موسوی اردبیلی ٬عبدالکریم- 1304 ٬
مناسک حج و عمره /عبدالکریم موسوی
BP
 188/8اردبیلی - .قم  :نجات1388 ٬
8م /
]  460 ٬ [ 4ص  .؛ جیبی.
نهم
چاپ
8م
.

1386

.1حج
.2فقه جعفری  -قرن  14ق .الف.عنوان.

حج و عمره
مناسک ّ
مطابق با فتاوای
العظمی موسوی اردبیلیمدظله
حضرت آیت اللّه
ٰ

ناشر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :انتشارات نجات
نوبت چاپ . . . . . . . . :نهم )تابستان  1388ه  .ش ـ  1430ه  .ق(
تی راژ 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :نسخه
لیتوگ رافی و چاپ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:اعتماد
مرکز پخش :قم ٬خیابان صفائیه ٬کوچه ممتاز ٬انتشارات نجات
نمابر7742132 :
تلفن7749616 :
E ö Mail: mousavi@ardebili.org

http:// www.ardebili.org

قیمت 1000 :تومان

فهرست مطالب
درآمد 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مقدّ مه 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اول :احکام ح ّج و عمره
باب ّ
حـج
حـج تـمتّع بـه
حج و عمره ٬تـبدیل
ّ
ّ
اول :اقسام ّ
بخش ّ
حج و میقات
افراد ٬نیابت در حج٬
وصیت به ّ
ّ

حج و عمره 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل اول :اقسام ّ
حج 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ّاول  :اقسام ّ
حجةاالسالم 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حج واجب یا ّ
الف ـ ّ
حجةاالسالم 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرایط وجوب ّ
 1ـ استطاعت مالی 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حج بذلی 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ّ
 2ـ استطاعت بدنی 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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مناسک حج و عمره
 3ـ استطاعت طریقی43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4ـ استطاعت زمانی 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5ـ رجوع به کفایت 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسایل گوناـگون استطاعت 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حج استحبابی 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بـ ّ
حج کودکان57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ّ
دوم :اقسام عمره 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ّ

حج افراد 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حج تمتّع به ّ
فصل دوم :تبدیل ّ

حج 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل سوم :نیابت در ّ
الف ـ شرایط نایب 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ب ـ شرایط منوب عنه 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج ـ وظایف و تکالیف نایب 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حج 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل چهارم :وصیّ ت به ّ

فصل پنجم :میقات 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الف ـ تعریف میقات91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ب ـ میقاتهای دهـگانه 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج ـ راههای شناخت میقات و محاذات آن 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
د ـ احرام قبل از میقات 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ه ـ عبور از میقات بدون احرام96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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فهرست مطالب

و ـ مسایل مربوط به احرام از مسجد شجره98 . . . . . . . . . . . . . . . . .
ز ـ مسایل مربوط به احرام از ُجحفه 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ح ـ مسایل گوناـگون میقات100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دوم :اعمال عمره تمتّع
بخش ّ

فصل ّاول :احرام 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الف ـ واجبات احرام 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1ـ نیّت احرام 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2ـ پوشیدن لباس احرام 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3ـ ل ّبیک گفتن 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ب ـ مستحبّات احرام 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
محرمات احرام 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جـ ّ
 1ـ شکار کردن حیوان وحشی صحرایی123 . . . . . . . . . . . . . . .
 2ـ آمیزش جنسی و امور شهوانی125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3ـ استمنا130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4ـ عقد بستن برای خود یا دیگری 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5ـ استعمال بوی خوش 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6ـ روغن مالیدن به بدن135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 7ـ زینت کردن با زیورآالت برای زنان 136 . . . . . . . . . . . . . . . .
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مناسک حج و عمره
 8ـ سرمه کشیدن 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9ـ انگشتر به دست کردن 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 10ـ نگاه کردن در آینه 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 11ـ جدال کردن 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 12ـ فسوق142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 13ـ پوشیدن لباس دوخته برای مردان143 . . . . . . . . . . . . . . . .
 14ـ گره زدن جامههای احرام و دکمه گذاشتن برای آن 145 . . . .
 15ـ پوشانیدن تمام روی پا برای مردان 146 . . . . . . . . . . . . . . .
 16ـ پوشانیدن سر برای مردان 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 17ـ پوشانیدن صورت برای زنها 149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 18ـ سایه بر سر قراردادن برای مردان151 . . . . . . . . . . . . . . . . .
 19ـ سالح در برداشتن و حمل سالح 155 . . . . . . . . . . . . . . . .
 20ـ خون بیرون آوردن از بدن 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 21ـ دندان کشیدن156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 22ـ ناخن گرفتن157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 23ـ کندن مو از بدن 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 24ـ کشتن یا بیرون انداختن جانوران ساـکن در بدن 162 . . . . . .
 25ـ کندن و بریدن درختان و گیاهان حرم 163 . . . . . . . . . . . . .
د ـ مکروهات احرام 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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احکام ک ّلی کفّارات احرام 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دوم :طواف 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل ّ
الف ـ وجوب طواف 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ب ـ شرایط طواف 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1ـ نیّت 172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2ـ طهارت از حدث اـکبر و اصغر 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3ـ پاـک بودن لباس و بدن از نجاست 183 . . . . . . . . . . . . . . . .
 4ـ ختنه بودن برای مردان 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5ـ پوشانیدن عورت 186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6ـ مواالت 188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج ـ واجبات طواف 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1ـ شروع کردن از حجراالسود 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2ـ ختم کردن هر دور از طواف به حجراالسود 192 . . . . . . . . . .
 3ـ قرار گرفتن کعبه در سمت چپ طواف کننده 192 . . . . . . . . .
 4ـ طواف کردن با حالت اختیار 194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197 . . . . . . . . . . . . . . . . c
 5ـ گردیدن به دور ِح ْجراسماعیل defg
 6ـ بیرون بودن طواف کننده از کعبه و اجزای آن 199 . . . . . . . . .
 7ـ هفت دور طواف کردن 199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
د ـ شک در عدد دورهای طواف 204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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مناسک حج و عمره
هـ ـ حدّ َمطاف 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
و ـ قِران در طواف 208 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ز ـ مسایل گوناـگون طواف 209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مستحب 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ح ـ طواف
ّ
ط ـ آداب و مستحبّات طواف 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ی ـ طواف وداع 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سوم :نماز طواف 218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل ّ
مستحبّات نماز طواف 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل چهارم :سعی بین صفا و مروه 227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مستح ّبات سعی 236 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل پنجم :تقصیر 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حج 247 . . . . . .
فصل ششم :مسایل مربوط به فاصله میان عمره و ّ

حج تمتّع
سوم :اعمال ّ
بخش ّ

حج تمتّع 253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل ّاول :احرام ّ
مستحبّات احرام حج 256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دوم :وقوف در عرفات 258 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل ّ
مستحبّات وقوف در عرفات 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سوم :وقوف در مشعرالحرام 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل ّ
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مستح ّبات وقوف در مشعرالحرام 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منی278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل چهارم :واجبات ٰ
الف ـ سنگ زدن به جمره عقبه 278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ب ـ قربانی کردن 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقت قربانی 281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مکان قربانی 282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرایط حیوان قربانی 283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نیابت و وکالت در قربانی 287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مصرف گوسفند قربانی 289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
روزه بدل قربانی 290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مستحبّات قربانی293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج ـ حلق یا تقصیر 294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ّ
محل حلق و تقصیر 299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقت حلق و تقصیر 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مستح ّبات حلق302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل پنجم :اعمال مکّه 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تقدیم اعمال مکّه306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ترتیب در اعمال مکّه 309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مسایل مربوط به طواف نساء 311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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مناسک حج و عمره
حج و نماز آن و سعی314 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مستح ّبات طواف ّ

منی 316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل ششم :بیتوته در ٰ
منی 322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مستح ّبات ٰ
فصل هفتم :سنگ زدن به جمرات 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الف ـ شرایط سنگهایی که پرتاب میگردند 327 . . . . . . . . . . . . . . .
ب ـ سنگ زدن به جمره عقبه در روز عید 328 . . . . . . . . . . . . . . . .
ج ـ سنگ زدن به جمرات سهـگانه 329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ترتیب در سنگ زدن به جمرات سهـگانه 330 . . . . . . . . . . . . . . .
وقت سنگ زدن به جمرات سهـگانه 331 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
د ـ نیابت در سنگ زدن به جمرات334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شک در سنگ زدن به جمرات 337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هـ ـ ّ
و ـ مستح ّبات سنگ زدن به جمره 340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل هشتم :احکام محصور و مصدود 342 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الف ـ تعریف مصدود و محصور و شرایط تحقّق آن342 . . . . . . . . . .
ب ـ احکام مصدود 344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج ـ احکام محصور 346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل نهم :احکام نماز در مکّه و مدینه351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حج و عمره 357 . . . . . . . . . . .
فصل دهم :چند مسأله مورد نیاز در ّ
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منوره
باب ّ
مکرمه و مدینه ّ
دوم :آداب مکّه ّ

فصل ّاول :آداب حرم ٬مکّه و مسجدالحرام 363 . . . . . . . . . . . . . . .
حرم مکّه 363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الف ـ آداب ِ

ب ـ مستح ّبات مکّه معظّمه 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ج ـ آداب مسجدالحرام 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منوره 375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل ّ
دوم :اعمال و آداب مدینه ّ

376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m
زیارت پیامبر nopq
376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m
آداب زیارت پیامبر nopq
زیارت ّاول 379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
زیارت دوم 382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سوم383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
زیارت ّ
زیارت چهارم383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m
اعمال پس از زیارت پیامبر nopq
391 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m
زیارت وداع پیامبر nopq

394 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O
زیارت فاطمه زهراء PS
زیارت ّاول 394 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دوم 395 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
زیارت ّ
سوم396 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
زیارت ّ

400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r
stuv
زیارت ائ ّمه بقیع
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زیارت ّاول 401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دوم 403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
زیارت ّ

404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r
stuv
زیارت وداع ائ ّمه بقیع

زیارت ابراهیم فرزند پیامبر nopq
406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m
زیارت فاطمه بنت اسد 408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
410 . . . . . . . . . . . . . . . . . .m
زیارت حضرت حمزه عموی پیامبر nopq
زیارت شهدای احد 411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منوره 413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
زیارت مساجد و مشاهد مدینه ّ
زیارت جامعه کبیره 417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دعای عرفه امام حسین defg
426 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c
447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c
دعای عرفه امام زینالعابدین defg

بسمه تعالی
درآمد
حج ب رای زایران خانه خدا از دیـرباز
بیان احکام گسترده و دقیق ّ
ّ
مسـتقل پـی رامـون
توجه فقیهان بوده است .تـدوین رسـالههای
مورد ّ
حـج و گسـتردگی آن است.
اهـمیت
توسط فقها گویای
ّ
مناسک ّ
حج ّ
ّ

حج ایجاب مـیکند تـا
تالش برای گسترش فرهنگ و معارف واالی ّ
حج در هر عصر و زمانی متناسب بـا
بیان احکام و مسایل مربوط به ّ

نیازها و شرایط انجام گیرد.

حج و عمره و
ـکتابی که پیش روی خواننده گ رامی است مناسک ّ

آداب آن است که در دو باب تنظیم شده است .باب ّاول  ٬مشتمل بر
نــظریات
حــج و عــمره مــطابق بــا فــتاوا و
احکــام و مــناسک
ّ
ّ

العظمی موسوی اردبیلیمدظلّه است.
حضرت ـآیة ـاهلل
ٰ

حج امام خـمینی FGHI
E
ترتیب و تقسیم بندی کتاب بر پایه مناسک ّ

ـکه مشتمل بر استفتائات زیادی است میباشد؛ جز این که تـغیی راتـی
به شرح زیر در آن انجام گرفته است:

مناسک حج و عمره
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العــظمی
 1ـ حــــواشــــی و نــــظر ّیات حــــضرت آیــة اهلل
ٰ
موسوی ـاردبیلیمدظلّه وارد متن شده و تغیی راتی که مـتناسب بـا آرای
ایشان بوده در مسایل صورت گرفته است.
 2ـ در ترتیب برخی از فصلها و بسیاری از مسایل جابجاییهایی
صورت گرفته  ٬تا مسایل در جای خود قرار گیرد و دسـترسی بـه آن
آسانتر باشد.
 3ـ مسایل جدیدی که مورد نیاز بوده از جمله مبحث مربوط به
حـج" افـزوده شـده ٬در عـوض مسـایل تکـراری و نـیز
"وصیّت بـه
ّ

مسایلی که حکم آن را میتوان از مسایل دیگر فهمید ٬حذف شده تا
حجم کتاب ح ّتیاالمکان کاهش یابد.
 4ـ استفتائات و پاسخهای آن که بخش قابل مالحظهای از حجم
حج را بـه خـود اخـتصاص داده از حـالت پـرسش و
ـکتاب مناسک ّ

پاسخ خارج شده و محتوای آنها به صورت مسأله بیان شده است.
 5ـ مسایلی که تحت عنوانهای ک ّلی بوده تفکیک و دسـتهبندی
شده و هر کدام تحت عنوانهای جداـگانه ذـکر شده است  ٬تا پیدا کردن
مسایل مورد نیاز آسانتر باشد.
 6ـ تالش شده تا نگارش مطالب به فارسی روان باشد تا زای ران
خــانه خــدا بــتوانـند آسـانتر از آن اسـتفاده کـنند .در هـمین راسـتا
درباره ـاصطالحاتی که در برخی از مسـایل بـه کـار رفـته تـوضیحاتی
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درآمد
دادهـشدهـاست.

مکرمه و مدینه
در باب ّ
دوم کتاب  ٬زیارتها و اعمال عمده مکّه ّ

منوره به نقل از منابع معتبر ذـکر شده است.
ّ

از پیشنهادها و نظر ّیات صاحبنظ ران و بـویژه روحـانیون مـحترم

حج استقبال میکنیم و امیدواریم نظریّات تکـمیلی آنـان
ـکاروانهای ّ

حج به م راتب بهتری را ف راهم آورد.
تهیه مناسک ّ
زمینه ّ

حـجتاالسـالم و المسـلمین
الزم است از فاضل مـحترم جـناب ّ

مـتحمل
آقای رحیم نوبهار که زحمت تدوین و تنظیم ایـن رسـاله را
ّ
شــدند و تـغیی رات مـذکور را در آن اعـمال نـمودند کـمال تشکّـر و
قدردانی را به عمل آوریم.
العظمی موسوی اردبیلی
دفتر حضرت آیة اهلل
ٰ
رجبالمرجب  1420هـ ق.
آبان ماه  1378هـ ش.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مقدمه
ّ
ّاس لَـلَّذی
ت ُو ِض َ
قال اهلل تعالیِٕ ) :ا َّن َأ َّو َل َب ْی ٍ
ـع ِلـل ن ِ
ٰات مَ َقا ُم
ات َب ِّی ن ٌ
مین  +فی ِه آ ٰی ٌ
دی لِلْعا َل َ
ِب َبکَّ َة ُم َ
بار ـکًا َوهُ ً
ِٕا ْب ٰراهی َم َومَن َد َخلَ ُه ک َ
ـج
ٰان َءا ِم نًا َو ِ
ح ُّ
اس ِ
هلل َعلَی ٱل نّٰ ِ
هلل َغ نِ ٌّی
ت مَ ِن ْ
ٱستَ طٰا َع ِٕا َل ْی ِه َسبیالً َومَن َک َف َر فَ ِٕا َّن ٱ َ
ٱ ْل َب ْی ِ
عَن ٱلْعالَمین ()(1
َ
ِ ٰ
"بی گمان نخستین خانهای که ب رای مـردم بـنا شـده ٬
همان خـانهای است کـه در مکّـه است  ٬خـانهای کـه
پــربرکت و مــایه هــدایت جــهانیان است .در آن ٬
نشانههایی روشن از آن جمله  ٬مقام اب راهـیم است و
هرکس داخل آن خانه شود در امان خـواهـد بـود .و
 1ـ سوره آل عمران :آیه  96و .97
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وظیفه آن دسته از مردم که توانایی دارند این است که
حج را ترک
حج خانه او کنند و هر کس کفر ورزد )و ّ
ّ
ـکند( خداوند از همه جهانیان بینیاز است".
حق
ـکعبه این بنیان مقدّ س توحید همه ساله ه زاران عاشق شیفته ّ
را در آغوش پرمهر خود جای میدهد .هـنوز نـدای ابـراهـیم خـلیل
الرحمان گوش جان میلیونها مسلمان حقجو را مینوازد و آنان را از
دور و نزدیک ب رای پیبردن به منافع عـظیم مـا ّدی و مـعنوی کـه در
حج نهفته است به گرداـگرد "ـکعبه" فرامیخواند .فریضهای که
فریضه ّ
قرآن مجید رویگردانی از آن را "ـکفر" خوانده است .مسلمانان در این
آزمون بزرگ و میدان عشق و بـندگی  ٬بـندهای تـعلّق و دلبسـتگی را
میگسلند ٬دیار و سرزمین و خـاندان و مـال و جـاه و مـقام را تـرک
میگویند و به سرزمین وحی گام مینهند.
حاجی در میقات لباس تـعلّق بـه دنـیا را از تـن مـیکند و جـامه
احرام را که لباس بندگی خداست میپوشد ٬گویی با این کار عزم آن
میکند تا گناه ومعصیت و دلبستگیهای دنیوی را ب رای هـمیشه کـنار
محرمات اح رام که
نهد و بنده خوب خدا باشد .با احرام بستن نه تنها ّ
محرمات الهی را ب رای همیشه برخود ح رام مـیکند ٬بـا طـوافش
همه ّ
عزم میکند که همواره گِ رد خدا و خشنودی او بگردد .با نماز طواف ٬
بینی شیطان را به خـاـک مـیمالد .در سـعی  ٬درس خـوف و رجـا را
تکــرار مــیکند و تــالشهای مــخلصانه هــاجر و تـعبّد و تسـلیم
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 cرا به یاد میآورد ٬هم او که یگانه فرزندش را تـنها بـرای
ابراهیم defg
فرمانبری از خداوند در سرزمینی خشک و بی آب و علف رها نمود.
حاجی از "صفا" توشه صـداقت و صـفا بـرمیگیرد و از "مـروه"
حـج ٬
مروت و جوانمردی .آن گاه ب رای وقوف در عرفات و شـروع
ّ
ّ
احرامی دیگر میبندد و برای پـیبردن بـه نـقش مـعرفت و آـگـاهی در
جبلالرحـمة
رسیدن به کمال انسانی در عرفات وقوف میکند .با دیدن
ّ
در عرفات ٬رحمت گسترده پروردگار را به یاد میآورد و در مشعر ٬جان
و دلش را با یاد خداوند و شعور و تقوا حیاتی نو میبخشد.
منی پا میگذارد گویی همه آرزوهایش را در آن سرزمین
وقتی به ٰ
پاـک که جایگاه پیامب ران خدا و عـرصه آزمـون مـردان بـزرگی چـون
 cاست مییابد .با سنگ زدن به جمرات ٬تالش میکند تـا
ابراهیم defg
شیطان را ب رای همیشه از خـود طـرد کـند و بـا تـراشـیدن مـوهایش٬
زیورهای ما ّدی و مظاهر عالم ما ّده را از خود میزداید .آنگاه به ابراهیم
اقتدا میکند و با قربانی کردن ٬نفس سرکش ّاماره را سرمیبرد.
حاجی دگربار باید به مکّه بازگردد و از رحمت الهی به میدان بندگی
و اطاعت او وارد شود و به طواف و نماز و سعیی برخاسته از "معرفت"
و "شعور" که سوغات سفر به عرفات و مشعر است ٬بپردازد.
باری این فریضه ارجمند که عقل و ادراـک ما از شناخت کنه رمز
و رازهـای آن عـاجز است تـنها دارای جـنبههای اخـالقی و تـربیتی
حج در جایگاه اصیل خود انباشته از آمـوزههای اجـتماعی و
نیستّ .
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تـعین و
سیاسی است .مسلمانان در ّ
حج رنگها و مرزها و آنچه بوی ّ
تشخّ ص و جدایی میدهد را به یک سو مینهند و به دریای وحدت
حـج هـم قـدرت اسـالم را در بسـیج
متّصل میشوند .مسـلمانان در
ّ
عاشقانه انسانها از هر رنگ و نژادی باور میکنند و هم توانمندیهای
عظیم خود را .ای کاش روزی ف رابرسد تا مسلمانان خـود را بـیش از
اخوت دینی
پیش باور کنند و در این کنگره عظیم اسالمی با تکیه بر ّ
به طرح مشکالت و معضالت جهان اسالم و ّ
حل و فصل آنها بپردازند.
حضور در سرزمین وحی از نگاهی دیگر احیای یـاد و نـام پـیامبر
بزرگوار اسـالم و اهـل بـیت آن حـضرت و یـاران پـاـک او نـیز هست.
مسلمانان در این سفر روحانی با گوشهای از رنجها و مرارتهای طاقت
فرسایی که اولیای الهی به جان خریدهاند تا اـکنون گوهر دین به دست ما
برسد ٬آشنا میشوند .از همین روست که بر پـایه روایـتی کـه شـیعه و
حج بجا بیاورد و پیامبر nopq
 mرا زیارت
س ّنی آن را نقل کردهاند ٬کسی که ّ
)(1
نکند نسبت به آن حضرت جـفا نـموده است  .و در حـدیثی از امـام
صادق defg
حجش را
حج بجا آورد ٬باید ّ
 cآمده است" :هرگاه یکی از شما ّ
حج است".
مکمل ّ
با زیارت ما به پایان آورد؛ زیرا زیارت ما ّ
اتـموا بـرسول
 1ـ فی الخصال باسناده عن علی defg
 cفی حدیث االربعمائة قـالّ :
 mاذا خرجتم الی بیت اهلل الحرام؛ فا ّن ترکه جفاء و بذلک اُمـرتم واتـمّوا
اهلل nopq
بالقبور التی الزمکم اهلل حقّها و زیارتها و اطلبوا الرزق عندها) .وسائل الشیعة٬باب
 2من ابواب المزار ٬روایت (10
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حج به زیارت قبر
بنابر این جا دارد زائر خانه خدا قبل یا بعد از ّ
stuv
r
 Oو امـامان مـعصوم
 ٬ mفـاطمه زهـراء PS
مــط ّه ر پـیامبر اـکـرم nopq
بشتابد و آنان را از روی معرفت و شناخت زیارت کند.
در این فرصت  ٬متواضعانه تـذک راتـی چـند را خـدمت بـ رادران و
 mو امـامان
مـطه ر پـیامبر nopq
خواه ران زائر خانه خدا و دلدادگان قـبر
ّ
 rعرض میکنم:
stuv
بقیع
 1ـ شرط ّاول بهرهبرداری از این سفر روحانی تـوبه و عـزم بـر
دوری از گناه برای همیشه است .مقدّ مه توبه این است که انسان از عهده
حقوقی که بر عهده اوست برآید ٬مظالمی را که بر عهده دارد ر ّد کند ٬از
حق حلیّت بطلبد ٬دیون مردم و حـقوق خـداونـد را بـپردازد٬
صاحبان ّ
اینها از جمله اموری است که توبه حقیقی بدون آن ممکن نیست.
حج بسیار ظریف و دقیق است .بنابر این
 2ـ انجام درست اعمال ّ
حــجاج مــحترم ضـمن پـرهیز از وسـوسههای بـیمورد٬
الزم است
ّ
مسایل را بر اساس تقلید صحیح به خوبی یاد بگیرند و از هر راهـی
ـکه ب رایشان ممکن است و از آن جمله م راجعه به روحـانیون مـحترم
حج ٬با چگونگی انجام اعمال آشنا شوند ٬تا مـبادا خـدای
ـکاروانهای ّ
ناـکرده عدم آـگاهی به مسایل شرعی سبب به هدر رفتن زحماتشان شود.
توجه داشـته بـاشند کـه آنـان
 3ـ ب رادران و خواه ران ایمانی باید ّ
 cو انتساب به مذهب جعفری را دارند.
افتخار پیروی ازامام صادق defg
مجموع اعمال و رفتار ما در ایـن سـفر کـه در پـیش چشـم مـلتها و
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مذاهب گوناـگون اسـالمی است بـاید بـه گـونهای بـاشد کـه بـتوانـیم
 cرا آن گـونه کـه هست بشـناسانیم و تـبلیغات
مذهب امام صادق defg
ناروا و نادرستی که نسبت به شیعیان و مکتب جعفری وجود دارد را
از ذهن ناآـگاهان بزداییم.
 4ـ الزم است ب رادران و خواه ران ایمانی در نمازهای جماعت که
در مسجدالحـ رام و مسـجدالنّـبی بـرگ زار مـیشود شـرکت کـنند و از
جماعت مسلمانان تخلّف نکنند .در اوقـات بـرپایی نـماز جـماعت ٬
ـگشت زدن در بازارها و اماـکن و بـیاعـتنایی بـه نـماز جـماعت روا
نیست .این گونه اعمال گـاه آثـار سـویی را در بـرخـی اذهـان ایـجاد
میکند که برطرف کردن آن آسان نیست و خروج از مسئولیّت شرعی
آن بسی مشکل است.
مسـتحب و فـیض بـردن از
 5ـ گــرچـه در روایـات بـر طـواف
ّ
مـتبر ـک و مـقدّ س بسـیار تأـکـید شـده و مـؤمنان بـاید در
مکـانهای
ّ
تـوجه داشت کـه
صورت امکان بـر آن مـواظـبت نـمایند ٬ولی بـاید ّ
رعایت حال دیگـ ران بـویژه آنـان کـه مشـغول انـجام اعـمال واجب
خویش هستند ٬بسیار بجا و الزم است.
 6ـ قرآن خواندن در مکّه و مدینه که جایگاه نـزول وحـی است
دارای فضیلت بسیاری است  ٬جا دارد زای ران خانه خدا از فرصت بـه
دست آمده حدّ اـکثر بهرهبرداری را بنمایند.
 ٬ mفـاطمه زهـراء PS
مـطه ر پـیامب راـکـرم nopq
٬O
 7ـ در زیـارت قـبر ّ
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مقدمه

 ٬rقبرستان ابوطالب و دیگـر مشـاهد و امـاـکـن بـاید
stuv
امامان بقیع
موازین اسالمی را رعایت نمود و ضمن بهرهبرداری و فیض بردن از
این مکانهای مقدّ س  ٬از کارهایی که بهانه به دست مخالفان مکـتب
 rمیدهد به شدّ ت اجتناب شود.
stuv
اهل بیت
و سرانجام این که این سفر معنوی عمری بس کوتاه دارد ٬بجاست
اـکنون که خداوند از میان انبوه دلدادگان و شیفتگان خانهاش توفیق این
حضور پرفیض را عنایت فرموده ٬انسان نـهایت بـهرهبرداری را از ایـن
سفر الیاهلل بنماید و وقت گرانبها و فرصت کم نظیر را به رایگان از کف
ندهد .و از برادران و خواهران مؤمن انتظار میرود که در جوار خانه امن
 rبـرای رفـع
stuv
 mو مـعصومان
مـطهر پـیامبر nopq
الهــی و در کـنار قـبر ّ
مشکالت مسلمانان دعا کنند و صاحبان حق و والدیـن و گـذشتگان
را در اعمال مستحبّی و خی راتی که انجام میدهند شریک نمایند.
الصالحین
والسالم علی جمیع عباد اهلل ّ
ّ
عبدالکریم موسوی اردبیلی
رجـب المرجب  1420هـ ق.

باب ّاول:

حج و عمره
احکام ّ

بخش ّاول:
حج وعمره
ـ اقسام ّ
حج ِافراد
حج تم ّتع به ّ
ـ تبدیل ّ
حج
ـ نیابت در ّ
حج
ـ
وصیت به ّ
ّ
ـ میقات

اول:
فصل ّ
ج و عمره
اقسام ح ّ

اول :اقسام ح ّج
ّ

حج به
واژه
"حج" به معنای قصد کردن است .در اصطالح فقهی ّ ٬
ّ

معنای عبادت معروفی است کـه از ارکـان دیـن و ضـروریّات آن بـه
شمار میرود .کسی که با آـگاهی به واجب بودن این عمل  ٬از انجام آن
خودداری نماید ٬مرتکب گناه کبیره شده و چنانچه کسی بـا عـلم بـه
وجوب  ٬آن را انکار نماید و بداند که انکار آن بـه انکـار الوهـیت یـا
رسالت منجر میشود ٬کافر است.
حـج واجب کـه بـه آن
حـج در اصـل دارای دو قسـم است 1 :ـ
ّ
ّ
حج استحبابی .هـمچنین مـمکن است
ّ
"حجةاالسالم" میگویند 2 .ـ ّ
حج از راههای دیگری مانند :نذر ٬عهد ٬سوگند ٬اجـیر شـدن )قـبول
ّ
وصیت نیز بر انسان واجب شود.
نیابت( و قبول ّ
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حجةاالسالم
حج واجب یا ّ
الف ـ ّ

حجی است کـه در آیـین اسـالم بـر هـر
حجةاالسالم ّ
مقصود از ّ

حج در تـمام مـدّ ت
مکلّفی که مستطیع باشد واجب شده است .این ّ

حج پس از تحقّق ش رایـط
عمر تنها یک بار واجب میشود .وجوب ّ

آن فوری است ؛ یعنی باید آن را در سال ّاول بجا آورد و در صورت

حـج تـم ّتع٬
حجةاالسالم دارای سه قسـم است:
تأخیر در سال بعدّ .
ّ
حج قِ ران.
حج ِاف راد و ّ
ّ

حـج تـمتّع وظـیفه کسـانی است کـه چـهل و هشت مـیل یـعنی
ّ

)(1
حج اف راد یا
شانزده فرسنگ یا بیشتر از مسجد الح رام دور باشند و ّ

ق ران وظیفه کسانی است کـه فـاصلهشان تـا مسـجد الحـ رام کـمتر از

شانزده فرسنگ باشد.
"حـج
حج تمتّع در واقع دارای دو بخش است" :عمره تـمتّع" و
ّ
ّ
محرمات احرام بر حاجی
تمتّع" .چون در فاصله میان این دو بخش ّ ٬
حـج تـم ّتع
حالل میشود و مـیتوانـد از آنـها بـهرهمند گـردد ٬آن را ّ

نامیدهاند .شاید هم از آن رو آن را تمتّع نامیدهاند کـه حـاجی قـبل از
حج  ٬ابـتدا بـا بـجای آوردن
تقرب جستن به خداوند از طریق انجام ّ
ّ
توجه به این که هر فرسنگ شرعی ٬مـقداری کـمتر از شش کـیلومتر است٬
 1ـ با ّ
شانزده فرسنگ تقریبًا معادل با  90کیلو متر است.

حجةاالسالم
حج واجب یا ّ
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تقرب میجوید.
عمره و بهرهمند شدن از آن  ٬به خداوند ّ

اعمال عمره تمتّع عبارت است از 1 :ـ احرام 2 .ـ طـواف کـعبه.

3ــ نماز طواف 4 .ـ سعی بین صفا و مروه 5 .ـ تقصیر.
حج تمتّع نیز مرکّب از سـیزده عـمل است 1 :ـ احـ رام بسـتن در
ّ

مکّه 2 .ـ وقوف در عرفات 3 .ـ وقوف در مشعر الحـرام 4 .ـ سـنگ
منی 5 .ـ قربانی کردن
انداختن به جمره عقبه )ستون سنگی آخر( در ٰ
منی 7 .ـ طـواف زیـارت
منی6 .ــ ت راشیدن سر یا تقصیر کردن در ٰ
در ٰ

در مکّه8 .ـــ دو رکعت نماز طواف زیارت 9 .ـ سعی بین صفا و مروه.
1 0ـــطواف نساء 11 .ـ دو رکعت نماز طـواف نسـاء12 .ـــمـاندن در

منی در شبهای یازدهم و دوازدهم و ب رای برخـی اشـخاص ایـن دو
ٰ
شب بــه اضـافه شب سـیزدهم 13 .ـ سـنگ انـداخـتن بـه جـم رات

)ستونهای سنگی( در روزهای یازدهم و دوازدهـم و بـ رای بـرخـی
اشخاص این دو روز به اضافه روز سیزدهم.
حج افراد یـا قـران است اـگـر
مسأله  (1کسی که وظیفه او انجام ّ

حـج
حج تمتّع بجا بیاورد ٬کفایت نمیکند و همین طور بـجا آوردن
ّ
ّ
حـج تـمتّع است کـافی نـیست؛
افراد یا قِ ران ب رای کسی که وظیفه او
ّ

حج تـمتّع است  ٬واجب
البته در برخی موارد کسی که مشغول انجام ّ
حج خود را به افراد تبدیل نماید که تفصیل آن خواهد آمد .این
است ّ

حجةاالسالم بـجا آورد ولی
مسأله در مورد کسی است که میخواهد ّ
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حـج نـذری یـا
حج مسـتحبی انـجام دهـد و یـا
ّ
ـکسی که میخواهد ّ

معین نشده بجا آورد ٬بین انجام هر کدام
وصیتی را که در آنها نوع ّ
حج ّ

حج تمتّع افضل میباشد.
حج مخیر است ٬اـگر چه ّ
از اقسام سه ـگانه ّ
شرایط وجوب ح ّجةاالسالم

حجةاالسالم با چند شرط واجب میشود و بدون اجـتماع هـمه
ّ
ش رایط  ٬واجب نیست.
حج بر کودک واجب نیست.
* شرط ّاول :بلوغ ؛ بنابر این ّ

حج بجا آورد ٬صـحیح است؛
مسأله  (2اـگر کسی که بالغ نشده ّ

حجةاالسالم نمیکند.
هرچند کفایت از ّ

حج محرم شود و هنگام رسیدن
مسأله  (3اـگر کودک ممیّ ز ب رای ّ

حجةاالسالم نـمیکند و چـنانچه
به مشعرالحرام بالغ شود ٬کفایت از ّ
حج بجا آورد.
حج را دارا گردد باید ّ
در آینده شرایط ّ

حـج
مسأله  (4کســی کــه گــمان مــیکرد بـالغ نشـده و قـصد ّ
حـج او کـفایت از
استحبابی کرد و بـعد مـعلوم شـد کـه بـالغ بـوده ٬
ّ
حجةاالسالم میکند.
ّ

حج بر دیوانه واجب نیست.
* شرط ّ
دوم :عقل ؛ بنابر این ّ

مسأله  (5اـگر کسی در حـال دیـوانگـی ُمـحرم شـود و پـیش از

حجةاالسالم نـمیکند و
رسیدن به مشعرالحرام عاقل شود ٬کفایت از ّ

حجةاالسالم
شرایط وجوب ّ
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حج بجا آورد.
حج را دارا گردد ٬باید ّ
چنانچه در آینده ش رایط ّ

مسأله  (6اـگر کسی پس از عمره تمتّع دیوانه شود ٬تکلیفی ندارد

حج  ٬مُحرم کنند.
و الزم نیست او را ب رای اعمال ّ

مسأله  (7اـگر کسی پس از احرام و قبل از آن که اعمال عمره یا

حج را تکمیل نماید دیوانه شود ٬وظـیفهای نـدارد و نـمیتوان بـ رای
انجام اعمال از جانب او نـایب گـرفت ولی بـنابر احـتیاط واجب در
احرام باقی است و هرگاه خوب شد بـاید بـا عـمره مـفرده از احـرام
خارج شود.
حج بجا نیاورده و
مسأله  (8شخصی که عاقل و مستطیع بوده و ّ

سپس دیوانه شده و فـوت کـرده است  ٬چـنانچه مـالی از خـود بـجا
حـج
ـگذاشته باشد باید از مال او برایش نایب بگیرند تا از طـرف او
ّ
بجا آورد و چنانچه از بهبود وی ناامید باشند ٬بعید نیست که در حال
حیات نیز بتوانند ب رای او نایب بگیرند.
حریت و آزاد بودن؛ بنابر این بر غالم و کنیز زرخرید
* شرط ّ
سومّ :
ـکه در دوران گذشته وجود داشته  ٬حتّی اـگر دیگر ش رایط را دارا باشند٬

حج واجب نیست.
ّ

* شرط چهارم :استطاعت؛ مقصود از استطاعت آن است که:
 1ـ از نظر مالی هزینه رفت و برگشت و هزینه افراد تحت تکفّل

حج داشته باشد.
خود را تا هنگام برگشتن از ّ
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حـج داشـته
 2ـ توانایی بدنی الزم را ب رای سـفر و انـجام اعـمال ّ

باشد.

حج باز باشد و چـنانچه مـوانـعی وجـود داشـته
 3ـ را ِه رفتن به ّ

باشد ٬بتواند آنها را برطرف نماید.

مـعین
 4ـ زمان الزم ب رای رسیدن به مکّه وانجام اعمال در وقت ّ
را داشته باشد.
حــج  ٬ســبب ایــجاد اخــتالل در وضـع مـالی او و
 5ـ انــجام
ّ

حج نشود که در اصطالح این شرط را
خانوادهاش حتّی پس از انجام ّ

"رجوع به کفایت" مینامند.

اـکنون به ترتیب به بیان مسایل مربوط به این پنج بند میپردازیم.
 1ـ استطاعت مالی

مسأله  (9برای تحقّق استطاعت مـالی  ٬الزم نـیست انسـان عـین
حج بجا آورد داشـته بـاشد؛
توشه راه و مرکبی را که میخواهد با آن ّ
بلکه همین اندازه که پول یا جنس دیگری که بتواند با آن توشه راه و

مرکب سواری را تهیّه کند ٬داشته باشد ٬کافی است.

حج میخواهد به وطـن خـود
مسأله  (10کسی که پس از انجام ّ

بازگردد ٬باید هزینه بازگشت را هم داشته باشد ٬ولی اـگر بخواهد پس
حج به جای دیگری غیر از وطنش برود ورفتن به آن جا هزینهای
از ّ

حجةاالسالم
شرایط وجوب ّ
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بیش از بازگشت به وطن داشته بـاشد ٬داشـتن مـقدار زیـادی شـرط
استطاعت نیست ٬مگر آن که رفتن به آن محل به جهت ضـرورت و
حاجت باشد.
حـج ایـن است کـه انسـان عـالوه بـر
مسأله  (11شرط وجوب
ّ

هزینههای رفت و برگشت  ٬وسـایل ضـروری زنـدگی مـانند خـانه و
اثاث خانه را نیز در حدّ متناسب با شأنش داشته باشد.
مسأله  (12در استطاعت شرط است که انسان مخارج اف راد تحت
حـج داشـته بـاشد ٬هـرچـند آن افـراد
تکفل خـود را تـا بـازگشت از
ّ

واجبال َّنفقه او نباشند.

مسأله  (13اشخاصی که اهـل زنـدگی مـتعارف هسـتند ٬هـرگاه
حـج صـرف کـنند ٬کـفایت از
ضـروریّات زنـدگی یـا پـول آن را در
ّ
حجةاالسالم نمیکند ٬ولی کسانی کـه اهـل سـاده زیسـتی و قـناعت
ّ

حــج هـم نـروند لوازم زنـدگی مـعمولی را
هســتند و چــنانچه بــه
ّ

حـج آنـها
حج بروند٬
ّ
نمیخرند ٬هرگاه لوازم زندگی را نخریده و به ّ
حجةاالسالم محسوب میشود.
ّ

مسأله  (14کسی که نیاز به ازدواج دارد و قصد دارد ازدواج کند٬

حج  ٬هزینه ازدواج
در صورتی مستطیع میشود که عالوه بر مخارج ّ

را نیز داشته باشد؛ هرچند در صورت ترک ازدواج یـا تأخـیر در آن ٬
دچار َح َرج یا بیماری یا انجام کار ح رام نشود.
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مسأله  (15کسی که مستطیع است و توان رفتن به حـج را دارد٬
چنانچه فرزند یا نوه او احتیاج به ازدواج داشته باشند ٬نمیتواند پول
خود را جهت ازدواج به آنان بدهد و خود را از اسـتطاعت بـیندازد٬
مگر این که خود نتوانند آن مخارج را بپردازند و هزینه ازدواج آنان از
مخارج عرفی او محسوب شود.
مسأله  (16کسی که تمام ش رایـط اسـتطاعت غـیر از اسـتطاعت
مالی را داراست و از دیگری طلب دارد ٬اـگر وقت طلب او رسیده یا
طلبش ّ
حال) (1است و میتواند بدون َح َرج و زحـمت آن را بگـیرد٬
حج برود ٬ولی در صورتی کـه مـدیون
واجب است مطالبه کند و به ّ

نتواند بپردازد ٬مطالبه جـایز نـیست و اسـتطاعت حـاصل نـمیشود.
همچنین اـگر وقت مطالبه دین نرسیده ولی مدیون میخواهد بپردازد
یا فقط مـنتظر اظـهار مـطالبه از جـانب طـلبکار است و در صـورت
مطالبه  ٬بدون هیچ گونه مشقّتی حاضر به پرداخت مـیشود و اظـهار
مطالبه نیز ب رای طلبکار َح َرج و مشقّتی ندارد ٬الزم است مطالبه کرده

حج برود .ا ّمـا اـگـر مـدیون نـمیخواهـد
و طلب خود را بگیرد و به ّ

بدهی خـود را بـپردازد یـا مـطالبه بـ رای طـلبکار مشکـل است  ٬الزم
مـدت تـعیین نشـده
 1ـ طلب یا دین حالّ  ٬طلبی است که برای باز پـرداخت آن ّ
وطلبکار هر وقت بخواهد میتواند طلب خود را مطالبه نماید.

حجةاالسالم
شرایط وجوب ّ
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نیست مطالبه کند و مستطیع نیست.
حج را قرض کند
مسأله  (17اـگر کسی که مستطیع نیست مصارف ّ

حجةاالسالم کـفایت
حج بجا آورد از ّ
مستطیع نمیشود ٬و اـگر با آن ّ

نمیکند هرچند بعدًا بـتوانـد بـه آسـانی قـرض را بـپردازد .ولی اـگـر
هنگامی که آن پول را قرض میکند طلبی داشته بـاشد کـه بـه انـدازه
حـجةاالسـالم
حج برود ّ
حج اوست  ٬چنانچه قرض کند و به ّ
مخارج ّ

محسوب میشود ٬هرچند قرض کردن واجب نیست.

مسأله  (18کسی که مستطیع است ولی پـول نـقد نـدارد و اـگـر
حج
بخواهد امالـک و اجناس را تبدیل به پول نقد کند موجب تأخیر ّ
میشود ٬واجب نیست قرض بگیرد ولی چنانچه قرض بگـیرد و بـه
حجةاالسالم او محسوب میشود.
حج برودّ ٬
ّ

مسأله  (19شخص مستطیع اـگر پول ندارد ولی ملک دارد ٬باید
حج برود ٬اـگرچه به ع ّلت نداشتن مشتری  ٬ملک را
آن را بفروشد و به ّ

به کمتر از قیمت معمولی بفروشد؛ مگـر ایـن کـه فـروش بـه قـیمت
ـکمتر ٬موجب َح َرج و مشقّت او شود.

مسأله  (20کسی که بدهکار است و اـگر بدهی خـود را نـپردازد

حج را دارد ٬چـنانچه بـدهی او مـدّ تدار بـوده و مـطمئن
استطاعت ّ

حـج
مقرر میتواند آن را بپردازد ٬واجب است بـه
ّ
باشد که در وقت ّ
برود .همچنین در صورتی که وقت پرداخت بدهی رسیده باشد ولی
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طلبکار راضی به تأخیر باشد و اذن تأخیر نیز بدهد و بدهکار مطئمن
حـج بـر او
باشد که در وقت مطالبه میتواند بدهی خود را بـپردازد٬
ّ
حج بر وی واجب نیست.
واجب است و در غیر این دو صورت ّ

مسأله  (21با وجوه شـرعی مـانند سـهم امـام و سـهم سـادات٬

استطاعت حاصل نمیشود و اـگر کسی با این وجـوه بـه مکّـه بـرود
حق پرداخت و
حجةاالسالم نمیکند؛ مگر این که کسی که ّ
ـکفایت از ّ
تملیک این گونه وجوه را دارد به او تملیک نـماید و سـایر شـ رایـط
استطاعت را نیز دارا باشد.
مسأله  (22کسی که خمس یا زکات بـدهکار است در صـورتی
حـج را
مستطیع میشود که عالوه بر توانایی پرداخت آنـها ٬مـخارج
ّ
ولی خمس اجازه بگیرد تا خـمس را بـه تأخـیر
نیز داشته باشد یا از ِّ
حج از مالی که بدست میآورد و میداند که به مقدار
بیندازد و بعد از ّ

بدهیاش خواهد بود ٬خمس را بپردازد.
حج
مسأله  (23کسی که توانایی مالی برای پرداخت اصل هزینه ّ
را دارد در صورتی مستطیع است کـه تـوانـایی پـرداخت هـزینههای
مقدّ ماتی مانند :خرج گـذرنامه  ٬روادیـد ٬ودیـعه و آنـچه مـربوط بـه
حج ـاست را نیز داشـته بـاشد و اـگـر ایـن مـخارج را نـداشـته بـاشد٬
ّ
مستطیع ـنیست.
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حـج بـرود
مسأله  (24اـگر در سالی که مستطیع شده و باید بـه
ّ
اجرت ماشین یا هواپیما زیاد یا زیادتر از اندازه مـعمول بـاشد و یـا
قیمت اجناس در آن سال زیاد یا زیادتر از حدِّ متعارف باشد ٬باید به
حج برود و تأخیر از سال استطاعت جایز نیست ؛ مگر آن که قیمتها
ّ
به قدری زیاد باشد که موجب َح َرج و مشقّت در زندگی شود.

مسأله  (25اـگر کسی شک کند که اموالش بـه انـدازه اسـتطاعت

هست یا نه ؛ بنابر احتیاط واجب باید تـحقیق کـند بـلکه وجـوب آن
خالی از قوت نیست  ٬و در این باره میان این که مقدار مـال خـود را
حج را ٬فرقی نیست.
نداند یا مقدار مخارج ّ

حج کافی است و آن را
مسأله  (26زنی که مهریّهاش ب رای مخارج ّ

از شوهرش طلبکار است  ٬در صورتی میتوانـد مـهر را از شـوهرش
مطالبه کند که شوهر توانایی پرداخت آن را داشته باشد و در غیر این
حق مـطالبه نـدارد و مسـتطیع نـیست .ولی اـگـر شـوهر
صورت زن ّ
تمکّن دارد و مطالبه آن نیز ب رای زن مفسدهای ندارد ٬با فرض این که
شوهر ٬نفقه و مخارج زندگی زن را میدهد ٬الزم است زن ٬مهریّه را
حــج بــرود و چـنانچه مـطالبه بـ رای او مـفسده
مطـالبه کـرده و بـه
ّ
داشته باشد ـ مثل این که بیم آن باشد که مطالبه َمهر به ن زاع و طـالق
منجر شود که برای زن مفسده دارد ـ مستطیع نیست.
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مسأله  (27کسی که در ّ
محل خودش مستطیع نمیباشد ٬واجب
حج مـیقاتی را داشـته بـاشد؛
حج بجا آورد هرچند استطاعت ّ
نیست ّ
ولی اـگر از ّ
محل خود خارج شد و به میقات رسید و در میقات همه
حـج بـجا آورد
ش رایط استطاعت را دارا بود ٬مستطیع میشود و باید
ّ
حجةاالسالم کفایت میکند.
حج از ّ
و این ّ

مسأله  (28مستطیع نمیتواند پـول خـود را بـه پـدر و مـادر یـا

حج بجا بیاورد یا در راههای دیگر هـزینه کـند و
دیگری بدهد تا او ّ
حج خود را به تأخیر بیندازد.
خود را از استطاعت خارج کند یا ّ

حج
مسأله  (29کسی که مستطیع بوده و نام نویسی کرده و هزینه ّ
حج پرداخت نـموده ولی پـیش از رسـیدن زمـان حـج
را به سازمان ّ

وضـعیت مـالیاش بـه گـونهای شـده کـه نـیازمند بـه آن مـال است ٬
حج پس
حج منصرف شود و هزینه را از سازمان ّ
میتواند از رفتن به ّ
حج خود را به دیگری بفروشد.
بگیرد یا فیش ّ

مسأله  (30فرزند بالغی که پدرش بیمنّت مخارج او را مـیدهد

حج بر او واجب میشود.
حج را داشته باشدّ ٬
هرگاه خودش مخارج ّ

مسأله  (31پول قربانی جزء استطاعت است .بنابر این کسی کـه

همه ش رایط استطاعت را دارد و تنها پول قـربانی را نـدارد ٬مسـتطیع
نیست.
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حج بذلی)(1

ّ

"حج بجا بیاور
حج را ندارد بگویدّ :
اـگر کسی به دیگری که هزینه ّ

حج و مخارج افراد واجبالنَّفقه تو را تـقبّل مـیکنم" در
و من هزینه ّ
صورتی که انسان به گـفته او و ایـن کـه از حـرف خـود بـرنمیگردد

حج بـر او واجب مـیشود .در
اطمینان داشته باشد ٬باید قبول کند و ّ

حج میباشد٬
این صورت در حقیقت استطاعت مالی که شرط وجوب ّ

حـجی کـه دیگـری
حـج را
"حـج بـذلی" یـعنی ّ
ّ
تحقّق یافته است .این ّ
مخارج آن را بخشیده است ٬مـینامند .بـه کسـی کـه پـول را بـخشیده٬
"باذل" و به کسی که پول به او بخشیده شده "مبذولله" میگویند.
مسأله  (32چنانکه اشاره شد و تـوضیح بـیشتر آن خـواهـد آمـد٬
حج بذلی ٬رجوع بـه
حج است ولی در ّ
رجوع به کفایت ٬شرط وجوب ّ

حج
ـکفایت ٬شرط نیست؛ با این حال چنانچه قبول بخشش و رفتن به ّ
موجب اخالل در امور زندگی انسان شود ٬قبول بخشش واجب نیست.

حـج بـبخشد٬
مسأله  (33اـگر بخشنده  ٬مال را صرفًا ب رای انجام
ّ

حج بجا آو َرد .و اـگر بخشنده مال  ٬او را میان انـجام
باید قبول کند و ّ
حج به میان نیاورد و فقط
حج و کار دیگری مخیّ ر نماید و یا نامی از ّ
ّ

حج را دیگری بخشیده ٬آن را
 1ـ کلمه بذل به معنای بخشش است؛ چون هزینه این ّ
حج بذلی مینامند.
ّ
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مال را به او ببخشد ٬قبول آن واجب نیست مگر این که بقیه شـرایـط
استطاعت از جمله رجوع به کفایت را دارا باشد که در ایـن صـورت
حج بذلی محسوب نمیشود.
قبول مال واجب است ولی ّ

مسأله  (34باذل یعنی بخشنده مال مـیتوانـد از بـخشش خـود

برگردد ٬مگر این که بخشش به قصد قربت یا به یکی از خویشاوندان
باشد که در این صورت بخشش  ٬الزم است و حـق نـدارد آن را پس
بگیرد.
مسأله  (35اـگر رجوع بخشنده مال  ٬موجب اهانت یا اذیّت و آزار

مبذولله بشود ٬ح ّتی در مـواردی کـه مـیتوانـد مـال را پس بگـیرد٬
مرتکب عمل ح رام شده است.
مسأله  (36اـگر رجوع از بخشش هنگامی باشد که مـبذول له در
حج است  ٬باذل باید هزینه بازگشت او را بـپردازد و هـرگاه
میانه راه ّ
حـج را
رجوع از بخشش پس از اح رام بستن باشد ٬باید هزینه اتـمام
ّ

نیز بپردازد.

حج بذلی ٬پول قربانی بر عهده باذل است ٬به این
مسأله  (37در ّ

معنا که اـگر باذل پول قربانی را ندهد ٬حج بذلی محسوب نمیشود٬
ولی کفّارات بر عهده باذل نیست.

مسأله  (38کسی که در استطاعت خود شک دارد ٬میتواند مقدار
حج است را به دیگری ببخشد تا او مـجدّ دًا
پولی که به اندازه هزینه ّ
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حج
حج بذلی به وی ببخشد .در این صورت ّ
همان پول را به عنوان ّ
حجةاالسالم کفایت میکند ٬مشروط بر این که بخششها جدّ ی
او از ّ
بوده و صوری و ظاهری نباشد.
مسأله  (39قبول بذل بـر کسـی واجب است کـه سـایر شـرایـط
استطاعت مثل استطاعت بدنی و طـریقی را هـم داشـته بـاشد ٬بـنابر
حـج بـجا
حج به بیماری کـه تـوانـایی
ّ
این هرگاه پولی را ب رای انجام ّ

آوردن ندارد ٬ببخشند ٬واجب نیست آن را قبول کند و بعد دیگری را
نایب بگیرد.
مسأله  (40در مواردی که نهاد یا ارگانی  ٬با حفظ موازین شرعی
حـج مـیفرستد و
ـکسی را بی آن که متع ّهد به انجام کاری نماید ٬بـه
ّ

حج او بذلی است.
هزینههای او را میپردازدّ ٬
 2ـ استطاعت بدنی

حج بـر
حج ٬استطاعت بدنی نیز شرط است؛ بنابر این ّ
در وجوب ّ

حج برای او َح َرج و
حج را ندارد یا رفتن به ّ
بیماری که قدرت رفتن به ّ

مشقّت زیاد دارد ٬واجب نیست ٬هرچند استطاعت مالی داشته باشد.

مسأله  (41اـگر کسی از زمانی که استطاعت مالی پیدا کرده  ٬فاقد
استطاعت بدنی باشد و بـعد از ایـن نـیز نـاامـید از اسـتطاعت بـدنی
حج نـایب بگـیرد ٬هـرچـند نـایب گـرفتن
باشد ٬واجب نیست برای ّ
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حج مریض شود به گونهای کـه
مسأله  (42اـگر کسی در بین راه ّ

حج تمتّع را بجا آورد ٬هرگاه بخواهـد بـه مکّـه
نتواند اعمال عمره و ّ
برود باید در میقات  ٬احرام عمره مـفرده بـبندد و اعـمال را خـودش
ــهرچند به صورت اضطراری ـ یا به وسیله نایب بجا آورد و پس از
تقصیر ٬از اح رام خارج شود.
حـج بـ رای
حج بر زن حاملهای که میترسد رفتن به
ّ
مسأله ّ (43

بچهاش خطر داشته باشد ٬واجب نیست.
خود یا ّ

مسأله  (44اـگر کسی پس از اتمام عـمره تـم ّتع مـریض شـود و

حج را بجا آورد ٬با انجام تقصیر از احرام  ٬خارج شده و
نتواند اعمال ّ
مــحرمات احـ رام بـر وی حـالل است .چـنین کسـی اـگـر سـال ّاول
ّ
حج بر او واجب نـبوده
استطاعت او بوده  ٬چون قدرت بدنی نداشته ّ

است و هـرگاه در آیـنده سـایر شـ رایـط اسـتطاعت او بـاقی بـاشد و
حج بجا آورد و گـرنه تکـلیفی
سالمتی خود را نیز باز یابد باید فورًا ّ

مستقر شده بـاشد ٬بـه
حج از سالهای قبل بر او
ندارد .ولی چنانچه ّ
ّ
حج را بجا آورد و اـگر خودش نمیتواند و از
هر حال باید در آینده ّ
بهبود خود نیز ناامید است باید نایب بگیرد.

حج مریض و بستری شود ٬پس از
مسأله  (45اـگر کسی در بین راه ّ

حج را هرچند بـه
بهبود اـگر وقت باقی باشد و بتواند اعمال عمره و ّ
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صورت اضط راری انجام دهد ٬باید احـ رام بـبندد و طـواف و نـماز و
سعی را خودش و اـگر نتوانست نایبش انجام دهد ٬سپس تقصیر کند
حج ببندد و وقوف
حج نیز باید احرام ّ
و از اح رام خارج شود .هنگام ّ
حج نیز آنـچه را
عرفات و مشعر را انجام دهد .در مورد سایر اعمال ّ

میتواند خودش و آنچه را که نمیتواند نایبش انجام دهد و اعمال را
تمام کند .و هرگاه این مقدار را هم نتواند انجام دهد معلوم میشود که
حـج از
حج بر او واجب نبوده است ؛ مگـر ایـن کـه ّ
مستطیع نبوده و ّ
سالهای قبل بر او مستقر شده باشد.
 3ـ استطاعت طریقی

حج باز باشد ٬بـنابر ایـن
حج باید را ِه رفتن به ّ
ب رای واجب شدن ّ

حج واجب نیست هرچند ش رایط دیگر موجود
هرگاه راه بسته باشدّ ٬
باشد.

مسأله  (46اـگر در سالی که استطاعت مالی پیدا کـرده راه بسـته
باشد و باز شدن راه در سال آینده یا سالهای بعد منوط به این باشد
حج را بپردازد
ـکه در همان سالی که استطاعت مالی پیدا کرده  ٬هزینه ّ

یا در ثبت نام و قرعه ـکشـی شـرکت کـند ٬الزم است در هـمان سـال
هزینه را پرداخت نماید یا در ثبت نام و قرعه ـکشی شرکت کند تا در
حج برود و اـگر این کار را انجام ندهد یا تأخیر و کوتاهی
آینده بتواند به ّ
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نماید ٬در صورتی که احتمال بدهد اـگر فورًا هزینه را میپرداخت یا در
ثبت نام و قرعه کشی شرکت میکرد ٬در سال آیـنده یـا سـالهای بـعد
حج بر او مستقر شده است.
حج برایش فراهم میشدهّ ٬
امکان ّ

مسأله  (47کسی که پس از تحقّق استطاعت مالی  ٬بدون این که

حـج تـالش الزم را در زمـینه ثـبت نـام و
تأخیر کند ٬ب رای رفـتن بـه ّ
حج بـر او
شرکت در قرعه ـکشی نموده ولی قرعه به نام او درنیامده ّ ٬

مستقر نمیشود؛ ولی اـگر احتمال میدهد مجدّ دًا قرعه کشـی انـجام
ّ
شود و قرعه به نام او بیرون آید ٬جایز نیست پولی را که بـ رای ثـبت

حج در سالهای آینده را بر
نام واریز نموده پس بگیرد و راه رفتن به ّ
خود ببندد ٬مگر این که از استطاعت مالی افتاده باشد.

حج ثبت نام کرده و هنوز نوبت
مسأله  (48کسی که ب رای رفتن به ّ

حج برود٬
او نشده  ٬هرگاه راه دیگری پیدا شود که بتواند از آن راه به ّ

حج
دوم را داشته باشد و انجام ّ
در صورتی که هزینه انجام ّ
حج از راه ّ
از این راه ب رای او َح َرج و مشقّتی نداشته باشد ٬باید از هـمین راه بـه
حج را به محلّی که ثبت نام کـرده پـرداخـته
حج برود ٬هرچند هزینه ّ
ّ

حج
دوم را نداردّ ٬
باشد و نتواند آن را پس بگیرد؛ ولی اـگر هزینه راه ّ
بر او واجب نیست.
مسأله  (49اـگر کسی فیش مربوط به دیگری را سرقت کند و با
حـج
حج برود یا فیشی را از کسی به عنوان این کـه
ّ
استفاده از آن به ّ

حجةاالسالم
شرایط وجوب ّ
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حـج نـیابتی بـرای
نیابتی از طرف او انجام دهد بگیرد ولی بـه جـای ّ
حـج
حجةاالسالم انجام دهد ٬مـرتکب عـمل حـ رام شـده ولی
خود ّ
ّ
خودش صحیح و مجزی است.
مسأله  (50کشوری که دارای حکومت فاسد و غیر اسالمی است
حج بروند ناچارند مبالغی به
و هرگاه مسلمانان بخواهند از آن جا به ّ
حکومت فاسد کمک کنند ٬در صورتی که مسـتطیع شـوند وراهشـان

حـج آنـان
حـج بـروند و
مــنحصر بـاشد ٬بـاید از هـمان طـریق بـه
ّ
ّ
حجةاالسالم و مُجزی است.
ّ

 4ـ استطاعت زمانی

حج بـاید مـدّ ت زمـان الزم بـ رای
مسأله  (51ب رای واجب شدن ّ

مقرر وجود داشته باشد؛ بنابر این کسی که
انجام اعمال ّ
حج در وقت ّ

حج را
وقت او به گونهای تنگ است که در این سال نمیتواند اعمال ّ
حج در ایـن سـال بـر او واجب نـیست و
در وقت خود انجام دهدّ ٬

چنانچه شرایط استطاعت او تا سال آینده باقی باشد ٬باید سال آینده
حج بجا آورد.
ّ
 5ـ رجوع به کفایت

حج  ٬رجوع به کفایت است ؛ بدین معنا که
یکی از ش رایط وجوب ّ
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ّ
مـحل کسب یـا شـغلی کـه
حج  ٬سرمایه یـا مـلک یـا
به سبب انجام ّ
زندگی انسان با آن تأمین میشود از بین نرود.

مسأله  (52اـگر انسان مالی دارد که در اداره زندگی خود و عائلهاش
حج هزینه کند و اـگر این کار را
نیاز به آن دارد ٬واجب نیست آن را در راه ّ
حجةاالسالم نمیکند.
حج او کفایت از ّ
انجام دهد ٬مستطیع نیست و ّ

حج و هم
مسأله  (53کسی که در حال حاضر اموال او هم برای ّ

حـج
برای مخارج عائلهاش کفایت میکند ولی در صورت رفـتن بـه
ّ
ناچار خواهد شد که زندگی خود را از وجوهات شرعی و صـدقات
حج بر او واجب نیست  ٬هرچند بدون م ّنت و زحمت بـه
تأمین کندّ ٬

وجوهات و صدقات دسترسی داشته باشد.

مسأله  (54اـگر کسی قبالً از مجتهدی تقلید میکرد که رجوع بـه
ـکفایت را در استطاعت شرط نمیدانست و در زمانی کـه رجـوع بـه
حج بجا آورد ٬هرگاه بعدًا از مجتهدی تـقلید کـند کـه
ـکفایت نداشته ّ

حجی که
رجوع به کفایت را در تحقّق استطاعت شرط میداند ٬همان ّ
حجش را
حجةاالسالم میکند و الزم نیست ّ
قبالً بجا آورده کفایت از ّ
اعاده نماید ٬هرچند اـکنون رجوع به کفایت داشته باشد.

مسأله  (55اف رادی مانند خدمه کاروانها ٬روحانیون و پزشکان که
ب رای انجام خدماتی به مکّه میروند ٬هرگاه دیگر شرایـط اسـتطاعت
حـجةاالسـالم بـجا آورنـد و
مانند سالمتی بدن را داشته باشند ٬باید ّ

حجةاالسالم
شرایط وجوب ّ
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رجوع به کفایت برای آنان شرط نیست  ٬بلکه همین اندازه که زندگی
حج یکسان باشد کافی است  ٬مشروط بر این
آنان قبل و پس از انجام ّ
حج بجا آوردن مانع انجام خدمتی که برای آن اجیر شدهاند ٬نشود.
ـکه ّ

مسأله  (56اـگر کسی منزل گرانقـیمتی دارد کـه مـیتوانـد آن را

حج بـرود ٬چـنانچه آن
بفروشد و منزل ارزانتر بخرد و با مازاد آن به ّ

منزل بیش از شأن او باشد ٬با وجود سایر ش رایـط  ٬مسـتطیع است و
فروش آن واجب میباشد .و اـگـر بـیش از شأن او نـباشد ٬مسـتطیع
نیست مگر این که با فروش آن بتواند منزلی ارزانتر که آن هم در حدّ
تهیه نماید و تـبدیل مـنزل بـرای وی حـرجـی نـباشد و
شأن اوست ّ

تفاوت قیمت بین آن دو منزل نـیز زیـاد بـاشد کـه در ایـن صـورت
بنابرـاحتیاط واجب باید منزل را تبدیل کرده و بـا تـفاوت قـیمت آن
حج برود.
مستطیع میشود و باید به ّ

مسأله  (57اـگر کسی ملکی داشته باشد که قـیمت آن بـه انـدازه

حج است و فعالً نیازی به آن ندارد ولی یقین دارد که در آینده
مخارج ّ

در اداره امور زندگی به آن نیازمند میشود ٬الزم نیست آن را بفروشد

حج هزینه کند.
و در راه ّ

مسأله  (58کسانی که مقدار زیادی کتاب دارند و به تمام آن نیاز

حج آنها
ندارند به گونهای که اـگر مقدار بیش از نیاز را بفروشند هزینه ّ

تأمین میشود ٬چنانچه سـایر شـرایـط اسـتطاعت را نـیز دارا بـاشند٬
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حـج بـروند ٬ولی فـروختن هـمه
باید مقدار زیادی را بفروشند و به
ّ
اعم از مورد نیاز و غیر مورد نیاز الزم نیست.
ـکتابها ّ

مسأله  (59کسانی که کتابهای شخصی دارند و استفاده از کتابهای

وقفی و عمومی هم برای آنها سهل و آسان است و خالف شأن آنان
نیست ٬الزم نیست کتابهای شخصی را بـفروشند و پـول آن را در راه
حج مصرف کنند و از کتابهای وقفی و عمومی استفاده کنند.
ّ

وضعیت سرمایه یا ملک یا ابـزار کـارشان
مسأله  (60کسانی که
ّ

به ـگونهای است کـه اـگـر مـقداری از آن را بـفروشند یـا تـبدیل کـنند
مــیتوانـند بـا بـاقیمانده آن بـدون مشـقّت وسـختی زنـدگی کـنند و
فروختن اب زار و وسایل نیز مخالف شأن آنان نیست و دیگر شـ رایـط
حج بر آنها واجب است.
استطاعت را نیز دارا هستندّ ٬
مسایل گوناـگون استطاعت

حج را ترک
مسأله  (61اـگر کسی با وجود سایر شرایط استطاعت ّ

مستقر میشود .چنین شخصی باید هرگونه که ممکن
حج بر او
ـکندّ ٬
ّ

حج جز با زحمت و هزینه
حج برود و اـگر اـکنون بجا آوردن ّ
است به ّ

ف راوان ب رایش ممکن نیست  ٬الزم است عجله کـند و مـخارج زیـاد و
حجش را به تأخیر نـیندازد مگـر ایـن کـه
زحمت ف راوان را بپذیرد و ّ
منجر به ُعسر و َح َرج شود.
ّ
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حج نرفته و
مسأله  (62کسی که شرایط استطاعت را داشته و به ّ
مستقر شده است  ٬اـگر به ع ّلت پیری  ٬بیماری یـا
حج بر او
در نتیجه ّ
ّ
حج برود٬
عذری که امید به برطرف شدن آن نیست نتواند خودش به ّ

حج بجا آورد و اـگر تا
واجب است دیگری را نایب کند تا از طرف او ّ

هنگام وفات نایب نگرفت  ٬چنانچه مالی داشـته بـاشد بـر وارثـان او
واجب است ب رایش نایب بگیرند.
حج متوقّف بر
مسأله  (63پس از تحقّق استطاعت اـگر رسیدن به ّ

مقدّ ماتی مانند مسافرت و تهیّه اسباب و وسایل بـاشد ٬واجب است

حج برسد و
آن مقدّ مات را انجام دهد ٬به گونهای که در همان سال به ّ
حـج بـر او
حـج بـجا نـیاورد٬
چنانچه کوتاهی کند و در همان سـال
ّ
ّ
مستقر میشود.
ّ

مسأله  (64در مستطیع شدن  ٬فرقی میان ایـن کـه اسـتطاعت در

ذیحجه حاصل شود یا قبل از
شوال  ٬ذیقعده و
ّ
ماههای ّ
حج یعنی ّ

محرم
آن  ٬وجود ندارد .بنابر این اـگر کسی در ماههای ّاول سال مانند ّ

و صفر هم مستطیع شود ٬نمیتواند خود را از استطاعت بیندازد.

مسأله  (65کسی که از نظر مالی مستطیع است و از نظر سالمتی
بدن یا باز بودن راه مستطیع نیست  ٬ولی احتمال عقالیی میدهد کـه
تصرف کند
بعدًا بتوند با آن پول به ّ
حج برود ٬نمیتواند در مال خود ّ
و خود را از استطاعت بیندازد .همچنین کسـی کـه از ایـن دو جـهت
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حج
حج را آماده نکرده یا وقت ّ
مستطیع باشد و تنها وسایل رفتن به ّ
نرسیده است نمیتواند خود را از استطاعت خارج کند و اـگر چـنین
مستقر میشود.
حج بر او
ـکردّ ٬
ّ

حج برود و حج دیگـری از
مسأله  (66مستطیع باید خودش به ّ

طرف او کفایت نمیکند ٬مگر در مورد اشخاص بیمار یا ناتوانی کـه
قبًال حج بر آنان مستقر شده و اـکنون امـیدی بـه بـهبودی و بـازیابی
توانایی خود ندارند.
حـج بـرود ٬هـرچـند
مسأله  (67زنی که مستطیع است بـاید بـه
ّ

شوهر یا َمحرم دیگری هم راه او نباشد؛ مگر این که تنها رفتن ب رایش

موجب حرج و مشقّت شدید گردد.

حج واجب ٬ب رای زن ٬اذن و اجـازه شـوهر
مسأله  (68در سفر ّ

حـج واجب خـود را بـجا آورد ٬هـرچـند
شــرط نـیست و زن بـاید ّ

حج نباشد.
شوهرش راضی به مسافرت او ب رای ّ

مسأله  (69زنی که سایر ش رایط استطاعت را دارد و با ثبت نام و

فرارسـیدن نـوبتش  ٬اسـتطاعت طـریقی هـم بـ رای او حـاصل شـده ٬
نمیتواند نوبت خود را به شوهرش یا دیگری بدهد و اـگر نوبت خود
مسـتقر
حـج بـر وی
را به شوهرش یا دیگـری بـدهد ٬گـناه کـرده و
ّ
ّ
حج کسی که از نوبت او استفاده کرده صحیح است.
میشود ولی ّ
مسأله  (70اـگر مرد هنگام ازدواج به همسرش وعده بدهد که او را
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حـج را بـه او بـپردازد ٬واجب نـیست بـه
حج ببرد یا هزینه انجام ّ
به ّ
حج به عنوان مـهر قـ رار داده شـده
وعده خود عمل نماید مگر سفر ّ

باشد و یا به نحو شرط ـ ولو شرط ابتدایی ـ باشد.

حج خود را تأمـین کـند و بـه
مسأله  (71زنی که میتواند هزینه ّ

حـج رفـتن او
حج برود ٬هرچـند
ّ
حج برود ٬مستطیع است و باید به ّ
ّ

موجب به زحمت افتادن شوهرش شـود ٬مگـر ایـن کـه بـه زحـمت
افتادن شوهر موجب َح َرج ب رای زن هـم بشـود کـه در ایـن صـورت

مستطیع نیست.

حج استحبابی بـجا
مسأله  (72کسی که مستطیع است نمیتواند ّ

حج
حج او ّ
حج استحبابی بجا بیاورد و قصد تشریع نکندّ ٬
آورد و اـگر ّ
حجةاالسالم میکند.
واجب خواهد بود و کفایت از ّ
مسأله  (73اـگر کسی که در واقـع مسـتطیع نـیست ولی خـود را

حج تمتّع بـجا بـیاورد
مستطیع میداند ٬به نیّت ّ
حجةاالسالم عمره و ّ

حجش صـحیح
و پس از پایان اعمال
متوجه شود که مستطیع نبوده ّ ٬
ّ
حجةاالسالم نمیکند؛ بنابر این هـرگاه
و استحبابی است و کفایت از ّ
حجةاالسالم را بجا بیاورد.
مستطیع شد باید ّ

حج
مسأله  (74اـگر کسی با اعتقاد به این که مستطیع نیست قصد ّ
حـج او کـفایت از
استحبابی کند و بعد معلوم شود که مستطیع بوده ٬
ّ
حجةاالسالم میکند.
ّ
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مسأله  (75اـگر کسی نذر کند که روز عرفه در کربالی ُم َعلّی یـا

مشرفه باشد ٬نذرش در صورتی صـحیح است
یکی دیگر از مشاهد ّ
ـکه در زمان خواندن صیغه نذر ٬مستطیع نباشد و در همان سـال نـیز

مستطیع نشود وگرنه نذرش باطل است .بـنابر ایـن هـرگاه بـا وجـود
حج بجا بیاورد وعـمل بـه نـذر الزم
چنین نذری مستطیع شود ٬باید ّ

حـج
نیست و در صورت مستطیع شدن ح ّتی اـگر معصیت کند و بـه
ّ
نرود ٬عمل نکردن به نذر کفّاره ندارد.
طالب علوم دینی که با شهریّه ٬امرار معاش مـیکنند
مسأله ّ (76

حج آسیبی بـه وضـع
حج را داشته باشند و انجام ّ
هرگاه هزینه انجام ّ
حج بجا آورند هـرچـند پس از
زندگی آنان وارد نکند ٬واجب است ّ

حج نیازمند به شهریّه باشند.
بازگشت از ّ

مسأله  (77اـگر مستطیع در سال ّاول استطاعت قبل از این که ب رای

حج نـیابتی
حج از وطن خود خارج شود بمیرد ٬الزم نیست برای او ّ
ّ

میت مال زیادی از خود بجا گذاشته بـاشد ٬ولی اـگـر
بگیرند هرچند ّ
و ّراث ب رای او نایب بگیرند ٬بسیار عمل پسندیدهای است.

حجةاالسالم بجا میآورد ٬اـگر پس
مسأله  (78کسی که ب رای خود ّ

حـج از او سـاقط شـده
از احرام بستن و وارد شدن به حـرم بـمیردّ ٬
است  ٬چه هنگام مرگ محرم باشد و چه ّ
محل ؛ ولی اـگر پیش از وارد
مستقر شده باشد
حج از قبل بر او
شدن به حرم بمیرد ٬در صورتی که ّ
ّ

مسایل گوناـگون استطاعت
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حج بر عهده اوست و چنانچه مالی از خود بجا گذاشته بـاشد ٬بـاید
ّ
حج بـجا آورنـد ٬بـلکه اظـهر ایـن است کـه اـگـر سـال ّاول
برای او ّ
استطاعت او باشد نیز چنانچه ب رای انجام حج از وطن خـود خـارج
حج بجا آورده شود.
شده باشد باید برای او ّ

مسأله  (79اـگر احرام بسته و به حرم داخل شود و سپس از حـرم

حج از او ّ
محل تأ ّمل است.
خارج شده و در خارج حرم بمیرد ٬سقوط ّ

حج اف راد یا ق ران است
مسأله  (80کسی که وظیفه او بجا آوردن ّ

حج بجا
حج بمیرد ٬عمره مفردهای که باید پس از ّ
اـگر در اثنای اعمال ّ
آورد از وی ساقط نمیشود و باید از اموال وی آن عمره را بـرای او
بجا آورند.

مسأله  (81اـگر ب رای عمره مفرده واجب و یـا حـج افسـادی)(1

محرم شده و به حرم داخل شده و سپس بمیرد ٬عمره و حج از وی
ساقط نمیشود.
حـج
مسأله  (82بر شخص مستطیع الزم نیست با پول خود بـه
ّ
برود؛ بنابر این اـگر مستطیع با پول قرضی یا از طریق مهمان شدن بر
 1ـ "حج افسادی" حجی است که وقتی محرم حج خود را به واسطه جماع فـاسد
میکند ٬بر وی الزم میآید که آن را در سال آینده به عنوان عقوبت بجا آورد و
تفصیل آن خواهد آمد.
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حـج بـجا آورد
دیگری یا در ب رابر انـجام خـدماتی بـه مکّـه بـرود و
ّ
صحیح است.
حج موجب ترک واجب یا انجام دادن کار
مسأله  (83اـگر رفتن به ّ
حج و ترک واجب یا فعل حرام را
ح رامی شود ٬باید مالحظه اهمیّت ّ
حـج بـرود و تأخـیر
حج اهمیّت بـیشتری دارد بـاید بـه
ّ
بنماید؛ اـگر ّ
اهـمیت
حج برود .در ضمن در مـقام بـررسی
نیندازد وگرنه نباید به ّ
ّ
توجه داشت .گاه ممکن است کار واجبی با
فوریت هم ّ
باید به مسأله ّ
حج زمان
حج است  ٬ولی با رفتن به ّ
آن که در اصل  ٬اه ّم ّیتش کمتر از ّ
تصور میشود.
آن فوت شود همچنان که عکس آن نیز ّ

حج با ترک واجب یا فـعل
مسأله  (84اـگر کسی در تزاحم میان ّ

مخی ر است که به
اهمیت یکی از دو طرف پی ببردّ ٬
ح رام نتوانست به ّ
حج برود یا نرود.
ّ

حج با کار ح رام یا ترک واجب
مسأله  (85کسی که به دلیل تزاحم ّ

حج بجا بیاورد و آن کار ح رام را انجام دهد یا
حج برود ٬اـگر ّ
نباید به ّ
حجش صحیح
واجب مهمتر را ترک کند ٬اـگرچه معصیت نموده ولی ّ
است مگر این که ارتکاب ح رام یا ترک واجب پس از احرام باشد که
حج او ّ
محل اشکال است.
در این صورت ّ
صحت ّ

مسأله  (86استفاده از فیش کسی که ثبت نام کرده و از دنیا رفته

حج استحبابی
ّ
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متوقّف بر این است که رضایت وارثان او را به دست آورند و بـدون
رضایت آنان استفاده از فیش جایز نیست.
حج را مانند دیگـر اعـمال عـبادی مـیتوان احـتیاطًا
مسأله ّ (87
حج بجا آورده و احتمال
بجاـآورد؛ بنابر این کسی که یک بار یا بیشتر ّ
حج بـجا آورده مسـتطیع
میدهد عملش صحیح نبوده یا هنگامی که ّ
"حـجةاالسـالم
حج را به قصد
ّ
نبوده  ٬اـگر مایل باشد میتواند باز هم ّ
ّ
"مافیالذمه" بجا آورد.
احتیاطی" یا
صـحت بـخشی از اعـمال
مسأله  (88در صورتی که انسـان در
ّ
شک داشته باشد و بخواهد احتیاط کـند ٬اعـاده
حجی که بجا آورده ّ
ّ
حج  ٬کفایت از آن اج زاء نمیکند و باید خود آن جزء را به طور
تمام ّ
صحیح بجا آورد مگر این که آن جزء از اجزایی باشد که اخالل در آنها
حج میشود )مثل وقوفین( که در ایـن صـورت بـرای
موجب بطالن ّ
حج را اعاده نماید.
احتیاط باید ّ

حج استحبابی
بـ ّ

حج مانند بلوغ و استطاعت
مسأله  (89کسی که ش رایط وجوب ّ

مسـتحب
حـج واجـبش را انـجام داده ٬
ّ
را ندارد و همچنین کسی کـه ّ
حج در هر سـال٬
حج بجا آورد .بلکه تک رار ّ
است در صورت امکان ّ
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مستحب و ترک آن ب رای پنج سال پی در پی مکروه است.
ّ
مستحب است حاجی هنگام بـیرون آمـدن از مکّـه٬
مسأله (90
ّ
ّنیت برگشتن نماید و قصد عدم بازگشت  ٬مکروه است.

مستحب است انسان از طـرف خـویشاوندان و غـیر
مسأله (91
ّ

خـــویشاوندان چــه زنــده بــاشند و چــه مــرده و نــیز از طــرف
حج بجا آورد.
stuv
معصومین
تبرعًا ّ
ّ ٬r

مسأله  (92کسی که زاد و راحله ندارد ٬در صورتی که بتواند قرض

حج برود.
خود را بپردازد٬
ّ
مستحب است قرض کند و به ّ

مستحب
حج بجا بیاورد٬
ّ
مسأله  (93کسی که مالی ندارد تا با آن ّ
حج برود.
است هرچند با اجاره دادن خودش و نیابت از دیگری به ّ
حج بجا آوردن با مال حرام  ٬جایز نیست ؛ ولی مـال
مسأله ّ (94

حـج
شُ بههناـکی که انسان علم به حرمت آن نـدارد را مـیتوان در راه ّ
مصرف کرد ٬هرچند بهتر است انسان پاـکترین مال خود را در این راه
مصرف کند.
مسأله  (95بجا آوردن یک حج استحبابی به نیابت از چـند نـفر
جایز است.
حج استحبابی ٬هم هنگام شروع عمل و هم پس از
مسأله  (96در ّ
حج را به دیگری هدیه نمود.
اتمام آن  ٬میتوان ثواب ّ

حج کودکان
ّ
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حج کودکان
ّ

حج اختصاص به فرد بالغ ندارد ٬بلکه ب رای
مسأله  (97استحباب ّ

حـج بـجا آورد ٬ولی چـنانچه پس از
مستحب است
ـکودک ممیّ ز نیز
ّ
ّ

حـج دوران
حج واجب را بـجا آورد و
ّ
بالغ شدن مستطیع شود ٬باید ّ
ـکودکی کافی نیست.

ممی ز متوقّف بر
مسأله  (98اقوی این است که ّ
صحت ّ
حج کودک ّ

تـصرفات مـالی او بـدون اذن ولی مشـروع
اذن ولی او نیست گرچه
ّ

تصرفات مالی ب رای
نمیباشد؛ و در مواردی که رفتن به ّ
حج مستلزم ّ
حـج بـرای او اشکـال
حج بـذلی( رفـتن بـه ّ
ممی ز نباشد )مثل ّ
ـکودک ّ

ندارد.

بچه غیر ممیّ ز او را محرم کـند و
مسأله (99
ولی ّ
ّ
مستحب است ّ

بچه را برای انجام "عمره
لباس اح رام بر او بپوشاند و ّنیت کند که این ّ

"حج تمتّع" محرم میکنم و چنانچه ممکن باشد گفتن تـلبیه
تمتّع" یا
ّ
را به او تلقین کند و اـگر ممکن نیست  ٬خودش به جای او بگوید.

ولی
مسأله  (100جواز ُمحرم کردن کودک غیر ّ
ممی ز توسط غیر ّ
شرعی  ٬این امر
شرعی مشکل است بلکه در صورت مخالفت با ولی
ّ

شرعی است.
جایز نیست؛ البته در این مسأله مادر ملحق به ولی
ّ

حج و
ولی ّ
بچه باید او را وادار نماید تا تمام اعمال ّ
مسأله ّ (101

بچه قادر به انجام اعمال یا بـخشی از آن
عمره را بجا آورد .چنانچه ّ
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بچه باید به نیابت از وی آن را انجام دهد.
ولی ّ
نباشدّ ٬

ولی
مسأله  (102پس از آن که ّ
بچه محرم شد یا او را محرم کردندّ ٬
محرمات احرام بازدارد و اـگر کودک  ٬مـمیّ ز
وی باید او را از ارتکاب ّ
محرمات حفظ نماید.
ولی باید او را از ّ
نباشد ٬خود ّ
بچه پس از اح رام مرتکب شکار کردن ـ که یکی از
مسأله  (103اـگر ّ

ولی  ٬او را از ایـن کـار بـازنداشت ٬
ّ
مـحرمات احـ رام است ـ شـد یـا ّ
بچه
ولی کودک است و از مال ّ
بنابرـاقوی کفّاره شکار کردن بر عهده ّ
محرمات احـ رام پـرداخت کـفّاره نـه بـر
پرداخت نمیشود .در سایر ّ
ولی او واجب نیست.
ـکودک و نه بر ّ

حج قربانی شود ٬بر عهده
مسأله  (104گوسفندی که باید برای ّ

ولی کودک است.
ّ

مسأله  (105اـگر کودک نابالغ در میقات و پیش از احرام بالغ شود٬
در صورتی که ش رایط استطاعت را از همان ّ
حـج او
محل دارا بـاشدّ ٬

حجةاالسالم است.
ّ

دوم  :اقسام عمره
ّ

واژه عمره به معنای زیارت کردن است و در اصطالح به مـعنای

خاصی است که شرح آن خواهد
زیارت کردن خانه خدا به صورت ّ
آمد .عمره دارای دو قسم است :عمره تمتّع و عمره مفرده و هر یک
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مستحب باشد.
از این دو نوع ممکن است واجب یا
ّ

حج تمتّع است دارای پنج
مسأله  (106عمره تمتّع که بخشی از ّ

جزء است 1 :ـ احرام 2 .ـ طواف کعبه 3 .ـ نماز طواف 4 .ـ سعی بین
صفا و مروه 5 .ـ تقصیر .عمره مفرده عالوه بر این پنج جزء دارای دو
جزء دیگر نیز میباشد 1 :ـ طواف نساء 2 .ـ نماز طواف نساء که این
دو عمل باید پس از تقصیر انجام شوند.
مسأله  (107عمره مفرده با عمره تمتّع چهار فرق دارد 1 :ـ در عمره
تمتّع ٬تقصیر الزم است ٬ولی در عمره مفرده  ٬معتمر میتواند تقصیر
ـکند یا حلق نماید یعنی سر را بتراشد 2 .ـ در عمره تم ّتع طواف نساء
وجــود نــدارد ٬ولی در عــمره مــفرده طـواف نسـاء واجب است.
3ـــمیقات عمره تمتّع یکی از مـواقـیت پـنجگانه است کـه شـرح آن
خواهد آمد ٬ولی میقات عمره مفرده ممکن است یکـی از مـواقـیت
پنجگانه یا نزدیکترین نقطه به حرم باشد؛ مثالً کسی که خارج از حدّ
فاصل میان مکه و مـواقـیت است و مـیخواهـد بـ رای انـجام عـمره
مفرده به مکّه بیاید ٬باید در یکی از مواقیت محرم شـود ٬ولی کسـی
ـکه در مکّه است و قصد انجام عمره مفرده را دارد ٬میتواند به خارج
از حرم برود و محرم شود 4 .ـ عمره مفرده با آمیزش جنسی قبل از
سعی باطل میشود ولی بطالن عمره تمتّع با این عمل معلوم نیست
بلکه بعید نیست که باطل نشود.
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مسأله  (108عمره بر کسی که شرعًا مستطیع باشد ٬در تمام مدّ ت
حج  ٬فوری
عمر یک بار واجب میشود و وجوب آن مانند وجوب ّ

است.

حج تمتّع است ٬ب رای انجام
مسأله  (109اـگر کسی که وظیفهاش ّ

حج مستطیع نباشد ولی استطاعت ب رای بـجا آوردن عـمره مـفرده را
ّ
داشته باشد ٬بنابر احتیاط واجب باید عمره مفرده را بجا آورد.

حج تمتّع  ٬عمره تمتّع را نیز
مسأله  (110کسی که ضمن بجا آوردن ّ

بجا میآورد ٬دیگر وظیفهای ب رای بجا آوردن عـمره مـفرده نـدارد و
بجا آوردن عمره تم ّتع کفایت میکند.
حج استطاعت دارد ولی برای عمره
مسأله  (111اـگر کسی ب رای ّ

حج بجا آورد ٬ولی ب رای کسانی مـانند ایـ رانـیان
مستطیع نیست  ٬باید ّ
حج تمتّع
حج تمتّع است  ٬چون ّ
ـکه از مکّه دور هستند و وظیفه آنان ّ

حـج از اسـتطاعت
حج تم ّتع است ٬اسـتطاعت ّ
مرکّب از عمره تم ّتع و ّ
حج جدا نیست ٬ولی هـمچنانکه
عمره و استطاعت عمره از استطاعت ّ
ـگفته شد گاهی ممکن است عمره مفرده بر آنان واجب شود.

حج نیابتی از طرف دیگری به
مسأله  (112کسی که برای انجام ّ

حج تمتّع را از طرف او بجا آورده  ٬چنانچه
مکّه رفته و عمره تمتّع و ّ

قبالً از طرف خود حجةاالسالم یا عمره مـفرده واجب بـجا نـیاورده
باشد ٬بنابر احتیاط واجب باید برای خودش عمره مفرده بـجا آورد.
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حج ب رای انجام کاری به میقات رفـته
چنین شخصی اـگر در غیر ا ّیام ّ

باشد نیز ٬چنانچه بتواند عمره مفرده بجا آورد ٬بنابر احـتیاط واجب
باید ب رای خودش عمره مفرده بجا آورد.
مسأله  (113کسی که میخواهد وارد مکّه شود ٬جایز نیست بدون
حج اف راد یا ق ران یا اح رام عمره وارد شود ٬بلکه بـنابر احـتیاط
اح رام ّ

حج
واجب ب رای دخول به حرم نیز باید محرم شد .بنابر این اـگر وقت ّ
حج مـحرم شـود بـاید بـ رای عـمره
نیست یا نمیخواهد ب رای اح رام ّ

مفرده محرم شود .کسانی که به دلیل مسایل شغلی  ٬زیاد به مکّه رفت
و آمد میکنند از این حکم مستثنی میباشند.
مسأله  (114کسی که ب رای وارد شدن به مکه یا حرم وظیفه دارد
محرم شود ٬چنانچه از روی عمد یا ف راموشی یا به علت داشتن عذر
و یا ندانستن مسأله  ٬اح رام نبندد و وارد حرم یا مکه شود ٬وظـیفهای
ندارد و چیزی بر عهدهاش نیست ولی اـگر از روی علم و عمد بوده٬
معصیت کرده است.
مسأله  (115کسانی که پس از اعمال عمره تمتّع یا مفرده از مکّه
خارج شدهاند و دوبـاره در هـمان مـاه قـمری کـه در آن عـمره بـجا
آوردهاند ٬میخواهند به مکه بازگردند ٬الزم نیست محرم شوند .البـته
حج
خروج از مکّه پس از عمره تمتّع و پیش از محرم شدن به احرام ّ
تمتّع جایز نیست و تفصیل آن خواهد آمد.
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مناسک حج و عمره
شوال ٬ذیقعده و
مسأله  (116اـگر کسی در ماههای ّ
حج یعنیّ :

ذیحجه در میقات ّنیت عمره مفرده کرد و وارد مکّـه شـد و پس از
ّ

حـج از مکّـه بـیرون نـرفت ٬
انجام عمره مفرده تا فرارسـیدن مـوسم
ّ
میتواند با قصد و ّنیت  ٬عمرهای را که انجام داده  ٬عـمره تـمتّع قـرار

مستحب یا واجب بجا آورد همچنان کـه در اثـنای
حج تمتّع
ّ
دهد و ّ
اعمال عمره مفرده نیز میتواند ّنیت خود را به عمره تم ّتع برگرداند.

حج بجا میآورد ٬حتی
مسأله  (117کسی که به نیابت از دیگری ّ

چنانچه هنگام ورود به مکّه با اح رام عمره مفرده به نـیابت از مـنوب
عنه محرم شده باشد ٬نمیتواند آن عمره را عمره تم ّتع ق رار دهد.
محرمات احرام ـ که شرح آن خواهد آمد ـ در عمره
مسأله ّ (118

تمتّع و عمره مفرده یکسان است .بنابر این تمام آنچه در احرام عمره
تمتّع ح رام میشود ٬بر کسی که به اح رام عمره مفرده محرم شده نـیز
مـحرمات ـ بـه جـز
ح رام است .در عمره تمتّع پس از تقصیر ٬هـمه
ّ

ت راشیدن سر به تفصیلی که گفته خواهد شد ـ حالل میشود ٬ولی در
عمره مفرده  ٬مسایل جنسی پس از حلق یا تقصیر حـالل نـمیشود٬
بلکه حلیّت آن متوقّف بر انجام طواف نساء و نماز آن است.

مستحب است  ٬ولی
حج ٬
ّ
مسأله  (119تکرار عمره مانند تکرار ّ

نباید در یک ماه قمری ب رای یک نفر بیش از یک عمره مـفرده بـجا
آورده شود .بنابر این اـگر دو عمره مـفرده بـ رای یک نـفر در دو مـاه
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قمری انجام شود ٬هرچند یکی در پایان ماه اول ودیگری در ّاول ماه

دوم باشد ٬اشکال ندارد .همچنین تکـرار عـمره مـفرده بـه نـیابت از
اشخاص متعدّ د در یک ماه قمری جایز است.
مسأله  (120انجام عمره تمتّع و عمره مفرده در یک ماه قمری
اشکال ندارد ٬چه عمره مفرده پیش از عمره تمتّع بجا آورده شـود و
حـج تـم ّتع
چه پس از آن  ٬ولی نباید در فاصله مـیان عـمره تـم ّتع و
ّ
عمره مفرده بجا آورده شود.

مسأله  (121مالـک این که عمره متعلق به یک ماه قمری شـود٬
زمان احرام بستن برای آن است  ٬بنابر این چنانچه کسی در یک مـاه
قمری ـ مثًال ذی قعده ـ برای عمره محرم شود ٬عمره وی متعلق بـه
همان ماه خواهد بود حتی اـگر اعمال عمره یا بخشی از آن را در ماه
دیگر ـ مثًال ذی حجه ـ بجا بیاورد .طبق آنچه گفته شد اـگر شخصی
مثًال در ماه رجب محرم به عمره مفرده شود و اعمال عمره یا بخشی
از آن را در ماه شعبان بجا آورد ٬عمره وی متعلق به ماه رجب بوده و
میتواند دوباره در ماه شعبان ب رای عمره مفرده محرم شود؛ همچنان
ـکه اـگر در ماه رجب یک بار برای عـمره مـفرده مـحرم شـده بـاشد٬
نمیتواند قبل از ورود ماه شعبان دوبـاره بـ رای عـمره مـفرده مـحرم
شود حتی اـگر بخواهد اعمال عمره را در ماه شعبان بجا آورد.

فصل دوم:
ج افراد
ج تمتّع به ح ّ
تبدیل ح ّ
ّ
مـحل
حـج افـ راد وظـیفه کسـانی است کـه
هــمچنانکه گـذشت
ّ

سکونت آنان تا مسجد الح رام کمتر از شانزده فرسنگ است.

حج
حج تمتّع که متشکّل از دو جزء عمره و ّ
حج اف راد بر خالف ّ
ّ
است که به یکدیگر مرتبطند و باید هر دو با هـم بـجا آورده شـوند٬
واجب مستق ّلی است که مرتبط با عمره نمیباشد؛ بنابر این کسی کـه
حج اف راد است چنانچه بـ رای عـمره مـفرده مسـتطیع بـوده
وظیفه او ّ

حج اف راد مستطیع نباشد ٬واجب است که عـمره مـفرده را
ولی ب رای ّ

حج افراد مستطیع شد ٬آن را نیز انجام دهد .و
بجا آورد و هرگاه برای ّ
حج اف راد مستطیع بوده و ب رای عمره مفرده مستطیع نباشد٬
اـگر ب رای ّ

حج اف راد را بجا آورد و بعدًا هرگاه ب رای عمره مفرده مستطیع شد
باید ّ

حـج افـ راد
آن را انجام دهد .و اـگر هم ب رای عمره مفرده و هم بـ رای
ّ
مستطیع باشد ٬باید هر دو آنها را بجا آورد و احتیاط واجب آن است

حج افراد
حج تمتّع به ّ
تبدیل ّ
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حج را بر عمره مقدّ م نماید.
ـکه ّ

حج  ٬حاجی پس از احرام بستن از یکی از میقاتهای
در این نوع ّ
پنجگانه یا ّ
محل خانه خود )ـکه تفصیل آن خواهد آمـد( بـه عـرفات
حج تمتّع محرم شده
میرود و تمام اعمال را همچون کسی که ب رای ّ
حج اف راد ٬قربانی واجب نیست و
انجام میدهد ٬با این تفاوت که در ّ
مستحب است .پس از پایان اعمال به خارج از حرم میرود و اح رام
ّ
میبندد و یک عمره مـفرده نـیز بـجا مـیآورد .در بـرخـی مـوارد الزم
حج تم ّتع است وبه احرام عمره تم ّتع مـحرم
میشود کسی که وظیفه او ّ

حج افراد مینامند.
حج افراد نماید که این کار را عدول به ّ
شده ٬قصد ّ

حـج افـراد و عـمره مـفرده دو
مسأله  (122همچنانکه گفته شد
ّ
ّ
مسـتقل مـیباشند؛ بـنابر ایـن چـنانچه کسـی قـبًال بـا وجـود
واجب
ش رایط استطاعت ب رای عـمره مـفرده ٬از جـانب خـود عـمره مـفرده
حج افراد دوباره عمره مـفرده
بجاـآورده باشد ٬الزم نیست که پس از ّ
حج اف راد
بجا آورد ٬چه از کسانی باشد که وظیفه اولی آنها بجا آوردن ّ
حـج افـ راد تـبدیل شـده بـاشد.
حج تمتّع به
ّ
است و چه وظیفه او از ّ

همچنین کسی که حج اف راد استحبابی بجا میآورد الزم نیست پس از
حج عمره مفرده انجام دهد.
مسأله  (123کسی که باید پس از حج افراد عمره مفرده بجا بیاورد٬
تا عمره مفرده را بجا نیاورده نباید ب رای عمره تمتع یـا حـج دیگـری
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محرم شود ٬بنابر این چنانچه این شخص سال آینده بخواهد دوبـاره
حج انجام دهد ٬باید ابتدا عمره مفرده بجا بیاورد و سپس ب رای عمره
تمتع یا حج محرم شود؛ البته چنانچه بدون بجا آوردن عمره مـفرده
برای عمره تمتع یا حج محرم شود ٬عملش صحیح است و باید آن را
ـکامل نماید.
مسأله  (124اـگر کسی که اح رام عمره تم ّتع بسته  ٬به دلیل عذری
دیروقت وارد مکّه شود یـا بـه مـوقع وارد مکّـه شـود ولی بـه دلیـل
عذری اعمال عمرهاش به تأخیر افتد به گونهای که اـگر بخواهد عمره
بجا بیاورد وقت وقوف به عرفات میگذرد یـا خـوف گـذشتن وقت
حج افـراد عـدول کـند و هـمان احـرام
وقوف را داشته باشد ٬باید به ّ
حـج  ٬یک
ـکافی است .در این صورت حاجی پس از انـجام اعـمال
ّ

حجةاالسالم
حج او صحیح و کافی از ّ
عمره مفرده نیز بجا میآورد و ّ

است .ولی اـگر بدون عذر با تأخیر وارد مکّه شد یا بدون عذر اعمال
عمره را به تأخیر انداخت تا وقت تنگ شد ٬در این صورت باید بـه
حـج
دستور فوق عمل کند بلکه احتیاط واجب ایـن است کـه بـرای
ّ
حج
اف راد دوباره اح رام ببندد و بنابر احتیاط واجب در سال آینده نیز ّ
را اعاده کند.

مسأله  (125کسی که ب رای عمره تمتّع اح رام بسته و زمانی وارد
حج فوت شده ٬باید قصد عمره مفرده کند و با
مکّه میشود که وقت ّ

حج افراد
حج تمتّع به ّ
تبدیل ّ
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همان اح رامی که بسته عمره مفرده انجام دهد و از احرام بیرون بیاید
مستقر شده باشد یـا سـال اول اسـتطاعت او
حج از قبل بر او
و اـگر ّ
ّ

باشد ولی دیر رسیدن وی بدون عذر بـاشد یـا سـال دیگـر شـرایـط
حج بجا بیاورد.
استطاعت را داشته باشد ٬باید سال آینده ّ

مسأله  (126اـگر زنی در میقات حایض باشد و خوف آن داشته

باشد که اـگر اح رام عمره تم ّتع ببندد و صبر کند تا پس از پاـک شدن
اعمال عمره را بجا آورد ٬به وقوف عرفات نمیرسد و همچنین اـگر
در میقات حایض نباشد ولی احتمال بدهد که پیش از انـجام اعـمال
عمره حایض خواهد شـد و در نـتیجه بـه وقـوف عـرفات نـخواهـد
ّ
حـج
مافیالذ ّمه )یعنی اعم از عـمره تـمتّع و
رسید ٬میتواند به ّنیت
ّ

اف راد( اح رام ببندد ٬آن گاه اـگر پیش از گذشتن وقت عمره پـاـک شـد
حج تمتّع ببندد وگرنه با
اعمال عمره را بجا بیاورد و پس از آن اح رام ّ

حج اف راد بجا بیاورد و پس از آن عمره مفرده انجام دهد
همان اح رام ّ
حجةاالسالم است.
حج صحیح و مجزی از ّ
و این ّ

مسأله  (127اـگر زن در میقات حایض باشد یا بداند حایض خواهد

شد ولی یقین دارد که تا ایّام عمره پاـک میشود و مـیتوانـد اعـمال
عمره تمتع را بجا آورد و ب راین اساس اح رام عـمره تـمتّع بست ولی

توجهی داد کـه
زمانی که وارد مکّه شد یقین پیدا کرد یا احتمال قابل ّ
اـگر بخواهد اعمال عمره را بجا بیاورد به عرفات نخواهد رسید ٬باید
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حج افـ راد عـمره مـفرده
حج اف راد عدول کند و پس از بجا آوردن ّ
به ّ
حجةاالسالم کفایت میکند.
حج از ّ
انجام دهد و این ّ

حج تمتّع است هرگاه هنگام اح رام
مسأله  (128کسی که وظیفه او ّ

بستن یقین پیدا کند که اـگر بخواهد عمره تمتّع بـجا آورد بـه وقـوف
حـج افـراد مـحرم شـود و
عرفات نمیرسد ٬میتواند از ّاول به قصد ّ

حج اف راد ٬عمره مفرده بجا آورد و عملش صحیح است ولی
پس از ّ

اـگر پس از احرام بستن  ٬کشف خالف شود و معلوم شود که میتواند
اعمال عمره تمتّع را انجام دهد و بـه وقـوف عـرفات هـم مـیرسد٬
اح رامش باطل است و باید به میقات رفته و ب رای عمره تـم ّتع احـرام
ببندد .بنابر این چنین شخصی برای این که بـا مشکـل روبـرو نشـود
بهتر است همان گونه که در مسأله  126گفته شد به نیّت مافیالذمّـه
محرم شود.

مسأله  (129اـگر کسی بدون اح رام وارد مکّه شود و احرام نبستن به
حج اف راد
دلیل عذری بوده و وقت هم تنگ باشد ٬باید در مکّه اح رام ّ

حج  ٬عمره مفرده انجام دهد.
ببندد و پس از ّ

توجه داشته باشد که به دلیل عذری مانند
مسأله  (130اـگر کسی ّ

حیض و نفاس یا تنگی وقت نمیتواند عمره تمتّع انجام دهد و اـگر
نـیت عـمره تـمتّع مـحرم
انجام دهد صحیح نیست و با این حال بـه ّ
صحت این احرام بلکه جدّ ی بودن آن ّ
محل اشکال است.
شودّ ٬

حج افراد
حج تمتّع به ّ
تبدیل ّ
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مسأله  (131اـگر کسی عمدًا و بدون عذر احرام نبندد و وقت برای
حـج افـ راد بـجا آورد و پس از آن ٬
انجام عمره تمتّع تنگ شود ٬باید
ّ
حج را
عمره مفرده انجام دهد و بنابر احتیاط واجب در سال دیگر نیز ّ
اعاده کند.

مسأله  (132مقصود از تنگی وقت در چند مسأله پیش  ٬خـوف
نرسیدن به وقوف اختیاری عرفات است که وقت آن از ظهر روز نهم
ذیحجه تا غروب همان روز است.
ماه
ّ

حج استحبابی اح رام بسته و وارد
مسأله  (133کسی که به قصد ّ

مکّه شده و پس از ورود به مکّه وقتش ب رای انجام اعمال عمره تنگ
حج افراد انجام مـیدهد و پس
حج افراد مینماید و ّ
است  ٬عدول به ّ
حج  ٬عمره مفرده بر او واجب نیست.
از ّ

حج
متعین است و به قصد ّ
مسأله  (134کسی که ّ
حج اف راد بر او ّ
حج اف راد را به عمره تمتّع یـا عـمره
افراد محرم شده  ٬نمیتواند نیّت ّ

حج اف راد مسـتح ّبی مـحرم شـده
مفرده تبدیل کند؛ ولی چنانچه برای ّ
باشد ٬میتواند به عمره تمتّع عدول کند ٬مگر این کـه بـعد از سـعی

حق عدول ندارد.
تلبیه گفته باشد که در این صورت دیگر ّ
مسأله  (135کسی که با اح رام عمره تمتّع وارد مکّه شده و اعمال
حج تمتّع بجا آورد و نـمیتوانـد
عمره را بجا آورده  ٬باید پس از آن ّ

حج اف راد محرم شود.
ب رای ّ
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مسأله  (136اـگر زنی به گمان این که از حیض پاـک شده ٬اعمال
عمره را انجام دهد و سپس در عرفات یا مشعر لک ببیند و یقین کند
ـکه طواف و نماز طـواف عـمره را بـا حـالت حـیض انـجام داده  ٬در
صورتی که وقت برگشتن به مکّه و انجام اعمال عمره تمتّع را نداشته
حج ِاف راد میکند .و اـگر با دیدن لک شک کند که آیا
باشد ٬عدول به ّ

هنگام انجام طواف و نماز طواف عمره پاـک شده یا نه  ٬میتوانـد بـه
حج را بدون قصد تـمتّع یـا افـ راد
این صورت احتیاط کند که اعمال ّ
انجام دهد و قربانی کند و پس از آن عمره مفرده انجام دهد و اـگر به
حج تم ّتع کند ٬در صورتی که پس از انـجام اعـمال
متعین قصد ّ
طور ّ
حج معلوم شود که در حال طواف و نماز آن حایض بوده  ٬نـباید بـه
ّ

حج اـکتفا کند.
این ّ

فصل سوم:
ج
نیابت در ح ّ
نیابت عبارت است از انـجام دادن عـملی از طـرف دیگـری .بـه
عبارت دیگر این که کسی از طرف دیگری عملی را انجام دهد تا ذ ّمه
ـکسی که تکلیف بر عهده او آمده  ٬بریء شود .به کسی که کاری را از
طرف دیگری انجام میدهد "نایب" ٬به کسی که عمل ب رای او انـجام
میشود "منوب عنه" و به کسی که فردی را ب رای خود یا دیگـری بـه
نیابت میگیرد" ٬مُستنیب" مـیگویند .نـایب گـرفتن مـمکن است بـه
وسیله اجیر کردن کسی از طریق عقد اجارهُ ٬جعاله  ٬شرط کـردن یـا
تـبرعی و
راههای دیگر باشد .همچنین مـمکن است کسـی بـه طـور ّ

مجانی عملی را به نیابت از دیگری انجام دهد .نیابت در عمل عبادی
ّ
حج نیز با ش رایطی که خواهد آمد صحیح و مشـروع است  ٬بـلکه در
ّ

مواردی نایب گرفتن واجب است.

مستقر شده حتّی اـگر وصیّت به
حج بر او
مسأله  (137کسی که ّ
ّ
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حج هم نکند ٬در صورتی که پس از مرگش مالی از خود بجا گذاشته
ّ

باشد ٬بر ورثه واجب است در همان سال ّاول مرگش برای او نـایب
بگیرند ٬ولی اـگر خود میّت مالی نداشته باشد ٬بر ورثه واجب نیست

از مــال خـود بـرای او نـایب بگـیرند ٬هـرچـند سـ زاوار است ورثـه
مخصوصًا فرزندان ّمیت در صـورتی کـه بـ رایشـان حـرج و مشـقّت

حج بجا بیاورند.
میت ّ
نداشته باشد از باب احسان از طرف ّ

حجةاالسالم بر عهده او بوده ٬
مسأله  (138کسی که از دنیا رفته و ّ

"حج میقاتی" بگـیرند یـعنی کسـی را نـایب کـنند تـا از
هرگاه برایش
ّ
حج را بجا بـیاورد ٬کـافی است و
میقات محرم شود و اعمال واجب ّ

حـج مـیقاتی از اصـل مـال و پـیش از تـقسیم آن مـیان و ّراث
هزینه
ّ

برداشته میشود ٬ولی چـنانچه نـایب گـرفتن از مـیقات در آن سـال
ممکن نباشد ٬باید از شهر ّمیت نایب بگیرند و نباید نایب گرفتن را از

آن سال به تأخیر بیندازند و در این فرض تمام هزینهها از اصل مـال
برداشته میشود.
میت ٬نایب پیدا نشود مگر با
مسأله  (139اـگر در سال ّاول مرگ ّ

اجرت بیشتر از مقدار متعارف  ٬واجب است با اجـرت بـیشتر نـایب
بگیرند تا از سال ّاول تأخیر نیفتد و تمام هزینه از اصل مال برداشـته
میشود.

مسأله  (140اـگر ورثه در نایب گرفتن کوتاهی کنند و مال تـلف
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میت نایب بگیرند.
شود ٬ضامنند و باید از مال خود ب رای ّ

حجةاالسالم بر او واجب بوده٬
مسأله  (141کسی که از دنیا رفته و ّ

حج از خود باقی گذاشته باشد ٬ورثه حق ندارند
هرگاه مالی به اندازه ّ
میت٬
حج یا پرداخت اجرت آن به
پیش از نایب گرفتن ب رای ّ
وصی ّ
ّ
حج باشد
تصرف کنند؛ حتّی اـگر مال باقیمانده بیش از هزینه ّ
در مال ّ

احتیاط آن است که ورثه پیش از نایب گرفتن یا پرداخت اجرت نایب
تصرف نکنند.
به وصی ٬در آن مال ّ

حج را از مال جدا کنند و بـه
مسأله  (142اـگر ورثه میّت هزینه ّ

وصی تلف
وصی بسپارند و مال در اثر کوتاهی و سهلانگاری
دست
ّ
ّ

وصی ضامن است و باید عوض آن را از مال خود بـدهد؛ ا ّمـا
شود٬
ّ

وصی تلف شود ٬ضامن نیست
اـگر مال بدون کوتاهی و سهلانگاری
ّ

میت باید از باقیمانده مالش پـرداخت شـود ٬و اـگـر
ولی هزینه ّ
حج ّ

وارثان میّت مال را میان خود تقسیم کرده باشند ٬هر کدام از آنها باید
حج تأمین شود .و اـگر
به نسبت سهم خود مال را برگردانند تا هزینه ّ
وصی است
روشن نباشد که آیا تلف شدن مال به ع ّلت سهلانگاری
ّ
وصی ضامن نیست و باید به دستوری که گفته شد عمل شود.
یا نه ٬
ّ

حج واجب بر عهده
مسأله  (143اـگر برخی از ورثه اقرار نمایند که ّ

مــیت است و بــرخـی دیگـر آن را انکـار نـمایند ٬کسـانی کـه اقـرار
ّ

حـج را بـپردازنـد و چـنانچه
مــینمایند احــتیاطًا بـاید تـمام هـزینه
ّ
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بـقیه ورثـه بـه
توانستند ا ّدعـای خـود را ثـابت نـمایند ٬مـیتوانـند از ّ

نسبت سهمشان آن هزینه را دریـافت نـمایند .ولی چـنانچه مـجموع
حـج بـه
حج کفایت نکند ٬باید نسـبت هـزینه
ّ
سهم آنان ب رای هزینه ّ

میت را مالحظه کرده و به همان نسـبت از سـهم خـود
مجموع ترکه ّ

حج را بپردازند.
هزینه ّ

میت بریء نمیشود بلکه
مجرد اجیر گرفتن ٬ذ ّمه ّ
مسأله  (144به ّ

حج بریء میشود؛ بنابر این اـگر کسـی را اجـیر
ذ ّمه او پس از انجام ّ
حج را باطل
ـکنند و بعد ّ
حج را برای میّت بجا نیاوده یا ّ
متوجه شوند که ّ

بجا آورده ٬باید مجدّ دًا برای او نایب بگیرند و اـگر پس گرفتن اجرت از
حج باز هم از اصل مال پرداخت میشود.
نایب ممکن نباشد ٬هزینه ّ

حج معذور
حج بر او
مستقر شده و از انجام ّ
مسأله  (145کسی که ّ
ّ

است و امیدی به برطرف شدن عذر خود ندارد ٬باید نایب بگـیرد و
حج  ٬نایب بگیرد.
میتواند مستقیمًا یا به وسیله وکیلش ب رای انجام ّ

توسط دیگری و بدون اطّالع
مسأله  (146هرگاه ب رای شخص زنده ّ

منوب عنه  ٬نایب بگیرند ٬در کفایت چنین نیابتی اشکال است.

حج بر او
مسأله (147
وراث کسی که فوت کرده و ّ
ولی و ّ
وصیّ ٬
ّ

مـیت
واجب بوده میتوانند برای او نایب بگیرند .همچنین کسی که بـه ّ
وراث ّمیت در نایب گرفتن برای او کوتاهی
بدهکار است و میداند که ّ
میکنند باید برای میّت نایب بگیرد و مابقی پول را به وراث بدهد.
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حج از منوب عنه ساقط میشود؛ ولی
مسأله  (148با عمل نایب ّ ٬

مستقر بوده و اـکنون
حج بر او
اـگر نایب عمل را از جانب شخصی که ّ
ّ

معذور است بجا آورده باشد ٬چنانچه عذر مـعذور بـرطرف شـود و
حج نایب اـکتفا
حج نایب باشد ٬معذور نباید به ّ
رفع عذر قبل از اتمام ّ
حج را بجا آورد ٬ولی چنانچه رفـع عـذر پس از
ـکند و خودش باید ّ

اتمام حج نایب باشد ٬معذور میتواند به حج نایب اـکتفا کند و اعاده
حج الزم نیست.
حج نیابتی الزم است که علم یا
مسأله  (149ب رای اـکتفا کردن به ّ

حجت شرعی مبنی بر این که نایب عمل را انجام داده  ٬وجود داشته
ّ
باشد؛ بنابر این اـگر تردید وجود داشته باشد کـه آیـا نـایب عـمل را
انجام داده یا نه  ٬نمیتوان ذمّه مـنوبعنه را بـریء دانست .ولی اـگـر
صحت و درستی عمل تردید
اصل انجام عمل معلوم باشد و تنها در ّ

حجت شرعی
صحت عمل با علم یا ّ
وجود داشته باشد ٬الزم نیست ّ
صحت نیز کافی است.
ثابت شود ٬بلکه احتمال ّ

الف ـ شرایط نایب

مسأله  (150نایب باید شرایط زیر را دارا باشد:

مـمی ز چـنانچه
 1ـ بلوغ  ٬البتّه ظاهر این است کـه نـیابت کـودک ّ
صحت اعمالش وجود داشته باشد ٬کافی است.
وثوق به ّ
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 2ـ عقل.

mو
 3ـ ایمان ؛ پس نایب عالوه بر اعتقاد به خـداونـد ٬پـیامبر nopq
معاد ٬باید به امامان دوازده ـگانه نیز اعتقاد داشته باشد.
حج ؛ بنابر این نـایب
 4ـ وثاقت و اطمینان الزم برای انجام عمل ّ

نباید متّهم به سهلانگاری و مسامحه ـکـاری بـاشد ٬ولی اطـمینان بـه
صحت عمل نایب الزم نیست.
ّ
حـج  ٬هـرچـند بـا ارشـاد و
 5ـ آشنایی الزم بـه افـعال و اعـمال
ّ

راهنمایی کسی در حال عمل باشد.
 6ـ فارغ ِّ
حج واجب بر عهده او نباشد.
الذمه بودن ؛ یعنی ّ
حج.
 7ـ معذور نبودن از انجام اعمال ّ

مسأله  (151کسی که شرعًا نمیتواند نایب شود ٬هرگاه نیابت را
حج نیابتی بجا آورد ٬نه استحقاق اجرت المثل دارد و نه
قبول کند و ّ

اعم از آن که منوب عـنه یـا مسـتنیب هـنگام نـیابت
اجرتالمس ّمی ّ ٬
وضعیت نایب را بدانند یا ندانند.
ّ

مسأله  (152کسی که به احرام صحیحی محرم شده نمیتواند ّنیت
خود را عوض کند و آن را به عنوان نیابت از دیگری ق رار دهد ٬بلکه

باید با همان ّنیتی که از آغاز داشته  ٬عمل را به پایان برساند.

مسأله  (153شرط ایمان  ٬همان گونه که در اصـل نـیابت مـعتبر

است  ٬در سایر اعمالی که نیابت در آن جایز است مانند سنگ زدن به

حج
نیابت در ّ

77

جم رات و طواف نیز شرط است ؛ البته شرط ایـمان در کسـی کـه بـه
نیابت از دیگری قربانی میکند معتبر نـیست  ٬هـرچـند مـؤمن بـودن
ذابح موافق با احتیاط مستحبّی است.

حج نیابتی بجا آورد
مسأله  (154ذ ّمه نایب در سالی که میخواهد ّ

اعم از آن که در همان سال مستطیع شده
نباید مشغول به ّ
حج باشدّ ٬
مستقر شده باشد ٬و اـگـر نـیابت کـند بـنابر
حج از قبل بر او
باشد یا ّ
ّ
حـج بـر خـودش
احتیاط نیابتش باطل است مگر این که از وجـوب
ّ

غافل باشد یا نسبت بـه ایـن مسأله جـاهل بـاشد و جـهلش از روی
ـکوتاهی و تقصیر نباشد که در این صورت نیابتش صحیح است.
حج
مسأله  (155کسی که خود استطاعت مالی ندارد و ب رای انجام ّ
نیابتی در سال معیّنی اجیر شده است  ٬هرگاه در هـمان سـال از نـظر
حج بـجا آورد و عـقد اجـاره
مالی مستطیع شود ٬باید برای خودش ّ
باطل است ؛ مگر این که استطاعت به وسیله اجیر شدن حاصل شود
حج نیابتی را بجا آورد و اـگر استطاعتش
ـکه در این صورت باید ابتدا ّ

حج خود را در سال آینده بجا آورد.
تا سال آینده باقی بماندّ ٬

حج واجب
مسأله  (156اـگر کسی به دیگری وصیّت کند که برای او ّ

وصیت مستطیع نـباشد
وصی در هنگام قبول
مستحب بجا آورد و
یا
ّ
ّ
ّ

حجةاالسالم خود را بجا آورد.
ولی بعدًا مستطیع شود ٬باید ّ

مسأله  (157کسی که ش رایط استطاعت را داراست ولی فیش رفتن
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حج ب رای او وجـود
حج را ندارد و بدون فیش هم امکان رفتن به ّ
به ّ

حـج نـیابتی
ندارد ٬میتواند اجیر کسی شود که فیش دارد و ب رای او
ّ
مستقر شده چنانچه به
حج از قبل بر او
بجا بیاورد .همچنین کسی که ّ
ّ

حج بجا آورد ٬میتوانـد
هیچ طریقی نتواند به مکّه رفته و ب رای خود ّ
حج نیابتی انجام دهد.
حج منوب عنه برای او ّ
با استفاده از فیش ّ

مسأله  (158کسی که واقعًا مستطیع بوده و نمیدانسته که مستطیع

حج خـود را بـجا
است یا میدانسته ولی نمیدانسته که مستطیع باید ّ
آورد ٬اـگر در میقات به نیّت نیابت از دیگری احرام ببندد و در اثنای
متوجه مسأله شود ٬احـ رام و عـملش بـاطل
عمره یا پس از اتمام آن ّ

است .چنین کسی اـگر وقت برای بجا آوردن عمره دیگری باقی است ٬
باید به میقات برود و ب رای خود اح رام عمره تمتّع ببندد و اـگر وقت
حـج افـ راد تـبدیل
حـج او بـه
ب رای بجا آوردن عمره دیگـری نـدارد
ّ
ّ

حج اف راد و عمره مفرده پس از آن را از طرف خود بجا
میشود و باید ّ

متوجه شود که اـگر بخواهد برای
حج و زمانی
ّ
آورد .ا ّما اـگر در اثنای ّ

خود اح رام ببندد به وقوفین نمیرسد ٬اعمال را رجا ًء به نـیت سـابق
حج برای منوب عنه ّ
محل اشکال است و
انجام دهد ولی کفایت این ّ
ذمه خود را بریء نماید ٬مگر ایـن کـه
منوب عنه باید با ّ
حج صحیح ّ

حـج
جهل نایب از روی کوتاهی و تقصیر نباشد که در این صـورت
ّ
وی کفایت از وظیفه منوب عنه میکند و در هـر صـورت بـر نـایب

حج
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حج خود را بجا آورد.
واجب است سال آینده ّ

حج نیابتی اجیر شده  ٬خودش
مسأله  (159کسی که برای انجام ّ

حج را بجا آورد و نمیتواند دیگری را اجیر کند ٬مگـر ایـن کـه
باید ّ

منوب عنه یا کسی که او را به نیابت گرفته به او اجـازه نـایب گـرفتن

حج باشد.
داده باشد ٬یا اجیر شدن برای مطلق انجام ّ

مسأله  (160چون در حال اختیار هم الزم نیست حاجی گوسفند

قربانی را خودش ذبح نماید ٬بنابر این نایب میتواند ذبـح قـربانی را
به دیگری واـگذار کند.
حـج مـعذور است٬
مسأله  (161کسی که از انجام برخی اعمال
ّ

حج نیابتی اجیر شود ٬هـرچـند آن عـمل از واجـباتی
نمیتواند ب رای ّ
حج نباشد.
باشد که ترک عمدی آن هم موجب بطالن ّ

مسأله  (162کسی که از تلبیه صحیح یا قرائت صحیح در نـماز

معذور است  ٬نیابتش صحیح و مجزی نـیست ولی بـطالن احـ رامش
ّ
محل اشکال است و بنابر احـتیاط واجب بـاید اعـمال را تـمام کـند٬
ولی نیابت کسی که میتواند قرائت یا تلبیه خـود را تـا هـنگام عـمل
اصالح کند مانعی ندارد.
تـبرعًا بـجا
مسأله  (163شخص معذور حتّی اـگر ّ
حج نیابتی را ّ

آورد٬ـذ ّمه منوب عنه بریء نمیشود.

حـج تـمتّع بـاید یک
مسأله  (164نایب در انجام عمره تمتّع و
ّ
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شخص باشد ٬بنابر این هرگاه نایب پس از انجام عمره تم ّتع از انجام
حـج
حج معذور شود ٬نمیتوان شخص دیگری را تنها بـ رای انـجام
ّ
ّ
تمتّع نایب گرفت.
مسأله  (165خدمه کاروانها که مـتصدّ ی امـور زنـان ٬کـودکان٬
حجه بـا آنـان از
پیرمردان و ضعیفان هستند و ناچارند شب دهم ذی ّ
منی بروند و در نتیجه نمیتوانند در فاصله زمانی بین طلوع
مشعر به ٰ

فجر تا طلوع آفـتاب در مشـعر بـاشند ٬مـعذور بـه شـمار مـیآیند و
حج نیابتی بجا آورند.
نمیتوانند ّ

مسأله  (166اـگر پس از پذیرفتن نیابت عذری برای نایب پیش آمد

حـج نـیابتی اجـیر شـود و بـعدًا بـه خـدمت
مانند این که کسی ب رای ّ
ـکاروان در آید و در تقسیم کار ٬او را مسئول رسیدگی به امور ضعیفان

و زنان نمایند و قبول نکردن این کار نیز ب رایش مشقّت داشته بـاشد٬
در صورتی که هنگام اجیر شدن احتمال پیش آمدن این وضـعیّت را

حج نیابتی او صحیح است.
نمیداده ّ ٬

منی میروند و در فاصله
مسأله  (167زنها که شبانه از مشعر به ٰ

میان طلوع فجر تا طـلوع آفـتاب در مشـعر وقـوف نـمیکنند ٬چـون
تکلیفشان همین است  ٬از ایـن جـهت مـعذور بـه شـمار نـمیآیند و
حج نیابتی انجام دهند.
میتوانند ّ

حج تمتّع بجا آورد و
مسأله  (168کسی که نمیتواند عمره تمتّع و ّ
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حج اف راد و عمره مفرده انجام دهد ٬نمیتواند از طـرف
مجبور است ّ
حج تمتّع است نایب شود .ولی کسی که قبالً ب رای
ـکسی که وظیفه او ّ
حج و عمره تمتّع اجیر شده و بعدًا به علّت عذری مجبور شده
انجام ّ

حج اف راد و عمره مفرده انجام دهد ٬عملش صحیح و مجزی
باشد که ّ
مستحق اجرت میباشد.
از وظیفه منوب عنه است و
ّ

ب ـ شرایط منوب عنه

مسأله  (169در منوبعنه دو شرط معتبر است:

حج
 1ـ اسالم ؛ بنابر این نایب شدن برای کسی که در حال انجام ّ
برای او ٬کافر است  ٬صحیح نیست و نیابت شیعه از سنّی بنابر اقـوی
صحیح است.
حج از قبل
حج واجب ؛ مگر این که ّ
 2ـ زنده نبودن منوبعنه در ّ
مستقر شده باشد و به ع ّلت پیری یا مرضی که امـید بـه
بر منوبعنه
ّ

بهبودی آن نیست و یا عذر دیگری که امید به برطرف شدن آن نیست
حج اسـتحبابی زنـده بـودن مـنوب عـنه
حج بجا آورد ٬ا ّما در ّ
نتواند ّ
اشکال ندارد.

مسأله " (170عقل" و "بلوغ" در منوب عنه شرط نیست ؛ بنابر این
مستقر شده و امیدی
حج بر او
نیابت از دیوانهای که قبالً عاقل بوده و ّ
ّ
به بهبودی او نیست  ٬جایز است  ٬همچنان که نیابت کـردن از صـغیر
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مـمی ز خـالی از اشکـال
ممی ز جـایز است ولی نـیابت از صـغیر غـیر ّ
ّ

نیست.

مسأله  (171همجنس بودن نایب و منوبعنه شرط نیست ؛ بنابر
این زن میتواند نایب مرد و مرد میتواند نایب زن شود.
مسأله َ (172ص ُروره ـ یعنی کسی که سال اولی است که حج بجا

میآورد ـ اـگر مستطیع نباشد ٬در صورتی که انسان در انجام اعمال به
او اطمینان داشته باشد ٬میتواند نایب دیگری شود.
مسأله  (173جایز است انسان به نیابت از حضرت ولی عصر"عج"
حج بجا آورد.
ّ

حجی که به عنوان کفّاره واجب
حجةاالسالم و ّ
مسأله  (174در ّ

شده و همچنین در عمره و طواف واجب  ٬نمیتوان یک نفر را نایب
مستحب  ٬عمره مفرده اسـتحبابی و
حج
ّ
از چند نفر قرارداد ٬ولی در ّ
حجی که با نذر یا عـهد یـا قسـم
طواف
مستحب مانعی ندارد .و در ّ
ّ

حجی که با اجاره یا شـرط واجب
واجب شده تابع قصد است و در ّ
شده باشد تابع قرارداد است.

ج ـ وظایف و تکالیف نایب

مسأله  (175نایب باید هنگام انجام اعمال قـصد نـیابت کـند و

منوبعنه را هرچند بـه طـور اجـمال در نـیّت تـعیین کـند ٬ولی الزم
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نیست اسم او را بداند یا ذـکر کند ٬گرچه بردن نام منوبعنه در هنگام
مستحب است.
عمل
ّ

مسأله  (176قصد نیابت در همه اعمال حتّی در طواف نساء الزم

است ؛ ولی اـگر نایب  ٬طواف نساء را به طور صحیح انجام ندهد ٬زن
بر خود او ح رام میشود ٬نه بر منوبعنه.
مسأله  (177در قصد نیابت و تعیین منوبعنه  ٬قصد فعلی شرط
نیست ؛ بنابر این اـگر نیابت و منوبعنه تفصیالً قصد نشود و تنها در
ارتکاز نایب یعنی در عمق جان او باشد کافی است  ٬هـرچـند قـصد
فعلی و ح ّتی بردن نام منوبعنه بهتر است.
متوجه شود که قصد نیابت
مسأله  (178اـگر نایب در اثنای عمل ّ
ــهرچند به طور اجمالی ـ نـنموده است  ٬بـاید بـه مـیقات بـرگردد و
حج را بـجا آورد .و
مجدّ دًا ب رای منوبعنه ّنیت کند و احرام ببندد و ّ

متوجه شود٬
اـگر پس از گذشت زمان وقوفین که امکان اعاده نیست
ّ
نـیتی کـه در واقـع هـنگام
اعمال را رجا ًء به ّنیت اجمالی یعنی همان ّ

حج اـکتفا نمیشود.
احرام داشته اتمام کند و در نیابت به این ّ

حج ـ قصد
مسأله  (179نایب باید در عبادتهای نیابتی ـ از جمله ّ

مـتوجه شـده بـنماید نـه
تقرب منوبعنه و امتثال فرمانی را که به او
ّ
ّ
تقرب خود را ٬هرچند نایب نیز با قصد قربتی که در اصل نیابت
قصد ّ

دارد ٬از پاداش الهی برخوردار میشود.
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مسأله  (180اـگر نایب در اثنای اعمال شک کند که آیا هنگام اح رام
بستن قصد نیابت کرده یا نه چنانچه فعالً خود را نایب میداند ٬عمل
صحت نماید و بقیّه اعمال را بجا آورد.
خود را حمل بر ّ

مسأله  (181ذ ّمه منوبعنه در صورتی بریء میشود کـه نـایب

اعمال را به طور صحیح انجام دهد ٬ولی اـگر نایب پس از اح رام بستن
بقیه اعمال نشـود ٬کـفایت از
و ورود به حرم بمیرد و مو ّفق به انجام ّ
حجةاالسـالم بـاشد
حجی که بجا میآورد ّ
ذ ّمه منوبعنه میکند ٬چه ّ

و چه غیر آن.

مسأله  (182اـگر نایب پیش از اح رام بستن بمیرد ٬باید دوباره ب رای
منوب عنه اجیر بگیرند و اـگر پس از اح رام بستن و پیش از دخول به
حرم بمیرد نیز احتیاط واجب در اجیر گرفتن دوباره است.
حج نیابتی بـر عـهده
مسأله  (183لباس اح رام و پول قربانی در ّ

نایب است  ٬مگر این که شرط شده باشد که مستنیب آن را بپردازد.

مسأله  (184اـگر نایب کاری که موجب کفّاره است انجام دهد٬
ـکفّاره بر عهده خود اوست.
حج رفته میتواند به
مسأله  (185کسی که به نیابت از دیگری به ّ

نـیابت از شـخص ثـالث  ٬طـواف  ٬نـماز ٬سـعی و ذبـح انـجام دهـد.
حج تـمتّع بـ رای خـود یـا
همچنان که میتواند پس از پایان عمره و ّ
دیگری عمره مفرده انجام دهد.

حج
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مسأله  (186نایب در بجا آوردن اعمال باید بر طبق فتوای مرجع
تقلید خود عمل کند نه مرجع تقلید منوب عنه  ٬مگر این کـه کـیفیت
خاصی برای وی شرط شده بـاشد کـه در ایـن صـورت چـنانچه آن
حـج وی وارد نکـند٬
ـکیفیت طبق نظر مرجع تقلید نایب اشکالی به
ّ

باید مراعات شود.

حج اجیر کنند و ق رار نگذارند که
مسأله  (187اـگر کسی را ب رای ّ

حج است یا در
اجرت تعیین شده تنها در برابر انجام مناسک عمره و ّ
ب رابر مجموع اعمال به اضافه رفت و آمد ٬در این صورت هرگاه نایب
پیش از ورود به حرم بمیرد ٬مستحق اجرت رفـتن تـا مـح ّلی کـه در

آنجا مرده است ٬میباشد.
مسأله  (188هرگاه نایب پس از اح رام بستن و ورود به حرم بمیرد٬
میت ساقط میشود ٬ولی نایب تنها اسـتحقاق اجـرت
ـگرچه ّ
حج از ّ
رفتن تا ّ
محل مرگش به اضافه اجرت اح رام بستن را دارد ٬مگر این که
نایب ب رای بـریء کـردن ذ ّمـه مـنوبعنه اجـیر شـده بـاشد یـا قـصد
ارتکازی طـرفین عـقد اجـاره ایـن گـونه بـاشد کـه در ایـن صـورت

استحقاق همه اجرت تعیین شده را دارد.
مسأله  (189هرگاه نایب پس از انجام بخشی از اعـمال بـمیرد٬
مستحق اجرت اعمالی است که بجا آورده است  ٬ولی اـگر اعـمال را
ّ
حـج را بـجا
به ـگونهای انجام داده که در عرف گفته میشود عـمره و
ّ
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مستحق تمام اجرت تعیین شده خواهد بود ٬هرچند برخی از
آورده ٬
ّ
حج ندارد و محتاج به اعاده نیست  ٬از
اعمال را که ضرری به ّ
صحت ّ

روی نسیان ترک کرده باشد.

مسأله  (190اـگر نایب به واسطه عمل جنسی حج خود را فاسد
نماید ٬همان گونه که خواهد آمد باید آن حـج را تـا پـایان بـه انـجام
بــرساند و بـا انـجام دادن آن  ٬ذمـه مـنوبعنه بـریء شـده و نـایب
استحقاق اجرت دارد ٬ولی بر وی واجب است که با هزینه خود سال
بعد دوباره حج بجا آورد.
مسأله  (191کسی که فقط ب رای انجام طواف از طرف دیگری نایب
شده ٬مو ّظف است عمل را وقتی بجا آورد که منوب عنه وقت بـ رای
بجا آوردن اعمال مترتّب بر طواف را داشته باشد.
تبرعًا به نیابت از دیگ ران انجام
مسأله  (192در ّ
حجی که انسان ّ

میدهد ٬انجام مستحبّات مکّـه و مـدینه الزم نـیست  ٬گـرچـه خـوب
حج نیابتی اجیر شده ٬باید عالوه بـر
است ؛ ا ّما اـگر نایب ب رای انجام ّ
حـج  ٬آن مـقدار از مسـتح ّبات مکّـه و مـدینه را کـه
اعـمال عـمره و
ّ

خاصی شده
متعارف است انجام دهد ٬مگر این که در این باره شرط ّ
باشد که در این صورت باید بر طبق شرط و قرارداد عمل شود.
حج بلدی اجیر شده ٬الزم نیست
مسأله  (193کسی که برای انجام ّ

حج به شهر منوبعنه برگردد؛ مگر این که شرط شده باشد.
پس از پایان ّ

فصل چهارم:
ج
وصیت به ح ّ
ّ
مستقر شده و خودش نمیتواند
حج بر او
مسأله  (194کسی که ّ
ّ

وصیت
حج بجا آورد ٬هرگاه آثار مرگ را در خود مشاهده کند ٬باید
ّ
ّ
حج بجا بیاورند.
ـکند که از طرف او ّ
حج واجب
مسأله  (195اـگر کسی وصیّت کرده باشد که هزینههای ّ

او را از ثلث مالش بردارند ٬از ثلث برداشته میشود ٬ولی اـگـر ثـلث
مال کافی نبود ٬کمبود آن از اصل مال برداشته میشود.
خاصی
حج او از مال ّ
وصیت کند که هزینه ّ
مسأله  (196اـگر کسی ّ

وصیت عمل شود.
پرداخت شود ٬الزم است بر طبق ّ

مسأله  (197اـگر کسی مبلغ معیّنی از مال خود را اختصاص دهد تا

حج
حج بجا بیاورند ٬در صورتی که آن مبلغ حتّی ب رای ّ
با آن ب رایش ّ
وصیت بـاطل است و هـزینه حـج از اصـل
میقاتی هم کفایت نکند٬
ّ
مال برداشته میشود ولی چـنانچه آن مـال از ثـلث مـاترک او بـیشتر
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میت به مصرف برسانند.
نباشد ٬باید آن را در کارهای خیر ب رای ّ
وصیت کند که ب رای او از ّ
معینی
محل مال ّ
مسأله  (198اـگر کسی ّ
حجةاالسالم بجا بیاورند و آن مال متعلّق خمس یا زکات باشد ٬ابتدا
ّ
خمس یا زکات آن مال پرداخت میشود و سپس مقدار باقیمانده به
حج کـفایت نکـرد٬
حج میرسد و اـگر مقدار باقیمانده برای ّ
مصرف ّ

بقیه از سایر اموال او پرداخت میشود.
ّ

وصیت کرده باشد که از شهر وی
مسأله  (199اـگر کسی صریحًا ّ

ب رایش نایب بگیرند یا از ظاهر وصیّت او چنین برداشت شود ٬بـاید
"حـج بـلدی"
حـجی را در اصـطالح ٬
به
وصیت او عمل کنند .چنین ّ
ّ
ّ

حـج مـیقاتی از ثـلث مـال بـرداشـته
میگویند ولی هـزینه مـازاد بـر
ّ
میشود؛ بنابر این اـگر بیش از ثلث باشد ٬نیاز به رضایت ورثه دارد.

وصیت کرده باشد که از ثلث مالش کسی را نایب بگیرند تا از
ولی اـگر ّ
حج بلدی
حج بجا بیاورد ٬در صورتی که ثلث مال کافی بودّ ٬
شهرش ّ

حج میقاتی کفایت میکند ٬مگـر ایـن کـه ورثـه
بجا میآورند و گرنه ّ
ـکبیر باشند و نسبت به هزینههای بیشتر از ثلث رضایت دهند.

حـجةاالسـالم
مسأله  (200اـگر کسی وصیّت کند که برای انجام ّ

مستحب نیز
ب رایش نایب بگیرند و ب رای نماز و روزه و انجام کارهای
ّ
حج را از اصل مال برمیدارند و مـخارج
وصیت کرده باشد ٬مخارج ّ
ّ

نماز و روزه و کارهای مستحبّی از ثلث مال برداشته میشود ٬و اـگـر

حج
وص ّی ت به ّ
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حج را از ثلث مال بردارند ٬در صورتی
وصیت کرده باشد که مخارج ّ
ّ

بـقیه
حج کافی باشد مخارج ّ
ـکه ثلث مال ب رای ّ
حج را بـرمیدارنـد و ّ
ثلث را در موارد دیگر مصرف میکنند.

حج
مسأله  (201اـگر کسی
حج نذری یا ّ
وصیت کند که ب رایش ّ
ّ
حـج مسـتحبّی بـجا بـیاورند ٬هـزینه آن از ثـلث مـال
افسادی) (1یـا
ّ

برداشته میشود و اـگر ثلث کفایت نکند و و ّراث اجازه ندهند ٬عمل
وصیت واجب نیست  ٬ولی باید ثـلث مـال او را در کـارهای خـیر
به
ّ
صرف کنند.

معینی از طرف
وصیت کرده باشد که شخص ّ
میت ّ
مسأله  (202اـگر ّ

حج بـجا بـیاورد ٬چـنانچه آن شـخص بـیش از اجـرت مـتعارف
او ّ

درخواست نماید ٬در صورتی که مقدار مازاد بر اجرت متعارف بیش
حـج بـفرستند و بـه
میت نباشد ٬باید همان شخص را به
ّ
از ثلث مال ّ

مقدار اجرت متعارف از اصل مال میّت و مقدار مازاد بر مـتعارف از
ثلث مال او برداشته میشود .ولی اـگر مقدار مازاد بـر اجـرت مـتعارف
بیش از ثلث مال باشد ٬در صورتی که ورثه مقدار بیش از ثلث را اجازه
معین بـاطل مـیشود و بـاید
ندهند ٬وصیّت میّت نسبت به آن شخص ّ
 1ـ "حج افسادی" حجی است که وقتی محرم حج خود را به واسطه جماع فـاسد
میکند ٬بر وی الزم میآید که آن را در سال آینده به عنوان عقوبت بجا آورد و
تفصیل آن خواهد آمد.
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شخص دیگری را که حاضر است به مقدار متعارف اجرت دریافت کند٬
نایب بگیرند و اجرت وی از اصل مال پرداخت میشود.
مستقر نشده و دارای فیش
حج از قبل بر او
مسأله  (203کسی که ّ
ّ

وصیت
ّ
حج است  ٬هرگاه پیش از رسیدن نوبتش از دنیا برود ٬چنانچه ّ
حـج بـجا بـیاورند ٬در
ـکرده باشد که با اسـتفاده از نـوبت او بـ رایش ّ
حج  ٬ثـلث
صورتی عمل به
وصیتش واجب است که عالوه بر فیش ّ
ّ

حـج کـفایت کـند.
مجموع مالش ب رای تأمـین سـایر هـزینههای یک
ّ

حج کـفایت کـند٬
همچنین در صورتی که فیش میّت به تنهایی ب رای ّ

مستقر شده باشد٬
حج از قبل بر او
باید ب رایش نایب گرفت .ولی اـگر ّ
ّ
وراث باید از اصـل
در صورتی که نوبت او در سالهای دیگر باشدّ ٬

حج میقاتی بگـیرند و اـگـر در هـمان
مال میّت در همان سال برایش ّ
حج میقاتی نگـرفتند ٬مـعصیت کـردهانـد و بـاید در سـال بـعد
سال ّ

برایش نایب بگیرند ٬خواه وصیّت کرده باشد یا نکرده باشد.

