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: ىلعات اهللل قا

(2). 

لليل وار هالنا عدب ىنثألوار ذكالآن احلكيم رالق قيبعن تإ

 كثرية، ويعلن عن كوامن مجة، منها ما يلي: يوحي مبعان

لليل زائدًا النهار يساوي: واحد اليوم، ا أنح اضلوا من

والقرآن احلكيم يريد أن ينقلنا من هذا األمر الواضح إىل أمر قد 

وهو: أن الذكر زائدًا األنثى يساوي: واحد  ضلبعالى عفى خي

 اإلنسان.

م، يوالد ن واحمعًا يشكال ارنهالو يلللا نأ مافكه: ليوع

                                                           

 .3-1ة الليل: روس (1)



 22 

ومع فقد أحدهما مل يكن عندنا واحد باسم اليوم، فكذلك 

د اإلنسان، احو نكاليشا معالذكر واألنثى )الرجل واملرأة( 

 نسان.إلا: سمابد حاو امع فقد أحدهما أو حذفه مل يبق لدينو

احلكيم يريد عرب هذا التشاكل والتشابه املوجود  رآنقال نم إث

نقلنا إىل املشرتكات بني ي أنن اإلنسابني واحد اليوم وواحد 

 بهز مييت ليتفردي كل واحد من الواحدين، وبعض املميزات ا

 عضهما عن البعض اآلخر.ب

ة ادملاس وجلنافالليل والنهار يشرتكان يف ت : كارتشاملا أم

املعنى، فهما وقت وزمان وآن، وكذلك الرجل واملرأة، فإنهما و

، ميآدو ان وبشرنسإ مانى، فهيشرتكان يف اجلنس واملادة واملع

 ضح.واو وه

فالليل يتمّيز عن النهار يف الطبيعة واخلواص، ت: زاميملا ماوأ

نما طبيعة النهار بيإذ طبيعة الليل وخاصيته اهلدوء والسكون، 

ملرأة فإنهما يتميزان وال رجالك ذلوكلضياء، وا رنولاه تياصخو

طبيعة ا نمبيطفية، يف الطبيعة، فطبيعة املرأة الدقة والرقة والعا
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 الرجل القوة والصالبة والعقالنية، وهو أمر بديهي.

ز يتمييز واالختالف املوجود بني الطبيعة: التميلى الب عتيرتو

 .حاضوواالختالف يف الوظيفة أيضا. وهو 

هدوئه وعدم ضيائه للسكون واالستجمام  ةبيعطل لياللف

ر والسعي والراحة، بينما النهار لطبيعة نوره وضيائه للنشو

 .للعماو

والرجل، فاملرأة لطبيعتها الرقيقة والعاطفية  رأةامل ككذلو

ا موظيفة الرجل، بين ريغ هاعتبيط معتستدعي وظيفة متالئمة 

مة مع ئة متالوظيفدعي تيس الرجل لطبيعته الصلبة والعقالنية

طبيعته غري وظيفة املرأة، وطبيعي أنه عندما جتتمع الوظيفتان 

 ياة.حلبان سعد اإلنساتنظم األمور وي

أنه دين احلكمة والعدل، شّرع لكل من الرجل  مبا المساإلو

واملرأة وظائف خاصة تليق بطبيعة كل منهما، وذلك حبسب 

ر كثأ يةلمعلا تااسردال االختالف املوجود بينهما حيث أثبتت

 فرقًا بني الرجل واملرأة. نيبعس من
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املتميز  الم وظائف خاصة حبسب اجلانبساإلع ّرش ماوك

، فكذلك شّرع اإلسالم  ـ قلأة ـ وهو األراملالرجل ون م كلل

للمرأة والرجل وظيفة مشرتكة حبسب اجلانب املشرتك بينهما ـ 

ألكثر ـ، أي: حيث إنهما يشرتكان يف اإلنسانية جعلهما اوهو 

ض، العبادية منها والتوصلية، ائفرالو يفكللتمشرتَكني يف ا

 .وكذلك يف األجر والثواب

ض هي فريضة احلج، فقد ائفرالو يفالكتلا تلك لةمجمن و

فرض اهلل احلج على الرجل واملرأة بصورة مشرتكة وواحدة، 

بينهما لطبيعة اختالفهما ورعاية  تاجلزئيا عضب فتتلاخن وإ

 ة.أرملا الحل

أة كما هو واجب الرجل أيضا: أن تعرف رامل اجبومن و

احلج وهو الغالب، أم مسائل حجها، سواء املسائل املشرتكة من 

 انبيل اءج اباملسائل املختلفة اخلاصة بها وهي األقل، وهذا الكت

 جاحلم كاأحن م ذا املهم، لتكون املرأة املسلمة على بصريةه

 .ىلتعا هللاومعرفة مبسائله إن شاء 
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أن احلج جتمع مجاهريي عظيم، ومؤمتر  فىخيال وذا ه

تمع فيه إسالمي ضخم، ومنسك عبادي مجيل وطريف، جي

جنس وصنف، ومن ل ك منو ة،طقمنن من كل بلد ووسلمامل

 ..كل لغة ولسان

ى علي ادعبالا رهفينبغي للمرأة ـ كما للرجل ـ أن تؤدي دو

 نسأح ىعل ضًايسن وجه، وأن تقوم بدورها الرسالي أحأ

وحي الن م عةابلنا أهل البيت  فةقاث شربنك ذلورة، وص

: م الرسول الكريم آن احلكيم وجدهقرالن والسماء، وم

السالم، ثقافة احملبة والوئام، ثقافة التعارف و لملسا فةقاث

افة التشاور والتفاهم، ثق ،وناعلتاوف يوالتعايش، ثقافة التكال

ثقافة األخالق واآلداب، ثقافة الرقي اإلنساني والتقدم العلمي، 

فة الدنيا السعيدة الراغدة، واآلخرة احلميدة قا: ثدةوبكلمة واح

لناعمة، وإبالغه إىل مجيع املسلمني اآلمني حلج بيت اهلل ا

ع قيلبا مةأئو توافدين لزيارة الرسول الكريم ملاحلرام، وا

املوعظة و مةاحلكب لكوذ، من أهل بيته املعصومني 
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احلسنة، قال اهلل تعاىل: 

(2). 

ه: انبحس الوق

(1). 

 :جلزوع الوق

(1). 

لي العظيم، وبّلغ رسوله الكريم، ووفى أهل لعا اهللق صد

ن م النجعو، منيصوعاملبيت الرسول الطبيبني الطاهرين 

  رب العاملني.آمني م،تهريبسن ريائمسكني بواليتهم، والستامل

 
 الناشر                                                   

                                                           

 .33ة النساء: روس (1)

 .11-11ة الزمر: روس (2)

 .13ة احلجرات: روس (3)
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ني وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني العامل بر هلل دمحلا

 الطاهرين.

كان اإلسالم وال فرق يف وجوبه رأ نم نكر جحلا 

 هنأ  الصحيح عن اإلمام الباقر ربخلي اففة، رأملاو بني الرجل

الة، والزكاة، لصا لىاإلسالم على مخس: ع ينُب: لاق

 ومل يناد بشيء كما نودي  ،ةيالولوالصوم، واحلج، وا

احلج خمتصًا بالرجال، بل هو  وبوجن كوي الف (2)بالوالية

واجب يف العمر مرة، حتى على النساء الالتي يقدرن على احلج 

 ة مالية أيضًا، مع توفر باقي الشروط.اعطتاس نهلو ًايجسم

ة وعمومًا املرأة مستطيعة ماليًا، اتفلا تناك اذإ 

                                                           

 .1دعائم اإلسالم ح باب 11ص 2لكايف: جا (1)



 26 

ري قادرة على احلج جسميًا، ملرض أو كرب أو ما أشبه غ هاكنول

ذلك، وكانت يف يأس من قدرتها شخصًا على احلج يف املستقبل 

ا هرذعل از اإذ نعم، نيابة اهنع جحي نم ةبجب عليها استناو

 ومتكنت بعد ذلك من أن حتج بنفسها، ال جيب عليها احلج.

أو حصلت على  ااًلاملتزوجة متلك م ةأرملا تناك اذإ 

مال حبيث أصبحت به مستطيعة للحج، وجب عليها احلج وإن 

 ول معن ،شعاكان ذلك موجبًا لتحّرج زوجها من حيث أمور امل

ضييق عليها أيضًا تلوا ةوجزال رجحت حترج الزوج يؤدي إىل ناك

 مل جيب عليها احلج.

اليت هلا معيل يعيلها وينفق عليها  ةأرملل ناك اذإ 

ها للحج، وجب عليها أن حتج به، وال يشرتط إذن فييكل ما

 زوجها، أو أبيها يف ذلك.

ن كي ملو ،اهسفن ىهي اليت تنفق عل ةأرملا تناك اذإ 

ن حتج به، فإن كانت في ألكي ا مالهلهلا من يعيلها، وكان 

حبيث لو حّجت به ترجع إىل كفاية، وذلك بأن تتمكن بعد 
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ع يف ضيق وحرج من العيش، تق والالرجوع من إعاشة نفسها 

 وجب عليها احلج، وإال مل جيب عليها.

 لاومليت ليس هلا أحد يعيلها أا ةأرملل ناك ول 

فإن كان  ،اهسنف على ةفقنلل  منقولة، تستثمرهاريغ وأ ةلوقنم

اجملموع بقدر احلج، فال جيب عليها أن حتج به، لكن لو كان 

من حيث االستثمار لنفقتها  يًاافك بقدر احلج وزيادة وكان الزائد

وسد ما حتتاج إليها بعد رجوعها وجب عليها أن تستصفي من 

 .أمواهلا بقدر احلج وحتج به

 اًلما دحأمن لب تطة مال، لكن أرملل نكي مل ول 

مبقدار احلج، وجب عليها مطالبته ـ لو مل يكن معسرًا ـ وإجباره 

 واحلج به. ااهلم على الدفع إن كان مماطاًل واستالم
 

ة وحصلت على صداق يكفي ألن أرملا تجوزت اذإ 

حتج به، وجب عليها احلج، إال إذا صرفته يف تهيئة جهاز 

رفا، فإنه ال جيب عليها احلج عاتمك لذ نوكاثه ثاالعرس وأ
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 .ئذحين

زوجة الذي هو يف ذمة الزوج ـ لا قادص ناك اذإ 

باملؤخر أو الغائب ـ مبقدار حيصل به للزوجة  هعلي املصطلح

، فليس اهيلإ هئادأ ىلعاالستطاعة، فإذا كان الزوج غري قادر 

 كان ذاإا موأ ج،مطالبة زوجها به، وال جيب عليها احل للزوجة

قادرًا على أدائه ومل تكن املطالبة خالف شأن الزوجة فاألحوط 

 وجوبًا املطالبة واحلج به.

رأة كافيًا ألن حتج به، وكان الزوج ملا قاصد ناكا ذإ 

قادرًا على أدائه إليها، لكن مل يكن من شأن املرأة املطالبة، أو 

 وعق وإىل ؤدم أو ولكنه مؤّد لسوء الظن والنزاع بينهما، نكا

والطالق عندهما، فال جيب عليها مطالبته ومل جيب  ةقرفلا

 عليها احلج.

ار احلج، وكان الزوج قدمبة رأملا قادص ناك اذإ 

قادرًا على األداء، ومل يكن يف مطالبتها لـه أثر سوء، أو حرج 

 للزوج، وجب عليها املطالبة والذهاب إىل احلج.
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رأة كالرجل يكفيها عن َحجة ملل يلذبلا جحلا 

اإلسالم، مبعنى أنه إذا استطاعت بعد ذلك مل جيب عليها احلج 

 ة.ثاني

ة مال حتج به ال جيب عليها احلج، أرملل نكي مل ول 

ج حتلكن لو قال هلا أبوها، أو زوجها، أو واحد من ذويها: بأن 

 ىلإ باهذلاو لوعليه بذل مجيع مصارفها، وجب عليها القبو

 حلج إن كانت تثق بكالمه وبذله.ا

يصطحب ابنته، أو األخ أخته، أو  نأ بألا دارأ ول 

، أو الزوج زوجته للحج، وأن يقوم ببذل مجيع هأم ناالب

 خمارجها وجب عليها القبول والذهاب إىل احلج.

ن املال مبقدار بعض احلج، مل جيب م ةأرملل ناك ول 

ا من تثق بقوله وبذله: علّي بذل هل لاق ذاإ لكن ،جاحل ايهعل

 باقي مصارف حجك، وجب عليها القبول واحلج.
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ثاًل مااًل يسع احلج لفاطمة، م بنيز تنّيع ول 

وأوصت أن حتج به، أو نذرته هلا، فمتى ما ُسّلم املال إىل 

، ووجب عليها أن حتج به، نعم لو هفاطمة، وجب عليها قبول

مل جيب على فاطمة القبول، فإذا  جحلاب الملب انزيد مل تقيِّ

 رفضته مل جيب عليها احلج أيضًا.

أة مااًل يسع احلج، ومل مرال ثاًلم ةأرما تدهأ ول 

تقّيده باحلج، مل جيب على املرأة الثانية قبوهلا وال احلج بها، 

طيعة ووجب احلج عليها، وأما لو تلكن لو قبلته أصبحت مس

حلج، أو خّيرتها بني احلج وغريه به، ا رطشبها إليال ملا أهدت

 فإنه جيب عليها القبول وجيب عليها احلج به، إال أن يكون يف

 ة مّنة عليها فال جيب قبوهلا وال احلج بها.ديهلا

اًل يسع احلج وجعلته بني مجاعة ام بنيز تلذب ول 

 نود جمن النساء، فمن سبق منهن إىل املال وجب عليها احل

تركن أخذ املال مجيعًا، استقر احلج يف ذمتهن  نإواقي، لبا

 مجيعًا على حنو الوجوب الكفائي.
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ذمة زينب مثاًل بنذر وشبهه، أو  يف جاحل رقتسا ول 

باستطاعة ومل حتج حتى ذهب ماهلا، فلو بذل هلا أحد ما حتج 

 ول واحلج به.ببه وجب على زينب الق

واجب عليها ال لاج حلع انو رأةملاى لع لذبلاب بجي 

غريه، فلو كان عليها حج التمتع وبذل هلا حج اإلفراد مثاًل مل 

 العكس. كذاوجيب عليها القبول، 

ل بذلته هلا فاطمة، ويف الطريق امب بنيز تجح ول 

رة دتلف املال سقط عن زينب وجوب احلج، إال أن تكون قا

 جب.فيعلى االستمرار يف احلج من ماهلا 

ج البذلي على الباذل، فلو مل حلا يف يدهلا نمث 

 تبذل فاطمة لزينب مثن اهلدي، مل جيب احلج على زينب، إال

ون زينب قادرة على مثن اهلدي، فيجب عليها القبول تكن أ

 واحلج أيضًا.

لو حجت زينب بالبذل وارتكبت شيئًا من حمرمات 

 اإلحرام، وجب عليها الكفارة من ماهلا.
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أبيها ـ مثاًل ـ إرث يسع احلج،  نم بنيزل لصو ول 

بل ذهابها وبعد رجوعها، ق هاشتوكان عندها ما يكفيها معي

 وجب عليها احلج.

رثًا من زوجها يسع احلج، فإن إ ةمطاف تلصح ول 

ية كفا ممرًا لنفقتها حبيث تذهب وترجع إىل كان هلا شغاًل أو

، وإال بأن أرادت استثمار األموال لضمان جحلا يهاعل وجب

ل وامنفقتها مل جيب عليها احلج، نعم لو كان ما وصلها من األ

 يسع احلج واالستثمار معًا وجب عليها احلج أيضًا.

ش مع زوجها، وينفق الزوج عليها يعت يتلا ةأرملا 

ان كمها واأرح حتتاج إليه، فإن وصلها إرث من أحد ابقدر م

 يسع احلج، فهي مستطيعة، وجيب عليها احلج. رادقمب

على إرث يسع احلج، صارت  ةأرملا تلصح اذإ 

اليًا، فإن كانت مستطيعة جسميًا أيضًا حجت معة يمستط
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 بنفسها، وإال استنابت من حيج عنها.

اة أو املرأة أرضًا من أبيها ومل تكن تالف رثتوذا إ 

افق هلا معًا، مل جيب رامل فقةنج وحلاا يف هتانفق ّدسقيمتها حبيث ت

 فقرافق، نعم لو مل حتتج إىل مرامل اىلا إهاجتحعليها احلج مع 

 عت قيمة األرض حلجها وجب احلج عليها.وسو
 

ما للرجل كع االستطاعة للمرأة والفتاة ـ مجتت ال 

ااًل يفي للحج، لك ممت تنكا فلو ة،والفتى ـ مع الديون املالي

لحقوق لنة ومدي وأ ،ساللن يونةمد بالهيف قولكنها كانت 

فارات، حبيث لو أدته مل تقدر والكة لزكاس وااخلممن الشرعية 

على احلج، وجب عليها أداؤه دون احلج، نعم لو كانت قادرة 

على أداء الدين للناس عند حلول أجله، فاألقوى وجوب احلج 

كاة والكفارات لو استجازت يف لزواس مخلايف  كلذكو عليها،

التأخري مرجع تقليدها أو وكيله فأجاز هلا ذلك، نعم لو كان قد 
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ج عليها سابقًا قدمت احلج على الديون املتعلقة حلا قراست

 بالذمة، ولكنها تقدم الديون املتعلقة بالعني كالزكاة واخلمس.

حج، لل فيي اًلماستطاعت املرأة أن تستدين ا اإذ 

جيب عليها االستدانة، ولو أنها استدانت مل جيب عليها احلج ال

يستحب هلا  نعم، كذلبعد أيضًا حتى وإن متكنت من أدائه 

ي عن ِحجة اإلسالم، مبعنى أنها يكف ه الولكناحلج باالستدانة 

 إذا استطاعت بعد ذلك وجب عليها احلج.

 ىلعج حلأو ا رةج زوجته إىل العمالزورسل لو أ 

ه وهو ال خيّمس، وجب على الزوجة ختميس املال ثم نفقت

 العمرة أو احلج به.

البنك لتحج به، وحجت  يف ة مااًلرأملت اعأودإذا  

قبل حلول رأس سنتها اخلمسية فال مخس، ولكن لو حل عليها 

ميس املال ثم خت اليهعجب و، رأس سنتها اخلمسية ومل حتج بعُد

ي يضيفه البنك إليه فيجب على ح الذبرلميس اخت احلج به، أما

 كل حال.
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ا احلاج ـ إذا أمتت مناسك العمرة أو وكذ جة ـاحلا 

أموال غري خممسة، صح أعماهلا يف صورة اجلهل بج حلا

القصوري أو النسيان وعليها أداء اخلمس بعده، وأما مع العلم 

س مخلا تأديبطل طوافها وصالة طوافها، نعم إذا فوالعمد 

ت على إجازة الحقة لتأخري اخلمس ولتصرفاتها وحصل هدعب

 .ئذينح السابقة من املرجع أو وكيله، فال يبعد احلكم بالصحة

مس إال بعد أداء ع اخلتدف ومل أةاملرحجت إذا  

احلج، فالظاهر صحة احلج إذا كان إحرامها وهديها حالاًل، 

، أو جحلا لبس قمداء اخلولكن القبول الكامل متوقف على أ

 إجازة ولي اخلمس بالتأخري.

