت  :292مسأله 
شود طوافش صحیح است، و پس از تمام شدن عادت و غسل نمودن باید 

قصیر را نماز طواف را بخواند، و در صورتی که وقت تنگ باشد، سعی و ت
انجام دهد، و نماز طواف را پس از بازگشت از منی و قبل از طواف حج 

 بخواند.
اگر زن طواف را انجام دهد و نمازش را بخواند، سپس : 293مسأله 

احساس کند که عادت شده است، و نداند که شروع عادت قبل از طواف 
بوده و یا  یا در حین انجام آن و یا قبل از نمازش و یا در حین خواندن آن

 باشد.آنکه بعد از نماز عادت شده، طواف و نماز او محکوم به صحت می
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و در صورتی که بداند قبل از خواندن نماز بوده یا در حین خواندن آن، 
 شود.حکم ذکر شده در مسأله گذشته شامل او می

اگر زن برای عمره تمتع احرام ببندد و توانائی انجام : 294مسأله 
داشته باشد، و بداند که اگر انجام اعمال را به تأخیر اندازد اعمال آن را 

عادت ماهانه خواهد دید و توانائی انجام اعمال را بعدًا به علت تنگی وقت 
نخواهد داشت، و در عین حال اعمال را در حین توانائی انجام نداد تا اینکه 

علت عادت را دید و توانائی انجام اعمال عمره را قبل از وقت حج به 
تنگی وقت پیدا نکرد، در این صورت ظاهر این است که عمره اش فاسد 

ل طواف ذکر نمودیم شامل او می  شود.شده، و آنچه در او 
در طواف مستحبی طهارت از حدث اصغر معتبر نیست : 295مسأله 

و مشهور بین فقها این است که طهارت از حدث اکبر، هم معتبر نیست، 
 عتبر است و بدون طهارت صحیح نیست.ولی در نماز آن طهارت م

کسی که عذری دارد و در نتیجه طهارت یعنی وضوء و : 296مسأله 
دهد، به همان طهارت به غسل خود را به کیفیت مخصوصی انجام می

کیفیت مخصوص به خود اکتفا نماید، مانند کسی که وضوی جیره ای 
فوع خودداری کند، تواند از ادرار و یا مدگیرد یا مرضی دارد که نمیمی

تواند از مدفوع خودداری کند این است هرچند احوط برای کسی که نمی
که در صورت توانائی هم خود طواف و نماز آن را انجام دهد و هم برای هر 

 دو نائب بگیرد.
ا زنی که خون استحاضه ببیند، احتیاط این است که اگر استحاضه  و ام 

رد و برای نماز آن وضوی دیگری اش قلیله باشد، برای طواف وضو بگی
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بگیرد، و اگر متوسطه باشد، باید یک غسل برای طواف و نماز آن انجام 
دهد و برای هر یک از آن دو یک وضو بگیرد، و اگر کثیره باشد، باید برای 
هر یک از آن دو یک غسل انجام دهد و به همان اکتفا نماید و نیازی به 

غری از او سر نزده باشد، و اگر نه شرط اینکه حدث اصوضو ندارد، به
احوط و اولی این است که وضو نیز بگیرد )معنای استحاضه و اقسام سه 

 توان دید(.گانه آن را در رساله های عملیه می
)از چیزهایی که در طواف معتبر است( طهارت از نجاست سّوم: 

است، بنابراین در صورت نجس بودن یا لباس طواف صحیح نخواهد بود، 
و بنا بر احتیاط خونی که کمتر از یک درهم است )که تقریبًا به اندازه بند 
سر انگشت شست است( و وجودش در نماز مضر نیست، وجودش در 
طواف مضر است، و همچنین است نجاست لباسهای کوچک مانند 
جوراب که در نماز مضر نیست، ولی در طواف مضر است، آری حمل 

س باشد  در حال طواف مطلقًا اشکالی ندارد. نمودن چیزی که متنج 
نجس بودن بدن یا لباس به خون زخمی که هنوز  :297مسأله 

بهبودی پیدا نکرده، خواه زخم تازه یا کهنه باشد در صورتی که طاهر نمودن 
ل سختی آن مشکل باشد،  یا عوض کردن آنها چنان سخت باشد که تحم 

دن به این صورت سخت اشکالی ندارد، ولی اگر طاهر نمودن یا عوض کر
نباشد، بنا بر احتیاط واجب است آنها را طاهر یا عوض نمود، و همچنین 

 نجس بودن آنها به هر نجاستی در حال ناچاری اشکال ندارد.
اگر بعد از طواف بداند که بدن یا لباسش در حال طواف : 298مسأله 

و نجس بوده، طواف صحیح است و نیازی به انجام دوباره آن نیست، 
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همچنین نماز طواف صحیح است، اگر نجس بودن بدن یا لباسش را در 
حین نماز نمی دانسته تا بعد از فارغ شدن از نماز، در صورتی که قبل از 
نماز شک در نجس بودن آنها نداشته باشد، یا اگر داشته فحص و تحقیق 
ا کسی که شک کرده و  نموده و علم به آن برایش پیدا نشده است، و ام 

ص ننموده در صورتی که بعد از نماز برای او معلوم شود که نجس بوده، فح
 بنا بر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند.

اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس بوده و بعد از  :299مسأله 
طواف یادش بیاید، بنا بر اظهر طواف صحیح است، هرچند احتیاط این 

م دهد، و اگر بعد از نماز طواف یادش بیاید، بنا است که آن را دوباره انجا
بر احتیاط نماز را دوباره بخواند، در صورتی که فراموشی ناشی از سهل 
انگاری باشد، و در غیر این صورت، بنا بر اظهر نمازش صحیح است و 

 الزم نیست آن را دوباره بخواند.
ش نجس اگر در حین انجام طواف بداند که بدن یا لباس: 300مسأله 

است، یا اینکه در حین انجام آن نجس شود، پس اگر بتواند نجاست را از 
درپی بودن اجزاء طواف به یعنی پی بین ببرد بدون اینکه به مواالت عرفی ـ

هرچند به وسیله  ـ ضرری برسد واجب است آن را از بین برده ـ نظر عرف
ا پوشش الزم بیرون آوردن لباس نجس از تن باشد، در صورتی که منافی ب

در حال طواف نباشد، و یا به وسیله عوض کردن آن با لباس طاهری که در 
ـ و طوافش را تمام کند و اگر نتواند از بین ببرد، احتیاط  دسترسش باشد

این است که طواف را تمام کند و پس از آنکه نجاست را از بین برده طواف 
ل از پایان شوط چهارم را اعاده نماید اگر علم به نجاست یا عروض آن قب
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باشد اگرچه ظاهر این است که الزم نیست طواف را دوباره انجام دهد حتی 
 صورت اخیر.

ختنه است، و این تنها در مرد شرط است، و احوط بلکه اظهر  چهارم:
فهمد نیز معتبر این است که این شرط در بچه ای که خوب و بد را می

ا بچه ای که نمی دهد، معلوم یش او را طواف میفهمد و ولاست، و ام 
 نیست که این شرط در او معتبر باشد، اگرچه معتبر بودنش احوط است.

اگر محرم بدون ختنه طواف نماید، خواه بالغ باشد یا : 301مسأله 
فهمد، طوافش صحیح نیست، و اگر آن را در بچه ای که خوب و بد را می

بر احتیاط حکم او حکم  حالی که ختنه شده باشد دوباره انجام ندهد بنا
کسی است که طواف را ترک کرده است، و احکامی که در مسائل آینده 

 شود.برای تارک طواف ذکر خواهد شد، شامل او هم می
اگر مکلفی که ختنه نشده مستطیع شود، پس اگر بتواند : 302مسأله 

در سال حصول استطاعت ختنه کند و حج نماید، اشکالی نیست، و اگر 
 ، باید حج را تا پس از ختنه نمودن تأخیر اندازد.نتواند

و اگر اصاًل نتواند ختنه کند، چه به علت ضرر باشد و یا سختی و 
شود، ولی احتیاط مشقت زیاد و یا مانند آن، وجوب حج از او ساقط نمی

این است که در عمره و حج هم خود شخصًا طواف کند و هم برای طواف 
 نائب، خودش نماز طواف را بخواند. نائب بگیرد، و پس از طواف

پوشاندن عورت، و احتیاط این است که همان مقدار که در نماز پنجم: 
پوشاندنش واجب است در طواف نیز واجب است، و اولی بلکه احوط این 
است که تمام شرائطی که در لباس نماز گذار معتبر است در پوشاننده 

 طواف کننده معتبر است.عورت نیز معتبر است، بلکه در تمام لباس 
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 واجبات طواف

 در طواف هشت چیز معتبر است:
شروع نمودن طواف از حجر االسود و خاتمه دادن در  اّول و دّوم:

همان جا در تمام شوطها و ظاهر این است که شروع از هر جزئی از آن و 
کند، اگرچه احوط این است که با تمام بدن ختم به همان جزء کفایت می

 حجراالسود در شروع و خاتمه بگذرد.از همه 
ل قبل از وجهت عمل به این احتیاط کفایت می کند که در شوط او 

حجراالسود به مقدار کمی بایستد، و نیت کند شروع به طواف را از آنجائی 
گیرد، آنگاه هفت بار به دورخانه که واقعًا روبروی حجر االسود قرار می

ری از حجراألسود بگذرد، ولی قصدش بگردد، و در پایان بار هفتم مقدا
این باشد که خاتمه طواف نیز در همان جایی باشد که واقعًا روبروی 

گیرد، و با این ترتیب علم و یقین برای او حاصل می حجراالسود قرار می
شود که شروع واقعا از حجراالسود و ختم واقعی به آن از او صادر شده 

 است.
قرار دادن در تمام احوال طواف، پس  کعبه را در طرف چپ بدن سّوم:

اگر کعبه را روبروی خود قرار دهد، چه به خاطر بوسیدن چهار رکن کعبه 
یا غیر آن باشد، یا آنکه فشار جمعیت موجب شود که روبروی کعبه قرار 
گیرد یا پشت به آن کند یا آن را در طرف راست بدن قرار دهد، آن مقدار از 

 آید.شوط جزء طواف به حساب نمی
و ظاهرًا معیار قرار دادن کعبه در سمت چپ، صدق عرفی است، 
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همانطور که از سواره طواف نمودن پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( به 
دست میآید، و نیازی به دقت کردن در آن و منحرف نمودن بدن هنگام 
رسیدن به رکنهای چهارگانه کعبه و دو دهانه حجر اسماعیل )علیه 

( تا یقین حاصل شود که طرف چپ بدن دقیقًا روبروی کعبه قرار السالم
 دارد، نیست.

قرار دادن حجر اسماعیل )علیه السالم( در داخل محدوده  چهارم:
طواف، به این معنا که در بیرون حجر طواف کند، نه در داخل آن، و نه 

 باالی دیوار آن.
اشته باشد، )در آنکه طواف کننده بیرون کعبه و شاذروان قرار د پنجم:

پائین بعضی از اطراف کعبه یک پیش آمدگی وجود دارد که آن را شاذروان 
میگویند، و مشهور است که آن پیش آمدگی جزء کعبه است، و اینکه در 

 تر از جای اصلی خود بنا شده(.هنگام تعمیر خانه کعبه دیوار عقب
کند، ت نمیهفت بار خانه کعبه را دور بزند، و کمتر از آن کفای ششم:

کند، همچنان و بیشتر از آن در صورتی که عمدی باشد طواف را باطل می
 که خواهد آمد.

درپی به حساب آید، آنکه هفت شوط از نظر عرف متوالی و پی هفتم:
و مراد آن است که آنها را بدون فاصله زیادی پشت سر هم انجام دهد. 

ست، که بیان آنها در مسائل درپی بودن آنها معتبر نیالبته در چند مورد پی
 آینده خواهد آمد.

آنکه دور زدن طواف کننده در اطراف خانه کعبه از روی اختیار  هشتم:
خود باشد، پس اگر در حین اشتغال به طواف بر اثر فشار جمعیت یا چیز 
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کند و دیگری اختیار از او سلب شود و بی اختیار طواف نمود، کفایت نمی
 ید.باید آن را جبران نما

مشهور بین فقها این است که طواف باید بین کعبه و  :303مسأله 
مقام حضرت ابراهیم )علیه السالم( باشد، و گفته شده: فاصله مذکور 
بیست و شش ذراع و نیم است، یعنی در حدود دوازده متر، و از آنجا که 
حجر اسماعیل )علیه السالم( داخل در محدوده طواف است، در طرف 

 ماند. یعنی حدود سه متر.ش ذراع و نیم برای طواف باقی میحجر تنها ش
هرچند که کراهت  ـولی بعید نیست که در بیش از مقدار ذکر شده هم 

ـ طواف جائز باشد، مخصوصًا برای کسی که در فاصله ذکر شده  دارد
شود، و در توانائی طواف را ندارد یا موجب حرج و مشقت زیاد برای او می

 رعایت احتیاط اولی است.صورت توانائی 
 

 خارج شدن از محدوده طواف

اگر طواف کننده از جایگاه طواف بیرون رود و وارد : 304مسأله 
کعبه شود طواف باطل، و الزم است آن را دوباره انجام دهد، و در صورتی 
که بیرون رفتن بعد از گذشتن از نیمه طواف باشد، اولی این است که 

 آن را دوباره انجام دهد. طواف را تمام کند و سپس
اگر از محدوده طواف به طرف شاذروان رود، یعنی : 305مسأله 

اینکه باالی شاذروان قرار گیرد، به همان مقدار که بیرون رفته طواف باطل 
است، و باید همان مقدار را جبران نماید، و احوط و اولی این است که 

 .طواف را پس از جبران و اتمام دوباره بجا آورد
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همچنان که احوط و اولی این است که طواف کننده دست خود را 
 طرف دیوار کعبه دراز نکند.به

اگر طواف کننده در حجر اسماعیل )علیه السالم( از : 306مسأله 
هرچند به  یک دهانه آن وارد و از دهانه دیگر بیرون رود، در این صورت ـ

گاهی یا فراموشی باشد در آن انجام گرفته  ـ شوطی که این عمل علت ناآ
باطل است، و باید آن را دوباره انجام دهد ـ، و احوط و اولی این است که 
طواف را پس از اتمام اعاده نماید و بنا بر احتیاط اگر طواف کننده باالی 
دیوار حجر طواف کند، همان حکم را دارد، و احوط و اولی اینست که 

 ندهد. طواف کننده دستش را باالی دیوار حجر قرار
 

 قطع طواف و کم بودن شوطهای آن

قطع طواف مستحبی عمدًا جایز است و همچنین قطع : 307مسأله 
طواف واجب برای کاری یا ضرورتی بلکه بنا بر اظهر قطع آن مطلقًا گرچه 

 برای کاری یا ضرورتی نباشد جایز است.
اگر طواف کننده در طواف واجب بی دلیل طواف خود : 308مسأله 

کرد، پس اگر قبل از تمام نمودن شوط چهارم باشد، طواف باطل  را قطع
است و باید آن را دوباره انجام دهد، و اگر بعد از آن باشد احتیاط این است 

ا در طواف مستحبی می تواند آن که آن را تمام کند و دوباره انجام دهد، و ام 
بل از تمام را از جایی که قطع کرده ادامه دهد و به اتمام برساند، چه ق
درپی بودن نمودن شرط چهارم باشد و چه بعد از آن، در صورتی که پی

 طواف از نظر عرف به هم نخورده باشد.
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اگر زن در حین انجام طواف عادت ماهانه ببیند، واجب  :309مسأله 
است آن را قطع کند و فورًا از مسجد الحرام بیرون رود، و حکم طوافش 

 ( بیان شد.291در مسأله )
همچنان که حکم طواف کسی که در حین انجام آن محدث شود، یا 

( بیان 300، 285متوجه گردد لباس و یا بدنش نجس است، در مسأله )
 شد.

اگر طواف کننده در طواف واجب به علت مرضی که او  :310مسأله 
را مجبور به قطع آن کرده، یا انجام کاری برای خود یا یکی از برادران دینی، 

قطع کند، پس اگر قبل از تمام شدن شوط چهارم باشد، ظاهر طواف را 
این است که باطل است و الزم است آن را دوباره انجام دهد، و اگر بعد از 
آن باشد، اظهر این است که صحیح است، و بنابراین پس از برگشتن طواف 
را از جایی که قطع نموده به اتمام برساند، و احوط و اولی این است که 

ا در طواف مستحبی  پس از به اتمام رساندن آن دوباره آن را انجام دهد، و ام 
جایز است آن را از جایی که قطع کرده به اتمام برساند، اگرچه مقدار انجام 
شده آن قبل از قطع کمتر از چهار شوط بوده باشد، چه قطع آن به 

 های ذکر شده باشد و یا غیر آنها.علت
شیدن در حین انجام طواف جایز است، نشستن و دراز ک :311مسأله 

و در صورتی که نشستن و یا دراز کشیدن را آنقدر ادامه ندهد که عرف 
درپی نداند، طواف صحیح است، ولی اگر آنقدر آن را ادامه طواف را پی

درپی نداند، طواف باطل است و باید دهد که آن را یک عمل یگانه پی
 دوباره آن را انجام دهد.
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اگر طواف کننده جهت رسیدن به وقت فضیلت نماز  :312مسأله 
واجب، و یا رسیدن به نماز جماعت، و یا جهت خواندن نماز مستحبی که 
وقتش تنگ شده باشد، طواف را قطع کرد، جایز است آن را پس از تمام 
شدن نماز از جایی که قطع کرده به اتمام برساند، چه قبل از تمام شدن 

 آن، چه طواف واجب باشد یا مستحب. شوط چهارم، و چه بعد از
آری در صورتی که قبل از تمام شدن شوط چهارم طواف واجب، آن را 
قطع کرده باشد، احوط این است که پس از اتمام، آن را نیز دوباره انجام 

 دهد.
در صورتی که از روی اشتباه یا فراموشی بعضی از  :313مسأله 

جام نداده باشد، پس اگر پیش شوطهای طواف یا قسمتی از یک شوط را ان
درپی بودن آن منتفی شود به یادش آمد، باقیمانده از اینکه صدق عرفی پی

آن را بجا آورد و طواف صحیح است، و اگر پس از آن باشد، آن را بجا آورد 
و طواف باز هم صحیح است، و اگر نتواند باقیمانده را خود بجا آورد 

ن طوافش را پس از رجوع به وطنش اگرچه به این علت باشد که نقصا ـ
 ـ دیگری را نائب خود جهت بجا آوردن آن قرار دهد. یادش آمده

و در صورتی که مقدار فراموش شده بیش از سه شوط باشد، بنا بر 
 احوط باقیمانده را بجا آورد و دوباره آن را انجام دهد.

 
 زیاد کردن شوطهای طواف

 :زیاد کردن شوطهای طواف پنج صورت دارد
آنکه طواف کننده قصد جزء بودن شوط اضافی برای طوافی که  اّول:
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ـ نداشته باشد، مانند اینکه آن  یا طواف دیگری ـمشغول به انجام آن است 
ـ طواف را باطل  و این زیادی ــ بجا آورد  مثالً  را به خیال مستحب بودن ـ

 کند.نمی
ه نیت اینکه جزء آنکه هنگام شروع در طواف، قصد انجام آن را ب دّوم:

خواهد انجام دهد، داشته باشد، و در این صورت بی طوافی باشد که می
تردید طواف باطل است و باید آن را دوباره انجام دهد، و همچنین است 
اگر این قصد در حین انجام طواف برای او پیدا شود و زیادی که آن را نیت 

باطل بودن شوطهای بجا کرده انجام دهد، ولی اگر زیادی را انجام ندهد، 
 آورده شده پیش از حصول نیت ذکر شده، مورد اشکال است.

آنکه پس از فارغ شدن از طواف و پیش از منتفی شدن صدق  سّوم:
قصد اینکه درپی بودن طواف، یک شوط دیگری انجام دهد بهعرفی پی

جزء طوافی باشد که تازه از آن فارغ شده، و حصول این قصد پس از فارغ 
ن از طواف کامل باشد، و اظهر در این صورت نیز باطل بودن طواف شد

 است.
آنکه قصد کند شوط اضافی جزء طواف دیگری باشد غیر از  چهارم:

ل و  طوافی که فعاًل اشتغال به آن دارد، و پس از انجام هفت شوط طواف او 
م را نیز به اتمام  تمام شدن آن، شوط اضافی را انجام دهد و طواف دو 

اند، در این صورت در حقیقت شوط اضافی حاصل نشده است، و برس
 وجهی برای باطل شدن طواف از جهت زیادی شوطها وجود ندارد.

آری ممکن است باطل شود از جهت اینکه دو طواف را پشت سر هم 
انجام داده بدون اینکه با نماز طواف بین آنها فاصله انداخته باشد، و این 
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دو طواف واجب باشند یا یکی واجب و  عمل جایز نیست، خواه هر
دیگری مستحب، آری اگر هر دو مستحب باشند هرچند کراهت دارد ولی 

 جایز است.
آنکه قصد کند شوط اضافی جزء طواف دیگری باشد غیر از  پنجم:

ل و  طوافی که فعاًل اشتغال به آن دارد، و پس از انجام هفت شوط طواف او 
م را یا اصاًل انجام ندهد و یا اگر انجام داد به اتمام  تمام شدن آن، طواف دو 

نرساند، و در این صورت نه طواف را زیاد کرده و نه دو طواف را بدون 
فاصله پشت سر هم بجا آورده، ولی در بعضی صورتها ممکن است طواف 
به این علت باطل شود که قصد قربت برای طواف کننده حاصل نشود، 

ل طواف قص د انجام دو طواف پشت سر هم بدون فاصله را مانند اینکه از او 
گاهی از اینکه انجام دادن دو طواف پشت سر هم بدون  داشته باشد با آ
فاصله حرام و باطل است، و هرگاه مکلف طواف کننده قصد انجام یک 
گاهی از باطل بودن آن قصد قربت برایش حاصل  عمل باطل نمود با آ

 ر هم بدون فاصله را انجام ندهد.شود، اگرچه عماًل دو طواف پشت سنمی
اگر از روی اشتباه چیزی بر شوطهای طواف خود : 314مسأله 

بیافزاید، پس اگر بعد از رسیدن به رکن عراقی یادش آمد، مقدار افزوده را 
م را  تا یک طواف کامل به اتمام برساند، و احتیاط این است که طواف دو 

ب یا مستحب بودن آن را قصد در این هنگام بقصد قربت بدون اینکه واج
کند به اتمام برساند، و پس از آن چهار رکعت نماز بخواند، و افضل بلکه 

ای بیندازد، به این معنا که دو رکعت احوط این است که بین آنها فاصله
قبل از سعی جهت طواف واجب بجا آورد و دو رکعت پس از سعی جهت 
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 طواف مستحبی بجا آورد.
بر احوط اگر پیش از رسیدن به رکن عراقی یادش و همچنین است بنا 

 بیاید.
 

 شک در عدد شوطها

اگر برای طواف کننده شک در عدد شوطها و یا در : 315مسأله 
ت آنها پس از فارغ شدن از طواف یا پس از گذشتن از محل مشکوک  صح 
حاصل شود، مانند اینکه حصول شک پس از منتفی شدن صدق عرفی 

شد، یعنی اینکه اگر پس از حصول شک بخواهد یک درپی بودن آن باپی
ـ بر طواف خود اضافه کند عرف این شوط را با شوطهای  مثالً  شوط ـ

 آورد، و مانندسابق یک عمل یگانه به حساب نمی
اینکه شک بعد از اشتغال به نماز طواف حاصل شود، در هر دو صورت 

 توجهی به شک خود نکند.
ت شوط انجام داده ولی احتمال اگر یقین کند هف: 316مسأله 

دهد شوط اضافی نیز انجام داده، مانند اینکه احتمال دهد آخرین می
شوطی که انجام داده هشتم باشد توجهی به شک خود نکند و طواف 
صحیح است، مگر اینکه این شک قبل از تمام شدن آخرین شوط برای او 

ست، و احوط حاصل شود، که در این صورت بنا بر اظهر طواف باطل ا
قصد رجاء است )یعنی به قصد این که شاید این  تمام نمودن آن شوط به

 شوط در واقع بر او واجب باشد( و سپس طواف را دوباره انجام دهد.
اگر در پایان شوط و یا وسط آن شک بین سه و چهار یا : 317مسأله 



 145  .......................................................................................................  طواف

 

های شک که کمتر از هفت شوط بین پنج و شش، و یا غیر آن از صورت
باشد، برای او پیدا شود، طواف باطل است، و بلکه بنا بر احتیاط اگر 
شک در پایان شوط بین شش و هفت باشد، باز هم باطل است. و 
همچنین است اگر هر دو احتمال کمبود و زیادی را بدهد، مانند اینکه 

 شک کند که آخرین شوط ششم یا هفتم یا هشتم بوده است.
و هفت حاصل شود، و بنا را به اگر شک بین شش : 318مسأله 

علت ندانستن حکم شرعی بر شش بگذارد و طواف را تمام کند، و این 
ـ  به هر علتی که باشد ندانستن ادامه داشته باشد تا زمانی که وقت تدارک ـ

 بگذرد، بعید نیست که طواف صحیح باشد.
برای طواف کننده جایز است در شمارش عدد : 319مسأله 

کند اعتماد کند، در شمارش کسی که همراه او طواف می شوطهای خود بر
 صورتی که آن شخص یقین به شماره آنها داشته باشد.

اگر در طواف مستحبی شک در عدد شوطها نماید، بنا : 320مسأله 
ـ بنا را بر سه  مثالً  را بر کمتر بگذارد، یعنی اگر بین سه و چهار شک کند ـ

 بگذارد، و طواف صحیح است.
اگر طواف را در عمره تمتع عمدًا با دانستن حکم شرعی  :321 مسأله

یا ندانستن، ترک نمود و نتوانست آن را و بقیه اعمال عمره تمتع را تا قبل 
شود، و بنا بر احوط از ظهر روز عرفه به انجام رساند، عمره اش باطل می

در صورت ندانستن حکم شرعی باید شک شتر نیز کفاره بدهد، و تمام 
ل مسائل طواف گذشت.آنچ  ه ذکر شد در این مسأله در او 

و همچنین است ترک طواف عمدًا در حج، در صورتی که نتواند جبران 
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شود، و بنا بر احتیاط در صورت ندانستن کند، یعنی اینکه حج باطل می
 حکم شرعی یک شتر نیز باید کفاره بدهد.

از روی فراموشی ترک نمود، پس اگر قبل  اگر طواف را :322مسأله 
از گذشتن وقت یادش آمد، باید آن را جبران کند، و بنا بر اظهر بعد از آن 

 سعی را نیز اعاده کند.
و اگر بعد از گذشتن وقت یادش آمد، مانند آنکه طواف عمره تمتع را 
فراموش کند تا وقوف در عرفات، و مانند آنکه طواف حج را تا تمام شدن 

اه ذی الحجه فراموش کند، واجب است آن را قضاء نماید، و بنا بر م
احوط و اولی سعی را نیز پس از آن اعاده نماید. و اگر در وقتی یادش آمد 

توانست آن را قضاء نماید، مانند اینکه پس از برگشتن به وطن که خود نمی
 یادش بیاید، باید نائب جهت انجام آن بگیرد.

ف را فراموش کند تا آنکه به وطنش برگشت و اگر طوا :323مسأله 
با زن خود، نزدیکی نمود واجب است یک قربانی به منی بفرستند، در 
صورتی که طواف حج را فراموش کرده باشد، و اگر طواف عمره باشد به 

 کند که قربانی، گوسفند باشد.مکه بفرستد، و کفایت می
ی یادش بیاید که اگر طواف را فراموش کند و در وقت :324مسأله 

بتواند خود آن را قضاء نماید، واجب است آن را قضاء نماید اگرچه از 
 احرام بیرون رفته باشد، و نیازی به تجدید احرام نیست.

آری اگر بعد از بیرون رفتن از مکه یادش بیاید باید جهت برگشتن به 
 ( بیان شد.141مکه احرام ببندد، مگر در حاالتی که در مسأله )

آنچه بر محرم حرام بوده و حالل شدنش متوقف بر  :325له مسأ
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انجام دادن طواف بوده، برای کسی که طواف را فراموش کرده جایز نیست، 
 تا اینکه طواف را خودش و یا نائبش انجام دهد.

اگر محرم نتواند خود شخصًا طواف را انجام دهد حتی  :326مسأله 
ی عضوی از بدن و یا مانند با کمک دیگری، چه به علت مرض یا شکستگ

آنها، واجب است او را طواف دهند، یا اینکه از شخص دیگری کمک 
هایش یا بگیرد تا او را طواف دهد، اگرچه به وسیله بغل کردن او بر دوش

گاری و مانند آن باشد، و احوط و اولی آن است که به طوری او را طواف 
انائی طواف حتی به این دهد که پاهایش به زمین کشیده شود، و اگر تو

صورت هم نداشته باشد، واجب است که از طرف او طواف نمایند، یا 
اینکه کسی را نائب بگیرد تا از طرف او طواف نمایند، در صورتی که توانائی 

هوش، باید نائب گرفتن داشته باشد، و اگر نداشته باشد، مانند شخص بی
 د.ولی  او یا دیگری آن را از طرف او بجا آور

و همچنین است نماز طواف، که اگر خود محرم بتواند انجام دهد باید 
 خود بجا آورد، و اگر نتواند باید نائب بگیرد تا آن را از طرفش انجام دهد.

و حکم زنی که در عادت ماهانه است و زنی که هنوز خون پس از 
 زایمان او قطع نشده، قباًل در شرایط طواف بیان شد.

 
 نماز طواف

م از واجبات عمره تمتع است، و نماز طواف عبارت از  و آن واجب سو 
دو رکعت است که باید آن را پس از طواف بجا آورد، و کیفیت این نماز و 

تواند قرائت را آهسته و یا بلند انجام آن مانند نماز صبح است، جز اینکه می
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بجا  بخواند، و واجب است آن را در نزدیکی مقام ابراهیم )علیه السالم(
آورد، و اظهر این است که باید آن را پشت مقام بجا آورد، یعنی اینکه در 
سمت راست یا چپ آن نباشد، و اگر نتواند پشت مقام و نزدیک به آن بجا 
آورد، احوط این است که هم آن را در نزدیکش چه در سمت راست باشد و 

ند یکی از این یا چپ، و هم دور از آن ولی پشت مقام بجا آورد، و اگر نتوا
دو را بجا آورد هرکدام که ممکن است انجام دهد، و اگر نتواند هیچکدام را 
انجام دهد در هر جای مسجد ممکن شد بجا آورد ولی بنا بر احوط و اولی 

 سعی کند هر چه به مقام نزدیکتر باشد.
تا زمانی که وقت سعی تنگ  و بنا بر احوط و اولی در صورتی که بعدًا ـ

واند در نزدیکی و پشت مقام آن را بجا آورد، دوباره آن را انجام ـ بت شد
 دهد.

ا طواف مستحبی جایز است حتی  این حکم طواف واجب است، و ام 
 اختیارًا نماز آن را در هر جای مسجد بجا آورد.

گاهی از وجوب آن  :327مسأله  هر محرمی که نماز طواف را با آ
 اطل است.عمدًا ترک کند، بنا بر احتیاط حجش ب

بنا بر احتیاط باید بعد از طواف فورًا نماز طواف را  :328مسأله 
 انجام دهد، یعنی اینکه از نظر عرف بین آنها فاصله نیفتاده باشد.

اگر نماز طواف را فراموش کند و پس از انجام اعمالی  :329مسأله 
بجا  ـ یادش بیاید، باید آن را مانند سعی شود ـکه بعد از طواف انجام می

 آورد و دوباره بجا آوردن آن اعمال واجب نیست، اگرچه احوط است.
آری اگر در هنگام سعی یادش آمد، باید آن را قطع نماید، و نماز طواف 
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را در پشت مقام بجا آورد، و سپس برگردد و از جایی که سعی را قطع کرده 
 ادامه دهد و به اتمام برساند.

ادش آمد، بنابر احتیاط در صورتی که واگر پس از بیرون رفتن از مکه ی
موجب مشقت و زحمت زیاد نباشد، باید برگردد و آن را در جای خود بجا 
آورد، و اگر مشقت داشته باشد در هرجا که یادش آمد بجا آورد، و واجب 
نیست که جهت بجا آوردن آن به حرم برگردد اگرچه توانائی آن را داشته 

 باشد.
شرعی همان حکم صورت فراموشی است، و در صورت ندانستن حکم 

ر باشد یا نباشد نمی  کند.و فرقی بین اینکه در ندانستن مقص 
اگر شخصی بمیرد و نماز طواف بر او واجب باشد، بنا  :330مسأله 

بر احتیاط واجب باید پسر بزرگترش آن را از طرف او بجا آورد، در صورتی 
الع که شرایطی که در مسائل قضاء نماز ذکر شده ف راهم باشد. )جهت اط 

 از این شرایط به توضیح المسائل رجوع شود(.
اگر در قرائت نماز گزار غلطی باشد پس اگر نتواند  :331مسأله 

قرائت خود را تصحیح نماید، ولی مقدار زیادی از آن را بتواند بطور صحیح 
ی کند، ولبخواند، خواندن نماز با این کیفیت از قرائت برای او کفایت می

اگر مقدار زیادی از آن را هم بطور صحیح نتواند بخواند، احتیاط این است 
تواند بخواند. هم به مقدار دیگری از آیات قرآن که به که هم همان را که می

طور صحیح می تواند آنها را بخواند قرائت کند، و اگر چیزی از باقی قرآن 
 وید.هم بطور صحیح نتواند بخواند در این صورت تسبیح بگ

و اگر وقت تنگ باشد و نتواند همه قرائت را بطور صحیح یاد بگیرد، 
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پس اگر مقدار زیادی از آن را یاد گرفت همان را بخواند، و اگر بعض آن را 
هم یاد نگرفت، در صورتی که از باقی آیات قرآن بتواند به طور صحیح 

ن گفته شود، و بخواند، باید به اندازه ای بخواند که عرفًا به آن قرائت قرآ
 اگر این را هم نتواند تسبیح را بخواند کافی است.

ا سوره پس از آن  آنچه گفته شد در مورد خواندن سوره حمد است، و ام 
ظاهر این است که خواندن آن بر کسی که آن را یاد ندارد و توانائی یاد 

 گرفتن آن را ندارد، واجب نیست.
تواند ئت صحیح را نمیو آنچه بیان شد حکم هر کسی است که قرا

ر باشد.  بخواند، و اگرچه در نتوانستن مقص 
ر بودن این است که هم نماز را به  آری احوط و اولی در صورت مقص 
کیفیتی که بیان آن گذشت بجا آورد و هم آن را به جماعت بخواند و هم 

 نائب جهت انجام آن از طرفش بگیرد.
نیست، و در ندانستن دانسته قرائتش صحیح اگر نمی :332مسأله 

ذکر شده معذور هم بوده، نماز صحیح است، و الزم نیست آن را دوباره 
گاهی از صحیح نبودن قرائت خود پیدا کند.  بخواند، اگرچه بعد از نماز آ
ولی اگر معذور نباشد باید آن را پس از یاد گرفتن قرائت صحیح دوباره بجا 

فراموشی ترک کرده شامل او آورد، و حکم کسی که نماز طواف را از روی 
 شود.می



 

 

 
 
 

 سعی بین صفا و مروه

و آن واجب چهارم از واجبات عمره تمتع است، و قصد قربت و 
ا ستر عورت و طهارت از حدث و  اخالص در آن معتبر است. و ام 
نجاست در آن معتبر نیست، ولی أولی آن است که طهارت در آن رعایت و 

 منظور شود.
ا باید بعد از طواف و نماز آن بجا آورد، پس اگر سعی ر :333مسأله 

م بدارد، باید آن را دوباره پس از آن دو بجا آورد،  آن را بر یکی از این دو مقد 
و در مسائل گذشته حکم کسی که طواف را فراموش کرده و بعد از سعی به 

 یادش آمده بیان نمودیم.
برای عمره  محرم باید در نیت سعی مشخص کند که آیا :334مسأله 
 است یا حج.
ل آن از صفا شروع  :335مسأله  سعی هفت شوط است، و شوط او 

ل است، و شود و به مروه خاتمه پیدا میمی م برعکس او  کند، و شوط دو 
ل است، و به همین صورت ادامه پیدا می م مثل او  کند تا اینکه سعی در سو 

 شوط هفتم به مروه تمام شود.
اجب است همه فاصله موجود بین دو کوه و در هر شوط از سعی و

پیموده شود، ولی رفتن باالی آن دو واجب نیست، اگرچه اولی و احوط 
 است.
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و احوط این است که فاصله مذکور دقیقًا همه آن پیموده شود، یعنی 
ل را ـ لین جزء کوه صفا آغاز کند و حرکت کند تا  مثالً  اینکه شوط او  ـ از او 

لین جزء ک  وه مروه و به همین ترتیب بقیه شوطها را انجام دهد.برسد به او 
ل را از مروه آغاز کرد، باید آنچه را که انجام  :336مسأله  اگر شوط او 

ـ و از نو از صفا شروع  اگرچه اشتباهًا صورت گرفته باشد داده ملغی کند ـ
 کند.

بر  الزم نیست پیاده سعی کند، بلکه جایز است سواره ـ :337مسأله 
 ـ انجام دهد، ولی پیاده سعی نمودن افضل است. یا غیر آن حیوان

در سعی معتبر است رفت و آمد بین صفا و مروه از راه  :338مسأله 
کند که رفت یا متعارف موجود بین آن دو انجام شود، بنابراین کفایت نمی

برگشت را از راه مسجد الحرام یا جای دیگری انجام دهد آری الزم نیست 
 خط مستقیم باشد.مسیر حرکت 
در وقتی که بطرف مروه میرود باید آن را استقبال کند،  :339مسأله 

و همچنین در وقت برگشتن از مروه باید صفا را استقبال کند، بنابراین اگر 
در حالیکه پشتش به طرف آن است بطرف مروه یا صفا حرکت نماید، 

پشت بگرداند کند اما اگر صورت را به طرف راست یا چپ یا کفایت نمی
 اشکالی ندارد، چه در رفتن یا برگشتن.