حج بر عهده اوست به
میتی که ّ
مسأله  (204اـگر کسی به نیابت از ّ

حـج بـه ورثـه مـیرسد ٬ولی
حج انـجام دهـد ٬اجـرت
طور ّ
ّ
مجانی ّ

حج را در کارهای خـیر مـصرف
احتیاط
ّ
مستحب آن است که هزینه ّ
حج را تعیین
میت هزینه ّ
ـکنند یا از طرف او صدقه بدهند مگر این که ّ
وصیت نموده باشد که در این صورت چنانچه بیشتر از ثلث
ـکرده و
ّ

مال او نباشد ٬باید آن مبلغ را در راه خیر مصرف نمایند.

فصل پنجم:
میقات
الف ـ تعریف میقات
ـکلمه میقات که جمع آن مواقیت است در اصل به معنای "زمان"
معینی است که ب رای انجام کاری تعیین شده باشد .این واژه سپس در
ّ

مورد "مکانی"ـکه برای انجام کاری تعیین میشود نیز اسـتعمال شـده
)(1
مـعینی
است  .در مسایل مربوط به ّ
حج  ٬مـیقات بـه مـعنای مکـان ّ
است که برای احرام بستن تعیین شده است.

ب ـ میقاتهای دهـگانه

حج
حج تمتّع ّ ٬
مسأله  (205مکانهایی که در هر یک از عمره تمتّع ّ ٬
حج ِاف راد و عمره مفرده ب رای اح رام بستن تعیین شده به شـرح
ِق ران ّ ٬

 1ـ ابن منظور ٬لسان العرب ٬ما ّده وقت.
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زیر است:

مـنوره و
 1ـ "مسجد شجره" یا "ذوالحلیفه" که در نزدیکی مدینه ّ

در سر راه مکّه است .این مکان ٬میقات کسانی است که مـیخواهـند
منوره به مکّه بروند.
از راه مدینه ّ

"ج ْحفه" که میقات اهل شام  ٬مصر ٬مغرب و کسانی است که
2ـ ُ

از آن جا عبور میکنند.
 3ـ "وادی عقیق" که میقات مردم نجد ٬ع راق  ٬مشـرق و کسـانی
است که از آنجا عـبور مـیکنند .بـخش ّاول ایـن وادی را "مَ ْسـلخ"٬
وسط آن را " َغ ْم ره" و پایان آن را "ذات ِع رق" مینامند.
 4ـ " َی َل ْم َل ْم" که کوهی است در جنوب مکّه و میقات مردم یمن و
ـکسانی است که از آن جا عبور میکنند.
 5ـ " َق ْر ُنا ْلمنازل" که در سر راه طـایف بـه مکّـه و مـیقات مـردم

طایف و کسانی است که از آن جا به سوی مکّه میروند.

این پنج مکان که به مواقیت پنجگانه مـعروفانـد مـیقات کسـانی
حج قران یا عمره مفرده بجا
حج اف رادّ ٬
است که بخواهند عمره تمتّع ّ ٬

آورند.

 6ـ منزل خود شخص که میقات کسانی است که خانه آنها پس از
میقات و در حدّ فاصل میان مکّه و میقات باشد .چنین کسانی بـرای
حج الزم نیست به میقات بروند و میتوانند از منزل و
اح رام عمره یا ّ

میقات

93

ّ
محل خودشان اح رام ببندند؛ هرچند رفتن به میقات هم مانعی ندارد
و بهتر است.
حج تمتّع است.
 7ـ "مکّه معظّمه" که میقات ّ

ّ
مـحل
"ج ِع ّرانه" که نقطهای است خارج از حرم و بنابر قولی
8ـ ِ

حج قِ ران و ِاف راد است ؛ هرچند مشهور آن است
احرام مردم مکّه ب رای ّ
ـکه مردم مکّه میتوانند از خود مکّه و از منزل خود هم محرم شوند.
 9ـ " َا ْدنَیا ْل ِح ّل" یعنی نزدیکترین نقطه خارج از حرم به حرم کـه

حج قِ ران یـا ِافـ راد بـجا آورده
میقات عمره مفردهای است که پس از ّ

میشود .همچنین کسانی که در مکه هستند و قصد بجا آوردن عمره
مفرده دارند و نیز کسانی که بدون قصد دخول به حرم از میقاتهای
پنجگانه گذشتهاند و بعد قصد کردهاند که با اح رام عمره مفرده به حرم
داخل شوند ٬میتوانند از ادنیالحل محرم شوند.
 10ـ مُحاذات  ٬یعنی نقطهای که با امـتداد دادن آن بـه یک خـط

راست در سـمت راست یـا چپ انسـان بـه مـیقات مـنتهی شـود بـه
ـگونهای که اـگر بخواهد از آنجا بگذرد مـیقات مـتمایل بـه پشت او
میشود .اح رام بستن در مـحاذات مـواقـیت غـیر از مـحاذی مـیقات
ذوالحلیفه خالی از اشکال نیست عالوه بر این که تشخیص محاذات
نیز مشکل است.
مسأله  (206مقصود از این که برخی میقاتها به نام مردم منطقه
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خاصی معروف شده  ٬مثالً گفته میشودُ :جحفه  ٬مـیقات مـردم شـام
ّ
است ٬این نیست که فقط مردم شام میتوانـند از ایـن مـیقات مـحرم
شوند یا این که مردم شام حتمًا بـاید از ایـن مـیقات مـحرم شـوند و
نمیتوانند از دیگر میقاتها محرم شوند؛ بلکه چون مردم در گذشته
از راه زمینی مسافرت میکردند و با پیمودن راههای مـعمولی از ایـن
مناطق عبور میکردند ٬این میقاتها به نام مردم مناطقی که از آنجـا
عبور میکردند ٬معروف شده است .بنابر ایـن کسـی کـه مـیخواهـد
عمره تمتّع یا عمره مفرده بجا آورد میتواند به هر یک از میقاتهای
پنجگانه که رسید از همانجا محرم شود.

ج ـ راههای شناخت میقات و محاذات آن

مسأله  (207اـگر ّبینه شرعی یعنی دو شاهد عادل گواهی دادند که

فالن مکان میقات است  ٬بررسی و تحقیق برای یقین پیدا کردن الزم
نیست .و اـگر میقات از راه یقین یا استناد به ّبینه شرعی ثابت نشـود٬
هرگاه با پرسیدن از کسانی که اهل ا ّطالع هستند ب رای انسان اطـمینان
حاصل شود کافی است.
ّ
مـحل مـیقات اطّـالع
مسأله  (208سخن مجتهدی که نسبت بـه
ندارد ٬ب رای تعیین میقات معتبر نیست.
مسأله  (209محاذات میقات نیز همچون خود میقات با عـلم و
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یقین و گواهی دو نفر عادل ثابت میشود .و اـگر از قول افـ رادی کـه
نسبت به آن مکانها شناخت دارنـد ٬یـا قـول کسـانی کـه اهـل خـبره
هستند و از روی اصول و قواعد عـلمی مـحاذات را تـعیین مـیکنند
اطمینان حاصل شود ٬کافی است.
مسأله  (210کســانی کـه مـیقات بـ رای آنـها مشـخص نـیست ٬
نمیتوانند صرفًا به گفته راهنما یـا مسـئول کـاروان کـه مـیگوید فـالن
مکان میقات است ٬اـکتفا کنند و از آنجا محرم شوند؛ مگر این که از گفته
آنها اطمینان پیدا کنند وگرنه باید به مردم آن منطقه مراجعه کنند.

د ـ احرام قبل از میقات

مسأله  (211اح رام بستن پیش از رسیدن به میقات جایز نیست و
اـگر اح رام ببندد صحیح نیست  ٬ولی اـگر کسی نذر کند کـه از مـح ّلی
پیش از میقات محرم شود ٬جایز است و باید از همانجا محرم شود
و بهتر است هـرگاه بـه مـیقات یـا مـحاذی مـیقات رسـید ٬احـ رام را
تجدید نماید.
مسأله  (212زن نیز میتواند مانند مرد نذر کند که قبل از میقات
حـق شـوهرش مـنافات
اح رام ببندد؛ ولی در مواردی که نـذر زن بـا ّ
داشته باشد ٬نذر باید با اذن شوهر باشد.
مسأله  (213در مواردی که نذر زن باید با اذن شوهر باشد اـگر زن به
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متوجه شود٬
حج
ّ
علّت ندانستن مسأله نذر کند و پس از پایان اعمال ّ

متوجه شود عمرهاش
حجش صحیح است و اـگر پس از انجام عمره ّ
ّ
صحیح است و احتیاج به اعاده ندارد.
مسأله  (214نایب نیز میتواند نذر کند که قبل از میقات محرم شود.

هــ عبور از میقات بدون احرام

مسأله  (215کسی که میخواهد ب رای انجام اعمال عمره تمتّع یا

مفرده به مکّه برود ٬در حال اختیار نمیتواند بدون احـ رام از مـیقات
دوم پس
عبور کند و در میقات دیگری احرام ببندد ٬ح ّتی اـگر میقات ّ

دوم بـه تأخـیر
از مــیقات ّاول بــاشد نـمیتوان احـ رام را تـا مـیقات ّ

انداخت  ٬بلکه بنابر احتیاط واجب از محاذات میقات مسجد شـجره
نیز نباید بدون اح رام عـبور کـرد ولی عـبور از مـحاذات مـیقاتهای
دیگر بدون اح رام مانعی ندارد مشروط بر این که بخواهد بـه مـیقات
دیگری برود.
مسأله  (216هرگاه به علّت ف راموشی یا ندانستن مسأله یا عـذر
دیگر بدون احرام از میقات عبور نماید ٬اـگر امکان داشته باشد که به
میقات برگردد و به اعمال عمره نیز برسد باید به میقات برگردد و از
آنجا محرم شود ٬چه داخل حرم شده باشد یا نشده باشد .ولی اـگـر
بازگشت به میقات ممکن نباشد یا اـگر بخواهد برگردد به اعمال عمره
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نمیرسد ٬چنانچه وارد حرم نشده از همان جا احـرام بـبندد و بـنابر
احتیاط واجب هر اندازه میتواند به طرف میقات برگردد و از آنجـا
محرم شود و اـگر وارد حرم شده  ٬چنانچه با وجود خارج شدن از حرم
بتواند به اعمال عمره بـرسد ٬بـاید بـه خـارج از حـرم بـرود و بـنابر
احتیاط هر قدر میتواند به سمت میقات برگردد و از آنجا محرم شود٬
و اـگر نمیتواند همانجا محرم شود و احتیاط واجب آن است کـه هـر
قدر میتواند به طرف خارج از حرم برگردد و از آنجا محرم شود.
مسأله  (217اـگر زن حایض به علّت ندانستن مسأله عقیده داشت
ـکه نباید در میقات محرم شود و احرام نبست ٬حکمش هـمان است
ـکه در مسأله قبل گفته شد.
مسأله  (218اـگر کسی عمدًا و بی آن که عذری داشته باشد نیز
بدون اح رام از میقات عبور کند ٬باید طبق آنچه گفته شد عمل کند و
حجش صحیح و مجزی است.
ّ

مسأله  (219در مواردی که شخص باید مجدّ دًا به میقات برگردد و

نقلیه عذر نیست ؛ مگر این که
از آنجا محرم شود ٬گ رانی ک رایه وسیله ّ
ـک رایه به قدری گ ران باشد که پرداخت آن موجب َح َرج باشد.

مسأله  (220کسی که در یکی از میقاتها محرم شده لزومی ندارد

ـکه حتمًا به سمت مکّه حرکت کند بلکه میتواند بـر خـالف جـهت
مکّه برود و پس از چند روز به مکّه برود ٬مثالً کسی کـه در مسـجد
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شجره محرم شده میتواند به مدینه برگردد و سپس از همان راه یا راه
دیگری به سوی مکّه برود.

و ـ مسایل مربوط به احرام از مسجد شجره

مسأله  (221کسانی که از مدینه به مکّه میروند و قصد انجام عمره

وحدیبیه٬
تم ّتع یا عمره مفرده دارند ٬باید از مسجد شجره محرم شوند
ّ
میقات عمره مفرده برای کسانی است که در مکّه هستند.
مسأله  (222کسی که از ذوالحلیفه اح رام میبندد ٬مـیتوانـد در
قسـمتهای تـوسعه یـافته و جـدید مسـجد شـجره یـا قسـمتهای
قدیمی آن محرم شود ٬بلکه الزم نیست داخل مسجد شجره شـود و
از آنجا اح رام ببندد و در خارج از مسجد ٬سمت چپ و راست آن نیز
میتوان احرام بست .بنابر این الزم نیست که ُجـنب  ٬غسـل یـا تـی ّمم
ـکند و وارد مسجد شود و یا حایض در حال عبور از مسـجد احـرام

ببندد؛ بلکه معذورین و غیرمعذورین میتوانند در خـارج از مسـجد
جمعیت در
احرام ببندند .ولی اـگر کسی معذور نباشد و در اثر کثرت
ّ
مسـتحب آن است کـه نـماز احـ رام و ل ّبـیک را
مشقّت نباشد احتیاط
ّ
داخل مسجد بجا آورد.

مسأله  (223اـگر جنب یا حایض از روی عـمد و عـصیان وارد
مسجد شجره شود و در آنجا محرم شود ٬گناه کـرده ولی احـرامش
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صحیح است.
مسأله  (224کسی که از طرف مدینه و راهی غـیر از راه مسـجد
شجره به سوی مکّه میرود ٬وقـتی شش مـیل از مـدینه گـذشت بـه
محاذی ذوالحلیفه رسیده و باید از آنجا محرم شود.
مسأله  (225کسی که در محاذی مسجد شجره احرام بست و در
نزدیکی جحفه یـا مـحاذی آن گـذشت ٬الزم
مسیر حرکت به مکّه از
ِ

نیست در آنجا تجدید اح رام کند.

مسأله  (226کسی که از مسجد شجره عبور میکند ٬اـگر به دلیل
ضرورت نتواند از آنجا محرم شود ٬میتواند در جـحفه کـه مـیقات
دیگری است محرم شود.

ز ـ مسایل مربوط به احرام از ُجحفه

مسأله  (227میقات در ُجحفه تنها مسجدی که اـکـنون "مسـجد

خـاصی است کـه
جحفه" نامیده میشود نیست ؛ بلکه مقصود منطقه
ّ
مسجد نیز جزئی از آن است .بنابر این اح رام بستن در خارج از مسجد
تا هرجا که در ُجحفه باشد نیز صحیح است  ٬همچنان که اح رام بستن
در آن مسجد هر اندازه هم توسعه پیدا کـند تـا زمـانی کـه داخـل در
منطقه جحفه باشد ٬صحیح است.
مسأله  (228همچنان که گفته شد کفایت احرام از محاذات مواقیت
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غیر از محاذی مسجد شجره مشکل است؛ بنابر این حتی اـگر ثـابت
شود که منطقه رابغ محاذی ُجحفه است اح رام بسـتن از آنـجا جـایز
نیست.

ح ـ مسایل گوناـگون میقات

مسأله  (229کسی که راه رفتن او به مکّه به گونهای است که عبورش

به هیچ یک از میقاتها نمیافـتد ٬چـنانچه از مـحاذی مـیقات مسـجد
شجره عبور میکند ٬باید در آنجا محرم شود وگرنه بنابر احتیاط واجب
با نذر پیش از رسیدن به محاذات میقات محرم شود.
حج به مکّه رفته و عمره
مسأله  (230کسی که در غیر از ماههای ّ

حـج در مکّـه مـانده  ٬اـگـر
مفرده بجا آورده و تا ف را رسیدن مـاههای ّ
بخواهد عمره تمتّع انجام دهد نمیتواند از "ادنی ّ
الحل" محرم شـود
بلکه باید به یکی از میقاتهای پنجگانه برود و از آنجا محرم شود.
مسأله  (231کسی که در مکّـه است و مـیخواهـد عـمره تـم ّتع
بجاـآورد اـگر از رفتن به میقات عمره تمتّع معذور باشد ٬الزم است به
بیرون از حرم برود و بنابر احتیاط واجب هر اندازه میتواند به سمت
میقات برگردد و از آنجا محرم شود.
مسأله  (232میقات برای کسانی که در جدّ ه مشغول به کارند چه
در عمره تمتّع و چه در عمره مفرده همان میقاتهای پنجگانه است
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و نمیتوانند از جدّ ه یا ادنی ّ
الحل محرم شوند .چـنین کسـانی اـگـر از
روی ناآـگاهی به مسأله یا عمدًا و آـگـاهانه در جـای دیگـری مـحرم
شوند ٬احرام آنها صحیح نیست  ٬ولی در صورت ندانستن مسأله اـگر
پس از پایان اعمال  ٬حکم مسأله را بـفهمند ٬عـملشان صـحیح است
مکـرمه مـتوجه مسأله
مگر در عمره مـفرده واجب کـه اـگـر در مکّـه
ّ
شدهاند ٬بنابر احتیاط اـکتفا به آن عمره نکنند.

مسأله  (233کسانی که در مکّه به طور مـوقّت اقـامت مـیکنند٬
چنانچه پس از گذشت دو سـال از اقـامت در مکّـه مسـتطیع شـوند٬
وظیفه آنان حج قران یا افراد است و باید از مکّه مـحرم شـوند و در
صورتی که از ابتدا به قصد توطن در مکه مانده باشند ٬پس از گذشتن
مدتی که مکه ب رای آنان صدق وطـن کـند ٬حکـم اهـل مکـه را پـیدا
میکنند هر چند دو سال نگذشته باشد.
مسأله  (234خدمه کاروانها که میخواهند به مکّه بروند و پس از
آن باید از مکّه خارج شوند ٬نباید عمره تم ّتع انجام دهند ٬بلکه ب رای
ورود به مکّه باید از یکی از میقاتهای پنجگانه بـ رای عـمره مـفرده
مُحرم شوند و ادنی ّ
الحل میقات ایـنگونه افـراد نـیست .ایـنان پس از
انجام اعمال عمره مفرده میتوانند از مکّه خارج شوند و به جدّ ه یـا

مدینه بروند و اـگر در همان ماه قمری که عمره مفرده انجام دادهانـد
بخواهند به مکّه بازگردند اح رام مجدّ د الزم نیست .ولی اـگر بخواهند
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در غیر از ماهی که در آن عمره مفرده انجام دادهاند به مکّه برگردند٬
باید از یکی از میقاتهای پنجگانه محرم شوند .این اشخاص آخرین
مرتبهای که به مکّه مـیروند ٬بـاید بـه یکـی از مـیقاتهای پـنجگانه
بروند و ب رای عمره تمتع محرم شوند.
مسأله  (235اـگر کسی پس از احرام بستن از میقات ب رای عمره
متوجه شود که احرامش به ع ّلتی بـاطل بـوده و
تمتع و گذشتن از آن
ّ
بازگشت به میقات جز با آمدن به مکّـه بـ رایش مـمکن نـباشد ٬بـنابر
احتیاط واجب باید هر چقدر میتواند به سمت میقات بـرگردد و از
آنجا ب رای عـمره مـفرده مـحرم شـود و اـگـر نـمیتوانـد بـازگردد ٬از
همانجا که هست بـ رای عـمره مـفرده احـ رام بـبندد و پس از انـجام
اعمال عمره مفرده باید به یکـی از مـیقاتهای پـنجگانه بـازگردد و
ب رای عمره تمتّع احرام ببندد.

دوم:
بخش ّ

اعمال عمره تم تّع

فصلاول:
ّ
احرام
الف ـ واجبات احرام
حج یـا عـمره بـا ل ّبـیک گـفتن و
واژه "احرام" به معنای ورود به ّ

انجام دیگر مقدّ ماتی است که ب رای این کار الزم است) .(1همان گونه
ـکه پیشتر نیز گذشت ٬اح رام ٬بخش آغازین عمره تمتّع است  ٬و در آن
سه چیز واجب است:
 1ـ نیّت 2 .ـ پوشیدن لباس اح رام 3 .ـ تلبیه یعنی گفتن ّلبیک.
 1ـ ن ّیت احرام

مسأله  (236نیّت احرام به معنای قصد محرم شدن برای انجام اعمال

حج تم ّتع است .باید دانست که ّنیت احرام از ّنیت عمره
عمره تم ّتع یا ّ
 1ـ عالّمه ابن منظور ٬لسان العرب ٬ماده حرم.
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حج ل ّبیک
حج جدا نیست؛ بنابر این کسی که به قصد انجام عمره یا ّ
یا ّ
میگوید در واقع محرم شده است ٬هرچند قصد احرام نکند.
مسأله  (237احرام ٬واجبی عبادی است یعنی باید آن را به قصد
قُ ربت انجام داد .بنابر این اـگر کسی ب رای ریـا و خـود نـمایی احـ رام
ببندد ٬اح رامش باطل است.
مسأله  (238کسی که میخواهد اح رام ببندد هنگام اح رام بسـتن
حج
معین کند که آیا قصد ّ
باید قصد و ّنیت خود را تعیین کند ٬یعنی ّ
حج تمتّع است یا قِـ ران یـا
حج را که آیا ّ
دارد یا عمره ؛ همچنین نوع ّ
ِاف راد؛ و نیز نوع عمره را که آیا عمره تم ّتع است یا عمره مفرده  ٬باید

حج را ب رای خود بجا میآورد
تعیین کند ٬و نیز باید تعیین کند که آیا ّ
یا به نیابت از دیگری؟

حج تمتّع است باید در حالی که
مسأله  (239کسی که وظیفهاش ّ

میخواهد احرام عمره ببندد هرچند به طور اجمالی و ارتکازی نیّت
حـج تـم ّتع بـجا
داشته باشد که عمره تم ّتع انـجام دهـد و پس از آن
ّ
حج عمره مـفرده مسـتح ّبی
بیاورد .با این حال اـگر کسی در ماههای ّ

حـج تـمتّع بـجا آورد٬
انجام داده و در مکه مانده بـاشد و بـخواهـد
ّ

حج محرم شود٬
میتواند عمره مفرده را عمره تمتّع ق رار دهد و برای ّ
بلکه از ابتدا میتواند به این نیت که عمره مفرده را بعدًا عمره تـمتع

ق رار دهد ٬به نیت عمره مفرده محرم شود.
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مسأله  (240کسی که وظیفه او عمره تمتع است و ندانسته به نیت
عمره مفرده محرم شده است ٬اـگر پس از پایان اعمال عمره فـهمید٬
چنانچه تا وقت حج در مکه باقی بماند میتوانـد آن را عـمره تـمتع
قرار دهد و اـگر در اثنای عمره فهمید نیز میتواند آن را به نیت عمره
مفرده تمام کرده و چنانچه تا وقت حج در مکه باقی ماند ٬میتوانـد
آن را عمره تمتع ق رار دهد ٬اـگرچه در این فرض احتیاط مستحب آن
است که نیت خود را از عمره مفرده به عمره تمتع برگرداند و آن را به
نیت عمره تمتع اتمام نماید.
مسأله ّ (241نیت باید از آغاز اعمال عمره تا پایان آن هرچند به

مستمر باشد.
طور اجمالی موجود و
ّ

حج
مسأله  (242هنگام اح رام بستن الزم نیست که اعمال عمره یا ّ
حـج
را به طور تفصیلی بداند؛ بلکه همین اندازه که بـدانـد عـمره یـا
ّ
اعمالی دارد و تصمیم به انجام آنها داشته باشد ٬کافی است.

مسأله  (243به زبان آوردن ّنیت یا خطور دادن آن در ذهن الزم

توجه به عمل و انگیزه داشتن برای انجام آن کافی است.
نیست  ٬بلکه ّ

مسأله  (244کسـی کـه احـ رام مـیبندد الزم نـیست قـصد تـرک

محرمات اح رام را هم داشته باشد ٬بلکه قصد انجام اعمال عـمره یـا
ّ
محرمات
ّ
حج کافی است  ٬بلکه هرگاه انسان در حالی که قصد انجام ّ
را دارد ٬ل ّبیک بگوید ٬مثل این کـه مـرد قـصد کـند از لبـاس دوخـته
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محرمات
استفاده کند ٬اح رام او صحیح است ؛ البته در مورد برخی از ّ

حـج مـیشود٬
مانند آمیزش جنسی که گـاه بـاعث بـطالن عـمره یـا ّ
روشن است که قصد انجام این گونه امور بـاطل کـننده احـ رام است ٬

محرمات مـنافات دارد و
بلکه قصد اح رام  ٬با قصد ارتکاب این گونه ّ

غیر ممکن است.

مسأله  (245اـگر کسی عمره را با ریا کردن یا سبب دیگری باطل
ـکند و وقت ب رای اعاده آن نداشته باشد ٬احتیاط واجب آن است کـه
حج اف راد بجا آورد و پس از آن عمره مفرده انجام دهد و در سال دیگر
ّ

حج را اعاده کند.
نیز ّ

حج را با ّنیت خالص انجام ندهد و با ریا کردن یا
مسأله  (246اـگر ّ

حج به تنهایی در سـال دیگـر
سبب دیگری آن را باطل نماید ٬اعاده ّ
حج را اعاده کند.
ـکافی نیست  ٬بلکه باید هم عمره و هم ّ

حج را به نیّت خالص انجام
مسأله  (247اـگر برخی از ارکان عمره یا ّ

ندهد و با ریا کردن یا سبب دیگری آن را باطل کند ٬در عمره حکـم

حـج را دارد ٬ولی هـرگاه امکـان
حج ٬حکـم بـطالن ّ
بطالن عمره و در ّ

جبران بخشی که باطل شده وجود داشته باشد باید آن را جبران نماید و
عملش صحیح است ٬هرچند با ریا کردن معصیت نموده است.
مسأله  (248اـگر کسی به ع ّلت ندانستن مسأله یا عذری مانند آن به
حج تمتّع را قصد کند ٬اـگر در نظرش این بوده
جای نیّت عمره تمتّع ّ ٬
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ـکه همان عملی را که همه باید انجام دهند ٬انجام میدهد و تنها گمان
حـج تـمتّع است  ٬عـمل او صـحیح و
حـج ٬
میکرده نام بـخش ّاول
ّ
ّ
عمرهاش  ٬عمره تمتّع است و بهتر است که نیّت را تجدید کـند؛ ولی

حج تمتّع بر عمره تمتّع مقدّ م است و در نتیجه
اـگر گمان میکرده که ّ
حج تمتّع نموده ٬یعنی به این قصد محرم شده که پس از احرام
قصد ّ

حج بجا بیاورد و پس از آن عـمره تـم ّتع
به عرفات و مشعر برود و ّ

انجام دهد ٬عملش باطل است و باید مجدّ دًا در میقات بـ رای عـمره
تمتّع تجدید احرام کند و اـگر از میقات گذشته و نمیتواند بـه آنجـا
برگردد ٬بنابر احتیاط باید هر اندازه میتواند به سمت میقات برگردد
و در آنجا تجدید اح رام کند و اـگر این نیز ب رایش ممکن نیست ٬باید
در خارج از حرم اح رام ببندد و اـگر وارد حرم شده و نمیتواند از آنجا
خارج شود ٬باید در همان داخل حرم اح رام ببندد و احتیاط آن است
ـکه هر اندازه میتواند به سمت خارج از حرم برگردد.
مسأله  (249اـگر پس از آن که در میقات مقدار واجب ل ّبـیک را

حـج تـمتّع  ٬بـنا
ـگفت  ٬شک کند که آیا ّنیت عمره تمتّع کرده یا ّنیت
ّ

بگذارد که نیّت عمره تمتّع کرده و عمرهاش صحیح است .هـمچنین
حج تـم ّتع
اـگر پس از ل ّبیک گفتن در روز هشتم
ّ
ذیحجه که باید برای ّ
حج گفته یا برای عمره ٬بنا
ل ّبیک بگویدّ ٬
شک کند که آیا ل ّبیک را برای ّ

حجش صحیح است و احتیاط
حج تم ّتع ل ّبیک گفته و ّ
بگذارد که برای ّ
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مستحب در هر دو صورت آن است که ّنیت و ل ّبیک را تجدید کند.
ّ

حج  ٬مبطل نیست  ٬بنابر این کسی
مسأله  (250قصد ابطال عمره یا ّ

ـکه در میقات یا محاذی آن یا جای دیگری که تکلیف اقـتضا نـموده
محرم شده باشد ٬نمیتواند اح رام خود را به هـم بـزند و اـگـر لبـاس
احرام را هم بیرون بیاورد و قصد خروج از احرام بکند ٬احرامش بـه
محرماتی که با اح رام بستن بر او حرام شـده حـالل
هم نمیخورد و ّ
نمیشود و اـگر کاری که موجب کفّاره است انـجام دهـد بـاید کـفّاره
بدهد.
 2ـ پوشیدن لباس احرام

دوم از واجبات اح رام  ٬پوشیدن لباس احرام برای مردان است که
ّ
دارای دو جزء است  ٬یکی "لنگ" که باید به کمر بسته شود و دیگری
"ردا" که باید به دوش انداخته شود.
مسأله  (251پوشیدن لباس اح رام آن گونه که بر مردان واجب است
بر زنان واجب نیست و میتوانند در لباسهای مـعمولی خـود مـحرم
شوند.
مسأله  (252محرم میتواند به علّت سرما یا هر غرض دیگـری
بیش از دو جامه اح رام بپوشد ٬مثالً دو یا سه ردا و دو یـا سـه لنگ.
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همچنان که میتواند برای پوشانیدن عورت عالوه بر دو جامه اح رام
از پارچه دیگری که دوخته نباشد نیز استفاده کند.
خـاصی مـعتبر
مسأله  (253در پوشیدن دو جامه اح رام تـرتیب
ّ
نیست ؛ مهم این است که یکی را لنگ ق رار دهد و دیگری را ردا.
مسأله  (254بنابر احتیاط واجب لُـنگ بـاید از نـاف تـا زانـو را
بپوشاند و پوشیدن ردا باید به طور متعارف باشد و بنابر احـتیاط دو
شانه انسان را بپوشاند.
مسأله  (255احتیاط واجب آن است که این دو جامه پیش از ّنیت
اح رام و ل ّبیک گفتن پوشیده شود و اـگر پس از ل ّبـیک گـفتن بـپوشد٬
احتیاط آن است که دوباره ّلبیک بگوید.

مسأله  (256احتیاط واجب آن است که در حال اختیار بـه یک
جامه بلند که مـقداری از آن ُلـنگ بـاشد و مـقداری از آن ردا ٬اـکـتفا

نشود ٬بلکه لُنگ و ردا باید دو جامه جدا از هم باشند.
مسأله  (257احتیاط واجب آن است که در پوشیدن جامه احرام
نیّت کند و قصد فرمانبردن امر پروردگار و اطاعت او را بنماید ٬بلکه
مستحب آن است که هنگام بـیرون آوردن جـامههای دوخـته
احتیاط
ّ
نیز قصد اطاعت فرمان خداوند را داشته باشد.
مسأله  (258دو جامهای که در آن احرام بسته میشود باید شرایط
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لباس نمازگ زار را داشته باشد) (1؛ بنابر این اح رام بستن در جامه حریر
تهیه شده بـاشد
یا جامهای که از اجزای حیوان حرام گوشت یا مردار ّ
یا جامه نـجس صـحیح نـیست ؛ ولی وجـود نـجاستی کـه در لبـاس

نمازگزار بخشیده شده  ٬در جامه اح رام هم مانعی ندارد.
مسأله  (259الزم است جامهای که لنگ قرار داده میشود ٬بدننما
مستحب آن است که ردا هم بدننما نباشد.
نباشد و احتیاط
ّ

مسأله  (260احتیاط واجب آن است که لباس احرام زن  ٬حـریر

خالص نباشد؛ بلکه احتیاط آن است که زن از آغاز تـا پـایان احـ رام ٬
حریر نپوشد.
مسأله  (261اـگر بعد از اح رام بستن لباس احرام یا بدن محرم نجس
شد ٬از جهت اح رام تطهیر آن الزم نیست  ٬گرچه احتیاط مستحب آن
است که آن را تطهیر کند.
مسأله  (262احتیاط آن است که جامه اح رام از پوست نباشد ولی
اـگر به گونهای باشد که به آن "جامه" بگویند ٬مانعی ندارد.
مسأله  (263الزم نیست که جامه احرام از نوع بافتنی باشد ٬بلکه مثل
"نمد" مالیده شده هم در صورتی که به آن جامه گفته شود کافی است.
ِ
 1ـ برای آـگاهی تفصیلی نسبت به شرایط لباس نمازگزار مراجعه کنید بـه :رسـاله
توضیح المسائل ٬مسایل  827تا .887
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مسأله  (264افضل آن است که محرم هرگاه وارد مکّه شد اـگر جامه
را عوض کرده برای طواف دوباره همان جامهای را کـه در آن مـحرم
شده  ٬بپوشد ٬بلکه این کار موافق با احتیاط استحبابی است.
مسأله  (265الزم نیست محرم همواره جامه اح رام را در بر داشته
حمام رفتن
باشد ٬بلکه جایز است آنها را عوض کند یا برای شستن یا ّ
بیرون بیاورد ٬بلکه جایز است در صورتی که نیاز باشد هر دو جـامه
را بیرون آورد و برهنه شود ٬بلکه ب رای غیر حاجت نیز میتواند برای
مدتی که عرفًا زیاد نباشد ٬لباس احرام را بیرون بیاورد.
مسأله  (266اـگر از روی علم و عمد و در غیر حال ضرورت لباس
اح رام را نپوشد یـا در لبـاس دوخـته مـحرم شـود ٬عـالوه بـر آن کـه
صحت احرامش نیز خالی از اشکال نیست.
معصیت کرده ّ ٬

مسأله  (267اـگر کسی پس از آن که محرم شد ٬لباسهای احرام را از

تن خود خارج کند و اعمال عمره یا حج را با لباس دوخته بجا آورد٬
ضرری به اعمال او نمیزند و اعمالش صحیح است  ٬اـگرچه باید به
تفصیلی که خواهد آمد کفاره بـپردازد و اـگـر عـمدًا و در غـیر حـال
ضرورت بوده معصیت نیز کرده است.
مسأله  (268کسی که به ع ّلت عذری مانند بیماری نمیتواند لباس
نـیت
دوخته خود را بکَند و لباس احرام بپوشد ٬باید در همان لباس ّ
حج کـند و ل ّبـیک بگـوید و ایـن کـار ضـرری بـه احـ رامش
عمره یا ّ
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نمیزند ٬ولی هرگاه عذرش برطرف شد باید جامه دوخته را بکند و
لبـاس احـ رام بـپوشد و الزم نـیست بـه مـیقات بـرگردد ٬البـته بـ رای
پوشیدن لباس دوخته باید به تفصیلی که خواهد آمد کفاره بدهد.
مسأله  (269بنابر احتیاط واجب ِگ ره زدن لباس اح رام یا گذاشتن
چیزی مانند سنگ در لباس اح رام و بستن طرف دیگر جامه با نخ به
آن اشکال دارد.
مسأله  (270احــتیاط واجب آن است کــه جـامهای را کـه لنگ
ق رارداده ٬به گردن گِ ره نزند و اـگر از روی جهل یا نسیان گِ ره زد ٬احتیاط
آن است که فورًا آن را باز کند ولی این کار به اح رامش ضرر نمیزند و
ـکفّاره هم ندارد.
مسأله  (271اـگر کسی پس از آن که محرم شد ٬پی راهن بپوشد ٬باید
آن را بشکافد و از سمت پایین بیرون بـیاورد ٬ولی اـگـر در پـیراهـن
محرم شود ٬الزم نیست آن را شکـاف دهـد و از پـایین بـیرون آورد٬
بلکه همین اندازه که آن را بیرون آورد و لباس احـ رام بـپوشد ٬کـافی
است و در هر دو صورت اح رامش صحیح است مگر آن که از روی
علم و عمد و در غیر حال ضرورت در پی راهن محرم شده باشد که در
این صورت بنابر احتیاط واجب باید دوباره محرم شود.
مسأله  (272لباس اح رام باید مباح باشد ٬بنابر این اح رام بستن در
جامه غصبی و جامهای که با عین پولی خریداری شده که خمس یـا
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زکات آن را ندادهاند صحیح نیست  ٬ولی در جامه مشکـوک مـیتوان
محرم شد ٬هرچند احتیاط در این زمینه بسیار پسندیده است.
 3ـ ل ّبیک گفتن

سوم از واجبات احرام "تلبیه" یـعنی ل ّبـیک گـفتن است و مـقدار
ّ

واجب ل ّبیک  ٬این است که بگوید:
"لَبَّی ْ َکَ ٬اللّٰ ُه َّم لَبَّی ْ َک ٬لَبَّی ْ َک ٰال شَ َ
ریک ل َ َک لَبَّی ْ َک"٬
و بنابر احتیاط واجب پس از آن اضافه کند:
ح ْمدَ َوٱل ن ِّ ْع َم َة ل َ َک َوٱل ْ ُمل ْ َک ٰال شَ َ
ریک ل َ َک"
" ِا َّن ٱلْ َ

مستحب است بعد از آن گفته شود:
و
ّ
َ
َ
ْ
َ
ٱلسالٰ ِم لَبَّی ْ َک ٬لَبَّی ْ َک
لی ٰد ِار َّ
"لبَّی ْ َک ذَا ٱل َم ٰع ِ
ار ِج لبَّی ْ َک ٬لبَّی ْ َک ٰداعیًا ِٕا ٰ
وب لَبَّی ْ َک ٬لَـبَّی ْ َک َأهْ َ
ار ُّ
ـجالٰ ِل
ـل ٱل َّتـ ْلب َی ِة لَـبَّی ْ َک ٬لَـبَّی ْ َک ذَا ٱلْ َ
َغ ّٰف َ
ٱلذنُ ِ
ْرام لَبَّی ْ َک ٬لَبَّی ْ َک تُبْ ِد ُٔی َوٱل ْ َم ٰعا ُد ِٕالَـی ْ َک لَـبَّی ْ َک ٬لَـبَّی ْ َک ت َْسـتَغْنی
َو ْ ِٕ
ٱال ـک ِ
ـح ِّق
و ُی ْف َت َق ُر ِٕالَی ْ َک لَبَّی ْ َک ٬لَبَّی ْ َک َم ْرهُوبًا َو َم ْرغُوبًا ٕالَی ْ َک لَـبَّی ْ َکِٕ ٬الٰـ َه ٱ ْل َ
ْ
ْ
لَبَّی ْ َک ٬لَبَّی ْ َک ذَا ٱل نَّعْ ٰم ِ ْ َ
میل لَبَّی ْ َک ٬لَبَّی ْ َک کَشّٰ َ
اف
اء َوٱلف ْض ِل ٱل َح َس ِن ٱل َج ِ
ْ
ْ ٰ
ام لَبَّی ْ َک ٬لَبَّی ْ َک َعبْدُ َک َوٱبْ ُن َعبْدَ ی ْ َک لَبَّی ْ َک ٬لَبَّی ْ َک یٰا کَری ُم
ٱلک َُر ِب ٱل ِع ظ ِ
لَبَّی ْ َک".
همچنین گفتن این جمالت نیز خوب است:
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ـح َّج ٍة
ح َّم ٍد لَـبَّی ْ َک ٬لَـبَّی ْ َک ِب َ
آل مُـ َ
ب ِٕالَی ْ َک بِـ ُم َ
"لَبَّی ْ َک َأ ت ََق َّر ُ
ح َّم ٍد َو ِ
َو ُع ْم َر ٍة لَبَّی ْ َک ٬لَبَّی ْ َک َوهٰ ِذ ِه ُع ْم َر ُة ُمتْ َع ٍة ِٕالَی ٱلْ َح ِّج لَـبَّی ْ َک ٬لَـبَّی ْ َک َأهْ َ
ـل
ٱل َّت ْلب َی ِة َلبَّی ْ َکَ ٬لبَّی ْ َک َت ْلب َی ًة تَ ٰما ُم ٰها َوبَالٰ ُغ ٰها َعلَی ْ َک".

مسأله  (273مقدار واجب تلبیه مانند تکبیرةاالح رام نماز است و

صحیح گفتن آن الزم و واجب است و اـگر کسی آن را نـدانـد ٬بـاید
بیاموزد یا با تلقین کسی  ٬به طور صحیح بگوید.
مسأله  (274اـگر کسی نتواند حتّی با تلقین دیگری مقدار واجب
ل ّبیک را صحیح ادا کند ٬باید به هر گونه که مـیتوانـد بگـوید و بـهتر

است ترجمهاش را نیز بگوید و نایب نیز بگیرد.

مسأله  (275اـگر کسی با علم به این که در صورت صحیح نگفتن
تلبیه محرم نمیشود ٬عمدًا تلبیه را غـلط بگـوید و اعـمال عـمره یـا
حج را انجام دهد ٬عملش صحیح نیست.
ّ

مسأله  (276ترجمه مقدار واجب ّلبیک این است" :اجابت میکنم

دعوت تو را خداوندا ٬اجابت میکنم دعـوت تـو را .اجـابت مـیکنم
دعوت تو را ٬شریکی ب رای تو نیست  ٬اجابت میکنم دعوت تو را .به
درستی که سپاس و نعمت و پادشاهی از آن توست ٬شریکی نداری".
مسأله  (277پس از آن که انسان ل ّبیک را به طور صحیح گفت٬

حج بـر او واجب مـیشود ٬هـرچـند عـمره یـا
اتمام اعمال عمره یا ّ
حجی که شروع کرده  ٬مستح ّبی باشد.
ّ
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صحت اح رام و
مسأله  (278طهارت از حدث اصغر و اـکبر ٬شرط ّ
تلبیه نیست  ٬بنابر این کسی که وضو ندارد ٬جنب  ٬حـایض و نـفساء
نیز میتوانند ل ّبیک بگویند و محرم شوند.

مسأله  (279اـگر اح رام بستن یا ل ّبیک گفتن را ف راموش کرد یا به

علّت نـدانسـتن مسأله  ٬احـ رام نـبست یـا ّلبـیک نگـفت و از مـیقات
ـگــذشت  ٬چـنانچه پس از اتـمام تـمام اعـمال عـمره تـمتع فـهمید٬

عمرهاش صحیح است ولی اـگر پیش از آن فهمید در صورت امکان
واجب است به میقات برگردد و اح رام ببندد و ّلبیک بگوید و اعمال
عمره را بجا آورد و اـگر نـتوانـد بـرگردد ٬چـنانچه وارد حـرم نشـده

همانجا که هست اح رام ببندد و ل ّبیک بگوید و اـگر وارد حـرم شـده
باید به خارج از حرم برگردد و ل ّبـیک بگـوید و اـگـر مـمکن نـیست

همانجا که هست محرم شود و ّلبیک بگوید و بـنابر احـتیاط واجب
در تمام مواردی که نمیتواند به میقات برگردد هر اندازه میتواند به

سمت میقات بازگردد.
مسأله  (280چـنانچه پـیش از اتـمام عـمره فـهمید کـه از روی
فراموشی یا ندانستن مسأله احرام نـبسته یـا لبـیک را نگـفته یـا آن را
صحیح ادا نکرده است و وقت ب رای اح رام بستن و بجا آوردن اعمال
عمره نداشته باشد ٬باید حج افـراد بـجا آورد و ایـن حـج مـجزی از
حجةاالسالم است.
ّ
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مسأله  (281اـگر کسی به علّت عذر یا بدون عذر مقدار واجب
محرمات اح رام بر او ح رام نمیشود و اـگر کاری کـه
ل ّبیک را نگفت ّ ٬

موجب کفّاره است انجام دهد ٬کفّاره ندارد و همچنین است اـگر ل ّبیک
را با ریا کردن باطل کرده باشد.

مستحب است
مسأله  (282مقدار واجب ّلبیک یک بار است  ٬ولی
ّ

هرچه میتواند ل ّبیک را تک رار کند ٬و ب رای هفتاد مـرتبه ل ّبـیک گـفتن
 cاز رسـول
پاداش بزرگی ذـکر شده است .در روایتی از امام بـاقر defg

خدا nopq
 mآمدهاست" :ـکسی که در احرامش هفتاد بار از روی ایمان و

اخالص ل ّبیک بگوید ٬خداوند هـ زار هـ زار فـرشته را بـر دوری او از

آتش و نفاق گواه میگیرد(1)".

مسـتحب الزم نـیست هـمان
مسأله  (283در تکـرار ل ّبـیکهای
ّ

عبارتی را که هنگام اح رام بستن میگویند ٬تک رار کند ٬بلکه میتوانـد
بگویدَ " :لبّیْ َک َال ّلٰ ُه َّم َلبّیْ َک" یا تنها " َلبّیْک" را تک رار کند.
مستحب است که ل ّبیک را بلند بگویند.
مسأله  (284ب رای مردها
ّ

مسأله  (285بنابر احتیاط واجب کسی که ب رای عمره تمتّع محرم
شده  ٬هنگامی که خانههای مکّه را دید باید از ل ّبیک گفتن خـودداری

ـکند .منظور از خانههای مکّه بنابر احتیاط خـانههایی است کـه جـزء

محمد بن یعقوب کلینی ٬کافی٬ج٬4ص ٬337باب التلبیه.
1ـ
ّ

مستح ّبات احرام

119

شهر مکّه به شمار آید ٬هرچند شهر مکّه بزرگ شود.
حج اح رام بسته  ٬بنابر احتیاط واجب
مسأله  (286کسی که ب رای ّ

باید از ظهر روز عرفه به بعد ٬ل ّبیک گفتن را ترک کند.

مسأله  (287کسی که ب رای عمره مفرده محرم شـده  ٬چـنانچه از

خارج از حرم به سمت مکه در حرکت بوده  ٬بنابر احتیاط باید وقتی
به حرم رسید تلبیه را قطع کند و اـگر در مکه بوده و بـ رای احـ رام بـه
"ادنی الحل" آمده و محرم شده است  ٬احـتیاط واجب ایـن است کـه
وقتی خانه کعبه را مشاهده کرد ٬دیگر تلبیه نگوید.
مسأله  (288شخص اللی که تلبیه را میداند ولی نمیتواند بگوید
باید زبان خود را به تلبیه حرکت دهد و بـا انگشت خـود نـیز بـه آن
اشاره کند و بهتر است دیگری نیز به جای او تلبیه بگوید و به جـای
اللی که اصالً تلبیه را نمیداند و نمیتوان آن را به او تلقین کرد ٬باید
دیگری تلبیه بگوید.

مستحبات احرام
بـ
ّ

مستحب است:
مسأله  (289امور زیر در اح رام
ّ
 1ـ آن که پیش از اح رام بدن را پاـکیزه نماید وناخن و سبیل خود

را بگیرد و موهای زیر بغل و زیر شکم را بتراشد یا با داروی نظافت
برطرف کند.
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حج دارد ٬از ّاول ماه ذیقعده و کسی که
 2ـ کسی که قصد انجام ّ

قصد عمره مفرده دارد ٬از یک ماه قبل موهای سـر و ریش خـود را
اصالح نکند.
 3ـ آن که پیش از اح رام در میقات غسل اح رام بنماید ٬بلکه چون
ب رای اح رام بستن پاـک بودن از حدث اـکبر و اصغر شرط نیست و در
حال جنابت و حیض و نفاس نیز میتوان مـحرم شـد ٬غسـل احـ رام
مستحب است .در روایات مـعتبر
حتّی ب رای زن حایض و نفساء نیز
ّ
نسبت به غسل اح رام تأـکید شده تـا آنجـا کـه بـرخـی از فـقها آن را
صحت اح رام دانستهاند ٬گرچـه اقـوی عـدم وجـوب
واجب و شرط ّ
غسل اح رام است ولی خوب است مؤمنان تا آنجا کـه مـمکن است
غسل اح رام را ترک نکنند و اـگر کسی احتمال بدهد که در میقات آب
پیدا نشود جایز است پیش از رسیدن به میقات غسل کـند و اـگـر در
مستحب است مجدّ دًا غسل کند .اـگر حاجی یا
میقات آب پیدا کرد٬
ّ
معتمر پس از غسل اح رام لباسی را کـه پـوشیدن آن بـر مـحرم حـرام
است بپوشد یا غذایی را که خوردن آن بر محرم حرام است بـخورد٬
مستحب است غسل را اعاده نماید .اـگـر کسـی در روز بـرای احـرام
ّ
غسل کند ٬تا آخر شب آیـنده کـفایت مـیکند و اـگـر در شب غسـل
نماید ٬تا آخر روز آینده کافی است  ٬ولی اـگر پس از غسل و پیش از
اح رام محدث به حدث اصغر شود غسل را اعاده نماید.
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 4ـ آن که دو جامه احرام از پنبه و سفید باشند.
 5ـ آن که احرام پس از نماز و دعاهایی که وارد شـده  ٬صـورت
ـگیرد؛ بدین ترتیب که در صورت امکان پس از نماز ظهر محرم شود
و در صورتی که ممکن نیست پس از یکی دیگر از نمازهای واجب
شبانهروزی و در صورتی که نتواند بعد از فریضه ادا اح رام ببندد ٬بعد
از فریضه قضا محرم شود و اـگر این هم ممکن نیست  ٬پس از شش یا
دو رکعت نماز نافله ٬محرم شود و محرم شـدن پس از شش رکـعت
نماز افضل از محرم شدن پس از دو رکعت نماز است .در این نمازها
دوم پس از
در رکعت ّاول پس از حمد ٬سـوره تـوحید و در رکـعت ّ
حمد ٬سوره کافرون را میخواند .پس از نماز ٬خداوند را حمد و ثنا
 rدرود میفرستد ٬آنگاه این
stuv
 mو خاندان او
میگوید و بر پیامبر nopq
دعا را میخواند:
اب ل َ َکَ ٬وآ َم َن بِ َوع ِْد َک
" َاللّٰ ُه َّم ِٕانّی َأ ْس َأل ُ َک َأ ْن ت َْج َعلَ نی مِ َّم ِن ْ
ٱستَ ٰج َ
تَ ٬و ٰال ُ
آخ ُذ
َوٱ َّت َب َع َأ ْم َر َک ٬فَ ِٕانّی َعبْدُ َک َوفی َقبْ َضت ِ َکٰ ٬ال ُاوقی ِٕا ّٰال ٰما َو َق ْی َ
َ َُ َ
تَ ٬وقَدْ ذَ ـک َْر َ ْ
َـلی
ِٕا ّٰال ٰما َأ ْع َط ْی َ
ت ٱل َح َّج فَ ٔا ْسأل َک أ ْن تَ ْع ِز َم لی عَـ َل ْی ِه ع ٰ
ت
َـلی ٰمـا َضـ ُع ْف ُ
ـ ِکتٰاب ِ َک َو ُس نَّ ِة نَبِی ِّ َک َصلَوات َُک َع َل ْی ِه َوآ ِل ِه َوتُ َق ِّو َی نی ع ٰ
ٱج َع ْل نی ِم ْن َوفْ ِد َک ٱلَّذی
ٰاسکی فی ُی ْس ٍر مِن َْک َوعٰا ِف َی ٍةَ ٬و ْ
َوت َُس ِّل َم لی َم ن ِ
ٱر ت َ
ـن شُ ـ َّق ٍة
َر
تَ .اللّٰ ُه َّم ِٕانّی َخ َر ْج ُ
ت َو ـ َک َت ْب َ
ت َو َس َّم ْی َ
َض ْی َ
َ
ت ِم ْ
ضیت َو ْ
ـجتی
بَعیدَ ٍةَ ٬و َأنْـ َف ْق ُ
ح َّ
ـر ٰضات ِ َکَ .اللّٰـ ُه َّم فَـتَ ِّم ْم لی َ
ت مٰـالِ َی ٱ ْبـتِغٰا َء َم ْ
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ٰ
َ ْ
َلی ِک ٰتاب ِ َک َو ُس َّن ِة
َو ُع ْم َرتیَ ٬اللّ ُه َّم ِٕانّی ُاریْدُ ٱل َّت َم ُّت َع ِبال ُع ْم َر ِة ِٕالی ٱل َح ِّج ع ٰ
ض َی ْح ِب ُس نی فَـخَ لِّ نی
ٰار ٌ
نَبِی ِّ َک َصلَ ٰوات َُک َع َل ْی ِه َوآ ِل ِه ٬فَ ِٕا ْن عَ َر َ
ض لی ع ِ
ـج ًة
َح ْی ُ
ث َح َب ْس َت نی بِ َقدَ ِر َک ٱلَّذی قَدَّ ْر َ
ح َّ
ُـن َ
ت َعلَ َّیَ .اللّٰ ُه َّم ِٕا ْن َل ْم تَک ْ
حمی َو َدمی َو ِعـ ظٰامی َومُـخّی
فَ ُع ْم َر ةًَ ٬أ ْح َر َم ل َ َک شَ ْعری َو َبشَ ری َولَ ْ
جـ َه َک َوٱلدّٰ َار
یبَ ٬أبْتَغی بِ ٰذل ِ َک َو ْ
َوع َ
اب َوٱل ّط ِ
َصبی ِم َن ٱل ن ِّٰسا ِء َوٱل ِّث ٰی ِ

ٱالخر َة(1)".
ْۤ

ِ َ
 6ـ آن که هنگام پوشیدن جامههای اح رام بگوید:
هلل ٱلَّذی َرزَ َق نی مٰا ُا ٰواری ِب ِه ع َْو َرتی َو ُاؤَ ّدی فی ِه َف ْرضی
" َالْ َ
ح ْمدُ ِ
َ
َ
ـصدْ تُ ُه
لی مٰا َأ َم َرنیَ ٬الْـ َ
ح ْمدُ ِ
هلل ٱلَّـذی قَ َ
َوأعْبُدُ فی ِه َربّی َوأ ْنتَهی فی ِه ِٕا ٰ
ت فَ َسلَّ َم نی
فَبَلَّغَنی َو َأ َر ْدتُ ُه فَ َأعٰانَ نی َو َق ِبلَ نی َولَ ْم یَ ْق طَ ْع بی َو َو ْج َه ُه َأ َر ْد ُ
ای
فَ ُه َو ِ
ح ْص نی َوـکَ ْهفی َو ِح ْرزی َو َظ ْهری َومَالٰذی َو َر ٰجـائی َو َمـ ن ْٰج َ
خائی(2)".
وذُ ْخری وعُدَّ تی فی شدَّ تی ور ٰ

َ
َ
َ َ
ِ
 7ـ آن که در حال احرام ل ّبیکها را تک رار کند ٬بویژه هنگام بیدار

مستحب  ٬هنگام رسیدن به
شدن از خواب  ٬پس از هر نماز واجب و
ّ
سواره  ٬هنگام باال رفتن از ت ّپه یا فرود آمـدن از آن  ٬در پـایان شب و

هنگام سحر.

 1ـ وسائل الشیعه ٬کتاب الحج ٬باب  16از "ابواباالحرام" ٬حدیث.1
 2ـ من ال یحضره الفقیه٬ج٬2ص.527

محرمات احرام
ّ
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محرمات احرام
جـ ّ

پس از آن که حاجی یا معتمر لباس احرام پوشید و به ّنیت احـرام٬

"مـحرمات احـرام"
ل ّبیک گفت اموری بـر او حـرام مـیشود کـه آنـها را
ّ

مات احرام ٬قطعی است و برخی از آنها
محر ِ
میگویند .حرمت برخی از ّ

محرمات احرام موجب
را بنابر احتیاط باید ترک کرد .ارتکاب برخی از ّ

ـکفّاره میشود .احکام مربوط به کفّارات احرام به هنگام بحث از هر یک
محرمات احرام بیان شده و احکام ک ّلی کفّارات نیز در پایان این فصل
از ّ
محرمات احرام عبارتند از:
خواهد آمدّ .

 1ـ شکار کردن حیوان وحشی صحرایی

مـحرمات احـ رام
شکار کردن حیوان وحشی صـح رایـی یکـی از
ّ

محرمات احرام دارای احکام فـ راوانـی
است .شکار به عنوان یکی از ّ
است ٬ولی چون در زمان ما چندان مورد نیاز نیست تنها به ذـکر چند
مسأله بسنده میکنیم.
مسأله  (290بنابر احتیاط واجب در حال اح رام کشتن هیچ حیوانی
جز حیوانات موذی جایز نـیست  ٬پس بـنابر احـتیاط بـاید از کشـتن
جانورانی مانند مارمولک و زنبور هم اجتناب نمود ٬ولی اـگـر مـحرم
از اذ ّیت و آزار حیوانی بترسد ٬کشتن آن مانعی ندارد.

مسأله  (291خوردن گوشت حیوان وحشی صحرایی که شکـار
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شده در هر حال بر محرم ح رام است ؛ چه خودش آن را شکار کند یا
دیگری  ٬و چه محرم آن را شکار کرده باشد یا غیر محرم.
مسأله  (292نشان دادن شکار به شکارچی و نیز هرگونه کمک به
او ب رای شکار حیوان بر محرم ح رام است.
مسأله  (293شکار حیوان وحشی در حرم جایز نیست ؛ هرچند
شکارچی در حال احرام نباشد.
مسأله  (294اـگر محرمی  ٬شکار را ذبح کند ٬بنابر مشهور در حکم
میته خواهد بود و بنابر احتیاط این حکم هم درباره محرم است و هم
در باره ُم ّ
حل .پس کسی هم که محرم نیست نمیتواند از صـیدی کـه
توسط محرم شکار شده  ٬استفاده کند.
ّ

مسأله  (295صید حرم نیز در حکم میته است  ٬خواه کشنده یا ذابح
آن محرم باشد یا ُم ّ
حل.
مسأله  (296برای محرم  ٬صید حـیوانـات دریـایی مـانند مـاهی

مانعی ندارد و اـگر حیوانی هم در دریا و هم در خشکی زندگی کند ٬در
صورتی حیوان دریایی مـحسوب مـیشود کـه در دریـا تـخم کـند و
بچهدار شود.
مسأله  (297ذبح حیوانات اهلی مانند مرغ خانگی  ٬گاو ٬گوسفند
وـشتر و نیز خوردن گوشت آنها ب رای محرم جایز است.
مسأله  (298پرندگان  ٬شکار صح رایی به شمار میآیند و ملخ نیز
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در حکم شکار صحرایی است.
مسأله  (299جوجه و تخم حیوانی که شکار کردن آن ح رام است
در حکم خود آن حیوان است  ٬بنابر این برداشتن  ٬شکستن و خوردن
تخم حیوان وحشی صحرایی حرام است.
مسأله  (300عالوه بر حرمت شکار در حال اح رام  ٬نگاهداشـتن
توسط ُمحرم نیز حرام است هرچند مالک آن باشد ٬بلکه برخی
صید ّ

ملکیت محرم نسبت به صید
ا ّدعای اجماع کردهاند که با محرم شدن ّ ٬

از بین میرود.

مسأله  (301اـگر محرم پیش از اح رام در خارج از حرم حیوانی را
شکار کرده یا خریده باشد و هنگام احرام بستن همراه او باشد ٬بـاید
پس از آن که محرم شد فورًا آن را رها کند و اـگر حیوان ٬پرندهای باشد
ـکه پر درنیاورده یا حیوانی باشد که نتواند از خود مواظبت کند ٬باید
آن را نگهداری کند تا بزرگ شود .ولی اـگر محرم در وطن خود شکار
و پرندهای دارد ٬الزم نیست هنگام اح رام آنها را رها کند.
 2ـ آمیزش جنسی و امور شهوانی

آمیزش جنسی ٬دست بازی کردن ٬نگاه همراه با شهوت و هـرگونه
تم ّتع شهوانی مرد از زن یا زن از مرد ٬بر مرد و زن محرم ٬حرام است.
مسأله  (302اـگر کسی در اح رام عمره تمتّع از روی علم و عمد
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آمیزش جنسی کند ٬چه از جلو باشد و چه از پشت  ٬یا این که ـ نعوذ
باهلل ـ مرد با مرد آمیزش کند ٬عمرهاش باطل نمیشود ولی کفاره بـر
وی واجب میشود و کفاره آن بنابر احـتیاط واجب بـرای کسـی کـه
بتواند شتر تهیه کند ٬یک شتر و اـگر حال او متوسط بـاشد و نـتوانـد
شتر تهیه کند یک گاو اـگر گاو نیز نتواند تهیه کند ٬یک گوسفند است ؛
ولی اـگر این عمل پیش از پایان سـعی انـجام گـرفته بـاشد ٬احـتیاط
مستحب آن است که عمره را تمام کند و دوباره آن را بجا آورد و اـگر
ّ
اعـم از
مافیالذمّـه یـعنی
وقت برای اعاده عمره  ٬تنگ باشد ٬به نیّت
ّ
حج افراد محرم شود و قـربانی کـند ٬سـپس یک عـمره
حج تم ّتع و ّ
ّ

حج را اعاده کند.
مفرده انجام دهد و سال دیگر نیز ّ

مسأله  (303اـگر در اح رام عمره مفرده این عمل را از روی عمد

انجام دهد ٬چنانچه پیش از سعی باشد عمره او باطل میشود و باید
ـکفّاره بدهد و کفّاره آن یک شتر است و باید تا ماه قمری بعد در مکّه
بماند ٬آنگاه به یکی از میقاتها برود و ب رای عمره مفرده اح رام ببندد و
عمره را اعاده کند و احتیاط واجب آن است که پیش از آن عمره اول
را نیز به پایان برساند .و چنانچه این کـار را پس از سـعی و پـیش از
تمام شدن دور چهارم طواف نساء انجام داده باشد ٬عـمرهاش بـاطل
نیست ولی باید ب رای گناهی که مرتکب شده یک شتر کفّاره بدهد ٬و
اـگر پس از تمام شدن دور چهارم طواف نساء باشد ٬مـرتکب عـمل
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حرام شده ولی کفّاره ندارد.
حج این عمل را از روی علم و عمد
مسأله  (304اـگر در اح رام ّ
حـج او مسـلّمًا
انجامـدهد ٬چنانچه پیش از وقوف به عـرفات بـوده٬
ّ
فاسد است و اـگر پس از وقوف به عرفات و پیش از وقوف به مشعر

الحرام بوده ٬بنابر اقوی فاسد است و در هر دو صورت باید یک شتر
حج بجا آورد .زن و
حج را تمام کند و در سال دیگر نیز ّ
ـکفّاره بدهد و ّ

شوهری که این کار را در حال اح رام انجام دادهاند تـا پـایان مـناسک
حج نباید با یکدیگر خلوت کنند؛ حـتّی در سـال بـعد هـم چـنانچه
ّ
ّ
مـحل مـعصیت
حج بجا آورند ٬وقـتی بـه
بخواهند از همان راه قبلی ّ
حج از یکدیگر جدا شوند.
رسیدند باید تا پایان اعمال ّ

حج پس از وقوف به
مسأله  (305اـگر کسی این عمل را در احرام ّ

عرفات و مشعر انجام دهد ٬چنانچه پـیش از تـمام شـدن دور سـوم
حجش صحیح است و فقط باید کفّاره بدهد و اـگر
طواف نساء باشدّ ٬
حجش صحیح است و بنابر اقوی
پس از تمام شدن دور پنجم باشدّ ٬
ـکفّاره هم ندارد و بعید نیست گفته شود که اـگـر بـین شـوط سـوم و
چهارم باشد ٬ملحق به قسـم اول و اـگـر بـین شـوط چـهارم و پـنجم
باشد ٬ملحق به قسم دوم است.
مسأله  (306اـگر مرد محرم ٬زنی را از روی شهوت ببوسد ٬چنانچه
منی از او بیرون آید بنابر اقوی و اـگر منی بیرون نیاید بـنابر احـتیاط
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واجب باید یک شتر کفّاره بـدهد؛ و اـگـر بـوسیدن از روی شـهوت
مستحب است کـه
نباشد ٬کفّاره آن یک گوسفند است  ٬گرچه احتیاط
ّ
یک شتر کفّاره بدهد .بنابر احتیاط واجب هرگاه زن محرم نیز مـردی
را ببوسد همین حکم را دارد.
مسأله  (307در حال اح رام بوسیدن مادر و دیگر محارم از روی
عاطفه و شفقت مانعی ندارد.
مسأله  (308محرم میتواند در حال اح رام بدون شهوت به همسر
خود نگاه کند ولی نگاه شهوانی حتّی به همسر خود هم جایز نیست.
مسأله  (309اـگر محرم عمدًا به کسی جز زن خود نگاه کند و در
نتیجه منی از او بیرون آید ٬اـگر میتواند یک شتر کفّاره بدهد و اـگـر
نمیتواند یک گاو و اـگر این را هم نمیتواند یک گوسفند کفّاره بدهد.
نگاه زن محرم به غیر شوهر خود هم بنابر احتیاط همین حکم را دارد.
مسأله  (310اـگر مرد محرم از روی شهوت به همسر خود نگاه کند
و در نتیجه منی از او بیرون آید ٬بنابر احـتیاط بـاید یک شـتر کـفّاره
بدهد ٬ولی اـگر منی خارج نشود و یا نگاه از روی شـهوت نـباشد و
اتفاقًا منی خارج شود کفّاره ندارد .بـنابر احـتیاط نگـاه زن مـحرم بـه
همسر خود نیز همین حکم را دارد.
مسأله  (311محرم میتواند بدن همسر خـود را بـدون شـهوت
لمس کند یا او را مثالً ب رای سوار شدن یا پیاده شدن در بغل بگـیرد٬
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ولی لمس بدن او یا بازی با او از روی شهوت جایز نیست.
مسأله  (312اـگر محرم همسر خود را با شهوت لمس نماید ٬باید
یک گوسفند کفاره بدهد ٬چه انزال بشود و چه نشود؛ و اـگر با همسر
خود مالعبه کند و ان زال شود ٬کفاره آن مانند کفاره جماع است و اـگر
ان زال نشود ٬کفاره آن یک گوسفند است ؛ و بنابر احتیاط دست زدن و
مالعبه زن محرم با همسرش نیز همین حکم را دارد.
مسأله  (313تمتّعات شهوانی مانند آمیزش جنسی  ٬دست بازی و
نگاه هم راه با شهوت  ٬زمانی موجب کفّاره میشود که با علم و عـمد
صورت گیرد ٬بنابر این اـگر محرم این امور را به ع ّلت ندانستن مسأله
حـج و عـمرهاش آسـیبی
یا از روی غفلت و نسیان انـجام دهـد ٬بـه
ّ

نمیرسد و کفّاره هم ندارد.

مسأله  (314اـگر مرد محرمی زن خود را که او نیز مـحرم است
مجبور نماید تا با وی آمیزش کند ٬باید عالوه بر کفّاره خـود ٬کـفّاره
زن را هم بدهد و چیزی بر عهده زن نیست ؛ ولی اـگر زن با رضایت
حاضر به آمیزش شده باشد کفّارهاش بر عهده خود اوست و مرد هم
باید کفّاره خود را بدهد.
مسأله  (315کسی که از احرام بیرون آمده ٬گرچه میتواند از روی
التذاذ به همسر محرم خود دست بزند ولی اـگر همسر محرم از ایـن
ـکار ّلذت میبرد ٬بنابر احتیاط نباید به این کار تن دهد.
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مسأله  (316اـگر فردی که از اح رام بیرون آمده همسر محرمش را
ببوسد ٬چون از احرام بیرون آمده کفّارهای بر عهدهاش نیست .همسر
محرم نیز در صورتی که در این کار اختیاری از خود نداشته  ٬کفّاره بر
عهدهاش نیست.
 3ـ استمنا

محرمات احرام استمنا است .استمنا یعنی این کـه انسـان
ّ
سوم از ّ

با خود کاری کند که منی از او بیرون آید .این کار در حال احرام و غیر
حال اح رام ح رام است.
مسأله  (317اـگر محرم با آلت تناسلی خود بازی کند تا منی از او
خارج شود یا با همسر خود یـا دیگـری بـازی کـند یـا بـا تـخیّالت
شهوانی یا هر راه دیگری اسـتمنا نـماید ٬چـنانچه مـنی از او خـارج
شود ٬باید یک شتر کفّاره بدهد.
حج و
مسأله  (318در مواردی که آمیزش جنسی موجب بطالن ّ

حـج و
عمره میشود ٬با استمنا و بیرون آمدن مـنی نـیز بـنابر اقـوی
ّ

عمره باطل میشود.

 4ـ عقد بستن برای خود یا دیگری

محرمات احرام ٬عقد بستن بـرای خـود یـا دیگـری است٬
از دیگر ّ
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خواه شخص دیگری که عقد برای او بسته میشود محرم باشد یا ُم ّ
حل.

مسأله  (319بنابر احتیاط واجب محرم نباید شاهد عـقد شـود٬

ـگرچه عقد ب رای غیر محرم باشد.
مسأله  (320اـگر کسی در حالی که محرم نیست شاهد بر عقد شده
باشد ٬بنابر احتیاط واجب نباید در حال احرام بر آن عقد شهادت دهد.
مسأله  (321احــتیاط واجب آن است کــه در حــال احــرام از
خواستگاری کردن خودداری شود.
مسأله  (322محرم میتواند در حال اح رام به همسرش که او را
طالق رجعی داده  ٬رجوع نماید.
مسأله  (323اـگر در حال اح رام با علم به مسأله  ٬زنی را به عقد
همسری خود درآورد ٬آن زن برای همیشه بر او حرام مـیشود ٬ولی
اـگر این کار را از روی ناآـگاهی به مسأله انجام داده باشد ٬عقد باطل
است ولی زن بر او ح رام هـمیشگی نـمیشود ٬هـرچـند احـتیاط آن
است که آن زن را به همسری نگـیرد مـخصوصًا اـگـر بـا او نـزدیکی
ـکرده ـباشد .و اـگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام
نیست ازدواج کند ٬عقد او باطل است ولی مـیتوانـد بـعدًا بـا آن مـرد
ازدواج کند ٬اـگرچه در صورتی که زن میدانسته در حال احرام عقد بستن
حرام است ٬احتیاط مستحب آن است که بعدًا با او ازدواج نکند.
مسأله  (324در مسایل فوق  ٬فرقی میان عقد دائم و عقد موقّت
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)صیغه( نیست.
مسأله  (325اـگر کسی زنی را به عقد مرد ُمحرمی درآورد و محرم

باـاو آمیزش نماید ٬در صورتی که زن  ٬مرد و عاقد هر سـه عـالم بـه
حکم مسأله باشند ٬هر کدام بـاید یک شـتر کـفّاره بـدهند ٬ولی اـگـر
آمیزش صورت نگیرد ٬کفّاره بر آنها واجب نیست .و اـگر بعضی از این
سه  ٬حکم مسأله را بدانند و بعضی ندانند ٬کفّاره بر کسی که عالم بـه
حکم مسأله بوده  ٬واجب است  ٬و در این حکم فرقی میان آن که زن
و عاقد ّ
محل باشند یا محرم نیست.
 5ـ استعمال بوی خوش

محرمات اح رام  ٬استعمال هـرگونه عـطر و بـوی
یکی دیگری از ّ

خوش مانند ُمشک  ٬زعف ران  ٬کافور ٬عود و عنبر است.

مسأله  (326همان گونه که مالیدن عطر و بوی خوش بر لباس و

بدن جایز نیست  ٬پوشیدن لباسی کـه بـوی عـطر مـیدهد نـیز جـایز
نیست ٬اـگر چه پیش از اح رام به آن عطر مالیده شده باشد.
مسأله  (327در حال احرام  ٬خوردن و نوشیدن غذاها و مایعاتی که
موا ّد خوشبو مانند زعفران در آن وجود دارد ٬جایز نیست.

مسأله  (328اـگر بوی خوشی به مشام محرم برسد و یا از روی
اضط رار ناچار شود لباس معطّ ر بپوشد یا غذایی را کـه بـوی خـوش
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میدهد بخورد ٬باید بینی خود را بگیرد تا بـوی خـوش را اسـتشمام
نکند.
مسأله  (329بنابر احتیاط واجب  ٬محرم باید از بـوییدن گـلها و
سبزیهایی که بوی خوش میدهند اجتناب کند ٬ولی اجتناب کـردن
از گیاهان خودروی صـحرایـی مـع ّط ر مـانند "بـومادران"" ٬درمـنه" و
"خ زامی" الزم نیست.
مسأله  (330بنابر احتیاط محرم بـاید از خـوردن مـوا ّدی مـانند
"دارچین"" ٬زنجبیل" و "هل" اجتناب نماید.
مسأله  (331در حال اح رام خوردن میوههای خوشبو مانند سیب ٬
به و پرتقال مانعی ندارد ٬ولی بنابر احتیاط واجب باید از بوییدن آنها
خودداری شود.
مسأله  (332اـگر محرم در حال اح رام بوی بدی را استشمام کند٬
ح رام است به منظور این که بوی بد را نـفهمد بـینی خـود را بگـیرد٬
ولی میتواند سریع از آنجا بگذرد تا بوی بد را استشمام نکند.
مسأله  (333در حال احرام خرید و فروش عطر وموا ّد خوشبو
مانعی ندارد ٬ولی نباید برای آزمایش آنها را ببوید یا به بدن و لبـاس
خود بمالد.
مسأله  (334مشهور در میان فقها آن است که استفاده از خلوق کعبه
ح رام نیست ٬و خلوق ماده خوشبویی است که کعبه معظّمه را بـا آن
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مـعطّ ر مـیسازند ٬ولی چـون بـه روشـنی مـعلوم نـیست کـه خـلوق
چیست ٬احتیاط آن است که از ما ّده خوشبویی که بـر کـعبه مـیمالند
اجتناب شود.
مسأله  (335اـگر بوی صابون  ٬شامپو و دیگر پـاـک کـنندهها بـه
ـگونهای باشد که استفاده از آنها ٬اسـتفاده از بـوی خـوش مـحسوب
شود ٬باید از آنها اجتناب شود و در غیر این صورت مانعی ندارد.
مسأله  (336اـگر محرم در حال احرام از عطر و بوی خوش استفاده
ـکند ٬چه از روی اختیار باشد و چه به سبب اضطرار ٬باید کفّاره بدهد
و کفّاره آن بنابر احتیاط واجب یک گوسفند است  ٬ولی کفاره خوردن
چیزی که بوی خوش میدهد بنابر اقوی یک گوسفند است ٬چـه از
روی اختیار باشد و چه به سبب اضط رار.
مسأله  (337اـگر محرم در اوقات متعدّ د ٬از بوی خوش استفاده
ـکند ٬بنابر اقوی باید ب رای هر بار استفاده کردن یک کفّاره بـپردازد و
همچنین اـگر پس از استفاده از بوی خوش  ٬کـفّاره آن را پـرداخت و
مجدّ دًا از بوی خوش استفاده کرد ٬باید دوباره کفّاره بدهد .ولی اـگر
مکرر در یک فاصله زمانی که عرفًا یک وقت
بوی خوش را به طور ّ
محسوب میشود استعمال کند ٬بعید نـیست کـه یک گـوسفند کـافی
باشد ٬هرچند احتیاط آن است که به تعداد دفـعاتی کـه بـوی خـوش
استعمال نموده  ٬کفّاره بدهد.

محرمات احرام
ّ

135

 6ـ روغن مالیدن به بدن

محرمات احرام روغن مالیدن به بـدن است ٬حـتّی اـگـر
از دیگر ّ

بوی خوش در روغن نباشد.

مسأله  (338کسی که میخواهد محرم شود ٬جایز نیست روغنی
را که بوی خوش در آن است و اثرش تا هنگام اح رام بـاقی مـیماند
استعمال کند.
مسأله  (339در حال احرام خوردن روغنی که بوی خوش در آن
نیست  ٬مانعی ندارد.
مسأله  (340اـگر محرم عمدًا روغنی را که بوی خوش در آن است
استعمال کند ٬کفاره دارد و کفاره آن بنابر احتیاط یک گوسفند است ٬
اـگر چه استفاده از آن به علّت اضط رار باشد .ولی اـگر در روغن بوی
خوش نباشد ٬گرچه مالیدن آن به بدن ـ جز در موارد اضطرار و نیاز ـ
ـگناه و معصیت است ٬ولی کفّاره ندارد.
مسأله  (341پمادهایی که دارای چربی است  ٬حکم روغن را دارد؛
بنابر این مالیدن آنها به بدن جایز نیست  ٬مگر این که ضرورت باشد.
هرگاه محرم این گونه پمادها را بر بدن بمالد ٬اـگر دارای بوی خوش
مضطر باشد و کـفاره آن هـمچنان کـه
باشد باید کفّاره بدهد ٬اـگرچه
ّ
ـگذشت یک گوسفند است بنابر احتیاط واجب  ٬ولی اـگر بوی خوش

نداشته باشد کفّاره ندارد.
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 7ـ زینت کردن با زیورآالت برای زنان

مسأله  (342بنابر اقوی حرام است که زن در حال احرام زیورهایی
را که عادت به پوشیدن آنها نـداشـته است بـه قـصد زیـنت کـردن و
آرایش خود بپوشد ٬بلکه اـگر زینت بر آن صدق کند باید ترک شـود
هرچند قصد زینت کـردن و آرایش نـداشـته بـاشد؛ ولی الزم نـیست
زیورهایی را که پیش از اح رام عادت به استفاده کردن از آنها داشـته ٬
بیرون بیاورد.
مسأله  (343زن نباید در حال اح رام زیورهایی را که عـادت بـه
پوشیدن آنها داشته است به هیچ مردی ح ّتی بـه شـوهر خـود نشـان
دهد.
مسأله  (344پوشیدن زیور اـگرچه حرام است ٬ولی کفّاره ندارد.
مسأله  (345بنابر احتیاط واجب مرد و زن محرم نباید ب رای زینت
"حنا" ببندند .بلکه اـگر با حنا بسـتن بـه طـور قـهری زیـنت حـاصل
میشود احتیاط در ترک آن است  ٬هرچـند قـصد زیـنت هـم نکـرده
باشند ٬بلکه حـرمت حـنا بسـتن در هـر دو صـورت خـالی از وجـه
نیست  ٬ولی کفّاره ندارد.
مسأله  (346کسی که محرم نیست ولی قصد دارد در آینده محرم
شود ٬هرگاه بداند اـگر حنا ببندد اثر آن تا هنگام احرام باقی مـیماند٬
بنابر احتیاط واجب باید از حنا بستن خودداری کند.
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 8ـ سرمه کشیدن

محرمات اح رام سرمه کشیدن به قصد زینت است.
از دیگر ّ

مسأله  (347سرمه کشیدن اـگر زینت محسوب شود و یا در آن بوی

خوش باشد ٬حرام است  ٬مگر این که ضـرورتی اقـتضا کـند؛ و اـگـر
زینت نبوده و بوی خوش نیز نداشته باشد ٬چنانچه سرمه سیاه باشد
بنابر احتیاط باید از آن اجتناب شود و اـگر سیاه نباشد ٬اشکال ندارد٬
اـگرچه احتیاط مستحب آن است که از آن اجتناب شود.
مسأله  (348حرمت سرمه کشیدن در حال احرام  ٬اختصاص به
زن ـندارد و بر مرد نیز ح رام است.
مسأله  (349سرمه کشیدن در حال اح رام هرچند ح رام است  ٬کفّاره
ندارد ٬ولی اـگر سرمه بوی خـوش داشـته بـاشد ٬احـتیاط واجب آن
است که یک گوسفند کفّاره بدهد.
مسأله  (350اـگر محرم نیاز به سرمه کشیدن پیدا کند ٬مـیتوانـد
سرمه بکشد و مانعی ندارد ٬ولی اـگر سرمه بوی خوش داشته بـاشد
بنابر احتیاط باید کفّاره بدهد.
 9ـ انگشتر به دست کردن

مسأله  (351در حال اح رام انگشتر به دست کردن به قصد زینت
ح رام است  ٬بلکه اـگر عرفًا زیـنت مـحسوب شـود ولو قـصد زیـنت
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نداشته باشد نیز باید از آن اجتناب کند؛ ولی اـگر ُمحرم به قصد عمل
مستحب شرعی و یا به جهت خاصیتی که در آن است ٬
ـکردن به یک
ّ

انگشتر به دست کند و قصد زینت نداشته بـاشد و عـرفًا نـیز زیـنت
محسوب نشود ٬مانعی ندارد.
مسأله  (352انگشتر به دست کردن حتّی در مواردی که ح رام است ٬
ـکفّاره ندارد.
 10ـ نگاه کردن در آینه

محرمات
نگاه کردن در آینه به قصد زینت کردن و آرایش خود از ّ

احرام است.

مسأله  (353نگاه کردن راننده محرم در آینه ماشین یا نگاه کردن در
مسـتحب
آینه برای درمان درد و مانند آن مانعی ندارد ٬ولی احـتیاط
ّ
آن است که محرم اـگر این گونه جهات در کار نباشد ٬بدون قصد زینت
هم به آینه نگاه نکند.
مسأله  (354حکم نگاه کردن به آینه ب رای مرد و زن یکسان است .
مسأله  (355بنابر احتیاط واجب  ٬اجسام صاف صیقل داده شده و
آب صاف که تصویر اشیا در آن به خوبی دیده میشود ٬حکم آینه را
دارد و محرم احتیاطًا نباید به قصد زینت در آنها نگاه کند.
مسأله  (356عینک زدن در حال احرام اـگر زینت محسوب شود
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جایز نیست  ٬ولی اـگر زینت به شمار نیاید ٬اشکال ندارد.
مسأله  (357محرم میتواند در حال احرام با دوربین عکاسی یا
فیلمبرداری عکس و فیلم بگیرد.
مسأله  (358اـگر در جایی که محرم ساـکن است آینه وجود داشته
باشد و بداند که گاهی سهوًا چشم او به آینه میافتد اشکـالی نـدارد؛
ولی اـگر وجود آینه سبب شود که محرم ب رای زینت به آن نگاه کـند٬
احتیاط آن است که آینه را بردارد یا روی آن را با چیزی بپوشاند.
مسأله  (359نگاه کردن به آینه  ٬کفّاره ندارد ولی اـگر نگاه کـرد٬
مستحب است پس از نگاه کردن "ل ّبیک" بگوید.
ّ
 11ـ جدال کردن

در حال احرام ٬جدال کردن حرام است.
مسأله  (360مقصود از جدال کردن که حـ رام است  ٬تـنها گـفتن
"الـواهلل" و "بلی واهلل" و واژههـای هـم مـعنای آن در دیگـر زبـانها و
لهجهها نیست  ٬بلکه سوگند خوردن برای اثبات مطلبی یـا ر ّد کـردن
مطلبی که دیگری میگوید نیز "جدال" است.
مسأله  (361سوگند خوردن اـگر به لفظ "اهلل" یا مرادف آن در دیگر
زبانها باشد ٬جدال است  ٬اما سوگند به غیر از خداوند هر کس و هر
چیز که باشد ٬جدال نیست.
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مسأله  (362بنابر احتیاط واجب دیگر نامهای مبارک خداوند نیز
به لفظ جالله "اهلل" ملحق میشود .بنابر ایـن اـگـر کسـی بـه نـامهایی
همچون رحمان  ٬رحیم و خالق آسمانها و زمین سوگند یـاد کـند نـیز
احتیاطًا جدال محسوب میشود.
مسأله  (363اـگر ضرورت اقتضا کند ٬محرم میتواند ب رای اثبات
حق یا ابطال باطل به لفظ جالله "اهلل" یا دیگر نامهای خداوند سوگند
ّ
یاد کند و در این فرض  ٬کفّاره هم ندارد.
مسأله  (364اـگر محرم در جدال خود راستگو باشد ٬تا کمتر از سه
مرتبه کفّاره بر عهدهاش نیست و تنها باید استغفار کند ٬ولی اـگر سـه
مرتبه جدال کرد باید یک گوسفند کفّاره بدهد.
مسأله  (365اـگر محرم بیش از سه مرتبه جدال کند هرچند زیاد
باشد ٬در صورتی که در جـدالش راسـتگو بـاشد بـاید یک گـوسفند
ـکفّاره بدهد ٬مگر این که پس از سه مرتبه جدال  ٬کفّاره آن را بدهد که
در این صورت هرگاه سه مرتبه دیگر جدال کند ٬بـاید یک گـوسفند
ـکفّاره بدهد.
مسأله  (366اـگر محرم در جدال ٬دروغگو باشد ٬ب رای بار ّاول یک

سوم و بـیشتر
ـگوسفند و برای بار ّ
دوم یک گوسفند دیگر و برای بار ّ

یک گاو باید کفّاره بدهد.

مسأله  (367اـگر یک مرتبه به دروغ جدال نمود و کفّاره آن یعنی
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یک گوسفند را پرداخت ٬بعید نیست که اـگر پس از آن مجدّ دًا به دروغ
جدال نماید ٬کفّاره آن یک گوسفند باشد ٬نه دو گوسفند.
مسأله  (368اـگر دوبار به دروغ جدال کرد و دو گوسفند به عنوان
ـکفّاره ذبح نمود و مجدّ دًا یک بار دیگر به دروغ جدال کـرد ٬ظـاه رًا
ـکفّاره آن یک گوسفند است ؛ ولی اـگر پس از ذبح دو گوسفند ٬دوبار
دیگر به دروغ جدال نماید ٬ظاه رًا کفّاره آن دو گوسفند است.
مسأله  (369اـگر به دروغ سه مرتبه یا بیشتر جدال کند ٬کفّاره آن
یک گاو است  ٬مگر آن که پس از سه بار جدال کردن یا بیشتر ٬کفّاره
آن را بدهد که در این صورت باید در ّاولین جـدال پس از پـرداخت
سـوم٬
ـکفّاره  ٬یک گوسفند و در جدال ّ
دوم  ٬دو گوسفند و ب رای بـار ّ

یک گاو بدهد.

مسأله  (370مقصود از "مرتبه" که در روایات باب جدال آمده و در
چند مسأله پیش نیز ذـکر شد ٬امـری عـرفی است ؛ پس بـ رای تـعیین
"وحدت" یا "تعدّ د" جدال باید به قضاوت عرف م راجعه نمود.
مسأله  (371هرگاه محرم در مجالس متعدّ د جدال نماید ٬ظاه رًا
اعم از آن که پی رامون موضوع واحد جدال نماید
تعدّ د صدق میکندّ ٬
یا موضوعات متعدّ د.

مسأله  (372اـگر محرم در مجلس واحد و پی رامون موضوع واحدی
مکرر جدال نـماید یک مـرتبه مـحسوب مـیشود ٬هـرچـند
به طور ّ
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مستحب آن است که حکم تعدّ د را بر آن متر ّتب نماید.
احتیاط
ّ
مسأله  (373اـگر محرم در مقام جدال  ٬نام خداوند را تکرار نماید
ولی موضوعی که بر آن سوگند یاد میکند یکی بـاشد ٬مـثالً بگـوید:
"واهلل بــاهلل تـاهلل مـن فـالن کـار را انـجام دادهام" ٬یک مـرتبه جـدال
محسوب میشود و اـگر نام خداوند را یک بار بر زبان بیاورد ولی بر
چند چیز متعدّ د سوگند یاد کند ٬مثالً در مقام جدال بگوید" :واهلل کار
من درست بودهاست و فالن کس آدم بدی است و من اهل فـضل و
دانش هستم" بنابر احتیاط سه مرتبه جدال محسوب میشود.
 12ـ فسوق

محرمات احرام که در غیر حال اح رام نیز ح رام میباشد٬
یکی از ّ

"فسوق" است .در واقع حـرمت فسـوق در حـال احـ رام شـدیدتر از
هنگامی است که انسان محرم نیست.
مسأله  (374مقصود از فسوق تنها دروغ گفتن نیست  ٬بلکه دشنام
دادن و فخر فروشی به دیگران نیز فسوق به شمار میآید.
مسأله  (375اـگر محرم  ٬مرتکب فسوق شود ٬کفّاره ندارد و تنها
مستحب است که چیزی کفّاره بدهد و اـگر گاو
باید استغفار کند ٬ولی
ّ
ذبح کند بهتر است.
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 13ـ پوشیدن لباس دوخته برای مردان

محرمات اح رام پوشیدن لباسهای دوخته مانند پی راهن ٬
از دیگر ّ

زیرجامه  ٬کت  ٬شلوار ٬قبا و مانند آن بر مردان است.

مسأله  (376پوشیدن چیزهایی که شبیه به لبـاس دوخـته است
مانند پیراهنهایی که با چرخ یـا دست مـیبافند جـایز نـیست و نـیز
پـوشیدنیهای بـلند یـا نـیمتنهای کـه از نـمد یـا پـنبه سـاخته شـده ٬
پوشیدنشان جایز نیست.
مسأله  (377پوشیدن چیزهایی مثل کمربند ٬دمپایی  ٬بند ساعت
و امثال آن هرچند دوخته باشد اشکال ندارد.
مسأله  (378محرم میتواند همیانی که پول و دیگر وسایل خود را
در آن میگذارد حتّی اـگر دوخته باشد به کمر ببندد؛ ولی بـهتر است
نوعی از همیان را انتخاب کند که گره نداشته باشد.
مسأله  (379محرم میتواند از فتقبندی که دوخته است استفاده
ـکند ٬ولی احتیاط مستحب آن است که کفّاره بدهد.
مسأله  (380به دوش گرفتن یا در دست گرفتن وسایلی مانند ساـک
و قمقمه آب که در محفظه دوخته نگهداری میشود ٬مانعی ندارد.
مسأله  (381زنها در حال احرام میتوانند هر اندازه بخواهند لباس
دوخته بپوشند و کفّاره هم ندارد .در روایات تنها از پوشیدن "قفازین"
ـکه نوعی دستکش بوده و زنهای عرب پنبه در آن میگذاشتهاند و برای
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جلوگیری از سرما به دست میکردهاند ٬نهی شده است و احتیاط واجب
این است که زنها از پوشیدن هرگونه دستکش اجتناب نمایند.
مسأله  (382کفّاره پوشیدن لباس دوخته ب رای مرد یک گوسفند
است.
مسأله  (383لزوم پرداخت کفّاره اختصاص به حال اختیار ندارد و
ح ّتی اـگر مرد به پوشیدن لباس دوخته نیاز پیدا کرد باید کفّاره بدهد٬
ولی اـگر از روی ف راموشی یا نـدانسـتن مسأله لبـاس دوخـته بـپوشد
ـکفّاره واجب نیست.
مسأله  (384اـگر محرم به علّت سردی هوا یا عذری به پوشیدن قبا
یا پی راهن اضط رار پیدا کرد میتواند بپوشد ٬ولی بـاید قـبا را پـایین و
باال کند و به دوش بیندازد و دست از آستین آن بیرون نیاورد و احوط
آن است که قبا را پشت و رو نیز بکند و پیراهن را نیز نـباید بـپوشد٬
بلکه آن را به دوش بیندازد ٬ولی اـگر اضطرار جز بـا پـوشیدن قـبا و
پیراهن رفع نمیشود ٬میتواند بپوشد ولی باید کفاره بدهد.
مسأله  (385اـگر محرم چند نوع لباس دوخته بپوشد ٬مـثالً یک
پیراهن  ٬یک شلوار و یک قبا ٬باید برای هر کـدام یک کـفّاره بـدهد٬
حتّی اـگر پوشیدن لباسهای متعدّ د از روی اضطرار باشد.
مسأله  (386اـگر چند لباس دوخته را داخل هم نماید و یکباره آنها را
بپوشد ٬بنابر اقوی باید برای هر لباس دوخته یک کفّاره جداـگانه بدهد.
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مسأله  (387اـگر محرم یک نوع لباس دوخته مانند پی راهن بپوشد
و کفّاره آن را بدهد و باز پیراهن دیگری بپوشد ٬بـاید مـجدّ دًا کـفّاره
بدهد .همچنین اـگر لباسی را که پوشیده بیرون بیاورد و دوباره بپوشد
باید ب رای هر بار کفّاره جداـگانه بدهد.
مسأله  (388اـگر چند لباس از یک نوع بپوشد ٬مثالً دو شلوار یا دو
پیراهن ٬خواه در مجلس واحد باشد یا در مجالس متعدّ د ٬باید بـ رای
هر یک کفّاره جداـگانه بدهد.
 14ـ گره زدن جامههای احرام و دکمه گذاشتن برای آن

مسأله  (389بنابر احتیاط واجب جایز نیست مـحرم جـامههای
اح رام را به یکدیگر گره بزند یا ب رای آنـها دکـمه بگـذارد و هـمچنین
بنابر احتیاط واجب گره زدن لنگ به گردن جایز نیست.
مسأله  (390بـنابر احـتیاط واجب مـحرم بـاید از وصـل کـردن
لباسهای احرام به یکدیگر با سوزن و وسـایلی مـانند آن و هـمچنین
ـگذاشتن چیزی مثل سنگ در جامه اح رام و بستن طرف دیگر جـامه
با نخ به آن خودداری کند.
مسأله  (391گره زدن جامههای احرام و دکمه گذاشتن برای آن
ـگرچه جایز نیست  ٬ولی کفّاره ندارد.
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 15ـ پوشانیدن تمام روی پا برای مردان

مسأله  (392در حال اح رام  ٬پوشیدن کفش  ٬چکمه  ٬گیوه  ٬جوراب
و چیزهایی از این نوع که تمام روی پا را میگیرد برای مـردان جـایز
نیست  ٬ولی زنها میتوانـند در حـال احـ رام از ایـنگونه پـوشیدنیها
استفاده کنند.
مسأله  (393در حــال احـرام  ٬پـوشیدن دمـپاییهایی کـه دارای
بندهای پهن است ولی تمام روی پا را نمیگیرد مانعی ندارد.
مسأله  (394اـگر مرد بـه پـوشیدن چـیزی کـه تـمام روی پـا را
ف راـمیگیرد نیاز پیدا کـرد ٬احـتیاط مسـتحب آن است کـه روی آن را
شکاف دهد.
مسأله  (395اـگر مرد محرم کفش ٬چکمه و مانند آن را بپوشد کفاره
ندارد ٬ولی اـگر بـا عـلم و عـمد جـوراب و مـانند آن را بـه پـا کـند٬
بنابرـاحتیاط واجب باید یک گوسفند کفّاره بدهد.
 16ـ پوشانیدن سر برای مردان

مسأله  (396بر مرد محرم ح رام است که سر خود را با چیزهایی که
معمو ًال سر را با آن میپوشانند ٬مانند پارچـه و کـاله بـپوشاند؛ بـلکه
احتیاط مسـتحب ایـن است کـه از پـوشانیدن سـر بـا چـیزهای غـیر
پوشیدنی مانند گِل  ٬حنا ٬دارو و پوشال نیز خودداری کند.
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مسأله  (397پوشانیدن قسمتی از سر نیز حکم پـوشانیدن تـمام
سرـرا دارد و جایز نیست.
مسأله  (398بنابر احتیاط واجب مرد محرم باید از به سر گذاشتن
باری که تمام روی سر یا قسمتی از آن را میپوشاند ٬خودداری کند.
مسأله  (399پوشانیدن سر با دیگر اعضای بدن مانند دست جایز
است ٬ولی جز در موارد ضروری مانند مسح کردن سر بـرای وضـو
احتیاط در ترک آن است.
مسأله  (400جایز نیست مرد محرم تمام سر خود را زیر آب یا
مایعات دیگری مانند سرکه و گالب نماید و احتیاط واجب آن است
ـکه معظم سر را نیز در این مایعات فرو نبرد.
مسأله  (401گوشها از سر محسوب میشود ٬بنابر این نباید آنها
راـپوشانید.
مسأله  (402گذاشتن سر روی بالش هنگام خوابیدن مانعی ندارد.
مسأله  (403اـگر مرد محرم سر خود را زیر پارچهای که روی کمان یا
وسیله دیگری انداخته شده قرار دهد به نحوی که آن پارچه باالی سـر
وی قرار بگیرد ٬مانعی ندارد .همچنین محرم میتواند در پشهبند برود.
مسأله  (404محرم میتواند زیر دوش ح ّمام برود ٬ولی رفتن زیر

آبی که تمام سر را فرا میگیرد ٬جایز نیست.

مسأله  (405اـگر تمام سر یا قسمتی از آن را بشوید ٬نباید آن را با
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حوله یا دستمال به گونهای خشک کند که تمام سر یا قسـمتی از آن
پوشیده شود ٬ولی اـگر خشک کردن سر به نحو جزء به جزء باشد که
در هر بار خشک کردن  ٬پوشاندن سر بر آن صدق نکند ٬اشکال ندارد.
مسأله  (406مرد ُمحرم هنگام خوابیدن نـیز نـباید سـر خـود را

توجه سر را پوشانید باید فورًا آن را باز کـند و
بپوشاند ٬و اـگر بدون ّ
مستحب بلکه احوط است که ل ّبیک بگوید.
ّ

مسأله  (407مرد ُمحرمی که سرش خیس است و میخواهد وضو

بگیرد و اـگر بخواهد صبر کند تا پس از خشک شـدن سـرش وضـو
بگیرد ٬آفتاب طـلوع مـیکند و در نـتیجه نـمازش قـضا مـیشود ٬اـگـر
نمیتواند به صورت جزء به جزء و بـه تـدریج مـحل مسـح را خشک
تیمم هم بکند.
ـکند ٬بنابر احتیاط باید با همان سر خیس وضو بگیرد و ّ

مسأله  (408کسانی که موی مصنوعی بر سر دارند ٬باید پیش از

اح رام بستن آن را از سر بردارند.
مسأله  (409بنابر احتیاط واجب اـگر مرد محرم از روی علم و عمد
به نوعی تمام سر یا قسمتی از آن را پوشانید ٬باید یک گوسفند کفّاره
بـیتوجهی
بدهد ٬ولی اـگر به علّت ندانسـتن مسأله یـا فـ رامـوشی و
ّ
روی سر خود را بپوشاند ٬کفّاره ندارد و بنابر اظهر برای فرو بردن سر
زیر آب یا مایعات دیگر ٬کفاره واجب نیست.
مضطر شده باشد مانند این که به
مسأله  (410اـگر به پوشانیدن سر
ّ
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علّت سردرد دستمالی بر سر بسته باشد ٬گرچه جایز است ولی بنابر
احتیاط باید کفّاره بدهد.
مسأله  (411اـگر چند مرتبه سر را پوشانید ٬بنابر احتیاط واجب
باید برای هر بار ٬کفّاره جداـگانه بدهد.
مسأله  (412اـگر پس از آن که سر خود را پوشانید٬کفّاره داد ومجدّ دًا
سر خود را پوشانید ٬بنابر احتیاط واجب باید دوباره کفّاره بدهد.
مسأله  (413اـگر مرد محرم با علم و عمد سر خود را با چیزی که
دوخته است بپوشاند ٬باید دو کفّاره بدهد ٬یکی ب رای پوشانیدن سـر
و دیگری برای پوشیدن چیز دوخته شده ؛ ولی این حکم مخصوص
به موردی است که عرفًا پوشیدن چیز دوخته صدق کند؛ بنابر این اـگر
محرم ساـک یا چمدانی که قسـمتهایی از آن دوخـته شـده بـر سـر
بگـذارد ٬پـوشیدن چـیز دوخـته صـدق نـمیکند و یک کـفّاره بـ رای
پوشانیدن سر کافی است.
 17ـ پوشانیدن صورت برای زنها

مسأله  (414در حال اح رام بر زن ح رام است که تمام صورت خود
را با چیزهای پوشیدنی مانند پارچه بـپوشاند و بـنابر احـتیاط واجب
پوشاندن صورت با چیزهایی که پوشانیدن صورت بـا آنـها مـتعارف
نیست مانند پوشال  ٬گِل و بادبزن نیز جایز نیست.
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مسأله  (415پوشاندن قسمتی از صورت در سمت پایین آن یعنی از
بینی تا چانه جایز نیست و در قسمت باالی آن نیز احتیاط ترک نشود.
مسأله  (416اـگر زن محرم دستهای خود را روی صورتش بگذارد
مانعی ندارد ٬ولی بنابر احتیاط واجب باید از خشک کردن صـورت
خود با حوله و مانند آن خودداری کند ولی خشک کردن جزء به جزء
و تدریجی با حوله به نحوی که صدق پوشاندن نکند ٬اشکالی ندارد.
مسأله  (417زن محرم میتواند هنگام خوابیدن صورت خود را
روی بالش قرار دهد بلکه میتواند با مثل پتو و ملحفه صورت خود
را بپوشاند.
مسأله  (418بر زن محرم واجب است که هنگام نماز سر خود را
بپوشاند و از باب مقدّ مه کمی از اطراف صورت را نیز بپوشاند ٬ولی
پس از نماز واجب است فورًا آن را باز کند.
مسأله  (419زن محرم میتواند ب رای پوشاندن خود از نـامحرم ٬
چادر یا جامهای را که بر سر افکنده تا مقابل بینی یا چانه بـلکه اـگـر
نیاز باشد تا مقابل گردنش پـایین بـیندازد و کـفّاره نـدارد ٬ولی بـنابر
احتیاط باید چادر یا جامهای را که پایین انـداخـته بـا دست یـا چـیز
دیگری از صورت خود دور نگه دارد تابه صورتش نچسبد.
مسأله  (420پوشیدن مقنعههایی که زیر چانه تا لب را میپوشاند
جایز نیست  ٬ولی پوشانیدن زیر چـانه  ٬چـون از صـورت مـحسوب
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نمیشود ٬مانعی ندارد.
مسأله  (421زن محرم هنگام پوشیدن و بیرون آوردن مقنعه باید
سعی کند که صورتش پوشیده نشـود ٬ولی اـگـر بـدون عـلم و عـمد
صورتش پوشیده شود مانعی ندارد.
مسأله  (422ب رای نقاب زدن و پوشاندن صـورت کـفاره واجب
نیست اـگرچه احتیاط مستحب این است که یک گوسفند کفّاره بدهد.
 18ـ سایه بر سر قراردادن برای مردان

مسأله  (423بر مرد محرم ح رام است هنگام حرکت از منزلی به
منزل دیگر سایه بر سر ق رار دهد ٬ولی ب رای زنـان و کـودکان مـانعی
ندارد.
طی منزل چه در شب و
مسأله  (424نشستن زیر سقف در حال ّ

چه در روز اـگر موجب تحفّظ از آفتاب  ٬باران  ٬سرما یا گـرما بـاشد٬
ب رای مرد جایز نیست و در غیر این صورت مانعی ندارد .بـنابر ایـن
نشستن زیر سقف در روزهای ابری و بینال ّطلوعین چنانچه مـوجب
تحفظ از سرما یا گرما نشود مانعی نـدارد ولی در شبهـای بـارانـی
جایز نیست.
مسأله  (425اـگر ماشینی که محرم بر آن سوار شده از زیر پلها یا
ّ
مـحل سـوختگیری کـه
تونلهایی که در مسیر است عبور کند یا در
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دارای سقف است توقّف کند و محرم زیر سقف قرار بگـیرد ٬مـانعی
ندارد .همچنان که اـگر بر شانه یا دیگر اعضای بدن سایه قرار دهـد٬
مانعی ندارد.
مسأله  (426در حرمت سایه بر سر ق رار دادن به هنگام پیمودن راه
فرق نمیکند که در محمل و کجاوه روپوشدار بنشیند یا در اتـومبیل
سرپوشیده یا هواپیما یا زیر سقف کشتی باشد.
مسأله  (427در حرمت سایه بر سر قرار دادن  ٬بنابر احتیاط فرقی
میان سایه حاصل از تابش عمودی خورشید با سایه حاصل از تابش
خورشید به طور مـایل نـیست ولی هـنگام پـیمودن راه  ٬مـیتوان در
سایه محمل  ٬ماشین و مانند آن راه رفت.
مسأله ُ (428حرمت سایه بر سر ق راردادن مخصوص به هـنگام
پیمودن راه است ؛ بـنابر ایـن زمـانی کـه مـحرم در بـین راه در جـایی
اقامت کرد و یا در مکه یا منی منزل نمود و یا در عرفات وقوف کرد٬
میتواند زیر سقف بماند.
مسأله  (429بنابر احتیاط واجب پس از آن که محرم در محلی مثل
مکه یا منی منزل نمود و یا در عرفات وقوف کرد ٬چنانچه بخواهـد
از محلی به محل دیگر برود باید از سوار شدن به ماشین سقفدار یا
چتر بر سر گرفتن و امثال آن خودداری نماید.
مسأله  (430کسی که بخواهد با نذر از ّ
محل حرکت خود محرم
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صـحت نـذر و
شود ٬اـگر بداند کـه نـاچار است زیـر سـقف بـنشیند
ّ
اح رامش ّ
محل اشکال است.
مسأله  (431پس از آن که حاجی یا معتمر در میقات اح رام بست٬
طی کند و نشسـتن
اـگر بخواهد مسیر میان میقات و مکّه را با ماشین ّ

در ماشین سقفدار موجب تحفظ از آفـتاب  ٬بـاران  ٬سـرما یـا گـرما
شود ٬باید از اتومبیل بیسقف استفاده کند.
مسأله  (432در حرمت سایه باالی سر ق راردادن فرقی میان سواره
و پیاده نیست.
مسأله  (433کسانی که در حال اح رام بر کشتی سوار شدهاند ٬جایز
نیست زیر سقف کشـتی بـمانند و از نشسـتن در سـایه دیـوارههـای
ـکناری کشتی نیز احتیاطًا باید اجتناب نماید.
حج محرم میشوند٬
مسأله  (434کسانی که در مسجدالح رام ب رای ّ

تــا زمـانی کـه در مکّـه هسـتند احـتیاطًا نـباید در مـاشین سـقفدار
ّ
مـحل
بنشینند ٬چه بخواهند از مسجدالح رام به عرفات بـروند یـا بـه
سکونت خود در مکّه  ٬ولی اسـتراحت زیـر سـقف یـا عـبور از زیـر
تونلهای شهر مکّه مانعی ندارد.
مسأله  (435کسانی که از تنعیم محرم میشوند ٬در حال حرکت از
تنعیم به مسجدالحرام احتیاطًا نـباید سـوار مـاشین سـقفدار شـوند٬
هــمچنان کــه بــنابر احــتیاط بــاید از اسـتفاده از چـتر و مـانند آن
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خودداری ـکنند.
مسأله  (436در حال اح رام ٬بـاال و پـایین آمـدن از مـاشینی کـه
ایستاده گرچه مستلزم گذشتن از زیر سقف قسمت جلو ماشین است
مانعی ندارد.
مسأله  (437عبور محرم از زیر سایبانی که از حدود کشتارگاه تا
ّ
محل رمی جمرات کشیده شده  ٬مانعی ندارد.
طی
مسأله  (438بنابر اقوی کفّاره سایه باالی سر ق راردادن در حال ّ
منزل یک گوسفند است و در این حکم فرقی میان آن که از روی عذر
سایه بر سر ق رار داده باشد یا بدون عذر ٬نیست.
طی منزل به جـهت
مسأله  (439سایه بر سر ق راردادن در وقت ّ

عذری مثل گرما یا سرما یا بارندگی شـدید جـایز است  ٬ولی کـفّاره
ساقط نمیشود.
مسأله  (440اقوی آن است که هرچند محرم در اح رام عمره بیش از
یک مرتبه سایه بر سر ق رار داده باشد ٬یک کفّاره کافی است .همچنین
حج گرچه بیش از یک مرتبه سایه بر سر قـ رار داده بـاشد٬
در اح رام ّ

حج یا اح رام عمره پس از
یک گوسفند کافی است  ٬ولی اـگر در اح رام ّ

مسـتحب آن است کـه
سایه بر سـر قـ راردادن  ٬کـفّاره بـدهد احـتیاط
ّ
چنانچه مجدّ دًا سایه بر سر ق رارداد ٬کفّاره بدهد.
مسأله  (441راننده محرمی که با ماشین سقفدار رانندگی میکند
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هرگاه در هر احرام یک گوسفند کفّاره بدهد کـافی است و بـا تکـرار
پیاده و سوار شدن  ٬کفّاره متعدّ د نمیشود.
 19ـ سالح در برداشتن و حمل سالح

مسأله  (442بنابر احتیاط واجب محرم باید از به دوش گرفتن و
درـبر کردن سالحهای جنگی مانند شمشیر ٬نیزه و تفنگ جز در حال
ضرورت خودداری کند.
مسأله  (443حمل سالحهای جنگی چه به صورت مخفی مانند
این که سالح را در پارچهای بپوشاند و زیر لباس خود ق رار دهد و چه
آشکار ٬مانعی ندارد ٬ولی احتیاط در تـرک آن است مـخصوصًا اـگـر
آشکار باشد.
مسأله  (444سالح دربرداشتن اـگر چه ح رام است ولی کفّاره ندارد٬
مستحب آن است که اـگر بدون ضرورت این کار را انجام
لکن احتیاط
ّ
داد یک گوسفند کفّاره بدهد.
 20ـ خون بیرون آوردن از بدن

مسأله  (445حرام است که محرم از بدن خود خون بیرون آورد٬
ولی خون بیرون آوردن از بدن دیگری از طریق حجامت یا کشـیدن
دندان و مانند آن مانعی ندارد.
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مسأله  (446خون بیرون آوردن از بدن در حال اح رام به هر گونهای
ـکه باشد ٬ح رام است ؛ بنابر این خ راشیدن بدن به طوری که خون از آن
بیرون آید جایز نیست و نیز مسواـک کردن به گونهای که از لثهها خون
بیرون بیاید ٬بنابر احتیاط جایز نمیباشد.
مسأله  (447اـگر محرم نیاز پیداکردکه از طریق خون دادن یا حجامت
ـکردن ومانند آن خون از بدن بیرون بـیاورد ٬جـایز است .هـمچنان کـه
بیرون آوردن خون دمل در صورتی که نیاز باشد جایز است.
مسأله  (448مالیدن و خارانیدن زخمی که انسان میداند در اثـر
مالش و خارانیدن خون از آن بیرون میآید جـایز نـیست ٬ولی اـگـر
اذیت و آزار باشد مانعی ندارد.
ترک مالش و خارانیدن موجب ّ

مسأله  (449در حال اح رام  ٬تزریق آمپول  ٬واـکسن  ٬سرم و مانند

اینها مانعی ندارد ٬ولی اـگر موجب بیرون آمدن خون از بدن میشود
جز در مورد نیاز و ضرورت باید از تزریق کردن اجتناب نمود.
مسأله  (450خون بیرون آوردن از بدن در حال احرام ح ّتی اـگر
بدون ضرورت باشد ٬کفّاره ندارد.
 21ـ دندان کشیدن

مسأله  (451بنابر احتیاط واجب  ٬محرم باید از کشیدن دندان خود
حتّی اـگر کشیدن دندان هم راه با خونریزی نباشد خودداری کنند.
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مسأله  (452در حال اح رام کشیدن دندان دیگری ح ّتی اـگر خون از
آن بیرون بیاید ٬حرام نیست.
مسأله  (453اـگر محرم از روی علم و عمد دندان خود را بکشد٬
بنابر احتیاط واجب باید یک گوسفند کـفّاره بـدهد و در ایـن حکـم
فرقی میان کشیدن یک دندان با کشیدن چند دندان نیست.
مسأله  (454اـگر ضرورت ایجاب کرد که محرم دندانش را بکشد
مانند این که درد شدید داشت  ٬جایز است  ٬ولی بـنابر احـتیاط بـاید
ـکفّاره بدهد.
 22ـ ناخن گرفتن

مسأله  (455بر محرم ح رام است که ناخن دست یا پای خود را
حتّی در صورتی که ناخن بلند بـاشد بگـیرد و بـنابر احـتیاط واجب
ـکندن ناخن از ریشه  ٬حکم کوتاه کردن آن را دارد.
مسأله  (456در حال اح رام گرفتن ناخن دیگری جایز است ؛ بنابر
این محرم میتواند ناخن محرم دیگر را به قصد تـقصیر ٬کـوتاه کـند؛
البته همچنان که خواهـد آمـد در تـقصیر بـنابر احـتیاط نـمیتوان بـه
ـگرفتن ناخن اـکتفا نمود.
مسأله  (457گرفتن بخش کوچکی از ناخن هم جایز نیست  ٬مگر
آن که باقی ماندن نـاخن مـوجب آزار و اذیّت بـاشد ٬مـانند ایـن کـه
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بخشی از ناخن افتاده و بخشی باقیمانده باشد و باقی مـاندن تکّـهای
از ناخن باعث اذ ّیت و آزار باشد.

مسأله  (458در حرمت ناخن گرفتن ٬میان آالت مختلف ناخنگیری

مانند چاقو ٬ناخنگیر و قیچی فرقی نیست ٬بلکه بـنابر احـتیاط واجب
باید از ناخن گرفتن با سوهان و دندان هم خودداری شود.
مسأله  (459اـگر کسی دست یا انگشت اضافی داشته باشد ٬در
صورتی که اضافی بودن دست یا انگشت روشن باشد ٬بـعید نـیست
ـکه گرفتن ناخن دست یا انگشت زیـادی جـایز بـاشد ٬ولی احـتیاط
مستحب آن است که ناخن آن را نگیرد.
ّ

مسأله  (460اـگر یک ناخن از دست یا پا را بگیرد ٬باید یک مدّ

طعام) (1به فقیر کفّاره بدهد و برای هر ناخن دست یا پا نیز تا وقـتی
ـکه به عدد ده نرسیده باید یک ُمدّ طعام بدهد.
مسأله  (461اـگر همه ناخنهای دست و پـا را در یک مـجلس
بگیرد٬ـکفّاره آن یک گوسفند است.
مسأله  (462اـگر همه ناخنهای دست را در یک یا چند مجلس
بگیرد و ناخنهای پا را هم در یک یا چند مجلس دیگر بگیرد ٬باید
دو گوسفند کفّاره بدهد.
مد برابر با ده سیر یعنی تقریبًا  750گرم است.
 1ـ هر ّ
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مسأله  (463اـگر همه ناخنهای دست و کمتر از ده ناخن پـا را
بگیرد ٬باید ب رای نـاخنهای دست یک گـوسفند و بـ رای هـر یک از
ناخنهای پا هم یک مدّ طعام کفّاره بدهد .همچنین اـگر ناخنهای پا
و کمتر از ده ناخن دست را بگیرد ٬باید یک گوسفند ب رای ناخنهای
پا و ب رای هر یک از ناخنهای دست هم یک مدّ طعام کفّاره بدهد.
مسأله  (464کسی که بیش از ده ناخن دارد ٬اـگر همه را بگیرد باید
مسـتحب آن است کـه بـرای
یک گــوسفند کــفّاره بـدهد و احـتیاط
ّ
ناخنهای بیش از ده نیز در ب رابر هر ناخن یک مدّ طعام کفّاره بدهد.
مسأله  (465کسی که بیش از ده ناخن دارد ٬اـگر همه ناخنهای
اصلی را بگیرد ٬احتیاط واجب آن است که یک گوسفند کفّاره بدهد.
ولی اـگر بعضی از ناخنهای اصلی و بعضی از ناخنهای زیـادی را
بگیرد ٬باید ب رای هر یک از ناخنهای اصلی یک مدّ طعام کفّاره بدهد
مستحب آن است که برای هر یک از ناخنهای زیادی هم
و احتیاط
ّ
یک مدّ طعام بدهد.
مسأله  (466اـگر پس از آن که همه ناخنهای دست را گـرفت ٬
ـکفّارهـآن را داد و سپس در همان مجلس هـمه نـاخنهای پـا را هـم
ـگرفت  ٬باید یک گوسفند دیگر کفّاره بدهد.
مسأله  (467کسی که کمتر از ده ناخن دارد اـگر همه آنها را گرفت
مسـتحب آن
باید ب رای هر ناخن یک مدّ طعام کفّاره بدهد واحـتیاط
ّ
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است که یک گوسفند ذبح کند.
مسأله  (468در مواردی که محرم به گرفتن ناخن نیاز پیدا میکند٬
ـگرچه پرداخت یک مشت طعام بـه جـای یک مُـدّ  ٬خـالی از وجـه

نیست  ٬ولی احتیاط واجب آن است که به همان تفصیلی که گـذشت
ـکفّاره بدهد.
 23ـ کندن مو از بدن

مسأله  (469در حال احرام  ٬ازاله مو از بدن خود یا شخص دیگر
ــاعم از این که آن شخص محرم باشد یا ُم ّ
حل ـ حرام است.
ّ
مسأله  (470در ح رام بودن ازاله مو فرقی میان موی کم و زیـاد

نیست  ٬حتّی ازاله یک نخ مو هم اـگر از روی عـلم و عـمد و بـدون
ضرورت باشد حرام است.
مسأله  (471در حـرمت ازاله مـو فـرقی مـیان انـواع ازاله مـانند
تراشیدن با تیغ یا نورهمالیدن یا کندن یا قیچی کردن نیست و همگی
حرام است.
مسأله  (472بر شخص محرم ح رام است که از روی اختیار حاضر
شود تا دیگری موی او را ازاله نماید؛ بنابر این اـگر محرم حاضر شود
ـکه کسی سر او را بتراشد باید یک گوسفند کفّاره بدهد ٬ولی اـگر بدون
اختیار باشد مانند این که او را به این کار مجبور کرده بـاشند ٬مـحرم
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مرتکب عمل حرام نشده و کفّاره هم به عهده او نیست.
مسأله  (473اـگر ضرورت ایجاب نماید که محرم موی بدن خود را
ازاله کند ٬مانند این که سردرد داشته باشد و رفع آن جز با تـ راشـیدن
موهای سر ممکن نباشد ٬یا به ع ّلت درد چشم نیاز داشـته بـاشد کـه
مژگانهای خود را کوتاه کند ٬جایز است.
مسأله  (474اـگر محرم بدون این که ضرورت ایجاب کند سر خود
را بتراشد ٬بنابر اقوی باید یک گوسفند کفّاره بدهد ٬ولی اـگر از روی
ضرورت باشد باید دوازده مُدّ طعام به شش نفر مسکین )هرکدام دو
مد( بدهد یا سه روز روزه بگیرد یا یک گوسفند قربانی کند.
مسأله  (475بنابر احتیاط واجب برطرف کردن موی سر از راهی
غیر از ت راشیدن نیز حکم ت راشیدن را دارد.
مسأله  (476اـگر محرم موهای زیر هر دو بغل خود را ازاله نماید٬
باید یک گوسفند کفّاره بدهد و اـگر موی زیر یک بـغل خـود را ازاله
ـکند ٬کفاره آن بنابر اقوی اطعام سه مسکین است.
مسأله  (477اـگر ُمحرم از روی علم و عمد ٬به سر یا صورت خود

دست بکشد و یک مو یا بیشتر بیفتد ٬بـاید یک مشت طـعام صـدقه
بدهد ولی اـگر از روی علم و عمد نباشد کفاره ندارد.
مسأله  (478اـگر مقداری از سر یا زیر بغل خود را بتراشد ٬چنانچه
مقدار آن به حدی باشد که عرفًا گفته شود سر یـا زیـر بـغل خـود را
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تراشیده است  ٬کفاره آن مانند کفاره تراشیدن تـمام سـر یـا زیـر بـغل
است وگرنه کفاره آن یک مشت طعام است که باید بـه فـقیر صـدقه
بدهد.
 24ـ کشتن یا بیرون انداختن جانوران ساـکن در بدن

مسأله  (479اـگر در بدن محرم جانورانی مانند شپش  ٬کک و کنه
وجود داشته باشند ٬در صورتی که برای محرم ضرری نداشته بـاشد٬
جایز نیست آنها را بکشـد و بـنابر احـتیاط واجب بـاید از انـداخـتن
شپش از بدن نیز خودداری کند و احتیاط مستحب آن است که کک را
نیز از بدن خود نیندازد.
مسأله  (480اـگر شپش در جای محفوظی از بدن محرم باشد ٬جایز
نیست آن را به جـایی کـه حـتمًا مـیافـتد مـنتقل نـماید ٬بـلکه بـنابر
احتیاط واجب باید از منتقل کردن آن به جایی که در معرض افـتادن
باشد نیز خودداری شود.
مسأله  (481اـگر جایی از بدن که این جانوران در آن هستند امنتر
مستحب آن است که به جـایی کـه دارای امـنیّت کـمتر
باشد ٬احتیاط
ّ
است منتقل نشوند.

مسأله  (482اـگر جانوران ساـکن در بـدن را کشت یـا بـه جـای
دیگری ـکه نباید منتقل کند ٬منتقل نمود ٬بنابر احـتیاط مسـتحب بـاید

محرمات احرام
ّ

163

یک مشت غذا صدقه بدهد بلکه در کشتن یـا انـداخـتن شـپش ایـن
احتیاط ترک نشود.
 25ـ کندن و بریدن درختان و گیاهان حرم

مسأله  (483کندن و بریدن درخت و گیاهی که در حرم روییده ٬بر
ُمحرم و غیر محرم حرام است ٬ولی درختهای میوه ٬درخت خرما و گیاه
اذخر که گیاهی معروف و خوشبوست از این حکم استثنا شده است.

مسأله  (484اـگر کسی در حرم منزلی داشته باشد و پس از آن که
ملکیت او درآمده خودش گیاه یا درختی در آن کاشته باشد٬
منزل به ّ
ـکندن و بریدن آن جایز است.

مسأله  (485اـگر کسی منزلی در حرم خریداری نماید که دارای
درخت و گیاه است  ٬قطع کردن یا بیرون آوردن آنها جایز نیست.
مسأله  (486اـگر پس از آن که جایی خانه او شد ٬درختی در آن
رویید ٬جایز است آن را قطع کند یا بیرون آورد حتی اـگر خودش آن
مسـتحب آن است کـه از کـندن یـا
را نکاشته باشد ٬هرچـند احـتیاط
ّ
بیرون آوردن آن خوددرای کند.
مسأله  (487اـگر جایی از حرم خانه کسی بشود و سپس گیاهی در
آن بروید ٬در صورتی که خودش آن را نکاشته باشد ٬احتیاط واجب
آن است که از بریدن یا کندن آن خودداری کند.

164

مناسک حج و عمره

مسأله  (488اـگر کسی درختی را که بیرون آوردن آن از زمین جایز
نیست  ٬بیرون بیاورد ٬احتیاط آن است که اـگر بزرگ باشد یک گاو و
اـگر کوچک باشد یک گوسفند کفّاره بدهد.
مسأله  (489اـگر کسی بخشی از درختی که قطع کردن آن جایز
نیست را قطع کند ٬بنابر اقوی باید قیمت آن را کفّاره بدهد.
مسأله ُ (490ب ریدن و کندن گیاهان حرم ح رام است  ٬ولی کـفّاره

ندارد و تنها باید استغفار نماید.

مسأله  (491هرگاه در اثر راه رفتن انسان در حرم گیاهی قطع یا
ـکنده ـشود ٬در صورتی که راه رفتن به طور عـادی و مـتعارف بـاشد٬
مانعی ندارد.
مسأله  (492انسان میتواند شتر و دیگر چارپایان خـود را آزاد
بگذارد تا از گیاهان حرم استفاده کنند ٬ولی خودش نباید بـرای آنـها
ـگیاه حرم را ببُ رد.

د ـ مکروهات احرام

مسأله  (493امور زیر در اح رام مکروه است:
 1ـ احرام در جامه سیاه.
 2ـ خوابیدن ُمحرم بر رختخواب و بالش زرد رنگ.

 3ـ اح رام بستن در جامه کثیف  ٬ولی اـگر جـامه در حـال احـ رام
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ـکثیف شود ٬بهتر است تا زمانی که در حال اح رام است آن را نشوید.
 4ـ اح رام بستن در جامه راه راه.
 5ـ ح ّمام رفتن  ٬و بهتر است که محرم بـدن خـود را بـا کـیسه و

امثال آن نمالد.

 6ـ ّلبیک گفتن محرم در پاسخ به کسی که او را صدا بزند.

احکام کلّی کفّ ارات احرام
ـکفّارات اح رام دارای احکام مشترکی به شرح زیر میباشند:
مسأله  (494تمام کفّارات احرام تنها در صورت عمد بـر عـهده
محرم میآید ٬بنابر این کسی که به ع ّلت ندانستن مسأله یا فرامـوشی
محرمات احـ رام را انـجام دهـد٬
یا غفلت نسبت به حکم یا موضوعّ ٬

ـکفّاره بر عهدهاش نیست ٬مگر در مورد شکار کردن که بـین عـمد و

اشتباه تفاوتی نیست و در هر حال کفّاره دارد.
مـختص بـه
محرمات احرام  ٬اموری
ّ
مسأله  (495گرچه در میان ّ

مختص به زنان است  ٬ولی از نظر کفّاره تـفاوتی
مردان و اموری نیز
ّ
میان مرد و زن نیست  ٬به این مـعنا کـه هـر یک از زن و مـرد هـرگاه
مرتکب کاری شوند که بر آنان ح رام است  ٬باید به تفصیلی که گذشت
ـکفّاره بدهند.
محرمات احرام را که موجب
مسأله  (496اـگر مُحرم چند نوع از ّ
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ـکفّاره است مرتکب شود ٬باید برای هر یک کفّاره جداـگانه بدهد.
مسأله  (497اـگر محرم کاری را که موجب کفّاره است هم در عمره
حج انجام دهد ٬باید برای هر یک کفّاره جداـگانه بدهد.
و هم در ّ

محرمات اح رام که برای آنها کفّاره ذـکر
مسأله  (498آن دسته از ّ

مستحب آن است که اـگر مرتکب شود
نشده  ٬کفّاره ندارد ولی احتیاط
ّ
یک گوسفند کفّاره بدهد.
محرمات احرام بـاید ذبـح
مسأله  (499حیوانی که به عنوان کفّاره ّ

حج تم ّتع را دارا باشد ٬بنابر
شود ٬الزم نیست هیچ یک از شرایط قربانی ّ
خصی و معیوب را نیز میتوان به عنوان کفّاره ذبح ـنمود.
این گوسفند
ّ

مسأله  (500تمام قربانیهای کفّاره به اسـتثنای کـفّاره شکـار را

میتوان به تأخیر انداخت و در وطن ذبـح نـمود ٬ولی بـنابر احـتیاط
واجب  ٬جای ذبح کفّاره شکار در اح رام عمره تمتّع شـهر مکّـه و در
حج  ٬سرزمین منی است و اـگر ذبح در مکّه یا منی را ترک کرد و
اح رام ّ
محل زندگی خود بازگشت  ٬باید کفّاره را در وطن یا ّ
به وطن یا ّ
محل
زندگی خود ذبح کند و صدقه بدهد.
مسأله  (501در مواردی که میتوان کفّاره را در وطن ذبح کـرد٬
هرچند پرداختن کفّاره واجب فوری نیست ولی نباید در بـجا آوردن
آن کوتاهی کرد.
مسأله  (502مصرف کفّارات ٬فق را و مساـکین هستند و اـگر کفّاره
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سید باشد.
سید باشد ٬باید فقیر و مسکین نیز غیر ّ
دهنده غیر ّ

مسأله  (503کفّاره دهنده نمیتواند از گوشت حیوانی که آن را به

عنوان کفّاره ذبح کرده  ٬استفاده نماید ٬ولی خوردن قدری از گوشت
حج تمتّع  ٬جایز بلکه مستحب است.
قربانی ّ

محرمات
مسأله  (504کفّاره دهنده اـگر فقیر باشد ٬نمیتواند کفّاره ّ

احرام را به مصرف فقیرانی که نفقه آنان بر وی واجب است برساند٬
ولی غیر از آنان به اف رادی که نانخور او هستند میتواند بدهد.

دوم:
فصل ّ
طواف
الف ـ وجوب طواف

ـکسی که به قصد انجام عمره تم ّتع احرام بسته و وارد مکّه مـعظّمه

شدهّ ٬او لین عملی که باید انجام دهد ٬طـواف است .طـواف بـه مـعنای

ـگردیدن و دور زدن است و در اصطالح عبارت است از هفت بار گردیدن
به دور کعبه مع ّظمه .هر دور از طواف را یک "شوط" مینامند.
مسأله  (505طواف از ارکان عمره است و کسی که از روی علم و
عمد یا به علت ندانستن مسأله آن را ترک کند و یـا نـادرست انـجام
دهــد و در نــتیجه وقت آن فــوت شــود ٬عـمرهاش بـاطل است و
بنابرـاحتیاط واجب باید یک شتر قربانی کند و پس از تجدید اح رام ٬
حج اف راد بجا آورد و پس از آن عمره مفرده انجام دهد و در سال آینده
ّ

حج را اعاده کند.
نیز ّ

مسأله  (506وقت طواف تا زمانی است که اـگر بخواهد آن را با
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دیگر اعمال عمره انجام دهد بتواند وقوف اختیاری عرفات را کـه از
ذیحجه تا غروب همان روز است درک کند.
ظهر روز نهم
ّ
مسأله  (507اـگر کسی به علّت ف راموشی  ٬طواف را ترک کند یا آن را
نادرست انجام دهد ٬مسأله دارای چند صورت است:
متوجه شود ٬سـعی را رهـا کـند و پس از
 1ـ اـگر در میانه سعی ّ
بجاـآوردن طواف و نماز ٬سعی را اعاده کند.
متوجه شود ٬پس از طواف
 2ـ اـگر پس از سعی و پیش از تقصیر ّ
و نماز ٬احتیاطًا سعی را اعاده کند.
مـتوجه شـود ٬طـواف و نـماز آن را بـجا
 3ـ اـگر پس از تـقصیر
ّ
میآورد و بنابر احتیاط واجب سعی و تقصیر را هم اعاده میکند و تا
محرمات اح رام اجتناب میکند.
اعاده تقصیر از ّ

 4ـ اـگر پس از اح رام حج متوجه شد ٬پس از بازگشت از منی و

پیش از طواف حج  ٬طواف عمره و نماز آن را بجا میآورد.
متوجه شود ٬باید به مکّه برگردد
 5ـ اـگر پس از بازگشت به وطن ّ
و طواف و نماز آن را انجام دهد و اـگر نـتوانـد بـه مکّـه بـازگردد یـا
برگشتن ب رایش مشقّت داشته باشد ٬باید شـخص مـورد اطـمینانی را
نایب بگیرد تا از طرف او طواف کند و در این صـورت الزم نـیست
حـج بـاشد هـم چـنانکه الزم نـیست خـود
جب ران طواف در ماههای ّ
مکلّف یا نایبش برای انجام طواف  ٬لباس احرام بر تن داشته باشند.
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مسأله  (508اـگر کسی طواف عمره تم ّتع یا مفرده را فراموش کند و
آمیزش جنسی نـماید ٬بـاید یک گـوسفند در مکّـه بـه عـنوان کـفاره
قربانی کند و احتیاط مستحب آن است که شتر قربانی کند.
مسأله  (509اـگر کسی سعی را به علت ف راموشی یا ندانستن مسأله
پیش از طواف انجام دهد ٬بنابر احتیاط واجب باید سعی را اعاده کند
و اـگر نماز طواف را پیش از طواف بخواند باید پس از طواف  ٬نماز را
اعاده کند.
مسأله  (510اـگر محرم به علّت بیماری  ٬توانایی نداشته باشد که
خودش طواف کند و تا پایان وقت طواف نیز توانایی پـیدا نـمیکند٬
اـگر ممکن باشد باید او را بر دوش بگیرند و طواف دهند یا بر چرخ
بگذارند یا بر تخت سوار کنند و اـگر این کارها نیز ممکن نیست باید
نایب بگیرد تا برایش طواف کند.
مسأله  (511بیماری که او را طواف میدهند ٬باید احکام و ش رایط
طواف را تا آنجا که ممکن است رعایت کند.
صحت نیابت ب رای چند شوط از طواف ّ
محل اشکال
مسأله ّ (512
بقیه دورها
است ؛ بنابر این اـگر کسی پس از چند دور طواف از انجام ّ
ناتوان شود ٬چنانچه مـورد از مـوارد اتـمام بـاشد و بـخواهـد نـایب
بگیرد ٬نایب احتیاطًا باید یک طواف کـامل بـه نـیت اعـم از تـمام و
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اتمام انجام دهد.
مسأله  (513کسی که برای انجام طواف از طرف دیگری نـایب
میشود ٬الزم نیست محرم شود یا لباس اح رام بپوشد.
مسأله  (514اـگر پس از طواف شک کند که آن را صحیح انجام داده
یا نه  ٬مثالً احتمال بدهد که در حال طواف  ٬خانه کعبه در سمت چپ
 cطـواف
او نبوده یا طهارت نداشته یا از داخـل حـجر اسـماعیل defg
ـکرده  ٬در صورتی که به هفت دور بودن طواف و بدون زیاده و نقصان
شک خود اعتنا نکند ٬حتّی اـگر هنوز در ّ
محل
بودن آن یقین دارد ٬به ّ
طواف باشد و از آن جا به جایی دیگر نرفته باشد.
مسأله  (515قبل از آن که انسان طواف واجب خود را انجام دهد٬
میتواند از طرف دیگری نایب شود و طواف نیابتی را انجام دهـد و
پس از آن طواف خود را بجا آورد.

ب ـ شرایط طواف
ش رایط طواف شش چیز است 1 :ـ نیّت 2 .ـ طـهارت از حـدث
اـکبر و اصغر 3 .ـ پاـک بودن بدن و لباس از نجاست 4 .ـ ختنه بودن
برای مردان 5 .ـ پوشانیدن عورت 6 .ـ مواالت  ٬یعنی پی در پی بودن
اج زای طواف.
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 1ـ ن ّیت

مسأله  (516مقصود از لزوم ّنیت در طواف آن است که این عمل

باـتوجه و هم راه با قصد خالص ب رای خداوند متعال انجام شود و اـگر
ّ
طواف را به نیابت از دیگری انجام میدهد آن را تعیین کند .همچنان که
حج تم ّتع یا
تعیین نوع طواف که آیا طواف عمره تمتع است یا مفرده یا ّ

قران یا افراد و یا طواف نساء ٬هرچند به طور اجمالی الزم است.

مسأله  (517الزم نیست ّنیت طواف بر زبان جاری شود یا آن را

درـدل بگذراند ٬بلکه همین اندازه که طواف کـننده بـدانـد ایـن عـمل
خاص را به عنوان عبادت و برای خداوند بجا میآورد کافی است.

مسأله  (518کسی که بیمار یـا طـفلی را حـمل مـیکند و طـواف
میدهد ٬اـگر خودش نیز قصد طواف کند ٬طواف هر دو صحیح است.
مسأله  (519اـگر در اثنای طواف شک کند که آیا نیت را به نحو
صحیح انجام داده یا نه ٬باید طواف را از سر بگیرد ولی اـگـر بـعد از
طواف در صحت نیت آن شک کند ٬به شک خود اعتنا نکند.
حج و عمره ٬ریا و
مسأله  (520اـگر در طواف یا دیگر اعمال عبادی ّ

خودنمایی کند ٬یعنی کارها را به انگیزه این که به رخ دیگران بکشد و در
نظر آنان خوب جلوه دهد ٬انجام دهد ٬عالوه بر این که معصیت خداوند
را نموده ٬طواف و هر عمل دیگری که این گونه بجا آورده ٬باطل است.
مسأله  (521اـگر انسان در طواف یا هر عمل دیگری که باید با قصد
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قربت انجام گیرد ٬رضایت دیگری را هم شرکت دهـد و آن را بـ رای
خداوند خالص بجا نیاورد ٬عمل باطل است.
مسأله  (522ریا پس از طواف یا دیگر اعمال عبادی گرچه ح رام
است  ٬ولی موجب بطالن عمل نمیشود.
مسأله  (523قصد قربت در طواف و دیگر اعمال عبادی وجوه
ـگوناـگونی دارد؛ انجام عمل برای اطاعت فرمان خداوند یا تـرس از
دوزخ یا رسیدن به بـهشت و ثـواب یـا کسب خشـنودی و رضـایت
خداوند ٬همگی نوعی قصد قربت است.
 2ـ طهارت از حدث اـکبر و اصغر

مسأله  (524طواف کننده باید از حدث اـکبر مانند جنابت  ٬حیض ٬
میت و نیز از حدث اصغر پاـک باشد ٬یعنی
نفاس و بنابر احتیاط مس ّ
باید با وضو باشد.

مسأله  (525پاـک بودن از حدث اـکبرو اصغر در انواع طواف واجب
حج و طواف نساء شـرط است .حـتّی در
مانند طواف عمره  ٬طواف ّ
حج مستحبّی نیز چون پس از اح رام بسـتن اتـمام آن واجب
عمره و ّ

میشود ٬طواف کننده باید از حدث اـکبر و اصغر پاـک باشد.

مسأله  (526طواف واجب با حالت حدث اصغر یا اـکبر باطل است٬
خواه از روی عمد باشد یا به علّت غفلت و نسیان یا ندانستن مسأله.

174

مناسک حج و عمره

مسأله  (527در طواف مستح ّبی ٬پاـک بودن از حدث اـکبر و اصغر

شرط نیست  ٬با این حال جنب و حایض نمیتوانند به مسجدالحرام
وارد شوند ٬ولی اـگر از روی غفلت یا ف راموشی وارد شوند و طواف
مستح ّبی انجام دهند ٬طواف آنان صحیح است.

مسأله  (528اـگر هنگام طواف کردن  ٬حدث اصغر عارض شود ٬در

صورتی که پیش از تمام شدن دور چهارم باشد ٬باید طواف را قـطع
ـکند و پس از تحصیل طهارت  ٬طواف را از سر بگیرد و اـگـر پس از
پایان دور چهارم باشد ٬در صورتی که عـارض شـدن حـدث بـدون
اختیار بوده  ٬پس از تحصیل طهارت همان طواف را تـمام مـیکند و
ـکافی است ؛ ولی اـگر پیدایش حدث عمدی بـاشد ٬پس از تـحصیل
طهارت احتیاطًا یک طواف به نیت اعم از تمام و اتمام بجا آورد.
مسأله  (529اـگر کسی در حال طواف ٬دچار ِاغما و بـیهوشی
شود ٬باید پس از به هوش آمدن وضو بگـیرد و بـه تـفصیلی کـه در
مسأله قبل گفته شد طواف را تکمیل یا اعاده نماید.
مسأله  (530اـگر هنگام طواف کردن حدث اـکبر مانند جنابت یا
حیض عارض شود ٬باید فورًا از مسجد الح رام بیرون برود و پس از
رفع حدث ٬طواف را به همان تفصیلی که در مسأله  528گـفته شـد
تکمیل یا اعاده کند.
مسأله  (531کسی که از وضو گرفتن یا غسل کردن معذور است و
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میخواهد ب رای طواف تی ّمم کند ٬در صـورتی مـیتوانـد فـورًا تـی ّمم

ظن به رفع عذر نداشته باشد ٬ولی اـگر به برطرف شدن عذر
نماید که ّ
ـگمان داشته باشد ٬باید تا تنگ شدن وقت طواف صبر کند.

مسأله  (532کسی که بدل از غسل  ٬تی ّمم کرده  ٬هرگاه پس از آن

ـکاری که وضو را باطل میکند انجام دهـد ٬عـالوه بـر وضـو گـرفتن
احتیاطًا باید تیمم بدل از غسل هم بکند و چـنانچه از وضـو گـرفتن
معذور باشد ٬باید بدل از وضو نیز تی ّمم کند.