رأة حلّيها اليت حصلت عليه هدية أو امل باعتإذا  

اخلمسية، لتحج به، فال مخس فيه لو حجت  هانتس اشرتته أثناء

 قبل رأس سنتها، وإال وجب فيه اخلمس.
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 فخرجأة، للمرروريات احلياة ض نم ءيش ناك ول 

 فيما لو كربت ومل يكن مثاًل حللي، كاهاجاياحت واردعن م

متعارفًا التزين بها، أو هي مل تتزين بها ومل يكن من شأنها أن 

 متلكها، فإذا كانت مبقدار يفي للحج، وجب بيعها واحلج بها.

ثر من كت متلك من احللي ما قيمته أناك ةأرما نأ ول 

 هعم تلحص انهبشأ ليقي يللته حبستبدلو ايث شأنها، وكان حب

على مبلغ يسع احلج به أيضًا، وجب عليها استبدال ما هو أكثر 

املبلغ الزائد لو توفرت هلا بقية ب جاحلمن شأنها مبا يليق بشأنها و

 الشروط األخرى.

أة بيع ضرورياتها األولية، وال ما رملا ىلع بجي ال 

لك ذان إن كج للحاعة ستطل االمتلكه من حلي وجواهر ألج

عم إن كان أكثر من شأنها بقدر يسع احلج، ن ،اهنأش بسناي

 وجب عليها بيع الزائد على شأنها واحلج به.

لك ما يكفيها للحج، لكنها مت يتلا املوظفة ةأرملا 

ت للحج بال رخصة ذهب ث لوحبي اليعطى هلا رخصة لفرتة احلج
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مل وظيفة، المتوقفا على  يشهاان ع، وكعن وظيفتها ُفصلت

 يل احلج عليها حينئذ، وإال وجب.تعج بجي

 جهاول زام من ـأن تأخذ ـ قهرًا  ةجوزلل زوجي ال 

 تصبح مستطيعة بذلك، وكذلك العكس، وهكذا ، والهب جحتو

ال جيوز للبنت أن تأخذ ـ جربًا ـ من مال والدها، أو والدتها 

 دلاولاوحتج به، وال تصبح مستطيعة بذلك، كما ال جيب على 

 دة البذل هلا. وكذلك العكس، فال يستطيع الوالد والوال الوال

لبذل برضاية ا انك اإذ إالضًا، يت أنبوال مال الولدمن  الدةالو

 .الباذل

االستطاعة للحج، وجب عليها  ةجوزلل لصح اذإ 

وذلك ألن إذن الزوج ليس  احلج وإن مل يأذن هلا زوجها،

جب عليها و وكذا لو ،جبحج الوالل ةجلزوا باهشرطًا يف ذ

احلج بالنذر املضّيق ـ مع صحة النذر بأن كان مثاًل بإذن الزوج ـ 

 .لفساد حجها السابقا يهعلأو وجب 
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 وهو سالمج منع زوجته عن ِحجة اإلوزلحيق ل ال 

 ج الواجب.احل

أن حتج ندبًا، أو واجبًا موسعًا،  ةجوزلا تدارأ ول 

لزوج، فللزوج احلق يف أن مينعها ها بإذن احججواز  طاشرت

عند  اذهحلق االستمتاع أو مل يكن. ) ايفانم ناك ءاوسعنه، 

 (. احلالر ازيشريلا اإلمام

 ىعل ـ قحلا زوجلفل 

 االستمتاع. قحل ًايفانم نكط ـ أن مينعها وإن مل يوحاأل

 عدتها يف عُدب طالقًا رجعيًا وهي ةقلطملا ةجوزلا 

الرجعية، حكمها بالنسبة إىل احلج الواجب واملستحب حكم 

الزوجة مع زوجها، وذلك ألنها يف حكم الزوجة، وليس 

عدة  ، أواةلوفا دةع كذلك لو انتهت عدتها، أو كانت يف

 عدة الفسخ. يف وأ ،يعجرلا غري نبائلق االطال

 ة دون إذن الزوج وكسب رضاهجوزلا ترفاس اذإ 

ة املكرمة، للقيام بأعمال العمرة واحلج املستحبني، فال مك إىل
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 ا سفر معصية تتمذه سفرها نوتصح عمرتها وال حّجها، ويك

 الصالة فيه.

ـ  رفوأرادت الس ها احلجيوجب عل يتلوجة ازلا 

حمرم أو رحم معها ـ مع أول رحلة من الرحالت املتعددة  دولوج

نع مع وجود احلرج ملازوج للز وجيوكلها قبل تضيق الوقت، فال 

 أو الضرر للزوجة يف عدم سفرها مع الرحلة األوىل، وإال جاز.

ما لو توفر يف ـ ةأملرا ب احلج علىوجو يف طرتشي ال 

هلا كل شرائط وجوب احلج ـ وجود زوجها أو أحد حمارمها 

طمئنان يلزم الا دمع معها، مع االطمئنان على نفسها، نعم مع

 عم افرست وأ، أمني وإن مل يكن من حمارمها ناع إنسم رأن تساف

 .هإلي طمئنتالت نسائية، أو ما أشبه ذلك مما مح

بها أحد يف احلج، صحي نأ ىلإ ةأرملا تجاتحا ول 

وكان ذلك يتطلب نفقة وأجرة، وجب على املرأة إعطاء أجرته 

جرته أ على دفع ةليام رةقدودفع نفقته، فإن مل يكن هلا م
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 وتأمني نفقته سقط عنها احلج لعدم االستطاعة.

رة احتياج املرأة للمرافق مع عدم وجود ما وص يف 

له  لذعليه باحلج، أو ب هأو غري وتنفقه عليه، لو تربع املرافق ه

 ليحج معها وجب على املرأة املذكورة احلج أيضًا. لذبا

وكذا االبن ـ احلج بدون إذن  ـ تنبلا ترذن ول 

أبيها، أو الزوجة بدون إذن زوجها، كان النذر صحيحًا، 

ل نعم لألب والزوج حّل النذر، ومع احل ووجب العمل به.

ذري نلاج حلاجيوز  الينئذ مع النهي من الزوج حو، جيبال

 ا، ومع نهي األب ال جيوز إذا كان موجبًا ألذاه.قلطم

احلج، ثم تزوجت، فعليها احلج  ترذن ةاتف نأ ول 

وفاًء بنذرها، إذا مل ينهها الزوج، أو حيّل نذرها، أو نافى حقه 

، روالصض ب، وإال سقط احلج عنها وجوبًا يف بعجالوا

 ازًا يف بعض صور أخرى.ووج

أة للحج، ثم نذرت ما يتنافى مع رملا تعاطتسا ول 
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 احلج. هاليع جباحلج، مل ينعقد نذرها، وو

حجة اإلسالم يف سنتها، ثم  ةأرملا ترذن ول 

استطاعت يف تلك السنة للحج أيضًا، أو استطاعت للحج ثم 

ناوية: حجة ، السنة لكد يف تحاو جح أهازأج ،ًاأيض نذرته

 اإلسالم الذي نذرته.

 ميف يو زيارة اإلمام احلسني  ةأرملا ترذن ول 

 اهراحنل نذ ج،حلل بعد ذلك كل سنة، ثم استطاعت نرفة مع

كل نذر  محك نيكو ذلككا احلج، وعليهوجب نة وتلك الس يف

كنها اجلمع بني ان ال ميكنذرته قبل االستطاعة ثم استطاعت و

 النذر واحلج، فإنه ينحل نذرها وجيب عليها احلج.

ت شرائط النيابة من: اإلسالم، عمج يتلا ةأرملا 

 نع ةمذلاميان، والعقل، والبلوغ على األحوط، وفراغ واإل

حتج نيابة عن امرأة أو رجل آخر،  سالم، يصح هلا أنإلا ةجح

اًل ـ أحد بأن حيجوا عنه بعد موته، صح البنته أو مثوصى ـ أ فلو
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 زوجته احلج نيابة عنه.

ج نيابة، اإلتيان مبا باحل رأة اليت تأتيملاعلى  بجي 

 ج، ووصفه كتعيني الطريق حلانوع  نم اشرتط عليها

 وامليقات مثاًل.

اليت حتج نيابة، زيارة قرب النيب  املرأة ىلجيب ع ال 

 البقيع  ةمئبور أقو كةشاهد واملساجد يف مملايارة زو 

 دينة، إال إذا اشرتط عليها ذلك ولو شرطًا ارتكازيًا.املو

ـ رجاًل كان أو لى من استطاع ماليًا ع ةبانتسالا بجت 

ـ وذلك  اًلثم ـ ضرمل ًاسميج كن من احلجيتم ن ملولك امرأة ـ

 فيما لو كان مأيوسًا من الشفاء وحصول القدرة اجلسمية.

تستنيب رجاًل ليحج عنها، كما  نأ ةأرملل زوجي 

 .ة لتحج عنها، وجيوز العكس أيضًاأرمنيب اتستجيوز هلا أن 

جع ربق فتوى منه طوب عناملعن  جحلا نايتإ بجي 

ائب نفسه من حيث كونه رجاًل نلا ةفيسه، وحبسب وظفب نئلناا

 .أو امرأة، ال املنوب عنه
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 اليت حتج نيابة عن غريها أن تأتي ةأرملا ىلع بجي 

عمال حتى طواف النساء بقصد املنوب عنه، فيجب إذن: باأل

، ةذهنيلا ةراشإلاب ولومرأة ـ ا وأ ناك الجر ـتعيني املنوب عنه 

 كأن تنوي عمن ُبذل عنه املال.

حتج نيابة عن غريها، ال جيب عليها  يتلرأة املا 

 التلفظ بالنيابة، بل ال حاجة إىل اإلخطار، وإمنا يكفي الداعي.

ّدت املرأة اليت حتج نيابة بعض أعمال احلج أ ول 

ذا كان ذلك رياًء، ال تفرغ ذمة املنوب عنه، وال تستحق األجرة إ

ة، وتستحق سبة بالنذموجبًا لبطالن احلج، وإال فتفرغ الم

 يل.لتكمها اوعلياألجرة بالنسبة، 

 وأ ناك اًلرج بئاالن يابة فراغ ذمةنلا جح يف طرتشي 

جة اإلسالم، فيجوز لغري املستطيع ـ إذا مل يكن ح عنة امرأ

 احلج مستقرًا يف ذمته ـ أن يصري نائبًا.

 بأسال  ُد ــ وهي اليت مل حتج بع ةرورَصلا ةأرملا 

بًا املنع من وجو طوألحا معن، ا عن رجل أو امرأةتهاستنابب
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 عند اإلمام اذه. )ةرصرولل اجرلن اعالصرورة  رأةة املتناباس

 (.ازي الراحل ريالش

ألوىل املنع من األحوط فا

 رجل الصرورة.استنابة املرأة الصرورة عن ال

ـ عمى ألاذار كعألحوط لذوي األا ىلع زوجي ال 

كان أو امرأة ـ االستنابة من أحد فيما يتعذر عليهم، لكن  اًلرج

، جاز له أن اأو احلج أو فيهم ةرمعلا يف ًابئالو أصبح ذو العذر ن

 لرمي.كاعليه  هويستنيب فيما ال يقدر 

عن غريها أن تستنيب  رأة اليت حتج نيابةمللجيوز  ال 

يف مواقع  اجح كلغريها يف بعض أعمال احلج، إال فيما جيوز ل

 الضرورة.

ن وكت حتج نيابة عن غريها أن يتلا ةأرملل دبال 

رشاد معلم، كما أنه إبأعمال احلج وأحكامه وإن كان ب ةفعار

هذا عند اإلمام ) ا.هلمة عحوثوق بصلا وأ، تهاعدالالبد من 

 (.لراحل الشريازي ا
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ولالعتماد طوحى األفعل ،

 صحة وجه.ل العلى أص

رأة احلج الذي تأتي به نيابة عن ملا أفسدت ول 

 غريها، وجب عليها القضاء يف العام املقبل.

ريها غ ستنابةا رأة اليت استنيبت للحج،مللجيوز  ال 

يض إليها يف ذلك، جاز هلا له، نعم مع اإلذن الصريح، أو التفو

 االستنابة.

لسن عن إكمال طوافها ا يفة الكبري ةأرملا تزجع ول 

 نكبنفسها، وجب محلها، أو استئجار من حيملها، فإن مل مي

 عنها. اوبانتاس كلذ

ج حلأة ماليًا ومل تتمكن من ارملا تعاطتسا ول 

االستنابة وجب عليها االستنابة، وإن مل تتمكن من  ًاجسمي

أيضًا، سقط عنها وجوب احلج، لكن لو كان احلج مستقرًا يف 

 وماتت، وجب القضاء عنها.ا تهذم

د ـ حاو من رأكث نعحب تاحلج املس يف ةباينلا حصت 
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 نيدلاولاو عصومني ملا نع ةباينلاكامرأة ـ  وأ ناك الجر

موات، وال تصح يف الواجب، ويصح أن يأتي باحلج ألاو

تعاىل أن جيعل ثوابه  من اهلل بلعن نفسه ثم يط املستحب

 للمجموع وإن كان ال يبعد أفضلية النيابة.

من النيابة على األظهر،  ءزج ءاسنلا فاوط 

 .ابة قبل اإلتيان بهيفالتنتهي الن

وصالته، أو لصالته فقط ـ رجاًل ف للطواب ائنلا 

حرام، أو بدون اإلتيان به حال اإل هل جيوز ـ ةكان أو امرأ

أو نساء، أو عمرة  ةرف زيااوطيكون ن أ نياإلحرام، وال فرق ب

 متتع أو إفراد.

رأة اليت حتج نيابة عن غريها قبل إمتام مللجيوز  ال 

جيوز بعد إمتام و ،اهغريل وأا األعمال أن تأتي بعمرة مفردة لنفسه

 األعمال.

ا لو ماتت بعد ي باحلج نيابة عن غريهتأت يتلا ةأرملا 

أ ذلك عنها وعن املنوب عنه، وال جزأ م،اإلحرام ودخول احلر
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 حاجة حلج آخر، وإذا ماتت قبل اإلحرام أو قبل دخول احلرم مل

وع فرنوب عنه، على تأمل يف بعض ملا عن الو انهع كزئ ذلجي

 (.لة. )هذا عند اإلمام الشريازي الراحل سأامل

حة وجه إذا ماتت للصف

 بعد اإلحرام وقبل دخول احلرم.

اليت  ء، سواًاياملرأة احلامل للحج مال تعااستط اذإ 

دنا وقت والدتها أم ال، وكانت ختاف خوفًا عقالئيًا على محلها 

عليها  بجي ملأو على نفسها من التلف أو الضعف املفرط، 

 ةيبقيت االستطاعة املالية للسنة اآلتاحلج يف تلك السنة، فإذا 

 ذرها وجب أن حتج، وإال فال.ع عوارتف

املرأة ماليًا للحج، وكانت مرضعًا أو  تعااستط اذإ 

أو طفلة وخافت على نفسها أو على رضيعها أو  لفًا لطنضاح

ف عضلأو ا عالضيا أوف لتلمن ا ًايالطفل أو الطفلة خوفًا عقالئ

ها احلج تلك السنة ومل يستقر عليها احلج، املفرط، مل جيب علي
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ع عذرها وجب فترية والاتال ةنعم لو بقيت االستطاعة املالية للسن

  فال.إالحلج، وا عليها

و أ ةمرضع تناتطيعة للحج ماليًا إذا كسملرأة املا 

 وأيعها و رضحاضنة وكانت ختاف خوفا عقالئيًا على نفسها أ

ج تلك السنة، سواء كانت ُامًا مل جيب عليها احل ،اهحمتضن

للرضيع أو احملتَضن، أم مستأجرة، أم متربعة للرضاعة أو 

أن الطفل بأجرة ممكنة أو بشيقوم  مناحلضانة، هذا إذا مل يكن 

بغري أجرة، نعم لو ارتفع عذرها وبقي املال وجب للسنة التالية 

 احلج عليها.

حلاضنة، ُامًا مرأة املستطيعة املرضعة أو الل تهيأ اذإ 

كانت أم ال، بأجرة أو بتربع، امرأة ترضع رضيعها، أو حتتضن 

حملتضن، أم ا ضيع أولرحمتَضنها ـ بأجرة كانت سواء من والد ا

الوالدة، أم من شخص آخر، أو من دون أجرة ـ وجب على 

و احملتضن أ يعرضتلك املستطيعة املرضعة أو احلاضنة أن تدفع ال

 إليها وحتج.
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ذلك الرجل التهيؤ لإلحرام كو ةأرملل بحتسي 

ضًا ييستحب أوزائد، ر الالشعالة ذ األظفار، وإزخبالتنظيف، وأ

سل لإلحرام، ويكون قبله يف امليقات أو قبل امليقات، وهذا الُغ

 .اءفسن الغسل مستحب حتى ولو كانت املرأة حائضًا أو

 ،لسالرجل ـ من دون غ ة ـ أوأرملا تمرحأ اذإ 

 ا أن تغتسل، ثم بعد ذلك جتدد إحرامها.هل باستح

أداء  عدالرجل اإلحرام ب كلحب للمرأة وكذتسي 

 هتنتا ذافإصالة، واألفضل أن يكون بعد أداء فريضة الظهر، ال

ى حممد علالصالة، فلتحمد اهلل تعاىل ولتثن عليه ثم تصلي ن م

تعاىل هلل له ان حييشرتط احملرم أ وآله، وتقرأ الدعاء الذي فيه

نعه عدو( مض( أو ُصّد )أي: ّرمت: يأ) رأحص إن سهبث حيح

فائدته: اإلحالل واخلروج . وو احلجأ ومل تستطع إكمال العمرة

ان بأحكامهما ـ على يتمع اإل ّدمن اإلحرام عند اإلحصار أو الص

ري شرتاط أي لفظ دل عليه ولو بغالا يفي كفيواألحوط وجوبًا ـ 
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العربية، وبدون الدعاء املذكور، بل وغريه من األدعية، 

 والتكفي النية فيه.

 ممن علينأن جتألك اللهم إني أس»اط هو: رتشاء االعدو

مما « لدار اآلخرةواك جهو كلغي بذتباه قول إىل كل بتجاسا

 هو مذكور يف املناسك، ثم تنوي نية اإلحرام.

باللسان بأن تقول  ب هلا إظهار نية اإلحرامتحيس 

اهلل تعاىل( ثم تقرأ التلبية اليت  بًة إىلرمرة التمتع ُقمثاًل: )ُاحرم لُع

ي: هو (2)بها ينعقد اإلحرام، مرة واحدة

 .خرية احتياط استحبابي.ألالبيك( )و 

 بنيثو ذلك الرجل اإلحرام يفكو ةأرملل بحتسي 

 أبيضني منسوجني من قطن.

تنوي اإلحرام يف مالبسها العادية من ة أن أرفي املكي 

                                                           

 ى ما هو مذكور يف املناسك.علة واحدة وجوبا، وتكرار التلبية مستحب رم  (1)
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 وال همابسلها يجيب عل ه الفإن داء،دون تعيني لإلزار والر

 الدشداشة والسروال مثاًل، نعم يستحب هلا إضافة يف يينهماتع

ط ر فوق ثيابها أو حتتها، وال يشرتإىل مالبسها لبس رداء وإزا

 امة لبسهما.تداس

إلحرام ـ لو أرادت املرأة لبسهما ـ ا يبوث يف طرتشي 

ون مما تصح الصالة فيها، كويف الثياب اليت حترم املرأة فيها أن ت

ى عنه يف الصالة، وال فعي ال يالذ نجستمل ايف ماإلحرا زفال جيو

اإلحرام يف املتخذ مما ال يؤكل  يف احلاكي للبشرة، كما ال جيوز

ام يف املغصوب وال املذّهب، وال يف رحإلا وزجي الو مه،حل

ما  ريراحلرير حتى للنساء، بل األحوط استحبابًا أن ال يلبسن احل

 هن حمرمات. نمد

صغر وال ألا دثاحل نمرام حإلا ة يفراهطلب اجت ال 

اجلنب واحلائض األكرب، فيجوز اإلحرام من غري املتوضي، ومن 

 أشبه. ماو ضةوالنفساء واملستحا

نجست ثياب املرأة اليت أحرمت فيها، ت اإذ 
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عل ذلك ففاألحوط هلا تبديل املتنجس أو تطهريه فورًا، وإذا مل ت

بدنها فال جيب عليها س ا تنّجإذأمثت وصّح إحرامها، وأما 

 املبادرة إىل تطهريه وإن كان أحوط.