احتیاط این است که به طوری سعی انجام شود که  :340مسأله 
درپی و عمل یگانه بداند، همچنان که در طواف هم معتبر عرف آن را پی

بود، آری نشستن در حین سعی باالی کوه صفا و یا مروه و یا در وسط راه 
ندارد، اگرچه احوط ترک نشستن در وسط جهت استراحت کردن اشکالی 
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 راه است، مگر برای کسی که خسته شده باشد.
همچنان که قطع آن برای درک وقت فضیلت نماز واجب، و ادامه دادن 

 آن پس از نماز از جایی که قطع کرده، اشکالی ندارد.
و قطع سعی جهت انجام کاری بلکه حتی اگر برای انجام کاری نباشد 

درپی بودن عرفی آن بهم خورد احتیاط ی در صورتی که پیجایز است، ول
 این است که آن را به اتمام برساند سپس آن را دوباره انجام دهد.

 
 احکام سعی

گاهی یا بدون  سعی از ارکان حج است، پس هر کسی آن را عمدًا با آ
گاهی از واجب بودنش یا از اینکه سعی چه عملی است یا اینکه محل  آ

آن را ترک کند تا زمانی که نتواند اعمال عمره را تا قبل از  سعی کجا است،
زوال آفتاب روز عرفه انجام دهد، حجش باطل است، و حکم چنین 
شخصی حکم کسی است که طواف را به همین صورت ترک کرده باشد، و 

ل مسائل طواف گذشت.  بیان آن در او 
یادش  اگر سعی را از روی فراموشی ترک کرد، هرگاه :341مسأله 

آمد باید آن را بجا آورد، اگرچه از اعمال حج فارغ شده باشد، و اگر نتواند 
خود آن را انجام دهد و یا اینکه موجب سختی و زحمت زیادی برای او 

 شود باید نائب بگیرد، و حج در هر دو صورت ذکر شده صحیح است.
اگرچه با کمک  کسی که نتواند سعی را خود شخصًا ـ :342مسأله 

ـ در وقت مشخص شده آن، انجام دهد، واجب است از دیگری  گریدی
جهت سعی دادنش کمک بگیرد، اگرچه به وسیله حمل کردن او بر دوش 
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یا گاری یا مانند آن باشد، و اگر این را هم نتواند باید نائب بگیرد تا از طرف 
جام او سعی را انجام دهد، و اگر نتواند نائب بگیرد تا از طرف او سعی را ان

دهد، مانند شخصی بیهوش ولی  او یا دیگری از طرف او سعی را انجام 
 دهد، و حجش صحیح خواهد بود.

بنا بر احتیاط بعد از طواف و نماز آن باید فورًا سعی  :343مسأله 
شود آن را تا شب جهت رفع خستگی نمود، اگرچه ظاهر این است که می

ه بنا بر اقوی تأخیر آن تا شب یا کم شدن حرارت هوا به تاخیر انداخت، بلک
بدون هیچ دلیلی جایز است، آری تاخیر انداختن آن تا فردای روز طواف 

 در صورت اختیار جایز نیست.
حکم زیاد شدن عدد شوطهای سعی همان حکم زیاد  :344مسأله 

گاهی از حکم شرعی  شدن شوطهای طواف است، پس اگر عمدی و با آ
دانسته بنا بر اظهر سعی با گر حکم را نمیشود. آری اباشد، سعی باطل می

 شود، اگرچه احوط اعاده آن است.زیاد شدن شوطهایش باطل نمی
اگر از روی اشتباه زیادی حاصل شد، سعی صحیح  :345مسأله 

است، ولی مقدار زیادی اگر یک شوط یا بیشتر باشد، مستحب است آن را 
ل باشد، و تا هفت شوط کامل کند تا یک سعی کامل غیر از سع ی او 

م در صفا خواهد بود.  بنابراین پایان سعی دو 
اگر از روی عمد شوطهای سعی را کم کند، با علم به  :346مسأله 

حکم شرعی یا با جهل به آن حکم او حکم کسی است که سعی را به 
 همین صورت ترک کرده باشد، و بیان آن گذشت.
ا اگر از روی فراموشی باشد، بنا بر اظهر باید کمبود آن را هرگاه که  و ام 
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 یادش بیاید جبران کند، خواه یک شوط یا بیشتر باشد.
و چنانچه پس از گذشتن وقت آن یادش بیاید، مانند اینکه کمبود سعی 
عمره تمتع را در عرفات یادش بیاید، یا کمبود سعی حج را پس از گذشت 

بران و سپس ماه ذی الحجه یادش بیاید، احوط این است که کمبود آن را ج
سعی را اعاده نماید، و اگر نتواند شخصًا آن را انجام دهد و یا اینکه موجب 
مشقت و زحمت زیادی شود، باید نائب بگیرد، و احتیاط این است که 

ل را جبران و سپس سعی را اعاده کند.  نائب کمبود سعی او 
اگر از روی فراموشی شوطهای سعی عمره تمتع را کم  :347مسأله 

و به خیال اینکه سعی را به طور کامل انجام داده از احرام خارج شود،  کند،
بنا بر احتیاط باید یک گاو کفاره بدهد، و باید سعی را به ترتیبی که گفته 

 شد جبران نماید.
 

 شک در سعی

ت آنها اثری ندارد، در  شک در عدد شوطهای سعی و یا در صح 
باشد، مانند اینکه در  صورتی که بعد از گذشتن از محل  عمل مشکوک

عمره تمتع پس از گرفتن مقداری از موی سر یا ریش یا شارب )تقصیر( 
شک در آن کند و یا در حج پس از شروع نمودن در طواف نساء شک 

 کند.
و اگر بعد از فارغ شدن از سعی شک در عدد شوطها نماید، پس اگر 

ت سعی در شک ذکر شده احتمال زیاد بودن شوطها را بدهد، بنا ر ا بر صح 
دهد، در صورتی که شک او خود بگذارد، و اگر احتمال کم بودن آنها را می
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قبل از به هم خوردن مواالت باشد سعی باطل است، و بنا بر احتیاط اگر 
 بعد باشد نیز باطل است.

اگر در پایان شوط احتمال زیادی بدهد، مانند اینکه در  :348مسأله 
ک کند که شوط اخیر هفتم یا نهم بوده است، حالی که باالی مروه باشد ش

سعی صحیح است و شک ذکر شده ارزش ندارد، ولی اگر همین شک در 
اثنای شوط برای او حاصل شود، سعی باطل است و باید آن را دوباره 

 انجام دهد.
حکم شک در عدد شوطهای سعی در حین اشتغال به  :349مسأله 

در حین انجام آن است، و  آن، همان حکم شک در عدد شوطهای طواف
 شود.بنابراین سعی با چنین شکی به هر صورتی که باشد باطل می



 

 

 
 
 

 کوتاه کردن موی سر یا ریش یا شارب )تقصیر(

و این پنجمین واجب عمره تمتع است. و در آن قصد قربت و اخالص 
معتبر است، و این واجب با چیدن موی سر یا ریش یا شارب محقق 

کند، و مشهور بین فقها این بر اظهر کندن آن کفایت نمیشود، و بنا می
شود، ولی است که با گرفتن مقداری از ناخن دست یا پا نیز محقق می

احوط این است که به آن اکتفا نشود، و آن را تا پس از چیدن موی به تأخیر 
 اندازد.

برای بیرون رفتن از احرام عمره تمتع باید موی سر و یا  :350مسأله 
کند، بلکه ش و یا شارب کوتاه شود، و تراشیدن سر بجای آن کفایت نمیری

تراشیدنش حرام است، و در صورت تراشیدن باید یک گوسفند کفاره 
بدهد، در صورتی که از روی عمد و با دانستن حکم شرعی صورت گرفته 

 باشد، بلکه بنا بر احوط و اولی در غیر این صورت نیز کفاره واجب است.
اگر پس از سعی و قبل از کوتاه کردن موی نزدیکی  :351مسأله 

کند، پس اگر از روی عمد و با دانستن حکم شرعی باشد، باید یک شتر 
کفاره بدهد، همچنان که در محرمات احرام هم بیان شد، و اگر نمی 

 دانسته، بنا بر اظهر چیزی بر او واجب نیست.
دن از سعی است، زمان کوتاه کردن موی پس از فارغ ش :352مسأله 

 و قبل از آن جایز نیست.
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واجب نیست کوتاه کردن مو را فورًا بعد از سعی انجام  :353مسأله 
داد، و جایز است آن را در هر جایی انجام داد، چه در محل سعی و چه در 

 منزل و چه در غیر اینها.
اگر کوتاه کردن مو را عمدًا ترک کرد، و پس از آن احرام  :354مسأله 

بست، ظاهر این است که عمره اش باطل است و حجش منقبل به حج 
شود، بنابراین اگر بعد از حج ِافراد توانایی پیدا کرد باید عمره حج ِافراد می

مفرده بجا آورد، و احتیاط این است که حج را در سال دیگری نیز دوباره 
 انجام دهد.

آن احرام اگر کوتاه کردن مو را فراموش کرد و پس از  :355مسأله 
حج بست، عمره اش صحیح است و همچنین احرامش، و احوط و اولی 

 اینکه یک گوسفند کفاره بدهد.
پس از کوتاه کردن مو در عمره تمتع، تمام چیزهایی که  :356مسأله 

شوند، و بنابراین سر تراشیدن نیز به علت احرام حرام شده بودند حالل می
پس از گذشت سی روز از عید  حالل می شود، اگرچه احوط ترک آن است

فطر، و احوط و اولی این است که در صورت انجام آن از روی عمد و با 
 دانستن حکم شرعی یک قربانی کفاره بدهد.

طواف نساء در عمره تمتع واجب نیست، ولی بجا  :357مسأله 
آوردن آن به قصد رجاء و اینکه اگر در واقع بر او واجب باشد، امتثال آن 

 کرده باشد، اشکالی ندارد.واجب را 



 

 

 
 
 

 احرام حج

( بیان کردیم که واجبات حج سیزده چیز است، و در 149در مسأله )
 طور اجمال ذکر شدند، و اینک شرح و تفصیل آنها:آنجا به

ل: احرام است، و بهترین وقت بستن آن ظهر روز هشتم ذی الحجه  او 
بترسند، جایز است، و برای اشخاص پیر و مریض که از فشار جمعیت 

است قبل از آن وقت نیز احرام ببندند و قبل از دیگران از مکه خارج 
تواند طواف حج را شوند، و همچنین جایز است برای کسی که شرعًا می

قبل از وقوف در عرفات و مشعر انجام دهد، و مانند زنی که ترس از پیش 
 .آمدن عادت ماهانه دارد، آن را بر وقت یاد شده تقدیم کند

و در مسائل گذشته بیان نمودیم کسی که از عمره تمتع فارغ شده و در 
تواند در هر وقتی احرام حج را ببندد و جهت بیرون مکه کاری دارد می

 انجام کارش از مکه بیرون رود.
و در غیر این موارد نیز بنا بر اظهر جایز است احرام حج را سه روز 

 د.بلکه بیشتر پیش از وقت یاد شده ببندن
همچنان که برای کسی که مشغول عمره تمتع است  :358مسأله 

جایز نیست قبل از کوتاه نمودن موی خود احرام حج را ببندد، برای کسی 
که مشغول حج است نیز جایز نیست احرام عمره مفرده را قبل از بیرون 
رفتن کامل از احرام حج ببندد، و بنا بر احتیاط اگرچه جز طواف نساء 
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ی از اعمال حج باقی نمانده باشد، باز هم جایز نیست احرام چیز دیگر
 عمره مفرده را ببندد.

تواند تمام وقت وقوف اختیاری روز عرفه کسی که می :359مسأله 
را در عرفات درک کند، جایز نیست احرام را آنقدر تاخیر اندازد که وقوف 

 در تمام وقت ذکر شده را درک نکند.
رام حج و عمره در کیفیت و واجبات و فرقی بین اح :360مسأله 

مات وجود ندارد، و تنها اختالف بین آنها در نیت است.  محر 
همچنان که در مسائل میقاتها بیان نمودیم جای احرام  :361مسأله 

ه است، و بهترین جای آن مسجد الحرام است، و  بستن حج مکه مکرم 
م حضرت إبراهیم مستحب است آن را پس از خواندن دو رکعت نماز در مقا
 و یا در حجر حضرت إسماعیل )علیهما السالم( ببندند.

کسی که احرام را به علت فراموشی و یا ندانستن حکم  :362مسأله 
شرعی تا پس از بیرون رفتن از مکه، نبندد و سپس یادش بیاید و یا حکم را 

م ـ به مکه بر گردد، و از آنجا احرا اگرچه از عرفات بفهمد، واجب است ـ
ببندد، و اگر نتواند برگردد، به علت کمبود وقت و یا به علت دیگری، از 

 همان جایی که هست احرام ببندد.
و همچنین است اگر پس از وقوف در عرفات یادش بیاید و یا حکم را 

 بفهمد، اگرچه نتواند به مکه برگردد و از آنجا احرام ببندد.
ند تا بعد از فارغ شدن از و در صورتی که یادش نیاید و یا حکم را ندا

 اعمال حج، حجش صحیح است.
کسی که احرام را عمدًا و با دانستن وجوب آن نبندد، تا  :363مسأله 
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زمانی که تمام وقت وقوف در عرفات به علت نبستن احرام بگذرد، حجش 
شود، و در صورتی که احرام ببندد و خود را به مقدار رکن از باطل می

برساند، حجش صحیح است، اگرچه گناهکار  واجب وقوف در عرفات
 است.

احتیاط این است که کسی که احرام حج تمتع بسته  :364مسأله 
است قبل از بیرون رفتن برای عرفات طواف مستحبی انجام ندهد، و اگر 

 طواف نمود بنا بر احوط و اولی تلبیه را از نو بگوید.



 

 

 
 
 

 وقوف در عرفات

م: از واجبات حج تمتع وقو ف در عرفات با قصد قربت و اخالص دو 
است، و مراد از وقوف حضور در عرفات است، خواه سواره و خواه پیاده، 

 و خواه آرام و خواه در حال حرکت.
حدود عرفات عبارتند از دشتهای )عرنه( و )ثویة( و  :365مسأله 

)نمرة( تا )ذی المجاز(، از )مأزمین( تا آخرین جای وقوف، و خود اینها 
 عرفات می باشند و جزء موقف نیستند.حدود 

ظاهر این است که کوه )رحمة( جزء موقف است، ولی  :366مسأله 
 افضل ایستادن در دامنه کوه از طرف چپ آن است.

ل  :367مسأله  وقوف باید از روی قصد و اراده باشد، و اگر در او 
تا وقت وقوف مثاًل، آن را قصد کند و بعد از آن بخواهد یا بیهوش شود 

کند، و اگر بدون اینکه قصد وقوف کرده باشد در آخر وقت، کفایت می
تمام وقت در حال خواب یا بیهوش باشد، وقوف از او حاصل نشده است، 
ا اگر قصد وقوف کرده ولی در تمام وقت یا خواب و یا بیهوش باشد،  و ام 

 کفایت این وقوف مورد اشکال است.
ل ظهر تا غروب واجب است روز نهم ذی ا :368مسأله  لحجه از او 

ل ظهر مبنی بر احتیاط  در عرفات باشد، ولی واجب بودن وقوف از او 
ل ظهر به مقدار انجام  است، و اظهر این است که جایز است آن را از او 
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 یک غسل و خواندن نماز ظهر و عصر پشت سر هم به تأخیر اندازد.
که آن را  و وقوف در تمام وقت یاد شده اگرچه واجب است و کسی

اختیارًا ترک کند گناهکار است، ولی جزء ارکان نیست، یعنی اینکه اگر 
 شود.وقوف را در مقداری از وقت ذکر شده بجا نیاورد حجش باطل نمی

آری اگر از روی اختیار وقوف را به طور کامل ترک نماید حجش باطل 
 شود، بنابراین رکن از وقوف عبارت است از مختصری وقوف.می

یعنی  کسی که وقوف اختیاری عرفات را درک نکند، ـ :369له مسأ
ـ به علت فراموشی باشد و یا ندانستن حکم شرعی، اگر  وقوف در روز

کوتاهی در یاد گرفتن آن نداشته، و یا عذر دیگری، واجب است وقوف 
ـ و در  یعنی وقوف در مقداری از شب عید اضطراری را انجام دهد ـ

ی حج صحیح خواهد بود، ولی اگر آن را عمدًا صورت درک وقوف اضطرار
 ترک کند حج باطل خواهد شد.

این در صورتی است که بتواند وقوف اضطراری را به گونه ای انجام 
دهد که بتواند قبل از طلوع آفتاب در مشعر باشد، ولی اگر ترس آن را 
داشته باشد که به علت وقوف اضطراری به وقوف مشعر در وقت ذکر شده 

 د، واجب است به وقوف در مشعر اکتفا کند، و حجش صحیح است.نرس
بیرون رفتن از عرفات قبل از غروب آفتاب از روی  :370مسأله 

کند، و در عمد و با دانستن حکم آن حرام است، ولی حج را باطل نمی
صورتی که دوباره برگردد به عرفات چیزی بر او واجب نیست، ولی اگر 

فاره بدهد و آن را در روز عید قربان بکشد، و برنگردد باید یک شتر ک
احوط این است که آن را در منی بکشد نه مکه، و اگر نتواند این کفاره را 
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بدهد باید هیجده روز روزه بگیرد، یا در مکه و یا در راه برگشتن و یا نزد 
 اهل و عیالش، و احوط و اولی این است که آنها را پشت سر هم بگیرد.

مورد کسی که از روی فراموشی و یا ندانستن حکم از  و این حکم در
عرفات بیرون رفته، نیز جاری است، بنابراین پس از دانستن حکم و یا به 
یاد آمدن باید برگردد، و اگر در این دو صورت برنگردد، بنا بر احوط باید 

 کفاره بدهد.
از آنجا که برخی از واجبات حج، مانند وقوف در  :371مسأله 

و مشعر و رمی جمرات و شب ماندن در منی، باید در روزها و عرفات 
های بخصوصی از ماه ذی الحجه الحرام بجا آورده شوند، بنابراین بر شب

مکلف واجب است که راجع به دیدن هالل این ماه تحقیق کند، تا اینکه 
 بتواند مناسک حج خود را در وقت هایش انجام دهد.

اماکن مقدسه ثابت شود و بر طبق آن و در صورتی که هالل نزد قاضی 
حکم کند، ولی بر طبق ضوابط شرعی نباشد، در این صورت بعضی 
فرموده اند: اگر مکلف احتمال مطابقت حکم را با واقع بدهد، حکم او در 
حق چنین مکلفی حجت است، و باید از او متابعت کند و آثار ثبوت 

، مانند وقوف در شودشرعی هالل را در آنچه که مربوط به حجش می
عرفات و مشعر و غیر این دو، جاری و عمل کند، پس اگر عمل کرد 

 حجش صحیح و اگرنه باطل خواهد بود.
بلکه بعضی فرموده اند: پیروی از حکم او حتی در صورت یقین به عدم 

کند، در صورتی که تقیه اقتضای پیروی از حکم او مطابقت نیز کفایت می
 را داشته باشد.
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دو فرمایش در نهایت اشکال است، و بنابراین اگر برای مکلف ولی هر 
ممکن شود که اعمال حج را در اوقات مخصوص خود بر طبق ضوابط 
شرعی در باب ثبوت هالل بجا آورد، و آنها را به همین صورت بجا آورد، 
بنا بر اظهر حجش صحیح است در تمام صورتهای مسأله، و اگر آنها را 

نیاورد، اگرچه به علت عذری باشد، پس اگر از نظر  صورت یادشده بجابه
و حکم قاضی نیز در وقوف در عرفات و مشعر پیروی نکرد، شکی در 
باطل بودن حجش نیست ولی اگر از او پیروی کند صحت حج او مورد 

 اشکال است.



 

 

 
 
 

 وقوف در مشعر الحرام

: از واجبات حج تمتع وقوف در مشعر الحرام )و به آن مزدلف ه نیز سوم 
میگویند( است، مشعر الحرام بیابانی است که بین )مأزمین( و )حیاض( و 
ر( قرار گرفته، و خود اینها همه حدود مشعر هستند و جزء  )وادی محس 
موقف نیستند، مگر در زمان ازدحام و فشار جمعیت، که در این حال جایز 

رفات و است بطرف )مأزمین( باال رفت. )مأزمین نام تنگه ای است بین ع
 مشعر الحرام(.

واجب است بر کسی که مشغول انجام مناسک حج  :372مسأله 
است پس از حرکت از عرفات مقداری از شب عید را تا صبح در مشعر 
الحرام بماند، و احتیاط این است که تا طلوع آفتاب در آنجا بماند، اگرچه 

طرف اظهر این است که جایز است کمی پیش از طلوع آفتاب از آنجا ب
ر( حرکت کند.  )وادی محس 

ر( بگذرد و وارد  آری جایز نیست پیش از طلوع آفتاب از )وادی محس 
 منی شود.

وقوف در تمام وقت یاد شده اگرچه واجب است در  :373مسأله 
حال اختیار، ولی مقدار رکن آن وقوف در مقداری از وقت است. بنابراین 

بل از طلوع فجر از آنجا حرکت اگر مقداری از شب عید را در آنجا ماند و ق
گاهی  کرد، بنا بر اظهر حجش صحیح می باشد، و باید در صورتی که با آ
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از حکم شرعی این کار را کرده باشد یک گوسفند کفاره بدهد، و در 
 ای واجب نیست.دانسته کفارهصورتی که حکم شرعی را نمی

تاب در و چنانچه مقداری از فاصله زمانی بین طلوع فجر و طلوع آف
آنجا بماند، ولی تمام آن فاصله را در انجا نباشد، حجش نیز صحیح است، 
اره هم واجب نیست اگرچه گناهکار است.  اگرچه از روی عمد باشد، و کف 

از وجوب وقوف مقداری از شب عید تا صبح در مشعر  :374مسأله 
، و آنها شوندالحرام بلکه بنا بر احتیاط تا طلوع آفتاب، عده ای استثناء می

عبارتند از: کسی که ترس دارد و بچه ها و زنها و افراد ضعیف و ناتوان 
ـ و کسانی که سرپرستی امور اینها را دارند،  مانند پیران و مریضها ـ

بنابراین برای اینها جایز است، به توقف شب عید در آنجا و حرکت کردن 
 قبل از طلوع فجر به طرف منی اکتفا کنند.

قوف در مشعر الحرام باید با نیت قربت و اخالص و :375مسأله 
باشد، همچنان که معتبر است از روی قصد و اختیار باشد، به همان 

 توضیحی که در وقوف عرفات گذشت.
کسی که وقوف اختیاری مشعر الحرام را درک نکند،  :376مسأله 

یعنی وقوف در شب عید و بین طلوع فجر و آفتاب، چه از روی فراموشی 
کند، یعنی ذر دیگری باشد، وقوف اضطراری برای او کفایت مییا ع

مقداری از فاصله بین طلوع آفتاب روز عید تا ظهر در آنجا بماند، و اگر 
 شود.این را عمدًا ترک کند حجش باطل می



 

 

 
 
 

 درک وقوف عرفات و مشعر یا یکی از آنها

دو  در مسائل گذشته بیان کردیم هر یک از وقوف در عرفات و مشعر
قسم دارد یکی اختیاری و دیگری اضطراری، بنابراین اگر مکلف به هر دو 
وقوف اختیاری برسد که اشکالی نیست، و اگر به هر دو اختیاری به علت 

 هایی دارد:عذری نرسد، صورت
ل: آنکه هیچ یک از وقوف اختیاری و اضطراری عرفات و مشعر را  او 

و واجب است یک عمره  درک نکند، و در این صورت حج باطل است،
 مفرده با همان احرام حج بجا آورد.

و اگر حج او حجةاالسالم باشد، واجب است حج را در سالهای بعد 
انجام دهد، در صورتی که استطاعت تا سال بعد باقی بماند و یا حج از 

 قبل در ذمه شخص مستقر شده باشد.
م: آنکه وقوف اختیاری عرفات و اضطراری مشعر را در  ک کند.دو 

 سوم: آنکه وقوف اضطراری عرفات و اختیاری مشعر را درک کند.
 و در این صورت حج بدون اشکال صحیح است.

چهارم: آنکه اضطراری عرفات و مشعر را درک کند، و اظهر در این 
ت حج است، اگرچه احوط این است که حج را دوباره بجا  صورت صح 

ل گذشت.  آورد، همچنان که در صورت او 
: آنکه اختیاری مشعر را فقط درک کند، و در این صورت نیز حج پنجم

 صحیح است.
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ششم: آنکه اضطراری مشعر را فقط درک کند، و اظهر در این صورت 
ل آن به عمره مفرده است.  باطل بودن حج و تحو 

هفتم: آنکه اختیاری عرفات را فقط درک کند، و اظهر در این صورت 
 نیز همچون صورت ششم است.

طرف منی و در وقت اختیاری اگر هنگام رفتنش از عرفات بهآری 
ولی قصد وقوف به علت  مشعر از آن جا یعنی مشعر گذشته باشد ـ

ـ و در حال گذشتن ذکر خداوند متعال را  ندانستن حکم آن نکرده باشد
 گفته باشد بعید نیست حجش صحیح باشد.

ن صورت حج هشتم: آنکه اضطراری عرفات را فقط درک کند، و در ای
 شود.باطل، و به عمره مفرده تبدیل می



 

 

 
 
 

 واجبات ِمنی

واجب است پس از وقوف در مشعر الحرام از آنجا حرکت کرده و به 
منی برود، و قصد از رفتن به منی انجام اعمال واجبی است که باید در 
آنجا بجا آورد، و این اعمال سه چیز است که ذیاًل تفصیل آنها بیان 

 شود:می

 ـ رمی جمره عقبه1

چهارم: از واجبات حج رمی جمره عقبه )یعنی پرتاب ریگ به آن( 
 است در روز قربانی، و در آن چند چیز معتبر است:

 ـ نیت قربت و اخالص.1
کند، همچنان ـ آنکه هفت ریگ پرتاب شود، و کمتر از آن کفایت نمی2

 کند.که پرتاب چیز دیگری بجای ریگ کفایت نمی
ها یکی پس از دیگر پرتاب شوند، بنابراین پرتاب دو تا و ـ آنکه ریگ3

 کند.یا بیشتر از آنها در یک دفعه کفایت نمی
ها به جمره برسند، بنابراین آنچه از آنها به جمره نرسد ـ آنکه ریگ4

 آید.حساب نمیبه
ـ آنکه رسیدن آنها به جمره به وسیله پرتاب کردن آنها باشد، بنابراین  5

 کند.ها بر جمره کفایت نمیگذاشتن آن
ـ آنکه هم پرتاب کردن و هم خوردن ریگ به جمره ناشی از حرکت 6
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ارادی دست ُمحرم باشد، بنابراین اگر ریگ در دست محرم باشد و در اثر 
برخورد حیوانی و یا انسانی با دست او ریگ حرکت کرده و به جمره 

اب کند و بر حیوان و کند، و همچنین است اگر آن را پرتبخورد کفایت نمی
 یا انسانی بیفتد، و در اثر حرکت آن حیوان و یا انسان به جمره بخورد.

ـ برخورد کند، و  غیر از جمره آری اگر ریگ در راه خود به چیزی ـ
کند، هرچند به پس از آن به جمره بخورد، ظاهر این است که کفایت می

اًل به زمین جمره خوردن در اثر برخوردش به آن چیز باشد، مانن د اینکه او 
 سخت بخورد و از آن برجهد و به جمره بخورد.

ـ آنکه با دست پرتاب کند، پس اگر با دهان یا پا پرتاب کند کفایت 7
کند، و همچنین است بنا بر احتیاط اگر ریگ را با ابزاری مانند نمی

 تیرکمان پرتاب کند.
تاب انجام شود، و ـ آنکه پرتاب کردن در فاصله بین طلوع تا غروب آف8

طرف منی حرکت برای زنها و کسانی که جایز است شب عید مشعر به
 کند.کنند، پرتاب در شب عید کفایت می

اگر شک کند ریگ به جمره خورده یا نه بنا را بر  :377مسأله 
نخوردن بگذارد، مگر در صورتی که بعد از گذشت محل عمل شک کند 

 تراشیدن یا در شب، شک کند. مانند اینکه بعد از قربانی یا سر
 ها دو چیز معتبر است:در ریگ :378مسأله 

جز مسجدالحرام و مسجد خیف، و افضل آن ـ آنکه از َحَرم باشند به1
 است که از مشعر باشند.

ـ آنکه بنا بر احتیاط بکر باشند، یعنی اینک قباًل از آنها استفاده نشده 2
 باشد.
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ه دار و سست و به اندازه سر ها رنگین و نقطو مستحب است ریگ
انگشت باشند، و مستحب است ُمحرم در حال پرتاب پیاده و با طهارت 

 باشد.
اگر بر ارتفاع جمره افزوده شود، اکتفا به مقدار تازه بنا  :379مسأله 

شده آن مورد اشکال است، بنابراین احتیاط این است که به همان مقدار 
نتواند هم خود به مقدار جدید پرتاب سابق ریگ زده شود، و در صورتی که 

کند و هم نائب بگیرد که به مقدار سابق ریگ بزند، و در حکم ذکر شده 
دانسته و یا فراموش دانسته یا نمیفرقی بین کسی که حکم شرعی را می

 کند.کرده، نمی
اگر به علتی مانند فراموشی و یا ندانستن حکم شرعی و  :380مسأله 

ز عید رمی نکرده هرگاه که رفع مانع شد باید جبران کند، یا غیر آنها، در رو
و در صورتی که رفع مانع در شب باشد باید فردای آن شب جبران کند، در 
صورتی که از کسانی نباشد که رمی در شب برای آنها جایز است، و بیان 

 آنها در مسائل رمی جمرات خواهد آمد.
د جبران کند چه در منی و و ظاهر این است که هرگاه رفع مانع شد بای

یا در مکه باشد، حتی اگر بعد از روز سیزدهم ماه باشد، اگرچه احوط در 
این صورت اخیر این است که در سال آینده، خودش آن را دوباره بجا آورد 

ـ واگر نه نائب بگیرد. ولی اگر رفع مانع بعد از  در صورتی که به حج برود ـ
نیست برگردد، بلکه بنا بر احوط و اولی بیرون رفتن از مکه باشد، واجب 

ـ واگر  در صورتی که به حج برود خود در سال آینده دوباره آن را بجا آورد ـ
 نه نائب بگیرد.
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اگر در روز عید به علت فراموشی و یا ندانستن حکم  :381مسأله 
شرعی رمی نکند، و بعد از طواف یادش بیاید یا حکم شرعی را بداند، و آن 

نماید، واجب نیست طواف را دوباره بجا آورد، اگرچه احتیاط این  را جبران
 است که آن را دوباره بجا آورد.

ولی اگر ترک آن ب علت دیگری غیر از ندانستن و یا فراموشی باشد، 
 ظاهرًا طواف باطل است، و واجب است آن را بعد از رمی دوباره بجا آورد.

 ـ کشتن گاو یا گوسفند یا شتر در منی2

جم: از واجبات حج تمتع قربانی کردن است، و در آن قصد قربت و پن
م ندارد، مگر برای کسی  اخالص معتبر است، و آنکه آن را بر روز عید مقد 
که ترس دارد، که برای چنین شخصی جایز است آن را در شب انجام دهد، 

را و بنا بر احتیاط باید آن را پس از رمی جمره عقبه بجا آورد، ولی اگر آن 
م نمود، کفایت  به علت ندانستن حکم شرعی یا فراموش نمودن آن، مقد 

 کند و الزم نیست آن را دوباره بجا آورد.می
و واجب است که کشتن گاو و یا گوسفند یا شتر در منی باشد، و اگر 
ممکن نباشد به علت زیاد بودن حجاج و گنجایش نداشتن منی برای همه 

ر نیز جایز باشد، اگرچه احوط ترک آنها، بعید نیست کشتن در وا دی محس 
تواند در منی تا آخرین روز روزهای تشریق آن است مگر آنکه بداند که نمی

 ـ قربانی کند. یعنی روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ـ
احتیاط این است که قربانی کردن در روز عید باشد،  :382مسأله 

های تشریق نیز قربانی کند، و تواند در روزاگرچه اقوی این است که می
احتیاط این است که در شب قربانی نکند، حتی شب روزهای تشریق مگر 
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 برای کسی که ترس دارد که برای او جایز است در شب قربانی کند.
کند، در یک قربانی فقط برای یک شخص کفایت می :383مسأله 

اشته صورتی که شخص تمکن از تهیه یک قربانی برای خود مستقاًل د
ا اگر تمکن از آن را نداشته باشد، حکم این صورت در  باشد، و ام 

 ( خواهد آمد.396مسأله)
واجب است قربانی شتر یا گاو و یا گوسفند باشد، و  :384مسأله 

کند که پنج سال را تمام و وارد سال ششم شده شتر در صورتی کفایت می
ر احتیاط سال دوم را کند که بنا بباشد، و گاو و بز در صورتی کفایت می

کند که تمام و وارد سال سوم شده باشند، و گوسفند در صورتی کفایت می
 هفت ماه را تمام و وارد ماه هشتم شده باشد، و احتیاط این

م شده باشد. ل را تمام و وارد سال دو   است که سال او 
و در صورتی که پس از کشتن برای شخص معلوم شود که قربانی 

 کند و باید از نو قربانی کند.تبر نبوده، کفایت نمیدارای سن  مع
و در قربانی معتبر است اعضای بدنش سال باشد، بنابراین حیوانی که 
یک چشم ندارد یا لنگ یا گوش بریده یا شاخ داخلی آن شکسته )که 
عبارت است از شاخ سفید و کوچکی که در درون شاخ معمولی حیوان 

کند و اظهر این است که قربانی کفایت نمی قرار دارد( است، و مانند آن،
کند، مگر اینکه تهیه غیر اخته ممکن نباشد. و اخِته شده نیز کفایت نمی

همچنین معتبر است از نظر عرفی الغر نباشد، و احوط و اولی این است 
که مریض نباشد و رگهای بیضتین آن کوبیده نباشند و بیضتین آن نیز هم 

 ر پیر نباشد که مغز استخوانهایش آب شده باشد.کوبیده نباشند، و آنقد
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ولی اگر گوش آن شکافته یا سوراخ باشد اشکالی ندارد، اگرچه احوط 
این است که گوشش سالم از این دو عیب باشد، و احوط و اولی این است 

 که در اصل خلقتش بی شاخ و ُدم نباشد.
پس از اگر قربانی را به اعتقاد سالم بودن خرید و  :385مسأله 

پرداخت قیمت آن معلوم شد که معیوب است، ظاهرًا اکتفا به آن جایز 
 است.

اگر گاو یا گوسفند یا شتر سالم در روزهای قربانی  :386مسأله 
)روز دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم( نیافت، احتیاط این است که هم 

 حیوان معیوب را قربانی کند هم روزه بجای قربانی بگیرد.
اگر توانائی قیمت معیوب را فقط داشته باشد، و در صورت و همچنین 

ه بتواند قربانی سالم را تهیه کند، احتیاط این است  که در باقی ماه ی الحج 
 که آن را به آن دو که گفته شد ضمیمه کند.

اگر قربانی را به اعتقاد چاق بودن خرید، و بعد معلوم  :387مسأله 
ند، قبل از کشتن الغر بودنش معلوم کشد الغر است، برای او کفایت می

 شود یا بعد از آن.
ولی اگر خود گوسفندی مثاًل داشت و به اعتقاد چاق بودن، آن را 

 کند.قربانی کند، و بعدًا معلوم شود که الغر بوده بنا بر احتیاط کفایت نمی
اگر پس از قربانی کردن شک کند قربانی دارای شرایط  :388مسأله 

هی به شک خود نکند، و ازجمله موارد این مسأله آن الزمه بوده یا ن ه، توج 
 است که پس از قربانی کردن شک کند که آیا در منی قربانی کرده یا نه.

ا اگر شک کند قربانی کرده یا نه، پس اگر شک بعد از گذشتن از  و ام 
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محل  عمل مشکوک باشد، مانند اینکه پس از کوتاه کردن موی یا تراشیدن 
کند، توجهی به شک خود نکند، و اگر قبل از آن باشد،  موی سر شک

 باید آن را انجام دهد.
و اگر شک کند قربانی که تهیه کرده الغر است یا نه، و آن را با قصد 
قربت و به امید الغر نبودن بکشد، و پس از کشتن معلوم شود الغر نبوده 

 به همان اکتفا کند.
متع خرید، و پس از آن اگر قربانی سالم جهت حج ت :389مسأله 

مریض شد یا عضوی از آن شکست یا عیب دیگری پیدا کرد، اکتفا به آن 
مورد اشکال است، بلکه نمی شود به آن اکتفا کرد، و احتیاط این است که 

 آن را نیز بکشد، و اگر آن را فروخته است قیمتش را صدقه دهد.
آن را نیافت، و اگر قربانی را خرید و پس از آن گم شد و  :390مسأله 

ندانست که آن را از طرف او کشته باشند، واجب است قربانی دیگری را 
م پیدا کند،  بجای آن تهیه کند، پس اگر گم شده را قبل از قربانی کردن دو 
م مخیر است که آن را قربانی کند یا  ا قربانی دو  باید آن را قربانی کند، و ام 

ولی احوط و اولی آن است که آن را باشد، نکند، و مانند بقیه اموالش می
م یافت، بنا بر  نیز قربانی کند، و اگر گم شده را پس از قربانی کردن دو 

 احتیاط باید گم شده را نیز قربانی کند.
اگر کسی مثاًل گوسفندی را بیابد و بداند که قربانی  :391مسأله 

است که صاحبش آن را گم کرده، جایز است آن را از طرف صاحبش 
تواند اکتفا بانی کند، و در صورتی که صاحبش این را بداند، به همین میقر

کند، و احتیاط این است که یابنده آن را قبل از قربانی کردنش تا عصر روز 
فی کند.  دوازدهم معر 
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کسی که در روزهای قربانی با اینکه قیمت قربانی را  :392مسأله 
ست که هم روزه بجای آن بگیرد دارد، نتواند آن را تهیه کند، احتیاط این ا

ه در صورتی که ممکن باشد، قربانی  و هم در باقی مانده ماه ذی الحج 
کند، اگرچه به وسیله امانت گذاشتن قیمت آن نزد شخص مورد اطمینانش 
ه قربانی کند، و اگر  تا با آن قربانی را تهیه و قبل از انتهای ماه ذی الحج 

ده برای او قربانی کند، و بعید نیست ماه گذشت و تهیه نشد در سال آین
جایز باشد به همان روزه اکتفا کند، و با گذشتن روزهای تشریق قربانی از 

 او ساقط شود.
اگر نتواند نه قربانی و نه قیمت آن را تهیه کند، بجای  :393مسأله 

ه باشد و احتیاط  ـ آن ده روز روزه بگیرد، که سه روز آن در ماه ذی الحج 
ه روزهای هفتم، هشتم، و نهم ذی الحجه باشد، وقبل از آنها این است ک

ـ و هفت روز باقیمانده را پس از برگشتن به وطن بجا آورد، و  نباشد
کند این هفت روز را در مکه و یا در راه بازگشت به وطن بجا کفایت نمی

 آورد.
و در صورتی که به وطن برنگردد و در مکه باقی بماند، واجب است 

تا اینکه همسفرانش به وطن برگردند، یا یک ماه بگذرد، آنگاه  صبر کند
 روزه بگیرد.