مسأله  (533کسی که با وضو بوده هرگاه شک کند که آیا حدث

اصغر عارض شده یا نه  ٬میتواند بنابر وضو داشتن بگـذارد و وضـو
ـگرفتن الزم نیست .همچنین کسی که از حدث اـکبر پاـک بوده اـگر شک
ـکند که آیا حدث عارض شده یا نه ٬میتواند بنابر پاـک بودن بگذارد.
مسأله  (534اـگر شک کند که برای طواف غسل کرده یا وضو گرفته
یا نه و قبًال نیز وضو یا غسل نداشته و یا نمیداند که قـبًال وضـو یـا
غسل داشته یا نه  ٬باید غسل کند یا وضو بگیرد.
مسأله  (535اـگر پس از پایان طواف شک کند که آن را با وضو بجا
آورده یا نه  ٬یا شک کند که طواف را بـا غسـل انـجام داده یـا بـدون
غسل  ٬طوافش صحیح است  ٬ولی ب رای اعمال پس از آن که نـیاز بـه
طهارت دارد ٬باید تحصیل طهارت کند؛ البته چنانچه بـعد از حـدث
اصغر شک کند که قبل از طواف غسل کرده یا نه ٬باید غسـل کـند و
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طواف را اعاده نماید و ب رای اعمال پس از آن که احتیاج به طـهارت
دارند ٬وضو بگیرد.
مسأله  (536اـگر در میانه طواف شک کند که وضو داشته یا نه و
حالت سابق خود را هم نداند که آیا با وضـو بـوده یـا بـدون وضـو٬
طواف را رها کرده و وضو میگیرد و اـگر پس از پایان دور چهارم بوده
از همانجا طواف را تکمیل مـیکند و اـگـر پـیش از تـمام شـدن دور
چهارم بوده  ٬بنابر احتیاط واجب یک طواف به نـیت اعـم از تـمام و
اتمام بجا میآورد.
مسأله  (537اـگر در میانه طواف شک کند که آیا از جنابت یا حیض
یا نفاس پاـک است یا نه و حالت سابق خود را هم نداند ٬باید فورًا از
مسجدالح رام بیرون رود و چنانچه پس از اتمام شوط چـهارم بـاشد٬
بعد از تحصیل طهارت بقیه طواف را تکمیل کند و اـگر پیش از شوط
چهارم باشد ٬پس از تحصیل طهارت طواف را از سر بگیرد.
مسأله  (538در تمام صورتهایی که طواف کننده در طهارت خود
شک دارد و گفته شد که میتواند بنابر طـهارت بگـذارد یـا طـوافش
صحیح است  ٬بهتر است که اـگر در حدث اصـغر شک داشـته بـاشد
تجدید وضو کند و اـگر در حدث اـکبر شک داشته باشد رجا ًء غسـل
بجا آورد؛ چون ممکن است بعدًا معلوم شود وضو یا غسل نداشته و
اعمالش دچار اشکال شود.
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مسأله  (539کسی که میخواهد طواف کند هرگاه آب وچیزهایی
ـکه تی ّمم کردن بر آن جایز است  ٬در اختیار نداشته باشد ٬حکم کسی را

دارد که از انجام طواف ناتوان است .بنابر این در صورتی که از پـیدا
شدن یکی از آن دو مأیوس باشد باید نایب بگیرد ٬و احتیاط واجب
آن است که اـگر جنب یا حایض یا نفساء نیست  ٬خودش هم طواف
ـکــــند و اـگــر مســتحاضه است  ٬چــون ورود زن مســتحاضه بــه
مسجدالحرام بدون انجام غسلهای واجب یا تـی ّمم جـایز است  ٬بـه

همان احتیاطی که در غیر جنب و حایض و نـفساء گـفته شـد عـمل
ـکند ٬گرچه ورود به مسجدالح رام ب رای وی خالف احتیاط استحبابی
است .هر چند این فرض که کسی بخواهد وارد مسجدالحرام شود و
نه آب و نه چیزی که تی ّمم بر آن صحیح است در اختیار نداشته باشد٬

فرض بسیار بعیدی است.

مسأله  (540کسانی که شـرعًا از غسـل کـردن یـا وضـو گـرفتن
معذورند ولی میتوانند تی ّمم نـمایند ٬هـرگاه تـی ّمم کـنند و طـواف و

نماز طواف را بجا آورند ٬الزم نیست نایب بگیرند.

مس میّت کند و به علّت
مسأله  (541کسی که وظیفه داشته غسل ّ

مـیت بـجا آورده و پس از
ف راموشی اعمال ّ
حج را بـدون غسـل ّ
مس ّ
مـیت غسـل جـنابت
پایان اعمال
ّ
متوجه شـده  ٬چـنانچه پس از ّ
مس ّ
ـکرده باشد ٬همان غسل کـافی است و عـملش صـحیح است وگـرنه

178

مناسک حج و عمره

مس
احتیاطًا باید طوافها و نمازهای آن را اعاده کند .و اـگـر پس از ّ
میت  ٬غسـل واجب یـا مسـتح ّبی انـجام داده بـاشد ٬مـیتوانـد بـ رای
ّ

تصحیح اعمالش با رعایت موازین باب تقلید از مجتهدی تقلید کـند
ـکه هر نوع غسل واجب یا مستح ّبی را رافع حدث میداند.

مسأله  (542مبطون ـ یعنی کسی که پیدرپی غایط یا باد معده از

او بیرون میآید ـ و مسلوس ـ یعنی کسی که بدون اختیار ادرار از او
خارج میشود ـ هرگاه وقتی داشته باشند که بتوانند طواف و نـماز را
با وضو و بدن پاـک انجام دهند ٬باید طواف و نماز را در همان وقت
بجا آورند و اـگر چنین وقتی ندارند ٬مبطون بنابر احتیاط واجب باید
برای هر بار که حدث از او خارج میشود یک وضو بگیرد و اـگر این
ـکار مشقّت دارد برای طواف یک وضو بگیرد و فورًا به طواف مشغول
شود و برای نماز هم یک وضو بگیرد و فورًا نماز را بخواند ٬و مسلوس
اـگر یک وضو برای طواف و یک وضو برای نماز طواف بگیرد و پس از

وضو بالفاصله مشغول طواف یا نماز طواف شود کافی است(1).

جراحی و مانند آن بول یا غایط از
مسأله  (543کسانی که به علّت ّ

مجرایی غیر از مجرای طبیعی آنان خارج میشود ٬احـتیاطًا بـاید بـه
 1ـ مسلوس و مبطون احکام دیگری نیز دارند که در رساله تـوضیح المسـائل در
مسایل  342 - 333بیان شده است.
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وظیفه مسلوس و مبطون عمل کنند.
متوجه شود که
مسأله  (544اـگر کسی در عمره تمتّع پس از تقصیر ّ
طواف و نماز آن را با وضوی باطل یا بدون وضـو انـجام داده  ٬بـاید
عالوه بر طواف و نماز احتیاطًا سعی و تقصیر را هم اعاده کند.
مسأله  (545اـگر کسی در هنگام طواف عمره تمتّع یقین پیدا کند
ـکه ـمحدث شده  ٬هرگاه طواف و نماز را با همان حالت انجام دهد و
پس از آن نیز دیگر اعمال را انجام دهد و وقت برای اعاده آنها نداشته
باشد ٬عمرهاش باطل است.
مسأله  (546اـگر زن هنگام انجام طواف عمره تم ّتع حایض شد و تا
قبل از رفتن به عرفات پاـک نمیشود ٬باید سعی و تقصیر را بجا آورد
و سپس ب رای حج تمتع محرم شود و چنانچه عـارض شـدن حـیض
قبل از شوط چهارم طواف باشد ٬پس از بازگشت از مـنی و پـیش از
انجام دادن طواف حج  ٬یک طواف کامل به عنوان طواف عمره بـجا
آورده و نماز آن را بخواند و اـگر عارض شدن حـیض پس از اتـمام
شوط چهارم طواف باشد ٬پـیش از انـجام طـواف حـج بـقیه طـواف
عمره را تکمیل کند و نماز آن را بخواند.
متوجه شـود کـه
مسأله  (547اـگر زنی پس از انجام عمره تمتّع ّ
طوافش باطل بوده و به ع ّلت عذر زنانگی نتواند تا پیش از وقوف به
حج تمتّع محرم شود و پس از
عرفات آن را جب ران نماید ٬باید ب رای ّ
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بازگشت از منی به مکّه و رفع عذر و پیش از طواف حج  ٬طـواف و
نماز طواف عمره را جب ران کند.
مسأله  (548زنی که در غیر ایّام عادت لک دیده و با اعتقاد به این

ـکه پاـک بوده  ٬طواف و نماز را انجام داده و شب بعد خونی دیده که
نشانههای حیض را دارد ٬اـگر یقین کند که پس از دیدن لک  ٬خون در
باطن فرج بوده و قطع نشده  ٬لکهایی که دیده  ٬حکم حیض را دارد و
حـجش
طواف و نمازش صحیح نیست و باید آن را اعاده کـند ولی ّ
صحیح است ؛ و اـگر در عمره بوده  ٬چنانچه وقت تنگ باشد و نتواند
طواف و نماز را اعاده کند ٬عالوه بر اعاده طواف و نماز آن پـیش از
حج تمتّع یک عمره مفرده نیز
انجام دادن طواف حج  ٬احتیاطًا پس از ّ

بجا بیاورد .ولی اـگر به وجود خون در باطن فرج شک داشته باشد یا
یقین کند که خون قطع شده  ٬حکم حیض را ندارد و طواف و نمازش
صحیح است.
تصور این که از حیض پاـک شده طواف کند
مسأله  (549اـگر زنی به ّ

متوجه شود که هنوز پاـک نشده  ٬سعی را رها میکند
و در اثنای سعی ّ
و پس از پاـک شدن  ٬طواف و نماز و سعی را اعاده میکند و اـگر پس
متوجه شود ٬پس از پاـک شدن و اعاده طواف و نماز٬
از اتمام سعی
ّ
سعی را هم احتیاطًا اعاده کند.

مسأله  (550زنانی که به علّت خوردن قرص  ٬نظم عادت ماهیانه
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آنــها بـرهم مـیخورد و گـاه مـدّ تی طـوالنی خـون و لک مـیبینند٬
چنانچه خونی که میبینند تا سه روز استم رار داشته باشد ٬هرچند بـه
این صورت که خون در باطن فرج باشد ٬حکم حیض را دارد و گرنه
باید به وظیفه زن مستحاضه عمل کنند.
مسأله  (551زن مستحاضه باید برای هر یک از طواف و نماز آن
به ـهمان وظایفی که برای نمازهای روزانه دارد عمل کند ٬یـعنی ایـن
ـکه در استحاضه کثیره ب رای هر یک از طواف و نماز یک غسل انجام
دهد و در استحاضه قلیله ب رای هر یک از آنها یک وضو باید بگیرد و
در استحاضه متوسطه یک غسل برای هر دو انجام دهد و بـرای هـر
ـکدام  ٬یک وضو بگیرد و در استحاضه متوسطه چنانچه ب رای خواندن
نمازهای یومیه غسل استحاضه را قبًال انجام داده باشد ٬کـافی است ؛
البته چنانچه از وقت غسل یا وضو ب رای طواف تا آخر نماز ٬خون در
باطن هم قطع شده باشد ٬الزم نیست دوباره برای نماز غسل کـند یـا
وضو بگیرد.
مسأله  (552اـگر زن در حال طواف  ٬مستحاضه شود ٬اـگر پیش از
اتمام شوط چهارم باشد ٬پس از طهارت و تـطهیر ٬طـواف را از سـر
میگیرد و اـگر پس از اتمام دور چهارم باشد ٬چنانچه پس از طهارت
و تطهیر طواف را تمام کند ٬کافی است.
مسأله  (553هرگاه از زن مستحاضهای که به وظیفه خود عمل کرده
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و مشغول طواف شده  ٬خون بیرون بیاید ٬چنانچه خون مستمر بـوده
یعنی در باطن وجود داشته  ٬طوافش را ادامه میدهد و صحیح است
ولی چنانچه در بـاطن نـیز خـون قـطع شـده بـوده و دوبـاره شـروع
شده ـاست  ٬حکم حدث جدید را دارد و باید طبق حکـم مسأله قـبل
عمل کند.
مسأله  (554زن مستحاضهای که باید برای طواف و نماز آن غسل
نماید ٬الزم است به گونهای عمل کند که بـدون فـاصله زمـانی زیـاد
پس از غسل  ٬مبادرت به طـواف نـماید ٬بـنابر ایـن بـاید از نـزدیک
مسجدالحـ رام غسـل کـند و اـگـر غسـل کـردن از جـایی نـزدیک بـه
مسجدالح رام ممکن نیست  ٬باید تی ّمم کند.

مسأله  (555زن مستحاضهای که به وظیفه خـود عـمل کـرده و

مشــغول طـواف شـده  ٬هـرگاه طـوافش بـا اقـامه نـماز جـماعت در
مسجدالحرام مصادف شود ٬میتواند نماز را به جـماعت بـخوانـد و
سپس طواف را ادامه دهد و نماز و طوافش صحیح است مشروط بر
این که از هنگام غسل تا آخر طواف ٬خون قطع باشد .ولی اـگر در اثنای
طواف خون بیرون آمده باشد ٬بنابر احتیاط آن طواف را رها کرده و یک
طواف به نیت اعم از تمام و اتمام بجا آورد و اـگر خروج خون پیش از
خواندن نماز یا در اثنای آن باشد ٬آن نماز را نیز احتیاطًا اعاده کند.
مسأله  (556زنها ـ چه قرشیه باشند و چه غیر قرشیه ـ پس از تمام
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شدن پنجاه سال یائسه میشوند و خـون حـیض نـمیبینند و خـونی
ـکه پس از پنجاه سالگی میبینند خون استحاضه است.
 3ـ پاـک بودن لباس و بدن از نجاست

سوم طواف ٬آن است که لباس و بدن طواف کننده پاـک باشد.
شرط ّ

مسأله  (557احتیاط واجب آن است که طـواف کـننده حـ ّتی از

نجاساتی که در نماز از آن عفو شده ـ مانند خون کـمتر از درهـم در
لباس یا بدن و یا نجاست در جـامههایی مـانند جـوراب و عـرقچین
نجس ـ نیز اجتناب نماید.
مسأله  (558چیزهایی مثل انگشتر ٬عینک  ٬ساعت و مانند آنها که
لباس بر آنها صدق نمیکند ٬چنانچه نجس باشند به صـحت طـواف
ضرری نمیزنند و همچنین بودن چیز نجس همراه انسان در طـواف
مانعی ندارد.
مسأله  (559اـگر در بدن طواف کننده  ٬زخم یا دمـلی بـاشد ٬در
صورتی که تطهیر آن و عوض کـردن لبـاس نـجس مشـقّت نـداشـته
باشد ٬احتیاط واجب آن است که تطهیر کند و جامه را عـوض کـند٬
ولی اـگر تطهیر کامل مشقّت داشته باشد ٬بـنابر احـتیاط بـاید بـه هـر
مقدار که میتواند تطهیر کند و اـگر اصـًال امکـانپذیر نـباشد ٬تـطهیر
الزم نیست.
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مسأله  (560اـگر تطهیر بدن یا لباس جز با تأخیر انداختن طواف و
نماز ممکن نباشد ٬احتیاط آن است کـه طـواف و نـماز را بـه تأخـیر
بیندازد مشروط بر این که وقت  ٬تنگ نشود.
مسأله  (561اـگر پس از پایان طواف یقین پیدا کند که در حـال
طواف بدن یا لباسش نجس بوده  ٬طوافش صحیح است.
مسأله  (562کسی که در پاـکی لباس یا بدنش شک دارد ٬میتواند با
همان حال طواف کند ٬خواه بداند که پیش از این پاـک بوده یا نداند؛
ولی اـگر بداند که بدن یا لباسش پیشتر نجس بوده و نداند که آیا آن را
تطهیر نموده یا نه  ٬نمیتواند با آن حال طواف کند ٬بلکه باید تـطهیر
ـکند و سپس طواف نماید.
مسأله  (563اـگر در بین طواف  ٬بفهمد که جامه یا بدن او نجس
است ٬چه همان موقع نجس شده باشد و چه یقین کند که نجاست از
شوطهای قبل و یا از ابتدای طواف به بدن یـا لبـاس او بـوده است ٬
باید طواف را رها کند و پس از تطهیر ٬طواف را از هـمان جـایی کـه
رها کرده  ٬تمام کند و طوافش صحیح است.
مسأله  (564اـگر از روی ف راموشی با جامه یا بدن نجس طواف کند
و پس از پایان طواف یادش بیاید ٬احتیاط واجب آن است که طواف
را با طهارت اعاده کند و اـگر در بین طواف یادش بیاید ٬پس از تطهیر
بنابر احتیاط طواف را تمام کند و نماز طـواف بـجا بـیاورد و سـپس
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طواف و نماز را اعاده کند و یا یک طواف به نیت اعم از تمام و اتمام
بجا آورد و سپس نماز طواف را بخواند.
مسأله  (565اـگر در حال طواف  ٬خون از بینی انسان بـیاید ٬در
صورتی که به ظاهر بینی بـرسد ٬بـاید طـواف را قـطع کـند و پس از
تطهیر ٬طواف را اتمام نماید ٬ولی اـگر خون تنها به فضای داخل بینی
برسد مانعی ندارد .همچنان که اـگر خون را قبل از رسیدن بـه ظـاهر
بینی  ٬با دستمالی پاـک کند میتواند با همان حال طواف کند.
 4ـ ختنه بودن برای مردان

شرط چهارم طواف آن است که مرد طواف کننده باید ختنه شده
باشد.
مسأله  (566این شرط در مورد زنها نـیست ولی بـنابر احـتیاط
واجب باید در مورد پسران نابالغ مراعات شود.
مسأله  (567اح رام مردی که ختنه نشده صحیح است  ٬ولی اـگر
طواف کند ٬طواف او باطل است .بنابر این مردی که ختنه نشده اـگـر
حج یا عمره مفرده اح رام بـبندد ٬چـون طـواف او بـاطل است ٬
ب رای ّ

محرمات اح رام بر او حالل نمیشود ٬مگر این که ختنه کند و طواف
ّ

نماید یا پس از ختنه کردن در صورتی که خـودش قـادر بـه طـواف
بچهای که او را وادار بـه احـ رام
نباشد نایب بگیرد .بنابر احتیاط پسر ّ
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نمودهاند یا او را محرم کردهاند نیز همین حکم را دارد.
مسأله  (568طواف کسی که ختنه شده به دنیا آمده  ٬صحیح است.
مسأله  (569کسی که مستطیع شده ولی ختنه نشده  ٬بـاید ابـتدا
حج بجا بیاورد و اـگـر فـعًال خـتنه شـدن بـرای او
ختنه کند و سپس ّ

مقدور نیست یا ضرر دارد ٬باید صبر کند و پس از ختنه شـدن حـج
بجا آورد ٬ولی کسی که ختنه شدن برای او به ک ّلی ضـرر دارد ٬بـاید
ُمحرم شود و احتیاطًا هم خودش طواف کند و هم ب رای طواف نایب
بگیرد و پس از طواف  ٬خودش نماز طواف را بـجا بـیاورد و پس از
طواف نایب نیز ٬نماز دیگری بجا بـیاورد؛ ولی اـگـر خـود و نـایبش
طواف را با هم انجام میدهند ٬چنانچه خـودش پس از طـواف  ٬یک
نماز بجا بیاورد کافی است.
 5ـ پوشانیدن عورت

شـرط پـنجم طـواف پـوشانیدن عـورت در حـال طـواف است ؛
بنابرـاین طواف بدون ستر عورت باطل است.
مسأله  (570لباسی که طواف کننده با آن ستر عورت مـینماید
باید ُمباح باشد؛ بنابر این طواف با ساتر غصبی صحیح نیست  ٬بـلکه

بنابر احتیاط واجب در حال طـواف بـاید از پـوشیدن لبـاس غـصبی
هرچند ساتر عورت نباشد اجتناب نمود.
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مسأله  (571بنابر احتیاط واجب  ٬لباسی که طواف کننده عورت

خود را با آن میپوشاند باید شرایط لباس نمازگزار را داشته باشد(1).

مسأله  (572زن باید در حال طواف تمام بدن خود به اسـتثنای
صورت و دو دست را بپوشاند.
مسأله  (573اـگر زن هنگام طواف عمدًا مقداری از موهای سر یا
دیگر بدن که باید پوشیده باشد را آشکار سازد ٬بنابر احتیاط
جاهای
ِ

طوافش باطل است و اـگر عمدی نباشد طوافش صحیح است  ٬مگـر
مقص ر که بنابر احتیاط طوافش باطل است.
در مورد جاهل ّ

مسأله  (574لباسی که انسان با آن طواف میکند اـگر از عین پولی
ـکه خمس به آن تع ّلق گرفته  ٬خریداری شده بـاشد و قـصد وی ایـن

باشد که خمس آن را نپردازد ٬حکم لباس غصبی را دارد و طواف با
آن صحیح نیست ؛ وگرنه گرچه به اهل خـمس مـدیون است ولی بـه
صحت طوافش اشکال وارد نمیشود.
ّ
مسأله  (575اـگر کسی به ع ّلت ندانستن مسأله با عین پولی کـه
 1ـ لباس نمازگزار شش شرط دارد 1 :ـ پاـک باشد 2 .ـ ُمباح باشد 3 .ـ از اجزای
مردار نباشد 4 .ـ از حیوان حرام گوشت نباشد 5 .و  6ـ اـگر نمازگزار مرد است٬
لباس او ابریشم خالص و طال باف نباشد )برای مالحظه تفصیلی مسایل مربوط
به شرایط لباس نمازگزار مراجعه کنید به رساله توضیحالمسائل ٬مسأله  827تا
.(889
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خمس آن پرداخت نشده لباسی بخرد و قصدش این باشد که خمس
حـج و
آن را نپردازد و با آن طواف کند و بعدًا
ّ
مـتوجه شـود ٬اصـل ّ
عمرهاش صحیح است  ٬ولی طواف و نمازش صحیح نیست و بـاید
اعاده شود و اـگـر وقت بـ رای اعـاده نـیست  ٬حـجش بـاطل است و
احتیاطًا باید یک شتر کفاره بدهد.
مسأله  (576اـگر با پولی که معلوم نیست خمس به آن تعلّق گرفته
یا نه  ٬لباسی بخرد و با آن طـواف کـند طـوافش صـحیح است  ٬ولی
احتیاط مطلوب است.
مسأله  (577هم راه داشتن پول خمس نداده یا غـصبی در حـال
صحت طواف وارد نمیکند.
طواف  ٬ضرری به ّ
 6ـ مواالت

مسأله  (578شرط ششم طواف آن است که اجـزای طـواف بـه
تفصیلی که خواهد آمد مواالت عرفی داشته باشد ٬یعنی طواف را به
ـگونهای پیدرپی انجام دهد که عـرفًا بـر هـفت دور گـردیدن او یک
طواف صدق کند و الزمه این کار آن است که در میان دورهای طواف
و نیز اج زای یک دور ٬مکث طوالنی نکند.
مسأله  (579در بین طواف دراز کشیدن یـا نشسـتن بـ رای رفـع
خستگی مانعی ندارد ٬ولی نـباید آن قـدر طـول بکشـد کـه مـواالت
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عرفیه به هم بخورد.
ّ

مسأله  (580اـگر طواف کننده در اثنای طواف به علّت عذری مانند

بیماری یا حیض یا حدث بیاختیار از ادامه طواف معذور شود و تـا
رفع عذر و ادامه طواف فاصله زیادی بیفتد و مواالت عرفی بـه هـم
بخورد ٬اـگر قبل از اتمام چهار شوط باشد ٬باید طواف را از سر بگیرد
و اـگر پس از پایان دور چهارم باشد اتمام طواف کافی است.
مسأله  (581قطع طواف به این معنا که انسان در میانه طواف آن را
رها کند و بقیّه آن را بجا نیاورد تا مواالت عرفی بـه هـم بـخورد ٬در

طواف واجب چنانچه بدون عذر و از روی دلبخواهی بـاشد مکـروه
است و قطع نکردن آن موافق با احتیاط اسـتحبابی است  ٬ولی قـطع
طواف ب رای رسیدن به نـماز جـماعت یـا رسـیدن بـه وقت فـضیلت
مستحب است.
نماز ٬جایز بلکه
ّ

مسأله  (582قطع طواف مستحبّی حتّی بدون عذر هم جایز است.

مسأله  (583کسی که طواف را بدون عذر قطع کرده  ٬چنانچه از
مطاف خارج نشده باشد و مواالت نیز بـه هـم نـخورده بـاشد ٬بـاید
طواف را تکمیل کند و طوافش صحیح است؛ و اـگر از مطاف خارج
شده و مشغول کاری شده باشد که عرفًا بگویند طواف را قطع کرده ٬
چنانچه پیش از اتمام شوط چهارم باشد ٬طوافش باطل است و بـاید
آن را از سر بگیرد ٬و اـگر بعد از شوط چهارم باشد ٬احتیاطًا باید یک
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طواف به نیت اعم از تمام و اتمام بجا آورد مگر این که مـواالت بـه
هم بخورد که در این صورت باید آن را از سر بگیرد.
مسأله  (584کسی که مشغول طواف است و وقت نماز واجبش
تنگ شده  ٬باید طواف را رها کند و نماز بخواند و سپس طواف را از
همانجا که قطع کرده ادامه دهد.
مسأله  (585کسی که ب رای رسیدن به نماز جماعت یا رسیدن به
وقت فضیلت نماز ٬طواف را قطع نموده  ٬پس از نماز هرگاه طواف را
از همان جا که قطع کرده اتمام نماید ٬کافی است.
مسأله  (586کسی که چند طواف را پس از شروع کردن قطع نموده٬
در صورتی که طواف آخر را تکمیل کند ٬طوافش صحیح است.

ج ـ واجبات طواف

مسأله  (587واجبات طواف ـ یعنی اموری که در طواف معتبرند و
جزء آن محسوب میشوند ـ عبارتند از:
 1ـ شروع کردن طواف از حج راالسود.
 2ـ ختم کردن هر دور از طواف به حج راالسود.
 3ـ این که در حال طواف  ٬خانه کعبه در سمت چپ طواف کننده
باشد.
 4ـ این که با حالت اختیار طواف کند.
.c
 5ـ گردیدن به دور حجراسماعیل defg
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 6ـ ایــن کـه طـواف کـننده از کـعبه و آنـچه جـزء آن مـحسوب
میشود ٬بیرون باشد.
 7ـ این که طواف هفت شوط باشد ٬نه کمتر و نه بیشتر.
 1ـ شروع کردن از حجراالسود

مسأله  (588ب رای شروع کردن طواف از حجراالسود ٬کافی است
ـکه طواف کننده کمی پیش از آن که به روبروی حـجراالسـود بـرسد
ّنیت کند که از همان جا که طواف واقـعًا واجب است نـزد خـداونـد
محسوب شود .همین قصد اجمالی کافی است و یـقین بـه مـحاذات
خارجی الزم نیست.
مسأله  (589بـ رای شـروع طـواف از حـج راالسـود بـاید بـدون
دقّتهــای وســوسهآمیز و بـه طـور مـتعارف هـمان گـونه کـه هـمه
مسلمانان طواف میکنند ٬عمل نمود و در پایان هـر دور ایسـتادن و
توقّف کردن و جلو و عقب رفتن نه تنها الزم نیست  ٬بلکه در مواردی
ح رام و موجب اشکال در طواف میشود.
مسأله  (590اـگر عمدًا طواف را از پیش از حج راالسود مثالً از رکن
یمانی ـیا بین رکن یمانی و رکن حج راالسود شروع کند و به همان جا
ختم کند ٬طواف باطل است و باید طواف و نماز را اعاده کند.
مسأله  (591اـگر کسی به اشتباه یقین کند که رکن یـمانی  ٬رکـن
حجراالسود است و طواف را از آنجا شروع کند وبه آنجا ختم کند٬
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اـگر ّنیتش این بوده که طواف را از حج راالسود شروع کند و در تطبیق
ّ
مـتوجه شـود چـنانچه
محل آن اشتباه کرده  ٬هـرگاه در مـیانه طـواف
ّ
شوط آخر را تا حج راالسود ادامه دهد ٬طوافش صحیح است و اـگـر
متوجه شود ٬در صورتی که کسری آن را جـبران
پس از پایان طواف
ّ
ـکند ٬کافی است.
 2ـ ختم کردن هر دور از طواف به حجراالسود

مسأله  (592هرگاه طواف کننده در هر دور از طواف بدون توقّف و
جلو و عقب رفتن از مقابل حجراالسود عبور کند و در دور پایانی نیز
بــا هـمان قـصدی کـه هـنگام شـروع طـواف گـفته شـد از روبـروی
حج راالسود بگذرد ٬در واقع پایان همه دورهای طواف و نـیز پـایان
طوافش حج راالسود بوده و کافی است.
مسأله  (593اـگر طواف کننده در هر دور به رکن دیگری مثالً رکن
یمانی که رسید ّنیت ختم طواف را بکند و از حج راالسود ّنیت شوط
دیگر را بنماید ٬طوافش باطل است و باید آن را اعاده کند.
 3ـ قرار گرفتن کعبه در سمت چپ طواف کننده

سوم طواف ٬آن است که خانه کعبه در طول مدّ ت طـواف
شرط ّ
در سمت چپ طواف کننده باشد.
مسأله  (594الزم نیست در تمام حاالت طواف  ٬خانه کعبه درست
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روبروی شانه چپ طواف کننده قرار گیرد ٬بـلکه کسـی کـه بـه طـور
متعارف دور میزند اـگر هنگام دور زدن در اطراف حجراسماعیل defg
c

یا هنگام رسیدن به گوشههای بیت  ٬کـعبه مـقداری از طـرف چپ او
خارج شود و یا حتّی متمایل به پشت وی ق رار بگیرد مانعی ندارد.
مسأله  (595گاهی برخی اف راد ناآـگاه به گمان خود ب رای این که
احتیاط کنند و کعبه را در همه حاالت طـواف در سـمت چپ خـود
ق رار دهند ٬دیگری را وادار مینمایند تا او را طـواف دهـد و طـواف
ـکننده در راه رفتن  ٬اختیاری از خود ندارد؛ چنین طوافی باطل است و
اـگر کسی طواف نساء را این گونه انجام دهد ٬مسـایل جـنسی بـر او
حالل نمیشود.
مسأله  (596این احتیاط که خانه کعبه در تمام حـاالت طـواف ٬
حقیقتًا در سمت چپ طواف کننده باشد خیلی ضعیف است و قابل
اعتنا نیست و اشخاص عادی و اهل وسوسه باید از آن احت راز کنند٬
 cیا
ولی اـگر شخص عاقل عالمی هنگام رسیدن به حجراسماعیل defg
ارکان کعبه از روی احتیاط قدری شانه خود را متمایل به چپ کند در
صورتی که خالف متعارف نـباشد و مـوجب انگشت نـمایی نشـود٬
مانعی ندارد.
مسأله  (597در حال طواف  ٬واجب نیست صورت طواف کننده
بهـسمت جلو باشد؛ بلکه میتواند صفحه صورت را بگـردانـد و بـه
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چپ و راست و ح ّتی به پشت نگاه کند.
مسأله  (598بوسیدن کعبه در حال طواف مانعی ندارد ٬ولی کسی
ـکه بدنش به سمت خانه خداست نباید در آن حالت دور بزند و باید
طواف را از همانجا اتمام کند.
توجه داشته که در حال طواف  ٬کعبه باید در
مسأله  (599کسی که ّ
سمت چپ طواف کننده باشد و قصد داشته عمل صحیح را انجام دهد٬
اـگر پس از طواف ٬شک کند که آیا کعبه در حال طواف در سمت چپ او
شک خود اعتنا نکند و طوافش صحیح است.
قرار داشته یا نه ٬به ّ
مسأله  (600کسی که کودک محرم را بـغل کـرده و او را طـواف
میدهد ٬باید او را به نحوی در آغوش بگیرد کـه شـانه چپ وی بـه
طرف کعبه ق رار بگیرد.
 4ـ طواف کردن با حالت اختیار

مسأله  (601شرط چهارم طواف آن است که طواف کننده با حالت
جمعیت سـبب
اختیار طواف کند؛ بنابر این اـگر فشار ناشی از کثرت
ّ
شود تا انسان گِرد خانه خدا بگردد کـافی نـیست  ٬ولی هـرگاه فشـار

جمعیت تنها سبب شود که انسان تندتر برود ٬در صورتی که طـواف
ّ
ـکننده به اختیار خود قدم بردارد ٬ضرری ندارد.
مسأله  (602اـگر به علّت کثرت جمعیّت ٬طـواف کـننده را بـدون
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اختیارـبردند و دور دادند ٬کفایت نمیکند و باید آن دور را از سر بگیرد.
جمعیت  ٬مـقداری از
مسأله  (603اـگر به ع ّلت ازدحام و کثرت
ّ

طواف بر خالف متعارف انجام گیرد مثالً روی طواف کننده به طرف
ـکعبه قرار بگیرد یا کعبه در پشت سر او واقع شود و یا عـقب عـقب
برود ٬باید همان مقدار را جب ران کند و البتّه در برخی موارد ٬تصحیح
طوافی که باطل شده  ٬ممکن نیست و باید طواف را از سر بگیرد.
مسأله  (604کسی که میداند یا احتمال میدهد که به ع ّلت ازدحام
جمعیّت مقداری از طوافش را بدون اختیار انجام میدهد یعنی فشار

جمعیت او را میبرد میتواند طـواف را شـروع کـند٬
ناشی از کثرت
ّ

ولی اـگر بیاختیار او را بردند باید همان مقدار را جـب ران کـند و تـنها
این که از ّاول نسبت به آن مقداری که او را بـیاخـتیار مـیبرند نـیّت
طواف کند ٬کافی نیست.
مسأله  (605در طواف  ٬آهسته رفتن  ٬تند رفتن  ٬دویدن  ٬سـواره
طواف کردن ٬با دوچرخه طواف کردن جایز است ٬ولی بهتر است که
در رفتن اعتدال را رعایت کند.
مسأله  (606اـگر در طواف  ٬به علّت فشار جـمعیّت چـند قـدم

بیاختیار برود ٬باید همان مقدار را جب ران کند و اـگر تمام دوری را که
چند قدم از آن  ٬او را بیاختیار بردهاند ٬به عنوان طواف اعاده کند و یا
بدون قطع طواف و به هم خوردن مواالت  ٬کل طواف را اعاده کـند٬
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اشکال دارد.
مسأله  (607اـگر در مقداری که او را بی اختیار بردهاند ٬شک داشته
باشد ٬باید مقداری را که احتمال میدهد طواف باطل شده بـه عـقب
برگردد و ّنیت کند که از همانجا کـه طـوافش بـاطل شـده  ٬حسـاب
شود ٬و اـگر هم یک دور کامل طواف کند و قـصدش ایـن بـاشد کـه

مقدار باطل شده به طور صحیح انجام شود و زیادی قبلی و بعدی به
علمیه باشد نه طواف  ٬مانعی ندارد و طـوافش صـحیح
عنوان مقد ّمه
ّ

است  ٬ولی این در صورتی است که پس از باطل شدن مقداری از یک
بقیه آن را به قصد طواف  ٬تکمیل نکرده بـاشد و گـرنه طـواف ٬
دورّ ٬
اشکال پیدا میکند.

مسأله  (608اـگر ب رای جب ران مقدار باطل شده طواف نتوانـد بـه
جـمعیت بـرود و
عقب برگردد باید بدون این که قصد طواف کند با
ّ

هرگاه به جایی که طواف باید جب ران شود رسید ٬نیّت طواف کند.

مسأله  (609کسی که ب رای جب ران مقداری از طواف باطل شده به

عقب برمیگردد ٬الزم نیست به همان نـقطهای کـه طـواف از آن جـا
باطل شده برگردد ٬بلکه اـگر به نقطه محاذی آن هم برگردد به طوری
ـکه هرگاه از آن جا طواف کند یک دور کامل بشود ٬کافی است.
مسأله  (610طواف کردن بر روی ویلچر یا تخت روان و امثال آن
ـکه توسط اشخاص دیگر برده میشود ٬چنانچه به نحوی باشد که آن

واجبات طواف

197

اف راد تحت اختیار طواف کننده باشند و با اراده وی حـرکت کـنند یـا
بایستند ٬حتی در حال اختیار جایز است.
 5ـ گردیدن به دور ِح ْجراسماعیل defg
c

 cکه مکانی مـتّصل بـه
طواف کننده باید به دور حجراسماعیل defg
خانه کعبه است بگردد.
 cنگردیدو از داخل
مسأله  (611اـگرکسی به دور حجراسماعیل defg
آن طواف کرد ٬طوافش باطل است و باید آن را اعاده کند .و اـگر عمدًا
این کار را بکند حکم ابطال عمدی طواف را دارد.
مسأله  (612اـگر کسی بـه عـلّت نـدانسـتن مسأله در بـرخـی از
 cنگردید و وارد حجر شد٬
شوطهای طواف به دور حجراسماعیل defg
باید تمام آن دور را از سر بگیرد و طواف را کامل کند و نماز بخواند
و اعاده طـواف و نـماز آن الزم نـیست  ٬هـرچـند مـطابق بـا احـتیاط
استحبابی است .ولی اـگر از روی اشتباه و فراموشی وارد حجر شود
هرگاه برگردد و از همان جایی که وارد شده  ٬طـواف را ادامـه دهـد٬
ـکافی است و اعاده تمام آن دور و نیز اعاده تمام طواف الزم نیست.
مسأله  (613اـگر کسی در برخی از دورهای طواف از روی دیوار
حجراسماعیل defg
 cبرود باید به هـمان وظـیفهای کـه در مسأله پـیش
ـگفته شد و به تفصیلی که در مورد جهل به مسأله و نسیان بیان شـد٬
عمل کند.
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مسأله  (614اـگر کسی چند شوط از هفت شوط را به علت ندانستن
 cدور بزند و وقتی متوجه شود که
مسأله از داخل حجر اسماعیل defg
دیگر وقت ب رای جب ران آن نمانده است ٬حجش بـاطل است و بـنابر
احتیاط باید یک شتر قربانی کند؛ و اـگر وقت بـرای جـبران آن بـاقی
باشد ٬چنانچه زیاد فاصله نشده باشد ٬به همان تـرتیب کـه در مسأله
 612گذشت طواف را تصحیح نماید و اـگر زیاد فاصله شده بـاشد٬
طواف را از سر بگیرد و بنابر احتیاط اـگر اعمال بعدی را بـجا آورده
آنها را نیز اعاده نماید.
مسأله  (615اـگر کسی یک یا چند شوط از طواف را بـه عـلت
ف راموشی از درون حجر انجام دهد و سایر اعـمال پس از طـواف را
متوجه شود ٬در صورتی که زیاد فاصله نیفتاده باشد٬
بجا آورد و بعدًا ّ
از همانجا که وارد حجر شده طواف را تکمیل کند و نماز بخوانـد و
بنابر احتیاط سایر اعمال را نیز اعاده کند ولی اـگر مواالت از بین رفته
باشد ٬باید طواف و نماز را اعاده کند و سپس احتیاطًا اعـمال بـعدی
را نیز اعاده نماید؛ البته چنانچه پس از اح رام بستن ب رای حج مـتوجه
شد ٬باید پس از بازگشت از عرفات و پیش از انجام دادن طواف حج ٬
فقط طواف عمره و نماز آن را اعاده کند و اـگر پس از اعمال حج متوجه
شود یا این اتفاق در طواف حـج بـوده و پس از پـایان مـاه ذی حـجه
متوجه شود ٬فقط طواف و نماز را اعاده کند و حجش صحیح است.
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 6ـ بیرون بودن طواف کننده از کعبه و اجزای آن

شرط ششم طواف آن است که همه اج زای بدن طـواف کـننده از
ـکعبه و آنچه از کعبه محسوب میشود بیرون باشد.
مسأله " (616شاذروان" یعنی بر آمدگیهایی که در اطـراف کـعبه
وجود دارد ٬جزء کعبه است و طواف کننده باید خارج از آن طواف کند.
جمعیت یا هر
مسأله  (617اـگر کسی در حال طواف به ع ّلت زیادی
ّ
علّت دیگری باالی شاذروان برود و طواف کند ٬آن مقداری که ایـن
ـگونه دور زده ٬باطل است و باید آن را اعاده کند.
مسأله  (618در حال طواف دست گذاشتن به دیوار خانه کعبه در
جــایی کــه شــاذروان است و نــیز دست گــذاشــتن روی دیــوار
حجراسماعیل defg
 cجایز است و به طواف ضرری نمیرساند گـرچـه

احتیاط مستحب در ترک آن است.
 7ـ هفت دور طواف کردن

شرط هفتم طواف آن است که هفت دور گرد خانه خدا بچرخد٬
نه کمتر و نه بیشتر.
مسأله  (619اـگر طواف کننده از ّاول و از روی عمد ٬قصد کند که

ـکمتر یا بیشتر از هفت دور طواف کند ٬حتّی اـگر هـفت دور طـواف
نماید ٬طوافش باطل است  ٬ولی اـگر به علت ندانستن مسأله و یـا از
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تصور کند که طواف کمتر یا بیشتر از هـفت
روی غفلت یا فراموشی ّ

دور است  ٬در صورتی که عمالً هفت دور طواف کرده باشد ٬طوافش
صحیح است.
مسأله  (620اـگر کسی از ّاول قصد داشته هفت دور طوافکند ولی
پس از تمام شدن طواف به عـ ّلت نـدانسـتن مسأله چـند دور اضـافه
ـکرده  ٬چنانچه به قصد زیاد کردن بر طواف اول باشد ٬طـواف بـاطل
است و اـگر به قصد طواف دوم باشد و هـفت شـوط طـواف دوم را
ـکامل کند ٬هر دو طواف باطل است ولی اـگـر طـواف دوم را بـه هـر
دلیلی رها کند و تمام نکند ٬طواف اول او صحیح است.
مسأله  (621اـگر پس از پایان دور هفتم  ٬مسافتی را سهوًا به عنوان
جزء طواف دور بزند ٬چنانچه آن را قطع کند و ادامه نـدهد طـوافش
صحیح است.
مسأله  (622اـگر در اثنای طواف از این قصد که طواف را هفت دور
انجام دهد ٬برگردد و عمدًا قصد کند که طواف را بـیشتر یـا کـمتر از
هفت دور بجا آورد ٬از همانجایی که این قصد را کرده تا جایی که بر
این قصد باقی است عملش باطل است و اـگر با این قصد زیادتر بجا
آورد طواف باطل میشود.
مسأله  (623اـگراز ّاول قصد کندکه هشت دور گردکعبه بگردد ولی

منظورش این باشد که هفت دور آن طواف واجب بـاشد و یک دور
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تبر ـک یا هدف دیگری  ٬طواف او
قدم زدن در اط راف خانه خدا ب رای ّ
صحیح است.

مستحب است و
مسأله  (624اـگر گمان کند که یک دور طواف نیز
ّ
بر این اساس قصد کند که هفت دور طواف واجب انجام دهد و یک
مستحب هم پس از آن بجا بیاورد ٬طواف صحیح است.
دور طواف
ّ

مسأله  (625اـگر پس از هفت دور طواف واجب به خیال آن که یک

مستحبی جـداـگـانه است  ٬هشت دور بـجا بـیاورد ٬طـوافش
دور نیز
ّ
صحیح است.

مسأله  (626اـگر عمدًا یا به علّت ندانستن مسأله  ٬یک دور یا کمتر
یا بیشتر ٬از طواف واجب کم بکند ٬چنانچه از مـطاف خـارج نشـده
باشد و مواالت نیز به هم نخورده باشد ٬باید طواف را تکمیل کـند و
طوافش صحیح است ؛ و اـگر از مطاف خارج شده و مشـغول کـاری
شده باشد که عرفًا بگویند طواف را قطع کرده ٬چنانچه پیش از اتمام
شوط چهارم باشد ٬طوافش باطل است و باید آن را از سر بگـیرد ٬و
اـگر بعد از شوط چهارم باشد ٬احتیاطًا باید یک طواف به نیت اعم از
تمام و اتمام بجا آورد مگر این که مواالت به هم بخورد کـه در ایـن
صورت باید آن را از سر بگیرد.
مسأله  (627اـگر پس از آنکه از طوافکمکردکارهای زیادی انجام
دهد به گونهای که مواالت عرفی به هم بخورد ٬حکم آن حکم قـطع
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ـکردن طواف است که گذشت.
مسأله  (628اـگر مقداری از طواف را ف راموش کند یا آن را سهوًا
نادرست انجام دهد ٬چنانچه آنچه بجا آورده چهار شـوط یـا بـیشتر
باشد و یا کمتر از چهار شوط باشد ولی هنوز مواالت به هم نخورده
باشد ٬مسأله دارای چند صورت است:
 1ـ اـگر پیش از سعی متوجه شـود ٬طـواف را تکـمیل مـیکند و
نماز طواف را بجا میآورد.
 2ـ اـگر در میانه سعی متوجه شود ٬سعی را رها کرده و طواف را
تکمیل مـیکند و نـماز طـواف را بـجا مـیآورد و سـپس سـعی را از
همانجا که رها کرده بود تکمیل مینماید.
 3ـ اـگر پس از سعی و پیش از تـقصیر مـتوجه شـود ٬طـواف را
تکمیل میکند و نماز طواف را بجا مـیآورد و احـتیاطًا سـعی را نـیز
اعاده مینماید.
 4ـ اـگر پس از تقصیر متوجه شود ٬طـواف را تکـمیل مـیکند و
نماز طواف را بجا مـیآورد و احـتیاطًا سـعی و تـقصیر را نـیز اعـاده
مینماید و تا پایان تقصیر از محرمات اح رام اجتناب میکند.
 5ـ اـگر پس از اح رام حج متوجه شد ٬پس از بازگشت از منی و
پیش از طواف حج  ٬طواف عمره را تکمیل میکند و نماز آن را بـجا
میآورد.

واجبات طواف
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 6ـ اـگر پس از بازگشت به وطن متوجه شد ٬بر میگردد و طواف
را تکمیل میکند و نماز آن را بـجا مـیآورد و اـگـر خـودش نـتوانـد
برگردد ٬چون صحت نیابت ب رای بـرخـی از دورهـای طـواف مـحل
اشکال است  ٬کسی را نایب میگیرد تا یک طواف به نیت اعم از تمام
و اتمام از جانب وی بجا آورده و نماز طواف را بخواند.
مسأله  (629اـگر مقداری از طواف را ف راموش کند یا آن را سهوًا
نادرست انجام دهد ٬چنانچه آنچه بـجا آورده کـمتر از چـهار شـوط
باشد و مواالت به هم خورده باشد ٬مسأله دارای چند صورت است:
 1ـ اـگر پیش از سعی متوجه شود ٬طواف را اعاده میکند و نماز
طواف را بجا میآورد.
 2ـ اـگر در میانه سعی مـتوجه شـد ٬سـعی را رهـا کـرده و بـقیه
شوطهای طواف را تکمیل میکند و نماز طـواف را بـجا مـیآورد و
سپس سعی را از همانجا که رها کرده بوده تکمیل مینماید.
 3ـ اـگر پس از سعی و پیش از تقصیر متوجه شد ٬طواف را اعاده
میکند و نماز طواف را بـجا مـیآورد و احـتیاطًا سـعی را نـیز اعـاده
مینماید.
 4ـ اـگر پس از تقصیر متوجه شود ٬طواف را اعاده میکند و نماز
طواف را بجا میآورد و احتیاطًا سعی را نیز اعاده مینماید و تا پایان
تقصیر از محرمات اح رام اجتناب میکند.
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 5ـ اـگر پس از اح رام حج متوجه شد ٬پس از بازگشت از منی و
پیش از طواف حج  ٬طواف عمره را اعاده مـیکند و نـماز آن را بـجا
میآورد.
 6ـ اـگر پس از بازگشت به وطن متوجه شد ٬برمیگردد و طواف
را اعاده میکند و نماز آن را بجا میآورد و اـگر خودش نتواند برگردد٬
ـکسی را نایب میگیرد تا طواف را از جانب وی اعاده کند و نـماز را
بخواند.
مسأله  (630اـگر کسی سهوًا مقداری بیش از هفت دور طواف کند٬
در صورتی که مقدار زیادی کمتر از یک دور باشد آن را رهـا کـند و
طوافش صحیح است .و اـگر مقدار زیادی یک دور یا بـیشتر بـاشد٬
مستحب
باید هفت دور دیگر را به قصد قربت و بی آن که تعیین کند
ّ
است یا واجب تکـمیل کـند و دو رکـعت نـماز پـیش از سـعی و دو
رکعت نماز پس از سعی بجا آورد و دو رکعت ّاول را بدون ایـن کـه

دوم  ٬بـ رای طـواف واجب قـ رار
تعیین کند ب رای طواف ّاول است یـا ّ
دهد.

د ـ شک در عدد دورهای طواف
شک در عدد دورهـای طـواف بـه تـفصیلی کـه در مسـایل زیـر
خواهد آمد ٬موجب بطالن طواف میشود:

شک در عدد دورهای طواف
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مسأله  (631اـگر پیش از رسیدن به حج راالسود و تمام شدن دور
شک کند که دوری که در آن است دور هفتم است یا هشتم  ٬طوافش
باطل است.
مسأله  (632اـگر در پایان دور که به حج راالسود رسیده است شک
شک خود اعتنا نکند و
ـکند که هفت دور زده یا هشت دور یا بیشتر به ّ
طوافش صحیح است.
مسأله  (633اـگر در پایان دور یا اثنای آن شک کند که هفت دور زده
یا کمتر ٬طواف باطل است و همچنین است اـگر دو طرف شک کمتر
از هفت باشد.
ظن و گمان  ٬اعتبار ندارد و
مسأله  (634در عدد دورهای طواف ّ ٬

شک را دارد.
حکم ّ

مسأله  (635کسی که در عدد دورهای طواف شک دارد اـگر به امید
شک به طواف ادامه
روشن شدن این که چند دور زده با همان حالت ّ
دهد و بعد به درستی طوافش یقین پیدا کند ٬طواف صحیح است.
مسأله  (636الزم نیست خود طواف کننده عدد دورها را بداند؛
بلکه در صورتی که به عدد دورهـا اطـمینان پـیدا کـند مـیتوانـد بـه
شمارش فرد دیگری هم اعتماد کند.
کـثیرالشک است یـعنی بـیش از انـدازه
مسأله  (637کســی کـه
ّ
شک خـود اعـتنا کـند ٬یـعنی اـگـر
ـشک مـیکند ٬نـباید بـه ّ
مـتعارف ّ
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صـحت طـواف و
شک مسـتلزم
بناـگـذاشـتن بـر یکـی از دو طـرف ّ
ّ
بناـگذاشتن بر طرف دیگر مستلزم بطالن آن باشد ٬بنابر طرفی بگذارد
شک در عـدد دورهـا اـگـر
ـکه نـتیجه آن
صـحت طـواف است و در ّ
ّ
صـحت یکسـان است  ٬بـنابر هـر
بناـگذاشتن بر هر دو طرف از نظر
ّ
طرف که بگذارد مـانعی نـدارد .و احـتیاط آن است کـه چـنین کسـی
دیگری را وادار کند تا مراقب طواف او باشد و عدد دورها را برایش
ضبط کند.
مسأله  (638اـگر در طواف مستحب در عدد دورها شک کند ٬بنا را
بر اقل بگذارد و طوافش صحیح است.
مسأله  (639اـگر بعد از تمام شدن طواف و انص راف از آن شک کند
ـکه آیا طواف را زیادتر از هفت دور بجا آورده یا نه یا شک کند کمتر
بجا آورده یا نه  ٬اعتنا نکند و طوافش صحیح است بـه شـرط آن کـه
وارد کار دیگری شده باشد به گونهای که عرفًا فارغ از عمل محسوب
شود ٬وگرنه در صورتی که شک بین هفت و کمتر از هفت باشد ٬بنابر
احتیاط واجب طواف را اعاده نماید.

حد َمطاف
هـ ـ ّ

مسأله  (640الزم نیست طواف حتمًا در حدّ فاصل میان خانه کعبه

 cـ کـه تـقریبًا بـیست و شش و نـیم ذراع
و مقام حضرت ـاب راهـیم defg

حدّ مطاف
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است ـ باشد؛ بلکه در خارج از این حدّ نیز در صورتی که م ّتصل بـه
جمعیت طواف کننده باشد میتوان طواف نـمود ٬هـرچـند مـراعـات
ّ
حدّ مذکور اولی و احوط است.

مسأله  (641کسی که طواف در حدّ فـاصل مـیان کـعبه و مـقام
 cب رایش مـمکن است مـیتوانـد عـمدًا و از روی اخـتیار٬
ابراهیم defg
جمعیت طواف کننده و در خارج از حدّ مذکور طواف کند.
م ّتصل به
ّ

مسأله  (642الزم نیست ب رای این که طواف را در حدّ بین کعبه و

 cانجام دهد ٬طواف را به تأخیر بیندازد هرچـند وقت
مقام اب راهیم defg
ـکافی داشته باشد.
مسأله  (643طواف کسانی که به علّت بیماری  ٬پیری  ٬ناتوانی و
مــانند آن بــر روی تــخت و خــارج از فـاصله مـیان کـعبه و مـقام
 cطواف میکنند ٬صحیح است و نایب گرفتن الزم نیست ٬
ابراهیم defg
ولی باید اتّصال عرفی به طواف کنندگان داشته باشد.
مسأله  (644در مواردی که مأمورین نظافت مسجدالح رام بـ رای
نظافت مطاف دست به دست یکدیگر داده و حلقه خـود را تـوسعه
میدهند و بین طواف کنندگان فاصله میاندازند ٬چنانچه بین فرد بـا
جمعیتی که در حال طواف به گرد کعبه میباشند اتصال عرفی وجود
داشته باشد ٬ضرری به طواف وی وارد نمیشود.
مسأله  (645چنانچه جمعیت طواف کننده در طبقه همکف بـه
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حدی باشد که تا زیر محلی که طواف کنندگان در طـبقههای بـاال در
آنجا مشغول طواف مـیباشند بـرسد ٬طـواف در طـبقه دوم و سـوم
مسجدالحرام اشکـالی نـدارد ٬ولی چـون غـالبًا ایـن گـونه نـیست و
طواف کنندگان در طبقه همکف با طواف کنندگان در طـبقههای بـاال
فاصله قابل توجهی دارند ٬طواف در طبقات باال صحیح نیست.
مسأله  (646معذورانی که ب رای طواف ناچارند بر روی ویلچر یا
تخت روان بنشینند ٬چنانچه مأموران به آنها اجازه ندهند کـه بـا ایـن
وسایل در صحن مسجدالحرام وارد شده و طواف کنند ٬از آن جا که
طواف در طبقه دوم همچنانکه گفته شد اتـصال بـه جـمعیت طـواف
ـکنندگان در صحن مسجد پیدا نمیکند ٬وظیفه آنان این است که ب رای
طواف نایب بگیرند ولی نـماز طـواف را بـاید خـودشان بـخوانـند و
احتیاط مستحب آن است که خـودشان نـیز در طـبقه بـاال بـا ویـلچر
طواف کنند.

و ـ قِران در طواف

مسأله  (647معنای قِران در طواف آن است که انسان دو طواف را

پیـدر پی و بدون آن که نماز طواف میان آنها فاصله شود ٬بجا آورد .در
مستحب ٬مکروه است.
طواف واجب ٬قِران جایز نیست و در طواف
ّ

مسأله  (648قِران در طواف واجب ٬عالوه بر آن که جایز نیست

قران در طواف
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موجب بطالن طواف نیز میشود.
مسأله  (649کسی که از ّاول قصد داشته باشد که پس از هفت دور

طواف دیگری بجا آورد یا در اثنای طواف چنین قصدی کند ٬حـتی
اـگر طواف دوم را بجا نیاورد ٬بنابر احتیاط باید طواف را اعـاده کـند
ولی چنانچه پس از اتمام طواف اول یک دور یا کمتر یا بیشتر از یک
دور بر طواف اضافه کند و قصدش این باشد که مقدار زیـاد شـده را
جزء طواف دیگر قرار دهد ٬چنانچه طـواف دوم تـمام نشـود ٬قـران
محقق نمیشود و طواف اول وی صحیح است.
مسأله  (650اعاده طـواف بـه عـنوان احـتیاط  ٬قـ ران مـحسوب
نمیشود و اشکالی ندارد ٬ولی احتیاطًا باید بین دو طواف به قـدری
فاصله دهد که مواالت به هم بخورد.

ز ـ مسایل گوناـگون طواف

مسأله  (651اـگر کسی با علم به این که تماس با بدن نامحرم حرام

است ٬در حال طواف از روی شهوت با بدن نامحرم تـماس پـیدا کـند٬
ـگرچه مرتکب عمل حرام شده ولی طوافش صحیح است و اـگر کاری که
موجب پرداخت کفّاره است انجام داده ٬باید کفّاره آن را بدهد.
مسأله  (652کسی که یقین دارد در حال طواف به ع ّلت ازدحام
جمعیّت بدنش با بدن نامحرم برخورد میکند ٬باید طواف کند و این
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مطلب  ٬عذر ب رای ترک طواف نیست  ٬ولی باید تـا آنجـا کـه امکـان
دارد ٬مراعات کند.
تصرف عمدی
مسأله  (653در حال طواف  ٬اذیّت و آزار دیگران و ّ

در مال غیر ح رام است ولی طواف را باطل نمیکند.

مستحب
ح ـ طواف
ّ

مستحب برای کسی که در مکّـه و مسـجد الحـ رام
یکی از اعمال
ّ

حضور دارد ٬طواف است .در روایات برای طواف پاداش زیادی ذـکر
شده است.
مسأله  (654ش رایطی که در طواف واجب ٬معتبر است در طواف
مستحبّی نیز باید مراعات شود؛ مگر مواردی کـه اسـتثنا شـده بـاشد
مانند طهارت از حدث اصغر.

مسأله  (655هرگاه انسان بداند در طواف مستحبّی به علّت ازدحام

جمعیت به مسائلی مانند نگاه به نامحرم و چسبیدن به بـدن نـامحرم
ّ
دچار میشود ٬بهتر است مراعات کند .بلکه در هنگام ازدحام خوب

است کسانی که قصد انجام طواف مستحبّی دارند ٬حال کسانی که در
حال انجام طـواف واجب هسـتند را مـراعـات کـنند و مـ زاحـم آنـان

نشوند ٬البته در هر صورت طواف آنان صحیح است.
مسأله  (656کسی که ب رای عمره تمتّع یا عمره مفرده احرام بسته و
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حـج تـمتع مـحرم شـده ٬بـنابر
وارد مکّه شده و نیز کسـی کـه بـ رای
ّ

حـج  ٬طـواف مسـتح ّبی
احتیاط واجب نباید قـبل از انـجام عـمره و
ّ
انجام دهد ٬همچنین حاجی که از منی برگشته و هنوز طواف واجب
را بجا نیاورده بنابر احتیاط نباید طـواف مسـتح ّبی انـجام دهـد ٬ولی

حجشان صحیح است.
اشخاص مزبور اـگر طواف کنند عمره و ّ

مسأله  (657کسی که برای حج افراد احرام بسته میتواند پیش از

اعمال حج طواف مستحبی بجا آورد ولی احتیاطًا باید بـعد از نـماز
طواف مستحبی تلبیه را تکرار نماید.
مسأله  (658انجام دادن طواف مستحبی از طرف دیگ ران به شرط
آن که در مکه نباشند یا معذور باشند ٬جایز است.
مسأله  (659مجموع یک طواف مستحبّی را میتوان به نیابت از

یک یا چند نفر انجام داد.

مسأله  (660طواف مستحبّی که استحباب آن ثابت شده  ٬هـفت

دور است و استحباب طواف کمتر از هفت دور ثابت نیست.

مستحبات طواف
ط ـ آداب و
ّ

مستحب است این دعا را بخواند:
مسأله ( 661در حال طواف ٬
ّ
َّ
َلی طَلَ ِل ٱلْ ٰما ِء کَـ ٰما
" َاللّٰ ُه َّم ِٕانّی َأ ْس َٔال ُ َک ِب ْ
شی ِب ِه ع ٰ
اس ِم َک ٱلذی ی ُ ْم ٰ
یمشی ب ِه عَلی ُجدَ د ْ َٔ
اس ِم َک ٱلَّذی َی ْهتَزُّ لَ ُه َع ْرش َُک
ٱال ْر ِض َو َأ ْس َأل ُ َک ِب ْ
ِ
ُْ ٰ ِ
ٰ
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اس ِم َک ٱلَّذی ت َْهتَزُّ لَ ُه َأقْدٰ ا ُم مَالٰئِکَت ِ َک َو َأ ْس َأل ُ َک ِبا ْس ِم َک ٱلَّذی
َو َأ ْس َأل ُ َک ِب ْ
َدع َ
ت َع َل ْی ِه َم َح َّب ًة
ت َل ُه َو َأ ْل َق ْی َ
اس َت َج ْب َ
ور فَ ْ
وسی ِم ْن ٰجا ِن ِب ٱل طُّ ِ
ٰاک ِب ِه م ُ ٰ
 mما تَ َقدَّ َم ِم ْن ذَ ْن ِب ِه
ح َّم ٍد nopq
مِن َْک َو َأ ْس َأل ُ َک ِبا ْس ِم َک الَّذی َغ َف ْر َ
ت ِب ِه ل ِ ُم َ
ت َع َل ْی ِه نِعْ َمت َ َک َأ ْن تَفْ َع َل بی ک َٰذا َوـک َٰذا".
َو ٰما ت ََأ َّخ َر َو َأت ْ َم ْم َ
و به جای کذا وکذا حاجت خود را بطلبد.

مستحب است در حال طواف بگوید:
ونیز
ّ
ٰ
جیر فَالٰ ُت َغ ِّی ْر ِج ْسمی َو ٰال
قیر َو ِٕانّی ٰخا ئِ ٌف ُم ْس َت ٌ
" َاللّ ُه َّم ِٕانّی ِٕالَی ْ َک َف ٌ
تُبَدِّ ْل ِٕا ْسمی".

محمد بفرستد مـخصوصًا هـنگامی کـه
و صلوات بر
محمد وآل ّ
ّ

به در خانه کعبه میرسد.
و این دعا را بخواند:

صدَّ ْق عَـ َل ْی ِه ِبـا ْل َج ن َِّةَ .اللّٰـ ُه َّم
ٰ
قیر َک ِم ْسکی ن َُک ِب ٰباب ِ َک ٬فَتَ َ
"سا ئِل ُ َک َف ُ
ت َبیْت ُ َک َو ٱ ْل َح َر ُم َح َرم ُ َک َوٱلْ َعبْدُ َعبْدُ َک َوهٰ ٰ
ـذا َمـ ٰقا ُم ٱلْـ ٰعا ئِ ِذ ب ِ َک
َا ْل َب ْی ُ
َ
َ
ٰ
ْ
ْ
ـی
جیر ب ِ َک ِم َن ٱل نّ ِ
ار ٬فَأ ْع ِت ْق نی َو ٰوالِدَ َّی َوأهْلی َو ُولدی َو ِٕا ْخ ٰوانِ َ
ٱل ُم ْس َت ِ
ٰ
ار ٰیا َج ٰوا ُد ٰیا کَری ُم".
ٱلْ ُمؤْ ِم َ
نین ِم َن ٱل نّ ِ
ومستحب است هنگامی که طواف کننده به حـجر اسـماعیل defg
c
ّ
رسید رو به ناودان نماید و سر را بلند کند وبگوید:
َ
ٰ َ
ٰ
ْ
ـن
ار ِب َر ْ
ح َمت ِ َک َوعٰافِ نی مِ َ
" َاللّ ُه َّم أ ْد ِخلْ نِی ٱل َج نَّ َة َوأ ِج ْرنی مِ َن ٱل نّ ِ
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ْ
ـج ِّن
ُّ
ٱلس ْق ِم َو َأ ْو ِس ْع َعلَ َّی ِم َن ِّ
ٱلرزْ ِق ٱلْ َحالٰ ِل َوٱ ْد َرأ َع نّی شَ َّر فَس َق ِة ٱلْ ِ
نس َو شَ َّر َف َس َق ِة ٱل َع َر ِب َوٱلْ َع َجم".
َو ْ ِٕ
ٱال ِ
ِ
و چون از حجر بگذرد و به پشت کعبه برسد بگوید:
ْ
َ ْ
َ ْ
َّ
َـرمِٕ ٬ا َّن عَـ َملی َض ٌ
ـعیف
" ٰیا ذا ٱل َم ِّن َوٱل ط ْو ِلٰ ٬یا ذا ٱل ُجو ِد َوٱلک َ ِ
میع ٱلْ َعلی ُم".
فَ ٰضا ِع ْف ُه َو َت َق َّبلْ ُه مِ نّی ِٕان َّ َک َأنْ َ
ٱلس ُ
ت َّ
و چون به رکن یمانی برسد دستها را بلند کند و بگوید:
هلل یٰا َولِ َّی ٱلْ ٰعا ِفیَ ِة َو ٰخالِ َق ٱلْـ ٰعا ِفیَ ِة َو ٰر ِاز َق ٱلْـ ٰعا ِفیَ ِة َوٱلْـ ُم نْ ِع ُم
"یٰا ا ُ
ْ ٰ
ْ
ْ
ْ
ْ
َـلی َجـ ِمیع
َـلی َوع ٰ
ِبال ٰعا ِفیَ ِة َوٱل َم نّا ُن ِبال ٰعا ِفیَ ِة وٱلـ ُمتَفَ ِّض ُل بِـال ٰعا ِفیَ ِة ع َّ
ِ
ح ٰم َن ٱلُّد ْنیٰا َو ْ ۤ
َ
آل
َلی مُ َ
خل ْ ِق َک یٰا َر ْ
ح َّم ٍد َو ِ
ٱال ِخ َر ِة َو َرحی َم ُه ٰماَ ٬ص ِّل ع ٰ
ْـر ٱلْـ ٰعا ِف َی ِة فِـی ٱلدُّ ْنـ ٰیا
مُ َ
ح َّم ٍد َو ْ
ٱرزُ ْق نَا ٱلْ ٰعا ِف َی َة َوتَـ ٰما َم ٱلْـ ٰعا ِف َی ِة َو شُ ک َ
َو ْ ۤ
مین".
ح َم ّٰ
ٱال ِخ َر ِة ٰیا َأ ْر َ
ح َ
ٱلرا ِ

آنگاه سرش را به سمت کعبه بلند کند و بگوید:
ث
هلل ٱلَّـذی بَـ َع َ
ک َوٱلْـ َ
" َالْ َ
ح ْمدُ ِ
ــح ْمدُ ِ
ک َوعَـ ظ َّ َم ِ
ـرف َ ِ
هلل ٱلَّـذی شَ َّ
ٰ
ار َ
خل ْ ِق َک َو َج ِّن ْب ُه ِش ٰر َار
ُم َح َّمدًاـ َن ِب ّیًا َو َ
جعَ َل َع ِل ّیًا ِامٰامًاَ ٬اللّ ُه َّم ٱهْ ِد لَ ُه ِخ ٰی َ
َ
خل ْ ِق َک".
و چون به فاصله میان رکن یمانی و حجرا ٔالسود برسد بگوید:
ٱال ِخ َر ِة َح َس نَ ًة َو ِق نٰا ع َٰذ َ ٰ
"ر َّب نا آ ِت نٰا فِی ٱلدُّ ْن ٰیا َح َس نَ ًة َوفِی ْ ۤ
ار".
َ
اب ٱل نّ ِ

مستحب است دو
و در شوط هفتم هنگامی که به مستجار رسید
ّ
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دست خود را بر دیوار خانه بگشاید و شکم و روی خود را به دیوار
ـکعبه بچسباند و بگوید:
ت بَیْت ُ َک َوٱلْ َعبْدُ َعبْدُ َک َوهٰ ٰ
ـن
" َاللّٰ ُه َّم َا ْل َبیْ ُ
ـذا مَکٰـا ُن ٱلْـ ٰعا ئِ ِذ ب ِ َک مِ َ
ٰ
ار".
ٱل نّ ِ
پس به گناهان خود اعتراف نماید و از خداوند عالم آمرزش آن را
بطلبد که ان ـشاءـاهلل تعالی مستجاب خواهد شد وبعد بگوید:
ٰ
ٱلر ْو ُح َوٱ ْل َف َر ُج َوٱلْ ٰعا ِف َی ُةَ ٬اللّٰ ُه َّم ِٕا َّن َع َملی َض ٌ
عیف
" َاللّ ُه َّم ِم ْن قِبَل ِ َک َّ

َـلی َ
خـل ْ ِق َک٬
فَ ٰضا ِع ْف ُه لی َو ا ْغ ِف ْر لی َما ٱطَّلَ ْع َ
ت َع َل ْی ِه ِمـ نّی َو َخـ ِف َی ع ٰ
ٰ
ار".
جیر ِبا ِ
َأ ْس َت ُ
هلل ِم َن ٱل نّ ِ
و هرچه بخواهد دعا کند ٬و رکن یمانی را استالم نماید و به نزد
حج را ٔالسود بیاید و طواف خود را تمام کند و بگوید:
ٰ
ار ْک لی فیم ٰا آت َْیتَ نی".
" َال ّل ُه َّم َق نِّ ْع نی بِ ٰما َرزَ ْقتَ نی َو ٰب ِ
مستحب است در هر شوط ارکان خانه کعبه
و ب رای طواف کننده
ّ
و حج را ٔالسود را استالم نماید و در وقت استالم حجر بگوید:
اة".
َ"أ ٰمانَتی َأ َّد ْیتُ ٰها َو میثٰاقی تَ ٰعاهَدْ تُ ُه ِلتَشْ َهدَ لی ِبال ْ ُم ٰوا ٰف ِ
مسأله  (662در حال طواف خوردن و آشامیدن جایز است ولی
مستحب است انسان در طواف به ذـکر خداوند و خواندن دعاهایی که
ّ
 rوارد شده و تالوت قرآن مشغول باشد.
stuv
از معصومین

طواف وداع
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مسأله  (663در حال طواف  ٬حرف زدن  ٬خندیدن و شعر خواندن
مکروه است.

ی ـ طواف وداع
ب رای کسانی که میخواهند از مکه معظمه بروند ٬مسـتحب است
طـواف وداع نـمایند .در طـواف وداع مسـتحب است در هـر شـوط
حج را ٔالسود و رکن یمانی را در صورت امکان استالم نماید و پس از
طواف وقتی به مستجار رسید ٬مستحباتی را که قـبًال بـ رای آن مکـان
ذـکر شد انجام دهـد و هـر حـاجتی دارد از خـدا بـخواهـد و سـپس
حج را ٔالسود را استالم کرده و شکم خود را به خانه کـعبه بـچسباند و
یک دست را بر حجر و دست دیگر را به طرف در کـعبه گـذاشـته و
 mو اهلبیت آن حضرت
حمد و ثنای خداوند را بگوید و بر محمد nopq
درود فرستد و این دعا را بخواند:
ٰ
ح َّم ٍد َعبْ ِد َک َو َر ُسول ِ َک َونَبی ِّ َک َو َأمی ن ِ َک َو َحبیب ِ َک
َلی مُ َ
"اللّ ُه َّم َص ِّل ع ٰ
َونَجی ِّ َک َو ِخ َی َرت ِ َک مِ ْن َ
خل ْ ِق َک ٬اللّٰ ُه َّم کَما بَلَّغَ ِرساالت ِ َک َوجاهَدَ فـی
قین٬
َسبیل ِ َک َو َصدَ َع ِب َأ ْم ِر َک َو ُاو ِذ َی فی َج نْب ِ َک َوعَبَدَ َک َ
ـی َ
حتّ ٰی َأتا ُه ا ْل َ
حدٌ مِ ْن
اللّٰ ُه َّم َأ ْق ِلبْ نی ُم ْف ِلحًا ُم ن ِْجحًا ُم ْستَجابًا لی ِب َأفْ َض ِل ما َی ْر ِج ُع ِب ِه َأ َ
وان َوالْـعا ِفیَ ِة ٬اللّٰـ ُه َّم ِٕا ْن
الر ْ
الر ْض ِ
ح َم ِة َو ِّ
َوفْ ِد َک مِ َن الْ َم ْغ ِف َر ِة َو ا ْل َب َر ـکَ ِة َو َّ
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آخ َر
ارزُ ْق نی ِه ِم ْن قابِ ٍل ٬اللّٰ ُه َّم ال ت َْج َعلْ ُه ِ
َأ َم َّت نی فَا ْغ ِف ْر لی َو ِٕا ْن َأ ْح َی ْی َت نی فَ ْ
حـ َم ْل َت نی
ال ْ َع ْه ِد ِم ْن َبیْت ِ َک ٬اللّٰ ُه َّم ِٕانّی َعبْدُ َک َوا ْب ُن َعبْ ِد َک َوا ْب ُن َأمَت ِ َکَ ٬
حتّ ٰی َأ ْقدَ ْم َت نی َح َرم َ َک َو َأمْن ََک َو َقدْ
َلی َدواب ِّ َک َو َس َّی ْرتَنی فی بِال ِد َک َ
ع ٰ
َ
ت لی
ْت قَدْ َغ َف ْر َ
ح ْس ِن ظَ نّی ب ِ َک َأ ْن َت ْغ ِف َر لی ذُنُوبی ٬فَ ِٕا ْن ُک ن َ
ـکان فی ُ
ْ
َ
ْت
فی َوال تُبا ِعدْ نیَ ٬و ِٕا ْن ُک ن َ
ذُنُوبی فَازْ َد ْد َع نّی ِرضًا َو َق ِّر ْب نی ِٕالی ْ َک زُ ل ٰ
َل ْم ـ َت ْغ ِف ْر لی فَ ِم َن ْ ۤ
ْأی ع َْن َبیْت ِ َک داری ٬فَ ٰهذا
اال َن َفا ْغ ِف ْر لی َقبْ َل َأ ْن َت ن ٰ
َـن َبـیْت ِ َک
ْت َأ ِذنْ َ
َأوا ُن ٱ ْن ِصرافی ِٕا ْن ُک ن َ
ت لی َغ ْی َر را ِغ ٍب عَـ ن َْک َوال ع ْ
ٱح َف ْظ نی ِم ْن َب ْی َن یَدَ َّی َو ِم ْن َخلْفی َوع َْن
َوالـ ُم ْستَبْ ِد ٍل ب ِ َک َوال ِب ِه ٬ال ّلٰ ُه َّم ْ
حتّ ٰی تُبَلِّغَنی َأهْلی ٬فَ ِٕاذا َبلَّ ْغتَ نی َأهْلی فَـاـکْـ ِف نی
َیمینی َوع َْن ِشمالی َ
خلْق َک وم نّی(1)".
َمؤُ ونَ َة ِعبا ِد َک َو ِعیالی ٬فَ ِٕان َّ َک َولِ ُّی ذٰل ِ َک ِم ْن َ ِ َ ِ
سپس نزد چاه زمزم آمـده و از آب آن بـنوشد و مسـتحب است
هنگام بیرون آمدن  ٬از باب "ح ّناطین" کـه مـقابل رکـن شـامی است ٬
خارج شود و از خداوند متعال توفیق م راجعت را بطلبد و بگوید:
لی َر ِّب نا را ِغبُ َ
ون عابِدُ َ
ون تا ئِبُ َ
"آ ئِبُ َ
هلل
ون ِٕالَـی ا ِ
ون ِل َر ِّب نا حامِدُ و َن ِٕا ٰ
هلل".
راجعُو َن ِٕا ْن شا َء ا ُ
ِ
و در کنار در مسجد به سجده بیفتد و وقتی از سجده برخواست ٬

 1ـ محمد بن یعقوب کلینی ٬کافی٬ج٬4ص ٬531باب "وداع البیت" ٬حدیث .1

طواف وداع
رو به کعبه کرده و بگوید:
ت"
َلی َأ ّال ِٕالٰ َه ِٕا ّال َأنْ َ
"ال ّلٰ ُه َّم ِٕانّی َأ ْن َقلِ ُ
بع ٰ
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و هنگام خروج از مکّه ٬یک درهم خرما خریده و آن را به فـق را

صدقه بدهد.

سوم:
فصل ّ
نماز طواف
سومین عمل عمره  ٬نماز طواف است که باید پس از طواف بـجا
ّ

آورده شود .نماز طواف  ٬مثل نماز صبح و دو رکعت است.

مسأله  (664نماز طواف باید بال فاصله پس از طواف بجا آورده
شود ٬یعنی طوری که عرفًا گفته شود ٬نماز پس از طواف انجام گرفته
است و اـگر عمدًا و بدون عذر به قدری فاصله بـیندازد کـه مـواالت
عرفیه به هم بخورد ٬احتیاط واجب آن است که طواف را اعاده کـند.
در هر رکعت از نماز طواف  ٬پس از حمد ٬هر سورهای از قرآن بـجز
مسـتحب
سورههایی که سجده واجب دارد را میتوان خـوانـد ٬ولی
ّ
دوم
است در رکعت ّاول پس از حمد ٬سوره "قل هو اهلل" و در رکعت ّ
سوره "قل یا ایها الکافرون" خوانده شود.

مسأله  (665حمد و سوره نماز طواف را میتوان بلند مثل نماز
صبح و مغرب یا آهسته مانند نماز ظهر و عصر خواند.
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مسأله  (666اـگر در نماز طواف در تعداد رکعتهایی که بجا آورده
شک کند ٬نمازش باطل است و باید آن را اعاده کند.
مسأله  (667اـگر در نماز طواف ٬پس از آن که در تعداد رکعات آن
شک کرد ٬با حالت شک نماز را ادامه داد و بعد به یک طرف یقین پیدا
صحت نمازش ّ
محل اشکال است و احتیاطًا باید آن را اعاده کند.
ـکرد ّ
ظن و گمان داشته
مسأله  (668اـگر به تعداد رکعتهای نماز طواف ّ

ظن و گمان خود عمل کند ٬و همچنین
ظن او معتبر است و به ّ
باشدّ ٬

ظن و گمان داشته باشد.
است اـگر به افعال نمازّ ٬

مسأله  (669احکام گوناـگون نماز طواف  ٬همان احکام نمازهای

واجب روزانه است.
مسأله  (670نماز طواف باید در پشت مقام ابراهیم defg
 cبجا آورده

 cبین او و کعبه قـرار گـیرد و بـهتر
شود به گونهای که مقام اب راهیم defg
است هرچه ممکن است به مقام نـزدیکتر بـاشد ولی نـباید مـزاحـم
دیگ ران شود و هرجا که عرفًا "پشت مقام" صدق کند ٬کافی است.
جـمعیت نـتوانـد پشت مـقام
مسأله  (671اـگر به ع ّلت زیـادی
ّ

 cولو در فاصلهای دورتر نماز بخواند ٬باید در یکی از دو
ابراهیم defg
سمت مقام نماز بخواند و اـگر این نیز مـمکن نـیست  ٬در هـر جـای
مسجدالح رام که نماز بخواند کافی است و الزم نیست منتظر بماند تا
پشت مقام  ٬خلوت شود.
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جمعیت نماز طواف را در
مسأله  (672کسی که به علّت ازدحام
ّ

 cبجا
جای دیگری از مسجدالح رام و در غیر از پشت مقام ابراهیم defg
آورده  ٬هرگاه عذرش برطرف شود ٬در صورتی که عذر تا پس از فوت
مواالت عرفی میان طواف و نماز هـمچنان بـاقی بـوده  ٬الزم نـیست
نماز را اعاده کند.
مسأله  (673کســی کـه نـماز طـواف را در جـایی غـیر از مـقام
بقیه اعمال را انـجام
ابراهیم defg
 cبجا آورده و با اعتقاد به درستی آن ّ ٬

داده  ٬اـگر نماز را اعاده کند ٬کافی است.

 cدو طبقه شود یا زیرزمین
مسأله  (674اـگر پشت مقام اب راهیم defg
حفر کنند ٬نماز خواندن در طبقه باال یا زیرزمین در صورتی صـحیح
است که عرفًا بر آنجا "پشت مقام" صدق کند.
مسأله  (675اـگر کسی نماز طواف را اشتباهًا در حجراسماعیل defg
c

بجا آورد ٬باید آن را اعاده کند.
مستحب را ح ّتی در حال اختیار میتوان
مسأله  (676نماز طواف
ّ
در هر جای مسجدالح رام بجا آورد ٬بلکه برخی از فـقها فـرمودهانـد
حـجاج
مــیتوان عــمدًا آن را تــرک نـمود .و رعـایت حـال دیگـر ّ
مخصوصًا هنگام ازدحام  ٬بسیار مطلوب و مناسب است.
مسأله  (677نماز طواف باید پیش از سعی و تقصیر خوانده شود
و اـگر کسی عمدًا این ترتیب را مراعات نکند ٬باید اعمال را اعاده کند
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تا ترتیب بین آنها حاصل شود؛ عالوه بر این که اـگر عـمدًا و بـدون
عذر بین طواف و نماز آن فاصله انداخته باشد ٬احتیاطًا باید طـواف
را نیز اعاده کند.
مسأله  (678اـگر کسی از روی ف راموشی نماز طواف واجب را بجا
نیاورد یا آن را نادرست انجام دهد ٬باید هرگاه یـادش آمـد آن را بـه
 cبجا بیاورد.
کیفیت که گفته شد و پشت مقام ابراهیم defg
همان ّ

مسأله  (679اـگر در میانه سعی بین صفا و مروه یادش بیاید که نماز

طواف را ف راموش کرده یا آن را نادرست انجام داده  ٬باید سعی را رها
ـکند و نماز طواف را بخواند و سپس سعی را از همان ـجا که رها کرده ٬
تمام کند.
مسأله  (680کسی که از روی ف راموشی نماز طواف را بجا نیاورده
یا آن را نادرست انجام داده و سـایر اعـمال پس از آن را بـجا آورده
است  ٬هرگاه نماز طواف را بجا آورد کافی است و اعاده سایر اعمال
مستحب آن است که اعمال پس از نـماز
الزم نیست  ٬هرچند احتیاط
ّ
طواف را هم اعاده کند.
مسأله (681کسی که نماز طواف را ف راموش کرده ٬چنانچه برگشتن
به مسجدالح رام ب رایش مشکل باشد ٬باید هر کجا که یادش آمد نماز
را بخواند ٬اـگر چه در شهری دیگر باشد و بازگشتن به حرم ـ اـگرچه
آسان باشد ـ الزم نیست.
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مسأله  (682اـگر کسی نماز طواف را بجا نیاورد و بمیرد ٬بر پسر
بزرگش واجب است که نماز را از طرف پدرش انجام دهد.
مسأله  (683در مسایل مربوط به نماز طواف  ٬جاهل به مسأله و
ناسی یعنی ف راموش کار یکسان هستند و هر دو یک حکم را دارند.
مسأله  (684بر هر مک ّلفی واجب است نماز را یاد بگیرد و ق رائت
و ذـکرهای واجب نماز را اصالح کند تا تکلیف الهی خود را به طور
حـج یـا
صحیح انجام دهد .این وظیفه در مورد کسی که میخواهـد
ّ
عمره بجا بیاورد ٬اهمیّت بیشتری پیدا میکند ٬چون بنابر نظر برخـی

حـج بـاطل
از فقها اـگر نماز طـواف صـحیح انـجام نگـیرد ٬عـمره و
ّ
حـجةاالسـالم
میشود و بنابر این رأی  ٬عالوه بـر آن کـه ذ ّمـهاش از ّ

محرمات احـ رام
بریء نمیشود ٬ممکن است در احرام باقی بماند و ّ
و از آن جمله امور جنسی بر او حالل نشود.

مسأله  (685ق رائت به همین مقدار که عربی صحیح بر آن صدق
ـکند کافی است و کسی که اصًال امکان صحیح خواندن ب رایش وجود
ندارد ٬مثل کسی که لکنت زبان دارد ٬به همان نحو اـگر بخواند صحیح
است و تکلیف دیگری ندارد ٬ولی چنانچه میتوانسته قرائت خود را
تصحیح کند و مسامحه کرده و اـکنون امکان تـصحیح بـرایش وجـود
ندارد ٬باید خودش نماز را بخواند و اـگر ممکن بود کسی هـم بـه او
تلقین کند و احتیاط واجب آن است که نـایب نـیز بگـیرد و آن را بـه
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جماعت نیز بخواند و امامی که در نماز طـواف بـه او اقـتدا مـیکند٬
الزم نیست حتمًا نماز طواف بخواند ٬بلکه امـام هـر نـماز واجـبی را
بخواند میتوان به او اقتدا کرد.
مسأله  (686صحت جماعت در نماز طواف ب رای کسی که ق رائت
صحیح دارد و یا میتواند ق رائت خود را تصحیح نماید ٬محل اشکال
است.
مسأله  (687نماز طواف را در هر وقتی میتوان بجا آورد ٬ولی اـگر
وقت آن با وقت نمازهای واجب روزانه برخورد نماید به گونهای که
اـگر بخواهد نماز طواف را بخواند ٬وقت نـماز واجب روزانـه فـوت
میشود ٬باید ّاول نماز واجب روزانه را بجا بیاورد.

مسأله  (688چنانکه در مسایل مربوط به نیابت نیز گذشت  ٬کسانی

ـکه نمیتوانند حمد و سوره و ذـکرهای واجب نماز را به طور صحیح
ادا کنند ٬نمیتوانند ب رای حج واجب از طرف دیگری حتّی بـه طـور
مجانی نایب شوند.
تبرعی و ّ
ّ

مسأله  (689کسی که نمیتواند کلمات نماز را به طور صحیح ادا

توجه به این مسأله نایب شود و پس از اح رام بستن
ـکند ٬هرگاه بدون ّ
متوجه شود که نمیتواند نـایب شـود ٬بـرای خـارج شـدن از احـرام
ّ
ّ
مافیالذ ّمه از طرف خود یا نـایب
احتیاط آن است که نماز را به ّنیت

بجا آورد و آن را به جماعت نیز بخواند و نایب هم بگیرد و سعی و
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ّ
حج باشد٬
تقصیر را نیز به قصد
مافیالذ ّمه انجام دهد و اـگر در احرام ّ
طواف نساء را هم انجام دهد و منوبعنه باید بـرای بـرائت ذ ّمـهاش
نایب بگیرد؛ البته اـگـر جـاهل قـاصر یـا غـافل بـوده  ٬عـملش بـ رای
منوبعنه مجزی است.
مسأله  (690کسی که مطمئن بوده ق رائت و ذـکرهای واجبی که در
حج را خوانده
نماز میگوید ٬صحیح است و نمازهای طواف عمره و ّ

متوجه شده قرائت یا ذـکرهای واجب را به طور صحیح ادا نکرده٬
و بعد ّ
حج و عمرهاش صحیح است و اعاده نمازها هم الزم نیست.
ّ

مسأله  (691کسی که نمیتواند نماز را درست بخواند ٬میتواند

ب رای انجام حج یا عمره مستح ّبی محرم شود ٬ولی عـالوه بـر آن کـه

خودش نماز را میخواند ٬احتیاطًا باید نماز را بـه جـماعت صـحیح
هم بخواند و نایب هم بگیرد.
مسأله  (692کسی که محرم به اح رام عمره تمتّع یا عمره مـفرده
وارد مکّه شده و نمیتواند نماز طواف را به طور صحیح بخواند ٬اـگر
بتواند نمازش را تصحیح کند ٬باید حتّی اـگر تا آخر وقت هـم طـول
بکشد ٬نمازش را تصحیح کند و سپس طواف و نماز را انجام دهد و
حج و طواف نساء.
همین طور است در طواف ّ

مسأله  (693اـگر زن نماز طواف را باطل انجام دهد و به علّت عذر
زنانگی نتواند نماز را اعاده کند ٬یا پس از انجام طواف به علّت عذر
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زنانگی نتواند نماز طواف را بخواند ٬باید هر وقت عـذرش بـرطرف
شد ٬نماز را اعاده کند و اـگر در عمره تمتّع این عذر ب رایش پیش آید٬
در صورتی که تا هنگام وقوف به عرفات پاـک نمیشود ٬بـاید بـ رای
حج تمتّع محرم شود و وقتی به مکّه بازگشت نـماز طـواف عـمره را
ّ

حج مقدّ م نماید.
بجا آورد و نماز طواف عمره را بر طواف و نماز ّ

مسأله  (694اـگر در نماز طواف در حالی که نمازگ زار در حال گفتن

ذـکر واجب است او را حرکت دهند به گونهای که بدن از حالت آرام
بودن خارج شود ٬بنابر احتیاط واجب باید دوباره ذـکر را تک رار کند.
مسأله  (695کسی که یقین دارد اـگر نماز طواف را شروع کـند٬
جمعیت طواف کننده او را حرکت مـیدهد و جـابجا مـیشود ٬اـگـر
ّ

نماز طواف را شروع کند و آن را به طور صـحیح بـه پـایان بـرساند٬
نمازش صحیح است.

مستحبات نماز طواف
ّ

مستحب است در رکعت ّاول پس از
مسأله  (696در نماز طواف ٬
ّ

دوم  ٬سوره جحد را بخواند و پس از
حمد ٬سوره توحید و در رکعت ّ

نماز ٬حمد و ثنای ٕالهی را بجا آورد و صلوات بـر مـح ّمد وآل مـح ّمد
بفرستد و از خداوند عالم بخواهد تا اعمالش را قبول نماید و بگوید:
هلل ِب َم ٰحامِ ِد ِه
آخ َر ٱلْعَ ْه ِد مِ نّیَ .الْ َ
" َاللّٰ ُه َّم تَ َقبَّ ْل مِ نّی َو ٰال ت َْج َعلْ ُه ِ
ح ْمدُ ِ
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ضی٬
حتّٰی َی نْتَ ِه َی ٱلْ َ
َلی ن َ ْع ٰما ِئ ِه کُلِّ ٰها َ
ـح ُّ
لی ٰما ُی ِ
ب َو َی ْ
ـر ٰ
ح ْمدُ ٕا ٰ
ـکُلِّ ٰها ع ٰ
ٰ
ـه ْر َقـ ْلبی َو ِّ
زَک
آل مُ َ
َلی مُ َ
ح َّم ٍد َوتَـ َقبَّ ْل ِمـ نّی َو َط ِّ
ح َّم ٍد َو ِ
أللّ ُه َّم َص ِّل ع ٰ

َع َملی".

و در روایت دیگری آمده است که این دعا را بخواند:
ٰ
ح ْم نی ِب طٰاعَتی ِٕایّ َ
َ ٬mاللّٰ ُه َّم َج ِّن ْب نی
ٰاک َو طٰا َع ِة َر ُسول ِ َک nopq
ٱر َ
" َاللّ ُه َّم ْ
ب َر ُسول َ َک َومَالٰئِکَت َ َک
حدُ و َد َک َو ْ
َأ ْن أتَعَدّ ٰی ُ
ٱج َعلْ نی مِ َّم ْن یُ ِحب ُّ َک َو ُی ِح ُّ
حین".
َو ِع ٰبا َد َک ٱلْ ّٰصا ِل َ

و در بعضی روایات آمده است که حـضرت صـادق defg
 cپس از

نماز طواف به سجده رفته و میفرمود:
ح ّقًاَ ٬ا ْ َٔال َّو ُل َقبْ َل ک ُِّل
"س َجدَ ل َ َک َو ْجهی تَ َعبُّدًا َو ِر ّقًاٰ ٬ال ٕالٰ َه ِٕا ّٰال َٔانْ َ
ت َ
َ
یءَ ٬و ْ ۤ
اص َیتی ِبـیَ ِد َک٬
یءَ ٬وهٰا َأنَا ذٰا َب ْی َن یَدَ ی ْ َک ٬نٰ ِ
ٱال ِخ ُر ب َ ْعدَ ک ُِّل شَ ٍ
شَ ٍ
َفا ْغ ِف ْر لی ِٕا َّن ُه ٰال َی ْغ ِف ُر َّ
ـی ُر َکَ ٬فـا ْغ ِف ْر لی ٬فَـ ِٕانّی ُمـ ِق ٌّر
ٱلذ ْن َ
ب ٱ ْل َع ظی َم َغ ْ
َلی نَفْسیَ ٬و ٰال یَدْ فَ ُع َّ
ب ٱ ْل َع ظی َم َغ ْی ُر َک".
ٱلذنْ َ
بِ ُذنُ ْوبی ع ٰ
و پس از سجده  ٬چهره مبارک آن حضرت از گریه و اشک چنان
بود که گویا در آب فرو رفته باشد.

فصل چهارم:
سعی بین صفا و مروه
چهارمین عمل واجب عمره  ٬سـعی مـیان دو کـوه صـفا و مـروه
است .مقصود از سعی آن است که مجموعًا هفت مرتبه از کوه صـفا
به مروه برود و از مروه به صفا برگردد.
مسأله  (697سعی بین صفا و مروه باید هفت بار باشد که به هر بار
یک "شوط" میگویند ٬به این معنا که رفتن از صفا به مروه یک شوط
است و برگشتن از مروه به صفا هم یک شوط.
مسأله  (698واجب است که سعی از "صفا" شروع شود و در دور
هفتم به "مروه" ختم شود.
مسأله  (699اـگر کسی سعی را از مروه شـروع کـند و بـه پـایان
برساند ٬هر وقت فهمید باید سعی را اعاده کند و اـگر تقصیر هم کرده
متوجه شود ٬باید
احتیاطًا تقصیر را نیز اعاده کند و اـگر در میانه سعی ّ
سعی را از سر بگیرد و از صفا شروع کند.
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مسأله  (700سعی باید میان صفا و مروه باشد واحتیاط آن است
ـکه سعی را از جزء ّاول صفا شروع کند و چون در حال حاضر قسمتی

از کوه صفا و مروه را بریدهاند و آن را سنگفرش کردهاند ٬احتیاط آن
است که مقداری از قسمت سنگ فرش شده را بپماید تا یقین کند از
جزء ّاول صفا شروع کرده و اـگر در مروه هم همین کار را انجام دهد

یعنی مقداری از قسمت سـنگفرش شـده بـاال بـرود ٬کـافی است و
رفتن باالی کوه صفا و مروه الزم نیست.
مسأله  (701در حال اختیار و بدون عذر هم مـیتوان سـعی را
سواره یا بر روی محمل انجام داد ٬ولی سـعی کـردن بـا پـای پـیاده
افضل است.
مسأله  (702در سعی  ٬طهارت از حدث و خبث شرط نیست  ٬ولی
مستحب آن است که سعی را با طهارت انجام دهد.
احتیاط
ّ

مسأله  (703در سعی حتّی اـگر بیننده محترمی هم نباشد ٬بـنابر

احتیاط واجب  ٬ستر عورت  ٬معتبر است.
مسأله  (704واجب است سعی پس از طواف و نماز آن انجام گیرد
و اـگر کسی عمدًا سعی را پیش از طواف و نماز انجام دهد ٬باید پس
از طواف و نماز آن  ٬سعی را هم اعاده کند .همچنین در مـواردی کـه
مک ّلف ب رای تصحیح اعمال خود باید طواف و سـعی را اعـاده کـند٬
باید طواف و نماز آن را بر سعی مقدّ م نماید.
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مسأله  (705اـگر کسی از روی فراموشی یا به علّت ندانستن مسأله ٬
سعی را بر طواف مـقدّ م نـماید ٬احـتیاط واجب آن است کـه پس از
طواف و نماز آن  ٬سعی را اعاده کند.
مسأله  (706رفتن از صفا به مروه و برگشتن از مروه به صفا باید از
راه متعارف باشد و اـگر کسی از راه غیر متعارف ٬رفت و آمـد نـماید
سعیش باطل است.
مسأله  (707سعی باید میان صفا و مروه انجام شود؛ بنابر ایـن
دوم کنونی که در فاصله میان صفا و مروه ساخته شده
سعی از طبقه ّ

محل اشکـال است ؛ چـون طـبقه بـاالی کـنونی بـاالی صـفا و مـروه
ساخته شده و معلوم نیست عرفًا سعی در آنـجا ٬سـعی بـین صـفا و
مروه محسوب شود.
مسأله  (708اـگر میان کوه صفا و مـروه زیـرزمینی حـفر شـود٬
چنانچه این دو کوه ریشهدار باشند به گونهای که سعی از آن زیرزمین
هم عرفًا سعی میان کـوه صـفا و مـروه بـاشد ٬کـافی است  ٬هـرچـند
احتیاط آن است که سعی از همان طبقه زمینی و همکف انجام شود.
مسأله  (709کسی که سعی انجام میدهد ٬باید هنگام رفـتن بـه
مروه رو به سمت مروه داشته باشد و هنگام رفتن از مروه به صفا رو
به سوی صفا داشته باشد .بنابر این نمیتواند عقب عقب به صفا یـا
مروه برود ٬همچنان که نمیتواند پهلوی خود را به سمت صفا یا مـروه
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بنماید؛ و اـگر کسی این گونه سعی کند عملش باطل است و اـگر مقداری
از سعی را این گونه انجام دهد ٬باید آن را جبران نماید ٬ولی نگاه کردن
به چپ و راست ٬بلکه گاهی نگاه کردن به پشت سر مانعی ندارد.
مسأله  (710کسی که سعی میکند میتواند ب رای است راحت و رفع
خستگی به اندازهای که مواالت به هم نخورد بر کـوه صـفا یـا مـروه
بخوابد یا بنشیند ٬ولی احتیاط مستحب آن است که اـگر عذری بـرایش
پیش نیامده بین صفا و مروه از نشستن و خوابیدن خودداری کند.
مسأله  (711اـگر در اثنای سعی نماز جماعت برقرار شد ٬بعد از
اتمام نماز جماعت سعی را از همانجا که قطع شده ادامـه مـیدهد و
صحیح است.
مسأله  (712ب رای رفع خستگی یا خنک شدن هوا میتوان سعی را
از طواف و نماز آن به تأخیر انداخت ٬بلکه بدون عذر هـم مـیتوان
سعی را تا شب آن روزی که طواف و نماز را انـجام داده  ٬بـه تأخـیر
انداخت  ٬ولی احتیاط آن است که به تأخیر نیندازد.
مسأله  (713نباید بدون عذری مانند بیماری سعی را تا فـردای
روزی که طواف و نماز بجا آورده به تأخیر بیندازد و اـگر کسی سعی
را عمدًا و بدون عذر به تأخیر انـداخت  ٬بـنابر احـتیاط واجب بـاید
طواف و نماز آن را نیز اعاده کند و با تأخـیر عـمدی سـعی مـرتکب
معصیت نیز شده است.
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مسأله  (714سعی  ٬عبادت است و باید آن را با ّنیت خالص ب رای

فرمانبرداری از خداوند متعال انجام داد.

مسأله  (715سعی مانند طواف  ٬رکن عمره است و حکم تـرک
عمدی یا سهوی آن مانند حکم ترک طواف است.
مسأله  (716به همان تفصیلی که در مورد طواف گذشت  ٬در سعی
نیز افزودن عمدی بر هفت شوط  ٬موجب باطل شدن آن میشود.
مسأله  (717اـگر کسی از روی ف راموشی بیشتر از هفت دور سعی
ـکند ٬خواه مقدار زیادی کمتر از یک دور بـاشد یـا بـیشتر ٬سـعی او
متوجه شـده  ٬سـعی را رهـا
صحیح است و بهتر است از همانجا که ّ
ـکند؛ اـگر چه بعید نیست بتواند آن را به هفت مرتبه برساند .و اـگر به
علّت ندانستن مسأله بر هفت دور بیف زاید ٬ظاه رًا حکم کسی را دارد
ـکه از روی فراموشی بیش از هفت دور سعی کرده است.
مسأله  (718اـگر کمتر از یک شوط سعی کند و بقیّه را ف راموش

نماید ٬چنانچه مواالت به هم نخورده باشد آن را تمام میکند وگـرنه
احتیاط واجب آن است که سعی را از سر بگیرد .و اـگر بـیش از یک
دور سعی کند و بقیّه را ف راموش نماید ٬هـرگاه یـادش آمـد سـعی را

تمام کند ـ گرچه احتیاط مستحب آن است که اـگر چهار شوط را تمام
نکرده  ٬سعی را تمام کند و دوباره از سر بگیرد یا یک سعی به نـیت
اعم از تمام و اتمام بجا آورد ـ و اـگر به وطن خود بازگشته در صورتی
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ـکه بازگشتن برایش مشقّت نداشته باشد ٬باید برگردد و اـگر نـمیتوانـد
برگردد یا برگشتن مشقّت دارد باید نایب بگیرد ولی نایب در فرض دوم
باید احتیاطًا یک سعی کامل به نیت اعم از تمام و اتمام بجا بیاورد.
مسأله  (719آنچه با احرام بستن حرام شده ٬با پایان یافتن سعی
محرمات اح رام حالل میشود.
حالل نمیشود ٬بلکه پس از تقصیر ّ

مسأله  (720اـگر کسی در عمره تم ّتع مقداری از سعی را ف راموش

نماید و تقصیر هم نکند و به گمان این که اعمال عمره تمام شده و از
اح رام خارج شده آمیزش جـنسی نـماید و بـعد یـادش بـیاید ٬بـاید
برگردد و سعی را تمام کند و تقصیر کند و بنابر احـتیاط واجب یک
ـگاو ب رای کفّاره ذبح کند ولی در غیر عمره تمتع چـنانچه ایـن اتـفاق
بیفتد کفاره الزم نیست.
مسأله  (721اـگر در عمره تمتع مقداری از سعی را فراموش کرد و
تقصیر نمود ٬باید برگردد و سعی را تکـمیل کـند ولی اعـاده تـقصیر
الزم نیست و بنابر احتیاط واجب باید یک گاو برای کفاره ذبـح کـند
حتی اـگر آمیزش جنسی نکرده باشد .و اـگر در غیر عمره تمتع ایـن
اتفاق بـیفتد ٬کـفاره الزم نـیست ولی در عـمره مـفرده احـتیاطًا بـاید
تقصیر را نیز اعاده نماید.
مسأله  (722اـگر در حالی که به مروه رسیده شک کند آیا هفت دور
شک خود اعتنا نکند و سعیش صحیح است ٬
سعی کرده یا بیشتر ٬به ّ
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ولی اـگر پیش از رسیدن به مروه شک کند که آیا این دور ٬دور هفتم
است یا کمتر ٬ظاه رًا سعی او باطل است .همچنین هر شکّی کـه بـه
ـکمتر از هفت تعلّق بگیرد مانند شک میان یک و سه یـا دو و چـهار
موجب بطالن سعی میشود.
شک دارد ٬اـگر به امید
مسأله  (723کسی که در عدد دورهای سعی ّ
این که یقین به عدد دورها نماید سعی را ادامه دهـد ٬چـنانچه یـقین
به ـعدد دورها نـماید و سـعی را بـه هـفت دور پـایان دهـد ٬سـعیش
صحیح است.
مسأله  (724در حفظ عدد دورهای سعی الزم نیست خود انسان
شماره دورها را حفظ کند ٬بلکه اـگر فـرد مـورد اطـمینانی هـم عـدد
دورها را حفظ کند ٬کافی است.
مسأله  (725اـگر کسی پس از تقصیر در عدد دورهای سعی شک
شک خود اعتنا نکند و عملش صحیح است  ٬خواه احتمال
نماید ٬به ّ
نقصان بدهد یا احتمال زیادی .و اـگر شک پس از اتمام سعی و پیش
از تقصیر باشد ٬چنانچه مشغول عمل دیگری شده باشد به نحوی که
عرفًا فارغ از سعی محسوب شود ٬به شک خود اعتنا نکند.
مسأله  (726اـگر کسی پس از پایان سعی یا در پایان هر دوری از آن
شک کند که آیا سعی را درست انجام داده یا نه  ٬یا هنگام رفت و آمد
شک خود اعتنا نکند
در صحیح بجا آوردن جزء پیشین شک کند ٬به ّ
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و عملش صحیح است.
مسأله  (727اـگر در فردای روزی که طواف بجا آورده  ٬شک کند که
آیا سعی کرده یا نه  ٬چنانچه تقصیر نکـرده بـاشد احـتیاط واجب آن
است که سعی را بجا بیاورد ٬ولی اـگر پس از تقصیر کردن شک نماید٬
شک خود اعتنا نکند.
به ّ
مسأله  (728کسی که میدانسته باید هفت بار بین صفا و مـروه
سعی کند و با همین ّنیت هم از صفا شـروع کـرده ولی مـجموع هـر
رفت و برگشت را یک دور حساب کرده و در نتیجه  ٬چهارده مـرتبه

مستحب آن است که سعی را اعاده کند ٬اـگرچه
سعی نموده  ٬احتیاط
ّ
بنابر اقوی سعی او صحیح است.
مسأله  (729اـگر در حال سعی یادش آمد که طواف را ناقص بجا
آورده  ٬باید برگردد و بقیه شوطهای طواف را تکـمیل کـند و سـپس
بقیه سعی را بجا آورد.
متوجه شود که بیش از هفت
مسأله  (730اـگر کسی در اثنای سعی ّ
شوط طواف کرده  ٬چنانچه زیاده طـواف کـمتر از یک شـوط بـوده ٬
وظیفهای ندارد و سعی را تکمیل میکند و چنانچه بیشتر بوده  ٬بـاید
سعی را رها کند و شوطهای زائد طواف را به قصد قربت مـطلقه تـا
هفت شوط تکمیل کند و نماز طواف بخواند بدون آن که تعیین کـند
ـکه ب رای طواف اول است یا دوم  ٬سپس سعی را تکمیل کند و پس از
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سعی دو رکعت نماز دیگر بخواند.
صحت نیابت در سعی ب رای انجام چند شوطّ ٬
محل
مسأله ّ (731
اشکال است ؛ بنابر این کسی که فقط قادر به چـند دور سـعی بـاشد٬
احتیاطًا باید همان مقدار را بجا آورد و سپس کسی را نایب بگیرد تا
یک سعی به نیت اعم از تمام و اتمام برای وی بجا آورد.
مسأله  (732کسی که ب رای انجام سعی نایب میشود ٬الزم نیست
ُمحرم باشد یا لباس اح رام بر تن داشته باشد.

مسأله  (733کسی که برای اتمام سعی برمیگردد ٬الزم نـیست بـه

همان نقطهای که سعی را رها کرده برگردد ٬بلکه اـگر به نقطهای محاذی با
آن هم برگردد به طوری که دور سعی کامل شود ٬کافی است.
مسأله ّ (734
محل سعی مسجد نیست ٬بنابر این زنـها در دوران
عادت زنانگی میتوانند سعی کنند.
مسأله  (735کسی که نمیتواند پیاده سـعی کـند ولی مـیتوانـد
اجرت سوار شدن بر چرخ را هرچند با قرض گرفتن بپردازد ٬باید سوار
بر چرخ شود و سعی کند و نمیتواند نایب بگیرد ٬مگر آن که سوار بر
چرخ شدن یا پرداخت پول آن برایش مشقّت و حرج داشته باشد.
مسأله  (736بنابر احتیاط واجب در تمام شوطهای سعی مواالت
شرط است  ٬بنابر این چنانچه بین رها کردن سعی و ادامه آن به قدری
فاصله بیفتد که مواالت عرفیه به هم بخورد ٬در غیر مـواردی کـه در
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مسائل پیش گفته شد ٬احتیاطًا باید سعی را از سر بگیرد.

مستحبات سعی
ّ

حج یـا عـمره
مسأله (737
ّ
مستحب است کسی که مشغول انجام ّ

است پس از نماز طواف و پیش از سعی به چاه زمزم برود و از آب آن
بیاشامد و مقداری از آن را به سر و پشت و شکم خود بریزد و بگوید:
وس ْقم"
اسعًا َو ِش ٰفا ًء ِم ْن ک ُِّل ٰداء
" َاللّٰ ُه َّم ْ
ٱج َعلْ ُه ِعلْمًا نٰافِعًا َو ِرزْ قًا ٰو ِ
ٍ ُ ٍ
مسـتحب است از دری کـه
پس از آن نزد حج را ٔالسـود بـیاید ٬و
ّ
مقابل حج را ٔالسود است به سوی صفا بـرود و بـا آرامش دل و بـدن
باالی صفا رفته و به خانه کعبه نظر کند و به رکنی که حج را ٔالسود در
آن است رو نماید و حمد و ثنای خـداونـد را بـجا آورد و نـعمتهای
الهی را به خاطر بیاورد ٬آن گاه این ذـکرها را بگوید:
هلل أـک َْب ُر" هفت مرتبه.
"ا ُ
هلل" هفت مرتبه.
" َا َ
لح ْمدُ ِ
هلل" هفت مرتبه.
" ٰال ِا ٰل َه ِا َّال ٱ ُ

حدَ ُه ٰال شَ َ
ـحیی
ـح ْمدُ ُی ْ
ریک لَ ُه ٬لَ ُه ٱل ُمل ْ ُک َولَ ُه ٱلْ َ
هلل َو ْ
" ٰال ِٕالٰ َه ِا َّال ٱ ُ
ْ
یر"
ح ٌّی ٰال ی َ ُم ُ
َو ُی ُ
میت َوهُ َو َ
َلی ک ُِّل شَ ی ٍء قَ ِد ٌ
وت ِبیَ ِد ِه ٱلخَ ْی ُر َوهُ َو ع ٰ

سه مرتبه.
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آن گاه صلوات بر مح ّمد و آل مح ّمد بفرستد و بگوید:
هلل
َـلی ٰمـا َأبْـالٰنٰا َوٱلْ َ
َلی ٰما هَدٰ انٰا َوٱلْ َ
ـح ْمدُ ِ
ح ْمدُ ِ
"ا ُ
هلل ع ٰ
هلل أـ ْک َب ُر ع ٰ
ْ
َ
هلل ٱلْ َح ِّی ٱلدّٰ ا ِئم" سه مرتبه.
وم َوٱلْ َ
ح ْمدُ ِ
ٱل َح ِّی ٱلقیُّ ِ
ِ
پس بگوید:
ح َّمدًا عَبْدُ ُه َو َر ُسولُ ُه ٰال نَ ْعبُدُ ِٕا ّٰال
هلل َو َأشْ َهدُ َأ َّن مُ َ
َ"أشْ َهدُ َأ ْن ٰال ِالٰ َه ِٕا َّال ٱ ُ
ین َولَ ْو ک َِر َه ٱ ْل ُمشْ ِرکُو َن" سه مرتبه.
صین لَ ُه ٱلدّ َ
ِایّٰا ُه ُمخْ ِل َ
پس بگوید:
َ
َ
ین فِی ٱلدُّ ْن ٰیا َوٱ ۤال ِخ َر ِة" سه
" َال ّلٰ ُه َّم ِٕانّی أ ْسأل ُ َک ٱل ْ َع ْف َو َوٱلْ ٰعا ِف َی َة َوٱ ْل َی ِق َ

مرتبه.

پس بگوید:
هلل َأ ـ ْک َب ُر" صد مرتبه.
"ا ُ

هلل" صد مرتبه.
" ٰال ِالٰ َه ِٕا َّال ٱ ُ
هلل" صد مرتبه.
" َالْ َ
ح ْمدُ ِ
"س ْب ٰح َ
هلل" صد مرتبه.
ُ
ان ٱ ِ

پس بگوید:
ب
حـدَ ُه َأ ْن َ
حدَ ُه َو ْ
هلل َو ْ
ـص َر عَـبْدَ ُه َو َغـلَ َ
ـج زَ َوعْـدَ ُه َو َن َ
" ٰال ِا ٰل َه ِا َّال ٱ ُ
ٰ
ْ َٔ
ـار ْک لی فِـی
ح ْمدُ َو ْ
حدَ ُهَ ٬ف َل ُه ٱل ْ ُمل ْ ُک َولَ ُه ٱلْ َ
اب َو ْ
ٱال ْح زٰ َ
حدَ ُهَ ٬اللّ ُه َّم ٰب ِ
ـن ظُـلْ َم ِة َ
ٱلق ْـب ِر
ـه َّم ِٕانّـی َأعُـوذُ ب ِ َک ِم ْ
تَ ٬اللّٰ ُ
ت َوفیم ٰا ب َ ْعدَ ٱل ْ َم ْو ِ
ٱل ْ َم ْو ِ
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َو َو ْحشَ ِت ِهَ ٬اللّٰ ُه َّم َأ ِظلَّ نی فی ِظ ِّل َع ْر ِش َک یَ ْو َم ٰال ِظ َّل ِٕا ّٰال ِظل ُّ َک".

مکرر ٬دین و جان و خاندان و مال خود را به خداوند
و به طور ّ

عالم بسپارد و سپس بگوید:
َـضیع َو ٰدا ئِـ ُع ُه دیـنی
ٱلرحـی َم ٱلَّـذی ٰال ت
ٱلر ْ
ُ
َ"أ ْستَ ْو ِد ُع ٱ َ
ح ٰم َن َّ
هلل َّ
َلی
َونَفْسی َو َأهْلیَ ٬اللّٰ ُه َّم ْ
َلی ِکتٰاب ِ َک َو ُس نَّ ِة نَبِی ِّ َک َوت ََوفَّ نی ع ٰ
ٱستَعْ ِملْ نی ع ٰ
ِم َّلتِ ِه َوأ ِع ْذنی مِ َن ٱ ْل ِف ْت نَ ِة".
آن گاه بگوید:
هلل َأ ـ ْک َب ُر" سه مرتبه.
"ا ُ

و دعای گذشته را دو بار تک رار کند ٬سپس یک بار تکبیر بگوید و

باز دعا را بخواند و اـگر تمام این عمل را نتواند انجام دهد هر قدر که
میتواند بخواند.
مستحب است در حالی که بر روی کوه صفا نشسته رو
همچنین
ّ
به کعبه نماید و این دعا را بخواند:
" َاللّٰ ُه َّم ٱ ْغ ِف ْر لی ک َُّل ذَنْ ٍب َأذْ َن ْبتُ ُه َق ُّ
ت فَعُدْ َعلَ َّی ِبالْ َم ْغ ِف َر ِة
ط فَ ِٕا ْن عُدْ ُ
ت َأهْلُ ُه فَ ِٕان َّ َک ٕا ْن تَفْعَ ْل
ٱلرحی ُمَ ٬اللّٰ ُه َّم ٱفْعَ ْل بی مٰا َأنْ َ
فَ ِٕان َّ َک َأنْ َ
ت ٱلْغَفُ ُ
ور َّ
ت َغ نِ ٌّی ع َْن ع َٰذابـی َو َأنَـا
ح ْم نی و ِٕا ْن تُعَ ِّذبْ نی فَ َأنْ َ
بی مٰا َأنْ َ
ت َأهْلُ ُه ت َْر َ
ح ْم نیَ ٬اللّٰ ُه َّم ٰال
ح َمتِ ِه ِا ْر َ
لی َر ْ
لی َر ْ
ح َمت ِ َکَ ٬فیٰا مَ ْن َأنَا ُم ْحتٰ ٌ
ُم ْحتٰ ٌ
اج ِٕا ٰ
اج ِٕا ٰ
تَفْعَ ْل بی مٰا َأ َنا َأهْلُ ُه فَ ِٕان َّ َک ٕا ْن تَفْعَ ْل بی مٰا َأ َنا َأهْلُ ُه تُعَ ِّذبْ نی َولَ ْم تَظْلِ ْم نی٬
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ت َأتَّقی عَدْ ل َ َک َو ٰال َأ ٰخ ُ
ور
َأ ْص َب ْح ُ
اف َج ْو َر َکَ ٬ف ٰیا َم ْن هُ َو عَدْ ٌل ٰال یَ ُ
ـج ُ
ح ْم نی"
ِا ْر َ
پس بگوید:

خیب ٰسا ئِلُ ُه َو ٰال َی نْفَدُ نٰا ئِلُ ُهَ ٬ص ِّ
آل
َـلی مُـ َ
" ٰیا مَ ْن ٰال َی ُ
ح َّم ٍد َو ِ
ـل ع ٰ
َ
ٰ
ح َمت ِ َک".
ار ِب َر ْ
مُ َ
ح َّم ٍدَ ٬وأ ِج ْرنی مِ َن ال نّ ِ
و در حدیث شریف وارد شده است که هر کس بخواهد مـال او

زیاد شود باید زیاد بر کوه صفا بـماند و هـنگامی کـه از صـفا پـایین
متوجه خانه کعبه شود و بگوید:
میآید بر پ ّله چهارم بایستد و ّ
ٰ
َ
ـر َبتِ ِه َو َو ْحشَ ـتِ ِه
اب ٱ ْل َق ْب ِر َو ِف ْت َنتِ ِه َو ُغ ْ
" َاللّ ُه َّم ِٕانّی أعُوذُ ب ِ َک مِ ْن ع َٰذ ِ
َوظُلْ َمتِ ِه َو ضی ِق ِه َو َض نْکِ ِهَ ٬اللّٰ ُه َّم َأ ِظلَّ نی فی ِظ ِّل َع ْر ِش َک یَ ْو َم ٰال ِظ َّل ِٕا ّٰال
ظِل ُّ َک".
سپس از پلّه چهارم پایین بیاید و احـ رامـی را از روی کـمر خـود

بردارد و بگوید:
َ
َ
ْ
" ٰیا َر َّ ْ
ـن
لی ِبالعَفْ ِوٰ ٬یا مَ ْ
ب ٱلعَفْ ِوٰ ٬یا مَ ْن أ َم َر ِبالعَفْ ِوٰ ٬یا مَ ْن هُ َو أ ْو ٰ
ـریب یٰـا
جوا ُد یٰا کَری ُم یٰا َق
ُ
ُی ُ
ثیب َعلَی ٱلْعَفْ ِوَ ٬الْعَفْ َو َالْعَفْ َو َالْعَفْ َو ٬یٰا َ
ٱستَعْ ِملْ نی ِب طٰا َعت ِ َک َو َم ْر ٰضات ِ َک".
بَعیدُ ُ ٬ا ْر ُد ْد َعلَ َّی نِعْ َمت َ َک َو ْ
مستحب است انسان با پای پیاده سعی نماید و در راه
مسأله (738
ّ

مسـتحب است در
رفتن حالت اعتدال را رعایت کند ٬و ب رای مـردها
ّ
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محلّی که در گذشته بازار عطّاران بوده و در حال حاضر ابتدا و انتهای
آن با چ راغ سبزرنگی مشخّ ص شده هروله نمایند ٬یـعنی مـانند شـتر
تند راه بروند و اـگر سواره باشند این فاصله را قدری تندتر طی کنند٬
مستحب است در
مستحب نیست .و ب رای مرد
ولی هروله ب رای زنها
ّ
ّ
طول مسیری که هروله میکند بگوید:
ح َّم ٍد َو َأهْ ِل َب ْیتِ ِهَ ٬اللّٰ ُه َّم
َلی مُ َ
هلل َو ِبا ِ
ِ"ب ْس ِم ٱ ِ
هلل َأ ـ ْک َب ُرَ ٬و َصلَّی ٱ ُ
هلل َوٱ ُ
هلل ع ٰ
ـل ْ َٔ
ٱالعَـزُّ ْ َٔ
ت ْ َٔ
ٱال َج ُّ
ْـر ُم٬
اوزْ َع ّمٰا تَـ ْعلَ ْم ِٕان َّ َک َأنْ َ
ٱر َ
ح ْم َوت َٰج َ
ٱ ْغ ِفر َو ْ
ٱال ـک َ
َوٱهْ ِدنی لِلَّتی هِ َی َأقْ َو ُمَ ٬اللّٰ ُه َّم ِٕا َّن َع َملی َض ٌ
عیف فَ ٰضا ِع ْف ُه لی َو َت َقبَّلْ ُه
ـن
مِ نّیَ ٬اللّٰ ُه َّم ل َ َک َس ْعیی َوب ِ َک َ
ح ْولی َوقُ َّوتی ٬تَ َقبَّ ْل مِ نّی َع َملی یٰا مَ ْ
قین".
یَ ْقبَ ُل َع َم َل ٱ ْل ُم َّت َ
و هنگامی که از ّ
محل بازار ع ّطاران گذشت  ٬بگوید:
وٱلجو ِدِ ٬ا ْغ ِف ْر لی ذُنُ ْوبی٬
" ٰیا ذَا ٱلْ َم ِّن َوٱلفَ ْض ِل َوٱ ْلک ََر ِم َوٱلْن َّ ْع ٰما ِء
ُ
ت".
وب ِٕا ّٰال َأنْ َ
ِانَّ ُه ٰال َی ْغ ِف ُر ٱلْ ُّذنُ َ

و هنگامی که به مروه رسید باالی آن برود وهمان اعـمالی را کـه

در صفا انجام داد ٬بجا آورد و دعاهای آنجا را به همان ترتیبی که ذـکر
شد ٬بخواند و پس از آن بگوید:
ب ٱل ْ َعفْ َوٰ ٬یا َم ْن ی ُ ْع طی عَـلَی
" َاللّٰ ُه َّم ٰیا َم ْن َأ َم َر ِبال ْ َعفْ ِوٰ ٬یا َم ْن ُی ِح ُّ
ب ٱل ْ َعفْ ِوَ ٬ال ْ َعفْ َو َال ْ َعفْ َو َال ْ َعفْ َو".
ٱل ْ َعفْ ِوٰ ٬یا َم ْن ی َ ْعفُو َعلَی ٱل ْ َعفْ ِوٰ ٬یا َر َّ
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مستحب است کوشش کند تا هنگام سـعی کـردن گـریه کـند و
و
ّ
بسیار دعا کند و این دعا را بخواند:
ال َو ِصدْ َق ٱل ِّن َّی ِة فِی
َلی ک ُِّل ٰ
" َاللّٰ ُه َّم ِٕانّی َأ ْس َأل ُ َک ُ
ح ٍ
ح ْس َن ٱل ظَّ ِن ب ِ َک ع ٰ
ٱلْتَّ َوـک ُِّل َعلَی ْ َک".

فصل پنجم:
تقصیر
تقصیر در لغت به معنای کوتاه کردن است .در مسایل مربوط بـه
حج  ٬مقصود از آن  ٬کوتاه کردن قدری از ناخن یا موی سر یـا مـوی
ّ
صورت است.

مسأله  (739پنجمین عمل واجب در عمره که باید پس از سعی
انجام شود تقصیر کردن است  ٬یعنی چیدن مقداری از ناخن یا موی
سر یا موی صورت ؛ و احتیاط واجب این است که در تقصیر تنها به
چیدن ناخن اـکتفا نشود و اـگر مـیخواهـد نـاخن بگـیرد ٬قـبل از آن
مقداری از موی سر یا صورت را بچیند.
مسأله  (740در تقصیر الزم نیست خود انسان موی خود را کوتاه
ـکند ٬بلکه میتواند از شخص دیگری که محرم نیست بخواهد تا این
ـکار را برایش انجام دهد ٬ولی خودش باید ّنیت تـقصیر کـند و بـهتر

است کسی هم که تقصیر میکند ٬نیّت کند.
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مسأله  (741کسی که خود مـحرم است و هـنوز تـقصیر نکـرده
نمیتواند موی شخص دیگری را برای تقصیر کوتاه کند و اـگر کـوتاه
ـکند ٬کفایت چنین تقصیری مـحل اشکـال است  ٬ولی گـرفتن نـاخن
دیگری به عنوان تقصیر ب رای وی جایز است.
مسأله  (742در تقصیر اـکتفا نمودن به کوتاه کردن موی زیر بغل
وـمانند آن مشکل است.
مسأله  (743در تقصیر کندن مو کافی نیست  ٬بلکه مالـک کـوتاه
ـکردن مو با هر وسیله و اب زاری است ؛ بنابر این کسی که عمدًا به جای
ـکوتاه کردن مو آن را بکـند ٬در احـ رام بـاقی است و بـاید بـا تـقصیر
صحیح از اح رام خارج شود.
مسأله  (744در عمره تمتّع ب رای تقصیر ٬ت راشـیدن سـر کـفایت
نمیکند ٬بلکه حرام است و اـگر از روی علم و عمد این کار را بکند
باید یک گوسفند کفاره بدهد.
نـیت خـالص بـ رای
مسأله  (745تقصیر عبادت است و باید بـا ّ

خداوند متعال انجام شود ٬بنابر این اـگر کسی این عمل را از روی ریا
و خودنمایی انجام دهد یا رضایت کسـی غـیر از خـداونـد را در آن
دخالت دهد ٬عالوه بر آن که گناه کرده تقصیرش باطل است و بـاید
مجدّ دًا با ّنیت خالص آن را انجام دهد.

مسأله  (746اـگر کسی در عمره تمتّع عمدًا تقصیر را ترک کند و
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حج اح رام ببندد ٬بنابر اقوی عـمره او بـاطل مـیشود و ظـاه رًا
ب رای ّ

حج اف راد میشود .بـنابر ایـن بـاید پس از اعـمال
وظیفه او تبدیل به ّ
حج  ٬عمره مفرده انجام دهد و اـگر حجةاالسالم بجا مـیآورد ٬بـنابر
ّ

حـج را اعـاده کـند .و تـرک تـقصیر از روی
احتیاط واجب سال بعد
ّ

ناآـگاهی به مسأله نیز همین حکم را دارد.

مسأله  (747اـگر کسی تقصیر را از روی ریا انجام دهد و آن را به
قصد قربت اعاده نکند ٬حکـم تـرک تـقصیر از روی عـمد را دارد و
حج محرم شود٬
عمرهاش باطل است و اـگر بدون اعاده تقصیر برای ّ

حج شده است.
حکم کسی را دارد که بدون تقصیر وارد اعمال ّ
مسأله  (748اـگر کسی به ع ّلت ناآـگاهی نسبت به مسأله  ٬در عمره
حـج
تمتّع به جای کوتاه کردن مو ٬چند مو را بکـند و پس از احـرام
ّ
متوجه شود ٬حکم کسی را دارد که تقصیر را عمدًا ترک کرده است.
ّ
مسأله  (749تقصیر ّ
محل معیّنی ندارد ٬بنابر این الزم نیست انسان

پس از پایان سعی در همانجا تقصیر کند ٬بلکه میتواند بـه مـنزل و
ّ
محل است راحت خود برود و در آن جا تقصیر کند.

شخص محرم تقصیر کرد٬
مسأله  (750در عمره تمتّع پس از آن که
ِ

محرماتی که با اح رام بستن بر او ح رام شده بود ـ حـتّی مسـایل
تمام ّ
جنسی ـ حالل میشود ٬ولی ت راشیدن سر تفصیلی دارد که در مسأله
 760خواهد آمد.
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مسأله  (751در عمره تم ّتع  ٬تقصیر آخرین عمل است و طواف
نساء واجب نیست ؛ ولی اـگر کسی بخواهـد احـتیاط کـند ٬مـیتوانـد
طواف نساء و نماز آن را رجا ًء ـ یعنی به امید این که شـاید مـطلوب
خداوند متعال باشد ـ بجا بیاورد.
مسأله  (752اـگر کسی پس از طواف عمره  ٬به علت ندانستن مسأله
بی آن که نماز طواف و سعی را بجا بیاورد ٬تقصیر نماید ٬باید نماز و
سعی را انجام دهد و احتیاطًا تقصیر را هم اعاده نماید.
مسأله  (753اـگر پس از طواف عمره مفرده از روی فراموشی بی آن
ـکه نماز طواف و سعی را بجا بیاورد تقصیر نـماید ٬بـاید مـثل مسأله
قبل عمل نماید ولی اـگر در عمره تمتع باشد ٬اعاده تقصیر پس از بجا
آوردن نماز و سعی الزم نـیست ولی بـنابر احـتیاط واجب بـاید یک
ـگاو کفاره بدهد.
مسأله  (754اـگر کسی در عمره مفرده عمدًا یا به علّت ناآـگاهی یا
ف راموشی  ٬تقصیر را ترک کند ٬باید هر کجا که یادش آمد تقصیر کـند
حتی اـگر در وطنش باشد و اـگر بدون تقصیر ٬طواف نساء انجام داده ٬
باید احتیاطًا طواف نساء و نماز آن را نیز اعاده کـند و اـگـر خـودش
نمیتواند برای اعاده آن بازگردد ٬باید نایب بگیرد.
مسأله  (755اـگر کسی در اثنای سعی  ٬تقصیر نماید ٬چنانچه از ّاول

سعی قصد داشته کمتر از هفت شوط سعی کند ٬باید سعی و تقصیر
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را اعاده کند ٬ولی اـگر چنین قصدی نداشـته  ٬در صـورتی کـه عـمدًا
تقصیر کرده باشد باید سعی را تمام کند و تقصیر را اعاده نماید ٬و اـگر
از روی ف راموشی یا ندانستن مسأله تقصیر کرده بـاشد ٬پس از اتـمام
سعی احتیاطًا تقصیر را هم اعاده کند مگر این کـه در عـمره تـمتع از
روی ف راموشی در اثنای سعی تقصیر کرده باشد که در ایـن صـورت
اتمام سعی کافی است و اعاده تقصیر الزم نیست ولی بـنابر احـتیاط
واجب باید یک گاو کفاره بدهد.
حـج
مسأله  (756اـگر کسی پس از عمره تمتّع هنگامی که ب رای
ّ
اح رام بست یادش آمد که تقصیر را انـجام نـداده  ٬عـمرهاش صـحیح
است ولی احتیاط واجب آن است که یک گوسفند فدیه بدهد.
مسأله  (757کسی که به علّت ناآـگاهی به مسأله تقصیر را بـاطل
محرمات اح رام را انـجام داده  ٬جـز در مـورد
انجام داده و پس از آن ّ
صید ٬کفّاره ب راو واجب نیست.

مسأله  (758اـگر پس از تقصیر شک کند که آیا آن را صحیح انجام
تـوجه
داده یا نه  ٬در صورتی که هنگام عمل آـگـاه بـه مسأله بـوده و ّ
شک خود اعتنا نکند.
داشته که عمل را صحیح انجام دهد ٬به ّ

فصل ششم:
مسایل مربوط به فاصله میان
ج
عمره و ح ّ
حج
مسأله  (759حاجی نباید پس از انجام عمره تمتّع و پیش از ّ
ّ
مـحل
صـحت آن
تم ّتع  ٬عمره مفرده بجا بیاورد و اـگـر انـجام دهـد٬
ّ
حج تمتّع نمیزند.
اشکال است  ٬ولی ضرری به عمره و ّ

مسأله  (760اـگر عمره تمتع در ماه شوال انجام داده شود ٬ت راشیدن

سر تا  30روز پس از عید فطر جایز است  ٬اما بعد از آن بنابر احتیاط
نباید به مقداری از موی سر ت راشیده شود که عرفًا بگویند حلق کرده
است و در صورت ت راشیدن  ٬اـگر از روی عـلم و عـمد بـاشد ٬بـنابر
احتیاط یک گوسفند کفاره دارد.
مسأله  (761خارج شدن از مکّه پس از عمره تمتّع جایز نیست و
حـج مـحرم
اـگر ضرورتی ب رای خروج از مکه پیش آمـد بـاید بـ رای ّ
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شوند و با حالت احرام از مکّه بیرون روند مگر این که احـ رام بسـتن
برای حج موجب حرج و مشقت گردد که در این صورت میتوانـند
بدون احرام از مکه خـارج شـوند و در تشـخیص ضـرورت  ٬مـالـک
قضاوت عرف است .بنابر احتیاط واجب در اثنای عمره تمتع و قبل
از تقصیر نیز خروج از مکه جایز نیست.
حج که میخواهند بدون احـرام
مسأله  (762خدمه کاروانهای ّ

منی بروند و نمیتوانند در آنجا با حـالت احـ رام
بستن به عرفات و ٰ
باشند ٬میتوانند برای ورود به مکّه  ٬عمره مفرده انجام دهند و بـرای
حج  ٬محرم نشوند و آخرین باری که قصد ورود به مکه را دارند ٬بـه
ّ

میقات رفته و ب رای عمره تمتع محرم شوند .و اـگـر بـا احـرام عـمره
تمتع وارد مکه شده باشند و اـکنون رفتن به عرفات و منی ب رای آنان
ضروری باشد ٬باید محرم به احرام حج شوند و سپس از مکه خارج
شوند مگر این که احرام بستن برای آنـان حـرجـی بـاشد کـه در ایـن
صورت الزم نیست.
مسأله  (763اـگر کسی پس از عمره تمتّع بدون ضرورت و بدون
اح رام بستن از مکّه بیرون برود ٬در صورتی که در همان ماه قمری که
عمره تمتّع را انجام داده به مکّه برگردد ٬الزم نیست پیش از ورود به
مکّه ب رای عمره تمتّع اح رام ببندد ٬ولی اـگر در مـاه دیگـری بـه مکّـه
بازگردد ٬واجب است به میقات رفته و برای عمره تمتع احرام بـبندد

حج
فاصله میان عمره و ّ
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و اعمال عمره را انجام دهد و احتیاط واجب آن است که یک طواف
نساء ب رای عمره ّاول بجا آورد و اـگر عمره تمتع را بجا نیاورد ٬حج او
صحیح نیست.

حج  ٬رفتن به مـناطق
مسأله  (764در فاصله میان عمره تمتّع و ّ

متّصل به مکّه مانند غار ح را و جبلالنّور مانعی ندارد.

حج تم ّتع از طرف دیگری نایب
مسأله  (765کسی که برای انجام ّ

شده نیز نباید پس از عمره تمتّع بدون ضرورت از مکّه خارج شود و
حـج احـرام بـبندد ٬ولی چـنانچه بـدون
اـگر بیرون رفت بـاید بـ رای ّ
ضرورت یا بدون اح رام نیز از مکه خارج شود ٬به نیابت او ضـرری

نمیرساند.
مسأله  (766پس از انجام اعمال عمره تمتّع با آن که شخص از
احرام خارج شده ولی شکار در حرم و قطع درختان و گیاهان حرم به
محرمات اح رام گذشت همچنان بر او حرام است.
تفصیلی که در ّ

مسأله  (767اـگر کسی پس از انجام دادن عمره تمتع  ٬از روی عمد

یا فراموشی و یا به علت ندانستن مسأله و یا به جهت عذری  ٬بـرای
حج تمتع احرام نبندد تا وقت آن فوت شود ٬وظیفهای ندارد و تمام
محرمات اح رام بر وی حالل است  ٬اـگرچه در صورتی که از روی علم
و عمد و بدون عذر احرام حج نبسته باشد ٬معصیتکار است.

سوم:
بخش ّ

حج تم تّع
اعمال ّ

اول:
فصل ّ
ج تمتّع
احرام ح ّ
مسأله  (768کسی که عمره تمتع را بجا آورده است  ٬واجب است
حج تم ّتع احرام ببندد.
پس از انجام عمره تم ّتع  ٬ب رای ّ

حج تمتّع باید در یک سال و هر دو در
مسأله  (769عمره تمتّع و ّ

ذیحجه واقع شوند ٬بنابر ایـن
شوال  ٬ذیقعده و
ّ
ماههای ّ
حج یعنی ّ
حج تمتّع را در سال دیگـری
اـگر کسی عمره تمتّع را در یک سال و ّ

حـج
انجام دهد ٬صحیح نیست  ٬همچنان که اـگر در غـیر از مـاههای
ّ
حج
بقیه اعمال عمره و اعمال ّ
ب رای عمره تم ّتع محرم شود ٬ح ّتی اـگر ّ
حج انجام دهد ٬صحیح نیست.
را در ماههای ّ
حج تمتّع شک کند که
مسأله  (770اـگر پس از محرم شدن ب رای ّ

عمره تمتّع را بجا آورده یانه  ٬یا شک کند که آن را صحیح انجام داده
شک خود اعتنا نکند و عملش صحیح است.
یا نه  ٬به ّ
حج تمتّع محرم شود هرگاه
مسأله  (771کسی که میخواهد ب رای ّ
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حج  ٬ل ّبیکهای واجب را بگـوید مـحرم شـده است و
به قصد انجام ّ
حج نیست.
حج چیزی جدا از قصد ّ
قصد احرام ّ
حج ٬
کیفیت اح رام بستن  ٬ل ّبیک گفتن و احکام احرام ّ
مسأله ّ (772

مات احـرام
محر ِ
همان مسایلی است که در باب احرام عمره گذشتّ .

محرماتی که در آنجـا مـوجب
عمره در اح رام ّ
حج نیز ح رام است و ّ
حج نیز موجب کفّاره است.
ـکفّاره بود در اح رام ّ

موسع و تا زمانی است که بتواند
مسأله  (773وقت اح رام ّ
حج ّ ٬

پس از اح رام به وقوف اختیاری عرفه برسد و نمیتوانـد احـ رام را از
آن زمان به تأخیر بیندازد.
مستحب است در روز ترویه یعنی روز هشتم مـاه
مسأله (774
ّ
حج احرام ببندد و احتیاط مستحب آن است که زودتر
ّ
ذیحجه ب رای ّ
از سه روز پیش از ترویه  ٬اح رام نبندد.
مسأله ّ (775
حج  ٬شهر مکّه است و هر جای مکّه که
محل اح رام ّ

باشد هرچند در محلّههای تازه ساز آن اـگر عـرفًا جـزء مکّـه بـاشد٬
میتواند مُحرم شود ٬ولی احتیاط واجب آن است کـه در مـناطقی از
مسـتحب است در
مکه که خارج از حرم واقع شده  ٬محرم نشوند .و
ّ

 cاحرام ببندد.
 cیا حجراسماعیل defg
مقام اب راهیم defg

مسأله  (776احرام بستن از جایی که انسان شک دارد آیا عرفًا جزء

حج تمتّع
احرام ّ
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مکّه محسوب میشود یا نه  ٬کفایت نمیکند.
مسأله  (777اـگر ف راموش کند که در مکّه محرم شود و بدون احرام
به عرفات برود ٬باید به مکّه برگردد و از آنجا محرم شود و اـگر بـه
دلیل تنگی وقت یا عذر دیگری برگشتن بـه مکّـه مـمکن نـباشد ٬از
همانجا که هست محرم شود.
حج یادش بیاید که احـرام
مسأله  (778اـگر پس از پایان اعمال ّ
حجش صحیح است ٬ولی اـگر پس از وقوف به عرفات
نبسته  ٬ظاه رًا ّ
متوجه شـود کـه احـ رام نـبسته  ٬بـنابر احـتیاط
و پیش از پایان اعمال
ّ
حـجش واجب
حج را تمام کند و اـگر ّ
واجب همانجا محرم شود و ّ
بوده  ٬بنابر احتیاط واجب آن را در سال بعد اعاده کند.
مسأله  (779کسی که به علّت ندانستن مسأله اح رام نبسته  ٬حکم
ـکسی را دارد که به علّت فراموشی  ٬احرام بستن را ترک کرده است.
مسأله  (780اـگر کسی از روی علم و عمد ٬احرام را تا زمان فوت
حجش باطل میشود.
وقوف در عرفات و مشعر ترک کندّ ٬
حج پس از وقوفین و پیش از اتمام
مسأله  (781اـگر کسی در اح رام ّ
متوجه شود که تلبیه را غلط گفته  ٬بنابر احتیاط واجب در
حج
ّ
اعمال ّ
همان جا که هست تلبیه بگوید و حج را تمام کند و چنانچه حـج او
حج اـکتفا نکند.
واجب بوده  ٬به این ّ
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مستحبات احرام حج
ّ

حج
مسأله  (782اموری که در اح رام عمره
ّ
مستحب است در اح رام ّ
مسـتحب است پس از ایـن کـه حـاجی
مستحب است .همچنین
نیز
ّ
ّ
اح رام بست و از مکّه بیرون آمد و ُمشرف بر ابطح شد با صدای بلند
منی کرد ٬بگوید:
ّلبیک بگوید ٬و چون رو به سوی ٰ
ٰاک َأ ْر ُجو َو ِٕا ّی َ
" َاللّٰ ُه َّم ِٕا ّی َ
ٰاک َأ ْدعُو فَبَلِّغْنی َأمَلی َو َأ ْصلِ ْح لی َع َملی".
و با تن و دل آرام همراه با تسبیح و ذـکر حـق تـعالی راه بـرود و

منی رسید بگوید:
چون به سرزمین ٰ
هلل ٱلَّـذی َأ ْقـدَ َم نی ٰها ٰصـا ِلحًا فـی عٰـا ِف َی ٍة َوبَـلَّغَنی هٰ َ
ـذا
" َالْـ َ
ح ْمدُ ِ
ٱلْ َمک َ
ٰان".