ى علو بدن املرأة احملرمة جرح أو قرح، كان علىا إذ 

اجلبرية دم وال ميكن نزعها مع ضيق الوقت، جاز هلا أداء 

 األعمال على هذه احلالة.

 

 

تع: اإلحرام، وجيب أن يكون تممرة الع مالعأ ول منألا

 من امليقات.

إذا أرادت أن حترم، وكان و النفساء أ ضئاحلا ةأرملا 

 ىدحبإ مرحت أنمن مسجد الشجرة ـ مثاًل ـ فلها  امهاينبغي إحر

 طرق التالية:لا
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 مثاًل: تنذره من املدينة ،تاامليق لبحرام قإلا ذرتنن أ ـ1

ديد النية إذا مّرت جتا هل بستحتحرم منها، ويف ،نورةملا

 ت.ابامليق

اذاة الشرعية ارج مسجد الشجرة مراعية احملخ نم مرحت نأ ـ2

ت مقابل القبلة يكون امليقات عن قفو ذاللمسجد، وهي حبيث إ

، واألحوط استحبابًا مع ريثكعد البلاميينها أو يسارها، مع عدم 

 الدخولب زجتيااال حال من داخل املسجد يف ماإلمكان أن حتر

 خرى.أ نم جورخلاو بان بم

ياز اخل مسجد الشجرة وهي يف حال االجتد نم مرحت نأ ـ3

 يونباب أخرى، فتن م رجمنه، وذلك بأن تدخل من باب وخت

حال اجتيازها، وتليب مرة واحدة، وبها ينعقد  ماراإلح

 جد.سيف امل منهامكث بال اإلحرام، وذلك 

يت اليت يكون اقل املوك لطرق الثالثة جارية يفا ههذ 

 جد التنعيم.سم ل حتىمشياإلحرام منها يف املسجد، ف

 جرخان م مإلحراا اقلطماحلاج ـ و ـ ةجاحلل زوجي 
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حرام مبسجد إلا صتخي كما ال ،هتاذاحمبومسجد الشجرة 

 الشجرة بل يشمل الوادي أيضًا على األظهر.

ف يضأ ما لحاجة ـ وكذا احلاج ـ اإلحرام يفل زوجي 

ذلك يف بقية املواقيت، فال فرق يف كو شجرة،لا ىل مسجدإ

 جلديد.احلكم بني القديم وا

ول مسجد الشجرة، خة دضاملستحارأة للم جيوز 

وجيوز هلا املكث فيه واإلحرام منه، هذا يف االستحاضة القليلة، 

وكذا يف املتوسطة والكثرية إذا أتت بأغساهلا للصالة أو بالتيمم 

 هلا فيما إذا شق عليها االغتسال أو تعذر.

ت مسجد ائض أو النفساء دخلحلا ةأرملا نأ ول 

ها فوجئت بأنها ال نكلزها، ايتالشجرة لتحرم منه يف حال اج

 ورًاجع فن ترمن الباب األخرى، فعليها أ جواخلر عيطتست

يصح إحرامها فيما إذا و، هنم تلخدذي لب ابالن اموخترج 

إلحرام ولّبت، وإن مل حترم بعد، ا نت نوتكاأحرمت بأن 

 أمكنها أن حترم حال خروجها.
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حرام املرأة احلائض أو النفساء لو دخلت إ حيص 

ه جهاًل، أو نسيانًا، أو حياًء، وإن كانت نم أحرمتو داملسج

 آمثة بذلك يف صورة تقصريها.

ائض أو النفساء دخلت مسجد حلا ةأرملا نأ ول 

د عصيانًا وتوقفت فيه وأحرمت منه مع عمعلم و عنالشجرة 

إىل أنها فعلت حرامًا املكث فيه، فال يصح إحرامها، مضافًا 

ـ بعد التوبة واالستغفار ـ أن جتدد إحرامها  هاعلي جبي، فاكثهمب

 بإحدى الطرق الثالث املذكورة آنفًا.

ات بال يقاء املفسة احلائض أو النأرملا تزواجت ول 

عليها ف ،، أو جهال بامليقاتنًاو نسياأ ،ا باحلكمهنهاًل مج إحرام

 نه، وإن مل ميكنها ذلك رجعت إىل ماترجع للميقات وحترم م أن

 ،ميتنعلكا لحلى انفمن أد يضًالك أها ذها منه، وإن مل ميكننميك

 فمن مكانها، وكذلك احلكم لو نسيت التلبية. الإو
 

ـ املضطربة ـ الدم وهي يف امليقات،  ةأرملا تأر اذإ 
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ذه في ه، فقوف بعرفات أم الوالتعلم هل أنها تطهر قبل الو

بنية حج اإلفراد، وبعد إمتام  مرحت نأ نيب: ةريخم ونتكلصورة ا

ن ني أوباألحوط استحبابًا ـ  هووهذا  ـ احلج تأتي بعمرة مفردة

قصري، ثم اإلحالل سعي والتة عمرة التمتع، فتأتي بالنيرم بحت

 بل ق هوصالت ةروإدراك احلج، ثم تقضي طواف العم

 طواف احلج.

بأنها  تملعو ،قاتيامل يفهي ولدم ا ةأرملا تأر ول 

ية حج اإلفراد بنحترم  نأليها فعال تطهر قبل الوقوف بعرفات، 

 (.اإلمام الشريازي الراحل د هذا عن، )من أول األمر

هذه  وبًا يفوجاألحوط ف

 م بنية حج اإلفراد.رة أن حتورالص

اجة الدم يف امليقات، وعلمت بأنها احلت ا رأإذ 

تطهر قبل املوقف، فأحرمت لعمرة التمتع، وقبل املوقف بيوم 

متع وقّصرت، ثم رأت دمًا عمرة التطهرت فاغتسلت وأتت ب

استحاضة وصحت  هاعد كونيبفإن كان جمرد قطرات فال 
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وع عشرة أيام موز اجملاعمرتها، وإن تلوثت بالدم من جديد وجت

إن مل يتجاوز اجملموع عشرة أيام انكشف بطالن فكذلك، و

ته قبل طواف اليها إعادة الطواف وصعلته، فصالطوافها و

رت فأتت بأعمال العمرة ثم هأنها ط تتصور لووكذا  ج،احل

 طهر.ت نها ملبأعلمت 

اجة قبل اإلحرام بأنها ال تطهر قبل احلعلمت  لو 

تع، وجب عليها ومع ذلك نوت اإلحرام للتم اترفبعالوقوف 

تبديل نيتها إىل اإلفراد، واإلتيان حبج اإلفراد أواًل ثم إتيان عمرة 

 ج.احلة بعد ردمف

ات فبعدم طهرها قبل الوقوف بعر نتقيأ ليتا ةأرملا 

فراد، ولكنها طهرت قبل الوقوف بعرفات إلا جح ةبني رمتأحف

ي ففـ ج حربدون  ـ ل عمرة التمتعماأعب بزمان يسع هلا اإلتيان

صورة، يبطل إحرامها إن كانت قد أحرمت حلجة الهذه 

رة اإلمكان إىل امليقات لتحرم صو جع يفرت اإلسالم، وعليها أن

 ىلفإ ،اتقملياوع إىل الرجنها ميك مرة التمتع، فإن ملعه بنية نم
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 طة منه، وإن مل ميكنها ذلك أيضًا فإىل أدنى احللنقب قرأ

 نها.كاففي م النعيم، وإتكال

د اإلحرام ـ بعد النية ـ قراءة التلبية اقعنا يف بجاولا 

اليقظة من النوم،  قتو هامرة واحدة، ولكن يستحب تكرار

و لل عك دوعن وبعد كل صالة فريضة، وحني الركوب،

ند مالقاة الركب ويستحب اإلكثار منها عند عو ،طوبهو

و حائضًا أو نفساء، أنبًا م جاحملرن األسحار حتى ولو كا

يستحب عدم قطعها للمحرم يف عمرة التمتع حتى مشاهدة و

 ة. فعر ميو لج التمتع حتى زواح ة، ويفكم بيوت

 أو نفست بعد اإلحرام وقبل ةأرملا تضاح اذإ 

ا أن تنتظر وقت يهوجب عل، متى تطهرم مل تعلو لطوافا

وقف حبيث تستطيع الوقوف بعرفات، فإن طهرت قبل امل

 عّين عليها ذلك.ت ،ملوقفا كالطواف ودر

الوقوف بعرفات فلم  قترت وتظو انل ةوركذملا ةأرملا 
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تطهر، ختّيرت بني أن تبقى على عمرتها، فتأتي بالسعي 

والتقصري وخترج من إحرام عمرة التمتع، ثم حترم حلج التمتع 

اف طوا ـ رهطهبعد ـ سك احلج تقضي انمتام مإ من مكة، وبعد

ىل حج إ تهانيتقلب ن وبني أ، ته قبل طواف احلجصالعمرة وال

و أئض ااإلحرام إىل عرفات وهي حذلك ب بهفراد، فتذاإل

قية الوقوفات واملناسك، فإذا طهرت اغتسلت بب يتأتوء، انفس

 يم تأتث ،الطهارةب شرتطةاملج احل سكامنية بقوتوضأت وأتت ب

 بعمرة مفردة. لكذ دبع

ر تطه ا البأنهت من أول األمر ملعلو  ذكورةملا ةأرملا 

ىل حج اإلفراد، إ دلتعا أن هيلع بجوت، اعرفب فوقولقبل ا

إىل عرفات وتأتي ببقية الوقوفات  اماإلحر لكفتذهب بذ

يه ف طواملناسك، فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت وأتت مبا يشرت

و ولكن ل ،رة من مناسك احلج، ثم تأتي بعده بعمرة مفردةاهطال

 .طهرت قبل املوقف ووسعها الوقت أتت بفرضها من التمتع

عمرة فطرقها الدم، فاعتقدت أنه للاملرأة  تذا أحرمإ 
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دم حيض وال تطهر منه حتى الوقوف، فغريت نيتها وعدلت إىل 

حج اإلفراد، ثم انكشف هلا أنه دم استحاضة، وجب عليها أن 

ل عمرتها مع رعاية وظيفة ا األوىل وتؤدي أعماهتإىل ني عترج

 املستحاضة.

 حتى ت احلاجة بأعمال العمرة للحيض،أذا مل تإ 

إىل عرفات ليلة التاسع، ويف اليوم التاسع طهرت ومل ت هبذ

تتمكن من الرجوع إىل مكة ألداء أعمال العمرة، انقلب حجها 

 إفرادًا وأتت بعمرة بعده.

عمرة التمتع، أو اجة احملرمة ليض احلاحل قرطإذا  

جاءها النفاس، ومل تستطع بعد الطهر أن تغتسل ألداء أعمال 

اء، أو لضيق الوقت، أو ألنه يضرها، املد جوم ودعمرتها لع

وجب عليها أن تتيمم بدل الغسل ثم تتوضأ، وإن تعذر الوضوء 

ة جاتيممت بدل الوضوء أيضا، وأتت بأعمال العمرة وال ح

 ابة.نتلالس
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أو نفست حني الطواف ومل تكمل  ةأرملا تضاح اذإ 

أو ثالثة أشواط، أو يف أثناء  نيوطش أربعة أشواط، بل شوطًا أو

الشوط الرابع، فعندئذ تقطع طوافها وخترج من املسجد احلرام 

فورًا، ثم تنتظر فإن طهرت قبل الوقوف بعرفات اغتسلت 

 ريتقصلوا عيسال مالة ثبالطواف كاماًل والص تأت وأتضووت

ت، ثم حترم حلج التمتع وتدرك الوقوفات وبقية مناسك ّلحأو

 .احلج

لو انتظرت وقت الوقوف بعرفات فلم  ةروكذملا ةأرملا 

إىل اإلفراد ـ كما تقدم ـ )هذا عند اإلمام  هاقلب حجانتطهر، 

 (.راحل الريازي لشا

ىن تبقأ نيّير بتخت هاإنف 

لى عمرتها، فتسعى وتقّصر وحتّل، ثم حترم حلج التمتع من ع

 مرةالع فطواا د طهرهبعي قضتج حلمناسك اام د إمتوبع مكة،

صالته قبل طواف احلج، وبني أن تقلب حّجها إىل حج و

ك اإلحرام إىل عرفات وتأتي بالوقوفات ذلتذهب بف ،اإلفراد
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 كمبناس تتوأ ومناسك منى، فإذا طهرت اغتسلت وتوضأت

 أتي بعمرة مفردة.ت ثم، ملةاكة كم

فست وقد مت هلا أربعة ن أو ةأرامل تضاح اذإ 

أشواط، قطعت طوافها وخرجت من املسجد احلرام فورًا، 

ن طهرت قبل املوقف إم ث ،تحّلوأ ريصوالتق يعوأتت بالس

 الطواف ة منباقيط الاغتسلت وتوضأت وأتت باألشوا

حينئذ ا هلط قبل املوقف، فاألحو رهطت ملإن وة، الصوال

اف والصالة قبل طوواط الأشاالستنابة لقضاء ما فاتها من 

ف بل طواق قضيه بنفسها بعد الطهرت ات، ثمرفاخلروج إىل ع

 (.راحل الريازي لشاحلج، )هذا عند اإلمام ا

ب أنها خمرية بني قراألف

ة قبل الف والصوان أشواط الطاالستنابة لقضاء ما بقي م

خروجها للموقف، وبني أن تقضيه بنفسها بعد الطهر قبل 

 .ف احلجواط

سلت وأتت بطوافها وركعتيه، تغاف مدطع القنا اذإ 
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  يبعدفالثم رأت قطرات من الدم فقط، ومل تتلوث من جديد، 

 ضر بعمرتها.ي ملو لة،يونه استحاضة قلك

 هاأو جاء، فلم يأتها احليض بوبحلا تلمعتسا اذإ 

 مارأت د أوقطرات من الدم، ا ن جاءهلكفحبسته بعالج، 

و أ قليلة ة،الستحاضا و حبكمفه ،مايمتقطعا مل يستمر ثالثة أ

 املستحاضة وتأتي مبا عليها. عمل عملتمتوسطة أو كثرية، 

سلت وأتت بطوافها وركعتيه، تغاف مدطع القنا اذإ 

ن ال بصورة قطرات فقط، بل تلّوثت لكيد ن جدم الدم تأرثم 

به، فإن كان يسعها الوقت للوقوف، انتظرت فإن طهرت قبل 

تخلل بينهما مللطهر ااو الدمنين ا رأته مجمموع م أن يتجاوز

عشرة أيام، فاجملموع حيض، وعليها أن تغتسل للحيض وتعيد 

نكشف صحة اة أيام راوز اجملموع عشجت إنو يه،تالطواف وركع

 تت به، النكشاف كون الدم اجلديد استحاضة.ما أ

ملذكورة اليت تلوثت بالدم من جديد إن مل ااملرأة  

لوقوف، ومل ميكنها االنتظار لتبّين احلال، ل تقولاا يسعه
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استنابت على األحوط للطواف وركعتيه، وأحرمت للحج من 

قبل جتاوز  تفإن طهر دركت الوقوفات،وأم رااحلملسجد ا خارج

يه قبل طواف احلج، عتاف وركطوموع عشرة أيام قضت الاجمل

 (.)هذا عند اإلمام الشريازي الراحل 

إذا مل ميكنها االنتظار ف

تنابة للطواف وركعتيه سبني اال ألقرب أنها خمريةل فاحلاالتبّين 

قبل خروجها للموقف، وبني أن تقضيه بنفسها بعد الطهر قبل 

احلج إن طهرت قبل جتاوز اجملموع عشرة أيام، وإن جتاوز طواف 

 اجملموع عشرة أيام انكشف صحة أعماهلا فال شيء عليها.

أن ب متعلثم  املرأة بأعمال عمرة التمتعت تأ اذإ 

طوافها كان باطاًل، والحظت نفسها فإذا هي حائض أو نفساء، 

ما فإن طهرت قبل الوقوف طافت وصلت، وإال استنابت هل

الطهر قبل طواف د عب امتهعلى األحوط قبل املوقف، ثم قض

 (.احلج، )هذا عند اإلمام الشريازي الراحل 

بني االستنابة  لتخيريفا
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 واف احلج.طها قبل روبني القضاء بنفسها بعد طه

كمال الطواف احليض أو النفاس بعد إ ةأرملا ءاج اذإ 

م فورًا، وأتت بالسعي ارحلا دجسملا نموقبل الصالة، خرجت 

والتقصري وأحلت، فإن طهرت قبل املوقف اغتسلت وتوضأت 

وأتت بصالة الطواف، وإن مل تطهر استنابت على األحوط 

احلج، ف بل طواق للصالة، ثم قضت الصالة بنفسها بعد الطهر

 (.راحل الريازي لشام امإلاد )هذا عن

(): األقرب أنها إن مل ف

تطهر كانت خمرية بني االستنابة للصالة قبل املوقف، وبني 

 الطهر قبل طواف احلج.د سها بعنفالقضاء ب

أكملت أن  بعد نفاساحليض أو ال ةأرملا ءاج اذإ 

اف، فال إشكال فيما مضى من وطلا يتعرك تصّلو فطوالا

والتقصري وحتل،  عيلسباأتي ت يف وظيفتها، بل أعماهلا وال تغيري

إذ مل تشرتط الطهارة يف السعي والتقصري، ومل يكن املسعى من 
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 املسجد احلرام.

أن وختاف متع الت ةرعمعمال ألت مكأ يتلا ةأرملا 

اس وال تستطيع البقاء حتى تطهر ألعمال فنلا وأ يضحلا اهطرقي

ته والسعي وطواف صالاحلج وف مكة، فلها أن تقدم طوا

رم للحج وتأتي حتب أن وجيات، وفى الوقعلالته وصء النسا

 (.بذلك )هذا عند اإلمام الشريازي الراحل 

(ف :)بًا أن حترم جوحوط واأل

يض أو عليها إن مل يطرقها احل ةد إعاالو للحج ثم تأتي بذلك،

وط حكان األوإن منى اسك النفاس بعد إكمال الوقوفات ومن

 ا.تهعادإىل وألا

الدم فظنته حيضا ومل يسعها الوقت  ةملرأات أذا رإ 

بدلت حجها إفرادًا وبعد ما ذهبت ف ،فوقوللطهر قبل ال

تتم حجها  ليها أنعللوقوف انكشف أنه استحاضة، وجب 

 اإلفرادي وال شيء عليها سوى اإلتيان بعمرة مفردة بعده.

ة من احلبوب ملنع نزول الدم، دت املرأاذا استفإ 
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فصادف أيام عادتها أن نزل عليها الدم، أو رأت ترشحات 

ري هل يستمر ثالثة أيام حتى يكون ، وال تدصفراء احتملته دمًا

حيضًا، أم ال حتى يكون استحاضة؟ وجب عليها أن حتتاط 

 بأعمال تام أتيثالثة أ يستمر ملا إذم فابعدم دخول املسجد احلر

 وأدت ما عليها من الطواف وصالته. املستحاضة

املرأة يف العادة الشهرية ولكنها مل تعلم،  ذا كانتإ 

ل العمرة وبعد ذلك علمت به، وجب عليها أعما عيمجب توأت

الته بنفسها إن صو فلطوااة دبعد الطهر واالغتسال إعا

 لك.ذ يفت نابتاستطاعت، وإال اس

أو الصالة أنها كانت احلاجة بعد الطواف  ذا شّكتإ 

حائضا آنذاك أم ال، فال تعتين بالشك وال جيب عليها إعادة 

 أعماهلا.