ل را باید پشت سر هم روزه بگیرد، ولی هفت روز بعد را  و سه روز او 
پشت سر هم بودنشان الزم نیست، اگرچه احوط است. همچنان که سه 

ل را باید پس از احرام عمره تمتع بجا آورد، و قبل از آن کفای ت روز او 
 کند.نمی
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ق  :394مسأله  مکلفی که باید سه روز در حج روزه بگیرد اگر موف 
نشود همه سه روز را پیش از روز عید بجا آورد، بنا بر احتیاط کفایت 

کند آنها را در روز هشتم و نهم و یک روز دیگر پس از برگشت از منی نمی
ن سه بگیرد، و افضل این است که پس از سپری شدن روزهای تشریق ای

روز را روزه بگیرد، اگرچه جایز است که پس از سپری شدن روزهای 
تشریق این سه روز را روزه بگیرد، اگرچه جایز است که از روز سیزدهم 
شروع کند، در صورتی که قبل از آن از منی برگشته باشد، بلکه بنا بر اظهر 

 اگرچه در خود روز سیزدهم برگشته باشد.
که پس از سپری شدن روزهای تشیریق فورًا و احوط و اولی این است 

 شروع به روزه گرفتن آن سه روز کند، و آن را بدون عذر به تأخیر نیندازد.
و در صورتی که پس از برگشتن از منی نتواند روزه بگیرد، آن سه روز را 
در راه بازگشت و یا در خود وطن بگیرد، ولی احوط و اولی این است که 

ـ با هم نگیرد، و اگر سه روز  در این صورت ز را ـهمه سه روز و هفت رو
م رسید، دیگر واجب نیست روزه بگیرد، و  روزه نگرفت تا اینکه ماه محر 

 واجب است در سال آینده قربانی کند.
کسی که نتوانست قربانی یا قیمت آن را تهیه کند، و  :395مسأله 

گذشتن  سه روز را در حج روزه گرفت، و پس از آن توانست قبل از
 روزهای قربانی آن را تهیه کند، بنا بر احتیاط واجب است قربانی کند.

اگر به تنهایی نتواند قربانی را تهیه کند، ولی بتواند با  :396مسأله 
شخص دیگری در تهیه آن شرکت کند، احتیاط این است که هم قربانی 

 شراکتی را انجام دهد و هم روزه را به ترتیبی که ذکر شد بگیرد.
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اگر کسی را نائب خود جهت قربانی کردن قرار دهد، و  :397مسأله 
پس از آن شک کند که آیا از طرف او قربانی کرده یا نه، بنا را بر قربانی 
نکردن بگذارد، و در صورتی که خبر دهد قربانی کرده ولی خبرش مفید 

 اطمینان نباشد، اکتفا به آن اشکال دارد.
ای قربانی ذکر کردیم، در کفاره معتبر شرایطی را که بر :398مسأله 

 نیست، اگرچه احوط در آن رعایت آن شرایط است.
واجب نیست خود شخصی که قربانی یا کفاره بر او  :399مسأله 

واجب شده آن را بکشد، بلکه جایز است شخص دیگری را حتی در حال 
اختیار نائب بگیرد، و باید نیت کشتن از نائب حاصل شود، و واجب 

ت شخصی که بر او قربانی یا کفاره واجب شده نیت کند، اگرچه نیس
 احوط این است که او نیز نیت کند، و باید نائب مسلمان باشد.

 مصرف قربانی حج تمتع
احوط و اولی این است که کسی که حج تمتع نموده در صورتی که 
ضرر نداشته باشد، از قربانی خود بخورد، هرچند مقدار کمی از آن، باشد، 
و جایز است ثلث آن را به خود یا خانواده اش اختصاص دهد، همچنان که 
ا  م دیگر آن را به هر مسلمانی که بخواهد هدیه کند، و ام  جایز است یک سو 

م آن، بنا بر احتیاط واجب آن را به فقرای مسلمانان صدقه دهد.  ثلث سو 
و اگر صدقه دادن ممکن نباشد و یا موجب مشقت و زحمت زیادی 

شود، و رساندن آن به خود فقیر الزم نیست، د، وجوب آن ساقط میشو
کند به وکیل او داده شود، اگرچه وکیل خود قربانی کننده بلکه کفایت می

کند، به هدیه باشد، آنگاه وکیل بر حسب اجازه موکل در آن تصرف می
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 دادن یا فروش یا اعراض از آن، و یا غیر اینها.
بانی از منی، در صورت نیاز نداشتن کسانی و بیرون بردن گوشتهای قر
 که در آنجا هستند، جایز است.

الزم نیست ثلثی که باید به فقیر صدقه دهد از حیوان  :400مسأله 
جدا شود، و همچنین است ثلثی که بخواهد هدیه کند، آری الزم است در 
آن دو قبض حاصل شود، پس اگر یک سوم مشاع آن فقیر صدقه داد، و 

کند و ـ کفایت می هرچند به وسیله گرفتن همه حیوان را گرفت ـ فقیر آن
 همچنین ثلث هدیه.

برای دریافت کننده صدقه یا هدیه، جایز است در آن به  :401مسأله 
رف کند، و مانعی ندارد آن را به غیر مسلمان تملیک  هر طوری بخواهد تص 

 کند.
قه دادن کسی اگر حیوان را قربانی نمود، و قبل از صد :402مسأله 

آن را دزدید یا با زور گرفت، بی اشکال قربانی کننده ضامن نیست، ولی 
اگر خود او آن را تلف کند، هرچند به وسیله دادن آن به غیر مستحق باشد، 

 بنا بر احتیاط سهم فقراء را ضامن خواهد بود.

 ـ تراشیدن موی یا کوتاه نمودن آن3

تاه نمودن آن است و در آن ششم: از واجبات حج تراشیدن موی یا کو
قصد قربت و اخالص معتبر است، و جایز نیست آن را پیش از روز عید 
انجام دهد، حتی در شب عید، مگر برای کسی که ترس دارد، و بنا بر 
احتیاط بعد از رمی جمره عقبه و تهیه کردن قربانی در منی بجا آورده 

ز تأخیر انداخته شود، شود، واحوط واولی این است که از کشتن قربانی نی
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و از روز عید تأخیر نشود، و در صورتی که از روی فراموشی و یا ندانستن 
حکم شرعی، قبل از رمی و یا فراهم کردن قربانی بجا آورده شود، کفایت 

 کند و نیازی به اعاده آن نیست.می
برای زنها سر تراشیدن جایز نیست، بلکه واجب است  :403مسأله 

 تاه کنند.موی خود را کو
مرد مخیر است بین تراشیدن و کوتاه کردن، تراشیدن  :404مسأله 

افضل است، مگر برای کسی که موی سر خود را با صمغ یا عسل یا مانند 
آنها جهت دور ساختن شپش به هم چسبانیده است، و کسی که موی 
سرش را پس از جمع کردن و تاب دادن آن بهم گره زده و بافته است و 

ل حج او است، که احتیاط واجب است سر خود را کسی که  سال او 
 بتراشند.

کسی که قصد تراشیدن دارد و بداند که آرایشگر سر او  :405مسأله 
کند، جایز نیست سر خود را با تیغ بتراشد، بلکه با را با تیغ زخمی می

ماشین سر تراشی بسیار ریز سر خود را با تیغ بتراشد، بلکه با ماشین 
در صورتی که مخیر بین  بسیار ریز سر خود را بتراشد، و یا ـسرتراشی 

ال موی خود را کوتاه، و سپس اگر بخواهد  تراشیدن و کوتاه کردن باشد ـ او 
سر خود را با تیغ بتراشد، و اگر با آنچه ذکر شد مخالفت کند، کفایت 

 کند اگرچه گناهکار است.می
را به هم  خنثای مشکل در صورتی که موی خود :406مسأله 

نچسبانده یا نبافته یا سال اول حجش نباشد باید موی خود را کوتاه کند، 
ولی اگر چسبانده و یا بافته و یا سال اولش باشد، باید اوال کوتاه کند، و 

 آنگاه بنا بر احتیاط نیز بتراشد.
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اگر محرم سر خود را بتراشد یا کوتاه کند، تمام  :407مسأله 
شوند، به جز زن و ر او حرام شده بودند حالل میچیزهایی که با احرام ب

 ـ شکار. بنا بر احتیاط بوی خوش و همچنین ـ
و ظاهر این است که آنچه بر او حرام است از زن، پس از تراشیدن و یا 

شود همه لذتهای کوتاه کردن، اختصاص به نزدیکی ندارد، بلکه شامل می
 جنسی که با احرام بر او حرام شده اند.

س از تراشیدن و یا کوتاه کردن، بنا بر اقوی جایز است زن برای آری پ
 خود عقد کند، و در مجلس عقد حاضر شود.

واجب است تراشیدن و یا کوتاه کردن در منی باشد،  :408مسأله 
پس اگر در آنجا عمدا و یا از روی ندانستن حکم شرعی، نتراشید و نه 

اجب است برگردد و تدارک کوتاه کرد، تا اینکه از آنجا بیرون رفت، و
 نماید، و بنا بر احتیاط حکم کسی که فراموش کرده نیز چنین است.

و در صورتی که نتواند برگردد و یا بسیار سخت و مشکل باشد، در 
همان جایی که هست بتراشد و یا کوتاه کند، و در صورت امکان موی خود 

 را به منی بفرستد.
ـ سر خود را بتراشد، به همان  اگرچه عمدا و کسی که در غیر منی ـ

 اکتفا کند، ولی واجب است در صورت امکان موی خود را به منی بفرستد.
اگر از روی فراموشی و یا ندانستن حکم شرعی، موی  :409مسأله 

سر خود را کوتاه نکند و نتراشد، و پس از فارغ شدن از اعمال حج یادش 
تدارک کند، و بنا بر اظهر  بیاید و یا حکم شرعی را یاد گیرد، واجب است

 واجب نیست دوباره طواف وسعی را بجا آورد، اگرچه احوط است.



 

 

 
 
 

 سعی طواف حج و نماز آن و

 هفتم و هشتم و نهم: از واجبات حج طواف و نماز آن وسعی است.
چگونگی طواف و نماز آن وسعی، و شرایط آنها، همان  :410مسأله 

 سعی عمره ذکر شد.است که در طواف عمره و نماز آن و
مستحب است طواف حج در روز قربانی بجا آورده  :411مسأله 

شود، و بنا بر احتیاط از روز یازدهم تاخیر نیفتد، اگرچه ظاهرا تاخیر 
مذکور جایز باشد، بلکه جایز بودن تاخیر کمی از روزهای تشریق بلکه تا 

 آخر ذی الحجه، خالی از قوت نیست.
اط طواف حج و نماز آن وسعی در حج تمتع، بنا بر احتی :412مسأله 

قبل از وقوف در عرفات و مشعر بجا آورده نشود، و در صورتی که از روی 
ندانستن حکم شرعی آنها را بجا آورد، اکتفا به آنها مورد اشکال است، 

باشد، و از حکم ذکر شده موارد ذیل استثناء اگرچه خالی از وجه نمی
 شود:می

از پیش آمدن عادت ماهانه و یا حالت زایمان و خون ـ زنی که از ترس 1
 پس از آن دارد.

ـ افراد پیر و مریض و علیل، و غیر آنها از کسانی که بازگشت به مکه 2
برای آنها مشکل است، و یا طواف نمودن بعد از بازگشت از منی، به علت 

 ازدحام شدید جمعیت یا غیر آن، برای آنها مشکل است.
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 زی بترسد که با وجود آن به مکه برگردد.ـ کسی که از چی3
بنابراین جایز است برای اینها، طواف و نماز آن وسعی را پیش از وقوف 
در عرفات و مشعر و بعد از بستن احرام حج، انجام دهند، واحوط واولی 
این است که آنها را پس از وقوفین و تا آخر ذی الحجه در صورت امکان 

 دوباره نیز بجا آورند.
آورد، باید کسی که طواف حج را پس از وقوفین بجا می :413له مسأ

آن را از تراشیدن و کوتاه کردن تاخیر اندازد، و اگر آن را با دانستن حکم 
شرعی و عمدا مقام بدارد، باید آن را دوباره پس از کوتاه کردن یا تراشیدن 

 بجا آورد، و یک گوسفند کفاره بدهد.
نایی اینکه شخصا طواف حج و نماز حکم کسی که توا :414مسأله 

آن وسعی حج را بجا آورد ندارد، حکم همان شخص است در عمره تمتع، 
 ( گذشت.342، 326و بیان آن در مسأله )

وزنی که عادت ماهانه بیند یا حالت زایمان و نفاس برای او پیش آید، 
 در صورتی که نتواند صبر کند تا اینکه طاهر شود و پس از آن خود شخصا
طواف را بجا آورد، باید نائب جهت طواف و نماز آن بگیرد، و پس از انجام 

 آنها توسط نایب خود شخصا سعی را بجا آورد.
اگر شخص متمتع طواف و نماز آن وسعی را بجا آورد،  :415مسأله 

به تفصیلی که در مسأله  شود، ولی زنها ـبوی خوش برای او حالل می
و حرام اند، بلکه بنا بر احتیاط شکار نیز ـ همچنان بر ا ( ذکر شد407)

 حرام است.
کسی که جایز است طواف وسعی را بر وقوفین مقدم  :416مسأله 
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شود، تا بدارد، در صورتی که مقدم بدارد، بوی خوش برای او حالل نمی
اینکه مناسک منی را از رمی و قربانی کردن و سر تراشیدن یا کوتاه کردن 

 مو، بجا آورد.



 

 

 
 
 

 اف نساءطو

 دهم و یازدهم: از واجبات حج تمتع، طواف نساء و نماز آن است.
باشند ولی جزء ارکان آن نیستند، و این دو اگرچه از واجبات حج می

 کند.ـ حج را فاسد نمی اگرچه عمدا باشد. پس ترک آنها ـ
طواف نساء بر مردها و زنها هر دو واجب است، پس  :417مسأله 

شوند، و اگر زن آن را ترک کند ند زنها بر او حرام میاگر مرد آن را ترک ک
شوند، و کسی که در حج نائب از طرف دیگری است، مردها بر او حرام می

 آورد، و نه از طرف خودش.آن را از طرف کسی که نائب او است بجا می
 طواف نساء و نماز آن مانند طواف حج :418مسأله 

و تنها اختالف بین آنها در نیت و نماز آن است در چگونگی و شرایط، 
 است.

حکم کسی که توانائی اینکه شخصا طواف نساء و نماز  :419مسأله 
آن را بجا آورد، ندارد، حکم همان شخص است در طواف عمره تمتع، و 

 ( گذشت.326بیان آن در مسأله )
با  کسی که طواف نساء را ترک کند، عمدا باشد ـ :420مسأله 

ـ یا از روی فراموشی، واجب است آن  یا ندانستن دانستن حکم شرعی آن
 شوند.را تدارک نماید، و قبل از تدارک زنها بر او حالل نمی

و در صورتی که نتواند خود شخصا آن را بجا آورد و یا خیلی زحمت و 
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مشکل باشد، جایز است نائب بگیرد، و هرگاه نائب از طرفش بجا آورد 
 شوند.زنها بر او حالل می

اش یا غیر او بمیرد قبل از اینکه آن را تدارک نماید پس اگر ولی و اگر
آن را از طرفش قضا نماید، اشکالی نیست، وگرنه احوط این است که از 

 میراثش از سهم وارثان بالغ با رضایت آنها قضا شود.
جایز نیست طواف نساء قبل از سعی بجا آورده شود، و  :421مسأله 

ا آورد، در صورتی که با دانستن حکم شرعی و اگر آن را قبل از سعی بج
عمدا باشد، باید آن را دوباره پس از سعی بجا آورد، و در صورتی که با 

کند، اگرچه احوط آن ندانستن یا فراموشی باشد، بنا بر اظهر کفایت می
 است که دوباره بجا آورده شود.

است ( ذکر شدند، جایز 412برای کسانی که در مسأله ) :422مسأله 
طواف نساء را قبل از وقوفین بجا آورند، ولی زنها برای آنها قبل از بجا 
آوردن منی، از رمی و قربانی کردن و تراشیدن یا کوتاه کردن، حالل 

 شوند.نمی
اگر برای زن عادت ماهانه پیش آید، و همسفران منتظر  :423مسأله 

طواف نساء را  طاهر شدنش نمانند، و نتواند از آنها جدا شود، جایز است
ـ این است که  در این صورت ترک کند و با همسفران برگردد، و احتیاط ـ

 نائب جهت طواف نساء و نماز آن بگیرد.
و در صورتی که پیش آمدن عادت بعد از تمام نمودن شوط چهارم 
طواف نساء باشد، جایز است باقی مانده شوطها را ترک کند و با 

ین است که جهت باقی مانده طواف و نماز همسفرانش برگردد، و احتیاط ا
 آن نائب بگیرد.
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فراموش نمودن نماز طواف نساء مانند فراموش نمودن  :424مسأله 
 ( گذشت.329نماز طواف عمره است، و حکم آن در مسأله )

آورد، طواف نساء و نماز اگر مردی که حج تمتع بجا می :425مسأله 
شوند، و اگر زنی که حج تمتع بجا یآن را بجا آورد، زنها برای او حالل م

شوند و بنا بر احوط آورد آن دو را بجا آورد مردها برای او حالل میمی
حرام بودن شکار تا ظهر روز سیزدهم باقی است، و پس از آن همه 

شوند، و اما محرمات حرم در پایان محرمات احرام برای محرم حالل می
بر محرم حرام هستند و هم  ( گذشت، که هم146محرمات احرام )صفحه 

 بر غیر محرم.



 

 

 
 
 

 شب ماندن در منی

های یازدهم و دوازدهم در منی دوازدهم: از واجبات حج ماندن شب
باشد، و در آن قصد قربت و اخالص معتبر است، پس اگر شخص حج می

کننده روز عید جهت بجا آوردن طواف و نماز آن وسعی به مکه آمد واجب 
های ذکر شده در آنجا، برگردد، و هر کسی اندن شباست به منی جهت م

که از شکار کردن در حال احرام پرهیز نکرده باشد، باید شب سیزدهم نیز 
در آنجا بماند، و همچنین بنا بر احتیاط کسی که با زنی نزدیکی کرده 
باشد، و اما غیر از این دو، جایز است بعد از ظهر روز دوازدهم از منی 

ی اگر در آنجا بمانند، تا آنکه شب سیزدهم داخل شود، باید بیرون روند، ول
 آن شب را نیز تا طلوع فجر در آنجا بمانند.

اگر آماده بیرون رفتن شود و از جای خود حرکت کند،  :426مسأله 
ولی به علت ازدحام جمعیت یا مانند آن نتواند بیرون رود، پس اگر بتواند 

اند و یا ماندن موجب زحمت و سختی شب را بماند باید بماند، و اگر نتو
زیاد برای او شود، جایز است بیرون رود، و بنا بر احتیاط باید یک 

 گوسفند کفاره بدهد.
در ماندن شب در منی، معتبر نیست تمام شب را در  :427مسأله 

منی بماند، مگر در موردی که گذشت، پس اگر از اول شب تا نیمه آن در 
 از نیمه شب از آنجا بیرون رود. آنجا بماند، جایز است پس
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و اگر در اول شب و یا قبل از آن از آنجا بیرون رفت، باید قبل از طلوع 
 فجر برگردد، بلکه بنا بر احتیاط قبل از نیمه شب برگردد.

واحوط واولی برای کسی که نیمه اول شب را در آنجا مانده و پس از 
 ارد مکه نشود.آن بیرون رفته، این است که قبل از طلوع فجر و

چند دسته از وجوب شب ماندن در منی استثناء  :428مسأله 
 شوند:می

ـ کسی که ماندن در آنجا برای او موجب زحمت و سختی زیاد باشد، 1
 یا اینکه بر اثر ماندن در آنجا بر خودش یا ناموسش یا اموالش، می ترسد.

مانع شود از  ـ کسی که در اول شب یا قبل از آن از آنجا بیرون رفته و2
برگشتن به آن قبل از نیمه شب تا طلوع فجر اشتغال به عبادت در مکه در 
تمام این مدت مگر آنچه که در کارهای ضروری مصرف کرده، مانند 

 خوردن و آشامیدن و مانند اینها.
ـ کسی که از مکه بیرون آمده تا اینکه به منی برگردد، و از )عقبه 3

برای او جایز است در راه بخوابد، قبل از  مدنیین( گذشت، در این صورت
 اینکه به منی برسد.

 ـ کسانی که رساندن آب به حجاج در مکه را به عهده4
 دارند.

کسی که ماندن شب را در منی ترک کند، باید برای هر  :429مسأله 
شبی یک گوسفند کفاره بدهد، و کفاره بر دسته دوم و سوم و چهارم که در 

د واجب نیست، ولی احتیاط این است که دسته اول مسأله قبل ذکر شدن
کفاره را بدهند، و همچنین است کسی که به علت فراموشی و یا ندانستن 

 حکم شرعی در آنجا نمانده است.
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کسی که از منی بیرون رفت، و پس از دخول شب  :430مسأله 
سیزدهم به آنجا جهت کاری برگشت، واجب نیست آن شب را در آنجا 

 بماند.



 

 

 
 
 

 رمی جمرات

اولی، وسطی، جمره  سیزدهم: از واجبات حج، رمی جمرات سه گانه ـ
 ـ است. عقبه

و رمی مذکور در روز یازدهم و دوازدهم واجب است، و اگر شب 
 سیزدهم را در منی بماند، بنا بر احتیاط در روز سیزدهم نیز واجب است.

تیار کند، و در حال اخو الزم است هر شخصی خود جمرات را رمی
 نائب گرفتن جایز نیست.

کند، و پس از آن واجب است اول جمره اولی را رمی :431مسأله 
جمره وسطی را، و پس از آن جمره عقبه را، و اگر بر خالف این ترتیب 
عمل نمود، هرچند به علت ندانستن حکم شرعی یا فراموشی باشد، باید 

 طوری برگردد که ترتیب حاصل شود.
را به یک جمره پرتاب کرد، و به علت فراموشی یا آری اگرچهار ریگ 

ندانستن حکم شرعی آن را رها کرد و جمره دیگری را پس از آن رمی نمود، 
کند که رمی جمره سابق را با سه ریگ به هفت ریگ برای او کفایت می

 کند.برساند، و الزم نیست جمره را که پس از آن رمی نموده بود از نو رمی
ه را از واجبات رمی جمره عقبه در واجب چهارم از آنچ :432مسأله 

( ذکر نمودیم، شامل رمی جمرات سه گانه نیز 277اعمال حج )صفحه 
 شود.می
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واجب است رمی جمرات در روز باشد، و از این حکم  :433مسأله 
چوپانان، و هر کسی که از ماندن روز در منی معذور است به علت ترس یا 

شوند، که برای آنان جایز است رمی هر ثناء میمرضی یا چیز دیگری، است
روزی را در شب آن روز انجام دهند، و اگر این را هم نتوانند، جایز است 

 رمی همه روزها را در یک شب جمع کنند.
کسی که از روی فراموشی و یا ندانستن حکم شرعی  :434مسأله 

د، و کسی که در روز یازدهم رمی نکند، باید آن را روز دوازدهم قضا نمای
آن را در روز دوازدهم به همان علت بجا نیاورد باید آن را روز سیزدهم 
قضاء نماید، و همچنین است بنا بر احتیاط حکم کسی که عمدًا ترک 

 نماید.رمی
 و احتیاط این است که بین اداء و قضاء فاصله بیندازد،

قضا در  و اینکه قضا را بر ادا مقدم بدارد، واحوط واولی این است که
 اول روز و ادا هنگام ظهر باشد.

کسی که رمی جمرات را به علت فراموشی یا ندانستن  :435مسأله 
حکم شرعی ترک کند، و در مکه یادش بیاید یا حکمش را بداند، واجب 

نماید، و اگر رمی دو روز ترک شده باشد یا سه است به منی برگردد و رمی
ر فوت شده زودتر قضا نماید، و بین روز، بنا بر احتیاط باید آنچه زودت

 قضای رمی روزی و روز دیگری بعد از آن با مقداری وقت فاصله بیندازد.
و چنانچه پس از بیرون رفتن از مکه یادش بیاید یا وجوب آن را یاد 
گیرد، واجب نیست جهت تدارک آن برگردد، واحوط واولی این است که 

اید، در صورتی که به حج برود، خودش شخصًا آن را در سال آینده قضا نم
 و یا توسط نائبش، در صورتی که به حج نرود.
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نماید، تواند رمیکسی که معذور است و شخصًا نمی :436مسأله 
مانند مریض، باید نائب بگیرد، و اولی این است که نزد جمره ها در 
صورت امکان حاضر شود، و نائب در حضور او پرتاب کند، و اگر امید به 

عذر شخص معذور قبل از گذشتن وقت رمی وجود داشته باشد، ولی  رفع
نماید، و اتفاقًا عذر شخص قبل از گذشتن نائب بگیرد و از طرفش رمی

نماید، و کسی که وقت رفع شود، بنا بر احتیاط خود شخصًا نیز رمی
اش یا دیگری از طرف او قدرت نائب گرفتن ندارد، مانند بیهوش، ولی

 نماید.رمی
کسی عمدًا رمی را در روزهای تشریق ترک کند،  :437أله مس

شود، و احتیاط این است که خودش شخصًا آن را در حجش باطل نمی
سال آینده قضا نماید، در صورتی که به حج برود، و یا توسط نائبش، در 

 صورتی که به حج نرود.



 

 

 
 
 

 احکام مصدود

، دشمن و مصدود: کسی است که پس از بستن احرام :438مسأله 
مانند آن مانع از رسیدن او به اماکن مقدسه جهت انجام مناسک حج یا 

 شود.عمره می
مصدود در عمره مفرده، اگر قربانی به همراه خود آورده  :439مسأله 

باشد، جایز است با کشتن قربانی در همان جایی که جلو او گرفته شده، از 
 احرام بیرون رود.

ورده باشد و بخواهد از احرام بیرون رود، باید و اگر قربانی به همراه نیا
گاو یا گوسفند یا شتر را تهیه و آن را قربانی کند، و بنا بر احتیاط بدون آن 

 رود.از احرام بیرون نمی
و احتیاط واجب آن است که تراشیدن سر یا کوتاه کردن آن را ضمیمه 

 قربانی در هر دو صورت گذشته نماید.
تمتع، اگر مصدود از حج نیز باشد حکمش و اما مصدود در عمره 

همان است که گذشت، و اگر نباشد، مانند اینکه شخصی را از رسیدن به 
خانه خدا قبل از وقوفین فقط منع کنند، بعید نیست تکلیف چنین 

 شخصی مبدل به حج ِافراد شود.
مصدود در حج تمتع، اگر از رسیدنش به وقوفین یا  :440مسأله 

منع شده باشد، احتیاط این است که طواف وسعی نماید، مشعر به تنهایی 
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و سر خود را بتراشد، و گوسفندی را قربانی کند، و سپس از احرام بیرون 
 رود.

و اگر از طواف وسعی منع شده باشد و نگذارند به جایگاه طواف 
وسعی برود، در این صورت اگر نتواند نائب بگیرد و بخواهد از احرام بیرون 

 ط این است که قربانی کند و سر خود را بتراشد یا کوتاه کند.رود، احتیا
و اگر بتواند نائب بگیرد، بعید نیست که نائب گرفتن کفایت کند، 
بنابراین برای طواف وسعی نایب می گیرد، و نماز طواف را خود پس از 

 آورد.طواف نایب به جا می
گیری شود، و اگر از رسیدنش به منی جهت بجا آوردن اعمال آنجا جلو

در این صورت اگر بتواند نائب بگیرد، باید نائب جهت رمی و قربانی کردن 
بگیرد، و پس از آن سر خود را بتراشد یا کوتاه کند، و موی خود را در 
صورت امکان نیز به منی بفرستد، و باقی مناسک را بجا آورد. و اگر نتواند 

روزه بگیرد، همچنان  نائب بگیرد، واجب نیست قربانی کند، ولی بجای آن
اگرچه احتیاط این است که خودش شخصًا  کند ـکه واجب نیست رمی

رمی را در سال آینده بجا آورد، در صورتی که به حج برود، و یا توسط 
ـ سپس باقی مناسک حج را، از سر  نائبش، در صورتی که به حج نرود

آن همه تراشیدن یا کوتاه کردن، و اعمال مکه، بجا آورد، و پس از 
شوند حتی زنها، و نیازی به هیچ چیز محرمات احکام بر او حالل می

 دیگری نیست.
کسی که از حج و یا عمره او جلو گیری شده، اگر با  :441مسأله 

قربانی کردن از احرامش بیرون رفت، کفایت از حج و یا عمره برای او 
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را گرفته اند، کند، پس اگر قصد داشته حجةاالسالم بجا آورد و جلو او نمی
و با قربانی از احرامش بیرون رفته، باید حجةاالسالم را بعدًا بجا آورد، در 

 صورتی که استطاعتش باقی بماند یا حج در ذمه او مستقر شده باشد.
در صورتی که از بازگشت شخص به منی جهت شب  :442مسأله 

ماندن و رمی جمرات جلوگیری شود ضرری به صحت حج شخص 
شود و بنا بر احوط و اولی ، و حکم مصدود بر او جاری نمیرساندنمی

برای رمی در همان سال در صورت امکان نائب بگیرد، و در صورت 
ناتوانی از نائب گرفتن، در سال آینده خودش شخصًا قضای آن را بجا 
آورد، در صورتی که به حج برود، و یا نائب قضای آن را بجا آورد، در 

 .صورتی که به حج نرود
کند گاو یا قربانی که باید مصدود آن را بکشد فرق نمی :443مسأله 

شتر و یا گوسفند باشد، و در صورت عدم تمکن از تهیه قربانی، احتیاط 
 این است که ده روز بجای آن روزه بگیرد.

کسی که احرام حج بسته است، اگر قبل از وقوف در  :444مسأله 
همچنان که در محرمات  ت ـمشعر با زن خود نزدیکی کند، واجب اس

ـ حج خود را به اتمام برساند و آن را دوباره بجا آورد،  احرام ذکر شد
شود، بنابراین اگر جلو اتمام او را گرفتند، حکم مصدود بر او جاری می

ولی زیاده بر قربانی که باید جهت بیرون آمدن از احرام بکشد، باید کفاره 
 جماع را نیز بدهد.



 

 

 
 
 

 وراحکام محص

محصور: کسی است که مرض یا مانند آن مانع از  :445مسأله 
عمره و یا حج بعد از  رسیدن او به اماکن مقدسه، جهت انجام مناسک

 شود.بستن احرام، می
اگر کسی که در عمره مفرده محصور شود، و بخواهد از  :446مسأله 

مکه احرام بیرون بیاید، باید قربانی یا قیمت آن را با همسفرانش به 
بفرستد، و با آنها قرارداد کند که در روز مشخصی آن را در مکه قربانی 
کنند، و آنگاه که آن وقت برسد سر خود را بتراشد یا کوتاه کند و از احرام 

 بیرون رود.
و در صورتی که نتواند قربانی و یا قیمت آن را بفرستد به علت پیدا 

خود قربانی کند و از  نکردن کسی که با او بفرستد، جایز است در جای
 احرام بیرون رود.

و اگر در حج محصور باشد حکم همان است که گذشت، ولی قربانی 
 باید در روز عید در منی کشته شود.

و بیرون آمدن محصور از احرام در مورد ذکر شده، موجب حالل شدن 
شوند تا پس از اینکه شود، مگر زنها که حالل نمیمحرمات احرام می

 ی بین صفا و مروه را در حج و یا عمره بجا آورد.طواف وسع
اگر کسی که احرام عمره بسته مریض شود، و قربانی  :447مسأله 
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را به مکه بفرستد، و پس از آن مرضش کاهش پیدا کند، به طوری که 
اش بتواند به سفر خود ادامه دهد و به مکه قبل از کشته شدن قربانی

ه دهد و به مکه برود، پس اگر عمره برسد، واجب است به سفر خود ادام
 اش مفرده باشد، باید آن را تمام کند و چیزی بجز آن بر او واجب نیست.

و اگر عمره تمتع باشد، پس اگر بتواتند قبل از ظهر روز عرفه اعمال آن 
را به اتمام برساند، اشکالی نیست، و اگر نتواند ظاهر این است که منقلب 

 شود.به حج ِافراد می
ـ اگر قربانی را نفرستاده باشد، و  در هر دو صورت همچنین است ـو 

صبر کرده تا اینکه مرضش کاهش پیدا کرده، و توانایی ادامه دادن سفر به 
 طرف مکه را پیدا کرده است.

اگر کسی که احرام حج بسته مریض شود و قربانی را  :448مسأله 
گمان کند به حج  بفرستد، و بعد از آن مرضش کاهش پیدا کند، پس اگر

می رسد، واجب است حرکت کند تا خود را برساند، و در این حال اگر به 
به توضیحی که سابقًا داده  هر دو موقف رسید یا به مشعر به تنهایی رسید ـ

آورد و قربانی را ـ حج را درک کرده است، و مناسک را بجا می شد
سیدنش از طرف او کشد، و اگر به هیچ کدام نرسید پس اگر قبل از رمی

قربانی نکرده باشند، حجش منقلب به عمره مفرده می شود، واگر کرده 
باشند موی خود را بتراشد یا کوتاه کند و از احرام بیرون رود، و همه چیز 

جز زنها، تا اینکه طواف وسعی را در حج و یا عمره شود، بهبر او حالل می
 شوند.بجا آورد، و آنگاه آنها نیز بر او حالل می

اگر محصور از طواف وسعی شد، مثل اینکه مرضی یا  :449مسأله 
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مانند آن مانع از رسیدنش به جایگاه طواف وسعی شد، جایز است نائب 
جهت انجام طواف وسعی شد، جایز است نائب جهت انجام طواف وسعی 

 بگیرد، و نماز طواف را خود شخصًا پس از طواف نائب بجا آورد.
رفتن به منی و انجام مناسک آن شد، باید جهت رمی و اگر محصور از 

و قربانی کردن نائب بگیرد، و پس از انجام آنها توسط نائب، سر خود را 
بتراشد یا کوتاه کند، و در صورت امکان موی خود را به منی بفرستد، و 

 باقی مناسک حج را بجا آورد تا اینکه حجش به اتمام برسد.
شود و قربانی را بفرستد، ولی قبل از اگر کسی محصور  :450مسأله 

آنکه قربانی بجای خود برسد، سرش او را اذیت کند، جایز است سر خود 
را بتراشد، و پس از آن باید در همان جایی که هست یک گوسفند قربانی 
کند، یا سه روز روزه بگیرد، یا شش بینوا را به هرکدام دو مد اطعام کند، 

 باشد(.گرم( تقریبًا می 750کیلو ))گفته شده است: مد سه ربع 
کسی که در حج یا عمره محصور شده، و قربانی خود  :451مسأله 

را فرستاده و از احرام بیرون آمده، برای او بجای حج یا عمره کفایت 
کند، پس اگر قصد حجةاالسالم را داشته است، و استطاعتش باقی نمی

 ن را بعدًا بجا آورد.ماند یا حج مستقر در ذمه او شده بود، باید آ
کسی که محصور شده، اگر نتوانست نه قربانی و نه  :452مسأله 

 قیمت آن را تهیه کند، ده روز روزه بجای آن بگیرد.
اگر محرم نتوانست به حرکت خود به طرف اماکن  :453مسأله 

مقدسه جهت انجام مناسک عمره یا حج، به علتی غیر از مصدود و 
پس اگر احرام عمره مفرده بسته است، جایز  محصور شدن، ادامه دهد،
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است در جای خود قربانی کند، و بنا بر احتیاط سر تراشیدن یا کوتاه کردن 
 را به آن ضمیمه کند، و از احرام خود بیرون رود.

و همچنین است اگر احرام عمره تمتع بسته است و نتواند حج را نیز 
 شود.قلب به حج ِافراد میدرک کند، وگرنه ظاهر این است که عمره اش من

و اگر احرام حج بسته است و نتواند به وقوفین یا وقوف در مشعر به 
 تنهایی برسد، باید با عمره مفرده از احرام بیرون رود.

و اگر نتواند به جایگاه طواف وسعی جهت انجام آنها برسد، و یا نتواند 
مان است به منی جهت انجام مناسک آنجا برود، حکم این دو صورت ه

 ( گذشت.449که در مسأله )
جمعی از فقها فرموده اند: اگر کسی که احرام حج یا  :454مسأله 

عمره بسته است قربانی به همراه خود نیاورده باشد، و هنگام بستن احرام 
با خداوند متعال شرط کرده باشد، هرگاه از ادامه سفر به اماکن مقدسه به 

یعنی غیر محرم بداند، و اتفاقًا برای او هر دلیلی معذور شود او را حالل 
مانعی، مثل دشمن یا مرض یا مانند آنها، پیش آید که جلو رسیدنش به 
خانه خدا یا موقفین را بگیرد، نتیجه آن شرط این خواهد بود که به محض 

رود و همه محرمات احرام برای او پیش آمدن مانع، از احرام بیرون می
ت جهت بیرون رفتن از احرام قربانی کند و شوند، و واجب نیسحالل می

سر خود را بتراشد یا کوتاه کند، همچنان که واجب نیست اگر محصور 
 باشد، طواف وسعی را جهت حالل شدن زنها بجا آورد.