پس بگوید:
ٰ
ک فَ َأ ْس َأل ُ َک
نی َوهِ َی مِ ّمٰا َم َن ن َ
ٰاس ِ
ْت ِب ِه َع َل ْی نٰا مِ َن ٱلْ َم ن ِ
" َاللّ ُه َّم هِٰذ ِه مِ ٰ
َلی َأ ْن ِبیٰا ئ ِ َک فَ ِٕانَّ ٰما َأنَا َعبْدُ َک َوفی َقبْ َضت ِ َک".
أ ْن تَ ُم َّن َعلَ َّی بِ ٰما َم َن ن َ
ْت ع ٰ
منی باشد و بـه اطـاعت
و
ّ
مستحب است حاجی شب عرفه  ٬در ٰ
خداوند بپردازد ٬و بهتر است کـه عـبادتها و خـصوصًا نـمازها را در
مسجد خیف بجا آورد ٬و چون نماز صبح را خواند تا طـلوع آفـتاب
تعقیب بگوید آنگاه به سوی عرفات روانه شود ٬و اـگر بخواهد پس از
طلوع صبح به سوی عرفات برود مانعی ندارد ٬ولی سـ ّنت آن است
ـکه تا آفتاب طلوع نکرده از وادی مُ َح َّس ر نگذرد .و روانه شدن پیش از

حج تمتّع
احرام ّ
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مستحب است هـنگامی کـه حـاجی بـه سـوی
صبح مکروه است .و
ّ
عرفات رو میکند این دعا را بخواند:
ت َو ِٕایّ َ
تَ ٬أ ْس َأل ُ َک َأ ْن
ج َه َک َأ َر ْد ُ
ٰاک ٱ ْعت َ َمدْ ُ
" َاللّٰ ُه َّم ِٕالَی ْ َک َص َمدْ ُ
ت َو َو ْ
َـج َعلَ نی مِـ َّم ْن
ـاجتی َو َأ ْن ت ْ
ح َ
حلَتی َو َأ ْن تَ ْق ِض َی لی ٰ
ار َک لی فی ِر ْ
ُتبٰ ِ
ُتبٰاهی ِب ِه ٱلْیَ ْو َم مَ ْن هُ َو َأفْ َض ُل مِ نّی".

دوم:
فصل ّ
وقوف در عرفات
حج تمتّع  ٬وقوف در عرفات است .عـرفات
دومین عمل واجب ّ
ّ

نام سرزمین معروفی است در شرق شهر مکّه که حدّ و مرز آن معلوم
و مشخّ ص است.
مسأله  (783وقوف در عرفات ٬عبادت است و باید با قصد قربت
و خالصانه ب رای خداوند انجام شود.
مسأله  (784مقصود از وقوف در عرفات آن است که حاجی در آن
سرزمین باشد ٬خواه سواره باشد یا پیاده  ٬نشسته باشد یا خوابیده یـا
در حال راه رفتن.
مسأله  (785حـدودی کـه بـ رای سـرزمین عـرفات و هـمچنین
منی تعیین شـده  ٬چـنانچه مـورد اطـمینان یـا تـصدیق
مشع رالح رام و ٰ

اهل محل باشد ٬معتبر است.

مسأله  (786بنابر احتیاط واجب ٬وقت وقوف در عرفات از بعد از
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ذیحجة تا غروب شرعی همان روز یـعنی وقت
ظهر شرعی روز نهم
ّ
نماز مغرب است .این وقت را وقت وقوف اختیاری عرفات مـیگویند
و جایز نیست حاجی آمدن به عرفات را به تأخیر بیندازد و عصر بیاید.
مسأله  (787اـگر حاجی به عبادت اشتغال داشته باشد میتواند
وقوف در عرفات را از ّاول ظهر به اندازه بجا آوردن نماز ظهر و عصر

به تأخیر بیندازد ٬ولی اـگر مشغول به عبادت نباشد احـتیاط آن است
ـکه حتّی به اندازه نماز ظهر و عصر هم وقوف در عرفات را به تأخیر

نیندازد.
مسأله  (788احتیاط آن است که حاجی در مجموع بعد از ظهر روز
نهم تا غروب در عرفات باشد ٬ولی بودن در تمام این زمان رکن نیست
حج باطل شود ٬بنابر این اـگر کسی پس از ظهر مقدار کمی
ـکه با ترک آن ّ
حج او
در عرفات تو ّقف کند و برود یا هنگام عصر بیاید و تو ّقف کندّ ٬
صحیح است ٬اـگرچه توقّف نکردن از روی علم و عمد باشد.

مسأله  (789آنچه در وقوف رکن است  ٬این است که وقوف صدق
ـکند ٬یعنی به اندازهای بماند که گفته شـود قـدری در عـرفات مـانده
هرچند خیلی کم باشد ٬مثالً یک یا دو دقـیقه ؛ بـنابر ایـن تـرک رکـن
مربوط به کسی است که اصالً به عرفات نرود.
مسأله  (790اـگر کسی در تمام وقت وقوف بی هوش یا در خواب
باشد ٬وقوفش باطل است مگر این کـه قـبل از خـواب نـیت وقـوف
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ـکرده باشد.
مسأله  (791اـگر کسی از روی علم و عمد ٬وقوف رکنی عرفات را
ترک کند ٬یعنی از بعد از ظـهر تـا مـغرب اصـالً در عـرفات نـباشد٬
حجش باطل است و وقوف اضط راری عـرفات کـه وقت آن از شب
ّ
دهم تا طلوع فجر است  ٬کفایت نمیکند.
مسأله  (792اـگر کسی عمدًا پیش از غـروب شـرعی از حـدود
حـجش صـحیح است ولی
سرزمین عرفات بیرون رود و بازنگرددّ ٬
باید در روز عید یک شتر به عنوان کفّاره قربانی کند و احتیاط واجب
این است که قربانی در منی باشد .و اـگر نتواند قربانی کند باید هیجده
روز روزه بگیرد و میتواند این هیجده روز را در مکه یا در بین راه یا
مستحب آن است که این هیجده
در وطن خود روزه بگیرد و احتیاط
ّ
روز را پشت سر هم روزه بگیرد.
مسأله  (793اـگر کسی عمدًا پیش از غـروب شـرعی از حـدود
سرزمین عرفات بیرون برود و سپس پشـیمان شـود و بـرگردد و تـا
غروب تو ّقف کند ٬یا این که بدون پشیمان شدن برای انجام کاری به
عرفات برگردد ولی پس از بازگشت به عرفات با قصد قربت وقوف
نماید ٬اقوی آن است کـه کـفّاره بـر عـهدهاش نـیست  ٬ولی احـتیاط
مستحب این است که یک شتر کفّاره بدهد.
ّ

مسأله  (794اـگر کسی از روی ف راموشی پیش از غروب از عرفات
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بیرون برود ٬باید هرگاه یادش آمد به عرفات بـرگردد و اـگـر بـرنگشت
ـگناهکار است ولی کفاره ندارد و اـگر یادش نیامد ٬چیزی بـر عـهده او
نیست و در این حکم ٬جاهل به مسأله مانند ناسی و فراموش کار است.
مسأله  (795اـگر کسی به ع ّلت عذری مانند فراموشی و تنگی وقت
از ظهر نهم تا غروب شرعی هیچ جزئی از زمان را در عرفات نباشد٬
ـکافی است که مقداری هرچند اندک از شب عید ـ از غروب شرعی تا
طلوع فجر ـ را که وقت اضط راری وقوف در عرفات است ٬در عرفات
باشد.
مسأله  (796اـگر کسی به علّت عذر ٬وقوف روز نهم را درک نکرد و
شب دهم را هم عمدًا و بدون عذر در عرفات وقوف نکـند ٬ظـاه رًا
حج او باطل میشود ٬اـگرچه وقوف به مشعر را درک کند.
ّ
مسأله  (797اـگر کسی به ع ّلت فراموشی یا غفلت یا عذر دیگری ٬هم
وقوف به عرفات در روز نهم )وقوف اختیاری( و هـم وقـوف در شب
حـج او کـافی
دهم )وقوف اضطراری( را ترک کند ٬برای صحیح بـودن ّ
است که وقوف اختیاری مشعر را که توضیح آن خواهد آمد ٬درک کند.

مسأله  (798اـگر کسی تنها وقوف اختیاری عرفات را درک کند و
پس از آن به ع ّلت عذری مانند ِاغما و بیهوشی نتواند سایر اعـمال
حجش باطل و تبدیل به عمره مفرده مـیشود .و
حج را انجام دهدّ ٬
ّ

حج تمتّع واجب بوده و سـال ّاول اسـتطاعت اوست
اـگر وظیفهاش ّ
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حج را داشته باشد آن را
باید در آینده در صورتی که ش رایط وجوب ّ
مستقر شده باشد باید خودش
اعاده کند و اـگر استطاعت از قبل بر او
ّ

حج را اعاده کند.
و اـگر نمیتواند نایبش ّ

حج به علّت ترک وقوف باطل میشود
مسأله  (799در مواردی که ّ

حج ٬عمره مفرده بجا بیاورد و از احرام بیرون بیاید.
باید با همان احرام ّ

مستحبات وقوف در عرفات
ّ

مستحب است:
مسأله  (800در وقوف به عرفات امور زیر
ّ
 1ـ با طهارت بودن در حال وقوف.
 2ـ غسل نمودن ٬و بهتر است که غسل را نزدیک ظهر انجام دهد.
 3ـ آنچه موجب پریشانی حواس است از خود دور سازد تا آن که

متوجه خداوند متعال گردد.
قلبش ّ
 4ـ نسبت به قافلهای که از مکّه میآید وقوف شخص در طـرف
دست چپ کوه باشد.
 5ـ وقـوف او پـایین کـوه و در زمـین هـموار بـاشد ٬و در وقت
وقوف  ٬باال رفتن از کوه مکروه است.
 6ـ در ّاول وقت  ٬نماز ظهر و عصر را به یک اذان و دو اقامه بجا

آورد.

 7ـ قلب خود را به حضرت حق َّ
متوجه سازد و حمد
جل و عال ّ
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الهی و تهلیل و تمجید نماید و ثنای حضرت حق را بـجا آورد ٬پس
هلل أـکْ َب ُر" و صد مرتبه سوره "توحید" را بخواند و هر
از آن صد مرتبه "ا ُ

اندازه بتواند دعا کند و از شیطان رجیم به خداوند متعال پناه بـبرد و
این دعا را نیز بخواند:
ٰ
ـن
ار َو َأ ْو ِس ْع َعلَ َّی ِم ْ
ب ٱلْ َمشٰ ِ
" َاللّٰ ُه َّم َر َّ
اع ِر کُلِّ ٰها ف ُ َّک َر َق َبتی ِم َن ٱل نّ ِ
ِرزْ ق ِ َک ٱلْ َحالٰ ِل َوٱ ْد َر ْأ َع نّی شَ َّر فَ َس َق ِة ٱلْ ِج ِّن َو ْ ِٔ
ٱالنْ ِسَ ٬اللّٰ ُه َّم ٰال ت َْمک ُْر بی
َو ٰال تَخْدَ عْنی َو ٰال ت َْستَدْ ِر ْج نی ٰیا َأ ْس َم َع ّٰ
رین
عین َو ٰیا َأ ْب َص َر ٱل نّٰا ِظ َ
ٱلسا ِم َ
َـلی
ح َم ّٰ
بین َو ٰیا َأ ْر َ
اح َ
اس َ
مینَ ٬أ ْس َأل ُ َک َأ ْن ت َ
ٱلر ِ
َو ٰیا َأ ْس َر َع ٱ ْل ٰح ِ
ُصلِّ َی ع ٰ
ح َّم ٍد َو َأ ْن تَفْ َع َل بی ک َٰذا َوـک َٰذا".
آل مُ َ
مُ َ
ح َّم ٍد َو ِ
و به جای کذا و کذا حاجت خود را بر زبان جـاری کـند ٬سـپس

دست به سوی آسمان بلند کند و بگوید:
نیها لَ ْم َی ُض َّرنی ٰمـا َمـ نَ ْع َت نِی
ح َ
" َاللّٰ ُه َّم ٰ
اجتی ِٕالَی ْ َک ٱلَّتی ِٕا ْن َأ عْ َط ْی َت ٰ
ـن
َو ِٕا ْن َم َن ْع َت نی ٰها لَ ْم َی نْفَ ْع نی ٰما َأ عْـ َط ْی َت نیَ ٬أ ْس َأل ُ َک َخـالٰ َص َر َقـ َبتی ِم َ
ٰ
ٰ
اص َیتی ِبیَ ِد َک َو َأ َجلی بِعِل ْ ِم َکَ ٬أ ْس َأل ُ َک
ارَ ٬ال ّل ُه َّم ِٕانّی عَبْدُ َک َومِل ْ ُک ٰن ِ
ٱل نّ ِ
َأ ْن ت َُوفِّ َق نی لِ ٰما ُی ْر َ
ٰاسکِ َی ٱلَّـتی َأ َر ْیـتَ ٰها
ضیک َع نّی َو َأ ْن ت َُسلِّ َم ِم نّی َم ن ِ
ح َّمدًا َصلَّی
َخلیل َ َک ِٕا ْب ٰراهی َم َصلَ ٰو ُ
هلل َع َل ْی ِه َو َدلَلْ َ
ت َع َل ْی ٰها نَبِی َّ َک مُ َ
ات ٱ ِ
ُـم َر ُه
ٱج َعلْ نی مِـ َّم ْن َر
ضـیت عَـ َملَ ُه َو َأطَـلْ َ
َ
هلل َع َل ْی ِه َوآ ِل ِهَ ٬اللّٰ ُه َّم ْ
ٱ ُ
تع ْ
ت".
َو َأ ْح َی ْیتَ ُه ب َ ْعدَ ٱل ْ َم ْو ِ
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 8ـ این دعا را بخواند:
حدَ ُه ٰال شَ َ
ـحیی
ـح ْمدُ ُی ْ
ریک لَ ُه ٬لَ ُه ٱل ْ ُمل ْ ُک َولَ ُه ٱلْ َ
هلل َو ْ
" ٰال ِٕا ٰل َه ِٕا َّال ٱ ُ
ْ
یرَ ٬اللّٰ ُه َّم
ح ٌّی ٰال ی َ ُم ُ
و ُی ُ
میت َوهُ َو َ
ی ٍء قَ ِد ٌ
وت ِبیَ ِد ِه ٱلخَ ْی ُر َوهُ َو ع ٰ
َلی ک ُِّل شَ ِ
ول َوفَ ْو َق ٰما یَ ُق ُ
ول َو َخ ْیرًا مِ ّمٰا نَ ُق ُ
ح ْمدُ کَالَّذی تَ ُق ُ
ول ٱلْـ ٰقا ئِلُو َن٬
ل َ َک ٱلْ َ
ٰ
ـرا َءتـی
ای َومَ ٰماتی َول َ َک ت ُٰراثـی ] َب ٰ
َاللّ ُه َّم ل َ َک َصالٰتی َونُ ُسکی َو َم ْح ٰی َ
ـن
خ ـل [ َوب ِ َک َ
ح ْولی َومِن َْک قُ َّوتیَ ٬اللّٰ ُه َّم ِٕانّی َأعُوذُ ب ِ َک ِم َن ٱ ْل َف ْق ِر َو ِم ْ
و ٰساوس ٱلصدُ ور وم ْن شَ تٰات ْ َٔ
ـه َّم ِٕانّـی
اب ٱ ْل َـق ْب ِرَ ٬اللّٰ ُ
ُّ ِ َ ِ
ِ
َ ِ ِ
ٱال ْم ِر و ِم ْن ع َٰذ ِ
َ
اح َ
وأ ْسأل ُ َک
َأ ْس َأل ُ َک َخیر ٱلری
جیء ِب ِه ٱ ْل ِّر ٰی ُ
اح َو َأعُوذُ ب ِ َک ِم ْن شَ ِّر ٰما یَ
ُ
ْ َ ِّ ٰ ِ
ج َع ْل فی َقـ ْلبی نُـورًا َوفـی َسـ ْمعی
ارَ ٬ال ّلٰ ُه َّم ٱ ْ
َخ ْی َر ٱل َّلیْ ِل َو َخ ْی َر ٱل نَّ ٰه ِ
حمی َو َدمی َو ِع ظٰامی َو عُ ُروقی َوم َ ْق َعدی َو َم ٰقامی
َو َب َصری نُورًا َوفی لَ ْ
ب یَ ْو َم َأ ْل ٰق َ
َلی
َومَدْ َخلی َو َمخْ َرجی نُورًا َو َأ ْع ِظ ْم لی نُورًا ٰیا َر ِّ
اک ٕان َّ َک ع ٰ
دیر".
ـک ُِّل شَ ی ٍء َق ٌ
و در این روز تا آن جا که میتواند از خی رات و صدقات کوتاهی
نکند.
 9ـ آن که در عرفات رو به کعبه کند و این ذـکرها را بگوید:
"س ْب ٰح َ
هلل ٰال قُ َّو َة
ُ
ان ٱ ِ
هلل َأ ـ ْک َب ُر" صد مرتبه "مٰا شٰ ا َء ٱ ُ
هلل" صد مرتبه "ا ُ

حدَ ُه ٰال شَ َ
ـریک لَـ ُه ٬لَـ ُه
هلل َو ْ
ِٕا ّٰال ِبا ِ
هلل" صد مرتبه َ"أشْ َهدُ َأ ْن ٰال ِٕالٰ َه ِٕا َّال ٱ ُ
وت
ح ٌّی ٰال ی َ ُم ُ
میت َو ُی ُ
ح ْمدُ ُی ْحیی و ُی ُ
میت َو ُی ْحیی َوهُ َو َ
ٱل ْ ُمل ْ ُک َولَ ُه ٱلْ َ
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ْ
دیر" صد مرتبه.
َلی ک ُِّل شَ ی ٍء َق ٌ
ِبیَ ِد ِه ٱلخَ ْی ُر َوهُ َو ع ٰ

آنگاه از ّاول سوره بقره ٬ده آیه بخواند ٬سپس سوره توحید را سه

مرتبه و آیةالکرسی را تا آخر بخواند و پس از آن این آیات را بخواند:
اوات َو ْ َٔ
َ
ٰام ثُ َّم
ٱال ْر َ
هلل ٱلَّذی َخلَ َق َّ
) ِٕا َّن َربَّکُ ُم ٱ ُ
ٱلس ٰم ٰ ِ
ض فی ِستَّ ِة أیّ ٍ
ار َیـ ْط ُلبُ ُه َحـثیثًا َوٱلشَّ ـ ْم َس
ْ
وی َعلَی ٱ ْل َع ْر ِش یُغ ِْشی ٱللَّیْ َل ٱل نَّـ ٰه َ
ٱستَ ٰ
َ
ات ِب َأ ْمر ِه َأ ٰال لَ ُه ٱلْخَ لْ ُق َو ْ ٔ
ب
هلل َر ُّ
ار َک ٱ ُ
ٱال ْم ُر َتبٰ َ
َوٱ ْل َق َم َر َوٱل ن ُُّجو َم ُم َسخَّ ٰر ٍ
ِ
ین َ +و ٰال
ب ٱل ْ ُم ْعتَ ِد َ
ٱلْ ٰعالَ َ
مین ُ +ا ْدعُوا َربَّکُ ْم ت ََض ُّرعًا َو ُخ ْفیَ ًة ِٕانَّ ُه ٰال ُی ِح ُّ
تُفْسدُ وا فِی ْ َٔ
هلل
ح ٰها َوٱ ْدعُو ُه َخ ْوفًا َوط َ َمعًا ِٕا َّن َر ْ
ح َم َة ٱ ِ
ٱال ْر ِض بَعْدَ ِٕا ْصالٰ ِ
ِ
نین( .
ریب مِ َن ٱ ْل ُم ْح ِس َ
َق ٌ
اس"
ب ٱ ْل َف َل ِق" و سوره " ُق ْل َأعُو ُذ ِب َر ِّ
پس سوره " ُق ْل َأعُو ُذ ِب َر ِّ
ب ٱل ٰنّ ِ
را بخواند.

آنگاه نعمتهایی را که خداوند به وی ارزانی داشته  ٬یک یک ذـکر
ـکند و حمد و سپاس الهـی نـماید ٬و هـمچنین نسـبت بـه هـمسر و
تفضل نـموده
فرزندان و مال و سایر چیزهایی که حضرت حق به او ّ
حمد نماید و بگوید:
َّ
صی ب ِ َعدَ ٍد َو ٰال تُکٰافَ ُأ
" َاللّٰ ُه َّم ل َ َک ٱلْ َ
َلی ن َ ْع ٰما ئ ِ َک ٱلتی ٰال ت ُْح ٰ
ح ْمدُ ع ٰ
بِعَ َم ٍل".
و آیاتی از قرآن مجید را که مشتمل بر حمد و تسبیح و تکـبیر و
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 rزیـاد صـلوات
stuv
تهلیل است ٬تالوت کند و بر مح ّمد و آل مح ّمد
بفرستد و به هر اسمی از اسماء اهلل که در قرآن موجود است خـدا را
بخواند و ذات مقدّ س پروردگار را به هر یک از نامهای نیکویش کـه
در ذهن دارد یاد کند و نیز به اسماء الهی که در آخر سوره حشر ذـکر
شده خدا را بخواند و آنها عبارتند از:
وس
ٱلر ْ
ٱلرحـی ُم ٱلْـ َمل ِ ُک ٱلْـ ُقدُّ ُ
"ا ُ
ح ٰم ُن َّ
هلل عٰالِ ُم ٱلْغَیْ ِب َوٱلشَّ ٰها َد ِة َّ
ْ
ْ
اری ُء
َّ
ٰار ٱ ْل ُ
ٱلسالٰ ُم ٱلْ ُمؤْ مِ ُن ٱلْ ُم َهیْ ِم ُن ٱلْ َع ِز یزُ ٱ ْل َجبّ ُ
ـم َت َک ِّب ُر ٱلـخٰالِ ُق ٱلـبٰ ِ
ص ِّو ُر".
ٱل ْ ُم َ
آنگاه این دعا را بخواند:
حـ ٰم ُن بِک ِّ
ـو ل َ َک َو َأ ْس َأل ُ َک بِـ ُق َّوت ِ َک
ُـل ٱس
هلل ٰیا َر ْ
َ"أ ْس َأل ُ َک ٰیا ا ُ
ـم هُ َ
ْ ٍ
ح َ
ج ْمعِ َک َو ِب َأ ْرـک ٰـان ِ َک
اط ِب ِه ِعل ْ ُم َک َوب ِ َ
َوقُدْ َرت ِ َک َو ِع زَّ ت ِ َک َو ِب َجمیع ٰما َأ ٰ
ِ
ٱال ـ ْک َبر ْ َ
هلل َع َل ْی ِه َوآ ِل ِه َو ِبا ْس ِم َک ْ َ
ٱال ـ ْک َب ِر
ٱ
ات
و
ُ
ِ
ـکُلِّ ٰها َو ِب َح ِّق َر ُسول ِ َک َصلَ ٰ
ِ
َو ِبا ْس ِم َک ٱ ْل َع ظیم ٱلَّذی َم ْن َدع َ
حـ ّقًا عَـلَی ْ َک َأ ْن ٰال تُـخَ ِّی َب ُه
ٰاک ِب ِه کٰا َن َ
ِ
َ
َوبا ْسم َک ْ َٔ
َّ
َ
ٔ
ْ
ٱال ْع ظَ
َ
َ
ح ّقًا عَـلَی ْ َک َأ ْن ٰال
ٰان
ک
ه
ب
ٰاک
ع
د
ن
م
ذی
ل
ٱ
م
ظ
ع
ٱال
م
ْ
َ ْ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
میع ذُنُوبی فی َجمیع ِعل ْ ِم َک
ت َُر َّد ُه َو َأ ْن تُ ْع ِط َی ُه ٰما َس َأ َل َأ ْن َت ْغ ِف َر لی َج َ
ِ
فی".
َّ
پس از آن هر حاجت که دارد از خداوند بخواهد و از حق سبحانه

حج
و تعالی درخواست کند که در سال آینده  ٬بلکه در هر سال توفیق ّ
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ـج ن ََّة" و هـفتاد مـرتبه
ـکردن را پـیدا کـند و هـفتاد مـرتبه"َ :أ ْس َأل ُ َک ٱ ْل َ
ُوب ِٕا َل ْی ِه ".بگوید ٬آنگاه این دعا را بخواند:
هلل َربّی َو َأت ُ
َ"أ س َت ْغ ِف ُر ٱ َ
ٰ
ٰ
ـحالٰ ِل ٱل َطـ ِّی ِب
ار َو َأ ْو ِس ْع َعلَ َّی ِم ْن ِرزْ ق ِ َک ٱلْ َ
" َاللّ ُه َّم فُکَّنی ِم َن ٱل نّ ِ
َوٱ ْد َر ْأ َع نّی شَ َّر َف َس َق ِة ٱ ْل ِج ِّن َوٱ ْ ِٕال ْن ِس َو شَ َّر َف َس َق ِة ٱ ْل َع َر ِب َوٱلْ َع َجم".
ِ
 10ـ نزدیک غروب آفتاب بگوید:
ٰ
ت ُْ
ـر مٰـا
" َاللّ ُه َّم ِٕانّی َأعُوذُ ب ِ َک مِ َن ٱل َف ْق ِر َومِ ْن تَشَ تُّ ِ
ور َومِ ْن شَ ِّ
ٱالمُ ِ
َ
ث باللَّیْل َوٱل نَّ ٰه َ
ُ
سی َخ ْوفی
ِ
سی ظلْمی ُم ْس َتجیرًا بِعَفْ ِو َک َوأمْ ٰ
ار ٬أمْ ٰ
یَ ْحدُ ُ ِ ِ
َ
َ
َ
سـی ذُلّـی
سی ذُنُوبی ُم ْس َت َ
جیر ًة بِـ َم ْغ ِفرت ِ َک َوأمْ ٰ
ُم ْس َتجیرًا ِبأمٰان ِ َک َوأمْ ٰ
ُم ْس َتجیرًا ب ِع َ َ
ج ِه َک
ـو ْ
سی َو ْج ِه َی ٱلْـ ٰفانِی ٱ ْلـبٰالی ُم ْسـ َتجیرًا بِ َ
ِ
زِّک َوأمْ ٰ
َ
َ
ْ
ِّ
َ
ح َمت ِ َک
ـر ْ
ٱ ْلبٰاقی ٬یٰا َخ ْی َر مَ ْن ُس ئِل َویٰا أ ْج َو َد مَ ْ
ْـطیَ ٬جـلل نی ِب َ
ـن أع ٰ
َ
ٱص ِر ْف َع نّی شَ َّر َجمیع َ
خل ْ ِق َک".
وأ ْل ِب ْس نی عٰافِیَت َ َک َو ْ
ِ
و دعاهایی که در این روز شریف وارد شده بسیار است و هر قدر
ـکه ممکن باشد خواندن دعا مناسب است  ٬و بسیار خـوب است کـه
در ایـن روز دعـای حـضرت سـید الشّ ـهداء defg
 cو دعـای حـضرت

 cخوانده شود .و پس از غروب آفتاب بگوید:
زینالعابدین defg
ٱرزُ ْق نی ِه ِم ْن ٰقابِ ٍل
" َاللّٰ ُه َّم ٰال ت َْج َعلْ ُه ِ
آخ َر ٱل ْ َع ْه ِد ِم ْن هٰ َذا ٱل ْ َم ْوقِ ِ
ف َو ْ
حومًا
ـر ُ
َأبَدًا ٰما َأ ْب َق ْیتَ نی َوٱ ْق ِل ْب نِ َی ٱ ْلیَ ْو َم ُم ْف ِلحًا ُم ن ِْجحًا ُم ْستَ ٰجابًا لی َم ْ
ح ّٰجاج َبیْت ِ َک
حدٌ ِم ْن َوفْ ِد َک َو ُ
ب ِب ِه ٱلْیَ ْو َم َأ َ
مَغْفُورًا لی ِب َأفْ َض ِل ٰما َی نْ َق ِل ُ
ِ
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ٱج َعلْ نِ َی ٱلْیَ ْو َم ِم ْن َأ ـک َْرم َوفْ ِد َک َعلَی ْ َک َو َأعْـ ِط نی َأفْ َ
ـض َل ٰمـا
ٱ ْل َح ٰر ِام َو ْ
ِ
ان َوٱ ْل َم ْغ ِف َر ِة
َأ ْع َط ْی َ
وٱلر ْ
ت َأ َ
ٱلر ْض ٰو ِ
ح َم ِة َو ِّ
حدًا ِم نْ ُه ْم ِم َن ٱ ْلخَ ْی ِر وٱ ْل َب َر ـکَ ِة َّ
َ
ار ْک لی فیم ٰا َأ ْر ِج ُع ِٕا َل ْی ِه ِم ْن َأهْل َأو ٰم ٍ َ َ
ار ْک لَ ُه ْم
َثیر َو ٰب ِ
َو ٰب ِ
لیل أو ک ٍ
ال أو ق ٍ
ٍ

فی".
َّ

و این جمله را بسیار بگوید:
ٰ َ
ٰ
ار".
" َاللّ ُه َّم أ ْعتِ ْق نی مِ َن ٱل نّ ِ

سوم:
فصل ّ
وقوف در مشعرالحرام
حج ٬وقوف در مشـعرالحـرام است .سـرزمین
سومین عمل واجب ّ
ّ

مشعرالحرام که نام دیگر آن مزدلفه است ٬بـیابانی است در شـرق شـهر
منی .حدّ
مکّه که از یک سو م ّتصل به عرفات است و از سوی دیگر به ٰ

و مرز مشعرالحرام از گذشته تا کنون معلوم و مشخّ ص بوده است.

مسأله  (801پس از آن که حاجی تا غروب شب دهم در عرفات
وقوف کرد باید به سوی مشع رالح رام حرکت کند.
مسأله  (802احتیاط واجب آن است که حاجی شب دهم را تـا
طلوع فجر در مشع رالح رام بیتوته کند ٬یعنی شب را تا صبح در آنجا
سپری کند و در این ماندن قصد اطاعت و عبادت نماید و البـته ایـن
حج میباشد.
امر غیر از "وقوف در مشعر" است که از ارکان ّ

مسأله  (803همین که فجر صادق طلوع کرد ٬حاجی باید ّنیت کند

حج و عبادت
ـکه تا طلوع آفتاب در مشعر بماند .این وقوف از ارکان ّ
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است و باید با ّنیت خالص و بدون ریا و خودنمایی انجام شود و اـگر
ـکسی با علم و عمد ٬ریا کند ٬وقوفش باطل است.

مسأله  (804گرچه واجب است حاجی از طلوع فجر روز دهم تا
ـکمی پیش از طلوع آفتاب در مشعر بماند ٬ولی وقوف در تمام ایـن
وقت  ٬رکن نیست  ٬بلکه آنچه رکـن است وقـوف در مـقدار کـمی از
بینال ّطلوعین است هرچند به اندازه یک دقیقه باشد .بنابر ایـن کسـی
ـکه وقوف بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب را عمدًا یکسره ترک کند به
حجش باطل است.
تفصیلی که در مسایل آینده خواهد آمد ّ

مسأله  (805جایز است حاجی کمی قبل از طلوع آفتاب از مشعر

حرکت کند به طـوری کـه پـیش از طـلوع آفـتاب از "وادی مـحسر")(1
ُ َّ

مسـتحب است .و احـتیاط آن است کـه زمـانی از
نگذرد ٬بلکه این کار
ّ
حسر نشود.
مشعر حرکت کند که پیش از طلوع آفتاب ح ّتی وارد وادی ُم َّ

حس ر
مسأله  (806اـگر حاجی عمدًا پیش از طلوع آفتاب از وادی مُ َّ

بگذرد ٬گرچه گناه کرده ولی کفّاره ندارد.

مسأله  (807اف راد معذور مانند زنان ٬کودکان  ٬بیماران  ٬پیرمردان٬
اف راد ناتوان و آنان که ترس از جان یا مال خـود دارنـد و کسـانی کـه
مسئول پرستاری یا راهنمایی این گـونه افـراد هسـتند ٬مـیتوانـند در
منی.
محسر ٬سرزمینی است ّ
 1ـ وادی ّ
حد فاصل میان مشعرالحرام و ٰ
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مـنی بـروند و
شب دهم همین که قدری در مشعر توقّف کردند ٬بـه ٰ

الزم نیست در فاصله میان طلوع فجر تا طلوع آفتاب در مشعر توقف
مستحب آن است که اـگر ماندن بـرایشـان مشکـل
ـکنند ٬ولی احتیاط
ّ
نباشد ٬وقوف مشعر را به طور کامل انجام دهند.
مسأله  (808وقوف در مشعر دارای سه وقت است که یک وقوف٬
اختیاری و دو وقوف  ٬اضطراری است:
 1ـ بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب )وقـوف اخـتیاری( 2 .ـ شب
عید ب رای کسانی کـه عـذر دارنـد )وقـوف اضـطراری( 3 .ـ از طـلوع
آفتاب تا ظهر روز دهم )وقوف اضط راری(.
توجه به این که هر یک از وقوف در عرفات و مشعر
مسأله  (809با ّ
دارای نوع اختیاری و اضطراری است و بسته به این که کسی هـر دو
وقوف را انجام دهد یا یکی از آنها را و این که هر دو وقوف یا یکی از
آنها اختیاری یا اضط راری باشد و نیز با مالحظه این که ترک وقـوف
ممکن است عمدی یا از روی ناآـگاهی به مسأله یا فرامـوشی بـاشد٬
مسأله دارای صورتهای زیادی است  ٬ولی مـهمترین مـوارد آن کـه
ممکن است مورد نیاز شود به شرح زیر است:
ّاول ـ اـگر مک ّلف وقوف اختیاری عرفات یعنی از ظهر روز عرفه تا

غروب همان روز و وقوف اختیاری مشعر یـعنی از طـلوع فـجر صـبح
حج او بدون اشکال صحیح است.
دهم تا طلوع آفتاب را درک کندّ ٬
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دوم ـ اـگر مکلّف هیچ یک از وقوف اختیاری و اضط راری عرفات
ّ

حج او باطل است و باید با همان اح رامی کـه
و مشعر را درک نکندّ ٬

بسته  ٬عـمره مـفرده انـجام دهـد و از احـرام بـیرون بـیاید و احـتیاط
مستحب آن است که ّنیت عدول بـه عـمره مـفرده هـم بکـند و اـگـر
ّ

ـگوسفند همراه داشته باشد بنابر احتیاط واجب آن را ذبح کـند .و در
صورتی که ترک وقوف به ع ّلت عذر باشد ٬بـاید در سـال بـعد اـگـر

حج بجا بیاورد؛ ولی اـگـر تـرک وقـوف از
ش رایط استطاعت را داردّ ٬
روی تقصیر بوده یا حج از قبل بر وی مستقر شده باشد ٬باید در سال

حج بجا بـیاورد ٬خـواه شـ رایـط اسـتطاعت را داشـته بـاشد یـا
دیگر ّ

نداشته باشد.

سوم ـ اـگر کسی وقـوف اخـتیاری عـرفات و وقـوف اضـطراری
مشـعر در شب یـعنی پـیش از طـلوع فـجر را انـجام داده بـاشد ٬در
حجش
صورتی که به ع ّلت عذر وقوف اختیاری مشعر را ترک کردهّ ٬
حـجش بـاطل است و بـاید
صحیح است وگرنه بنابر احتیاط واجب ّ
ّ
حج و عمره مفرده تمام کند و
حج را به قصد
اعم از ّ
ّ
مافیالذ ّمه یعنی ّ

اـگر طواف و نماز آن و سعی و طواف نساء و نماز آن را یک بار بـه
حج
نیت مافی الذمه انجام دهد کافی است و احتیاطًا در سال بعد نیز ّ
را اعاده کند.
چهارم ـ اـگر کسی وقوف اختیاری عرفات و وقـوف اضـط راری
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مشعر در روز را انجام دهد ٬چنانچه وقوف اختیاری مشعر را عـمدًا
حجش صحیح است.
حج او باطل است وگرنه ّ
ترک کرده باشد ّ

پنجم ـ اـگر کسی وقوف اضط راری عـرفات و وقـوف اخـتیاری

مشعر را درک کرده باشد ٬در صورتی که وقوف اخـتیاری عـرفات را
حجش صحیح است.
حج او باطل است وگرنه ّ
عمدًا ترک کرده باشد ّ

ششم ـ اـگر کسی وقوف اضط راری عرفات و وقـوف اضـط راری

مشعر در شب را انجام داده باشد ٬چنانچه وقوف اختیاری مشعر را از
روی عذر ترک کرده باشد و وقوف اختیاری عرفات را هم عمدًا ترک
حجش صحیح است ٬ولی کسی که معذور نـیست اـگـر
نکرده باشدّ ٬
حجش
وقوف اختیاری عرفات را عمدًا انجام نداده باشد ٬بنابر اقوی ّ
باطل است و اـگر وقوف اختیاری مشعر را عمدًا تـرک کـرده بـاشد٬
حجش باطل است.
بنابر احتیاط ّ

هفتم ـ اـگر کسی وقوف اضط راری عـرفات و وقـوف اضـطراری

مشعر در روز دهم را انجام داده باشد ٬در صورتی که ترک یکی از دو
حـجش بـاطل است ٬ولی اـگـر
وقوف اختیاری  ٬از روی عمد باشدّ ٬
حجش
ترک هیچ یک از این دو وقوف از روی عمد نباشد بنابر اقوی ّ
مستحب آن است که در
صحیح است  ٬هرچند در این صورت احتیاط
ّ
حج را اعاده کند.
حج را داشته باشد ّ
سال بعد اـگر ش رایط وجوب ّ

هشتم ـ اـگر کسی تنها وقوف اختیاری عرفات را انجام دهد ٬حتّی
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حجش
اـگر وقوف اختیاری مشعر را از روی عمد ترک نکرده باشدّ ٬
باطل است و باید با همان اح رام  ٬عمره مفرده انجام دهد و از احـ رام
حج را
خارج شود و در سال بعد در صورت وجود ش رایط وجوب ّ ٬
اعاده کند ٬ولی اـگر به ع ّلت ندانسـتن مسأله بـدون آن کـه در مشـعر
وقوف کند از آن جا گذشته باشد ٬بنابر احتیاط واجب باید اعـمال را
به نیت اعم از عمره مفرده و حج تمام کند و در سـال آیـنده حـج را
اعاده نماید.
نهم ـ اـگر کسی تـنها وقـوف اضـطراری عـرفات را انـجام دهـد٬
حجش باطل است.
دهم ـ اـگر کسی تنها وقـوف اخـتیاری مشـعر را انـجام دهـد در
حـجش
صورتی که وقوف در عرفات را عـمدًا تـرک نکـرده بـاشدّ ٬
حجش
صحیح است و اـگر وقوف در عرفات را عمدًا ترک کرده باشد ّ
باطل است.
یازدهم ـ اـگر کسی تنها وقوف اضط راری مشعر در شب را انجام
دهد ٬در صورتی کـه وقـوف در عـرفات را عـمدًا تـرک نکـرده و از
حـجش
معذورینی باشد که میتوانند شبانه در مشـعر وقـوف کـنندّ ٬
ظاه رًا صحیح است ٬ولی اـگر وقوف در عرفات را عمدًا ترک کـرده
باشد یا از آن معذورین نباشد حجش باطل است.
دوازدهم ـ اـگر کسی تنها وقوف اضطراری مشعر در روز را انجام
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دهد ٬چنانچه وقوف عرفات را عمدًا ترک نکرده باشد ٬بنابر احتیاط
ّ
حـج تـمتّع و عـمره
اعـم از
مافیالذ ّمه یـعنی
حج را به قصد
ّ
واجب ّ
ّ
حج آن را
مفرده تمام کند و در سال آینده نیز با وجود ش رایط وجوب ّ
اعاده نماید و اـگر وقوف عرفات را عمدًا تـرک کـرده بـاشد حـجش

باطل است.

مستحبات وقوف در مشعرالحرام
ّ

مسأله  (810برخی از مستحبّات وقوف در مشعر به شـرح زیـر

است:

مستحب است حاجی با تن و دلی آرام از عرفات بـه سـوی
1ـ
ّ
مشع رالح رام حرکت کند و استغفار نماید ٬و همین که از طرف دست
راست به ّتلسرخ رسید بگوید:
ٰ
ح ْم ت ََوقُّفی َو ِز ْد ُه فـی عَـ َملی َو َسـلِّ ْم لی دیـنی َوتَـ َقبَّ ْل
ٱر َ
" َاللّ ُه َّم ْ
ٰاسکی"
َم ن ِ
مستحب است حاجی هنگام رفـتن بـه سـوی مشـعر حـالت
2ـ
ّ

اعتدال و میانهروی داشته باشد و کسی را آزار ندهد.
مستحب است حـاجی نـماز مـغرب و عشـا را تـا رسـیدن بـه
3ـ
ّ
مشعرالحرام به تأخیر بیندازد اـگر چه ثلث شب نیز بگذرد ٬و هر دو نماز
را به یک اذان و دو اقامه با هم بخواند ٬و نمازهای نافله مغرب را پس از
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نماز عشا بجا آورد و اـگر نتواند تا پیش از نیمه شب به مشعر برسد باید
نماز مغرب و عشا را به تأخیر نیندازد و در میان راه بخواند.
مستحب است حـاجی در وسـط سـرزمین مشـعر از طـرف
4ـ
ّ
راست راه نزول نماید.
حج بجا
 5ـ اـگر حاجی صروره است یعنی ّاولین باری است که ّ

مستحب است در مشع رالح رام پا برهنه قدم بگذارد.
میآورد
ّ

مستحب است حاجی در آن شب به هر مقدار که میتواند به
6ـ
ّ
عبادت و اطاعت خداوند متعال مشغول شود و این دعا را بخواند:
ٰ
ٰ
ـع
ـوامِ َ
" َاللّ ُه َّم هٰ ِذ ِه ُج َم ُعَ ٬اللّ ُه َّم ِٕانّی َأ ْس َأل ُ َک َأ ْن ت َْج َم َع لی فی ٰها َج ٰ
ٱ ْلخَ ْی ِرَ ٬اللّٰ ُه َّم ٰال تُؤْ ِی ْس نی مِ َن ٱ ْلخَ ْی ِر ٱلَّذی َس َألْت ُ َک َأ ْن ت َْج َم َع ُه لی فـی
ت َأ ْو ِلیٰا َء َک فی َم نْزلی هٰ ٰذا َ
وأ ْن
ب ِٕالَی ْ َک َأ ْن ُت َع ِّرفَ نی مٰا َع َّرفْ َ
َقلْبی َو َأطْلُ ُ
ِ
َت ِقیَ نی َج ٰوامِ َع ٱلشَّ ِّر".
مستحب است حاجی پس از نماز صبح با حـالت طـهارت ٬
7ـ
ّ

حمد و ثـنای الهـی را بـجا آورد و هـر انـدازه مـیتوانـد نـعمتها و
مـحمد
مـحمد و آل
تفضالت خداوند متعال را یـادآوری کـند و بـر
ّ
ّ
ّ

صلوات بفرستد ٬آنگاه دعا نماید و این دعا را نیز بخواند:
ٰ
ْ
" َاللّٰ ُه َّم َر َّ ْ
ار َو َأ ْو ِس ْع َعلَ َّی ِم ْن
ب ٱل َمشْ َع ِر ٱل َح ٰر ِام ف ُ َّک َر َق َبتی ِم َن ٱل نّ ِ
ت َخ ْی ُر
ِرزْ ق ِ َک ٱلْ َحالٰ ِل َوٱ ْد َر ْأ َع نّی شَ َّر فَ َس َق ِة ٱلْ ِج ِّن َوٱ ْ ِٕالنْ ِسَ ٬اللّٰ ُه َّم َأنْ َ

مستح ّبات وقوف در مشعرالحرام

277

ج َع ْل
ول َولِک ُِّل ٰوافِ ٍد ٰجا ِئ زَ ٌة فَـا ْ
وب ِا َل ْی ِه َو َخ ْی ُر مَدْ ع ٍُّو َو خ ْی ُر َم ْسؤُ ٍ
مَطْلُ ٍ
ٰجا ِئ زَ تی فی مَ ْو ِط نی هٰ ٰ
ـذا َأ ْن تُـقیلَ نی عَ ـث َْرتی َوتَـ ْقبَ َل مَـ ْع ِذ َرتی َو َأ ْن
وی ِم َن ٱلدُّ ْن ٰیا زٰ ادی".
اوزَ ع َْن َخ طی ئَتی ثُ َّم ٱ ْ
ج َع ِل ٱلتَّ ْق ٰ
ت ُٰج ِ
مـنی بـه
8ـ
ّ
مســتحب است حــاجی ســنگریزههایی را کـه در ٰ

جم رات سه ـگانه پرتاب میکند از مزدلفه جمعآوری نماید و مجموع
آنها چنانچه بخواهد در روز سیزدهم هم به جمرات سنگ بزند هفتاد
عدد است  ٬ولی چون به ع ّلت ازدحام جمعیّت ممکن است بعضی از
سنگها به جم رات برخورد نکند ٬بهتر است حاجی مـقدار بـیشتری

سنگ جمعآوری کند.
مـنی
9ـ
ّ
مستحب است هنگامی که حاجی از مـزدلفه بـه سـوی ٰ
حس ر رسید به اندازه صد قدم مانند شتر تند
میرود ٬هرگاه به وادی ُم ّ
برود و اـگر سواره است  ٬سواری خود را حرکت دهد و بگوید:
ْـوتی َو ْ
ٱخـلُ ْف نی
" َاللّٰ ُه َّم َسلِّ ْم لی َع ْهدی َوٱ ْقبَ ْل ت َْوبَتی َو َأ ِج ْ
ب َدع َ
ْت بَعْدی".
فی مَ ْن ت ََر ـک ُ

فصل چهارم:
منی
واجبات ٰ
منی سه عمل بر حاجی واجب
مسأله  (811در روز عید قربان در ٰ
است:
 1ـ سنگ زدن به جمره عقبه.
 2ـ قربانی کردن.
 3ـ حلق یا تقصیر.
و اقوی آن است که این سه عمل را باید به همین ترتیب که ذـکر
شد ٬انجام دهد؛ بنابر این اـگر از روی علم و عمد بر خالف این ترتیب
عمل کند باید به گونهای اعاده کند که ترتیب حاصل شود ٬ولی اـگر از
روی غفلت یا فراموشی یا ندانستن مسأله ترتیب را مـراعـات نکـند٬
اعاده الزم نیست.

الف ـ سنگ زدن به جمره عقبه

جمره به معنای ستون سنگی است و عقبه به معنای آخر .چون این
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منی ٬آخرین ستون است آن را جـمره عـقبه مـیگویند.
ستون از سمت ٰ
حاجی در روز عید باید هفت سنگریزه به این ستون بزند .در اصطالح

به این عمل "رمی جمره" گفته میشود .مسایل مربوط بـه رمـی جـمره
عقبه در فصل هفتم و ضمن مسایل رمی جمرات بیان خواهد شد.

ب ـ قربانی کردن

منی قربانی کردن است .کسی
مسأله  (812دومین عمل واجب در ٰ

حج تمتّع انجام میدهد واجب است در روز عید دست کـم یک
ـکه ّ

شتر یا یک گاو یا یک گوسفند قربانی کند و شتر افضل است و پس
از آن  ٬گاو بهتر است .کسی که نه قربانی داشته باشد و نه پول آن را٬
باید به جای قربانی ده روز روزه بگیرد .شرایط وجوب ایـن روزه و
احکام آن در آینده خواهد آمد.
مسأله  (813اـگر کسی نه قربانی داشته باشد و نه پول آن را ولی
تـهیه کـند و بـعدًا
بتواند بدون زحمت و مشقّت قرض کند و قربانی ّ

بدهی خود را بپردازد ٬باید قرض کند و قربانی کند.

مسأله  (814اـگر حاجی بتواند بدون این که دچار سختی و مشقّت
تهیه
شود چیزهایی را که بیش از خرج سفر اوست بفروشد و قربانی ّ
ـکند ٬باید این کار را انجام دهد ٬خواه چیزهای اضافی  ٬لباس باشد یا
غیر لباس.
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مسأله  (815اـگر چیزهایی را که اضافی و بیش از هزینه سفر او
نیست بفروشد ٬باید قربانی کند و احتیاط واجب آن است که در این
صورت  ٬روزه هم بگیرد.
مسأله  (816کسی که ب رای قربانی کردن پول ندارد ٬الزم نـیست
تهیه پول قربانی کسب و کار کند ٬ولی اـگر کسب و کـار کـرد و
ب رای ّ

پولی به دست آورد ٬واجب است قربانی کند.

مسأله  (817قربانی کردن  ٬عبادت است و باید با ّنیت خالص و به

قصد اطاعت خداوند متعال انجام گیرد.

مسأله  (818سر بریدن حیوان با هر فلزی که عادتًا از آن چاقو ساخته
میشود جایز است و الزم نیست که چاقو از آهن ساخته شده باشد.
مسأله  (819در حال اختیار نمیتوان یک حـیوان را بـه عـنوان
صـحت ایـن کـار در حـالت
ش راـکت ب رای چند نفر ذبح کـرد ٬بـلکه
ّ
اضط رار نیز ّ
محل اشکال است.
مسأله  (820اـگر اصالً حیوانی برای قربانی یافت نشود ٬باید قیمت
ذیحـجه  ٬حـیوانـی
بـقیه مـاه
ّ
آن را نزد شخص امینی بگذارد تـا در ّ
منی از طرف او ذبح کند و اـگر در این سال ممکن
ب رایش بگیرد و در ٰ

نشود ٬در سال بعد این کار را برایش انجام دهد.

مسأله  (821اـگر ب رای چند حاجی بیش از یک قربانی پیدا نشود٬
یکی از آنها باید قربانی کند و دیگ ران باید به آنچه در مسأله قبل گفته
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مسـتحب آن است کسـانی کـه حـیوانـی
شد عمل کنند ٬ولی احتیاط
ّ
برای قربانی ندارند ٬با پرداخت مبلغی خود را در قربانی دیگری هم
شریک کنند.
مسأله  (822یک گوسفند ٬حدّ اقل چیزی است که ب رای قـربانی
ـکفایت میکند و هرچه انسان بتواند تعداد بیشتری حـیوان ذبـح کـند
 mصد شتر با خود بـه
افضل است .در روایت آمده است که پیامبر nopq
بقیه را از
ّ
حج آوردند ٬شصت و شش عدد از آنها را از طرف خود و ّ

 cذبح نمودند(1).
طرف امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب defg

ّ

وقت قربانی

مسأله  (823میان رمی جمره عقبه و قربانی ٬ترتیب شرط است٬
یعنی قربانی باید پس از سنگ زدن به جمره عقبه انـجام گـیرد ٬ولی
اـگر از روی جهل یا نسیان ذبح را مقدم بدارد ٬اعاده الزم نیست.
مسأله  (824ذبح را میتوان تا روز دوازدهم به تأخـیر انـداخت
اـگرچه احتیاط مستحب آن است که قربانی کردن را از روز عید تأخیر
نیندازد.
مسأله  (825کسی که قربانی را تا روز دوازدهم به تأخیر میاندازد٬
 1ـ وسائل الشیعه ٬باب  10از ابواب الذبح ٬روایت  4و .6
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باید حلق یا تقصیر را هم به تأخیر بیندازد ٬ولی چنانچه ذبـح از روز
دوازدهم به تأخیر افتاد ٬میتواند قبل از ذبح حلق کرده و باقی اعمال
را انجام دهد.
مسأله  (826اـگر کسی به علّت عذری مانند ف راموشی یا از روی
عـمد تـا روز دوازدهـم ذبـح نکـرد ٬بـنابر احـتیاط واجب بـاید روز
ذیحجه انجام دهد و
بقیه ماه
ّ
سیزدهم قربانی کند و اـگر نتوانست در ّ
ذبح در شب بنابر احتیاط کفایت نمیکند.

مسأله  (827اـگر کسی قربانی کردن را فراموش کند و پس از پایان
حجش صحیح است ولی قـربانی در ذ ّمـه
ذیحجه
ماه
متوجه شودّ ٬
ّ
ّ

منی
اوست و باید در سال بعد خودش یا نایبش در ماه
ّ
ذیحجه در ٰ
قربانی کند.
مسأله  (828اـگر کسی برای سنگ زدن به جمره نایب بگیرد و با
اعتماد به این که او رمی را انـجام داده ذبـح و حـلق نـماید و سـپس
متوجه شود که نایب رمی را انجام نداده است  ٬ذبح و حلق او صحیح
ّ
است  ٬ولی باید رمی را انجام دهد.
مکان قربانی

"منی" انجام گـیرد و در حـال
مسأله  (829عمل قربانی باید در ٰ

منی کافی نیست.
اختیار ٬ذبح در خارج از ٰ
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منی ساخته شده
مسأله  (830در ش رایط فعلی که قربانگاه خارج از ٰ

است و با توجه به وضعیت موجود و کثرت حـجاج و عـدم امکـان
ذبح برای تمامی آنان در منی  ٬ذبح در قربانگاه کنونی کافی است.
مـنی است  ٬بـه عـنوان
مسأله  (831اـگر در جایی که واقعًا جزء ٰ

توسعه شهر مکّه یا هر عنوان دیگری خانه ساخته شود ٬ذبـح در آن
منی بودن منطقهای ثابت نشود ٬ذبح در
جا کافی است ولی اـگر جزء ٰ

آن ـجا کفایت نمیکند.

شرایط حیوان قربانی

مسأله  (832از میان حیوانات  ٬تنها شتر ٬گاو و گوسفند را میتوان
به عـنوان قـربانی ذبـح نـمود و سـایر حـیوانـات کـفایت نـمیکند و
ـگاومیش هم برای قربانی  ٬کافی است ولی کراهت دارد.
مسأله  (833در حیوان قربانی امور زیر معتبر است و باید رعایت
شود:
 1ـ آن که اـگر قربانی شتر است  ٬سنّش بـاید کـمتر از پـنج سـال
نباشد ٬بلکه باید پنج سال را تمام کرده و وارد سال ششم شده باشد٬
و اـگر گاو یا بز است  ٬بنابر احتیاط واجب سنّش نباید کمتر از دو سال
سـوم شـده بـاشد ٬و اـگـر مـیش است  ٬بـنابر
باشد و باید وارد سـال ّ
احتیاط واجب سنّش نباید کمتر از یک سال باشد و بـاید وارد سـال
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دوم شده باشد.
ّ

 2ـ این که صحیح و سالم باشد و حیوان مریض در صورتی کـه

مریضی آن آشکار باشد احتیاطًا کافی نیست  ٬حـتّی اـگـر بـیماری او
"ـکچلی" باشد.
 3ـ بنابر احتیاط واجب خیلی پیر نباشد.
 4ـ باید اج زای بـدنش تـمام بـاشد ٬یـعنی هـمه اعـضا را داشـته
باشد ٬پس حیوان ناقص  ٬حـیوان گـوش بـریده ُ ٬دم بـریده و حـیوان
شاخداری که شاخ داخلش شکسته کافی نیست .همچنین اـگر حیوان
دارای کوری یا لنگی آشکار باشد بنابر اقوی کافی نیست و اـگر کوری
و لنگیاش آشکار نباشد نیز بنابر احـتیاط واجب کـفایت نـمیکند و
احتیاط آن است که چشمش سفید نشده باشد.
 5ـ باید الغر نباشد ٬و اـگر در ُگ رده او مقداری پـیه بـاشد کـافی
است و احتیاط آن است که حیوان به گونهای باشد که در عرف به آن
الغر نگویند.
 6ـ باید خصی نباشد یعنی تخمهایش را بیرون نیاورده باشند.
 7ـ در اصل خلقت بیدم نباشد به احتیاط واجب  ٬ولی اـگـر در
خلقت اصلی گوش یا شاخ نداشته باشد کافی است.
 8ـ در اصل خلقت  ٬بیبیضه نباشد.
مسأله  (834اـگر جز حیوان ناقص ٬حیوانی ب رای قربانی کردن یافت
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خصی بودن باشد ٬اقـوی ایـن است کـه
نشود ٬چنانچه نقص حیوان
ّ
مستحب آن است که حیوان
قربانی کردن آن کفایت کند ٬ولی احتیاط
ّ

ذیحجه هـمان
خصی را ذبح کند و حیوان سالمی را هم در بقیّه ماه
ّ
ّ
سال و اـگر ممکن نشد در سال دیگر ذبح کند ٬یا این که پس از ذبح
خصی  ٬ده روز هم روزه بگیرد .ولی اـگر نقص حیوان چیزی
حیوان
ّ

خصی بودن باشد ٬بنابر احتیاط واجب باید عالوه بر ذبح حیوان
جز
ّ

ذیحجه هـمان سـال و اـگـر
بقیه ماه
ّ
ناقص یک قربانی سالم هم در ّ
ممکن نشد در سال دیگر ذبح کند .و احتیاط بهتر آن است که عالوه

بر این  ٬ده روز هم روزه بگیرد.
مسأله  (835اـگر شاخ خارجی حیوان بریده یا شکسته باشد مانعی
ندارد .مقصود از شاخ خارج  ٬شاخ سخت و سیاهی است که به منزله
غالف و جلد شاخ داخل ـ که سفید رنگ است ـ میباشد.
مسأله  (836اـگر گوش حیوان قربانی  ٬شکاف یا سوراخ داشـته
باشد ٬مانعی ندارد ٬ولی احتیاط آن است که این گونه نباشد.
مسأله  (837اـگر بیضه حیوان کوبیده یا تابانده شده باشد ٬اشکال
ندارد ٬اـگرچه احتیاط مستحب آن است که چنین نقصی نداشته باشد.
مسأله  (838اـگر حیوانی را به گمان این که صحیح و سالم است
ذبح کرد و بعد معلوم شد که بیمار یا ناقص بوده  ٬بنابر احتیاط واجب
ـکافی نیست و باید دوباره قربانی کند.
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مسأله  (839اـگر حیوانی را به گمان این که چاق است خرید و پس
از آن معلوم شد که الغر است  ٬کفایت میکند.
مسأله  (840اـگر حیوانی را که به الغری آن گمان دارد بخرد و به
امید این که چاق درآید بـرای اطـاعت خـداونـد و بـه امـید ایـن کـه
مطلوب خداوند متعال باشد ذبح نماید و پس از ذبح معلوم شود که
چاق است  ٬کفایت میکند .ولی اـگر احتمال نمیداده که حیوان چاق
باشد یا احتمال میداده ولی آن را از روی بیمباالتی و سهلانگـاری
و نه به امید فرمانبری از امر خداوند ذبح کرده باشد ٬کفایت نمیکند.
مسأله  (841اـگر به ع ّلت ندانستن مسأله  ٬حیوانی را که به الغـر
بودن آن اعتقاد دارد برای اطاعت فرمان خداوند ذبـح کـند ٬چـنانچه
بعدًا معلوم شود که حیوان چاق است  ٬کفایت مـیکند ٬ولی احـتیاط
مستحب آن است که قربانی را اعاده کند.
ّ
مسأله  (842اـگر به ع ّلت ندانستن مسأله حیوانی را که به ناقص
بودن آن اعتقاد دارد برای اطاعت خداونـد ذبـح کـند ٬چـنانچه بـعدًا
معلوم شود که حیوان  ٬صحیح و سالم است کفایت میکند.
مسأله  (843بنابر احتیاط اـگر حاجی احتمال بدهد حیوانی کـه
میخواهد آن را ذبح کند بیمار یا ناقص است  ٬باید آن را معاینه کند٬
هرچند در مورد عیبهایی کـه پس از تـو ّلد حـاصل مـیشود مـانند
خصی بودن  ٬اقـوی آن است کـه مـعاینه الزم
بریدگی گوش یا ُدم یا
ّ
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نیست  ٬ولی در مورد عیبهای مادرـزادی احتیاط ترک نشود.
مسأله  (844اـگر پس از قربانی کردن احتمال بدهد که حیوان ناقص
بوده یا ش رایط الزم را نداشته  ٬در صورتی کـه احـتمال بـدهد هـنگام
شک خود اعتنا نکند؛ البته اـگر نقصی
ذبح ٬ش رایط آن را اح راز کرده به ّ
ـکه احتمال آن را میدهد از نقصهای مادرزادی نباشد ٬به هر حال به
شک خود اعتنا نکند.
سن قربانی کمتر از
مسأله  (845اـگر پس از قربانی ّ
متوجه شود که ّ

مقدار الزم بوده  ٬باید قربانی را اعاده کند.

مسأله  (846حیوانی که حاجی میخواهد قربانی کند باید مباح
باشد ٬بنابر این اـگر حیوان قربانی از عین مـالی خـریداری شـود کـه
خمس به آن تعلّق گرفته و خمسش داده نشده و قصدش نیز این باشد
ـکه خمس آن را نپردازد ٬کفایت نمیکند ٬ولی اـگر قربانی را به ثـمن
ـک ّلی بخرد ٬قربانی صحیح است هرچند بدهکار اهل خمس است.
نیابت و وکالت در قربانی

مسأله  (847حاجی حتّی در حال اختیار هم میتوانـد کسـی را
نایب بگیرد ٬تا از طرف او ذبح را انجام دهد و الزم نـیست خـودش
سر حیوان را ببرد.
مسأله  (848اـگر حاجی کسی را برای خریدن قربانی و ذبح آن
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نایب بگیرد نیت ذبح را باید خودش انجام دهد ولی چنانچه خودش
هنگام ذبح حضور نداشته باشد ٬احتیاط این است که ذابح نیز نیت کند.
مسأله  (849کسی که به نیابت از دیگری ذبح میکند ٬اـگر مسلمان
باشد کافی است و الزم نیست شیعه باشد.
مسأله  (850اـگر کسی را نایب گرفت تا برایش گوسفند بخرد و
قربانی کند ٬باید علم یا اطمینان پیدا کند که نـایب ایـن کـار را انـجام
ظن و گمان به انجام عمل کفایت نمیکند.
داده و ّ

مسأله  (851اـگر پس از آن که نایب گوسفند را خریداری کرد و ذبح

نمود ٬منوبعنه احتمال بدهد که نایب شـ رایـط قـربانی را مـراعـات
نکرده باشد ٬در صورتی که نایب مورد اطمینان بوده به این احـتمال
اعتنا نکند و ذبحی که نایب انجام داده کافی است.
مسأله  (852اـگر کسی که ب رای قربانی کردن نایب شده ٬در مورد
اوصاف حیوان قربانی یا در کشتن آن از روی عمد یا فـ رامـوشی یـا
ندانستن مسأله بر خالف دستورات شرع عـمل کـند ٬ضـامن است و
باید دو مرتبه قربانی کند.
مسأله  (853کسی که در حال اح رام است و هنوز ب رای خود حلق یا
تقصیر نکرده  ٬میتواند وکیل شود و برای دیگری قربانی نماید.
حج نیابتی انجام میدهد ٬میتوانـد بـرای
مسأله  (854کسی که ّ

قربانی شخص دیگری را وکیل کند .در این صورت نایب نیت میکند
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ـکه قربانی از طرف منوب عنه انجام شود و اـگر در قربانگاه حـضور
نـیت مـیکند کـه قـربانی مـربوط بـه
نداشته باشد ٬احتیاطًا وکیل نـیز ّ
حجی است که موکّل او از طرف موکّلش انجام میدهد.
ّ

مسأله  (855اـگرکسی بدون وکالت گرفتن از دیگری برایش قربانی

ـکند ٬بنابر احتیاط کفایت نمیکند.
مسأله  (856کسی که باید ب رای خود قربانی کند یا از طرف دیگری
ب رای قربانی کردن وکیل شده  ٬هرگاه شک کند که آیا ذبح را انجام داده
یا نه  ٬باید قربانی کند.
مسأله  (857کسی که ب رای قربانی کردن از طرف دیگری وکـیل
شده  ٬میتواند وکالت ذبح را به دیگری واـگذار کند ٬مگر این که وکیل
شده باشد که خودش شخصًا عمل را انجام دهد.
مسأله  (858اـگر کسی پس از بریدن رگهای چهارگانه و در حالی که
حیوان هنوز زنده است سر آن را جدا کند ٬مرتکب کـار حـرام شـده
ولی ذبیحه حالل است و کفایت از قربانی میکند.
مصرف گوسفند قربانی

مسأله  (859احتیاط واجب این است که حاجی قدری از گوشت
قربانی را هدیه بدهد و قدری از آن را نیز به فقیر مؤمن صدقه بدهد و
احتیاط مستحب آن است که خودش نیز مقداری از آن را بخورد.
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مسأله  (860چنانچه حاجی قدرت بر این که مقداری از گوشت
قربانی را هدیه و مقداری از آن را صدقه بدهد نداشته باشد ٬تکلیف
از وی ساقط است  ٬ولی اـگر بتوانـد نسـبت بـه سـهم فـقیر مـؤمن و
قسمتی که باید هد ّیه بدهد از طرف آنان وکالت در قـبول و اعـ راض

بگیرد و پس از ذبح از طرف آنها قبول و قبض نماید و سـپس از آن
اع راض نماید ٬بنابر احتیاط واجب این کار را انجام دهد.
روزه بدل قربانی

مسأله  (861اـگر کسی نتواند قربانی کند ٬یعنی نه قربانی داشـته
حج و هفت روز پس از
باشد و نه پول خریدن آن را ٬باید سه روز در ّ

حج روزه بگیرد.
بازگشت از ّ

حج روزه گرفته میشود ٬باید پشت
مسأله  (862سه روزی که در ّ

سر هم باشد و بین آن فاصله نباشد.

ذیحجه بـاشد و احـتیاط
مسأله  (863این سه روز باید در ماه
ّ
واجب آن است که از هفتم تا نهم روزه بگیرد و جلوتر یا دیرتر از آن
روزه نگیرد ٬ولی اـگر از قدرت پیدا کردن بـر قـربانی نـاامـید بـاشد٬
میتواند پیش از روز هفتم روزه را بگیرد ٬ولی روزه در هر حال باید
ذیحجه باشد.
پس از اح رام بستن ب رای عمره و در ماه
ّ

مسأله  (864اـگر نتوانست روز هفتم را روزه بگیرد ٬روز هشتم و
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نهم روزه نگیرد و پس از ایام تشریق تا آخر ذیالحجه آن سه روز را
روزه بگیرد و احتیاط واجب این است که پس از ایـام تشـریق فـورًا
روزه را شروع کند و بنابر اظهر میتواند از روز سیزدهم شـروع کـند
اـگر چه در روز سیزدهم از منی به طرف مکه کوچ کند .و همین طور
است اـگر روز هشتم را روزه نگرفت.
مـنی روزه
مسأله  (865جایز نیست حاجی در ا ّیـام تشـریق در ٰ

بگیرد ٬بلکه هر کس در ا ّیام تشریق در منی بـاشد روزه بـر او حـرام
حج باشد یا نباشد.
است  ٬خواه مشغول به انجام ّ

مسأله  (866این سه روز را در سفر هم میتوان روزه گرفت ٬بنابر این

برای روزه گرفتن ٬قصد اقامت در مکّه الزم نیست ٬ح ّتی اـگر برای ماندن
در مکّه سه روز هم وقت ندارد میتواند در بین راه روزه بگیرد.
مسأله  (867اـگر پس از آن که تمام سه روز را روزه گرفت نسبت به
قربانی کردن قدرت پیدا کرد ٬الزم نیست ذبح کند ولی اـگـر پـیش از
پایان سه روز ٬قدرت پیدا کرد ٬باید قربانی کند.
ذیحجه به پایان
مسأله  (868اـگر این سه روز را روزه نگرفت و ماه
ّ
منی ذبح کند
رسید ٬باید در سال آینده خودش یا نایبش قربانی را در ٰ

و اـگر سال آینده هم متمکّن از قربانی نباشد ٬وظیفهاش روزه است.

حج روزه
مسأله  (869هفت روزی که باید پس از بازگشت از سفر ّ

بگیرد ٬احتیاط مستحب این است که پشت سر هم باشد.
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مسأله  (870این هفت روز را نمیتوان در مکّه یا در میان راه روزه
حج قصد ماندن در شـهر مکّـه را
ـگرفت  ٬ولی کسی که پس از اتمام ّ

داشته باشد ٬پس از گذشتن مـدّ تی کـه در آن مـدّ ت مـیتوانست بـه
وطن خود بازگردد ٬میتواند روزه بگیرد .همچنین اـگر از زمان قصد
اقامت در مکّه یک ماه بگذرد ٬میتوانـد روزه بگـیرد .و ابـتدای یک
ماه از زمانی شروع میشود که قصد اقامت در مکّه را نموده باشد.
حج
مسأله  (871در دوران ما که بسیاری از ّ
حجاج با هواپیما از ّ
برمیگردند ٬بعید نیست گفته شود ب رای کسی که در مکّه اقامت کرده
بدل قربانی را بگیرد ٬جـایز است پس از گـذشتن
و میخواهد روزه ِ

حجاج را به وطـنشان مـیرساند روزه بگـیرد ٬ولی
زمانی که هواپیما ّ

نباید میان سه روز و هفت روز جمع کند ٬یعنی دست کـم بـاید یک
روز فاصله میان آنها باشد.
مسأله  (872کسی که میخواهد به جای قربانی  ٬هفت روز روزه
بگیرد ٬اـگر در غیر مکّه یا شهری غیر از وطن خـودش اقـامت کـند٬
حتّی اـگـر بـه مـقداری صـبر کـند کـه اـگـر راه مـیپیمود بـه وطـنش
میرسید ٬نمیتواند در آن جا روزه بگـیرد ٬ولی کسـی کـه بـه وطـن
خود بازگشته ٬الزم نیست در شهر خود روزه بگیرد ٬بلکه اـگر در جای
دیگری هم قصد اقامت کند میتواند در آن جا روزه بگیرد.
مسأله  (873کسی که وظیفهاش این بوده که به جای قربانی  ٬روزه
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بگیرد و قادر بر روزه گرفتن بوده  ٬هرگاه پیش از آن که روزه بگیرد از
ولی او باید سه روز روزه را بنابر اقوی و هفت روز را بنابر
دنیا برودّ ٬

احتیاط واجب از طرف او قضا کند.

مسأله  (874اـگر نتوانست سه روز در مکّه روزه بگیرد و به ّ
محل
ذیحـجه بـاشد ٬مـیتوانـد در
خود بازگشت  ٬در صورتی که در مـاه
ّ
ّ
محل خود روزه بگیرد ٬ولی باید میان سه روز بـا هـفت روز فـاصله
ذیحجه گذشته  ٬باید خـودش یـا نـایبش در سـال
بیندازد و اـگر ماه
ّ
منی قربانی کند.
آینده در ٰ
مستح ّبات قربانی

مستحب است:
مسأله  (875امور زیر در قربانی ٬
ّ

 1ـ در صورت امکان  ٬قربانی شتر باشد و اـگر ممکن نیست گاو و

چنانچه آن نیز ممکن نیست  ٬گوسفند باشد.
 2ـ قربانی بسیار چاق باشد.
 3ـ اـگر قربانی شتر یا گاو است از جنس ما ّده باشد و اـگر گوسفند
یا بز است از جنس نر باشد.
 4ـ اـگر قربانی شتر است از سر دستها تا زانویش را بـبندد و در
حالی که ایستاده است  ٬در سمت راست آن بایستد و کارد یا نیزه یـا
خنجر را به گودال گردنش فرو کند.
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 5ـ هنگام ذبح گاو یا گوسفند یا نحر کردن شتر این دعا خوانده
شود:

اوات َو ْ َٔ
ض َح نیفًا مُ ْسـلِمًا
ٱال ْر َ
"و َّج ْه ُ
ت َو ْج ِه َی لِلَّذی َف َط َر َّ
َ
ٱلس ٰم ٰ ِ
کین ِٕ +ا َّن َص ٰ
ب
ای َومَ ٰماتی ِ
َومٰا َأ َنا مِ َن ٱ ْل ُمشْ ِر َ
هلل َر ِّ
التی َونُ ُسکی َو َم ْح ٰی َ
مین ٰ +ال شَ ِر َ
مینَ ٬اللّٰ ُه َّم مِن َْک
یک لَ ُه َوبِ ٰذل ِ َک ُأ ِم ْر ُ
ت َو َأنَا مِ َن ٱلْ ُم ْسلِ َ
ٱلْ ٰعالَ َ
هلل َأ ـ ْک َب ُرَ ٬اللّٰ ُه َّم تَ َقبَّ ْل مِ نّی".
َول َ َکِ ٬ب ْس ِم ٱ ِ
هلل َوٱ ُ
 6ـ این که خود حاجی قربانی را ذبح کند و اـگر نمیتواند دست
خود را بر روی دست کسی که قربانی را ذبح میکند بگذارد.

ج ـ حلق یا تقصیر
مقصود از حلق  ٬ت راشیدن سر است و مقصود از تـقصیر ٬چـیدن
قدری از موی سر یا ریش یا سبیل.
مسأله  (876همچنان که گذشت در تقصیرکوتاه کردن ناخن کفایت
نمیکند و اـگر خواست ناخن خـود را بـچیند ٬بـنابر احـتیاط واجب
پیش از آن باید قدری از موی خود را کوتاه کند.
مخی ر است که سـر
مسأله  (877هر مک ّلفی پس از قربانی کردن ّ

بتراشد یا تقصیر کند مگر چند طایفه:

 1ـ زنها که باید تقصیر کنند و سر ت راشیدن برای آنها کافی نیست.
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حج اوست که بنابر اظهر باید
 2ـ صروره یعنی کسی که سال ّاول ّ

سر بتراشد.

 3ـ کسی که به منظور درمان یا رعایت مسایل بهداشتی  ٬عسل یا
شیره یا چیزهایی مانند آن به موی سر خود مالیده باشد که باید حلق
ـکند.
 4ـ کسی که موی سر خود را در جایی از سر جمع کرده و گره زده
یا موها را بههم بافته است که بنابر احتیاط واجب باید حلق کند.
 5ـ خنثای مشکل )یعنی کسی که روشن نیست مرد است یا زن(
اـگر از سه دسته اخیر نباشد نباید سر بت راشد ٬بلکه باید تقصیر کند و
اـگر از این سه دسته باشد ٬بنابر احتیاط باید هم تقصیر کند و هم سر
بت راشد و احتیاطًا تقصیر را پیش از ت راشیدن سر انجام دهد.
مسأله  (878منظور از صروره کسی است که ب رای اولین بار به حج
آمده است  ٬حتی اـگر حج نیابتی یا استحبابی بجا بیاورد.
مسأله  (879اـگر کسی قبل از این که مستطیع شود ٬حج نیابتی یا
اســتحبابی بــجا آورد ٬هــنگامی کــه مســتطیع شــد و مـیخواهـد
حجةاالسالم بجا آورد ٬الزم نـیست سـر بـت راشـد؛ بـنابر ایـن کـودک
حج بجا آورده و از احرام خارج شده  ٬هرگاه پس از بـالغ
ممی زی که ّ
ّ
حج بجا بیاورد ٬الزم نیست حلق نماید.
شدن ّ

مسأله  (880بنابر احتیاط  ٬کسی که سر میتراشد باید تمام آن را
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بت راشد و ت راشیدن مقداری از موی سر کفایت نمیکند.
مسأله  (881در حلق کردن  ٬مالـک استفاده از تیغ نیست  ٬بنابر این
اـگر ماشینی باشد که مثل تیغ سر انسان را بـت راشـد کـافی است  ٬ولی
ـکوتاه کردن مو کفایت از ت راشیدن آن نمیکند.
مسأله  (882برای تقصیر کردن  ٬چیدن مقداری از موی سر یا ریش
یا سبیل با هر اب زاری که باشد کفایت میکند و بهتر است هم مقداری
از موی خود را کوتاه کند و هم مقداری از ناخنها را بگیرد.
مسأله  (883سر تراشیدن و تقصیر ٬عبادت است؛ بنابر این بـاید
عالوه بر قصد ٬همراه با ّنیت خالص از ریا و خـودنمایی و بـه انگـیزه
اطاعت از فرمان خداوند انجام گیرد و اـگر کسی در این کار قصد و ّنیت
نداشته باشد یا آن را از روی ریا و خودنمایی انجام دهد ٬صحیح نیست

محرمات احرام با تقصیر یا حلق باطل ٬بر انسان حالل نمیشود.
و ّ

مسأله  (884حاجی میتواند خودش حلق یا تقصیر را انجام دهد

یا این کار را به شخص دیگری که مـحرم نـیست واـگـذار کـند ٬ولی
خودش باید ّنیت کند و بهتر است کسی هم که کار به او واـگذار شده

نیّت کند.

مسأله  (885کسی که وظیفه او سر ت راشیدن است اـگر سرش مو

نداشته باشد ٬بنابر احتیاط واجب عالوه بر کشیدن تـیغ بـاید تـقصیر
هم بکند.
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مخی رند ٬اـگر سرشان مو
مسأله  (886کسانی که میان حلق و تقصیر ّ

نداشته باشد باید تقصیر کنند و اـگـر اصـالً مـویی در سـر و ریش و
سبیل نداشته باشند ٬باید قدری از ناخن خود را بگیرند و اـگر نـاخن
هم ندارند ٬هرگاه تیغ را بر سر بکشند ٬کافی است.
مسأله  (887ت راشیدن ریش کفایت از تقصیر نمیکند عالوه بر این
ـکه ت راشیدن موی روییده بر چانه احتیاطًا جایز نیست.

مسأله  (888در تقصیر ٬اـکتفا کردن به چیدن موی زیر بغل و زیر
شکم ّ ٬
محل اشکال است.
مسأله  (889پس از آن که محرم به وظیفه خود عمل کرد و حلق یا
مـحرمات احـ رام بـ رای او حـالل مـیشود٬
تقصیر را انجام داد ٬تمام
ّ
مگر مسایل جنسی و استفاده از عطر و بوی خوش .امّـا صـید از دو
جهت حرام بود؛ ّاول؛ از آن رو که در حرم ٬شکار کردن ب رای محرم و

دوم؛ از آن
غیر محرم جایز نیست  ٬این حرمت همچنان بـاقی است ّ ٬
رو که شخص محرم است شکار کردن بر او حرام است ٬خواه در حرم

باشد یا در خارج از آن .و بنابر احتیاط واجب  ٬حرمت شکار کردن از
این جهت پس از حلق یا تقصیر نیز همچنان باقی است.
مسأله  (890کسی که وظیفهاش حلق است ٬هرگاه عمدًا به جای
حلق تقصیر کند ٬مرتکب معصیت شده و بـنابر احـتیاط بـاید کـفّاره
بدهد ٬ولی اـگر به علّت ندانستن مسأله یا از روی ف راموشی این کار را
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انجام دهد ٬کفّاره ندارد و در هر صورت باید حلق کند.
حج میروند و وظیفه آنها
مسأله  (891کسانی که ب رای ّاولین بار به ّ

سر ت راشیدن است  ٬بنابر احتیاط نمیتوانند ابتدا موهای سـر خـود را
با ماشین کوتاه کـنند و سـپس آن را بـتراشـند ٬حـتّی اـگـر تـراشـیدن
بالـفاصله پس از کوتاه کردن موها با ماشین باشد .و اـگر کسی از روی
علم وعمد این کار را انجام دهد ٬باید کفّاره بدهد و کفّاره کوتاه کردن
تمام موی سر بدون ضرورت بنابر اقوی یک گوسفند است.
مسأله  (892جایز نیست حاجی پس از آن که مقداری از موی سر
بقیه آن را با ماشین کوتاه کند.
خود را تراشیدّ ٬

مسأله  (893برای محرمی که هنوز حلق یا تقصیر نکـرده جـایز

نیست به عنوان حلق یا تقصیر سر دیگری را بـتراشـد یـا مـوی او را
توسط چنین کسی انـجام
بچیند و اـکتفا کردن به حلق یا تقصیری که ّ
شودّ ٬
محل اشکال است  ٬ولی محرم مـیتوانـد نـاخن دیگـری را بـه
عنوان تقصیر بگیرد.
مسأله  (894کسی که به علّت شکستگی سر و مانند آن  ٬تراشیدن
موی سر حتی با ماشین تهزن ب رایش ضرر دارد ٬اـگر امید داشته باشد
ـکه چنانچه حلق را تا پایان ّایام تشریق به تأخیر بیندازد بهبود مییابد

و میتواند تمام سر را بتراشد ٬باید حلق را تـا آخـر ا ّیـام تشـریق بـه

تأخیر بیندازد و اـگر چنین امیدی نداشته باشد یا به تأخیر بـیندازد و
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بهبود نیابد ٬بنابر احتیاط هر قدر از موی سر را که میتواند بت راشد و
تقصیر هم بکند.
مسأله  (895اـگر حاجی بداند که در اثر ت راشیدن موی سر با تیغ٬
خون از سرش میریزد ٬چنانچه ماشین تهزنی در اختیار داشته باشد
ـکه موی سر را بدون خونریزی میت راشد ٬باید موهای خود را بـا آن
بت راشد و اـگـر مـاشین تـهزن نـدارد یـا تـ راشـیدن بـا آن نـیز مـوجب
خونریزی میشود ٬بنابر احتیاط واجب باید سر بت راشد و بـه خـاطر
این که خون از بدنش خارج میشود مرتکب معصیت نمیشود.
مسأله  (896کسی که وظیفهاش این است که سر بت راشد ولی عذر
دارد ٬اـگر تقصیر کند کافی است  ٬ولی در مورد دسته چهارم و پنجم که
در مسأله  877ذـکر شد موافقتر با احتیاط این است که در احتیاط به
دیگری م راجعه کند.
ّ
محل حلق و تقصیر

مسأله ّ (897
"منی" است
محل تراشیدن سر و تقصیر نمودن سرزمین ٰ

منی انجام گیرد.
و جایز نیست در حال اختیار این عمل در جایی غیر از ٰ

مسأله  (898اـگر کسی حلق یا تقصیر را در منی انجام نداد و از آن

منی برگردد و در آنجا حلق یا تقصیر نماید٬
جا بیرون رفت  ٬باید به ٰ
چه عمدًا حلق یا تقصیر نکـرده بـاشد و چـه از روی فـ رامـوشی یـا
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ندانستن مسأله.
مسأله  (899اـگر کسی به علّت ندانستن مسأله یا از روی ف راموشی ٬
منی انجام دهد و اعمال پس از آن را نیز
حلق یا تقصیر را در خارج از ٰ
بـجا آورد ٬اعـاده حـلق یـا تـقصیر و اعـمال پس از آن الزم نـیست ٬

هرچند اعاده مطابق با احتیاط است.
منی بیرون رفته  ٬اـگر
مسأله  (900کسی که بدون حلق یا تقصیر از ٰ

منی برگردد ٬باید در هر جا که هست سر خود را بتراشد یـا
نتواند به ٰ
تقصیر کند و بنابر احتیاط واجب در صورت امکان موهای ت راشـیده
ّ
مـحل خـیمه او
مـنی در
منی بفرستد و
ّ
مستحب است موها در ٰ
را به ٰ
دفن شود.

حج را بر وقوف
مسأله  (901کسانی که برای آنها جایز است اعمال ّ

حـج و نـماز آن و
در عرفات و مشعر مـقدّ م نـمایند ٬پس از طـواف
ّ
سعی نباید تقصیر کنند ٬و اـگـر تـقصیر کـنند مُ ّ
ـحل نـمیشوند بـلکه

منی انجام دهند ٬و اـگر از روی ناآـگاهی یا فراموشی
تقصیر را باید در ٰ
تقصیر کنند کفّاره ندارد.

وقت حلق و تقصیر

مسأله  (902وقت حلق و تقصیر پس از قربانی کردن در روز عید
است و جایز نیست پیش از قربانی کردن انجام شود و احـتیاط ایـن
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است که حلق یا تقصیر را از روز عید تأخیر نیندازد ٬اـگـر چـه بـعید
نیست که بتواند آن را تا آخر ایام تشریق به تأخیر بیندازد.
مسأله  (903حلق در شب جایز است و کفایت میکند اـگـرچـه
حلق ـدر روز بهتر است.
حج یا سعی پـیش از تـقصیر یـا سـر
مسأله  (904انجام طواف ّ

ت راشیدن جایز نیست.

مسأله  (905اـگر پیش از ت راشیدن سر یا تقصیر کردن  ٬طواف و
سعی نماید ٬چنانچه از روی ف راموشی یا ندانستن مسأله ایـن کـار را
منی برگردد و حلق یا تـقصیر نـماید و اـگـر
انجام داده باشد ٬باید به ٰ
منی برگردد ٬در هر جا که هست حلق یا تـقصیر کـند و
نمیتواند به ٰ
پس از آن  ٬بنابر احتیاط واجب طواف و نماز آن و سعی را اعاده کند.

و اـگر از روی علم و عمد این کار را انجام داده ٬باید هم طواف و نماز
و سعی را اعاده کند و هم یک گوسفند قربانی کند.
مسأله  (906اـگر از روی علم و عمد تنها طواف را بر حلق و تقصیر
مقدّ م نماید ٬باید یک گوسفند ذبح کند ٬ولی اـگر تنها سعی را مـقدّ م
نماید ٬ذبح گوسفند الزم نیست ولی بـاید پس از حـلق یـا تـقصیر و
طواف و نماز آن  ٬سعی را اعاده نماید.
مسأله  (907همان گونه که گذشت اـگر قربانی کردن از روز عید به
تأخیر افتاد ٬چنانچه تأخیر آن تا روز دوازدهم باشد باید حلق را بعد
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از ذبح انجام دهد و اـگر از روز دوازدهم نیز تأخیر افتد ٬میتواند حلق
ـکرده و باقی اعمال را بجا آورد و تـا آخـر ذیالحـجه هـر وقت کـه
توانست ذبح کند.
مسأله  (908اـگر حاجی کسی را ب رای قربانی کردن و کیل کند ٬تا
وکیل او قربانی نکرده نمیتواند حلق یا تقصیر کند ٬ولی اـگر با اعتقاد
به این که وکیل ب رایش قربانی کـرده  ٬حـلق یـا تـقصیر نـماید و بـعد
معلوم شود که وکیل هنوز برایش قربانی نکرده  ٬حلق یا تقصیری کـه
انجام داده  ٬کافی است ؛ حتّی اـگر پس از حلق یا تقصیر ٬اعمال مکّه را
متوجه شود ٬اعمالش صـحیح است و اعـاده
هم انجام دهد و سپس ّ
آنها الزم نیست  ٬ولی در هر حال باید تـا پـایان ا ّیـام تشـریق و اـگـر
ذیحجه قربانی کند.
ممکن نشد در باقیمانده ماه
ّ

مستح ّبات حلق

مستحب است:
مسأله  (909در حلق امور زیر
ّ
 1ـ این که ب رای ت راشیدن موی سر از سـمت راست جـلوی سـر
شروع کند.
 2ـ در هنگام ت راشیدن سر "بسم اللّه" بگوید و این دعا را بخواند:
" َال ّلٰ ُه َّم َأ ْع ِط نی بِک ُِّل شَ ْع َر ٍة نُورًا یَ ْو َم ٱ ْل ِق ٰیامَ ِة"

منی در خیمه خود دفن نماید) .البتّه در
 3ـ موی سر خود را در ٰ
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صورت امکان و با رعایت مسایل بهداشتی(.
 4ـ پس از ت راشیدن موی سـر قـدری از اطـراف ریش و شـارب
خود و نیز ناخنها را کوتاه کند.

فصل پنجم:
اعمال مکّه
منی به مکّه برگردد
مسأله  (910حاجی باید پس از تمام شدن اعمال ٰ

و اعمال واجب مکّه را بجا بیاورد .اعمال واجب مکّه عبارت است از:
حج که آن را طواف زیارت نیز میگویند.
 1ـ طواف ّ

 2ـ نماز طواف.

 3ـ سعی میان صفا و مروه.
 4ـ طواف نساء.
 5ـ نماز طواف نساء.
مستحب است حاجی پس از آن که اعمال
مسأله  (911جایز بلکه
ّ
حج به مکّه بیاید و
بقیه اعمال ّ
روز عید را انجام داد ٬ب رای بجا آوردن ّ

جایز است تا آخر ا ّیام تشریق  ٬آمدن به مکّه را به تأخیر بیندازد و جز
در صورت عذر ٬نباید آمدن به مکّه را از آخر ایّام تشریق بـه تأخـیر
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ذیحـجه
بیندازد و اـگر به تأخیر انداخت  ٬باید تا پیش از پـایان مـاه
ّ
هرچه زودتر اعمال مکّه را بجا آورد.
حج و نماز آن و سعی و
مسأله  (912کیفیّت انجام دادن طواف ّ

طواف نساء و نماز آن  ٬به همان گـونهای است کـه در مـورد طـواف
عمره و نماز آن و سعی گذشت  ٬با این تفاوت که در این جا باید این
حج انجام دهد.
اعمال را به ّنیت بخشی از واجبات ّ

محرمات
مسأله  (913چنانکه گذشت پس از حلق یا تقصیر تمام ّ

اح رام جز شکار کردن در حـرم  ٬مسـایل جـنسی و بـوی خـوش بـر
حاجی حالل میشود و صید در خارج از حرم نیز بنابر احتیاط جایز
نیست .پس از آن که حاجی به مکّه بازگشت و طواف زیارت و نماز
آن و سعی بین صفا و مروه را انجام داد ٬بوی خوش هم بر او حالل
مــیشود ٬ولی مســایل جـنسی هـمچنان بـر او حـ رام است و بـنابر
احتیاط واجب باید از صید در خارج از حرم نیز اجتناب کند .پس از
بجا آوردن طواف نساء و نماز آن  ٬مسایل جنسی و شکـار کـردن در
خارج از حرم بر او حالل میشود ٬ولی شکار کردن در حرم بـر هـر
مکلّفی ح رام است ٬خواه مُحرم باشد یا مُ ّ
حل.
مسأله  (914اـگر شخصی از روی فراموشی طواف زیارت را بجا

نیاورد و آمیزش جنسی نماید ٬باید یک گوسفند در مکـه بـه عـنوان
ـکفاره قربانی کند و احتیاط مستحب آن است که شتر قربانی کند.
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مسأله  (915اـگر کسی به علّت ندانستن مسأله  ٬طواف زیارت را
بجا نیاورد یا آن را نـادرست انـجام دهـد و وقت بـ رای تـصحیح آن
حج را در سال آیـنده اعـاده کـند و بـنابر احـتیاط
نداشته باشد ٬باید ّ
واجب باید یک شتر قربانی کند.

مسأله  (916اـگر کسی به علت فراموشی طواف زیـارت را بـجا
نیاورد و اعمال پس از آن را انجام دهد ٬چنانچه در ماه ذیالحجه به
خاطر آورد باید طواف زیارت را بجا آورد و اعمال پس از آن را نیز
احتیاطًا اعاده نماید و اـگر خودش نمیتواند طواف را بجا آورد ٬نایب
بگیرد ولی اـگـر نـتوانست اعـمال پس از طـواف را اعـاده کـند ٬الزم
نیست ب رای آنها نایب بگیرد .و اـگر پس از گذشت ماه ذیالحجه بـه
خاطر آورد ٬بجا آوردن طواف زیارت توسط خودش و در صـورت
عدم امکان توسط نایبش کافی است.

تقدیم اعمال م ّکه

مسأله  (917بنابر احتیاط ب رای کسی که حج تمتع بجا مـیآورد

حج و نماز آن و سعی و طـواف
جایز نیست در حال اختیار ٬طواف ّ

مـنی
نساء و نماز آن را بر رفتن به عرفات و مشعر و اعمال سه ـگـانه ٰ
مقدّ م کند ٬ولی کسی که محرم بـه احـرام حـج افـ راد شـده مـیتوانـد
اعمال مکه را حتی در حال اختیار پیش از رفتن به عرفات بجا آورد.
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مسأله  (918چند طایفهاند که ب رای آنها جایز است در حج تمتع
حـج و
اعمال مکّه را مقدّ م بدارند ٬یـعنی پس از احـ رام بسـتن بـ رای ّ

حج و نماز آن و سعی را بجا آورند:
پیش از رفتن به عرفات  ٬طواف ّ

منی دچار حیض
ّاول ـ زنهایی که بیم آن دارند پس از بازگشتن از ٰ

یا نفاس شوند و تا زمانی که میتوانند در مکّه بمانند ٬پاـک نشوند.

منی به علّت
ّ
دوم ـ پیرمردها یا پیرزنهایی که پس از بازگشت از ٰ

جمعیت طواف کننده نمیتوانند طواف کنند یا اصـالً نـتوانـند
زیادی
ّ

به مکّه بازگردند.

سوم ـ بیمارانی که هنگام ازدحام ٬از طواف کردن احساس خـطر
ّ

میکنند یا ناتوان از طواف کردن باشند.

ذیحجه به دلیلی امکـان
چهارم ـ کسانی که میدانند تا پایان ماه
ّ
انجام دادن طواف و سعی ب رایشان وجود ندارد.
این چهار دسته پس از انـجام طـواف حـج و نـماز آن و سـعی ٬
احتیاطًا طواف نساء و نماز آن را نیز رجاءًا پیش از رفتن بـه عـرفات
بجا میآورند و اـگر بعد ممکن شد ٬آن را اعاده مینمایند و اـگر ممکن
نشد برای اعاده آن نایب میگیرند.
مسأله  (919تشخیص این کـه آیـا فـرد از مـعذورینی است کـه
میتواند اعمال مکّه را مقدّ م نماید یا نه  ٬به عهده خود مک ّلف است٬
ولی اـگر از گفته دیگ ران ب رای انسان اطمینان پیدا شود ٬مـیتوانـد بـه
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اطمینان خود عمل کند.
مسأله  (920تقدیم اعمال ب رای این چـهار دسـته جـایز است و
منی به مکّه
واجب نیست  ٬ولی کسی که یقین دارد پس از برگشتن از ٰ

نمیتواند طواف و نماز آن و سعی را انجام دهد ٬الزم است اعمال را
مقدّ م نماید.
مسأله  (921کسی که میخواهد اعمال مکّه را مقدّ م نماید ٬باید
حج احرام ببندد و اعمال را با حالت احرام انجام دهد ٬بنابر این
ب رای ّ

حج اح رام ببندد ٬انـجام دهـد٬
اـگر کسی اعمال را بدون این که ب رای ّ
ـکفایت نمیکند و باید یا قبل از وقوف در عرفات یا پس از وقوف در

منی آن را اعاده نماید.
عرفات و مشعر و اعمال ٰ

مسأله  (922کسانی که از معذورین هستند و میتوانند اعمال مکّه

را مقدّ م نمایند ٬الزم نیست ب رای انجام اعـمال مکّـه تـا نـزدیکترین
زمان پیش از وقوف در عرفات صبر کنند.
مسأله  (923سه طایفه ّاول از چهار طایفهای که در مسأله 918

بیان شد ٬هرگاه اعمال مکّه را جلو انداخـتند ٬عـملشان کـافی است ٬
حتّی اـگر بعدًا خالف آن ثابت شود ٬مثالً زن دچار حیض نشـود یـا
جمعیت به گـونهای نـباشد کـه
مریض بهبود یابد یا ازدحام و زیادی
ّ
مزاحم طواف او باشد ٬هرچند اعاده اعمال مطابق بـا احـتیاط است.

منی بـه
ولی کسی که از طایفه چهارم است هرگاه پس از بازگشتن از ٰ
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مکّه ب رایش روشن شود کـه مـانعی بـ رای طـواف و نـماز و سـعی او
نیست  ٬بنابر احتیاط باید تمام اعمال مکّه را اعاده نماید.
حج
حج نیابتی انجام میدهد ٬هرگاه در اثنای ّ
مسأله  (924کسی که ّ
عذری برایش پیش آید که مشمول یکـی از چـهار دسـته مـذکور در
مسأله  918بشود ٬میتوانـد اعـمال مکّـه را مـقدّ م نـماید و حـجش
ـکفایت از منوبعنه میکند.
مسأله  (925بوی خوش بر معذورانی که طواف زیارت و سعی را
منی انجام میدهند ٬پس از
مقدّ م بر رفتن به عرفات و مشعر و اعمال ٰ

سعی حالل نمیشود ٬بلکه پس از حلق یا تقصیر بـرای آنـها حـالل
میشود ٬و اما مسایل جنسی پس از این کـه طـواف نسـاء را بـعد از
بازگشت از منی خود یا نایبشان اعاده کردند ٬بر آنان حالل میشود.
مسأله  (926کسی که در هر حال باید او را با تخت طواف دهند٬
اـگر عذر دیگری نداشته باشد ٬بنابر احتیاط نمیتواند اعمال مکّـه را
مقدّ م نماید.

ترتیب در اعمال م ّکه

مسأله  (927در حال اختیار اعمال مکّه را باید به همان ترتیبی که

در مسأله  910گذشت بجا آورد؛ بنابر ایـن جـایز نـیست سـعی بـر
طواف زیارت یا نماز آن مقدّ م شود ٬همچنان که مقدّ م نمودن طواف
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نساء بر طواف زیارت و سعی نیز جایز نـیست ٬و اـگـر کسـی مـقدّ م
نماید باید اعمال را اعاده کند تا ترتیب حاصل شود.
مسأله  (928در حال ضرورت احتمال دارد که تقدیم طواف نساء
و نماز آن بر سعی جایز باشد؛ مثالً زنی که بیم آن دارد اـگر پـیش از
سعی ٬طواف نساء و نماز آن را بجا نیاورد حایض شود و در نـتیجه
نتواند طواف کند ٬میتواند سـعی را پس از طـواف نسـاء و نـماز آن
انجام دهد ٬ولی مسأله خالی از اشکال نیست ؛ بـنابر ایـن اـگـر بـعدًا
بتواند اعمال را با رعایت ترتیب انجام دهد بـاید آنـها را اعـاده کـند٬
بلکه بنابر احتیاط واجب اـگر خودش نـتوانـد اعـمال را بـا مـراعـات
ترتیب اعاده کند باید کسی را نایب بگیرد تـا اعـمال را بـا تـرتیب از
طرف او انجام دهد.
مسأله  (929اـگر کسی از روی ف راموشی یا ندانستن مسأله  ٬طواف
نساء را پیش از سعی انـجام داد ٬طـواف زیـارت و سـعیش صـحیح
است ولی طواف نساء را باید احتیاطًا اعاده نماید.
مسأله  (930کسی که اعمال مکّه را مقدّ م مینماید ٬باید پس از
طواف زیارت و نماز آن  ٬سعی را هم بجا آورد و نمیتواند طواف و
منی انجام دهد.
نماز آن را مقدّ م نماید و سعی را پس از برگشتن از ٰ

مسأله  (931زنی که اعمال مکّه را بر وقوف در عرفات و مشعر

مقدّ م نموده  ٬هرگاه پس از سعی حایض شود و نتواند طواف نساء را

اعمال مکّه

311

انجام دهد ٬نمیتواند قبل از وقوف به عرفات و مشعر بـ رای طـواف
حج و نماز آن و سعی کـه بـجا
نساء و نماز آن نایب بگیرد و طواف ّ
آورده صحیح است و نیاز به اعاده ندارد و باید طواف نساء و نماز آن
را پس از بازگشت از منی بجا آورد.

مسایل مربوط به طواف نساء

حج تمتّع و عمره مفرده
مسأله  (932طواف نساء و نماز آن در ّ

واجب است و بــدون انــجام آن  ٬مسـایل جـنسی بـر انسـان حـالل
حج و عمره مفرده نیست و ح ّتی ترک عمدی
نمیشود ٬ولی از ارکان ّ
حج و عمره مفرده نمیشود.
آن نیز موجب باطل شدن ّ

مسأله  (933طواف نساء اختصاص به مردان ندارد ٬بلکه بر زن ٬

ممیز نیز الزم است که طـواف نسـاء را انـجام
خنثی ٬
خصی و کودک ّ
ّ

دهند و اـگر انجام ندهند ٬مسایل جنسی بر آنها حالل نمیشود .بلکه

حج تم ّتع یا عمره مفرده مـحرم
ممی ز ٬او را برای ّ
اـگر ولی کودک غیر ّ
نماید ٬ب رای این که پس از بالغ شـدن  ٬مسـایل جـنسی بـر او حـالل
شود ٬بنابر احتیاط واجب باید او را طواف نساء بدهد.
مسأله  (934طواف نساء حتّی بر پیرمردان  ٬پیرزنان و کسانی که
توانایی عمل زناشویی ندارند نیز واجب است.
مسأله  (935طواف نساء وقت معیّنی ندارد و حاجی میتواند در
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حج پس از سعی و در عمره مفرده پس از تقصیر هرگاه بخواهد آن را
بجا بیاورد.
مسأله  (936کسی که طواف نساء را انجام نداده  ٬اـگر عمدًا آمیزش
جنسی نماید ٬باید کفّاره بدهد و اـگر استمتاعات شـهوانـی را عـمدًا
انجام دهـد نـیز بـنابر احـتیاط بـاید کـفّاره بـدهد ٬امّـا عـقد بسـتن و
خواستگاری کردن و شاهد شدن بر عقد حالل است  ٬هرچند احتیاط

مستحب آن است که تا طواف نساء و نماز آن را بجا نیاورده از ایـنها
ّ
نیز اجتناب نماید.
مسأله  (937اـگر شخصی از روی فراموشی طواف زیارت را بجا
نیاورد و آمیزش جنسی نماید ٬باید یک گوسفند در مکـه بـه عـنوان
ـکفاره قربانی کند و احتیاط مستحب آن است که شتر قربانی کند.
مسأله  (938اـگر کسی از روی ف راموشی طواف نساء را بجا نیاورد
حج برگشت ٬چنانچه میتواند باید خودش بـه مکّـه بـرگردد و
و از ّ

طواف نساء را انجام دهد و اـگر نمیتواند یا برایش مشقّت دارد ٬باید

تـوسط
نــایب بگـیرد و مسـایل جـنسی پس از انـجام طـواف نسـاء ّ
خودش یا نایبش بر او حالل میشود.

مسأله  (939اـگر کسی طواف نساء عمره مفرده یـا حـج را بـجا
نیاورده باشد ٬میتواند برای عمره یا حج دوباره محرم شـود و بـعدًا
طواف نساء را بجا آورد.
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حج بجا آورده و
مسأله  (940اـگر کسی چند عمره مفرده یا چند ّ

برای هیچ یک از آنها طواف نساء انجام نداده  ٬باید بـرای هـر یک از
آنها یک طواف نساء بجا بیاورد.
حج نیابتی انجام میدهد ٬در طواف نسـاء
مسأله  (941کسی که ّ

میتواند عمل را به ّنیت منوبعنه انجام دهد ٬ولی احتیاط مسـتحب
ّ
اعـم از
مافیالذ ّمه کند ٬یعنی طـواف نسـاء را بـرای
آن است که ّنیت
ّ
خود یا منوبعنه انجام دهد.

مسأله  (942اـگر کسی به علّت ندانسـتن مسأله طـواف نسـاء را
حج ازدواج کند ٬عقد ازدواجش صحیح است و
انجام ـندهد و پس از ّ
اـگر صاحب فرزند شد ٬فرزندش حـاللزاده است ولی بـاید طـواف

نساء را انجام دهد و تا زمانی که طواف نسـاء را خـودش یـا نـایبش
انــجام نــدهد ٬نــزدیکی و هــمچنین بــنابر احــتیاط واجب سـایر
استمتاعات جنسی بر او ح رام است.
مسأله  (943کسی که عمره مفرده انجام میدهد ٬اـگر بدون این که
تقصیر کند طواف نساء را انجام دهد ٬باید تقصیر کند و پس از آن طواف
نساء را اعاده نماید و گرنه مسایل جنسی همچنان بر او حرام است.
حج یا عمره مفرده شک
مسأله  (944اـگر کسی پس از انجام اعمال ّ

ـکند که آیا طواف نساء را انجام داده یا نه  ٬اـگر به واجب بودن طواف
توجه نداشته باید طواف نساء و نماز آن را انجام دهد ٬بلکه اـگر
نساء ّ
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توجه داشته  ٬احتیاط آن است که طواف نسـاء
به واجب بودن آن هم ّ
را انجام دهد.
حج نیابتی انجام میدهد اـگر طواف نساء را بجا
مسأله  (945کسی که ّ

نیاورد ٬عالوه بر آن که ذ ّمهاش مشغول است ٬مسایل جنسی هـم بـر او

حالل نمیشود و باید در صورتی که میتواند خودش طـواف نسـاء را
انجام دهد و اـگر نمیتواند یا حرج و مشقّت دارد ٬نایب بگیرد.

حج و نماز آن و سعی
مستحبات طواف ّ
ّ

مسأله  (946مستح ّباتی که در طواف عمره تم ّتع و نماز آن و سعی

حـج نـیز جـاری است و
حج و نماز آن و سعی
ّ
ذـکر شد ٬در طواف ّ

منی به مکّـه بـرمیگردد
ّ
مستحب است کسی که ب رای طواف کردن از ٰ

در روز عید قربان  ٬کنار در مسجدالح رام بایستد و این دعا را بخواند:
َ ٰ َ
َلی ن ُ ُسک ِ َک َو َسلِّ ْم نی لَ ُه َو َسلِّ ْم ُه لیَ ٬أ ْس َأل ُ َک َم ْس َألَ َة
" ٔاللّ ُه َّم ٔا ِع نّی ع ٰ
ٱلذلیل ٱ ْلـ ُم ْع َت ِر ِف بِ َ
ٱلْ َعلیل َّ
ُـر ِج َع نی
ـذ ْن ِب ِه َأ ْن تَـ ْغ ِف َر لی ذُنُـوبی َو َأ ْن ت ْ
ِ
ِ
ٰ
َ
ب
ت َبیْت ُ َکِ ٬ج ئ ُ
اجتیَ ٬ال ّل ُه َّم ِٕانّی عَبْدُ َک َوٱ ْلبَلَدُ بَلَدُ َک َوٱ ْل َب ْی ُ
ِب ٰح َ
ْت أ ْط ُل ُ
ح َمت َ َک َو َأؤُ ُّم طٰا َعت َ َک ُمتَّبِعًا ِ َٔال ْم ِر َک ٰراضـیًا بِـ َقدَ ِر َکَ ٬أ ْس َأل ُ َک مَ ْس َألَـ َة
َر ْ
ف لِعُ ُقوبَت ِ َک٬
ٱ ْل ُم ْض َط ِّر ِٕالَی ْ َک ٱلْم
طیع ِ َٔال ْم ِر َک ٱلْ ُمشْ ِف ِق ِم ْن ع َٰذاب ِ َک ٱلْخٰا ئِ ِ
ُ ِ
ٰ
ح َمت ِ َک".
ار ِب َر ْ
َأ ْن تُبَلِّغَنی َعفْ َو َک َو ت َ
ُجیرنی ِم َن ٱل نّ ِ
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آن گاه بیاید و بر حج راالسود دست بکشد و آن را ببوسد و اـگـر
نتواند آن را ببوسد ٬دستهایش را بر حج راالسود بکشد و دست خود
را ببوسد و اـگر این کـار هـم مـمکن نـباشد ٬روبـروی حـج راالسـود
بایستد و تکبیر بگوید و سپس مستح ّباتی را که در طواف عمره گفته
شد ٬بجا بیاورد.

فصل ششم:
درمنی
بیتوته
ٰ
منی
بیتوته به معنای شب را سپری کردن است .مقصود از بیتوته در ٰ
منی بماند.
آن است که حاجی شبهای یازدهم و دوازدهم
ّ
ذیحجه در ٰ
حـج است و وقت آن از
منی از واجبات
ّ
مسأله  (947بیتوته در ٰ
غروب آفتاب تا نیمه شب یا از نیمه شب تا طلوع فجر است.

مسأله  (948بنابر احتیاط  ٬اـگر بخواهد از غروب آفتاب تا نیمه
شب در منی بماند ٬باید نیمه شب را از غروب شرعی تا طلوع آفتاب
و اـگر بخواهد از نیمه شب تا طلوع فجر در منی بماند ٬باید نیمه شب
را از هنگام غروب آفتاب تا طلوع فجر حساب کند.
منی سپری کرده  ٬پس از
مسأله  (949کسی که نیمه ّاول شب را در ٰ

مسـتحب آن است کـه
منی بیرون برود ٬ولی احـتیاط
ّ
آن میتواند از ٰ
پیش از طلوع صبح وارد مکّه نشود.

منی عبادت است و باید عالوه بر نیّت  ٬با
مسأله  (950ماندن در ٰ

منی
بیتوته در ٰ
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قصد خالص و ب رای اطاعت خداوند متعال انجام گیرد.
مسأله  (951چند طایفهاند که باید عالوه بر شـبهای یـازدهم و
منی بمانند:
دوازدهم  ٬شب سیزدهم را نیز در ٰ

حج  ٬شکار
 1ـ کسی که در حال احرام ٬خواه احرام عمره یا احرام ّ

ـکرده باشد و احتیاط واجب آن است که اـگر شکار را گرفته ولی آن را
مـنی بـماند ٬ولی اـگـر دیگـر
نکشـته بـاشد نـیز شب سـیزدهم را در ٰ

محرمات مربوط به صید مانند :خوردن گـوشت صـید و نشـان دادن
ّ
شکار به شکارچی را مرتکب شود ٬سـپری کـردن شب سـیزدهم در

منی واجب نیست.
ٰ

حج آمـیزش جـنسی
 2ـ اـگر کسی در حال اح رام عمره یا اح رام ّ

نماید ٬خواه از جلو یا از پشت و خواه با همسر خـود یـا بـا بـیگانه ٬
مـنی بـماند ٬ولی اـگـر
بنابر احتیاط واجب باید شب سـیزدهم را در ٰ
ـکارهای دیگر غیر از آمیزش مانند بـوسیدن و لمس کـردن را انـجام

منی در شب سیزدهم الزم نیست.
دهد ٬ماندن در ٰ

مـنی بـیرون نـرود و غـروب شب
 3ـ کسی که روز دوازدهـم از ٰ

سیزدهم در منی باشد.

منی
مسأله  (952اـگر حاجی پیش از غروب آفتاب روز دوازدهم از ٰ
مـنی بـازگردد ٬واجب نـیست شب
بیرون برود و پس از غـروب بـه ٰ
مـنی سـپری کـند و سـنگ زدن بـه جـم رات در روز
ســیزدهم را در ٰ

318

مناسک حج و عمره

سیزدهم هم بر او واجب نمیشود.
مسأله  (953بر چند گروه واجب نیست شبهای یازدهم  ٬دوازدهم
منی بمانند:
و سیزدهم در ٰ

ّاول :بیماران و پرستاران آنها و کلیه کسانی که به علّت عذری کـه

منی برایشان مشقّت دارد.
دارند ماندن در ٰ

منی بمانند ٬مـالشان در
ّ
دوم :کسانی که میترسند اـگر شب را در ٰ

مکّه از بین برود ٬البـته مشـروط بـه ایـن کـه مـالی کـه بـیم تـلف آن
توجه باشد.
میرود ٬قابل ّ
سوم :چوپانهایی که حیوانات آنها نیاز به َچرا در شب داشته باشند.
ّ
چهارم :کسانی که در مکّه مسئول آبرسانی به حاجیان هستند.

منی ٬تمام
پنجم :کسانی که بتوانند به جای ماندن یک نیمه شب در ٰ

شب را تا صبح در مکّـه بـیدار بـاشند و بـجز کـارهای ضـروری مـانند
خوردن و آشامیدن و تجدید وضو ٬بقیّه وقت را صرف عبادت کنند.

منی
مسأله  (954از این پنج گروه  ٬چهار گروه ّاول هرگاه شب را در ٰ
نماندند ٬بنابر احتیاط واجب باید بـه جـای آن یک گـوسفند قـربانی
ـکنند ٬ولی دسته پنجم الزم نیست قربانی کنند.
منی شب را در
مسأله  (955کسی که میخواهد به جای ماندن در ٰ

مکّه به عبادت سپری کند ٬باید به گونهای عمل کـند کـه عـرفًا گـفته
شود تمام شب را مشـغول بـه عـبادت بـوده است .بـنابر ایـن انـجام

منی
بیتوته در ٰ

319

ـکارهای دیگر جز عبادت هرگاه به اندازهای کم باشد کـه گـفته شـود
تمام شب را به عبادت گذرانده است  ٬مـانعی نـدارد ولی اـگـر عـرفًا
صدق نکند که تمام شب را مشغول بـه عـبادت بـودهانـد ٬بـاید یک
ـگوسفند کفاره بدهند.
مسأله  (956مقدار شب ب رای کسی که میخواهد شب را در مکّه به
عبادت سپری کند ٬از غروب شرعی تا طلوع فجر است.
مسأله  (957کسانی که بخشی از نیمه اول شب را در منی بیتوته
ـکردهاند ٬میتوانند قبل از نیمه شب به مکه بیایند و تا طلوع فجر در
مکه به عبادت مشغول باشند.
منی شب را در
مسأله  (958کسی که میخواهد به جای ماندن در ٰ

مکّه به عبادت سپری کند ٬نمیتواند در جایی جز مکّه بماند و بنابر
منی و مکّه نیز کافی نیست.
احتیاط واجب حتّی ماندن در میان راه ٰ

مسأله  (959مقصود از مکّه هر جایی است که عرفًا شـهر مکّـه

محسوب شود و الزم نیست عبادتها را در مسجدالحرام انجام دهد.
منی را ترک کند ٬باید برای هر
مسأله  (960کسی که عمدًا ماندن در ٰ

شب یک گوسفند قربانی کند و اـگر از روی ف رامـوشی یـا نـدانسـتن
مسأله  ٬ماندن را ترک کرده باشد نیز بنابر احتیاط واجب باید برای هر
شب یک گوسفند قربانی کند.
"منی" باشد ٬بنابر این اـگـر
مسأله  (961بیتوته باید در سرزمین ٰ
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ـکسی از روی علم و عمد شبهای یازدهم و دوازدهم را در زمینهای
منی نیست سپری کند ٬باید برای هر شب یک
منی که جزء ٰ
متّصل به ٰ
ـگوسفند قربانی کند ٬بلکه بنابر احتیاط واجب اـگر اعتقاد پـیدا کـرده

مـنی است یـا بـه گـفته اشـخاص مـحلّی
باشد که جای بـیتوته جـزء ٰ

اطمینان پیدا کند و سپس معلوم شود که ّ
منی نـبوده
محل بیتوته جزء ٰ
منی بیتوته کند نیز بنابر احـتیاط
یا از روی ف راموشی در جایی غیر از ٰ

واجب باید یک گوسفند قربانی کند.

مسأله  (962اـگر حاجی بدون این که عذری داشته باشد یا به علّت
دوم شب را درک نکند یا زودتـر از
عذر ٬بخشی از نیمه ّاول یا نیمه ّ
منی بیرون برود ٬بنابر احتیاط واجب باید یک گوسفند قربانی کند.
ٰ

منی قربانی
مسأله  (963گوسفندی که به جای هر شب ماندن در ٰ
حج تم ّتع را دارا باشد.
میشود ٬الزم نیست هیچ یک از شرایط قربانی ّ
منی قربانی میشود را
مسأله  (964گوسفندی که به جای ماندن در ٰ

میتوان در هر جا ذبح نمود .حتّی میتوان آن را پس از بازگشت بـه
منی قربانی شود.
وطن ذبح نمود ولی احتیاط آن است که در ٰ

منی بیرون بروند٬
مسأله  (965کسانی که میتوانند روز دوازدهم از ٰ

منی پیش از ظهر
منی بیرون بروند و خارج شدن از ٰ
باید بعد از ظهر از ٰ

مـنی بـیرون مـیروند٬
جایز نیست ٬ولی کسانی که در روز سیزدهم از ٰ

منی
بیتوته در ٰ
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منی بیرون بروند.
میتوانند در هر وقت از روز که بخواهند از ٰ

مسأله  (966اـگر چه جایز نیست حاجی در روز دوازدهم قبل از

ظهر به مکّه بیاید ٬ولی اـگر کسی این کار را انجام دهد واجب نیست
منی بازگردد تا بعد از ظهر مجدّ دًا به مکّه بیاید ٬ولی اـگر پـیش از
به ٰ
منی بازگشت نمیتواند برگردد و باید تا بعد از ظهر صبر کند.
ظهر به ٰ

منی به مکّه باید بعد از ظهر روز
مسأله  (967در این که حرکت از ٰ

دوازدهم باشد ٬تفاوتی میان زن و مرد نیست  ٬بنابر این زنـانی کـه از
سنگ زدن به جم رات در روز معذورند و این کار را در شب دوازدهم
منی به مکّه بروند ٬مگر این
انجام دادهاند ٬نمیتوانند پیش از ظهر از ٰ
ـکه به علّت عذر نتوانند تا بعد از ظـهر صـبر کـنند و هـمچنین است

حکم دیگر معذورانی که رمی را در شب انجام میدهند.
مسأله  (968اف رادی که از رمی در روز دوازدهم معذورند و در شب
پیش از آن رمی میکنند ٬چنانچه پس از رمـی  ٬نـیمه اول شب را در
منی بیتوته کنند و پیش از طلوع آفتاب از منی خـارج شـوند ٬مـانعی
ندارد و الزم نیست برای کوچ بعد از ظهر به منی بازگردند .همچنین
ـکسانی کـه نـیمه اول را در شب دوازدهـم در مـنی بـیتوته کـردهانـد٬
میتوانند پس از نیمه شب به مکه آمده و بعد از ظهر روز دوازدهـم
ب رای سنگ زدن به جم رات به منی برگردند.
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منی
مستحبات ٰ
ّ

منی به شرح زیر است:
مسأله  (969برخی از مستح ّبات ٰ

مستحب است حاجی روزهای یازدهم  ٬دوازدهم و سیزدهم
1ـ
ّ

مـنی بـه مکّـه
حتی برای طـواف مسـتح ّبی هـم از ٰ
منی بماند و ّ
را در ٰ

نرود.

منی پس از نماز ظـهر روز عـید و
2ـ
ّ
مستحب است حاجی در ٰ

چهارده نماز پس از آن تکبیر بگوید و بعضی تکـبیر گـفتن را واجب
دانستهاند و بهتر است این تکبیرها را بگوید:
هلل
هلل ٱلْ َ
هلل َأ ـ ْک ْب ُر َو ِ
ح ْمدُ  ٬ا ُ
هلل َأ ـ ْک َب ُر ٬ا ُ
هلل َوٱ ُ
هلل َأ ـ ْک َب ُرٰ ٬ال ٕالٰ َه ِٕا َّال ٱ ُ
هلل َأ ـ ْک َب ُر ٬ا ُ
"ا ُ
َأ ـ ْک َب ُر عَلی مٰا هَدٰ انٰا ٬ا ُ َ
َ
ْ َٔ ْ
ح ْمدُ
امَ ٬وٱلْ َ
هلل أ ـ ْک َب ُر ع ٰ
ٰ
َلی مٰا َرزَ ق نٰا مِ ْن بَهی َم ِة ٱالن ٰع ِ
َ
ٰ
ٰ
َلی مٰا أبْالنا".
ِ
هلل ع ٰ
منی نیستند گفتن ایـن تکـبیرها پس از نـماز
وب رای کسانی که در ٰ
مستحب است.
ظهر روز عید و نُه نماز بعد از آن
ّ

منی نمازهای واجب
3ـ
ّ
مستحب است حاجی هنگام اقامت در ٰ

مستحب خود را در مسجد "خیف" بجا آورد .درباره فضیلت ایـن
و
ّ
مسجد روایات زیادی وارد شده  ٬در حـدیثی آمـده است کـه" :صـد
رکعت نماز در مسجد خیف با عبادت هفتاد سال ب رابر است  ٬صد بار
هلل" گفتن در این مسجد ثواب بنده آزاد کردن در راه خدا را
ان ٱ ِ
"س ْب ٰح َ
ُ

منی
مستح ّبات ٰ
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هلل" گفتن برابر با پاداش کسی است که
دارد ٬پاداش صد بار " ٰال ِٕالٰ َه ِٕا َّال ٱ ُ
هلل"
جانی را زنده کرده باشد و هر کس در این مسجد صد بار " َا ْل َح ْمدُ ِ

بگوید پاداشش ب رابر با ثواب کسی است که مـالی بـه انـدازه مـالیات

عراقین )یعنی کوفه و بصره( در راه خدا صدقه داده باشد(1)".

 1ـ وسائلالشیعه ٬باب  51از ابواب احکام المساجد ٬روایت.1

فصل هفتم:
سنگ زدن به جمرات
مسأله  (970در سنگ انداختن امور زیر واجب است:
 1ـ ّنیت هم راه با قصد خالص و بدون ریا و نمایش دادن عمل به

دیگ ران؛ بنابر این اـگر کسی این کار را از روی ریا و خودـنمایی انجام
دهد ٬عالوه بر آن که معصیت نموده ٬عملش نیز بـاطل است و بـاید
آن را با قصد قربت اعاده نماید.
 2ـ انداختن سنگها؛ یعنی باید طوری سنگها را به جمره بزند
ـکه عرفًا سنگ انداختن صدق کند ٬بنای راین اـگر کسی نزدیک جـمره
برود و سنگها را بر جمره بگذارد ٬کافی نیست.
 3ـ سنگها باید در اثر انداختن به جمره بخورد ٬بنابر ایـن اـگـر
ـکسی به گونهای سنگ بیندازد که به خودی خود به جمره نرسد ولی
برخورد با سنگ دیگری سبب شود تا سنگ به جمره برخـورد کـند٬
ـکافی نیست ؛ ولی اـگر سنگ به جایی غیر از جمره بخورد و کمانه کند

سنگ زدن به جمرات
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و به جمره برسد کافی است.
 4ـ تعداد سنگریزهها باید هفت عدد باشد.
 5ـ سنگها را باید یکی یکی و پشت سر هـم بـیندازد ٬در ایـن
صورت حتّی اـگر هر هفت سنگ با هم به جمره برخورد کند ٬کـافی
است  ٬ولی اـگر همه سنگها یا تعدادی از آنها را با هم بیندازد ٬کافی
نـیست و هـمه سـنگهایی کـه ایـن گـونه پـرتاب کـرده  ٬یک سـنگ
حساب میشود حتّی اـگر با هم به جمره برخورد نکـنند بـلکه یکـی
پس از دیگری به جمره برسد.
مسأله  (971سنگها باید با دست انداخته شوند ٬بنابر این سنگ
انداختن با پا یا دهان کافی نیست  ٬ولی سنگ انداختن با فالخن و تیر
و کمان مانعی ندارد.
مسأله  (972سنگ زدن به جمره را میتوان با حالت سواره یا پیاده
انجام داد.
ظن و
مسأله  (973در رسیدن سنگ به جمره و تعداد سنگهاّ ٬

ـگمان اعتبار ندارد ٬بلکه باید یقین پیدا کند ٬و مـیتوانـد از شـخص
قابل اطمینانی که از گفته او برایش وثوق حاصل میشود بخواهد کـه
سنگها را بشمرد.
مسأله  (974اـگر از ّاول قصد داشته باشد که بیش از هفت سنگ به

جمره بزند ٬چنانچه بیش از هفت سنگ بزند رمی صـحیح نـیست و
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باید عمل را اعاده کند ٬ولی اـگر قصد زدن هفت سـنگریزه را داشـته
باشد ٬چنانچه پس از تمام شدن هفت عدد چند سنگ اضـافی بـزند
رمی باطل نیست.
مسأله  (975اـگر سنگی را به طرف جمره پرتاب کـرد و بـه آن
اصابت نکرد باید دو مرتبه بیندازد ٬هرچند در وقت انداختن سنگها
ـگمانش این باشد که سنگ به جمره برخورد کرده است.
مسأله  (976اـگر در کنار جمره چیزهای دیگری نصب شده باشد و
اشتباهًا سنگها را به آن زده باشد ٬کافی نیست و باید رمـی را ـ هـر
توسط نایب ـ اعاده کند.
چند در سال دیگر و ّ

مسأله  (977در حال سنگ زدن به جمره  ٬طهارت از حـدث و

خبث شرط نیست و سنگهایی که بـه جـمره زده مـیشود نـیز الزم
نیست پاـک باشند.
مسأله  (978در حال حاضر که در محل سه جمره اولی  ٬وسطی و
عـقبه  ٬دیـوارهـایی جـهت رمـی سـاخته شـده است  ٬رمـی تـمام آن
دیوارها کفایت میکند؛ البته در جمره عقبه مقداری از دیوار ـ تقریبًا
از وسط دیوار به بعد ـ خارج از منی ساخته شـده کـه رمـی آن کـفایت
نمیکند و باید قسمتی از آن که داخل در حد منی میباشد ٬رمی شود.
دوم کافی است و الزم
مسأله  (979سنگ زدن به جمرات از طبقه ّ

نیست از طبقه همکف باشد.
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الف ـ شرایط سنگهایی که پرتاب میگردند

مسأله  (980واجب است آنچه حاجی به جمره عقبه میزند ٬سنگ

باشد ٬بنابر این کلوخ ٬خَ َزف ٬جواهـرات و خـالصه هـرچـه کـه سـنگ
نباشد کافی نیست ٬ولی همه انواع و اقسام سنگها ٬کافی است.
مسأله  (981الزم است سنگی که به جمره زده میشود به اندازهای
"حصی" یعنی "ریگ" گفته شود ٬بنابر این اـگر به
باشد که عرفًا به آن
ٰ
قدری ریز باشد که ریگ به آن گفته نشود مانند دانه شن کافی نیست ٬

همچنان که اـگر خیلی بزرگ باشد نیز کفایت نمیکند.
مسأله  (982اـگر شک داشته باشد که سنگی که میخواهد به جمره
"حصی" یعنی "ریگ" گفته میشود یا نه  ٬نباید به
بیندازد ٬عرفًا به آن
ٰ

آن اـکتفا کند.

مسأله  (983سنگها باید از منطقه حرم باشد ٬بنابر ایـن سـنگ
مربوط به خارج از حرم کافی نیست  ٬ولی اـگر در حرم از هـر جـای
مباحی سنگ بردارد کافی است مگر سـنگ مسـجدالحـرام و مسـجد
خیف  ٬بـلکه بـنابر احـتیاط واجب سـنگ سـایر مسـاجد .و چـنانکه
مـنی بـه
ـگذشت
ّ
مسـتحب است حـاجی هـمه سـنگهایی را کـه در ٰ

جم رات سه ـگانه میزند از مشعر جمع ـآوری کند.

مسأله  (984سنگریزههایی که انسان میداند از خارج از حرم به
حرم آوردهاند کافی نیست  ٬ولی اـگر به گونهای باشد که فعًال نزد عرف
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جزء حرم محسوب شود کافی است.
مسأله (985اـگر درباره سنگی که اـکنون در حرم است احتمال بدهد
شک خود اعتنا نکند.
ـکه آن را از خارج از حرم آورده باشند به ّ
مسأله  (986سنگها باید بکر باشند یعنی قبالً خـود انسـان یـا
دیگری آن را به طور صحیح و حـتی بـنابر احـتیاط واجب بـه نـحو
غیرـصحیح به جمرات نزده باشد.
مسأله  (987اـگر در مورد سنگی که میخواهد آن را به جمره بزند
شک کند که آیا دیگری قبالً آن را استعمال کرده یا نه  ٬مـیتوانـد بـه
همان سنگ اـکتفا کند.
مسأله  (988سنگها باید مباح باشند ٬بنابر این سنگ غصبی یا
سنگی که دیگری آن را ب رای خودش حیازت کرده کافی نیست  ٬ولی
چنانچه اعتقاد داشته که سنگها مباح است یـا غـصبی بـودن آنـها را
ف راموش کرده و خودش آنها را غصب نکـرده بـاشد و بـا آنـها رمـی
جمره نماید ٬رمی وی صحیح و کافی است.

ب ـ سنگ زدن به جمره عقبه در روز عید

مسأله  (989وقت سنگ انداختن به جمره عقبه  ٬از طلوع آفتاب

روز عید تا غروب همان روز است  ٬ولی اـگر کسی این عمل واجب را
از روی فراموشی یا ندانستن مسأله ترک کرد ٬باید روز یازدهم ابـتدا
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آن را قضا کند و سپس رمی روز یازدهم را انجام دهد و همین طور در
روز دوازدهــم یــا ســیزدهم قــبل از رمــی واجب هــمان روز ٬و
بنابرـاحتیاط واجب باید کمی بین قضا و ادا فاصله دهد .و اـگر متوجه
نشد تا اینکه روز سیزدهم نیز گذشت  ٬باید هر وقت متوجه شد آن را
اعاده کند ٬مگر این که از مکه رفته باشد که در این صورت باید سال
آینده خودش و اـگر نمیتواند نایبش در ایام تشریق آن را قضا کند.
مسأله  (990کسی که به ع ّلت عذر نتواند سنگ زدن به جمره را در
هیچ ساعتی از روز عید انجام دهد ٬باید شب قبل از عید رمی کند و
بنابر احتیاط نمیتواند شب بعد رمی را انجام دهد و اـگر از رمـی در
شب نیز معذور است  ٬در روز عید برای رمی نایب بگیرد.
مسأله  (991زنها و مراقبان آنها و افراد ناتوان که مجازند پس از
منی بیایند ٬اـگـر از رمـی در روز مـعذور
نیمه شب از مشع رالح رام به ٰ
باشند میتوانند شبانه رمی کنند ٬بلکه زنها حتّی اـگر از رمـی در روز

معذور نباشند ٬میتوانند رمی روز عید را در شب عید انجام دهند.

ج ـ سنگ زدن به جمرات سهـگانه

مسأله  (992شبهایی که بر حاجی واجب است در منی بیتوته
ـکند ٬باید در روزهای آن به هر یک از جمرات سه ـگانه )جمره ُاولی٬

جمره ُوسطی و جمره َعقبه( به ترتیب هفت سنگریره بزند.
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منی بمانند٬
مسأله  (993کسانی که باید شب سیزدهم را هم در ٰ

باید در روز سیزدهم رمی جم رات سه ـگانه را انجام دهند.

مسأله  (994رمی جم رات سه ـگانه اـگر چه واجب است ولی حتّی
حج نمیشود ٬هرچند کسی که عـمدًا
ترک عمدی آن موجب بطالن ّ

این عمل را ترک کند ٬مرتکب گناه شده است و باید آن را به تفصیلی
ـکه در مسایل آینده خواهد آمد قضا کند.
ترتیب در سنگ زدن به جمرات سهـگانه

مسأله  (995در رمی جمرات سه ـگانه  ٬ترتیب واجب است  ٬یعنی
ّاول باید به جمره ُاولی  ٬پس از آن به جمره وسطی و سپس به جمره
عقبه سنگ بزند.

مسأله  (996اـگر کسی در رمی جم رات سه ـگانه ترتیب را رعایت
نکــند ٬خـواه از روی عـمد بـاشد یـا بـه عـ ّلت نـدانسـتن مسأله یـا
ف راموشی  ٬باید دوباره عمل را انجام دهد تا ترتیب حاصل شود ٬مثالً
اـگر ّاول به جمره وسطی سنگ انداخت و پس از آن به جمره ُاولی٬
ـکافی است که جمره وسطی را رمی کند و سپس به جمره عـقبه هـم
سنگ بزند و اعاده سنگ زدن به جمره ُاولی  ٬الزم نیست.

مسأله  (997بنابر احتیاط واجب حاجی تا تمام هفت سنگ را به
جمره ُاولی نزده باشد ٬نمیتواند سنگ زدن به جمره وسطی را شـروع
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ـکند و همین طور بنابر احتیاط تا رمی جمره وسطی را به پایان نرسانده٬
نمیتواند جمره عقبه را رمی کند و اـگر از روی علم و عمد یا به ع ّلت
ندانستن مسأله پیش از تمام کردن هفت سـنگ جـمره ُاولی شـروع بـه
سنگ زدن به جمره وسطی نماید ٬بنابر احتیاط باید رمی را اعاده کـند٬
ولی اـگر کسی به علّت فراموشی چهار سنگ به جمره ُاولی بزند و آن را
رها کند و سپس چهار سنگ هم به جمره بعدی بزند و مشغول سـنگ
زدن به جمره عقبه شود ٬الزم نیست رمی را اعاده کند ٬ولی پس از زدن
هفت سنگ به جمره عقبه و در مقام جبران کسری ٬بنابر احـتیاط بـاید
ـکسری جمره ُاولی را پیش از جمره وسطی جبران کند.
متوجه شود که در روز
مسأله  (998اـگر در روز پس از رمی جمرات ّ
قبل ٬برخالف ترتیب به جمرات سنگ زده ٬باید عمل را به گونهای کـه
ترتیب حاصل شود قضا کند و سپس وظیفه این روز را بجا بیاورد.
مسأله  (999اـگر به هر یک از جم رات سه ـگانه یابعضی ازآنها چهار
سنگ زده باشد و در روز بعد یادش بیاید ٬احتیاط واجب آن است که
بقیه روز قبل را که ف راموش کرده قضا کند و سپس وظیفه آن روز
ابتدا ّ
را انجام دهد و احتیاطًا بین ادا و قضا مدتی را فاصله بیندازد.

وقت سنگ زدن به جمرات سهـگانه

مسأله  (1000وقت رمی جمرات روزهایی است که حاجی باید
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منی بیتوته کند .مقصود از روز ٬از طـلوع آفـتاب تـا
شبهای آن را در ٰ

غروب آن است.

مسأله  (1001چنانکه گذشت زنها میتوانند سنگ زدن به جمره
عقبه که یکی از اعمال روز عید است را پس از وقـوف در مشـعر و
منی در شب عید انجام دهند ٬ولی رمی جم رات مـربوط بـه
آمدن به ٰ
روزهای یازدهم و دوازدهم را در صورتی میتوانـند در شب انـجام
دهند که از رمی در روز معذور باشند.
مسأله  (1002اـگر کسی بدون عذر رمی در روز را ترک کند و در
شب ـانجام دهد ٬عالوه بر آن که گناه کرده  ٬عملش صحیح نیست.
مسأله  (1003اـگر کسی رمی جم رات سه ـگانه را ف راموش کند و از
منی بیرون رود و به مکّه بیاید ٬باید هر وقت یادش آمـد آن را قـضا
ٰ
ـکند حتی اـگر پس از گذشتن ایام تشریق باشد ٬مگر این کـه از مکـه

رفته باشد که در این صورت باید سال دیگر در ایام تشریق خودش یا
نایبش عمل را قضا نماید.
مسأله  (1004کسی که سنگ زدن به بعضی از جمرات را فراموش
ـکند ٬حکمش هـمان است کـه در مسأله پـیش گـذشت  ٬بـلکه بـنابر
احتیاط واجب کسی که به همه جم رات یا بعضی از آنها کمتر از هفت
سنگ زده نیز حمکش همان است.
مسأله  (1005اـگر کسی عمدًا یا از روی ف راموشی رمی یکی از
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روزها را انجام ندهد ٬واجب است روز بـعد آن را قـضا کـند و بـنابر
احتیاط بین قضا و ادا کمی فاصله بدهد و اـگر دو روز را تـرک کـند٬
باید در روز بعد عمل هر دو روز را قضا نماید.
مسأله  (1006واجب است قضای رمی جمرات بر ادای آن مقدّ م
شود و احتیاطًا باید بین قضا و ادا مدتی را فاصله بیندازد ٬مثالً کسی
ـکه در روز یازدهم میخواهد قضای رمی روز عید را بجا بیاورد ٬باید
ابتدا قضای روز عید را انجام دهد و پس از آن رمی روز یازدهم را که
ادا است بجا بـیاورد و کسـی کـه مـیخواهـد قـضای دو روز را بـجا
بیاورد ٬باید ابتدا قضای روز جلوتر را انجام دهد و پس از آن قضای
روز بعد را.
مسأله  (1007همچنان که قضای رمی جم رات سه ـگـانه واجب
است ٬ـقضای رمی بعضی از آنها هم واجب است  ٬بنابر این کسی کـه
در روز یازدهم جمره ُاولی را رمی کرده و دو جـمره دیگـر را تـرک
نموده  ٬در روز بعد باید ابتدا رمی روز قـبل را تکـمیل کـند و سـپس
تکلیف آن روز را انجام دهد.
مسأله  (1008اـگر پس از گذشتن وقت هر سه روزی که رمی جمره
در آن واجب است یقین پیدا کند که یک روز جمرات را رمی نکرده
ولی نداند کدام روز بوده است  ٬چـنانچه رمـی یک روز را بـه قـصد
ّ
مستحب آن است کـه
مافیالذمّه انجام دهد کافی است  ٬ولی احتیاط
ّ
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هر سه روز را با مراعات ترتیب اعاده کند.
مسأله  (1009کسی که نمیتواند در روز یازدهم و دوازدهم رمی
ـکند ٬باید شب قبل رمی کند و بنابر احتیاط شب بعد نمیتواند رمی
ـکند و با وجود امکان رمی در شب قبل  ٬نمیتواند نایب بگیرد.
مسأله  (1010کسی که در صبح روزهایی که باید رمی جمره کند به
جـمعیت یـا عـذری دیگـر نـمیتوانـد رمـی کـند ولی
علّت ازدحام
ّ

میداند کـه بـعد از ظـهر قـادر بـه رمـی است  ٬بـاید مـنتظر بـماند و
نمیتواند در صبح نایب بگیرد.
مسأله  (1011کسی که در روز عید ذبح و حلق یا تقصیر نکرده٬
میتواند رمی روزهای یازدهم و دوازدهم را انجام دهد.

د ـ نیابت در سنگ زدن به جمرات

مسأله  (1012سنگ زدن به جمرات  ٬نیابتبردار است  ٬بنابر این
بـچهها ٬بـیماران و کسـانی کـه بـه عـ ّلت عـذری مـانند ِاغـما و
ب رای ّ
بیهوشی  ٬خودشان نمیتوانند نه در روز و نه در شب قبل از آن بـه
جم رات سنگ بزنند ٬میتوان نایب گرفت و اـگر بتوانند بـ رای نـیابت
اذن بدهند ٬باید از آنان اذن گرفت.
مسأله  (1013اـگرعذرمعذوراز رمی به گونهای باشدکه اصًالنتواند
اذن بدهد مانند شخص بـیهوش یـا کـودک غـیر مـمیز ٬مـیتوان از
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طرف او نیابت کرد و در این فرض احتیاجی به اذن وی نیست.
مسأله  (1014بنابر احتیاط در صورت امکان معذوری راکه نمیتواند
رمی کند به ّ
محل جم رات ببرند و رمی را در حضور او انجام دهند و
بهتر است اـگر ممکن باشد سنگ را در دست او بگذارند و بیندازنـد
ولی اـگر رفتن به محل جمره برای وی حرجی باشد ٬الزم نیست.
مسأله  (1015اـگر معذور کسی را نایب بگیرد تا از طرف وی به
جم رات سنگ بزند و پس از این که نایب عمل را انجام داد عذر وی
برطرف شود ٬الزم نیست خودش دوباره رمی کند.
مسأله  (1016تا خود فرد از توانایی بر انجام عمل ناامید نشده ٬
نایب نمیتواند عمل را از طرف وی انجام دهد؛ البته نـیابت قـبل از
یأس نیز جایز است ولی در این صورت اـگر بعد از نیابت عـذر وی
برطرف شد ٬باید خودش رمی را انجام دهد.
مسأله  (1017اـگر هنگامی که نایب مشغول سنگ زدن به جمرات
است  ٬بیمار بهبود یابد یـا شـخص بـیهوش  ٬بـه هـوش آیـد ٬بـاید
خودشان از ابتدا سنگ بیندازند و اـکتفا کردن بـه مـقداری کـه نـایب
انجام داده  ٬مشکل است.
حج یا رمی جم رات نایب دیگری
مسأله  (1018کسی که در اصل ّ

است ٬باید رمی جم رات را در روز انجام دهد و اـگر از رمـی در روز
معذور باشد ٬نمیتواند نایب شود مگر آن که در اصل حج نایب شده
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و عذر پس از قبول نیابت برای حج عارض شده باشد.
مسأله  (1019زن چون در حال اختیار هم میتواند رمی روز دهم را
در شب انجام دهد ٬هرگاه از ّاول هم بداند که رمی روز عید را در شب

حج از طرف دیگری نایب شـود ٬خـواه
انجام میدهد میتواند برای ّ
منوبعنه مرد باشد یا زن  ٬ولی اـگر فقط نایب شود تا رمی روز عید
را انجام دهد ٬نمیتواند آن را در شب انجام دهد ٬چه منوبعنه مرد
باشد و چه زن  ٬همچنان که مردی که نایب میشود تا رمی جـمره را
از طرف زن انجام دهد ٬نمیتواند در شب رمی کند.
مسأله  (1020فرد معذور اـگر نتواند نایبی پیدا کند که در روز از
طرف او رمی جم رات را انجام دهد ٬بنابر احتیاط واجب نـمیتوانـد
ـکسی را برای رمی در شب نایب بگیرد ٬بلکه باید خودش در روز بعد
رمی را قضا کند ٬و اـگر برای قضا کردن در روز بعد هم توانایی نداشته
باشد ٬برای آن نایب بگیرد.
مسأله  (1021کسی که رمی جمرات را انجام نداده و میخواهد هم
خودش به جمرات سنگ بزند و هم به نیابت از یک یا چند نـفر بـه
جــم رات ســنگ بـزند ٬مـیتوانـد جـمره ُاولی را از طـرف خـود و
کـیفیت رمـی
منوبعنه رمی کند و جمرههای بعدی را هم به هـمین
ّ
ـکند یا این که هر سه جمره را از طرف خود رمی کند و پس از آن هر

سه جمره را از طـرف مـنوبعنه رمـی کـند و در انـجام عـمل بـ رای
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خودش و منوبعنه ترتیب شرط نیست.
مسأله  (1022اـگر زن بداند یا احتمال بدهد که هرگاه خـودش
حتی ـاـگر در شب قبل رمی جم رات را انجام دهد حایض مـیشود و
این موضوع برایش مشقّت داشته باشد ٬میتواند ب رای رمی جـم رات
نایب بگیرد.