ّكت وهي يف أثناء الطواف بأنها قد اجة شاحلو أن ل 

اغتسلت من احليض أو النفاس، أم ال، وجب عليها أن تقطع 

 الطواف. أنفتتس مالطواف وأن تغتسل ث
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ت احلاجة السيدة اهلامشية ـ ولو حسب نذا اطمأإ 

 ةاألوراق الرمسية ـ بأنها جتاوزت الستني، وغري السيد

مشية بأنها جتاوزت اخلمسني، فكل ما تراه من دم فهو اهلاو

 استحاضة شرعًا وإن كان بصفة احليض وعالماته كاماًل.

ضأ للطواف ملستحاضة القليلة أن تتواب على جي 

الواجب بعد تطهري البدن وتبديل القطنة أو تطهريها، واألحوط 

 يضا.ألركعيت الطواف بديل تلوا رياألوىل تكرار الوضوء والتطه

 (2)القليلة أن تطوف الطواف املستحب ةلمستحاضل 

عمل شيئا مما تعمله للطواف الواجب، لعدم اشرتاط تبال أن 

ب عليها اإلتيان بها لصالة الطواف املستحب بذلك، نعم جي

 الطواف.

حلاجة على استحاضة قليلة وطافت او كانت ل 
                                                           

 كان ضمن عمرة أو حج. ام ال يواف املستحب هو الطواف االبتدائطلا (1)
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الطواف الواجب وصلت للطواف بتطهري ووضوء واحد، صح 

 ها.يأعماهلا وال شيء عل

حلاجة يف الطواف الواجب فطرقتها او كانت ل 

استحاضة قليلة، وجب عليها إمتام الطواف، ثم تتطهر وتتوضأ 

 الة الطواف، وتتحفظ بقطنة مثال من خروج الدم يف الصالة.لص

ملستحاضة املتوسطة أن تغتسل قبل صالة اب على جي 

القطنة وتتوضأ للطواف، وتكرر  الصبح، وأن تتطهر وتطهر

 التطهري والوضوء لصالة الطواف على األحوط األوىل.

بالُغسل قبل صالة ستحاضة املتوسطة كتفي املت 

ظهر، وال حاجة للغسل هلما، ى األلعه تالالصبح للطواف وص

غتسل قبل تها أن ليوجب ع حنعم لو مل تغتسل لصالة الصب

ا قبل صالتي الظهر همب انالطواف وصالته، إذا أرادت اإلتي

التي الظهر والعصر وكفاها للطواف صغتسلت لاوالعصر، وإال 

 وصالته.
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ثة ل ثالستتغ نأملستحاضة الكثرية اب على جي 

أغسال: قبل صالة الصبح، وقبل صالتي الظهر والعصر، 

 تت بهذهأرب والعشاء، فإذا كانت احلاجة غتي املالوقبل ص

لطواف للثالثة يف أوقاتها فال يبعد كفاية هذه األغسال ا الغساأل

واف، الته، فتقوم بالتطهري وتبديل القطنة وتتوضأ للطصو

 ف.الطوا ةالصل ألوىلااألحوط  وتكرر ذلك على

ستحاضة سواء القليلة أم املتوسطة أم ملحلاجة اا 

اخلمس  اتلولصا لهالكثرية، إذا أتت باألعمال اليت جيب علي

دتها للطواف وصالته، نعم اا عن إعهكتفاء بيبعد اال اليومية فال

بل الطواف، أعادت لو نزل الدم بعد الغسل والوضوء وق

 .فاطولل التطهري والوضوء

اجة بأعمال املستحاضة يف منزهلا حلو أتت ال 

ينهما، باف وصالته فحصل فاصل ورام للطوقصدت املسجد احل
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 من الفصل ال يضر وإن طال ساعة أو أكثر. رقداامل اإن هذف

الكثرية إذا اغتسلت للطواف وصالته،  ةملستحاضا 

يضة رفلا تلأقيمت الصالة يف أثناء الطواف، فصفلما طافت 

وبعدها أكملت بقية طوافها وأتت بركعيت الطواف، صح 

طوافها وصالته وصحت فريضتها أيضًا، حتى مع فرض 

 حاضة عندها.ستالا دم لاستمرار نزو

ت املستحاضة الكثرية للطواف وصالته، لذا اغتسإ 

ني، ئالعشا وأين، رهوبعد اإلتيان بهما دخل وصت صالة الظ

ا إعادة الغسل لصالة الفريضة وجب عليهوأرادت أن تصليهما، 

إذا كان قبل  ، ال ماافيما إذا كان نزول دم االستحاضة مستمر

 .ولنزاالغتسال منقطعًا عن ال

مل تأت املستحاضة املتوسطة أو الكثرية  اإذ 

بدل باألغسال اليت جيب عليها لصالة الفريضة، وال بالتيمم 

ا دخول املسجد وز هلجي الف ،ذلك إذا كانت معذورة عن املاء

 ث يف بقية املساجد.كوال امل احلرام وال مسجد النيب 
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ملستحاضة سواء القليلة أم املتوسطة أم ا تتأذا إ 

الكثرية، بالطواف وصالته مع وضوء فقط، من دون ما جيب 

ة توسطملاى لع بعلى القليلة من تطهري وتبديل للقطنة، وما جي

والكثرية بإضافة ذلك من غسل، وذلك جهاًل أو نسيانًا، وجب 

إن ، فةعليها إعادة كل طواف وصالة طواف وقعت بتلك احلال

 مكنها أعادته بنفسها، وإال استنابت له.أ

وغريها من ذوي األعذار إذا مل ميكنهم  ةملستحاضا 

التيمم(  ية )أيبارتلا ةالطهارة املائية، جتزيهم الطهارة االضطراري

 فيصح طوافهم وصالتهم بها.

إما واجبة وإما مستحبة، والواجبة إما  ةدرفملا ةرمعلا 

و الواجب على ه صل:ألجبة باواباألصل وإما بالعرض، فال

النساء والرجال بأصل الشرع مرة واحدة بالشرائط املعتربة يف 

وه، حنو ذرلعرض: هو الواجب بالنوالواجبة با ،ةلاجلم يف احلج

 ولدخول مكة وما أشبه ذلك.
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ة ـ ال جتب عليه م امرأأ  كاناًلرج ـ ةكم نع يئانلا 

ل جتب عليه عمرة التمتع مع حج التمتع، أما ب فردة،امل ةالعمر

إذا استطاع للعمرة دون احلج، وجبت عليه العمرة املفردة على 

 نيق برف بال قضاء عنهال طألحوت فااألحوط، وإن تركها وما

 (.ذا عند اإلمام الشريازي الراحل )ه ،أةرملوال رجال

(ف :) االحتياط استحبابي يف

أداء العمرة املفردة ملن استطاع إليها دون احلج، وكذا يف القضاء 

 عنه إذا مل يؤّدها.

أم  كان جاًللى النائب واألجري ـ رع ًابوجو طوحألا 

نفسه لامرأة ـ الذي مل يكن هو مستطيعًا للحج أن يأتي بعمرة 

 اهل لنيابة واإلجارة، إن كان مستطيعًاا لمن عم هغبعد فرا

 (.هذا عند اإلمام الشريازي الراحل ، )حدهاو

(ف :).االحتياط استحبابي 

جاًل أم إن كان مستطيعًا هلا ـ ر ىلوألاة ردفاملالعمرة  

الثانية فما و  غري،ال داؤها عن نفسهأ ألحوط وجوبًافاامرأة ـ 
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ذا عند اإلمام الشريازي )ه فوق جاز عن نفسه وعن غريه،

 (.الراحل 

(ف :).االحتياط استحبابي 

ب ـ يف كل جلواافردة ـ فيما عدا امل ةرمب العحتست 

 رجب.شهر  يف ابها، ويتأكد استحبرةم هرش

فردة مثانية، فيجب على املعتمر ـ ملا ةرمعلا لامعأ 

 ًا الرتتيب بينها، وهي:تيان بها، مراعيرجاًل كان أو امرأة ـ اإل

 .ةينلا ـ1

 .امحرإلا ـ2

 ط.اوشأ ةبعس لكعبةا لوح فاوطلا ـ3

 أو خلفه. الطواف عند مقام إبراهيم  عيتركة الص ـ4

 ط.اوشأ ةعلصفا واملروة سبا نيب عيلسا ـ5

 .ريتقصالو أ لقحلا ـ3

 فعال احلج.اء، على ما مر يف أنسالف واط ـ1
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 طواف النساء. عيتركة الص ـ1

حرام للعمرة املفردة ـ سواء يف إلا نوكي نأ بجي 

كان املعتمر مير عليها،  ذاإ ت،قيواملا من أحد ـ ةأرملالرجل أم ا

ن دون امليقات كاه إذا لدامليقات حيرم من بر على ذي ال ميوال

وخارج حدود احلرم، وإذا كان املعتمر داخل حدود احلرم فمن 

 .عيمنمسجد الت منرم حيمكة  يفالذي ف ،أدنى احلل

افرت املرأة ألداء العمرة املستحبة يف شهر س لو 

مت بأن الوقت حرام، وعلإلقبل ا يضرجب مثاًل، وطرقها احل

ردة قبل ذهاب الرفقة فمرة امللعأتي بأعمال اتو رهطتال يسعها ل

هذه الصورة ال جيوز هلا اإلحرام على األظهر، ي فلة( ففقا)ال

اتفق و نعم ل م،ل املسجد احلراخإحرام وال تد الب كةوتدخل م

ل حلأدنى ان أن طهرت من احليض اغتسلت وأحرمت م

النساء  ة املفردة كاملة مع طوافكالتنعيم، وأتت بأعمال العمر

  ركعتيه.و
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شجرة فعليها أن د الت مبسجمرو ة لمرعتملا ةأرملا 

حترم منها للعمرة املفردة، لكنها لو كانت يف حالة احليض أو 

تطهر وتأتي ى علم أو حتتمل البقاء يف مكة حتوتس، االنف

يف  ليها أن حترم بإحدى الطرق الثالثة املذكورةفعباألعمال، 

 عمرة التمتع.

من أعمال العمرة املفردة ختتّص  لامأع ةعبرأإن  

باملسجد احلرام وهي عبارة عن: طواف العمرة، وصالته، 

وطواف النساء، وصالته، فال جيوز للمرأة احلائض، وال 

ربعة إال بعد الطهارة األل ماالنفساء، اإلتيان بهذه األع

تيان بها ع اإلفتستطية اضحستملا أماو ا،هلوء ضالووواالغتسال 

ل يف كصالة للاضة تحفيما إذا أتت مبا جيب عليها من أعمال املس

فإنه يكفيها ذلك بعد أن تقوم بالتطهري ، أقسامها الثالثةن م

ساء، لنالوضوء لكل من طواف العمرة وطواف اووتبديل القطنة 

 افني أيضا.طوواألحوط األوىل أن تكرر ذلك لصالة ال

ة، ثم ردفملا رةعمللت مرحأ اليت ةأرملا ىلع بجي 
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رب حتى تطهر، فإذا طهرت س، أن تصأدركها احليض أو النفا

ا فيها طواف مب ضأت وأتت بأعمال العمرة املفردةتوتسلت واغ

 ،وإذا مل ميكنها االنتظار والبقاء يف مكة حتى تطهر، النساء

ة ببقي يت هتأو عتيهماركوعمرة والنساء ال طوايفل تستنابا

اس فوالن ضحليادركها لو أكذا ، والسعي والتقصري منل مااألع

 ة.لصالطواف أو الا  أثناءيف

ا أحرمت املرأة للعمرة املفردة ثم رأت الدم ـ إذ 

ومل تقدر على إتيان األعمال بنفسها بعد  حيضًا أو نفاسًا ـ

طهرها لرجوع الوفد واحلملة ـ مثاًل ـ وجب عليها االستنابة 

جتتنب حمرمات اإلحرام حتى يأتي النائب عنها ما تركته لذلك و

 من األعمال.

فاس، وكذا لن تتوقع احليض أو ايتلا ةأرملل زوجي 

مال العمرة، أن عاملريضة اليت حتتمل عدم قدرتها على أداء أ

قبل  اسنفالاملستحبة، فإذا أدركها احليض أو  ةدراملف ةرمحترم للع

أداء  ىعل ةضيرامل رتقد مل و، أاائهمالطواف وصالته أو يف أثن
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ته، وللذي ال تقدر اف وصالوطابت للنأعمال العمرة، است

العمرة، وأتت هي ببقية األعمال من سعي ل عماأ ائه منأدعلى 

 كي ريصقبالت تتأو تقصري، وإن مل تقدر على السعي أيضًا 

 .رامحخترج من اإل

دم لا اهطرقففردة ة امللعمرا ءداامرأة أل تبهذا إذ 

ته المرة وصعيف طواف الابت فاستن ض،حي نهأ دتعتقاف

دها انكشف أنه بعصرت، ووقاف النساء وصالته، وسعت وطو

التها صاستحاضة وليس حيضًا، جيب عليها إعادة الطوافني و

 .لك استنابت ثانيًاذ اميكنه ملبنفسها، وإن 

 فاوط ريختأمرأة املعتمرة ـ وكذا الرجل ـ لل زوجي 

 يومني بعده.و أ ميول دةفرملارة معل ايفوصالته  نساءال

ج التمتع ـ رجاًل كان أو امرأة ـ أداء ح ديري نمل زوجي 

العمرة املفردة قبل عمرة التمتع إذا كان الوقت كاف لذلك، ثم 

جواز اإلحرام من و ،اإلحرام لعمرة التمتع من أحد املواقيت

 . الفرض املذكوريف ببعيد نعيم ليسالتحلل كنى اأد
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ب عمرة التمتع قلحوط وجوبًا ـ ألا ىلع ـ حصي ال 

ى أتإىل العمرة املفردة من غري اضطرار، ويصح العكس فيما لو 

 ةفردفيقلب العمرة امل ،عمتالت جح م علىعزبعمرة مفردة ثم 

 فاوط امأاليت أتى بها يف أشهر احلج إىل متتع وحيرم للحج، و

 به قى ثوابيّر بل ضللعمرة املفردة فال ي هب ىأتي لذا اءسنلا

 ويطرح أثره.

ة ـ أامر د ـ رجاًل كان أوارفضه حج اإلرف نمل زوجي 

 أحدمن حج للرم ، وحيفراداإل املفردة على حجة مرلعتقديم ا

 كالتنعيم. احللأدنى  منو أ ن،مكأ نيت إقاملوا

مرة عن ـ رجاًل كان أو امرأة ـ الع رتمعملال كمأ اذإ 

 هتن عمركت ه االعتمار عن نفسه وعن غريه إذا ملـنفسه، جاز ل

رة العمب جيوز االعتمار التلك عمرة التمتع، وإال فال، إذ 

وال قبل إمتام مناسك ، عمتتج الحع وتلتماني عمرة دة بملفرا

 (.احلج كلها، )هذا عند اإلمام الشريازي الراحل 

(ف :)لى األحوط ع وزجي ال
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 .االعتمار بالعمرة املفردة قبل إمتام مناسك احلج كلها
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لبالغة مخسة ا امحروع حمرمات اإلمجم نم نينثا نإ 

ل، لرجاوعشرين حّمرمًا خمتص بالنساء، وأربعة منها خمتصة با

بالنساء فهو ية يشرتك فيها الرجال والنساء، أما اخلاص البقو

نة، وسرت الوجه، نعم لبس اخلامت للزينة حرام يزلا: نععبارة 

سّنة أي: لالستحباب الشرعي لحتى على الرجال، ولكن لبسه ل

 ال مانع منه.

حرام األربعة املختصة بالرجال، إلا تامرحم امأو 

 عبارة عن: يهف ،اهنابتاج اءسالن واليت ال جيب على

جيب ا، بل رأة احملرمة تغطية رأسهمفلل ،سلرأا ةيطغت ـ1

 تغطيته عند غري حمارمها من الرجال.ا عليه

وال  ،راجاًل وأالسري لياًل أو نهارًا، راكبًا  الح يلظللتا ـ2

 ة به.لمرأبأس ل

 وهو جيوز للنساء. ،طيخملا سبل ـ3

وز جي هنأ ع، مبجورو فن خمالقدم  ظهري طغي امس بل ـ4
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 دوجو عا سرت ظاهر قدمها مللمرأة لبسهما، وقد جيب عليه

م، نعم األحوط استحبابًا أن تشق ظهر اجلورب ـ رتر احملاظالن

 .احملرتم رظام الندع وإظهار ظاهر القدم مع ـفيما لو لبسته 

احلاجة الزينة والتزين حال اإلحرام  رم علىحي 

 مطلقا.

إلحرام، أما ا لاح ةنيزلل يحللا سأة لبرملا ىلع مرحي 

ن أو الياًل كقبل اإلحرام فال بأس به، ق هبسل دتعتاالذي ا

كثريًا، فال جيب عليها نزعه لإلحرام، لكن حيرم عليها أن تظهره 

 زوجها أو بعض حمارمها. انك لوألحد حتى و

اعة، وال بلبس اخلامت، وال بلبس سلا سبلب سأب ال 

 ة.النظارات حال اإلحرام إذا مل تكن للزين

ن عرفًا زينة مع كي مل ولأس رال يطشس بتمأب ال 

 ك.لرتاالطمئنان بعدم سقوط الشعر وإن كان األحوط ا

  نإو مارحإلال اح يفة حرام نيز ّدعي ام سبل 
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 بس التزين به.اللا دصقي مل

ة على األحوط. وال كفارة يف اش نيزتلا ةرافك 

 التختم.

رأة حال اإلحرام تغطية وجهها بنقاب ملا على مرحي 

وغريه، مما يلصق على الوجه كاًل أو بعضًا، حتى يف حال 

 (.النوم، )هذا عند اإلمام الشريازي الراحل 

( :)حال النوم فإنه جيوز  إال

 .هبهشي هلا تغطيته بغري نقاب وما

جهها مبا ال يلصق رمة أن تسرت وحملا ةأرملل زوجي 

مس لوجهها، كما جيوز المغري  ًادبالوجه، أي: مبا يكون بعي

هلا سرت وجهها بيدها، أو بعباءتها لكن حبيث ال يلصق بوجهها، 

 وجيوز هلا سرت بعض الوجه مقدمة لسرت الرأس يف الصالة.