و این فرمایش اگرچه خالی از وجه نیست، ولی احتیاط واجب آن 
از احرام است که آنچه در مسائل گذشته در مورد چگونگی بیرون رفتن 
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هنگام محصور و مصدود شدن بیان شود، رعایت شود، و اثر ذکر شده 
 برای شرط کردن بیرون رفتن از احرام، بر آن ترتیب داده نشود.

تا اینجا واجبات حج را بیان نمودیم، واینک مقدار کمی از مستحبات 
این اند که کنیم، زیرا فقها مقدار زیادی مستحبات ذکر فرمودهآن را بیان می

 رساله گنجایش آنها را ندارد.
و باید دانسته شود که استحباب پاره از مستحباتی که ذکر خواهد شد 
له مستحباب است( بنابراین مستحباتی  مبتنی بر قاعده فقهی )تسامح در اد 

یعنی به این  قصد رجاء مطلوبیت بجا آورده شوند ـشوند بهکه ذکر می
مقدس صادر شده باشند جهت امتثال امر  قصد که اگر اینها واقعًا از شارع

ـ و نه به اعتقاد صادر شدن آنها بجا آورده شوند، و  شونداو بجا آورده می
 همچنین مکروهاتی که ذکر خواهد شد.



 

 

 
 
 

 مستحبات احرام

 مستحبات احرام چند چیز است:
( آن که قباًل بدن خود را پاکیزه نموده، و ناخن و شارب خود را 1)

 وی زیر بغل و عانه را ازاله نماید.بگیرد، و م
( کسی که قصد حج دارد از اول ماه ذی القعده و شخصی که قاصد 2)

عمره مفرده است پیش از یک ماه موی سر و ریش را رها کند. و بعضی از 
فقها به وجوب آن قائل شده اند، و این قول اگرچه ضعیف است ولی 

 احوط است.
ت غسل احرام بنماید. او این غسل ( آن که پیش از احرام در میقا3)

بنا بر اظهر از زنی که در عادت ماهانه است و زنی که هنوز خون پس از 
زایمان او قطع نشده نیز صحیح است. و تقدیم این غسل بر میقات در 
صورتی که خوف آن باشد که در میقات آب یافت نشود جایز است، و در 

حب است غسل را اعاده صورت تقدیم اگر در میقات آب یافت شد مست
بنماید. و بعد از این غسل اگر مکلف محدث به حدث اصغر شد یا چیزی 

 را خورد یا لباسی را پوشید که بر محرم حرام است غسل را اعاده نماید.
و اگر مکلف در روز غسل نموده آن غسل تا آخر شب آینده کفایت 

 ده کافی است.کند، و همچنین اگر غسل در شب نموده تا آخر روز آینمی
( آنکه هنگام غسل دعا کند آن چنان که شیخ صدوق)ره( ذکر 4)
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 فرموده است، و بگوید:
ْمناً »

َ
ِ اللهُهمه اْجَعلُْه ِِل نُوراً َو َطُهوراً َو ِحْرزاً َو أ ِ َو بِاَّلله ِمْسِب اَّلله

ْر ِِل ِمْن ُُكِّ َخوٍْف َو ِشَفاًء ِمْن ُُكِّ َداٍء َو ُسْقٍم اللهُهمه َطهِّ  ْرِِن َو َطهِّ
ْجِر لََعَ لَِساِِن ََمَبهتََك َو ِمْدَحتََك َو 

َ
ْح ِِل َصْدرِي َو أ قَلِِْب َو اْْشَ

نه قَِواَم ِديِِن 
َ
 بَِك َو قَْد َعِلْمُت أ

َة ِِل إَِله اثلهنَاَء َعلَيَْك فَإِنهُه ََل قُوه
ْمِرَك َو اَِلتَِّباُع لُِسنهِة نَبِ 

َ
 «.يَِّك َصلََواتَُك َعلَيِْه َو آِل التهْسِليُم ِِل

 ( آن که هنگام پوشیدن دو جامه احرام دعا کند و بگوید:5)
ؤَدِّي بِِه فَْرِِض »

ُ
َوارِي بِِه َعْوَرِِت َو أ

ُ
ي َرَزقَِِن َما أ ِ ِ اَّله اْْلَْمُد َّلِله

 ِ َمَرِِن اْْلَْمُد َّلِله
َ
ْنتَِِه ِفيِه إََِل َما أ

َ
ْعبُُد ِفيِه َرِّبِّ َو أ

َ
ي قََصْدتُُه َو أ ِ  اَّله

رَْدُت 
َ
ََعنَِِن َو قَِبلَِِن َو لَْم َيْقَطْع ِِب َو وَْجَهُه أ

َ
رَْدتُُه فَأ

َ
َفبَلهَغِِن َو أ

فََسلهَمِِن َفُهَو ِحْصِِن َو َكْهِِف َو ِحْرزِي َو َظْهِري َو َمََلِذي َورََجايئ 
ِِت َو  ِِت ِِف ِشده  «.رََخايِئ َو َمنَْجاَي َو ُذْخِري َو ُعده

 ( آن که دو جامعه احرام از پنبه باشد.6)
( آن که احرام را بعد از فریضه ظهر ببندد، و در صورت عدم تمکن، 7)

بعد از فریضه دیگر، و در صورت عدم تمکن از آن بعد از دو یا شش رکعت 
نماز نافله، و شش رکعت افضل است، در رکعت اول پس از حمد سوره 

سوره جحد را بخواند، و بعد از نماز، حمد و ثنای  توحید و در رکعت دوم
 الهی را به جا آورد، و بر پیغمبر و آل او صلوات بفرستد آنگاه بگوید:

ِن اْستََجاَب لََك َو آَمَن » ْن ََتَْعلَِِن ِممه
َ
لَُك أ

َ
ْسأ

َ
اللهُهمه إِِنِّ أ

ْمَرَك فَإِِنِّ َعبُْدَك َو ِِف َقبَْض 
َ
وََق إَِله َما بِوَْعِدَك َو اتهبََع أ

ُ
ِتَك ََل أ

ْن 
َ
لَُك أ

َ
ْسأ

َ
ْعَطيَْت َو قَْد َذَكْرَت اْْلَجه فَأ

َ
َوَقيَْت َو ََل آُخُذ إَِله َما أ
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َيِِن لََعَ َما َضُعْفُت  َتْعِزَم ِِل َعلَيِْه لََعَ ِكتَابَِك َو ُسنهِة نَِبيَِّك و ُتَقوِّ
ِمنَْك َو ََعِفيٍَة َو اْجَعلِِْن ِمْن  َعنُْه َو تََسلهَم ِمِنِّ َمَناِسِِك ِِف يُْسٍ 

يَْت َو َكتَبَْت  يَن رَِضيَت َو اْرتََضيَْت َو َسمه ِ  .َوفِْدَك اَّله
ٍة بَعيَدٍة، َوأْنَفْقُت ماِِل ابِْتغاَء  أللُّهمه إِنِّ َخرَْجُت ِمْن ُشقه

 .َمرْضاتَِك 
ْم ِِل َحِّجِّ َو ُعْمَرِِت   .اللهُهمه َفتَمِّ

ِريُد اتلمّتع بِالُْعْمَرِة إََِل اْْلَجِّ لََعَ ِكتَابَِك َو ُسنهِة اللهُهمه إِِنِّ 
ُ
 أ

آِل( َفإِْن َعَرَض ِِل َعرٌِض ََيِْبُسِِن فَُحلهِِن وَ َعلَيهِ اهللنَِبيَِّك )َصّله 
ه  رَْت ََعَ ي قَده ِ  .َحيُْث َحبَْستَِِن ِلَقَدرَِك اَّله

ةً   .َفُعْمَرةً  اللهُهمه ِإْن لَْم تَُكْن َحجه
ْحَرَم لََك َشْعِري َو بَََشِي َو َْلِِْم َو َدِِم َو ِعَظاِِم َو ُمِّخِّ َو 

َ
أ

اَر  ْبتَِِغ بَِذلَِك وَْجَهَك َو ادله
َ
يِب أ َعَصِِب ِمَن النَِّساِء َو اثلَِّياِب َو الطِّ

 «.اْْلِخَرةَ 
 ( آن که به نیت احرام، همزمان با گفتن تلبیه، تلفظ نموده.8)
 آن که مردان تلبیه را بلند بگویند.( 9)
 ( آن که در تلبیه بگوید:10)
بليك امهلل بليك، بليك َل ْشيك لك بليك، ان اْلمد و )

 (.انلعمة لك و امللك َل ْشيك لك بليك
ََلِم بَلهيَْك،   إََِل َداِر السه

بَلهيَْك َذا الَْمَعاِرِج بَلهيَْك، بَلهيَْك َداِعياً
ارَ  ْهَل اتلهلِْبيَِة بَلهيَْك، بَلهيَْك َذا بَلهيَْك َغفه

َ
نُوِب بَلهيَْك، بَلهيَْك أ  اَّلُّ

ْكَراِم بَلهيَْك، بَلهيَْك َمْرُهوباً َو َمرُْغوباً ِإََلَْك بَلهيَْك،  اْْلَََلِل َو اْْلِ
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َقُر إََلَْك بَلهيَْك ُتبِْدُئ َو الَْمَعاُد ِإََلَْك بَلهيَْك، بَلهيَْك تَْستَغِِنْ و ُيْفتَ 
بَلهيَْك، بَلهيَْك َمْرُهوباً َو َمرُْغوباً إََلَْك بَلهيَْك، بَلهيَْك هلإَ اْْلَقِّ بَلهيَْك، 
اَف  بَلهيَْك َذا انلهْعماِء َو الَْفْضِل اْْلََسِن اْْلََميِل بَلهيَْك، بَلهيَْك َكشه

اْبُن َعبَْديَْك بَلهيَْك، بَلهيَْك يَا  الُْكَرِب الِْعَظاِم بَلهيَْك، بَلهيَْك َعبُْدَك وَ 
 .َكِريُم بَلهيَْك 

 پس از آن بگوید:
ٍة و » ٍد بَلهيَْك، بَلهيَْك ِِبَجه ٍد َو آِل َُمَمه بَلهيَْك، أَتَقرهُب إََلَْك بُِمَحمه

ْهَل عمره بَلهيَْك، بَلهيَْك َو هِذِه عمره ُمتَْعٍة إََل اْْلَجِّ بَلهيَْك، بَلهيَْك أ
 «.اتلهلِْبيَِة بَلهيَْك، بَلهيَْك تَلِْبيًَة تَماُمها َو بََلُغها َعلَيَْك 

( آن که در تلبیه را در حال احرام تکرار کند، و در وقت برخواستن 11)
از خواب، و بعد از هر نماز، و هنگام هر سوار شدن و یا پیاده شدنی، و 

، و هنگام مالقات با شخ هنگام باال رفتن از تل یا سرازیسر شدن از آن
سواره، و در سحرها مستحب است تلبیه را بسیار بگوید اگرچه محرم 
جنب و یا حائض باشد، و اینکه قطع ننماید تلبیه گفتن را در عمره تمتع تا 
آن که جای خانه های قدیمی مکه را ببیند، و در حج تمتع تا ظهر روز 

 ( گذشت.186عرفه، چنانچه در مسأله )



 

 

 
 
 

 وهات احراممکر

 در احرام چند چیز مکروه است:
( احرام در جامه سیاه، بلکه احوط ترک آن است، و افضل احرام در 1)

 جامه سفید است.
 ( خوابیدن محرم در رخت و بالش زرد رنگ.2)
( احرام بستن در جامه چرکین، و اگر جامه در حال احرام چرک 3)

حرام است آن را نشوید شود بهتر آن است که مکلف مادامی که در حال ا
 ولی تعویض آن اشکالی ندارد.

 ( احرام بستن در جامه نقشه دار و مانند آن.4)
( استعمال حنا پیش از احرام در صورتی که اثر آن تا حال احرام 5)

 باقی بماند.
( حمام رفتن، و اولی بلکه احوط آن است که محرم بدن خود را 6)

 نساید.
کسی که او را صدا نماید، بلکه احوط  ( لبیک گفتن محرم در جواب7)

 ترک آن است.



 

 

 
 
 

 مستحبات دخول حرم

 هنگام دخول حرم چند چیز مستحب است:
( همین که حاجی به حرم رسید پیاده شده و به جهت دخول حرم 1)

 غسل نماید.
( از برای تواضع و فروتنی نسبت به حضرت حق جل  و عال، هنگام 2)

 لین خود را در دست گرفته داخل حرم شود.دخول حرم پا برهنه شده و نع
 ( وقت دخول حرم این دعا را بخواند:3)
ذِّْن ِِف انّلاِس »

َ
: }َوأ اَللُّهمه إنهَك قُلَْت ِِف ِكتابَِك َوقَْولَُك اْْلَقُّ

تنَي ِمْن ُُكِّ فَجٍّ َعميٍق{ اَللُّهمه 
ْ
تُوَك رِجاًَل ولَََع ُُكّ ضاِمٍر يَأ

ْ
بِاْْلَجِّ يَأ

ْن اَجاَب َدْعَوتََك، َوقَْد ِجئُْت ِمْن ُشّقٍة إِّن اَ  رُْجو اَْن اَُكوَن ِممه
بَعيدٍة َوفَجٍّ َعميٍق ساِمعاً نِلِدائَِك َوُمستَِجيباً لََك ُمطيعاً ِِلْمِرَك 
ْقتَِِن  َوُُكُّ ذلَِك بَِفْضِلَك ََعه َوِاْحسانَِك إَِِله فَلََك اْْلَْمُد لََع ما َوفه

يَْك َلُ أْبتَِِغْ  لََة دَلَ لَْفَة ِعنَْدَك َوالُْقْرَبَة إََلَْك َوالَْمْْنِ  بِذلِك الزُّ
ٍد  ه ِمنْها بَِمنَِّك، اَللُّهمه َصلِّ لََع َُمَمه نُوِِّب َواتلهْوَبَة ََعَ َوالَْمْغِفَرَة َِّلُ

ْم بََدِِن لََعَ انلهاِر َوآِمِنِّ ِمْن َعذابَِك وَِعقابِ  ٍد وََحرِّ َك َوآِل َُمَمه
اِْحِنيَ   «.بِرَْْحَِتَك يَا أرَْحَم الره

 بجود.« اذخر»( وقت دخول حرم مقداری گیاه 4)



 

 

 
 
 

 مستحبات دخول مکه مکرمه و مسجد الحرام

مستحب است برای کسی که قصد دخول مکه مکرمه دارد اینکه غسل 
بنماید قبل از دخول، و اینکه با آرامش و وقار داخل شود، و از باالی مکه 

 ل شده و از پایین آن بیرون آید در صورتی که از مدینه بیاید.داخ
و مستحب است اینکه در حال دخول مسجد با پای برهنه و آرامش و 

وارد شود، و این در « بنی شیبه»وقار و خشوع باشد، و هنگام ورود از در 
اگرچه فعال به علت توسعه مسجد مشخص نیست، ولی بعض گفته اند: 

کنونی بوده است، بنابراین اولی « باب السالم»در مقابل که در بنی شبیه 
ورود از در دار السالم است، و پس از آن مستقیما بیاید تا از ستونها 

 بگذرد.
 و مستحب است بر در مسجد الحرام ایستاده و بگوید:

يُّها انلهِِبُّ َورَْْحَُة اَّلّل َوَبَراكتُُه، بِْسم اَّلّل َوبِ »
َ
َلُم َعلَيَْك أ اَّلّلِ السه

َلُم لََع رَُسوِل  َلُم لََع أنِْبياِء اَّلّلِ َورُُسِلِه، اَلسه ، السه َوما شاَء اَّلّلُ
، َواْْلَْمُد َّلّلِ رَبِّ الْعالَِمنيَ  َلُم لََع إبْراِهيَم َخِليِْل اَّلّلِ ، السه  «.اَّلّلِ
طرف پس داخل مسجد الحرام شود و رو به کعبه دستها را بلند نموده به

 بگوید:آسمان و 
ِل َمناِسِِك أْن َتْقبََل » لَُك ِف َمقاِم هذا َويف أوه

َ
اَللهُهمه إِّن أْسأ

تَْوَبِِت َوأْن َتتَجاَوَز َعْن َخِطيئَِت َوأْن تََضَع َعِنِّ ِوْزري، اْْلَْمُد َّلّلِ 
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ي بَلهَغِِن بَيْتَُه اْْلَراَم أللهُهمه إِّن أْشَهُد أنه هذا بَيْتَُك اْْلَرا ي اَّله ُم اَّله
َجَعلْتَُه َمثابًَة لِلنهاِس َوأْمناً ُمباَراكً َوُهدًى لِلْعاملنََي أللهُهمه إِنه َعبُْدَك 
َك َوابْلَيَْت بَيْتَُك ِجئُْت أْطلُُب رَْْحَتََك َوأُؤمُّ طاَعتََك  َوابْلَََلَ بَََلُ

لَُك َمْسأ لََة الْفَ 
َ
ِقْْيِ إََلَْك اْْلائِِف ُمِطيْعاً ِِلْمِرَك راضياً بَِقَدرَِك أْسأ

ِلُعُقوَبِتَك أللهُهمه اْفتَْح ِِل أبْواَب رَْْحَِتَك واْستَْعِملِِْن بِطاَعِتَك 
 «.َوَمرْضاتَِك 

 و در روایت دیگر وارد است که نزد در مسجد بایستد وبگوید:
ِملهِة ِمْسِب اَّلّلِ َوبِاَّلّلِ َوِمَن اَّلّلِ َوإََل اَّلّلِ َوما شاَء اَّلّلُ ولَََع »

، َواْْلَْمُد َّلّلِ  رَُسوِل اَّلّلِ َصَّله اَّلّلُ َعلَيِْه َوآِلِ، وََخْْيُ اِْلْسماِء َّلّلِ
َلُم  ، السه ْد بِْن َعبْداّلّلِ َلُم لََع َُمَمه ، السه َلُم لََع رَُسوِل اَّلّلِ َوالسه

َلمُ  َها انلهِِبُّ َورَْْحَُة اَّلّلِ َوَبَراكتُُه، السه يُّ
َ
لََع أنِبياِء اَّلّلِ  َعلَيَْك أ

َلُم لََعَ الُْمرَسِلنَي  َلُم لََع َخِليِْل اَّلّلِ الرهْْحِن، السه َورُُسِلِه، السه
اِْلنَي،  َلُم َعلَيْنا ولَََع ِعباِد اَّلّلِ الصه َواْْلَْمُد َّلّلِ رَبِّ الْعالَِمنَي، السه

د َوبارِْك  ٍد َوآِل َُمَمه للهُهمه َصلِّ لََع َُمَمه
َ
ٍد أ ٍد َوآِل َُمَمه لََع َُمَمه

َْت لََع  د َكما َصلهيَْت َوباَرْكَت َوتَرَْحه داً َوآَل َُمَمه َوارَْحْم َُمَمه
ٍد َوآِل  يٌْد، أللهُهمه َصلِّ لََع َُمَمه يٌد ََمِ إبْراِهيَم َوآِل إبْراهيَم إنهَك َْحِ

ٍد َعبِْدَك َورَُسو لَِك، أللهُهمه َصلِّ لََع  إبْراِهيَْم َخِليِلَك ولَََع  َُمَمه
أنِْبيائَِك َورُُسِلَك وََسلِّْم َعلَيِْهْم، وََسَلٌم لََعَ الُْمرَْسِلنَي َواْْلَْمُد َّلّلِ 

 ،رَبِّ الْعالَِمنيَ 
أللهُهمه اْفتَْح ِِل أبْواَب رَْْحَِتَك َواْستَْعِملِِْن ِف طاَعِتَك 

ْفِظ اَلِْءي ماِن أبَداً ما أْبَقيَْتِن َجله ثَناُء َوَمرْضاتَِك َواْحَفْظِِن ِِبِ
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ْن  ي َجَعلَِن ِمْن َوفِْدهِ َوُزّوارِهِ وََجَعلَِن ِممه وَْجِهَك، اْْلَْمُد َّلّلِ اَّله
ْن يُناِجيهِ   ،َيْعُمُر َمَساِجَدُه، وََجَعلَِن ِممه

لَِمْن أتاُه أللهُهمه إِنِّ َعبُْدَك َوزائُِرَك ِف بَيِْتَك ولَََع ُُكِّ َمأِِتٍّ َحقٌّ 
 
َ
لَُك يا اَّلَّلُ يا رَْْحُن بِأ

َ
ْسأ

َ
َوزارَُه، َوأ نَْت َخْْيُ َمأِِتٍّ َوأْكَرُم َمُزوٍر فَأ

يَك لََك بِأ نهَك واِحٌد  نهَك أنَت اَّلّلُ َل هلإَ إَّل أنَْت وَْحَدَك َل َْشِ
داً اََحٌد َصَمٌد لَْم تََِلْ َولَْم تُودَلْ َولَْم يَُكْن َلُ ُكُفواً أحَ  ٌد، َوأنه َُمَمه

َعبُْدَك َورَُسولَُك َصَّله اَّلّلُ َعلَيِْه ولَََع أْهِل بَيِْتِه يا َجواُد يا َكِريُم يا 
لَُك أْن ََتَْعَل ُُتَْفتََك إيّاَي بِِزياَرِت 

َ
ماِجُد يا َجبهاُر يا َكريُم أْسأ

َل يشٍء ُتْعِطيَِِن فَاكَك َرَقبَِِت ِمَن انلهارِ   .«إيهاَك أوه
 گوید:پس سه مرتبه می

 «.أللهُهمه فُكه َرَقبَِت ِمَن انلهارِ »
 گوید:پس می

 َعِنِّ َْشه َشياِطنْيِ »
ْ
يِِّب َواْدَرأ ه ِمْن ِرْزقَِك اْْلََلِل الطه َوأوِْسْع ََعَ

نِْس َوَْشه فََسَقِة الَْعَرِب َوالَْعَجمِ  نِّ َواَْلِ  «.اْْلِ
 ر االسود شد بگوید:و مستحب است وقتی که محاذی حج

داً َعبُْدُه » يَك َلُ َوأنه َُمَمه أْشَهُد أْن َلهلإَ إَله اَّلّلُ وَْحَدُه َل َْشِ
اُغوِت َوالَلهِت َوالُْعّزى  بِْت َوالطه َورَُسوُلُ آَمنُْت بِاَّلّلِ َوَكَفْرُت بِاْْلِ

يْطاِن َوبِِعباَدِة ُُكِّ نِدٍّ يُْدىع ِمْن دُ   «.وِن اَّلّل َوبِِعباَدِة الشه
 پس بطرف حجر األسود رفته و آن را استالم نماید و بگوید:

ي َهدانا ِِلذا َوما ُكّنا نِلَْهَتِدَي لَْو َل أْن َهدانَا » ِ أْْلَْمُد َّلّلِ اَّله
، اَّلّلُ أْكََبُ  اَّلّلُ ُسبْحاَن اَّلّلِ َواْْلَْمُد َّلّلِ َوَل هلإَ إَّل اَّلّلُ َواَّلّلُ أْكََبُ
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 َواَّلّلُ أْكََبُ ِمّما أْخىش َواَْحَذُر، َل هلإَ إَّل اَّلّلُ وَْحَدُه َل ِمْن َخلِْقهِ 
يَْك َلُ، َلُ الُْملُك َوَلُ اْْلَْمُد َُيِِْي َوُيِميُت َوُيِميُت َوَُيِِْي وَُهَو  َْشِ

 «.ََحٌّ َل َيُموُت بَِيِدهِ اْْلَْْيُ وَُهَو لََع ُُكِّ يَشٍء قَِديرٌ 
آل او بفرستد و سالم بر پیغمبران بدهد چنانچه و صلوات بر پیغمبر و 

 وقت ورود به مسجد الحرام صلوات و سالم می داد، آنگاه بگوید:
 «.إِّن اؤِمُن بِوَعِدَك َو اويف بَِعهِدك»

و در روایت صحیح از حضرت صادق )علیه السالم( وارد است: وقتی 
ثنای نزدیک حجر االسود رسیدی دستهای خود را بلند کن، و حمد و 

الهی را به جا آور، و صلوات بر پیغمبر )صلی الله علیه و آله( بفرست، و از 
خداوند عالم بخواه که از تو قبول کند، پس از آن حجر را استالم نما و آن 
را ببوس، و اگر بوسیدن ممکن نشد با دست استالم نما، و اگر آن هم 

 ممکن نشد اشاره به آن کن و بگو:
ْيتُها َوِميثاِِق تَعاَهْدتُُه ِلتَْشَهَد ِِل بِالُْموافاِة أللهُهمه أمانَِِت »  أده

أللهُهمه تَْصِديقاً بِِكتابَِك ولَََع ُسنهِة نَِبيَِّك َصلَواتَُك َعلَيِْه َوآِلِ 
داً َعبُْدُه  يَك َلُ َوأنه َُمَمه أْشَهُد أْن َل هلإَ إَّل اَّلّلُ وَْحَدُه َل َْشِ

بِْت َوالطاُغوِت َوالَلهِت َوالُْعّزى  َورَُسوُلُ آَمنُْت  بِاَّلّلِ َوَكَفْرُت بِاْْلِ
يْطاِن وَِعباَدِة ُُكِّ نِدٍّ يُْدىع ِمْن دوِن اَّلّل   «.وَِعباَدِة الشه
 و اگر نتوانی همه را بخوانی، بعضی را بخوان، و بگو:

 فَاْقَبْل أللهُهمه إَلَْك بََسْطُت يَِدي َوِفيما ِعنَْدَك َعُظَمْت َرْغبَِِت »
ُسبَْحِت َواْغِفْر ِِل َوارَْْحِِْن، أللهُهمه إِّن أُعوُذ بَِك ِمَن الُْكْفِر 

نيا َواَلِْخَرةِ   «.َوالَْفْقِر َوَمواقِِف اْْلِْزَي ِف ادلُّ



 

 

 
 
 

 مستحبات طواف

معاویه بن عمار از حضرت صادق )علیه السالم( روایت نموده که 
 گویی در طواف:فرموده است: می

ي ُيْمىش بِِه لََع َطلَِل املْاِء َكما » ِ لَُك بِاْسِمَك اَّله
َ
أللهُهمه إِنِّ أْسأ

ْي َيْهََتُّ َلُ َعرُْشَك  لَُك بِاْسِمَك اَّّلِ
َ
رِْض َوأْسأ

َ
ُيْمىش بِِه لََع ُجَدِد اِل

لَُك بِاْسِمَك 
َ
ي َتْهََتُّ َلُ اَقْداُم َمَلئَِكِتَك َوأْسأ ِ لَُك بِاْسِمَك اَّله

َ
 َوأْسأ

ي َدَعَك بِِه ُموىس ِمْن جانِِب الُطوِر فاْستََجبَْت َلُ َوأ لَْقيَْت  ِ اَّله
ٍد صَّل  لَُك بِاْسِمَك اَّّلي َغَفْرَت بِِه لُِمَحمه

َ
َعلَيِْه ََمَبهًة ِمنَْك َوأْسأ

َر وأْتَمْمَت َعلَيِْه نِْعَمتََك  َم ِمْن َذنِْبِه َوما تَأخه اهلل عليه وآل ما َتَقده
 «.ْفَعَل ىب َكذا و َكذاأْن تَ 

 و ذکر کن هر دعاء که دوست داری.
و هرگاه بدر کعبه رسیدی صلوات بر پیغمبر )صلی الله علیه و اله( 

 بفرست، بین رکن یمانی و حجر األسود می گوید:
َرّبنا آتِنا ِف ادّلنيا َحَسنًَة َويِف اْْلِخَرِة َحَسنًَة َوقِنا َعذاَب »
 «انّلارِ 

 و بگو در طواف:
ْ ِجْسِِم » أللهُهمه إِنِّ إََلَْك فَِقْْيٌ َوإِنِّ خائٌِف ُمْستَِجْْيٌ فََل ُتَغْيِّ

ْل إْسِِم   «.َوَل ُتبَدِّ
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و از حضرت صادق )علیه السالم( روایت شده که فرمود است: 
هنگامی که علی بن الحسین )علیه السالم( به حجر می رسید قبل از اینکه 

طرف باال می برد، پس می فرمود در حالی که به ناودان برسد سر خود را ب
 به ناودان نگاه می کرد:

اللُهّم أْدِخلِِْن اْْلَّنَة َوأِجْرِِن ِمَن انّلاِر بِرَْْحَِتَك وََعِفِِن ِمَن »
 َعِّن َْشّ َفَسَقِة اِْلّن 

ْ
ّ ِمَن الّرْزِق اْْلََلِل َواْدَرأ الّسْقِم َوأوِْسْع ََعَ

 «.ِة الَْعَرِب َوالَْعَجمِ َواْْلنِْس َوَْشّ فََسقَ 
و در روایت صحیح از حضرت صادق )علیه السالم( آمده است: اینکه 
پس از گذشتن از حجر و رسیدن به پشت کعبه می فرمود: اینکه پس از 

 گذشتن از حجر و رسیدن به پشت کعبه می فرمود:
وِل، يا َذا اْْلُوِد و الَْكَرِم، إّن َعَمّل»  َضعيٌف يا َذا الَمنِّ و الطه

ميُع الَعليمُ   «.فَضاِعْفُه ِل و َتَقبهلُه ِمِن، إنّك أنَْت السه
و از حضرت ابوالحسن الرضا )علیه السالم( نقل شده است: اینکه 
وقتی رسید به محاذی رکن یمانی ایستاد پس دو دستهای خود را بلند کرد 

 سپس فرمود:
ُ يا َويل العافيِة، و خاِلَق العافية، » و راِزَق العافية، و يا اَّلله

ه و لََع مجيِع َخلِْقَك، يَا  ُل بالعافية لََعَ الُمنِعُم بالعافية، و الُْمتََفضِّ
ٍد و  ٍد و آل َُممه رْحَن ادّلنيا و اْلخرِة و رَحيَمها، صلِّ لَع َُمَمه
اْرُزقنا العافيَة، و تماَم العافيِة، و ُشكَر العاِفيَة ِف ادلنيا و اْلخرِة 

 «.الرهاْحنييا أرحَم 
و از حضرت صادق )علیه السالم( نقل شده است که فرموده: اگر از 
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که محاذی مستجار قبل از  ـطوافت فارغ شدی و به پشت کعبه رسیدی 
ـ پس دستهای خود را بر خانه فرش نما، و  رکن یمانی با فصله کمی است

 بدن و روی خود را به خانه بچسبان و بگو:
يتُك، و العبُد عبُدك و هذا ماكُن العائذ بَِك اللهُهمه ابَليُت ب»

 «.ِمَن انّلار
پس به آنچه از توش زده برای پروردگارت اقرار کن، زیرا هیچ بنده 
مؤمنی اقرار نکند برای پروردگارش به گناهان خود در این مکان جز اینکه 

 خداوند او را ببخشد انشاء الله تعالی.
 و می گوئی:

وُح َو الَفَرُج و العافيُة، اللهُهمه إّن َعَمّل اللهُهمه ِمن قِبَلِ » َك الره
َضعيٌف فَضاِعْفُه ِل، و اْغِفر ِل ما اّطلَْعَت َعلَيِْه مِنِّ َو َخِِف ََع 

 «.َخلِْقك
خواهی دعا کن، پس استالم سپس به خدا پناه ببر از آتش، و آنچه می
 رکن یمانی را، سپس بیا بطرف حجر االسود.

دیگری از آن حضرت )علیه السالم( نقل شده است که  و در روایت
رکن یمانی را و رکنی که حجر االسود در آن  کنفرمود: سپس استقبال

 است، و به همانجا ختم کن، و می گویی:
 «.اللهُهمه َقنِّْعِن بِما َرَزْقتَِن، و بارِْك ِل فيما آتَيْتَِن»

ند همه ارکان را در و مستحب است برای طواف کننده اینکه استالم ک
 هر شوطی، و اینکه در وقت استالم حجر االسود بگوید:

يُتها و ميثاِق تَعاَهدتُُه ِلتَشَهَد ِل باملوافاةِ »  «.أمانَِت أده



 

 

 
 
 

 مستحبات نماز طواف

در نماز طواف مستحب است بعد از حمد در رکعت اول سوره توحید و 
ماز حمد و ثنای الهی را به در رکعت دوم سوره جحد را بخواند، و پس از ن

جا آورده، و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد، و از خداوند عالم طلب 
قبول نماید. و از حضرت صادق )علیه السالم( نقل شده است: بعد از نماز 

 طواف به سجده رفته و چنین فرمود:
ُل َسَجَد لََك وَجِِه َتَعبُّداً َوِرّقاً َل هلإَ إَّل أنَْت َحّقاً حَ » ّقاً اِلوه

َقبَْل ُُكِّ يَشٍء َواَلِْخُر َبْعَد ُُكِّ يَشٍء وَها أنَا ذا بنَْيَ يََديَْك ناِصيَِت 
نَْب الَْعظيَم َغْْيَُك فَاْغِفْر ِِل فإِّن  بِيَِدَك فاْغِفْر ِل إنهُه َل َيْغِفُر اَّله

نَْب الَْعِظيَم   «.َغْْيُكَ ُمِقرٌّ بُِذنُوِّب لََع َنْفيس َوَل يَْدَفُع اَّله
و مستحب است پیش از خروج بطرف صفا از آب زمزم بیاشامد و 

 بگوید:
اللهُهمه اْجَعلُْه ِعلماً نافِعاً، و ِرزقاً واسعاً، و شفاًء ِمْن ُُكِّ داٍء و »
 «.ُسقمٍ 

و بعد از فارغ شدن از نماز طواف اگر بتواند بیاید به نزد چاه زمزم، و 
بردارد، و از آن بیاشامد، و آن را به سر و یک یا دو دلو )سطل( آب از آن 

 پشت و شکم خود بریزد، و بگوید:
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اللهُهمه اْجَعلُْه ِعلماً نافِعاً، و ِرزقاً واسعاً، و شفاًء ِمْن ُُكِّ داٍء و »
 «.ُسقمٍ 

 پس از آن بر نزد حجر االسود بیاید، و از آنجا بیرون رود بطرف صفا.



 

 

 
 
 

 مستحبات سعی

مقابل حجر االسود به طرف صفا بیرون رود همراه مستحب است از در 
با آرامش و وقار، و وقتی بر صفا باال رفت به کعبه نگاه کند، و به طرف 
رکنی که حجر االسود در آن است متوجه شود، و خدای را حمد و ثنا گوید 

بگوید، و « الله اکبر»یاد آورد. سپس هفت مرتبه و نعمت های الهی را به
 ، و سه مرتبه:«ال اله اال الله»، و هفت مرتبه «حمد للهال»هفت مرتبه 

ُ وَْحَدُه َل َْشيَك َلُ، َلُ الُْملُك َو َلُ اْْلَْمُد َُيِي َو » َل هلإَ إَّل اَّلله
 «.يُميُت َو ُهَو َح َل َيُموُت َو ُهَو لََع ُُكِّ يَشٍء َقديرٌ 

د صلوات بفرستد، بعد سه مرتبه ب د و آل محم   گوید:سپس بر محم 
اهلل اكَب اْلمد هلل لَع ما هدانا، و اْلمد هلل لَع ما اوَلنا، »

 «.و اْلمد هلل الىح القيوم، و اْلمد هلل الىح ادلائم
 سپس سه مرتبه بگوید:

داً َعبُْدُه َو رَُسوُل، َل » ُ َو أْشَهُد أنه َُمَمه أْشَهُد أْن َل هلإَ إَّل اَّلله
ُكونَ  َنْعبُُد إَّل إيّاُه ُُمِْلصنيَ  يَن َو لَْو َكِرَه الُْمَْشِ  «.َلُ ادلِّ

 سپس سه مرتبه بگوید:
نيا َو » اللهُهمه إِنِّ أسألَُك الَعفَو َو الَعافيَة َو اَلَقنَي ِف ادلُّ

 «.اْلِخَرةِ 
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 سپس سه مرتبه بگوید:
نْيا َحَسنًَة َو ِِف اْْلِخَرِة َحَسنًَة َو ِقنا َعذاَب » اللهُهمه آتِنا ِِف ادلُّ
 «.انلهارِ 

، و صد «ال اله اال الله»بگوید، و صد مرتبه « الله اکبر»بعد صد مرتبه 
 بعد بگوید:« سبحان الله»، و صد مرتبه «الحمد لله»مرتبه 
ُ وَْحَدُه وَْحَدُه، أْْنََز وَْعَدُه َو نَََصَ َعبَْدُه، َو َغلََب » َل هلإ إَّل اَّلله

َلُ اْلَْمُد، وَْحَدُه وَْحَدُه، اللهُهمه بارِْك  اِلْحزاَب وَْحَدُه، فَلَُه الُملُْك و
ِل ِِف الَْموِت و فيما َبْعَد الَْموِْت، اللهُهمه إِّن أُعوُذ بَِك ِمْن ُظلَْمِة 
الَقَْبِ َو وَْحَشِتِه، اللهُهمه أِظلهِن ِف ِظلِّ َعرِْشَك يْوَم َل ِظله إَّل 

 «.ِظلَُّك 
به خدا بسپارد و این کار را زیاد کند،  و دین و خود و اهل و عیالش را

 پس بگوید:
ِى َل تَضيُع وَدائِعُه ديىن و » َ الرَْحَن الرهحيَم اَّله أستَوِدُع اَّلله

َنْفيس َو أْهّل، اللهُهمه اْستَْعِملِْن َع ِكتَابَِك َو ُسنهِة نَبيَِّك و تََوفهِن 
 «.ََع ِملهِتِه، َو أِعْذِن من الِْفتَنة

بگوید، سپس آن را دو بار بجا آورد، سپس « الله اکبر»ه مرتبه سپس س
یک بار تکبیر بگوید، و بعد آن را دوباره بجا آورد، و اگر همه آن را نتواند 

 تواند انجام دهد.پس مقداری را که می
و از امیر المؤمنین )علیه السالم( روایت شده است: آن حضرت وقتی 

کرد، و بعد دو دست خود کعبه روی می گرفت به طرفباالی صفا قرار می
 را بلند می کرد، سپس می فرمود:
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اللهُهمه اْغِفْر ِل ُُكِّ َذنٍْب اْذنَبْتُُه َقّط، فإْن ُعْدُت َفُعْد ََعَ »
بالَْمْغِفَرِة، فَإنهَك أنَت الَغُفوُر الرهحيُم، اللهُهمه اْفَعْل ِب ما انَْت أْهلُُه، 

بِْن َفانْت َغِن فَإنهَك إْن َتْفعْل  ىب ما أنَْت أهلُُه تَرَْْحِن، و إْن ُتَعذِّ
َعْن َعذاِب، و أنَا َُمتاٌج إِل رَْْحَِتَك، فَيا َمْن أنا َمتاٌج إَل رَْْحَِتِه 
ارَْْحِْن، اللهُهمه َل تْفَعْل ِب ما أنا أْهلُُه، فإنهَك إْن َتْفعل ِب ما أنَا 

بِن َو لَْم َتْظِلمِن ، أْصبَْحُت أتهيق َعْدلََك و َل أخاُف أهلُُه تُعذِّ
 «َجْورََك، فيا َمْن ُهَو َعدٌل َل ََيوُر ارَْْحِْن

و از امام صادق )علیه السالم( روایت شده است که فرمود: اگر می 
 خواهی مال و ثروتت زیاد شود وقوف بر صفا را زیاد کن.