شک در سنگ زدن به جمرات
هـ ـ ّ

مسأله  (1023اـگر هنگامی که مشغول سنگ انداختن است در عدد

شک کند ٬باید به قدری سنگ بیندازد که
سنگهایی که به جمره زده ّ
شک کند آیا
یقین کند هفت سنگ را به جمره زده است .همچنین اـگر ّ
سنگی که به طرف جمره پرتاب کرده به آن اصابت کرده یا نه ٬باید آن
قدر سنگ بزند که یقین کند هفت سنگ به جمره برخورد کرده است.
مسأله  (1024اـگر پس از آن که رمی جمره را انجام داد و از ّ
محل
رمی به جای دیگری رفت  ٬در عدد سنگهایی که به جمره زده شک
شک در نقیصه بـاشد مـثالً شک کـند کـه هـفت
ـکند ٬در صورتی که ّ
سنگ زده یا شش سنگ  ٬احتیاط آن است که برگردد و مقداری را که
احتمال میدهد انجام نداده  ٬تمام کند تا به زدن هفت سنگ یقین پیدا
ـکند ٬مگر این که بعدًا از رمی جمره مشغول کار دیگری شده باشد به
نحوی که عرفًا فارغ از عمل محسوب شود که در این صورت به شک
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خود اعتنا نکند .و اـگر در مقدار زیادی شک کند ٬مثالً احتمال بدهد
شک خود اعتنا نکند.
ـکه هفت یا هشت یا نُه سنگ زده  ٬به ّ
مسأله  (1025اـگر پس از پایان سنگ زدن به جمره  ٬شک کند که آیا
صحت بگـذارد؛ البـته چـنانچه
سنگها را درست انداخته یا نه  ٬بنابر ّ
شک کند که آیا آخرین سنگ به جمره برخورد کرده یـا نـه  ٬بـاید آن
یک سنگ را اعاده کند مگر این که بعد از رمـی جـمره مشـغول کـار
دیگری شده باشد به نحوی که عرفًا فارغ از عمل محسوب شود کـه
در این صورت به شک خود اعتنا نکند .و اـگر بداند که سنگ به جمره
توسط خود او یـا
برخورد کرده ا ّما احتمال بدهد که شاید سنگ قبالً ّ

شک خود
دیگری به جمره پرتاب شده یا آن را با پا انداخته باشد ٬به ّ
اعتنا نکند.
مسأله  (1026اـگر روز عید پس از ذبح یا تراشیدن سر ٬در اصل این
ـکه آیا به جمره عقبه سنگ زده یا در عدد سنگها تردید نـماید ٬بـه
شک خود اعتنا نکند.
ّ
مسأله (1027اـگر در روزبه جمره سنگ بزندودر شب دراصل این
شک
ـکه آیا به جمره سنگ زده و یا در تعداد سنگها شک نماید ٬به ّ
خود اعتنا نکند.
مسأله  (1028اـگر پیش از آن که مشغول سنگ زدن به جمره بعدی
شود شک کند که آیا به جمره قبلی هفت سنگ زده یا کمتر ٬باید بـه
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تعدادی که احتمال کسری میدهد سنگ بزند تا یقین پیدا کند هـفت
سنگ را زده است ٬مگر این که بعد از رمی جمره مشغول کار دیگری
شده باشد به نحوی که عرفًا فارغ از عمل محسوب شود که در ایـن
صورت به شک خود اعتنا نکند.
مسأله  (1029اـگر پس از آن که مشغول به رمی جمره بعدی شد شک
شک خود اعتنا نکند.
ـکند که به جمره قبلی هفت سنگ زده یا نه ٬به ّ
مسأله  (1030اـگر پس از گذشتن روزی که رمی هر سه جمره در آن
روز واجب بوده یقین پیدا کند که به یکی از جـمرهها سـنگ نـزده و
نداند کدام جمره بوده ٬در صورتی که رمی جمره عقبه را قضا کند کافی
مستحب آن است که رمی هر سه جمره را قضا کند.
است و احتیاط
ّ

مسأله  (1031اـگر پس از آن که به هر سه جمره سنگ زد یقین پیدا

ـکند که به یکی از جمرات سهـگانه ٬یک یا دو یا سـه سـنگ کـم زده
است ٬در صورتی که نتوانـد تـعیین کـند کـه کـدام جـمره است بـاید
مقداری را که احتمال کسری میدهد به هر یک از سه جمره بزند.
مسأله  (1032اـگر پس از سنگ زدن به هر سه جمره  ٬یقین پیدا کند
ـکه به یکی از آنها کمتر از چهار سنگ زده  ٬بعید نیست که اـگر مقدار
ـکسری را به جمره آخری بزند کافی باشد ٬ولی احتیاط مسـتحب آن
است که جمره آخری را از سر بگـیرد و احـتیاط بـاالتر آن است کـه
مقدار کسری را به جمره ُاولی بزند و سپس رمی جمره دوم و سوم را
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هم به ترتیب اعاده نماید.
مسأله (1033اـگر بفهمد که رمی یکی از روزها را باطل انجام داده ٬
هرگاه رمی همان روز را قضا کند کافی است و الزم نیست روز پس از
متوجه شود که رمی
آن را هم قضا کند ٬مثالً اـگر کسی در روز سیزدهم ّ
روز دهم را باطل انـجام داده  ٬قـضای هـمان روز کـافی است و الزم
نیست رمی روز یازدهم و دوازدهم را هم قضا کند.

مستحبات سنگ زدن به جمره
وـ
ّ

مسأله  (1034در رمی جمره عقبه در روز عید و نیز رمی جمرات

مستحب است:
سه ـگانه در روزهای یازدهم و دوازدهم امور زیر
ّ
 1ـ با طهارت بودن در حال سنگ زدن به جم رات.
 2ـ هنگامی که سنگها را در دست گرفته و آماده زدن است این
دعا را بخواند:
ٱرفَ ْع ُه َّن فی َع َملی".
" َال ّلٰ ُه َّم هٰ ِذ ِه َح َص ٰیاتی فَ َأ ْ
ح ِص ِه َّن لی َو ْ
 3ـ با هر سنگی که میاندازد تکبیر بگوید.

 4ـ با هر سنگی که میاندازد این دعا را بخواند:
َـصدیقًا ِب ِکـتٰاب ِ َک
هلل َأ ـ ْک َب ُرَ ٬اللّٰ ُه َّم ٱ ْد َح ْر َع نِّی ٱلشَّ یْ طٰا َنَ ٬اللّٰـ ُه َّم ت ْ
"ا ُ
ح ّجًا َم ْب ُرورًا َو َع َمالً مَ ْقبُو ًال َو َس ْعیًا
ٱج َعلْ ُه لی َ
َلی ُس ن َِّة نَبِی ِّ َکَ ٬اللّٰ ُه َّم ْ
َوع ٰ
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مَشْ کُورًا َوذَ ْنبًا مَغْفُورًا".

 5ـ میان او و جمره عقبه ده یا پانزده ذراع) (1فاصله بـاشد و در
جمره ُاولی و ُوسطی که در روزهای یازدهم و دوازدهم به آن سنگ

کنار جمره بایستد.
میاندازد ِ

 6ـ جمره عقبه را رو به جمره و پشت به قبله رمی نماید و جمره

ُاولی و ُوسطی را رو به قبله و با حالت ایستاده رمی نماید.

نـاخن انگشت
 7ـ سنگ ریزه را بـر انگشت ابـهام بگـذارد و بـا
ِ

شهادت آن را بیندازد.

 8ـ پس از آن که به جمره سنگ زد و به ّ
محل سکونت خود در
منی بازگشت  ٬این دعا را بخواند:
ٰ
ٰ
ْ
لی َونِ ْع َم
ت َو َعلَی ْ َک ت ََو ـکَّلْ ُ
" َاللّ ُه َّم ب ِ َک َوثِ ْق ُ
ٱلر ُّ
ت فَ نِ ْع َم َّ
ب َونِ ْع َم ٱل َم ْو ٰ
َّصیر".
ٱل ن ُ

 1ـ ذراع عبارت است از فاصله میان انگشت وسط دست تا آرنج) .القاموسـالمحیط٬
فیروزآبادی(

فصل هشتم:
احکام محصور ومصدود
الف ـ تعریف مصدود و محصور و شرایط تحقّ ق آن
حج یا عمره محرم شده
مصدود در اصطالح یعنی کسی که برای ّ

ولی به علّت جلوگیری دشـمن و عـوامـل مشـابه آن مـانند مأمـوران
حکومت  ٬نتواند برای انجام عمره به مکه و یـا بـرای انـجام حـج بـه
عرفات و مشعر برود به نحوی که نتواند هیچ یک از وقوف اختیاری
و اضطراری عرفات و مشعر را درک کند؛ و اـگر فقط بـه مشـعر نـیز
نتواند برود ٬مصدود است.
و مقصود از محصور کسی است که بـه عـلّت بـیماری یـا عـلّتی
مشابه آن مثالً شکستن اعضای بدن یا مجروح شـدن  ٬نـتوانـد بـ رای
انجام عمره به مکه و یا ب رای انجام حج به عرفات و مشعر برود و اـگر
فقط به مشعر نیز نتواند برود ٬محصور است.
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چون هرگاه کسی ب رای حج یا عمره اح رام بست باید عمره یا حج
را تمام کند و گرنه در احرام باقی خواهد مـاند ٬مـحصور و مـصدود
خاصی که در ضمن مسایل آینده بیان میشود از احـ رام
باید به گونه ّ
خارج شوند.
مسأله (1035مصدودومحصور بودن در صورتی تحقّق مییابدکه
انسان امید به رفع مانع نداشـته بـاشد ٬بـنابر ایـن کسـی کـه احـتمال
میدهد در صورت صبر کـردن دشـمن او را رهـا کـند یـا بـیماریش
برطرف شود ٬باید صبر کند و اـگر ناامید شد آن گاه به احکام مصدود
و محصور عمل کند.
حج مستحبّی پس از شروع آن واجب
مسأله  (1036چون اتمام ّ
حـج اسـتحبابی هـم تـحقّق پـیدا
است  ٬پس محصور و مـصدود در
ّ
حج واجب ندارد.
میکند و اختصاص به ّ

مسأله  (1037اـگر کسی پس از انجام عمره تمتّع و پیش از اح رام

حج به علّت بیماری یا جلوگیری دشمن و مانند آن نتواند
بستن ب رای ّ
حج مـحرم شـود ٬مُ ّ
ـحل است و وظـیفهای نـدارد ٬ولی عـمره
ب رای ّ

حجةاالسالم نمیکند و چـنانچه سـال
تم ّتعی که انجام داده کفایت از ّ
حج از سالهای
حج بر او واجب نشده و اـگر ّ
ّاول استطاعت او باشد ّ
حج تمتّع انجام دهد.
قبل بر او
مستقر شده باشد ٬باید در آینده ّ
ّ
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ب ـ احکام مصدود

مسأله  (1038کسی که برای انجام عمره مفرده یا تمتع و یا حج

محرم شده  ٬هرگاه دشمن یا عاملی مشابه آن مثالً مأمـوران حکـومت
مانع رفتن او به مکّه یا عرفات و مشـعر یـا تـنها مشـعر شـوند و راه
دیگری هم نباشد یا اـگر باشد نتواند از آن راه برود ٬میتواند در همان
مح ّلی که جلوی او را گرفتهاند ح ّتی اـگر خارج از حرم باشد یک شتر
یا یک گاو یا یک گوسفند قربانی کند و از احرام خارج شود و احتیاط
واجب آن است که قربانی را به نیّت تحلیل انجام دهـد ٬و نـیز بـنابر

احتیاط واجب قدری از موی خود را بگیرد یا سرش را بتراشد؛ در این

محرمات احرام ح ّتی مسایل جنسی بر او حالل میشود.
صورت همه ّ

مسأله  (1039تحقّق مصدود بودن در مورد کسی که وقوف بـه
عرفات و مشعر را درک کرده ولی به ع ّلت جلوگیری دشمن و مانند

ّ
مـحل تأمّـل و اشکـال
آن از انجام اعمال منی و مکّـه مـعذور است ٬

است .بنابر این چنین کسی بنابر احتیاط واجب هـم بـاید بـه وظـیفه
مصدود عمل کند و هم برای انجام اعمال  ٬نایب بگـیرد .و هـمچنین
ـکسی که اعمال منی و مکّه را انجام داده ولی دشمن مانع بازگشت او
به منی ب رای بیتوته شبهای یازدهم و دوازدهم و اعـمال ا ّیـام تشـریق
شده است  ٬احتیاطًا باید به وظیفه مصدود عمل کـند و کسـی را هـم
نایب بگیرد تا رمی جم رات را چنانچه ممکن باشد در همین سـال و
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اـگر ممکن نباشد در سال بعد از طرف او انجام دهد.
مسأله  (1040اـگر کسی ب رای عمره اح رام بست و وارد مکّه شد و
دشمن یا کسی دیگر او را از بجا آوردن اعمال عمره منع کرد یا تنها
مانع طواف یا سعی او شوند ٬در صورتی که بتواند نایب بگیرد احتیاط
آن است که هم نایب بگیرد و هم به وظیفه مصدود عمل کند.
مسأله (1041اـگرکسی به ع ّلت بدهکاری حبس شودیاازروی ظلم
او را حبس نمایند ٬باید به وظیفه مصدود عمل کند.
مسأله (1042اـگرازمحرمی که میخواهدواردمک ّه شودب رای ورود
به مکّه یا انجام اعمال در مکّه پول یـا مـالی درخـواست کـنند ٬اـگـر
بتواند باید بپردازد ٬مگر این که پرداختن پول یـا مـال بـ رایش حـرج
داشته باشد و اـگر پول نداشته باشد یا پـرداخت آن بـرایش حـرجـی
باشد ٬ظاه رًا حکم مصدود را دارد.
مسأله  (1043اـگر راه را بر کسی ببندند ولی راه دیگری باشد که
بتواند از آن راه برود و مخارج رفتن از آن مسیر را هم داشـته بـاشد٬
باید در حال اح رام باقی بماند و از آن راه برود .و اـگر از آن راه رفت و
حج او فوت شد باید عمره مفرده بجا بیاورد و از اح رام خارج شود.
ّ

مسأله  (1044کسیکه او را از رفتن از یک راه بازداشتهاند ٬نمیتواند

حجش فوت میشود ٬به
تنها با احتمال این که اـگر از راه دیگری برود ّ
وظیفه شخص مصدود عمل کند و از احرام خارج شود ٬بلکه باید از آن
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حجش فوت شد با عمره مفرده از احرام بیرون بیاید.
راه برود و اـگر ّ

مسأله  (1045مصدود هرگاه به وظیفه خود عمل کند ٬از اح رام

حج از قبل بر
خارج شده است و چیزی بر عهده او نیست  ٬ولی اـگر ّ

حـج واجب را بـجا
مستقر شده یا در سال بـعد مسـتطیع بـاشد و
او
ّ
ّ

حـج بـرود و
نیاورده باشد ٬باید پس از برطرف شدن مانع دوباره به
ّ
حجةاالسالم نمیکند.
اعمالی که انجام داده کفایت از ّ

مسأله  (1046اـگر مصدود نه قربانی داشته باشد و نه پول آن را باید

تا زمانی که قادر بر قربانی یا انجام اعمال شود در حال احـرام بـاقی
بماند .و برای بیرون آمدن از احرام برای کسی که قادر به قربانی نیست
حج بجا بیاورد.
عمره مفرده هم کفایت میکند و الزم نیست حتمًا ّ

ج ـ احکام محصور

مسأله  (1047کسی که ب رای انجام عمره محرم شده و به عـلّت

بیماری نمیتواند به مکّه برود ٬اـگر بخواهد از احرام بیرون بیاید باید
کیفیت قربانی به این گونه است که
قربانی کند و بنابر احتیاط واجب ّ

توسط فردی مورد اطمینان به مکّه بفرستد و با او
قربانی یا پول آن را ّ
معینی ذبح کند و پس از آن
ق رار بگذارد که قربانی را در روز و ساعت ّ
ـکه وقت موعود ف را رسید تقصیر کند .و احتیاط آن است که نایب در

ذبح  ٬قصد تحلیل منوبعنه را بنماید .و بنابر احتیاط در ایـن حکـم ٬
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فرقی میان عمره مفرده و عمره تم ّتع نیست.
حج بسته و به علّت بیماری نتوانسته
مسأله  (1048کسی که احرام ّ

به عرفات و مشعر برود باید قربانی کند و بنابر احـتیاط واجب بـاید
منی بفرستد کـه در آن جـا ذبـح کـنند و قـ رار
قربانی یا پول آن را به ٰ

بگذارد که قربانی را در روز عید انـجام دهـند و پس از آن  ٬خـودش
تقصیر کند.
مسأله  (1049پس از آن که محصور قربانی و تقصیر نمود همه
محرمات احرام برای او حالل میشود ٬ولی در احرام عمره مفرده و
ّ
حج مسایل جنسی همچنان بر وی ح رام است بلکه در اح رام عـمره

تمتع نیز بنابر احتیاط واجب مسایل جنسی بر وی حالل نمیشود.
حج واجب بر عهده اوست هرگاه به علّت
مسأله  (1050کسی که ّ

کیفیتی که پیشتر گفته شد از اح رام بـیرون
بیماری محصور شود و به ّ

بیاید ٬مسایل جنسی بر او حالل نمیشود مگر ایـن کـه خـودش در
حج یا عمره مفرده  ٬طواف و سعی و طواف نسـاء انـجام
ضمن یک ّ
دهد ٬ولی اـگرخودش نتواند اعمال را انـجام دهـد ٬بـعید نـیست کـه

هرگاه نایب بگیرد که اعمال را از طرف او انجام دهد ٬مسایل جنسی
تـبرعی یـا
بر او حالل شودّ .اما در مـورد
ّ
حـج اسـتحبابی یـا نـیابتی ّ
حج سال ّاول استطاعت که در سال بعد هم اسـتطاعت
استیجاری یا ّ

باقی نمانده  ٬بعید نیست هرگاه نایب از طـرف او طـواف نسـاء بـجا
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آورد ٬کافی باشد ٬ولی احتیاط آن است که در صورت امکان خودش
انجام دهد و اـگر نایب نگرفت تا عذرش برطرف شد ٬باید خـودش
حج یا عمره مفرده بجا آورد تا زن بر او حالل شود.
مسأله (1051کسی که پس از اح رام بستن ب رای عمره به مکه رسیده
حج  ٬بیمار شده و
و سپس مریض شده و یا پس از درک وقوفین در ّ

توانایی اتمام اعمال عمره یا حج را نـدارد ٬مـحصور نـیست و بـاید
برای انجام اعمالی که خود نـمیتوانـد بـجا آورد نـایب بگـیرد و در
مورد بیتوته در منی در شبهای یازدهم و دوازدهم که قابل اسـتنابه
نیست  ٬چنانچه قدرت بر آن را نداشته باشد ٬وجوب آن از وی ساقط
است ولی احتیاطًا باید یک گوسفند کفاره بدهد.
مسأله  (1052اـگر پیش از آن که بیمار با قربانی کردن و تقصیر از
اح رام بیرون بیاید بهبود یابد به گونهای که توانـایی رفـتن بـه مکّـه را
داشته باشد ٬باید به مکّه برود .در این صورت اـگر برای عمره تـمتّع
حـج بـرسد ٬اعـمال را
اح رام بسته باشد و بتواند بـه اعـمال عـمره و ّ
انجام میدهد ٬و اـگر وقتش تنگ باشد به گونهای کـه اـگـر بـخواهـد

اعمال عمره را انجام دهد وقت وقوف در عرفات فوت میشود باید
حج ِاف راد بجا بیاورد و پس از آن عمره مفرده انجام
به عرفات برود و ّ
حج ِافراد هم بکند ٬و این
دهد و احتیاط آن است که قصد عدول به ّ

حجةاالسالم کفایت میکند .ولی اـگر زمانی به مکّه رسید کـه
حج از ّ
ّ
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حج گذشته یعنی نمیتواند وقوف اختیاری یا اضط راری شـبانه
وقت ّ
یا روزانه مشعر را انجام دهد ٬عمره تمتّع او به عـمره مـفرده تـبدیل

میشود و باید آن را بجا بیاورد و از احرام بـیرون آیـد و در سـال بـعد
چنانچه شرایط وجوب حج را داشته باشد ٬حج بجا بیاورد و احتیاط آن
است که برای انجام عمره مفرده ٬قصد عدول به عمره مفرده هم بکند.
مسأله (1053کسی که بیمار نیست ولی پس از اح رام بستن به عللی
مانند شکستگی پا یا کمر یا خونریزی نمیتواند به مک ّه برود ٬حکـم
محصور را دارد ٬ولی کسی که به عللی مـانند دوری راه یـا نـداشـتن
وسیله در اثنای سفر یا دسترسی نداشتن به پول و مخارج یا گم کردن
راه نمیتواند به مکّه برود ٬گرچه بعید نیست حکم محصور را داشته
باشد ولی مسأله بیاشکال نیست  ٬بنابر این احـتیاط واجب آن است
حج برسد عمره مفرده بجا
ـکه در اح رام باقی بماند و اـگر نتوانست به ّ

حجش واجب بـوده  ٬بـا وجـود
بیاورد و از احرام خارج شود و اـگر ّ
ش رایط وجوب  ٬در سال آینده آن را اعاده کند.
حج باشد ٬زمانی که ب رای ذبح
مسأله  (1054اـگر محصور در احرام ّ

تعیین میکند بنابر احتیاط واجب روز دهم است و نمیتواند آن را تا
ا ّیام تشریق به تأخیر بیندازد و اـگر در اح رام عمره تمتّع باشد احتیاط

حجاج به عرفات باشد.
آن است که قبل از رفتن ّ

مسأله (1055اـگرمحصور باکسی ق راربگذاردتابرای او قربانیکند
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و سپس با اعتماد بر این کـه او قـربانی را انـجام داده ٬اعـمالی را کـه
خودش یا نایبش ب رای ُم ّ
حل شدن بـاید بـجا بـیاورد ٬انـجام دهـد و
محرمات اح رام شود ٬گناه نکرده و کفّاره هم نـدارد٬
مرتکب یکی از ّ

ولی باید ذبح کند و تا زمانی که ذبـح صـورت نگـرفته بـاید از هـمه
مــحرمات اجـتناب نـماید .و احـتیاط واجب آن است از زمـانی کـه
ّ

مـحرمات احـ رام اجـتناب کـند٬
متوجه شد ذبح صـورت نگـرفته ٬از
ّ
ّ

هرچند بنابر احتمالی  ٬وجـوب اجـتناب از زمـانی است کـه کسـی را
ب رای ذبح کردن میفرستد.

فصل نهم:
احکام نمازدر مکّه ومدینه
مکـرمه و مـدینه
چون برخی از احکام مربوط بـه نـماز در مکّـه
ّ

حجاج است در این جا به ذـکر چند مسأله در این باره
منوره مورد نیاز ّ
ّ
میپردازیم:

مسأله  (1056هنگامی که نماز جماعت در "مسـجدالحـرام" یـا
 "mبـرگزار مـیشود ٬مـؤمنین نـباید از مسـجد بـیرون
"مسجدالنبی nopq
روند و نباید از جماعت مسلمانان تخ ّلف کنند ٬بـلکه هـم راه بـا آنـها
 rبـر وحـدت و
stuv
نماز جماعت بـخوانـند ٬در روایـات مـعصومین
هـمدلی مسـلمانان بـه ویـژه بـر شـرکت در نـماز جـماعت مـذاهب
اسالمی تأـکید زیادی شدهاست.
مسأله  (1057مــؤمنین نــباید در مکّــه و مـدینه در هـتلها و
مسافرخانهها نماز جماعت تشکیل دهند ٬مگر در جاهایی که جـلب
توج ّه نمیکند و مورد اعت راض قرار نمیگیرد و بسـیار مـناسب است
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ـکه در نماز جماعت سایر مسلمانان شرکت کنند.
مسأله  (1058اـگر امر دایر باشد میان این که انسان نماز را در جایی
باـرعایت کامل همه ش رایط بخوانـد یـا در یکـی از مسـاجد مکّـه یـا
مدینه به طور ف رادی و بدون رعایت کامل شـ رایـط  ٬بـاید نـماز را در
جایی بخواند که بتواند شرایط آن را رعایت کند.
مسأله  (1059نمازهای جماعتی که در ش رایط کنونی در مکّه به
صورت استدارهای برگ زار میشود و برخی از مأمومین روبروی امـام
جماعت یا در دو طرف او ق رار میگیرند ٬صحیح است و نیاز به اعاده
ندارد ولی بنابر احتیاط واجب فاصله آنان بـه حسب دایـره تـا کـعبه
باید بیشتر از فاصله امام جماعت تا کعبه باشد.
مسأله  (1060چنانچه شخصی به جماعت اقتدا کندو امام جماعت
اهل سنت در نماز آیه سجده را بخواند ٬اـگر تقیه ایجاب کند ٬با آنها
سجده نماید و بعد احتیاطًا نمازش را اعاده کند ٬ولی اـگر تقیه ایجاب
نکند ٬با اشاره سـجده کـند و نـمازش صـحیح است و بـعد از نـماز
احتیاطًا برای آیه  ٬سجده نماید.
مسأله  (1061کسانی که در مکّه و مدینه نماز صبح روزهایی که
مهتاب هنگام طلوع فجر در آسـمان است را بـا جـماعت مسـلمانان
میخوانند ٬الزم نیست پس از روشن شدن هوا ٬نماز را اعاده کنند و
همان نمازی که با جماعت بجا آوردهاند کافی است.
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مسأله  (1062در نماز ٬سجده کردن بر تمام اقسام سنگها مانند سنگ
مرمر ٬سنگهای سیاه معدنی ٬سنگ گـچ و سـنگ آهک پـیش از آن کـه
پخته شود ٬جایز است .بنابر این سجده کردن بر سنگهایی از این نوع
 mبه کار رفته مانعی ندارد.
ـکه در مسجدالحرام و مسجدال ّنبی nopq
تقیه اقتضا کند که انسان در مسجدالحـ رام یـا
مسأله  (1063اـگر ّ

 mبر فرشها سجده کـند مـانعی نـدارد ٬ا ّمـا کسـی کـه
مسجدال ّنبی nopq

میتواند به طور متعارف وبی آن که انگشت نما شـود در جـایی کـه
سنگ است یا بر روی حصیرهایی که متعارف است نـماز بـخوانـد٬
نباید بر فرش سجده کند.
مسأله  (1064مسافر میتواند در دوران اقامت در مکّه و مدینه
نمازهای چهار رکعتی را در مسجدالح رام و مسجدالنّبی nopq
 mتمام یـا

شکسته بخواند و این حکم در تمام شهر مکّه و مدینه جاری نیست
ولی اختصاص به مسجد اصلی نـدارد و هـر انـدازه ایـن دو مسـجد
توسعه پیدا کنند تا زمانی که عنوان مسجدالح رام و مسـجدال ّنـبی nopq
m
بر آن جا صدق کند ٬احکام مسجدالح رام و مسـجدالنّـبی nopq
 mبـر آن

جاری خواهد بود.
مسأله  (1065تطهیر مسجدالح رام در صورت نجس شدن واجب
فوری است ولی اـگر انسان در نجاست آن شک داشته باشد ٬نباید به
شک خود اعتنا کند و باید دانست با وجود اشکـاالتی کـه در نـحوه
ّ
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تطهیر مسجدالح رام وجود دارد ٬معمو ًال علم به نجاست مسجد ب رای
انسان پیدا نمیشود.
مسأله  (1066مسافری که وارد مکّه شده و میخواهد کمتر از ده
ومـنی
حج به عرفات و مشـعر
روز در مکّه بماند و بعد ب رای اعمال ّ
ٰ
برود ٬نمیتواند قصد اقامت ده روز کند و باید نمازهای چهار رکعتی
را شکسته بخواند ٬ولی اـگر بخواهد در مسجدالحرام نـماز بـخوانـد٬
مخیر است که نمازهای چهار رکعتی را تمام یا شکسته بخواند.
ّ

مسأله  (1067کسی که قصد اقامت ده روز در مکّه کرده و پس از ده

تـوجه بـه ایـن کـه
منی برود ٬با ّ
روز میخواهد به عرفات و مشعر و ٰ
فاصله عرفات تا مکّه در حال حاضر مسافت شـرعی نـیست  ٬مسأله

دارای صورتهای زیادی است که برخی از صـور مـورد نـیاز آن بـه
شرح زیر است:
حج مـجدّ دًا ده روز در
 1ـ در صورتی که بخواهد پس از اعمال ّ

مکّه بماند ٬باید در حال رفت و برگشت و نیز در عرفات و مشعر و
منی نماز را تمام بخواند و پس از بازگشت در مکّه نیز نـماز را تـمام
ٰ

بخواند .و همچنین است اـگر نسبت به قصد اقـامت مـجدّ د در مکّـه
تردید داشته باشد.
 2ـ در صورتی که قصد اقامت مجدّ د در مکّه را نداشته باشد ولی
حـجاج هـمین
هنگام حرکت از عرفات ـ چنانکه غالبًا قصد و نـیّت ّ
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ـگونه است ـ قصد انشای سفر جدید ننماید بلکه ّنیتش این باشد کـه
به ّ
محل اقامت خود باز میگردد و سپس از مکّه قصد سفر جدید به
شهر و دیارش یا جایی دیگر را میکند ٬باید در عـرفات و مشـعر و
منی و رفت و آمد به این مکانها و نیز در مکّه  ٬نماز را تمام بخواند.
ٰ

 3ـ اـگر قصد اقامت مجدّ د در مکّه را نداشته بـاشد و از عـرفات

قصد انشای سفر کند و اقامت در مکّه بـه عـنوان اقـامت در یکـی از
منازل بین راه در سفر جدید باشد ٬در مسیر رفتن به عرفات و مشعر
و منی و در مقصد احتیاطًا باید بین نماز قصر و تمام جمع کـند ولی
در بازگشت و در مکه نمازش شکسته است.
 4ـ در صورتی که قصد بازگشت به مکّه را داشته باشد ولی اصالً
بیتوجه و غافل بـاشد٬
نسبت به اقامت مجدّ د در مکّه و عدم اقامت
ّ
منی و رفت و آمد به این مکانها و
باید نماز را در عرفات و مشعر و ٰ

نیز در مکّه تمام بخواند.

 5ـ در صورتی که نداند به مکه باز خواهد گشت یـا نـه و یـا از
اینـموضوع غافل باشد ٬باید نمازش را در عـرفات و مشـعر و مـنی
وـمسیر رفتن به آنها و نیز چنانچه به مکه بازگشت  ٬در مسیر بازگشتن
ازـآنها و در مکه  ٬تمام بخواند.
توجه به این که باید پیش از آن که ده
مسأله  (1068اـگر کسی بدون ّ
منی برود ٬قـصد اقـامت ده
روز در مکّه بماند ٬به عرفات و مشعر و ٰ
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روز در مکّه بکند و یک نماز چهار رکـعتی را تـمام بـخوانـد و بـعد
متوجه شود ٬تا زمانی که در مکّه است نمازش تـمام است و از نـظر
ّ
مـنی و
تمام یا شکسته بـودن نـمازهای چـهار رکـعتی در عـرفات و ٰ

مشعر و رفت و آمد به این مکانها و نیز بـازگشت مـجدّ د بـه مکّـه٬
حکم مسأله قبل را دارد.
منوره شده و میخواهد ده
مسأله  (1069مسافری که وارد مدینه ّ

روز در مدینه بماند ٬اـگر از ّاول بداند که ب رای مدّ ت کمی مثالً یک یا

دو ساعت ب رای زیارت اماـکن مقدّ س به اط راف مـدینه تـا جـایی کـه
ـکمتر از مسافت شرعی ) 22/5کیلومتر( است میرود ٬بـاید نـماز را
تمام بخواند.
مسأله  (1070اـگر زن و مردی در یک مکان نماز بخوانند و فاصله
آنان کمتر از ده ذراع باشد ٬بنابرـاحتیاط واجب مکان نماز زن باید به
ـگونهای باشد که عرفًا عقبتر از مکان نماز مرد قلمداد شود ٬و بهتر
است که در تمام حاالت نماز ٬زن عقبتر از مرد باشد به این مـعنی
ـکه جای سجده او از جای ایستادن مرد عقبتر باشد ٬ولی مراعـات
این شرط ب رای کسـانی کـه در مسـجدالحـ رام نـماز مـیخوانـند الزم
نیست.

فصل دهم:
ج و عمره
چند مسأله موردنیازدر ح ّ
مسأله  (1071وقتی از طرف قاضی مکّه روز عید اعالم میشود٬
متابعت از آنها ح ّتی اـگر انسان علم بر خـالف آن داشـته بـاشد ٬الزم
است  ٬خواه اختالف میان روزی که به عنوان عید اعالم شده با واقع
یک روز باشد یا دو روز.
مسأله  (1072در مواردی که حرج و مشقّت موجب تغییر وظیفه
ّاولی مک ّلف است  ٬مالـک حرج و مشـقّت شـخصی است و مـالـک٬

تشخیص خـود مکـلّف است ٬و اـگـر از گـفته دیگـران هـم بـرای او
اطمینان حاصل شود که کاری ب رای او حـرجـی است  ٬مـیتوانـد بـه
مقتضای اطمینان خود عمل کند.
حج همچون احکام
مسأله  (1073حاجی باید در مسایل مربوط به ّ

شرعی دیگر یا مجتهد باشد یا از مجتهد تقلید کند و یـا بـه احـتیاط
حـج را بـدون تـقلید انـجام دهـد ٬در
عمل کند و اـگر کسـی اعـمال ّ
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حجش صحیح است که اعمال را مطابق با فـتوای کسـی کـه
صورتی ّ
باید فعًال از او تقلید کند یا کسی که در حین عمل وظیفهاش تقلید از
او بوده انجام داده باشد.
حج تمتّع را به طور کامل انجام داده
مسأله  (1074کسی که اعمال ّ

اـگر بخواهد از مکّه بیرون برود و برگردد ٬چـنانچه عـمره را در مـاه
ذیحجه انجام داده باشد و در همان مـاه نـیز بـه مکـه بـرگردد ٬الزم
نیست دوباره محرم شود وگرنه ب رای داخل شدن به مکه بـلکه بـنابر
احتیاط واجب برای داخل شدن به حرم بـاید بـه مـیقات رفـته و بـه
اح رام عمره مفرده محرم شود.
حج هرگاه پس از آن که
مسأله  (1075در هر یک از اعمال عمره و ّ

وارد عمل بعدی که مترتّب بر عمل قبل است بشود شک کند که آیـا
عمل قبلی را بجا آورده یا نه  ٬یا شک کند آن را درست انجام داده یا
شک خود اعتنا نکند.
نه  ٬به ّ
مسأله (1076اـگرکسی درحرمبهمالگم شدهایبرخوردکرد٬بنابر
احتیاط واجب باید از برداشتن آن خودداری کند ٬خواه بهای آن کمتر
از یک درهم یعنی  12/6نخود نقره سکّه دار باشد یا بیشتر.
مسأله  (1077اـگر در حرم مال گمشدهای را برداشت ٬جایز نیست
آن ـرا تم ّلک نماید و اـگر تم ّلک کند مالک نمیشود بلکه باید تا یک
سال اعالم کند و صـاحبش را جسـتجو نـماید .چـنانچه پس از یک
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سال اعالم  ٬صاحب مال پیدا نشد احتیاط واجب این است کـه آن را
از طرف صاحبش صدقه بدهد ولی هرگاه صاحب مال پیدا شود و به
صدقه دادن آن راضی نشود ٬یابنده مال باید عوض آن را به صاحب
مال بدهد و بنابر احتیاط واجب فرقی نـمیکند کـه ارزش مـال پـیدا
شده بیشتر از یک درهم باشد یا کمتر از آن(1).

مسأله (1078خارجکردن سنگ ٬خاـک و ریگاز حرم واز عرفات
مانعی ندارد ولی احتیاط واجب آن است که از مسجدالحرام و مسـجد
خیف ٬سنگ ٬ریگ یا خاـک خارج نکند و اـگر کـرد ٬آن را بـرگردانـد.

 1ـ برای آـگاهی نسبت به دیگر مسایل مربوط به مال گم شده رجوع کنید به رساله
توضیح المسایل ٬بخش "احکام مالی که انسان آن را پیدا میکند".

دوم:
باب ّ

مکرمه
آداب مکّه ّ
و
منوره
مدینه ّ

اول:
فصل ّ
آداب حرم ٬مکّه ومسجدالحرام
الف ـ آداب حرم م ّکه
ِ

حرم مکّه مساحتی در اط راف کعبه و مسجدالح رام است کـه مـرز

 cروشن شـده و
توسط حضرت اب راهیم defg
و نشانههای آن از دیرباز ّ
مردم حتّی در دوران جاهلیّت نیز حدود حرم را میشناختهاند .پیامبر

 mحدود و مرزبندی حرم را ـ همان گونه که بوده ـ مورد تأیید
اـکرم nopq
قرارداده است(1).

حدود حرم  ٬اـکنون نیز به وسیله عالئمی روشن است .مرز حـرم
از ناحیه شمال مکّـه تـنعیم است کـه تـا مسـجدالحـ رام حـدود شش
ـکیلومتر فاصله دارد .و مرز آن از سمت جـنوب مکّـه جـایی بـه نـام
اضاءة لبن است که تا مسجدالح رام دوازده کیلومتر فـاصله دارد .مـرز
 1ـ لسان العرب ٬ما ّده حرم.
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حـدیبیه
شرقی حرم  ٬جع رانه با فاصله  30کـیلومتر و مـرز غـربی آن
ّ
است که حدود چهل و هشت کیلومتر با مسجدالح رام فاصله دارد.
مـفصل ذـکـر
حرم مکّه دارای احکام فراوانی است که در کتابهای
ّ
شده است .برخی از آنها عبارتند از:
 1ـ حرمت شکار حیوانات وحشی حرم ٬که شرح مسایل آن در
مـحرمات احـ رام گـذشت .چـنان کـه گـذشت ایـن حکـم
بند ّاول از
ّ
اختصاص به محرم ندارد ٬بلکه شکار در حرم بر افراد ُم ّ
حل نیز حرام

است.

 2ـ ُحرمت قطع درختان و گیاهان حرم  ٬که تفصیل مسایل آن در
محرمات اح رام گذشت.
بند  25از ّ

 3ـ لزوم خودداری از برداشتن مال گم شده در حرم بنابر احتیاط

حج و عمره
واجب  ٬که برخی از احکام آن در بخش مسایل مورد نیار ّ
ـگذشت.

ورود به حرم شریف مکّه و اقامت در آن دارای آداب و مستح ّبات
فراوانی است .ما در اینجا به ذـکر بخشی از آن بسنده میکنیم:
مستحب است بـه
 1ـ هنگامی که حاجی یامعتمر به حرم رسید٬
ّ
احت رام حرم از مرکب پیاده شود.
 2ـ ب رای ورود به حرم غسل کند.
 3ـ ب رای اظهار تـواضـع و فـروتنی در پـیشگاه خـداونـد مـتعال

آداب حرم ٬مکّه و مسجدالحرام

365

پاپوش خود را بیرون بیاورد و در دست بگیرد و با پـای بـرهنه وارد
حرم شود .در روایات ب رای این عمل پاداش ف راوانی ذـکر شده است.
 4ـ هنگام وارد شدن به حرم این دعا را بخواند:
ـح ُّقَ ) :و َأذِّ ْن فِـی
" َاللّٰ ُه َّم ِٕان َّ َک ُقلْ َ
ت فی ِکتٰاب ِ َک ٱ ْل ُم نْزَ ِل َوقَ ْول ُ َک ٱ ْل َ
ـن ک ِّ
اس ِبالْ َح ِّج یَ ْأت َ
ـج
تـین مِ ْ
َلی ک ُِّل ضـ ٰا ِم ٍر یَ ْأ َ
ُـل فَ ٍ ّ
ٱل نّٰ ِ
ُوک ِر ٰجا ًال َوع ٰ
َمیق ( َاللّٰ ُه َّم ِٕانّی َأ ْر ُجو َأ ْن َأـک َ
ْت مِ ْن
ب َدع َْوت ََک َوقَدْ ِج ئ ُ
ُون مِ َّم ْن َأج ٰا َ
ع ٍ
َ
َ
ٔ
ـر َک
شُ َّق ٍة بَعیدَ ٍة َوفَ ٍ ّج ع ٍ
َمیق س ٰامِعًا لِ نِد ٰائ ِ َک َو ُم ْس َتجیبًا ل َک مُ طیعًا ِال ْم ِ
َوـک ُُّل ذٰل ِ َک بِفَ ْ
َلی مٰا َو َّف ْقتَ نی لَ ُه
ح ٰسان ِ َک ٕالَ َّی فَل َ َک ٱلْ َ
َلی َو ِٕا ْ
ح ْمدُ ع ٰ
ضل ِ َک ع َّ
َأبْتَغی بِ ٰذل ِ َک ٱلزُّ لْ َف َة ِع نْدَ َک َوٱ ْل ُق ْربَ َة ِٕالَی ْ َک َوٱ ْلـ َم ن ِْزلَ َة لَـدَ ی ْ َک َوٱلْـ َم ْغ ِف َر َة
ٰ
ح َّم ٍد
آل مُ َ
َلی مُح َّم ٍد َو ِ
لِ ُذنُوبی َوٱلتَّ ْو َب َة َعلَ َّی ِم نْها ب ِ َم ن َِّکَ .اللّ ُه َّم َص ِّل ع ٰ
ٰ
ح َم
ح َمت ِ َک ٰیا َأ ْر َ
ار َوآ ِم نّی ِم ْن ع َٰذاب ِ َک َو ِع ٰقاب ِ َک ِب َر ْ
َو َح ِّر ْم بَدَ نی َعلَی ٱل ّن ِ
مین".
ّٰ
ح َ
ٱلرا ِ

 5ـ هنگام ورود به حرم جویدن مقداری گیاه معطّ ر و خـوشبوی

مستحب است.
اذخر٬
ّ

مستحبات م ّکه معظّمه
بـ
ّ

ورود به مکّه معظّمه و اقامت در این شهر مقدّ س دارای آداب و

مستح ّبات ف راوانی است  ٬برخی از آنها عبارتند از:
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 1ـ غسل کردن ب رای ورود به مکّه.
 2ـ ورود با حالت تواضـع و آرامش ؛ در روایت آمـده است کـه
خداوند گناهان کسی را که بـا آرامش و بـدون تکـبّ ر وارد مکّـه شـود

میآمرزد.

مسـتحب است بـا
 3ـ برای کسی که از راه مدینه به مکّه میرود
ّ

 ٬ mهنگام وارد شدن از بـاالی شـهر مکّـه کـه
تأسی به شیوه پیامبر nopq
ّ

مدنیین است وارد شـود و هـنگام خـارج شـدن از
معروف به گردنه ّ

پایین شهر )ـگردنه ذی طوی( بیرون برود.

 4ـ قرآن خواندن و زیاد به یاد خداوند متعال بودن.
 5ـ ختم نمودن قرآن.

ٱج َع ْل ُه
 6ـ نوشیدن آب زمزم و پس از آن خواندن این دعاَ " :اللّٰ ُه َّم ْ
اسعًا َو ِش ٰفا ًء مِ ْن ک ُِّل ٰدا ٍء َو ُس ْقم" و نیز گفتن"ِ :ب ْسم
ِعلْمًا نٰافِعًا َو ِرزْ قًا ٰو ِ
ِ
ٍ
هلل".
هلل َوٱلشُّ ک ُْر ِ
هلل َو ِبا ِ
ٱ ِ
 7ـ نگاه کردن به کعبه و تک رار کردن آن.
 8ـ طواف کردن گرد خانه خدا در هر شبانه روز ده مرتبه؛ در ّاول

شب سه طواف  ٬در پـایان شب سـه طـواف  ٬پس از طـلوع فـجر دو
طواف و پس از ظهر دو طواف.
مستحب است انسان به انـدازه
 9ـ در طول مدّ ت اقامت در مکّه
ّ
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روزهای سال یعنی  360مرتبه طواف کند و اـگر ایـن مـقدار مـمکن
نبود  52مرتبه و اـگر این اندازه نیز نتوانست هر قدر میتواند طواف
ـکند.
 10ـ وارد شدن به خانه کعبه مخصوصًا برای کسی که سفر ّاول
مستحب است پیش از ورود به کعبه مع ّظمه غسل نـماید و
اوست و
ّ
ٰ
ـن
هنگام وارد شدن به این مکان مقدّ س بگویدَ " :ال ّل ُه َّم ِٕان َّ َک ُق ْل َ
ت َو َم ْ
َّار".
اب ٱل ن ِ
َد َخلَ ُه کٰا َن آ ِم نًا فَآ ِم نّی ِم ْن ع َٰذ ِ

آنگاه میان دو ستون داخل کعبه  ٬یعنی همان جایی که پیامبر nopq
m

هنگام ورود به کعبه نماز گـزارده است  ٬دو رکـعت نـماز بگـزارد ٬در
دوم پس از
رکعت ّاول پس از حمد سوره "حم سجده" و در رکعت ّ

حمد پنجاه و پنج آیه از دیگر جاهای قرآن بخواند.

 11ـ خواندن دو رکعت نماز در هر یک از چهار گوشه داخل کعبه
مستحب است پس از نماز این دعا را بخواند:
و
ّ
وق َر ٰجا َء
" َاللّٰ ُه َّم مَ ْن ت ََهیَّ َأ َأ ْو تَ َعبَّ َأ َأ ْو َأعَدَّ َأ ِو ْ
لی مَخْ لُ ٍ
ٱستَعَدَّ لِ َوفا َد ٍة ِٕا ٰ
َـه ِی ئَتی َو تَـ ْع ِب ئَتی
اضلِ ِه فَ ِٕالَی ْ َک یٰا َسیِّدی ت ْ
ِرفْ ِد ِه َو ٰجا ِئ زَ تِ ِه َونَ ٰوافِلِ ِه َوفَ ٰو ِ

ٱستِعْدٰ ادی َرج ٰا َء ِرفْ ِد َک َونَ ٰوافِل ِ َک َو ٰجا ِئ زَ ت ِ َک ٬فَ ٰ
ال تُخَ یِّ ِب
َو ِٕاعْدٰ ادی َو ْ
خیب َع َلیْ ِه ٰسا ئِ ٌل َو ٰال َی ن ُق ُص ُه نٰا ئِ ٌل ٬فَ ِٕانّی لَ ْم
ٱلْیَ ْو َم َر ٰجائی یٰا مَ ْن ٰال َی ُ
ـوتُ ُه َولٰکِـ نّی
وق َر َج ْ
آت ِ َک ٱلْیَ ْو َم بِعَ َم ٍل ٰصالِ ٍح قَدَّ ْمتُ ُه َو ٰال شَ ٰفا َع ِة مَـخْ لُ ٍ
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َأتَیْت ُ َک ُم ِق ّرًا ِبال ظُّ
ح َّج َة لی َو ٰال ع ْ
ُـذ َر٬
َلی نَفْسی فَ ِٕانَّ ُه ٰال ُ
لم َوٱ ِٕال ٰسا ئَ ِة ع ٰ
ِ
فَ َأ ْس َأل ُ َک ٰیا َم ْن هُ َو ک َٰذل ِ َک َأ ْن تُ ْع ِط َی نی َم ْس َأ َلتی َو تُقیلَ نی عَ ث َْرتی َو َت ْق َبلَ نی
ِب َر ْغ َبتی َو ٰال ت َُر َّدنی َم ْجبُوهًا مَ ْم نُوعًا َو ٰال ٰخا ِئبًاٰ ٬یا َع ظی ُم ٰیا َع ظی ُم ٰیا
وک ِللْ َع ظیمَ ٬أ ْس َأل ُ َک ٰیا َع ظی ُم َأ ْن َت ْغ ِف َر لِ َی َّ
َع ظی ُمَٔ ٬ا ْر ُج َ
ب ٱلْ َع ظی َم ٰال
ٱلذنْ َ
ِ
ا ٰله ا ّٰال َأنْ ت(1)".
َ
ِٕ َ ِٕ

مستحب است هنگام بیرون آمـدن از کـعبه سـه مـرتبه " َاهلل
 12ـ
ّ

اـکبر" بگوید و پس از آن دعا کند:
ت
ت ِب نٰا َأعْـدٰ ا ئَـ نٰا فَـ ِٕان َّ َک َأنْ َ
" َاللّٰ ُه َّم ٰال ت َْج َهدْ بَالٰ َئ نٰا َر َّب نٰا َو ٰال تُشْ ِم ْ
ّٰ
ار ٱل نّٰافِ ُع".
ٱلض ُّ
آنگاه بیرون بیاید و پلّههای کعبه را در سمت چپ خود قرار دهد

و رو به کعبه کند و نزدیک پلّهها دو رکعت نماز بجا آورد.
 13ـ انجام طواف وداع ب رای کسی که میخواهد از مکّـه بـیرون
مستحب است و تفصیل آن در بحث طواف گذشت.
برود٬
ّ
مستحب است انسان یک درهم
 14ـ هنگام بیرون رفتن از مکّه
ّ
خرما خریداری کند و به فقیران صدقه بدهد.
حجاج محترم در قبرستان ابوطالب که بـه آن
 15ـ س زاوار است ّ
 1ـ کافی ٬باب دخول الکعبة ٬روایت ٬ 3ج٬4ص ٬528طبع بیروت.
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وج ّنة المعلّی نیز گفته میشود حضور یابند .در این قـبرستان
ُح ُجون َ
شــریف  ٬حــضرت عــبدمناف جــدّ اعـالی پـیامبر nopq
 ٬ mحـضرت

 mو پـدر
عبدالمطّلب جدّ پیامبر ٬حضرت ابوطالب عـموی پـیامبر nopq
مکرم پـیامبر و بسـیاری از عـلما و
امی رالمؤمنین defg
 ٬ cخدیجه همسر ّ

مؤمنین دفن شدهاند .خوب است مؤمنین  ٬این بزرگواران را که مـورد

 mبودهاند زیارت کنند و ب رای آنان فـاتحه و قـرآن
احت رام ن ّبی اـکرم nopq
بخوانند.
حجاج در صورت امکان بر م زار شـهدای
همچنین س زاوار است ّ
فخّ حضور یابند و نسبت به آنان ادای احت رام کنند و در مساجدی که
جـن حـاضر شـوند و دو
پیامبر nopq
 mدر آنها حضور یافته مثل مسجد ّ
تحیت بخوانند.
رکعت نماز ّ
حـج فـرمودهاست:
شــیخ اعــظم انــصاری در رســاله مـناسک
ّ
ّ
مـحل تـولّد حـضرت
مشــرف شـدن بـه
"مســتحب است در مکّــه
ّ
ّ
 cو رفتن به
 ٬ mو در منزل خدیجه و زیارت قبر ابوطالب defg
رسول nopq

غار ح را که حضرت رسول nopq
 mدر اوایل بعثت در آن جا به عـبادت
 mدر آن جا مخفی شده بود(1)".
میپرداخته و به غار ثور که پیامبر nopq

 1ـ رساله مناسک شیخ مرتضی انصاری٬ص ٬378اسماعیلیان ٬قم1373٬ش.
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ج ـ آداب مسجدالحرام
مسجدالح رام که برترین و مقدّ سترین مسجد زمـین است دارای
احکام وآداب مخصوصی است .از جمله احکام این مسجد آن است
ـکه جنب  ٬حائض و نفساء نه تنها نمیتوانند در آن تو ّقف کنند ٬بلکه
عبور از آن با حالت حیض و نفاس و جنابت نیز جایز نیست .برخی
از آداب و مستح ّبات مسجدالح رام عبارت است از:
 1ـ غسل کردن ب رای ورود به مسجدالح رام.

 2ـ ورود با پای برهنه و حالت سکینه و وقار.
 3ـ ورود از "باب بنیشیبه" و گفته شده که باب بنیشیبه در حال
السالم" است.
حاضر مقابل "باب ّ

مستحب است هنگامی که به در مسجدالحرام رسید ٬بایستد
4ـ
ّ

و بگوید:

هلل َو ِم َن
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک َأ ُّی َها ٱل نَّبِ ُّی َو َر ْ
هلل َو ِبا ِ
هلل َو َب َر ـکٰاتُ ُهِ ٬ب ْس ِم ٱ ِ
ح َم ُة ٱ ِ
" َا َّ
ٱلس ٰ
ٱلس ٰ
ول
َلی َأ ْن ِب ٰیا ِء ٱ ِ
ٱ ِ
هلل َو ُر ُس ِل ِهَ ٬و َّ
هللَ ٬و َّ
هلل َو ٰما شٰ ا َء ٱ ُ
َلی َر ُس ِ
ال ُم ع ٰ
ال ُم ع ٰ
ٱهلل وٱلسالٰم عَلی ا براهیم ٬وٱلْحمدُ هلل رب ٱلْعالَمین(1)".
َ
َ َ َ ْ ِ َ ِّ ٰ
ِ َ َّ ُ ٰ ِٕ ْ
و در روایتی دیگر) (2آمده است هنگامی کـه بـه کـنار در مسـجد
مقدمات الطواف ٬روایت .1
 1ـ وسائل الشیعه ٬کتاب الحج ٬باب  8از ابواب ّ
 2ـ همان ٬روایت .2
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رسیدی  ٬بگو:
هلل nopq
٬m
ـول ٱ ِ
هلل َو ِم َن ٱ ِ
هلل َو ِبا ِ
ِ"ب ْس ِم ٱ ِ
اء ٱ ُ
َلی ِملَّ ِة َر ُس ِ
هلل َو ٰما شٰ َ
هلل َوع ٰ
َو َخیر ْ َٔ
لسالٰ ُم
هلل nopq
هللَ ٬وٱلْ َ
ول ٱ ِ
ح ْمدُ ِ
اء ِ
هللَ ٬و َّ
َ ٬mا َّ
َلی َر ُس ِ
ٱال ْس ٰم ِ
ُْ
ٱلسالٰ ُم ع ٰ
هلل َو َب َر ـکٰاتُ ُه٬
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک َأ ُّی َها ٱل نَّبِ ُّی َو َر ْ
َلی مُ َ
ح َم ُة ٱ ِ
ح َّم ِد ْب ِن َعبْ ِد ٱ ِ
هللَ ٬ا َّ
ع ٰ
ال ُم ع َ
لسـ ٰ
لس ٰ
هلل
یل ٱ ِ
اء ٱ ِ
هلل َو ُر ُسـ ِل ِهَ ٬ا َّ
َا َّ
ـب ٰی ِ
َلی أ ْن ِ
ال ُم ع ٰ
ٰ
َـلی ِٕا ْبـر ٰا ِهـی َم َخـ ِل ِ

لس ٰ
لسـالٰ ُم
لین َوٱلْ َ
ٱلر ْ
ب ٱلْ ٰعالَ َ
ح ْمدُ ِ
ال ُم َعلَی ٱ ْل ُم ْر َس َ
مینَ ٬ا َّ
هلل َر ِّ
ح ٰم ِنَ ٬ا َّ
َّ
ٰ
هلل ّٰ
ح َّم ٍد٬
آل مُ َ
َلی مُ َ
ٱلصا ِل َ
َلی ِع ٰبا ِد ٱ ِ
ح َّم ٍد َو ِ
حینَ ٬اللّ ُه َّم َص ِّل ع ٰ
َع َل ْی نٰا َوع ٰ

ح َّمدًا َو َ
ح َّم ٍد کَـ ٰما
آل مُـ َ
حـ ْم مُـ َ
ٱر َ
آل مُ َ
َلی مُ َ
ـح َّم ٍدَ ٬و ْ
ح َّم ٍد َو ِ
َو ٰب ِ
ار ْک ع ٰ
حـمیدٌ
ح ْم َ
ار ـک َ
َص َّل ْی َ
آل ِٕا ْب ٰراهـی َم ِٕان َّ َک َ
ْت َو ت ََر َّ
ت َو ٰب َ
َلی ِٕا ْب ٰراهی َم َو ِ
تع ٰ
ٰ
َـلی
آل مُ َ
َلی مُ َ
ح َّم ٍد َو ِ
ح َّم ٍد عَـبْ ِد َک َو َر ُسـول ِ َکَ ٬وع ٰ
َمجیدٌ َال ّل ُه َّم َص ِّل ع ٰ

َلی َأ ْن ِب ٰیا ئ ِ َک َو ُر ُسل ِ َکَ ٬و َسلِّ ْم َع َل ْی ِه ْمَ ٬و َسالٰ ٌم عَـلَی
ِٕا ْب ٰراهی َم َخلیل ِ َک َوع ٰ
ح َمت ِ َک
اب َر ْ
لینَ ٬وٱلْ َ
ب ٱلْ ٰعا َل َ
ح ْمدُ ِ
ٱ ْل ُم ْر َس َ
مینَ ٬اللّٰ ُه َّم ٱفْتَ ْح لی َأبْ ٰو َ
هلل َر ِّ

ْ
َوٱست َ ْع ِملْ نی فی طٰا َعت ِ َک َو َم ْر ٰضات ِ َکَ ٬وٱ ْ ْ
ان َأبَدًا ٰما
ٱالی ٰم ِ
ح َف ظ نی ِب ِح ْف ِظ ِٕ
هلل ٱلَّذی َج َع َل نی ِم ْن َوفْ ِد ِه َوزُ ّٰو ِار ِه
ج ِه َکَ ٬الْ َ
أ ْب َق ْیتَ نی َج َّل َث نٰا ُء َو ْ
ح ْمدُ ِ
اجدَ ُهَ ٬و َج َعلَ نی مِ َّم ْن ُی نٰاجی ِهَ ٬اللّٰ ُه َّم ِٕانّی َعبْدُ َک
َو َج َعلَ نی مِ َّم ْن َی ْع ُم ُر مَ ٰس ِ
ت َخ ْی ُر
ح ٌّق لِ َم ْن َأتٰا ُه َوزٰ َار ُهَ ٬و َأنْ َ
َلی ک ُِّل مَ ْأتِ ٍّی َ
َوزٰ ا ِئ ُر َک فی َبیْت ِ َکَ ٬وع ٰ
هلل ٰال ِٕا ٰل َه ِٕا ّٰال
ح ٰم ُنَ ٬و ِب َأن َّ َک َأنْ َ
هلل ٰیا َر ْ
تٱ ُ
ور ٬فَ َأ ْس َال ُ َک ٰیا ا ُ
مَ ْأتِ ٍّی َو َأ َ
ـکر ُم َم زُ ٍ
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حدَ َک ٰال شَ َ
حدٌ َص َمدٌ  ٬لَ ْم تَلِدْ َولَ ْم ت ُولَدْ
َٔانْ َ
حدٌ َأ َ
تَ ٬و ْ
ریک ل َ َکَ ٬و ِب َأن َّ َک ٰوا ِ
هلل َع َل ْی ِه
حدٌ َ ٬و َأ َّن مُ َ
َولَ ْم َیک ُْن ل َ َک کُفُوًا َأ َ
ح َّمدًا َعبْدُ َک َو َر ُسول ُ َک َصلَّی ٱ ُ
َوع َ
ٰار ٰیا ک َِری ُمَ ٬أ ْس َال ُ َک َأ ْن
اجدُ ٰیا َج ّب ُ
َلی أهْ ِل َب ْی ِت ِه ٰیا َج ٰوا ُد ٰیا ک َِری ُمٰ ٬یا ٰم ِ
ٰ
ارتی ِٕا ّی َ
ٰاک َأ َّو َل شَ ْی ٍء تُ ْع ِط َی نی فَک َ
ـبتی
ٰای ِب ِز ٰی َ
ٰاک َر َق َ
ت َْج َع َل ت ُْحفَت َ َک ِٕا ّی َ
ٰ
ار".
ِم َن ٱل نّ ِ
پس سه مرتبه میگوید:
ٰ
ٰ
ار"
" َاللّ ُه َّم ف ُ َّک َر َقبَتی مِ َن ٱل نّ ِ
آنگاه میگوید:
"و َأ ْو ِس ْع َعلَ َّی ِم ْن ِرزْ ق ِ َک ٱلْ َحالٰ ِل ٱل َّط ِّی ِبَ ٬وٱ ْد َر ْأ َع نّی شَ َّر شَ
یاطین
َ
ِ
ٱ ْ ِٕالنْ ِس َوٱلْ ِج ِّن َو شَ َّر فَ َس َق ِة ٱ ْل َع َر ِب َوٱلْ َع َجم".
ِ
سپس وارد مسجدالحـرام مـیشود و رو بـه کـعبه دسـتها را بـلند

نموده و میگوید:
" َاللّٰ ُه َّم ِٕانّی َأ ْس َال ُ َک فی َم ٰقامی هٰ ٰ
ٰاسکی َأ ْن تَـ ْقبَ َل
ـذا فـی َأ َّو ِل َمـ ن ِ
هلل ٱلَّذی
ت َْو َبتیَ ٬و َأ ْن ت َٰج َاوزَ ع َْن َخ طی ئَتیَ ٬وت ََض َع َع نّی ِوزْ ریَ ٬الْ َ
ح ْمدُ ِ
بَلَّغَنی َب ْیتَ ُه ٱ ْل َح ٰرا َمَ ٬ال ّلٰ ُه َّم ِٕانّی َأشْ َهدُ َأ َّن هٰ ٰذا َبیْت ُ َک ٱ ْل َح ٰرا ُم ٱلَّذی َج َع ْلتَ ُه
مینَ ٬اللّٰ ُه َّم ِٕانّی َعبْدُ َکَ ٬وٱلْبَلَدُ
دی لِلْ ٰعالَ َ
اس َو َأ ْم نًا َو ُم ٰب َ
ار ـکًا َوهُ ً
َمثٰا َب ًة ِلل نّٰ ِ
ح َمت َ َکَ ٬و َأؤُ ُّم طٰا َعت َ َکُ ٬مـطیعًا
ت َبیْت ُ َکِ ٬ج ئ ُ
بَلَدُ َکَ ٬وٱ ْل َب ْی ُ
ب َر ْ
ْت َأطْلُ ُ
ف
ِ َٔال ْم ِر َکٰ ٬راضیًا بِـ َقدَ ِر َکَ ٬أ ْسـ َال ُ َک َم ْس َأ َلـ َة ٱ ْلـ ُم ْض َط ِّر ِٕالَـی ْ َکَ ٬ا ْلـخٰا ئِ ِ

آداب حرم ٬مکّه و مسجدالحرام

373

ٰ
ٱسـت َ ْع ِملْ نی ِبـ طٰا َعت ِ َک
اب َر ْ
حـ َمت ِ َک َو ْ
ـو َ
لِعُ ُقوبَت ِ َکَ ٬اللّـ ُه َّم ٱفْـتَ ْح لی َأبْ ٰ
َو َم ْر ٰضات ِ َک".

پس از آن خطاب به کعبه میگوید:
اس
ک َو َ
" َالْ َ
ح ْمدُ ِ
جعَل َ ِ
ک َو ـک ََّرم َ ِ
ک َو شَ َّرف َ ِ
هلل ٱلَّذی عَ ظ َّ َم ِ
ک َمثٰابَ ًة ِلل نّٰ ِ
مین".
دی لِلْ ٰعالَ َ
َو َأ ْم نًا ُم ٰب َ
ار ـکًا َوهُ ً
مستحب است هنگامی که روبروی حـجرا ٔالسـود قـ رار گـرفت
و
ّ

بگوید:
حدَ ُه ٰال شَ َ
ح َّمدًا َعبْدُ ُه
ریک لَ ُه َو َأشْ َهدُ َأ َّن مُ َ
هلل َو ْ
َ"أشْ َهدُ َأ ْن ٰال ِٕالٰ َه ِٕا َّال ٱ ُ
ت وٱل طّٰـاغُوت َو ّٰ
ت َوٱلْـ ُع زّ ٰی
هلل َو ـ َک َف ْر ُ
َو َر ُسولُ ُه آ َم ن ُ
ْت ِبا ِ
ت ِبا ْل ِج ْب ِ
ٱلال ِ
ِ
هلل".
ون ٱ ِ
عی ِم ْن ُد ِ
َو ِب ِعبا َد ِة ٱلشَ ْی ٰط ِ
ان َو ِب ِع ٰبا َد ِة ک ُِّل نِدٍّ یُدْ ٰ
و هنگامی که نگاهش به حج را ٔالسود افـتاد بـه سـوی آن بـرود و
بگوید:
هلل
" َالْ َ
ح ْمدُ ِ
ـو ٰال َأ ْن هَـدٰ انَـا ٱ ُ
هلل ٱلَّذی هَدٰ انٰا لِ ٰه ٰذا َو ٰما ُک نّٰا ِل نَ ْهتَ ِد َی لَ ْ
ُس ْب ٰح َ
هلل
هلل َوٱلْ َ
ح ْمدُ ِ
ان ٱ ِ
هلل َأ ـ ْک َب ُر ) ِم ْن َخلْ ِق ِه َوٱ ُ
هلل َأ ـ ْک َب ُر ٬ا ُ
هلل َوٱ ُ
هلل َو ٰال ِٕالٰ َه ِٕا َّال ٱ ُ
َ
َ
حدَ ُه ٰال شَ ِر َ
یک لَ ُه ٬لَ ُه ٱل ْ ُمل ْ ُک
هلل َو ْ
شی َو َأ ْ
ح َذ ُر ( ٰال ِٕالٰ َه ِٕا َّال ٱ ُ
أ ـک َب ُر مِ ّمٰا أ ْخ ٰ
وتِ ٬بیَ ِد ِه
ح ٌّی ٰال ی َ ُم ُ
میت َو ُی ُ
ح ْمدُ ُی ْحیی َو ُی ُ
میت َو ُی ْحیی َوهُ َو َ
َولَ ُه ٱلْ َ
ٰ
ْ
ح َّم ٍد
آل مُ َ
َلی مُ َ
ح َّم ٍد َو ِ
َلی ک ُِّل شَ ٍ
یء َق ِد ٌ
یرَ .اللّ ُه َّم َص ِّل ع ٰ
ٱلخَ ْی ُر َوهُ َو ع ٰ
َلی
ح ْم َ
ار ـک َ
ح َّم ٍد َوآ ِل ِه ک ََأفْ َض ِل ٰما َص َّل ْی َ
ْت َو ت ََر َّ
َلی مُ َ
ت َو ٰب َ
َو ٰب ِ
تع ٰ
ار ْک ع ٰ
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حمیدٌ َمجیدٌ َ ٬و َس ٰ
ین
َلی َج
آل ِٕا ْب ٰراهی َم ِٕان َّ َک َ
َّـب ِّی َ
ِٕا ْب ٰراهی َم َو ِ
میع ٱل ن ِ
ال ٌم ع ٰ
ِ
ـوع ِْد َک
لین َوٱلْـ َ
ـه َّم ِٕانّـی ُأؤْ ِم ُ
ب ٱلْـ ٰعالَ َ
ح ْمدُ ِ
َوٱ ْل ُم ْر َس َ
مینَ .اللّٰ ُ
هلل َر ِّ
ـن بِ َ
ـع ِک ٰتاب َ َک".
َو ُأ َصدِّ ُق ُر ُسل َ َک َو َأ ت َِّب ُ

دوم:
فصل ّ
منوره
اعمال وآداب مدینه ّ
 mاست .در
همان گونه که مکّه حرم خداست ٬مدینه حرم پـیامبر nopq
برخی روایات از صید در مدینه و قطع درختان و گیاهان خـودروی آن
منع شده است ٬این احادیث به خوبی میزان حرمت این شهر مقدّ س را
نشان میدهد .افزون بر حرمت ذاتی مدینه ٬این شهر ّ
محل دفن پـیامبر
 rو شهدای
stuv
 ٬Oامامان بقیع
بزرگوار اسالم ٬حضرت صدّ یقه طاهره PS
سیدالشهداء وشهدای احد و شماری از
بزرگواری همچون جناب حمزه ّ

 mاست .پس جا دارد برادران و خواهران
یاران پاـک و مخلص پیامبر nopq
مشـرفه و
حج یا قبل از آن به زیارت ایـن مشـاهد
زائر بیت اهلل پس از ّ
ّ
متبر ـک مدینه بشتابند .ما در این جا تنها به ذـکر گوشهای
دیگر مکانهای ّ

منوره با رعایت اختصار میپردازیم.
از اعمال و آداب مدینه ّ
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زیارت پیامبر nopq
m
یکی از اعمال با فضیلت مـدینه  ٬زیـارت قـبر مـط ّه ر پـیامبر nopq
m

حج ـگ زاردن
است .در روایتی از پیامبر nopq
 mآمده است" :ـکسی که ب رای ّ
به مکّه بیاید و مـرا در مـدینه زیـارت نکـند ٬در روز قـیامت بـه وی
بیتوجهی میکنم و کسـی کـه بـ رای زیـارتم بـیاید شـفاعتم بـ رای او
ّ
حتمی خواهد بود و کسی که شفاعتم برایش حتمی باشد ٬بهشت بر

او واجب خواهد بود(1)".

و در روایتی دیگر آمده است که آن حضرت خطاب به فرزندش
 cفرمود" :فرزندم ! کسی که در حیات یا مـرگم مـ را یـا
امام حسین defg
پدرت یا ب رادرت یا تو را زیـارت کـند ٬بـر مـن الزم مـیشود کـه در
قیامت وی را زیارت کنم و او را از گناهانش نجات بخشم(2)".

آداب زیارت پیامبر nopq
m

 mیـا یکـی از امـامان
س زاوار است کسی که میخواهـد پـیامبر nopq
stuv
معصوم
 rرا زیارت کند ٬ابتدا غسل زیارت کند و لباسهاس پاـک
 1ـ تهذیب االحکام٬ج ٬6کتابالمزار ٬باب  ٬2روایت.5
 2ـ همان ٬روایت.7
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و پاـکیزه بپوشد و هنگام رفتن ب رای زیارت گامها را کوتاه بردارد و با
آرامش و وقار به سوی حرم مط ّه ر برود و هنگام رفتن  ٬به ذـکر و دعا
و صلوات مشغول باشد.
 mیا هـر یک از
و خوب است هنگام وارد شدن به حرم پیامبر nopq
 rاذن دخول ذیل که مرحوم کفعمی آن را در مـصباح نـقل
stuv
امامان
ـکرده  ٬خوانده شود و آن دعا این است:
َ
وت نَبِی ِّ َک َصلَ ٰوات َُک َع َل ْی ِه
" َٔاللّٰ ُه َّم ِٕانّی َو َق ْف ُ
اب ُبیُ ِ
اب ِم ْن أبْ ٰو ِ
َلی ٰب ٍ
تع ٰ
ین
اس َٔا ْن یَدْ ُخلُوا ِٕا ّٰال ِب ِٕاذْ ِن ِه فَ ُقلْ َ
َوآ ِل ِه َوقَدْ َم نَ ْع َ
ـذ َ
ت ٱل نّٰ َ
تٰ ) :یا َٔا ُّی َها ٱلَّ ِ
ک ْم ( َاللّٰـ ُه َّم ِٕانّـی َأعْـتَ ِقدُ
وت ٱل نَّبِ ِّی ِٕا ّٰال َأ ْن ُیؤْ َذ َن َل ُ
آ َم نُوا ٰال تَدْ ُخلُوا ُبیُ َ
ح ب هٰ َ ْ
ـی َب ِت ِه کَـ ٰما َٔاعْـتَ ِقدُ هٰا
ـر ِ
یف فـی َغ ْ
ُح ْر َم َة ٰصا ِ ِ
ـذا ٱلـ َمشْ َه ِد ٱلشَّ ِ
ٱلسالٰ ُم َٔا ْح ٰیا ٌء ِع نْدَ َک
ِف َ
یح ْض َر ِت ِه َو َٔا ْعلَ ُم َأ َّن َر ُسول َ َک َو ُخلَ ٰفا ئ ََک َع َل ْی ِه ُم َّ
ـر ُّدو َن َسـالٰمی َو َٔان َّ َک
ـر ْو َن َمـ ٰقامی َوی َ ْسـ َم ُعو َن کَـالٰمی َو َی ُ
ُی ْرزَ قُو َن َی َ
ٰاجا ِت ِه ْم
ت ع َْن َس ْمعی کَالٰ َم ُه ْم َو َف َت ْح َ
َح َج ْب َ
یذ ُمـ ن ٰ
ت ٰب َ
اب فَـ ْهمی بِـلَ ِذ ِ
هلل َع َل ْی ِه َوآ ِل ِه ٰثانیًا
ب َٔا َّو ًال َو َٔا ْستَ ْأ ِذ ُن َر ُسول َ َک َصلَّی ٱ ُ
َو ِٕانّی َٔا ْستَ ْأ ِذن ُ َک ٰیا َر ِّ
َ ْ
ْ
ض َعلَ َّی طٰا َعتُ ُه )در این جا نام پیامبر
ٱالمٰا َم ٱ ْل ُم ْف َت َر ُ
َو ٔا ْستَأ ِذ ُن َخلیفَت َ َک ِٕ
َّـلین بِـ ٰه ِذ ِه
یا امامی را که زیارت میکنی میآوری( َوٱل ْ َمالٰ ِئک ََة ٱل ْ ُم َو ـک َ
ار ـک َِة ٰثا ِلثًا َء َٔا ْد ُخ ُل ٰیا َر ُس َ
هلل َء َأ ْد ُخ ُل
هلل َء َٔا ْد ُخ ُل ٰیا ُ
ح َّج َة ٱ ِ
ول ٱ ِ
ٱ ْلبُ ْق َع ِة ٱ ْل ُم ٰب َ
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قیمین فی هٰ َذا ٱل ْ َمشْ َه ِد فَ ْأذَ ْن لی ٰیا مَ ْو ٰال َی
بین ٱلْ ُم
َ
هلل ٱ ْل ُم َق َّر َ
ٰیا مَالٰ ِئکَ َة ٱ ِ
ح ٍد ِم ْن َٔا ْو ِل ٰیا ئ ِ َک فَ ِٕا ْن لَ ْم َٔا ـک ُْن َٔاهْالً لِ ٰذل ِ َک
ول َٔافْ َض َل ٰما َٔا ِذنْ َ
ت ِ َٔال َ
فِی ٱلدُّ ُخ ِ
ت َٔاهْ ٌل لِ ٰذل ِ َک".
َف َٔانْ َ
پس از آن آستانه را ببوس و داخل شو و بگو:

َ mاللّٰـ ُه َّم
هلل nopq
ـول ٱ ِ
بیل ٱ ِ
هلل َو ِبا ِ
ِ"ب ْس ِم ٱ ِ
َلی مِـلَّ ِة َر ُس ِ
هلل َوع ٰ
هلل َوفی َس ِ
ٱ ْغفر لی وٱرحم نی وتُب علَی ان َّ َک َأنْ ت ٱلت ٰواب ٱلرحیم(1)".
َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ِٕ
َ َّ ّ ُ َّ ُ
ِْ

عـالمه مـجلسی از کـتابهای شـیخ مـفید و سـیّد بـن
بـنابر آنـچه ّ

طاووس و شهید ّاول و دیگ ران نقل کرده  ٬زائر هنگام ورد به ضـریح

ب
مطه ر پای راست را مقدّ م مـیدارد و در حـال رفـتن مـیگویدَ ) :ر ِّ
ّ
َ
ٱج َع ْل لی ِم ْن لَدُ ن ْ َک
َأ ْد ِخلنی مُدْ َخ َل ِصدْ ٍق َوأ ْخ ِر ْج نی ُمخْ َر َج ِصدْ ٍق َو ْ
تحیت مسجد صد
ُسلْطانًا َن صیرًا ( و پس از خواندن دو رکعت نماز ّ

بار تکبیر مـیگوید و چـون بـه ضـریح مـقدّ س رسـید ٬بـر آن دست
میمالد و آن را میبوسد و میگوید:
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک ٰیا َر ُس َ
لسـالٰ ُم
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک ٰیا نَـبِ َّی ٱ ِ
ول ٱ ِ
هللَ ٬ا َّ
هللَ ٬ا َّ
" َٔا َّ
ینَٔ ٬اشْ َهدُ َأن َّ َک
َعلَی ْ َک ٰیا مُ َ
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک ٰیا ٰخاتَ َم ٱل ن َِّب ِّی َ
ح َّمدَ ْب َن َعبْ ِدٱ ِ
هللَ ٬ا َّ
وف
ت ٱلزَّ ـکٰا َة َو َٔا َم ْر َ
لو َة َوآ َت ْی َ
ٱلر ٰسالَ َة َو َٔاقَ ْم َ
قَدْ بَلَّغ َ
ت ِبالْ َم ْع ُر ِ
ت َّ
ٱلص ٰ
ْت ِّ
 1ـ مصباح کفعمی ٬فصل  ٬41ص ٬472منشورات رضی ٬قم 1405 ٬ه .ق.
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ات
صلَ ٰو ُ
ت ع َِن ٱ ْل ُم ْنک َِر َو َعبَدْ َ
َو َن َه ْی َ
هلل ُمخْ ِل صًا َ
حتّٰی َأتی ٰ َک ٱ ْل َی ُ
قین فَ َ
تٱ َ
طٰاهرین(1)".
هلل َعلَی ْ َک َو َر ْ
َلی َٔاهْ ِل َبیْت ِ َک ٱل ّ ِ ِ َ
ٱ ِ
ح َم ُت ُه َوع ٰ
 mرا زیارت میکند و زیارت آن حضرت بـه چـند
آنگاه پیامبر nopq
ـکیفیّت وارد شده که ما به جهت رعایت اختصار از میان زیارتهای

فراوان تنها چند زیارت را نقل میکنیم.
اول
زیارت ّ

زیــارتی است کـه در کـافی و تـهذیب بـه سـند صـحیح از امـام
مطه ر
صادق defg
 cنقل شده است .به این صورت که در گوشهای از قبر ّ

نزد سر آن حضرت در کنار ستون رو به قبله میایستی و در حالی که
شانه چپ به طرف قبر و شانه راست به طرف منبر است میگویی:
حدَ ُه ٰال شَ ِر َ
ح َّمدًا عَـبْدُ ُه
یک لَـ ُه َو َأ َّن مُـ َ
هلل َو ْ
َ"أشْ َهدُ َأ ْن ٰال ِٕالٰ َه ِٕا َّال ٱ ُ
َو َر ُسولُ ُه َو َأشْ َهدُ َأن َّ َک َر ُس ُ
هلل َو َأشْ َهدُ َأن َّ َک
هلل َو َأن َّ َک مُ َ
ح َّمدُ بْ ُن عَبْ ِد ٱ ِ
ول ٱ ِ
هلل
ت ِ ُٔالمَّت ِ َک ـ َو ٰجاهَدْ َ
ت َرب ِّ َک َو َن َص ْح َ
َقدْ بَلَّغ َ
بیل ٱ ِ
ْت ِر ٰسا ٰال ِ
ت فی َس ِ
ت
َو َعبَدْ َ
قین ـ ِبالْ ِحکْ َم ِة َوٱل ْ َم ْو ِع ظَ ِة ٱ ْل َح َس ن َِة َو َأ َّدیْ َ
هلل َ
حتّٰی َٔاتی ٰ َک ٱ ْل َی ُ
تٱ َ
ت عَـلَی
نین َو َغـلُ ظْ َ
ٱلَّذی َعلَی ْ َک مِ َن ٱ ْل َح ِّق َو َأن َّ َک قَدْ َرؤُ فْ َ
ت بِـالْ ُمؤْ ِم َ
هلل ٱلَّ ِذی
مین َٔالْ َ
ح ْمدُ ِ
هلل ب ِ َک َٔافْ َض َل شَ َر ِف مَ َح ِّل ٱ ْل ُمک َْر َ
ٱلْکٰا ِف ِر َ
ین َفبَلَغَ ٱ ُ
 1ـ بحار االنوار ٬ج ٬97ص ٬161طبع بیروت.
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ٱس َت نْ َق َذنٰا ب ِ َک ِم َن ٱلشِّ ْر ِک َو َّ
ج َع ْل َصـالٰت ََک َو َصـالٰ َة
ٱلضالٰلَ ِة َاللّٰ ُه َّم فَـا ْ
ْ
َ
َ
بین َو ِع ٰبا ِد َک ّٰ
ـل
ـم ْر َس َ
ٱلصا ِل َ
مَالٰئِکَت ِ َک ٱ ْل ُم َق َّر َ
حین َو ٔا ْن ِب ٰیا ئ ِ َک ٱ ْل ُ
لین َو ٔاهْ ِ
ـن ْ َٔ
ٱلسموات َو ْ َٔ
لیـن
ٱال َّو َ
مین ِم َ
ب ٱلْ ٰعالَ َ
ٱال َر َ
ضین َو َم ْن َسبَّ َح ل َ َک ٰیا َر َّ
َّ ٰ ٰ ِ
َ
َو ْ ۤ
ح َّم ٍد َعبْ ِد َک َو َر ُسـول ِ َک َونَـبِی ِّ َک َو ٔا ِمـی ن ِ َک ونَـجیب ِ َک
َلی مُ َ
ٱال ِخ ِر َ
ین ع ٰ
اصت ِ َک َو َص ِفی ِّ َک َو َصفْ َوت ِ َک َو ِخ َی َرت ِ َک ِم ْن َ
خل ْ ِق َکَ ٬اللّٰ ُه َّم
َو َحبیب ِ َک َو ٰخ َّ
ح ُمودًا َیغ ِْب طُ ُه ِب ِه
َٔا ْع ِط ِه ٱلدَّ َر َج َة َوآ ِت ِه ٱلْ َو سیلَ َة ِم َن ٱ ْل َج ن َِّة َوٱ ْب َعثْ ُه َم ٰقامًا مَ ْ
ْ َٔ
ٱال َّولُو َن َو ْ ۤ
تَ ) :ولَ ْو َٔا َّن ُه ْم ِٕا ْذ ظَـل َ ُموا َٔا ْنـ ُف َس ُه ْم
ٱال ِخ ُرو َنَ ٬ال ّلٰ ُه َّم ِٕان َّ َک ُق ْل َ
ٱلر ُس ُ
ٰجاؤُ َ
هلل ت ّٰ
َـوابًا
هلل َو ْ
وک َف ْ
ـو َجدُ وا ٱ َ
ـاس َت ْغ َف ُروا ٱ َ
ـول لَ َ
ٱسـ َت ْغ َف َر لَـ ُه ُم َّ
َرحیمًا ( َو ِٕانّی َٔاتَیْت ُ َک ُم ْس َت ْغ ِفرًا تٰا ِئبًا ِم ْن ذُنُوبی َو ِٕانّی َٔات ََو َّج ُه ب ِ َک ِٕالَی
ٱهلل ع وج َّل ربی ورب َک لی ْغفر لی ذُنُوبی(1)".
ِ َ زَّ َ َ َ ّ َ ِّ ِ َ ِ َ
و اـگر حاجتی داری قبر آن حضرت را در پشت شانههای خـود
ق رار بده و رو به قبله نما و دسـتانت را بـلند کـن و حـاجت خـود را

درخواست نما کن که ان شاء اهلل بر آورده میشود(2).

و در روایت آمده است که امام چهارم حضرت زینالعابدین defg
c

پشت خود را به قبر تکیه میداد و رو بـه قـبله مـیایسـتاد و عـرض
میکرد:
 1ـ تهذیب االحکام٬ج ٬6ص ٬6نشر صدوق.
 2ـ همان.
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" َاللّٰ ُه َّم ِٕالَی ْ َک َٔا ْل َج ْأ ُ َ
ح َّم ٍد عَـبْ ِد َک َو َر ُسـول ِ َک
لی َق ْب ِر مُـ َ
ت ظ ْهریَ ٬و ِٕا ٰ
ح َّم ٍد nopq
تَ ٬ال ّلٰـ ُه َّم
ت َظ ْهریَ ٬وٱ ْل ِق ْبلَ َة ٱلَّتی َر
َٔا ْس نَدْ ُ
ِ mا ْس َت ْق َب ْل ُ
َ
ضیت ل ِ ُم َ
ت ٰال َٔامْل ِ ُک ِل نَفْسی َخ ْی َر ٰما َٔا ْر ُجوَ ٬و ٰال َٔا ْدفَ ُع َع نْ ٰها شَ َّر ٰمـا
ِٕانّی َأ ْص َب ْح ُ
ح َذر َع َلی ٰهاَ ٬و َٔا ْصب َح ت ْ ُٔ
یر َٔا ْف َق ُر ِم نِّیِٕ ٬انّـی لِـ ٰما
ٱالمُ ُ
َٔا ْ ُ ْ
َ ِ
ور ِبیَ ِد َکَ ٬و ٰال َف ِق َ
ٰ
ٱر ُد ْدنـی مِـ ن َْک ِبـخَ ْی ٍر َفـ ِٕانَّ ُه ٰال ٰرا َّد
َٔا ْن زَ ْل َ
ـقیرَ ٬ال ّلـ ُه َّم ْ
ت ِٕالَ َّی ِم ْن َخ ْی ٍر َف ٌ
لِفَ ْ
ٱسمیَ ٬أ ْو ُتغ َِّی َر ِج ْسمیَٔ ٬ا ْو
ضل ِ َکَ ٬اللّٰ ُه َّم ِٕانّی َأعُوذُ ب ِ َک ِم ْن َأ ْن تُبَدِّ َل ْ
ٰ
ت ُِز َ
وی َو َج ِّملْ نی ِبال نِّ َعم َوٱ ْغـ ُم ْرنی
یل نِعْ َمت َ َک َع نِّیَ ٬اللّ ُه َّم ک َِّر ْم نی ِبالتَّ ْق ٰ
ِ
بالْعافیة وٱر زُ ْق نی شُ کْر ٱلْعافیة(1)".
َ ٰ َِِ
ِ ٰ َِِ َ ْ
 cزمانی که به قبر پیامبر
و در روایتی آمده است که امام صادق defg
رسید ٬دست بر قبر گذاشت و چنین دعا کرد:
ٱج َت ٰب َ
اک َو ْ
صلِّ َی
هلل ٱلَّ ِذی ْ
دی ب ِ َک َأ ْن یُ َ
" َٔا ْس َأ ُل ٱ َ
ٱخ ٰت َ
ار َک َوهَدٰ َاک َوهَ ٰ
َعلَی ْ َک"

آنگاه این آیه را تالوت نمود:

ین آمَ نُوا َصلُّوا
َّبی ٰیا َٔا ُّی َها ٱلَّ ِذ َ
هلل َومَالٰ ِئ َکتَ ُه یُ َ
) ِٕا َّن ٱ َ
صلُّو َن َعلَی ٱل ن ِّ

ع َلیه وسلِّموا تَسلیمًا ()(2

َ ِْ َ َ ُ

ْ

 mوالدعاء عند قبره٬روایت  ٬2ج٬4
 1ـ کافی ٬باب دخول المدینة و زیارة النبی nopq
ص ٬552طبع بیروت.
 2ـ همان ٬روایت .4
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زیارت دوم

زیارتی است که در کامل الزیارت از ابراهیم بن َأبی البالد از امام
 cنقل شده است .اب راهیم میگوید حضرت به من فـرمودند:
ـکاظم defg
 mچه میگویی؟ عرض کردم :آنـچه را
هنگام سالم بر پیغمبر اـکرم nopq
میشناسم و برای ما روایت شده است .امام defg
 cفرمود :مـیخواهـی

آنچه را افضل از این است به تو یاد دهم؟ عرض کردم :آری .حضرت
در حضور من زیارت را به خط خود نوشتند و بر من خواندند ٬بدین
ـگونه که در کنار قبر آن حضرت ایستاده و میگویی:
حدَ ُه ٰال شَ ِر َ
ح َّمدُ بْ ُن
یک لَ ُه َو َأشْ َهدُ َأن َّ َک مُ َ
هلل َو ْ
َ"أشْ َهدُ َأ ْن ٰال ِٕالٰ َه ِٕا َّال ٱ ُ
هلل َو َأشْ َهدُ َأن َّ َک َر ُس ُ
ین َو َأشْ َهدُ َأن َّ َک
هلل َو َأشْ َهدُ َأن َّ َک ٰخاتَ ُم ٱل ن َِّب ِّی َ
ول ٱ ِ
َعبْ ِدٱ ِ
ـبیل َرب ِّ َک
ت ِ ُٔالمَّت ِ َک َو ٰجاهَدْ َ
ْت ِر ٰسالَ َة َرب ِّ َک َو َن َص ْح َ
قَدْ بَلَّغ َ
ت فـی َس ِ
حتّٰی َٔات َ
ت ٱلَّذی َعلَی ْ َک مِ َن ٱ ْل َح ِّقَ ٬اللّٰ ُه َّم َص ِّل
قین َو َٔا َّدیْ َ
َو َعبَدْ تَ ُه َ
ٰاک ٱ ْل َی ُ

ح َّم ٍد َعبْ ِد َک َو َر ُسول ِ َک َونَجیب ِ َک َو َٔامی ن ِ َک َو َصفِی ِّ َک َو ِخ َی َرت ِ َک مِ ْن
َلی مُ َ
ع ٰ
َ
ح ٍد مِ ْن َٔا ْن ِبیٰا ِء َک َو ُر ُسل ِ َکَ ٬اللّٰ ُه َّم َسلِّ ْم
خل ْ ِق َک َٔافْ َض َل مٰا َص َّلیْ َ
َلی َٔا َ
تع ٰ
ت عَلی نُ
َلی
ح َّم ٍد کَ ٰما َسلَّ ْم َ
آل مُ َ
َلی مُ َ
وح فِی ٱلْ ٰعالَ َ
ح َّم ٍد َو ِ
مین َوٱ ْم ن ُْن ع ٰ
ع ٰ
ٰ ٍ
ار َ
ح َّم ٍد
ح َّم ٍد کَ ٰما َم َن ن َ
َلی مُ َ
آل مُ َ
مُ َ
وسی َوهٰ ُ
ح َّم ٍد َو ِ
ون َوبٰ ِ
ار ْک ع ٰ
َلی م ُ ٰ
ْت ع ٰ
حمیدٌ مَجیدٌ
ار ـک َ
آل ِٕا ْب ٰراهی َم ِٕان َّ َک َ
آل مُ َ
ح َّم ٍد کَ ٰما بٰ َ
َلی ِٕا ْب ٰراهی َم َو ِ
َو ِ
ْت ع ٰ
ٰ
ح َّم ٍد
آل مُـ َ
َلی مُ َ
ح َّم ٍد َو ت ََر َّ
آل مُ َ
َلی مُ َ
ح َّم ٍد َو ِ
ح َّم ٍد َو ِ
ح ْم ع ٰ
َاللّ ُه َّم َص ِّل ع ٰ
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ْ ٰ
ام
ب ٱل ْ َم ْس ِج ِد َ
ت َ
ٱلح ٰر ِام َو َر َّ
ٱلح ٰر ِام َو َر َّ
َاللّٰ ُه َّم َر َّ
ب ٱ ْل َب ْی ِ
ب ُّ
ٱلر ـک ِْن َوٱل َمق ِ
ب ٱلْ َمشْ َع ِر ٱ ْل َح ٰرام َبلِّغْ
ب ٱلْ ِح ِّل َو ٱ ْل َح ٰر ِام َو َر َّ
ب ٱلْبَلَ ِد ٱ ْل َح ٰر ِام َو َر َّ
َو َر َّ
ِ
الم(1)".
ح َّم ٍد nopq
وح مُ َ
ُر َ
ٱلس ٰ َ
ِ mم نِّی َّ
سوم
زیارت ّ

زیارتی است که بر پایه نقل شیخ کلینی و شـیخ طـوسی  ٬بـزنطی
آن را از امام هشتم defg
 cنقل کرده و الفاظ آن زیارت بنا بر نقل شـیخ

طوسی در تهذیب چنین است:
لس ٰ
لس ٰ
لسالٰ ُم
هلل nopq
بیب ٱ ِ
ول ٱ ِ
هلل َا َّ
ال ُم َعلَی ْ َک ٰیا َح َ
َ mا َّ
" َا َّ
َلی َر ُس ِ
ال ُم ع ٰ
ت
هلل َأشْ َهدُ َأن َّ َک َقدْ َن َص ْح َ
مین ٱ ِ
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک ٰیا َٔا َ
َعلَی ْ َک ٰیا َصفْ َو َة ٱ ِ
هلل َا َّ
هلل
ِ ُٔالمَّت ِ َک َو ٰجاهَدْ َ
هلل َوعَبَدْ تَ ُه َ
حتّٰی َٔاتی ٰ َک ٱ ْل َی ُ
بیل ٱ ِ
قین َف َج زٰ َاک ٱ ُ
ت فی َس ِ
ٰ
ُ
َ
ح َّم ٍد َأفْ َض َل
آل مَ َ
َلی مُ َ
ح َّم ٍد َو ِ
ٔافْ َض َل ٰما َج ٰ
زی َن ِب ّیًا ع َْن ٔا َّم ِت ِه َاللّ ُه َّم َص ِّل ع ٰ
ما ص َّلی ت عَلی ا بر اهیم وآل ا بر اهیم ان َّ َک حمیدٌ مجیدٌ (2)".
ٰ َ ْ َ
َ
َ
ٰ ِٕ ْ ٰ َ َ ِ ِٕ ْ ٰ َ ِٕ
زیارت چهارم

 wدر مصباح ذـکر کرده و آن زیارت
زیارتی است که شیخ کفعمی {xyz
 1ـ به نقل از :بحار االنوار٬ج٬97ص٬154طبع بیروت.
 2ـ تهذیب٬ج ٬6ص ٬7نشر صدوق.
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این است:

ول ٱ ِ َ
َلی َو ْح ِی ِه َو َع زٰ ا ِئم َٔا ْم ِر ِه ٱلْخٰا ِتم
مین ٱ ِ
" َا َّ
َلی َر ُس ِ
هلل ع ٰ
لسالٰ ُم ع ٰ
هلل ٔا ِ
ِ
ِ
ْ
هلل
َلی ذٰل ِ َک کُلِّ ِه َو َر ْ
لِ ٰما َس َب َق َوٱلْ ٰفاتِ ِح لِ َما ْ
حـ َم ُة ٱ ِ
ٱس َت ْقبَ َل َوٱل ُم َهیْ ِم ِن ع ٰ
ون ِبالْ َمدی نَ ِة
ٱلسکی ن َِة َا َّ
ح ِب َّ
َو َب َر ـکٰاتُ ُه َا َّ
َلی ٰصا ِ
لسالٰ ُم َعلَی ٱل ْ َمدْ فُ ِ
لسالٰ ُم ع ٰ
لس ٰ
لس ٰ
ح َم ُة
ح َّم ٍد َو َر ْ
َلی َٔابِی ٱ ْلق ٰا ِسم مُ َ
ور ٱلْ ُمؤَ یَّ ِد َا َّ
ال ُم َعلَی ٱلْ َم ن ُ
َا َّ
ْص ِ
ال ُم ع ٰ
ِ
ٱهلل و بر ـکٰاتُه(1)".
ِ َََ ُ
اعمال پس از زیارت پیامبر nopq
m

بر پایه آنچه مرحوم مجلسی در بـحاراالنـوار) (2از شـیخ مـفید و

سیّد بن طاووس و شهید ّاول و دیگ ران نقل کرده  ٬خوب است زائـر

 mیازده مرتبه "سوره قـدر"
پس از زیارت و دعا در کنار قبر پیامبر nopq
 mکه بین قبر و منبر واقـع شـده
بخواند سپس به طرف مقام پیامبر nopq
برود و در کنار ستون پهلوی منبر بایستد و مـنبر را در جـلوی خـود
قرار دهد و چهار رکعت نماز زیارت بـخوانـد و اـگـر نـمیتوانـد دو
رکعت بخواند و پس از سالم و تسبیح بگوید:
" َاللّٰ ُه َّم هٰذ ٰا مَق ٰا ُم نَبِی ِّ َک َو ِخ َی َرت ِ َک مِ ْن َ
ـن
خل ْ ِق َک َج َع ْلتَ ُه َر ْو َضـ ًة مِ ْ
رضی ٬قم 1405 ٬ق.
 1ـ مصباح کفعمی فصل  ٬41ص  ٬474منشورات
ّ
 2ـ ر  .ک :بحاراالنوار ٬ج ٬97ص ٬164طبع بیروت.
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اض َج نَّت ِ َک َو شَ ـر ْف َت ُه عَـلی بـ ٰق َ
ـر ُسول ِ َک َو َف َّ
ـض ْل َت ُه ِبـ ِه
ِر ٰی ِ
اع ٔا ْر ِض َک ِب َ
َّ
ٰ ِ ِ
َـلی ِعـ ٰبا ِد َک ٱل َّتـ َب ُّر َک
ت ُح ْر َم َت ُه َو َٔا ْظ َه ْر َ
ت َجالٰ َل َت ُه َو َٔا ْو َجـ ْب َ
َو َع ظَّ ْم َ
تع ٰ
ح ْو ٍل َو ٰال قُ َّو ٍة کٰا َن ِم نّی فی
الصالٰ ِة َوٱلدُّ عٰا ِء فی ِه َوقَدْ َٔا َق ْم َت نی فی ِه بِالٰ َ
ِب َّ
ح َمت ِ َک َاللّٰ ُه َّم َوـکَـ ٰما َأ َّن َحـبیب َ َک ٰال َیـتَ َقدَّ ُم ُه فِـی ٱلْـفَ ْض ِل
ذٰل ِ َک ِٕا ّٰال ِب َر ْ
ٰ
َ ٱلدُّ
ام َحبیب ِ َک َٔافْ َض َل ٰما َج َع ْلتَ ُه فِی
َخلیِل ُ َک َف ْ
اج َع ِل ْ
ٱس ِت ٰجا َبة عٰا ِء فی َمق ِ
َ ْ ٰ
َم ٰق َ َ َ ّٰ ّ َٔ َ ُ َ
َلی
ام ٱل طّٰا ِه ِر َأ ْن ت َ
ُصلِّ َی ع ٰ
ام خلیلِک الل ُه َّم ِٕانی ا ْسألک فی هٰذا ٱل َمق ِ
ِ
َ
ٰ
ْ
َ
َ
ْ
ح َم
َر
ت
و
ة
ن
ج
ل
ا
ب
ی
ل
ع
ن
م
َ
ت
و
ار
ن
ٱل
ن
م
نی
ُعیذ
ت
ن
أ
و
د
م
ح
م
آل
و
د
م
َّ
َ
ّ
َّ ِ َ ِ َ ْ َ
مُ َ
ِ َ ُ َّ
ِ َ
ح َّ ٍ َ ِ ُ َ َّ ٍ َ
مَ ْوقِفی َو َت ْغ ِف َر زَ َّلتی َو تُزَ ـک َِّی َع َملی َوت َُو ِّس َع لی فی ِرزْ قی َوت ُِدی َم عٰا ِف َیتی
َلی َو ت َْح َف ظَ نی فی َٔاهْلی َو ٰمالی َو ت َْح ُر َس نی
َو ُرشْدی َو ت ُْس ِبـغَ نِعْ َمت َ َک ع َّ
ِم ْن ک ُِّل مُت َ َع ٍّد َعلَ َّی َو ٰظا ِلم لی َوت َ
ُطیل ُع ْمری َوت َُو ِّف َق نی لِ ٰما ُی ْر َ
ضیک َع نّی
ٍ
خ ط ُ َک َعلَی َاللّٰ ُه َّم ٕانّی َٔات ََو َّس ُل ٕالَی ْ َک ب نَبی ِّ َک َو َٔ
ص َم نی َع ّمٰا ی َ ْس َ
ا
ـل
ه
ْ
َوت َ ْع ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ِ
َلی َ
جیب لی
ح َ
َب ْی ِت ِه ُ
خـل ْ ِق َک َوآیٰـات ِ َک فـی َٔا ْر ِض َک َأ ْن ت َْسـ َت َ
ج ِج َک ع ٰ
ِّ
ین َوٱلدُّ ْن ٰیا َٔامَلی َو َر ٰجائی ٰیا َسیِّدی َومَ ْو ٰال َی قَدْ
ُدعٰائی َوتُبَلغَنی فِی ٱلدّ ِ
َ
ت فَ ْ
لی
َس َألْت ُ َک فَالٰ تُخَ ِّی ْب نی َو َر َج ْو ُ
ضل َ َک فَالٰ ت ْ
َـح ِرمْ نی فَـ ٔانَا ٱ ْلـ َف ُ
قیر ِٕا ٰ
ح ٰسان ِ َک َوتَفَ ُّ
ُـح ِّر َم
ضل ِ َک فَ َٔا ْس َأل ُ َک َأ ْن ت َ
ح َمت ِ َک ٱلَّذی َل ْی َس لی َغ ْی ُر ِٕا ْ
َر ْ
ٰ
ت ِم نْ ُه َومٰا َل ْم
ار َوتُؤْ ِت َی نی ِم َن ٱ ْلخَ ْی ِر مٰا َعلِ ْم ُ
شَ ْعری َو َبشَ ری َعلَی ٱل نّ ِ
ت
َٔا ْعلَ ْم َوٱ ْدفَ ْع َع نّی َوع َْن ُولْدی َو ِٕا ْخ ٰوانی َو َٔا َخ ٰواتی مِ َن ٱلشَّ ِّر مٰا َعلِ ْم ُ
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نین
ـج
ـوالِـدَ َّی َو ِل َ
میع ٱلْـ ُمؤْ ِم َ
ِمــ نْ ُه َو ٰمـالَ ْم َٔاعْـلَ ْم َاللّٰ ُ
ـه َّم ٱ ْغـ ِف ْر لی َولِ ٰ
ِ
یر".
وٱلْ ُمؤْ ِم ن ِ
ٰات ِٕان َّ َک ع ٰ
َلی ک ُِّل شَ ْی ٍء َق ِد ٍ
آنگاه به ّ
محل منبر پیامبر nopq
 mبرود و این کلمات را بخواند:
هلل ٱلْعَلِ ُّی ٱلْ َع ظی ُم ُس ْب ٰحا َن
هلل ٱ ْل َحلی ُم ٱ ْلک َِری ُم ٰال ِٕالٰ َه ِٕا َّال ٱ ُ
" ٰال ِٕالٰ َه ِٕا َّال ٱ ُ
ب ْ َٔ
فیه َّن َومٰا َب ْی ن َُه َّن
ٱال َر َ
ٱ ِ
ضین َّ
ٱلس ْب ِع َو َر ِّ
ت َّ
هلل َر ِّ
ب ٱل َّس ٰمو ٰا ِ
ٱلس ْب ِع َومٰا ِ
ب
ب ٱ ْلــ َع ْر ِش ٱلْـع
لین َوٱلْـ َ
ح ْمدُ ِ
ظیم َو َسـالٰ ٌم عَـلَی ٱ ْلـ ُم ْر َس َ
هلل َر ِّ
َو َر ِّ
َ ِ
مین".
ٱلْ ٰعالَ َ
آنگاه بگوید:
حدَ ُه ٰال شَ ِر َ
ـح َّمدًا
یک لَـ ُه َو َأشْ ـ َهدُ َأ َّن مُ َ
هلل َو ْ
َ"أشْ َهدُ َأ ْن ٰال ِٕالٰ َه ِٕا َّال ٱ ُ
َر ُس ُ
َقی َخ ْی ِر
ٱال ْسالٰ ِم َو َ
هلل َالْ َ
ح ْمدُ ِ
ول ٱ ِ
هلل ٱلَّذی َع َقدَ ب ِ َک ِع زَّ ْ ِٕ
جعَل َ َک ُم ْرت ٰ
ٰ
ْ َٔ ٰ
ض
هلل ٱلَّـذی َخـ َف َ
ٱلسـالٰ ِم َالْـ َ
ح ْمدُ ِ
لی ٰد ِار َّ
ام َوم َ ْ
ـص َعدَ ٱلدّ اعـی ِٕا ٰ
ٱالن ِ
ِبا ْن ِت ٰصاب ِ َک ُعلُ َّو ٱ ْل ُک ْف ِر َو ُس ُم َّو ٱلشِّ ْر ِک َونَک ََّس ب ِ َک َعلَ َم ٱ ْل ٰبا ِط ِل َو ٰرا َی َ
ـة
ٱلض ٰ
َّ
جید ِه
حید ٱ ِ
هلل ُسـ ْب ٰحانَ ُه َوتَـ ْم ِ
ب ِٕا ّٰال ِلـتَ ْو ِ
ْص ْ
ال ِل َأشْ َهدُ َأن َّ َک َل ْم تُـ ن َ

لی َعفْ ِو ِه َو ُغ ْف ٰرا ِن ِه
وتَع
مید ِه َول ِ َم ٰوا ِع ِظ ِع ٰبا ِد ٱ ِ
ظیم ٱ ِ
هلل َوت َْح ِ
هلل َوٱلدُّ ع ِ
ٰاء ِٕا ٰ
َ ْ ِ
ـر َ
اقـیک
هلل nopq
ٱستَ ْو َف ْی َ
َأشْ َهدُ َأن َّ َک َق ِد ْ
ول ٱ ِ
ِ mب ْ
ت ِم ْن َر ُس ِ
ـار ِت ٰقا ِئ ِه فـی َم ٰ
ح َّ
صیب ِع َ
ظ شَ َرف ِ َک َوف َ ْ
ت
ضل ِ َک و َن
زِّک َوذُ ْخ ِر َک َو ِنلْ َ
ٱستِ ٰوا ِئ ِه َعلَی ْ َک َ
َو ْ
َ
ـکَ ٰم َ
ب ٱلت َّ َم ُّس َح ب ِ َک َف َ
ک ْم َقدْ َو َض َع
هلل ُح ْرمَت َ َک َو َٔا ْو َج َ
ال ِذ ـک ِْر َک َو َع َّظ َم ٱ ُ
هلل
فی nopq
ـوقَ َک َو َو َّ
حـدَ ٱ َ
ٱل ْ ُم ْ
اس َخـطیبًا فَ ْ
 mقَدَ َم ُه َعلَیْک َو ٰقا َم ِلل نّٰ ِ
ص طَ ٰ
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َ
ـن
َو َ
ٱلر ٰسـالَ ِة َو َٔا ّد ٰی ِم َ
نی َع َل ْی ِه َومَ َّجدَ ُه َو ـکَ ْم َبلَّغَ َعلَی ْ َک ِم َن ِّ
ح ِمدَ ُه َوأثْ ٰ
ْ َٔ
ی َو َبـ َّی َن
ـو ْ
ان َو َٔا ْخ َب َر ِم َن ٱلْ َ
رآن َو َق َر َأ ِم َن ٱ ْل ُف ْر ٰق ِ
ٱال ٰمانَ ِة َوتَالٰ ِم َن ٱ ْل ُق ِ
ح ِ
ْ َٔ
ام
الصالٰ ِة َو ِّ
ص َل َب ْی َن ٱلْ َحالٰ ِل َو ٱ ْل َح ٰر ِام َو َٔا َم َر ِب َّ
ٱال ْم َر َوٱل نَّ ْه َی َوفَ َّ
ٱلصـ ٰی ِ
ث ٱلْعباد علَی ٱلْجهاد و َٔا ْنب َأ عَن ثَوابه فی ٱلْمعاد(1)".
ح َّ ِ ٰ َ َ
َو َ
ِ ٰ ِ َ َ ْ ٰ ِِ ِ
َٰ ِ
پس از آن در روضه که میان منبر و قبر واقـع شـده و بـر حسب
روایات فراوان باغی از باغهای بهشت است بایستد و بگوید:
ـن شُ ـ َع ِب
ـاض َجـ نَّت ِ َک َوشُ ـ ْعبَ ٌة مِ ْ
" َاللّٰ ُه َّم ِٕا َّن هٰ ِذ ِه َر ْو َض ٌة مِ ْ
ـن ِریٰ ِ
ح َمت ِ َک ٱلَّتی ذَ ـک ََرهٰا َر ُسول ُ َک َو َٔابٰا َن ع َْن فَ ْضلِ ٰها َو شَ َّر َف ٱلتَّـ َعبُّدَ ل َ َک
َر ْ
َلی َع ظیم
فیها فَ َقدْ َب َّل ْغ َت نی ٰها فی َسالٰمَ ِة نَفْسی فَل َ َک ٱلْ َ
ٰ
ح ْمدُ یٰا َسیِّدی ع ٰ
ِ
َلی ٰما َرزَ ْق َت نی ِه ِم ْن طٰا َعت ِ َک َوطَلَ ِب َم ْر ٰضات ِ َک
نِعْ َمت ِ َک َعلَ َّی فی ذٰل ِ َک َوع ٰ
ـر ُّد ِد فـی
 mب زیار ة َقبره وٱل َّتسل
ح ْر َم ِة َنبِی ِّ َک nopq
َوتَ ْع ظیم ُ
یم عَـ َل ْی ِه َو ٱل َّت َ
ِِٰ َ ِ ِِْ َ ْ ِ ِ
ِ
ْ
ٰ
َ
ٰ
َ
َ
دُ
دُ
ح َملَ ِة
م
ا
ح
م
ه
ب
م
ظ
ت
ن
ی
دًا
م
ح
ی
ال
و
م
ا
ی
م
ح
ل
ٱ
ک
ل
ف
ه
ف
ق
ا
و
م
و
ه
َ ْ ٰ َ َ َ ْ ََْ ِ ُ ِِ َ ِ َ
َمشٰاهِ ِد ِ َ َ ٰ ِ ِ ِ
َع ْر ِش َک َو ُس ٰ
ضی َویَ ْف ُض ُل
ان َس ٰمو ٰات ِ َک ل َ َک َو َی ْق ُص ُر َع نْ ُه َ
کّ ِ
ح ْمدُ َم ْن مَ ٰ
ح ْمدَ َم ْن بَ ِق َی ِم ْن َ
عَـر َف
ـو ٰال َی َ
خل ْ ِق َک َول َ َک ٱلْ َ
َ
حـ ْمدَ َم ْ
ح ْمدُ ٰیا مَ ْ
ـن َ
ح ْمدًا ی َ ْم َ ُٔ
ث
ت َو َی ْب ُلغُ َح ْی ُ
ح ْمدَ ل َ َک َوٱلتَّ ْو َ
ال ٰما َخلَ ْق َ
ح ْم ِد مِن َْک َ
فیق لِلْ َ
ٱلْ َ
َ
صی ِر ٰض َ
اک
ٰما َٔا َر ْد َ
ت َو ٰال َی ْح ُج ُ
ب َع ن َْک َو ٰال َی نْ َق ضی ُدون َ َک َو َیبلُغُ ٔاقْ ٰ
 1ـ بحاراالنوار٬ج ٬97ص ٬164طبع بیروت.

388

مناسک حج و عمره

آخ ُر ُه َٔا ٰوا ئِ َل َم ٰحامِ ِد َ
ح ْمدُ
ح ْمدُ ٰما عُ ِر َف ٱلْ َ
خل ْ ِق َک ل َ َک َول َ َک ٱلْ َ
َو ٰال َی ْب ُلغُ ِ
ح ْمدُ ٰیا ٰباقِ َی ٱلْ ِع زِّ َوٱلْـ َع ظَ َم ِة َو ٰدا ِئـ َم
ج ِع َل ٱ ْبتِدٰ ا ُء ٱلْکَالٰ ِم ٱلْ َ
َوٱ ْعتُ ِقدَ َو ُ
ْ َٔ
ْ ُ
ْ ْ
ٱال ٰرا َد ِة
ان َوٱلْ ُقدْ َر ِة َوشَ ِ
ُّ
ـر َو ْ ِٕ
ٱلسلْ طٰ ِ
ـدیدَ ٱلـ َب ط ِش َوٱلـق َّو ِة َونٰـافِ َذ ٱال ْم ِ
ب ٱلدُّ ْن ٰیا َو ْ ۤ
ٱال ِخ َر ِة کَ ْم ِم ْن ن ِ ْع َم ٍة ل َ َک َعلَ َّی
ٱلر ْ
ح َم ِة َوٱلْ َم ْغ ِف َر ِة َو َر َّ
َو ٰو ِ
اس َع َّ
َ
ـع
َی ْق ُص ُر ع َْن َٔا ْی َس ِرهٰا َ
ٰای َ
ح ْمدی َو ٰال َی ْب ُلغُ ٔا ْد ٰناهٰا شُ کْری َو ـکَ ْم ِم ْن َص ن ِ
ٰ
مِن َْک ِٕالَ َّی ٰال ُی ُ
َلی
حیط ِب َکث َْر ِت ٰها َوهْمی َو ٰال ُی َقیِّدُ هٰا ِفکْری َاللّ ُه َّم َص ِّل ع ٰ
ـی ِرهٰا شٰ ـا ّبًا َوـکَـ ْه ً
ـر َّی ِة ِطـ ْف ً
ـه ُر
ال َٔا ْط َ
َنبِی ِّ َک ٱل ْ ُم ْ
ال َو َخ ْ
َـی ِن َ
فی ع ْ
ص طَ ٰ
ٱلب ِ
ین ِدی َم ًة َو َٔا ْع ظَ ُم ٱلْخَ لْ ِق ُج ْرثُو َم ًة
ین شی َم ًة َو َٔا ْج َو ُد ٱ ْل ُم ْس َت ْم َط ِر َ
ٱ ْل ُم َط َّه ِر َ
ت ِبـ ِه
ت َو َخـتَ ْم َ
ت َو َٔاقَـ ْم َ
ٱلَّذی َٔا ْو َض ْح َ
ٱلر ٰسـا ٰال ِ
ت ِبـ ِه ِّ
ت ِب ِه ٱلدِّ ٰال ٰال ِ
َ
ـب ًّیا
ات َو َف َت ْح َ
ت ِب ِه ٰب َ
اب ٱ ْلخَ ْی ٰر ِ
ٱل نُّبُ ّٰو ِ
ات َو ٔا ْظ َه ْرتَ ُه َمـ ْظ َهرًا َوٱ ْبـ َت َع ْثتَ ُه َن ِ
ح َّج ًة َب ْی َن یَدَ ی ْ َک َاللّٰ ُه َّم
َوهٰا ِدیًا َٔا مینًا مَ ْه ِد ّیًا ٰداعیًا ِٕالَی ْ َک َو ٰد ًّاال َعلَی ْ َک َو ُ
بین ِم ْن ُٔا ْس َر ِت ِه َو شَ ِّر ْف لَدَ ی ْ َک
ومین ِم ْن ِع ْت َر ِت ِه َو ٱل َّط ِّی َ
َص ِّل َعلَی ٱل ْ َم ْع ُص َ
جـ َع ْل فِـی ٱلرفـیق ْ َٔ
ْـلی
ـرا ِتـ َب ُه ْم َوٱ ْ
ٰاز َل ُه ْم َوعَـ ِّظ ْم ِعـ نْدَ َک َم ٰ
َّ ِ
ِب ِه َم ن ِ
ٱالع ٰ
ورهُ ْم
لی ُق ْر ِب َر ُسول ِ َک َد َر ٰجا ِت ِه ْم َوتَ ِّم ْم ِب ِل ٰقا ِئ ِه ُس ُر َ
مَ ٰجا ِل َس ُه ْم َو ْ
ٱرفَ ْع ِٕا ٰ
وو ِّفر بمکٰانه ُٔا ْنسهم(1)".
َ َ ْ َِ ِِ َ ُ ْ

آنگاه به طرف مقام جـبرییل بـرود و در آن جـا دو رکـعت نـماز

 1ـ بحاراالنوار٬ج ٬97ص٬165طبع بیروت.
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" ٰیا َم ْن َخلَ َق ٱل َّس ٰم ٰوات َومَ َ َٔ
ـن
حین لَـ ُه ِم ْ
ـم َس ِّب َ
ال ٰها ُج نُودًا ِم َن ٱ ْل ُ
ِ
َ
َ
حـلَ َل
ـهم ُ
مَالٰ ِئ َک ِت ِه َوٱل ْ ُم َم ِّج ِد َ
ین لِ ُقدْ َر ِت ِه َو َع َظ َم ِت ِه َو ٔا ْف َ
َـلی ٔابْـدٰ ا ِن ِ
ـر َغ ع ٰ
َ
َْ
وی
ٰات َو َٔا ْل َب َس ُه ْم ِش ٰع َ
ار ٱلتَّـ ْق ٰ
وب ٱللُّغ ِ
ٱ ْل ِک ٰرا ٰم ِ
ات َو ٔانْ طَ َق ٔال ِس َن َت ُه ْم ِب ُض ُر ِ
َ
َ
حدٰ ا ِن َّی ِت ِه
ٰاس َخلْ ِق ِه َم ْع ِرفَ ًة بِ َو ْ
ُّهی َو َج َعلَ ُه ْم ٔا ْو َف َر ٔا ْج ن ِ
َوقَلَّدَ هُ ْم قَالٰئِدَ ٱل ن ٰ
َو ُقدْ َر ِت ِه َو َج ٰ
ال َل ِت ِه َو َع َظ َم ِت ِه َو َٔاـکْ َم َل ُه ْم ِعلْمًا ِب ِه َو َٔاشَدَّ هُ ْم َف ْرقًا َو َٔا ْد َو َم ُه ْم َل ُه
ٱس ِتکٰانَ ًة َو ُخشُ وعًا یا َم ْن فَ َّض َل ْ َٔ
مین َج ْب َر َ
ئیل defg
c
طٰا َع ًة َو ُخ ُضوعًا َو ْ
ٱال َ
ٰ
ٰاز ِل ِه َو ْ
ار ِت ِه َوعَـ ْه ِد ِه
ـو ْح ِی ِه َو ِسـ ٰف َ
ار ُه لِ َ
ٱخـتٰ َ
ِبخَ ٰصا ِئ ِص ِه َو َد َر ٰجا ِت ِه َو َمـ ن ِ
َ
ـی َن
اس طَ ًة َب ْ
َلی َٔا ِنب ٰیا ِئ ِه َو ُر ُس ِل ِه َو َج َعلَ ُه ٰو ِ
َو َٔا ٰما َن ِت ِه َو ِٕا ْن زٰ ِ
ال ُک ُت ِب ِه َو ٔا ٰو ا ِم ِر ِه ع ٰ
َلی َجمیع
آل مَ َ
َلی مُ َ
نَ ْف ِس ِه َو َب ْی نَ ُه ْم َأ ْس َأل ُ َک َأ ْن ت َ
ح َّم ٍد َو ِ
ح َّم ٍد َوع ٰ
ُصلِّ َی ع ٰ
ِ
مَ ٰ
ـو ِف َ
ان َس ٰم ٰوات ِ َک َٔا ْع َلم َ
الئِکَت ِ َک َو ُس ّ
خـل ْ ِق َک ل َ َک
خـل ْ ِق َک ب ِ َک َو َٔا ْخ َ
کٰ ِ
ِ
خل ْ ِق َک مِن َْک َو َٔا ْع َم ِل َ
َو َٔا ْق َر ِب َ
ـو ُم
خل ْ ِق َک ِب طٰا َعت ِ َک ٱلَّ ِذ َ
ین ٰال یَغْشٰ اهُ ْم نَ ْ
ٱلْـ ُعیون َو ٰال َسـ ْهو ٱلْـ ُع ُقول َو ٰال َفـ ْتر ُة ْ َٔ
ـجو ٰا ِر َک
ان ٱ ْلـ ُمک ََّر َ
ُ
ِ
ٱالبْـدٰ ِ
َ
ُ ِ
مین بِ ِ
َبین ْ ۤ
ٰات
َلی َو ْ
ـات َوٱلْـ ُم َ
حی ِ َک ٱ ْل ُم ْج َت ن َ
َوٱلْ ُمؤْ َت َم َ
وقین َّ
ٱلس ِّ
ـی ئ ِ
ٱالفٰ ِ
نین ع ٰ
وح ْ َٔ
َ
َاللّٰ ُه َّم َو ْ
َلی
ٱال َ
ٱلر َ
ٱخ ُص ِ
ص ُّ
مین َصلَ ٰوات َُک َع َل ْی ِه ِب ٔا ْض ٰعافِ ٰها مِن َْک َوع ٰ
ین َو ِز ْد فی َم ٰرا ِت ِب ِه
ٱلر ٰ
وحان ّی َ
ت ٱ ْلک َُّروب ّی َ
مَالٰئِکَت ِ َک ٱ ْل ُم َق َّر َ
ین َو ُّ
بین َو َط َبق ٰا ِ
ح ُقوقِ ِه ٱ َّلتی َل ُه عَلی َٔاهْل ْ َٔ
ٱال ْر ِض بِ ٰما کٰا َن َی ن ِْز ُل ِب ِه مِ ْن شَ ٰر ِایـع
ِع نْدَ َک َو ُ
ٰ ِ
ِ
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َلی َٔا ْل ِس نَ ِة َٔا ْن ِب ٰیا ئ ِ َک ِم ْن ُم َح ّٰالت ِ َک َو ُم َح َّر ٰمات ِ َک َاللّٰ ُه َّم
ِدی ن ِ َک َو ٰما َب َّی ْن َت ُه ع ٰ
ٱال ْنـبیاء َو ٰهـادی ْ َٔ
َ
َ
َلی ِج ْب ِر َ
ٱال ْصـ ِف ٰیا ِء
ِ
ئیل فَ ِٕانَّ ُه قُدْ َو ُة ْ ٔ ِ ٰ ِ
ٔا ـ ْک ِث ْر َصلَ ٰوات ََک ع ٰ
َ
ج َع ْل ُوقُوفی فی َم ٰقا ِم ِه هٰذ ٰا َسـ َببًا
ک ٰسا ِء َاللّٰ ُه َّم ٱ ْ
اب ٱ ْل ِ
َو ٰسا ِد ُس ٔا ْص ٰح ِ
او ِز َک َع ن ِّی".
ول َر ْ
ح َمت ِ َک َعلَ َّی َوت َٰج ُ
ِل نُزُ ِ
پس از آن بگوید:
َـلی
ریب َٔا ْی بَعیدُ َٔا ْس َأل ُ َک َأ ْن ت َ
" َٔا ْی َج ٰوا ُد َٔا ْی کَری ُم َٔا ْی َق ُ
ُصلِّ َی ع ٰ
ح َّم ٍد َو َأ ْن ت َُوفِّ َق نی لِ طٰا َعت ِ َک َو ٰال ت َ
ُزیل َع نّی نِعْ َمت َ َک َو َأ ْن
آل مُ َ
مُ َ
ح َّم ٍد َو ِ
ح َمت ِ َک َوت َُو ِّس َع َعلَ َّی مِ ْن ف َ ْ
ضل ِ َک َو ُت ْغ ِنیَ نی ع َْن ِش ٰر ِار
ت َْرزُ َق نِی ٱ ْل َج نَّ َة ِب َر ْ
َ
ب ُدعٰائی َو ٰال تَ ْق طَ ْع
ب یٰا َر ِّ
خل ْ ِق َک َوتُلْ ِه َم نی شُ ک َْر َک َو ِذ ـک َْر َک َو ٰال تُخَ یِّ ْ
رجائی بمحمد وآله(1)".

َ ٰ
ِ ُ َ َّ ٍ َ ِ ِ
و در مقام جبرییل این دعا نیز وارد شده است:
هلل َل ْی َس
عید َٔا ْس َأل ُ َک ِب َأن َّ َک َأنْ َ
تٱ ُ
ریب َغ ْی َر بَ ٍ
" ٰیا َجو ٰا ُد ٰیا کَری ُم ٰیا َق ُ
ات ٱلدُّ ْن ٰیا
ص َم نی ِم َن ٱلْ َم ٰهال ِ ِ
ـک َ ِمثْل ِ َک شَ ْی ٌء َأ ْن ت َ ْع ِ
ک َو َأ ْن ت َُسلِّ َم نی ِم ْن آفٰ ِ
َ
ْ ََ
َو ْ ۤ
لی َوطَ نی
ٱال ِخ َر ِة َو َو ْعثٰا ِء َّ
ٱلس َف ِر َو ُسو ِء ٱل ُم نقل ِب َوأ ْن ت َُر َّدنی ٰسالِمًا ِٕا ٰ
آخ َر ٱل ْ َع ْه ِد
حج م ْقبول وسع
ب َ ْعدَ َ
ُور َو َع َم ٍل ُم َت َقبَّ ٍل َو ٰال ت َْج َعلْ ُه ِ
ی مَشْ ک ٍ
ٍّ َ ُ ٍ َ َ ْ ٍِ
 1ـ بحاراالنوار٬ج ٬97ص ٬166طبع بیروت.
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من حرم َک و حرم نَبی َک صلَّی ٱهلل ع َلیه وآله(1)".