مة حملرة اأاملر ىعل بجلوجه، فيا نم ّدعي نقذلا 

ليل من ظاهر الذقن جيوز، أما ق ضعب رتم سنع ها،تدم تغطيع
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 جه.لوا نعد ميب عليها سرته، ألنه ال جيفلذقن ا تحت

تنشف وجهها مبنديل وحنوه  نأ ةمرحملأة امرلل زوجي 

 .هضعب وأمما يغطي وجهها 

احملرمة حني لبس قناعها وما أشبه  ةأرملا ىلع بجي 

غطيه، نعم الوجه ويصق ب يلتى الذلك أن تبعده عن وجهها ح

 ال فيه.كلو مل يكن ذلك عن علم وعمد فال إش

ة وجهها من الناظر األجنيب، ولكن أرملا ةيطغت زوجي 

 وجه.لابحتافظ على إبعاد الساتر عن وجهها كي ال يلتصق 

 رأة وجهها شاة.ملا ةيطغت ةرافك 

ن الطيب: ـ رجاًل كان أو امرأة ـ م مرحملا ىلع مرحي 

فران جبميع أقسامه وكل عاملسك والعنرب والورس والز

 ترك استعمال مجيع أنواع الطيب.ط حوألاستعماالته، وا

 الرياحني والفواكه واألدوية لثم لكأب سأب ال 

 دت فيها الروائحجو نإو يبًاطًا رفعمى سا ال يني ممعاجوامل
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 االحتياط أن ال يشمها. يةبة، وغاطيلا

رك املرأة أو الرجل استعمال الطيب ت ًابوجو طوحألا 

وقت اإلحرام، وإذا وقع شيء من  ىلإذا كانت الرائحة تبقى إ

 الطيب حال اإلحرام على الثوب أو البدن وجب إزالته فورًا

 .هبشأما  سل أوبَغ

 لثم لامعتسا مرحملا كيرتأن  ًاوبوج طوحألا 

والدارسني والزجنبيل  هارات والتوابل كاهليل والقرنفلبلا

 ع الطيب.اونكل أ لب ام وغريه،عوحنوها يف الط

جة يف حال اإلحرام لبس ما يغّطي بعض اوز للحجي 

فم مثل الكمام وقاية عن األمراض، لنف واألاه من جالو

 والجيوز لبسه عبثًا.

ن األسنان ومعجو ،طرعم لصابون وهواستعمال ا 

إلحرام جائز، نعم األحوط ايف حال  وفيه نكهة خاصة،

 استحبابا عدم التعرض الستشمامها.

إىل الطيب يف حال اإلحرام جيب سّد ر راط االضيف 



 76 

 األنف منه.

جيوز يف حال اإلحرام سد األنف عن الروائح  ال 

َنَفس التم ك ترك ،الكريهة، بل األحوط الذي ينبغي االلتزام به

 نها أيضا.ع

 نألنف عن الدخان والغازات الصادرة ماوز سد جي 

ارة بصحة اإلنسان ضوم احملركات حال اإلحرام، ملا فيها من مس

 وسالمته.

سك والورس ملاو ربنعلاو نالزعفرا لامعتسا ةرافك 

 .بشاة، وال كفارة يف الباقي من أنواع الطي وتطيبًا أكاًل ومشًا

جال احمُلرمني مطلقًا، وطيًا قباًل على الر ءاالنس رمحت 

رمات مطلقًا، حمُلا اءأو دبرًا، وكذلك حترم الرجال على النس

 يف يه نملعمرة أم احلج، وعليه فال جيوز لل مارحإلا ناك سواء

، بل ال جيوز هلا الرضا وال طيلى الوع قدامإلا مارححال اإل

 ء من ذلك.وج يف شيمطاوعة الز
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ًا قهر زوجته على الوطي، وجب مرحم اًلجر نأ ول 

 ةجوالزت ضيرو ول ،لزوجته فارة، وكة لهفارتان: كفاركعليه 

 .نفسه نواحدة ع حتّمل كل منهما كفارة كلذب

وطي حال اإلحرام يف بعض الصور يوجب مضافا ال 

ال بعده، أو  يعسلا لإىل الكفارة بطالن العمرة كما لو كان قب

الوقوف باملشعر ال بعده. فيجب  ن قبلاو كلما كج حلبطالن ا

ادة العمرة إعو ج،حينئذ حتى على املرأة إمتام العمرة أو احل

ن حجهما ذلك كاء ا، سوةبلاالق ن السنةج مواحل ديد،بإحرام ج

 واجبًا أم مستحبًا، أصالة أم نيابة.

حكم  بيده ىنتمسا م كل من الرجل واملرأة لوحك 

ارة كفليه الفعالنظر والتخيل ما لو استمنى مبجرد لوطي، وأا

 ن البطالن.وفقط د

لو مت الوطي  ،ةمحمُلرا ةأراملك كذلو مرحمُلا لجرلا 

 انًانسي كان منهما عن جهل باملسألة، أو عن نسيان وسهو، سواء

 ملو، ةرم، مل يبطل احلج وال العمراحإلا يفأم كم حلايف  وسهوًا
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 لق كفارة بهما أيضًا.يتع

ناء هي: بدنة إن كان و االستمأوطي الكفارة  

 ة إن كان معسرًا.شاموسرًا، وبقرة إن كان متوسط احلال، و

احملرم، وكذلك املرأة احملرمة كافة  لجرلا ىلع مرحي 

بينهما، من النظر واللمس وما أشبه ذلك إذا  عاستمتالا أنواع

هوة فال بأس كان عن شهوة، أما إذا كان اللمس والنظر بغري ش

قصد االستمتاع، أما  مم مع عدضبذلك، كما ال بأس بال

 التقبيل فاألحوط تركه مطلقًا.

اإلحرام جاز له االستمتاع بالنظر  نم لح اذإ جوزلا 

وال جيب واللمس والتقبيل وما أشبه ذلك مع زوجته احملرمة، 

 ةمحمر امتد اا مهك، فعلين ذلت مذالت إذا الإ ،عانعليها االمت

بأس عليها لو م ال عن ،كذل نتطاوع زوجها ومتنعه م ال نأ

فيما لو أحلت الزوجة وكان الزوج س عك، وكذلك الأجربها

 حرام.إلا يف بعُد
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حا زامت وأ نيمرن الرجل واملرأة احمُلم لك عتمتسا اذإ 

ل ى كلع بجية ـ حلرمىل انهما ـ فإنه مضافًا إيب اميفعن شهوة 

أو  وًالو صدر ذلك منهما جهاًل، أو سه معن ،ةركفالا انهم

 انًا فال حرمة وال كفارة.سين

ا قّبلت احلاجة ـ وكذا احلاج ـ حال اإلحرام أختها ذإ 

 ة وبراءة فال شيء عليها.محر نع أو أخاها أو أحد حمارمها

كفارة التقبيل بدنة فيما لو قّبلت املرأة حال اإلحرام  

إىل جنابتها فرضًا ـ إذ جنابتها يف شهوة، فأدى  نع اهجزو

ن الرطوبة اخلارجة كوب هامع تيقن الإ ،ًاالفرض املذكور نادر جد

منها منيًا، كما لو كان برعشة وفتور يف اجلسد ـ وكذا لو ملسته 

عن شهوة أو نظرت إليه بشهوة أو مازحته بشهوة فأدى كل ذلك 

 إىل جنابتها، فإنه جيب عليها كفارة بدنة.

زوجها عن  ملت املرأة وهي يف حال اإلحراّبقلو  

قوى وجوب كفارة بدنة األف هاشهوة ومل يؤد ذلك إىل جنابت

 عليها.
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لو قّبلت املرأة حال اإلحرام زوجها ال عن شهوة،  

وأدى إىل جنابتها ـ فرضا ـ فعليها كفارة شاة، وإن مل يؤد إليه 

اإلمام الشريازي فاألقوى وجوب كفارة شاة عليها، )هذا عند 

ن مل يؤد إف.) ( :)الراحل 

 إليه فاألحوط وجوب شاة عليها.

لو أن امرأة نظرت إىل أجنيب عن علم وعمد وهي  

يف حال اإلحرام فأدى إىل جنابتها، سواء كان نظرها ذلك عن 

بة أم ال، وجب عليها كفارة بدنة اشهوة أم ال، قصدت به اجلن

رة، وبقرة إن كانت متوسطة احلال، وشاة إن وسم نتكا إن

كانت معسرة، وإن مل يؤد إىل جنابتها فال كفارة عليها وإن 

كانت آمثة بذلك، فتستغفر اهلل يف مجيع صور املسألة وتتوب 

 إليه.

ـ وكذا احلاج ـ يف حال اإلحرام،  ةجاحلا ىلع مرحي 

أم  ًاائمدللنفس أم للغري، كان العقد ن كاء سواعقد النكاح، 
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 دقع ناكو لا ، وكذلغري حماًل أم حمرمًاا ناك ،وليًاضف مأ ،ًاعنقطم

 تناك ولو ىتح ،مةرحمُلا أةرملا وأ مرحمُلاري بوكالة من الرجل غلا

 الوكالة قبل اإلحرام.

ـ وكذا احلاج ـ يف حال اإلحرام  ةجاحلا ىلع مرحي 

ه ريلغ لووح نكالا ىعلادة الشهح، ونكالا عقدحضور جملس 

كان الغري حماًل، وكذلك حيرم أداء الشهادة على  ولو ىتح

 ني اإلحالل.ح التحملن النكاح ولو كا

ح اكنرك اخلطبة ولو كان بقصد الت ًابوجو طوحألا 

 حالل.إلا بعد

ذا عقد الرجل احمُلرم على امرأة، حُملة كانت أم إ 

ل العقد، ولو كان يعلم حبرمة العقد حال بطه فسلن حُمرمة،

رمة أبدية، حتى وإن مل ح هيلع اإلحرام، حرمت املعقودة

 يدخل بها.

إذا قبلت املرأة احمُلرمة عقد الزواج مع رجل، حُمرم  

كان أم حُمل، بطل العقد، ولو كانت تعلم حبرمة ذلك، 
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 جوبًا أن ال تتزوج منه أبدًا.وفاألحوط 

 متوآخر زوجة حُمرمة  مرحمُل ةمراحمُل تدقع ول 

د من اجلميع، لزم كل واحد معلم وع نخول، فإن كان عدلا

منهم كفارة بدنة، وكان عقد النكاح باطاًل وحرمت الزوجة 

 على الزوج مؤبدًا، مضافًا إىل ما سبق من أحكام الوطي

، و كان ذلك عن جهل باملسألةل معن ،ةدن ولزوم اإلعاالطبلاك

 رمةاحل ون، دةرافة، أو اضطرار فال كلفغ وأ ،نسيان عن وأ

به شأ ل وماهاجل عم ىتحالدخول  ةروص يففإنها ثابتة ، يةبداأل

 ك.ذل

 ،نيمرل وامرأة غري حُمجرل ةمرحمُلا وأ مرحمُلا دقع ول 

مه باحلرمة ـ كفارة لعـ مع  مران العقد باطاًل، وعلى العاقد احمُلك

 بدنة.

 يفعلى احلاجة ـ وكذا احلاج ـ  ةرافك نم بجو ام 

بح يف مكة، وما وجب من كفارة يف إحرام ذلاف رام العمرة،حإ
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ملؤمنني، أو يبعث إىل من ا فقراء لىاحلج ففي منى، وينفق ع

يكون وكياًل عنهم، وإن مل ميكن إنفاقه على فقراء املؤمنني وال 

نى، أو يف مو ةكيف م حذببعثه إىل الوكيل عنهم، فالتخيري بني ال

 ؤمنني.ملا اءبلده وإعطائه إىل فقر

 اذكو ـ جةحالل مارحإلارمات حم أحد حصل ول 

أو قهرًا، فال كفارة إال يف الصيد فإنه  ،ًاهوس وأ ،جهاًلاحلاج ـ 

 يثبت فيه الكفارة ولو جهاًل وسهوًا.

 جة ـ أو احلاج ـ كفارة ومل تؤّدها،الو كان على احل 

ر على عمرتها وحجها يف القابل، ولكن جيب عليها أداء ثيؤ مل

 الكفارة.

ال جيوز دفع كفارة حمرمات اإلحرام نقدًا إذا مل  

تتوفر العني كالبدنة ـ مثاًل ـ إال إذا اطمأن أن الفقري أو الوكيل 

 عنهم يشرتيها وينّفذها بشروطها.

 مطعاإلاو ةينيسحلا رة للمواكبافكلا جيوز ذبح 

ك للحملة )القافلة( وإطعامهم إذا كان معظم أهل ذلوك، اهفي
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 .املواكب وأهل احلملة من الفقراء

وإعطاء الثمن أو م راحيع جلد كفارة اإلب فييك 

الشراء به حلمًا وإعطاؤه للفقري، ويسقط ذلك فيما لو أخذ 

 الذابح اجللد أجرة لعمله.

لتكفري، مبعز ا زجاة، اش ارتهنت كفاك دروم لك 

 .اختيارًا

 ف وصالته.والط: اعمتلتا من أعمال عمرة ثلاثلاو يناثلا

طواف ركن، ويبطل احلج بتعمد تركه، الا هذ 

خبالف طواف النساء، وخبالف صالة الطواف، فمن تركهما 

أو االستنابة قضاؤهما متعمدًا صحت بقية أعماله، وبقي عليه 

 كالناسي. فيهما

ة ـ وكذا احلاج ـ اجلحل الواجب فاوطلا طورش نم 

 فتاط اذفإًا، وعليه:  معألكربر واة من احلدث األصغارطهال

وء، أو يف حالة وض بالاحلاجة الطواف الواجب للعمرة أو احلج 



 85 

 .طالبان كااحليض، أو النفاس  ابة، أوناجل

احلاج ـ ط الطواف الواجب للحاجة ـ وكذا روش من 

طهارة بدنها ومالبسها عن كل جناسة، إال ما عفي عنها يف 

عن املعفو، مثل الدم  تىح رةلطهاا ًاابالصالة، واألحوط استحب

إذا كان أقل من أمنلة إصبع السبابة، أو دم القروح واجلروح، 

روح فال جلنعم إذا شق عليها االجتناب من مثل دم القروح وا

 بأس بطوافها معه.

احلاجة وأّدت صالة الطواف ثم علمت  تطافو ل 

بنجاسة ثوبها أو بدنها بعد الفراغ، صح طوافها، وكذلك تصح 

سة بدنها أو ثوبها اجن تيسن صالة الطواف، وكذا لو كانت قد

وتذكرت بعد الطواف، فاألقوى صحة طوافها، لكن تطّهر 

ة الطواف، وكذا لو علمت بالنجاسة البدنها أو ثوبها وتعيد ص

تها، أو عرضت عليها يف أثناء الطواف، فتزيلها فورًا رتذك وأ

، وإن مل ميكن إزالتها إال مبا ينايف الطواف، افطوالوتتم 

طّهرتها ثم أمّتت طوافها إن بلغت ثالثة أشواط ونصف، وإال 
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 اف من جديد.طوالت بدأ

يف الصالة ـ على  رأة يف الطواف كسرتهاامل سرت 

كشف مبطل لطوافها، واجلهل والغفلة لد اّماألحوط وجوبا ـ فتع

والنسيان غري مبطل لو التفتت بعد الطواف، ويف األثناء 

 تداركته.

 منواف املستحب، الطهارة طلا طورش نم سيل 

دث األصغر، حلا منبث )جناسة البدن واللباس( وال خلا

 ءضوو الببث لو مل يكن هتكًا وخلا مع بحفالطواف املست

زالة النجاسة والوضوء لصالة الطواف، ب إجين لكصحيح، 

وز هلن الطواف املستحب، جي الء النفساو ضاجلنب واحلائ معن

 .مراحلد اسجامليف  نهلحلرمة دخو

جيب على احلاجة ـ أو احلاج ـ إذا أرادت الطواف،  

اىل، ثم تبدأ عأن تنوي الطواف سبعة أشواط قربًة إىل اهلل ت

في يف حصول االبتداء واالختتام كوي ،هباحلجر األسود وختتم ب

باحلجر األسود احملاذاة العرفية ال الدقية، وكلما بدأت به وطافت 
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 ووصلت إليه كان شوطًا، وهكذا حتى يتم هلا سبعة أشواط.

جيب على احلاجة ـ وكذا احلاج ـ عند الطواف جعل  

 يضرها االحنراف اليسري، كما وجيب الالبيت على يسارها، و

دفنه ومدفن أمه هاجر م هوو إدخال حجر إمساعيل  يهالع

طواف بأن جتعله على يسارها ال يف وعدد من األنبياء 

 أيضا، وال جيوز جعله على ميينها.

 يفو ،جًا عن مقام إبراهيم راخ فاوطلا زوجي 

ند ع ذا)ه .حام وعدمهدزإلا عم ،اقلطمثاني أو السطح لا قباطلا

 (.الراحل اإلمام الشريازي 

( :)ط ـ على األحو ـ بجيف

ل مث يف منع،  اهيمإبر مقامأن يكون الطواف بني الكعبة و

العسر واحلرج يف االلتزام بالطواف بني الكعبة  ثيح اا هذنمانز

إىل  ةبسنلاب كلذكو ،ف أبعد من ذلكاوطلز اوجي هنإفملقام او

طواف لا قدصيلزم  ثيحطح الطواف يف الطابق الثاني أو الس

 .نيائفطلبام راالكعبة، كما إذا امتأل املسجد احل لوح
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جيب على احلاجة ـ وكذا احلاج ـ صالة الطواف  

وهي ركعتان مثل صالة الصبح تتخري فيها بني اجلهر 

واإلخفات، وتصليهما بعد الطواف مباشرة، أي الفور العريف 

الة عند مقام إبراهيم على األحوط، وجيب أن تكون هذه الص

 أو خلفه إىل نهاية املسجد )هذا عند  ني،بد اجلانأحن م

) (.اإلمام الشريازي الراحل 

نهاية املسجد مع الصدق العريف. إىل(: ف 

لو مل يتيسر للحاجة ـ أو احلاج ـ لكثرة الزحام  

حيث شاءت لفه، صلتها خ الو اهيم إبر الصالة عند مقام

 افطومن املسجد احلرام، هذا يف الطواف الواجب، وأما ال

 منملستحب االبتدائي فيمكنها أن تصلي ركعتيه حيث شاءت ا

سجد مطلقا، أي اختيارا واضطرارا، )هذا عند اإلمام ملا

. ( :)ريازي الراحل شال

 وط االقتصار على االضطرار.حاألف

صالة الطواف ما ُيعفى يف صالة الفريضة،  ُيعفى يف 
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إذا ـ ج اوجيوز اإلتيان بها مجاعة، وعلى احلاجة ـ وكذا احل

تذكرتها، إذا  اى متملقام ما ندع نسيت صالة الطواف اإلتيان بها

مل يصعب عليها وكانت يف مكة، ويف مكانها إن كانت غادرت 

السعي،  مكة أو صعب عليها عند املقام، وال جيب عليها إعادة

وكذا لو تركت صالة الطواف عمدًا، فإن عليها قضاء نفس 

 .هاالصالة وصح حج

بطرّو الن ة الطواف يبطالص كلذكو فاوطلا 

ثناء كل منهما، كما أن الطواف وكذلك أ فاس يفلناحليض أو ا

وء جهاًل أو نسيانًا وغفلة، أو يف حال وض بال طلباصالته 

جلنابة أو احليض أو النفاس، وإذا كان ذلك الطواف واجبًا ا

 ة.ارالطه دعب هتصالمع  ادتهب إعوج

أو أثناء الطواف باجلنابة،  يف فئالطا معل ول 

أو النفاس، وجب قطع الطواف واخلروج من املسجد ، ضياحل

 اف.وطلاحلرام فورًا، وكذلك احلال يف صالة ا



 92 

من  نقاءد الو النفساء، بعئض أاحلا ةأرملا ىلع 

، ًاواف وصالته وتتوضأ أيضطلل لستغن تأاس نفلو اأاحليض 

انت معذورة من املاء، تيممت تيممًا بداًل عن الُغسل، كوإن 

آخر بداًل عن الوضوء، ولكن إن تعذر عليها الغسل  يممًاوت

غسل فقط وتوضأت، وكذلك لا ت بدلمميدون الوضوء ت

 العكس.