ا به محل و مستحب است پیاده سعی کند، و با آرامش و وقار راه برود ت
مناره اول برسد، پس تا مناره دوم آهسته بدود، سپس با وقار و آرامش راه 
برود تا باالی مروه قرار گیرد، و برای مروه همان اعمالی را انجام دهد که 
باالی صفا انجام داده بود، و از مروه به طرف صفا به صورتی که ذکر شد 

 گردد.نیز می
 اره قدری سرعت کند.و اگر سواره باشد در میان دو من
 و بر زنان آهسته دویدن نیست.

و سزاوار است که بکوشد در گریه کردن، و سعی کند خود را به گریه 
 اندازد. و بسیار خدا را بخواند و اظهار نیاز به پیشگاه او نماید.



 

 

 
 
 

 مستحبات احرام تا وقوف در عرفات

عمره مستحب مستحباتی که برای احرام ذکر نمودیم، هم در احرام حج 
است، و هم در احرام. پس اگر برای حج محرم شد، و از مکه بیرون رفت 
در راه تلبیه را بگوید بدون اینکه صدای خود را بلند کند تا اینکه بر ابطح 
مشرف شود، آنگاه به آواز بلند تلبیه بگوید، و چون متوجه منی شود 

 بگوید:
بَلِّْغِن أَمّل، َو أْصِلْح ِل اللهُهمه إيّاَك أرُجو، و إيّاك أْدعو، فَ »

 «.َعَمّل
رود بطرف منی با آرامش و وقار در حالی که مشغول به ذکر سپس می

 حق تعالی باشد، و چون به منی رسید بگوید:
ي أقَْدَمنيها صاِْلاً ِف َعفيٍة، و بَلهَغِن هذا » ِ ِ اَّله اْْلَْمُد َّلِله

 «.الَْماكنَ 
 پس بگوید:

ىه مما مننت به لَع اوَلائك من  امهلل و هذه مِن، و»
املناسك، فاسالك ان تصَّل لَع َممد و آل َممد، و ان تمن لَع 
فيها بما مننت لَع اوَلائك و اهل طاعتك، فانما انا عبدك و ِف 

 «.قبضتك
و مستحب است شب عرفه را در منی بوده و به طاعت الهی مشغول 
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در مسجد خیف به جا باشد، و بهتر آن است عبادات و خصوصا نمازها را 
آورد، و چون نماز صبح را بخواند تا طلوع آفقتاب تعقیب گفته، پس به 
عرفات روانه شود، و اگر خواسته باشد قبل از طلوع آفتاب از منی خارج 

 شود مانعی ندارد.
 و چون به عرفات متوجه شود این دعا را بخواند:

َو وَْجَهَك أرَْدُت، اللهُهمه إََلَْك َصَمدُت، و إيّاَك اعتََمدُت »
فأسألَُك أْن تُبارَِك ِل ِف رِحلَِت و أن َتْقيض ِل حاَجِت، و أن 

ْن تُباىه به اَلَوَم َمْن هو أفَْضُل مِنِّ   «.َتَْعلَِن ِممه
 سپس تلبیه بگوید تا رسیدن به عرفات.



 

 

 
 
 

 مستحبات وقوف در عرفات

زیاد در وقوف در عرفات چند چیز مستحب است، و این مستحبات 
 است که ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم، و از جمله آنها:

 ( با طهارت بودن در حال وقوف.1)
 ( غسل نمودن هنگام ظهر.2)
 ( خود را فارغ نمودن برای دعا و توجه به خدا.3)
 ( وقوف شخص در طرف دست چپ کوه و پائین آن قرار گیرد.4)
به یک اذان و دو  ( دو نماز ظهر و عصر را پشت سر هم بخواند5)

 اقامه.
( هر مقدار که بتواند دعا بخواند، چه ادعیه مرویه و چه غیر آنها، و 6)

 افضل ادعیه مرویه است، و از جمله ادعیه مرویه:



 

 

 
 
 

 دعا امام حسین علیه السالم در روز عرفه

روایت شده است که بشر و بشیر فرزندان غالب اسدی گفته اند: 
در عرفات، و ما نزد امام حسین )علیه السالم(  هنگامی که عصر عرفه بود

بودیم، امام )علیه السالم( همراه با عده ای از اهل بیتش و فرزندانش، و 
پیروانش با حال فروتنی و خشوع و خضوع در برابر حق جل و عال از 
خیمه )چادر( خود بیرون آورند، و در طرف چپ کوه ایستادند، و رو به 

خود را تا مقابل روی مبارک باال بردند، مانند  کعبه نمودند، و دستهای
 طلبد.بینوا و نیازمندی که خوراکی را می

ي لَيَْس ِلَقضائِِه دافٌِع َوَل ِلَعطائِِه مانٌِع َوَل  ِ اَْلَْمُد هلِل اَّله
ْجناَس ابَلدائِِع 

َ
َكُصنِْعِه ُصنُْع صانٍِع وَُهَو اْلَواُد الواِسُع، َفَطَر أ

ْكمَ  ْتَقَن ِِبِ
َ
نائِِع َوَل ََتْىف َعلَيِْه الَطَلئِِع َوَل تَِضيُع ِعنَْدُه َوأ ِتِه الصه

ُل  الوَدائُِع جازي ُُكِّ صانٍِع َورايُِش ُُكِّ قانٍِع َوراِحُم ُُكِّ ضاِرٍع ُمْْنِ
َعواِت ساِمٌع  اِطِع وَُهَو لَِله الَمنافِِع َوالِكتاِب اْلاِمِع بِانلُّوِر السه

رَجاِت راِفٌع َولِلَْجبابَِرِة قاِمٌع، فََل إَِل َغْْيُُه َوللُْكُرباِت دافٌِع وَ  لَِْله
ِميُع ابَلِصُْي اللهِطيُف  ٌء وَُهَو السه َء َيْعِدُلُ َولَيَْس َكِمثِْلِه يَشْ َوَل يَشْ
ْشَهُد 

َ
رَْغُب إََِلَْك َوأ

َ
ٍء َقِديٌر، اللُّهمه إِِنِّ أ اْلَِبُْي وَُهَو لََع ُُكِّ يَشْ

ُبو نهَك َرِّبِّ َوإََِلَْك َمَردِّي إِْبَتدأتَِِن بِِنْعَمِتَك َقبَْل بِالرُّ
َ
ا بِأ بِيهِة لََك ُمِقره

ُكوَن َشيْئاً َمْذُكوراً وََخلَْقتَِِن ِمَن الُُتاِب ُثمه اْسَكنْتَِِن 
َ
ْن أ

َ
أ
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َزْل 
َ
ِننَي، فَلَم أ ُهوِر َوالسِّ  اِلْصَلَب آِمنا لَِريِْب الَمنُوِن َواْخِتَلِف ادلُّ

ظاِعنا ِمْن ُصلِْب إَِل رَِحٍم ِِف تَقاُدٍم ِمْن اِليهاِم املاِضيَِة َوالُقُروِن 
فَِتَك ِِب َولُْطِفَك ِِل َوإِْحسانَِك إَِِله ِِف َدْولَِة 

ْ
اْلاَِلَِة، لَْم َُتْرِْجِِن لِرأ

بُوا رُُسلََك، لِكنهَك  يَن َنَقُضوا َعْهَدَك َوَكذه ِ ِة الُكْفِر اَّله ئِمه
َ
أ
 
َ
تَِِن أ

ْ
نّْشأ

َ
تَِِن َوِفيِه أ ْ ي َلُ يَسه ِ ي َسبََق ِِل ِمَن الُهدى اَّله ِ ْخرَْجتَِِن لَِّله

َوِمْن َقبِْل ذلَِك َرُؤفَْت ِِب ِِبَِميِل ُصنِْعَك وََسوابِِغ نَِعِمَك، 
ْسَكنْتَِِن ِِف ُظلُماٍت ثََلٍث بنَْيَ 

َ
فَاْبَتَدْعَت َخليِْق ِمْن َمِِنٍّ ُيْمىن َوأ

ْمِري ُثمه َْلْمٍ 
َ
 وََدٍم وَِجَْلٍ لَْم تُْشِهْدِِن َخليِْق، َولَْم ََتَْعْل إَِِله َشيْئاً ِمْن أ

اً َسِوّياً وََحَفْظتَِِن  نْيا تامه ي َسبََق ِِل ِمَن الُهدى إَِل ادلُّ ِ ْخرَْجتَِِن لَِّله
َ
أ

ه ِِف الَمْهِد ِطْفًَل َصِبّياً، َوَرَزْقَتِِن ِمَن الِغذاِء بَلَناً مَ  ِرّياً َوَعَطْفَت ََعَ
واِحَم َوََكأتَِِن ِمْن َطواِرِق  هاِت الره لْتَِِن اَلُمه قُلُوَب اْلَواِضِن َوَكفه
ياَدِة َوانلُّْقصاِن، َفَتعاََلَْت يا رَحيُم يا رَْْحُن  اْلانِّ وََسلهْمتَِِن ِمَن الزِّ

ه  ْتَمْمَت ََعَ
َ
 َسوابَِغ اِلنِْعاِم َحَّته إِذا اْستَْهلَلُْت ناِطقا بِاللََكِم أ

َوَربهيْتَِِن زائِداً ِِف ُُكِّ َعٍم َحَّته إِذا اْكتََملَْت فِْطَرِِت َواْعتََدلَْت 
ْعتَِِن  لَْهْمتَِِن َمْعِرَفتََك َوَروه

َ
ْن أ

َ
َتَك بِأ ه ُحجه وَْجبَْت ََعَ

َ
ِِت أ ِمره

َت ِِف سَ 
ْ
رِْضَك ِمْن بَِعجائِِب ِحْكَمِتَك َوأْيَقْظَتِِن مِلا َذَرأ

َ
مائَِك َوأ

ه طاَعتََك  وَْجبَْت ََعَ
َ
بَدائِِع َخلِْقَك َوَنبهْهتَِِن لُِشْكرَِك وَِذْكرَِك َوأ

َْت ِِل َتَقبَُّل  ْمتَِِن ما جاءْت بِِه رُُسلَُك َويَسه وَِعباَدتََك َوَفهه
يِع ذلَِك بَِعْونَِك َولُْطِفَك ثُ  ه ِِف مَجِ مه إِْذ َمرْضاتَِك َوَمنَنَْت ََعَ

ى لَْم تَْرَض ِِل يا إِلِِه نِْعَمًة ُدوَن اُْخرى  َخلَْقتَِِن ِمْن َخْْيِ الَّثه
ياِش بَِمنَِّك الَعِظيِم  نْواِع الَمعاِش وَُصنُوِف الرِّ

َ
َوَرَزْقتَِِن ِمْن أ
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يَع  ه مَجِ ، َحَّته إِذا اْتَمْمَت ََعَ ه َوإِْحسانَِك الَقِديِم إِِله ْعَظِم ََعَ
َ
اِل

ْن ا
َ
ِِت َعلَيَْك أ

َ
فَْت َعِنِّ ُُكه انلَِّقِم لَْم َيْمنْعَك َجْهِّل وَُجْرأ نلَِّعِم َوََصَ

يَْك، فَِإْن  ْقتَِِن مِلا يُْزِلُفِِن دَلَ ُبِِن إََِلَْك َوَوفه َدلَلْتَِِن إَِل ما ُيَقرِّ
َطْعتَُك 

َ
ْعَطيْتَِِن َوإِْن أ

َ
تْلَُك أ

َ
َجبْتَِِن َوإِْن َسأ

َ
َشَكْرتَِِن َوإِْن َدَعْوتَُك أ

ه َوإِْحسانَِك إَِِله  َشَكْرتَُك زِْدتَِِن، ُُكُّ ذلَِك إِْكماٌل ِلْنُعِمَك ََعَ
َسْت  يٍد َوَتَقده يٍد ََمِ فَُسبْحانََك ُسبْحانََك ِمْن ُمبِْدٍي ُمِعيٍد َْحِ

يُّ نَِعِمَك يا إِلِِه أْحِِص َعَدداً وَِذكْ 
َ
ْسماُؤَك َوَعُظَمْت آَلُؤَك، فَأ

َ
راً أ

ْن َُيِْصيها 
َ
ْكََّثُ ِمْن أ

َ
قُوُم بِها ُشْكراً، َوِِه يا رَبِّ أ

َ
يُّ َعطاياَك أ

َ
ْم أ

َ
أ

َت َعِنِّ 
ْ
فَْت وََدَرأ ْو َيبْلَُغ ِعلْما بِها اْلافُِظوَن، ُثمه ما ََصَ

َ
العادُّوَن أ

ا َظَهَر ِِل ِمَن العاِفَيِة  ْكََّثُ ِممه
َ
اء أ ه ّ َوالُّضه اِء، اللُّهمه ِمَن الُّضُّ ه َوالسه

ْشَهُد يا إِلِِه ِِبَِقيَقِة ِإيْماِِن َوَعْقِد َعَزماِت يَِقيِِن وَخالِِص 
َ
َوأنا أ

يِح تَوِْحيِدي َوباِطِن َمْكنُوِن َضِمِْيي وََعَلئِِق ََمارِي نُوِر  ََصِ
ساِريِر َصْفَحِة َجِبيِِن وَُخْرٍق َمسارِِب َنْفيِس وََخذاِريِف 

َ
بَََصي َوأ
ْطَبَقْت َعلَيِْه ماِرِن ِعرْ 

َ
ْت َوأ نيِن َوَمسارِِب ِسماِخ َسْمِِع َوما ُضمه

َشَفتاَي وََحَراكِت لَْفِظ لِساِِن َوَمْغَرِز َحنَِك فَِِم َوَفِّك َوَمنابِِت 
ِِس َوُبلوِع فاِرِغ 

ْ
ِِّب وَِْحالَِة اُمِّ َرأ ْْضاِِس َوَمساِغ َمْطَعِِم َوَمَْشَ

َ
أ

 َعلَيِْه تاُموُر َصْدرِي وََْحائُِل َحبِْل َوِتيِِن َحبَائِِل ُعنُيِق َومااْشتََمَل 
فَْلِذ َحوايِش َكِبِدي َوماَحَوتُْه َْشاِسيُف 

َ
َوِنياِط ِحجاِب قَلِِْب َوأ

ناِمِّل َوَْلِِْم 
َ
ْطراِف أ

َ
أْضَلِِع وَِحقاُق َمفاِصِّل َوَقبُْض َعواِمِّل َوأ

ِعظاِِم َوُمِّخِّ وَُعُروِِق وََدِِم وََشْعرِي َوبَََشِي وََعَصِِب َوقََصِِب وَ 
قَلهِت 

َ
يّاَم رِضاِِع َوما أ

َ
يِع َجواِرَِح َوما انْتََسَج لََع ذلَِك أ ومََجِ
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رُْض ِمِنِّ َونَْوِِم َوَيْقَظِِت وَُسُكوِِن وََحَراكِت ُرُكوِِع وَُسُجوِدي، 
َ
اِل

ْن لَْو حاَولُْت َواْجتََهْدُت َمدى اِلْعصاِر َواِلْحقاِب لَْو ُعمِّ 
َ
ْرتُها أ

ْنُعِمَك مااْسَتَطْعُت ذلَِك إَِّل بَِمنَِّك 
َ
ْن اُؤَدِّي ُشْكَر َواِحَدٍة ِمْن أ

َ
أ

َجْل، َولَْو 
َ
بَداً َجِديداً َوثَناًء طاِرفاً َعِتيداً، أ

َ
ه بِِه ُشْكُرَك أ الُموَجِب ََعَ

ْن ُُنِِْصَ َمدى إِنْعاِمَك سالِ 
َ
ناِمَك أ

َ
نا َوالعادُّوَن ِمْن أ

َ
ِفِه َحرَْصُت أ

َّنه ذلَِك 
َ
َمداً، َهيْهاَت أ

َ
ْحَصيْناُه أ

َ
ناُه َعَدداً َوَل أ َوآنِِفِه ما َحََصْ

وا نِْعَمَة  اِدِق: َوإِْن َتُعدُّ نَْت الُمْخَِبُ ِِف ِكتابَِك انلهاِطِق َوانلهبَأ الصه
َ
َوأ

نِْبي
َ
اُؤَك اهلل َل ُُتُْصوها َصَدَق ِكتابَُك اللُّهمه َوإِنْباُؤَك، َوَبلهَغْت أ

نَْزلَْت َعلَيِْهْم ِمْن وَْحِيَك َوَْشَْعَت لَُهْم َوبِِهْم ِمْن 
َ
َورُُسلَُك ما أ

ي َوَمبْلَِغ طاَعِِت  ْشَهُد ِِبُْهِدي وَِجدِّ
َ
ِنِّ يا إِلِِه أ

َ
ِديِنَك َغْْيَ أ

ي لَْم َيتهِخْذ َودَلاً َفَيكُ  ِ قُوُل ُمْؤِمنا ُموقِنا: اْلَْمُد هلِل اَّله
َ
وَن َووُْسِِع، َوأ

ُه ِفيما اْبتََدَع َوَل  يٌك ِِف ُملِْكِه َفيُضاده َمْوُروثاً َولَْم يَُكْن َلُ َْشِ
فَِدُه ِفيما َصنََع، فَُسبْحانَُه ُسبْحانَُه لَْو اكن ِفيهما  لِّ فَُْيْ َويِلُّ ِمَن اَّلُّ

َرتا، ُسبْحاَن اهلل الواِحِد اِلَحِد ال َمِد آلَِهٌة إَِّل اهلل لََفَسَدتا َوَتَفطه صه
َحد، اْلَْمُد هلِل َْحْداً 

َ
ي لَْم يََِلْ َولَْم يُودَلُ َولَْم يَُكْن َلُ ُكْفوا أ ِ اَّله

نِْبيائِِه الُمرَْسِلنَي وََصَّّل اهلل لََع 
َ
بنَِي َوأ يُعاِدُل َْحَْد َمَلئَِكِتِه الُمَقره

ٍد خاتَِم انلهِبيِّنَي َوآِلِ الَطيِِّبنَي الطه  اِهِريَن الُمْخِلِصنَي ِخَْيتِِه َُمَمه
 .وََسلهمَ 

پس حضرت شروع در دعا و طلب حاجت نمودند و با دیدگانی اشکبار 
 فرمودند:

راَك َوأْسِعْدِِن بِتَْقواَك َوَلتُْشِقِِن 
َ
ِنِّ أ

َ
ْخشاَك َكأ

َ
اللُّهمه اْجَعلِِْن أ
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َل اُِحبه  بَِمْعِصيَِتَك وَِخْر ِِل ِِف قَضائَِك َوبارِْك ِِل ِِف َقَدرَِك َحَّته 
لَْت، اللُّهمه اْجَعْل ِغناَي ِِف  ِخَْي ما َعجه

ْ
ْرَت َوَل تَأ خه

َ
َتْعِجيَل ما أ

َنْفيِس َواَلهِقنَي ِِف قَلِِْب َواَلِْخَلَص ِِف َعَمِّل َوانلُّوَر ِِف بَََصِي 
َوابَلِصَْيَة ِِف ِديِِن َوَمتِّْعِِن ِِبَواِرَِح َواْجَعْل َسْمِِع َو بَََصِي 

ِرِِن ِفيِه ثارِي َوَمآِرِِّب الو
َ
ِِن لََع َمْن َظلََمِِن َوأ اِرثنَْيِ ِمِنِّ َوانَُْصْ

قِره بِذلَِك َعيِِْن، اللُّهمه اْكِشْف ُكْرَبِِت َواْسُُتْ َعْوَرِِت َواْغِفْر ِِل 
َ
َوأ

رََجَة  َخِطيئَِِت َوإْخَساْء َشيْطاِِن َوفُكه رِهاِِن َواْجَعْل ِِل يا إِلِِه ادله
الُعلْيا ِِف اْلخرِة َواِلّوىل، اللُّهمه لََك اْلَْمُد َكما َخلَْقتَِِن فََجَعلْتَِِن 
َسميعاً بَِصْياً َولََك اْلَْمُد َكما َخلَْقتَِِن فََجَعلْتَِِن َخلْقا َسِوّيا رَْْحًَة 

لَْت فِْطَرِِت، رَ  تَِِن َفَعده
ْ
بِّ بِما ِِب َوَقْد ُكنَْت َعْن َخليِْق َغِنّيا بِما بََرأ

ْحَسنَْت إَِِله َويِف َنْفيِس 
َ
ْحَسنَْت ُصوَرِِت رَبِّ بِما أ

َ
تَِِن فَأ

ْ
نَْشأ

َ
أ

ه َفَهَدْيتَِِن  ْنَعْمَت ََعَ
َ
ْقتَِِن رَبِّ بِما أ َعَفيْتَِِن رَبِّ بِما لََكْتَِِن َوَوفه

عْ 
َ
ْعَطيْتَِِن رَبِّ بِما أ

َ
ْوََلْتَِِن َوِمْن ُُكِّ َخْْيٍ أ

َ
َطيْتَِِن رَبِّ بِما أ

ْعَزْزتَِِن 
َ
ْغنَيْتَِِن َواْقنَيْتَِِن رَبِّ بِما اَعنْتَِِن َوأ

َ
وََسَقيْتَِِن رَبِّ بِما أ

َْت ِِل ِمْن ُصنِْعَك الاكِِف،  اِِف َو يَسه لْبَْستَِِن ِمْن ِسُْتَِك الصه
َ
رَبِّ بِما أ

ِعِنِّ لََع بَوائِِق ادلُّ 
َ
ٍد َوأ ٍد َوآِل َُمَمه وِف َصلِّ لََع َُمَمه ُهوِر َوَُصُ

نْيا َوُكُرباِت اْلخرِة َواْكِفِِن  ْهواِل ادلُّ
َ
اللهياِِل َواِليهاِم َوَْنِِِّن ِمْن أ

خاُف فَاْكِفِِن َوما 
َ
رِْض، اللُّهمه ما أ

َ
الُِموَن ِِف اِل َْشه ماَيْعَمُل الظه

ْحَذُر فَِقِِن َويِف َنْفيِس وَِديِِن فَاْحرُْسِِن َويِف َسَفِري فَ 
َ
اْحَفْظِِن َويِف أ

ِّلِِْن  ْهِّل َوماِِل فَاْخلُْفِِن َوِفيما َرَزْقتَِِن َفبارِْك ِِل َويِف َنْفيِس فََذل
َ
أ

ْمِِن َوِمْن َْشِّ اِْلنِّ َواَِلنِْس فََسلِّْمِِن  ْعنُيِ انلهاِس َفَعظِّ
َ
َويِف أ
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يَرِِت فََل َُتِْزِنِّ َوبَِعمَ  ِّل فََل تَبْتَِلِِن َوبُِذنُوِِّب فََل َتْفَضْحِِن َوبَِسِ
َونَِعَمَك فََل تَْسلُبِِْن َوإَِل َغْْيَِك فََل تَِكلِِْن إِلِِه إَِل َمْن تَِكلُِِن 
ْم إَِل الُمْستَْضِعِفنَي 

َ
ُمِِن أ ْم إَِل بَِعيٍد َفَيتََجهه

َ
إَِل قَِريٍب َفيَْقَطُعِِن أ

ْشُكو إََِلَْك غُ 
َ
ْمِري، أ

َ
نَْت َرِّبِّ َوَمِليُك أ

َ
ْرَبِِت َوُبْعَد دارِي ِِل َوأ

ه َغَضبَك َفإِْن لَْم  ْمِري، إِلِِه َفَل ُُتِْلْل ََعَ
َ
وََهواِِن لََع َمْن َملهْكتَُه أ

وَْسُع ِِل، 
َ
نه َعِفَيَتَك أ

َ
باِِل ُسبْحانََك َغْْيَ أ

ُ
ه فََل أ تَُكْن َغِضبَْت ََعَ

قَْت  ْْشَ
َ
ي أ ِ لَُك يا رَبِّ بِنُوِر وَْجِهَك اَّله

َ
ْسأ

َ
ماواُت  فَأ رُْض َوالسه

َ
َلُ اِل

ْن 
َ
ِلنَي َواْلِخِريَن أ ْمُر اِلوه

َ
لُماُت وََصلَُح بِِه أ َوُكِشَفْت بِِه الظُّ

ْل ِِب َسَخَطَك لََك الُعتىْب لََك الُعتْىب  َلتُِميتَِِن لََع َغَضِبَك َوَلتُْْنِ
نَْت رَبه ابَلََلِ اْلَ 

َ
راِم َوالَمْشَعِر َحَّته تَْرىض َقبَْل ذلَِك، َل ِإَل إَِّل أ

ْمنا، يا 
َ
َكَة وََجَعلْتَُه لِلنهاِس أ ْحلَلْتَُه الََبَ

َ
ي أ ِ اْلَراِم َوابَليِْت الَعِتيِق اَّله

ْسبََغ انلهَعماِء بَِفْضِلِه يا 
َ
لِْمِه يا َمْن أ نُوِب ِِبِ َمْن َعفا َعْن َعِظيِم اَّلُّ

ِِت ِِف ِشده  ْعطى اْلَِزيَل بَِكَرِمِه يا ُعده
َ
ِِت يا صاِحِِب ِِف َمْن أ

وَْحَدِِت يا ِغياِِث ِِف ُكْرَبِِت يا َوِلِيِّ ِِف نِْعَمِِت يا إِلِِه َوإَِل آبايِئ 
إِبْراِهيَم َوإِْسماِعيَل َوإِْسحاَق َوَيْعُقوَب َورَبه َجَْبِئيَل َوِمياكِئيَل 

ٍد خاتَِم انلهِبيِّنَي َوآِلِ الُمنْتَ  َل اتلهْوراِة َوإِْْساِفيَل َورَبه َُمَمه َجِبنَي َوُمْْنِ
هس َوالُقْرآَن  َل كهيهَعصه َوطَه َوي ُبوِر َوالُفْرقاِن َوُمَْنِّ يِل َوالزه َواْلْْنِ
نَْت َكْهِِف ِحنَي ُتْعِييِِن الَمذاِهُب ِِف َسَعِتها َوتَِضيُق ِِبَ 

َ
اْلَِكيم، أ

رُْض بِرُْحِبها َولَْوَل رَْْحَُتَك لَُكنُْت ِمَن اِل
َ
نَْت ُمِقيُل اِل

َ
اِلِكنَي، َوأ

نَْت ُمَؤيِِّدي 
َ
ِِت َولَْوَل َسُْتَُك إِيهاَي لَُكنُْت ِمْن الَمْفُضوِحنَي َوأ َعَّْثَ

َك إِيهاَي لَُكنُْت ِمَن الَمْغلُوبنَِي، يا  ْعدايِئ َو لْوَل نََْصُ
َ
بِانلهَْصِ لََع أ
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ْوَِل 
َ
ْفَعِة َفأ ُموِّ َوالرِّ وَن يا َمْن َمْن َخصه َنْفَسُه بِالسُّ اُؤُه بِِعزِّهِ َيْعََتُّ

ْعناِقِهْم َفُهْم ِمْن َسَطواتِِه 
َ
َجَعلَْت َلُ الُملُوُك نَْْيَ الَمَذلهِة لََع أ

ِِت بِِه 
ْ
ُدوِر َوَغيَْب ما تَأ خائُِفوَن َيْعلَُم خائِنََة اِلْعنُيِ َوما َُتِِْف الصُّ

ُهوِر يا َمْن َل َيْعلَُم كَ  يْف ُهَو إَِّل ُهَو يا َمْن َل َيْعلَُم اِلْزِمنَُة َوادلُّ
رَْض لََع املاِء 

َ
ماُهَو إَِّل ُهَو يا َمْن َل َيْعلَُمُه إَِّل ُهَو يا َمْن َكبََس اِل

ي  ِ ماء، يا ذا الَمْعُروِف اَّله ْكَرُم اِلسه
َ
ماء يا َمْن َلُ أ وََسده الَهواَء بِالسه
كْ  بَداً يا ُمَقيَِّض الره

َ
ِب َِلُوُسَف ِِف ابَلََلِ الَقْفِر َوُُمْرَِجُه َل َينَْقِطُع أ

ْن 
َ
ُه لََع َيْعُقوَب َبْعَد أ ِمْن اْلُبِّ وَجاِعلَُه َبْعَد الُعُبوِديهِة َمِلاك يا راده

ِّ َوابَللْوى  ْت َعيْناُه ِمَن اْلُْزُن َفُهَو َكِظيٌم، يا اكِشَف الُّضُّ اْبيَضه
يُّوَب َوُمْمِسَك يََدْي ِإبْر

َ
اِهيَم َعْن َذبِْح ابِْنِه َبْعَد ِكََبِ ِسنِِّه َعْن أ

َوفَناِء ُعُمِرهِ، يا َمِن اْستَجاَب لَِزَكِريها فَوََهَب َلُ ََيىْي َولَْم يََدْعُه فَرْداً 
ْخَرَج يُونَُس ِمْن َبْطِن اْلُوِت يا َمْن فَلََق ابَلْحَر 

َ
وَِحيداً، يا َمْن أ

ْْناُهْم 
َ
وََجَعَل فِرَْعْوَن وَُجنُوَدُه ِمَن الُمْغَرقِنَي يا َمْن بِلَِِن إِْْساِئيَل فَأ

اٍت بنَْيَ يََدْي رَْْحَِتِه يا َمْن لَْم َيْعَجْل لََع ِمْن  ياَح ُمبََشِّ رَْسَل الرِّ
َ
أ

َحَرَة ِمْن َبْعِد ُطوِل اْلُُحوِد  َعصاُه ِمْن َخلِْقِه يا َمْن اْستَنَْقَذ السه
ُكلُوَن ِرْزقَُه َوَيْعبُُدوَن َغْْيَُه َوَقْد حادُّوُه  َوقَْد َغَدوا ِِف نِْعَمِتهِ 

ْ
يَأ

بُوا رُُسلَُه، يا اهلل يا اهلل يا بَِديُء يا بَِديُع َلنِده لك يا  َونادُّوُه َوَكذه
دائِماً َلنَفاَد لََك يا َحّياً ِحنَي َلََحه يا َُمِِْيَ الَمْوىت يا َمْن ُهَو قائٌِم 

َكَسبَْت، يا َمْن قَله َلُ ُشْكِري فَلَْم ََيِْرْمِِن لََع ُُكِّ َنْفٍس بِما 
َوَعُظَمْت َخِطيئَِِت فَلَْم َيْفَضْحِِن َوَرآِِن لََع الَمعاِِص فَلَْم يَْشهْرِِن 
ياِديِه 

َ
يا َمْن َحِفَظِِن ِِف ِصَغِري يا َمْن َرَزقَِِن ِِف ِكََبِي يا َمْن أ
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َمْن َعرََضِِن بِاْلَْْيِ َواْلْحساِن  ِعنِْدي َلُُتْىص َونَِعُمُه َلَُتازى يا
ْن 

َ
وََعرَْضُتُه بِاَلِسائَِة َوالِعْصياِن يا َمْن َهداِِن لَِِليماِن ِمْن َقبِْل أ

ْعرَِف ُشْكَر اَلِْمِتناِن، يا َمْن َدَعْوتُُه َمِريضاً فََشفاِِن وَُعْرياناً 
َ
أ

ْروا
َ
ْشبََعِِن َوَعْطشاناً فَأ

َ
ِِن فََكساِِن وَجائِعاً َفأ َعزه

َ
ِِن وََذَِلًَل فَأ

ْغناِِن 
َ
ِِن َوُمِقًَل فَأ ِِن واَغيِباً فََرده َ فَِِن َووَِحيداً َفَكَّثه وَجاِهًَل َفَعره

يِع ذلَِك  ْمَسْكُت َعْن مَجِ
َ
ِِن وََغِنّياً فَلَْم يَْسلُبِِْن َوأ َوُمنْتََِصاً َفنَََصَ

ْكُر يا َمنْ  ِِن، فَلََك اْلَْمُد َوالشُّ
َ
َس ُكْرَبِِت فَاْبَتَدأ ِِت َوَنفه قاَل َعَّْثَ

َ
 أ

ِِن  جاَب َدْعَوِِت وََسَُتَ َعْوَرِِت َوَغَفَر ُذنُوِِّب َوَبلهَغِِن َطلَِِب َونَََصَ
َ
َوأ

ُعده نَِعَمَك َوِمَننََك َوَكرائِِم ِمنَِحَك َلاُْحِصيها، يا 
َ
لََع َعُدوِّي َوإِْن أ

نَْت اَّّلِ 
َ
ي َمنَنَْت أ ِ نَْت اَّله

َ
ْحَسنَْت َمْوَلَي أ

َ
ي أ ِ نَْت اَّله

َ
ْنَعْمَت أ

َ
ي أ

نَْت 
َ
ْكَملَْت أ

َ
ي أ ِ نَْت اَّله

َ
فَْضلَْت أ

َ
ي أ ِ نَْت اَّله

َ
مْجَلَْت أ

َ
ي أ ِ نَْت اَّله

َ
أ

ي  ِ نَْت اَّله
َ
ْعَطيَْت أ

َ
ي أ ِ نَْت اَّله

َ
ْقَت أ ي َوفه ِ نَْت اَّله

َ
ي َرَزقَْت أ ِ اَّله

 ِ نَْت اَّله
َ
ْقَنيَْت أ

َ
ي أ ِ نَْت اَّله

َ
ْغنَيَْت أ

َ
ي َكَفيَْت أ ِ نَْت اَّله

َ
ي آَويَْت أ

نَْت 
َ
ي َسَُتَْت أ ِ نَْت اَّله

َ
ي َعَصْمَت أ ِ نَْت اَّله

َ
ي َهَديَْت أ ِ نَْت اَّله

َ
أ

ي  ِ نَْت اَّله
َ
نَْت أ ي َمكه ِ نَْت اَّله

َ
قَلَْت أ

َ
ي أ ِ نَْت اَّله

َ
ي َغَفْرَت أ ِ اَّله

ي َعَضْدَت  ِ نَْت اَّله
َ
َعنَْت أ

َ
ي أ ِ نَْت اَّله

َ
ْعَززَْت أ

َ
يهْدَت أ

َ
ي أ ِ نَْت اَّله

َ
أ

ي  ِ نَْت اَّله
َ
ِي َعَفيَْت أ نَْت اَّله

َ
ي َشَفيَْت أ ِ نَْت اَّله

َ
ي نَََصَْت أ ِ نَْت اَّله

َ
أ

ْكُر َواِصباً  ْكَرْمَت، تَباَرْكَت َوتَعاََلَْت فَلََك اْلَْمُد دائِماً َولََك الشُّ
َ
أ

نا يا إِلِِه الُمْعَُتُِف بُِذنُوِِّب فَاغْ 
َ
بَداً، ُثمه أ

َ
ُت أ

ْ
َسأ

َ
ي أ ِ نا اَّله

َ
ِفْرها ِِل، أ

ي  ِ نا اَّله
َ
ي َجِهلُْت أ ِ نا اَّله

َ
ي َهَمْمُت أ ِ نا اَّله

َ
ُت أ

ْ
ْخَطأ

َ
ي أ ِ نا اَّله

َ
أ

نا 
َ
ْدُت أ ي َتَعمه ِ نا َّله

َ
ْعتََمْدُت أ

َ
ي أ ِ نا اَّله

َ
ي َسَهوُْت أ ِ نا اَّله

َ
َغَفلُْت أ
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ي  ِ نا اَّله
َ
ْخلَْفُت أ

َ
ي أ ِ نا اَّله

َ
ي وََعْدُت أ ِ قَْررُْت اَّله

َ
ي أ ِ نا اَّله

َ
نََكثُْت أ

بُوُء بُِذنُوِِّب َفاْغِفْرها ِِل 
َ
ه وَِعنِْدي، َوأ فُْت بِِنْعَمِتَك ََعَ ي اْعَُتَ ِ نا اَّلِّ

َ
أ

ُق َمْن  ُه ُذنُوُب ِعباِدهِ وَُهَو الَغِِنُّ َعْن طاَعِتِهْم َوالُمَوفِّ يا َمْن َلتَُُّضُّ
ْْحَِتِه، فَلََك اْلَْمُد إِلِِه وََسيِِّدي َعِمَل صاِْلا ِمنُْهْم بَِمُعونَِتِه َورَ 

ْصَبْحُت َل ذا 
َ
َمْرتَِِن َفَعَصيْتَُك َوَنَهيْتَِِن فَاْرتََكبُْت َنْهيََك فَأ