ُ َ ِْ َ ِِ
ِ ْ َ َ ِ َ َ َ ِ ِ ِّ َ
َ
سپس دو رکعت نماز کنار ستون أبی لُبابه که نام دیگر آن سـتون

توبه است بخواند و بگوید:

ٱلرحیم َاللّٰ ُه َّم ٰال ت ُِه نّی ِبا ْل َف ْق ِر َوالت ُِذلَّ نی ِبالدَّ یْ ِن
حمن
"بسم ٱهلل ٱلر ْ
ِ ْ ِ ِ َّ ٰ ِ َّ ِ
صلِ َح
ْص ْم نی ک َْی َٔا ْعتَ ِص َم َو َٔا ْص ِل ْح نی ک َْی َٔانْ َ
َو ٰال ت َُر َّدنی ِٕالَی ٱلْ َهلَکَ ِة َوٱع ِ
ٱجتِ ٰها ِد نَفْسی َو ٰال تُعَ ِّذبْ نی بِ ُسو ِء
َوٱهْ ِدنی ک َْی َٔاهْتَدی َاللّٰ ُه َّم َٔا ِع نّی َعلَی ْ
ت
ت َٔاهْ ٌل َأ ْن َت ْغ ِف َر لی َوقَدْ َٔا ْخ طَ ْأ ُ
ت َر ٰجائی َو َأنْ َ
ظَ نّی َو ٰال تُ ْهلِکْنی َو َأنْ َ
ت َٔاهْ ٌل َأ ْن ت َ
ت
ُقیل َوقَدْ عَ ث َْر ُ
ت َٔاهْ ٌل َأ ْن تَعْفُ َو َع نّی َوقَدْ َٔا ْق َر ْر ُ
ت َو َأنْ َ
َو َأنْ َ

ت َو َأنْ َ َ
وی َوٱلْ َم ْغ ِف َر ِة فَ َوفِّ ْق نی
ت َٔاهْ ٌل َأ ْن ت ُْح ِس َن َوقَدْ َٔا َس ْأ ُ
َو َأنْ َ
ت ٔاهْ ُل ٱلتَّ ْق ٰ
سیر َاللّٰ ُه َّم َٔا ْغ ِن نی
لِ ٰما ت ُِح ُّ
ضی َو َی ِّس ْر لِ َی ٱ ْل َی َ
ب َو ت َْر ٰ
سیر َو َج ِّن ْب نی ک َُّل عَ ٍ
ٰ
ْ
ْ
َـن ٱ ْلـ َف ْق ِر
ِبالْ َحالٰ ِل ِم َن ٱ ْل َح ٰر ِام َو ِبال طّاع ِ
ٰات ع َِن ٱل َم ٰعاصی َو ِبال ِغ ٰ
نی ع ِ
َوبا ْل َج َّنة عَن ٱل ّٰنار َوب ْ َٔ
ْ
ار ٰیا َم ْن َل ْی َس کَ ِمثْ ِل ِه شَ ْی ٌء َوهُ َو
اال ْب ٰر ِار ع َِن ٱل ُف ّٰج ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ٱلسمیع ٱ ْلب صیر و َأ ْن ت عَلی ک ُِّل شَ یء َقدیر(2)".
َّ ُ َ ُ َ َ
ْ ٍ ٌِ
ٰ
زیارت وداع پیامبر nopq
m

 cآمده است که
در کافی و تهذیب به سند صحیح از امام صادق defg
 1ـ بحاراالنوار ٬ج ٬97ص ٬159طبع بیروت.
 2ـ بحار االنوار ج ٬97ص ٬167طبع بیروت.
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هرگاه خواستی از مدینه بـیرون بـروی پس از انـجام هـمه کـارهایت
 mبرو ٬و آنچه را هنگام ورود انجام
غسل کن و به طرف قبر پیغمبر nopq
دادهای انجام بده  ٬آنگاه بگو:
ار ِة َق ْب ِر نَبِی ِّ َک فَ ِٕا ْن ت ََو َّف ْیتَ نی َقبْ َل
" َاللّٰ ُه َّم ٰال ت َْج َعلْ ُه ِ
آخ َر ٱلْعَ ْه ِد مِ ْن ِزیٰ َ
َ
ت َع َلیْ ِه فی َحیٰاتی َأ ْن ٰال ِٕالٰ َه
َلی مٰا شَ ِهدْ ُ
ذٰل ِ َک فَ ِٕانّی أشْ َهدُ فی مَ ٰماتی ع ٰ
ا ّٰال َأنْ ت و َأ َّن محمدًا عبدُ َک ورسول ُ َک(1)".
َ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ُ
ِٕ
و در مصباح کـفعمی هـم آمـده است کـه بـرای وداع پـیامبر nopq
m
چنین میگویی:
َـو َّف ْیتَ نی َقـبْ َل
" َاللّٰ ُه َّم ٰال ت َْج َعلْ ُه ِ
ار ِة نَبِی ِّ َک فَ ِٕا ْن ت َ
آخ َر ٱلْعَ ْه ِد مِ ْن ِزیٰ َ
َ
َلی مٰا َأشْ َهدُ َع َلیْ ِه فی َحیٰاتی َأ ْن ٰال ِٕالٰ َه ِٕا ّٰال
ذٰل ِ َک فَ ِٕانّی أشْ َهدُ فی مَ ٰماتی ع ٰ
ٱخ َت ْرتَ ُه مِ ْن َ
ح َّمدًا عَبْدُ َک َو َر ُسول ُ َک َو َأن َّ َک قَ ِد ْ
خـل ْ ِق َک ثُـ َّم
َأنْ َ
ت َو َأ َّن مُ َ
ت مِ ْن َٔاهْل َب ْیتِ ِه ْ َٔ
ْ
ٱلر ْج َس
ٱخ َت ْر َ
ین َٔاذْ َهبْ َ
ین ٱلَّ ِذ َ
ٱالئِ َّم َة ٱل طّٰا ِه ِر َ
ت َع نْ ُه ُم ِ
ِ
ـه ْم َو ٰال
احشُ ْرنٰا مَ َع ُه ْم َوفی زُ ْم َرتِ ِه ْم َو ت َْح َ
َو َط َّه ْرت َُه ْم َت ْطهیرًا فَ ْ
ت لِ ٰ
ـوا ئِ ِ
ٱالخر ة یا َٔارحم ٱلراحمین(2)".
ُت َف ِّر ْق َب ْی َن نٰا َو َب ْی نَ ُهم فِی ٱلدُّ ْنیٰا َو ْ ۤ ِ َ ِ ٰ ْ َ َ ّٰ ِ َ
 Eاز مرحوم سید نقل کـرده نـیز
عالمه مجلسی FGHI
و زیارت زیر که ّ

برای وداع آن حضرت مناسب است:
 1ـ کافی ٬ج ٬4ص.563
 2ـ مصباح کفعمی ٬فصل  ٬41ص ٬475طبع الرضی.
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َ
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک ٰیا َر ُس َ
یر
ول ٱ ِ
هلل َا َّ
" َا َّ
شیر ٱل ن ِ
َّـذ ُ
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک ٔا ُّیـ َها ٱ ْلـ َب ُ
لس ٰ
لس ٰ
هلل
فیر َبیْ َن ٱ ِ
ال ُم َعلَی ْ َک َٔایُّ َها َّ
نیر َا َّ
ٱلس ٰر ُ
ال ُم َعلَی ْ َک َٔایُّ َها ِّ
َا َّ
ٱلس ُ
اج ٱ ْل ُم ُ
ْت نُورًا فِی ْ َٔ
َو َب ْی َن َخلْ ِق ِه َأشْ َهدُ ٰیا َر ُس َ
ٱال ْصالٰ ِب ٱلشّٰ امِخَ ِة
هلل َأن َّ َک ُک ن َ
ول ٱ ِ
َو ْ َٔ
َ
اس ٰها َو َل ْم تُلْب ِ ْس َک ِم ْن
ام ٱ ْل ُم َط َّه َر ِة َل ْم تُن َ ِّ
ٱال ْر ٰ
ج ْس َک ٱ ْل ٰجا ِه ِل َّی ُة ِب ٔانْ ٰج ِ
ح ِ
هلل َٔانّی مُؤْ مِ ٌن ب َک َوب ْ َٔ
ٰات ِثیٰابَ ٰها َو َأشْ َهدُ یٰا َر ُس َ
االئِ َّم ِة مِ ْن َٔاهْ ِل
ول ٱ ِ
مُدْ لَ ِه ّم ِ
ِ
ِ
ت به راض مُؤْ م ٌن و َأشْ هدُ َأ َّن ْ َٔ
ٱالئِ َّم َة ِم ْن َٔاهْ ِل
َبیْت ِ َک مُو ِق ٌن ِب َج
ِ َ َ
میع مٰا َٔا َت ْی َ ِ ِ ٰ ٍ
ِ
ْ
ْ
َبیْت ِ َک َٔا ْعالٰ ُم ٱلْ ُه ٰ ْ
َلی َٔاهْ ِل ٱلدُّ ْن ٰیا َاللّٰ ُه َّم ٰال
قی وٱل ُح َّج ُة ع ٰ
دی َوٱل ُع ْر َو ُة ٱل ُوثْ ٰ
ار ِة نَبِی ِّ َک nopq
 mو ِٕا ْن ت ََو َّف ْیتَ نی فَ ِٕانّی َأشْ َهدُ فی
ت َْج َعلْ ُه ِ
آخ َر ٱلْعَ ْه ِد مِ ْن ِزیٰ َ
ت
هلل ٰال ِٕالٰـ َه ِٕا ّٰال َأنْ َ
َلی مٰا َأشْ َهدُ َع َل ْی ِه فـی َحـ ٰیاتی َأن َّ َک َأنْ َ
تٱ ُ
مَ ٰماتی ع ٰ
حمدًا عَبدُ َک َور ُسول ُ َک َو َأ َّن ْ َٔ
حدَ َک ٰال شَ َ
ٱالئِ َّم َة ِم ْن َٔاهْ ِل
َو ْ
َ
ریک ل َ َک َو َأ َّن مُ َ َّ
ْ
خل ْ ِق َک َو ُخلَ ٰف َ
َب ْیتِ ِه َٔا ْو ِلیٰ َ
َلی َ
اؤُک فی ِعبٰا ِد َک
ج ُ
ح َ
ار َک و ُ
اؤُک َو َٔانْ ٰص ُ
ج َک ع ٰ
حـی ِ َک
اج َم ُة َو ْ
َو َٔا ْعالٰم ُ َک فی بِالٰ ِد َک َو ُخ ٰزّ ا ُن عِل ْ ِم َک َو َ
ح َف َظ ُة ِس ِّر َک َو ت َٰر ِ
ٰ
ح َّم ٍد فی ٰساعَتی
وح نَبِی ِّ َک مُ َ
آل مُ َ
َلی مُ َ
ح َّم ٍد َو َبلِّغْ ُر َ
ح َّم ٍد َو ِ
َاللّ ُه َّم َص ِّل ع ٰ

ٱلسالٰ ُم َعلَی ْ َک یٰا َر ُس َ
هلل
ول ٱ ِ
َحیَّ ًة مِ نّی َو َسالٰمًا َو َّ
هٰ ِذ ِه َوفی ک ُِّل ٰساع ٍَة ت ِ
ال جع َله ٱهلل آخر تَسلیمی علَی َک(1)".
َو َر ْ
ح َم ُة ٱ ِ
هلل َو َب َر ـکٰاتُ ُه ٰ َ َ ُ ُ ِ َ ْ
َ ْ
 1ـ بحاراالنوار ٬ج ٬97ص ٬187طبع بیروت.
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زیارت فاطمه زهراء PS
O

متأسفانه به دلیل حوادث نـاـگـواری کـه پس از پـیامبر اـکـرم nopq
m
ّ

پیش آمد ٬قـبر ایـن بـانوی بـزرگوار هـمچون قـدر و مـنزلت ایشـان
ناشناخته ماند .از برخی روایات استفاده میشود کـه آن حـضرت در
اطاق خودشان دفن شدند و بـا تـوسعه مسـجد پـیامبر nopq
 mایـن قـبر

مط ّهر در مسجد قرار گرفته است .برخی روایات گویای آن است کـه
 Oدر روضه دفن شدهانـد و از بـرخـی روایـات هـم
حضرت زه را PS

چنین برمیآید کـه امـیرالمـؤمنین defg
 cآن حـضرت را در بـقیع دفـن

نمودهاست  ٬از این رو جا دارد مـؤمنان در هـر سـه جـا ایـن بـانوی
بزرگوار را زیارت کنند .در روایات زیارتهای متعدّ دی برای صدیقه
 Oنقل شده که ما به ذـکر چند زیارت از آنها اـکتفا میکنیم.
طاهره PS
اول
زیارت ّ

زیــارت مـختصری است کـه شـیخ طـوسی در تـهذیب از امـام
جواد defg
 cنقل کرده و آن زیارت چنین است:

هلل ٱلَّذی َ
ک َقبْ َل َأ ْن ی َ ْ
ـو َجدَ ِک
خل ُ َق ِ
خل َ َق ِ
َک ٱ ُ
" ٰیا ُم ْم َت ِح نَ ُة ٱ ْم َت َح ن ِ
ک فَ َ
صدِّ قُو َن َو ٰص ِاب ُر َ
ون لِک ُِّل
ک َٔا ْو ِلیٰا ُء َومُ َ
َک ٰص ِاب َر ًة َوزَ َع ْم نٰا َٔانّٰا ل َ ِ
لِ َما ٱ ْمتَ َح ن ِ
ٰاک ِٕا ّٰال
َ mو َٔاتٰانٰا ِب ِه َو ِص ُّی ُه defg
وک nopq
ک ِٕا ْن ُک نّٰا َصدَّ ْق ن ِ
 cفَ ِٕانّٰا نَ ْس َأل ُ ِ
مٰا َٔاتٰانٰا ِب ِه َٔابُ ِ
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َ
ـه ْرنٰا
ری ِلـ ن َُبشِّ َر َٔا ْنـ ُف َس نٰا ِبـ َٔانّٰا قَـدْ َط ُ
ٔا ْل َح ْق ِت نٰا َبـ َت ْصدی ِق نٰا لَـ ُه ٰما ِبـا ْل ُبشْ ٰ
الیت َک(1)".
بِ ِو ٰ َ ِ
دوم
زیارت ّ

 cنقل
زیارت مختصری است که در اقبال االعمال از امام هادی defg
شده است و آن زیارت چنین است:
ک ٰیـا ٰوالِـدَ َة
ک ٰیا َسیِّدَ َة نِ ٰسا ِء ٱلْ ٰعالَ َ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
مین َا َّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
" َا َّ
ک َٔا َّی ُت َها ٱل ْ َم ظْلُو َم ُة ٱل ْ َم ْم نُو َع ُة
اس َٔا ْج َم َ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
عین َا َّ
ٱلْ ُح َج ِج َعلَی ٱل نّٰ ِ
ٰ
َلی َٔامَت ِ َک َوٱ ْب ن َِة نَبِی ِّ َک َوزَ ْو َج ِة َو ِص ِّی
َ
ح َّق ٰها" پس بگویدَ " :اللّ ُه َّم َص ِّل ع ٰ
َ
ْ
ت
فی ِع ٰبا ِد َک ٱ ْل ُمک َْر ِم َ
ین مِ ْن ٔاهْ ِل ٱل َّسـ ٰمو ٰا ِ
نَبِی ِّ َک َصالٰ ًة تُزْ لِ ُف ٰها فَ ْو َق زُ ل ٰ
ٱالر ضین(2)".
َ
َ
َو َٔاهْ ِل ْ ٔ َ
مرحوم سید پس از نـقل ایـن زیـارت مـیفرماید" :روایت شـده
 Oرا بـه ایـن نـحو زیـارت کـند و اسـتغفار
هرکس حضرت فاطمه PS

نماید ٬خداوند او را میبخشد و داخل بهشت میکند(3)".
 1ـ تهذیب االحکام ٬باب  3از کتاب المزار ٬روایت .12
 2ـ اقبال االعمال ٬ص 109و  ٬110طبع بیروت.
 3ـ همان ٬ص.110
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سوم
زیارت ّ

زیارتی است که شیخ صدوق آن را در "الفقیه" ذـکـر کـرده است.
پس در حالی که ایستادهای میگویی:
هلل
ک یٰا ِب ن َ
ک یٰا ِب ن َ
ْت نَـبِ ِّی ٱ ِ
ول ٱ ِ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
هلل َا َّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
" َا َّ
ْت َر ُس ِ
هلل
ک یٰـا ِبـ ن َ
ک یٰا ِب ن َ
ـلیل ٱ ِ
بیب ٱ ِ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
هلل َا َّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
َا َّ
ْت َح ِ
ْت َخ ِ
ک یٰا ب ن َ َ
لسالٰ ُم
ک یٰا ِب ن َ
مین ٱ ِ
ْت َصفِ ِّی ٱ ِ
هلل َٔا َّ
هلل َا َّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
َا َّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ ِ
ْت ٔا ِ
هلل
ک یٰا ِب ن َ
ک یٰا ِب ن َ
ْت َٔافْ َض ِل َٔا ْن ِبیٰا ِء ٱ ِ
ْت َخ ْی ِر َخلْ ِق ٱ ِ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
هلل َا َّ
َعلَی ْ ِ
ک یٰـا
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
ک یٰا ٱ ْب نَ َة َخ ْی ِر ٱ ْل َب ِریَّ ِة َا َّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
َو ُر ُسلِ ِه َومَالٰ ِئ َکتِ ِه َا َّ
مین مِ َن ْ َٔ
لین َو ْ ۤ
ک یٰا زَ ْو َج َة
ٱال ِخ ِر َ
ٱال َّو َ
َسیِّدَ َة نِ ٰسا ِء ٱلْ ٰعالَ َ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
ین َا َّ
ـح َس ِن
ک ٰیـا ُأ َّم ٱ ْل َ
ول ٱ ِ
َولِ ِّی ٱ ِ
لسالٰ ُم عَـلَی ْ ِ
هلل َا َّ
هلل َو َخ ْی ِر ٱلْخَ لْ ِق ب َ ْعدَ َر ُس ِ
ْ
لس ٰ
ٱلصـدّ ی َق ُة
ک َٔا َّیـ ُت َها ِّ
ال ُم َعلَی ْ ِ
اب َٔاهْ ِل ٱ ْل َج َّن ِة َا َّ
َوٱل ُح َس ْی ِن َسیِّدَ ْی شَ ٰب ِ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ َ
ک َٔا َّیـ ُت َها
ٱلشَّ هیدَ ُة َا َّ
لسالٰ ُم عَـلَی ْ ِ
ٱلر ِض َّی ُة ٱ ْل َم ْر ِض َّی ُة َا َّ
ک ٔا َّی ُت َها َّ
ال ُم َعلَی ْ ِ َ
ْ
لس ٰ
لس ٰ
ک
اض َل ُة ٱلزَّ ـ ِک َّی ُة َا َّ
ال ُم عَـلَی ْ ِ
ور َّی ُة ٱ ِٕال ْن ِس َّی ُة َا َّ
ٱ ْل ٰف ِ
ک ٔا َّی ُت َها ٱل ُح ِ
ک
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
َٔا َّی ُت َها ٱل َّت ِق َّی ُة ٱل َّن ِق َّی ُة َا َّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
ک َٔا َّی ُت َها ٱلْ ُم َحدَّ ثَ ُة ٱلْ َع ِلی َم ُة َا َّ
ور ُة
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
ْصو َب ُة َا َّ
َٔا َّی ُت َها ٱل ْ َم ظْلُو َم ُة ٱل ْ َمغ ُ
ک َٔا َّی ُت َها ٱل ْ ُم ْض طَ َهدَ ُة ٱل ْ َم ْق ُه َ
هلل َو َب َر ـکٰاتُ ُه َصلَّی
هلل nopq
ک ٰیا فٰا ِط َم ُة ِب ن َ
َ mو َر ْ
ح َم ُة ٱ ِ
ول ٱ ِ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
َا َّ
ْت َر ُس ِ
ک
ت َعلَ ٰی َب ِّی نَ ٍة ِم ْن َرب ِّ ِ
ک َأشْ َهدُ َٔان َّ ِ
ک َوبَدَ ن ِ ِ
ح ِ
هلل َعلَی ْ ِ
ٱ ُ
َلی ُرو ِ
ک َم َض ْی ِ
ک َوع ٰ
اک فَ َقدْ َجـ ٰفا َر ُس َ
َو َأ َّن َم ْن َس َّر ِک فَ َقدْ َس َّر َر ُس َ
هلل nopq
ـول
ول ٱ ِ
َ mو َم ْن َج ٰف ِ

منوره
اعمال و آداب مدینه ّ

397

آذی َر ُس َ
ک فَ َقدْ َو َص َ
اک فَ َقدْ
ـل
هلل nopq
هلل nopq
ول ٱ ِ
ٱ ِ
َ mو َم ْن َو َصل َ ِ
َ mو َم ْن آذٰ ِ
ٰ
ک فَ َقدْ َق طَ َع َر ُس َ
َر ُس َ
هلل nopq
هلل nopq
ک بَ ْض َع ٌة ِم نْ ُه
ول ٱ ِ
ول ٱ ِ
َٔ ِ mالن َّ ِ
َ mو َم ْن ق َطَعَ ِ
وح ُه ٱ َّلتی َب ْی َن َج ْن َب ْی ِه کَ ٰما َ
هلل َو َصالٰتُ ُه ُٔاشْ ِهدُ
َو ُر ُ
قال َع َل ْی ِه َٔافْ َض ُل َسالٰ ِم ٱ ِ
اخ ٌ
ـن
اض َع َّم ْن َر
ضیت َع نْ ُه ٰس ِ
َلی َم ْ
ٱ َ
هلل َو ُر ُسلَ ُه َومَالٰ ِئ َک َت ُه َٔانّی ٰر ٍ
ِ
طع ٰ
ت مُ ٰعا ٍد لِـ َم ْن
ت ِم نْ ُه مُ ٰو ٍ
ال لِ َم ْن ٰوا َل ْی ِ
َس ِخ ْط ِ
ت َع َل ْی ِه ُم َت َب ِّر ٌٔی مِ َّم ْن ت ََب َّر ْأ ِ
َ
ض لِ َم ْن َٔابْغ ْ
هلل شَ هیدًا
ت ُمبْ ِغ ٌ
َفی ِبا ِ
ت ُم ِح ٌّ
ب لِ َم ْن ٔا ْح َب ْب ِ
َض ِ
عٰا َد ْی ِ
ت َوـک ٰ
و حسیبًا وجازیًا و مثیبًا(1)".
َ َ
ٰ ِ َ ُ

پس بگو:
ٰ
هلل ٰخاتَم
َلی عَبْ ِد َک َو َر ُسول ِ َک مُ َ
ح َّم ِد ْب ِن عَبْ ِدٱ ِ
" َاللّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم ع ٰ
ِ
ین َو َخ ْی ِر ٱلْ َ
ـن َٔابـی
خالٰ ِئ ِق َٔا ْج َم ِع َ
ٱل ن َِّب ِّی َ
َلی َو ِص ِّ
ـی ِه ع ِّ
ین َو َص ِّل ع ٰ
َـلی ْب ِ
َ
ٰ
ین َو َص ِّ
َـلی
مین َو َخ ْی ِر ٱلْ َو ِص ّی َ
ام ٱلْ ُم ْس ِل َ
میرٱلْ ُمؤْ ِم َ
ـل ع ٰ
طا ِل ٍب ٔا ِ
نین َو ِٕا ٰم ِ
اب
ْت مُ َ
ح َّم ٍد َسیَّدَ ِة ِن ٰسا ِء ٱلْ ٰعالَ َ
فٰا ِط َم َة ِب ن ِ
َلی َسیِّدَ ْی شَ ـ ٰب ِ
مین َو َص ِّل ع ٰ
َ
ْ
َْ
ْ
ـن
ـنٱلْ ٰعابِ َ
دین ع ِّ
ٔاهْ ِل ٱل َج نَّ ِة أل َح َس ِن وٱل ُح َس ْی ِن َو َص ِّل ع ٰ
َـلی ْب ِ
َـلی زَ ْی ِ
ْ
ین َو َص ِّ
ـل عَـلَی
َلی مُ َ
َلی ٰبا ِق ِر ِعلْ ِم ٱل ن َِّب ِّی َ
ح َّم ِد ْب ِن ع ٍّ
ٱل ُح َس ْی ِن َو َص ِّل ع ٰ
ّٰ
هلل
هلل َج ْع َف ِر ْب ِن مُ َ
َلی کٰـا ِظ ِم ٱلْـ َغ ْی ِظ فِـی ٱ ِ
ٱلصا ِد ِق ع َِن ٱ ِ
ح َّم ٍد َو َص ِّل ع ٰ
وسی َو َص ِّل َعلَی ٱلتَّ ِق ِّی
مُ َ
وسی ْب ِن َج ْع َف ٍر َو َص ِّل َعلَی ِّ
َلی ْب ِن م ُ ٰ
ٱلر ٰضا ع ِّ
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ـکی
َلی ْب ِن مُ َ
مُ َ
ح َّم ٍد َو َص ِّل َعلَی ٱلزَّ ِّ
َلی َو َص ِّل َعلَی ٱل نَّ ِق ِّی ع ِّ
ح َّم ِد ْب ِن ع ٍّ
ْ
ْ
َلی
َلی َو َص ِّل َعلَی ٱ ْل ُح َّج ِة ٱلْق ٰا ِئم مُ َ
ح َّم ِد ْب ِن ٱل َح َس ِن ْب ِن ع ٍّ
ٱل َح َس ِن ْب ِن ع ٍّ
ِ
ـن بـ طُول َبـ ٰقا ِئ ِه ْ َٔ
ض
ٱال ْر َ
ی ِب ِه ٱل ْ َعدْ َل َو َٔا ِم ْ
ت ِب ِه ٱلْ َ
َاللّٰ ُه َّم َٔا ْ
ِ
ـج ْو َر َوزَ ِّی ْ ِ
ح ِ
حتّٰی ٰال َی ْستَ ْ
خ ِف َی بِشَ ْی ٍء ِم َن ٱ ْل َح ِّق َمخٰافَ َة
َو َٔا ْظ ِه ْر ِب ِه ِدی ن ََک َو ُس ن ََّة نَبِی ِّ َک َ
ـر ِة
ح ٍد ِم َن ٱ ْلخَ ْل ِق َو ْ
َأ َ
ٱج َع ْل نٰا ِم ْن َٔاع ْٰوا ِن ِه َو َٔا شْ ٰیا ِع ِه َوٱ ْل َم ْقتُ َ
ولین فی زُ ْم َ
َٔاولیا ئه یا رب ٱلْعالَم َ ٰ
َ
ین
َلی مُ َ
ـذ َ
ـل َبـ ْی ِت ِه ٱلَّ ِ
ْ ِ ٰ ِ ِ ٰ َ َّ ٰ ِ
ین َاللّ ُه َّم َص ِّل ع ٰ
ح َّم ٍد َو ٔاهْ ِ
طهیرًا(1)".
ت َع نْ ُه ُم ٱلر ْج َس َو َط َّه ْرتَ ُه ْم َت ْ
َٔا ْذ َه ْب َ
ِ
سید بن طاووس در اقبال فرموده است :پس از زیارت حضرت
و ّ

 Oدو رکعت نماز زیارت بـخوان  ٬در هـر رکـعت "حـمد" و
زهراء PS
هلل" و اـگر نمیتوانی در رکعت اول "حـمد" و
شصت مرتبه " ُق ْل هُ َو ٱ ُ
ون" و پس از
هلل" و در رکعت دوم "حمد" و "قُ ْل ی ٰا َأیُّ َها ٱ ْلکٰافِ ُر َ
"قُ ْل هُ َو ٱ ُ
سالم  ٬این دعا را بخوان:
ح َّم ٍد nopq
َ mو ِب َٔاهْ ِل َب ْی ِت ِه َصـلَ ٰوات َُک
" َاللّٰ ُه َّم ِٕانّی َٔات ََو َّج ُه ِٕالَی ْ َک ِب ن َِب ِّی نٰا مُ َ
ـو َاک
ح ِّق َک ٱلْع
َع َل ْی ِه ْم َو َأ ْس َأل ُ َک بِ َ
ظیم َع َل ْی ِه ُم ٱلَّـذی ٰال یَـ ْعلَ ُم کُـ نْ َه ُه ِس ٰ
َ ِ
ح ُّق ُه ِع نْدَ َک َع ظی ٌم َو ِب َٔا ْس ٰما ئ ِ َک ٱ ْل ُح ْس نَی ٱلَّتی َٔا َم ْرتَنی
َو َأ ْس َأل ُ َک ِب َح ِّق َم ْن َ
اسم َک ْ َٔ
ت ِب ِه ِٕا ْب ٰراهـی َم َأ ْن
ٱال ْع ظَم ٱلَّذی َٔا َم ْر َ
َأ ْن َٔا ْدع َُو َک ِب ٰها َو َأ ْس َأل ُ َک ِب ْ ِ
ِ
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یَدْ ع َُو ب ِه ٱل َّط ْی َر فَ َٔا ٰجا َب ْت ُه َوبا ْس ِم َک ٱلْ َع ظیم ٱلَّذی ُقلْ َ ٰ
ار ِب ِه ک ُـونی
ت ِلل نّ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ب ْٔ
ٱال ْسـ ٰما ِء ِٕالَـی ْ َک
َلی ِٕا ْبراهـی َم فَکٰـانَ ْ
ـردًا َو ِبـ ٔا َ
ح ِّ
ت َب ْ
َب ْردًا َو َسالٰمًا ع ٰ
ت
َو َٔا شْ َر ِف ٰها َو َٔا ْع ظَ ِم ٰها لَدَ ی ْ َک َو َٔا ْس َر ِع ٰها ِٕا ٰجا َب ًة َو َٔا ْن َج ِح ٰها َط ِل َب ًة َوبِـ ٰما َأنْ َ
ب ِٕالَـی ْ َک َو َٔا ت َ
َـض َّر ُع
َٔا ْه ُل ُه َو ُم ْس َت ِح ُّق ُه َو ُم ْستَ ْو ِج ُب ُه َو َٔات ََو َّس ُل ِٕالَـی ْ َک َو َٔا ْر َغ ُ
ُ
َّ َ ْ
َ َُ
َ
َلی َٔا ْن ِب ٰیا ئ ِ َک َو ُر ُسل ِ َک
ِٕالی ْ َک َو ٔالِ ُّح َعلَی ْ َک َوأ ْسأل َک ِبکُتُب ِ َک ٱلتی ٔا ْن زَ لتَ ٰها ع ٰ
ْ
َ
َ
آن ٱلْ َع ظیم فَ ِٕا َّن
ور َوٱ ْل ُق ْر ِ
جیل َوٱلزَّ بُ ِ
َصل ٰوات َُک َعل ْی ِه ْم ِم َن ٱلتَّ ْو ٰرا ِة َو ِٕ
ٱالنْ ِ
ِ
ٱسم َک ْ َٔ
َ
ْ
َلی
می َأ ْن ت َ
َ
فیها ْ َ
ُصلِّ َی ع ٰ
ٱال ْع َظ َم َوبِ ٰما فی ٰها ِم ْن ٔا ْس ٰما ئ ِ َک ٱلعُظ ْ ٰ
یه ْم َو َع نّی
آل مُ َ
آل مُ َ
مُ َ
ح َّم ٍد َو َأ ْن ُت َف ِّر َج ع َْن ِ
ح َّم ٍد َو ِ
ح َّم ٍد َو شی َع ِت ِه ْم َو ُم ِح ِّب ِ
ین َوت َْأذَ َن فی هٰ َذا ٱلْیَ ْو ِم
ٰای َو ت َْرفَ َع ُه فی ِع ّل ّی َ
ب َّ
َوتَ ْفتَ َح َأبْو ٰا َ
ٱلس ٰما ِء لِدُ ع َ
ٱلساع َِة ِب َف َرجی و ِٕا ْع ٰطائی َٔامَلی َو ُسؤْ لی فِی ٱلدُّ ْن ٰیا َو ْ ۤ
َوفی هٰ ِذ ِه ّٰ
ٱال ِخ َر ِة ٰیا
ـالس ٰما ِء
َم ْن ٰال یَ ْعلَ ُم َٔا َ
حدٌ کَیْ َف هُ َو َوقُدْ َرتُ ُه ِٕا ّٰال هُ َو ٰیا َم ْن َسدَّ ٱلْ َه ٰوا َء بِ َّ
َو ـ َکب َس ْ َٔ
ح َس َن ْ َٔ
ض َعلَی ٱلْ ٰما ِء َو ْ
ٱال ْس ٰما ِء ٰیا َم ْن َس ّم ٰی
ٱال ْر َ
ار ِل نَ ْف ِس ِه َٔا ْ
ٱختٰ َ
َ
َ
َ
َّ
َن ْف َس ُه ِب ْ
ـح ِّق ٰذل ِ َک
اج ُة َم ْن یَـدْ عُو ُه أ ْسأل ُ َک ِب َ
ح َ
ضی ِب ِه ٰ
اال ْس ِم ٱلذی تُ ْق ٰ
ٱال ْسم فَالٰ شَ َ َ
ْ
ح َّم ٍد
آل مُـ َ
َـلی مُـ َ
وی لی ِم نْ ُه َأ ْن ت َ
ح َّم ٍد َو ِ
فیع ٔاقْ ٰ
ُصلِّ َی ع ٰ
ِ
ـح َس ِن
َـلی َوفٰـا ِط َم َة َوٱ ْل َ
ـع بِـ ُم َ
َوتَ ْق ِض َی لی َ
ح ٰوا ئِجی َوت ُْسـ ِم َ
ح َّم ٍد َوع ٍّ
ْ
ح َّم ٍد
ـن مُـ َ
َلی ْب ِن ٱ ْل ُح َس ْی ِن َومُ َ
ح َّم ِد ْب ِن ع ٍّ
وٱل ُح َس ْی ِن َوع ِّ
َلی َو َجـ ْع َف ِر ْب ِ
ح َّم ٍد
َلی بْ ِن مُ َ
وسی َومُ َ
َوم ُ َ
َلی َوع ِّ
ح َّم ِد بْ ِن ع ٍّ
َلی بْ ِن م ُ ٰ
وسی بْ ِن َج ْع َف ٍر َوع ِّ
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ْ
ـم ْن َت َظ ِر ِ ِٕالذْن ِ َک َصـلَ ٰوات َُک َو َسـالٰم ُ َک
َـلی َوٱ ْل ُ
ـح َّج ِة ٱ ْل ُ
ـن ع ٍّ
َوٱل َح َس ِن ْب ِ
ح َمت ُ َک َو َب َر ـکٰات َُک َع َل ْی ِه ْم َص ْوتی لِی َ ْشفَ ُعوا لی ِٕالَی ْ َک َوتُشَ ِّف َع ُه ْم فِ َّی َو ٰال
َو َر ْ
ال الٰه ا ّٰال َأنْ ت(1)".
َ
ت َُر َّدنی ٰخا ِئبًا ِب َح ِّق ٰ ِٕ َ ِٕ
پس حاجات خود را از خدا بخواه که ان شاء اهلل برآورده میشود.
stuv
r
ائمه بقیع
زیارت ّ

قبر چهار تن از امامان مـعصوم یـعنی امـام حسـن مـجتبی  ٬امـام

 rدر قـبرستان
stuv
زینالعابدین  ٬امام محمد باقر و امام جفعر صـادق
بقیع و کنار هم قرار گرفته است .چون خواستی به زیارت این چـهار
امام بزرگوار بروی آداب زیارت مانند غسل و پوشیدن لباس پاـک و
عالمه مجلسی از کتاب مزار
پاـکیزه را انجام بده و اذن دخول زیر را که ّ
ـکبیر نقل کرده  ٬بخوان:
ٱلذ ُ
هلل عَبْدُ ـکُ ْم َوٱبْ ُن َٔا َمـتِکُ ْم َّ
ـی َن
ول ٱ ِ
لیـل َب ْ
ٰاء َر ُس ِ
"یٰا مَ ٰوالِ َّی یٰا َٔا ْب ن َ
َٔایْدیکُ ْم َوٱل ْ ُم ْ
ـح ِّقکُ ْم ٰجـا ئَکُ ْم
ـم ْع َت ِر ُف َب َ
ضعِ ُف فـی عُـلُ ِّو قَـدْ ِرکُ ْم َوٱ ْل ُ

هلل
لی مَ ٰقامِکُ ْم مُتَ َو ِّسالً ِٕالَی ٱ ِ
ُم ْس َتجیرًا ِبکُ ْم ٰق ِ
لی َح َرمِکُ ْم ُم َت َق ِّربًا ِٕا ٰ
اصدًا ِٕا ٰ
هلل َء ٔا َد ُخ ُ
ـل یٰـا مَـ ٰ
هلل
ال ئِکَ َة ٱ ِ
ِبکُ ْم َء َأ ْد ُخ ُل یٰا مَ ٰوالِ َّی َء َأ ْد ُخ ُل یٰا َأ ْو ِلیٰا َء ٱ ِ
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قیمین بِ ٰه َذا ٱل ْ َمشْ َه ِد".
قین بِ ٰه َذا ٱ ْل َح َر ِم ٱلْ ُم
َ
ٱلْ ُم ْح ِد َ

و با خضوع و خشوع و دل شکسته داخـل شـو و پـای راست را

مقدّ م بدار و بگو:
ْـر ًة َو َٔاصـیالً
هلل َأ ـ ْک َب ُر کَبیرًا َوٱلْ َ
هلل کَـثیرًا َو ُسـ ْب ٰحا َن ٱ ِ
ح ْمدُ ِ
" َٔا ُ
هلل ُبک َ
هلل ٱ ْل َفرد ٱلصمد ٱلْماجد ْ َٔ
ان ٱلْ ُمتَطَ ِّو ِل
ٱال َ
َوٱلْ َ
ح ْمدُ ِ ْ ِ َّ َ ِ ٰ ِ ِ
ح ِد ٱلْ ُمتَفَ ِّض ِل ٱلْ َم نّٰ ِ
ح ٰسانِ ِه َولَ ْم یَ ْج َعلْ نی
ار َة ٰسا َدتی ِب ِٕا ْ
ان ٱلَّذی مَ َّن بِطَ ْولِ ِه َو َس َّه َل ِزیٰ َ
ٱ ْل َح نّٰ ِ
عَن زیارتهم مم نُوعًا ب ْل تَطَو َل وم نَح(1)".
َّ َ َ َ
َ
ْ ِٰ َ ِِ ْ َْ

آنگاه نزدیک قبور آن بزرگواران برو و پشت به قبله و رو به قبور

 rزیـارتهای
stuv
مطه ر کـن و زیـارت را بـخوان .بـ رای امـامان بـقیع
ّ
ف راوانی ذـکر شده که ما به ذـکر دو زیارت اـکتفا میکنیم.

اول
زیارت ّ

 wدر
 wدر کافی و شیخ طـوسی {xyz
زیارتی است که مرحوم کلینی {xyz
تهذیب نقل کردهاند و آن زیارت بر پایه نقل شیخ در تهذیب چـنین
است:

َ
َ
لسـالٰ ُم
وی َا َّ
دی َا َّ
" َا َّ
لسالٰ ُم َع َل ْیکُ ْم ٔاهْ َل ٱلتَّ ْق ٰ
لسالٰ ُم َع َل ْیکُ ْم ٔائِ َّم َة ٱلْ ُه ٰ
ْ
لس ٰ
ال ُم عَـ َل ْیکُ ْم ٱلْـ ُق ّٰوا َم فِـی ٱ ْلـ َب ِر َّی ِة
َلی َٔاهْ ِل ٱلدُّ ْن ٰیا َا َّ
َع َل ْیکُ ْم ٱل ُح َج َج ع ٰ

 1ـ بحار االنوار٬ج٬97ص ٬211طبع بیروت.
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لسالٰ ُم عَـ َل ْیکُ ْم َٔاهْ َ
وی
ـل ٱل ن ْ
ٱلصفْ َو ِة َا َّ
لسالٰ ُم َع َل ْیکُ ْم َٔاهْ َل َّ
ط َا َّ
ِبالْ ِق ْس ِ
َّـج ٰ
َ
هلل َوـک ُِّذ ْب ُت ْم َو ُٔا ِسی َء
ات ٱ ِ
َأشْ َهدُ ٔانَّکُ ْم قَدْ َبلَّ ْغ ُت ْم َو َن َص ْح ُت ْم َو َص َب ْرتُ ْم فی ذٰ ِ
ٕا َلیکُم َف َغ َفرتُم َو َأشْ َهدُ َٔانَّکُم ْ َٔ
اشدُ و َن ٱل ْ َم ْه ِدیُّو َن َو َأ َّن ٰطا َع َتکُ ْم
ٱالئِ َّم ُة ّٰ
ُ
ْ ْ
ِ ْ ْ
ٱلر ِ

َم ْف ُر َ
ٱلصدْ ُق َو َٔانَّکُ ْم َدع َْوتُ ْم فَلَ ْم ت ُٰجابُوا َو َٔا َم ْرتُ ْم فَـ َل ْم
وض ٌة َو َأ َّن قَ ْولَکُ ُم ِّ
تُ طٰاعُوا و َٔانَّکُم َدعٰا ئم ٱلدِّ ین و َٔار ـکٰا ُن ْ َٔ
هلل
ٱال ْر ِض َولَ ْم تَـزٰ الُـوا ِبـ َع ْی ِن ٱ ِ
ِ َ ْ
ِ ُ
َ ْ
َ
َ
ات َلـ ْم
َی ن َْسخُ کُ ْم فی ٔا ْصالٰ ِب ک ُِّل ْ ُم َط َّه ٍر َو َی نْ ُقلُکُ ْم ِم ْن ٔا ْر ٰ
ام ٱ ْل ُم َط َّه ٰر ِ
ح ِ
تُدَ نِّ ْسکُم ٱلْ ٰجا ِه ِلی ُة ٱلْ َج ْهالٰء َولَم تُشْ ـر ْک ِفـیکُم ِفـتَ ُن ْ َٔ
ـبتُ ْم
ٱالهْ ٰ
ْ
ُ ْ
ُ
ـو ِاء ِط ْ
َّ
ِ
َ
َ
هلل
وت ٔا ِذ َن ٱ ُ
َوطٰ َ
ین فَ َج َعلَکُ ْم فی ُبیُ ٍ
اب َم نْشَ ؤُ ـکُ ْم َم َّن ِبکُ ْم عَ ل ْی نٰا َد ّیٰا ُن ٱلدِّ ِ
ار ًة
ج َع َل َصلَ ٰوا ِت نٰا َع َل ْیکُ ْم َر ْ
ٱس ُم ُه َو َ
َأ ْن ت ُْرفَ َع َویُ ْذ ـک ََر فی َها ْ
ح َم ًة َل نٰا َو ـکَ ّٰف َ

وب نٰا ِٕاذَا ْ
ب ِخ ْل َق َت نٰا بِ ٰما َم َّن ِب ِه َع َل ْی نٰا ِم ْن ِو ٰال َی ِت ُ
ک ْم
ار ـکُ ْم َل نٰا َو َط َّی َ
ٱختٰ َ
لِ ُذنُ ِ
ص ِد ی ِق نٰا ِٕا ّیٰاـکُ ْم َوهٰذ ٰا
ین ب ِ ِعلْ ِمکُ ْم َو ِب َف ْض ِلکُ ْم ُم ْع َت ِر َ
َف ُک نّٰا ِع نْدَ ُه ُم َس ّم َ
فین ِبتَ ْ
ٱستَک َ َ
ـنی َو َر ٰجـا بِـ َم ٰقا ِم ِه
َم ٰقا ُم َم ْن َٔا ْس َر َف َو َٔا ْخ طَ َأ َو ْ
ٰان َو ٔا َق َّ
ـر بِـ ٰما َج ٰ
َ
ْ
ْ
ْ
دی فَک ُـونُوا
کی ِم َ
ٱلر ٰ
ـن َّ
ٱلخَ الٰ َص َوأ ْن َی ْستَ ن ِق َذ ُه ِبکُـ ْم ُم ْسـتَ نْ ِق َذ ٱلـ َهلْ ٰ
ب َع نْکُ ْم َٔاهْ ُل ٱلدُّ ْن ٰیا َوٱت ُ
ات
لِیشُ فَ ٰعا َء فَ َقدْ َوفَدْ ُ
ت ِٕا َل ْیکُ ْم ِٕاذْ َر ِغ َ
َّخَذوا آ ٰی ِ
ٱس َتک َْب ُروا َع نْ ٰها ٰیا مَ ْن هُ َو ذٰ اـ ِک ٌر ٰال یَ ْسـ ُهو َو ٰدا ِئـ ٌم ٰال یَـلْ ُهو
هلل هُزُ وًا َو ْ
ٱ ِ
َو ُم ٌ
حیط بِک ُِّل شَ ْی ٍء ل َ َک ٱلْ َم ُّن بِ ٰما َو َّف ْقتَ نی َو َع َّر ْفتَ نی بِ ٰما َث َّبتَ نی َع َل ْی ِه ِٕاذْ
ُ
ٱسـتَ َ
لی
خفُّوا ِب َ
ُصدَّ َع نْ ُه ِع ٰبا ُد َک َو َج َحدُ وا َم ْع ِر َفتَ ُه ْم َو ْ
ـح ِّق ِه ْم َومٰـالوا ِٕا ٰ
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ـص ْص َت ُه ْم بِـ ٰما
ت ٱلْ ِم نَّ ُة ل َ َک َومِـ ن َْک عَـلَ َّی َم َ
ـو ٍام َخ َ
ـع َٔاقْ ٰ
ِس ٰوا ُه ْم فَکٰانَ ِ
ْت ِع نْدَ َک فی َم ٰقامی مَ ْذـکُورًا َمکْتُوبًا
ح ْمدُ ِٕاذْ ُک ن ُ
َخ َص ْص َت نی ِب ِه فَل َ َک ٱلْ َ
ال تُخَ یب نی فیما دعَوت(1)".
ٰ َ ْ ُ
َو ٰال ت َْح ِر ْم نی ٰما َر َج ْو ُ
ت َو ٰ ِّ ْ
آنگاه دعا میکنی و در مکـانی مـناسب بـ رای هـر یک از امـامان
 rدو رکعت نماز زیارت بجا میآوری.
stuv
معصوم
دوم
زیارت ّ

زیارتی است که مرحوم کفعمی آن را در مصباح نقل کـرده و آن
زیارت چنین است:
ـی ِه
هلل َو َ
لسالٰ ُم َع َل ْیکُ ْم ٰیا ُخ زّٰ ا َن ِعلْ ِم ٱ ِ
" َا َّ
ح َف ظَ َة ِس ِّر ِه َو ت َٰر ِ
اج َم َة َو ْح ِ
ٰارفًا ِب َح ِّقکُ ْم ُم ْس َت ْب ِصرًا ِبشَ ْأنِکُ ْم مُ ٰعا ِدیًا
هلل nopq
ول ـٱ ِ
َٔا َت ْیتُکُ ْم یٰا بَ نی َر ُس ِ
mع ِ
حکُ ْم َو َٔابْدٰ ا ِنکُـ ْم َاللّٰـ ُه َّم
ِ َٔالعْدٰ ا ِئکُ ْم ِب َٔابی َٔا ْنتُ ْم َو ُٔامّی َصلَّی ٱ ُ
َلی َٔا ْر ٰوا ِ
هلل ع ٰ
ْت
لیج ٍة ُدونَ ُه ْم آ َم ن ُ
آخ َر ُه ْم کَ ٰما ت ََو َّل ْی ُ
ت َٔا َّو َل ُه ْم َو َٔا ْب َر ُء ِم ْن ک ُِّل َو َ
ِٕانِّی َٔات ََولّ ٰی ِ
ت َوٱل طّٰاغُوت َو ّٰ
ٱلال ِ ْ ٰ
عی مِ ْن
هلل َو ـ َک َف ْر ُ
ِبا ِ
ت ِبا ْل ِجبْ ِ
ِ
ت َوٱل ُع زّ ی َوـک ُِّل نِدٍّ یُدْ ٰ
دون ٱهلل(2)".

ُ ِ

ِ

 1ـ تهذیب االحکام ٬کتاب المزار ٬باب  ٬27ج٬6ص ٬90مکتبة الصدوق.
 2ـ مصباح کفعمی ٬فصل  ٬41ص ٬475منشورات الرضی.
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stuv
r
ائمه بقیع
زیارت وداع ّ

در مصباح کفعمی آمده است که هنگام وداع ائ ّمه بقیع میگویی:
َ
هلل
دی َو َر ْ
ح َم ُة ٱ ِ
هلل َو َب َر ـکٰاتُ ُه َٔا ْستَ ْو ِد ُعکُ ُم ٱ َ
" َا َّ
لسالٰ ُم َع َل ْیکُ ْم ٔائِ َّم َة ٱلْ ُه ٰ
ول َوبِ ٰما ِج ْئتُ ْم ِب ِه َو َد َل ْلتُ ْم َع َل ْی ِه
ٱلسالٰ َم آ َم نّٰا ِبا ِ
َو َٔا ْق َر ُء َع َل ْیکُ ُم َّ
الر ُس ِ
هلل َو ِب َّ
ـارتِ ِه ْم
ین َو ٰال ت ْ
َـج َعلْ ُه ِ
ـر ٱلْـعَ ْه ِد مِ ْ
َاللّٰ ُه َّم فَاـ ْک ُت ْب نٰا مَ َع ٱلشّٰ اهِ ِد َ
ـن ِزیٰ َ
آخ َ
وٱلسالٰم ع َلیهم ]ع َلیکُم [ ورحم ُة ٱهلل و بر ـکٰاتُه(1)".
َ َّ ُ َ ْ ِ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ِ َ َ َ ُ
پس خدا را بخوان و از خدا بخواه آخرین زیارت تو نباشد.

شیخ طوسی نیز در تهذیب در ذیل زیارت جامعه زیارت زیر را
به عنوان وداع ذـکر کرده است:
ال ] َو ٰال مٰ ٍّ
هلل
ال [ َو َر ْ
ح َم ُة ٱ ِ
" َا َّ
لسالٰ ُم َع َل ْیکُ ْم َسالٰ َم مُ َو ِّد ٍع ٰال َس ِئ ٍم َو ٰال ٰق ٍ
َ
ـی ِر ٰرا ِغ ٍب
ت ٱل نُّبُ َّو ِة ِٕانَّ ُه َ
حمیدٌ َمجیدٌ َسالٰ َم َولِ ٍّی َغ ْ
َو َب َر ـکٰاتُ ُه ٰیا ٔاهْ َل َب ْی ِ
اهد
َع نْکُ ْم َو ٰال ُمستَبْ ِد ٍل ِبکُ ْم َو ٰال مُؤْ ِث ٍر َع َلیْکُ ْم َو ٰال ُم ن َْح ِر ٍف َع نْکُ ْم َو ٰال زٰ ٍ

ان َمشٰاهِ ِدکُ ْم
هلل ِ
فی ُق ْر ِبکُ ْم ٰال َج َعلَ ُه ٱ ُ
آخ َر ٱل ْ َع ْه ِد ِم ْن ِز ٰی َ
ورکُ ْم َو ِٕا ت ْٰی ِ
ار ِة ُقبُ ِ
ـو َضکُ ْم
ـر ِتکُ ْم َو َٔا ْو َر َدنـی َ
ـرنِ َی ٱ ُ
َو َّ
ح ْ
هلل فـی زُ ْم َ
ٱلسالٰ ُم عَـ َل ْیکُ ْم َو َحشَ َ
َو َج َعلَ نی فی ِح زْ ِبکُ ْم َو َٔا ْر ٰضاـکُ ْم َع نّی َو َق َلبَ نی فی َد ْو َلتِکُ ْم َو َٔا ْحیٰانی فِی
َ
َـر َسـ ْعیی ِبکُـ ْم َو َغـ َف َر ذَنْـبی
َر ْج َع ِتکُ ْم َو َمـلَکَنی فـی ٔا ّیٰـا ِمکُ ْم َو شَ ک َ
 1ـ مصباح کفعمی فصل٬41٬ص ٬476منشورات الرضی.
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َ
ِبشَ ٰفا َع ِتکُ ْم َو َٔا ٰق َ
ْلی کَ ْعبی ب ِ ُم ٰوا ٰال ِتکُ ْم َو شَ َّرفَ نی
ال عَ ث َْرتی ِب َم َح َّب ِتکُ ْم َو ٔاع ٰ
ب ُم ْف ِلحًا ُم ن ِْجحًا ٰغانِمًا
ِب طٰا َعتِکُ ْم َو َٔا َع زَّنی بِ ُهدٰ اـکُ ْم َو َج َعلَ نی مِ َّم ِن ٱنْ َقلَ َ
ب
ان ٱ ِ
هلل َوفَ ْضلِ ِه َو ـکِ ٰفا َیتِ ِه ِب َٔافْ َض ِل مٰا َی نْ َقلِ ُ
ٰسالِمًا مُ ٰعافًا َغ ِن ّیًا فٰا ِئ زًا ِب ِر ْض ٰو ِ
هلل ٱل ْ َع ْو َد
ِب ِه َٔا َ
حدٌ ِم ْن زُ ّٰو ِارکُم َومَ ٰوالیکُ ْم َو ُم ِح ّبیکُ ْم َو شی َع ِتکُ ْم َو َرزَ َق نِ َی ٱ ُ
َ
َ
ات
وی َو ِٕا ْخـبٰ ٍ
ان َوتَـ ْق ٰ
ثُ َّم ٱلْعَ ْو َد ٔابَدًا مٰا ٔابْ ٰقانی َربّی ِب ِنیَّ ٍة ٰصا ِد َق ٍة َو ٕای ٰم ٍ
ـار ِته ْم
ورزْ ق و
اسع َ
حالٰ ٍل َط ِّی ٍب َاللّٰ ُه َّم ٰال ت َْج َعلْ ُه ِ
آخ َر ٱل ْ َع ْه ِد ِم ْ
ـن ِز ٰی َ
َ ِ ٍ ٰ ِ ٍ
حـ َم َة
ٱلر ْ
ٱلصالٰ ِة َع َل ْی ِه ْم َو َأ ْو ِج ْ
َو ِذ ـک ِْر ِه ْم َو َّ
ب لِ َی ٱلْـ َم ْغ ِف َر َة َو ٱ ْلـخَ ْی َر َو َّ
ٱال ٰجـابَ ِة کَـ ٰما
ٱالیـ ٰما َن َو ُ
ح ْس َ
ـن ْ ِٕ
ُّـور َو ْ ٕ
وی َوٱلْفَ ْوزَ وٱل ن َ
َو ٱ ْل َب َر ـک ََة َوٱلتَّ ْق ٰ
َٔا ْو َجب َ َ
ْ
بین فی
بین طٰا َعتَ ُه ْم َو ّٰ
ٱلر ا ِغ َ
وج َ
ار َ
ْ
فین ِب َح ِّق ِه ُم الْ ُم ِ
ت ِ ٔال ْو ِل ٰیا ئ ِ َک ٱل ٰع ِ

بین ِٕالَی ْ َک َو ِٕا َل ْی ِه ْم ِب َٔابی َٔا ْن ُت ْم َو ُٔامّی َونَفْسی َو َٔاهْلی َو ٰمالی
ار ِت ِه ُم ا ْل ُم َت َق ِّر َ
ِز ٰی َ
جعَلُونی فی هَ ِّمکُ ْم َو َص ِّی ُرونی فی ِح زْ ِبکُ ْم َو َٔا ْد ِخلُونی فی شَ ٰفا َعتِکُ ْم
ِا ْ
َوٱ ْذ ـک ُُرونی ِع نْدَ َر ِّبکُ ْم َال ّلٰ ُه َّم َص ِّ
ـح َّم ٍد َو َٔا ْبـ ِلغْ
آل مُ َ
َـلی مُـ َ
ح َّم ٍد َو ِ
ـل ع ٰ
هلل
ٱلسالٰ ُم َع َل ْی ِه َو َع َل ْی ِه ْم َو َر ْ
َٔا ْر ٰو َ
ح َم ُة ٱ ِ
ٱلسالٰ َم َو َّ
اح ُه ْم َو َٔا ْج ٰسا َد ُه ْم ِم نِّی َّ

و بر ـکٰاتُه(1)".

َََ

ُ

 1ـ تــهذیب االحکــام٬ج ٬6ص ٬114کـتاب المـزار ٬بـاب  ٬46ذیـل روایت ٬1
طبعـمکتبةـالصدوق.
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زیارت ابراهیم فرزند پیامبر nopq
m

ابـ راهـیم فـرزند رسـول خـدا از مـاریه قـبطیه و مـورد عـالقه آن
حضرت بود .اب راهیم پیش از آن که دو ساله شـود از دنـیا رفت و در
بقیع دفن شد .زیارت آن حضرت بر حسب آنچه مرحوم مجلسی در
سید بن طـاووس و دیگـ ران نـقل کـرده
"بحاراالنوار" از شیخ مفید و ّ
چنین است:

بیب
َلی نَبِ ِّی ٱ ِ
ول ٱ ِ
هلل َا َّ
هلل َا َّ
" َا َّ
َلی َر ُس ِ
َلی َح ِ
لسالٰ ُم ع ٰ
لسالٰ ُم ع ٰ
لسالٰ ُم ع ٰ
ح َّم ِد ْب ِن
َلی مُ َ
َلی نَ ِج ِّی ٱ ِ
َلی َص ِف ِّی ٱ ِ
ٱ ِ
هلل َا َّ
هلل َا َّ
هلل َا َّ
لسالٰ ُم ع ٰ
لسالٰ ُم ع ٰ
لسالٰ ُم ع ٰ
َعب ِدٱهلل َسی ِد ْ َٔ
هلل ِم ْن َخ ْل ِق ِه فی َٔا ْر ِض ِه
ین َو ِخ َی َر ِة ٱ ِ
اء َو ٰخات َِم ٱ ْل ُم ْر َس ِل َ
ٱال ْن ِب ٰی ِ
ِّ
ْ
ٱلسـ َعدٰ ا ِء
َلی َج
میع َٔا ْن ِب ٰیا ِء ٱ ِ
لسالٰ ُم عَـلَی ُّ
هلل َو ُر ُس ِل ِه َا َّ
َو َس ٰما ِئ ِه َا َّ
لسالٰ ُم ع ٰ
ِ
هلل ّٰ
َوٱلشُّ َهدٰ ا ِء َو ّٰ
حین
ٱلصـا ِل َ
َـلی ِعـ ٰبا ِد ٱ ِ
ٱلصا ِل َ
حین َا َّ
لسـالٰ ُم عَـ َل ْی نٰا َوع ٰ
َ
وح ٰ
لس ٰ
لس ٰ
ال ُم َعلَی ْ َک َٔا َّی ُت َها ٱل نَّ ْف ُس ٱلشَّ ری َف ُة
ٱلر ُ
َا َّ
ٱلزّ اـ ِک َی ُة َا َّ
ال ُم َعلَی ْ َک ٔا ُّی َها ُّ
لسـالٰ ُم عَـلَی ْ َک َٔا َّیـ ُت َها ٱل ن َِّسـ َم ُة
َا َّ
ٱلسالٰلَ ُة ٱل طّٰا ِه َر ُة َا َّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک َٔا َّی ُت َها ُّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک َیا ٱ ْب َن ٱل نَّبِ ِّی
ری َا َّ
ٱلزّٰ اـ ِک َی ُة َا َّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک َیا ٱ ْب َن َخ ْی ِر ٱلْ َو ٰ
ْ
لسـالٰ ُم
ری َا َّ
بی َا َّ
لی کٰـا َّف ِة ٱلْ َ
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک َیا ٱ ْب َن ٱلْـ َمب ْ ُع ِ
ـو ٰ
وث ِٕا ٰ
ٱل ُم ْجتَ ٰ
نیر
َعلَی َک یا ٱبن ٱ ْلبشیر ٱل نَّذ یر َالسالٰم َعلَی َک یـا ٱبـن ٱلسـر
اج ٱ ْل ُ
ـم ِ
ْ َ ْ َ َ ِ ِ ِ َّ ُ ْ َ ْ َ ِّ ٰ ِ
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک َیا ٱ ْب َن ٱ ْل ُم ْر َس ِل ِٕالَی
رآن َا َّ
َا َّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک َیا ٱ ْب َن ٱلْ ُمؤَ یَّ ِد ِبا ْل ُق ِ
ْ
لسالٰ ُم
اح ِب ّٰ
ٱلرا َی ِة َوٱل ْ َعالٰ َم ِة َا َّ
ٱالنْ ِس َوٱلْ ٰجا ِّن َا َّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک َیا ٱ ْب َن ٰص ِ
ِٕ
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َعلَی ْ َک َیا ٱ ْب َن شَ
هلل
ـن َم ْ
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک َیا ٱ ْب َ
ـن َحـ ٰبا ُه ٱ ُ
فیع یَ ْو ِم ٱلْ ِقیٰ َم ِة َا َّ
ِ
هلل َو َب َر ـکٰاتُ ُه َأشْ َهدُ َأن َّ َک َق ِد ْ
لس ٰ
هلل
ال ُم َعلَی ْ َک َو َر ْ
ح َم ُة ٱ ِ
ار ٱ ُ
ِبا ْلک َٰرا َم ِة َا َّ
ٱخ ٰت َ
حـالٰلَ ُه
حکٰـا َم ُه َٔا ْو یُک َـلِّفَ َک َ
ب عَـلَی ْ َک َٔا ْ
ل َ َک ٰد َار ِٕانْ ٰعا ِم ِه َقـبْ َل َأ ْن َیکْـ ُت َ
َو َح ٰرا َم ُه فَن َ َقل َ َک ِٕا َل ْی ِه َط ِّیبًا زٰ اـکیًا َم ْر ِض ّیًا ٰطا ِهرًا ِم ْن ک ُِّل نَ َج ٍس مُ َقدَّ سًا
ْ
وی َو َرفَعَ َک ِٕالَی ٱلدَّ َر ٰج ِ ْ
لی َو َصلَّی
ِم ْن ک ُِّل َدنَ ٍس َوبَ َّو َأ َک َج نَّ َة ٱلْ َم ٔا ٰ
ات ٱل ُع ٰ
ج َع ْل
لو ًة َت ِق ُّر ِب ٰها ع َْی ُن َر ُسو ِل ِه َو ُیبَلِّ ُغ ُه َأ ـک َْب َر َم ْأمُو ِل ِه َاللّٰ ُه َّم ٱ ْ
ٱ ُ
هلل َعلَی ْ َک َص ٰ
َ
َ
َ
َ
َلی َر ُسول ِ َک َو َنبِی ِّ َک
می َب َر ـکٰات ِ َک َوأ ْو ٰفاهٰا ع ٰ
ٔافْ َض َل َصلَ ٰوات ِ َک َو ٔازْ ـکٰاهٰا َو ٔان ْ ٰ
َو ِخ َی َرت ِ َک ِم ْن َ
َلی ٰما نَ َس َل ِم ْن َٔا ْو ٰال ِد ِه
خل ْ ِق َک مُ َ
ح َّم ٍد ٰخات َِم ٱل ن َِّب ِّی َ
ین َوع ٰ
حـ َم
ح َمت ِ َک ٰیـا َٔا ْر َ
ـر ْ
َلی ٰما َخلَّ َف ِم ْن ِع ْت َر ِت ِه ٱل طّٰا ِه ِر َ
ٱل َّط ِّی َ
ین ِب َ
بین َوع ٰ
ح َّم ٍد َص ِفی ِّ َک َو ِٕا ْب ٰرا ِهی َم نَ ْج ِل نَبِی ِّ َک
مین َاللّٰ ُه َّم ِٕانّی َأ ْس َأل ُ َک ِب َح ِّق مُ َ
ح َ
ٱلرا ِ
ّ
َأ ْن ت َْج َع َل َس ْعیی ِب ِه ْم مَشْ کُورًا َوذَنْبی ِب ِه ْم مَغْفُورًا َو َح ٰیاتی ِب ِه ْم َسعیدَ ًة
َ
ـر ِض َّی ًة
ح ِمیدَ ًة َو َ
َوعٰا ِف َیتی ِب ِه ْم َ
ـه ْم َم ْ
ح ٰوا ئِجی ِب ِه ْم َم ْق ِض َّی ًة َو ٔافْ ٰعالی ِب ِ
ُ
ـی
ـه ْم مَـ ْ
ح ُمو َد ًة َال ّلٰـ ُه َّم َو َٔا ْ
ح ِس ْ
َو ٔامُوری ِب ِه ْم م َ ْس ُعو َد ة َوشُ ؤُ ونی ِب ِ
ـن لِ َ
فیق َونَــ ِّف ْس عَــ نّی ک َّ
ـه َّم َجـ ِّن ْب نی ِعـ ٰقاب َ َک
ُـل هَـ ٍّم َو
ــو َ
ضـیق َاللّٰ ُ
ٱلتَّ ْ
ٍ
ٱرزُ ْق نی ِر ْض ٰوان َ َک َو َٔامٰان َ َک َو َٔا شْ ِر ْک
َوٱ ْم ن َْح نِیثَو ٰاب َ َک َو َٔا ْس ِ
ک نّی َج نّٰات ََک َو ْ
ٰات٬
ـمیع ٱلْـ ُمؤْ ِم َ
فی ٰصالِ ِح ُدعٰائی ٰوالِدَ َّی َو ُولْـدی َو َج َ
نین َوٱلْـ ُمؤْ ِم ن ِ
َأ ْ َٔال ْحیاء ِم نْ ُهم َو ْ َٔ
ات ّٰ
ب
ات آ ِم َ
ـین َر َّ
ْ
ٰ ِ
ٱلصا ِل ٰح ِ
ات ِٕان َّ َک َولِ ُّی ٱ ْل ٰبا ِق ٰی ِ
ٱالمْ ٰو ِ
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ٱلْعالَمین(1)".

ٰ

َ

پس از آن حاجات خود را طلب کن و دو رکعت نماز زیارت نیز

بخوان.

زیارت فاطمه بنت اسد

 cدر کـنار ائـ ّمه
فــاطمه بــنت اسـد مـادر مـولی امـیرالمـؤمنین defg

 rمــدفوناست .عـالّمه مـجلسی در بـحاراالنـوار بـه نـقل از
stuv
بــقیع
ـکتابهای مزار ٬زیارت ذیل را برای این بانوی بزرگوار نقل کرده است:
ح َّم ٍد
َلی مُ َ
ول ٱ ِ
َلی نَبِ ِّی ٱ ِ
هلل َا َّ
هلل َٔا َّ
" َا َّ
َلی َر ُس ِ
لسالٰ ُم ع ٰ
لسالٰم ع ٰ
لسالٰ ُم ع ٰ
حم ٍد َسی ِد ْ َٔ
ح َّم ٍد
َلی مُ َ
ٱال َّو َ
َسیِّ ِد ٱ ْل ُم ْر َس َ
لین َا َّ
لین َا َّ
َلی مُ َ َّ
ِّ
لسالٰ ُم ع ٰ
لسالٰ ُم ع ٰ
َسیِّ ِد ْ ۤ
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک
هلل َر ْ
ح َم ًة لِلْ ٰعالَ َ
ٱال ِخ ِر َ
مین َا َّ
َلی مَ ْن بَ َعثَ ُه ٱ ُ
ین َا َّ
لسالٰ ُم ع ٰ
اش ِمیَّ ِة
َٔایُّ َها ٱل نَّبِ ُّی َو َر ْ
ح َم ُة ٱ ِ
هلل َو َب َر ـکٰاتُ ُه َا َّ
ْت َٔا َس ٍد ٱلْ ٰه ِ
َلی فٰا ِط َم َة ِب ن ِ
لسالٰ ُم ع ٰ
ک َٔا َّیـتُ َها ٱل َّتـ ِقیَّ ُة
لسالٰ ُم عَـلَی ْ ِ
ٱلصدِّ ی َق ُة ٱ ْل َم ْر ِضیَّ ُة َا َّ
ک َٔا َّیتُ َها ِّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
َا َّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ َ
ک یٰـا کٰـافِلَ َة
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
ٱلر ِضیَّ ُة َا َّ
ٱل َّن ِقیَّ ُة َا َّ
ک ٔا َّیتُ َها ٱ ْلک َِری َم ُة َّ
لسـالٰ ُم
مُ َ
ک یٰا ٰوالِدَ َة َسیِّ ِد ٱلْ َو ِص ِّی َ
ح َّم ٍد ٰخات َِم ٱل ن َِّب ِّی َ
ین َا َّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ ِ
ین َا َّ
لسـالٰ ُم
ک یٰا مَ ْن َظ َه َر ْ
َّـب ِّی َ
ول ٱ ِ
ین َا َّ
َعلَی ْ ِ
َلی َر ُس ِ
هلل ٰخات َِم ٱل ن ِ
ت شَ َف َقتُ ٰها ع ٰ
 1ـ بحاراالنوار ج ٬97ص ٬217طبع بیروت.
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ک یا َم ْن تَر بی ُت ٰها لِولِی ٱ ِ ْ َٔ
ک
ح ِ
لسالٰ ُم عَـلَی ْ ِ
ین َا َّ
َـلی ُرو ِ
َعلَی ْ ِ ٰ
َِْ
ک َوع ٰ
َ ِّ
هلل ٱال ِم ِ
لس ٰ
هلل َو َب َر ـکٰاتُ ُه َأشْ َهدُ
َلی َولَ ِد ِک َو َر ْ
ح َم ُة ٱ ِ
ال ُم َعلَی ْ ِ
ک ٱل طّٰا ِه ِر َا َّ
َوبَدَ ن ِ ِ
ک َوع ٰ
ک ٰفالَ َة َو َٔا َّدی ت ْ َٔ
َٔان َّ ِ َ
هلل
ٱال ٰمانَ َة َو ْ
ات ٱ ِ
ْت ٱلْ ِ
ْ ِ
ک ٔا ْح َس ن ِ
ـر ٰض ِ
ت فـی َم ْ
ٱجـتَ َهدْ ِ
صدْ ِق ِة ُم ْع َت ِرفَ ًة
هلل nopq
ول ٱ ِ
ٰارفَ ًة ِب َح ِّق ِه ُمؤْ ِم نَ ًة بِ ِ
ْت فی ِ
ح ْف ِظ َر ُس ِ
َو ٰبالَغ ِ
mع ِ
َـلی
َلی نَ ْف ِس ِه ٰوا ِق َف ًة ع ٰ
ِب نُبُ َّو ِت ِه ُم ْس َت ْب ِص َر ًة ِب نِ ْع َم ِت ِه کٰا ِف َل ًة ِب َت ْر ِب َی ِت ِه ُمشْ ِف َق ًة ع ٰ
ک
ان َوٱلتَّـ َم ُّس ِ
ار ًة ِر ٰضا ُه َو َأشْ َهدُ َٔان َّ ِ
ت َعلَی ْ ٕ
ِخدْ َم ِت ِه ُمخْ تٰ َ
ک َم َض ْی ِ
ٱالی ٰم ِ
ب َٔا شْ ر ِف ْ َٔ
هلل
ـر ِض َی ٱ ُ
ان ٰر ِ
اض َی ًة َم ْر ِض َّی ًة طٰا ِه َر ًة زَ ـ ِک َّی ًة َت ِق َّی ًة َنـ ِق َّی ًة َف َ
ٱال ْد ٰی ِ
ِ َ
ٰ
َ
ْ
ح َّم ٍد
َلی مُ َ
اک َو َ
ک َو َمأ ٰو ِ
ج َع َل ٱ ْل َج نَّ َة َم ن ِْزل َ ِ
ْک َو ٔا ْر ٰض ِ
َع ن ِ
اک َال ّل ُه َّم َص ِّل ع ٰ
َـح ِر ْم نی
ـح َّب ِت ٰها َو ٰال ت ْ
َـلی َم َ
آل مُ َ
ـز ٰی َ
ار ِت ٰها َو َث ِّ
َو ِ
ـبتْ نی ع ٰ
ح َّم ٍد َوٱنْفَ ْع نی ِب ِ
شَ ٰفا َعتَ ٰها َوش َٰفا َع َة ْ َٔ
ـرنی
ٱرزُ ْق نی ُم ٰرا َفـ َقتَ ٰها َو ْ
ٱالئِ َّم ِة ِم ْن ذُ ِر َّی ِت ٰها َو ْ
ٱحشُ ْ
ارتی
رین َاللّٰ ُه َّم ٰال ت َْج َعلْ ُه ِ
مَ َع ٰها َو َم َع َٔاو ٰال ِدهَا ٱل طّٰا ِه َ
آخ َر ٱل ْ َع ْه ِد ِم ْن ِز ٰی َ
احشُ ْرنی فی
ٱرزُ ْق نِی ٱل ْ َع ْو َد ِٕا َل ْی ٰها َٔابَدًا ٰما َٔا ْب َق ْیتَ نی َو ِٕاذٰا ت ََو َّف ْیتَ نی فَ ْ
ِٕا ّیٰاهٰا َو ْ
ـه َّم
ح َم ّٰ
ح َمت ِ َک ٰیا َٔا ْر َ
زُ ْم َر ِت ٰها َو َٔا ْد ِخ ْل نی فی شَ ٰفا َع ِت ٰها ِب َر ْ
اح َ
ـمین َال ّلٰ ُ
ٱلر ِ

نین
ـج
ِب َح ِّق ٰها ِع نْدَ َک َو َم ن ِْز َل ِت ٰها لَدَ ی ْ َک ِا ْغ ِف ْر لی َولِ ٰوالِدَ َّی َو ِل َ
میع ٱلْـ ُمؤْ ِم َ
ِ
ٰات َوآ ِت نٰا فِی ٱلدُّ ْن ٰیا َح َس نَ ًة َوفِی ْ ۤ
ح َمت ِ َک
ٱال ِخ َر ِة َح َس نَ ًة َو ِق نٰا ِب َر ْ
َوٱلْ ُمؤْ ِم ن ِ
ع َٰذاب ٱل نٰار(1)".
َ ّ ِ
 1ـ بحاراالنوار ج ٬97ص ٬218طبع بیروت.
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پس دو رکعت نماز زیارت بجا آور و برای آنچه میخواهی دعا کن.
زیارت حضرت حمزه عموی پیامبر nopq
m

 mکـه نـقش مـه ّمی در حـمایت از
جناب حمزه عموی پیامبر nopq

رسول گ رامی اسالم nopq
 mداشت در جنگ احـد مـظلومانه و بـه طـرز

 mرا مـتأثر سـاخت.
فجیعی به شهادت رسید .شـهادت وی پـیامبر nopq
 Oبه زیارت قبر حـمزه و دیگـر شـهدای
 mو فاطمه زه را PS
پیامبر nopq
احد میرفتند .بلکه در برخی از نقلها آمده است که پیامبر nopq
 mمـردم

را به زیارت عموی گرامی خویش فرمان میداد .عـالّمه مـجلسی در
"بحاراالنوار" به نقل از کتابهای مزار ٬زیارت ذیل را ب رای آن جناب
نقل کرده است:
لسـالٰ ُم عَـلَی ْ َک یٰـا َخـ ْی َر
هلل nopq
ـول ٱ ِ
َ mا َّ
" َا َّ
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک یٰا عَـ َّم َر ُس ِ
ت
هلل َو َٔا َسدَ َر ُسولِ ِه َأشْ َهدُ َأن َّ َک قَدْ ٰجاهَدْ َ
لسالٰ ُم َعلَی ْ َک یٰا َٔا َسدَ ٱ ِ
ٱلشُّ َهدٰ ا ِء َا َّ

ت َر ُس َ
هلل nopq
ْت
هلل َع زَّ َو َج َّل َو ُجدْ َ
َ mو ـکُـ ن َ
ت بِنَفْ ِس َک َو َن َص ْح َ
ول ٱ ِ
فِی ٱ ِ
َ
َ
ـب ٰحانَ ُه ٰرا ِغـبًا بـ ٔابی َأنْ َ ُ
لی
فی ٰما ِعـ نْدَ ٱ ِ
هلل ُس ْ
ِ
ت َو ٔامّـی ٔاتَـیْت ُ َک ُمـ َت َق ِّربًا ِٕا ٰ
ارت ِ َک َخالٰ َص
هلل nopq
ول ـٱ ِ
 mبِ ٰذل ِ َک ٰرا ِغ َبًا ِٕالَی ْ َک فِی ٱلشَّ ٰفا َع ِة َٔابْتَغی ِب ِز ٰی َ
َر ُس ِ
اربًا
اس َت َح َّق ٰها ِمثْلی بِ ٰما َج ن َْی ُ
ار ْ
َلی نَفْسی ٰه ِ
نَفْسی مُت َ َع ِّوذًا ب ِ َک ِم ْن نٰ ٍ
تع ٰ
ح َم ِة َربّی
َلی َظ ْهری َف ِزعًا ِٕالَی ْ َک َر ٰجا َء َر ْ
ِم ْن ُذنُوبِ َی ٱ َّلتِی ْ
ٱح َت َط ْب ُت ٰها ع ٰ
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ٰ
َٔاتَیْت ُ َک ِم ْن شُ َّق ٍة بَعیدَ ٍة طٰا ِلبًا فَک َ
ت َظ ْهری
ار َوقَدْ َٔا ْو َق َر ْ
ٰاک َر َق َبتی ِم َن ٱل نّ ِ
ت ٰما َٔا ْسخَ َ
حدًا َٔا ْف زَ ُع ِٕا َل ْی ِه َخ ْیرًا لی ِم نْ ُ
ک ْم
ذُنُوبی َو َٔا َت ْی ُ
ط َربّی َولَ ْم َٔا ِجدْ َٔا َ
َ
ت
ـر ُ
ح َ
ح َم ِة فَک ُْن لی شَ فیعًا یَ ْو َم َف ْقری َو ٰ
ٱلر ْ
ٔاهْ ِل َب ْی ِ
اجتی فَـ َقدْ ِس ْ
ت َّ
ت
ت عَ ْب َرتی ِع نْدَ َک ٰباـکیًا َو ِص ْر ُ
ِٕالَی ْ َک َم ْح زُ ونًا َو َٔاتَیْت ُ َک َمک ُْروبًا َو َسک َْب ُ

َّ
َلی
ِٕالَی ْ َک ُم ْف َردًا َو َأنْ َ
ت مِ َّم ْن َٔا َم َرنِ َی ٱ ُ
َلی ِب ِّر ِه َو َدل نی ع ٰ
هلل ِب ِص َل ِت ِه َو َحثَّنی ع ٰ
ب ٱلْ َح ٰوا ئِج
فَ ْض ِل ِه َوهَدٰ انی ِل ُح ِّب ِه َو َر َّغ َب نی فِی ٱلْ َوفٰا َد ِة ِٕا َل ْی ِه َو َٔالْ َه َم نی طَلَ َ
ِ
َ َ
خیب َم ْن َأتٰاـکُـ ْم َو ٰال
قی َم ْن ت ََو ّٰال ـکُ ْم َو ٰال َی ُ
ِع نْدَ ُه ٔا ْنتُ ْم ٔاهْ ُل َب ْی ٍ
ت ٰال یَشْ ٰ
ال یسعدُ من عٰاداـکُم(1)".
َیخْ َس ُر َم ْن یَ ْه ٰواـکُ ْم َو ٰ َ ْ َ َ ْ ٰ ْ

پس رو به قبله بایست و دو رکعت نماز زیارت بخوان.

زیارت شهدای احد
خوب است زایر به امید رجـا و بـه مـنظور بـزرگداشت شـهدای
 mجنگیدند و به شهادت رسـیدند
ـگ رانقدر احد که در رکاب پیامبر nopq
نسبت به آنان ادای احت رام کند و در زیارت آنان بگوید:
ح َّم ِد
َلی مُ َ
َلی نَبِ ِّی ٱ ِ
ول ٱ ِ
هلل َا َّ
هلل َا َّ
" َا َّ
َلی َر ُس ِ
لسالٰ ُم ع ٰ
لسالٰ ُم ع ٰ
لسالٰ ُم ع ٰ
ـها
َلی َٔاهْ ِل َبـ ْی ِت ِه ٱل ّٰطـا ِه ِر َ
ْب ِن َعبْ ِد ٱ ِ
لسـالٰ ُم عَـ َل ْیکُ ْم َٔا ُّی َ
ین َا َّ
هلل َا َّ
لسالٰ ُم ع ٰ
 1ـ بحاراالنوار ج ٬97ص ٬220طبع بیروت.
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َ
حید
ـو ِ
ٱلشُّ َهدٰ ا ُء ٱلْ ُمؤْ ِم نُو َن َا َّ
ان َوٱلتَّ ْ
ت ْٕ
لسالٰ ُم َع َل ْیکُ ْم ٰیا ٔاهْ َل َب ْی ِ
ٱالیـ ٰم ِ
ٱلسـ ٰ
لس ٰ
ال ُم َع َل ْی ُ
ال ُم
ین ٱ ِ
ار َر ُسو ِل ِه َع َل ْی ِه َوآ ِلـ ِه َّ
َا َّ
هلل َو َٔا ْن ٰص َ
ک ْم ٰیا َٔا ْن ٰص َ
ار ِد ِ
َسالٰ ٌم َع َل ْیکُ ْم ب ٰما َص َب ْرتُ ْم فَ نِ ْع َم ُع ْقبَی ٰ
هلل ْ
ار ـکُـ ْم
ٱلدّ ِار َأشْ ـ َهدُ َأ َّن ٱ َ
ٱخـ ٰت َ
ِ
َ
ح َّق ِج ٰها ِد ِه
هلل َ
ٱص طَ ٰفاـکُ ْم ِل َر ُسو ِل ِه َو َأشْ َهدُ ٔانَّکُ ْم قَدْ ٰجاهَدْ تُ ْم فِی ٱ ِ
ِلدی ِن ِه َو ْ
هلل َوع َْن َنب ِّی ِه َو ُجدْ تُ ْم ِب َٔا ْن ُف ِس ُ
ک ْم ُدو َن ُه َو َأشْ ـ َهدُ َٔا َّنکُـ ْم
ین ٱ ِ
َو َذ َب ْبتُ ْم ع َْن ِد ِ
هلل ع َْن َن ِب ِّی ِه َوع َِن ٱ ِٕال ْسالٰ ِم َو َٔاهْ ِل ِه
ُقت ْلتُم عَلی م نْه
ول ٱ ِ
هلل َف َج زٰ اـکُ ُم ٱ ُ
اج َر ُس ِ
ِ ْ ٰ ِ ٰ ِ
َٔافْ َض َل ٱ ْل َج زٰ ا ِء َو َع َّر َف نٰا ُو ُجوهَکُ ْم فی َم َح ِّل ِر ْض ٰوا ِن ِه َومَ ْو ِضع ِٕا ـک ْٰرا ِم ِه َم َع
ِ
یقین َوٱلشُّ َهدٰ ا ِء َو ّٰ
ـن ُٔاول ئ ِٰ َک َرفـیقًا
حین َو َ
ح ُس َ
ٱلصـا ِل َ
ٱلصدِّ َ
ٱل نَّب ِّی َ
ین َو ِّ
هلل َو َٔانَّکُ ْم لَـ ِم َن
ار َبکُ ْم فَ َقدْ ٰ
هلل َو َأ َّن َم ْن ٰ
بٱ ِ
َٔاش َهدُ َٔانَّکُ ْم ِح زْ ُ
بٱ َ
ار َ
ح َ
ح َ
َ
ـرزَ قُ َ
ـن
زین ٱلَّ َ
بین ٱلْ ٰفا ِئ َ
ٱ ْل ُم َق َّر َ
لی َم ْ
ذین هُ ْم ٔا ْح ٰیا ٌء ِع نْدَ َر ِّب ِه ْم ُی ْ
ون فَـ َع ٰ
حید
َقتَلَکُ ْم لَ ْع ن َُة ٱ ِ
اس َٔا ْج َم َ
عین َٔا ت َْیتُکُ ْم ٰیا َٔاهَ َل ٱلتَّ ْو ِ
هلل َوٱل ْ َمالٰ ِئکَ ِة َوٱل نّٰ ِ

ریف
ار ِتکُ ْم ِٕالَی ٱ ِ
هلل ُم َت َق ِّربًا َوبِ ٰما َس َب َق ِم ْن شَ ِ
ٰارفًا َو ِب ِز ٰی َ
زٰ ا ِئرًا َو ِب َح ِّقکُ ْم ع ِ
ٱال ْعمال َو َمرضی ْ َٔ
َ
ک ْم َس ٰ
ال عٰالِمًا َف َع َل ْی ُ
ح َمتُ ُه َو َب َر ـکٰاتُ ُه
هلل َو َر ْ
ال ُم ٱ ِ
ٱالفْ ٰع ِ
ْ ٔ ٰ ِ ْ ِ ِّ
ُ ّٰ
ار ِت ِه ْم
َلی مَ ْن َقتَلَکُ ْم لَ ْع نَ ُة ٱ ِ
ـز ٰی َ
َوع ٰ
هلل َو َغ َض ُب ُه َو َسخَ ط ُه َالل ُه َّم ٱنْـفَ ْع نی ِب ِ
ٱجـ َم ْع َبـ ْی نی
َلی مٰا ت ََو َّف ْیتَ ُه ْم عَـ َل ْی ِه َو ْ
َلی قَ ْ
ص ِدهِ ْم َوت ََوفَّ نی ع ٰ
َو َث ِّبتْ نی ع ٰ
َ
ـح ُن ِبکُـ ْم
ـر ٌط َو َن ْ
َو َب ْی ن َُهم فی ُم ْس َت َق ِّر ٰد ِار َر ْ
ح َمت ِ َک َأشْ َهدُ ٔا َّنکُـ ْم َلـ نٰا َف َ
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الح ُقو َن(1)".
ٰ

ِ

و بسیار " ِٕانّٰا َأنْ َزلْنٰاه" بخواند ٬و ب رای هر شهیدی کـه او را زیـارت

میکند دو رکعت نماز زیارت بخواند.

منوره
زیارت مساجد و مشاهد مدینه ّ

متبر ـکی وجود دارد که پیشینه آنـها
در مدینه مساجد و مکانهای ّ
ّ
مـحل رخـداد حـوادثـی است کـه
 mبـازمیگردد و
به زمان پـیامبر nopq
stuv
r
 mو اهل بیت آن حضرت
ـگویای بخشی از تاریخ پیامبر اـکرم nopq

و یاران پاـک اوست .از جمله این امـاـکـن مـقدّ س  ٬مسـجد قـباست.
 mبا دستان مبارک خویش در بنای ّاو ّلیه این مسجد کار کـرد
پیامبر nopq
و ســمت قــبله آن را تـعیین فـرمود) .(2بـر پـایه نـقلهای تـاریخی ٬
 mروزهــای شــنبه و دوشــنبه از مــدینه بـه ایـن مسـجد
پــیامبر nopq

میآمدند) (3از برخی نقلها چنین برمیآید که نام دیگر ایـن مسـجد
مفس ران آیه  108سوره تـوبه کـه
"مسجد تقوا" بودهاست .بسیاری از ّ

میفرماید" :نماز را در مسجدی کـه از آغـاز بـر تـقوا بـنا شـده  ٬بـجا
 1ـ بحاراالنوار ٬ج ٬97ص ٬221طبع بیروت.
المغازی٬محمد بـن عـمر واقـدی٬ج٬2ص ٬1048مکـتب االعـالم االسـالمی٬
2ـ
ّ
1414ـه .ق.
 3ـ همان ٬ج٬1ص.304
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 mنسبت به حضور در
آور") (1ناظر به این مسجد دانستهاند .پیامبر nopq
این مسجد تأـکید نمودهاند .در حدیثی از آن حضرت آمده است که:

"من َأتی مسجدی مسجدَ ُقبا فَصلّٰی فیه ر ـ ْکعتین رجع بعمر ة")(2
َ ْ ِ ٰ َ
ِ َ ََْ ِ َ َ َ ُِ ْ ٍَ
َ ْ ٰ َ ْ ِ

"ـکسی که به مسجد من  ٬مسجد قبا بیاید و دو رکعت نماز در آن

بگ زارد ٬پاداش یک عمره را دارد".
 rنیز نسبت به حضور در این مسجد شریف و
stuv
ائ ّمه اهل بیت

 cدر حدیثی  ٬خطاب
نمازگ زاردن در آن تأـکید نمودهاند .امام صادق defg
به عقبة بن خالد فرموده است:
"هنگامی کـه مـیخواهـی مسـاجد اطـراف مـدینه را
زیارت کنی  ٬از قبا شروع کن  ٬و در آن زیاد نماز بجای
آور ٬زی را مسجد قبا ّاولین مسـجد در اطـ راف مـدینه
 mدر آن نماز گزارده است(3)".
است که پیامبر nopq

عالوه بر مسجد قبا نـمازگ زاردن در سـایر مسـاجد مـدینه مـانند
مشربه ا ّم ابراهیم  ٬مسجد فضیخ )ر ّد شمس( ٬مسجد احزاب ٬مسـجد
شـجره  ٬مسـجد ذوقـبلتین  ٬مسـجد غـمامه  ٬مسـجد مـباهله  ٬مسـجد
 ٬ hمسجد ابوذر ٬مسجدالرایـه ٬مسـجد
ijkl
امی رالمؤمنین و فاطمه زه را
ُوم ِف ِیه.
ْوی ِم ْن َأ َّو ِل یَ ْو ٍم َأ َح ُّق َأ ْن تَق َ
 1ـ َل َم ْس ِج ٌد ا ُِّس َس َعلَی ٱلتَّق ٰ
 2ـ وسائل الشیعه٬باب  60از ابواب احکام المساجد روایت .30
 3ـ همان ٬روایت .3

منوره
اعمال و آداب مدینه ّ
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زکیه و ...نیز مطلوب و پسندیده است.
نفس ّ

متبر ـکه
س زاوار است زای ران محترم هنگام زیارت مساجد و اماـکن ّ

توجه نـمایند
مهم تاریخی که در این مکانها اتفّاق افتاده ّ
به حوادث ّ

و تاریخ پیامبر خویش را به طور زنده فرا گـیرند و بـا حـضور خـود
مـجسم اسـالم است از بـین بـرود.
نگذارند این آثار گرانبها که تاریخ
ّ

توجهی و دالیل دیگر ٬بسیاری از آثار ارزشمند
متأسفانه به دلیل بی ّ
ّ
اسالمی در سرزمین مقدّ س حجاز از بین رفته است.

از جمـله آثار گـ رانبهایی که از بـین رفته "مسـجد غـدیر" است که
در مـیان راه مـکّـه بـه مــدینه و در چـهار مـیلی ُجـحفه قـ رار داشـته
است) (1و تــا زمـان سـمهودی شـافعی )مـتو ّفای  911ه  .ق( بـرپا
بــودهاست .از عــبارت شـیخ شـهید )مـتوفای  786ه  .ق( در مـزار
"دروس" نیز چنین برمیآید که این مسـجد تـا زمـان وی بـرپا بـوده

 cسبب شده تا ایـن مسـجد
است) ٬ (2ولی مظلومیّت امی رالمؤمنین defg

 rبـر حـضور در ایـن مسـجد و
stuv
ناشناخته بماند .ائـ ّمه اهـل بـیت
نمازگ زاردن در آن تأـکید نمودهاند .امام کاظم defg
عبدالرحمن بـن
 cبه
ّ

حجاج میفرماید:
ّ

 1ـ وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی٬ج٬3ص.1018
مؤسسه نشر اسالمی
چاپ
٬19
٬2ص
الشرعیة ٬شهید ّاو ل ٬کتابالمزار٬ج
 2ـ الدروس
ّ
ّ
باق الی االۤن جدرانه(.
)والمسجد ٍ
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"در ایــن مســجد نـماز بـخوان  ٬ایـن مسـجد دارای
 cنــیز بــه
فــضیلت است  ٬پــدرم امــام صــادق defg

نمازگزاردن در این مسجد فرمان میداد(1)".

 1ـ وسائل الشیعه ٬باب  61از ابواب احکام المساجد ٬روایت.2

زیارت جامعه کبیره
زیارت جامعه کبیره ٬از زیارتهایی است که تمام ائمه را مـیتوان بـا
 wدر "من ال یحضره الفقیه") (1میگوید:
آن زیارت نمود .شیخ صدوق {xyz
مح ّمد بن اسـماعیل بـرمکی از مـوسی بـن عـبداهلل نـخعی نـقل
محمد بن علی بن موسی بن جـعفر بـن
میکند که گفت :به علی بن
ّ
(c
) rامام هادی defg
stuv
محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب
عرض کردم :یاـابن رسول اهلل! کالم بلیغ و کاملی را به من بیاموزید که
هرگاه خواستم یکی از شـما را زیـارت کـنم آن را بگـویم .امـام defg
c
فرمود :وقتی که به آسـتان امـامی کـه مـیخواهـی او را زیـارت کـنی
رسیدی بایست و در حالی که غسل کردهای شهادتین بگو؛ وقتی کـه
داخل شدی و قبر را دیدی بایست و سی مرتبه "اهلل اـکبر" بگو .آن گاه
ـکمی با آرامش و وقار قدم بـردار و فـاصله قـدمهایت را کـوتاه کـن.
سپس بایست و چهل مرتبه تکبیر بگو ٬پس از آن به قبر نزدیک شو
و چهل مرتبه تکبیر بگو تا صد تکبیر تمام شود .سپس بگو:
 1ـ من ال یحضره الفقیه٬ج٬2ص.609
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َف
ومـخ َتل َ
الر ِ
"السال ُم َعلیکم یا أه َل ِ
سالة ُ ٬
بو ِة َ ٬
ّ
بیت ال ّن ّ
وموض َع ِّ
ومـن َت َهی
الر ِ
وم ِ
ِ
ـلم ُ ٬
حی َ ٬
المالئکة َ ٬
وم ِ
هبطَ َ
عد َن ّ
الو ِ
حمة  ٬و ُخ ّز ا َن ال ِع ِ
ُ
ُ
ـناص َر
مـم ٬
وأولیـاء ال ِّنـ َع ِم  ٬و َع ِ
ِ
َ
لم  ٬وأ صـو َل الک َ
َـر ِم  ٬وقـاد َة ا ٔال ِ
الح ِ
وأبـواب
البـال ِد ٬
ٔخیار ٬
َ
وساس َة ال ِعبا ِد  ٬وأرکـا َن ِ
َ
ٔبرار  ٬و َد َ
عائم اال ِ
اال ِ
ُ
لین  ٬و ِعتر ةَ
رس َ
ین َ ٬
وسالل َة ال ّن ّبی َ
الم َ
حمن ُ ٬
ا ٕال ِ
وصفو ةَ ُ
الر ِ
ناء ّ
یمان  ٬وأ َم َ
ـدی ٬
رب
العالمین  ٬ورحم ُة ا ِ
َ
السال ُم علی أ ِئ ّم ِة ال ُه ٰ
هلل وبرکا ُته ّ ٬
ِخ َیر ِة ِّ
ـجی ٬
جی ٬
وم
ـهی َ ٬و ُأ و ِلـی ِ
َ
الح ٰ
ـقی  ٬و ذَوی ال ُّن ٰ
وأعالم ال ُّت ٰ
صابیح ال ُّد ٰ
ِ
ِ
سـنی ٬
الح
وو ِ
وک ِ
ٔعلی  ٬وال َّد عو ِة ُ
ری َ ٬
الو ٰ
رثة االٔنبیا ِء َ ٬
َهف َ
ٰ
والمثَ ِل اال ٰ
هلل وبـرکاتُه٬
أهل ال ّدنیا واال ِۤخر ِة واالُولی  ٬ورحم ُة ا ِ
و ُح َج ِج ا ِ
هلل علی ِ

کـمة
وم
هلل َ ٬و َم
ـکة ا ِ
فة ا ِ
ـعادن ِح ِ
ساـکن َبر ِ
عر ِ
هلل َ ٬
ِ
ّ
السال ُم علی َمحا ِّل َم ِ
ِ
ـة
لة
َـبی ا ِ
کـتاب ا ِ
َظة ِس ِّر ا ِ
ا ِ
هلل  ٬و ذ ُّر ّی ِ
هلل  ٬و َح َم ِ
هلل  ٬و َحف ِ
ِ
هلل وأوصـیا ِء ن ِّ
السـال ُم عـلی
وآله  ٬ورحم ُة ا ِ
رسول ا ِ
اهلل َعلیه ِ
هلل وبرکاتُه ّ ٬
هلل صلّی ُ
ِ

أمـر
هلل  ٬وا ٔال ِد ّال ِء علی َم
رضات ا ِ
ال ُّد عا ِة ٕا لَی ا ِ
ِ
والمسـ َت ِق ّر َ
ین فـی ِ
هلل ُ ٬
رین
وحید ا ِ
ین فی َم َح ّب ِة ا ِ
ا ِ
صین فی تَ ِ
ـظه َ
والمخ ِل َ
ام َ
هلل  ٬والتّ ّ
والم ِ
هلل ُ ٬
هلل ُ ٬

َول و ُهـم
ٔمر ا ِ
هلل ون ِ
مین ا ل َ
کر َ
ّذین ال َی ِ
سـبقونَه بـالق ِ
ال ِ
َهیه  ٬وعبا ِد ه ُ
الم َ
ٔئـم ِة ال ُّد عـا ِة ٬
عملو َن  ٬ورحم ُة ا ِ
الس ُ
هلل وبرکاتُه ّ ٬
ِ
ـالم عـلَی اال ّ
بأمر ه َی َ
ّـکر وأو لِی
الوال ِة  ٬وال ّذ اد ِة ال ُحما ِة ٬
والقاد ِة ال ُهدا ِة ٬
ّ
وأهل الذ ِ
والساد ِة ُ
ِ
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وصـرا ِطـه
ٔمر و َب ّقی ِة ا ِ
ـیبة ِعـل ِمه ٬و ُحـ ّج ِته ِ
زبه و َع ِ
وخ َیر ِته ِ
هلل ِ
وح ِ
اال ِ
شـریک
اهلل َو ح َد ه ال
َ
ونور ه  ٬ورحم ُة ا ِ
هلل وبرکا ُته  ٬أشه ُد أن ال ٕا ل َه ٕا ّال ُ
ِ

لم من خـل ِقه٬
فسه َ
اهلل ل َن ِ
ل ُه  ٬کما َش ِه َد ُ
وش ِه َد ت ل ُه مالئک ُته وأولوا ال ِع ِ
ب
العـزی ُز
هو َ
المـن َت َج ُ
ُ
ـحمدًا عـب ُد ه ُ
الحکـیم  ٬وأشـه ُد أ ّن ُم ّ
ال ٕا ل َه ٕا ّال َ

یـن
ودین
دی
ِّ
الحق ُلی ِ
أرسلَه بال ُه ٰ
ضی َ ٬
ظه َر ه عـلَی ال ّد ِ
ِ
ورسو لُه المر َت ٰ
المـهد ّیو َن
الم ِ
الر اشـدو َن َ
شر کو َن  ٬وأشه ُد أ ّنکُم اال ّ
ـکلِّه و لَو ک َِر َه ُ
ٔئم ُة ّ
المـص َطفَو َن ٬
المـ َّتقو َن ّ
الصـادقو َن ُ
المـق ََّربو َن ُ
المک ََّر مو َن ُ
المعصومو َن ُ
َ
بأمر ه ٬العاملو َن ب ٕا راد ِته ٬الفائزو َن بکَرامـ ِته٬
المطی ُعو َن ِ
هلل  ٬الق َّو امو َن ِ
ُ
ـر ه ٬وا ْجـ َتباـکـم
َـیبه٬
واخـتارـکـم ِ
َ
اصطَفاـ کُم ب ِعل ِمه  ٬وارتَضاـ کُم لغ ِ
لس ِّ

بنور ه [ ٬
بقُدر ِته ٬وأ َع َّزـکم ب ُهداه ٬و خ َّ
نور ه ] ِ
َصکم ُببرها ِنه  ٬وا ْن َت َج َبکم ِل ِ
أرضـه ٬و ُحـ َججًا عـلی َبـر ّی ِته٬
وأ َّی َدـکم
َفاء فی ِ
ِ
بروحهَ ٬
ور ِض َیکم ُخل َ
ومسـ َتو ِد عًا ِلحکـم ِته٬
وأنصا رًا لدی ِنهَ ٬
لسر ه ٬و َخ َزن ًة ِلـ ِعل ِمهُ ٬
وحفَظ ًة ِّ
داء عـلی خَـل ِقه  ٬وأعـالمًا
وحید هُ ٬
حیه  ٬وأرکانًا ل َت ِ
وتَ ِ
لو ِ
راجم ًة َ
وشـ َه َ

مـن
اهلل َ
ومنا رًا فی ِبال ِد ه ٬وأ ِد ّال َء علی ِصـرا ِطـهَ ٬ع َ
لعبا ِد هَ ٬
ـصمکم ُ
ب َعـنکم
مـن ال ِفـتَ ِن  ٬و طَـ َّه َرـکـم َ
وآم َنکم َ
ال َّز ل َِل َ ٬
مـن ال َّدن َِس  ٬وأذ َه َ

وأـکـبرتُم
یت [ و طَـ َّهرکم َتـطهیرًا ٬فَـ َعظَّمتُم َجـال لَ ُه ٬
الب ِ
َ
الر ْج َس ]أه َل َ
ِّ
ووـ کّدتُم میثاقَه  ٬وأحکَمتُم َع ْق َد
وم َّجدتُم ک َ
َشأنَهَ ٬
ـکر هَ ٬
َرمه ٬وأ ْد َمنتُم ِذ َ
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کمة
النیة  ٬و َد َعو ُتم ٕا لی َسبی ِله
بـالح ِ
ِ
السر وال َع ِ
طاع ِت ِه ون ََصح ُتم ل ُه فی ِّ
وص َبر ُتم عـلی مـا
والم
وعظة ال َح َس ِ
ِ
نة  ٬و َب َذ ل ُتم أنف َُسکم فی َمرضا ِتهَ ٬
َ
وأمـر ُتم
الصال َة  ٬وآ َتـی ُتم ال ّزـکـا َة َ ٬
أصا َبکم فی َج ِنبه ] ُح ِّبه [  ٬وأقَم ُتم ّ
حق ِجـها ِد ه  ٬حـ ّتی
بالم
المنک َِر  ٬وجا َهدتم فی ا ِ
ِ
هلل َّ
عروف  ٬ونَ َهی ُتم عن ُ
َ

ضه  ٬وأقَـم ُتم ُحـدو َد ه  ٬ون ََشـر ُتم شـرائـ َع
عو َته  ٬و َب َّین ُتم فَرا ِئـ َ
أعلَن ُتم َد َ
وسلَّم ُتم ل ُه
وصر ُتم فی َ
وس َنن ُتم ُس ّن َتهِ ٬
الر ضاَ ٬
أحکا ِمهَ ٬
ذلک من ُه ٕا لَی ّ
مـارق ٬
اغب َعـنکم
ـضی ٬
ٌ
َضاء َ ٬
فـالر ُ
ّ
وص ّدق ُتم من ُر ُسـ ِله َمـن َم ٰ
الق َ
والحق َمعکم وفـیکم
زاهق ٬
َص ُر فی حقِّکم
والال ز ُم لکم
ّ
ُّ
ٌ
ٌ
والمق ِّ
الحق ُ ٬
یـاب
وم ْع ِدنُه٬
ُ
ومنکم و ٕا لیکم  ٬وأنتم أهلُه َ
بو ِة عندکم ٬و ٕا ُ
ومیراث ال ّن ّ
هلل
طاب عندکم٬
الخلق ٕا لیکم ٬
وآیـات ا ِ
ُ
وحسابهم َعلیکم  ٬وفَص ُل ِ
ُ
الخ ِ
ِ
وأمـر ه ٕا لیکـمَ ٬مـن
ونور ه و ُبرهانُه عندکم ٬
زائمه فیکم٬
ُ
لدیکم ٬و َع ُ
ُ
ومن أ َح َّبکم فـقد
اهلل َ ٬
اهلل َ ٬
ومن عاداـ کُم فقد عا َد ی َ
واالـکم فقد وا لَی َ

فـقد
ص َم بکـم ِ
ضکم فـقد أبـغَ َ
ومن أب َغ َ
ـن اعـ َت َ
اهلل َ ٬
اهلل َ ٬
ض َ
أحب َ
َّ
وم ِ
دار
دار الفَـنا ِء ُ
الصراطُ االٔقو ُم ُ ٬
صم با ِ
أنتم ّ
ٱعتَ َ
هلل ُ ٬
َعاء ِ
هداء ِ
وشـف ُ
وش ُ
المـحفوظ ُة ٬
المخزون ُة  ٬واالٔمـان ُة َ
الموصول ُة  ٬واالۤی ُة َ
والر حم ُة َ
َ
البقا ِء ّ ٬
ومن لَم َی أ ِتکم َهلَکٕ ٬ا لَـی
َجی َ
لی ِبه النّ ُ
ُ
والباب ُ
اس َ ٬من أتاـکم ن ٰ
المبتَ ٰ

وبأمـر ه
وبـه ُتـؤمنو َن ول ُه ُت َسـلِّمو َن ٬
هلل َتـدعو َن
ا ِ
وعـلیه َتـ ُد لّو َن ِ ٬
ِ
ِ
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رشدو َن  ٬وبقَو ِله َتحکُمو َن َ ٬س َع َد َمـن واالـکـم٬
عملو َن  ٬و ٕا لی َسبی ِله ُت ِ
َت َ

وفاز َمن
فار قکم٬
وهلک من عاداـکم٬
َ
َ
وخاب من َج َح َدـکم وض َّل من َ
َ
ـن
وس ِل َم َمن َصـ ّد قَکم ٬و ُه ِ
َت َم ّس َک بکم ٬وأ ِم َن َمن لَ َجأَ ٕا لیکمَ ٬
ـد َی َم ِ
ار َمـثوا ُه ٬
صم بکمَ ٬م ِن ا َّت َبعکم َ
فالج ّن ُة َمأوا ُه َ ٬
اع َت َ
ومن خـا َلفَکم فـال ّن ُ
أسـفل
ومن َر َّد َعلیکم فی
حار َبکم ُم ٌ
شرک َ ٬
کافر َ ٬
َ
ومن َ
ِ
ومن َج َحدکم ٌ

وجـار لکـم
ـضی ٬
حیم  ٬أشه ُد أ ّن هذا
ٌ
َد َر ٍک َ
ٍ
سابق لکم فیما َم ٰ
من ال َج ِ
ونورـکم وطین َتکم واحد ةٌ  ٬طا َبت و طَـ ُه َر ت
قی  ٬وأ ّن أروا َحکم
َ
فیما َب َ
قین  ٬حـ ّتی
رشه ُم ِ
اهلل أنوا رًا ف َج َعلکم ب َع ِ
َبع ُ
ـحد َ
عض َ ٬خلَقکم ُ
ضها من َب ٍ
فج َعلکم فی
اسمه٬
ٍ
َم َّن َعلینا بکم َ ٬
بیوت أ ِذ َن ُ
اهلل أن ُتر َف َع و ُیذ ک ََر فیها ُ
َـصنا ِبـه مـن ِو الیـ ِتکم طـیبًا لخَـل ِقنا٬
و َج َعل صلَوا ِتنا َعلیکم وما خ َّ
ِّمین
ُنوبنا ٬فکُـنّا عـند ُه ُم َسـل َ
و طَهار ةً الٔنف ُِسنا ٬وتَزکی ًة لنا ٬و کَفّار ةً لذ ِ
أشـرف َمـ َح ِّل
اهلل بکـم
وم
َ
َ
بفَض ِلکمَ ٬
فـبلَغ ُ
عروفین ب َتصدی ِقنا ٕا ّیاـکـم َ ٬
ـرسلین٬
بین  ٬وأرفـ َع َد َر
مین  ٬وأعلی َم
ِ
المـق ََّر َ
المک ََّر َ
الم َ
ِ
جـات ُ
ـنازل ُ
ُ

ـطم ُع
فائق  ٬وال َی ْس ِبقُه
حیث ال َیل َحقُه
ُ
ٌ
الحق  ٬وال َیفوقُه ٌ
ٌ
سـابق  ٬وال َی َ
ـرس ٌل  ٬وال
َـبی ُم َ
مـقر ٌب وال ن ٌّ
بقی َمـل ٌَک َّ
فی ٕا دراـ ِکه طام ٌع  ٬حتّی ال َی ٰ
نـی وال فـاض ٌل  ٬وال
یق وال شهی ٌد  ٬وال
ِص ّد ٌ
ٌ
عـالم وال جـاه ٌل  ٬وال َد ٌّ
ار َعنی ٌد وال َشـیطا ٌن َمـری ٌد  ٬وال
مؤمن صال ٌح وال ِ
ٌ
فاج ٌر طا لِ ٌح  ٬وال َج ّب ٌ
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أمر کم ٬و ِعـظ ََم خَـط َِر کم٬
بین َ
خ ٌ
َلق فیما َ
ذلک شهی ٌد ٕ ٬ا ّال َع َّرفهم َجالل َة ِ
ـقامکم٬
ـدق َم
و ِک َب َر َش أ ِنکم  ٬و َتما َم
َـبات َم ِ
ـقاعد کم  ٬وث َ
ِ
نـور کمِ ٬
وص َ
ِ

وخـاص َتکم لَـدیه٬
نز َل ِتکُم ِعنده ٬و کَرام َتکم َعلیه ٬
َ
َّ
وش َر َف َم َحلِّکم َ
وم ِ
وأسرتیُ ٬أ شـه ُد
وأمی وأهلی ومالی
نز ل ِتکم منه  ٬بأبی أن ُتم ّ
وق َ
ُرب َم ِ
َ
اهلل ُ
کـافر بـ َع ُد ِّوـکـم وبـما
آمنتم ِبه ٬
وأ شه ُدـکم أنّی
مؤمن بکم وبما َ
ٌ
َ
ٌ

ـوال لکـم
ض ِ
ـ کَفَرتم ِبه ُ ٬مسـ َت ِ
بص ٌر بشأ ِنکـم وبـ َ
اللة َمـن خـا لَفکمُ ٬م ٍ
ـرب
و ٔال ولیا ِئکمُ ٬م ِبغ ٌ
ض ٔال عدا ِئکم ُ
لم َلمن سا لَمکمَ ٬ح ٌ
ومعا ٍد لهمِ ٬س ٌ
ـطیع لکـم ٬
حار َبکمُ ٬م َحق ٌِّق لمـا َحـقَّق ُتمُ ٬مـب ِط ٌل لمـا أبـطَل ُتمُ ٬م ٌ
َلمن َ
بـذ ّم ِتکم٬
ٌ
ب ِ
عارف بحقِّکمُ ٬م ِق ٌّر بـفَض ِلکمُ ٬مـح َت ِم ٌل ِلعـل ِمکمُ ٬مـح َت ِج ٌ
ٔمـر کم٬
ُمع َت ِر ٌف بکم
یابکمُ ٬م َ
ٌ
ومؤمن بـ ٕا ِ
بـر جع ِتکمُ ٬مـن َت ِظ ٌر ال ِ
ـص ِّد ٌق َ
ـر
ب ِل َد ول ِتکمِ ٬
ُمرتَ ِق ٌ
آخ ٌذ بقَو ِلکم  ٬عام ٌل ِ
جیر بکـم  ٬زا ِئ ٌ
بأمر کمُ ٬مسـ َت ٌ
ومـ َتق َِّر ٌب
شف ٌع ٕا لَی ا ِ
ُبور کمُ ٬مس َت ِ
هلل ع َّز وج َّل بکـم ُ ٬
لکم  ٬الئ ٌذ عائ ٌذ بق ِ
وم َق ِّد ُمکم أما َم طَ ِل َبتی و َحوا ِئجی و ٕا را َدتی فی ک ِّل أحوالی
بکم ٕا لیهُ ٬
ُ
وأو ِلکـم
وشاهد کم
بسرـکم و َعال ِنی ِتکم ٬
وأ موری ٬
ِ
ٌ
وغـائبکمّ ٬
ِ
مؤمن ِّ
فـیه َمـعکم  ٬وقَـلبی
ض فی َ
وم َسل ٌِّم ِ
ِ
ومف َِّو ٌ
ذلک کلِّه ٕا لیکمُ ٬
وآخ ِر کمُ ٬
اهلل دینَه
حی َی ُ
لم َ ٬
لکم ِس ٌ
ُصرتی لکم ُم َع ّد ةٌ  ٬حتّی ُی ِ
ورأیی لکم َت َب ٌع  ٬ون َ

أرضـه٬
ـم ِّک َنکم فـی ِ
بکم  ٬و َی ُر َّدـکم فی أ ّیا ِمه  ٬و ُی ِ
ظه َرـکـم ل َعـد لِه  ٬و ُی َ
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ّیت
ـو ل ُ
نت بکم و َت َو ل ُ
آم ُ
ّیت ِ
دوـکمَ ٬
َفمعکم َمعکم ال َمع َع ِّ
آخ َرـکم بما َت َ
ـبت
هلل ع َّز وجـ َّل مـن أعـدا ِئکـم ٬
ئت ٕا لَی ا ِ
أو لَکم  ٬و َب ِر ُ
الج ِ
ومـن ِ
َ
ِبه ّ
الجـاحدین لحـقِّکم٬
ّالمین لکـم ٬
زبهم الظ
والش
ّاغوت
والط
ّ
یاطین ِ
ِ
َ
َ
وح ِ
ِ
ّـین فـیکُم٬
والمارقین مـن ِو الیـ ِتکم ٬
والغـاصبین ٕال ر ِثکـم ّ ٬
الشـاـ ک َ
َ
َ

ومـن
طاع ِسواـکم ٬
رفین عنکم  ٬ومن ک ِّل َو ٍ
َ
المن َح َ
ُ
لیجة دونَکم  ٬وک ِّل ُم ٍ
ـییت عـلی
اهلل أبـدًا مـا َح ُ
ٔئم ِة ا ل َ
نی ُ
ّذین َیدعو َن ٕا لَی ال ّن ِ
اال ّ
ار  ٬فـ َث ّبـ َت َ
ور َز قـنی
وم َ
ُمــواال ِتکــم َ
وو فّـقَنی ِلـطاع ِتکمَ ٬
ـح ّبـ ِتکم ودیـ ِنکمَ ٬
ـابعین ِلـما َد َعـوتم ٕا لیـه
خیار َمـوالیکـم ال ّت
وج َعلنی من
َشفاع َتکمَ ٬
َ
ِ

آثارـکم  ٬و َی ْسل ُُک َسـبیلَکم  ٬و َیـ ْه َتدی بـ ُهداـکـم ٬
ممن َی ْق َت ُّ
ص َ
و َج َعلنی ّ
ـمل َُّک فـی َد ول ِتکـم٬
ـر فـی َر جـع ِتکم  ٬و ُی َ
و ُی ْح َش ُر فی ُز مر ِتکم  ٬و َی ِک ُّ
ـمک َُّن فـی أ ّیـا ِمکمَ ٬و َتـ ِق ُّر َعـینُه غـدًا
ـر ُف فـی عـافی ِتکم  ٬و ُی َ
و ُی َش َّ
اهلل َبـدأ
برؤی ِتکم ٬بأبی أنتم ّ
وأمی ونَفسی وأهلی ومالی َ ٬مـن أرا َد َ

ـوالی ال
ـو ّج َه بکـمَ ٬م
ومـن ق َ
ومن َو َّح َد ه ق َِب َل َعـنکمَ ٬
بکمَ ٬
َـصده َت َ
َّ
َـدرـکـم ٬
الو
ِ
دح کُن َهکم َ ٬
ُأ ْحصی ثَنا َئکم  ٬وال أبل ُغ َ
صـف ق َ
ومن َ
من َ
الم ِ
اهلل
ٔبـرار  ٬و ُحـ َج ُج
ار ِ ٬بکـم فَـتَح ُ
وأنتم ُ
الجـب ِ
ٔخیار  ٬و ُهدا ةُ اال ِ
نور اال ِ
ّ
ـماء أن َتـقَع عـلَی
وبکم ُینَ ِّز ُل الغ َ
وبکم ُی ِ
مس ُک ّ
َیث ِ ٬
وبکم َیخ ِت ُم ِ
ِ
الس َ

ـر  ٬و ِعـندکم مـا
کش ُ
ـم و َی ِ
ـف ال ُّ
وبکم ُینَف ُِّس ال َه َّ
رض ٕا ّال ب ٕا ذ ِنه ِ ٬
ا ٔال ِ
ض َّ
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ٔمین
َن َز لَت ِبه ُر سلُه ٬و َه َبطَت ِبه مالئک ُته ٬و ٕا لی ج ِّدـکم ُب ِع َ
الر و ُح اال ِ
ث ّ
)و اـگر امی رالمؤمنین defg
ث
 cرا زیارت میکنی بگـو :و ٕا لی
َ
أخـیک ُبـ ِع َ
العالمین  ٬طَأ ط ََأ کـ ُّل
من
اهلل ما لَم ُی ِ
الر ُ
َ
ؤت أحدًا َ
وح اال ُ
ٔمین ( ٬آتاـکم ُ
ُّ
ار
شریف َ
ٍ
لش َر ِفکم  ٬و َبـخَع کـ ُّل ُمـ َتک َِّب ٍر لطـاع ِتکم ٬وخَ َ
جـب ٍ
ـضع کـ ُّل ّ
وفـاز
بـنور کم٬
رض
لفَض ِلکم ٬و ذَ َّل کـ ُّل شـی ٍء لکـم ٬
َ
وأشـرق ِ
َت ا ٔال ُ
ِ
َ
ـحد
الر
ضـوان  ٬وعـلی َمـن َج َ
ِ
الفائزو َن ِبو الی ِتکم ٬بکم ُیسـل َُک ٕا لَـی ّ
وأمـی ونَـفسی وأهـلی ومـالی ٬
ِو الی َتکم َغ َ
حمن  ٬بأبی أنتم ّ
ض ُ
الر ِ
ب ّ

وأسماؤـکـم فـی ا الٔسـما ِء  ٬وأجسـا ُدـکـم فـی
اـکرین ٬
ـکرـکم فی ال ّذ
ُ
َ
ِذ ُ

وآثارـکـم
فوس ٬
وأرواحکم فی اال
االٔجسا ِد ٬
ُ
ُ
ٔرواح  ٬وأنف ُُسکم فی ال ّن ِ
ِ
أحلی أسما َئکم  ٬وأـکر َم أنف َُسکم٬
القبور  ٬فما
وقبورـکم فی
ۤثار ٬
ُ
ِ
فی اال ِ
ٰ
نـور ٬
َـالمکم
وأعظم َش أنَکم  ٬وأج َّل َخط ََرـکـم ٬
وأوفـی َعـه َدـکـم ٬ک ُ
ٌ
َ
ٰ
َـیر  ٬وعـاد ُتکم
ووصـی ُتکم ال ّت
وأمـرـکـم ُر ْشـ ٌد ٬
ٰ
ّ
ـقوی  ٬وفـعلُکم الخ ُ
ُ
فـق ٬
الحـق
وش أنُکـم
ـجیـ ُتکم الکـر ُم َ ٬
والص ُ
والر ُ
ُّ
ّ
ا ٕال حسا ُن َ ٬
وس ّ
ـدق ِّ
َیر کُـنتم
لم ِ
وح ٌ
ور أ ُیکم ِع ٌ
تم َ ٬
کم و َح ٌ
وقَو لُکم ُح ٌ
لم و َحز ٌم ٕ ٬ا ن ذُـ ِک َر الخ ُ

ومـنتَهاه  ٬بأبـی أنـتم و اُ ّمـی
وم ِ
ومأوا ُه ُ
ـعدنَه َ
أو لَه وأصلَه وفَـر َعه َ
ّ
ُ
وبکـم
أص ُ
ونَفسی َ ٬
کیف ِ
ف ُح َ
سن ثَنا ِئکم  ٬وأ حـصی جـمی َل بـال ِئکم ِ ٬

ُروب  ٬وأن َقذَنا مـن َشـفا
من ال ُّذ ِّل  ٬وف ََّر ج َعنّا غ ََم ِ
اهلل َ
أخر َجنا ُ
رات الک ِ
َ
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بـمواال ِتکـم
ُج ُر ِف ال َهل ِ
ار  ٬بأبی أنـتم ّ
َکات َ
ومن ال ّن ِ
وأمـی ونَـفسی ُ ٬
اهلل َمعا ِل َم دی ِننا ٬وأصلَ َح ما کا َن ف ََسد من دنیانا ٬وبـمواال ِتکـم
َعلَّمنا ُ
ـقب ُل
ت ال ّنعم ُة وٱئـتَل ِ
ت الکَ ِلم ُة و َعظ َُم ِ
تَ َّم ِ
َفت الفُـرق ُة  ٬وبـمواال ِتکـم ُت َ
الر فـیع ُة ٬
الواجـب ُة  ٬وال ّد َر
ـو ّد ُة
المـفتَ َر ض ُة ٬
ُ
ِ
ُ
الم َ
ولکـم َ
الطّاع ُة ُ
جـات ّ
هلل عـ َّز وجـ َّل  ٬والجـا ُه
المـعلو ُم عـند ا ِ
المـحمو ُد  ٬والمـقا ُم َ
والمقا ُم َ
َ
لت
الکبیر ٬
والشأ ُن
العظیم ٬
ّ
ّ
آمـنّا بـما أنـ َز َ
المقبول ُة  ٬ر َّبـنا َ
ُ
والشفاع ُة َ
ُ

ـز ْغ قُـلوبَنا َبـع َد ٕا ذ
الش
الر سو َل فاـکتُبنا َمع ّ
َ
اهدین  ٬ر َّبـنا ال ُت ِ
وا َّت َب ْعنا ّ
اب  ٬سـبحا َن ر ِّبـنا ٕا ن
ب لنا من ل ُدنک رحم ًة ٕان َّک َ
الو ّه ُ
َه َدیتَنا و َه ْ
أنت َ

هلل ع َّز وج َّل ذُنوبًا
هلل ٕا ّن بینی
وبین ا ِ
ولی ا ِ
َ
ـکا َن َو ع ُد ر ِّبنا َلمفعوالً ٬یا َّ
سر ه  ٬واستَرعاـکم
ال َیأتی َعلیها ٕا ّال ِر ضاـکم ٬
ِّ
فبحق َم ِن ٱئ َت َم َنکم علی ِّ
أمر خَل ِقه  ٬وق ََر ن طـا َع َتکم بـطاع ِته ّ ٬لمـا اسـتَو َهبتم ذُنـوبی ٬و کُـنتم
َ
ومن َعـصاـکـم
اهلل َ ٬
ُشفَعائی  ٬ف ٕانّی لکم مطی ٌع َ ٬من أطا َعکم فقد أطا َع َ

ض
ضکم فقد أبـغَ َ
ومن أب َغ َ
أح َّبکم فقد َ
ومن َ
اهلل َ ٬
اهلل َ ٬
ب َ
أح َّ
فقد َعصی َ
بـیته
وأهـل
ـحم ٍد
اهلل  ٬اللّ ُه ّم ٕانّی لَو َو َج ُ
ِ
َ
أقر َب ٕا لیک من ُم ّ
ِ
َعاء َ
دت ُشف َ
ـبت لَـهم
ِّهم ا لّذی أو َج َ
ٔبرار  ٬ل َج َعلتُهم ُشفَعائی  ٬فبحق ُ
ٔئم ِة اال ِ
اال ِ
ٔخیار اال ّ
العـارفین بـهم وبـحقِّهم  ٬وفـی
ملة
َعلیک ٬
َ
دخلَنی فی ُج ِ
أسألک أن ُت ِ
َ
اهلل عـلی
الر
بشفاع ِتهمٕ ٬انّک
ُز مر ِة
المرحومین َ
َ
َ
احمین  ٬وصـلّی ُ
ُ
أرحم ّ

عم الوکی ُل ".
وسل َّم ]تسلیمًا [ کثیرًاَ ٬
اهلل و ِن َ
سبنا ُ
حم ٍد وآ لِه َ
وح ُ
ُم ّ
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 cاز دعاهای معروفی است که بسیاری
دعای عرفه امام حسین defg
از مصنّفین کتابهای دعا و زیارت مانند کـفعمی در "البـلد االمـین" و
سید ابن طاووس در "اقـبال االعـمال" و "مـصباح الزائـر" آن را ذـکـر

نمودهاند .در حاشیه "البلد االمین") (1از سید رضـی الدیـن عـلی بـن
طاووس در کتاب "مصباح ال زائر" نقل شـده است کـه" :بشـر و بشـیر
 hعـصر
ijkl
اسدی روایات کردهاند که حسین بن علی بن ابی طـالب
روز عرفه با حالت خشوع و تواضع از خیمهاش خارج شد و آرام آرام
قدم برمیداشت تا ایـن کـه او و گـروهی از اهـل بـیت و فـرزندان و
دوستانش در سمت چپ کوه )جبل الرحـمه( رو بـه قـبله ایسـتادند٬
سپس امام defg
 cمانند فقیری که درخواست غذا میکند دستانش را در

برابر صورتش بلند کرد" سپس دعاء را ذـکر کرده است .ما دعای عرفه
را از "البلد االمین" کفعمی نقل مینماییم:
ال علمی ٬بیروت ٬چاپ ّاو ل1418 ٬هـق.
ال مین ٬کفعمی ٬ص ٬352مؤسسة ا ٔ
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لیس لقـضا ِئ ِه دافـ ٌع  ٬وال ل َعـطا ِئ ِه مـان ٌع  ٬وال
"الحـم ُد ِ
هلل ا لّـذی َ
البـدائـع ٬
أجـناس
َـطر
ـکصن ِع ِه ُصن ُع
ُ
َ
صانع َ ٬
وهو الجوا ُد الواسـ ُع  ٬ف َ
ِ
ٍ
علیه ال ّطـالئ ُع  ٬وال َتـضی ُع عـند ُه
خفی ِ
وأتقن ِبحکم ِت ِه ّ
َ
الصنائ َع  ٬وال َت ٰ
ضـارع ٬
وراحـم کـ ِّل
قـانع ٬
ورائش ک ِّل
صانع ٬
دائع  ٬جازی ک ِّل
ُ
الو ُ
ُ
َ
ٍ
ٍ
ٍ

وات
ـاطع ٬
والکتاب
نافع
وهـو للـ ّد َع ِ
ور ّ
الجـامع بـال ّن ِ
ُم ِ
َ
ِ
نز ُل َ
الس ِ
ِ
الم ِ
بابر ِة قـام ٌع  ٬فـال ٕا ل َه
بات داف ٌع ولل ّد
ِ
سام ٌع  ٬و ِللک ُُر ِ
رجات راف ٌع  ٬و ِلل َج ِ
البـصیر
السـمی ُع
ولیس کـمث ِله شـی ٌء ٬
ـعد لُه ٬
َیر ه وال
شیء َی ِ
وهـو ّ
َ
َ
ُ
َ
غ ُ

لیک ٬
قـدیر  ٬اللّـ ُه ّم ٕا نّـی
وهو علی ک ِّل شـی ٍء
أرغب ٕا َ
الل ُ
ُ
َبیر َ ٬
ٌ
ّطیف الخ ُ
وأشــه ُد
ـر ّد ی  ٬ابـ َت َدأتَنی
ربـی ٬و ٕا َ
ـقر بأن َ
بوبی ِة َ
ّک ّ
بـالر ّ
ُّ
لیک َم َ
لک ُ ٬م ٌّ

ثـم
بـ ِنعم ِت َک قَـب َل أن أـکـو َن شـیئًا َمـذکو رًا ٬خـلَق َتنی َ
ـراب ّ ٬
مـن ال ّت ِ
ـنین ٬
هور
نون
أسکَن َتنی اال
ِ
والس َ
ّ
الم ِ
َ
واختالف ال ُّد ِ
یب َ
ٔصالب  ٬آمنًا َلر ِ

المـاضیة
ـام
فلَم َ
ِ
لب ٕا لی َر ِح ٍم فی َتـقا ُد ٍم َ
أز ل ظاعنًا من ُ
ص ٍ
مـن ا ٔال ّی ِ
لی
ُرون
ِ
والق ِ
الخالیة  ٬لَم تُ ِ
خر ْجنی َلرأف ِتک بی و لُط ِفک لی و ٕا حسـا ِنک ٕا َّ
ُفر  ٬ا لّذین نَقَضوا َعـه َد ک و کَـ َّذبوا ُر سـلَک  ٬لکـنّک
فی َد ِ
أئم ِة الک ِ
ولة ّ

وفـیه
مـن ال ُهـدی ا لّـذی له َی ّسـرتَنی ٬
ِ
ـبق لی َ
أخـر جتَنی للّـذی َس َ
َ
ـوابـغ ِنـ َع ِمک٬
وس
ذلک َرأف ًة بی ٬
َبل َ
َ
بجمیل ُصـن ِعک َ
ِ
أنشأتَنی ٬ومن ق ِ
ِ
ُـلمات ثـالث  ٬مـن
منی  ٬وأسکَنتَنی فی ظ
فابتَ َد َ
ٍ
نی ُی ٰ
عت خَلقی من َم ٍّ
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شهدنی خَـلقی ٬و لَـم َتـج َع ْل لی شـیئًا مـن
وج ٍ
َحم و َد ٍم ِ
لد  ٬لَم ُت ِ
َبین ل ٍ
تامًا َسـو ّیًا٬
من ال ُهدی ٕا لی ال ّدنیا ّ
أخر ج َتنی للّذی َس َبق لی َ
أمری ّ ٬
ثم َ
مـن ال ِغـذا ِء لَـبنًا َمـر ّیًا٬
هد طف ً
الم ِ
ور َز قـ َتنی َ
ال َ
ص ّبیًاَ ٬
و َح ِفظ َتنی فی َ
ـم ٬
الح
عـلی
َفت
و َعـط َ
الر ِ
ـواضـن  ٬و کَـفَّل َتنی اال ّٔم ِ
قـلوب َ
واح َ
َ
ـهات ّ
ِ
َّ

ـقصان ٬
مـن ال ّز یـاد ِة وال ُّن
َال َتنی مـن ط
وک َ ٔ
وسـلَّم َتنی َ
ِ
َـوارق الجـا ِّن َ ٬
ِ

بـالکالم ٬
َلت نـاطقًا
رحـیم یـا
َیت یا
رحـم ُن  ٬حـ ّتی ٕا ذا اسـ َتهل ُ
ف َتعا ل َ
ُ
ٰ
ِ
عـام  ٬حـ ّتی ٕا ذا
ور َّبی َتنی زائدًا فی ک ِّل
وأتم َ
نعام َ ٬
َ
مت َّ
ٍ
علی َسواب َغ ا ٕال ِ

علی ُح ّج َتک بأن أل َهـم َتنی
َت ِم َّرتی ٬
َ
طرتی  ٬واع َت َد ل ْ
اـک َت َمل ْ
أوجبت َّ
َت ِف َ
أت فـی
ور َّو عـ َتنی
بـعجائب ِحکْـم ِتک  ٬وأیـقَظ َتنی ِلـما ذ ََر َ
عرف َتکَ ٬
َم ِ
ِ
وذـکـر ک٬
کـر ک
وأرضک مـن
سما ِئک
َـبه َتنی ُ
ِ
ِ
لش ِ
بـدائـع خـل ِقک  ٬ون َّ
ِ
بـه رسـلُک٬
علی طاع َتک وعبادتَک  ٬و َف َّهم َتنی مـا
وأو َج َ
جـاء ت ِ
َ
بت َّ

ذلک بـ َعو ِنک
عـلی فـی
نت
جـمیع َ
ومـنَ َ
و َی َّس َ
رت لی تَ ُّقب َل َمرضا ِتکَ ٬
َّ
ِ
ض لی یا ٕا لهی نعم ًة دو َن
ری  ٬لَم تَ ْر َ
ثم ٕا ذ َخلَق َتنی من ُح ِّر الثّ ٰ
و لُط ِف َک ّ ٬
ُ
بـمنِّک
وص
أنـواع
ور َزقتَنی مـن
ِ
المـعاش ُ ٬
أ خریَ ٬
یـاش َ ٬
الر ِ
ِ
ـنوف ّ
ِ
عـلی
مت
علی  ٬و ٕا حسا ِنک
أتـم َ
لی  ٬حـتّی ٕا ذا َ
َّ
القدیم ٕا َّ
ٔعظم َّ
ِ
العظیم اال ِ
ِ
وجـرأتـی
وص َر َ
فت عنّی ک َّل ال ِّنـق َِم  ٬لَـم َیـم َن ْعک َجـهلی ُ
َ
جمیع ال ِّن َع ِم َ

لدیک ٬
وو فَّـقتَنی لمـا ُیـز لِفُنی
َ
قر ُبنی ٕا لیکَ ٬
َعلیک ٬أن د لَلتَنی ٕا لی ما ُی ِّ
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ف ٕا ن َد عو ُتک أ َجب َتنی ٬و ٕا ن سأل ُتک أعـطی َتنی ٬و ٕا ن أ طَـع ُتک َشکَـر َتنی٬
لی ٬
و ٕا ن َشکَر ُتک ِز د َتنی  ٬ک ُّل ذلک ٕاـکما ٌل الٔن ُع ِمک
عـلی و ٕا حسـا ِنک ٕا َّ
َّ

أسـماؤ ک٬
مـجید َ ٬تـ َق ّد َست
حمید
عید
ُ
ٍ
ٍ
بد ٍ ٔی ُم ٍ
فسبحانَک ُسبحانَک من ُم ِ
ُ
ُ
أی
و َعظ َُمت ُ
فأی ِن َع ِمک یا ٕا لهی أ حـصی عـددًا و ِذـکـرًا ٬أم ُّ
آالؤ کُّ ٬
حصیها العـا ّد و َن ٬
َعطایاک أقو ُم بها ُشکرًا ٬وهی یا ِّ
أـکثر من أن ُی َ
رب ُ

مـن
فت و َد َر َ
ص َر َ
أت عـ ّنی اللّـ ُه ّم َ
ثم ما َ
أو َیبلُ َغ ِعلمًا ب َها الحافظو َن ّ ٬
والس ّر ا ِء  ٬فأنا أشـه ُد یـا
العافیة
من
ِ
ض ِّر وال َّ
ال ُّ
مما ظَ َهر لی َ
َّ
أـکثر ّ
ض ّر ا ِء ُ
صـریح
وخـالص
مات َیـقینی ٬
ٕا لهــی
ـقد َعـ َز ِ
بـحقیقة ٕا یـمانی ٬و َع ِ
ِ
ِ
ِ
نـور َبـصری٬
ـالئق َمـجاری
وباطن َم
تَوحیدی ٬
کنون َ
ِ
ِ
ضمیری ٬و َع ِ
ِ
مـارن
سارب نَفسی ٬و خَـذاریـف
فحة َجبینی ٬و خ ُُر ِق َم
ص ِ
وأساریر َ
ِ
ِ
ِ
َتای ٬
ت
وم
وأطبق ْ
ض َّم ْ
َت ِ
ماخ َسمعی ٬وما َ
ِع ْرنینیَ ٬
علیه َشـف َ
َ
ِ
سارب ِس ِ

نابت أضراسـی٬
و َح
وم ِ
غر ِز َحنَ ِ
رکات ِ
ِ
ک فَمی و َفکّیَ ٬
لفظ لسانیَ ٬
وم َ

ـبائل
وح ِ
ومشربیِ ٬
ومسا ِغ َمطعمی َ
َ
مالة أ ِّم َرأسی  ٬وبُـلو ِغ فـار ِغ َح ِ
یاط
صدری ٬
بل َوتینی  ٬و ِن ِ
ُعنقی  ٬وما اشتَ َم َل ِ
ور َ
علیه ُ
تام ُ
وحمائل َح ِ
ِ
راسیف أضـالعی ٬
حجاب قَلبی ٬وأفال ِذ حواشی ک َِبدی ٬وما َح َوته َش
ُ
ِ
وأطراف أنا ِملی ٬و لَحمی و َد مـی
بض عوا ِملی٬
ِ
قاق َم ِ
ِ
فاصلی  ٬وقَ ِ
وح ِ
ومـخّی و ُعـروقی
َ
َـصبی و ِعـظامی ُ
ـصبی وق َ
وشـعری و َب َشـری و َع َ
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ّت
وار حی  ٬وما ان َت َسج علی َ
ذلک أ ّیا َم ِر ضـاعی  ٬ومـا أقَـل ِ
وجمیع َج ِ
ِ
ـرکات رکـوعی
ح
و
کـونی٬
س
و
َتی
ظ
ق
ـ
ی
و
َــومی
ن
و
٬
ی
ن
مــ
رض
ْ
ّ
ِ
ا ٔال ُ
َ
َ
َ ُ
حـقاب لَـو
ٔعصار وا ٔال
دت َم َد ی اال
لت واج َت َه ُ
حاو ُ
وسجودی ٬أن لَو َ
ُ
ِ
ِ
ُ
ذلک ٕا ّال
َعت َ
أنـع ِمک  ٬مـا اسـ َتط ُ
کر واح َد ٍة مـن ُ
ُع ِّمر ُتها ٬أن أ َؤ ِّد َی ُش َ

َنآء طارفًا َعتیدًا ٬أ َجل
َبم ِّنک المو َج ِ
کر ک أبدًا جدیدًا ٬وث ً
علی ِبه ُش َ
ب َّ
ـدی أنـعا ِمک
و لَو َح َر ُ
صت أنا وٱلعآ ُّد و َن مـن أنـا ِمک ٬أن ن ِ
ُـحص َی َم ٰ
ّـی ذلک
أمدًاَ ٬ه َ
أحصیناه َ
صرناه َعددًا ٬وال َ
سا ِل ِفه وآ ِن ِفه ٬ما َح َ
یهات أن ٰ
ـادق  ) :و ٕا ن َتـ ُع ّد وا ِنـعم َة
َ
اطق وال َّنب ِأ ّ
خب ُر فی ِ
الم ِ
الص ِ
کتابک ال ّن ِ
وأنت ُ

أنـبیاؤ ک
نـباؤ ک  ٬و َبـلَّغَت
ُ
ص َد ق کـتا ُبک اللّـ ُه ّم و ٕا ُ
ا ِ
هلل ال تُحصوها ( َ ٬
عت لها وبـها مـن دیـ ِنک٬
وحی َک َ ٬
وش َر َ
ورسلُک ما أن َز َ
لت علیها من ِ
وو سـعی٬
وجـ ّد یَ ٬
َیر أنّی یا ٕا لهی أشه ُد بـ َجهدی ِ
ومـبل َِغ طـاقتی ُ
غ َ
هلل ا لّذی لَم َی ّت ِخذ ولدًا فیکو َن َمـوروثًا٬
وأقو ُل مؤمنًا موقنًا ٬ألحم ُد ِ

من ال ُّذ ِّل
شریک فی
و لَم یکُن ل ُه
ٌ
ِ
ولی َ
الملک ُفیضا َّد ه فیما اب َت َد ع ٬وال ٌّ

اهلل
ُفیر ِف َد ه فیما َصـ َنع  ٬فسـبحان ُه سـبحان ُه لَـو کـان فـیهما آلهـ ٌة ٕا ّال ُ
مد  ٬ا لّذی لَم َی ِلد و لَـم
هلل
لف ََسدتا وتَ َفطَّرتا ٬سبحا َن ا ِ
الص ِ
الواحد اال ِ
ِ
ٔحد ّ

هلل َحمدًا ُیعاد ُل َحـم َد مـالئک ِته
یو لَد ٬و لَم َیکن ل ُه کفُوًا أح ٌد  ٬ألحم ُد ِ
خـاتم
ـحم ٍد
رس َ
قر َ
لین  ٬وصلَّی ُ
الم َ
ـیر ِته ُم ّ
اهلل عـلی ِخ َ
بین  ٬وأنبیا ِئه ُ
ُ
الم َّ
ِ
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وسـلَّم ".آن گـاه امـام defg
c
بین الط
المخ ِل َ
َ
ین وآ ِله الط ّّی َ
ال ّن ّبی َ
صین َ
ّاهرین ُ

شروع به درخواست کردن از خداوند نـمود و بسـیار دعـا کـرد و در
أراک ٬
أخشاک کأنّـی
حالی که اشک میریخت گفت" :اللّ ُه ّم اج َعلنی
َ
َ
وخـر لی فـی قـضا ِئک٬
عصی ِتکِ ٬
بـم ِ
وأس ِعدنی بـ َتقو ٰیک ٬وال ُتشـ ِقنی َ
ُ
تأخیر مـا
َّرت  ٬وال
حب َتعجی َل ما أ خ َ
وبار ک لی فی َق َد ِر ک  ٬ح ّتی ال أ َّ
ِ
َ
خـالص
والیقین فی قَلبی  ٬وا ٕال
لت  ٬اللّ ُه ّم اج َع ْل ِغنائی فی نَفسی ٬
َع َّج َ
َ
َ

ومـ ِّتعنی
والبـصیر ةَ فـی دیـنیَ ٬
ـور فـی َب َ
ـملی  ٬وال ّن َ
ـصری َ ٬
فـی َع َ

وانـصرنی عـلی
َین مـ ّنی ٬
بجوارحی٬
واجع ْل َسمعی َ
َ
َ
ُ
وب َ
صری الوارث ِ
ـر بـذلک َعـینی  ٬اللّـ ُه ّم
وأرنی فیه ثاری َ
وم ِ
َمن ظَلَمنیِ ٬
آر بـی  ٬وأ ِق َّ
واخسأ َشـیطانی٬
ف کُربتی  ٬واس ُت ْر َعورتی  ٬واغ ِف ْر لی خطیئَتی ٬
اـکش ْ
ِ
َ
ُک ِر هانی  ٬واج َع ْل لی یا ٕا لهی ال َّد رج َة ال ُعلیا فی اال ِۤخر ِة وا ُٔال ولی٬
وف َّ

ولک الحـم ُد
لک الحم ُد کما َخلَق َتنی  ٬فـ َج َعل َتنی سـمیعًا بـصیرًاَ ٬
اللّ ُه ّم َ
کـنت عـن خَـلقی
ـکما َخلَق َتنی  ٬ف َج َعل َتنی خَلقًا َسو ّیًا رحم ًة بی  ٬وقـد
َ
ـنت
أنشأ َتـنی
رب بـما َ
فأحس َ
رب بما َب َرأتَنی ف َع َّد َ
َ
ـطرتیِّ ٬
غنیًاِّ ٬
ّ
لت ِف َ
َالتَنی
رب بما ک َ ٔ
أحس َ
لی وفی نَفسی عافَیتَنیِّ ٬
رب بما َ
صورتیِّ ٬
َ
نت ٕا َّ

علی ف َهدیتَنیَ ٬ر ِّب بما أو لَیتَنی ومـن کـ ِّل
أنع َ
رب بما َ
ووفَّقتَنیِّ ٬
مت َّ
رب بـما أغـنَیتَنی
وسـقَیتَنیِّ ٬
رب بـما أطـ َعمتَنی َ
َــیر أعـطیتَنیِّ ٬
خ ٍ
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ـتر َک
رب بما أ َعن َتنی وأع َز ز َتنیِّ ٬
وأق َنی َتنیِّ ٬
ألبس َتنی مـن ِس ِ
رب بما َ

وآل
الصافی  ٬و َی َّس َ
ّ
ـحم ٍد ِ
رت لی من ُصـن ِعک الکـافی  ٬صـ ِّل عـلی ُم ّ
ـام ٬
وص
حم ٍد  ٬وأ ِعـ ّنی عـلی َب
ِ
هـور ُ
ـوآئق ال ّد ِ
ِ
ُم ّ
ـروف اللّـیالی وا ٔال ّی ِ

شـر مـا َیـعم ُل
ون َِّجنی من
أهوال ال ّدنیا و ک ُُر ِ
ِ
بات اال ِۤخـر ِة  ٬واـکـ ِفنی َّ
أحـذر فَـ ِقنی٬
أخاف فاـکـ ِفنی  ٬ومـا
رض  ٬اللّ ُه ّم ما
ُ
ُ
الظّالمو َن فی ا ٔال ِ
فاحر سنی  ٬وفـی َسـفَری فـاحفَظنی  ٬وفـی أهـلی
وفی نَفسی ودینی ُ
فـبار ک لی  ٬وفـی نَـفسی فَـذ لِّلنی٬
ومالی فَاخلُفنی ٬وفیما َر َز قـ َتنی
ِ
فسـلِّمنی٬
شـر
ِّ
نس َ
الجـن وا ٕال ِ
أعـی ِن ال ّن ِ
وفـی ُ
ـاس فَـ َعظ ِّْمنی  ٬ومـن ِّ

وبع َملی فـال َتـب َت ِلنی٬
وبذُنوبی فال تَف َ
خزنی َ ٬
ضحنی َ ٬
ریرتی فال تُ ِ
وبس َ
َیر َک فال َت ِکلنیٕ ٬ا لهی ٕا لی َمـن َت ِکـلُنی٬
عمک فال تَسلُبنی ٬و ٕا لی غ ِ
و ِن َ

سـتضعفین لی
الم
ٕا لی
قریب َفیق َط ُعنی ٬أم ٕا لی ٍ
َ
بعید َفی َت َج َّه ُمنی ٬أم ٕا لی ُ
ٍ

لیک غُربتی و ُبع َد داری ٬و َهوانـی
لیک أمری ٬أشکو ٕا َ
وم ُ
َ
وأنت َر ّبی َ
ض َبک  ٬فـ ٕا ن لَـم تکُـن
علی غَـ َ
علی َمن َملَّک َته أمریٕ ٬ا لهی فال تُح ِلل َّ
ُ
َیر أ ّن عافیتَک أوسـ ُع لی٬
غ َِض َ
علی فال أبالی ] ِسواک [ ُ ٬سبحانک غ َ
بت َّ
ـموات ٬
والس
رض
جهک ا لّذی
ُ
أشـرقَت له ا ٔال ُ
ّ
بنور َو ِ
فأسئلُک یا ِّ
رب ِ
َ
ـرین  ٬أن ال
و کُشفَت ِبه الظ
ُ
وصـلَح ِ
لیـن واال ِۤخ َ
أمـر اال ّٔو َ
ّـلمات َ ٬
بـه ُ

ـرضی
تبی حـتّی َت
نز َل بی سخطَک  ٬لک ُ
تُمیتَنی علی ِ
غضبک ٬وال تُ ِ
ٰ
الع ٰ
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ـیت
شعر
لد
قَب َل َ
ذلک  ٬ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
والب ِ
الب ِ
أنت َّ ٬
والم ِ
الحرام َ
الحرام َ
رب َ
ِ
ِ
اس أمنًا ٬یـا َمـن َعـفا عـن
الب َرـکةَ ٬و َج َعل َت ُه لل ّن ِ
العتیق  ٬ا لّذی أحلَل َت ُه َ
ِ
ـعماء بـفَض ِله ٬یـا َمـن أعـطَی
بحل ِمه ٬یا َمن أسـب َغ ال َّن
ّنوب ِ
عظیم الذ ِ
َ
ِ

الجزی َل بکر ِمه ٬یا ُع َّدتی فی ش َّدتی  ٬یـا صـاحبی فـی َو حـ َدتی  ٬یـا
َ
بـراهـیم
عمتی ٬یا ٕا لهی و ٕا ل َه آبـائی ٕا
َ
ولیی فی ِن َ
ِغیاثی فی کُر َبتی  ٬یا ّ
ورب َجبرئی َل ومیکائی َل و ٕا سـرافـی َل ٬
ویعقوب ٬
سحاق
و ٕا سماعیل و ٕا
َ
َّ
َ
ـوریة
جبین  ] ٬و [ ُمـن ِّز َل ال ّت
خـاتم
ـحم ٍد
ِ
المـن َت َ
النـبی َ
َّ
ین وآ ِلـه ُ
ّ
ورب ُم ّ
ِ

والقـرآن
وم َن ِ ّز َل کـهیعص و طٰـه و ٰیس
ُرقان ُ ٬
ِ
بور والف ِ
نجیل وال ّز ِ
وا ٕال ِ
بـی
المذاهب فـی ِسـع ِتها ٬و َت
عیینی
الحکیم َ ٬
ُ
أنت کَهفی َ
ُ
حین ُت ِ
ـضیق َ
ِ

الهـالکین  ٬وأنت ُمـقی ُل
مـن
حبها ٬و لَو ال َر حم ُتک لک ُ
ا ٔال ُ
َ
ُـنت َ
رض ُبر ِ
ـؤ ِّیدی
ـفضوحین ٬
الم
ای
وأنت ُم َ
َ
ُ
َ
ستر ک ٕا ّی َ
لکنت مـن َ
َعثرتی  ٬ولو ال ُ

ُوبین  ٬یـا
ای لک ُ
المـغل َ
ُنت َ
َصر ک ٕا ّی َ
بالنّ ِ
مـن َ
صر َعلی أعدائی ٬و لَو ال ن ُ
َت
فعة فأولیا ئُه بع ِّز ه َیع َت ّز و َن  ٬یا َمن َجـ َعل ْ
والر ِ
َمن خ َّ
َفسه ُّ
َص ن َ
بالس ِّ
مو ِّ
ـعلم
الم ُ
الم َذ ل ِّة علی أعنا ِقهم  ٬ف ُهم من َسطَوا ِته خـائفو َن َ ٬ی ُ
نیر َ
لَه ُ
لوک َ
بـه االٔزمـن ُة
الص
َـیب مـا تَأتـی ِ
ٔعی ِن وما ُتـخفی ّ
ـدور  ٬و غ َ
ُ
خائن َة اال ُ
هو  ٬یا
هور  ٬یا َمن ال َیعل َُم ک َ
هو  ٬یا َمن ال َی ُ
وال ُد ُ
هو ٕا ّال َ
علم ما َ
هو ٕا ّال َ
َیف َ

وسـ َّد
هو  ٬یا َمن ک ََبس ا ٔال َ
رض عـلَی المـا ِء َ ٬
َمن ال َی ُ
علمه ٕا ّال َ
علم ما َی ُ
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المـعروف ا لّـذی ال
بالسما ِء  ٬یا َمن ل ُه أـکر ُم االٔسـما ِء  ٬یـا ذا
ِ
واء ّ
ال َه َ

مـن
لیوس َ
ف فی ِ
َین َق ِط ُع أبدًا ٬یا ُمقَ ِّی َ
ـخر َجه َ
البلد القَـف ِْر ُ
ْب ُ
وم ِ
الرـ ک ِ
ض َّ
أن
ب  ٬وجاعلَه َبع َد ال ُعبود ّی ِة َمـ ِلکًا ٬یـا را َّد ه عـلی َی
ـعقوب َبـع َد ِ
َ
ال ُج ِّ

ـلوی عـن
کظیم  ٬یـا
فهو
َ
کـاشف ال ُّ
ابی َّ
من ُ
ضت َعیناه َ
والب ٰ
ٌ
الح ِ
ـر َ
زن َ
َ
ض ِّ

مر ه٬
مس َک َی َد ی ٕا
َبح ِ
وم ِ
وب ُ ٬
َ
أ ّی َ
ٱبنه َبع َد ِک َب ِر ِس ِّنه وفَنا ِء ُع ِ
براهیم عن ذ ِ
َریا ف ََو َهب لَه َیحیی ٬و لَم َی َد ْع ُه فَـردًا وحـیدًا ٬یـا
جاب ل َزـ ک ّ
یا َم ِن اس َت َ
حر َلبـنی ٕا سـرائـی َل
الح ِ
طن ُ
وت  ٬یا َمن َفلَق َ
الب َ
أخر َج یون َُس من َب ِ
َمن َ

الر یـا َح
غر َ
قین  ٬یا َمن َ
فأنجاهم ٬و َج َعل فرعو َن وجنو َد ه ِمن ُ
أرس َل ّ
الم َ
ین َی َد ی َر حم ِته ٬یا َمن لَم َیع َج ْل علی َمن عصا ُه من خَل ِقه٬
ُم َب ِّش ٍ
رات َب َ

طول ال ُجحو ِد وقد غَـ َد وا فـی نـعم ِته٬
بعد
الس َحر ةَ من ِ
یا َمن اس َتن َق َذ ّ
ِ
َیر ه ٬وقد حا ُّد وه ونا ُّد وه وک َّذبوا ُر سلَه  ٬یـا
یأـکلو َن رز َق ُه و َی ُ
عبدو َن غ َ
حین
دائم ال نَفا َد َ
حی َ
دیء  ٬یا بدی ُع ال ِن َّد لک  ٬یا ُ
اهلل یا ُ
ُ
لک  ٬یا ُّ
اهلل یا َب ُ
َفس بما ک ََس َبت  ٬یا
هو ٌ
حی  ٬یا ُم ِ
قائم علی ک ِّل ن ٍ
وتی  ٬یا َمن َ
حی َی َ
الم ٰ
ال َّ
ضحنی٬
ـحر منی ٬و َعـظ َُمت خَـطیئَتی فَـلَم َیـف َ
َمن ق َّل ل ُه ُشکری فلَم َی ِ
المعاصی فلَم َیش َهرنی ٬یا َمن َح ِفظَنی فـی ِصـغَری  ٬یـا
َ
ورآنی علَی َ

ـحصی  ٬و ِنـ َع ُم ُه ال
أیـادیه عـندی ال ُت
َمن َر َزقنی فی ِک َبری ٬یا َمـن
ِ
ٰ
سائة
حسـان
َیر وا ٕال
جازی  ٬یا َمن
تُ
وعـار ضتُه بـا ٕال ِ
عـار َ
َ
ِ
َ
ٰ
ضنی بـالخ ِ
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مـتنان ٬
کـر ا ٕال
والعصیان  ٬یا َمن َهدانی ل ٕ
ِ
ال ِ
ِ
َبل أن ِ
أعر َف ُش َ
یمان من ق ِ
فأشـب َعنی٬
فشفانی  ٬وعریانًا فَکسانی  ٬وجـائعًا
یا َمن َد َعو ُته مریضًا َ
َ
وو حـیدًا
ال فأ َعـ َّزنی  ٬وجـاه ً
و َعطشانًا فأروانـی  ٬وذلیـ ً
ال فـ َع َّرفَنیَ ٬
وغـنیًا
صرنی ٬
ومقی ً
ومن َت ِصرًا فـ َن َ
ال فأغنانیُ ٬
فر َّدنیُ ٬
ّ
فکَ َّثرنی  ٬وغائبًا َ
فـلک الحـم ُد
ذلک فـاب َت َد َأنی ٬
کت عـن
فــلَم َیسـل ُْبنی ٬
َ
جـمیع َ
وأمس ُ
َ
ِ
وسـ َتر
کر یا َمن أقا َل َعثرتی  ٬ونَفَّس کُربتی٬
ّ
وأجاب َد عـوتیَ ٬
َ
والش ُ