شهرية لا ةداعلع انمل اءولدل اامستعا ةأرملل زوجي 

ت رألعمرة واحلج كاملة، ولو مال اعبأقيام لحتى يتسنى هلا ا

يام، فهو أثة من الدم، فما مل يستمر الدم ثال بقعًا لكمع ذ

املة مع رعاية ك لألعماا ءاستحاضة، وجيب عليها حينئذ أدا

 وظائف االستحاضة.

الة الطواف من املرأة ص كذلوك فوالطا حصي 

ه األقسام اصالة جتللاملستحاضة إذا أدت ما عليها من وظيفتها 

ألن  لكوذ، لة واملتوسطة والكثرية(ليلق)ا الثالثة لالستحاضة
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لت ما جيب عليها من األعمال فعا إذسامها أقى علاملستحاضة 

 للصالة فهي كالطاهرة.

أشواط بني  ةعبسعي سلا: عمتلتا عمرة لامعأ نم عبارلا

 .الصفا واملروة، وهو واجب ركن يبطل احلج برتكه عمدًا

رأة احلائض والنفساء، ومن ملا نم يعسلا حصي 

 كلذو ،ناءثاأل يفدث غري املتوضيء، ومن احمل نوم ،اجلنب

من احلدث ال األصغر وال  الطهارة نه مل يشرتط يف السعيأل

 ة من اخلبث أيضًا.تشرتط الطهار كما ال ،األكرب

ائض، والنفساء، وللجنب، وغري حلا ةأرملل زوجي 

والسعي فيه، وذلك ألن  ،ملسعىا ىلإ املتوضيء، الدخول

 ، وأن السعي غري مشروطمارحلا دسجملن ام ًءجزس يل ىاملسع

 .ثية واخلبثية كما مضىاحلد ةاربالطه

 يف السعيي شاملـ وكذا احلاج ـ  جةحالل بحتسي 

 نامتوسطًا ال سريعًا وال بطيئًا، وال هرولة على النساء يف املك
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الركوب حال السعي على كرسي متحرك أو  وزجيو ه.ل املعّد

 حممل أو ما أشبه ذلك، ولكن املشي أفضل.

وكذا احلاج ـ إلصاق عقيب ـ ة اجال جيب على احل 

ق القدمني عند ابتداء السعي بصخور الصفا، كما ال جيب إلصا

 .ًايضأصابع القدمني بصخور املروة أ

لثاني االطابق يف  عيسلرجل، الا اللمرأة وكذ زوجي 

 يارًا.تاخ ةاختيارا وكذا جيوز السعي بالعرب حوالسط

السعي االبتدائي ـ كالطواف  بابتحاس عدبي ال 

و حج، وإن أ ةن عمرمض االبتدائي ـ مستقاًل من دون أن يكون

 يانه رجاًء.كان األحوط إت

ل السعي بالوقوف أو اجللوس فرتة قصرية بطي ال 

أدى ن وإ، للراحة، وال بالذهاب إىل جانب املسعى لشرب املاء

تدبار، وكذا لو حصل ساال بكل البدن وبلغ حّد ضاإىل اإلعر

االضطرار للخروج كالذهاب إىل احلمام أثناء السعي لنفسها أو 

 ليتا طةمن النقي سعالكمال لطفلها الذي معها، ثم تعود إل
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 فارقتها.

أة ـ القيام ببعض رما وأ ناك اًلجر ـ روذعملل زوجي 

 هعطق مدع حوط، واأليناثلا مويف الي همالكإ مث يالسع

 .للمختار

جيوز للحاجة ـ وكذا احلاج ـ تأخري السعي عن  

الطواف لرفع التعب واتقاء حرارة اهلواء، ملدة ساعات، 

وز تأخريه إىل الغد، جي ال لليل، لكنا ىلإ ى جواز تأخريهواألقو

 إال إذا خافت كثرة الزحام.

ف الطواال بأس للحاجة ـ أو احلاج ـ بأن تفصل بني  

 الواجب والسعي بطواف مستحب.

النية مقارنًا ألول السعي د بعـ  يعسلا يف بجي 

روة، ملاتم بخلاو اء من الصفاءتدباالومشتماًل على قصد القربة ـ 

وأن يكون سبعة أشواط، وجيب استقبال املقصد، فلو احنرف 

األحوط  ىلع بجوت، اخطوو لي وعيف الس لبدنيم امقاد

ال بأس بااللتفات بالوجه إىل اليمني م نع، واتاخلطتدارك تلك 
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 أو اليسار أو اخللف مع بقاء مقاديم البدن على جهة االستقبال.

عي املواالة بني أشواطه، فيجوز ط يف السرتيش ال 

للحاجة ـ أو احلاج ـ االشتغال بالصالة، أو باألكل والشرب، أو 

 متام بعده.اإل ماملسعى، ث يف أوباالسرتاحة على اجلبلني 

أو الرجل ـ بني الصفا واملروة أربعة  ـ ةأرملا تعس ول 

ًا، عشر شوطًا أو أقل أو أكثر بدل سبعة أشواط، جهاًل أو نسيان

 يهالع ءشيوال عة، السباعتّدت بسبعة وطرحت الزائد على 

 ية نافلة.نا أن جتعل السبعة الثاهل عمن هر.ظاألى لع

ا احلاج ـ وبعد ذلك تبني هلا ذوك ـلو سعت احلاجة  

البطالن، وجب عليها إعادة السعي بنفسها إن أمكن، وإال 

 استنابت.

بعد الفراغ من السعي احلاجة ـ أو احلاج ـ  تعطق ول 

بالنقص يف سعيها، سواء كان النقص شوطًا أم أكثر أتت 

اإلتيان بالناقص  اهسي بنفه عطتبالناقص وكفاها، وإن مل تس

 يف ذلك. تنابتاس
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لو حصل للحاجة ـ وكذا احلاج ـ الشك يف شيء من  

 عدد السعي أو شرائطه بعد إمتامها السعي، فال تعتين بشكها.

وز للحاجة ـ أو احلاج ـ أثناء السعي أن تستخدم جي 

 اهلاتف احملمول أو أن ترد على املكاملات.

آخر و وه، ريص: التقعمتلتا رةمال ععمأمس من اخلا

 واجباتها.

جيب أن يكون التقصري بعد إكمال السعي، وبه  

 ن عقد إحرام عمرة التمتع.م ـ اجتتحلل احلاجة ـ وكذا احل

جيب على احلاجة ـ أو احلاج ـ إذا أرادت التقصري،  

 هلل تعاىل.االنية مقارنة له مشتملة على قصد القربة إىل 

و أخذ شيء من شعر الرأس أو ـ وه ريصقتلا حصي 

ض أظفار اليدين أو الرجلني ـ من املرأة بعتقليم و احلاجب، أ

ه نألوذلك  احلائض، والنفساء، ومن اجلنب، وغري املتوضئ،

وال من اخلبث،  دثحلا مل يشرتط يف التقصري الطهارة من
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فيحل عندها  ،مارحإلامن  روجخلاتم يالتمتع مرة  لعتقصريوبال

وهكذا ، رمًا عليهن بسبب اإلحرامان حمكما  لك اءعلى النس

 ى الرجال.عل

مبكان معّين، فال يلزم أن يكون  ريصقتلا صتخي ال 

 بعد يف البيت أيضًا، كما ال جتب املبادرة إليهيف املروة، بل جيوز 

 .ًاورعي فالس

تقصر لنفسها،  أنة رمبال كراهة ـ للمرأة احمُل ـ زوجي 

 ذلك أيضًا. رجللكما جيوز ل

ال جيب على احلاجة ـ وكذا احلاج ـ مباشرة التقصري،  

 كون بإذنها.ي أنب ولكن جي

ـ من سعيها للعمرة،  هت احلاجة ـ أو احلاجنتا لو 

صرت هلا ق ذافإجاز هلا أن تقصر لغريها قبل أن تقصر لنفسها، 

 .ىرعليها، وحّلت األخ يءش ال

ـ التقصري حتى ا احلاج وكذ ـ احلاجة تيسن ول 

فني، قولوكاه عضب أوأحرمت للحج وأدت كل أعمال احلج 
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ن ذلك حلكم لو كاا ذاوك ،هايف مكان رّصتقب عليها إال أن جيفال

 فريتكالهل والنسيان جلا معستحبابًا اط حوألاعن جهل، نعم 

 بشاة.

احلاجة ـ أو احلاج ـ رجعت إىل بلدها ثم ن أ لو 

سيت التقصري، وجب عليها الرجوع إىل مكة نها نتذكرت أ

لنسك احلج فيه،  صرتقنى لم ىللتقصر لنسك العمرة فيها، أو إ

 نها.وإن مل ميكنها الرجوع قصرت يف مكا

لو تركت املرأة ـ أو الرجل ـ التقصري يف العمرة  

ها شيء ووجب عليها ياملفردة نسيانًا أو جهاًل، مل يكن عل

 نت.االتقصري حيث ك

ـ بعد صالة  جحلااك لذوك ـاحلاجة  ترصق ول 

ها حكم من مكح ناكأو نسيانًا،  اًلجه ،الطواف وقبل السعي

اإلحرام من حيث العمد وغري ت احمرم عضارتكب يف اإلحرام ب

 العمد، وعليها أن تأتي بالسعي ثم التقصري.

أو احلاج ـ قبل أن تكمل سعيها  ـلو قّصرت احلاجة  
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 جهاًل، أكملت السعي وأعادت التقصري على األحوط 

 استحبابا.

لو تركت احلاجة ـ وكذا احلاج ـ التقصري عمدًا  

 اإلفراد، فتأتي ببقية املناسك، وأحرمت للحج انقلب حجها إىل

والعمرة املفردة بعدها، على الرتتيب، وتقضي حجها يف العام 

 على األظهر. القابل

ـ وكذا احلاج ـ يف عمرة التمتع،  اجةإذا قّصرت احل 

خرجت من اإلحرام وحل هلا كل شيء حرم عليها باإلحرام 

فردة، فإنه حتى النكاح واملقاربة، وليس كذلك يف العمرة امل

 اربة إال بعد طواف النساء.قاملو الحيل هلا النكاح

حتج عن نفسها ال  ج ـاـ وكذا احل ةجاحلات ناك اذإ 

عن غريها، وقد أكملت عمرة التمتع وفرغت منها بالتقصري 

أن تتلبس بإحرام حج التمتع أن تطوف  لبق اهلا، جاز هل

ستحب لنفسها أو لغريها، وهكذا جيوز هلا أيضًا أن الطواف امل
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ق بعد إكمال بلساا من هيتسن كانت قد اذإتأتي بطواف النساء 

 باحلج. محراإلا عمرة التمتع وقبل

 ها،ريا كانت حتج نيابة عن غذإاجة املذكورة حلا 

الطواف املستحب ف أن تطوـ حوط وجوبًا األى علـ ز هلا جيوفال

غريها، إال بعد إمتام مجيع مناسك احلج عن املنوب لنفسها أو ل

عنه، وكذا ال جيوز هلا أن تأتي مبا نسته سابقًا من طواف النساء 

 ا.هإال بعد إمتام

ال جيوز للحاجة ـ وكذا احلاج ـ بعد العمرة وقبل  

احلج أن خترج من مكة إىل مسافة بعيدة إال حلاجة، وأما املسافة 

كراهة، وأما حوالي مكة ومنى فيجوز بال القريبة فيجوز على 

 كراهة.

العمرة جميء  تنتظر احلاجة ـ أو احلاج ـ بعد الفراغ من 

فتحرم استحبابًا، أو التاسع منه  ةحلجااليوم الثامن من ذي 

 فتحرم وجوبًا، وذلك ألداء مناسك احلج وأعماله.
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 اإلحرام.من أعمال احلج:  لألوا

ام يف حج التمتع واجب وركن يبطل احلج رإلحا 

اإلحرام من املسجد  بتعمد تركه، ويكون من مكة، واألفضل

قام إبراهيم مأو  ن حجر إمساعيل ضل ماحلرام، واألف

، ها بأن تنوي اإلحرام للحج، ثم تلّبي بثيابرم احلاجة حفت

ن خارج كما سبق مرة واحدة، وحترم احلائض والنفساء م

 املسجد احلرام.

احليض أو النفاس بعد انتهائها من  ةأرملا ءاج اذإ 

 أعمال عمرة التمتع وقبل الوقوف بعرفات، فال حيدث هلا تغيري

وظيفة، بل جيب عليها أن حترم من مكة املكرمة لا ن حيثم

ول أفيها، وقوف للو رفاتخارج املسجد احلرام، ثم خترج إىل ع

آخر وقته ولعمرة، ابعد الفراغ من أعمال  وه مارحاإل اهذ قتو

رام يف مكة حإلل عسي راقدمبجة، احل اليوم التاسع من ذي
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 .الزوالل قبإىل عرفات والذهاب 

سيت احلاجة ـ أو احلاج ـ اإلحرام من مكة أو نذا إ 

جهلت ذلك حتى خرجت إىل عرفات ثم تذكرت، وجب عليها 

لو مل ميكنها الرجوع، أو ضاق الرجوع إىل مكة لإلحرام منها، ف

جوعها متعذرًا، ان رليها وقت الوقوف االختياري، أو كع

 وجب اإلحرام من املوضع الذي تذكرت فيه وكفاها ذلك.

لو تركت احلاجة ـ وكذا احلاج ـ اإلحرام عمدًا إىل  

أن فاتها وقت الوقوفني بطل حجها، وكذا لو مل تتدارك 

إمكان  عالنسيان أو علمها بعد اجلهل مإحرامها حني تذكرها بعد 

 تداركها له.

لتمتع ارة مملرأة يف إحرامها لعا ىعل ما كان حيرم لك 

ا هرامإح يفًا ضيأ هاعلي حيرمة ـ ـ بصورة خاصة أو بصورة مشرتك

ا، وحذرًا من حلرمته ع، فعليها أن جتتنبها مجيعًاتمتلا جحل

رًا من بطالن احلج وجوب الكفارة عليها، ويف بعض الصور حذ

 أيضًا.
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تع، فلها قبل التم جح إحرامب ةّجاحلا تمرحأ اذإ 

طرّو احليض أو النفاس،  فـ إن كانت ختاني فقواخلروج إىل الو

ف اة: من طوكهر ـ أن تقّدم أعمال مطت ىتح ءبقالع اتطس تملو

ساء وركعتيه، بذلك لنطواف او الزيارة وركعتيه، والسعي،

ذلك ويصح منها  وز هلا، فإنه حينئذ جينيلوقوفاإلحرام، على ا

 ن الغري.ع ةابين ت حتجناكوإن 

 ةكل معماأـ  جحللا رامهد إحـ بعّدم قُت يتلا ةأرملا 

يض أو النفاس بعد السعي وقبل ، لو أدركها احلنيفقولوا على

طواف النساء وصالته، ال جيوز هلا أن تستنيب من يطوف عنها 

ه حينها، وإمنا عليها أن تؤديهما بنفسها بعد طواف النساء وصالت

وقت وآن الرحيل الا يهوضاق عل رتطه الطهر، إال إذا مل

 ا.هعنما هيدؤي ذ منحينئنيب فتست

جيوز للحاجة وكذا احلاج، بعد أن أحرمت للحج  

وقبل الذهاب إىل عرفات أن تطوف بالبيت طوافًا استحبابيا إذا 

 غريها. فسها، ال عننعن  كانت حتج
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لو تأخرت احلاجة ـ أو احلاج ـ يف الوصول إىل  

والوقوف بها بعد الزوال مبقدار ساعة مثاًل، فال شيء فات عر

 عليها، إذ جيوز التأخري إىل ساعة اختيارًا.

 .ي من أعمال احلج: الوقوف بعرفاتنلثاا

املشتملة  لى احلاجة ـ وكذا احلاج ـ بعد النيةعب جي 

يها ف نعلى قصد القربة، الوقوف بعرفات، مبعنى احلضور والكو

مستوعبًا الوقت كله من زوال الشمس إىل غروبها، والركن من 

 ماه، والزائد عليه واجب وال جيوز تركه.سو مهالوقوف 

احليض أو النفاس عند وقوفها بعرفات  ةأرملا ءاج اذإ 

 عن زوال الشمس من اليوم التاسـ الذي يبدأ وقوفه االختياري م

وقوفها شيء، ألن الوقوف بعرفات غري ب ّريضحتى غروبها ـ مل 

 طهارة للمتمكن منها أفضل.لا تناك نإو ،ةرالطهاب طورشم

ف للحاجة وكذا احلاج ـ سواء وقولا نم دارملا 

شعر ـ ليس هو الوقوف على القدمني، بل هو املات أم رفبع
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ن يكون أوكذلك املبيت يف منى. وجيب  مطلق التواجد هناك،

كل من عرفات واملشعر ومنى، يف  الوقوف داخل حدود املواقف

 وال جيوز جتاوزها والوقوف عندها أو خارجها.

جيب على احلاجة ـ وكذا احلاج ـ يف الوقوف بعرفات  

استيعاب الوقت من الزوال إىل الغروب، فال جيوز تعمد التأخري 

قبل املغرب، فإن  جال، وال تعمد التعجيل باخلرومن أوائل الزو

للكفارة، نعم إن كان ذلك عن سهو أو وجب تعمد التعجيل م

 جهل أو اضطرار، فال حرمة وال كفارة.

 صالة احلاّجة ـ وكذا احلاج ـ يف عرفات يكون قصرًا. 

 ر احلرام، ويسمى:عشف باملوقواحلج: ال لامعأ نم ثلاثلا

 املزدلفة وُجَمع أيضا. 

ى: ما بني املأزمني نموملشعر احلرام بني عرفات اقع ي 

إىل احلياض وإىل وادي حمّسر، وعالماته منصوبة عند حدوده، 

فيجب الوقوف بها ليلة العيد حتى طلوع الشمس، بعد النية 
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املشتملة على القربة، وجمموع هذا الوقوف واجب، ومسماه 

 رتكه.ركن يبطل احلج ب

 شعربامل احليض وال النفاس من الوقوف ةأرملع انمي ال 

وقوفه  دأيبو الوقوف به غري مشروط بالطهارة،ذ إ م،رااحل

االختياري بعد اإلفاضة من عرفات حتى طلوع الشمس من يوم 

 العيد.

ن مف ،هو مسمى الوقوفر عشبامل الوقوف يف نكرلا 

جمموع الوقوف من الليل  وب هالواج معنه. حجل بط تركه رأسًا

 .حتى طلوع الشمس من اليوم العاشر: يوم عيد األضحى األغر

 إىل منى قبل اليلفاضة من املشعر إلا ءاسنلل زوجي 

لذين يشق لشيوخ واملرضى اوا ملن يرافقهن، اذكع الفجر، وولط

ه شغل ضروري كاحلملدار وعمال ـعليهم االزدحام، وملن ل

 ة.احلملة والقافل

قلياًل من الليل ومبقدار مسمى  نفقي نأ ءاسنلل وزجي 

يف املشعر، ثم خيرجن  ـ يرارطضاال قوفلواهو وف ـ لوقوا
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ة إىل منى وإن مل يكن هلن عذر، نعم األحوط لفس اللين

 منتصف الليل. لبق نجرأن ال خي ابابحتسا

 تشعر، كغريه من واجباملاقوف بالو يف ةينلا بجت 

س نف نجروخيرام احل شعرامل بنت يفي يتاللا ءسالني افتنو ج،احل

 اهلل تعاىل(.ربة إىل احلرام ق رعهكذا: )أقف يف املش ىنم إىل يلةللا

أة، وال على مرافقها، وال على رملا ىلع بجي ال 

شعر، واخلروج إىل ملا ري يفارطه الوقوف االضـكل من جيوز ل

، يرايشعر لدرك الوقوف االختمنى للرمي لياًل، أن يرجع إىل امل

 وقوف ثملمسمى ا فوقف رذعلا هل ضرعالذي  للرجا إن عمن

االختياري باملشعر إال ف الوقو اكارتفع عذره فعليه الرجوع إلدر

 إذا مل ميكنه أو تعّسر عليه ذلك.