َ
أ

ٍء  يِّ يَشْ
َ
ْنتََِص َفِبأ

َ
ٍء أ يِّ يَشْ

َ
ْنتََِصُ َفِبأ

َ
ٍة فَأ ْعتَِذُر َوَل ذا قُوه

َ
بَرائٍة ِِل فَأ

بِسَ 
َ
ْستَْقِبلَُك يا َمْوَلَي أ

َ
ْم أ

َ
ْم بِيَِدي أ

َ
ْم بِِلساِِن أ

َ
ْم بِبَََصِي أ

َ
ْمِِع أ

لَيَْس ُُكُّها نَِعَمَك ِعنِْدي َوبُِكلِّها َعَصيْتَُك يا َمْوَلَي، 
َ
بِرِْجِّل، أ

ْن 
َ
هاِت أ ِِن ِمَن اْلباِء َواَلُمه ه يا َمْن َسَُتَ ِبيُل ََعَ ُة َوالسه فَلََك اْلُجه

ْن يَزُْجُروِِن َوِمَن الَعشائِِر وَ 
َ
َلِطنِي أ ُوِِن َوِمَن السه ْن ُيَعْيِّ

َ
اْلِْخواِن أ

لَْعَت َعلَيِْه ِمِنِّ إِذا ما  لَُعوا يا َمْوَلَي لََع ما اطه يُعاقِبُوِِن، َولَْو اطه
نا ذا يا إِلِِه بنَْيَ يََديَْك يا 

َ
ْنَظُروِِن َولََرفَُضوِِن َوَقَطُعوِِن، َفها أ

َ
أ

ٍة َسيِِّدي خاِضٌع َذَِلٌل َحِصْيٌ  ْعتَِذُر َوَل ذو قُوه
َ
 فَِقٌْي َل ذو بَرائٍة فَأ

ْعَمْل ُسوءاً، 
َ
ْح َولَْم أ ٍة فَاْحتَجُّ بِها َوَلقائٌِل لَْم اْجَُتِ ْنتََِصُ َوَلُحجه

َ
فَأ

َّنه ذلَِك 
َ
َوما َعىس اْلُُحوُد َولَْو َجَحْدُت يا َمْوَلَي َينَْفُعِِن َكيَْف َوأ

ه بِما قَْد َعِملُْت، وََعِلْمُت يَِقينا َغْْيَ ِذي وََجواِرَِح ُُكُّها شاِهَدٌة  ََعَ
ي  ِ نهَك اْلََكُم الَعْدُل اَّله

َ
نهَك سائِِّل ِمْن َعظائِِم اَُلُموِر َوأ

َ
َشكٍّ أ

بِِْن يا إِلِِه  َلََتُوُر وََعْدلَُك ُمْهِلِِك َوِمْن ُُكِّ َعْدلَِك َمْهَرِِّب َفإِْن ُتَعذِّ
ه َوإِْن َتْعُف َعِنِّ فَِبِحلِْمَك وَُجوِدَك فَِبُذنُوِِّب َبْعَد ُحجه  ِتَك ََعَ

الِِمنَي َل إَِل إَِّل  نَْت ُسبْحانََك إِِنِّ ُكنُْت ِمَن الظه
َ
َوَكَرِمَك، َل إَِل ِإَّل أ

نَْت ُسبْحانََك 
َ
نَْت ُسبْحانََك إِِنِّ ُكنُْت ِمْن الُمْستَْغِفِريَن َل إَِل إَِّل أ

َ
أ
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نَْت ُسبْحانََك إِِنِّ ُكنُْت ِمَن إِِنِّ ُكنُْت مِ 
َ
ِديَن َل إَِل إَِّل أ َن الُموَحِّ

نَْت ُسبْحانََك إِِنِّ ُكنُْت ِمَن الوَِجِلنَي َل إَِل إَِّل 
َ
اْلائِِفنَي َل إَِل إَِّل أ

نَْت ُسبْحانََك إِِنِّ 
َ
اِجنَي َل إَِل إَِّل أ نَْت ُسبْحانََك إِِنِّ ُكنُْت ِمَن الره

َ
أ

نَْت ُسبْحانََك إِِنِّ ُكنُْت ِمَن  ُكنُْت 
َ
اِغِبنَي َل إَِل إَِّل أ ِمَن الره

ائِِلنَي َل إَِل  نَْت ُسبْحانََك إِِنِّ ُكنُْت ِمَن السه
َ
الُمَهلِِّلنَي َل إَِل إَِّل أ

نَْت 
َ
نَْت ُسبْحانََك إِِنِّ ُكنُْت ِمَن الُمَسبِِّحنَي َل إَِل إَِّل أ

َ
إَِّل أ

نَْت ُسبْحانََك َرِّبِّ ُسبْحانََك إِِنِّ 
َ
يَن َل إَِل إَِّل أ ِ  ُكنُْت ِمَن الُمَكَبِّ

داً َوإِْخَلِِص  َورَبُّ آبايِئَ اِلّوِلنَي، اللُّهمه هذا ثَنايِئ َعلَيَْك ُمَمجِّ
داً، َوإِْن ُكنُْت ُمِقّرا إِِنِّ لَْم  داً َوإِقْرارِي بآَلئَِك ُمَعدِّ ْكرَِك ُموَحِّ َِّلِ

ْحِصها ِلَكَّْثَ 
ُ
تِها وَُسبُوِغها َوتَظاُهرِها َوتَقاُدِمها إَِل حاِدٍث مالَْم أ

ِل الُعمِر ِمَن  وه
َ
تَِِن ِمْن أ

ْ
ُدِِن بِِه َمَعها ُمنُْذ َخلَْقتَِِن َوَبَرأ تََزْل َتَتَعهه

ِّ َوتَْسِبيِب اليُْسِ وََدفِْع الُعْسِ  اَلِْغناِء ِمَن الَفْقِر َوَكْشِف الُّضُّ
يِن، َولَْو َرفََدِِن َوَتْفِريِج الكَ  َلَمِة ِِف ادلِّ ْرِب َوالعاِفيَِة ِِف ابَلَدِن َوالسه

ِلنَي َواْلِخِريَن ماقََدرُْت  يُع العالَِمنَي ِمَن اِلوه لََع َقْدِر نِْعَمِتَك مَجِ
ْسَت َوتَعاََلَْت ِمْن رَبٍّ َعِظيٍم رَِحيٍم َل  َوَل ُهْم لََع ذلَِك، َتَقده

ٍد  ُُتىْص آَلُؤَك َوَل ُيبْلَُغ ثَناُؤَك َوَل تُكاِف َنْعماؤَك َصلِّ لََع َُمَمه
ْسِعْدنا بِطاَعِتَك ُسبْحانََك َل ِإَل 

َ
تِْمْم َعلْينا نَِعَمَك َوأ

َ
ٍد َوأ َوآِل َُمَمه

وَء َوتُِغيُث  يُب الُمْضَطره َوتَْكِشُف السُّ نَْت، اللُّهمه إِنهَك َُتِ
َ
إَِّل أ

ِقيَم َوُتْغِِن الَفِقَْي َوََتَُْبُ الَكِسَْي َوتَرَْحُم الَمْكُروَب َوتُْشِِف ال سه
نَْت 

َ
ِغَْي َوتُِعنُي الَكِبَْي َولَيَْس ُدونََك َظِهٌْي َوَل فَْوقََك قَِديٌر َوأ الصه

ِغِْي يا  ْفِل الصه الَعِّلُّ الَكِبُْي، يا ُمْطِلَق الُمَكبهِل اِلِسِْي يا راِزَق الطِّ
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يَك َلُ َوَل َوِزيَر َصلِّ لََع ِعْصَمَة اْلائِِف ال ُمْستَِجِْي يا َمْن َل َْشِ
ْعَطيَْت 

َ
فَْضَل ما أ

َ
ْعِطِِن ِِف هِذِه الَعِشيهِة أ

َ
ٍد َوأ ٍد َوآِل َُمَمه َُمَمه

َحداً ِمَن العالَِمنَي ِمْن ِعباِدَك ِمْن نِْعَمٍة تُوَِلها َوآٍَل 
َ
نَلَْت أ

َ
َوأ

فُه ُدها َوَبِليهٍة تََْصِ ا َوُكْرَبٍة تَْكِشُفها وََدْعَوٍة تَْسَمُعها وََحَسنٍَة َُتَدِّ
ٍء  ُدها إِنهَك لَِطيٌف بِما تَشاُء َخِبٌْي ولَََع ُُكِّ يَشْ َتتََقبهلُها وََسيِّئٍَة َتَتَغمه
ْكَرُم َمْن 

َ
جاَب َوأ

َ
ُع َمْن أ ْْسَ

َ
قَْرُب َمْن ُدِِعَ َوأ

َ
قَِديٌر، اللُّهمه إِنهَك أ

وَْسُع 
َ
نْيا َواْلخرِة َعىف َوأ ْسَمُع َمْن ُسئِْل يا رَْْحَن ادلُّ

َ
ْعطى َوأ

َ
َمْن أ

ُموٌل، َدَعْوتَُك 
ْ
َورَِحيَمُهما لَيَْس َكِمثِْلَك َمْسؤوٌل َوَل ِسواَك َمأ

ْعَطيَْتِِن َورَِغبُْت إََِلَْك فَرَِْحْتَِِن َوَوثِْقت بَِك 
َ
تْلَُك فَأ

َ
َجبْتَِِن وََسأ

َ
فَأ

يْتَِِن َوفَزِعْ  ٍد َوآِل َفنَجه ُت إََِلَْك َفَكَفيْتَِِن، اللُّهمه فََصلِّ لََع َُمَمه
مْجَِعنَي 

َ
اِهِريَن أ يِِّبنَي الطه ٍد َعبِْدَك َورَُسولَِك َونَِبيَِّك ولَََع آِلِ الطه َُمَمه

ْم نَلا َنْعمائَك وََهنِّئْنا َعطائََك َواْكتُبْنا لََك شاِكِريَن َوِْلَلئَِك  َوَتمِّ
آِمنَي آِمنَي رَبه العالَِمنَي، اللُّهمه يا َمْن َملََك َفَقَدَر َوقََدَر  ذاِكِرينَ 

َمِل 
َ
ابِلِنَي َوُمنْتَىه أ َفَقَهَر وَُعِِصَ فََسَُتْ َواْستُْغَفَر َفَغَفَر يا اغيََة الطه

فًَة 
ْ
ٍء ِعلْما َووَِسَع الُمْسَتِقيلنَي َرأ حاَط بُِكلِّ يَشْ

َ
اِجنَي يا َمْن أ الره

ْفتَها َورَ  ُه إََِلَْك ِِف هِذِه الَعِشيهِة الهِِت َْشه ْْحًَة وَِحلْما، اللُّهمه إِنها َنتَوَجه
ِميِنَك 

َ
تَِك ِمْن َخلِْقَك َوأ ٍد نَِبيَِّك َورَُسولَِك وَِخَْيَ ْمتَها بُِمَحمه َوَعظه

ْنَعْمَت 
َ
ي أ ِ اِج الُمِنِْي اَّله  بِِه لََع لََع وَْحِيَك البَِشِْي انلهِذيِر السِّ

ٍد َوآِل  الُمْسِلِمنَي وََجَعلْتَُه رَْْحًَة لِلْعالَِمنَي، اللُّهمه فََصلِّ لََع َُمَمه
ْهٌل َِّللَِك ِمنَْك يا َعِظيُم فََصلِّ َعلَيِْه ولَََع آِلِ 

َ
ٌد أ ٍد َكما َُمَمه َُمَمه

دْ  مْجَِعنَي َوَتَغمه
َ
اِهِريَن أ يِِّبنَي الطه نا بَِعْفوَِك َعّنا، الُمنْتََجِبنَي الطه
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ِت اِلْصواُت بُِصنُوِف اللُّغاِت َفاْجَعْل نَلا اللُّهمه ِِف هِذِه  فَإََِلَْك َعجه
الَعِشيهِة نَِصيبا ِمْن ُُكِّ َخْْيٍ َتْقِسُمُه بنَْيَ ِعباِدَك َونُوراً َتْهِدي بِِه 

ُِلا وََعِفيًَة َُتَلِّلُ  ها َوِرْزقاً تَبُْسُطُه يا أرَْحَم َورَْْحًَة تَنَُْشُها َوَبَرَكًة تُْْنِ
قِْلبْنا ِِف هذا الَوقِْت ُمنِْجِحنَي ُمْفِلِحنَي َمَْبُوِريَن 

َ
نَي، اللُّهمه أ اِْحِ الره

اغنِِمنَي َوَل ََتَْعلْنا ِمَن القانِِطنَي َوَل َُتِْلنا ِمْن رَْْحَِتَك َوَل َُتِْرْمنا 
لُُه ِمْن فَْضِلَك َوَل ََتَْعلْ  نا ِمْن رَْْحَِتَك ََمُْروِمنَي َوَل ِلَفْضِل ما نَُؤمِّ

نا خائِِبنَي َوَل ِمْن بابَِك  لُُه ِمْن َعطائَِك قانِِطنَي َوَل تَُرده ما نَُؤمِّ
ْقبَلْنا 

َ
َمْطُروِديَن، يا أْجوََد اِلْجوَِديَن َويا أْكَرَم اِلْكَرِمنَي إََِلَْك أ

نَي قاِص  ْل ُموقِِننَي َوبِلَيِْتَك اْلَراِم آمِّ ِعّنا لََع َمناِسِكنا َوَكمِّ
َ
ِديَن فَأ

يِْدينا فَِِهَ بِِذلهِة 
َ
نا َواْعُف َعّنا وََعِفنا َفَقْد َمَدْدنا ِإََلَْك أ نَلا َحجه

نْلاَك 
َ
ْعِطنا ِِف هِذهِ الَعِشيهِة ما َسأ

َ
اَلِْعُِتاِف َموُْسوَمٌة، اللُّهمه فَأ

ا ِسواَك َوَل رَبه نَلا َغْْيَُك، نافٌِذ َواْكِفنا ما اْستَْكَفيْناَك فََل اكِِفَ نِل 
ِفينا ُحْكُمَك َُمِيٌط بِنا ِعلُْمَك َعْدٌل ِفينا قَضاُؤَك اقِْض نَلا اْلَْْيَ 
وِْجْب نَلا ِِبُوِدَك َعِظيَم اِلْجِر 

َ
، اللُّهمه أ ْهِل اْلَْْيِ

َ
َواْجَعلْنا ِمْن أ

ْخِر وََدواَم اليُْسِ َواْغِفْر نَل  مْجَِعنَي َوَل ُتْهِلْكنا َوَكِريَم اَّلُّ
َ
ا ُذنُوَبنا أ

نَي  اِْحِ رَْحَم الره
َ
َفتََك َورَْْحَتََك يا أ

ْ
َمَع اِلاِلِكنَي َوَل تََْصِْف َعّنا َرأ

ْعَطيْتَُه وََشَكَرَك فَزِْدتَُه 
َ
لََك فَأ

َ
ْن َسأ اللُّهمه اْجَعلْنا ِِف هذا الَوقِْت ِممه

َل إََِلَْك ِمْن ُذنُوبُِه ُُكِّها َفَغَفْرتَها َلُ يا ذا َوثاَب إََِلَْك َفَقِبلْتَُه َوَتنَصه 
ْدنا َواْقبَْل تََُّضَُّعنا يا َخْْيَ َمْن  نا وََسدِّ اْلََلِل َواَِلْكراِم، اللُّهمه َوَنقِّ
ُسئِْل َويا أرَْحَم َمْن اْسُُتِْحَم يا َمْن َل ََيىف َعلَيِْه إِْغماُض اْلُُفوِن 

َوَل ما اْستََقره ِِف الَمْكنُوِن َوَل ما اْنَطوَْت َعلَيِْه  َوَل َْلُْظ الُعيُونِ 
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ْحصاُه ِعلُْمَك َووَِسَعُه ِحلُْمَك، 
َ
َل ُُكُّ ذلَِك قَْد أ

َ
ُمْضَمراُت الُقلُوِب أ

الُِموَن ُعلُّوا َكِبْياً تَُسبُِّح لََك  ُسبْحانََك َوتَعاََلَْت َعّما َيُقوُل الظه
 
َ
بُْع َواِل ماواُت السه ٍء إَِّل يَُسبُِّح السه رْضوَن َوَمْن ِفيِهنه َوإِْن ِمْن يَشْ

ِِبَْمِدَك، فَلََك اْلَْمُد َوالَمْجُد وَُعلُوُّ اْلَدِّ يا ذا اْلََلِل َواَِلْكراِم 
ُؤوُف  نَْت اْلَواُد الَكِريُم الره

َ
َوالَفْضِل َواْلنْعاِم َواِليْاِدي اِْلساِم َوأ

وِْسعْ 
َ
ه ِمْن ِرْزقَِك اْلََلِل وََعفِِِن ِِف بََدِِن وَِديِِن الرهِحيُم، اللُّهمه أ  ََعَ

َوآِمْن َخْويِف َواْعِتْق َرَقَبِِت ِمَن انلهاِر، اللُّهمه َلتْمُكْر ِِب َوَل 
 َعِنِّ َْشه فََسَقِة اِْلنِّ َواْلنِْس 

ْ
 .تَْستَْدرِْجِِن َوَل ََتَْدْعِِن َواْدَرأ

سوی آسمان بلند کرد و در حالی از پس حضرت سر و دیده خود را به 
 ریخت فرمود:های مبارکش اشک میدیده

َع اْلاِسِبنَي َويا  ْْسَ
َ
بََْص انلهاِظِريَن َويا أ

َ
اِمِعنَي يا أ ْسَمع السه

َ
يا أ

اَدِة الَمياِمنَي،  ٍد السه ٍد َوآِل َُمَمه نَي َصلِّ لََع َُمَمه اِْحِ أرَْحَم الره
لَُك اللُّهمه حاجَ 

َ
سأ

َ
ِِن ما َمنَْعتَِِن َوأ ْعَطيْتَِنيها لَْم يَُُّضه

َ
ِِت الهِِت إِْن أ

لَُك فَاكَك َرَقبَِِت ِمَن 
َ
سأ

َ
ْعَطيْتَِِن، أ

َ
َوإِْن َمَنْعتَِنيها لَْم َينَْفْعِِن ما أ

يَك لََك لََك الُملُْك َولََك اْلَْمُد  نَْت وَْحَدَك َل َْشِ
َ
انلهاِر َل إَِل إَِّل أ

نَْت لََع ُُكِّ 
َ
ٍء َقِديٌر يا رَبِّ يا رَبِّ َوأ  . يَشْ

( و کسانی که دور آن حضرت بودند يا ربِّ فرمودند )پس مکرر می
گفتند، پس تمام به دعای آن حضرت گوش داده بودند و آمین می

صداهایشان بلند شد به گریستن با آن حضرت تا آنکه آفتاب غروب کرد و 
ا اینجا دعای امام حسین مردم به همراه حضرت از عرفات حرکت کردند. ت

علیه السالم در روز عرفه طبق روایت کفعمی در )البلد األمین( وهمچنین 
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مه مجلسی در )زاد المعاد( می باشد، ولی سید ابن طاووس در )اقبال عال 
 ( این زیادتی را ذکر فرموده:يا رَبِّ يا رَبِّ االعمال( بعد از )

نا الَفِقُْي ِِف ِغناَي َفَكيْ 
َ
ُكوُن فَِقْياً ِِف َفْقرِي إِلِِه إِلِِه أ

َ
َف َلأ

ُكوُن َجُهوًَل ِِف َجْهِّل، إِلِِه إِنه 
َ
نا اْلاِهُل ِِف ِعلِِْم فََكيَْف َل أ

َ
أ

اْخِتَلَف تَْدبِْيَِك َوُْسَْعَة َطواِء َمقاِديرَِك َمنَعاً ِعباَدَك العاِرفِنَي 
ِس ِمنَْك ِِف 

ْ
ُكوِن إَِل َعطاٍء َواَلهأ  بٍََل، إِلِِه ِمِنِّ ما بَِك َعِن السُّ

يَِليُق بِلُْؤِِم َوِمنَْك ما يَِليُق بَِكَرِمَك، إِلِِه وََصْفَت َنْفَسَك 
َفتَْمَنُعِِن ِمنُْهما َبْعَد وَُجوِد 

َ
فَِة ِِل َقبَْل وُُجوِد َضْعِِف أ

ْ
أ بِاللُّْطِف َوالره

ه َضْعِِف، إِلِِه ِإْن َظَهَرِت الَمحاِسُن ِمِنِّ فَِبَفْضِلَك  َولََك الِمنهُة ََعَ
، ِإلِِه َكيَْف  ه ُة ََعَ َوإِْن َظَهَرِت الَمساوُِي ِمِنِّ فَِبَعْدلَِك َولََك اْلُجه
ْم َكيَْف 

َ
نَْت انلهاَِصُ ِِل، أ

َ
ضاُم َوأ

ُ
لَْت ِِل َوَكيَْف أ تَِكلُِِن َوقَْد تََكفه

ُل إََِلْ  تَوَسه
َ
نا أ

َ
نَْت اْلَِِفُّ ِِب، ها أ

َ
ِخيُب َوأ

َ
َك بَِفْقرِي إََِلَْك َوَكيَْف أ

ْشُكو إََِلَْك 
َ
ْم َكيَْف أ

َ
ْن يَِصَل إََِلَْك، أ

َ
ُل إََِلَْك بِما ُهَو ََماٌل أ تَوَسه

َ
أ

تَرِْجُم بَِمقاِِل وَُهَو ِمنَْك بََرٌز 
ُ
ْم َكيَْف أ

َ
حاِِل وَُهَو َل ََيْىف َعلَيَْك، أ

ْم َكيَْف َُتَيِّْب آماِِل َوِِه قَدْ 
َ
ْم َكيَْف َل  إََِلَْك، أ

َ
َوَفَدْت إََِلَْك، أ

لَْطَفَك ِِب َمَع َعِظيِم َجْهِّل 
َ
ْحواِِل َوبَِك قاَمْت، إِلِِه ما أ

َ
ُُتِْسُن أ

ْبَعَدِِن َعنَْك 
َ
قَْرَبَك ِمِنِّ َوأ

َ
رَْْحََك ِِب َمَع قَِبيِح ِفْعِّل، إِلِِه ما أ

َ
َوما أ

ي ََيُْجبُِِن َعنْ  ِ فََك ِِب، فَما اَّله
َ
ْرأ

َ
َك، إِلِِه َعِلْمُت بِاْخِتَلِف َوما أ

ْن َتتََعرهَف إَِِله ِِف ُُكِّ 
َ
نه ُمراَدَك ِمِنِّ أ

َ
َلِت اِلْطواِر أ اَلثاِر َوَتنَقُّ

ْنَطَقِِن 
َ
ْخرََسِِن لُْؤِِم أ

َ
ٍء، إِلِِه ُُكهما أ ْجَهلََك ِِف يَشْ

َ
ٍء َحَّته َل أ يَشْ

ْطَمعَ 
َ
وْصاِِف أ

َ
تِْن ِمَننَُك، إِلِِه َمْن اكنَْت َكَرُمَك َوَُكهما آيََستِِْن أ
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ََماِسنُُه َمَساوَِي فََكيَْف َل تَُكوُن َمساِوُؤُه َمساوَِي، َوَمْن اكنَْت 
َحقائُِقُه َدَعوي فََكيَْف َل تَُكوُن َدَعواُه َدَعوي، إِلِِه ُحْكُمَك 

ي َمقاٍل َمقاًَل َوَل َِّلِي حاٍل  انلهاِفُذ َوَمِشيئَتَُك القاِهَرِة لَْم يَُْتُاك َِّلِ
حاًَل، إِلِِه َكْم ِمْن طاَعٍة بنَيُْتها وَحالٍَة َشيهْدتُها َهَدَم اْعِتماِدي 
ِنِّ َوإِْن لَْم 

َ
قالَِِن ِمنْها فَْضلَُك، إِلِِه إِنهَك َتْعلَُم أ

َ
َعلَيْها َعْدلَُك بَْل أ

اَعُة ِمِنِّ فِْعًَل َجْزما َفَقْد داَمْت ََمَبهًة وََعْزم ا، إِلِِه َكيَْف تَُدِم الطه
نَْت اِلِمُر، إِلِِه تََردُّدي ِِف 

َ
ْعِزُم َوأ

َ
نَْت القاِهُر َوَكيَْف َلأ

َ
ْعِزُم َوأ

َ
أ

ْدَمٍة تُوِصلُِِن إََِلَْك،  اْلثاِر يُوِجُب ُبْعَد الَمزاِر فامْجَْعِِن َعلَيَْك ِِبِ
يَُكوُن َكيَْف يُْستََدلُّ َعلَيَْك بِما ُهَو ِِف وُُجوِدهِ ُمْفتَِقٌر إََِلْ 

َ
َك أ

ُهوِر ما لَيَْس لََك َحَّته يَُكوَن ُهَو الُمْظِهَر لََك، َمَّت  ِلَغْْيَُك ِمَن الظُّ
غبَْت َحَّته َُتْتاَج إَِل َدَِلٍل يَُدلُّ َعلَيَْك َوَمَّت َبُعْدَت َحَّته تَُكوَن 

ِقيباً اْلثاُر ِِهَ الهِِت تُوِصُل إََِلَْك، َعِميَْت َعنْيٌ َل تَراَك َعلَيْها رَ 
َمْرَت 

َ
وََخِسَْت َصْفَقُة َعبٍْد لَْم ََتَْعَل َلُ ِمْن ُحبَِّك نَِصيباً، إِلِِه أ

بِالرُُّجوِع إَِل اْلثاِر فَارِْجْعِِن إََِلَْك بِِكْسَوِة اِلنْواِر وَِهدايَِة 
رِْجَع إََِلَْك ِمنْها َكما َدَخلُْت إََِلَْك ِمنْها َمُصونَ 

َ
 اَلِْستِبْصاِر َحَّته أ

ِة َعِن اَلِْعِتماِد َعلَيْها إِنهَك لََع  ِّ َعْن انلهَظِر ِإََلْها َوَمْرفُوَع الِهمه السِّ
ٍء َقِديٌر، إِلِِه هذا ُذِلِّ ظاِهٌر بنَْيَ يََديَْك وَهذا حاِِل َل ََيْىف  ُُكِّ يَشْ

ْسَتِدلُّ َعلَيَْك فَ 
َ
ْطلُُب الوُُصوَل إََِلَْك َوبَِك أ

َ
اْهِدِِن َعلَيَْك ِمنَْك أ

قِْمِِن بِِصْدِق الُعبُوِديهِة بنَْيَ يََديَْك، إِلِِه َعلِّْمِِن ِمْن 
َ
بِنُورَِك ِإََلَْك َوأ

ْهِل 
َ
ْقِِن ِِبَقائِِق أ ِعلِْمَك الَمْخُزوِن وَُصِنِّ بِِسُْتَِك الَمُصوِن إِلِِه َحقِّ

ْغِنِِن 
َ
ْهِل اْلَْذِب، إِلِِه أ

َ
بَِتْدبِْيَِك ِِل  الُقْرِب َواْسلَُك ِِب َمْسلََك أ
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َعْن تَْدبِِْيي َوبِاْخِتيارَِك َعْن اْخِتيارِي َوأْوقِْفِِن لََع َمراِكِز 
ِِك  ْرِِن ِمْن َشِكِّ َوِْشْ ْخرِْجِِن ِمْن ُذلِّ َنْفيِس َوَطهِّ

َ
اْضِطرارِي، إِلِِه أ

ُ فَ  تََوُكه
َ
ِِن وََعلَيَْك أ ْنتََِصُ َفانَُْصْ

َ
َل َقبَْل ُحلُوِل َرْميِس، بَِك أ

رَْغُب َفَل َُتِْرْمِِن 
َ
ُل فََل َُتَيِّبِِْن َويِف فَْضِلَك أ

َ
ْسأ

َ
تَِكلِِْن َوإِيهاَك أ

قُِف فََل َتْطُرْدِِن، إِلِِه 
َ
نْتَِسُب فََل ُتبِْعْدِِن َوبِبابَِك أ

َ
َوِِبَنابَِك أ

ْن يَُكوَن َلُ ِعلهٌة ِمنَْك فََكيَْف يَُكوُن َلُ ِعلهةٌ 
َ
َس رِضاَك أ  َتَقده

ْن يَِصَل إََِلَْك انلهْفُع ِمنَْك فََكيَْف 
َ
نَْت الَغِِنُّ بِذاتَِك أ

َ
، إِلِِه أ ِمِنِّ

، إِلِِه ِإنه الَقضاء َوالَقَدَر ُيَمنِِّيِن َوإِنه الَهوى  َلتَُكوُن َغِنّيا َعِنِّ
ِِن  نَْت انلهِصَْي ِِل َحَّته َتنَُْصَ

َ
ِِن َفُكْن أ َْسَ

َ
ْهَوِة أ بَِوثائِِق الشه

نَْت وَ 
َ
ْغِنِِن بَِفْضِلَك َحَّته اْستَْغِِن بَِك َعْن َطلَِِب، أ

َ
ِِن َوأ َ ُتبََصِّ

ُدوَك  ْوَِلائَِك َحَّته َعَرفُوَك َووَحه
َ
قَْت اِلنْواَر ِِف ُقلُوِب أ ْْشَ

َ
ي أ ِ اَّله

بُّوا  ِحبهائَِك َحَّته لَْم َُيِ
َ
َزلَْت اِلْغياَر َعْن قُلُوِب أ

َ
ي أ ِ نَْت اَّله

َ
َوأ

وَْحَشتُْهُم ِسواَك 
َ
نَْت الُمْونُِس لَُهْم َحيُْث أ

َ
وا إَِل َغْْيَِك أ

َ
َولَْم يَلَْجأ

ي َهَدْيتَُهْم َحيُْث اْستَبانَْت لَُهْم الَمعالُِم، ماذا  ِ نَْت اَّله
َ
الَعوالُِم َوأ

ي َفَقَد َمْن وََجَدَك، لََقْد خاَب َمْن رَِِضَ  ِ وََجَد َمْن َفَقَدَك َوما اَّله
ًَل، َكيَْف يُْرىج ُدونََك بََدَلً   َولََقْد َخِسَ َمْن بىَغ َعنَْك ُمتََحوه

نَْت 
َ
نَْت ما َقَطْعَت اْلْحساَن َوَكيَْف ُيْطلَُب ِمْن َغْْيَِك َوأ

َ
ِسواَك َوأ

ُه َحَلَوَة الُمؤانََسِة فَقاُموا 
َ
ِحبهأ

َ
ذاَق أ

َ
لَْت َعَدَة اَِلْمِتناِن، يا َمْن أ مابَده

ْوَِلائُه َمَلبَِس َهيْبَِتِه فَقاُموا بنَْيَ يََديِْه ُمتَمَ 
َ
لْبََس أ

َ
لِِّقنَي َويا َمْن أ

نَْت ابلاِدُي 
َ
اِكِريَن َوأ اِكُر َقبَْل اَّله نَْت اَّله

َ
بنَْيَ يََديِْه ُمْستَْغِفِريَن، أ

نَْت اْلَواُد بِالَعطاِء َقبَْل َطلَِب 
َ
ِه العابِِديَن َوأ بِاْلْحساِن َقبَْل تَوَجُّ
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ابِلِنيَ  اُب ُثمه مِلا َوَهبَْت نَلا ِمَن الُمْستَْقرِِضنَي، إِلِِه  الطه نَْت الوَهه
َ
َوأ

قِْبَل 
ُ
ِصَل إََِلَْك َواْجُذبِِْن بَِمنَِّك َحَّته أ

َ
اْطلُبِِْن بِرَْْحَِتَك َحَّته أ

نه 
َ
َعلَيَْك، إِلِِه ِإنه رَجايِئ َل َينَْقِطُع َعنَْك َوإِْن َعَصيْتَُك َكما أ

َطْعتَُك َفَقْد َدَفَعتِِْن الَعوالُِم ِإََلَْك َوَقْد َخْويِف َل يُ 
َ
زايِلُِِن َوإِْن أ

ْم 
َ
َمِّل أ

َ
نَْت أ

َ
ِخيُب َوأ

َ
ْوَقَعِِن ِعلِِْم بَِكَرِمَك َعلَيَْك، إِلِِه َكيَْف أ

َ
أ

ْرَكْزتَِِن 
َ
لهِة أ ، إِلِِه َكيَْف أْستَِعزُّ َويِف اَّلِّ َكيَْف اُهاُن وََعلَيَْك ُمتهلََكِ

مْ 
َ
نَْت أ

َ
ْفَتِقُر َوأ

َ
ْستَِعزُّ َوإََِلَْك نََسبْتَِِن، إِلِِه َكيَْف َل أ

َ
 َكيَْف َل أ

ي ِِبُوِدَك  ِ نَْت اَّله
َ
ْفتَِقُر َوأ

َ
ْم َكيَف أ

َ
َقْمتَِِن أ

َ
ي ِِف الُفَقراِء أ ِ اَّله

ٍء َفما َجِهلَ  فَْت ِلُُكِّ يَشْ ِي َل إَِل َغْْيَُك َتَعره نَْت اَّله
َ
ْغنَيْتَِِن َوأ

َ
َك أ

ْيتَُك ظاِهراً ِِف ُُكِّ 
َ
ٍء فََرأ فَْت ِإَِله ِِف ُُكِّ يَشْ ي َتَعره ِ نَْت اَّله

َ
ٌء َوأ يَشْ

ٍء، يا َمْن اْستَوى بِرَْْحانِيهِته فَصاَر  اِهُر ِلُُكِّ يَشْ نَْت الظه
َ
ٍء َوأ يَشْ

الَعْرُش َغيْبا ِِف ذاتِِه ََمَْقَت اْلثاَر بِاْلثاِر َوََمَوَْت اِلْغياَر 
فَْلِك اِلنْواِر، يا َمْن اْحتََجَب ِِف ُْساِدقاِت َعرِْشِه بِمُ 

َ
ِحيطاِت أ

َقْت  ْن تُْدِرَكُه اِلبْصاُر يا َمْن ََتََّّل بَِكماِل بَهائِِه َفتََحقه
َ
َعْن أ

نَْت 
َ
ْم َكيَْف تَِغيُب َوأ

َ
اِهُر أ نَْت الظه

َ
َعَظَمتُُه اَلِْسِتواِء، َكيَْف ََتْىف َوأ

ِقيُب اْلاِْضُ  ٍء َقِديٌر َواْلَْمُد هلِل وَْحَدهُ الره  .، إِنهَك لََع ُُكِّ يَشْ
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َماَواِت  ِ رَبِّ الَْعالَِمنَي اللهُهمه لََك اْْلَْمُد بَِديَع السه اَْْلَْمُد َّلِله
لُوهٍ وََخاِلَق َواَلرِْض َذا اْْلََلِل َواَلْكَراِم رَبه اَلْرَباِب َوإَِلَ 

َ
ُُكِّ َمأ

ُُكِّ َُمْلُوٍق َوَوارَِث ُُكِّ يَشٍء )لَيَْس َكِمثِْلِه يَشٌء( َوَل َيْعُزُب َعنُْه 
نَْت 

َ
ِعلُْم يَشٍء وَُهَو بُِكلِّ يَشٍء َُمِيٌط وَُهَو لََعَ ُُكِّ يَشٍء َرِقيٌب أ

ُد الَْفرُْد  نَْت اَلَحُد الُْمتَوَحِّ
َ
ُ َل ِإَلَ إَِل أ ُ َل ِإَلَ اَّلله نَْت اَّلله

َ
الُْمتََفرُِّد َوأ

نَْت 
َ
ُ َوأ ُم الَْكِبُْي الُْمَتَكَبِّ ُم الَْعِظيُم الُْمتََعظِّ نَْت الَْكِريُم الُْمَتَكرِّ

َ
إَِل أ

ُ َل إَِلَ  نَْت اَّلله
َ
ِديُد الِْمَحاِل َوأ نَْت الَْعِّلُّ الُْمتََعاِل الشه

َ
ُ َل إَِلَ إَِل أ اَّلله

نَْت 
َ
نَْت إَِل أ

َ
ُ َل ِإَلَ إَِل أ نَْت اَّلله

َ
الرهْْحُن الرهِحيُم الَْعِليُم اْْلَِكيُم َوأ

نَْت الَْكِريُم 
َ
ُ َل إَِلَ ِإَل أ نَْت اَّلله

َ
ِميُع ابْلَِصُْي الَْقِديُم اْْلَِبُْي َوأ السه

ُل  نَْت اَلوه
َ
ُ َل إَِلَ ِإَل أ نَْت اَّلله

َ
آئُِم اَلْدَوُم َوأ َحٍد اَلْكَرُم ادله

َ
َقبَْل ُُكِّ أ

اِِن ِِف ُعلُوِِّه  نَْت ادله
َ
ُ َل إَِلَ إَِل أ نَْت اَّلله

َ
َواْلِخُر َبْعَد ُُكِّ َعَدٍد َوأ

نَْت ُذو ابْلََهآِء َوالَْمْجِد 
َ
ُ َل إَِلَ إَِل أ نَْت اَّلله

َ
َوالَْعاِِل ِِف ُدنُوِِّه َوأ

ُ َل إِ  نَْت اَّلله
َ
َيآِء َواْْلَْمِد َوأ َت اَلْشيَآَء َوالِْكَْبِ

ْ
نَْشأ

َ
ي أ ِ نَْت اَّله

َ
َلَ إَِل أ

ِمْن ِغِْي ِسنٍْخ وََصوهرَْت َما َصوهرَْت ِمْن َغْْيِ ِمثَاٍل َواْبتََدْعَت 
رَْت ُُكه يَشٍء َتْقِديراً  ي قَده ِ نَْت اَّله

َ
الُْمبْتََدََعِت بَِل اْحِتَذآٍء أ

َْت ُُكه يَشٍء تَيِْسْياً وََدبهْرَت َما ي لَْم  َويَسه ِ نَْت اَّله
َ
ُدونََك تَْدبَِْيا أ

ْمِرَك َوِزيٌر َولَْم يَُكْن 
َ
يٌك َولَْم يَُواِزرَْك ِِف أ يُِعنَْك لََعَ َخلِْقَك َْشِ
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رَْدَت 
َ
رَْدَت فَاَكَن َحتْماً َمآ أ