ـدو ی ٬و ٕا ن
َعورتی ٬و َغفَر ذُنوبی  ٬و َبلَّغنی طَ ِلبتی  ٬ون ََصرنی عـلی َع ّ
ـوالی أنت ا لّـذی
َرائم ِم َن ِحک ال ُأ حصیها ٬یـا َم
َ
أ ُع َّد ِن َع َمک و ِم َن َنک و ک َ
لت ٬
ـنت  ٬أنت ا لّـذی
أجـم َ
أحس َ
مت َ ٬
أنت ا لّذی أن َع َ
نت َ ٬
َم َن َ
أنت ا لّذی َ
َ

أنت ا لّذی
قت َ ٬
أنت ا لّذی َر َز َ
لت َ ٬
أـکم َ
لت َ ٬
ض َ
َ
أنت ا لّذی أف َ
أنت ا لّذی َ
یت  ٬أنت
أنت ا لّذی أقنَ َ
یت َ ٬
أنت ا لّذی أغنَ َ
َیت َ ٬
أنت ا لّذی أعط َ
َّقت َ ٬
وف َ
أنت ا لّـذی
یت َ ٬
أنت ا لّـذی َهـ َد َ
َیت َ ٬
أنت ا لّــذی کَـف َ
یت َ ٬
آو َ
ا لّــذی َ

أنت
َع
َلت َ ٬
أنت ا لّذی أق َ
َرت َ ٬
أنت ا لّذی َغف َ
رت َ ٬
أنت ا لّذی َس َت َ
صمت َ ٬
َ

أنت ا لّـذی
ـنت َ ٬
أنت ا لّـذی أ َع َ
زت َ ٬
أنت ا لّـذی أعـ َز َ
َّنت َ ٬
ا لّذی َمک َ
َیت ٬
أنت ا لّذی ن
أنت ا لّـذی َشـف َ
َـصرت َ ٬
َ
دت َ ٬
أنت ا لّذی أ َّی َ
دت َ ٬
ض َ
َع َ

فلک الحم ُد
َیت َ ٬
ـکت و َتعا ل َ
بار َ
أـکر َ
َیت َ ٬
أنت ا لّذی عاف َ
َ
مت  ٬تَ َ
أنت ا لّذی َ
المـعتَ ِر ُف بـذُنوبی
دائمًاَ ٬
ولک ُ
کر واصبًا أبدًاّ ٬
ثم أنـا یـا ٕا لهـی ُ
الش ُ
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مت  ٬أنا
َأت  ٬أنا ا لّذی َه َم ُ
أت  ٬أنا ا لّذی أخط ُ
أس ُ
فاغ ِفرها لی  ٬أنا ا لّذی َ
دت ٬
وت  ٬أنا ا لّذی اعـ َت َم ُ
َلت  ٬أنا ا لّذی َس َه ُ
لت  ٬أنا ا لّذی َغف ُ
ا لّذی َج ِه ُ

َفت  ٬أنـا ا لّـذی
ـدت  ٬أنـا ا لّـذی أخـل ُ
دت  ٬أنا ا لّذی و َع ُ
أنا ا لّذی َت َع َّم ُ
عـلی وعـندی ٬
فت ِبـ ِنعم ِت َک
رت  ٬أنا ا لّذی اع َت َر ُ
أقر ُ
َنک ُ
َّ
َثت  ٬أنا ا لّذی َ
الغـنی
وهو
ض ُّر ه
وء بذُنوبی فاغ ِفرها لی ٬یا َمن ال َت ُ
ُ
ذنوب عبا ِد ه َ ٬
ُّ
وأ ُب ُ

فـلک
وٱلموف ُِّق َمن َع ِمل صالحًا منهم بمعون ِته ورحم ِته ٬
َ
عن طاع ِتهم ُ ٬

َبت
وسیدیٕ ٬ا لهـی أمـر َتنی فـ َعصی ُتک  ٬ونَـ َهی َتنی فـار َتک ُ
الحم ُد ٕا لهی ِّ

فـبأی
ُـو ٍة فأنـ َت ِص َر ٬
َهیک ٬
ُ
فأصبحت ال ذا ٍ
ِّ
برائة لی فأع َت َ
ذر  ٬وال ذا ق ّ
ن َ
موالی ِ ٬أب َسمعی أم َببصری أم ب ِلسانی أم ِب َیدی أم
شی ٍء أس َت ِقبلُک یا
َ
ِ
مـوالی  ٬فـلَک
ـصی ُتک یـا
عمک عندی  ٬وبکلِّها َع َ
َ
ِبر جلی َ ٬
ألیس کلُّها ِن َ

ـهات أن
والسـبی ُل
الح ّج ُة
مـن االۤبـا ِء واال ّٔم ِ
عـلی  ٬یـا َمـن َسـ َترنی َ
ّ
َّ
ـالطین أن
الس
شائر وا ٕال
خوان أن ُی َع ِّیرونی َ ٬
یز ُجرونی َ ٬
ومن ّ
ِ
ومن ال َع ِ
ِ

عـلیه مـنّی ٕا ذًا مـا
َعت
ُیعا ِقبونی ٬و ل َِو ا ّطلَعوا یا
موالی علی ما ا ّطل َ
ِ
َ
بـین َیـ َدیک یـا
ولرفَضونی و َقطَعونی  ٬فها أنا ذا یـا ٕا لهـی َ
أنظَرونی َ
قـو ٍة
حصیر
َس ّیدی  ٬خاض ٌع ذلی ٌل
حقیر  ٬ال ذو ٍ
برائة فأعـتَ ِذ َر  ٬وال ذو ّ
ٌ
ٌ
أعـم ْل
حج ٍة فأحتَ َّج بها ٬وال قـائ ٌل لَـم أجـتَ ِر ْح و لَـم
فأنتَ ِص َر  ٬وال ذو ّ
َ
ّـی
موالی َین َف ُعنی ٬
دت یا
َ
سوءًا ٬وما َعسی ال ُجحو ُد لَو َج َح ُ
َ
کـیف وأن ٰ
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شک
لت َ ٬یقینًا
غـیر ذی ٍّ
َ
علی بما قد َع ِم ُ
َ
ذلک  ٬و َجوارحی کلُّها شاهد ٌة َّ
تـجور ٬
کم ال َعد ُل ا لّـذی ال
ُ
ٔمور  ٬وأنّک ال َح ُ
ظائم اال ِ
أنّک سائلی عن َع ِ
ـهربی  ٬فـ ٕا ن ُتـ َع ِّذ ْبنی یـا ٕا لهـی
و َعد لُک ُمهلکی  ٬ومن کـ ِّل َعـد ِلک َم َ

فبحل ِمک وجو ِد ک وکر ِمک٬
علی  ٬و ٕا ن َت ُ
عف ع ّنی ِ
فبذُنوبی بع َد ح ّج ِتک َّ
أنت
مـن الظ
أنت ســبحانَک ٕا نّــی
ّـالمین  ٬ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
ُ
ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
َ
کـنت َ
کـنت
سبحانک ٕانّی
أنت
المس َت
َ
ُ
غفرین  ٬ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
سبحانَک ٕانّی ُ
َ
کنت َ
من ُ

الخائفین  ٬ال ٕا ل َه
من
أنت
َ
سبحانک ٕانّی ُ
دین  ٬ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
َ
کنت َ
الم َو ِّح َ
َ
من ُ
سبحانک ٕا نّـی
أنت
َ
لین  ٬ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
أنت سبحانک ٕانّی ُ
ٕا ّال َ
الو ِج َ
کنت َ
من َ

الر
اغبین  ٬ال
أنت سبحان ََک ٕانّی ُ
ُ
اجین  ٬ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
کنت َ
ـکنت َ
َ
الر َ
من ّ
من ّ
أنت سـبحانَک
أنت
َ
ّلین  ٬ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
سبحانک ٕانّی ُ
ٕا ل َه ٕا ّال َ
الم َهل َ
کنت َ
من ُ
مـن
أنت سـبحانَک ٕا نّـی
الس
ٕا نّـی
ُ
ـائلین  ٬ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
ُ
کـنت َ
َ
کـنت َ
مـن ّ
رین  ٬ال ٕا ل َه ٕا ّال
أنت
َ
سبحانک ٕانّی ُ
حین  ٬ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
کب َ
کنت َ
الم َس ّب َ
الم ِّ
من ُ
ُ

لیـن  ٬اللّـ ُه ّم هـذا ثَـنائی َعـلیک
ورب
أنت سبحانَک ر ّبی
َ
آبائی اال ّٔو َ
ُّ
َ
ـو ِّحدًا ٬و ٕا قـراری بآال ِئک ُمـ َع ِّد دًا ٬و ٕا ن
ُم َم ِّجدًا ٬و ٕا خالصی ِ
لذکر ک ُم َ
ظاهر ها و َتـقاد ِمها ٕا لی
ُ
ـکنت ُم ِق ّرًا أنّی لَم ُأ ِ
حصها لکَثر ِتها ُ
وسبو ِغها وتَ ِ
أو ِل
ٍ
حادث  ٬ما لَم تَ َز ْل َت َتع َّه ُدنی ِبه معها ٬من ُذ َخلَقتَنی َ
ـرأتَنی مـن ّ
وب َ
فـع
ض ِّر  ٬و َت
َقر  ٬و ک ِ
َشف ال ُّ
من ا ٕال غنا ِء َ
ال ُع ُم ِر َ ٬
الی ِ
من الف ِ
سـبیب ُ
ِ
سـر  ٬و َد ِ
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یـن ٬
والس
دن ٬
َرب ٬
ِ
ِ
ّ
الب ِ
ال ُع ِ
والعافیة فی َ
فریج الک ِ
ـالمة فـی ال ّد ِ
سر  ٬و َت ِ
لیـن
جـمیع
ذـکـر ِنـعم ِتک
َـدر
ُ
مـن اال ّٔو َ
العـالمین َ
َ
ِ
و لَو َرفَدنی علی ق ِ

رب
رت وال ُهم علی َ
ست و َتـعا ل َ
ذلک َ ٬ت َق َّد َ
رین  ٬ما َق َد ُ
واال ِۤخ َ
َیت ِمـن ٍّ
کـافی
َـناؤ ک ٬وال ُت
رحیم  ٬ال ُت
عظیم
ـکریم
آالؤ َک  ٬وال ُیـبلَ ُغ ث ُ
حصی ُ
ٰ
ٰ
ٍ
ٍ
ٍ
ـعمک  ٬وأسـ ِع ْدنا
ن ُ
حم ٍد ِ
حم ٍد  ٬وأت ِم ْم َعلینا ِن َ
وآل ُم ّ
َعماؤ ک  ٬ص ِّل علی ُم ّ
المـضط ََّر ٬
أنت  ٬اللّــ ُه ّم ٕان َّک ُت
بــطاع ِتک  ٬ســبحانَک ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
ُ
ـجیب ُ
الفـقیر ٬
قیم  ٬و ُتـغنی
الم
وء  ٬و ُت ُ
کش ُ
و َت ِ
الس َ
کروب  ٬و َتشفی ّ
َ
ف ّ
غیث َ
َ
الس َ
ظـهیر ٬
ولیس دونَک
الکـبیر ٬
عین
جب ُر
غیر  ٬و ُت ُ
رحم ّ
َ
الکسیر  ٬وتَ ُ
وتَ ُ
ٌ
َ
الص َ
َ
العلی
ٔسـیر  ٬یـا
وأنت
قدیر ٬
َ
َـب ِل اال ِ
المک َّ
الکبیر  ٬یا ُمـط ِل َق ُ
ُ
ُّ
وال فوقَک ٌ
شـریک
جیر  ٬یـا َمـن ال
غیر  ٬یا ِعصم َة
َ
ِ
َ
ّفل ّ
المس َت ِ
الص ِ
الخائف ُ
رازق الط ِ

شی ِة ٬
ل ُه وال
حم ٍد ِ
حم ٍد  ٬وأ ْع ِطنی فی هذ ِه ال َع ّ
وآل ُم ّ
وزیر  ٬ص ِّل َعلی ُم ّ
َ

نـعمة ُتـولیها ٬وآال ٍء
َلت أ َحدًا من عبا ِد ک  ٬مـن
َیت وأن َ
أفض َل ما أعط َ
ٍ
وحسـنة
کشـفُها ٬ودعـو ٍة َتسـم ُعها٬
ٍ
ُربة َت ِ
صرفُها ٬و ک ٍ
وبلی ٍة تَ ِ
تُ َج ِّد ُد هاّ ٬
خبیر  ٬وعلی کـ ِّل شـی ٍء
غم ُد هإ ٬انّک
ٌ
وس ّی ٍ
تَتَ ّقبلُهاَ ٬
ئة تَتَ ّ
شاء ٌ
لطیف بما تَ ُ
أقرب َمن ُد ِع َی  ٬وأسـر ُع َمـن أجـاب  ٬وأـکـر ُم َمـن
قدیر  ٬ال ّل ُه ّم ٕانّک
ُ
ٌ

حمن ال ّدنیا واال ِۤخر ِة
أعطی ٬
وأوسع َمن
عفی ٬
ُ
ُ
وأسمع َمن ُس ِئ َل  ٬یا َر َ
ٰ
ٰ
ـوتُک
ورحــیمهماَ ٬
لیس کـمث ِلک مسـئو ٌل  ٬وال ِسـواک َمأمـو ٌل َ ٬د َع ْ
َ
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ـقت ِبک
بت ٕا ل َ
وو ِث ُ
ور ِغ ُ
َـر ِحم َتنیَ ٬
وسأل ُتک فأعطَی َتنیَ ٬
فأ َجب َتنیَ ٬
َیک ف َ
عـبد ک
ـحم ٍد
عت ٕا َ
َف َن ّجی َتنی  ٬وف َِز ُ
ِ
لیک َفکَفی َتنی  ٬اللّـ ُه ّم فَـص ِّل عـلی ُم ّ
ـمم لنـا
ّاهرین
بین الط
َ
َ
ونبیک ٬وعلی آ ِله الط ّّی َ
أجـمعین  ٬و َت ِّ
ورسو ِلک ِّ
ذاـکـرین ٬
شـاـکـرین  ٬والۤال ِئک
لک
نَعما َئک ٬و َه ِّنئنا َعـطا َئک  ٬واـکـ ُتبنا َ
َ
َ

العالمین  ٬اللّ ُه ّم یـا َمـن َمـلَک فَـ َق َد ر ٬وقَـ َد ر فـ َق َهر٬
رب
آمین
َ
َ
َ
آمین َّ
ومـن َتهی
الر
و ُع ِص َی ف ََس َتر ٬واس ُتغ ِف َر ف َغفَر ٬یا غـای َة الط
اغـبین ُ ٬
َ
َ
ّـالبین ّ

قیلین َرأف ًة
اجین  ٬یا َمن أحاط بک ِّل شی ٍء ِعلمًا٬
ِ
المس َت َ
الر َ
ووس َع ُ
أمل ّ
ِ
ـرف َتها
وحلمًا ٬اللّ ُه ّم ٕانّا نَتو ّج ُه ٕا َ
لیک فی ِ
ورحم ًة ِ
هذ ه ال َع ّ
شـی ِة ا لّـتی َش ّ
وخ َیر ِتک من خَل ِقک  ٬وأمی ِنک عـلی
نبیک ورسو ِلکِ ٬
و َعظّم َتها ُبم َح ّم ٍد ِّ
بـه عـلَی
ـراج
وحــیک ٬
المـنیر  ٬ا لّـذی أنـ َع َ
مت ِ
ـذیر ّ
ِ
البشـیر ال ّن ِ
ِ
ِ
الس ِ

وآل
سلمین  ٬و َجعل َته رحم ًة
الم
َ
َ
ـحم ٍد ِ
للعالمین  ٬اللّـ ُه ّم فـص ِّل عـلی ُم ّ
ُ
عـلیه وعـلی آ ِلـه
عظیم  ٬فـص ِّل
منک یا
حم ٌد أه ٌل لذلک َ
ِ
ُ
حم ٍد  ٬کما ُم ّ
ُم ّ

لیک
ّاهرین
بین الط
فو ک عـنّا ٬فـ ٕا َ
َ
َ
بین الط ّّی َ
ا ل ُْمنت َج َ
ـغم ْدنا بـ َع ِ
أجمعین  ٬و َت َّ
العشـی ِة
ّغات  ٬فاج َع ْل لنا اللّ ُه ّم فی هـذ ِه
ٔصوات
ت اال
ُ
بصنوف الل ِ
ِ
َع َّج ِ
ّ

ورحـمة
بـه ٬
بـین عـبا ِد ک ٬
ٍ
ونـور َتـهدی ِ
َیر تَ ِ
قس ُمه َ
ٍ
نصیبًا من ک ِّل خ ٍ
أرحـم
ـبسطُه یـا
ـنز لُها٬
تَ ُ
ٍ
وب َر ٍ
وعـافیة ُت َ
نشرهاَ ٬
َ
زق َت ُ
ـج ِّللُهاِ ٬
ـکة ُت ِ
ور ٍ
ـبرورین
حین َم
الر
الو ِ
َ
حین ُمـف ِل َ
ـنج َ
قت ُم ِ
َ
احمین  ٬اللّ ُه ّم أق ِل ْبنا فی هـ َذ ا َ
ّ
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القانطین وال ُت ْخ ِلنا من َر حم ِت َک  ٬وال َتـ ْح ِر منا
من
َ
غانمین  ٬وال َتج َعلْنا َ
َ

لفـضل
ـحرومین  ٬وال
جعلْنا من رحم ِتک َم
ما ن َُؤ ِّملُه من فض ِلک ٬وال َت َ
َ
ِ
بـابک
خـائبین  ٬وال مـن
ـر َّدنا
ما ن َُؤ ِّملُه مـن عـطا ِئک
َ
َ
َ
قـانطین  ٬وال َت ُ
موقنین ٬
أقبلْنا
وأـکرم اال
ٔجودین
طرودین  ٬یا أجو َد اال
َم
ٔـکرمین ٕ ٬ا َ
َ
َ
َ
َ
َ
لیک َ
قـاصدین  ٬فأ ِعـ ّنا عـلی َمـناس ِکنا ٬وأـکـ ِم ْل لنـا
ین
ولبی ِتک
َ
آم َ
الحرام ّ
ِ
واعف ال ّل ُه ّم ع ّنا وعا ِفنا ٬فـقد َمـ َد دنا ٕا لیک أیـد َینا فـهی بـذ ل ِّة
ح َّجنا٬
ُ

العشی ِة ما َسألناک  ٬واـکـ ِفنا
عتراف َموسوم ٌة  ٬اللّ ُه ّم فأع ِطنا فی هذ ِه
ا ٕال
ِ
ّ
غـیر ک  ٬نـاف ٌذ فـینا
کافی لنا ِسـواک ٬وال َّ
رب لنـا ُ
ما اس َتکفَیناک  ٬فال َ
َـیر ٬
عـلمکَ ٬عـد ٌل فـینا
حکمک  ٬محیطٌ بنا
ُ
قـضاؤ کٕ ٬ا ِ
ُ
ُ
قـض لنـا الخ َ
وکـریم
ٔجر
أوجب لنا بجو ِد ک
َیر  ٬ال ّل ُه ّم ِ
َ
َ
عظیم اال ِ
أهل الخ ِ
واج َعلنا من ِ

أجـمعین  ٬وال ُتـه ِلکْنا مـ َع
سر  ٬واغـ ِف ْر لنـا ذُنـو َبنا
َ
الی ِ
ال ُّذ ِ
خر ودوا َم ُ
احـمین ٬
الر
صر ْف عـنّا رأفـ َتک ورحـم َتک یـا
َ
َ
َ
الهالکین  ٬وال تَ ِ
أرحـم ّ

فـز دتَه٬
اللّ ُه ّم اج َعلنا فی ه َذ ا
ممن سأ لَک فأعـطَی َتهَ ٬
ِ
وشکَـرک ِ
الوقت ّ
ذنوبه کـلِّها فـ َغفَرتَها لَـه ٬یـا ذا
صل ٕا َ
وتاب ٕا َ
لیک فق َِبلتَه  ٬وتَنَ َّ
لیک من ِ
َ
َـیر َمـن
واقبل تَ َ
ـکرام  ٬اللّ ُه ّم وفِّقنا َ
ِ
وس ِّد دناَ ٬
ض ُّر َعنا ٬یـا خ َ
الجالل وا ٕال ِ
ـفون ٬
علیه ٕا
ُس ِئل  ٬ویا
خفی ِ
اس ِ
ُ
غماض ُ
الج ِ
أرحم َمن ُ
َ
ترح َم  ٬یا َمن ال َی ٰ
کنون  ٬وال مـا انـط ََو ت َعـلیه
الم
ِ
وال لَحظُ ال ُع ِ
قر فی َ
یون  ٬وال ما استَ َّ
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حـلمک٬
وو ِسـ َعه
ُلوب  ٬أال ک ُّل َ
ضم ُ
ـلمکَ ٬
ُ
ذلک قد أحـصا ُه ِع ُ
رات الق ِ
ُم َ
لک
سـب ُح َ
سـبحانَک َو َتـعا ل َ
ـلوًا کَـبیرًاُ ٬ت ِّ
عـما یـقو ُل الظّـالمو َن ُع ّ
َیت ّ

سـب ُح
ومن
الس
ُ
َّ
السب ُع واال َٔر ضو َن َ
موات ّ
ّ
فیهن  ٬و ٕا ن مـن شـی ٍء ٕا ّال ُی ِّ
ـکـرام ٬
الجـالل وا ٕال
الجـ ِّد  ٬یـا ذا
بحمد ک َ ٬
ِ
لو َ
ِ
فلک الحم ُد والمج ُد و ُع ُّ
ِ
ؤوف
الر
وأنت الجوا ُد
سام ٬
ُ
َ
نعام  ٬واالٔیادی ِ
ُ
الکریم ّ
ِ
الج ِ
والفضل وا ٕال ِ
الحـالل  ٬وعـا ِفنی فـی َبـدنی
علی مـن ِر ز ِقک
حیم  ٬اللّ ُه ّم ِ
الر ُ
ِ
أوس ْع َّ
ّ

ار  ٬اللّ ُه ّم ال َتمک ُْر بی وال
ودینی ٬وآ ِمن خَوفی وأع ِت ْق َرقَبتی َ
من ال ّن ِ
نس ".
فسـقة
شـر
در جنی وال تَخ َد عنی٬
ِ
ِّ
َ
تَس َت ِ
الجـن وا ٕال ِ
وادرأ عـ ّنی َّ

بشیر و بشیر میگویند :آن گاه امام defg
 cصدای خود را بلند نمود و در

حالی که رو به آسمان داشت و اشک از چشمانش مـانند مشک آب
ـاظرین  ٬ویـا
أبـصر ال ّن
ـامعین  ٬ویـا
الس
َ
َ
جاری بود گـفت" :یا أسم َع ّ
َ
ـحم ٍد
الر
الحاسبین  ٬ویا
أسر َع
َ
َ
َ
ـحم ٍد ِ
وآل ُم ّ
احمین  ٬ص ِّل علی ُم ّ
أرحم ّ
المـیامین  ٬وأسأ لُک اللّـ ُه ّم حـاجتی ا لّـتی ٕا ن أعـطَی َتنیها لم
الســاد ِة
ّ
ِ
ض َّرنی ما َم َنعتَنی ٬و ٕا ن َمـ َنعتَنیها لَـم َیـن َف ْعنی مـا أعـطَیتَنی ٬أسأ لُک
َی ُ
لک
أنت َو ح َد ک ال
الم ُ
لک َ ٬
شریک َ
َ
ف َ
ار  ٬ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
َکاک َرقَبتی َ
من النّ ِ
لک ُ

رب ".
ولک الحم ُد
َ
َ
رب یا ِّ
قدیر  ٬یا ِّ
وأنت علی ک ِّل شی ٍء ٌ
رب
بشر و بشیر میگویند :آن حضرت بعد از این دعا فـقط "یـا ّ
یاـرب" میگفت و کسانی کـه در آن مـحضر و در اطـراف او حـاضر
ّ
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بودند ٬به آن حضرت گوش سپرده بودند و به دعای او آمین میگفتند
و به همین بسنده کرده بودند و خودشان دعا نمیکردند .سپس همراه
با امام صدایشان به گریه بلند شد تا این که خورشید غروب کرد و آن
حضرت از عرفات به سمت مشعر حرکت فرمود و مردم نیز به همراه
ایشان به راه افتادند.
 cبر حسب نقل کفعمی در این جا به
دعای عرفه امام حسین defg
پایان میرسد؛ ولی در برخی از نسخههای "اقبال" بخش دیگری نیز
به عنوان تتمه دعا ذـکر شده است که شـایسته است رجـاءًا خـوانـده
شود .آن بخش بر حسب نقل سید در "اقبال" چنین است:
فکیف ال أـکو ُن فقیرًا فی فَقریٕ ٬ا لهـی
نای
" ٕا لهی أنا
َ
الفقیر فی ِغ َ
ُ
فکیف ال أـکـو ُن َجـهو ًال فـی َجـهلیٕ ٬ا لهـی ٕا ّن
أنا الجاه ُل فی ِعلمی
َ
بک
قادیر ک َمـ َنعا ِعـبا َد ک
العـارفین َ
َ
َ
دبیر ک ُ
وسرع َة طَوا ِء َم ِ
اختالف َت ِ
ـلیق
کون ٕا لی َعطا ٍء
والیأس َ
منک فی بال ٍء ٕ ٬ا لهی مـ ّنی مـا َی ُ
الس ِ
عن ُّ
ِ
ِ

أفـة
ِبلُؤمی
َ
وص َ
والر ِ
َفسک بالل ِ
ومنک ما َی ُ
لیق بکر ِمکٕ ٬ا لهی َ
فت ن َ
ّطف ّ
ضـعفیٕ ٬ا لهـی ٕا ن
ضعفی  ٬أف َتم َن ُعنی منهما َبع َد وجو ِد َ
لی قَب َل وجو ِد َ
عـلی  ٬و ٕا ن ظَـ َه َر ِت
ولک ال ِمـ ّن ُة
الم
ـحاسن مـ ّنی فـبفَض ِلک َ
ُ
ظَــ َه َر ِت َ
َّ

کـیف َت ِکـلُنی وقـد
علی ٕ ٬ا لهـی
المساوی م ّنی فب َعد ِلک َ
َ
َ
ولک الح ّج ُة َّ
وأنت
أخـیب
کـیف
ـاصر لی  ٬أم
وأنت ال ّن
وکیف ُأ ضـا ُم
ّلت لی ٬
َ
َ
َ
َ
َتکَف َ
ُ
ُ

لیک بـما
لیک ٬
ـو ّس ُل ٕا َ
لیک بفَقری ٕا َ
فی بی  ٬ها أنا أ َت َو ّس ُل ٕا َ
َ
وکیف أ َت َ
ال َح ُّ
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ـخفی
لیک حـالی
کیف أشکو ٕا َ
هو َمحا ٌل أن َی ِص َل ٕا َ
لیک  ٬أم َ
َ
َ
وهـو ال َی ٰ
ب
لیک  ٬أم
وهو
ـر َز ٕا َ
َ
َ
َ
علیک  ٬أم َ
کیف ُأ َت ِ
کـیف ُتـخ َِّی ُ
رج ُم َبمقالی َ
مـنک َب َ

قـامت٬
حس ُن أحوالی َ
وهی قد َو َف َد ت ٕا َ
لیک  ٬أم َ
کیف ال ُت ِ
وبک َ
آمالی َ

قـبیح
ـمک بـی مـع
یا ٕا لهی ما أل َطفَک بی مع
عظیم َجهلی  ٬وما أر َح َ
ِ
ِ
عـنک  ٬ومـا أرأفَک بـی فـما
أقر َبک م ّنی وقد أب َع َدنی
َ
ِفعلیٕ ٬ا لهی ما َ

ٔطـوار
ُّالت اال
مت ِب
ا لّذی َیح ُج ُبنی َ
عنک ٕ ٬ا لهی َع ِل ُ
ۤثار و َت َنق ِ
ِ
ِ
اختالف اال ِ
شـی ٍء  ٬حـ ّتی ال أجـ َهلَک فـی
أ ّن ُمرا َد ک م ّنی أن َت َ
تع ّر َف ٕا َّ
لی فی ک ِّل ِ
آی َسـتنی
شی ٍء ٕ ٬ا لهی کلَّما
َـر ُمک  ٬وکـلَّما َ
أخـر َسنی لُـؤمی أنـطَقَنی ک َ
َ

فکـیف ال
ساو َی
َ
أطم َعتنی ِم َن ُنکٕ ٬ا لهی َمن کانَت َم ِ
حاس ُن ُه َم ِ
أوصافی َ
فکیف ال َتکـو ُن
عاوی
َت َحقائقُه َد
ساویه َم
َتکو ُن َم
َ
ومن کان ْ
ِ
ساوی َ ٬
َ
َ
ترـکا لذی
عاویه َد
َد
ِ
کمک النّاف ُذ َ
َ
وم َّ
عاوی ٕ ٬ا لهی ُح ُ
شی ُتک القا ِهر ةُ لَم َی ُ
طـاعة َبـنَی ُتها ٬وحـا ل ٍَة
حال حاالًٕ ٬ا لهی کَم من
ٍ
قال َمقاالً ٬وال لذی ٍ
َم ٍ

َش َّیدتُهاَ ٬ه َد َم اع ِتمادی َعلیها َعد لُکَ ٬بل أقا لَنی مـنها فَـضلُکٕ ٬ا لهـی
دامت َمـ َح ّب ًة
ٕانّک َتعل َُم أنّی و ٕا ن لَم تَ ُد ِم الطّا َع ُة منّی ِفع ً
ال َجزمًا ٬فَـقد َ

ۤمـر ٬
أعـز ُم
القاهر ٬
وأنت
أعز ُم
َ
َ
َ
و َعزمًإ ٬ا لهی َ
وکیف ال ِ
کیف ِ
وأنت اال ُ
ُ

دمة
بـخ ٍ
َـاجمعنی َعـلیک ِ
ۤثار ِ
یوج ُ
الم ِ
ٕا لهی تَ َر ُّد دی فی اال ِ
زار  ٬ف َ
ب ُبع َد َ
لیک ٬
هو فـی ُو جـو ِد ه ُمـفتَ ِق ٌر ٕا َ
توصلُنی ٕا َ
لیک َ ٬
ِ
کیف ُیستَ َد ُّل َعلیک بما َ
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لک ٬
ـظه َر َ
لیس َ
َیر ک َ
الم ِ
ّهور ما َ
من الظ ِ
أیکو ُن لغ ِ
هـو ُ
لک ح ّتی یکـو َن َ
دت حـ ّتی
دلیل َیـد ُّل َعـلیک ٬
ومـتی َبـ ُع َ
متی ِغ َ
ٰ
بت ح ّتی َتحتا َج ٕا لی ٍ
ٰ
راک َعلیها َرقیبًا٬
ین ال َت َ
وص ُل ٕا َ
هی ا لّتی ُت ِ
لیک َ ٬ع ِم َیت َع ٌ
َتکو َن اال ُ
ۤثار َ

ـرت
أم َ
صفق ُة َع ٍ
بد لَم َت َ
ـبک نـصیبًإ ٬ا لهـی َ
و خ َِس َر ت َ
ـجع ْل ل ُه مـن ُح ِّ
ـدایـة
ٔنـوار  ٬و ِه
لیک ب ِکسـو ِة اال
ۤثـار  ٬فأَ ْر ِجـعنی ٕا َ
ِ
ِ
جوع ٕا لی اال ِ
ّ
بـالر ِ

الس ِّر
َلت ٕا َ
أرج َع ٕا َ
لیک منها کما َد خ ُ
بصار  ٬ح ّتی ِ
لیک منها َمصو َن ّ
االس ِت ِ
عن االعـتما ِد َعـلیهإ ٬انّک عـلی کـ ِّل
ظر ٕا لیهاَ ٬
ومرفو َع ِ
عن ال ّن ِ
اله ّم ِة ِ
ِ
ـخفی
قدیر ٕ ٬ا لهی هذا ذُ لّی
ظاهر َ
بین َیـ َدیک ٬وهـذا حـالی ال َی ٰ
ٌ
شی ٍء ٌ
وبک أسـ َت ِد ُّل َعـلیک  ٬فـا ْه ِدنی
َعلیک ٬
لیک َ ٬
ُب الوصـو َل ٕا َ
َ
مـنک أطـل ُ

یک ٕ ٬ا لهی َعـلِّمنی مـن
بین َی َد َ
بنور ک ٕا َ
دق ال ُعبود ّی ِة َ
ِ
لیک  ٬وأ ِقمنی ِب ِص ِ
ـصون ٕ ٬ا لهـی َحـقِّقنی
الم
الم
ـتر ک ] ِ
وصنّی ِ
خزون ُ ٬
ِ
ِ
بس ِ
ـر ک [ َ
ِعل ِمک َ
بس ِّ

ـذب ٕ ٬ا لهـی أ غْـ ِننی
واسلُک بی َمسـل ََک
ُرب ْ
أهـل ال َج ِ
أهل الق ِ
ِ
ِبحقا ِئ ِق ِ

وبـاختیار ک لی عـن ٱخـتیاری  ٬وأو ِقـفْنی
دبیر ک لی عن تَدبیری ٬
ِ
ب َت ِ
راـکز اضطراریٕ ٬ا لهی أ خ ِْر جنی من ذُ ِّل نَفسی ٬و طَـ ِّهرنی مـن
علی َم ِ
بک أنـتَ ِص ُر فـان ُْصرنی ٬و َعـلیک
وشرکی قَـب َل
حـلول َر مسـی َ ٬
َشکّی ِ
ِ

َب فـال
أسئَ ُل فال تُخ َِّی ْبنی ٬وفی فَض ِلک أر غ ُ
أتَ َوـ کّ ُل فال َت ِکلْنی ٬و ٕا ّیاک ْ
ـطر ْدنی٬
ب فال ُتب ِع ْدنی ٬
وببابک أ ِق ُ
حر منی َ ٬
ِ
نابک أنتَ ِس ُ
وبج ِ
تَ ِ
ـف فَـال َت ُ
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فکیف یکو ُن ل ُه ِعلّ ٌة م ّنی٬
منک ٬
ٕا لهی َت َق ّد س ِر ضاک أن تکو َن ل ُه ِعلّ ٌة َ
َ

فکـیف ال تکـو ُن
مـنک ٬
لیک ال َّنف ُع
َ
َنی بذا ِتک أن َی ِص َل ٕا َ
َ
ٕا لهی َ
أنت الغ ُّ
ثائق
بـو ِ
ـواء َ
َـضاء والقَـ َد َر ُی َ
ـم ّنینی  ٬و ٕا ّن ال َه َ
غ َّنیًا ع ّنیٕ ٬ا لهـی ٕا ّن الق َ
ص َرنی٬
ـصیر لی
ّ
ُـن َ
ـب ِّ
حـتی َت ُ
ـرنی  ٬فک ْ
الشهو ِة َ
ـنص َرنی و ُت َ
أنت ال ّن َ
ٰ
أس َ
قت
أنت ا لّـذی
ْنی َ
أشـر َ
بک عـن طَـلَبی َ ٬
َ
وأ ْغ ِننی بفَض ِلک ح ّتی أسـ َتغ َ
وأنت ا لّـذی
وو َّحـدوک ٬
ٔنوار فی
َ
ـرفوک َ
اال َ
ِ
قلوب أولیا ِئک  ٬حـ ّتی َع َ

أح ّبا ِئک  ٬ح ّتی لَم ُی ِح ّبوا ِسواک ٬و لَم َیـل َجأوا
ٔغیار عن
َ
أز َ
قلوب ِ
لت اال َ
ِ
وأنت ا لّـذی
ـوالم ٬
تهم ال َع
المونس لَهم
أنت
ُ
َ
َیر ک َ ٬
ُ
حیث أو َح َش ُ
ُ
ٕا لی غ ِ
ومـا ا لّـذی
َه َدی َتهم ُ
عالم  ٬ماذا َو َجد َمن َفقَدکَ ٬
الم ُ
حیث ْ
اس َتبانَت لهم َ

غی
َفقَد َمن َو َجدک ٬لقد
َ
خاب َمن َر ِض َی دونَک َب َد الً ٬ولقد خ َِس َر َمن َب ٰ
وکـیف
َعت ا ٕال حسـا َن ٬
واک
رجی ِس َ
َ
وأنت ما قَـط َ
َ
عنک ُم َت َح ِّوالًَ ٬
کیف ُی ٰ

اء ه
متنان  ٬یا َمـن
َیر ک
وأنت ما َب َّد َ
َ
أذاق ِ
َ
لت عا َد ةَ ا ٕال ِ
ُیطل ُ
َب من غ ِ
أح ّ
ـب َ
أولیـاء ه
ألب َس
بین َی َد ِ
المؤان ِ
یه ُم َت َمل َ
َسة  ٬فقاموا َ
ِّقین  ٬ویـا َمـن َ
َحالو ةَ ُ
َ
اـکـر قَـب َل
رین َ ٬
بـین َیـ َد ِ
یه ُمسـتَغ ِف َ
ــالب َس َهــیب ِته فَـقاموا َ
َم ِ
أنت ال ّذ ُ

وأنت
العـابدین ٬
حسان قَـب َل َتـو ُّج ِه
وأنت البـادی بـا ٕال
اـکـرین ٬
ال ّذ
َ
َ
َ
َ
ِ
ـبت لَـنا
بین ٬
ثم لما و َه َ
َ
الجوا ُد ِب َ
َ
َب الطّا ِل َ
اب ّ
الو ّه ُ
وأنت َ
العطا ِء قَب َل طَل ِ
لیک  ٬وا ْجـ ُذبنی
أص َل ٕا َ
ضین ٕ ٬ا لهی ٱ طْلُبنی َبر حم ِتک حتّی ِ
قر َ
َ
المستَ ِ
من ُ
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صی ُتک٬
َبم ِّنک ح ّتی ُأ ِقب َل َعلیکٕ ٬ا لهی ٕا ّن َر جائی ال َین َق ِط ُع َ
عنک و ٕا ن َع َ

لیک وقد
زایلُنی َو ٕا ن أ طَع ُتک ٬فقد َر َف َع ْتنی ال َعوا ِل ُم ٕا َ
ـکما أ ّن خَوفی ال ُی ِ
أو َق َعنی ِعلمی بکَر ِمک َعلیکٕ ٬ا لهی َ َ
کیف
خیب
أملی  ٬أم َ
َ
وأنت َ
کیف أ ُ
َ
کـیف
الذ ل ِّة أر کَ ْز َتنی  ٬أم
َ
ُأ ها ُن و َعلیک ُم َّتکَلیٕ ٬ا لهی َ
أس َت ِع ُّز وفی ِ
کیف ْ
وأنت ا لّذی فـی الفُـقَرا ِء
کیف ال أف َت ِق ُر
ال أس َت ِع ُّز و ٕا َ
َ
لیک ن ََسب َتنیٕ ٬ا لهی َ

وأنت ا لّـذی ال
وأنت ا لّذی بجو ِد ک أغـ َنی َتنی ٬
کیف أف َت ِق ُر
َ
َ
أقَم َتنی  ٬أم َ
فت
یء ٬
وأنت ا لّـذی َتـ َّع َر َ
َ
َیر کَ ٬ت َع َّر َ
فت لک ِّل شی ٍء فما َج ِهلَک َش ٌ
ٕا ل َه غ ُ
ّـاهر لکـ ِّل
فرأی ُتک ظاهرًا فی کـ ِّل شـی ٍء
َ
وأنت الظ ُ
شی ٍء َ ٬
ٕا َّ
لی فی ک ِّل ِ
قت
فصار
برحمانیـ ِته
وی
ُ
العرش غَیبًا فی ذا ِتهَ ٬مـ َح َ
َ
شی ٍء  ٬یا َم ِن اس َت ٰ
ّ
ٔنـوار  ٬یـا َمـن
أفـالک أال
حیطات
بـم
وم َح َ
ِ
ِ
ۤثار َ
وت اال َ
اال َ
ِ
ۤثار باال ِ
ٔغیار ُ

ٔبصار  ٬یـا َمـن َتـ َجل ّٰی
قات َع ِ
اح َت َجب فی ُسرا ِد ِ
در کَه اال ُ
رشه عن أن تُ ِ
ّـاهر  ٬أم
خفی
َ
واء َ ٬
بک ِ
وأنت الظ ُ
کیف تَ ٰ
َمال بها ِئه ف َت َح َّققَت عظم ُته ا ٕال س ِت َ

قدیر  ٬والحم ُد
قیب
غیب
َ
َ
الر ُ
ـکیف تَ ُ
الحاضر ٕ ٬انّک علی ک ِّل شی ٍء ٌ
ُ
وأنت ّ
هلل َو ح َد ه".
ِ

(1)c
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ـماوات
الس
لک الحـم ُد
رب
العـالمین  ٬اللّـ ُه ّم َ
"ألحم ُد ِ
ِ
َ
َ
بـدیع ّ
هلل ِّ
وخالق
ٔرباب  ٬و ٕا ل َه ک ِّل َمألو ٍه ٬
رض  ٬ذَا
َ
ـکرام َّ ٬
ِ
رب اال ِ
وا ٔال ِ
الجالل وا ٕال ِ

لم
لیس کمث ِله
مخلوق ٬
ـک ِّل
َ
شیء  ٬وال َیع ُز ُب عنه ِع ُ
ووارث ک ِّل شی ٍء َ ٬
ٍ
ٌ
أنت اهلل ال
وهو بک ِّل شی ٍء ُمحیطٌ  ٬وهو علی ک ِّل شی ٍء
رقیب َ ٬
ٌ
شی ٍء َ ٬
أنت
فر ُد ٬
اهلل ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
َ
ٕا ل َه ٕا ّال َ
وأنت ُ
الم َتو ِّح ُد  ٬الفَـر ُد ُ
أنت االٔح ُد ُ
المـ َت ِّ

الم َت َعظ ُِّم ٬
کر ُم ٬
ُ
ُ
العظیم ُ
الکریم ُ
الم َت ِّ
الشـدی ُد
أنت
عال ّ
ٕا ّال َ
المـ َت ِ
العـلی ُ
ُّ

اهلل ال ٕا ل َه
کب ُر ٬
َ
وأنت ُ
المـ َت ِّ
الکـبیر ُ
ُ
أنت
ـحال ٬
اهلل ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
َ
وأنت ُ
ال ِم ِ

ـمیع
الحکـیم ٬
العـلیم
حـیم ٬
اهلل ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
َ
الس ُ
الر ُ
أنت ّ
وأنت ُ
ُ
ُ
الر ُ
حمن ّ
ّ
الکـریم االٔـکـر ُم ٬
أنت
القـدیم
البـصیر ٬
اهلل ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
ُ
الخـبیر  ٬وأنت ُ
ُ
ُ
ُ

ـر
اهلل ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
أنت اال ّٔو ُل قب َل ک ِّل ٍ
ائم االٔدو ُم  ٬وأنت ُ
ال ّد ُ
أحد  ٬وا ۤال ِخ ُ
أنت ال ّد انی فی ُعل ُِّو ه  ٬والعالی فـی
بع َد ک ِّل َعد ٍد ٬
اهلل ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
َ
وأنت ُ
مد ٬
أنت
ُدن ُِّو ه ٬
اهلل ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
َ
جد  ٬وال ِکبریا ِء وال َح ِ
والم ِ
وأنت ُ
ذوالبها ِء َ
َ

سجادیه ٬دعای .47
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ـنخ ٬
أت ا ٔال
أنت ا لّــذی َ
أنش َ
اهلل ال ٕا ل َه ٕا ّال َ
َ
وأنت ُ
شــیاء مـن غ ِ
َ
َـیر ِس ٍ
عات بـال
َـیر
مـثال  ٬وٱبـ َت َد َ
ص ّو َ
صو َ
المـب َت َد ِ
رت ما َ
ٍ
رت مـن غ ِ
عت ُ
َو ّ

رت کـ َّل شـی ٍء َتـقدیرًا ٬و َی َّسـرت کـ َّل َشـی ٍء
أنت ا لّذی َق َّد َ
ٱح ِتذا ٍء َ ٬
أنت ا لّـذی لم ُیـ ِع ْنک عـلی خَـل ِقک
رت ما دونَک َتدبیرًاَ ٬
َتیسیرًا ٬و َد َّب َ
نظیر ٬
أمر ک
ٌ
واز ْر ک فی ِ
شریک  ٬و لَم ُی ِ
وزیر  ٬و لَم َیکُن لَک ُمشاه ٌد وال ٌ
ٌ

َـضیت فکـا َن َعـد ًال مـا
دت  ٬وق
َ
أر َ
أر َ
َ
دت فکا َن َحتمًا مـا َ
أنت ا لّذی َ
أنت ا لّـذی ال َیـحویک
َـمت َ ٬
ـصفًا مـا َحک َ
وحک َ
ض َ
َق َ
یت َ ٬
َمت فکـا َن ِن ْ
ـع ِیک ُبـرها ٌن وال بـیا ٌن  ٬أنت
مکا ٌن  ٬و لَم َیق ُْم ِل ُسلطا ِنک ُسلطا ٌن  ٬و لَم ُی ْ
رت ک َّل
یت ک َّل شی ٍء َعددًا ٬و َج َع َ
أمدًا ٬و َق ّد َ
أحص َ
لت ِلک ِّل شی ٍء َ
ا لّذی َ
ذاتـیـ ِتک ٬و َعـ َج َز ِت
َـص َر ِت االٔوهـا ُم عـن
شی ٍء تَقدیرًاَ ٬
أنت ا لّذی ق ُ
ّ

أنت ا لّـذی
أینیـ ِتک َ ٬
ٔبصار َم ِ
در ِک اال ُ
َیفیـ ِتک و لَم تُ ِ
وض َع ّ
االٔفها ُم عن ک ّ
ال تُ َح ُّد فتکو َن َمح ُد ودًا ٬و لَم تُ َمثَّ ْل فتکو َن َموجودًا ٬و لَم تَ ِل ْد فـتکو َن
أنت ا لّذی ال ِض َّد َمعک ُفیعا ِن َد ک ٬وال ِعد َل لَک ُفیکا ِث َر َک  ٬وال
َمولودًاَ ٬

ث وٱبـتَ َد َع ٬
أنت ا لّـذی ٱبـتَ َدأ وٱخـتَر َع وٱسـتَح َد َ
ضک َ ٬
عار َ
ِن َّد لک ُفی ِ
وأسنی فی االٔماـ ِک ِن
وأحس َن ُصن َع ما َص َنعُ ٬سبحانَک ما أج َّل َشأنَک ٬
َ
ٰ
َک ٬
بالحق فُـرقانَکُ ٬سـبحانَک مـن
َمکانَک  ٬وأص َد َع
لطـیف مـا ألطَـف َ
ٍ
ِّ

ـلیک مـا
ؤوف ما أرأفَک ٬
ور
أعـرفَکُ ٬سـبحانَک مـن َم ٍ
ٍ
َ
وحکـیم مـا َ
ٍ

دعای عرفه امام زینالعابدین defg
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ـجد
فـیع مـا أرفَـ َعک ٬
والم ِ
أوس َعکَ ٬
أم َن َعک ٬وجوا ٍد ما َ
ذوالبـها ِء َ
َ
ور ٍ
َت
ـمد ُ ٬سـبحانَک َب َس َ
ـرف ِ
ـطت بـالخ ِ
وال ِکـبریا ِء وال َح ِ
َیرات َیـ َد ک ٬و ُع ِ
لدیـن أو دنـیا و َجـ َد َک ُ ٬سـبحانَک
فم ِن ا لْـ َت َم َسک
ِ
الهدا َی ُة من عندک َ ٬
ٍ
ـرشک٬
شـع َلعـظَم ِتک مـا دو َن َع ِ
ری فی ِعل ِمک ٬وخَ َ
َ
خَضع لَک َمن َج ٰ
سلیم لَک کـ ُّل خَـل ِقکُ ٬سـبحانَک ال ُتـ َح ُّس وال ُتـ َج ُّس وال
وانقا َد للـ ّت ِ

ـماری  ٬وال
جاری وال ُت
ناز ُع  ٬وال ُت
ُت َم ُّس  ٬وال ُتکا ُد وال ُتماطُ وال ُت َ
ٰ
ٰ

حـی
وأمـر ک َر َشـ ٌد ٬
ُتخا َد ُع وال ُتماـ ک َُر  ٬سبحانَک سبیلُک َج َد ٌد ٬
َ
وأنت ٌّ
ُ
ـزم ٬
کـم  ٬وق
ُ
ـتم  ٬و ٕا رادتُ َک َع ٌ
َـضاؤ ک َح ٌ
صــم ٌد  ٬ســبحان ََک قَـو لُک ُح ٌ
َ
شــی ِتک ٬وال ُمـب ِّد َل لکَـ ِلما ِتک  ٬سـبحانَک قـا ِه َر
ســبحانَک ال را َّد َلم ّ
الس
ۤیات ٬
مات  ٬لک الحم ُد
ِ
ٔرباب  ٬با ِه َر اال ِ
بار َٔی ال ّن َس ِ
فاطر ّ
ماوات ِ ٬
اال ِ
َ
عم ِت َک  ٬ولک الحـم ُد
َحمدًا َیدو ُم ب َد وا ِمک َ ٬
ولک الحم ُد َحمدًا خالدًا ب ِن َ
َحمدًا ُیوازی ُصن َعک  ٬ولک الحم ُد َحـمدًا َیـزی ُد عـلی ِر ضـاک  ٬ولک

شـاـکـر ٬
شکر ک ِّل
قص ُر عن ُه
مد ک ِّل
حامد ُ ٬
ٍ
الحم ُد َحمدًا َمع َح ِ
وشکرًا َی ُ
ٍ
ُ
بـه
بـه ٕا ّال ٕا َ
لیک َ ٬حـمدًا ُیسـتدا ُم ِ
قر ُب ِ
َحمدًا ال َی َنبغی ٕا ّال لَک ٬وال ُیتَ َّ

ُـرور
ف عـلی ک
ـر َ ٬حـمدًا َیـتضا َع ُ
دعی ِ
ِ
بـه دوا ُم اال ِۤخ ِ
اال ّٔو ُل  ٬و ُیسـتَ ٰ
الحـفَظ ُة ٬
عج ُز عن ٕا
ِ
االٔز ِم ِ
حصائه َ
ویتَ َ
نة َ ٬
زای ُد أضعافًا ُمتَرا ِدفةًَ ٬حمدًا َی ِ
ـرشک
أحـصت ُه فـی
و َیزی ُد علی ما
ـواز ُن َع َ
َ
ِ
کـتابک الکَـتَبةَُ ٬حـمدًا ُی ِ
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غر ُق
کم ُل لَدیک ثوا ُبه  ٬و َیس َت ِ
الر فی َع َ ٬حمدًا َی ُ
المجی َد  ٬و ُیعا ِد ُل ک َّ
ُرسیک ّ
دق ال ّن ّی ِة
ـک َّل جزا ٍء
ُ
فق ِ
فق لباط ِنه  ٬وباط ُنه َو ٌ
جزاؤ هَ ٬حمدًا ظا ِه ُر ه َو ٌ
لص ِ
عرف أح ٌد ِسواک فَضلَهَ ٬حمدًا
َلق ِمثلَ ُه  ٬وال َی ُ
ِ
حم ْد ک خ ٌ
فیه َ ٬حمدًا لَم َی َ
أغر َق نَ ْز عًا فی َتو ِف َی ِتهَ ٬حمدًا
ُیعا ُن َمن ٱج َت َهد فی َت ِ
عدید ه  ٬و ُیؤ َّی َد َمن َ
أنت خا ِلقُه من َبـع ُد َ ٬حـمدًا ال
مد  ٬و َین َت ِظ ُم ما َ
جم ُع ما َخل َ
َقت ِمن ال َح ِ
َی َ

ب
حم ُد ک ِبه َ ٬حمدًا ُی ِ
ـوج ُ
أقر ُب ٕا لی قَو ِلک ِمنه  ٬وال أحم َد َم ّمن َی َ
َحم َد َ
ـنک َ ٬حـمدًا
زید طَـو ًال ِم َ
زید َبع َد َم ٍ
فور ه  ٬و َت ِصلُه َبم ٍ
بو ِ
المزی َد ُ
بک ََر ِم َک َ

ـحم ٍد وآل
جهک ُ ٬
قاب ُل ِع َّز َجال ِلکِّ ٬
وی ِ
جب لک ََر ِم َو ِ
َی ُ
رب ص ِّل عـلی ُم ّ
وبـار ْک
المق ََّر ِب أفض َل صـلَوا ِتک ٬
ِ
کر ِم ُ
المصطفی ُ
ب ُ
المن َت َج ِ
حم ٍد ُ
ُم ّ
الم َّ
حم ٍد
علیه
رحم ِ
ِ
َ
أتم َب َرـکا ِت َک  ٬وتَ َّ
أمتع َر َحما ِتکِّ ٬
علیه َّ
رب ص ِّل علی ُم ّ
علیه صال ةً نامی ًة
وآله صال ةً زاـکی ًة ال تکو ُن صال ةٌ
أزکی منها ٬وص ِّل ِ
ِ
ٰ

علیه صال ةً راضی ًة ال تکو ُن صال ةٌ
أنمی منها ٬وص ِّل ِ
ال تکو ُن صال ةٌ ٰ
رضیه وتَزی ُد علی رضـا ُه ٬
حم ٍد
وآله صال ةً تُ
ِ
ِ
فَوقَهاِّ ٬
رب ص ِّل علی ُم ّ
رضیک وتَزی ُد علی
علیه صال ةً
َ
َ
علیه صال ةً تُ
رضاک ل ُه  ٬وص ِّل ِ
وص ِّل ِ
ـحم ٍد
َیر ه لها أهالًِّ ٬
رضی ل ُه ٕا ّال بها ٬وال تَ ٰ
رب ص ِّل عـلی ُم ّ
ری غ َ
ال تَ ٰ

جاو ُز رضوانَک  ٬و َیتّ ِص ُل ٱتِّصا لُها ببقا ِئک ٬وال َین َف ُد کـما
ِ
وآله صال ةً تُ ِ
َوات
حم ٍد
وآله صـال ةً َتـنتَ ِظ ُم صـل ِ
ِ
ال تَن َف ُد کَ ِلماتُکِّ ٬
رب ص ِّل علی ُم ّ
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صـلوات
وأهل طاع ِتک  ٬و َتش َت ِم ُل عـلی
ور س ِلک
ِ
مالئک ِتک وأنبیا ِئک ُ
ِ
وأهل ٕا جاب ِتک  ٬و َتج َت ِمـ ُع عـلی صـال ِة کـ ِّل
نسک
عبا ِد ک من ج ِّنک و ٕا ِ
ِ

وآله صـال ًة
عـلیه
رب صـ ِّل
أت من
أت و َب َر َ
َمن ذ ََر َ
ِ
ِ
ِ
أصناف خَل ِقکِّ ٬
آله صـال ًة
َفة  ٬وصـ ِّل
عـلیه وعـلی ِ
ِ
ومستأن ٍ
ُتحیطُ بک ِّل صال ٍة سا ِل ٍ
فة ُ

ف مـ َعها
نش ُٔی مع ذلک
صـلوات ُتـضا ِع ُ
ولمن دونَک  ٬و ُت ِ
ٍ
مرضی ًة لَک َ
ّ
ُـرور ا ٔال ّیـام زیـاد ةً فـی
ـلوات عـندها ٬و َتـزی ُد ها عـلی ک
الص
ِ
ِتلک ّ
ِ

أهـل بـی ِته ا لّـذین
أطـائب
رب ص ِّل عـلی
َت
َ
غیر کِّ ٬
ِ
ِ
ضاعیف ال َی ُع ُّد ها ُ
َفاء ک فـی
اخ َترتَهم ال ِ
ٔمر ک  ٬وج َعل َتهم َخ َزن َة ِعل ِمک ٬و َحفَظ َة دی ِنک ٬و ُخل َ

جس وال ّدن َِس
ِ
الر ِ
أرضک ٬و ُحـ َج َجک عـلی ِعـبا ِد ک ٬و طَـ َّهرتَهم مـن ّ
رب
والمسل ََک ٕا لی جـ ّن ِتکِّ ٬
تَطهیرًا ب ٕا راد ِتک ٬و َج َعل َتهم الوسیل َة ٕا لیک َ ٬
جز ُل لهم بها مـن ِنـ َح ِلک و کَـرامـ ِتک٬
حم ٍد
ِ
وآله  ٬صال ةً تُ ِ
ص ِّل علی ُم ّ
ٔشیاء من َعطایاک ونَوا ِف ِلک  ٬وتُ َوف ُِّر َعلیهم ال َحـظَّ مـن
و ُتک ِم ُل لهم اال َ

أو ِلـها٬
رب ص ِّل ِ
وائد ک وف ِ
َع ِ
علیه و َعلیهم صال ةً ال َ
أم َد فـی ّ
َوائد کِّ ٬
رشک وما
لیهم ِزن َة َع ِ
وال غای َة ال َٔم ِد ها وال ِنهای َة ال ِۤخ ِر هاِّ ٬
رب ص ِّل َع ِ
هن ومـا
ال سماوا ِتک وما ف
دونَ ُه  ٬و ِم ْ َٔ
أر ضیک وما َتـحتَ ّ
ّ
َوقهن  ٬و َعد َد َ

ومـتّ ِصل ًة
ضـی ُ
َبینَ ّ
لفی  ٬وتکو ُن لَک و لَـهم ِر ً
هن  ٬صال ةً تُق َِّر ُبهم منک ُز ٰ
مام أقَمتَ ُه َعلَمًا
دت دینَک فی ک ِّل
هن أبدًا ٬اللّ ُه ّم ٕانّک أ ّی َ
ظائر ّ
ٍ
بنَ ِ
أوان ب ٕا ٍ
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ـلت َحـبلَ ُه بـ َحب ِلک ٬و َجـ َعل َته
ومنا رًا فی بال ِد کَ ٬بـع َد أن َو َص َ
ل ِعبا ِد ک َ
رت َمـعصی َته٬
ضت طـا َع َته و َحـ َّذ َ
ال ّذ ریــع َة ٕا لی ِر ضـوا ِنک  ٬وافـ َت َر َ
وأال َیـت َق ّد َمه ُمـ َت َق ِّد ٌم وال
َـهیه ّ ٬
وأم َ
َ
أمر ه واالن ِتها ِء عـند ن ِ
ثال ِ
رت بام ِت ِ

المـؤمنین  ٬و ُعـرو ُة
وکـهف
ئذین ٬
فهو ِعصم ُة ّ
ُ
َ
الال َ
َیتأ خ َّر عن ُه ُمتأ خ ٌِّر َ ٬
بـه
َمین  ٬اللّ ُه ّم
کر ما أنـ َع َ
مت ِ
هاء العا ل َ
مس َ
الم َت ّ
ِ
فأوز ع َ
ُ
لو ِّلیک ُش َ
کین و َب ُ
فیه  ٬وآ ِته من ل ُدنک سلطانًا نـصیرًا ٬وٱفـ َت ْح لَـه
علیه ٬
وأوز عنا ِمثلَ ُه ِ
ِ
ِ

ض َد ه ٬ورا ِعـه
فَتحًا یسیرًا ٬وأ ِعن ُه ِب ُرـک ِنک ا ٔال َع ِّز وٱش ُد ْد ْ
أز َر هَ ٬وق َِّو َع ُ
ٔغـلب ٬
ند ک اال
بحف ِظک ٬
وام ُد ده ب ُج ِ
ب َعی ِنک ٬وا ْح ِمه ِ
وانصره بمالئک ِتکْ ٬
ُ
ِ
وس َن َن رسـو ِلک صـلواتُک اللّـ ُه ّم
وحدو َد ک َ
کتابک ُ
وأ ِق ْم ِبه َ
وشرا ِئ َعک ُ
بـه
علیه
عالم دی ِنک ٬وا ْجـ ُل ِ
ِ
ِ
وآله  ٬وأ ْح ِی ِبه ما أماتَ ُه الظّالمو َن ِمن َم ِ
بـه
وأز ْل ِ
وأب ْن ِ
بـه ال ّ
َ
ور عن طَریق ِتک ِ ٬
ـر َاء مـن سـبی ِلکِ ٬
ص َدأ ال َج ِ
ض ّ

جـانبه
ـن
النّ
وام َح ْق ِبه ُبغا ةَ ق ِ
ـو جًا ٬وأ ِل ْ
اـکبین عن صرا ِطکْ ٬
َ
َ
َـصد ک ِع َ

ور حـم َته
ب لنـا َرأفـ َته َ
الٔولیا ِئک  ٬وا ْب ُسـطْ َیـ َد ه عـلی أعـدا ِئک ٬و َه ْ
سـاعین ٬
طیعین  ٬وفی رضـا ُه
سامعین ُم
و َت َعطُّفَه وتَ َحنُّنَه  ٬واج َعلنا ل ُه
َ
َ
َ
فین  ٬و ٕا لیک و ٕا لی رسو ِلک صـلواتُک
والمداف ِ
َعة عن ُه ُمک ِن َ
و ٕا لی نُصر ِت ِه ُ
بین  ٬اللّـ ُه ّم وصـ ِّل عـلی أولیـا ِئهم
وآله
عــلیه
اللّــ ُه ّم
َ
ِ
ِ
بـذلک ُمـتَق َِّر َ
آثــار هم٬
فین
المــقتَ َ
المــ ّت َ
المــعتَ ِر َ
َ
بعین َمــن َه َجهم ُ ٬
بــمقا ِمهم ُ ٬
فین َ
ُ
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ین بـ ٕا مام ِتهم٬
المس َت ِ
المـؤ َت ّم َ
الم َت َم ِّس َ
مس َ
بـو الی ِتهم ُ ٬
کین ِ
کین ب ُعرو ِتهم ُ ٬
ُ

ـامهم٬
رین أ ّی َ
المـن َت ِظ َ
المـج َت ِه َ
الم َسل َ
ِّمین ال ِ
دین فـی طـاع ِتهم ُ ٬
ٔمـر هم ُ ٬
ُ
ـامیات
اـکـیات ال ّن
ـکـات ال ّز
ـبار
الص
ِ
ِ
ِ
ِ
أعی َنهم ّ ٬
الما ّد َ
الم َ
ـلوات ُ
ین ٕا لیهم ُ

ـم ْع عـلی
وسل ِّْم َعلیهم وعـلی
ِ
الر ا ِئ ِ
ِ
أرواحـهمْ ٬
حات َ ٬
واج َ
الغادیات ّ
اب
ب َعلیهم ٕانّک َ
أمر همْ ٬
ـو ُ
وأص ِلـ ْح لهم شؤونَهم  ٬و ُت ْ
ال ّت ٰ
أنت ال ّت ّ
قوی َ

ـالم بـرحـم ِتک یـا
َیر
َ
دار ّ
الر ُ
الغافرین  ٬وا ْج َعلْنا َمعهم فی ِ
حیم و خ ُ
ّ
ـالس ِ
احمین  ٬اللّ ُه ّم هذا یو ُم َع َرفةَ ٬یو ٌم َش َّرف َته و ک ََّر م َته و َعـظَّم َته٬
الر
َ
َ
أرحم ّ
ـطی َتک٬
فـیه
بـعفو ک  ٬وأجـ َز َ
ومـ َن َ
ن ََش َ
لت ِ
نت ِ
رت ِ
فیه َر حم َتکَ ٬
فـیه َع ّ
ِ
عـلیه قـب َل
مت
لت ِبه علی عبا ِد ک  ٬اللّ ُه ّم وأنا عب ُد ک ا لّذی أنـ َع َ
ض َ
ِ
َوتَ َف َّ
وو فَّـق َته
مـمن َهـ َدی َته لدیـ ِنکَ ٬
خَل ِقک ل ُه  ٬وبع َد خل ِقک ٕا ّیـاه  ٬فـ َج َعل َته ّ
وأرشـدتَه ُلمـواال ِة
ـزبک٬
َ
لحقِّک ٬و َع َ
صم َته ب َحب ِلک ٬وأد خَـل َته فـی ِح ِ

أمرتَه فلَم َیأتَ ِم ْر َ ٬و ز َجرتَ ُه فلَم َین َز ِج ْر ٬
ثم َ
أولیا ِئکُ ٬
ومعادا ِة أعدا ِئک ّ ٬
لک وال
َـهیک ٬ال ُمـعانَد ةً َ
ونَ َهی َته عن َمـعصی ِتک فـخا ل َ
أمـر ک ٕا لی ن ِ
َف َ
اس ِتکبا رًا َعلیکَ ٬بل َد عـاه َهـواه ٕا لی مـا َز َّیـلتَه و ٕا لی مـا َحـ َّذ رتَه٬
عید ک  ٬راجیًا
وأعانَه علی َ
بو ِ
ذلک َع ُد ُّو ک و َع ُد ُّو ه  ٬فأق َد َم ِ
علیه عارفًا َ

عـلیه ّأال
نت
أحق ِعبا ِد ک َمـع مـا َمـنَ َ
ِ
جاو ِز ک ٬وکا َن َّ
فو ک  ٬وا ِثقًا بتَ ُ
ل َع ِ
بین َی َدیک صـا ِغرًا ذَلیـالً ٬خـاضعًا خـاشعًا ٬خـائفًا
َیفع َل  ٬وها أنا ذا َ
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مـن الخـطایا اجـ َت َر م ُته٬
ّنوب َتـ َح َّمل ُته ٬
ُمع َت ِرفًا
وجـلیل َ
بعظیم َ
من الذ ِ
ٍ
ٍ
ـجیر ٬
بص ِ
ُمس َتجیرًا َ
جیرنی مـنک ُم ٌ
فحک  ٬الئذًا برحم ِتک  ٬مو ِقنًا أنّه ال ُی ُ

علی بما َتعو ُد ِبه علی َمـن اقـ َت َر َف مـن
وال َیم َن ُعنی َ
منک مان ٌع  ٬ف ُعد َّ
ـفو ک٬
ألقی َبی ِد ه ٕا لیک ِمن َع ِ
علی بما َتجو ُد ِبه علی َمن ٰ
َتغ َُّم ِد ک ٬و ُج ْد َّ
أملَک ِمـن غُـفرا ِنک٬
علی بما ال َی َتعا ظ َُمک أن َت ُم َّن ِبه علی َمن َّ
وام ُن ْن َّ

بـه َحـظًّا مـن ِر ضـوا ِنک ٬وال
وا ْج َع ْل لی فی هذا
الیوم نَصیبًا أنـا ُل ِ
ِ
لک من عبا ِد ک ٬و ٕانّی و ٕا ن لَـم
الم َت َع ِّبدو َن َ
مما َین َق ِل ُ
ب ِبه ُ
َت ُر َّدنی ِص ْفرًا ّ
مت تَوحی َد ک  ٬ونَـف َْی االٔضـدا ِد
الص
الحات  ٬فقد َق َّد ُ
ِ
من ّ
اُ َق ِّد ْم ما َق َّد موه َ

ـؤتی
واالٔندا ِد واالٔشبا ِه َ
أم َ
عنک  ٬وأتَی ُتک َ
ٔبواب ا لّتی َ
من اال ِ
ـرت أن ُت ٰ
ثـم
منها ٬وتَق ََّر ُ
قر ُب ِبه أح ٌد مـنک ٕا ّال بـال ّتق َُّر ِب ِ
بـه ّ ٬
بت ٕا لیک بما ال َی ُ
ّـن
کانة َ
عت َ
أتب ُ
ذلک با ٕالنابة ٕا لیک  ٬وال ّت َذ ل ُِّل وا ٕال سـ ِت ِ
سـن الظ ِّ
َ
لک  ٬و ُح ِ
ـخیب َعـلیه
وشفَع ُته َبر جا ِئک ا لّـذی قَـ َّل مـا َی
َ
قة بما عندکَ ٬
بک  ٬والثِّ ِ
ُ
الخـائف
الفـقیر ٬
البـائس
لیـل ٬
راجـیک  ٬وسأل ُتک مسأل َة
ِ
ِ
ِ
ِ
الحـقیر ال ّذ ِ
ال
ـلو ذًا ٬ال ُمسـتَطی ً
ومع َ
جیر َ ٬
المستَ ِ
ـعو ذًا و َت ُّ
ـضر عًا و َت ُّ
ُ
ذلک خی َف ًة و َت ُّ
بشـفاعة
ال
الم
طیعین  ٬وال ُمستَطی ً
ِ
َ
کب َ
رین  ٬وال ُمتعالیًا بدا ل ِّة ُ
الم َت ِّ
کب ِر ُ
ب َت ُّ
ّـین  ٬و ِمـث ُل ال ّذ ّر ِة أو
الش
ّ
ّین وأذ ُّل االٔذ ل َ
افعین  ٬وأنـا بـع ُد أقـ ُّل ا ٔال قَـل َ
َ
ـم ُّن
عاج ِل
تر َ
َ
دونَها ٬فیا َمن لم ُی ِ
فین  ٬ویا َمـن َی ُ
المسیئین  ٬وال َینْ َد ُه ُ
الم َ
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المـعتر ُف
سـیء
الم
نظار
ب ٕاقا ل َِة
العاثرین  ٬و َیتف َّ
َ
َ
ِ
ض ُل ب ٕا ِ
الخـاطئین  ٬أنـا ُ
ُ
العاثر  ٬أنا ا لّـذی أقـد َم َعـلیک ُمـج َت ِر ئًا ٬أنـا ا لّـذی َعـصاک
الخاطی
ُٔ
ُ
هـاب
وبـار َز ک ٬أنـا ا لّـذی
خفی مـن ِعـبا ِد ک
َ
َ
ُم ِّ
تعمدًا ٬أنا ا لّذی اس َت ٰ
أسک  ٬أنـا
ب
سـطو َتک و لَـم َیـخ ْ
َف َب َ
عبا َد ک وأ ِم َنک ٬أنا ا لّذی لَم َیر َه ْ
َ

بـب ّلیـ ِته  ٬أنـا القـلی ُل الحـیا ِء  ٬أنـا
الجانی علی ِ
المـر َت َه ُن َ
نـفسه  ٬أنـا ُ
ـفسک٬
بحق َمن ان َت َج َ
وبمن اصـ َطفَی َته ل َن ِ
الطوی ُل ال َعنا ِء ِّ ٬
بت من خل ِقک َ

ـلت
یت َ
بحق َمـن َو َص َ
ومن اج َت َب َ
بحق َمن اخ َت َ
لشأ ِنک ِّ ٬
ِّ
رت من َبر ّی ِتک َ
نت
لت َمـعصی َته کـمعصی ِتک ٬
َـر َ
ومن َج َع َ
ِّ
طاع َته بطاع ِتکَ ٬
بـحق َمـن ق َ
ُطت ُمعاداتَه بمعادا ِتک ٬تَغ ََّم ْدنی فی یـومی
ومن ن َ
مواالتَه بمواال ِتکَ ٬

بـاستغفار ک تـائبًا٬
صالً ٬وعـا ذَ
أر ٕا لیک ُمـ َت َن ِّ
هذا بما تَ َتغ ََّم ُد ِبه َمـن َج َ
ِ
کانة مـنک ٬و
والم ِ
لفی لدیک َ
وتَو لَّنی بما تَ َت َو ل ّٰی ِبه أه َل طاع ِتک وال ُّز ٰ

نـفسه فـی ذا ِتک٬
فـی
ِ
ب َ
بـعهد ک  ٬وأتـ َع َ
تَو َّح ْدنی بما تَ َتو َّح ُد ِبه َمن َو ٰ
جـنبک  ٬و َتـ َع ّد ی
وأج َه َد ها فی مرضا ِتک ٬وال ِ
تؤاخذْنی ب َتفریطی فـی ِ
در ْجنی بـ ٕا مالئک
طَوری فی حدو ِد کُ ٬
وم َ
جاو ز ِة أحکا ِمک ٬وال َتسـتَ ِ
لول ِنعم ِته٬
خیر ما عند ُه  ٬و لَم َی ْش َرـ کْک فی ُح ِ
لی اس ِتدرا َج َمن َم َنعنی َ
ـخذولین ٬
الم
الم
ون َِّبهنی من َرقد ِة
سـرفین  ٬ون ِ
وس ِ
الغافلین ِ ٬
َ
َ
َ
َـعسة َ
ـنة ُ
دین ٬
لت ِبه
عب َ
عم َ
دت ِ
بـه المـ َت َع ِّب َ
َ
القانتین  ٬واس َت َ
و خُذ بقَلبی ٕا لی ما اس َت َ
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مـما ُیـبا ِع ُدنی عـنک  ٬و َیـحو ُل
واس َتنق َ
هاو َ
الم َت ِ
نین  ٬وأ ِعـذنی ّ
َذت ِبه ُ
ُ
وسـ ِّهل لی
َبینی وبین حـظّی مـنک  ٬و َی ُ
حـاو ُل لدیکَ ٬
عـما أ ِ
ـص ُّدنی ّ
والمشـا ّح َة
حیث
والمسا َبق َة ٕا لیها من
َمسلَک
ُ
َ
ِ
أمـرت ُ ٬
الخیرات ٕا لیک ُ ٬

ّین بـما
أر َ
فیمن َت َ
المسـ َت ِخف َ
فیها علی ما َ
ـمح ُق مـن ُ
دت  ٬وال َت ْم َحقْنی َ
ـمق ِتک ٬وال
أو َع َ
عر َ
ضین ِل َ
دت  ٬وال ُته ِلکنی مع َمـن ُتـه ِل ُک مـن ُ
المـ َت ِّ
رات
الم
َـم ِ
ـب ِلک  ٬ون ِّ
َ
َـجنی مـن غ َ
نحرفین عـن ُس ُ
فیمن ُت َت ِّب ُر من ُ
ُت َت ِّب ْرنی َ
وح ْل
وأجرنی من ِ
الفتنة  ٬و َخلِّصنی من لَ َه ِ
ِ
أخذ ا ٕال مال ِء ُ ٬
لوی ِ ٬
الب ٰ
وات َ
َصة َتـر َهقُنی ٬وال
ـضلُّنی٬
بینی وبین
ومـنق ٍ
عـدو ُی ِ
یـوبقُنیَ ٬
وهـوی ِ
ً
ٍّ
تؤی ْسنی من
رضی عن ُه بعد َغ َ
ض ع ّنی ٕا عر َ
عر ْ
ض ِبک  ٬وال ِ
ُت ِ
اض َمن ال تَ ٰ
علی القُنوطُ من رحم ِتک ٬وال تَ ْم َت ِح ّنی بما ال طاق َة
ٔمل فیک فیغ ِل َ
ب َّ
اال ِ

ـرسلنی مـن
مما تُ َح ِّملُنیه مـن
ـحبـ ِتک ٬وال ُت ِ
فـضل َم ّ
لی ِبه ف َتب َهظَنی ّ
ِ
فیه  ٬وال حاج َة بک ٕا لیه ٬وال ٕاناب َة ل ُه  ٬وال تَ ْر ِم
خیر ِ
ِ
ید ک ٕا رسا َل َمن ال َ
ـزی مـن
علیه ِ
ومن اش َتم َل ِ
عین ِر عای ِتکَ ٬
الخ ُ
می َمن سقطَ من ِ
بی َر َ
ّـة
فین َ ٬
وز ل ِ
وو ِ
عند ک ٬بل خُذ بیدی من َسق ِ
ِ
المـ َت َع ِّس َ
المتَ َر ّد َ
ین َ ٬
هلة ُ
ْطة ُ
طـبقات
َیت بـه
رطة
الم
مـما ابـتَل َ
ِ
وو ِ
َ
َ
غرورین َ ٬
الهـالکین  ٬وعـا ِفنی ّ
َ
مت َعـلیه ٬
بـه  ٬وأنـ َع َ
عـبید ک و ٕا مـا ِئک  ٬و َبـلِّغنی َمـبال َغ َمـن ُع َ
ـنیت ِ
ِ
َـوق
ور َ
َـوقنی ط َ
َ
ـوفَّیتَه سـعیدًا ٬و ط ِّ
ضیت عن ُه  ٬فأ َع ْشـتَه حـمیدًا و َت َ
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حبطُ
قـلب َی
الحسـنات  ٬و َی
ِ
بـالب َرـکـات  ٬وأشـ ِع ْر ِ
ُ
عما ُی ِ
ـذهب َ
قالع ّ
ا ٕال ِ
ـوبات  ٬وال َتشـ َغلْنی
ــح ال َح
ئات ٬
ا ٕال
ِ
ِ
الس ِّی ِ
ـح ّ
َ
وفواض ِ
زدجار عن قبا ِئ ِ
ُ
ب
وأنز ْع من قلبی ُح َّ
غیر ه ِ ٬
بما ال أ ِ
در کُه ٕا ّال بک ّ
عما ال ُیرضیک ع ّنی ُ
سـیلة ٕا لیک  ٬و ُتـذ ِه ُل
الو
ِ
عما عن َد ک  ٬و َت ُ
ص ُّد عن ْابتغا ِء َ
نهی ّ
دنیاً َد َّنی ٍة َت ٰ
ب
قر ِب منکَ ٬
ـهار  ٬و َه ْ
َّیل وال َّن ِ
لی ال ّتف َُّر َد بمناجا ِتک بـالل ِ
وز ِّی ْن َ
عن ال ّت ُّ
ـحار ِمک٬
صم ًة ُتدنینی من خَشـی ِتک  ٬و َتـق َط ُعنی عـن ُر
ـکـوب َم ِ
ِ
لی ِع َ
ـصیان ٬
ـطهیر مـن َدن َِس ال ِع
لی ال ّت
أسـر ال َع
و َت ُفکُّنی من
ِ
ـظائم  ٬و َه ْ
ِ
َ
ب َ
ِ
داء
وس ْر ِبلنی ِ
ربال عافی ِتکَ ٬
وأذ ِهب ع ّنی َد َر َن الخَطایاَ ٬
بس ِ
ور ِّد نـی ِر َ
لدی فـضلَک و طَـو لَک٬
ُمعافا ِتک ٬و َجلِّلنی سوابـ َغ نَـ ْعما ِئک  ٬وظـا ِه ْر َّ
ـرضی
وم
وتسدید ک ٬وأ ِعـ ّنی عـلی
وأ ِّیدنی ب َتوفی ِقک
ِ
ـی ِة َ ٬
صـالح ال ّن ّ
ِّ
ِ

وقوتی دو َن حو ِلک
حسن
القول ُ ٬
ِ
العمل  ٬وال َت ِکلْنی ٕا لی حولی ّ
ِ
ومس َت ِ
ض ْحنی بـین یـ َد ی
وق ُّو ِتک ٬وال تُخ ِْزنی یو َم َتـب َعثُنی للـقا ِئک ٬وال َتـف َ

منیه فـی
ألز ِ
أولیا ِئک ٬وال تُ ِ
ـکر ک ٬وال تُ ْ
کر ک  ٬بل ِ
ذهب عنّی ُش َ
نسنی ِذ َ
ُ
ثنی بـما
الجاهلین الۤال ِئک٬
َالت
هو عند َغف ِ
َ
أحوال ّ
ِ
ِ
الس ِ
وأوز عنی أن أ َ
غـبة
نیه ٬
فوق َر ِ
أو لَیتَ ِ
لی  ٬واج َع ْل َر غبتی ٕا لیک َ
ِ
وأعتر َف بما أس َدیتَه ٕا َّ
الحـامدین  ٬وال َتـخ ُذ لْنی عـند
ـمد
وحمدی ٕا ّیاک
فـوق َح ِ
َ
الراغبین َ ٬
َ
َ
هت ِبه
فاقتی ٕا لیک ٬وال ُته ِلکنی بما أس َدیتُه ٕا لیک ٬وال تَ ْج َب ْهنی بما َج َب َ
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أولی
أعـلم أ ّن ال ُحـ ّج َة لک  ٬وأنّک
ـعاندین لک  ٬فـ ٕانّی لک ُم َسـل ٌِّم ٬
الم
َ
ُ
ُ
ٰ
المـغ ِفر ِة  ٬وأنّک بأن
حسان  ٬وأه ُل ال َت
وأعو ُد با ٕال
َضل
ٰ
ِ
ـقوی وأهـ ُل َ
َ
بالف ِ
أقـرب مـنک ٕا لی أن
ب  ٬وأنّک بأن َتسـتُ َر
َتعف َُو
ُ
أولی مـنک بأن ُتـعا ِق َ
ٰ
ُ
ُ
حیث ال
حب من
تَش َه َر ٬
ُ
فأحینی حیا ةً ط َّیب ًة تَنت ِظ ُم بما أ ری ُد وتَبلُ ُغ ما أ ُّ
ِ
سـعی
یت عن ُه  ٬وأ ِمـتنی ِمـیت َة َمـن َی
ب ما نَ َه َ
کر ه  ٬وال أرت ِک ُ
ٰ
آتی ما َت َ
نور ه بین ی َدیه وعن یمی ِنه ٬و ذَ لِّلنی بین ی َدیک ٬وأ ِع َّزنی عند خـل ِقک٬
ُ
غنی
ضعنی ٕا ذا َخل ُ
و َ
َوت بک  ٬وارفَعنی بین ِعبا ِد ک  ٬وأغ ِننی ّ
عمن هو ٌّ
ـماتة االٔعـدا ِء  ٬ومـن
وز دنی ٕا لیک فاق ًة وفَقراً  ٬وأ ِع ْدنی من َش ِ
عنّیِ ٬
َعت علیه منّی بـما
البال ِء  ٬ومن ال ُّذ ِّل وال َعنا ِء  ٬تغ ََّم ْدنی فیما ا َّطل َ
ُح ِ
لول َ

الجـریر ِة لوال
یتغ ََّم ُد ِبه
لمه  ٬واالۤخ ُذ عـلی َ
ُ
طش لوال ِح ُ
القادر علی البَ ِ

َوم ِفتن ًة أو سوءًا ف َن ِّجنی منها ِلـواذًا بک ٬و ٕا ذ لم
أر َ
أنا ُته ٬و ٕا ذا َ
دت بق ٍ
َضیحة فی دنیاک فال تُ ِق ْمنی مثلَه فـی آخـر ِتک  ٬واشـفَع
تُ ِقمنی مقا َم ف
ٍ
فوائد ک بـحواد ِثـها ٬وال َتـم ُد د لی
وقدیم
بأواخر ها٬
لی أوائ َل ِمنَ ِنک
ِ
َ
ِ

یـذهب لهـا َبـهائی ٬وال
ـقر عنی قـارع ًة
ُ
م ّدًا یَقْسوا معه قَلبی ٬وال َت َ
تَ ُس ْمنی خَسیس ًة َیـصغ ُُر لهـا قَـدری ٬وال نَـقیص ًة ُیـجه ُل مـن أجـ ِلها
وج ُس دونَهاِ ٬ا جـ َعل
َمکانی ٬وال َت ُر عنی َر وع ًة ُأب ِل ُس بها ٬وال خیف ًة ُأ ِ
ور هـبتی عـند
عذار ک و ٕا
َهیبتی فی َو ِ
عید کَ ٬
نـذار کَ ٬
ِ
وح َذ ری من ٕا ِ
ـفر دی بـالتّ َه ُّج ِد
تَالو ِة آیا ِتک ٬
ُ
واعمر لیلی ب ٕایقاظی فیه لعـباد ِتک  ٬و َت ُّ
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ناز لتی ٕا ّیـاک
وم َ
نزال َحوا ِئجی بکُ ٬
لک  ٬و َت َج ُّر دی ُ
بسکونی ٕا لیک ٬و ٕا ِ
عـذابک ٬وال
مما فیه أهلُها من
فی ف ِ
ِ
َکاک َرق ََبتی من ِ
نار ک ٬و ٕا جارتی ّ

حـین  ٬وال
َـمرتی سـاهیاً حـتّی
تَ َذ رنی فی طُغیانی عا ِمهاً وال فـی غ ْ
ٍ
اعتب َر  ٬وال ِفتن ًة َلمن نظ ََر  ٬وال
َتج َعلنی ِعظ ًة َلمن ا ّت َعظَ  ٬وال نَکا ًال َلمن َ
بد ْل بی غَیری ٬وال ُتـغَیِّر لی اسـمًا
فیمن تمک ُُر به ٬وال تَستَ ِ
َتمکُر بی َ

وال ُت َب ِّد ل لی ِجسمًا ٬وال َت َّت ِخذْنی ُه ُز وًا لخَل ِقک ٬وال ُسـخر ّیًا لک ٬وال
فو ک
باالنتقام لک٬
َت َبعًا ٕا ّال َلمرضا ِتک ٬وال ُمم َت َهنًا ٕا ّال
ِ
وأوجدنی َبر َد َع ِ
ِ
ـحب
ور ِ
َـعم الفَـرا ِغ لمـا ُت ُّ
وریحا ِنک و َجنّ ِة نَعی ِمک ٬وأ ِذ قـنی ط َ
وحک َ
َ
وأتـحفنی
ف لَـدیک وعـندک ٬
بس َع ٍة من َس َع ِتک  ٬وا ٕال جتها ِد فـیما ُیـز لِ ُ
ِ
َ

غـیر خـاسر ٍة ٬
َـرتی
حفة من تُ َحفا ِتک ٬
بتُ ٍ
َ
واجعل ِتـجارتی ِ
َ
رابـح ًة  ٬و ک َّ
ـبق
لقاء ک و ُتب
قامکَ ٬
ِ
وأخفنی َم َ
عـلی َتـوب ًة نَـصوحًا ٬ال ُت ِ
َّ
وش ِّوقنی َ
معها ذُنوبًا صغیر ةً وال کـبیر ةً  ٬وال َتـ َذ ْر مـعها َعـالنی ًة وال َسـریر ةً ٬
الخـاشعین ٬
للمؤمنین  ٬وأع ِطف بقَلبی عـلی
صدری
َ
َ
وأنز ع ال ِغ َّل من َ
ِ

قین  ٬واجـ َعل لی
للـص
المـتّ َ
َ
و کُن لی کما َتکون ّ
الحین  ٬و َحـلِّنی ِحـلی َة ُ
وواف بـی
ـرین ٬
دق فی
ِ
الغابرین  ٬و ِذـکـرًا نـامیًا فـی ا ۤال ِخ َ
َ
لِسا َن ِص ٍ
عـلی  ٬وظـا ِه ْر کَـرامـا ِتها ل َد َّی ٬
لین  ٬و َت ِّمم ُسبو َغ ِنعم ِتک
َعرص َة اال ّٔو َ
َّ
بـی
لی ٬
کـرائـم
وسـق
ٕا َ ٔ
مال من ف ِ
ِ
ِ
َ
َوائد ک یـ َد َّی ُ ٬
وجـاو ْر َ
مـواهـبک ٕا َّ
نان ا لّتی ز َّیـنتَها ٔال صـفیا ِئک ٬و َجـلِّلنی
بین من أولیا ِئک فی ِ
ٔطی َ
الج ِ
اال َ
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حـبا ِئک  ٬واجـ َعل لی عـندک
الم
َش َ
ِ
المـ َع ّد ِة ٔال ّ
ـقامات ُ
رائف ِن َح ِلک فی َ
ومـثاب ًة أ َت ُ
ـقایسنی
َمقی ً
ال آوی ٕا ِ
طمئنًّاَ ٬
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یادآوری
 .1این نمایهها صرف ًا برای آسانیابی مسائل مورد نیاز تهیه شده و هیچ حکـم شـرعی را بـیان نـمیکند.
استفاده ـکننده گرامی برای به دست آوردن احکام مورد نظر ٬باید به متن مناسک مراجعه کند.
 .2این نمایهها به صورت الفبایی موضوعی تهیه شدهاند و بنا بر این  ٬برای یافتن مطالب و مباحث مورد
نظر ٬باید به عنوان و مدخل اصلی هر مسئله مراجعه شود .گاه به دلیل گستردگی و نیز تداخل مباحث  ٬سعی
شده است که حتی المقدور عنوانها ریزتر و کاربردیتر شود.
 .3برای دستیابی آسان به مسائل و احکام مورد نظر ٬این نمایهها ٬دارای شماره مسئله است و شـماره
صفحات کتابند .شماره سمت راست خط ممیز ٬شماره مسئله و شماره سمت چپ آن ٬شماره صفحه را
نشان میدهد .آن دسته از مباحث و مسایلی که در ذیل مسایل مناسک ذـکر نشدهاند ٬تنها به شماره صفحه
بسنده شده است.
 .4واژههای هممعنا و مترادف و نیز واژههای مربوط به واژههای راجح  ٬ارجاع شدهاند .گـاهی در داخـل
نمایههای یک موضوع  ٬نمایههای آن در ردیف الفبایی آورده شده و به محل اصلی نیز ارجاع شده است.
~با فراموشی تقصیر 226/726؛ ~با فراموشی
ســــعی 226/726؛ ~پس از تــــرک طــواف
آب
169/512؛ ~پس از طــواف نســا 126/304؛
سر زیر ~ بردن در احرام 146/405؛ نگاه ُمحرم
~ پس از وقــوف 127 ٬126/306 ٬126/305؛
به ~ صاف .138/359
~پیش از تـقصیر226/726؛ ~ پـیش از سـعی
آب زمزم
226/727 ٬226/726؛ ~پـیش از طـواف نسـا
دعای ~364 ٬230/747؛ ریختن ~ زمزم به سر
318/978؛ ~ پـــیش از وقــوف بــه عــرفات
و بدن 230/747؛ نوشیدن ~ .364 ٬230/747
126/305؛ ~ در احــــــــرام ٬125/303٬125
آبرسانان به حاجیان 325/995
126/305؛ ~ در عمره 126/304؛ ~ در عـمره
آبشار
مفرده 58/101؛ بیتوته در شب سـیزدهم بـرای
رفتن زیر ~ در احرام .146/409
~ در احــرام 324/993؛ زن ُمــحرم راضـی بـه
آداب
~128/315؛ زن محرم مجبور به ~128/315؛
~ حرم 361؛ ~ زیارت ائمه بـقیع ٬401 ٬400
قصد ~ در احرام .107/244
405 ٬404 ٬403 ٬402؛ ~ زیــارت امــامان)ع(
نیز  Åاستمتاع جنسی
376؛ ~ زیـــــارت پــــیامبر)ص( 377 ٬376؛
آهک  Åسجده
~ طـــواف 210 ٬209/664 ٬208 ٬207/664؛
~ ورود به ضریح نبوی .378
آینه
نگـاه مـحرم بـه ~٬137/358 ٬137/357 ٬137
آرایش در احرام 135/346
.138/363 ٬138/362
آزار دادن در طواف 205/657
ائمه بقیع)ع(
آمپول .155/454
آداب زیـارت ~٬404 ٬403 ٬402 ٬401 ٬400
آمرزش
405؛ زیارت ~400؛ زیارت وداع ~404؛ نماز
~ وار شدگان متواضع به مکـه 364؛ دعـا بـرای
زیارت ~.403
~ ـگناهان .234 ٬233 ٬232/747
ابراهیم پسرپیامبر)ص(
آمرزشخواهی  Åاستغفار
زیارت ~ 406؛ مدفن ~.408 ٬407 ٬406
آمیزش جنسی
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اجرت نایب  Åنایب
اجیر
~ گرفتن برای میت مستطیع 52/76؛ استحباب
حج با ~.55/89
اُحد  Åشهدای اُحد
احرام 29 ٬28
آرایش در ~  Åآرایش ؛ آمــــــــیزش در ~
Åآمیزش ؛ اجتناب از دارچین در ~132/332؛
اجتناب از زنجبیل در ~132/332؛ اجـتناب از
ِهــــل در ~132/332؛ اجــــزای مـــردار در
~111/258؛ اجزای ~110؛ ~با پارچـه راهراه
163/497؛ ~با پارچه غـصبی 114/272؛ ~بـا
پارچه غیر مخمس 114/272؛ ~با پارچـه غـیر
مـــزکی 114/272؛ ~بــا پــارچــه مشکــوک
ٰ
114/272؛ ~ بـــا قــصد آمــیزش 107/244؛
~بدون خـتنه 186/575؛ ~ بـرای اعـمال مکـه
314/962 ٬251/792؛ ~ پــــیش از مــــیقات
95/207؛ ~حـج تـمتع 250/786 ٬249/779؛
~ حــج در روز تــرویه 250/785؛ ~خــدمه
ـکــــاروان 244/773 ٬102/234؛ ~ در مــحل
مشکوک از مکه 250/787؛ ~سـیاه 163/497؛
~ عمره تمتع 58/100؛ ~ عمره تمتع با شک در
آن 64/116؛ ~ فاقد قرائت صـحیح 216/691؛
ممیز٬56/93
~ ـکثیف 163/497؛ ~ ـکودک غیر ّ
56/94؛ ~ مجدد برای خروج از مکه 243/771؛
~ مجدد پس از حج تمتع بـرای ورود بـه مکـه
356/1088؛ ~ معذور از بـیرون مسـجدالحـرام
98/218؛ ~ نایب طواف 171/520؛ ~ نذری از
جـده 101/229؛ ~ واردیـن بـه مکـه 60/105؛
ازاله مو از بـدن در ~159/475 ٬159/474؛ از
پـــنبه بــودن ~120/290؛ ازدواج در ~٬130
131/326؛ استشمام بـوی بـد در ~132/334؛
اسـتشمام عـطریات در ~132/330؛ اسـتشمام
ـگل در ~132/331؛ استشمام گیاهان بیابانی در
~ 132/331؛ اســتشمام مــیوه خـوشبو در ~
132/333؛ اسـتعمال بـوی خـوش در ~131؛
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استعمال پماد در ~135/345؛ استعمال روغن
در ~134/343؛ استعمال روغن معطر پـیش از
~ 134/341؛ اســــــتعمال عــــطریات در ~
132/335؛ اســــتفاده از خـــلوق کــعبه در ~
133/335 ٬132/335؛ اسـتفاده از شـامپو در ~
133/337؛ استفاده از صـابون در ~133/337؛
استفاده از عطریات در ~133/339٬133/338؛
اســتفاده از گــوشت شکــار در ~123/294؛
اســتفاده از هــمیان دوخـته در ~142/3821؛
استمتاع جنسی در 128/314٬127/307٬125؛
اســتمنا در ~129/318 ٬129؛ اظــهار زیــنت
مخفی در ~135/346؛ اقامت زیر سقف در ~
152/439؛ انــداخــتن جــانوران مـوذی در ~
160/483؛ انگشـــــــتر دست کــــردن در ~
137/356 ٬137/355؛ بازگشت فراموشکار بـه
مکه برای ~251/788؛ بریدن درختان منزل در
~ 161/488؛ بقای اثر حنا تا ~136/350؛ بقای
در ~ بــا قـرائت غـلط نـماز 214/683؛ بـوسه
شهوانی در ~127/307؛ بوسیدن مـحارم در ~
127/308؛ پــــوشاندن پــــا بـــرای زن در ~
145/397؛ پـــــوشاندن پــــا در ~٬145/397
145/400 ٬145/399؛ پــوشاندن چــانه در ~
149/424؛ پــــوشاندن ســـر در ~145/401؛
پوشاندن صورت زن در ~148/419؛ پوشاندن
قسمتی از سر در ~146/402؛ پوشاندن گوش
در ~146/406؛ پــــوشیدن  ~ Åپـــوشیدن
احــــرام؛ پــوشیدن دمــپایی در ~145/398؛
پوشیدن قفازین در ~143/3851؛ پـوشیدن ~
پس از نماز نافله 120/290؛ پـوشیدن ~ پس از
نماز واجب 120/290؛ پوشیدن ~ نایب طواف
171/520؛ تـــخم حــیوانــات وحشــی در ~
124/300؛ تراشیدن مو در ~159/476؛ ترزیق
آمـــپول در ~155/454؛ تــرزیق ســرم در ~
155/454؛ تــرزیق واـکســن در ~155/454؛
ترکانیدن دمل در ~155/452؛ ترک عـمدی ~
251/791٬64/117؛ تــــصویر بــرداری در ~
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138/361؛ تــعیین نـوع حـج در ~106/238؛
تعیین نوع عمره در ~106/238؛ تعیین نـیابت
در ~106/238؛ تـــــلبیه در حــــال ~٬114
122/290؛ جــدال در ~ Åجـدال ؛ جـهل بـه
مسائل ~101/232؛ حجامت در ~155/452؛
حرکت جهت مخالف پس از ~97/216؛ حمل
سـلاح در ~154/449 ٬154/448 ٬154/447؛
حــــــنا بســــتن در ~136/349 ٬135/349؛
خراشیدن بدن در ~154/451؛ خروج از مکـه
پس از ~ تـــــمتع 244/772؛ خــــروج از ~
٬345/1061 ٬343/1055 ٬343/1054
٬345/1065 ٬346/1063 ٬345/1063
346/1065 348/1070؛ خــــرید و فـــروش
عطریات در ~132/335؛ خشک کردن سر بـا
حوله در ~146/410؛ خشک کردن سـر بـرای
وضو در ~147/412؛ خشک کردن صورت زن
با حوله در ~148/420؛ خوابیدن زن به صورت
در ~149/421؛ خواستگاری در ~130/322؛
خوردن روغن معطر در ~134/342؛ خـوردن
غذای معطر در ~131/329؛ خـوردن گـوشت
شکار در ~123/292؛ خوردن میوه خوشبو در
~ 132/333؛ خـــــــون آوردن بــــدن در ~
155/455٬154/450؛ خون آوردن بدن غیر در
~ 154/450؛ خـــــون دادن در ~155/452؛
دعاهای ~252/793٬121/290؛ دعای پیش از
~121/290؛ دوخــتنی در ~ Åدوخـتنی در
احرام؛ دوش گرفتن در ~146/409؛ دیوانگـی
پس از ~8577؛ ذبــح حـیوانـات اهـلی در ~
124/298؛ رجـوع بـه مـطلقه در ~130/323؛
رفتن زیر سایه در ~150/427؛ روغن مالی در
~ 134؛ رهـا کـردن مـحاسن در ~119/290؛
رها کردن موی سر در ~119/290؛ ریـا در ~
106/237؛ زیر آب بردن سـر در ~146/405؛
زیر آبشار رفـتن در ~146/409؛ زیـر پـارچـه
رفتن در ~146/407؛ ساـک گذاشتن بر سر در
~ 148/418؛ سر گـذاشـتن روی بـالش در ~

3

146/407؛ سرمه ـکشـی در ~٬136/351 ٬136
136/353 ٬136/352؛ ســـــــوگند در ~ Å
سوگند؛ شکار در ~  Åشکار؛ طهارت بدن در
حــــال ~112/261؛ عـــبور از تــونل در ~
152/439؛ عبور از مـحاذات مـیقات بـدون ~
96/211؛ عــبور بـدون ~ از مـیقات ٬96/211
97/214 ٬96/212 ٬96/212؛ عـــــــقد در ~
130/325 ٬130/324 ٬130/321 ٬130/320؛
عینک زدن در ~138/360؛ غسل ~120/290؛
فســوق در ~  Åفســوق ؛ قــصد ابــطال ~
110/250؛ قصد قربت در ~106/237؛ قـصد
~ در حج تمتع 249/782؛ قطع درختان خودرو
در ~162/490؛ قــــیچی کـــردن مــو در ~
159/476؛ کشـتن حـیوانـات در ~123/291؛
ـکشتن زنبور در ~123/291؛ کشتن مـارمولک
در ~123/291؛ کشیدن دندان در ~155/456؛
ـکشیدن دندان غیر در ~155/457؛ کـفارات ~
 Åکفاره ؛ کندن درختان منزل در ~161/488؛
ـکندن درختان میوه در ~161/487٬161/487؛
ـکندن گیاه اذخر در ~161/487؛ کندن گـیاهان
خودرو در ~162/491؛ کندن گیاهان مـنزل در
~ 161/488؛ کندن مو در ~159/476؛ گرانی
هزینه ~ مـجدد 97/215؛ گـره زدن لنگ ~بـه
ـگردن 144/394٬114 ٬113/270؛ گـلمالی بـه
سر در ~145/401؛ لباس ~  Åلباس احرام؛
لبیک در پاسخ دیگـری در ~163/497؛ لمس
همسر در ~128/313 ٬128/312؛ مالیدن حـنا
بــــر ســر در ~145/401؛ مــحرمات ~ Å
محرمات احرام ؛ محل ~حج تـمتع 250/786؛
محل ~ فـرامـوشکار مـعذور 251/788؛ مـرگ
نـــایب پس از ~8996؛ مســتحبات ~ حــج
253/793 ٬252/793 ٬251/793 ٬119/290؛
مفهوم ~105؛ مکـروهات ~163/497؛ مـوی
مصنوعی در ~147/413؛ میقات ~  Åمیقات؛
ناخن گرفتن در ~ Åناخن؛ نبستن ~ از روی
جهل بـه حکـم 251/790؛ نـذر در ~ پـیش از
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میقات 95/207؛ نذر زن در ~ پـیش از مـیقات
95/208؛ نــذر نــایب در ~ پــیش از مــیقات
95/210؛ نـظافت بـدن از مـو در ~119/290؛
نگاه به آیـنه در ~138/363 ٬137/357 ٬137؛
نگاه در اجسام صاف در ~137/359؛ نگاه در
~ با خـروج مـنی 127/311 ٬127/310؛ نگـاه
شهوانی در ~127/309٬125؛ نوشیدن مایعات
مــعطر در ~131/329؛ نــیاز بـه سـرمه در ~
136/354؛ نیت در ~105/236؛ ورود به مکـه
بدون ~6415؛ وظیفه حایض پس از ~6212؛
وقت ~حج تمتع 250/784؛ هزینه ~ در حـج
بذلی 40/35؛ همراه داشتن وسایل دوخـتنی در
~ 142/384؛ هــــمسانی ~ حــج بــا عــمره
250/783؛ یادآوری ~ پس از حـج ٬118/289
251/789؛ یادآوری ~ پس از عمره 119/289؛
یادآوری ~ پس از وقوف .251/789
نیز ُ Åمحرم
اختیار در طواف  Åطواف
الحل  Åمیقات
أدنی ِ
اذخر
جویدن گـیاه ~ 363؛ کـندن گـیاه ~ در احـرام
.161/487
ازدواج
~با تـرک طـواف نسـا319/982؛ ~ در احـرام
131/327٬131/326 ٬130؛ استطاعت نـیازمند
~ .33/12
نیز  Åعقد
استحاضه
~ پس از شوط چهارم طواف 181/557؛ ~ در
اثنای طواف .181/557
نیز  Åمستحاضه
استشمام در احرام  Åاحرام
استطاعت
~با تبدیل کـالا بـه پـول 34/16 ٬34/15؛ ~بـا
خدمت در حج 53/78؛ ~بـا دعـوت بـه حـج
53/78؛ ~با فروش املاـک 47/56؛ ~با فروش
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خانه 47/55؛ ~با فروش سرمایه 48/59؛ ~بـا
فروش کتاب 47/58٬47/57؛ ~با فروش کمتر
از قـیمت 34/16؛ ~بـا قـرض گـرفتن ٬33/13
53/78٬34/15٬33/14؛ ~با قناعت 33/11؛ ~
با مال بذلی 38؛ ~با مال غیر مخمس 35/19؛ ~
مزکی 35/19؛ ~با مـطالبات قـرضی
با مال غیر
ٰ
33/13؛ ~با وجوهات شرعی ٬46/52 ٬35/18
51/75؛ ~ بــدهکار 35/17 ٬34/17؛ ~ بــرای
عمره مفرده 59/103؛ ~حج و عمره 59/104؛
~ خــدمه حــج 46/54؛ ~ در حـج 31؛ ~ در
مـخارج مـقدماتی حـج 35/20؛ ~ زن ٬36/23
49/66؛ ~ طلاب عـلوم دیـنی 51/75؛ ~ فـاقد
هزینه قربانی 37/28؛ ~ فرزند بـالغ 37/27؛ ~
ـکارگزاران حج 46/54؛ ~ محصور343/1054؛
~ مصدود 345/1061 ٬343/1054؛ ~ موصی
پس از وصـــیت 80/161؛ ~ نــایب در حــج
81/164؛ ~ نــایب در سـال حـج 80/160؛ ~
نیازمند46/51؛ ~نیازمند ازدواج 33/12؛ اعاده
حــج بــذلی در صــورت ~40/35؛ افــزایش
قیمتها پس از ~36/21؛ بطلان حج نیابتی پس
از ~80/161؛ تأخیر حج از سال ~36/21؛ حج
نیابتی با ~ نایب 73/144؛ خروج از ~٬37/25
37/26؛ رجوع به کفایت در ~46/54 ٬46/53؛
شرایط ~31؛ شک در ~40/36؛ علم به عـدم
~ پس از حج51/72٬51/72؛ کفایت در ~٬45
46/54 ٬46/53؛ لوازم زنـــــــدگی و ~32/9؛
مخارج زندگی و ~32/10؛ مخارج مـتعارف و
~ 32/11؛ مــــلاـک ~49/63؛ مـــلاـک ~ زن
.50/70؛ وجوب حج پس از ~٬48/61٬48/60
.48/62
استطاعت بدنی 41 31
استطاعت مالی بدون ~49/64؛ نیابت در حج با
فقدان ~.76/146
استطاعت رجوعی 32/8 ٬31
استطاعت زمانی ٬31م45/50
استطاعت طریقی 43 ٬31
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استطاعت مالی بدون ~ .49/64
استطاعت مالی 32/7 ٬31
~ بــدون اســتطاعت بـدنی 49/64؛ ~ بـدون
اسـتطاعت طـریقی 49/64؛ شک در ~36/22؛
ملاـک ~.32/9
استطاعت میقاتی 37/24
استعاذه
~ از تاریکی قبر.233 ٬232/747
استغفار 231/747
~ از جدال 139/368؛ از فسوق 142/379؛ ~
در طواف 210/664؛ ~ در حـرکت بـه مشـعر
.274/824
استلام حجرالاسود  Åحجر االسود
استالم رکن یمانی 366
استمتاع جنسی
~ در احــرام 127/307٬125؛ ~ در احـرام بـا
جــهل بـه حـرمت 128/314؛ ~ پس از حـلق
304/932؛ ~ در احــرام بــا غـفلت از حـرمت
128/314؛ ~قبل از طواف 318/978؛ ~قبل از
طــواف نســا 319/982 ٬312/956؛ ~ پس از
طـواف نسـا 317/974؛ ~ مـحرم مـحصور بـا
طواف نسا346/1066؛ .
نیز  Åآمیزش
استمنا
~ در احرام 129/319؛ ~ در عمره 129/319؛
حــرمت ~ در احـرام 129؛ کـفاره ~ در احـرام
.129/318
اضطرار
~ استشمام عـطریات در احـرام 132/330؛ ~
استعمال روغن در احـرام 134/343؛ پـوشاندن
سر در حال ~ 147/415؛ حرکت زیر سـایبان
در ~153/444؛ ســـــوگند ~ی در احــــرام
139/367؛ کــیفیت پــوشیدن قـبا در حـال ~
.143/3881
اعتراف به گناه 210/664
اعمال حج
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اعاده ~با افزایش شوطهای طـواف 200/629؛
اعاده ~با فقدان نیت 87/186؛ اعاده ~ مـقدم
شده در صورت کشف خلاف 316/970؛ اعاده
حج پس از ترک ~258/809؛ ~ پس از تـلبیه
116/277؛ ~ ِا فراد 61؛ ~تمتع 29 ٬28؛ انـجام
~ بدون احرام 314/962؛ انجام ~ بدون تقلید
355/1087؛ ترک ~ پس از وقوف به عـرفات
258/809؛ تقدیم ~با علم به عدم امکان سعی
314/959؛ تقدیم ~با علم به عدم امکان طواف
314/959؛ تـــقدیم ~ مکــه بــر اعــمال مــنا
313/959٬313/958؛ حکم تقصیر در تقدم ~
بر وقوف 241/768؛ معذور نبودن نـایب از ~
78/153؛ نــذر مـنافی ~ 51/74؛ وادار کـردن
ـکودک غیر ممیز به ~.56/95
نیز  Åحج و مناسک حج
اعمال عبادی
نیابت در ~ .76
اعمال عمره
~ پس از تلبیه 116/277؛ ~ حایض ٬62/112
63/112؛ ~ مفرده .28
نیز  Åعمره
اعمال مکه 311/953
احــــرام بــــرای ~ 314/962؛ احــرام در ~
251/792؛ اعاده ~با فقدان تـرتیب 316/969؛
اعاده ~ با کشف عـدم مـانع 315/965؛ اعـاده
طواف نسا در تقدیم ~315/964؛ انـجام ~تـا
پــــایان ذیحـــجه 312/955؛ تــرتیب در ~
316/969؛ تـــقدیم ~ بــا خــوف از حــیض
313/959؛ تقدیم ~با یقین بـه عـدم انـجام آن
314/961؛ تقدیم ~ بـر اعـمال مـنا ٬313/958
313/959؛ تــقدیم ~ بــر رفــتن بـه عـرفات
313/959 ٬313/958؛ تــقدیم ~ بـر رفـتن بـه
مشــعر 313/959 ٬313/958؛ تـقدیم ~ بـرای
بـــیماران 313/959؛ تــقدیم ~ بــرای پــیرها
313/959؛ تــقدیم ~ بــرای مـعذور از طـواف
316/968؛ تقدیم ~برای معذورین 315/965؛
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تقدیم ~برای نایب معذور315/966؛ تقدیم ~
به نیترجا در طواف نسا315/964؛ تقدیم ~و

حیض شدن زن قبل از طـواف نسـا320/987؛
تقدیم ~ و مـحرمات احـرام 315/967؛ زمـان
تـقدیم ~314/963؛ لزوم سـعی در تـقدیم ~
317/972؛ نیابت در ~برای معذور از ترتیب آن
316/970؛ نیابت در طـواف نسـا بـا تـقدیم ~
315/964
نیز  Åمکه
اعمال منا  Åمنا
اعمال موهن
پرهیز از ~ .351/1078
اعمال نایب  Åنایب
اقامت ده روزه
تمام بـودن نـماز در اطـراف مکـه بـا قـصد ~
352/1082؛ تحقق قصد ~353/1083؛ قـصد
~ با علم به خروج به کمتر از مسـافت شـرعی
353/1084؛ قصد ~ با علم به خـروج از مکـه
351/1080؛ قصد ~ در مکـه بـدون تـوجه بـه
رفتن به اطراف 353/1083؛ نماز در مکه پس از
~ و رفتن به اطراف .352/1082
التذاذ در احرام 129/316
امامان معصوم)ع(
آداب زیارت ~ .376
امام زمان)ع(
نیابت از ~ در حج .85/181
امام سجاد)ع( 381٬380 ٬264/811
امام صادق)ع( 219/701 ٬381 ٬219/701
امام کاظم)ع( 382
امتثال امر خدا
قصد قربت با ~ .173/529
انگشت اضافی 157/464
انگشتر
~ دست کردن در احرام .137/355
ایام تشریق 298/907
اعــاده رمـی جـمرات در ~331/1018؛ بـاقی
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ماندن در منا تا پایان ~311/954؛ تدارک تقصیر
تا پایان ~307/945؛ تدارک حلق تـا پـایان ~
307/945؛ حرمت روزه ~ در مـنا 299/908؛
روزه در ~.298/907
باج
مصدود ناتوان از پرداخت باج .344/1058
باران
فرار محرم از ~ .150/428
باردار  Åزن
بالش روی سر گذاشتن 146/407
بالغ
استطاعت فرزند ~ 37/27؛ حلق ~ در صورت
انجام حج در کودکی .302/922
نیز  Åبلوغ
بدهکار
استطاعت ~ .35 ٬34/17
برائت ذمه
~ میت با انجام حج 73/143؛ ~ نایب از حـج
80/159؛ شرایط ~منوب عنه .88/189
برده
حج ~ .31
برکت
درخواست ~ .232/747
بز  Åقربانی
بزرگان اسلام
مقابر ~ در مدینه .375
بقیع
خضوع هنگام ورود به ~ .401
نیز  Åائمه بقیع
بلوغ
~ نـایب حـج 78/153؛ ~ در حـج 30؛ حـج
مشکوک البلوغ .30/4
بنیشیبه  Åمسجدالحرام
بوسه
~ شــهوانــی در احــرام 127/307؛ بـوسیدن
حجرالاسود 321/988؛ بوسیدن کعبه در طواف
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194/607؛ بوسیدن محارم در احرام 127/308؛
بوسیدن همسر محرم .129/317
بوی بد
استشمام ~ در احرام .132/334
بوی خوش
اسـتعمال ~ در احـرام 131؛ حـلیت ~ پس از
طواف زیارت .312/956
بیتوته
~ در مشــــعرالحــرام 267/813؛ ~ در شب
ســــیزدهم 324/993؛ ~ در مــــنا٬252/793
338/1049 ٬324/993؛ تــــــرک ~ در مــــنا
326/1001؛ قصد قربت در ~323/992؛ کفاره
~ در غیر منا326/1002؛ مراد از ~ در منا 323؛
مــعذور از ~325/996؛ مــعذور از ~ در مــنا
325/995؛ مــفهوم ~323؛ وجـوب ~ در مـنا
323/989؛ وقت ~ در مــــــــنا ٬323/989
.323/990
بیمار 325/995
حج ~ مسـتطیع 41/41؛ حـضور ~ در مـحل
جمره 284/851؛ رعایت شرایط طواف توسط
~ 171/518؛ طواف ~ در خارج از حد فاصل
ـکعبه و مقام 204/649؛ نیابت ~ در حج 42/44؛
نیابت در حج بـر ~41/41 ٬41/39؛ نـیابت در
حج ~49/65؛ وظیفه ~پس از بهبودی در حج
42/44؛ وظـیفه ~ پس از عـمره تـمتع 42/43؛
وظیفه ~ در حج 42/44 ٬41/40؛ تقدیم اعمال
مکه برای ~.313/959
بیماری
~ پس از عمره تمتع 42/43؛ ~ در سفر حـج
.41/40
بیهوشی
~ در طواف 175/535؛ ~ در وقوف .256/801
بی هوش
نیابت از ~ در رمی .334/1032
بیمو 303/929 ٬303/928
پا
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پــوشاندن ~ در احـرام 145/399 ٬145/397؛
ـکفاره ناخن گرفتن مکرر دست و ~158/471؛
ـکفاره پـوشاندن ~ در احـرام 145/400؛ کـفاره
ناخن گرفتن ~.157/468
پرندگان  Åشکار
پسر
ختنه ~ نابالغ در طواف 186/575 ٬186/573؛
قضای نماز طواف بر ~ بزرگ .214/681
پماد 135/345
پوشش
~ دست زن در طــــواف 187/580؛ ~ زن در
طــواف 187/580؛ ~ صــورت زن در طـواف
187/580؛ تعدد کفاره با تعدد ~ سر147/416؛
تکرار کفاره با تکرار ~148/417؛ طواف بدون
~ زن .187/581
پوشیدن احرام
~ پس از نماز نافله 120/290؛ ~ پس از نماز
واجب 120/290؛ ~ تـــوسط نــایب طــواف
171/520؛ پــوشیدن لبــاس بـافتنی در احـرام
142/380؛ پــوشیدن لبــاس مــعطر در احـرام
131/328؛ پــــوشیدن قــــفازین در احــــرام
143/3851؛ کیفیت پوشیدن قبا در حال اضطرار
143/388؛ کــــــیفیت ~ 110/254؛ وقت ~
.111/255
پول 40/36 ٬34/16٬34/15
هــمراه داشــتن ~ غــیر مــخمس در طــواف
.188/585
پول دزدی
ِ
حج با ~ .44/48
پول قرضی
استحباب حـج بـا ~ 55/88؛ اسـتطاعت بـا ~
53/78؛ خرید قـربانی بـا ~297/901؛ کـفایت
حج با ~ .34/14
پیاده
ســـعی ~ 234/748 ٬222/706؛ ~ شــدن از
مرکب برای ورود به حرم 362؛ حـرکت مـحرم
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~ در سایه152/436؛ رمی جمره ~281/837؛
طــواف ~196/613؛ وقــوف ~ در عــرفات
.255/795
پیامبر)ص(
آداب زیـــارت ~ 377 ٬376؛ اعــمال پس از
زیـارت ~384؛ دعـای زیـارت ~٬385 ٬384
386؛ زیارت ~376؛ زیـارت ~ از سـوی امـام
رضا 383؛ زیارت ~ از سوی امـام کـاظم 382؛
زیارت قبر پیامبر)ص( ٬382 ٬381 ٬380 ٬379
384 ٬383؛ زیــــارت ز ادگــــاه پـــیامبر)ص(
369؛زیارت وداع ~393 ٬392 ٬391؛ شهادت
به رسالت ~231/747؛ غسل زیـارت ~376؛
قرائت سوره قدر پس از زیارت ~384؛ قربانی
~ در منا287/861؛ نماز زیارت ~.384
پیر
تقدیم اعمال مکه برای ~313/959؛ طواف ~
.204/649
تاریکی قبر  Åاستعاذه
تخم حیوان  Åحیوانات و قربانی
تخییر
~ در احرام از میقاتها 94/202؛ ~ در انـواع
حج مستحبی 29؛ ~ در انواع حج نذری 29؛ ~
در انواع حـج وصـیتی 30 ٬29؛ ~ در حـلق یـا
تقصیر 301/921؛ ~ در قصر و اتـمام نـماز در
مسجد النبی .351/1081
تراشیدن مو
تـراشـیدن مـو در احـرام 159/476؛ تـراشـیدن
موهای بافته شده 302/921؛
ترویه 250/785
تصویربرداری در احرام 138/361
تطهیر
~ دمل نـجس در طـواف 183/564؛ ~ زخـم
نــجس در طـواف 183/564؛ ~ لبـاس احـرام
113/265؛ ~ مسجدالحرام .351/1080
تغییر فتوا
مجزی بودن حج با ~ .46/53
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تقصیر 29
اعاده ~با نماز بدون طهارت 217/697؛ اعـاده
~ بدون وضـو 179/549؛ اعـاده ~ در عـمره
239/762؛ اعاده ~ در مـنا بـا تـرک عـمدی آن
306/942؛ اعاده ~ فـرامـوش شـده 306/943؛
تأخیر ~ از روز عید 307/945؛ تأخیر ~ بـرای
معذور از قربانی 307/946؛ تبدیل عمره بـدون
~ به حج افراد238/756؛ تخییر در حلق یا ~
301/921؛ تــدارک ~ تــا پــایان ایــامتشریق
307/945؛ تــراشــیدن ریش در ~303/930؛
ترک ~ از روی ناآـگاهی 239/756؛ ترک عمدی
~ 307/948 ٬238/756؛ تـقدیم سـعی بـر ~
308/949؛ ~ از روی فــــرامــوشی در ســعی
241/767؛ ~ از روی نــــاآـگــاهی در ســعی
241/767؛ ~برای سر بیمو303/929؛ ~برای
مــعذور از حــلق 306/940؛ ~پس از ســعی
237/749؛ ~خنثا 302/921؛ ~ در اثنای سعی
240/767؛ ~ در عمره تمتع 58/101؛ ~ ریایی
303/926٬239/757٬238/755؛ ~ عمدی در
سـعی 241/767؛ ~ عـمره 58/100؛ ~ قـبل از
نــماز طــواف 217/693؛ ~ مــوی زیــر بـغل
303/931؛ ~موی زیر شکم 303/931؛ چیدن
مو در ~238/752٬237/750؛ چیدن ناخن در
~ 237/750؛ حــرمت تــراشــیدن سـر بـا ~
239/759؛ حــــلال شـــدن مــحرمات بــا ~
239/759؛ حلق یا ~ در عمره مفرده 58/101؛
حلق یا ~ در منا 277/825؛ خروج محصور از
احــرام بـا ~346/1065 ٬346/1063؛ خـروج
مصدود از احرام با ~343/1055؛ رمی جمرات
بـرای نـاتوان از ~334/1030؛ شک در انـجام
سعی قبل از ~227/734؛ شک در صـحت ~
240/764؛ طـــــواف قــــبل از ~٬307/948
307/947؛ طــواف نســا پس از ~319/983؛
فراموشی ~307/948٬226/726؛ فراموشی ~
پس از احرام 239/761؛ فراموشی ~و خروج از
مــنا306/944؛ فــرامـوش کـردن حـلق یـا ~

مناسک حج
304/933؛ قربانی برای کـندن مـو بـه جـای ~
240/766؛ قــــصد قــــربت در ~٬238/755
303/926؛ قضای ~ فراموش شـده 240/765؛
تـرک عـمدی ~307/948 ٬307/948؛ تـقدیم
طواف بر ~308/949؛ کفاره مـحرمات احـرام
بدون ~240/763؛ کـندن مـو در ~238/753؛
لزوم ~پس از قربانی 288/866؛ مباشرت در ~
237/751؛ محرمات احرام پس از ~226/725؛
محل ~306/941٬239/758؛ مـراد از ~٬237
301؛ مـلاـک ~مـو 302/925؛ مـلاـک ~ نـاخن
302/925؛ نیت در ~237/751؛ نیت در حلق
یا ~303/927؛ وقت ~307/945؛ وکـالت در
حلق یا ~.303/927

تقلید
حج بدون ~.355/1087
تقیه
سجده تقیهای بر فرش .350/1078
تکبیر
~ پس از خروج از کـعبه 366؛ ~پس از نـماز
عید 339/1049؛ ~پس از نمازهای چـهارگانه
339/1049؛ ~ در رمی جمرات 285/855؛ ~
در مقابل حجرالاسود .321/988
نیز  Åلبیک
تلبیه )لبیک(
اعمال حج پس از ~ 116/277؛ اعـمال عـمره
پس از ~116/277؛ پــــــاداش ~117/283؛
ترجمه ~116/276؛ ترک ~117/281؛ تکـرار
~ 122/290 ٬117/283؛ ~پس از روز عـرفه
118/287؛ ~ در احرام 114؛ ~لال 118/288؛
~ مردها 118/285؛ حج با ~ غلط 116/279؛
ریــا در ~117/281؛ شک در نـیت پس از ~
109/249؛ طهارت از حـدث در ~116/278؛
غـلط گـفتن ~116/275؛ فـرامـوشی ~ پس از
میقات 116/280؛ فراموشی ~پس از ورود بـه
حــرم 117/280؛ قــرائت ~115/273؛ قـصد
انــجام مــحرمات در ~107/243٬107/244؛
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ـکـیفیت ~اسـتحبابی 118/284؛ مسـتحبات ~
115؛ مکان ~118/286؛ ناتوان از یادگیری ~
115/274؛ نیابت در ~115/274؛ واجـبات ~
117/283 ٬114؛ یــــادآوری ~پس از حـــج
117/282؛ یــادآوری ~پس از گــذشت وقت

.117/282
نیز  Åلبیک
تل سرخ مشعر
دعا در ~ .274/824
تمتع  Åحج تمتع
تملک مال کم در غیر حرم 356/1091
تنعیم
محرم از ~ .152/440
ِ
تونل  Åاحرام و سعی
تهجد
~ در مشعر275/824؛ ~ در مکه .326/998
تهلیل خدا 231/747
تیمم
~ بــرای طـواف 177/545؛ ~ بـرای ورود بـه
مسجدالحرام .182/560 ٬182/560
تیمم بدل از غسل 178/538
ثلث مال
افزایش هزینه حج از ~71/139؛ صرف ~ در
نماز و روزه 68/129؛ کمبود هـزینه حـج از ~
.68/128
جانور موذی
انتقال ~ در بدن مـحرم 161/485 ٬161/484؛
انداختن ~ در احرام 160/483؛ کشتن ~ در بدن
161/486 ٬160/483؛ کــــــفاره انــــتقال ~
.161/486
جاهل به نماز طواف  Åنماز طواف
ُجحفه  Åمیقات
جدال
استغفار از ~ در احرام 139/368؛ تـعدد ~ بـا
تعدد مجالس 140/375؛ تعدد ~با سـوگند بـه
مــوضوعات مــختلف 141/377؛ تـعدد ~ در

مناسک حج
احـــرام 139/369؛ تــعدد ســوگند در یک ~
141/377؛ تعدد کفاره بـا ~مـتعدد ٬140/371
140/372؛ تکرار ~ در یک مجلس 141/376؛
حــرمت ~ در احــرام 138؛ کــفاره ~ مــتعدد
140/373؛ کــــفاره ~ در احــــرام ٬139/368
140/370٬139/369؛ مـــــــراد از ~ حــــرام
138/364؛ ملاـک تعدد ~.140/374

جده  Åمیقات
جعرانه  Åمیقات
جماعت  Åنماز جماعت
جمرات
حضور معذور در محل ~334/1034
جمره
اصابت سنگ به ~با کـمانه 280/835؛ پـرتاب
سنگ به ~280/835؛ حضور بیمار در محل ~
 284/851؛ خوردن سنگ به ~280/835؛ زدن
بیش از هـفت سـنگ بـه ~282/842؛ شک در
اصابت سنگها به ~282/843؛ قصد زدن بیش
از هفت سنگ به ~281/842؛ گمان در اصابت
سنگها به ~.282/844
جمره اولی  Åرمی جمره اولی
جمره عقبه  Åرمی جمره عقبه
وسطی
جمره وسطی  Åرمی جمره
ٰ
جنُب
ُ
احـرام ~ 98/219؛ عـبور ~ از مسـجدالحـرام
369؛ ورود ~بـــه مســجدالحــرام ٬174/533
.369 ٬177/544
جوجه  Åشکار
جوراب
طواف با ~ نجس 183/563
چادر
افکندن ~ بر صورت 149/423؛ زیر ~ بودن
در منا 151/433
چتر
اســتفاده از ~ در رمــی جــمرات 151/433؛
اسـتفاده از ~ در قـربانگاه 151/433؛ اسـتفاده
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مـحرم از ~152/440؛ حـرکت مـحرم زیـر ~

.151/432
چوپانان م325/995
چهارپایان
استفاده ~ از گیاهان حرم .163/496
حاجت
درخواست ~ .260/811 ٬400 ٬380
حاجیان
آبرسانان به ~ .325/995
حایض
احرام ~ از میقات 97/213؛ احرام ~ در مسجد
شجره 98/219؛ اعمال عـمره ~63 ٬62/112؛
تبدیل عمره ~بـه حـج ِا فـراد 65/123؛ تـبدیل
عمره تمتع ~به حـج ِا فـراد 63/113؛ سـعی ~
229/744؛ عبور ~ از مسجدالحرام 369؛ ورود
~ به مسجدالحرام 369٬177/544٬174/533؛
وظیفه ~پس از احـرام 62/112؛ وظـیفه ~ در
حج .66/123 ٬65/123
حجامت در احرام 155/452
حجتاالسلام
اقسام ~ 28؛ ~ به جـای حـج نـیابتی 44/48؛
ـکفایت ~با وجوه شرعیه 35/18؛ کـفایت حـج
افراد محصور از ~347/1067؛ کـفایت عـمره
تمتع از ~ بـرای مـحصور 343/1054؛ کـفایت
عــمره تـمتع از ~ بـرای مـصدود 343/1054؛
مجزی بودن حج نـابالغ از ~30/2؛ مـراد از ~
28؛ نیابتهای متعدد در ~.86/182
حجر اسماعیل
احــــرام در ~ 250/786؛ دعـــای نــزدیک ~
.208/664
نیز  Åطواف
حجرالاسود
اسـتلام ~366٬321/988٬210/664؛ بـوسیدن
~ 321/988؛ تکبیر در مقابل ~321/988؛ دعا
در بــــرابــر ~373 ٬372؛ دعــای اســتلام ~
210/664؛ دعـــای مــیان رکــن یــمانی و ~

مناسک حج

209/664؛ رفتن به ~.230/747

حج
آمــــیزش در ~ 127 ٬126/306؛ احــتیاط در
اجزای ~54/84؛ استحباب ~با اجیری 55/89؛
استحباب ~با پول قرضی 55/88؛ استحباب ~
با نیابت از دیگری 55/89؛ استحباب ~ در هـر
سال 54/85؛ استرداد هزینه ~44/46؛ اسـتفاده
از نوبت میت در ~54/82؛ اسـتقرار ~ پس از
استطاعت 48/62٬48/61 ٬48/60؛ اسـتقرار ~
مستطیع بر وارث 42/43؛ اشـتباه در نـیت ~ و
عمره 109/249 ٬108/248؛ اعاده ~با آمیزش
محرم 125/303؛ اعاده ~ محرم پس از مـیقات
97/214؛ اعــمال ~  Åاعـمال حـج؛ افـزایش
هـزینه ~ از ثـلث مـال 71/139؛ اقسـام ~27؛
انــجام ~ بـدون احـرام 314/962؛ انـجام ~ و
عــمره در یک ســال 249/780؛ انکـار ~27؛
برائت ذمه میت با انجام ~73/143؛ بـرداشـتن
هزینه ~ از اصل مال 68/129؛ بطلان ارکان ~
108/247؛ بطلان ~با استمنا129/319؛ بلوغ در
~ 30؛ پــرداخت خـمس قـبل از ~71/138؛
پـرداخت زکـات قـبل از ~71/138؛ پـرداخت
هزینه ~43/45؛ تأخیر در ~48/62؛ تأخیر ~
از سال اسـتطاعت 36/21؛ تـبدیل ~بـه عـمره
مفرده 259/810 ٬62/111؛ تـداوم نـیت در ~
107/240؛ تـزاحـم ~بـا تـرک واجب 53/79؛
تزاحـم ~بـا فـعل حـرام 53/79؛ تـزاحـم ~بـا
واجب دیگـــر 53/80؛ تشــابه ~و عــمره در
مــناسک 312/955؛ تــعیین نـوع ~ در احـرام
106/238؛ تقدم ~ بـر عـمره مـفرده 59/104؛
تقصیر در تقدم اعمال ~بر وقـوف 241/768؛
تکرار ~به نیت احتیاط 54/83؛ تکرار ~به نیت
ما فیالذمه 54/83؛ ~با پاـکیزهترین مال 55/90؛
~ بــا پــول دزدی 44/48؛ ~بــا تــلبیه غـلط
116/279؛ ~با فیش دزدی 44/48؛ ~بـا مـال
حرام 55/90؛ ~با مال مشتبه 55/90؛ ~با نماز
غـیر صـحیح 214/683؛ ~ بـرده 31؛ ~ بـیمار
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صراع 41؛ ~ بیمار مسـتطیع 41/41؛ ~ دیـوانـه
30/5؛ ~ فــاقد قـرائت صـحیح 216/690؛ ~
ـکودک مـمیز30/3؛ ~ ـکـودک نـابالغ 30/2؛ ~
مجنون 30؛ ~ مشکوک البلوغ 30/4؛ ~ واـگذار
شده به دیگری 50/68؛ حدوث حیض در اثنای
~ 180/552؛ حریت در ~31؛ ختنه قبل از ~
186/577؛ دعــا بــرای ~ مــجدد در عـرفات
263/811؛ راههای وجوب ~27؛ شرایط قبول
بـذل بـرای ~40/37؛ شـرایـط وجـوب ~30؛
شرط عقل در ~30؛ شک در صحت اجزای ~
54/84؛ صحت ~ در تزاحم بـا تـرک واجـبات
53/81؛ صــحت ~ در تـزاحـم بـا فـعل حـرام
53/81؛ ضـمانت وارث در هـزینه ~70/134؛
ضمانت وصی در مال تـلف شـده ~70/137؛
عمل به وصیت در ~68/127؛ فراموشی غسل
مــیت در اثــنای ~177/546؛ فـوریت ~٬28
48/62؛ قبول مال در غیر ~39/30؛ قرعه کشی
در ~44/46؛ قصد ابطال ~109/250؛ کراهت
ترک ~بیش از پنج سال 55/86؛ کفاره نـذر بـا
ترک ~51/74؛ کفایت ~با پول قرضی 34/14؛
ـکمبود هزینه ~ از ثلث مال 68/128؛ کمک بـه
ظالم برای ~45/49؛ گناه تـرک ~27؛ مـجزی
بودن ~با تغییر فـتوا 46/53؛ مـجزی بـودن ~
نابالغ از حجتالاسلام 30/2؛ مرگ مستطیع قبل
از ~52/76؛ مـــفهوم ~27؛ مــناسک ~ Å
مناسک حج؛ موارد اعاده ~62/111٬62/110؛
نام نویسی برای ~ Åنام نـویسی بـرای حـج؛
واـگذاری نوبت ~به دیگـری 50/68؛ وجـوب
فوری ~44/47؛ وجوب ~28 ٬27؛ وجوب ~
با تنگی وقت 45/50؛ وجـوب ~بـا عـهد 27؛
وجوب ~ با قسم 27؛ وجـوب ~بـا نـذر 27؛
وجوب ~ با نیابت 27؛ وجوب ~با وصیت 27؛
وجوب ~بر وارثان مستطیع67/125؛ وصیت به
~ 72 71٬ /140٬67/124؛ وصی مـعین در ~
71/139؛ هزینه ~ از مال وارث 72/141؛ هزینه
~ نیازمند 45/51؛ همراهی شوهر با زن در ~

مناسک حج

49/66؛ یادگیری نماز برای ~.214/683
حج اجارهای
نیابت در ~ .86/182
حج استحبابی 27
تبدیل ~ به حج ِا فراد 65/120؛ تخییر در انواع
~ 29؛ ~مستطیع 50/71؛ کـفایت ~ از واجب
51/73؛ مــــــــحصوریت در ~342/1053؛
مصدودیت در ~342/1053؛ ~54/85؛ نیابت
در ~86/182٬85/180؛ هــدیه ~بـه دیگـران
.55/91
حج ِافراد 28
اعــمال ~ 61؛ تــبدیل حـج اسـتحبابی بـه ~
65/120؛ تــبدیل ~بـه عـمره تـمتع 65/121؛
تبدیل ~به عمره مفرده 65/121؛ تـبدیل حـج
تمتع به ~101/233٬65/122٬61/110؛ تبدیل
حج نیابتی بـه ~81/164؛ تـبدیل عـمره بـه ~
238/756؛ تبدیل عمره بـه ~ بـا تـرک طـواف
167/510؛ تبدیل عـمره تـمتع بـه ~٬64/117
179/551؛ تـبدیل عـمره تـمتع حـایض بـه ~
63/113؛ تبدیل عمره حـایض بـه ~65/123؛
تبدیل عمره محصور به ~347/1067؛ تـبدیل
عمره مفرده بـه ~63/114؛ قـربانی در ~ 61؛
ـکفایت ~ از تـمتع 29؛ کـفایت ~ مـحصور از
حجتالاسلام .347/1067
حج افسادی
هزینه ~ میت .69/130
حج بذلی 38
استرداد مال در ~ 39/31؛ اعاده ~ در صورت
استطاعت 40/35؛ بذل پـول و قـبول آن در ~
40/36؛ ~ از موسسات عـمومی 40/38؛ ~ از
نهادهای دولتی 40/38؛ رجوع به کفایت در ~
38/29؛ قـــبول بــخشش مــال در ~٬38/29
38/30؛ هـزینه احـرام در ~40/35؛ هـزینه ~
39/33؛ هــزینه قــربانی در ~39/35٬39/34؛
هزینه کفارات در ~.39/35 ٬39/34
حج بلدی 68/127
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هزینه ~.68/127
حج تمتع 28
احرام ~ 249/779 ٬250/786؛ اعمال ~ ٬28
29؛ انجام ~ در ماههای حج 249/780؛ برتری
~ 30؛ تبدیل ~به حج ِا فراد٬65/122٬61/110
101/233؛ تـبدیل ~بـه حـج ِقـران 101/233؛
تبدیل ~ محصور به عـمره مـفرده 348/1068؛
ترکیب ~با عـمره تـمتع 59/104؛ ~بـا عـمره
مفرده 106/239؛ شرایط ~28؛ طواف نسای ~
317/974؛ فلسفه نامگذاری ~28؛ قصد احرام
در ~249/782؛ کـفایت ~ از حـج ِقـران 29؛
مــــحل احــرام ~250/786؛ مــیقاتهای ~
92/201؛ نیابت معذور از ~83/173؛ نـیت ~
قــــبل از عـــمره 109/248؛ وقت احــرام ~
250/784؛ خــروج از مکــه پس از احــرام ~
244/772؛ خــــروج مـــحصور از احــرام ~
343/1054؛ خــــروج مــصدود از احــرام ~
343/1054؛ کفایت حج افراد از ~29؛ کـفایت
حج قران از ~ 29؛ نماز ~.217/698
حج زن
~ زن باردار42/42؛ ~ با مشقت شوهر50/70؛
~ بدون اجازه شوهر 49/67؛ حـج نـذری زن
95/209؛ حج نیابتی زن 83/172؛ حرجی بودن
~ برای همسر 50/70؛ واـگذاری نـوبت ~ بـه
همسر .50/68
حج عهدی
نیابتهای متعدد در ~ .86/182
حج ِقران 28
تبدیل حج تمتع به ~ 101/233؛ تبدیل عـمره
ریایی به ~108/245؛ ~ در طواف 204/650؛
~ در طواف مستحب 204/650؛ ~ در طواف
واجب 204/650؛ ~ قرار دادن طواف با افزایش
شــــوطها 205/652؛ حـــرمت ~ در طــواف
204/651 ٬204/650؛ طــــواف ~٬204/651
204/652؛ کفایت حج تمتع از ~29؛ کفایت ~
از تمتع .29

مناسک حج
حج کودک
اســتحباب ~ 56/92؛ اعــاده ~پس از بــلوغ
56/92؛ ~بدون اجازه ولی .56/92
حج مجانی
انجام ~ از میت .72/142
حج مستحبی  Åحج استحبابی
حج میت 52/76
حج میقاتی برای میت 67/126؛ سقوط ~ پس از
احــرام 52/76؛ ضـمانت وارثـان در ~52/76؛
فـوریت ~69/131٬52/76؛ کـمبود هـزینه ~
70/135٬69/130؛ واـگذاری نوبت ~با رضایت
وارثان 54/82؛ وجوب ~ با استقرار قبلی بر او
53 ٬52/76؛ وظــــــــیفه وارث در ~٬52/76
72/140؛ هزینه ~٬71/137٬67/126٬67/125
73/143؛ هزینه حج نذری میت .69/130
حج میقاتی
افزایش هزینه ~ 77/151؛ صحت ~ برای میت
67/126؛ کفایت ~ در نیابت .77/150
حج نذری
تــخییر در انــواع ~ 29؛ نـیابت مـتعدد در ~
86/182؛ هزینه ~میت .69/130
حج نیابتی
افــزایش هــزینه ~ 69/132؛ بـطلان ~ پس از
اســتطاعت 80/161؛ تــبدیل ~بـه حـج افـراد
81/164؛ تــبدیل ~مســتطیع بـه عـمره تـمتع
81/164؛ تقدم ~ بر حج نایب 73/144؛ تقسیم
مــال مــیت قــبل از نـیابت در حـج 70/136؛
حجتالاسلام بجای ~44/48؛ ~ با استطاعت
نـــایب 73/144؛ ~ زن 83/172؛ ~مســتطیع
50/71؛ ~ مــعذور83/171؛ حـرکت شـبانه از
مشــعر در ~269/819؛ فــوریت ~77/151؛
ـگـــرفتن وکــیل در ~295/892؛ نــیت در ~
86/183؛ هزینه ~77/150؛ هـزینه کـردن مـال
مخصوص در ~.69/133
نیز  Åنایب و نیابت در حج
حج واجب 27
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نـیابت در ~ 85/180؛ نـیابت مـتعدد در ~ بـا
سوگند .86/182
حج وصیتی
تخییر در انواع ~ .30 ٬29
حدث
اســـتحباب غســل بــا شک در ~176/543؛
استحباب وضو با شک در ~176/543؛ اعـاده
طواف با ~ عمدی 174/534؛ بطلان طواف با ~
174/532؛ پــــیدایش ~ در اثــــنای طــواف
179/550؛ ~ از غیر مجرای طبیعی در طـواف
178/548؛ رفع ~ با غسل جـنابت 178/546؛
رفع ~با غسل مستحبی م 178/546؛ طهارت از
~ در تــلبیه 116/278؛ مــعذور از رفـع ~ در
طواف .175/537
حدث اصغر
پاـکی از ~ در طواف 174/531٬173/530؛ ~
در بــین طــواف 174/534؛ طــهارت از ~ در
طواف مستحب .206/659 ٬174/533
حدث اـکبر
پـاـکـی از ~ در طـواف ٬174/531 ٬173/530
175/536؛ شک در پاـکی از ~ در اثنای طـواف
176/542؛ شک در ~176/539؛ حدث حیض
در اثنای حج .180/552
حدیبیه  Åمیقات
حرج
تشخیص ~ 355/1086؛ ~ بودن حج زن برای
هــــمسر 50/70؛ طـــهارت ~ی در طــواف
.183/564
حرم
آداب ~ 361؛ احکام ~ 362؛ استفاده از گیاهان
~ 163/496؛ بـرداشـتن مـال گـم شـده در ~
356/1090؛ تعیین ~ 361؛ تـلبیه ورود بـه ~
117/280؛ حد جنوبی ~361؛ حـد شـرقی ~
362؛ حد شـمالی ~361؛ حـد غـربی ~362؛
دعای ورود به ~363؛ شکار در ~٬124/296
312/956 ٬362؛ شک در سـنگ ~281/839؛
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غســـل ورود بــه ~362؛ قــطع درخــتان ~