 وفوقه الـز لوجي نكل ملو ،ءاسنلل زوجي 

 عدب ـ رج لياًلر، أن خيعذاي األن ذوالضطراري يف املشعر ما

 الذبح، يف لّكوثم ي مرة،اجل يرمي ف قلياًل ـ إىل منى، ثمقولوا

مكة لياًل  ىلهب إذيثم ثم حيلق أو يقّصر وخيرج من اإلحرام، 
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 ألداء الطوافني والسعي، ثم يذبح الوكيل عنهم يف يوم العيد.

لو نسيت احلاجة املذكورة ـ وكذا احلاج املذكور ـ  

إليه، أو  ، أو جهلت التوكيل، أو مل تلتفتالتوكيل للذبح

تيب، فال إشكال مع العسر بالرتتركته عمدًا، فأخل ذلك 

واحلرج، نعم يف صورة تركه عمدًا، األحوط وجوبًا مع 

 اإلمكان وعدم احلرج اإلعادة مبا حيصل به الرتتيب.

ة نسائية تتكفل بأخذها وأداء لمح يف ةأرملا تناك اذإ 

زوجها، فال  اهقفاري ألن ورةضر اكهن نكي مل، ومًااال متاألعم

ع تى طلوح ى يف املشعرقبي نأ هيلع لب هاتقفجيوز لزوجها مرا

ه حكم املرافق ـ هذه الصورة ال يكون ليف اهقفار اذإو ،الشمس

من جواز تقديم األعمال لياًل، بل عليه أن يأتي بها يف وقتها 

 نهارًا.

ا أو كان غري يهعلا وجهزاف خو ل رةواملذك ةأرملا 

لو طلبت كذا ه مرافقتها، وـجاز لجهتها،  مرتاح البال من

ه ـ يف ـالزوجة منه أن يرافقها الرتياحها معه أكثر، فإنه جيوز ل
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 حدود احلرج ـ مرافقتها.

محلة تتكفل باملرأة وأعماهلا وقال  اكهنن كت مل اذإ 

، اا وأعماهلبأنه يتكفل به: ةجوزلا أخو أو بيقر وشخص أ

ه الرفض ـل ول، بلقبعلى الزوج ال ه الصورة ال جيبذهففي 

 قتها هو هلا.مرافو

ي األعذار يف وذ ّد منعت ع أنهام ـ ةأرملل زوجي 

ن يب عتستنأن  ملشعر لياًل وأداء بعض مناسك منى ـامن  اخلروج

 .جحلا ا يفهريغ

رام احل رعشملا لحاجة ـ وكذا احلاج ـ يفل بحتسي 

رمي، وإن كان جيوز أخذ احلصى من مطلق ى منه للمجع احلص

ه، كما جيوز اجلمع زممما يلر أخذ احلصى أكث زواحلرم، وجي

ا نقصت حصياتها للرمي تأخذ ما إذو ا،للغري، ومجع الغري هل

 نقص من وادي حمّسر أو منى.

ـ أن  املشعرن م إن مل تفض لياًلـ  ةّجاحلا ىلع بجي 
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ىل منى، إ مارحلا رعشملاتفيض بعد طلوع الشمس ليوم العيد من 

وهي عبارة عن: الرمي، واهلدي،  سك منى،األداء منك وذل

 والتقصري.

ي اجلمرة ، وهبع من أعمال احلج: رمي مجرة العقبةالرا

 األوىل وتعرف بالكربى.

ُقربة، واملقارنة جيب يف الرمي النية املشتملة على ال 

 ألول الرمي واملستمرة إىل آخره.

العقبة  رةمجي لعيد يف منى هو: رما مومال يعأ لوأ 

صل منى يف يوم تة حني ّجبسبع حصيات متواليات، فعلى احلا

ـ إن مل تكن رمتها ليلته ـ بسبع  رةه اجلمهذالعيد أن ترمي 

يها مر يحصيات متواليات، أي: واحدة تلو األخرى، فال يكف

 .ًامع رعة، أو اثنني أو أكثمتجم

ء الرمي ال بأس بها، كما ال نااالسرتاحة القليلة أث 

 بأس بزيادة الرمي احتياطًا أو عمدًا كرمي مثان حصيات أو أكثر.
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ال جيب على احلاجة ـ وكذا احلاج ـ الرمي باليد  

نعم الرمي باليد اليسرى ولو اختيارًا،  لرمياليمنى، بل جيوز ا

 ديلط وجوبًا االلتزام بالرمي باوح. واألباليد اليمنى أفضل

 مباشرة ال عرب أدوات أخرى.

ـ ملن مل ترمها لياًل ـ يكون  وىلاألرة مجلرمي ا تقو 

من طلوع الشمس من يوم العيد إىل غروبها واألفضل عند 

أعمال منى، فال جيوز تقديم اهلدي أو ل هو أو ميالزوال، والر

 (.م الشريازي الراحل ااحللق والتقصري عليه )هذا عند اإلم

(فال :)  جيوز تقديم اهلدي أو

 احللق والتقصري عليه على األحوط.

جيب على احلاجة ـ وكذا احلاج ـ الرمي بسبع  

حصيات متوالية تصيب اجلمرة قطعًا، ويكفي االطمئنان 

ثقة، وال يلزم رؤية اإلصابة. فلو ر ابخإالشخصي باإلصابة، أو 

رمت أقل من ذلك مل يكفها ووجب عليها اإلكمال. كما جيب 

إعادة رمي املشكوك لو شّكت يف اإلصابة يف األثناء، نعم إن 
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اغ من الفر اإلصابة وال يف العدد بعد شك يفعليها أن ال تعتين بال

 الرمي.

 من وال ثدمي الطهارة ال من احلرلا يف طرتشي ال 

ء، وكذلك اسفو النأ ،اخلبث، ولذلك جيوز للمرأة احلائض

 ي. رمالاجلنب، وغري املتوضئ 

لطابق األول، بل ا نم يمرال ونكي أن طشرتي ال 

 .  العلوي مطلقًا حتى اختيارًا قن الطابمجيوز 

رمي حصياته  ال يشرتط يف رمي اجلمرات املواالة بني 

جة ـ وكذا احلاج ـ الفصل بينها قلياًل السبع، فيجوز للحا

نها طوياًل استأنفت الرمي من بيل فصلالسرتاحة، نعم لو كان ال

 (.جديد، )هذا عند اإلمام الشريازي الراحل 

تأنف الرمي من جديد (: فتسا عند السيد املرجع مأ)

 .طوحعلى األ

ء املضافة على عمود اجلمرة طواًل ازجألا يمر زوجي 

، ويراعى فيه عدم اخلروج عن منى، كما جيوز رمي وعرضًا
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اجلهات، مستقباًل للقبلة ومستدبرًا هلا  عمجي اجلمرة من

وغريهما. نعم يستحب يف رمي مجرة العقبة استدبار الكعبة 

عبة املكرمة حال لكاو ااجلمرتني األخريني استقباهلم املكرمة، ويف

 الرمي.

يف ا س عليهفا، أو النمل طرّو احليضتحت يتلا ةأرملا 

الرمي بسبب الزحام الكثري، فإن كان يصيبها مشقة من ذلك 

 نحبيث يعد عذرًا هلا جاز هلا الرمي لياًل ، كما جيوز هلا أ

 نيب من يرمي عنها نهارًا.تتس

مي ر مهيلعق ن يشالذيين ورذعملاو ءاسنلل جيوز 

ا عد ذلك ـ إذضًا رميها لياًل أي ليهم، ويشق عيدلعا ومي رةماجل

عذرًا هلم ـ استنابة من يرمي عنهم، وال جيب مرافقة النائب وإن 

كان يستحب حضور املنوب عنه عند اجلمرات، كما ويستحب 

 للنائب وضع احلصى يف يد املنوب عنه.

رمي مما لا ريغو أي ملرا يفته جزو نع جوزلا بان ول 

ى توا طبق فا، وجب عليه اإلتيان بههنابة عنتجيوز له االس
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 ه.مرجع

مجرة العقبة يوم رمي لو تركت احلاجة ـ أو احلاج ـ  

العيد عن علم وعمد كانت آمثة لكن ال كفارة عليها وال يبطل 

 .حجها، وإمنا عليها قضاؤه

يوم  يفمنى. فإنه جيب يف ي دمس من أعمال احلج: اهلاخلا

بح لغري اإلبل العيد بعد الرمي: النحر إن كان إباًل، والذ

 كالشاة، مقرونًا بالنية املشتملة على الُقربة.

العيد: اهلدي، فيجب على احلاّجة  موي لامعأ يناث 

، يد: اهلديعـ وكذا احلاّج ـ يف حج التمتع بعد الرمي من يوم ال

ما أنه حتديد، كحب الزيادة بال ويستواحد،  يده هنم اجبووال

شخص واحد يف احلج الواجب، ال يكفي اهلدي الواحد إال عن 

 وأما املستحب فيجوز االشرتاك يف هدي واحد.

جيب يف اهلدي أن يكون م األنعام الثالثة: اإلبل أو  

ب أن يكون جيالبقر أو الغنم، واملاعز حمسوب من الغنم، و
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 نفرق بني الذكر واألنثى، ويكفي يف س صحيح اخللقة تامًا، بال

أو ماعزًا، وال يكفي  ًامنبقرًا أو غيسمى إباًل أو  نأهلدي ا

 الصغري منها.

ديهن بأنفسهن، بل ه نذحباء أن يسنلا ىلع بجي ال 

ال، وينوي جم الركح نوكي ا، وكذنهنع حبيذمن  نابةاست هلن

 هرفالظا بحوإذا نوى املنوب عنه دون الذا ،والذابحه املنوب عن

 الكفاية.

اهلدي يف حج التمتع  جيب على احلاجة ـ أو احلاج ـ 

ولو كان حجها مستحبًا، بل ولو كانت من أهل مكة على 

األحوط، أما حج اإلفراد فال هدي فيه، أما حج الِقران فإمنا 

 .جيب فيه اهلدي لسياق اهلدي عند اإلحرام

6
 .رأة: التقصريملادس من أعمال حج اسلا

احللق،  يتعني على احلاجة التقصري وال جيوز هلا 

ويكون التقصري ـ وكذا احللق بالنسبة للرجال ـ يف منى يوم 
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العيد، وذلك بعد رمي مجرة العقبة وبعد اهلدي، متقارنًا مع 

 .ةالنية املشتملة على الُقرب

ب جيف لتقصري،اة: مرألل العيد موي لامعأ ثلاث 

 ـ ريصقالت: منى يفدي رمي واهلد الد بعالعيلى احلاّجة يف يوم ع

ن مل تأت به ليلة العيد ـ وذلك بأن تأخذ شيئًا من شعرها أو إ

ا مر يف التقصري للعمرة، وليس عليها احللق أبدًا، كمفارها أظ

 .لن رجع ةنياب جحتبل حيرم ذلك عليها حتى وإن كانت 

اجة ـ وكذا احلاج ـ احلاألحوط استحبابًا رعاية  

عد اهلدي، فلو قدمته الرتتيب يف التقصري، وذلك بأن تأتي به ب

على اهلدي عمدًا فاألحوط استحبابًا إعادته مبا حيصل به 

 (.الرتتيب، )هذا عند اإلمام الشريازي الراحل 

( :)يف جوب االحتياطوف 

رعاية الرتتيب بني اهلدي والتقصري، إال إذا كان فيه عسر 

 وحرج، فيجوز تقديم التقصري على اهلدي.

لو خالفت احلاجة ـ أو احلاج ـ الرتتيب بني اهلدي  
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 والتقصري سهوًا أو جهاًل، فال شيء عليها.

ى من يف ريصقتلا مي ليلة العيد، ثمرلا ءاسنللوز جي 

ا والسعي ليلة موصالتيه للطوافني مكة ذهاب إىلالو ،اًللي

ن العيد، وال جيب عليهن انتظار النهار، نعم يلزم أن يوّكلن م

 يذبح اهلدي عنهن يف نهار العيد.

 ة أعمال منى الثالثة: الرمي واهلديأرملا تلمكأ اذإ 

من مجيع حمرمات  للحتتو ام،رإلحا نج مرها ختنإ، فتقصريوال

، والرجال )الزوج( فإنهما حيرمان عليهالطيب ا م، إالااإلحر

ن ا الصيد أيضًا، لكن ال من جهة اإلحرام، بل موكذا حيرم عليه

 جهة حرم مكة فإن الصيد حمرم فيها.

ـ ة ثالالث ىنمل أعماهلا إكماـ بعد  ةأرملا تعجر اذإ 

اف، وكعيت الطرة، وأتت بزيارطواف ال توطاف ةك مىلإ

يب أيضًا لكن على لطهلا ا حلوسعت بني الصفا واملروة، 

كراهة، فإذا طافت طواف النساء وأتت بركعيت الطواف، حل 

ا، يهعل د حمرمًايالص ًا أيضًا، ويبقىيًا واستمتاع، وطهلا الزوج
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 هنأ ضرف يف اذه م.حرارمات اإلن حمال مرم ألنه من حمرمات احل

  خمافة طرّونيا على الوقوفمل تقدمهليلة العيد، أو بها مل تأت 

 النفاس. أويض احل

مل تأت احلاّجة بالتقصري بعد الرمي واهلدي من  نإ 

مطلقا، حتى  هلا التقصري يوم العيد لياًل نهار يوم العيد، جاز

 .وإن تركته يف النهار اختيارًا

عد الرمي واهلدي بلو نسيت احلاّجة التقصري  

مل خترج من اإلحرام وعليها الرجوع إىل ا وغادرت منى، فإنه

منى للتقصري، وإن تعذر رجوعها قصرت يف مكانها وال شيء 

 عليها.

ن ومذوي األعذار الذين يقّدن م اهريغو ةأرملا 

ن ، ال خيرجونيلى الوقوفععي سمكة من الطوافني وال لاأعم

 بعد التقصري الم إاحرإلا ماترحم من للونيتح وال إلحرام،امن 

دي وذحبه مباشرة أو توكيل من يذحبه عنهم يوم اهل دللحج وبع

 العيد.
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لن النساء الالتي يرمني مجرة العقبة ليلة العيد إذا وّك 

من يذبح عنهن وقّصرن، فقد خرجن بذلك من إحرامهن، 

 نالطيب واألزواج، فإنه ادع اموحل هلن حمرمات اإلحرام 

 تيه.كعيتحللن منهما بعد طواف النساء ور

 ،اف الزيارة وصالتهوط: أعمال احلج نم ابع والثامنسلا

مكة ألداء مخسة  إنه جيب بعد أداء مناسك منى الرجوع إىلف

 أعمال مقارنة كل عمل منها للنية املشتملة على الُقربة.

هرة من احليض أو اإن كانت ط ةّجاحلا ىلع بجي 

د عيالم مكة ـ بعد أدائها األعمال الثالثة ليو النفاس الرجوع إىل

 ..(2)اتبجاويف منى ـ ألداء ما بقي من ال

أو ض يو احلافة طر خمنيبها قبل الوقوف تأت مل وا لمفي ذاه

                                                           

ز وجيعيد بل لا جتب املبادرة واملسارعة إىل إتيان هذه الواجبات بعد أعمال يوم ال (1)

حلجة، وإن كان األحوط استحبابا أن ترجع إىل مكة ألدائها تأخريها إىل آخر ذي ا

 قبل ظهر الثالث عشر.
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 النفاس.

مل تكن احلاجة طاهرة من احليض أو النفاس،  اذإ 

ذا إ، فرهط، انتظرت حتى تنيومل تقّدم أعمال مكة قبل الوقوف

 .جباتالواطهرت اغتسلت وتوضأت وأتت ببقية 

 تعالته مثل طواف عمرة التمصو ةرايزال فاوط 

النية هنا: طواف الزيارة  وصالته يف كل شيء، إال يف النية، فإن

 ،هتوصالته، بينما النية هناك: طواف عمرة التمتع وصال

 ضًا.أيج حلذا الطواف: طواف الزيارة وطواف اه ىويسم

، فإن وافالط ىل صالةإ ًا ـفرادرة ـ عبملا بجت 

مبقدار و طواف هالبني الطواف وصالة ركعيت  سموحملا لفاصلا

 الصالة عن الطواف. ال يراه العرف أنه قد أّخر

طواف نيابة لة اطوف ويصلي صالي نأ جوزلل زوجي 

 اكتهرأد ذاا إمك ،عن زوجته فيما إذا كانت معذورة يف ذلك

ائه وال تستطيع البقاء نو يف أثأأو النفاس قبل الطواف ، دةعاال

 ر.تطه ىحت
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ا واملروة، مشتماًل  الصفنيب اسع من أعمال احلج: السعيتلا

 على النية اخلالصة وقصد القربة إىل اهلل تعاىل.

بعد إتيانها بطواف الزيارة  اّجةحلا ب علىجي 

عي ليس بعده الس وهذاوة، لسعي بني الصفا واملرا ه،توصال

 لتمتع.رة اي يف عمعسلا فالخب ،ريصتق

، متامًا مثل السعي يف عمرة التمتع وه يعسلا اذه نإ 

: اية هننلافإنهما يف كل األحكام متماثالن إال يف النية، فإن 

 ..عمتحلج الت روةلسعي بني الصفا واملا

ة رلعمة وروامل افصلني اعي ب: السينما كانت النية هناكب

 .عتمتلا

لتقصري كما يف سعي عمرة اعقبه تي ال يعسلا اذه 

السعي الذي  أن امرأة قّصرت بعد االنتهاء من هذا لوالتمتع، ف

ء احلج، فال ازجأ نم ذلك اًل أنم جهعزت يهو هو لطواف احلج

 شيء عليها.
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اشر واحلادي عشر من أعمال احلج: طواف النساء علا

يكونان بعد السعي، مقارنًا كل واحد منهما بالنية و ،وصالته

الرجال املشتملة على الُقربة، وال حتل النساء للرجال، وال 

 للنساء إال بعد اإلتيان بهما.

ا طواف الزيارة هلد إكمابعـ  ةّجاحلا ىلع بجي 

وصالته وسعيه ـ أن تأتي بطواف النساء وصالته، فإذا أتت بهما 

 ا واستمتاعًا.يطولزوج ا احّل هل

 الوجال، رلاب صت خمه غريتالوص ءسانلا فاوط 

على النساء أيضًا، فكما  بالعقالء، بل هو واجب ر، والابكلاب

أن الرجل أو الصيب ـ ولو غري املميز ـ أو اجملنون، لو مل يأت هو 

ه النساء، فكذلك املرأة أو الصبية ـأو الولي بهما مل حتل ل

 ل.جاهلا الر حيل هي أو الولي بهما مل تأمل ت ول واجملنونة

يف ته ارة وصاليزلا فاوكط هتصالء والنسا فاوط 

، تهء وصالسافإن النية هنا: طواف الن لنية،ا ال يفإ كل شيء
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 بينما النية هناك: طواف الزيارة وصالته.