َ
ي أ ِ نَْت اَّله

َ
لََك ُمَشاِهٌد َوَل نَِظٌْي أ

 فَاَكَن نِْصفاً َما َحَكْمَت َوقََضيَْت فَاَكَن َعْدًَل َما قََضيَْت وََحَكْمَت 
ِي َل ََيِْويَك َماَكٌن َولَْم َيُقْم لُِسلَْطانَِك ُسلَْطاٌن َولَْم ُيْعِيَك  نَْت اَّله

َ
أ

ْحَصيَْت ُُكه يَشٍء َعَدداً وََجَعلَْت ِلُُكِّ 
َ
ي أ ِ نَْت اَّله

َ
بُْرَهاٌن َوَل َبيَاٌن أ

رَْت ُُكه يَشٍء َتْقِديراً  َمداً َوَقده
َ
ي قََُصَِت اَلوَْهاُم يَشٍء أ ِ نَْت اَّله

َ
 أ

َعْن َذاتِيهِتَك وََعَجَزِت اَلْفَهاُم َعْن َكيِْفيهِتَك َولَْم تُْدرِِك اَلبَْصاُر 
ي َل ُُتَدُّ َفتَُكوَن ََمُْدوداً ولَْم ُتَمثهْل  ِ نَْت اَّله

َ
يْنِيهِتَك أ

َ
َموِْضَع أ

ِي َل ِضده َمَعَك َفتَُكوَن َموُْجوداً َولَْم تََِلْ َفَتُكوَن مَ  نَْت اَّله
َ
ْولُوداً أ

ي  ِ نَْت اَّله
َ
َفيَُعانَِدَك َوَل ِعْدَل لََك َفيُاَكثَِرَك َوَل نِده لََك َفُيَعارَِضَك أ

ْحَسَن ُصنَْع َما َصَنَع 
َ
 َواْخَُتََع َواْستَْحَدَث َواْبتََدَع َوأ

َ
اْبتََدأ

نََك، َوأْسىَن ِِف اَل
ْ
َجله َشأ

َ
ْصَدَع ُسبَْحانََك َمآ أ

َ
َماِكِن َماَكنََك، َوأ

لَْطَفَك، َورَُءوٍف َمآ 
َ
بِاْْلَقِّ فُْرَقانََك، ُسبَْحانََك ِمْن لَِطيٍف َمآ أ

ْمنََعَك، 
َ
ْعَرَفَك، ُسبَْحانََك ِمْن َمِليٍك َمآ أ

َ
فََك، وََحِكيٍم َمآ أ

َ
ْرأ

َ
أ

ْرَفَعَك، ُذو ابْلََهآِء 
َ
وَْسَعَك، َوَرِفيٍع َمآ أ

َ
َوالَْمْجِد وََجَواٍد َمآ أ

َيآِء َواْْلَْمِد ُسبَْحانََك بََسْطَت بِاْْلَْْيَاِت يََدَك وَُعِرفَِت  َوالِْكَْبِ
ْو ُدْنَيا وََجَدَك ُسبَْحانََك 

َ
يٍن أ الِْهَدايَُة ِمْن ِعنِْدَك َفَمِن اتْلََمَسَك دِلِ

َك َخَضَع لََك َمْن َجَرى ِِف ِعلِْمَك وََخَشَع ِلَعَظَمِتَك َما ُدوَن َعرْشِ 
َواْنَقاَد لِلتهْسِليِم لََك ُُكُّ َخلِْقَك ُسبَْحانََك َل ُُتَسُّ َوَل َُتَسُّ َوَل 
ُتَمسُّ َوَل تَُكاُد َوَل ُتَماُط َوَل ُتنَاَزُع َوَل َُتَارَى َوَل ُتَمارَى َوَل 
نَْت ََحٌّ 

َ
ْمُرَك رََشٌد َوأ

َ
 َُتَاَدُع َوَل ُتَماَكُر ُسبَْحانَك َسِبيلَُك َجَدٌد َوأ

َصَمٌد ُسبَْحانََك قَْولَُك ُحْكٌم َوقََضآُؤَك َحتٌْم َوإَِراَدتُك َعْزٌم 
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َل ِلََكَِماتَِك ُسبَْحانََك بَاِهَر  ُسبَْحانََك َل َراده لَِمِشيهِتَك َوَل ُمبَدِّ
َماَواِت بَاِرَئ النهَسَماِت لََك اْْلَْمُد َْحْداً يَُدوُم  اْليَاِت فَاِطَر السه

َولََك اْْلَْمُد َْحْداً َخادِلاً بِِنْعَمِتَك َولََك اْْلَْمُد َْحْداً يَُوازِي بَِدَواِمَك 
ُصنَْعَك َولَك اْْلَْمُد َْحْداً يَِزيُد لََعَ رَِضاَك َولََك اْْلَْمُد َْحْداً َمَع 
َْحِْد ُُكِّ َحاِمٍد وَُشْكراً َيْقَُصُ عنُْه ُشْكُر ُُكِّ َشاِكٍر َْحْداً َل يَنْبَِِغ 

ُل َويُْسَتْدىَع إِ  َل لََك َوَل ُيتََقرهُب بِِه إَِل ِإََلَْك َْحْداً يُْستََداُم بِِه اَلوه
ْضَعافاً 

َ
بِِه َدَواُم اْلِخِر َْحْداً َيتََضاَعُف لََعَ ُكُروِر اَلْزِمنَِة َوَيََتَايَُد أ

ْحَصتُْه ُمَُتَاِدفًَة َْحْداً َيْعِجُز َعْن ِإْحَصآئِِه اْْلََفَظُة َوَيِزيُد لََعَ 
َ
 َمآ أ

ِِف ِكتَابَِك الَْكتََبُة َْحْداً يَُواِزُن َعرَْشَك الَْمِجيَد َوُيَعاِدُل ُكرِْسيهَك 
يَْك ثََوابُُه َويَْستَْغِرُق ُُكه َجَزآٍء َجَزآُؤُه َْحْداً  ِفيَع َْحْداً يَْكُمُل دَلَ الره

 انلِّيهِة ِفيِه َْحْداً لَْم ََيَْمْدَك َظاِهُرُه َوْفٌق بِلَاِطِنِه َوَباِطنُُه َوْفٌق لِِصْدقِ 
َحٌد ِسَواَك فَْضلَُه َْحْداً ُيَعاُن َمِن اْجتََهَد ِِف 

َ
َخلٌْق ِمثْلَُه َوَل َيْعرُِف أ

ْغَرَق نَزَْعً ِِف تَْوِفَيِتِه َْحْداً ََيَْمُع َما َخلَْقَت ِمَن 
َ
َتْعِديِدهِ َوُيَؤيهُد َمْن أ

قَْرُب إََِل  اْْلَْمِد َوَينَْتِظُم َمآ
َ
نَْت َخاِلُقُه ِمْن َبْعُد َْحْداً َل َْحَْد أ

َ
أ

ْن ََيَْمُدَك بِِه َْحْداً يُوِجُب بَِكَرِمَك  ْْحََد ِممه
َ
قَْولَِك ِمنُْه َوَل أ

ُب  الَْمِزيَد بُِوفُورِهِ و تَِصلُُه بَِمِزيٍد َبْعَد َمِزيٍد َطْوًَل ِمنَْك َْحْداً ََيِ
ٍد ِلَكَرِم وَْجِهَك َوُيقَ  ٍد َوآِل َُمَمه ابُِل ِعزه َجَللَِك رَبِّ َصلِّ لََعَ َُمَمه

فَْضَل َصلََواتَِك َوَبارِْك 
َ
ِم الُْمَقرهِب أ الُْمنْتََجِب الُْمْصَطىَف الُْمَكره

ٍد  ْمَتَع رََْحَاتَِك رَبِّ َصلِّ لََعَ َُمَمه
َ
ْم َعلَيِْه أ َتمه بََراَكتَِك َوتَرَحه

َ
َعلَيِْه أ

ْزََك ِمنَْها وََصلِّ َعلَيِْه َصَلًة  َوآِلِ 
َ
َصَلًة َزاِكيًَة َل تَُكوُن َصَلٌة أ

ْنََم ِمنَْها وََصلِّ َعلَيِْه َصَلًة َراِضيًَة َل 
َ
نَاِميًَة َل تَُكوُن َصَلٌة أ
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ٍد َوآِلِ َصَلًة تُرِْضيُه َوتَِزيُد  تَُكوُن َصَلٌة فَْوَقَها رَبِّ َصلِّ لََعَ َُمَمه
ُه وََصلِّ َعلَيِْه َصَلًة تُرِْضيَك َوتَِزيُد لََعَ رَِضاَك َلُ وََصلِّ لََعَ رَِضا

ْهًَل رَبِّ َصلِّ 
َ
َعلَيِْه َصَلًة َل تَْرىَض َلُ إَِل بَِها َوَل تََرى َغْْيَُه لََهآ أ

ٍد َوآِلِ َصَلًة َُتَاِوُز رِْضَوانََك َوَيتهِصُل اتَِّصالَُها بَِبَقآئَِك َوَل  لََعَ َُمَمه
ٍد َوآِلِ َصَلًة تَنْتَِظُم  َينَْفُد َكَما َل َتنَْفُد َُكَِماتَُك رَبِّ َصلِّ لََعَ َُمَمه
ْهِل َطاَعِتَك َوتَْشتَِمُل 

َ
نِْبَيآئَِك َورُُسِلَك َوأ

َ
َصلََواِت َمَلئَِكِتَك َوأ

ْهِل إَِجابَِتَك َوََتْتَ 
َ
ِمُع لََعَ لََعَ َصلََواِت ِعبَاِدَك ِمْن ِجنَِّك َوإِنِْسَك َوأ

ْصنَاِف َخلِْقَك رَبِّ َصلِّ َعلَيِْه 
َ
َت ِمْن أ

ْ
َت َوَبَرأ

ْ
َصَلِة ُُكِّ َمْن َذَرأ

َنَفٍة وََصلِّ َعلَيِْه ولَََعَ 
ْ
يُط بُِكلِّ َصَلٍة َساِلَفٍة َوُمْستَأ َوآِلِ َصَلًة ُُتِ

لََواٍت آِلِ َصَلًة َمرِْضيهًة لََك َولَِمْن ُدونََك َوتُنِْشُئ َمَع َذلَِك َص 
لََواِت ِعنَْدَها َوتَِزيُدَها لََعَ ُكُروِر اَليهاِم  تَُضاِعُف َمَعَها تِلَْك الصه
ْهِل 

َ
َطآئِِب أ

َ
َها َغْْيَُك رَبِّ َصلِّ لََعَ أ ِزَياَدًة ِِف تََضاِعيَف َل َيُعدُّ

ْمِرَك وََجَعلْتَُهْم َخَزنََة ِعلِْمَك وَحَ 
َ
َتُهْم ِِل يَن اْخَُتْ ِ َفَظَة ِديِنَك بَيِْتِه اَّله

ْرَتُهْم ِمَن الرِّْجِس  رِْضَك وَُحَجَجَك لََعَ ِعبَاِدَك َوَطهه
َ
وَُخلََفآَءَك ِِف أ

نَِس َتْطِهْياً بِإَِراَدتَِك وََجَعلْتَُهُم الْوَِسيلََة إََِلَْك َوالَْمْسلََك إََِل  َوادله
ٍد َوآِلِ َصَلًة َُتِْزُل  لَُهْم بَِها ِمْن ُِنَِلَك  َجنهِتَك رَبِّ َصلِّ لََعَ َُمَمه

َوَكَراَمِتَك َوتُْكِمُل لَُهُم اَلْشيَآَء ِمْن َعَطايَاَك َونََواِفِلَك َوتَُوفُِّر 
َعلَيِْهُم اْْلَظه ِمْن َعَوآئِِدَك َوفََوآئِِدَك رَبِّ َصلِّ َعلَيِْه وََعلَيِْهْم َصَلًة 

َمِدَها وَ 
َ
لَِها َوَل اَغيََة ِِل وه

َ
َمَد ِِف أ

َ
َل نَِهايََة ِْلِخرَِها رَبِّ َصلِّ َل أ

َعلَيِْهْم ِزنََة َعرِْشَك َوَما ُدونَُه َوِمْلَء َسَماَواتَِك َوَما فَْوَقُهنه وََعَدَد 
ُبُهْم ِمنَْك ُزلىَْف َوتَُكوُن  رَِضيَك َوَما َُتْتَُهنه َوَما بَيَْنُهنه َصَلًة ُتَقرِّ

َ
أ
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يهْدَت ِدينََك لََك َولَُهْم رىًِض َوُمتهِصلًَة بِنَ 
َ
بَداً اللهُهمه إِنهَك أ

َ
َظآئِرِهنه أ

ْن 
َ
َقْمتَُه َعلَماً ِلِعبَاِدَك َوَمنَاراً ِِف بَِلِدَك َبْعَد أ

َ
َواٍن بِإَِماٍم أ

َ
ِِف ُُكِّ أ

ِريَعَة إََِل رِْضَوانَِك َوافَُْتَْضَت  وََصلَْت َحبْلَُه ِِبَبِْلَك وََجَعلْتَُه اَّله
َواِمِرهِ َواَِلنِْتَهآِء ِعنَْد َطاَعتَُه وََحذه 

َ
َمْرَت بِاْمِتثَاِل أ

َ
رَْت َمْعِصَيتَُه َوأ

ٌر َفُهَو ِعْصَمُة  خِّ
َ
َر َعنُْه ُمتَأ خه

َ
ٌم َوَل َيتَأ َمُه ُمتََقدِّ ن َل َيتََقده

َ
َنْهِيِه َوأ

 َ ِكنَي َوَبَهآُء الَْعال ِمنَي الَلئِِذيَن َوَكْهُف الُْمْؤِمِننَي وَُعْرَوُة الُْمتََمسِّ
ْوِزْعنَا ِمثْلَُه ِفيِه 

َ
ْنَعْمَت بِِه َعلَيِْه َوأ

َ
ْوِزْع لَِوَِلَّك ُشْكَر َمآ أ

َ
اللهُهمه فَأ

ِعنُْه بُِرْكِنَك 
َ
نَْك ُسلَْطاناً نَِصْياً َواْفتَْح َلُ َفتْحاً يَِسْياً َوأ َوآتِِه ِمْن دَلُ

ْزرَُه َوقَوِّ َعُضَدُه َوَراِعِه 
َ
ْفِظَك اَلَعزِّ َواْشُدْد أ ِه ِِبِ بَِعيِْنَك َواْْحِ

قِْم بِِه ِكتَابََك 
َ
ُه بَِمَلئَِكِتَك َواْمُدْدُه ِِبُنِْدَك اَلْغلَِب َوأ َوانَُْصْ

آئَِعَك وَُسََنَ رَُسولَِك َصلََواتَُك اللهُهمه َعلَيِْه َوآِلِ  وَُحُدوَدَك َوَْشَ
الُِموَن ِمْن َمَعالِمِ  َماتَُه الظه

َ
َْحِ بِِه َمآ أ

َ
 ِديِنَك َواْجُل بِِه َصَدآَء َوأ

ِزْل بِِه انلهاِكِبنَي 
َ
آَء ِمْن َسِبيِلَك َوأ ه بِْن بِِه الُّضه

َ
اْْلَْوِر َعْن َطِريَقِتَك َوأ

ْوَِلَآئَِك 
َ
ِلْن َجانِبَُه ِِل

َ
اِطَك َواَْمَْق بِِه ُبَغاَة قَْصِدَك ِعوَجاً َوأ َعْن َِصَ

ْعَدآئَِك َوهَ 
َ
َفُه َوَُتَنُّنَُه َوابُْسْط يََدُه لََعَ أ َفتَُه َورَْْحَتَُه َوَتَعطُّ

ْ
ْب نَلَا َرأ

تِِه  َواْجَعلْنَا َلُ َساِمِعنَي ُمِطيِعنَي َويِف رَِضاُه َساِعنَي َوإََِل نَُْصَ
َوالُْمَداَفَعِة َعنُْه ُمْكِنِفنَي َوإََِلْك َوإََِل رَُسولَِك َصلََواتَُك اللهُهمه َعلَيِْه 

فِنَي بَِمَقاِمِهُم َوآِلِ بَِذلَِك  ْوَِلَآئِِهُم الُْمْعَُتِ
َ
بنَِي اللهُهمه وََصلِّ لََعَ أ ُمتََقرِّ

الُْمتهِبِعنَي َمنَْهَجُهُم الُْمْقتَِفنَي آثَارَُهُم الُْمْستَْمِسِكنَي بُِعْرَوتِِهُم 
نَي بِإَِماَمِتِهُم الُْمَسلِِّمنيَ  ِكنَي بِِوَليَِتِهُم الُْمْؤَتمِّ ْمرِِهُم  الُْمتََمسِّ

َ
ِِل

ْعُينَُهُم 
َ
يَن إََِلِْهْم أ يهاَمُهُم الَْمآدِّ

َ
الُْمْجتَِهِديَن ِِف َطاَعِتِهُم الُْمنْتَِظِريَن أ
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آِِئَاِت  اِكيَاِت انلهاِميَاِت الَْغاِديَاِت الره لََواِت الُْمبَاَراَكِت الزه الصه
ْرَواِحِهْم َوامْجَْع لََعَ 

َ
ْصِلْح لَُهْم وََسلِّْم َعلَيِْهْم ولَََعَ أ

َ
ْمَرُهْم َوأ

َ
 اتلهْقوَى أ

اُب الرهِحيُم وََخْْيُ الَْغافِِريَن  نَْت اتلهوه
َ
ُشُؤوَنُهْم َوتُْب َعلَيِْهْم إِنهَك أ

نَي اللهُهمه  اِْحِ رَْحَم الره
َ
َلِم بِرَْْحَِتَك يَآ أ َواْجَعلْنَا َمَعُهْم ِِف َداِر السه

ْمتَُه نَََشَْت ِفيِه رَْْحَتََك َهَذا يَْوُم َعَرفََة يَْوٌم َْشه  ْمَتُه َوَعظه ْفتَُه َوَكره
لَْت بِِه لََعَ  ْجَزلَْت ِفيِه َعِطيهتََك َوَتَفضه

َ
َوَمنَنَْت ِفيِه بَِعْفوَِك َوأ

ْنَعْمَت َعلَيِْه َقبَْل َخلِْقَك َلُ َوَبْعَد 
َ
ي أ ِ نَا َعبُْدَك اَّله

َ
ِعبَاِدَك اللهُهمه َوأ

َك وََعَصْمَتُه َخلِْقَك إِ  ْقَتُه ِْلَقِّ يِنَك َوَوفه ْن َهَدْيتَُه دِلِ يهاُه فََجَعلْتَُه ِممه
ْوَِلَآئَِك َوُمَعاَداِة 

َ
رَْشْدتَُه لُِمَواَلِة أ

َ
ْدَخلَْتُه ِِف ِحْزبَِك َوأ

َ
ِِبَبِْلَك َوأ

تَِمْر َوزََجْرتَُه فَلَْم يَْْنَِجرْ 
ْ
َمْرتَُه فَلَْم يَأ

َ
ْعَدآئَِك ُثمه أ

َ
َوَنَهيْتَُه َعْن  أ

ْمَرَك ِإََل َنْهِيَك َل ُمَعانََدًة لََك َوَل اْسِتْكَباراً 
َ
َمْعِصيَِتَك فََخالََف أ

ََعنَُه لََعَ َذلَِك 
َ
ْرتَُه َوأ َعلَيَْك بَْل َدََعُه َهَواُه إََِل َما َزيهلْتَُه َوإََِل َما َحذه

قَْدَم َعلَيِْه ََعِرفاً 
َ
بَِوِعيِدَك َراِجياً ِلَعْفوَِك َواثِقاً  َعُدوَُّك وََعُدوُُّه فَأ

نَا 
َ
َل َيْفَعَل وََهآ أ

َ
َحقه ِعَباِدَك َمَع َما َمنَنَْت َعلَيِْه أ

َ
بِتََجاُوزَِك َواَكَن أ

فاً بَِعِظيٍم  َذا بنَْيَ يََديَْك َصاِغراً َذَِلًَل َخاِضعاً َخاِشعاً َخآئِفاً ُمْعَُتِ
لْتُُه وَجَ  نُوِب َُتَمه ْمتُُه ُمْستَِجْياً ِمَن اَّلُّ ِليٍل ِمَن اْْلََطايَا اْجَُتَ

ٌْي َوَل  ُْيِِن ِمنَْك َُمِ نهُه َل َُيِ
َ
بَِصْفِحَك َلئِذاً بِرَْْحَِتَك ُموقِناً أ

ه بَِما َتُعوُد بِِه لََعَ َمِن اقَُْتََف ِمْن  َيْمنَُعِِن ِمنَْك َمانٌِع َفُعْد ََعَ
ه بَِما ََتُ  ِدَك وَُجْد ََعَ لََْق بَِيِدهِ إََِلَْك ِمْن َعْفوَِك َتَغمُّ

َ
وُد بِِه لََعَ َمْن أ

لََك ِمْن  مه
َ
ْن َتُمنه بِِه لََعَ َمْن أ

َ
ه بَِما َل َيتََعاَظُمَك أ َواْمَُنْ ََعَ

نَاُل بِِه َحّظاً ِمْن 
َ
ُغْفَرانَِك َواْجَعْل ِِل ِِف َهَذا اَْلَْوِم نَِصيباً أ
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ِِن ِص  ا َينَْقِلُب بِِه الُْمَتَعبُِّدوَن لَك ِمْن رِْضَوانَِك َوَل تَُرده ْفراً ِممه
ْمُت  اِْلَاِت َفَقْد قَده ُموُه ِمَن الصه ْم َما َقده قَدِّ

ُ
ِعبَاِدَك َوإِِنِّ َوإِْن لَْم أ

تَيْتَُك ِمَن 
َ
تَوِْحيَدَك َوَنِْفَ اَلْضَداِد َواَلنَْداِد َواَلْشبَاهِ َعنَْك َوأ

َمرْ 
َ
بُْت إََِلَْك بَِما َل َيْقُرُب بِِه اَلبَْواِب الهِِت أ ْن تُْؤىَت ِمنَْها َوَتَقره

َ
َت أ

ُِّل  ْتَبْعُت َذلَِك بِاَلنَابَِة ِإََلَْك َواتلهَذل
َ
َحٌد ِمنَْك ِإَل بِاتلهَقرُِّب بِِه ُثمه أ

َ
أ

نِّ بَِك َواثلَِّقِة بَِما ِعنَْدَك وََشَفْعتُُه  َواَِلْسِتاَكنَِة لََك وَُحْسِن الظه
لََة اْْلَِقِْي 

َ
تْلَُك َمْسأ

َ
يُب َعلَيِْه َراِجيَك وََسأ ي قَله َما ََيِ ِ بِرََجآئَِك اَّله

َِلِل ابْلَآئِِس الَْفِقِْي اْْلَآئِِف الُْمْستَِجِْي َوَمَع َذلَِك ِخيَفًة َوتََُّضَُّعً  اَّله
ينَ  ِ ِ الُْمتََكَبِّ َوَل ُمتَعاَِلاً بَِدآلهِة  َوَتَعوَُّذا َوتَلَوُّذاً َل ُمْستَِطيًَل بِتََكَبُّ

َقلُّ اَلقَلِّنَي 
َ
نَا َبْعُد أ

َ
افِِعنَي َوأ الُْمِطيِعنَي َوَل ُمْستَِطيًَل بَِشَفاَعِة الشه

ْو ُدوَنَها َفيَا َمْن لَْم ُيَعاِجِل الُْمِسيئِنَي 
َ
ِة أ ره َذلُّ اَلَذلِّنَي َوِمثُْل اَّله

َ
َوأ

فِنَي َوَيا َمنْ  ُل بِإِْنَظاِر َوَل َينَْدُه الُْمُْتَ  َيُمنُّ بِِإقَالَِة الَْعاثِِريَن َوَيتََفضه
قَْدَم 

َ
ي أ ِ نَا اَّله

َ
نَا الُْميِسُء الُْمْعَُتُِف اْْلَاِطُئ الَْعاثُِر أ

َ
اْْلَاِطئِنَي أ

ي اْستَْخىَف ِمْن  ِ نَا اَّله
َ
داً أ ي َعَصاَك ُمتََعمِّ ِ نَا اَّله

َ
ئاً أ َعلَيَْك َُمَُْتِ

ي لَْم يَْرَهْب ِعبَاِدَك َوَباَرزَ  ِ نَا اَّله
َ
ِمنََك أ

َ
ي َهاَب ِعبَاَدَك َوأ ِ نَا اَّله

َ
َك أ

َسَك أنَا اْْلَاِِن لََعَ َنْفِسِه أنَا الُْمْرَتَهُن بِبَِليهِتِه 
ْ
َسْطَوتََك َولَْم ََيَْف بَأ

ِويُل الَْعنَآِء ِِبَقِّ َمِن اْنتََجبَْت ِمْن خَ  نَا الطه
َ
لِْقَك أنَا الَْقِليُل اْْلَيَآِء أ

َوبَِمِن اْصَطَفيْتَُه نِلَْفِسَك ِِبَقِّ َمِن اْخَُتَْت ِمْن بَِريهِتَك َوَمِن 
نَِك ِِبَقِّ َمْن وََصلَْت َطاَعتَُه بَِطاَعِتَك َوَمْن َجَعلَْت 

ْ
اْجتَبَيَْت لَِشأ

َمْعِصيَتَُه َكَمْعِصيَِتَك ِِبَقِّ َمْن قََرنَْت ُمَواَلتَُه بُِمَواَلتَِك َوَمْن 
ُد بِِه َمْن نُ  ْدِِن ِِف يَْوِِم َهَذا بَِما َتتََغمه ْطَت ُمَعاَداتَُه بُِمَعاَداتَِك َتَغمه
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ًَل وَََعَذ بِاْسِتْغَفارَِك تَآئِباً َوتََولهِِن بَِما َتتََوىله بِِه  َر إََِلَْك ُمَتنَصِّ
َ
َجأ

يَْك َوالَْماَكنَِة ِمنَْك َوتَ  لىَْف دَلَ ْهَل َطاَعِتَك َوالزُّ
َ
ُد بِِه أ ْدِِن بَِما َتتَوَحه وَحه

ْجَهَدَها ِِف َمرَْضاتَِك َوَل 
َ
ْتَعَب َنْفَسُه ِِف َذاتَِك َوأ

َ
َمْن َوََف بَِعْهِدَك َوأ

ي َطْورِي ِِف ُحُدوِدَك َوَُمَاَوَزِة  تَُؤاِخْذِِن بِتَْفِريِطي ِِف َجنِْبَك َوَتَعدِّ
ْحاَكِمَك َوَل تَْسَتْدرِْجِِن بِإِْمَلئَِك ِِل 

َ
 اْسِتْدَراَج َمْن َمَنَعِِن َخْْيَ َما أ

ْكَك ِِف ُحلُوِل نِْعَمِتِه ِِب َوَنبِّْهِِن ِمْن َرقَْدِة الَْغافِِلنَي  ِعنَْدُه َولَْم يََْشَ
فِنَي َوَنْعَسِة الَْمْخُذوِلنَي وَُخْذ بَِقلِِْب إََِل َما اْستَْعَملَْت  وَِسنَِة الُْمْسِ

بَْدَت بِِه الُْمتََعبِِّديَن َواْستَنَْقْذَت بِِه الُْمتََهاِونِنَي بِِه الَْقانِِتنَي َواْستَعْ 
ي ِمنَْك  ا ُيبَاِعُدِِن َعنَْك َوََيُوُل َبيِِْن َوَبنْيَ َحظِّ ِعْذِِن ِممه

َ
َوأ

ْل ِِل َمْسلََك اْْلَْْيَاِت إََِلَْك  يَْك وََسهِّ َحاِوُل دَلَ
ُ
آ أ ِِن َعمه َوَيُصدُّ

رَْدَت َواملَْساَبَقَة إََِلْ 
َ
َة ِفيَها لََعَ َمآ أ َمْرَت َوالُْمَشآحه

َ
َها ِمْن َحيُْث أ

وَْعْدَت َوَل 
َ
نَي بَِمآ أ َوَل َتْمَحْقِِن ِِف َمْن َتْمَحُق ِمَن الُْمْستَِخفِّ

ِِن ِِف َمْن  ْ ُتْهِلْكِِن َمَع َمْن ُتْهِلُك ِمَن الُْمتََعرِِّضنَي لَِمْقِتَك َوَل ُتتََبِّ
 ْ ُ ِمَن ال ُمنَْحِرفِنَي َعْن ُسبُِلَك َوَْنِِِّن ِمْن َغَمَراِت الِْفتْنَِة ُتتََبِّ

ْخِذ اَلْمَلِء وَُحْل َبيِِْن 
َ
ِجْرِِن ِمْن أ

َ
وََخلِّْصِِن ِمْن لََهَواِت ابْلَلَْوى َوأ

َوَبنْيَ َعُدوٍّ يُِضلُِِّن وََهًوى يُوبُِقِِن َوَمنَْقَصٍة تَْرَهُقِِن َوَل ُتْعرِْض 
 َمْن َل تَْرىَض َعنُْه َبْعَد َغَضِبَك َوَل تُْؤيِْسِِن ِمَن َعِنِّ إِْعَراَض 

ه الُْقنُوُط ِمْن رَْْحَِتَك َوَل َتْمتَِحِنِّ بَِما َل  اَلَمِل ِفيَك َفيَْغِلَب ََعَ
لُِنيِه ِمْن فَْضِل ََمَبهِتَك َوَل تُرِْسلِِْن  ا ُُتَمِّ َطاقََة ِِل بِِه َفتَبَْهَظِِن ِممه

إِرَْساَل َمْن َل َخْْيَ ِفيِه َوَل َحاَجَة بَِك إََِلِْه َوَل إِنَابََة َلُ ِمْن يَِدَك 
َوَل تَْرِم ِِب َرِْمَ َمْن َسَقَط ِمْن َعنْيِ رََِعيَِتَك َوَمِن اْشَتَمَل َعِليِه 
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اْْلِْزُي ِمْن ِعنِْدَك بَْل ُخْذ بِيَِدي ِمْن َسْقَطِة الُْمَُتَدِّيَن َووَْهلَِة 
ا اْبتَلَيَْت الُْمتََعسِّ  ِفنَي َوَزلهِة الَْمْغُروِريَن َوَورَْطِة الَْهاِلِكنَي وَََعفِِِن ِممه

ْنَعْمَت 
َ
بِِه َطبََقاِت َعِبيِدَك َوإَِمآئَِك َوَبلِّْغِِن َمبَاِلَغ َمْن ُعِنيَت بِِه َوأ

يْتَُه َسِعيَدا َوَط  يداً َوتََوفه َعْشَتُه َْحِ
َ
قِِْن َطْوَق َعلَيِْه َورَِضيَت َعنُْه فَأ وِّ

ْشِعْر قَلِِْبَ 
َ
اَكِت َوأ ا َُيِْبُط اْْلَسَناِت َوَيْذَهُب بِالََْبَ اَلقَْلِع َعمه

يِّئَاِت َوفََواِضِح اْْلَْوَباِت َوَل تَْشَغلِِْن بَِما  اَِلزِْدَجاَر َعْن َقبَآئِِح السه
نْ 
َ
ا َل يُرِْضيَك َعِنِّ َغْْيُُه َوأ ْدِرُكُه إَِل بَِك َعمه

ُ
ِزْع ِمْن قَلِِْب ُحبه َل أ

ا ِعنَْدَك َوتَُصدُّ َعِن ابِْتَغآِء الْوَِسيلَِة إََِلَْك  ُدْنيَا َدِنيهٍة َتنىَْه َعمه
َوتُْذِهُل َعِن اتلهَقرُِّب ِمنَْك َوَزيِّْن ِِلَ اتلهَفرَُّد بُِمَناَجاتَِك بِاللهيِْل 

ْشيَِتَك َوَتْقَطُعِِن َعْن َوانلهَهاِر وََهْب ِِل ِعْصَمًة تُْدِنيِِن ِمْن خَ 
ْْسِ الَْعَظائِِم وََهْب ِِلَ اتلهْطِهَْي ِمْن 

َ
ِِن ِمْن أ ُرُكوِب ََمَاِرِمَك َوَتُفكُّ

َباِل  بِلِِْن بِِسْ ْذِهْب َعِنِّ َدَرَن اْلََطايَا َوَْسْ
َ
َدنَِس الِْعْصيَاِن َوأ

يه ََعِفَيِتَك َورَدِِِّن رَِدآَء ُمَعاَفاتَِك وََجلِّلِِْن  َسَوابَِغ َنْعَمآئَِك َوَظاِهْر دَلَ
ِعِنِّ لََعَ َصاِلِح 

َ
يِّْدِِن بِتَْوِفيِقَك َوتَْسِديِدَك َوأ

َ
فَْضلََك َوَطْولََك َوأ

انلِّيهِة َوَمْرِِضِّ الَْقْوِل َوُمْسَتْحَسِن الَْعَمِل َوَل تَِكلِِْن إََِل َحْويِل 
تَِك َوَل  ِِت ُدوَن َحْولَِك َوقُوه َُتِْزِِن يَْوَم َتبَْعثُِِن لِِلَقآئَِك َوَل َوقُوه

ْوَِلَآئَِك َوَل تُنِْسِِن ِذْكَرَك َوَل تُْذِهْب َعِنِّ 
َ
َتْفَضْحِِن بنَْيَ يََدْي أ

ْهِو ِعنَْد َغَفَلِت اْْلَاِهِلنَي  ْحَواِل السه
َ
لِْزْمِنيِه ِِف أ

َ
ُشْكَرَك بَْل أ

ثِِْنَ بَِمآ
ُ
ْن أ

َ
ْوزِْعِِن أ

َ
ْسَدْيتَُه ِإَِله  ِْلَلئَِك َوأ

َ
ْعَُتَِف بَِمآ أ

َ
ْوََلْتَِنيِه َوأ

َ
أ

اِغِبنَي وََْحِْدي إِيهاَك فَْوَق َْحِْد  َواْجَعْل َرْغبَِِت ِإََلَْك فَْوَق َرْغبَِة الره
ْسَدْيُتُه 

َ
اْْلَاِمِديَن َوَل ََتُْذلِِْن ِعنَْد فَاقَِِت إََِلَْك َوَل ُتْهِلْكِِن بَِمآ أ



 مناسک حج  ............................................................................  250

 

بَْهِِن بَِما َجبَْهَت بِِه الُْمَعانِِديَن لََك َفإِِنِّ لََك ُمَسلٌِّم إََِلَْك َوَل ََتْ 
ْهُل 

َ
ْعوَُد بِاَلْحَساِن َوأ

َ
ْوىَل بِالَْفْضِل َوأ

َ
نهَك أ

َ
َة لََك َوأ نه اْْلُجه

َ
ْعلَُم أ

َ
أ

ْن ُتعَ 
َ
ْوىَل ِمنَْك بِأ

َ
ْن َتْعُفَو أ

َ
نهَك بِأ

َ
ْهُل الَْمْغِفَرِة َوأ

َ
اِقَب اتلهْقوَى َوأ

ْحِيِِن َحيَاًة َطيِّبًَة 
َ
ْن تَْشَهَر فَأ

َ
قَْرُب ِمنَْك إََِل أ

َ
ْن تَْسُُتَ أ

َ
نهَك بِأ

َ
َوأ

ِحبُّ ِمْن َحيُْث َل آِِت َما تَْكَرُه َوَل 
ُ
ِريُد َوَتبْلُُغ َمآ أ

ُ
تَنْتَِظُم بَِمآ أ

ِمتِِْن ِميتََة َمْن يَْسََع نُورُُه 
َ
ْرتَِكُب َما َنَهيَْت َعنُْه َوأ

َ
بنَْيَ يََديِْه أ

ِِن ِعنَْد َخلِْقَك وََضْعِِن إَِذا  ِعزه
َ
ِّلِِْن بنَْيَ يََديَْك َوأ َوَعْن يَِميِنِه وََذل

ْن ُهَو َغِِنٌّ َعِنِّ  ْغِنِِن َعمه
َ
َخلَوُْت بَِك َواْرَفْعِِن بنَْيَ ِعبَاِدَك َوأ

ِعْذِِن ِمْن َشَماتَِة ا
َ
َلْعَدآِء َوِمْن ُحلُوِل َوزِْدِِن إََِلَْك فَاقًَة َوَفْقراً َوأ

لَْعَت َعلَيِْه ِمِنِّ بَِما  ْدِِن ِِف َما اطه لِّ َوالَْعَنآِء َتَغمه ابْلََلِء َوِمَن اَّلُّ
ُد بِِه الَْقاِدُر لََعَ ابْلَْطِش لَوَل ِحلُْمُه َواْلِخُذ لََعَ اْْلَِريَرِة لَْوَل  َيتََغمه

رَْدَت بَِقْوٍم فِتْنَةً 
َ
نَاتُُه َوإَِذآ أ

َ
 بَِك َوإِْذ لَْم أ

ِِن ِمنَْها لَِواذاً ْو ُسوءاً َفنَجِّ
َ
 أ

تُِقْمِِن َمَقاَم فَِضيحٍة ِِف ُدْنيَاَك فََل تُِقْمِِن ِمثْلَُه ِِف آِخَرتَِك َواْشَفْع 
َواِخرَها َوقَِديَم فََوآئِِدَك ِِبََواِدثَِها َوَل َتْمُدْد ِِل 

َ
َوآئَِل ِمَنِنَك بِأ

َ
ِِل أ

َعُه قَلِِْب َوَل َتْقرَْعِِن َقارَِعًة يَْذَهُب لََها َبَهآيِئ َوَل َمّداً َيْقُسو مَ 
ْجِلَها 

َ
تَُسْمِِن َخِسيَسًة يَْصُغُر لََها قَْدرَي َوَل نَِقيَصًة َُيَْهُل ِمْن أ

وِجُس ُدوَنَها اْجَعْل 
ُ
بِْلُس بَِها َوَل ِخيَفًة أ

ُ
َماَكِِن َوَل تَرُْعِِن َروَْعًة أ

يِدَك وََحَذِري ِمْن إِْعَذارَِك َوإِنَْذارَِك َورَْهبَِِت ِعنَْد َهيْبَِِت ِِف َوعِ 
ِد  تَِلَوِة آيَاتَِك َواْعُمْر ََلِّْل بِإِيَقاِِظ ِفيِه ِلِعَباَدتَِك َوَتَفرُِّدي بِاتلهَهجُّ
لََك َوََتَرُِّدي بُِسُكوِِن إََِلَْك َوإِنَْزاِل َحَوآئِِِّج بَِك َوُمَناَزلَِِت إِيهاَك ِِف 
ْهلَُها ِمْن َعَذابَِك َوَل 