362 ٬245/778 ٬162/489 ٬161/487؛ قــطع
ـگـــیاهان ~٬162/495 ٬162/494 ٬161/487
362 ٬245/778؛ گـوشت شکـار ~123/295؛
مــال گــم شـده در ~362؛ مـحدوده ~361؛
مسـتحبات ورود بـه ~362؛ ورود بـه ~362؛
ورود به ~با پای برهنه .362
حرم نبوی
دعای ورود به ~ 378 ٬377؛ ذـکر ورود بـه ~
377؛ وقار حرکت به ~.377
حریت در حج  Åحج
ّ
حریر  Åاحرام
حلق
اعاده ~ در مـنا بـا تـرک عـمدی آن 306/942؛
اعاده حج با ترک ~304/933؛ اعاده ~ فراموش
شده 306/943؛ تأخیر ~ از روز عید307/945؛
تأخیر ~برای معذور از قربانی307/946؛ تأخیر
~ به امید بـهبودی 305/938؛ تـخییر در ~یـا
تقصیر301/921؛ تدارک ~تا پایان ّایام تشریق
307/945؛ ترک عمدی ~307/948؛ ترک ~ از
روی جــهل 304/934؛ تــقدیم ســعی بـر ~
308/949؛ ~ با تأخیر قربانی 308/950؛ ~بالغ
در صورت انجام حج در کودکی 302/922؛ ~
پس از قربانی وکیل 308/950؛ ~یا تـقصیر در
عــمره مــفرده 58/101؛ ~ یــا تـقصیر در مـنا
277/825؛ حـلیت مـحرمات احـرام پس از ~
315/967؛ خــروج مــصدود از احــرام بـا ~
345/1061 ٬343/1055؛ رمـی جـمرات بـرای
نـاتوان از ~334/1030؛ ریـا در ~303/926؛
شــــروع ~ 309/952؛ طــــواف قــبل از ~
307/948 ٬307/947؛ فرامـوشی ~٬304/933
307/948٬304/934؛ فراموشی ~ و خروج از
مــنا 306/944؛ قـصد قـربت در ~303/926؛
ـکــفاره تــرک ~307/948 ٬304/934؛ کـفاره
تقدیم طواف بر ~308/949؛ کفاره کوتاه کردن
مـوی سـر قـبل از ~305/935؛ کـفایت ~ بـا
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قربانی نکردن وکـیل 308/950؛ گـناه تـرک ~
304/934؛ لزوم ~پس از قـــربانی ٬288/866
308/950؛ محرمات احرام پس از ~304/932؛
محل ~306/941؛ مراد از ~301؛ مسـتحبات
~ 309/952 ٬308/952؛ مــــــــعذور از ~
306/940؛ نــــــیت در ~303/927؛ وقت ~
307/945؛ وکالت در ~.303/927

حمام رفتن محرم .163/497
حمد خدا 262/811
حمزه سیدالشهدا .411 ٬410
حنا
بقای اثـر ~ تـا احـرام 136/350؛ ~ بسـتن در
احرام 136/349٬135/349؛ مالیدن ~بر سر در
احرام .145/401
حوادث صدر اسلام
یادآوری ~ .415
حوله  Åاحرام
حیض
اطلاع از ~ پس از سعی 182/559؛ اطلاع از ~
پس از عمره 180/552؛ اطـلاع از ~ در اثـنای
ســعی 182/559؛ اعــاده ســعی در حــال ~
182/559؛ اعــاده طـواف پس از ~182/559؛
اعاده طواف در حال ~182/559؛ اعـاده نـماز
طواف در حال ~182/559؛ تقدیم اعمال مکه
با خوف از ~313/959؛ تقدیم اعمال مکه و ~
شدن زن قبل از طواف نسـا 320/987؛ تـقدیم
طواف نسا در صـورت خـوف از ~316/970؛
حدوث ~ در اثـنای حـج 180/552؛ ~ پس از
شــوط چـهارم طـواف 179/551؛ ~ در اثـنای
طــواف 179/551؛ ~ قــبل از شــوط چـهارم
179/551؛ شرایط خون ~.181/555
نیز  Åحایض
حیوان
حکم تخم ~ وحشی در احـرام 124/300؛ ~
دریــایی 124/297؛ ذبــح ~ اهـلی در احـرام
124/298؛ شکار جـوجه ~ وحشـی در احـرام
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124/300؛ شکــــار ~ دریــــایی در احــــرام
124/297؛ شکار ~ وحشی در حرم 124/296؛
ـکشتن ~ در احرام .123/291
خائفان از تلف مال 325/995
خارش
خونین کردن بدن دراحرام با ~.155/453
ختنه
احرام بدون ~186/575؛ ~بودن مرد در طواف
172؛ ~ پســــر نــابالغ در طــواف ٬186/573
186/575؛ ~ در طواف 185؛ ~ زن در طـواف
186/573؛ ضرر ~ در طواف 186/577؛ طواف
بــــدون ~186/575 ٬186/574؛ طـــواف ~
مــادرزادی 186/576؛ نـماز طـواف بـدون ~
186/577؛ نــــیابت طــواف بــرای ~ نشــده
186/577؛ وجوب ~قبل از حج .186/577
خدمه
عمره مفرده ~ کاروان 244/773؛ استطاعت ~
46/54؛ احـرام ~244/773؛ احـرام مـجدد ~
102/234؛ حج ~46/54؛ خروج ~ از مکه پس
از عمره تمتع 245/775؛ خروج ~ از مکه پس
از عمره مفرده 245/775؛ میقات ~102/234؛
نیابت ~.83/170
خراشیدن بدن در احرام 154/451
خرما  Åدرخت
خـــرید و فــروش عــطریات در احــرام
.132/335
خصی  Åطواف نسا و قربانی
خلوق کعبه
استفاده از ~ در احرام .133 ٬132/335
خمس
پرداخت ~ قبل از حج .71/138
خنثا
تــــراشـــیدن ســر ~ 302/921؛ تــقصیر ~
302/921
طواف نسا بر ~.317/975
خندیدن
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~ در طواف .210/666
خواب
پوشاندن سـر مـحرم در ~147/411؛ ~ بـودن
محرم در زمان وقـوف 256/801؛ ~ در سـعی
224/716؛ ~ زن بــــه صــــورت در احـــرام
149/421؛ ~ مـــــحرم در رخــــتخواب زرد
.163/497
خواستگاری
~ در احرام 130/322؛ ~ قبل از طـواف نسـا
.318/978
خوردن
~ در حال طواف 210/665؛ ~ روغن معطر در
احــرام 134/342؛ ~ غــذای مــعطر در احـرام
131/329؛ ~ ـگــــوشت شکــاری در احــرام
123/292؛ ~میوه خوشبو در احرام .132/333
خون
خونین کردن بدن با خارش 155/453؛ خـونین
ـکردن بدن با مالش 155/453؛ تجدید طـهارت
مستحاضه با ~ جدید182/558٬181/558؛ ~
آمدن لثه با مسواـک 154/451؛ ~ آوردن بدن در
احرام 154/450؛ ~ آوردن بدن غـیر در احـرام
154/450؛ ~دادن در احـرام 155/452؛ ~ زن
سیده پس از پنجاه سال 183/562؛ طواف با ~
ـکمتر از درهم 183/563؛ کفاره ~ در آوردن در
احرام .155/455
خون دماغ شدن در طواف .185/572
خویشاوندان
بخشش مال به ~ .39/31
دارچین
اجتناب از ~ در احرام .132/332
درب شامی  Åکعبه
درخت
بریدن ~ منزل در احرام 161/488؛ قطع ~ در
احرام 162/492؛ قطع ~خرما 161/487؛ قطع
~ منزل در احرام 161/488؛ قـطع ~مـیوه در
احرام 161/487٬161/487؛ کفاره قطع قسمتی
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از ~.162/493
نیز  Åحرم
دروغ  Åجدال
دعا
~ برای آمرزش گناه 234 ٬233 ٬232/747؛ ~
برای حج مجدد در عرفات 263/811؛ ~ بـرای
قبولی اعمال پس از نـماز 218/701؛ ~ پس از
رمی جمرات 286/855؛ ~ در برابر حجرالاسود
373 ٬372؛ ~ در برابرکعبه 372؛ ~ در تل سرخ
مشعر274/824؛ ~ در رمی جمرات 285/855؛
~ در روضه پیامبر 387؛ ~ در غروب عـرفات
264/811؛ ~ در محل منبر پیامبر 387 ٬386؛ ~
در مسجدالحرام 321/988؛ ~ در مقام جـبرئیل
محسر 276/824؛ ~
390٬389/1؛ ~ در وادی
ّ
قبل از احرام 121/290؛ ~هنگام استفاده از آب
زمــزم 230/747؛ ~هــنگام تــراشــیدن ســر
309/952؛ ~ی احــرام 252/793 ٬121/290؛
~ی استلام حجرالاسـود 210/664؛ ~ی امـام
سجاد در کنار قبر پـیامبر 381 ٬380؛ ~ی امـام
صادق پس از نماز طواف 219/701؛ ~ی امام
صـادق در کـنار قـبر پـیامبر 381؛ ~ی بـعد از
طــواف 210/664؛ ~ی پس از نــماز طـواف
219 ٬218/701؛ ~ی پشت کــعبه 208/664؛
~ی خروج از کعبه 368 ٬366؛ ~ی رهایی از
آتش در عرفات 265/811؛ ~ی زیارت پیامبر
386 ٬385 ٬384؛ ~ی زیــارت فــاطمه 398؛
~ی سعی 235/748؛ ~ی طـواف ٬207/664
210 ٬209 ٬208؛ ~ی عــــرفه امــام حســین
264/811؛ ~ی عـرفه امـام سـجاد 264/811؛
~ی قربانی 297 ٬296/899؛ ~ی کنار سـتون
تــوبه 391؛ ~ی مشـعر275/824؛ ~ی مـیان
رکــن یـمانی و حـجرالاسـود 209/664؛ ~ی
نزدیک حجر اسماعیل 208/664؛ ~ی نزدیک
درب کعبه 208/664؛ ~ی نزدیک رکن یمانی
209/664؛ ~ی نــزدیک مسـتجار 209/664؛
~ی نماز در کعبه 365؛ ~ی نوشیدن آب زمزم
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364؛ ~ی وداع مکه 367؛ ~ی ورود به حـرم
363؛ ~ی ورود به حرم نبوی 378 ٬377؛ ~ی
ورود به ضریح نبوی 378؛ ~ی ورود به عرفات
253/793؛ ~ی ورود به کعبه 365؛ ~ی ورود
بـه مسـجدالحـرام 371 ٬370؛ ~ی وقـوف در
عـــــرفات ٬264 ٬263 ٬262 ٬261 ٬260/811
.265
دکمه لباس احرام  Åلباس احرام
دمپایی پوشیدن در احرام 145/398
دمل
تــرکانیدن ~ در احــرام 155/452؛ تـطهیر ~
نجس در طواف .183/564
دندان
ـکشیدن ~ در احرام 155/456؛ کشـیدن ~ در
حال ضـرورت 156/458؛ کشـیدن ~ غـیر در
احرام 155/457؛ کـفاره کشـیدن ~٬155 /458
156/459٬156؛ گرفتن ناخن با ~.157/463
دوازدهم ذیحجه
بازگشت به منا در ~327/1007؛ بیتوته در شب
سیزدهم پس از درک غروب ~324/993؛ زمان
خروج از منا در ~.327/1006
دیوار حجر اسماعیل
طواف بر روی ~ .197/620
دیوانگی پس از احرام
حدوث ~ .85/177
دیوانه
حج ~ 30/5٬30؛ ~ شدن پس از عمره تـمتع
30/6؛ نیابت از ~.85/176 ٬84/175
ذبح حیوان در احرام
ذبح حیوان اهلی در احرام 124/298؛ محل ذبح
ـک ّف اره شکـار در احـرام 165/504؛ مـحل ذبـح
ـکفاره شکـار در عـمره 165/504؛ مـحل ذبـح
ـگوسفند کفاره در منا .327/1005
نیز  Åقربانی
ذـکر
تکرار ~ در نماز طواف 218/699؛ ~ در سعی
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234/748؛ ~ در طـواف 210/665؛ ~ در کـوه
صفا232 ٬231 ٬230/747؛ ~ در مسجد خیف
339/1049؛ ~ در وقوف 259/811؛ ~ ورود به
حرم نبوی .377
ذوالحلیفه  Åمیقات
ذیحـــجه ٬ 298/906 ٬298/907 ٬312/955
.301/920 ٬299/911
طوی
ذی
ٰ
خروج از گردنه ~ از مکه .364
رابغ  Åمیقات
راننده
نگاه ~ محرم در آینه .137/357
راهنما  Åمیقات
رختخواب ُ Åمحرم
ُرـکن یمانی
استلام ~ 366؛ دعای مـیان ~ و حـجرالاسـود
209/664؛ دعای نزدیک ~209/664؛ شـروع
طواف از ~192/599؛ نیت خـتم طـواف از ~
.193/602
رمی جمره 29
اســتفاده از چــتر در ~151/433؛ اسـتفاده از
ســایبان در ~151/433؛ اعــاده ~282/845؛
اعاده ~ در ایام تشـریق 331/1018؛ اعـاده ~
فراموش شده 329/1018؛ اعاده ~ نـیابتی پس
از رفع عذر284/853٬284/852؛ اعاده ~ پس
از قربانی 288/865؛ تأخـیر ~بـه بـعد از ظـهر
333/1029؛ تخلف نـایب از ~پس از قـربانی
288/865؛ تــرتیب در قـضای ~332/1022؛
تــــــــرتیب در ~٬329/1015 ٬329/1013
336/1039؛ تــــرک تــــرتیب ~٬329/1015
329/1014؛ ترک عمدی ~329/1011؛ تـرک
~ در روز332/1024؛ تقدیم قضای ~ بر ادای
آن 333/1026 ٬333/1025؛ تکــــــبیر در ~
285/855؛ جـبران کسـری ~338/1046؛ دعـا
پس از ~286/855؛ دعا در ~285/855؛ ~ از
طبقه دوم 284/854؛ ~با تیر و کمان 281/836؛
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~ با دست 280/836؛ ~با فـلاخن 281/836؛
~ با ناخن 285/855؛ ~برای ناتوان از تـقصیر
334/1030؛ ~برای ناتوان از حلق 334/1030؛
~ برای ناتوان از قـربانی 334/1030؛ ~پـیاده
281/837؛ ~ در روز سیزدهم 324/994؛ ~ در
شب برای زنان مـعذور332/1021؛ ~ در شب
برای معذور279/833؛ ~ در شب 333/1024؛
~ در مــنا 329/1009؛ ~ ســواره 281/837؛
~ مــعذور 334/1035؛ ریــا در ~280/835؛
سنگهای ~  Åسنگ ؛ شـرایـط ~279/835؛
شک در اصابت سنگ به جمره 282/843؛ شک
در تازه بودن سنگ ~281/838؛ شک در تعداد
~ 282/846 ٬282/843؛ شک در صــحت ~
336/1042 ٬283/848؛ شک در ~ پس از
قــربانی 283/847؛ شک در ~ پس از وقت آن
336/1041؛ شک در ~ در اثــــــنای عــــمل
337/1043؛ شک در ~قبلی با شروع در بعدی
337/1044؛ طــــــــهارت در ~٬283/849
285/855؛ قصد قربت در ~279/835؛ قضای
~ انــــجام نشـــده ٬331/1019 ٬331/1018
331/1020؛ قضای ~باطل 338/1048؛ قضای
~ برای معذور 279/833؛ قضای ~ فـرامـوش
شــــده 332/1022؛ قــــضای ~ نــــاصحیح
329/1017 ٬329/1016؛ کــــــــیفیت ~
329/1012؛ گمان در اصابت سـنگ بـه جـمره
282/844؛ لزوم ~ در روز از ســــوی نــایب
335/1036؛ لزوم ~282/845؛ مسـتحبات ~
286/855 ٬285/855 ٬284/855؛ معذور از ~
در روز 333/1028؛ مــــقدار فــــاصله در ~
285/855؛ مــــواالت در ~280/835؛ نــایب
ـگرفتن برای ~شبانه از سوی مـرد336/1038؛
نــایب گـرفتن زن در ~336/1040؛ نـیابت از
بیهوش در ~334/1032؛ نیابت از ~ با امکان
آن در شب 333/1028؛ نیابت از معذور در ~
336/1038؛ نــیابت در قـضای ~٬331/1020
331/1018٬331/1019؛ نـــیابت در ~ پس از
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نـاامـیدی 334/1033؛ نـیابت در ~٬283/850
334/1031؛ نــــیابت زن در ~ شــــبانه مــرد
335/1037؛ نــــیابت مــــرد در ~شــبانه زن
335/1037؛ نــــــیابت نــــاتوان از ~ در روز
335/1036؛ نیابت ولی طفل در ~334/1032؛
نیت قضای روز نـامشخص در ~333/1027؛
وقت ~332/1023 ٬329/1010 ٬329/1009؛
یقین به بطلان ~338/1048؛ یقین به فراموشی
رمی یکی از جمرات 337/1045؛ یقین به نقص
رمی برخی از جمرات 337/1047٬337/1046؛
یقین در اصابت ~.281/841
رمی جمره اولی
رو بـه قـبله بـودن ~ 285/855؛ ~دوم قـبل از
اتمام اولی .329/1015
رمی جمره عقبه
~ در عید قـربان 278/825؛ ~ بـا غـیر سـنگ
278/826؛ ~پشت به قبله 285/855؛ قضای ~
279/832؛ وقت ~ 279/832؛ ~با غـیر رمـی
278/826؛ سنگ زدن به جمره عقبه 277/825؛
سنگریزههای ~278/825؛ .
وسطی
رمی جمره
ٰ
رو به قبله بودن ~ .285/855
رنگ سرمه  Åاحرام
روزه بدل قربانی 299/910 ٬299/909
تــوانــایی بـر قـربانی پس از روزه 299/913؛
توانایی بر قربانی در اثنای روزه299/913؛ جمع
میان ده روزه بـدل قـربانی 300/917؛ حـرمت
روزه ایام تشریق در منا299/908؛ حکم معذور
از روزه در هفتم ذیحجه 298/907؛ روزه بدل
در ســــفر 299/912؛ روزه در ایــام تشــریق
298/907؛ روزه فاقد قربانی 297/900؛ صرف
ثلث مال در نماز و روزه 68/129؛ فوریت روزه
بدل پس از ایام تشریق 299/911؛ قضای روزه
بــدل قـربانی در ذیحـجه 301/920؛ قـضای
قربانی برای تارک روزه بدل قربانی 299/914؛
وجوب روزه در صورت خرید قربانی بـا لوازم
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سـفر298/903؛ وقت روزه بـدل در ذیحـجه
299/911؛ هفت روزه بدل قربانی در غیر وطن
300/918؛ هــفت روزه بـدل قـربانی در مکـه
.300/916
روضه پیامبر)ص(
دعا در ~ 387؛ منزلت ~.388 ٬387
روغن  Åاحرام
روغن مالی  Åاحرام
روغن معطر  Åاحرام
ریا
~ پس از طــــواف 173/528؛ ~ در احــــرام
106/237؛ ~ در تقصیر303/926٬238/755؛
~ درتلبیه 117/281؛ ~ در حلق 303/926؛ ~
در رمــــی جــــمره 280/835؛ ~ در طــواف
173/526؛ ~ در مناسک حج 172/526؛ ~ در
وقـوف در مشـعر 268/814؛ بـطالن عـمره بـا
تقصیر ~یی 239/757؛ تبدیل عمره ~ یـی بـه
حج قران .108/245
ریش
تراشیدن ~ در تقصیر 303/930؛ رها کردن ~
در احرام 119/290؛ کوتاه کردن ~.309/952
زادگاه پیامبر-ص Å -پیامبر-ص-
زائران
مراعات ~ در طواف مستحب .206/660
زائرپیامبر)ص(
شفاعت ~ .376
زخم نجس
تطهیر ~ در طواف .183/564
زکات
پرداخت ~ قبل از حج .71/138
زمزم  Åآب زمرم
زن
آرایش ~ در احــــــــرام 135/346؛ احــــرام
~110/251؛ اســــتطاعت ~ ٬49/66٬36/23
50/70؛ پـوشاندن اطـراف صـورت ~ در نـماز
149/422؛ پوشاندن پای ~ در احرام 145/397؛
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پــــوشاندن صــورت ~ در احــرام ٬148/419
149/425 ٬148/420؛ پـــوشش ~ در طــواف
187/580؛ پــــــوشیدن دست ~ در طــــواف
187/580؛ پــــوشیدن صــورت ~ در طــواف
187/580؛ حج نذری ~95/209؛ حـج نـیابتی
~ 83/172؛ حج ~ باردار 42/42؛ حـرمت ~
نایب با خطا در طواف نسا86/184؛ حریر بودن
لباس احـرام ~112/260؛ حکـم ~ راضـی بـه
آمیزش 128/315؛ حکم ~ مجبور بـه آمـیزش
128/315؛ حــــیض ~ قــبل از طــواف نســا
320/987؛ختنه ~ در طواف 186/573؛ خشک
ـکردن صورت ~با حـوله در احـرام 148/420؛
خوابـیدن ~ بـه صـورت در احـرام 149/421؛
خــون دیــدن ~ ســیده پس از پــنجاه ســال
183/562؛ رمــی جـمرات ~ مـعذور در شب
332/1021؛ ~ عـــقد شــده در حــال احــرام
130/324؛ ســــرمه کشــــیدن ~ در احــــرام
.136/352؛ طواف نسای ~317/975؛ طـواف
~ بدون پـوشش 187/581؛ عـذر ~ در اعـاده
نماز طواف 217/698؛ کفاره پوشاندن صورت
~149/423؛ کوتاه کردن مو برای ~301/921؛
ـگرفتن ناخن برای ~301/921؛ لباس دوختنی
برای ~ در احرام143/3851؛ لک دیدن طولانی
~ 181/555؛ لک دیــــــدن ~پس از ده روز
181/554؛ لک دیــــــدن ~پس از طــــواف
180/553؛ لک دیدن ~ صاحب عادت عـددیه
180/554؛ لک دیدن ~ صـاحب عـادت وقـتیه
180/554؛ نــایب گـرفتن ~ در رمـی جـمرات
336/1040؛ نذر ~بدون اذن شـوهر 95/209؛
نذر ~ در احرام قبل از میقات 95/208؛ نگاه ~
به آینه در احرام 137/358؛ نیابت در رمی شبانه
~ 335/1037؛ نیابت ~ از مرد در رمی شـبانه
335/1037؛ نــــیابت ~و مـــرد از یکــدیگر
85/178؛ وقوف ~ در مشعر 83/172؛ هـروله
~ در سعی 234/748؛ همراهی شوهر با ~ در
حــج 49/66؛ یــائسگی ~پس از پـنجاه سـال
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183/562؛ یــــائسگی ~ ســــیده 183/562؛
یکسانی ~و مرد در کفاره .164/499
زنبور  Åاحرام
زنجبیل  Åاحرام
زندانی  Åمحبوس
زیارت ائمه بقیع)ع(  Åائمه بقیع
زیارت ابراهیم فرزند پیامبر 406
زیارت امامان)ع(
آداب ~ .376
زیارت پیامبر)ص(  Åپیامبر)ص(
زیارت حمزه سید الشهدا 411 ٬410
زیارت شهدای اُحد 413 ٬412 ٬411
زیارت شهدای فخ 368
زیــارت فـاطمه)س( ٬397 ٬396 ٬395 ٬394
398
درخواست حـاجت پس از ~ 400؛ دعـای ~
398؛ نماز ~.398
زیارت فاطمه بنت اسد 408
نماز ~ .410
زیارت قبر ابوطالب 369
زیارت قبرستان ابوطالب 368
زیارت مساجد مدینه 413
زیارت مسجد قبا 413؛
زیارت وداع
~ ائمه بقیع)ع( 404؛ ~ پیامبر)ص( ٬392 ٬391
.393
زینت
اظهار ~ مخفی در احرام 135/346؛ نگاه ~ به
آینه .138/362
ساتر طوافگزار
مباح بودن ~ .187/578
ساـکنان حرم
میقات ~ .92/201
ساـکنان مکه
میقات ~.102/233 ٬101/233٬92/201
سایبان
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اســتفاده از ~ در رمــی جــمرات 151/433؛
استفاده از ~ در قربانگاه 151/433؛ حرکت زیر
~ در اضــطرار 153/444؛ عـبور مـحرم از ~
قــــربانگاه 153/442؛ کــفاره حــرکت در ~
153/444 ٬153/443
ستایش خدا 218/701
ستر عورت
~ عــورت در سـعی 222/708؛ ~ در طـواف
.187
ستون توبه
دعای کنار ~ 391؛ نماز در کنار ~.391
سجده
~امام صادق)ع( پس از نماز طواف 219/701؛
~ بر سنگ آهک 350/1077؛ ~ بر سنگ گـچ
350/1077؛ ~ بـر سـنگها 350/1077؛ ~ بـر
فرش از روی تقیه .350/1078
سر
تراشیدن تمامی سر302/923؛ تراشیدن سر 29؛
تراشیدن سر از جلو308/952؛ تراشیدن سر از
روی ضرورت 160/479؛ تراشیدن سر با تقصیر
239/759؛ تراشیدن سـر بـا مـاشین 305/938؛
تراشیدن سر برای مرد301/921؛ تراشیدن سـر
برای مـعذور 306/940؛ تـراشـیدن سـر بـیمو
303/928؛ تـراشـیدن سـر پس از عـمره تـمتع
243/770؛ تراشیدن سر پس از کوتاه کـردن آن
304/935؛ تــراشــیدن ســر خــنثا 302/921؛
تراشیدن سر در عمره تمتع 238/754؛ تراشیدن
سر دیگری قبل از سر خود305/937؛ تراشیدن
ســر شـیره مـالیده شـده 302/921؛ تـراشـیدن
عمدی سر 160/479؛ تراشیدن قسمتی از سـر
305/936؛ تراشیدن قسمتی از سر برای معذور
 305/938دعای تراشیدن سر309/952؛ معذور
از تـراشـیدن سـر 305/938؛ مـلاـک تـراشـیدن
.302/924
سرمه
~ کشیدن در احرام 136؛ کفاره ~ کشـیدن در
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احرام 136/353؛ نیاز به ~ در احرام 136/354؛
یکســــانی رنگ ~هــا در احــرام 136/351؛
یکسانی زن ومرد در ~ احرام .136/352
سرم
ترزیق ~ در احرام .155/454
سعی صفا و مروه 311/953 ٬221 ٬29
اتمام و اعاده ~ با یک شوط 225/724؛ اتمام ~
با رفتن چهار شوط225/724؛ احتیاط در شروع
و خـتم ~222 ٬221/705؛ اسـتحباب ~پـیاده
234/748؛ استراحت در ~224/715؛ اطلاع از
انجام غلط ~ 228/736؛ اطلاع از حیض پس از
~ 182/559؛ اطــلاع از حــیض در اثــنای ~
182/559؛ اطمینان به گفته غیر در شوطهای ~
227/730؛ اعـاده ~ قـبل از طـواف 222/709؛
اعاده ~217/693؛ اعـاده طـواف نسـای مـقدم
شده بر ~317/971؛ اعاده ~ با انجام کـمتر از
یک شوط 225/724؛ اعاده ~با نقص شـوطها
198/621؛ اعــاده ~ بــا نـماز بـدون طـهارت
217/697؛ اعاده ~بدون وضو179/549؛ اعاده
~ در حـال حـیض 182/559؛ اعـاده ~ غـلط
223/714٬221/704؛ اعــــمال ~ در مــــروه
234/748؛ افـــزایش شــوطهای ~٬227/735
229/739؛ افـــــضلیت ~ پــــیاده 222/706؛
بازگشت به نقطه محاذی در ~229/743؛ تأخیر
~ از طواف 224/717؛ تأخیر ~ از نماز طواف
224/717؛ تأخــیر ~ بــدون عـذر 224/718؛
تأخـیر ~بـه شب 224/719؛ تـرک سـهوی ~
225/721؛ ترک عمدی ~225/721؛ تقدیم ~
بر حلق 308/949؛ تقدیم اعمال حـج بـا عـدم
امکان ~314/959؛ تـقدیم طـواف نسـا بـر ~
316/970؛ تــقدیم طــواف نسـا بـر ~ از روی
فــرامــوشی 317/971؛ تــقدیم ~ بـر تـقصیر
308/949؛ تــقدیم ~ بــر طــواف 222/710؛
تقصیر پس از ~237/749؛ تقصیر در اثنای ~
240/767؛ تـــقصیر عــمدی در ~241/767؛
حرکت به پهلو در ~223/714؛ حرکت به جلو
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در ~223/714؛ حــــرکت بـــه عــقب در ~
223/714؛ حــرکت مـعتدلانه در ~234/748؛
حکم محرمات احرام پس از ~226/725؛ ختم
~ 221/703؛ خــــوابـــیدن در ~224/716؛
دعاهای ~235/748؛ ذـکر خدا در ~234/748؛
رکن بودن ~برای عمره 225/720؛ زمان انجام
~ 222/709؛ ستر عورت در ~222/708؛ ~با
محمل 222/706؛ ~ حـایض 229/744؛ ~ در
تونل 223/713؛ ~ در طبقه بـالا 223/712؛ ~
سواره 229/745 ٬222/706؛ ~ غـیر مـتعارف
223/711؛ ~قبل از طواف 170/516؛ شرایط
نــیابت در ~229/741؛ شــروع ~٬221/703
229/742؛ شک پس از ~٬227/731
227/732؛ شک در ~قبل از تقصیر227/734؛
شک در تعداد شوطهای ~226/728؛ شک در
~ پس از تــــقصیر227/734؛ شک در ~ در
مــروه 227/733؛ شـوط زیـادی ~٬225/722
225/723؛ شوطهای ~221/702؛ طـهارت در
~ 222/707؛ قــصد قــربت در ~225/720؛
ـگریه در ~235/748؛ لزوم ~ 223/712؛ لزوم
~ با تقدیم اعمال مکـه 317/972؛ مـراد از ~
221؛ مســتحبات ~230/747؛ مسـجد بـودن
مکان ~229/744؛ مصدود از ~ در عمره مفرده
344/1056؛ موالات در شوطهای ~٬223/715
230/745؛ نگاه به اطراف در ~224/714؛ نماز
طواف اضافی قبل و بعد از ~201/637؛ نیابت
با امکـان ~ سـواره 230/745؛ نـیابت در چـند
شوط ~229/740؛ نیابت در ~ فراموس شـده
225/724؛ هروله در ~ 234/748؛ یادآوری ~

پس از تــقصیر227/736؛ یـقین بـه شـوطهای
مشکوک ~.226/729
سفر
بیماری در ~ حج 41/40؛ خرید قربانی با لوازم
~ 297/902؛ قــصد انشـا ~ از اطـراف مکـه
.353/1082
سقف
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اقامت زیر ~ در احرام 152/439؛ اقامت محرم
زیر ~ ـکشتی 152/437؛ حرکت محرم در زیـر
~ 150/428؛ زیـر ~ بـودن در مـنا151/433؛
عــبور مـحرم از ~ مـاشین 153/441؛ نشسـتن
محرم در کشتی ~ دار150/430؛ نشستن محرم
زیر ~150/428؛ نشستن مـحرم زیـر ~ بـرای
فرار از باران 150/428؛ نشستن مـحرم زیـر ~
برای فرار از گرما 150/428
سلاح
حمل ~ در احرام 154/448٬154/447؛ کفاره
حمل ~ در احرام .154/449
سنگ
سجده بر ~350/1077؛
سنگ آهک
سجده بر ~ 350/1077
سنگ گچ
سجده بر ~ 350/1077
سنگ رمی جمره
اســتفاده از ســنگ غـیر حـرم در رمـی جـمره
278/829؛ اسـتفاده از سـنگ مسـاجد در رمـی
278/828؛ استفاده از سـنگ مسـجدالحـرام در
رمی 278/828؛ استفاده از سنگ مسجد خـیف
در رمی 278/828؛ تازه بودن سنگ رمی جمره
279/830؛ تــعداد ســنگهای رمــی جـمرات
329/1012 ٬280/835 ٬276/824؛ جمعآوری
سنگ رمی از حرم 278/828؛ جمع آوری سنگ
رمی از مزدلفه276/824؛ جمعآوری سنگ رمی
از مشعر278/828؛ شک در اندازه سنگ رمـی
281/840؛ شک در تــازه بــودن ســنگ رمـی
281/838؛ شک در تــعداد ســنگهای رمــی
283/847؛ شک در ســـنگ حــرم 281/839؛
طهارت سنگهای رمی 283/849؛ مباح بـودن
سنگهای رمـی 279/831؛ مـلاـک سـنگ رمـی
جمرات .278/827
نیز  Åرمی جمره
سنگریزهها  Åرمی جمره عقبه
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سنی
نیابت از ~ .84/174
سوراخ گوش قربانی  Åقربانی
سوره توحید
قــرائت ~ در نــماز218/701؛ قــرائت ~ در
وقوف .259/811
سوره جحد
قرائت ~ در نماز .218/701
سوره قدر
قرائت ~ بـرای شـهدای احـد 413؛ قـرائت ~
پس از زیارت پیامبر .384
سورههای واجب
قرائت ~ در نماز طواف .211/667
سوگند
تعدد جـدال بـا ~ 141/377؛ تـعدد ~ در یک
جــــدال 141/377؛ ~ اضــطراری در احــرام
139/367؛ ~ بــــه اســـامی خــدا در احــرام
139/366؛ ~ به خدا در احرام 139/365؛ ~ به
غــیر خــدا در احــرام 139/365؛ ~ در احـرام
138/364؛ نیابتهای متعدد در حج واجب با ~
.86/182
سید
پرداخت کفاره به ~ .165/506
سیده  Åزن
سیزدهم ذیحجه
خروج از منا قبل از غروب ~324/994؛ رمـی
جمرات در روز ~324/994؛ زمـان خـروج از
منا در ~.327/1006
شاغلین در جده
میقات ~ .101/232
شامپو
استفاده از ~ در احرام .133/337
شب دهم ذیحجه
بیتوته در ~ در مشعرالحرام .267/813
شبزندهداران
~ در مکه .325/995
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شبزندهداری
~ در غیر مکه 326/999؛ ملاـک ~ .325/997
شب سیزدهم ذیحجه
بیتوته در ~ .324/993
شبهای مهتابی 350/1076
شتر
بــرتری قــربانی ~286/856؛ ســن ~ قــربانی
289/871؛ قــــربانی ~ 296/899 ٬289/870؛
قــربانی ~ مــاده 296/899؛ نــحر ایسـتاده ~
.296/899
شعر خوانی در طواف 210/666
شفاعت زائر پیامبر 376
شکار
استفاده از گوشت ~ بر محل123/294؛ استفاده
از گوشت ~حرم 123/295؛ استفاده گوشت ~
در احـرام 123/294؛ بـیتوته در شب سـیزدهم
بـرای ~ در احـرام 324/993؛ ~ پس از حـلق
304/932؛ ~ پس از عمره تمتع 245/778؛ ~
حــرم 312/956؛ ~ در احـرام 123؛ ~ قـبل از
طواف نسا 312/956؛ ~ پرندگان صحرایـی در
احرام 124/299؛ ~جوجه حیوانات وحشی در
احرام 124/300؛ ~ حـیوان دریـایی در احـرام
124/297؛ ~حیوان وحشی در حرم 124/296؛
~ در حرم 362؛ ~ مـلخ در احـرام 124/299؛
فوریت کفاره ~164/504؛ کـفاره اشـتباهی ~
164/498؛ کفاره عمدی ~164/498؛ کمک به
ـکشتن ~ در احرام 123/293؛ محل ذبح کـفاره
~ در احرام حج 165/504؛ محل ذبح کفاره ~
در احرام عمره 165/504؛ نگـهداری ~ بـرای
مــــحرم 124/301؛ هــمراهــی ~بــا مــحرم
125/302 ٬124/302؛ خــوردن گـوشت ~ در
احرام 123/292
شهادت به رسالت پیامبر 231/747
شهادت به وحدانیت خدا 231/747
شهدای احد
زیارت ~ 413 ٬412 ٬411؛ قرائت سوره قـدر
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برای ~413؛ نماز زیارت ~.413
شهدای فخ
زیارت ~ .368
شیره مالی  Åسر
شیعه
نیابت ~ از سنی 84/174؛ نیابت ~ در قربانی
.294/886
صابون
استفاده از ~ در احرام .133/337
صدقه
~ خــــروج از مکــــه 368؛ ~ در عــرفات
.261/811
صروره
مراد از ~ .85/179
صغیر
نیابت از ~ .85/175
صفا و مروه  Åسعی و کوه صفا
صلوات
~ بر محمد و آل محمد262/811٬231/747؛
~ پس از نـــــماز 218/701؛ ~ در طــــواف
208/664؛ ~ در مشعر .275/824
صید  Åشکار
ضریح نبوی
آداب ورود به ~ 378؛ دعای ورود به ~ .378
ضمانت
~ مال تلف شده 357/1093 ٬357/1092؛ ~
نایب قربانی با جـهل بـه مسـئله 294/890؛ ~
نایب قربانی در صورت تـخلف 294/889؛ ~
نایب قربانی در صورت فراموشی 294/890؛ ~
وارث در هزینه حج میت 70/134٬52/76؛ ~
وصی در مال تلف شده حج .70/137
طفل
نیابت از ~ در رمی .334/1032
طلاب علوم دینی
استطاعت ~ .51/75
طواف 28
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آداب ~ 210 ٬209 ٬208 ٬207/664؛ آشامیدن
در حــال ~210/665؛ آمــرزش طـلبی در ~
210/664؛ آمـیزش پس از تـرک ~169/512؛
اتمام ~190/594٬190/591؛ احـرام نـایب ~
171/520؛ اخـتیار در ~195/609 ٬191/596؛
اســتحاضه در ~181/557؛ اســتراحت در ~
189/587؛ استمتاع جنسی قبل از ~318/978؛
اشتباه در شروع ~192/600؛ اطلاع از نجاست
بدن در ~184/566؛ اطلاع از نـجاست پس از
~ 185/571؛ اطلاع از نجاست لباس پس از ~
184/566؛ اطــــلاع از نــــجس شــدن در ~
185/571 ٬185/570 ٬184/569؛ اعــــــــاده
شــوطهای نــاقص ~ پس از حــج ٬198/621
198/622؛ اعــتراف بــه گـناه در ~210/664؛
افزایش سهوی ~201/637؛ افزایش شوطهای
~ ٬200/629 ٬199/628 ٬199/627
201/636٬200/632٬200/631؛ افزایش شوط
~ بــه نـیت اسـتحباب 201/633 ٬201/632؛
انجام ~ نادرست 168/512؛ بطلان ~با حـدث
174/532؛ بوسیدن کعبه در ~194/607؛ بیرون
بودن بـدن از کـعبه در ~198؛ بـیهوشی در ~
175/535؛ پــــایان شــــوطهای ~٬192/601
193/601؛ پــــــــوشش زن در ~187/580؛
پــوشیدن احــرام تــوسط نـایب ~171/520؛
پــوشیدن دست زن در ~187/580؛ پـوشیدن
صورت زن در ~187/580؛ پیدایش حدث از
غیر مـجرای طـبیعی در ~178/548؛ پـیدایش
حدث اصغر در ~ 174/534؛ پیدایش حـدث
اـکبر در ~175/536؛ پیدایش حدث در اثنای ~
179/550؛ پــــیدایش حــدث عــمدی در ~
174/534؛ تأخیر ~ 204/648؛ تأخیر ~ بـرای
طهارت 184/564؛ تبدیل عمره به حج افراد بـا
ترک ~ 167/510؛ ترک ~ 167/510؛ ترک ~
برای پرهیز از تماس با نامحرم 205/656؛ تطهیر
دمل نجس در ~ 183/564؛ تطهیر زخم نجس
در ~ 183/564؛ تـــــــعداد شــــوطهای ~
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191/596؛ تعیین نوع ~ 172/523؛ تقدیم ~
بــر تــقصیر 308/949؛ تــقدیم ~ بــر حــلق
308/949؛ تکــمیل شــوطهای ~ 201/637؛
تکمیل ~ 170/515؛ تماس با بدن نامحرم در
~ 205/655؛ تیمم معذور برای ~ 177/545؛
جبران ~اشتباهی 196/617 ٬196/616؛ جبران
~ در غــیر مـاههای حـج 169/512؛ جـزئیت
برآمدگیهای کعبه در ~ 198/623؛ حج ِقـران
در ~ 204/651 ٬204/650؛ حرف زدن در ~
210/666؛ حــــرکت غــــیر اخــتیاری در ~

195/612 ٬195/610 ٬195/609؛ حکــم کـثیر
الشک در شوطهای ~203/645؛ حیض دیـدن
در ~ 179/551؛ ختم ~ 191/596؛ختنه بودن
مـــرد در ~ 172؛ خــتنه پســر نــابالغ در ~
186/575٬186/573؛ خــــــــتنه در ~ ٬185
186/577؛ ختنه زن در ~ 186/573؛ خندیدن
در ~ 210/666؛ خوردن در حال ~210/665؛
خون دماغ شدن در ~ 185/572؛ دست زدن به
حجر اسماعیل در ~ 199/626؛ دست زدن به
ـکعبه در ~ 199/625؛ دعـاهای ~٬207/664
210 ٬209 ٬208؛ دعــای بـعد از ~210/664؛
ذـکر در ~ 210/665؛ ریا پس از ~173/528؛
ریا در ~ 173/526؛ ستر عـورت در ~ ٬172
187؛ شـرایـط ~ 172؛ شـروع ~ ٬191/596
192/599؛ شعر خوانی در ~ 210/666؛ شک
در پاـکی از حدث اـکبر در ~ 176/542؛ شک در
شــــــوطهای ~ 202؛ شک در صــــحت ~
171/521؛ شک در طهارت از حـدث اـکـبر در
اثنای ~ 176/542؛ شک در طهارت پس از ~
176/540؛ شک در طــــهارت در اثــــنای ~
176/542٬176/541؛ شک در قرار گرفتن کعبه
در سمت چپ در ~194/608؛ شک در مقدار
~ اشتباهی 196/615؛ شک در نجاست بدن در
~ 184/567؛ شک در نــجاست لبـاس در ~
184/567؛ شـمارش شـوطهای ~ 203/644؛
صلوات در ~ 208/664؛ ~ آهسته 196/613؛

24

~احتیاطی 205/654؛ ~ اختیاری خارج از حد
فاصل کعبه و مقام 204/647؛ ~ از داخل حجر
اسماعیل 197/618؛ ~ از روبهروی حجرالاسود
191/597؛ ~ از گــردونههای کـعبه ٬198/624
199/624؛ ~اشــتباهی 195/611 ٬192/600؛
~ اشتباهی 317/973؛ ~با آزار غیر205/657؛
~ بــا تــصرف در مـال غـیر 206/657؛ ~بـا
جوراب نجس 183/563؛ ~ با خـون کـمتر از
درهــــم 183/563؛ ~ بـــا عــرقچین نــجس
183/563؛ ~با کمک دیگران 193/604؛ ~بـا
لباس اولیـه احـرام 112/264؛ ~بـا لبـاس غـیر
مــخمس 188/583 ٬188/582؛ ~بــا لبــاس
مشکوکالخمس 188/584؛ ~با نـیت افـزایش
آن 205/653؛ ~ با وضوی باطل 179/549؛ ~
بـــدون اخــلاص 173/527؛ ~ بــدون خــتنه
186/575٬186/574؛ ~بدون وضو179/549؛
~ بدون وضو179/549؛ ~بر روی دیوار حجر
اسماعیل 197/620؛ ~بـه دور حـجراسـماعیل
197؛ ~ بــه قـصد اتـمام 202/638؛ ~ بـیمار
204/649٬171/518؛ ~پیاده 196/613؛ ~پیر
204/649؛ ~ خارج از حد فاصل کـعبه و مـقام
203/646؛ ~ خـارج کـعبه 191/596؛ ~خـتنه
مــــادرزادی 186/576؛ ~ در حـــال حــیض
182/559؛ ~ در حج 167؛ ~ زن بدون پوشش
187/581؛ ~ زن لک دیده 180/553؛ ~ سریع
196/613؛ ~ سواره 196/613؛ ~غیر اختیاری
196/614؛ ~ قـــــبل از تــــقصیر ٬307/948
307/947؛ ~ قـــــــبل از حــــلق ٬307/947
307/948؛ ~ ِقران باطل 204/652 ٬204/651؛
~ قطع شده پس از اتـمام 190/595؛ ~ کـعبه
365 ٬364؛ ~ مســلوس 178/547؛ ~ نــاتوان
204/649؛ ~ نکـــردن دور حــجر اســماعیل
197/619؛ ~نیابتی قبل از ~خـود ٬171/522
172؛ طهارت از حدث اصغر در ~ ٬173/530
 174/531؛ طـــهارت از حــدث اـکــبر در ~
174/531٬173/530؛ طهارت بدن در ~ 183؛
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طهارت حرجی در ~ 183/564؛ طـهارت در
~ 172؛ طهارت لباس در ~ 183 ٬172؛ ظن در
شوطهای ~ 202/642؛ عبور ~ ـگزار از مقابل
حجرالاسود 193/601؛ علم به عـدم امکـان ~
314/959؛ فاصله بین شوطهای ~ 189/588
فراموشی انجام صحیح ~317/973؛ فرامـوش
ـکــردن ~ 169/513 ٬168/512؛ فــرامـوشی
نجاست در ~ 185/571؛ قـرائت قـرآن در ~
210/665؛ قرار دادن کعبه در سمت چپ در ~
194/605 ٬193/603 ٬193؛ قرار دادن کعبه در
طــــرف چپ در ~ 191/596؛ ِقـــران در ~
204/650؛ ِقــران ~بــا افـزایش شـوطهای آن
205/652؛ قصد قربت در ~172/523؛ قطع ~
190/593 ٬190/592 ٬190/589 ٬189/589؛
ـکم کردن شـوطهای ~ 201/635 ٬201/634؛
ـکم و زیاد کردن شوطهای ~ 199/627؛ گردش
بـه دور حـجرالاسـود در ~ 191/596؛ لبـاس
غصبی در ~187/578؛ لک دیدن زن پس از ~
180/553؛ مباح بودن ساتر ~ ـگزار 187/578؛
مباشرت در ~ 170/517؛ محاذات حجرالاسود
در ~191/597؛ مراد از ~ـکعبه 167؛ مستحبات
~ ٬320/988 ٬210 ٬209 ٬208 ٬207/664
321؛ مصدود از ~ در عمره مفرده 344/1056؛
معذور از رفع حدث در ~ 175/537؛ معذور از
طـــــهارت در ~ 177/544؛ مــــعذور از ~
316/968؛ مکروهات ~ 210/666؛ موالات در
~ ٬189/586 ٬188/586 ٬172 ٬170/515
200/629؛ مــوالات نــماز ~بـا ~ 211/667؛
نجس شدن بدن در اثنای ~ 184/568؛ نجس
شــدن لبــاس در اثـنای ~ 184/568؛ نـقص
شــوطهای ~ 198/622 ٬198/621؛ نگـاه بـه
اطــراف در ~ 194/606؛ نــماز ~  Åنـماز
طــواف؛ نــیابت در شــوطهای ~ ٬170/514
171/519؛ نــیابت در ~ ٬170/517٬90/190
171/517؛ نــــیابت در ~ فـــرامــوش شــده
168/512؛ نـــیابت مــبطون در ~ 178/547؛
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نـیابت مسـلوس در ~ 178/547 ٬178/547؛
نیابت معذور در ~ 177/544؛ نـیابت ~ بـرای
ختنه نشده 186/577؛ نیت ختم ~ 193/602؛
نیت ~ 172/525 ٬172/524 ٬172؛ واجـبات
~ 191/596؛ وسواسـی در ~ از حـجرالاسـود
192/598؛ هــفت شــوط در ~ 199؛ هــمراه
داشــتن پــول غــیر مـخمس در ~188/585؛
همسانی لباس ~ ـگزار با نماز گـزار 187/579؛
یـــــــادآوری ~ پس از تــــقصیر ٬168/512
169/514؛ یادآوری ~ پس از سعی ٬168/512
169/514؛ یــادآوری ~ در ســعی ٬168/512
169/514؛ یــادآوری ~ در وطــن ٬168/512
169/514؛ یادآوری ~ فراموش شده در سـعی
228/737؛ یادآوری ~قبل از تقصیر168/512؛
یادآوری ~قبل از سعی 169/514؛ یادآوری ~
ناقص در سعی .228/738
طواف استحبابی  Åطواف مستحب
طواف تبرعی
~ از دیگران 55/87؛ ~ از معصومین .55/87
طواف زیارت 311/953
استشمام بوی خوش پس از ~312/956؛ اعاده
حج با تـرک ~ 313/957؛ تـرک ~313/957؛
رکـــن بــودن ~ 167/509؛ کــفاره تــرک ~
.313/957
طواف عمره 58/100
اعــاده حــج بــا تـرک ~ 313/957؛ تـرک ~
167/509؛ رکـن بـودن ~ 167/509؛ وقت ~
.168/511
طواف عمره تمتع
طواف مستحب قبل از ~ 207/661؛نـیابت در
~ .89/198
طواف مستحب 206
ترک ~ برای پـرهیز از حـرام 206/660؛ تـرک
نـــماز ~ 213/676؛ شــرایــط ~ 206/659؛
شوطهای ~ 207/663؛ طهارت از حدث در ~
174/533؛ ~قبل از حج 207/661؛ ~ قـبل از
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طواف واجب 207/661؛ ~قبل از عمره تـمتع
207/661؛ طـــهارت از حــدث اصــغر در ~
206/659؛ قــــران در ~204/650؛ قــطع ~
190/590؛ مــراعـات زائـران در ~ 206/660؛
مکان نـماز ~ 213/676؛ نـیابت از افـراد در ~
.207/662 ٬85/180
طواف نسا 311/953 ٬29
آمیزش پس از ~ 126/304؛ آمیزش قبل از ~
318/978؛ ازدواج بــــا تـــرک ~ 319/982؛
استمتاع جـنسی پس از ~ 317/974؛ اسـتمتاع
جــــنسی قــــبل از ~ ٬319/982 ٬312/956
319/983؛ استمتاع جنسی محرم محصور با ~
346/1066؛ اعـاده ~ عـمره مـفرده 320/986؛
اعاده ~ در تقدیم اعمال مکه 315/964؛ تـرک
~ 319/982 ٬318/979٬317/974؛ تــــقدیم
اعــمال مکــه بـه نـیت رجـا در ~ 315/964؛
تــــقدیم ~ بــا خــوف از حــیض 316/970؛
تــــقدیم ~ بـــر ســعی 317/971 ٬316/970؛
تکرار ~با تعدد حج 318/980؛ تکرار ~با تعدد
عمره مفرده 318/980؛ حکم محرمات احرام بر
نایب با ترک ~320/985؛ حیض شدن زن قبل ا
~ 320/987؛ خــــطا در طــواف ~ 86/184؛
خواستگاری قبل از ~ 318/978؛ رکن بودن ~
317/974؛ شکار قبل از ~ 312/956؛ شک در
انجام ~ 319/984؛ ~بدون تـقصیر٬240/762
240/765؛ ~ پس از تــقصیر 319/983؛ ~ در
عــمره تــمتع 239/760؛ ~ در عــمره مـفرده
58/101؛ ~ی خــصی 317/975؛ ~ی خــنثا
317/975؛ ~ی زنــان 317/975؛ ~ی عـمره
58/100؛ ~ی کودک غیر ممیز317/975؛ ~ی
ـکودک ممیز317/975؛ ~ی مقدم شده بر سعی
317/971؛ ~ی ناتوان از زناشویی 318/976؛
عقد بستن قبل از ~ 318/978؛ گواهی بر عـقد
قـبل از ~ 318/978؛ نـماز  ~ Åنـماز طـواف
نسا؛ نیابت در ~ 318/979 ٬315/964؛ نـیابت
در ~ بــرای مـحصور346/1066؛ نـیت نـایب
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در ~ 319/981؛ وجــــوب ~ در حــج تــمتع
317/974؛ وجوب ~ در عمره تمتع 317/974؛
وقت ~ .318/977
طواف نیابتی
~ در غیر احـرام 169/512؛ ~ در غـیر مـوسم
حــــج 206/658؛ ~ قـــبل از طــواف خــود
.172/522 ٬171/522
طواف واجب
طواف مستحب قبل از ~207/661؛ نـیابت در
~ .85/180
طواف وداع 366
طهارت
تأخـیر طـواف بـرای ~ 184/564؛ تـجدید ~
مستحاضه با خون جدید182 ٬181/558؛ شک
در ~ پس از طــواف 176/540؛ شک در ~ در
اثنای طواف 176/542٬176/541؛ ~ از حدث
در تلبیه 116/278؛ ~ از حدث اصغر در طواف
173/530؛ ~ از حدث اصغر در طواف مستحب
206/659؛ ~ از حــــدث اـکــــبر در طــواف
173/530؛ ~ بدن در حال احرام 112/261؛ ~
حرجی در طـواف 183/564 ٬177/544؛ ~ در
رمی جمرات 285/855٬283/849؛ ~ در سعی
222/707؛ ~ در طـــواف 172؛ ~ در وقــوف
259/811؛ ~سنگهای رمی جمره 283/849؛
~ لباس احرام 112/261؛ نماز طواف بدون ~
.217/697
ظالم
ـکمک به ~ برای حج .45/49
عابران از جده 100/229
عادت عددیه  Åزن
عادت وقتیه  Åزن
عبادت در مشعر 275/824
عذر
تشخیص ~.314/960
عرفات
حدود سرزمین ~ 255/796؛ تقدیم اعمال مکه
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بر رفتن به ~313/959 ٬313/958؛ جغرافـیای
~ 255؛ حرکت به مشعر پس از ~267/812؛
حمد خدا در ~262/811؛ خروج از ~با جهل
به حکم 257/805؛ خـروج از ~بـا فـرامـوشی
257/805؛ خروج عمدی از ~ قـبل از غـروب
257/803؛ خواندن دعای عرفه امام حسـین در
~264/811؛ خواندن دعای عرفه امام سجاد در
~ 264/811؛ درخــــواست حــــاجت در ~
260/811؛ دعــــا بــرای حــج مــجدد در ~
263/811؛ دعا در غروب ~264/811؛ دعـای
رهایی از آتش در ~265/811؛ دعای ورود به
~ 253/793؛ رفــــتن بـــه ~ بــدون احــرام
251/788؛ رفـتن بـه ~ قـبل از طـلوع آفـتاب
252/793؛ صدقه در ~261/811؛ صلوات در
~ 262/811؛ قــرائت قــرآن در ~٬261/811
262؛ کفاره خروج از ~ ٬257/804٬257/803
257/805؛ کوچ به ~ پس از طـلوع 252/793؛
وقوف به  Åوقوف به عرفات.
عرفه
تــلبیه پس از روز ~118/287؛ دعــای ~امــام
حســــین 264/811؛ دعـــای ~امــام ســجاد
.264/811
عرقچین
طواف با ~ نجس .183/563
عطر
استفاده از ~ پس از حلق 304/932؛ استفاده از
~ در احـرام 133/339٬133/338٬132/335؛
اضــطرار در اسـتشمام ~ در احـرام 132/330؛
تعدد استعمال ~133/340؛ خرید و فروش ~
در احرام .132/335
عقبه  Åجمره عقبه
عقد
حکم زن ~ شده در حال احرام 130/324؛ ~
بستن قبل از طواف نسا 318/978؛ ~ دایـم و
موقت در احرام 130/325؛ گواهی بر ~ قـبل از
طــواف نســا 318/978؛ گـواهـی ~ در احـرام
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.130/321 ٬130/320
عقل
شرط ~ در حج 30؛ ~ نایب حج .78/153
عمره
آمیزش در ~قبل از سعی 126/304؛ آمیزش در
~ 126/304؛ آمــــیزش در ~پس از ســـعی
126/304؛ احرام ~ ـکـودک غـیر مـمیز 56/93؛
احرام ~ 58/100؛ استحباب تکرار ~60/108؛
استطاعت ~ 59/104؛ استمنا در ~ 129/319؛
اشتباه در نیت حـج و ~109/249 ٬108/248؛
اطلاع از حیض پس از ~ 180/552؛ اعاده حج
با بطلان ~ 108/245؛ اعاده ~ پس از آمیزش
126/304؛ اعمال ~ حایض 63/112٬62/112؛
اعمال ~پس از تـلبیه 116/277؛ اقسـام ~57؛
انجام حج و ~ در یک سال 249/780؛ انجام ~
با لباس احرام 113/267؛ تبدیل ~به حج افراد
238/756؛ تــبدیل ~بــه حـج افـراد از سـوی
حایض 65/123؛ تبدیل ~به حج افراد با تـرک
طواف 167/510؛ تبدیل ~ ریایی به حج قـران
108/245؛ تــبدیل ~ مـحصور بـه حـج افـراد
347/1067؛ تشــــابه حـــج و ~ در مــناسک
312/955؛ تعیین نـوع ~ در احـرام 106/238؛
تــــــــقصیر در ~239/762؛ تــــــــقصیر
ریایی ~239/757؛ تـقصیر ~58/100؛ تکـرار
~ در یک ماه 60/108؛ حکم بـطلان ارکـان ~
108/247؛ رکن بودن سعی برای ~225/720؛
~ پس از آمـــــــیزش 125/303؛ ~ حــــج
108/246؛ طواف ~  Åطـواف عـمره؛ طـواف
نسای ~ Åطواف نسا؛ عمره واجب 57؛ قصد
ابطال ~109/250؛ کفاره تکرار عمل در حج و
~ 164/501؛ کــــفاره شکـــار در احــرام ~
165/504؛ مــفهوم ~57؛ نـماز طـواف ~ Å
نماز طواف عمره؛ نیابت در ~85/180؛ نـیابت
فاقد قرائت در ~ 216/691؛ نیت حـج تـمتع
قبل از ~109/248؛ وحدت نـیابت در حـج و
~82/169؛ هــــمسانی احـــرام حــج بــا ~
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250/783؛ یادآوری احرام پس از ~.119/289
عمره تمتع 57
احــرام ~ بــا شک در آن 64/116؛ ارکـان ~
58/100؛ انجام عمره مفرده بین ~و حج تمتع
60/108؛ انــــجام عــــمره مــفرده پس از ~
243/769؛ بیماری پس از ~42/43؛ تبدیل حج
افراد به ~65/121؛ تبدیل حج نیابتی مستطیع به
~ 81/164؛ تبدیل عمره مفرده به ~٬64/119
106/239؛ تــبدیل ~بـه حـج افـراد ٬64/117
179/551؛ تــبدیل ~ حــایض بــه حـج افـراد
63/113؛ تـبدیل ~ مـحصور بـه عـمره مـفرده
347/1067؛ تراشیدن سر پس از ~243/770؛
تراشیدن سر در ~238/754؛ ترکیب حج تمتع
بــا ~ 59/104؛ تــفاوت ~ بـا عـمره مـفرده
58/101 ٬60/107؛ تـــــقصیر در ~58/101؛
خــروج از مکــه پس از ~243/771؛ خـروج
خــدمه کــاروان از مکــه پس از ~245/775؛
خروج نایب از مکه پس از ~ 245/777؛ دیوانه
شدن پس از ~30/6؛ رفتن به اطراف مکه پس
از ~245/776؛ شکــار پس از ~ 245/778؛
شک در انـجام ~ پس از آن 249/781؛ طـواف
مستحب پیش از ~ 207/661؛ طواف نسای ~
 Åطواف نسا؛ قـطع درخـتان حـرم پس از ~
245/778؛ قــــطع گــــیاهان حــرم پس از ~
245/778؛ کــفایت ~ از حـجتالاسـلام بـرای
محصور343/1054؛ کفایت ~ از حجتالاسلام
برای مصدود 343/1054؛ کوتاه کردن موی سر
پس از ~243/770؛ میقات  ~ Åمیقات ؛ نیابت
در طــــواف ~89/198؛ نــــیابت مــعذور از
~83/173؛ ورود مــــجدد بـــه مکــه پس از
~244/774؛ وظیفه بیمار پس از ~ .42/43
عمره مستحب 57
نیابت از افراد در ~.85/180
عمره مفرده 57
آمــیزش در ~ 58/101؛ اســتطاعت بـرای ~
59/103؛ اعــاده طــواف نسـای ~320/986؛

28

اعمال ~28؛ انجام ~ بین عـمره تـمتع و حـج
تــمتع 60/108؛ انـجام ~ پس از عـمره تـمتع
243/769؛ تــــبدیل حــــج بـــه ~٬62/111
259/810؛ تبدیل حج به ~ با ترک وقـوف در
مشعر 273/823؛ تبدیل حج بی وقـوف بـه ~
271/823؛ تــــبدیل حــــج مــصدود بــه ~
345/1062 ٬344/1060 ٬344/1059؛ تــبدیل
حج معذور به ~258/809؛ تبدیل حج افراد به
~ 65/121؛ تبدیل حج تـمتع مـحصور بـه ~
348/1068؛ تبدیل عمره تمتع محصور به ~با
ـگذشت وقت حج 347/1067؛ تبدیل ~به حج
افراد63/114؛ تبدیل ~به عمره تمتع ٬64/119
106/239؛ تفاوت عـمره تـمتع بـا ~٬60/107
58/101؛ تقدم حج بر ~59/104؛ حج تمتع با
~ 106/239؛ حلق یـا تـقصیر در ~58/101؛
خــــروج خــدمه کــاروان از مکــه پس از ~
245/775؛ طـواف نسـا در ~58/101؛ طـواف
نسـای ~ مـتعدد 318/980؛ ~خـدمه کـاروان
244/773؛ ~ رسـیده بـه مـیقات 59/105؛ ~
نایب 59/105؛ ~ نـایب پس از حـج ٬88/192
88/193؛ فـــوریت ~59/102؛ مــحرمات ~
60/107؛ مـصدود از سـعی در ~344/1056؛
مصدود از طواف در ~ 344/1056؛ وجوب ~
بر مستطیع .58/102
عمل
دعا برای قبولی ~ .218/701
عهد
وجوب حج با ~ .27
عید
علم به خلاف ~اعلام شده در مکه 355/1085؛
~ در مکه .355/1085
عید قربان
بازگشت به مکه پس از ~311/954؛ رمی جمره
عقبه در ~.278/825
عینک زدن در احرام 138/360
غار ثور  Åزیارت
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غار حرا  Åزیارت
غسل
اســتحباب ~ بــا شک در حــدث 176/543؛
تــجدید تـیمم بـدل از ~178/538؛ ~ احـرام
120/290؛ ~ در وقـوف 259/811؛ ~ زیـارت
پــــیامبر 376؛ ~ مســــتحاضه در نــــزدیکی
مسجدالحرام 182/560؛ ~ ورود به حرم 362؛
~ ورود به کعبه 365؛ ~ ورود به مسجدالحرام
369؛ ~ ورود به مکه .364
غسل جنابت
رفع حدث با ~ 178/546؛ کفایت ~ از غسل
میت .178/546
غسل مستحبی
رفع حدث با ~ .178/546
غسل میت
فراموشی ~ در اثنای حـج 177/546؛ کـفایت
غسلجنابت از ~ .178/546
غیر مخمس
خرید قربانی با مال ~293/883؛ طواف با لباس
~ 188/583 ٬188/582؛ همراه داشتن پول ~
در طواف .188/585
فاطمه-س-
حاجت خواهی پس از زیـارت ~400؛ دعـای
زیــارت ~398؛ زیــارت ~٬396 ٬395 ٬394
400 ٬398 ٬397؛ قبر ~ 394؛ نماز زیـارت ~
.398
فاطمه بنت اسد
زیــارت ~ 408؛ مـدفن ~ 409 ٬408؛ نـماز
زیارت ~.410
فتقبند
استعمال ~ در احرام .142/383
فراموشکار
بازگشت ~ به مکه برای احرام 251/788؛ محل
احرام ~ معذور .251/788
فرزند بالغ .37/27
فسوق
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استغفار از ~ 142/379؛ حرمت ~141؛ کفاره
~ 142/379؛ مراد از ~.141/378
فعل حرام
تزاحم حج با ~ 53/79؛ صحت حج در تزاحم
با ~.53/81
فقیر
پرداخت کفاره به نـانخور ~ خـود 165/508؛
وکــالت از ~ در قــربانی 296/898؛ مــصرف
سهمی از قربانی برای ~.296/897
فلاخن  Åرمی جمره
فیش حج
نیابت مستطیع بدون ~ .80/162
فیش دزدی
حج با ~ .44/48
قبا پوشیدن
ـکیفیت ~ در حال اضطرار .143/388
قبر ابوطالب 369
قبر پیامبر -ص-
درخواست حاجت در کنار ~380؛ دعای امـام
سجاد در کنار ~381 ٬380؛ دعای امام صـادق
در کــنار ~381؛ زیـارت ~٬381 ٬380 ٬379
.384 ٬383 ٬382
قبرستان ابوطالب
زیارت ~ .368
قبر فاطمه  Åفاطمه -س-
قرآن
قرائت ~ 364؛ قرائت ~ در طواف 210/665؛
قرائت ~ در عرفات .262 ٬261/811
قرائت )نماز(
احرام فاقد ~ صحیح 216/691؛ بقای در احرام
با ~ غلط نماز 214/683؛ حج فاقد ~ صـحیح
216/690؛ حکـم نـایب فـاقد ~ پس از احـرام
215/689؛ ~ تلبیه 115/273؛ ~ سوره در نماز
طــواف 211/667؛ ~ سـوره تـوحید در نـماز
218/701؛ ~ ســــوره تــــوحید در وقــوف
259/811؛ ~ سوره جحد در نـماز 218/701؛
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~ سوره قدر برای شهدای احد 413؛ ~ سـوره
قدر پس از زیـارت پـیامبر 384؛ ~ سـورههای
واجب در نماز طواف 211/667؛ ~ قرآن 364؛
~ قرآن در عرفات262 ٬261/811؛ ~ نماز غیر
طواف از سوی امام جـماعت 215/687؛ نـماز
جــماعت فــاقد ~ در عـمره 216/691؛ نـماز
جماعت فاقد ~ صـحیح در طـواف 214/684؛
نــــماز طــواف فــاقد ~ صــحیح ٬215/685
216/690؛ نماز نیابت فاقد ~صحیح در طواف
214/684؛ نـیابت فـاقد ~ در حـج 215/688؛
نیابت فاقد ~ در عمره 216/691؛ نیابت فاقد ~
صحیح .78/153
قربانگاه
اســتفاده از چـتر در ~ 151/433؛ اسـتفاده از
ســــــایبان در ~151/433؛ حــــضور در ~
293/885؛ ذبح قربانی در ~ ـکنونی 289/868؛
عبور محرم از سایبان ~.153/442
قربانی
استفاده از گوشت ~165/507؛ اطمینان بـه ~
نــایب 294/887؛ اعـاده ~ بـا کشـف خـلاف
294/890؛ اهــدای ســهمی از ~بــه مــؤمنان
296/897؛ ایمان نایب در ~.79/157؛ بـرتری
~ شتر286/856؛ بریدگی شـاخ ~291/873؛
تأخــــیر ~ از مــــوعد 288/863 ٬287/862؛
تفویض ~ توسط نایب 82/168؛ جدا کردن سر
~ قبل از مرگ 295/896؛ چاقی ~٬292/877
292/878؛ حداقل ~ در منا287/861؛ خـروج
از احـــــرام بــــا ~٬343/1055 ٬348/1070
٬346/1064 ٬345/1063 ٬345/1061
345/1065؛ خرید ~با پول قرضی 297/901؛
خـرید ~بـا لوازم سـفر 298/903 ٬297/902؛
خرید ~با مال غیر مخمس 293/883؛ خـصی
نــــبودن ~290/871؛ دعـــای ~ ٬296/899
297/899؛ ذبح ~ در قربانگاه کنونی 289/868؛
روزههای بدل  ~ Åروزه بدل قربانی ؛ زمان ~
محصور 348/1069؛ سالم بودن ~٬290/871
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292/879؛ سن بـز ~290/871؛ سـن شـتر ~
289/871؛ سن گاو ~290/871؛ سن میش ~
290/871؛ سـوراخ بـودن گـوش ~291/874؛
شتر ~289/870؛ شراـکت در یک ~٬286/858
287/860؛ شــرایــط حـیوان ~289؛ شـرایـط
ـگوسفند ~ ـکفاره 327/1004؛ شکافتگی گوش
~291/874؛ شک در انجام ~295/894؛ شک
در شرایـط ~ 293/881؛ شک در شـرایـط ~
نایب 294/888؛ شکستگی شاخ ~291/873؛
صــحت مــناسک حــج بــا ~ نکــردن وکـیل
308/950؛ ضــامن بـودن نـایب ~ ٬294/889
294/890؛ ضامن بودن نایب ~با جهل به مسئله
294/890؛ فــاقد هــزینه ~37/28؛ فــاقد ~
37/28؛ فاقد ~ در منا286/856؛ ~بسیار در منا
287/861؛ ~پس از رمــــی جــــمره عـــقبه
287/862؛ ~ پیامبر-ص287/861 -؛ ~ چـاق
296/899؛ ~حج ِا فراد 61؛ ~حـیوان بـیبیضه
291/871؛ ~حــیوان دم بـریده 290/871؛ ~
حیوان شاخ شکسته 290/871؛ ~حیوان گوش
بریده 290/871؛ ~حیوان ناقص 291/872؛ ~
در خــــارج مــــنا289/867؛ ~ در مـــنا ٬29
289/869 ٬286/856 ٬277/825؛ ~ شـــــــتر
296/899؛ ~شتر ماده296/899؛ ~ ـکردن برای
غیر295/893؛ ~ ـکفاره کندن مو به جای تقصیر
240/766؛ ~ ـگاو289/870٬296/899؛ ~ ـگاو
مــاده 296/899؛ ~ ـگــاو مـیش 289/870؛ ~
ـگوسفند 289/870؛ ~ ـگوسفند با ترک وقـوف
271/823؛ ~ ـگـوسفند بـرای مـعذور از بـیتوته
325/996؛ ~ ـگـوسفند نـر 296/899؛ ~ لاغـر
292/876 ٬290/771؛ قــــصد قـــربت در ~
286/857؛ قـــضای ~ 288/864 ٬288/863؛
قضای ~ در مـنا286/859؛ کسب و کـار بـرای
تهیه ~ 298/904؛ کفاره محرمات احرام با یقین
به ~ نایب 348/1070؛ کفایت حلق با ~ نکردن
وکــیل 308/950؛ کــم بـودن سـن حـیوان ~
293/882؛ کــــوبیده نشــــدن تـــخمهای ~
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290/871؛ مباح بودن ~293/883؛ مباشرت در
~ 297/899؛ مســتحبات شــتر ~296/899؛
مستحبات ~297 ٬296؛ مصارف ~296/897؛
مــصدود نــاتوان از ~345/1062؛ مـعاینه ~
292/880؛ مـعذور از ~ 307/946؛ مکـان ~
288/867؛ نـاتوان از ~334/1030؛ نـبود ~ در
منا286/859؛ نقص ~291/875؛ نـیابت در ~
294/886٬293/884؛ نــــیت حـــاجی در ~
293/885؛ نـــــــیت نــــایب در ~٬82/168
293/885؛ واـگذاری وکالت ~به غیر295/895؛
وقت ~ 287/862؛ وکــــالت از فـــقیر در ~
296/898؛ وکـالت از مـؤمنان در ~296/898؛
وکالت در ~قبل از تقصیر295/891؛ هزینه ~
در حج بذلی 39/35٬39/34؛ هـزینه ~ ـکـودک
57/98؛ هزینه ~ نایب .88/190
قرض
استطاعت با مطالبات ~ی 33/13؛ خرید قربانی
با ~297/901؛ کفایت حج با پول ~ی 34/14؛
استطاعت با پرداختن ~ 33/13؛ استطاعت بـا
~ گرفتن .34/15 ٬33/14
قرعه کشی در حج 44/46
قرن المنازل  Åمیقات
قسم  Åسوگند
قصد قربت
استرداد مال بذلی با ~ 39/31؛ ~با امتثال امـر
خدا 173/529؛ ~با امید به بـهشت 173/529؛
~ با ترس از جـهنم 173/529؛ ~بـا رضـایت
خـدا 173/529؛ ~ در احـرام 106/237؛ ~ در
بــــیتوته 323/992؛ ~ در تــقصیر ٬238/755
303/926؛ ~ در حــلق 303/926؛ ~ در رمـی
جمره 279/835؛ ~ در سـعی 225/720؛ ~ در
طواف 172/523؛ ~ در قربانی 286/857؛ ~ در
مشعرالحرام 267/813؛ ~ در وقوف ٬255/794
268/814؛ وجوه ~.173/529
قفازین .143/3851
قناعت  Åاستطاعت
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قیامت  Åشفاعت
ـکارگزاران حج
استطاعت ~ 46/54؛ کفایت در ~ .46/54
ـکاروان  Åخدمه
ـکافر  Åنیابت
ـکثیرالشک  Åطواف
ـکجاوه ُ Åمحرم
ـکعبه
بوسیدن ~ در طواف 194/607؛ تکبیر خـروج
از ~366؛ خروج از درب شامی ~ 368؛ دعـا
در بـرابـر ~ 372؛ دعـای پشت ~ 208/664؛
دعای خروج از ~ 368 ٬366؛ دعـای نـزدیک
درب ~208/664؛ دعای نماز در ~ 365؛ دعای
ورود به ~365؛ غسل ورود به ~ 365؛ مراد از
طواف ~167؛ نماز خروج از ~ 366؛ نماز در
چهار گوشه ~ 365؛ نماز ورود به ~ .365
نیز  Åطواف
ـکفاره
استفاده از گوشت ~ 165/507؛ پرداخت ~ به
سید165/506؛ پرداخت ~به نانخور فقیر خود
165/508؛ تأخیر ~ احـرام 164/504؛ شـرایـط
ـگوسفند قربانی در ~منا 327/1004؛ شـرایـط
ـگـوسفند ~164/503؛ شـرایـط وجـوب ~ در
احـــــرام 163/498؛ ~ آمــــیزش ٬169/512
٬127/306 ٬126/305 ٬126/304 ٬125/303
318/978 ٬226/727 226/726؛ ~ ازاله مــــو
160/482٬160/481٬159/477؛ ~ ازدواج در
احــرام 131/327؛ ~اسـتعمال پـماد در احـرام
135/345؛ ~ اســــتعمال روغـــن در احــرام
134/344٬134/343؛ ~ استفاده از عطریات در
احــــرام 133/340 ٬133/339 ٬133/338؛ ~
استفاده مکرر از سایه 153/446٬153/445؛ ~
استمتاع جنسی در احرام ٬128/314٬127/307
318/978؛ ~اســتمنا در احـرام 129/318؛ ~
انــتقال جـانوران مـوذی 161/486؛ ~ انگشـتر
دست کـــردن در احــرام 137/356؛ ~بــوسه
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شهوانی در احرام 127/307؛ ~بوسیدن همسر
مــــحرم 129/317؛ ~بــــیتوته در غــیر مــنا
326/1002؛ ~ پوشاندن پا در احرام 145/400؛
~ پوشاندن سر در احرام٬147/415٬147/414
148/418٬147/416؛ ~ پوشاندن صـورت زن
149/426 ٬149/423؛ ~ پوشیدن لباس دوخته
244/773 ٬143/387 ٬143/386 ٬113/268؛
~ تــراشـیدن سـر 160/479؛ ~ تـرک تـقصیر
307/948؛ ~ ترک حلق 307/948 ٬304/934؛
~ تــرک طــواف 167/510؛ ~ تــرک طـواف
زیارت 313/957؛ ~ ترک مشعر269/820؛ ~
تــرک مــنا 327/1003 ٬326/1001؛ ~ تــرک
وقــوف 272/823؛ ~ تـعدد لبـاس ٬143/389
144/392 ٬143/390؛ ~ تــــعویض لبــــاس
دوختنی 144/391؛ ~ تقدیم طواف بـر تـقصیر
308/949؛ ~ تقدیم طواف بر حلق 308/949؛
~ تکرار پوشش 148/417؛ ~ تکرار محرمات
164/501 ٬164/500؛ ~ جــــدال در احـــرام
٬140/371 ٬140/370 ٬139/369 ٬139/368
140/373 ٬140/372؛ ~ حــرکت در ســایبان
153/444 ٬153/443؛ ~حمل سلاح در احرام
154/449؛ ~ خـــروج از عــرفات ٬257/803
257/805؛ ~ خروج از وادی محسر268/817؛
~ خروج و بازگشت به عرفات 257/804؛ ~
خـون در آوردن در احـرام 155/455؛ ~ دکـمه
ـگذاشتن لباس احرام 144/396؛ ~ زن راضی به
آمــیزش 128/315؛ ~ زن مـجبور بـه آمـیزش
128/315؛ ~سرمه کسیدن در احرام 136/353؛
~ شکــــار 164/498؛ ~ فســوق در احــرام
142/379؛ ~قطع درخت در احرام 162/492؛
~ قطع گیاهان حرم 162/494؛ ~قطع گـیاهان
حــرم 162/494؛ ~ ـکشــتن جــانوران مـوذی
161/486؛ ~ ـکشـــــیدن دنــــدان ٬155/458
156/459٬156/458؛ ~ ـکوتاه کردن موی سـر
305/935؛ ~ ـکودک در محرمات احرام 57/97؛
~ گــــــرفتن نــــاخن ٬157/466٬157/465
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٬158/470 ٬158/469 ٬157/468 ٬157/467
158/472 ٬158/471؛ ~ ـگرهزدن لباس احـرام
144/396؛ ~ مــــحرمات احـــرام ٬163/498
348/1070 ٬240/763؛ ~ نــــایب در حــــج
88/191؛ ~ نذر با ترک حج 51/74؛ ~ نگاه به
آینه در احـرام 138/363؛ ~ نگـاه شـهوانـی در
احــرام بـا خـروج مـنی 127/311 ٬127/310؛
ـکوتاهی در ~ احرام 165/505؛ محرمات بی ~
164/502؛ مــــحل ذبــــح گـــوسفند ~مــنا
327/1005؛ محل ذبح ~ شکار در احرام حـج
165/504؛ محل ذبح ~ شکار در احـرام عـمره
165/504؛ مصرف ~165/506؛ هـزینه ~ در
حج بذلی 39/35٬39/34؛ یکسانی زن و مرد در
~ .164/499
ـکودک
احرام ~ غیر ممیز56/94٬56/93؛ احرام ~غیر
ممیز در عمره 56/93؛ اعمال حج ~غیر مـمیز
56/95؛ جلوگیری از محرمات احرام ~57/96؛
حج ~ ممیز 30/3 ٬30/3؛ حج ~ نـابالغ 30/2؛
طواف نسـای ~ غـیر مـمیز 317/975؛ طـواف
نسای ~ ممیز 317/975؛ کفاره محرمات احرام
~ 57/97؛ محرمات احرام ~غیر ممیز57/96؛
هزینه قربانی ~.57/98
ـکودکی
حلق کودک بالغ در صورت انـجام حـج در ~
.302/922
ـکوه صفا
ذـکر خدا در ~232 ٬231 ٬230/747؛ رفتن بـه
~ .230/747
ـکوه عرفات .259/811
ـگاو  Åقربانی
ـگاومیش  Åقربانی
ـگردنه ذی طوی
خروج از ~ از مکه .364
ـگردنه مدنیین
ورود از ~ به مکه .364
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ـگریه
~ پس از نماز طـواف 219/701؛ ~ در سـعی
.235/748
ـگُل
استشمام ~ در احرام .132/331
ـ ِگل مالی
~ به سر در احرام .145/401
ـگمشده  Åمال
ـگناهان
دعا برای آمرزش ~234 ٬233 ٬232/747؛ گناه
استعمال روغن در احرام 134/344؛ گناه تـرک
حج 27؛ گناه ترک حـلق 304/934؛ گـناه تـرک
رمی جمرات 329/1011؛ گناه یاد نگرفتن نماز
.215/685
ـگوسفند  Åقربانی و کفاره
ـگوشت  Åشکار ٬قربانی و کفاره
ـگیاهان
استشمام ~ بیابانی در احرام 132/331؛ استفاده
چهارپایان از ~ حرم 163/496؛ جـویدن گـیاه
اذخر 363؛ قطع ~ اذخـر در احـرام 161/487؛
قطع ~ حرم پس از عمره تمتع 245/778؛ قطع
~ حرم در اثر راه رفتن 162/495؛ قطع ~حرم
162/494٬362 ٬161/487؛ قطع ~ خودرو در
احــرام 162/491؛ قــطع ~ مــنزل در احــرام
.161/488
لال
تلبیه ~ .118/288
لباس احرام 110
اجزای مردار در ~111/258؛ اجزای ~ 110؛
احرام با ~دوخته 113/266؛ احرام با ~ غصبی
114/272؛ احرام با ~غیر مـخمس 114/272؛
احرام با ~ غـیر مـزکی 114/272؛ احـرام بـا ~
مشکــوک 114/272؛ از پــنبه بــودن ~ احـرام
120/290؛ اطلاع از نـجاست ~پس از طـواف
184/566؛ افـــزایش ~ در احــرام 110/252؛
انجام عمره با ~113/267؛ پاـکی ~ در طـواف
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183 ٬172؛ پوشاندن سر با ~دوخته 148/418؛
پــوشیدن لبــاس بـافتنی در احـرام 142/380؛
پوشیدن ~ پاـکـیزه 376؛ پـوشیدن ~ مـعطر در
احـــرام 131/328؛ تــرتیب در لبــاس احــرام
110/253؛ تــــطهیر ~ 113/265؛ تـــعدد ~
144/392 ٬143/390 ٬143/389؛ تـــــعدد ~
111/256؛ تـعویض لبـاس دوخـتنی در احـرام
144/391؛ تعویض ~113/265؛ حـریر بـودن
~ 111/258؛ حــریر بـودن ~ زن 112/260؛
دکمه گـذاشـتن بـرای ~144/396 ٬144/393؛
سفید بودن ~120/290؛ شرایـط ~111/258؛
شک در نجاست ~ در طواف 184/567؛ طواف
با لباس اولیه احرام 112/264؛ طواف با ~ غـیر
مــخمس 188/583 ٬188/582؛ طـواف بـا ~
مشکــــوک الخــمس 188/584؛ طــهارت ~
112/261؛ قـــرار دادن اشــیا در ~113/269؛
ـکندن لباس پس از احـرام 114/271؛ کـندن ~
113 ٬112/265؛ کیفیت پوشیدن ~110/254؛
ـگره زدن ~144/396؛ گـره زدن ~٬113/269
144/393؛ لبــاس احــرام زنـان 110/251؛ ~
غصبی در طواف 187/578؛ لبـاس پـوستی در
حال احرام 112/262؛ لبـاس دوخـته پـوشیدن
 142/381 ٬142؛ لبــاس دوخــته پـوشیدن در
احــــــــرام ٬143/387 ٬143/386 ٬113/268
244/773؛ لباس دوخته پوشیدن زن در احـرام
143/385؛ مباح بودن ~114/272؛ مـعذور از
~ 113/268؛ نــــازک بــــودن ~112/259؛
نــــپوشیدن ~113/266؛ نــــجس بــودن ~
111/258؛ نــجس شـدن ~ در اثـنای طـواف
184/568؛ نمدی بودن ~112/263؛ نیت امتثال
در ~111/257؛ وصـل کـردن ~ بـه یکـدیگر
144/395؛ وقت پوشیدن ~111/255؛ هـزینه
~ نایب 88/190؛ همسانی لباس طواف گزار با
نمازگزار .187/579
نیز  Åاحرام
لبیک
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~ در پاسخ دیگری در احرام .163/497
نیز  Åتلبیه
لثه
خونین شدن ~ با مسواـک .154/451
لک دیدن  Åزن
لمس همسر در احرام .128/313 ٬128/312
لنگ احرام .144/394 ٬114 ٬113/270
مارمولک
ـکشتن ~ در احرام .123/291
ماشین
استفاده از ~ بی سقف برای مـحرم 151/435؛
استفاده از ~ سقف دار برای مـحرم 152/439؛
اســــتفاده مــحرم از تــنعیم  ٬از ~ ســقف دار
152/440؛ تراشیدن موی سـر بـا ~٬305/938
305/938؛ حــرکت ~ مــحرماز زیــر ســقف
150/429؛ حرکت محرم در سایه ~151/431؛
عــبور مـحرم از سـقف ~153/441؛ نشسـتن
محرم در ~ سقف دار .150/430
مال
استرداد ~ در حج بذلی 39/31؛ برداشتن هزینه
حــج از اصــل ~68/129؛ تـرس از تـلف ~
325/995؛ تقسیم ~مـیت قـبل از نـیابت حـج
70/136؛ صحت طواف بـا تـصرف در ~ غـیر
206/657؛ ضــمانت در ~ تــلف شــده حـج
70/137؛ قبول ~ در غیر حج 39/30؛ قبول ~
در حــج بــذلی 38/30 ٬38/29؛ کـفایت ~ در
وصیت به حج 72/140٬71/140؛ کمبود هزینه
حج از ثلث ~68/128؛ ~بـیش از یک درهـم
357/1093؛ ~ ـکمتر از یک درهم 356/1091؛
~ گمشده در حرم 362؛ هزینه حج از ~ وارث
72/141؛ هـزینه کـردن ~ مـخصوص در حـج
نیابتی .69/133
مال بذلی
استرداد ~ 39/31؛ استطاعت با ~38/1؛ حرمت
استرداد ~ .39/32
مال پیدا شده 357/1093
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مال تلف شده
استرداد ~به صاحبش 357/1092٬356/1092؛
ضمانت ~.357/1093 ٬357/1092
مال حرام
حج با ~ .55/90
مال غیر مخمس
اسـتطاعت بـا ~ 35/19؛ خـرید قـربانی بـا ~
.293/883
مال غیر مزکی
استطاعت با ~ .35/19
مال گم شده
~ در حــــرم 356/1090؛ ~ در غــــیر حــرم
.356/1091
مال مشتبه
حج با ~ .55/90
ماههای حج 249/780
انجام حج تمتع در ~ 249/780؛ جبران طـواف
در غیر ~ .169/512
مایعات معطر
نوشیدن ~ در احرام .131/329
مبطون
طــــواف ~ 178/547؛ نـــیابت ~ در طــواف
.178/547
متواضعان وارد به مکه 364
مجروح
الحاق ~ به محصور .347/1068
مجنون  Åیوانه
محارم
بوسیدن ~ در احرام .127/308
محاسن  Åریش
محبوس
الحاق ~ به مصدود .344/1057
محرمات احرام 122
ّ
تکــرار ~164/500؛ جــلوگیری از ~ کـودک
57/96؛ حــلال شـدن ~بـا تـقصیر٬239/759
315/967؛ حــــلال شــــدن ~ پس از حـــلق
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315/967؛ قصد انـجام ~ در تـلبیه ٬107/244
107/243؛ قـصد تـرک ~ در نـیت ٬107/243
107/244؛ کـفاره ~ از روی جـهل 163/498؛
ـکفاره ~ از روی فراموشی 163/498؛ کفاره ~
با یقین به قـربانی نـایب 348/1070؛ کـفاره ~
بدون تقصیر240/763؛ نیت احرام با قصد انجام
~ 107/244؛ ~بی کفاره 164/502؛ ~ پس از
تقصیر226/725؛ ~ پس از حلق 304/932؛ ~
پس از ســــعی 226/725؛ ~ عـــمره مــفرده
60/107؛ ~ ـکودک 57/97؛ ~ ـکودک غیر ممیز
57/96؛ ~ نایب تارک طواف نسا .320/985
حرم
ُم ِ
آمــیزش ~125/303؛ ازاله ضـروری مـوی ~
159/478؛ ازاله موی ~ توسط غـیر 159/477؛
استعمال فتقبند دوخته بر ~142/383؛ استفاده
~ از تــنعیم  ٬از مــاشین سـقفدار 152/440؛
اســتفاده ~ از چــتر 152/440؛ اسـتفاده ~ از
ماشین بی سقف 151/435؛ استفاده ~ از ماشین
سقفدار152/439؛ استمتاع جنسی ~ محصور
با طـواف نسـا 346/1066؛ اقـامت ~ در سـایه
دیواره کشـتی 152/437؛ اقـامت ~ زیـر سـایه
151/432؛ اقــــامت ~ زیـــر ســقف کشــتی
152/437؛ التــذاذ مــرد غــیر ~ از هــمسر ~
129/316؛ بــــوسه ~ از هــــمسر 129/317؛
پوشاندن سر ~ در خـواب 147/411؛ حـرکت
ماشین ~ زیر سقف 150/429؛ حرکت ~پیاده
در سایه 152/436؛ حـرکت ~ در زیـر سـقف
150/428؛ حــــرکت ~ در ســــایه مـــاشین
151/431؛ حــــرکت ~ در ســــایه مـــحمل
151/431؛ حــرکت ~ زیــر چــتر 151/432؛
حرکت ~ زیر سایه 151/431؛ حرکت ~ سواره
در سایه 152/436؛ حـمام رفـتن ~163/497؛
خوابیدن ~ در رختخواب زرد 163/497؛ عبور
~ از زیر سقف ماشین 153/441؛ عـبور ~ از
سایبان قربانگاه 153/442؛ ~ مصدود توانا برای
ورود بــــه مکــه 344/1060 ٬344/1059؛ ~
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مصدود ناتوان از پرداخت باج 344/1058؛ ~
ناتوان از رسیدن به مکه 348/1068؛ نشستن ~
در کــجاوه 150/430؛ نشســتن ~ در کشــتی
ســقفدار 150/430؛ نشســتن ~ در مــاشین
ســقفدار 150/430؛ نشسـتن ~ در هـواپـیما
150/430؛ نشســتن ~ زیـر سـقف 150/428؛
نشســتن ~ زیــر سـقف بـرای فـرار از بـاران
150/428؛ نشستن ~ زیر سقف بـرای فـرار از
ـگــرما150/428؛ نگــاه ~بـه آیـنه ٬137/358
138/362؛ نگــاه ~ در آب صــاف 138/359؛
نگهداری شکار برای ~ 124/301؛ هـمراهـی
شکار با ~.125/302 ٬124/302

نیز  Åاحرام
محصور
استطاعت ~ 343/1054؛ استمتاع جنسی ~بـا
طواف نسا346/1066؛ اعاده حج ~با رفع عذر
347/1067؛ اعاده حـج ~ نـاتوان 348/1068؛
تبدیل حج تمتع ~به عمره مفرده 348/1068؛
تبدیل عـمره ~ بـه حـج افـراد بـا تـنگی وقت
347/1067؛ تبدیل عمره تمتع ~ به عمره مفرده
با گذشت وقت 347/1067؛ تحقق محصوریت
در حــــج اســــتحبابی 342/1053؛ تــــحقق
محصوریت با عـذر از اعـمال مـنا 342/1051؛
تحقق محصوریت بـا نـاامـیدی از رفـع مـوانـع
342/1052؛ خروج ~ از حج ٬با خروج از احرام
تمتع 343/1054؛ خروج ~ از احرام با تـقصیر
346/1065 ٬346/1063؛ خروج ~ از احرام بـا
قــــربانی نـــایب او ٬345/1065 ٬345/1063
348/1070؛ زمان قربانی ~348/1069؛ شرایط
تحقق ~341/1050؛ شـرایـط مـحصوریت بـا
ناتوانی از وقوفین.341/1050؛ کفایت حج افراد
~ از حجتالاسـلام 347/1067؛ کـفایت عـمره
تمتع از حجتالاسلام برای ~343/1054؛ ~ در
حــــج 341؛ نـــیابت در طــواف نســا بــرای
~.346/1066
مدینه
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احترام ~ 375؛ مقابر بزرگان اسلام در ~ 375؛
منزلت ~.375
مرد
التذاذ ~ غیر محرم از همسر مـحرم 129/316؛
پوشاندن پای ~ در احرام 145/397؛ تراشـیدن
سر برای ~301/921؛ تلبیه ~118/285؛ ختنه
بودن ~ در طواف 172؛ لباس دوخته پـوسیدن
~ در احرام 142؛ نـایب گـرفتن ~ بـرای رمـی
شبانه 336/1038؛ نیابت زن در رمی شـبانه ~
335/1037؛ نیابت زن و ~ از یکدیگر85/178؛
نیابت ~ در رمی شبانه زن 335/1037؛ هروله
~ در سعی 234/748؛ همسانی ~ و زن محرم
در نگاه در آینه 137/358؛ همسانی زن و ~ در
ســرمه احـرام 136/352؛ هـمسانی زن و ~ در
ـکفاره .164/499
مردار  Åاحرام
مروه
اعـمال سـعی در ~ 234/748؛ شک در سـعی
پس از رسیدن به ~.227/733
نیز  Åسعی
مزدلفه
جمعآوری سنگهای جمرات از ~ .276/824
مساجد مدینه
زیارت ~ 413؛ نماز در ~.415 ٬414
مستجار
دعای نزدیک ~ .209/664
مستحاضه
تجدید طهارت ~ بـا خـون جـدید ٬181/558
182/558؛ تیمم ~برای ورود به مسجدالحـرام
182/560 ٬182/560؛ غســـل ~ در نــزدیکی
مسجدالحـرام 182/560؛ نـماز جـماعت ~ در
اثــنای طــواف 182/561؛ وظــیفه ~ در حـج
.181/556
نیز  Åاستحاضه
مستطیع
استقرار حـج ~ بـر وارث 42/43؛ اعـاده حـج
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نایب ~ 82/164؛ تبدیل حج نیابتی ~ به عمره
تــمتع 81/164؛ حــج بــیمار ~41/41؛ حـج
استحبابی ~50/71؛ حج نیابتی ~50/71؛ مرگ
~ قبل از حج 52/76؛ نیابت ~بدون فیش حج
80/162؛ نـیابت در حـج بـا مـرگ ~76/147؛
وجوب حج بر وارثان ~67/125؛ وجوب عمره
مفرده بر ~.58/102
نیز  Åاستطاعت
مستطیع مقصر
نیابت ~ .81/163
مسجدالحرام
احکــام ~369؛ اسـتفاده از سـنگ ~ در رمـی
جمره 278/828؛ تیمم مستحاضه برای ورود به
~ 182/560 ٬182/560؛ دعا در ~321/988؛
دعای ورود به ~371٬370؛ شک در نـجاست
~ 351/1080؛ عـبور جـنب از ~369؛ عـبور
حایض از ~369؛ عبور نفسا از ~369؛ غسـل
مستحاضه در نزدیکی ~182/560؛ غسل ورود
بـه ~369؛ مسـتحبات ورود بـه ~369؛ نـماز
جـماعت ~350/1074 ٬349/1071؛ وجـوب
تطهیر ~351/1080؛ ورود به ~ از باب بنیشیبه
369؛ ورود به ~با پای برهنه 369؛ ورود جنب
به ~ 369٬177/544٬174/533؛ ورود حایض
به ~ 369٬177/544٬174/533؛ ورود نفسا به
~ .369
مسجدالنبی
قــصر و اتــمام نـماز در ~351/1081؛ نـماز
در ~351/1079؛ نماز جماعت ~.349/1071
مسجد جن
نماز تهیت ~ .368
مسجد خیف
استفاده از سنگ ~ در رمی جـمره 278/828؛
اقامه نماز در ~339/1049؛ ذـکـر گـویی در ~
339/1049؛ نماز در ~ .339/1049٬252/793
مسجد شجره  Åمیقات
مسجد غدیر
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اهتمام ائمه بـه ~ 416٬415؛ اهـمیت ~ 415؛
تخریب ~415؛ نماز در ~.416
مسجد قبا
ارزشـمندی ~ 414؛ ارزش نـماز در ~ 414؛
اهمیت ~413؛ زیارت ~.413
مسلوس
طــواف ~ م 178/547؛ نــیابت ~ در طـواف
.178/547 ٬178/547
مسواـک  Åاحرام
مشعر
اطمینان از حدود سرزمین ~255/796؛ اعتدال
در حرکت به ~274/824؛ بیتوته در شب دهم
در ~267/813؛ تقدیم اعمال مکه بر رفتن به ~
313/959 ٬313/958؛ جمعآوری سـنگ رمـی
جمره از ~278/828؛ جمع بین نماز مغرب و
عشا در ~274/824؛ حدود ~267؛ حرکت به
~ با آرامش 274/824؛ حرکت به ~ با استغفار
274/824؛ حرکت به ~ با پای برهنه 275/824؛
حرکت به ~ پس از عرفات 267/812؛ حرکت
شبانه از ~ در حج نیابتی 269/819؛ خـروج از
~ قبل از طلوع آفتاب 268/816؛ دعـا در تـل
ســــرخ ~274/824؛ دعــاهای ~275/824؛
صـــــلوات در ~275/824؛ عــــبادت در ~
275/824؛ قصد قربت در ~267/813؛ کـفاره
ترک عمدی ~269/820؛ مـحل ~267؛ ورود
به ~ از سـمت راست 274/824؛ وقـوف در ~
 Åوقوف در مشعر؛ یـادآوری نـعمتها در ~
.275/824
مشکوک الخمس
طواف با احرام ~ .188/584
مصدود از حج
اسـتطاعت ~345/1061 ٬343/1054؛ تـبدیل
حج ~ به عمره مفرده٬344/1060٬344/1059
345/1062؛ تــحقق ~ بـا عـذر از اعـمال مـنا
342/1051؛ تحقق ~با نا امیدی از رفع موانـع
342/1052؛ تــــحقق ~ در حـــج اســتحبابی
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342/1053؛ خــروج ~ از احــرام بــا تــقصیر
343/1055؛ خــروج ~ از احــرام بــا حــلق
345/1061 ٬343/1055؛ خروج ~ از احرام با
قربانی 345/1061 ٬343/1055؛ خـروج ~ از
حج از احرام تمتع 343/1054؛ شرایط تحقق ~
341/1050؛ شرایـط ~بـا نـاتوانـی از وقـوفین
341/1050؛ کفایت عمره تمتع از حجتالاسلام
برای ~343/1054؛ ~ از سعی در عمره مفرده
344/1056؛ ~ از طــــواف در عــمره مــفرده
344/1056؛ ~ تــوانــا بــرای ورود بــه مکـه
344/1060 ٬344/1059؛ ~ در حــج 341؛ ~
ناتوان از پرداخت باج 344/1058؛ ~ناتوان از
قربانی .345/1062
مطاف
حد ~ .203
مطلقه )زن(
رجوع به ~ در احرام .130/323
معذور
احــرام ~ فــرامـوشکار 251/788؛ احـرام ~ از
بیرون مسجدالحرام 98/218؛ اعاده رمی ~ بـا
رفع آن 334/1035؛ بقای ذمه با حج نـایب ~
82/167؛ تــبدیل حــج ~بــه عــمره مــفرده
258/809؛ تـراشـیدن سـر بـرای ~٬305/938
306/940؛ تقدیم اعـمال مکـه بـرای نـایب ~
315/966؛ تــــقدیم اعـــمال مکــه بــرای ~
.315/965؛ تیمم ~برای طواف 177/545؛ حج
نــایب ~ 82/166؛ حــج نــیابتی ~83/171؛
حـــضور ~ در مــحل جــمرات 334/1034؛
خروج ~ از وقـوفین از احـرام بـا قـربانی نـایب
346/1064؛ رمی جمرات زنان ~332/1021؛
رمی جمره ~ 279/833؛ قضای رمی جمره ~
279/833؛ کـــوچ از مــنا بــه مکــه بــرای ~
328/1008؛ ~ از بیتوته 325/996 ٬325/995؛
~ از تراشیدن سر305/938؛ ~ از ترتیب اعمال
مکه 316/970؛ ~ از حج تـمتع 83/173؛ ~ از
حـلق 306/940؛ ~ از رفـع حـدث در طـواف
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175/537؛ ~ از رمی در روز333/1028؛ ~ از
روزه در هفتم ذیالحجه 298/907؛ ~ از طواف
316/968؛ ~ از طهارت در طـواف 177/544؛
~ از عــــمره تــمتع 83/173؛ ~ از قــربانی
307/946؛ ~ از لبـاس احـرام 113/268؛ ~ در
طواف 177/544؛ ~نبودن نایب از اعمال حـج
78/153؛ نماز طـواف ~212/675؛ نـیابت در
رمــــی بـــرای ~ 336/1038؛ وقت وقــوف
اضطراری ~ 270/822؛ وقوف اضـطراری ~
در عــرفات 258/806؛ وقــوف ~ در مشــعر
.268/818
معصومین
طواف تبرعی از ~ .55/87
مقابر بزرگان مدینه .375
مقام ابراهیم
احرام حـج تـمتع در ~250/786؛ اعـاده نـماز
طواف در ~213/680؛ اعاده نماز طواف معذور
در ~212/675؛ تــــعذر از ادای نــماز در ~
212/674؛ نماز طواف در ~ .212/673
مقام جبرئیل
دعا در ~ 390٬389؛ نماز ~ .388
مکه
آمرزش متواضعان وارد به ~364؛ احرام بـرای
خروج از ~243/771؛ احرام مجدد برای ورود
به ~ 356/1088؛ احرام واردین به ~60/106؛
استحباب نیت بازگشت به ~55/86؛ بـازگشت
به ~ پس از عید قربان 311/954؛ تهجد در ~
326/998؛ خــروج از ~ پس از احــرام تــمتع
244/772؛ خــروج از ~پس از عــمره تــمتع
243/771؛ خروج از گردنه ذیطوی از ~364؛
خروج خدمه کـاروان از ~پس از عـمره تـمتع
245/775؛ خـروج خـدمه کـاروان از ~ پس از
عمره مفرده245/775؛ خروج نایب از ~ پس از
عمره تمتع 245/777؛ دعای وداع ~367؛ رفتن
به اطراف ~ پس از عمره تمتع 245/776؛ شب
زنده داران در ~325/995؛ صدقه خروج از ~
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368؛ طـــــــواف وداع ~366؛ عــــید در ~
355/1085؛ غسل ورود به ~364؛ قصد اقامت
ده روزه با علم به خروج از ~351/1080؛ قصد
اقامت ده روزه در ~353/1083؛ محدوده شهر
~ 326/1000؛ ُمحرم مصدود توانا بـرای ورود
به ~ 344/1060 ٬344/1059؛ محرم ناتوان از
رسیدن به ~348/1068؛ مستحبات ورود به ~
363؛ میقات ساـکنان موقت ~101/230؛ میقات
~ 93/201؛ نماز در اطراف ~با قصد اقامت ده
روزه 352/1082؛ نماز در ~بـا بـیتوجهی بـه
اقامت مجدد 353/1082؛ نـماز در ~بـا قـصد
انشا سفر از اطراف آن 353/1082؛ نماز در ~

پس از اقــــامت ده روزه 352/1082؛ ورود از
ـگردنه مدنیین به ~364؛ ورود به ~بدون احرام
64/115؛ ورود بــــه ~ پس از عــمره تــمتع
244/774؛ ورود متواضعانه به ~.364
نیز  Åاعمال مکه
ملخ  Åشکار
منا
اطمینان از حدود سرزمین ~255/796؛ اعمال
مــنا  Åاعــمای مــنا؛ بـازگشت بـه ~ در روز
دوازدهم 327/1007؛ باقی ماندن در ~تا پایان
ایـام تشـریق 311/954؛ بـیتوته در ~ در شب
ســیزدهم 324/993؛ بــیتوته در ~٬252/793
338/1049؛ تـرک بـدون عـذر ~327/1003؛
ترک ~ از روی فراموشی 326/1001؛ ترک ~
بــا جــهل بــه مســئله 326/1001؛ تــرک ~
326/1001؛ حـداقـل قـربانی در ~287/861؛
حـلق در ~306/942؛ حـلق یـا تـقصیر در ~
277/825؛ خـروج از ~127/311 ٬127/310؛
خروج از ~پس از نیمه شب 323/991؛ خروج
از ~ در روز دوازدهم 327/1006؛ خروج از ~
در روز سیزدهم327/1006؛ خروج از ~قبل از
غروب روز سیزدهم 324/994؛ دفن موی سـر
در ~309/952؛ رفــتن بــه ~ بــدون احــرام
251/788؛ رمــی جــمرات در ~329/1009؛
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روزه ایام تشـریق در ~299/908؛ زیـر چـادر
بودن در ~151/433؛ زیر سـقف بـودن در ~
151/433؛ شرایط گوسفند قربانی در کـفاره ~
327/1004؛ فرامـوشی تـقصیر و خـروج از ~
306/944؛ فــرامــوشی حـلق و خـروج از ~
306/944؛ قربانی پیامبر-ص -در ~287/861؛
قربانی در ~  Åقربانی؛ قضای کـوچ از ~ بـه
مکه برای معذور328/1008؛ کوچ از ~به مکه
327/1008؛ مــحل ذبــح گــوسفند کـفاره ~
327/1005؛ مراد ازبیتوته در ~323؛ مستحبات
~ 339/1049٬338/1049؛ معذور از بیتوته در
~ 325/995؛ واجـبات ~277/825؛ وجـوب
بــــیتوته در ~323/989؛ وقت بــیتوته در ~
323/990 ٬323/989؛ وقوف در ~  Åوقـوف
در منا.
مناسک حج
آـگاهی از ~ در احرام 107/241؛ آـگاهی نایب به
~ 78/153؛ اعاده ~ با فراموشی نـماز طـواف
213/679؛ اعــــاده ~ پس از تــــرک حـــلق
304/933؛ ایـمان نـایب در ~79/157؛ تشـابه
حــــج و عــمره در ~312/955؛ ریــا در ~
172/526؛ شک در ~بعد از گذشت مـحل آن
356/1089؛ صحت ~ با قربانی نکردن وکـیل
308/950؛ قصد ~ در نیت .107/243
منبر پیامبر-ص-
دعا در محل ~ .387٬386
منوب عنه
اختلاف رأی مرجع نایب با ~88/194؛ اسلام ~
84/174؛ بازگشت نـایب بـه شـهر ~90/200؛
سقوط حج از ~ با مرگ نایب 89/196؛ شرایط
برائت ذمه ~88/189؛ شرایط ~84/174؛ مراد
از ~ 76؛ مــــرگ ~84/174؛ مــعذوریت ~
84/174؛ نیابت در حج بدون اجازه ~76/148؛
نیت ~ در حج .87/187
مو
ازاله ~ از ســر160/482؛ ازاله ~ از صــورت
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160/482؛ ازاله ~ در احــــرام 159/477؛ ازاله
~ی زیــــر بـــغل 160/481؛ ازاله ~ی ســر
160/480؛ ازاله ~ از بدن در احرام ٬159/474
159/475؛ ازاله ~ی مــــحرم تــــوسط غــیر
159/477؛ ازاله ~ی مــــحرم در ضــــرورت
159/478؛ تراشیدن ~ی بافته شده 302/921؛
تراشیدن ~ در احرام 159/476؛ تراشـیدن ~ی
سر با ماشین 305/938٬305/938؛ چیدن ~ در
تقصیر 238/752٬237/750؛ دفن ~ی سر در
منا 309/952؛ رهـا کـردن ~ی سـر در احـرام
119/290؛ قیچی کردن ~ در احرام 159/476؛
ـکندن ~به جای تقصیر240/766؛ کـندن ~ در
احرام 159/476؛ کندن ~ در تقصیر 238/753؛
ـکوتاه کردن ~برای زن 301/921؛ کوتاه کـردن
~ی سر پس از عـمره تـمتع 243/770؛ کـوتاه
ـکردن ~ی سر قبل از حـلق 305/935؛ مـلاـک
تقصیر ~302/925؛ ~ی مـصنوعی در احـرام
147/413؛ نــــظافت بــــدن از ~ در احـــرام
.119/290
موذی  Åجانوران موذی
موسسات عمومی
حج بذلی از ~ .40/38
موصی
استطاعت ~ پس از وصیت .80/161
مهتابی  Åنماز صبح
مهریه  Åاستطاعت
میت
اجیر گـرفتن بـرای ~ 52/76؛ اخـتلاف وارثـان
~ در عمل به وصیت به حج 72/141؛ استفاده از
نوبت ~ در حج 54/82؛ برائت ذمه ~ با انجام
حج 73/143؛ تقسیم مال ~ قـبل از نـیابت در
حــج 70/136؛ صـحت حـج مـیقاتی بـرای ~
67/126؛ نیابت از ~ در حج 73/143؛ نیابت در
حج توسط وصـی ~77/149؛ نـیابت در حـج
توسط ولی ~77/149؛ هزینه حج افسـادی ~
69/130؛ هــزینه حــج مـجانی از ~72/142؛

مناسک حج

هزینه حج نذری ~.69/130
میش  Åقربانی
میقات
احرام از جحفه برای عابرین از جده 100/229؛
احرام از جحفه پس از عـبور از مسـجد شـجره
99/223؛ احـرام از حـدیبیه 98/217؛ احـرام از
ذوالحلیفه 98/218؛ احرام از قسمتهای جدید
مســجد شــجره 98/219؛ احـرام از مـحاذات
مســجد شــجره 100/228؛ احـرام از مـحاذی
ُجـحفه 99/225؛ احـرام از مـحاذی ذوالحـلیفه
99/221؛ احــرام از مــحاذی مســجد شــجره
99/222؛ احــرام از مســجد شـجره 98/217؛
احرام از منطقه جحفه 99/224؛ احرام از مـنطقه
رابــغ 99/225؛ احـرام پس از عـبور از مـیقات
102/234؛ احــرام جــنب در مســجد شـجره
98/219؛ احــرام حــایض از مـیقات 97/213؛
احرام حایض در مسجد شجره 98/219؛ احرام
قبل از مـیقات 95/207؛ احـرام نـذری از جـده
101/229؛ اعــاده حــج مـحرم پس از مـیقات
97/214؛ بــینه در شــناخت مـحاذات مـیقات
94/205؛ بــینه در شــناخت مـیقات 94/203؛
تخییر در احـرام از مـیقاتها94/202؛ راههـای
شــناخت مــحاذات مـیقات 94/205؛ راههـای
شــناخت مـیقات 94/203؛ عـبور از مـحاذات
میقات بدون احرام 96/211؛ عبور بدون احـرام
از مـیقات 97/214 ٬96/212 ٬96/211؛ عـمره
مفرده رسیده به میقات 59/105؛ فراموشی تلبیه
پس از مــیقات 116/280؛ فــلسفه نــامگذاری
میقاتها94 ٬93/202؛ گواهـی اهـل اطـلاع بـر
محاذات میقات 94/205؛ گواهی اهل اطلاع بـر
مــیقات 94/203؛ گــواهـی راهـنما بـر مـیقات
94/206؛ گواهی مجتهد غـیر مـطلع بـر مـیقات
94/204؛ گـواهـی مسـئول کـاروان بـر مـیقات
95/206؛ مــحاذات بــا دو مـیقات 100/227؛
مفهوم مـیقات 91؛ مـیقات احـرام عـمره تـمتع
101/231؛ میقات أدنیالحـل 93/201؛ مـیقات
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جحفه 92/201؛ میقات َجعرانه 93/201؛ میقات
حــج تــمتع 92/201؛ مــیقات خـدمه کـاروان
102/234؛ میقات در حـج 91؛ مـیقات ده ـگـانه
91/201؛ میقات ساـکنان حرم 92/201؛ مـیقات
ساـکنان مکه 102 ٬101/233 ٬92/201؛ میقات
ساـکنان موقت مکه 101/230؛ میقات شـاغالن
در جده 101/232؛ میقات عمره تمتع ٬58/101
92/201؛ میقات قرن المنازل 92/201؛ مـیقات
مـحاذات 100/226 ٬93/201؛ مـیقات مسـجد
شجره 92/201؛ میقات مکـه 93/201؛ مـیقات
وادی عـقیق 92/201؛ مـیقات یـلملم 92/201؛
نذر در احرام قبل از میقات 95/207؛ نذر زن در
احـرام قـبل از مـیقات 95/208؛ نـذر نـایب در
احرام قبل از میقات .95/210
میوه
اســـتشمام ~ خــوشبو در احــرام 132/333؛
خوردن ~خوشبو در احـرام 132/333؛ کـندن
درختان ~ در احرام .161/487
نابالغ
حج کـودک ~ 30/2؛ خـتنه پسـر ~ در طـواف
186/575٬186/573؛ مجزی بودن حـج ~ از
حجتالاسلام .30/2
ناخن
ـکفاره ~ گـرفتن مـتعدد٬157/466 ٬157/465
157/467؛ کــــفاره گــــرفتن ~ دست و پـــا
158/471؛ چیدن ~ در تقصیر 237/750؛ رمی
ســــنگها بــا ~285/855؛ کــفاره تــمام ~
158/469؛ کفاره کمتر از ده ~158/472؛ کفاره
ـگـرفتن تـمامی ~157/466؛ کـفاره گـرفتن ~
157/465؛ کفاره گرفتن ~ در حـال ضـرورت
158/473؛ کفاره ~اصلی 158/469؛ کـفاره ~
اضــــافی 158/470٬158/469؛ کــفاره ~ پــا
157/468؛ کفاره ~ دست 157/468؛ کـندن ~
در احرام 156/460؛ کوتاه کـردن ~309/952؛
ـگرفتن جزیی از ~ در احرام 156/462؛ گـرفتن
~ انگشت اضافی در احرام 157/464؛ گـرفتن

مناسک حج

~ با آلات مختلف 156/463؛ گرفتن ~با دندان
157/463؛ گرفتن ~ برای زن301/921؛ گرفتن
~ در احـرام 156/460 ٬119/290؛ گـرفتن ~
دیگری قبل از خود305/937؛ گرفتن ~غیر در
احرام 156/461؛ ملاـک تقصیر ~.302/925
نافله  Åنماز
نامحرم
تــرک طــواف بــرای پــرهیز از تـماس بـا ~
205/656؛ تــــماس بــا بــدن ~ در طــواف
.205/655
نامنویسی برای حج 43/45
استقرار حج با ~ 43/45؛ تأخیر در ~ 43/45؛
ـکوتاهی در ~ .43/45
نانخور
پرداخت کفاره به ~ فقیر خود .165/508
نایب
آـگاهی ~ به مناسک حـج 78/153؛ اجـرت ~
حــج 89/197 ٬89/196 ٬89/195؛ اجـرت ~
فــاقد شــرایــط 79/155؛ احــرام ~ طــواف
171/520؛ اختلاف رأی مرجع ~ با منوب عـنه
88/194؛ استطاعت ~حج 81/164 ٬80/160؛
اطمینان به قربانی ~294/887؛ اعـاده حـج ~
مستطیع 82/164؛ انـجام مسـتحبات تـوسط ~
90/199؛ ایـــمان ~ حــج 79/157 ٬78/153؛
ایمان ~ در قربانی حج 79/157؛ بازگشت ~به
شهر منوب عنه 90/200؛ برائت ذمه ~ از حـج
80/159؛ بقای ذمه با حـج ~ مـعذور82/167؛
بــلوغ ~78/153؛ پـوشیدن احـرام تـوسط ~
طــواف 171/520؛ تـجدید نـیت ~بـا کشـف
خلاف87/186٬86/186؛ تخلف ~ از رمی پس
از قربانی 288/865؛ تفویض قربانی توسط ~
82/168؛ تـفویض نـیابت بـا عـذر ~83/169؛
تقدم حـج نـیابتی بـر حـج ~73/144؛ تـقدیم
اعمال مکه برای ~ معذور315/966؛ حج نیابتی
با استطاعت ~73/144؛ حدوث عذر بـرای ~
83/171؛ حکم زن ~ بـا خـطا در طـواف نسـا
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86/184؛ حکـم ~ فـاقد قـرائت پس از احـرام
215/689؛ خروج محصور از احرام با قربانی ~
او 345/1065 ٬345/1063؛ خروج محصور از
احرام با قربانی ~او348/1070؛ خروج معذور
از وقوفین از احـرام بـا قـربانی ~.346/1064؛
خروج ~ از مکه پس از عمره تمتع 245/777؛
سقوط حج از منوب عـنه بـا مـرگ ~89/196؛
سقوط حج با عمل ~77/152؛ شرایط ~ حج
78/153؛ شک در انــجام اعــمال ~79/158؛
شک در شرایـط قـربانی ~294/888؛ شک در
صحت اعمال ~79/158؛ شک ~ در اثنای حج
87/188؛ ضمانت ~ قربانی با جـهل بـه مسـئله
294/890؛ ضـــمانت ~ قــربانی در صــورت
تــــخلف 294/889؛ ضــمانت ~ قــربانی در
صورت فراموشی شرایـط 294/890؛ عـقل ~
78/153؛ عمره مفرده ~59/105؛ عمره مفرده
~ پس از حج 88/193 ٬88/192؛ فـارقالذمـه
بودن ~ از حج 78/153؛ کفاره محرمات احرام
با یقین به قربانی ~348/1070؛ کفاره ~ در حج
88/191؛ لزوم رمــــی در روز از ســــوی ~
335/1036؛ محرمات احـرام ~ تـارک طـواف
نسـا320/985؛ مـراد از ~76؛ مـرگ ~پس از
احرام 89/196؛ معذور نبودن ~ از اعـمال حـج
78/153؛ ~ ـگــــرفتن زن در رمــی جــمرات
336/1040؛ ~ ـگـرفتن مـرد بـرای رمـی شـبانه
336/1038؛ ~ معذور از انـجام بـرخـی اعـمال
82/166؛ نـــذر ~ در احــرام قــبل از مــیقات
95/210؛ نیت ~ در طواف نسا319/981؛ نیت
~ در قـربانی 293/885 ٬82/168؛ وثـاقت ~
حج 78/153؛ وظایف ~حج 86/183؛ هـزینه
قــربانی ~88/190؛ هــزینه لبــاس احـرام ~
.88/190
نیز  Åنبایت
نجاست
اطــــلاع از ~ بــــدن در طـــواف ٬184/566
185/571 ٬185/570 ٬184/569؛ اطـــــلاع از
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~ پس از طواف 185/571٬184/566؛ تـطهیر
دمل نجس در طـواف 183/564؛ تـطهیر زخـم
نجس در طواف 183/564؛ شک در ~بدن در
طواف 184/567؛ شک در ~ لبـاس در طـواف
184/567؛ شک در ~ مســــــــجدالحـــــرام
351/1080؛ طواف با جوراب نجس 183/563؛
طواف با عرقچین نجس 183/563؛ فـرامـوشی
~ در طــواف 185/571؛ نـجس بـودن لبـاس
احـرام 111/258؛ نـجس شـدن بـدن در اثـنای
طواف 184/568؛ نجس شدن لبـاس در اثـنای
طواف .184/568
نذر
علم به حرکت زیر سایه در ~151/434؛ کفاره
~ با ترک حج51/74؛ ~ در احرام قبل از میقات
95/207؛ ~ زن بدون اذن شـوهر 95/209؛ ~
زن در احرام قبل از مـیقات 95/208؛ ~ مـنافی
اعمال حـج 51/74؛ ~ نـایب در احـرام قـبل از
میقات 95/210؛ وجوب حج با ~ .27
نذر  Åاحرام
نظافت بدن در احرام 119/290
نعمت
یادآوری ~ در مشعر .275/824
نفسا
عــبور ~ از مســجدالحـرام 369؛ ورود ~ بـه
مسجدالحرام .369
نگاه
~به اطراف در سعی 224/714؛ ~به اطراف در
طواف 194/606؛ ~ در آینه در حال احرام ٬137
٬137/358 ٬137/357 ٬127/311 ٬127/310
138/363 ٬138/362؛ ~ در اجسـام صـاف در
احـرام 137/359؛ ~ شـهوانـی در احـرام ٬125
127/309؛ ~ محرم در آب صاف .138/359
نماز
ارزش ~ در مسجد قبا 414؛ اقامه ~ در چـهار
ـگوشه کعبه 365؛ اقـامه ~ در کـنار سـتون تـوبه
391؛ اقامه ~ در مساجد مدینه 415 ٬414؛ اقامه
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~ در مســجد النــبی 351/1079؛ اقــامه ~ در
مسجد خیف 339 /1049 ٬252/793؛ اقامه ~
در مســــجد غــدیر 416؛ اقــامه ~ در مکــه
353/1082؛ اقامه ~ در مکه با قصد انشای سفر
1082؛ اقامه ~ در مکـه پس از اقـامت ده روزه
1082؛ اقـــامه ~ ظــهر و عــصر در اول وقت
259/811؛ اقامه ~ ـکـامل 350/1073؛ پـوشش
زن در ~149/422؛ تأخیر وقـوف در عـرفات
پس از اشتغال به ~256/798؛ تخییر در قصر و
اتمام ~ در مسـجد النـبی 351/1081؛ تـعذر از
ادای ~ در مقام ابراهیم 212/674؛ تمام بـودن
~ در اطــراف مکــه بـا قـصد اقـامت ده روزه
352082؛ حج با ~غیر صحیح 214/683؛ دعا
برای قبولی اعمال پس از ~218/701؛ دعای ~
در کــعبه 365؛ سـتایش خـدا در ~218/701؛
صرف ثلث مال برای ~6829؛ صلوات پس از
~ 218/701؛ فــضیلت ~ در مســجد خــیف
339049؛ قرائت سوره توحید در ~218/701؛
قرائت سوره جحد در ~218/701؛ قرائت غلط
~ در احرام 214/683؛ قـطع طـواف بـا تـنگی
وقت ~190/593؛ گــــناه یــــاد نگــرفتن ~
215/685؛ لبـاس ~ ـگـزار187/579؛ ~ بـدون
طهارت 217/697؛ ~ خروج از کـعبه 366؛ ~
مقام جبرئیل 388؛ ~ ورود بـه کـعبه 365؛ یـاد
نگــرفتن ~214/685؛ یـادگیری ~214/683؛
یادگیری ~ بـرای حـج 214/683؛ یـادگیری ~
برای طواف .216/692
نماز تهیت مسجد جن 368؛
نماز جماعت
تشکیل ~ در هتلها 349072؛ ~ استدارهای در
مسجدالحرام 350074؛ ~ فاقد قرائت در عمره
216/691؛ ~ فاقد قـرائت صـحیح در طـواف
214/684؛ قــطع طــواف بــرای ~ جــماعت
190/589؛ نماز طواف بـا جـماعت ٬214/684
215/687؛ ~ مســــتحاضه در اثــنای طــواف
182/561؛ ~ مســـــــجدالحــــرام 349071؛
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~ مسجدالنبی .349071
نماز زیارت
~ ائــــمه بــقیع 403؛ ~ پــیامبر-ص384 -؛
~ زیــــارت شــهدای احــد 413؛ ~ زیــارت
فاطمه-س398 -؛ ~فاطمه بنت اسد .410
نماز صبح
~ در شبهای مهتابی 350/1076
نماز طواف311/953 ٬211 ٬29
احکام ~212/672؛ اعاده ~ در مـقام ابـراهـیم
213/680؛ اعــــــاده ~٬217/694٬217/693
217/696؛ تأخیر سعی از ~224/717؛ تزاحـم
~ با نمازهای یومیه215/686؛ تکرار ذـکر در ~
218/699؛ جــاهل بــه ~214/682؛ جــهر و
اخــــفات ~211/668؛ دعــــاهای پس از ~
219 ٬218/701؛ رکعات ~211؛ سجده پس از
~ 219/701؛ شک در رکـــعات ~211/669؛
عذر زن در اعـاده ~217/698؛ فـرامـوشی ~
213/680 ٬213/679 ٬213/677؛ قرائت سوره
در ~211/667؛ قرائت نماز غیر ~ 215/687؛
قــــرائت ســورههای واجب در ~211/667؛
قضای ~ بر پسر بزرگ 214/681؛ گریه پس از
~ 219/701؛ گـمان در رکـعات ~212/671؛
مــــباشرت در ~171/519؛ مســــتحبات ~
321 ٬320/988 ٬218/701؛ مکــــــــان ~
212/673؛ مــــوالات ~211/667؛ نــاسی ~
214/682؛ ~ اضــافی پــیش و بــعد از سـعی
201/637؛ ~با جماعت 215/687٬214/684؛
~ با علم به حرکت در آن 218/700؛ ~ بـدون
طهارت 217/697؛ ~پیش از طواف 170/516؛
~ حــایض 182/559؛ ~ در حـجر اسـماعیل
217/696؛ ~ در طبقه بالای مقام 217/695؛ ~
در طبقه زیـر مـقام 217/695؛ ~ در غـیر مـقام
217/694؛ ~ در مـقام ابـراهـیم 212/673؛ ~
بدون ختنه 186/577؛ ~ فـاقد قـرائت صـحیح
216/690 ٬215/685؛ ~ مــــعذور 212/675؛
یادآوری ~ در سـعی صـفا و مـروه 213/678؛

43

یادگیری نـماز بـرای نـماز216/692؛ یـقین در
رکعات ~ پس از شک در آن .212 ٬211/670
نماز طواف عمره 58/100
اعاده ~پیش از نماز تمتع .217/698
نماز طواف مستحب
ترک ~ 213/676؛ مکان ~.213/676
نماز طواف نسا 311/953
~ی عمره 58/100؛ نیابت در ~.240/765
نماز عشا
اقامه ~ در وقت .350/1075
نماز عید
تکبیر پس از ~ .339/1049
نماز مغرب
تأخیر ~ به مشـعر274/824؛ جـمع بـین ~ و
عشا در مشعر .274/824
نماز نیابت
~ فاقد قرائت صحیح در طواف .214/684
نمازهای چهارگانه
تکبیر پس از ~ .339/1049
نمازهای یومیه
تزاحم نماز طواف با ~.215/686
نهم ذیحجه 298/906
نیابت ]در حج [ 76/145 ٬76
استحباب حج بـا ~ از دیگـری 55/89؛ اسـلام
منوب عنه 84/174؛ اعاده رمی جمره نیابتی پس
از رفع عذر 284/853 ٬284/852؛ تبدیل نـیت
در ~بــه غــیر 79/156؛ تــعیین ~ در احـرام
106/238؛ تــــــفویض ~83/169 ٬82/165؛
تقسیم مال میت قبل از ~70/136؛ حکم ~ در
شــوطهای طـواف 170/514؛ راههـای ~ 76؛
شرایط نیابت در سـعی 229/741؛ شـرایـط ~
83/170؛ کفایت حج میقاتی در نیابت 77/150؛
~ ابتدایی در حج 85/179؛ ~ از امام زمـان در
حج 85/181؛ ~ از بیمار42/44؛ ~ از بیهوش
در رمــی 334/1032؛ ~ از چـند نـفر در حـج
مســــتحبی 85/180؛ ~ از دیــوانــه ٬84/175
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85/176؛ ~ از شخص ثالث در حـج 88/193؛
~ از صغیر85/175؛ ~ از میت 73/143؛ ~بـا
امکــان ســعی سـواره 230/745؛ ~بـا فـقدان
استطاعت بـدنی 76/146؛ ~بـا مـرگ مسـتطیع
76/147؛ ~بدون اجازه منوب عنه 76/148؛ ~
بر وارث 76/145؛ ~خدمه کاروانها83/170؛
~ در اعمال عبادی 76؛ ~ در اعمال مکه برای
معذور316/970؛ ~ در تـلبیه 115/274؛ ~ در
چند شوط سعی 229/740؛ ~ در حج ٬41/39
85/180 ٬49/65٬41/43 ٬ 41/41؛ ~ در رمـی
٬334/1031
٬333/1028
٬283/850
٬336/1038 ٬335/1036 ٬334/1033
335/1037؛ ~ در ســــعی فــرامــوس شــده
225/724؛ ~ در شـوطهای طـواف ٬170/514
171/519؛ ~ در طــواف ٬170/517 ٬90/190
171/517؛ ~ در طواف عمره تمتع 89/198؛ ~
در طواف فراموش شده 168/512؛ ~ در طواف
مستحب 207/662 ٬85/180؛ ~ در طواف نسا
346/1066٬318/979٬315/964؛ ~ در طواف
واجب 85/180؛ ~ در عمره مستحبی 85/180؛
~ در عــــمره واجب 85/180؛ ~ در قــربانی
293/884؛ ~ در قــــضای رمــــی جـــمرات
331/1018 ٬331/1019 ٬331/1020؛ ~ در
نــماز طـواف نسـا 240/765؛ ~ زن و مـرد از
یکدیگر85/178؛ ~شیعه از سنی 84/174؛ ~
شیعه در قربانی 294/886؛ ~طواف برای ختنه
نشـــده 186/577؛ ~ فــاقد قــرائت در حــج
215/688؛ ~ فاقد قرائت در عـمره 216/691؛
~ فــاقد قــرائت صــحیح 78/153؛ ~ ـکــافر
84/174؛ ~مبطون در طـواف م 178/547؛ ~
متعدد در حج اجـارهای 86/182؛ ~مـتعدد در
حجتاالسلام 86/182؛ ~متعدد در حج عهدی
86/182؛ ~متعدد در حـج مسـتحبی 86/182؛
~ متعدد در حج نذری 86/182؛ ~مـتعدد در
حج واجب با سوگند86/182؛ ~ مجانی 76؛ ~
مستطیع بدون فیش حـج 80/162؛ ~مسـتطیع
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مــــقصر 81/163؛ ~ مســــلمان در قـــربانی
294/886؛ ~ مســلوس در طـواف ٬178/547
178/547؛ ~ معذور از حج تمتع 83/173؛ ~
معذور از طواف 177/544؛ ~ معذور از عـمره
تمتع 83/173؛ ~ وارث 77/149؛ ~ وصی میت
77/149؛ ~ ولی طفل در رمی 334/1032؛ ~
ولی مــیت 77/149؛ وجــوب حــج بـا ~27؛
وجــوب ~76/145 ٬76/145؛ وحـدت ~ در
حج و عمره .82/169
نیازمند
اســـتطاعت ~ 46/51؛ اســتطاعت ~ ازدواج
33/12؛ هزینه حج ~.45/51
نیت
اشتباه در ~حج و عمره 109/249٬108/248؛
اعاده طواف با ~ افزایش آن 205/653؛ انگـیزه
در ~107/242؛ تــبدیل ~ در نــیابت بـه غـیر
79/156؛ تــجدید ~ نــایب بـا کشـف خـلاف
87 ٬86/186؛ تداوم ~ در حج107/240؛ تکرار
حج به ~احتیاط 54/83؛ حج فاقد ~87/186؛
شک در ~ پس از تلبیه 109/249؛ شوط بدون
~ طواف واجب 200/632 ٬200/631؛ طواف
به ~استحباب201/633٬201/632؛ قصد ترک
مــحرمات در ~107/244 ٬107/243؛ قــصد
مناسک در ~107/243؛ کفایت ~ ارتکازی در
حج 86/185؛ ~ احرام به قصد انجام مـحرمات
107/244؛ ~امتثال در لباس احـرام 111/257؛
~ بازگشت به مکه 55/86؛ ~حج تمتع قبل از
عمره 109/248؛ ~ختم طواف از رکـن یـمانی
193/602؛ ~ در احرام 105/236؛ ~ در تقصیر
237/751؛ ~ در حــج نــیابتی 86/183؛ ~ در
حلق یـا تـقصیر303/927؛ ~ در طـواف ٬172
172/525 ٬172/524؛ ~ در قربانی 293/885؛
~ قضای روز نامشخص در رمی 333/1027؛
~ مــنوب عـنه در حـج 87/187؛ ~ نـایب در
طــواف نســا 319/981؛ ~ نــایب در قـربانی
.293/885٬82/168؛ ~ نکـــــردن در حــــج
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.87/186
وادی عقیق  Åمیقات
وادی محسر
دعــــا در ~ 276/824؛ کــــفاره خـــروج از
~268/817؛ هروله در ~.276/824
وارث
اختلاف ~ در وصیت به حج 72/141؛ استقرار
حج مستطیع بر ~42/43؛ تأمین هزینه حج میت
از سوی ~71/137؛ ضمانت ~ در حج مـیت
52/76؛ ضــمانت ~ در هـزینه حـج 70/134؛
قضای روزههای بدل قـربانی بـر ~301/919؛
نیابت در حج بر ~77/149٬76/145؛ وظیفه ~
در حج میت 72/140؛ واـگذاری نوبت حج میت
با رضایت ~54/82؛ وجوب حج بر ~مستطیع
67/125؛ وجوب حج میت بر ~52/76؛ هزینه
حج از مال ~.72/141
واردین به مکه 60/106
واـکسن 155/454
وجوهات شرعی 51/75 ٬46/52
وحدانیت خدا
شهادت به ~ .231/747
وحدت مسلمانان .349/1071
وحشی  Åحیوانات
وداع مکه
دعای ~ 367؛ طواف ~ .366
وسواسی  Åطواف
وصیت به حج 67/124
اختلاف وارثان میت در ~72/141؛ اسـتطاعت
موصی پس از ~80/161؛ عمل به ~68/127؛
ـکفایت مال در ~72 ٬71/140؛ وجوب حج بـا
~ .27
وصی
ضـمانت ~ در مـال تـلف شـده حـج 70/137؛
نیابت در حـج تـوسط ~ 77/149؛ ~مـعین در
حج .71/139
وضو
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اســتحباب ~ بــا شک در حــدث 176/543؛
تــقصیر بــدون ~179/549؛ سـعی بـدون ~
179/549؛ شک در ~175/539؛ طواف با ~ی
باطل 179/549؛ طواف بدون ~.179/549
وطن  Åاحرام  ٬طواف و قربانی
وقوف
تبدیل حج بی ~ به عمره مفرده271/823؛ ترک
~ 271/823٬258/808؛ توجه بـه خـدا در ~
259/811؛ جــــهل بـــه حکــم در تــرک ~
272/823؛ خواب بودن در زمان ~256/801؛
ذـکر خدا در ~259/811؛ صحت حج بدون ~
271/823؛ طهارت در ~259/811؛ غسـل در
~ 259/811؛ قـــرائت ســوره تــوحید در ~
259/811؛ قربانی گوسفند با ترک ~271/823؛
ـکفاره ترک ~272/823؛ کوتاهی در تقدم اعمال
حج بر ~.241/768
وقوف اختیاری
ترک عمدی ~مشعر یا عرفات 272/823؛ ترک
~ عرفات 272/823؛ ترک ~مشعر٬272/823
273/823 ٬273/823؛ وقت ~٬270/822
.270/823
وقوف اضطراری
تــرک عــمدی ~258/807؛ تـرک ~ عـرفات
273/823 ٬272/823؛ حکم حج بـا ~ در روز
273/823؛ حکــم حــج بــا ~مشـعر در شب
273/823؛ فــــرامـــوشی ~ 258/808؛ وقت
~270/822 ٬258/806؛ وقت ~ در عـــرفات
257/802؛ وقت ~ مـــعذور 270/822؛ ~ در
روز273/823؛ ~ معذور در عرفات .258/806
وقوف به عرفات 255 ٬29
اقســــام ~270/823؛ بــیهوشی در زمــان ~
256/801؛ تأخیر ~256/798؛ ترک اعمال حج
پس از ~258/809؛ ترک عمدی ~٬257/802
271/823؛ تــــــرک ~273/823 ٬256/800؛
دعـاهای ~٬264 ٬263 ٬262 ٬261 ٬260/811
265؛ راه رفتن در ~255/795؛ رکن بـودن ~
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256/800؛ قصد قربت در ~255/794؛ مراد از
~ 255/795؛ مستحبات ~259/811؛ ملاـک ~
256/800؛ وقت وقـوف اخـتیاری بـه عـرفات
256/797؛ وقت ~255/797 ٬168/511؛
وقوف اجـمالی در عـرفات 256/799؛ وقـوف
پیاده در عرفات 255/795؛ وقوف خوابـیده در
عرفات 255/795؛ وقوف در سمت پایین کـوه
عرفات 259/811؛ وقوف در سمت چپ کـوه
عرفات 259/811؛ وقـوف سـواره در عـرفات
255/795؛ وقوف نشسته در عرفات .255/795
وقوف در مشعر 267 ٬29
اقسام ~270/823 ٬270/822؛ تبدیل حـج بـه
عمره مفرده با ترک ~273/823؛ ترک ~با عذر
شرعی 271/823؛ تـرک عـمدی ~٬268/815
271/823 ٬269/820؛ ترک وقوف اختیاری در
مشعر 273 ٬272/823؛ حـج بـی ~273/823؛
حکم حج با وقـوف اضـطراری مشـعر در شب
273/823؛ حکم حـج بـا وقـوف روز دهـم در
مشــــعر269/821؛ رکـــن بــودن ٬267/814
268/815؛ ریا در ~268/814؛ قصد قربت در
~ 268/814؛ مســتحبات ~٬275 ٬274/824
276؛ وجوب وقوف بـین الطـلوعین در مشـعر
268/815 ٬267/814؛ وقـوف زنـان در مشـعر
83/172؛ وقوف معذور در مشعر268/818؛ ~
از طلوع فجر تا آفتاب .267/814
وقوف در منا 29
نیز  Åمنا
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وقوفین )وقوف در عرفات و مشعر(
خروج معذور از ~ از احرام  ٬بـا قـربانی نـایب
346/1064؛ شرایط محصوریت با ناتوانی از ~
341/1050؛ شرایط مصدودیت با ناتوانی از ~
.341/1050
وکالت  Åتقصیر ٬حلق و قربانی
وکیل  Åحج نیابتی و قربانی
هدیه حج 55/91
هروله  Åسعی و وادی محسر
هزینه حج  Åحج
هفتم ذیالحجه .298/907 ٬906
ِهل
اجتناب از ~ در احرام .132/332
همسر
التذاذ مـرد غـیر ُمـحرم از ~ ُمـحرم 129/316؛
حرجی بودن حج زن برای ~50/70؛ بـوسیدن
~ ُمـــــحرم 129/317؛ لمس ~ در احــــرام
128/313 ٬128/312؛ نگاه شـهوانـی بـه ~ در
احرام 127/309؛ واـگذاری نوبت حج زن به ~
50/68؛ وعده حج شوهر به ~ .50/69
همیان
استفاده از ~دوخته در احرام 142/382
یائسگی
~ زن پس از پنجاه سال 183/562؛ ~ زن سیده
.183/562
یلملم  Åمیقات