َ
ا ِفيِه أ فاََكِك َرَقبَِِت ِمْن نَارَِك َوإَِجاَرِِت ِممه
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تََذْرِِن ِِف ُطْغَياِِن ََعِمهاً َوَل ِِف َغْمَرِِت َساِهياً َحَّته ِحنٍي َوَل 
َظَر ََتَْعلِِْن ِعَظًة لَِمِن اتهَعَظ َوَل نََكاًَل لَِمِن اْعَتََبَ َوَل فِتْنًَة لَِمْن نَ 

ْ ِِل  َوَل َتْمُكْر ِِب ِِف َمْن َتْمُكُر بِِه َوَل تَْستَبِْدْل ِِب َغْْيِي َوَل ُتَغْيِّ
ْل ِِل ِجْسماً َوَل َتتهِخْذِِن ُهُزواً ِْلَلِْقَك َوَل ُسْخِرّياً  اْسماً َوَل ُتبَدِّ

 إَِل بِاَِلنِْتَقامِ 
 إَِل لَِمرَْضاتَِك َوَل ُمْمتََهناً

وِْجْدِِن  لََك َوَل َتَبعاً
َ
لََك َوأ

بَرَْد َعْفوَِك وَحَلَوَة رَْْحَِتَك َوَروِْحَك َوَرَْيَانَِك وََجنهِة نَِعيِمَك 
ِذقِِْن َطْعَم الَْفَراِغ لَِما ُُتِبُّ بَِسَعٍة ِمْن َسَعِتَك َواَِلْجِتَهاِد ِفيَما 

َ
َوأ

ْفِِن بِتُْحَفٍة ِمْن ُُتُفَ  ُْتِ
َ
يَْك وَِعنَْدَك َوأ اتَِك َواْجَعْل َِتَاَرِِت يُْزِلُف دَلَ

قِِْن ِلَقآَءَك َوتُْب  ِخْفِِن َمَقاَمَك وََشوِّ
َ
ٍة َوأ ِِت َغْْيَ َخاِْسَ َراِِبًَة َوَكره

ه تَْوَبًة نَُصوحاً َل ُتبِْق َمَعَها ُذنُوباً َصِغَْيًة َوَل َكِبَْيًة َوَل تََذْر  ََعَ
يَرًة َوانَْزِع الْغِ  له ِمْن َصْدرِي لِلُْمْؤِمِننَي َمَعَها َعَلِنيًَة َوَل َْسِ

اِْلِنَي  ْعِطْف بَِقلِِْب لََعَ اْْلَاِشِعنَي َوُكْن ِِل َكَما تَُكوُن لِلصه
َ
َوأ

وََحلِِِّن ِحلَْيَة الُْمتهِقنَي َواْجَعْل ِِل لَِساَن ِصْدٍق ِِف الَْغابِِريَن وَِذْكراً 
ْم ُسبُوَغ نِْعَمِتَك نَاِمياً ِِف اْلِخِريَن َوَواِف ِِب َعرَْصَة اَلوه  ِلنَي َوَتمِّ

يه َواْمأل ِمْن فََوآئِِدَك يََديه وَُسْق َكَرآئَِم  ه َوَظاِهْر َكَراَماتَِها دَلَ ََعَ
نَاِن الهِِت  ْوَِلَآئَِك ِِف اْْلِ

َ
َمَواِهِبَك إَِِله وََجاِوْر ِِبَ اَلْطيَِبنَي ِمْن أ

ْصِفيَآئَِك وََجلِّلِِْن 
َ
ِة َزيهنْتََها ِِل آئَِف ُِنَِلَك ِِف الَْمَقاَماِت الُْمَعده  َْشَ

ِحبهآئَِك َواْجَعْل ِِل ِعنَْدَك َمِقيًَل آوِي إََِلِْه ُمْطَمِئّناً َوَمثَابًَة 
َ
ِِل

قَرُّ َعيْناً َوَل ُتَقايِْسِِن بَِعِظيَماِت اْْلََرآئِِر َوَل ُتْهِلْكِِن 
َ
َتبَوُُّءَها َوأ

َ
أ

آئِ  َ ِزْل َعِنِّ ُُكه َشكٍّ وَُشبَْهٍة َواْجَعْل ِِل ِِف اْْلَقِّ يَْوَم ُتبََّْل السه
َ
ُر َوأ

ه  ْجِزْل ِِل قَِسَم الَْمَواِهِب ِمْن نََوالَِك َوَوفِّْر ََعَ
َ
َطِريقاً ِمْن ُُكِّ رَْْحٍَة َوأ
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 بَِما ِعنَْدَك 
ُحُظوَظ اَلْحَساِن ِمْن ِإفَْضالَِك َواْجَعْل قَلِِْب َواثِقاً

ْستَْفراَغً لَِما ُهَو لََك َواْستَْعِملِِْن بَِما تَْستَْعِمُل بِِه َخالَِصتََك وََهِمِّ مُ 
ْْشِْب قَلِِْب ِعنَْد ُذُهوِل الُْعقوِل َطاَعتََك َوامْجَْع ِِلَ الِْغىَن 

َ
َوأ

نِينََة َوالَْعاِفيَ 
ْ
َمأ َعَة َوالطُّ َة َوالسه حه َعَة َوالُْمَعافَاَة َوالصِّ َة َوالَْعَفاَف َوادله

َوَل ُُتِْبْط َحَسنَاِِت بَِما يَُشوُبَها ِمْن َمْعِصَيِتَك َوَل َخلََواِِت بَِما 
َحٍد 

َ
ِب إََِل أ

لَ َيْعرُِض ِِل ِمْن نَزاََغِت فِتْنَِتَك وَُصْن وَْجِِه َعِن الطه
ِمَن الَْعالَِمنَي وَُذبهِِن َعِن اتْلَِماِس َما ِعنَْد الَْفاِسِقنَي َوَل ََتَْعلِِْن 

 ِ الِِمنَي َظِهْياً َوَل لَُهْم لََعَ ََمِْو ِكتَابَِك يَداً َونَِصْياً وَُحْطِِن ِمْن ل لظه
بَْواَب تَْوَبِتَك َورَْْحَِتَك 

َ
ْعلَُم ِحَياَطًة تَِقيِِن بَِها َواْفتَْح ِِل أ

َ
َحيُْث َل أ

 
َ
اِغِبنَي َوأ فَِتَك َوِرْزقَِك الَْواِسِع إِِنِّ إََِلَْك ِمَن الره

ْ
تِْمْم ِِل إِْنَعاَمَك َوَرأ

إِنهَك َخْْيُ الُْمنِْعِمنَي َواْجَعْل بَاِِقَ ُعْمِري ِِف اْْلَجِّ َوالُْعْمَرِة ابِْتَغآَء 
يِِّبنَي  ٍد َوآِلِ الطه ُ لََعَ َُمَمه وَْجِهَك يَا رَبه الَْعالَِمنَي وََصَّله اَّلله

بَ 
َ
َلُم َعلَيِْه وََعلَيِْهْم أ اِهِريَن َوالسه  .َد اْلبِِدينَ الطه
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و از جمله ادعیه مرویه: آن است که در روایت صحیح معاویه بن عمار، 
از حضرت صادق )علیه السالم( نقل شده که فرموده است: در روز عرفه 
نماز ظهرین را با سرعت بخوان و بین آنها جمع کن، تا خود را فارغ برای 

است، سپس می دعاء کنی، زیرا که روز عرفه روز دعاء و طلب حاجت 
آیی به موقف همراه با آرامش و وقار، پس حمد کن خدا را، و )ال اله اال 
الله( بگو، و تمجید نما خداوند را، و ثنای او را بجا آور، و صد مرتبه )الله 
اکبر( بگو، و صد مرتبه )الحمد لله(، و صد مرتبه )سبحان الله(، و صد 

دوست داری دعا کن، و سعی  مرتبه )قل هو الله احد( را بخوان، و آنچه
یت در دعاء نما، زیرا که روز عرفه روز دعا و طلب حاجت است، و  وجد 
از شیطان به خداوند پناه ببر، زیرا غافل نمودن شیطان انسان را از خداوند 

تر از هر غافل نمودن دیگر است، و بر حذر در روز عرفه، برای او محبوب
شای مردم نمائی، و رو به خود بیاور، و باش از اینکه خود را مشغول به تما

 خوانی این دعا را:قرار ده در دعاهایی که می
اللّهّم إِّن عبُدك فَل َتعلِن من أخيب وفدك، و أرحم »

 «.مسْيي إَلك من الفّج العميق
 دعا را:و همچنین این

ََعَ  اللهُهمه رَبه الَمشاِعر ُكِّها فُكه َرَقبَِت ِمن انلهاِر، َو أوِْسعْ »
 «.ِمْن ِرْزقَِك اْلََلِل، و اْدَرأ َعِّن َْشه فََسَقِة اِْلنِّ و اْلنِس 

 و می گویی:
 «.اللهُهمه َل تمُكْر ىب و َل َتَْدْعِن و َل تَْستَْدرِْجِن»

 و می گویی:
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اللُّهمه إِنِّ أسألَك ِبَْولَِك وُجوِدَك و َكِرمَك وَمّنَك و فضلَك، »
َع اْلاسبنَي، و  يا أْسَمَع السامعني، و يا أبََْصَ انلهاظريَن، و يا أْْسَ

ٍد و أْن َتْفَعَل ِب  اْحنَي، أن تَُصّلِّ َع َمَمٍد و آِل َممه يا أرَحَم الره
 و حوائج خود را بیان کن.« كذا و كذا

و قرار ده در دعاهائی که می خوانی اندعا را، در حالی که سرت را 
 بطرف آسمان بلند کنی:

ِن ما َمنَْعتَِن، اللهُهمه »  حاجِت إََلَْك الهِت إْن أعَطيْتَنيها لْم يَُُّضه
لَُك َخَلَص َرَقبَِت 

َ
ْسأ

َ
َوالِت إْن َمَنعتَنيها لْم َينَْفْعِن ما أْعَطيْتَِن، أ

 «.ِمَن انلهارِ 
 دعا را:و همچنین این

ِمَك، اللهُهمه إِنِّ َعبُْدَك َو ِملُْك ناِصيَِت ِبيَِدَك و أَجَّل بِِعلْ »
َقِن مِلا يُرضيَك َعِنِّ َو أْن تَُسلَِّم ِمىنِّ َمناِسِك الهِت  لَُك أن تَُوفِّ

َ
ْسأ

َ
أ

أَريْتَها خليلََك إبراهيَم صلواُت اَّلّلِ َعلَيه َو دلَلَْت َعلَيَْها نبيهَك 
 «.َمّمداً صَّّل اَّلّل عليه و آل

 دعا را:و همچنین این
ن رَضيَْت »  َعَملَْه و أَطلَْت ُعُمَرُه و أحيَيْتَُه اللهُهمه اجَعلِْن ممه

 «.َبْعَد اَلَْموِت حياًة َطيِّبَةً 
را رسول خدا  است که تعلیم فرمود آن و از جمله ادعیه مرویه: آن

)صلی الله علیه و آله( به علی )علیه السالم(، چنانچه معاویه بن عمار 
پس می  روایت نموده است از حضرت صادق )علیه السالم(، فرمود:

 گویی:
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يَك َلُ َلُ الُْملُْك َو َلُ اْْلَْمُد َُيىِْي َو » َل إَِل إَّل اهلُل وَْحَدُه َل َْشِ
يُِميُت َو يُِميُت َو َُيىِْي َو ُهَو ََحٌّ َلَيُموُت بَِيِدهِ اْلَْْيُ َو ُهَو لََع ُُكِّ 

ء َقِديرٌ   «.يَشْ
يَك َلُ » ُ وَْحَدُه َل َْشِ  َلُ الُْملُْك َو َلُ اْْلَْمُد َُيِِْي َو َل ِإَل ِإَله اَّلله

يُِميُت َو يُِميُت َو َُيِِْي َو ُهَو ََحٌّ ََل َيُموُت بَِيِدهِ اْْلَْْيُ َو ُهَو لََع ُُكِّ 
ٍء َقِديرٌ   .يَشْ

نَْت َكَما َتُقوُل َو َخْْيُ َما َيُقوُل الَْقائِلُوَن 
َ
اللهُهمه لََك اْْلَْمُد أ

َصََلِِت َو ِديِِن َو ََمَْياَي َو َمَماِِت َو لََك تَُراِِث َو بَِك  اللهُهمه لََك 
ِِت   .َحْويِل َو ِمنَْك قُوه

ْدِر َو ِمْن  ُعوُذ بَِك ِمَن الَْفْقِر َو ِمْن وَْسَواِس الصه
َ
اللهُهمه إِِنِّ أ

ْمِر َو ِمْن َعَذاِب انلهاِر َو ِمْن َعَذاِب الَْقَْبِ 
َ
 .َشتَاِت اِْل

ُعوُذ بَِك ِمْن َْشِّ اللههُ 
َ
َياُح َو أ ِِت بِِه الرِّ

ْ
لَُك ِمْن َخْْيِ َما تَأ

َ
ْسأ

َ
مه إِِنِّ أ

لَُك َخْْيَ اللهيِْل َو َخْْيَ انلهَهارِ 
َ
ْسأ

َ
َياُح َو أ ِِت بِِه الرِّ

ْ
 «.َما تَأ

و از جمله آنها: آنست که عبدالله بن میمون روایت نموده، گفت: 
الم( را که می فرمود: رسول خدا )صلی شنیدم حضرت صادق )علیه الس

الله علیه و آله( در عرفات وقوف فرمود، و آنگاه که آفتاب میخواست 
 غروب کند قبل از اینکه حرکت کند فرمود:

اللُهّم ِاِّن أُعوُذ بَِك ِمَن الَفْقِر َوِمْن تََشّتِت اَْلُمر َوِمْن َْشّ ما »
ِِم ُمْستَِجْياً بَِعْفوَِك َوأْمىس ََيُْدُث بِاللّيِْل َوانّلهاِر أْمىس ُظلْ 

َخْويف ُمْستَجْياً بِأمانَِك َوأْمىس ُذنُوِّب ُمْستَِجَْيًة بَِمْغِفَرتَِك 
َوأْمىس ُذِّل ُمْستَِجْياً بِِعّزَك َوأْمىس وَْجِِه الْفاِِنَ ابْلاِِل ُمْستَجْياً 
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ى َجلّلِِْن بِوَْجِهَك ابْلاِق يا َخْْيَ َمْن ُسئَِل َويا أجوََد َمْن أْعط
يِع َخلِْقَك  لِْبْسِن َعِفَيتََك َواَْصِْف َعِّن َْشّ مَجِ

َ
 «.بِرَْْحَِتَك َوأ

و روایت نموده است ابوبصیر از حضرت صادق )علیه السالم(: که 
 فرمود: اگر غروب کرد آفتاب در روز عرفه بگو:

قِْنيِه ِمْن اللُهّم َل ََتَْعلُْه آِخَر الَْعْهِد ِمْن هذا الَْمْوقِِف َواْرزُ »
قابٍِل أبَداً ما أْبَقيْتَِن َواقِْلبِِْنَ اَْلَْوَم ُمْفِلحاً ُمنِْجحاً ُمستَجاباً ِِل 
َمرُْحوماً َمْغُفوراً ِِل بأفَْضِل ما َينَْقِلُب بِِه اَْلَْوَم أَحٌد ِمْن َوفِْدَك 

َك َعلَيَْك وَُحّجاِج بَيِْتَك اْْلَراِم َواْجَعلِِْنَ اَْلَْوَم ِمْن أْكَرِم َوفْدِ 
َكِة َوالرّْْحَِة  َوأْعِطِن أفَْضَل ما أْعَطيَْت أَحداً ِمنُْهْم ِمَن اْْلَْْيِ َوالََْبَ
والّرْضواِن َوالَْمْغِفَرِة َوبارِْك ِِل ِفيما أرِْجُع ِاََلِْه ِمْن أْهٍل أْو ماٍل أْو 

 «.قَِليٍل أْو َكثٍْي َوبارِْك لَُهْم ِِفّ 



 

 

 
 
 

 فهمستحبات وقوف در مزدل

و این مستحبات همچون مستحبات وقوف در عرفات زیاد است که ما 
 کنیم:بعضی از آنها را ذکر می

( در حال آرامش و وقار و استغفار از عرفات به سوی مزدلفه حرکت 1)
که از طرف دست راست به کثیب احمر )تپه ای است با نماید، و همین

 خاک قرمز( رسید بگوید:
َوقُِّف و زِد ِف َعَمّل، َو َسلِّْم ِل ديِن َو تَقبهل اللهُهمه ارَْحْم تَ »

 «َمناِسِك
 ( در راه رفتن میانه روی نماید.2)
( نماز مغرب و عشاء را تا مزدلفه به تأخیر اندازد، و آنها را پشت سر 3)

 هم بخواند به یک اذان و دو اقامه، اگرچه یک سوم شب بگذرد.
ه( از طرف راست4) اگرچه راه در نزدیکی مشعر  ( در وسط وادی )در 

فرود آید، و مستحب است برای صروره )کسی که برای اولین بار حج 
 کند( پای خود را بر زمین مشعر بگذارد.می

( زنده بدارید آن شب را به عبادت و خواندن ادعیه مرویه و غیر 5)
 مرویه، و از جمله آنچه که روایت شده این است که می گویی:

لَُك أْن ََتَْمَع ِل فيها جواِمَع اْْلَِْي، اللهُهمه هذه 
َ
ْسأ

َ
مُجَُع اللهُهمه إِنِّ أ

ي َسأتْلَُك أن ََتَْمَعُه ِل ِف قَلِْب، َو  ِ اللهُهمه َل تُْؤيِسِن ِمَن اْلَْْيِ اَّله
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فَْت أوَلاَءَك ِف َمْْنيل هذا، و أْن  فَِن ما َعره أْطلُُب إََلَْك أْن ُتَعرِّ
ِّ تَِقيَىن جواِمَع ا  .لَشه

( اینکه صبح کند در حالی که با طهارت باشد، سپس نماز صبح را 6)
بخواند، و حمد و ثنای الهی را به جا آورد، و به هر مقداری که بتواتند 

های الهی را ذکر کند، و صلوات بر پیغمبر )صلی الله تفضالت و امتحان
 علیه و آله( بفرستد، سپس بگوید:

َعر اْلراِم فُكه َرَقبَِت ِمَن انلهار، َو أوِسْع ََعَ اللهُهمه رَبه الَْمشْ »
 َعِّن َْشه فََسَقة اِْلنِّ و اْلنِس، اللهُهمه 

ْ
ِمْن ِرْزقَِك اْْلََلل، و اْدَرأ

انَْت خُْي َمْطلوٍب إََلِه و َخُْي َمْدُعوٍّ و َخُْي َمْسؤوٍل، و ِلُُكِّ وافٍِد 
 هذا أْن تُقيلَِن َعََّثِت، َو تَقبََل جائزٌة، فَاجَعْل جائَِزِت ِف َموِطِن

معِذَرِت، و أْن َُتاِوَز َعْن َخطيئِت، ثمه اْجَعِل اتلهْقوي ِمَن ادّلنيا 
 «.زادي

( جمع نمودن و برداشتن از مزدلفه ریگ هایی را که برای رمی 7)
 جمرات الزم است از مزدلفه، و عدد آنها هفتاد است.

با سرعت کند، و مقدار آن یکصد ( هنگام گذشتن از وادی محسر 8)
 قدم تعیین شده است، و بگوید:

اللهُهمه َسلِّْم ِل َعْهدي َو اْقبَْل تَوَبِت، و أِجْب َدْعوِت، و »
 «.اخلُْفِن فيَمْن تََرْكُت بَعدي



 

 

 
 
 

 مستحبات رمی جمرات

 در رمی جمرات چند چیز مستحب است، از جمله آنها:
 ( با طهارت بودن در حال رمی.1)
 ها را در دست گرفته این دعا را بخواند:( هنگامی که ریگ2)
 «.اللهُهمه هذه َحَصياِت فأحِصِهنه ِل َو اْرَفْعُهنه ِف عَمّل»
 ( در موقع انداختن هر ریگی این دعا را بخواند:3)
يطاَن، اللهُهمه تَصديقاً » ، اللهُهمه اْدَحْر َعِنِّ الشه ُ اْكََبُ اَّلله

و لََع ُسنهِة نَبيَِّك، اللهُهمه اْجَعلُْه َحّجاً َمَبوراً و عمًَل  بِِكتابَِك 
 «.َمقبوًَل و َسعياً َمشكوراً َو َذنباً مغفوراً 

 ( میان او و جمره در جمره عقبه، ده یا پانزده ذراع فاصله باشد.4)
( جمره عقبه را رو به جمره و پشت به قبله رمی نماید، و جمره 5)

 نماید.رو به قبله ایستاده رمیاولی و وسطی را 
ریزه را بر انگشت ابهام گذارده و با ناخن انگشت شهادت ( سنگ6)

 پرتاب کند.
 ( پس از برگشتن به منزل خود در منی این دعا را بخواند.7)
ُْت فِنْعَم الرهبُّ و نِعَم املوىل و » اللهُهمه بَِك َوثِْقُت و َعلَيَْك تََوَكه

 «.نِعَم انلهصْيُ 



 

 

 
 
 

 مستحبات قربانی کردن

 مستبحات قربانی کردن چند چیز است، از جمله آنها:
( در صورت تمکن قربانی، شتر یا گاو باشد، و در صورت عدم 1)

 تمکن گوسفند نر باشد.
 ( قربانی فر به باشد.2)
 ( در وقت کشتن این دعا را بخواند:3)
ماواِت وَ » ي َفَطَر السه ِ ْهُت وَْجِِه لَِّله نَا  وَجه

َ
رَْض َحِنيفاً َو ما أ

َ
اِْل
ِكنَي، ِإنه َصَلِِت َو نُُسِِك َو ََمْيا ِ رَبِّ ِمَن الُْمَْشِ ي َو مَماِِت َّلِله

يَك َلُ َو بِذلَِك اِمْرُت و أنا ِمَن الُْمْسِلمنَي، اللهُهمه  الْعالَِمنَي، َل َْشِ
، اللههُ  ُ اْكََبُ ِ َو اَّلله  «.مه تَقبهل ِمِنِّ ِمنَْك َو لَك بسِم اَّلله

( این که خود قربانی را بکشد، و اگر نتواند کارد را به دست گیرد، و 4)
آن کسی که قصد کشتن دارد دست او را بگیرد سپس بکشد، و اگر این را 
هم نتواند پس در حین کشتن حاضر و ناظر باشد، و مانعی ندارد که دست 

 خود را باالی دست کشنده بگذارد.



 

 

 
 
 

 ت سر تراشیدنمستحبا

( در سر تراشیدن مستحب است از طرف راست شروع شود، و این 1)
 دعا را بخواند:

 «.اللهُهمه أعِطِن بكلِّ َشعَرٍة نوراً يَوَم القياَمةِ »
 ( آن که موی سر خود را در خیمه خود در منی دفن نماید.2)
 ( آن که بعد از سر تراشیدن از ریش و شارب خود گرفته، و همچنین3)
 ها را بگیرد.ناخن



 

 

 
 
 

 مستحبات طواف حج و سعی

آنچه که از مستحبات برای طواف و نماز آن و سعی ذکر شد، مشترک 
 بین حج و عمره است.

و مستحب است طواف حج در روز عید قربان به جا آورده شود، و 
 هرگاه بر در مسجد ایستاد این دعا را بخواند:

َسلِّْمِن َلُ َو َسلِّْمُه ِل، أسألَُك  اللهُهمه أِعِّن لَع نُُسِكَك وَ »
َلِل الُْمْعَُتِِف بَِذنِْبِه أن َتْغِفَر ِل ُذنُوِّب، و أن  لََة الَعليِل اَّله

َ
َمْسأ

َك و ابَليُْت بَيْتَُك،  تُرِجَعِن ِِباَجِت، اللهُهمه إِنِّ َعبُْدَك و ابَلََلُ بَََلُ
ُمتهِبعاً ِلْمرِك راضياً بَِقَدرَِك، ِجئُْت أْطلُُب رَْْحَتََك و أُؤمُّ طاعتََك، 

أسألَك مسألَة الُْمْضَطرِّ إَلَك، الُمطيِع ِلمِرَك، الُمْشِفِق ِمْن 
َعذابَِك، اْلائِف ِلُعقوَبِتَك أْن ُتبَلَِّغِن َعفوَك َو َُتَْيِن ِمَن انلهاِر 

 «.بِرََْحِتك
اگر  پس به نزد حجر االسود بیاید و استالم و بوسه نماید آن را، و

بوسیدن ممکن نشد، دست خود را بر حجر بمالد و آن را ببوسد، و اگر آن 
هم ممکن نشد مقابل حجر ایستاده و تکبیر بگوید، و بگوید مانند آنچه 

( 338گفت در حین طواف هنگام ورود به مکه، و ذکر آن در صفحه )می
 گذشت.



 

 

 
 
 

 مستحبات منی

زدهم و سیزدهم را در برای حاجی مستحب است که روز یازدهم و دوا
 منی بماند، و از آن جا بیرون نرود حتی برای طواف مستحب بجا آوردن.

و تکبیر گفتن در منی بعد از پانزده نماز و در غیر منی بعد از ده نماز که 
 اول آنها نماز ظهر روز عید است مستحب

 باشد، واولی در کیفیت تکبیر آن است که بگوید:می
« ُ ُ اْكََبُ اَّلله ِ اَّلله ُ اْكََبُ َو َّلِله ُ اْكََبُ اَّلله ُ َو اَّلله  اْكََبُ َل هلإَ إَّل اَّلله

ُ اْكََبُ لََع ما َرَزَقنا ِمْن بَهيَمِة  ُ اْكََبُ لََع ما َهدانَا، اَّلله اْْلَْمُد، و اَّلله
بَْلنا

َ
ِ لََع ما أ  «اِلنعاِم، َو اْلَْمُد َّلِله

ب خود را در مسجد و مستحب است که نمازهای واجب و مستح
خیف به جا آورد، و روایت نموده است ابوحمزه ثمالی از حضرت باقر 
)علیه السالم( اینکه فرموده است: هر کس صد رکعت نماز در مسجد 
خیف واقع در منی بخواند قبل از اینکه از منی بیرون رود، معادل عبادت 

« الله سبحان»هفتاد سال خواهد بود، و هر کس در آن جا صد مرتبه 
بگوید، ثواب آن برابر ثواب بنده آزاده کردن است، و هر کس در آن جا صد 

بگوید، ثواب آن برابر است با ثواب کسی که احیای « ال اله اال الله»مرتبه 
بگوید، ثواب « الحمدلله»نفس کرده باشد، و هر کس در آن جا صد مرتبه 

 ه خداوند جل و عال.آن برابر است با ثواب صدقه دادن خراج عراقین در را



 

 

 
 
 

 مستحبات مکه معظمه

 در مکه چند چیز مستحب است، از جمله:
 ( زیاد خدا را ذکر نمودن و خواندن قرآن.1)
 ( ختم نمودن قرآن در آن جا.2)
 ( خودن از آب زمزم، و بعد از خودن این دعا را بخواند:3)
فاًء من ُّك داٍء و اللهُهمه اْجَعلُْه ِعلْماً نافِعاً و رزقاً واسعاً و شِ »
 «.بسم اهلل و باهلل و الُشْكُر هلل»سپس بگوید: « ُسْقم
 ( زیاد نگاه کردن به کعبه.4)
( در شبانه روز ده مرتبه طواف نمودن اطراف کعبه، در اول شب سه 5)

طواف، و در آخر شب سه طواف، و پس از صبح دو طواف، و بعد از ظهر 
 دو طواف.

مکه سیصد و شصت مرتبه طواف نماید، و ( در روزهای اقامت در 6)
اگر این مقدار نتوانست پنجاه و دو مرتبه طواف کند، و اگر آن هم میسور 

 نشد هر مقداری که بتواند.
( شخص صروره به خانه کعبه داخل شود، و مستحب است قبل از 7)

 دخول غسل بنماید، و در وقت داخل شدن بگوید:
 َدَخلَُه اكَن آِمناً، فآِمِّن ِمْن َعذاب اللهُهمه إنهَك قُلَت َو َمنْ »
 «.انلهارِ 
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پس دو رکعت نماز گزارده بر سنگ قرمز بین دو ستون، در رکعت اول 
بعد از حمد سوره حم سجده و دو رکعت دوم بعد از حمد پنجاه و پنج آیه 

 از سایر آیات قرآن بخواند.
ز نماز این ( نماز خواندن در هر یک از چهار گوشه کعبه، و بعد ا8)

 دعا را بخواند:
َعده أْو اْستََعده لِِوفاَدٍة إِل َُملُوٍق »

َ
 أْو َتَعبهأ أْو أ

َ
اللهُهمه َمْن َتَهيهأ

ي َتْهِيئِت رَجاَء ِرفِْدهِ و جائَِزتِِه َو نَواِفِلِه َو فَواِضِله، فإَلَك يا َسيِّد
ِرفِْدَك َو نوافِلَك و ي رََجاَء ي َو اْسِتْعدادَو تَعِبئَِت َو إِْعداد

جائِزتَِك، فََل َُتَيِّب اَلوَم رَجايئ، يا َمْن َل ََييُب َعلَيِْه سائٌِل، و 
ْمتُُه، و َل  َل َينُْقُصُه نائٌل، فإَّنِّ لْم آتَِك اَلَوَم بَِعَمٍل صالٍح َقده

لم و اْلساَءةِ   لَع َشفاعِة َُمْلُوٍق رََجْوتُُه، و لكىنِّ أتَيْتَُك ُمِقّراً بالظُّ
َة َل و َل ُعْذر. فأسألَُك يا َمْن ُهَو كذلك أْن  َنْفىس، فَإنهُه َل ُحجه
تَُصّلِّ لَع َُمَّمٍد و آِلِ، و ُتْعطيَىن َمْسألََّت و َتْقِلبَِن بِرَغبََّت، و َل 
تُردهِن ََمْبوهاً مَمنُوَعً و َل خائباً، يا َعظيُم يا َعظيُم يا عظيُم أرْجوَك 

 ُ نَب العظيَم َل هلإ إَّل لِلَعظيم، أْسأل َك يا عظيُم أن َتْغِفَر ِل اَّله
 «.أنت

 و مستحب است هنگام بیرون آمدن از کعبه سه مرتبه
 بگوید، و بگوید:« الله اکبر»
اللهُهمه َل ََتَْهْد بََلَءنا، ربهنا و َل تُشِمْت بِنا أعداَءنا، فانهَك »

ارُّ انلهافع  «.أنَْت الضه
، و پله ها را در سمت چپ خود قرار داده کعبه را بعدا پایین آمده

 استقبال نماید، و نزد پله ها دو رکعت نماز بخواند.



 

 

 
 
 

 طواف وداع

خواهد از مکه بیرون رود طواف وداع مستحب است برای کسی که می
نماید، و در هر شوطی حجر االسود و رکن یمانی را در صورت امکان 

رسد مستحباتی که قبال در صفحه  استالم نماید، و چون به مستجار
( برای آن مکان ذکر شد به جا آورد، و آنچه خواهد دعاء نماید، بعدًا 348)

حجر االسود را استالم نموده و شکم خود را به خانه کعبه بچسباند، و یک 
دست را بر حجر و دست دیگر را به طرف در گذاشته، سپس حمد و ثنای 

 و آل او بفرستد، سپس این دعا را بخواند: الهی نماید و صلواتت بر پیغمبر
ٍد َعبِْدَك َو رَسولَِك َو نَبيَِّك و أميِنَك و » اللهُهمه صلِّ لَع َُممه

تِك ِمن خلِقَك، اللهُهمه كما بَلهَغ رِساَلتَِك،  حبَيِبَك َو ْنيِبَك و ِخَْيَ
َبَدَك و جاَهَد ِف سبيِلك، و َصَدَع بأْمرَِك، و أوذى ِف َجنِْبَك، و عَ 

حَّت أتاُه اَلقنُي، اللهُهمه اقِْلبْىن ُمْفِلحاً ُمنِْجحاً ُمْستجاباً َل بأفَْضِل 
كِة و الرَّْحَة  ما يرِجع به أحٌد ِمْن َوفِْدَك ِمَن الَْمْغِفرة و الََْبَ

 «.الرِّضواِن و العافية
اطین که مقابل رکن شامی  و مستحب است وقت بیرون آمدن از در حن 

رود، و از خداوند متعال توفیق مراجعت را بطلبد. و مستحب است بیرون 
است، وقت بیرون رفتن یک درهم خرما خریده و آن را به فقراء صدقه 

 دهد.



 

 

 
 
 

 زیارت رسول اعظم صلی الله علیه و آله

برای حاجی مستحب مؤکد است هنگام برگشتن از راه مدینه منوره 
م )صلی الله علیه و آله( و برگردد، تا آن که به زیارت حضرت رسول اعظ

حضرت صدیقه طاهره )سالم الله علیها( و ائمه بقیع )سالم الله علیهم 
 اجمعین( مشرف گردد.

 و کیفیت زیارت رسول اعظم )صلی الله علیه و آله( آن که بگوید:
َلُم َعلَيَْك » ِ صَّّل اَّلّل َعلَيِه و آِل، السه َلُم لَع رَُسوِل اَّلله السه

َلُم َعلَيَْك يا يا َحبيَب ا ، السه ِ َلُم َعلَيَْك يا ِصفَوَة اَّلله ، السه ِ َّلله
ِتَك َو َجاَهْدَت ِف َسبيِل  مه

ُ
، أْشَهُد انهَك قَْد نََصْحَت ِل ِ أمنَي اَّلله

ُ افضَل ما َجزى نبياً  ، و َعبَْدتَُه َحَّت أتاَك اََلقنُي، فََجزاَك اَّلله ِ اَّلله
ِتِه، اللهُهمه َصلِّ  ٍد أفَْضَل ما َصلهيَْت لََع َعن أمه ٍد و آِل َُمَمه  لَع َُمَمه

 «.إِبْراهيَم و آِل إِبراهيَم إنهَك َْحيٌد َميد



 

 

 
 
 

 زیارت صدیقه زهرا سالم الله علیها

ْن ََيْلَُقِك »
َ
ى َخلََقِك َقبَْل أ ِ ُ اَّله يَا ُمْمتََحنَُة اْمتََحنَِك اَّلله

قُوَن َو فَوََجَدِك لَِما اْمتََحنَِك َصابِرَ  ْوَِلَاُء َو ُمَصدِّ
َ
نها لَِك أ

َ
ًة َو َزَعْمَنا أ

تَانَا بِِه 
َ
ُ َعلَيِْه َو آِلِ َو أ بُوِك َصَّله اَّلله

َ
تَانَا بِِه أ

َ
َصابُِروَن ِلُُكِّ ما أ

ْْلَْقِتنَا بِتَْصِديِقنَا لَُهما 
َ
ْقَناِك إَِل أ لُِك ِإْن ُكنها َصده

َ
وَِصيُُّه فَإِنها نَْسأ

نها َقْد َطُهْرنَا بِِوَليَِتك)بالبَش
َ
ْنُفَسنَا بِأ

َ
َ أ  «.ى خ ل( نِلُبََشِّ



 

 

 
 
 

 زیارت جامعه ائمه بقیع علیهم السالم

ِ َو » َمَناِء اَّلله
ُ
ََلُم لََعَ أ ْصِفيَائِِه السه

َ
ِ َو أ ْوَِلَاِء اَّلله

َ
ََلُم لََعَ أ السه

ِ َو ُخلَ  نَْصاِر اَّلله
َ
ََلُم لََعَ أ ِحبهائِِه السه

َ
ََلُم لََعَ ََمَالِّ َمْعِرَفِة أ َفائِِه السه

 ِ ْمِر اَّلله
َ
ََلُم لََعَ ُمْظِهِري أ ِ السه ََلُم لََعَ َمَساِكِن ِذْكِر اَّلله ِ السه اَّلله

يَن ِِف  ََلُم لََعَ الُْمْستَِقرِّ ِ السه ََعِة إََِل اَّلله ََلُم لََعَ ادلُّ َو َنْهِيِه السه
ََل  ِ السه ََلُم لََعَ َمرَْضاِة اَّلله ِ السه ُم لََعَ الُْممحّصني ِِف َطاَعِة اَّلله

َ َو َمْن  يَن َمْن َواََلُهْم َفَقْد َواََل اَّلله ِ ََلُم لََعَ اَّله ِ السه ِء لََعَ اَّلله ِدَله
َ
اِْل

َ َو َمْن  َ َو َمْن َعَرَفُهْم َفَقْد َعَرَف اَّلله ََعَداُهْم َفَقْد ََعَدى اَّلله
ِ َو َمْن َجِهلَُهْم َفقَ  َ َو َمِن اْعتََصَم بِِهْم َفَقِد اْعتََصَم بِاَّلله ْد َجِهَل اَّلله

ِنِّ ِسلٌْم لَِمْن 
َ
َ أ ِ َعزه َو َجله َو اْشِهُد اَّلله ََتََّله ِمنُْهْم َفَقْد ََتََّله ِمَن اَّلله

ُكْم َو َعََلنِيَتِ  ُكْم َسالََمُكْم َو َحْرٌب لَِمْن َحاَرَبُكْم ُمْؤِمٌن بِِسِّ
نِّ َو  ٍد ِمَن اْْلِ ُ َعُدوه آِل َُمَمه ُمَفوٌِّض ِِف َذلَِك ُُكِِّه ِإََلُْكْم لََعَن اَّلله
 ُ ِ ِمنُْهْم َو َصَّله اَّلله  إََِل اَّلله

ُ
بَْرأ

َ
نِْس ِمَن اِلولنَي و اْلِخريَن َو أ اْْلِ

ٍد َو آِلِ الطاِهرينَ   «.لََعَ َُمَمه
 

 والحمد لّله أواًل وآخراً 
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