تطوف طواف النساء وتصلى ركعتيه  ةزيمملا ةيبصلا 

 ييصلو ايهول اهب يطوفونة اجملن ة أوبنفسها، والصبية غري املميز

أو  اف النساء وصالته،وميزة طملالصبية ات ، فإذا تركاة عنهباني

نساء وصالته، عن الصبية غري املميزة أو الطواف  ليترك الو

حتى  جازواأل اماجملنونة، بقيتا على حكم اإلحرام، فال حتل هل

من  تستنيبا بعد البلوغو أ ا،بأنفسهم تيهعوتصليا ركتطوفا 

ما عنه يستنيب نولي أللوز وجي ا،منهه عيتعكلي رويص يطوف

 يضًا.قبل البلوغ أ

وصالته على كل من حيج من  ءاسنلا فاوط بجي 

 اذكو نسلا يفالطاعنة  ةّجاحلاى ، حتذكر وأنثى، صغريًا وكبريًا

جو نكاحًا، وذلك ري على كل من ال اذكوز، وجعلا جاحلا

 .جاوزتأمل يف الا وال لوجوبه وإن كان ال زوج هل

ـ وكذا احلاج ـ طواف النساء  ةّجاحلا تكرت ول 

نسيانًا، ولكن أتت بطواف الوداع وصالته، وصالته جهاًل أو 
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 طكفاها ذلك عن طواف النساء وصالته، وإن كان األحو

ا عند اإلمام ة. )هذاإلعادة أو االستنابة يف اإلعاد ًابستحباا

 (.الشريازي الراحل 

( :)فاها ذلك عن طواف كف

 النساء وصالته من باب اخلطأ يف التطبيق.

ّجة ـ وكذا احلاج ـ إىل مكة يف اليوم احلا تأت مل اذإ 

ت مل انوك، لعيد( بعد الفراغ من أعمال منىا مأي: يو) رشالعا

لغد اىل مكة يف إ تأتي نعليها أف ،فنيوقولقبل ا ةكم لامعأبتأت 

أعمال مكة، واألحوط استحبابًا ا من هليبقي ع أو بعده ألداء ما

ظهر الثالث عشر، وإن جاز هلا أن ترجع إىل مكة ألدائها قبل 

 التأخري إىل آخر ذي احلجة.

إذا أتت احلاجة ـ أو احلاج ـ ليلة العيد أو يومه أو  

بني  يعساخلمسة: طواف الزيارة وصالته، وال غده بأعمال مكة

ء وصالته، فإنه جيب عليها اسنالصفا واملروة، وطواف ال

 وتة فيها.تلبيالرجوع إىل منى إلمتام بقية أعمال منى وا
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ليت احلادي يل اني عشر من أعمال احلج: املبيت يف منىثلا

شتملة على القربة، ملمقارنًا كل ليلة بالنية ا ،رشعشر والثاني ع

 ال ة ـ أو احلاج ـ بالنية، كانت آمثة، ولكناجفإذا أخلت احل

نى، املبيت مب تككفارة عليها، وإن استحب احتياطا، نعم لو تر

وجب عليها لكل ليلة كفارة شاة، وكانت آمثة إذا كانت عامدة 

 يف ذلك.

 نىمب ةتوتيبلا ،على احلاج كلوكذ ةّجاحلا ىلع بجي 

ثالث عشر الليلة  يف ذا، وليلة الثاني عشر، وكرشع يدااحل ةليل

 أحيانًا.

املبيت يف منى ليلة الثالث عشر  ةّجاحلا ىلع بجي 

 الية: تور مأيضًا ألحد أ

 رج ختملاني عشر والث ليوميف ايها الشمس علت ربغ : إذا1

إنها وإن كانت على استعداد الرحيل منها، بل ف ،ىنم دحدو من

ومل خترج بها السيارة من حدود ة السيار ت راكبة يفنوإن كا
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 ًا.ضيأمنى، فإنه جيب عليها املبيت ليلة الثالث عشر يف منى 

 .للرجاا قتت ملا ذ: إ2

 لصيد.ا تقت مل اذإ :3

از ج ثةالالثر وألمايصادفها أحد هذه  مل يتلا ةأرملا 

مي يف اليوم الثاني عشر، وإن رلا لمكت نأ دعبنى من مالنفر  اهل

زوال  دعبلتفيض  ىقبتليها أن ع كان قبل الزوال، فال جيب

قدمت رمي اجلمار  ولعشر  ينار ليلة الثفا النما إن هلكس، مشال

لثاني عشر. وكذا جيوز ملرافق املرأة، ا وملي عن ااًلبد افيه

ولألطفال أيضا، وأما الرجل الذي مل يرافق امرأة، أو كانت هلا 

 يوملن امل ازوال دعب ينفره أن عليفمعهن،  رفقة مطمئنة يرسلها

 ي عشر، إال إذا خاف الزحام فيجوز قبله.انلثا

تها لصرورة ـ وهي اليت حتج حجا ةأرملل ىلوألا 

عشر  ثلاألوىل ـ وكذا الرجل الصرورة، املبيت مبنى ليلة الثا

، وكذا ملن ارتكب بعض حمرمات اإلحرام، أو اقرتف كبرية ًاضيأ

 اسكة.نو كسان لر، بل هو أفضل لككبائن الرى مأخ
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من املبيت يف منى على احلاجة ـ  بجاولا رادقملا 

و آخره، ويعترب وكذا احلاج ـ هو نصف الليل، سواء من أوله أ

الليل من أول غروب الشمس إىل طلوع الفجر، فلها اخلروج 

من منى بعد منتصف الليل، نعم األفضل املبيت متام الليل إىل 

 جر.فال

بالعبادة يف  لاغتشلحاجة ـ وكذا احلاج ـ االل زوجي 

وتة مبنى، بال فرق بني مكة اجلديدة والقدمية، يتلبا داًل عنبكة م

ا، هلزنالكون يف املسجد احلرام ـ إن كانت طاهرة ـ وموال بني 

ة والدعاء وتالوة الصفتشتغل بالعبادة كالطواف والسعي وال

يبعد كفاية نصف الليل خمرية بني  القرآن واالستغفار، وال

صف األول وهو من غروب الشمس إىل منتصف الليل، وبني لنا

، فيسقط النصف الثاني وهو من منتصف الليل إىل طلوع الفجر

عنها البيتوتة مبنى حينئذ، نعم الظاهر لزوم أحد النصفني كاماًل 

 دون التلفيق.

تارت خال جيب على احلاجة ـ أو احلاج ـ اليت ا 



 217 

وء دائم وإن كان أفضل، وضالعبادة يف مكة أن تكون على 

وجيوز هلا تناول األكل وقضاء احلاجة مبقدار الضرورة، وال 

ظر إىل الكعبة عن العبادة، إال إذا كان مبقدار يكفي النوم وال الن

ال يضر بصدق االشتغال بالعبادة، وإال فعليها الكفارة وهي 

 شاة.

ثالث، ابتداًء لا مراتجلالث عشر من أعمال احلج: رمي اثلا

بالصغرى ثم الوسطى ثم الكربى وهي مجرة العقبة، بسبع 

مقارنة للنية املشتملة على القربة  حصيات متواليات لكل منها،

 ها.يرم يف

ـ وكذلك احلاج ـ رمي اجلمرات  ةّجاحلا ىلع بجي 

الثالث: الصغرى أواًل وهي أقرب اجلمرات إىل منى، 

ًا وهي لثاث ىربالكوى، صغرلد اعب نيت مي الوه انيًاوالوسطى ث

يف  لكوذالرتتيب املذكور بينها،  ، مراعيةاليت رمتها يوم العيد

من اليوم احلادي عشر من ذي احلجة، والثاني عشر، فلو  كل
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 ما حيصل به الرتتيب. ىلعكور أعادت الرمي ذملأخلت بالرتتيب ا

على احلاجة ـ وكذا احلاج ـ يف  تارمجلا يمر بجي 

 منى.يف  هإن باتت ليلت ًاضيأعشر  ثلاالث اليوم

 وعطلن ن مويك ثالثال تاجلمرا يمر تقو 

ه عذر ـوز للحاّجة ولكل من لجيارًا، ويلشمس إىل غروبها اختا

كالشيخ الكبري والعاجز الرمي لياًل عن اليوم، كما جيوز هلم 

بدل يومه، ر الرمي ليلة احلادي عشر بدل يومه، وليلة الثاني عش

وإذا مل ميكن للحاجة وغريها من املعذورين الرمي يف كل ليلة، 

حدة، فإذا رموا ليلة الثاني عشر بدل ة واليلذ يف ئنيجاز اجلمع ح

يومه جاز هلم اخلروج من منى لياًل من دون انتظار النفر بعد 

 زوال اليوم الثاني عشر.

من  ةرمج لكاحلاجة ـ وكذا احلاج ـ رمي  على بجي 

يف  تقدمذلك كما و ،اتقبامتع ياتحص بعساجلمرات الثالث ب

 وم العيد.وىل ياألمرة جلرمي ا

إذا رمت احلاجة ـ أو احلاج ـ اجلمرة الصغرى أربعًا  
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فما فوق، ثم رمت اليت بعدها سبعًا نسيانا، يكفيها إكمال 

النقص للصغرى، ولكنها لو رمتها ثالثا فما دون، وجب عليها 

استئناف الرمي من الصغرى وتعيد رمي اليت بعدها رعاية 

كفاها إكمال  للرتتيب، وإن كان النقص يف اجلمرة الثالثة الكربى

 النقص فقط.

ثالثًا من احلصيات، ثم مل تتمكن من  ةأرملا تمر اذإ 

ىل وقت آخر من اليوم من دون إ يالرم ريخاإلمتام، فلو أمكنها تأ

ني قضاًء عن اليوم األول، فال تصح نيابة ثاحرج، أو إىل اليوم ال

ا إذا عنه بةانيالح تصف ميرلا ريخأت اأحد لإلكمال، ولو مل ميكنه

  (.مل ختّل باملواالة )هذا عند اإلمام الشريازي الراحل 

( :)ملواالة على باذا مل ختل إف

 األحوط.

إذا نسيت احلاجة ـ وكذا احلاج ـ رمي يوم من أيام  

منى، أو تركته عمدًا، وجب عليها القضاء يف اليوم الثاني، 

م احلاضر، ويستحب هلا الرمي عن فرتمي لليوم الفائت ثم لليو
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 زواهلا. دالفائت بعد طلوع الشمس، وعن احلاضر عن

أو احلاج ـ رمي اجلمرات الثالث ـ إذا نسيت احلاجة  

حتى دخلت مكة، وجب عليها الرجوع إىل منى لتداركها، وإذا 

مل تتذكر حتى خرجت من مكة قضتها يف العام القابل بنفسها أو 

ركت رمي اجلمرات الثالث عمدًا حتى خرجت من نائبها، وإذا ت

وط استحبابًا القضاء يف العام حمكة مل يفسد حجها، نعم األ

 القابل.

نى، ممناسك  ـة ـ وكذلك احلاج ّجاحلا تلمكأ اذإ 

وكانت قد أتت ببقية أعمال مكة، فقد أمتت مناسك حجها 

منى إىل أهلها، ولكن األفضل أن  كاملة، وهلا الرجوع من

الوداع فإنه مستحب، وهو كطواف  فاجل طوأل ترجع إىل مكة

 النساء وركعتيه إال يف النية.

 ذاوك جة ـلحال لطوافااف، فإن وطلا ةرثك بحتسي 

من صالة النوافل، والطواف عن الوالدين  أفضلاّج ـ احل
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ه أجر كبري، ـل ملؤمننيخوان وعن سائر اواألهل واألوالد واإل

 نعو  اهلل وأكثر أجرًا من ذلك: الطواف نيابة عن رسول

 . منيصوعامل ةألئما نوع راء هزلا ةمطاف

ن الكريم يف مكة آرقلا ملحاجة واحلاج ختل بحتسي 

ن ختم القرآن مبكة مل ميت ماملكرمة، ويف احلديث الشريف: 

 .(2)نةاجل يفنزله م ىريو رسول اهلل  رىحتى ي

ماكن ألا ةرالحاجة ـ وكذا احلاج ـ زيل بحتسي 

دة الرسول األعظم الحمل و رةاملشرفة يف مكة املكرمة، مثل زيا

 املؤمنني خدجية  مأ تيب ةرايزو دج دقرم ةرايزو 

 النيب  عم دقرم ةرايزو ، بلطملا دبع الرسول 

 اذكو ، املؤمنني خدجية مأ دقرم ةراي، وز بلاط يبأ

 ي نزل فيه الوحي على رسول اهلل ذال ءار حراغ ةرايز

 ة غار ثور الذي منه هاجر الرسول زيارة، وثعبلاو ةوبنلاب

 نورة.ملا ةنيدملا ىلإ
                                                           

 .. عن اإلمام زين العابدين 2251ح 221ص 2ن ال حيضره الفقيه: جم (1)
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 نيح قدصتلحاجة ـ وكذا احلاج ـ الل بحتسي 

ن م حجلل، والسؤال من اهلل تعاىل التوفيق ةكمج من وراخل

 ع،الوداف ابطون اتيوداع، واإلف الطوا قبل قابل، والغسل

ة املكرمة بوالتربك بالكع ،اليماني م احلجر األسود والركنالستاو

وإكثار احلمد والثناء على اهلل  ا،وإلصاق اإلنسان نفسه به

 عني.مجأتعاىل، والصالة والسالم على حممد وآله 

يستحب للحاجة واحلاج حني اخلروج من مكة،  

ه قلياًل، ثم الصالة ركعتني الذهاب إىل بئر زمزم والشرب من

التوجه حنو الباب للخروج،  مث عند مقام إبراهيم 

والسجود هلل تعاىل عند عتبة الباب سجدة طويلة، ثم اخلروج 

 بعد ذلك.

 متامعد إؤكدة للحاجة واحلاج بملا تابحتسملا نم 

نورة للتشرف بزيارة املة نديملايق رط نم وعلرجا سك احلج،منا

 رة فاطمة الزهراء هاطلا ةقيدصلاو كرم األالرسول 

ترك زيارة الرسول  من: ثيدحلا يفف بقيع لا ةمئأ ةرايزو
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 اهلل لفقد جفا رسو جاحل كسانبعد م (2). 

ة من مكة إىل املدينة: الصالة يف دوعلا دنع بحتسي 

 يثغدير خم ح ميو ىمسجد الغدير الذي أسس إلحياء ذكر

 ًاريمأ أبي طالب  نب يلع  فيه رسول اهلل صبن

ل اإلمامة فيه ويف ذريته جععده، وب  وخليفة عليهم مننينمؤملل

ن اهلل عزوجل، وقد أنزل اهلل امة، وذلك بأمر مإىل يوم القي

تعاىل يف ذلك: 

 
(1). 

 احلمد على هللو ربكأ هللا : هللا لوسرال ق اهدنع

إكمال الدين وإمتام النعمة، ورضى الرب برساليت ووالية علي 

 .(1)عديب بي طالبأ بنا

                                                           

مستدرك الوسائل:  من حج ومل يزرني فقد جفانيو :ال رسول اهلل ق (1)

 .11113ح 2ب 111ص 11ج

 .3ورة املائدة: س (2)

 .31عد حبأخبار الغدير...  52ب 153ص 31ألنوار: جار احب (3)
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معناه عن إمتام  يفا مو دولعاعه نممن  : هودصدوملا 

 .أعمال العمرة أو احلج بعد اإلحرام له

ن إمتام مناسك ع منعه املرض خاصةن ر: هو مصوحملوا

 العمرة أو احلج بعد اإلحرام له.

 لك من غري فرق بني الرجل واملرأة.وذ

اإلحرام ـ سواء املرأة أم الرجل ـ  دعب دودصملا نإ 

 يتحلل من إحرامه حيث صّد تلقائيًا لو كان قد اشرتط عند

  يشرتط ذلك، حتللإن ملبسه، وحث حي هللا لهحي نأرام بحإلا

ًا، ويسقط ضأيه ليإ ريقصلتامه باهلدي واألحوط ضم من إحرا

عنه احلج، إال إذا كان مستطيعًا من قبل بأن كان احلج مستقرًا يف 

 لقادمة.انة سقيت االستطاعة للب اأو إذ ،هذمت

وز للمصدود ـ رجاًل كان أو امرأة ـ البقاء على جي 

ة مفردة، فيتحّلل بعد اإلتيان بكامل اإلحرام، والتحلل بعمر
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أعماهلا مع طواف النساء وركعتيه، ويسقط عنه احلج لو مل 

 يكن مستقرًا عليه من قبل، أو مل تبق استطاعته للسنة القادمة.

يع مج انين إتمرض امل همينع يذلا روصحملا نإ 

قد ن كان إفرأة ـ ماًل أم اجسواء كان رـ ى ومكة من سكانم

يف إحرامه عندما أحرم بأن حيله اهلل تعاىل حيث حبسه، اشرتط 

 ه.لحمه إىل فإنه يتحلل من إحرامه دون حاجة إىل أن يبعث بهدي

 دق نكا مل يـ إذرأة و اماًل كان أجر ـر صواحمل نإ 

امه رعلى إح ىحبسه، يبق حيث حيله اهلل نأشرتط يف إحرامه ا

ي حمله ومضى زمان داهلا بلغ إذويرسل بهديه على األحوط، ف

ذحبه قّصر وحّل، وال يبعد جواز ذحبه يف موضع احلصر، 

ذمته، أو بقيت  يف رًاقتسم جحلا ناك اذإ ه إالنع ويسقط احلج

 مة.لقادنة ااستطاعته إىل الس

ل اهلدي ـ سواء للمصدود أم احملصور، وسواء حم 

كان  للحاّجة أم احلاج ـ منى إن كان يف إحرام احلج، حج التمتع

 رةأم إفراد أم قران، ومكة املكرمة إن كان يف إحرام العمرة، عم
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 التمتع أم مفردة.

تحق احلاج ـ لملرض، اابأن زال  رصحلا عفترا اذإ 

داء املناسك، فإن أدرك الوقوفني: أل تهفقة ـ بررأرجاًل كان أو ام

عرفات واملشعر، أو أحدهما، فقد أدرك احلج ومل يفته شيء، 

فاته احلج، وحينئذ د فق، وال أحدهما نيفوقملا كردي ملوإن 

 .همإحرا ل منحية وديأتي بعمرة مفر

، احلاجة عن دخول مكة وأ جاحلاأحصر  أو دص اذإ 

 زجد اإلحرام من امليقات لعمرة التمتع، ومل جيد اهلدي وعبع

ًا كان أو حمصورًا وال شيء دودصم ،ًايئا، حتلل تلقًاضيأ هنمث نع

 عليه.

حلل تلشرتط اتوكذا احلاج ـ أن  ـ ةّجللحا بحتسي 

ذا يف إحرام وكة، ردالصد أو احلصر يف إحرام العمرة املف من

ذا حصل هلا صد أو فإعمرة التمتع وإحرام احلج مطلقًا، 

االشرتاط يكون و .رصحلا وأحصر، حتللت تلقائيًا مبجرد الصد 

 قبل نية اإلحرام والتلبية.
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 يف ًامامتأن يصلي  ـ ةأرمإ وأ الرج ر ـافمسلل زوجي 

ملكرمة، واملدينة املنورة، سواء يف املسجد احلرام واملسجد ا ةكم

يد دجلا مأ ميدقلا النبوي أم يف خارجهما، وسواء يف البلد

 (.ذا عند اإلمام الشريازي الراحل )ه .عسوامل

(ف : )وط استحبابًا يف األح

 غري املسجدين القصر.

سواء من احلاج أم احلاّجة ـ على  ـ ةالصال زوجي ال 

السجاد، بل جيب أن يكون السجود على األرض أو ما ينبت 

لقول  كلذو ،ةوقلاب ومن األرض مما ال يؤكل وال ُيلبس ول

 ن يفألو (2)ًاهورطجدًا ومس رضألا يلت جعل :النيب 

ة التواضع رض( غايألة من اذالرتاب )كالرتبة املتخ ىلع السجود

 سجود على السجاد.الف الىل، خبعاهلل تبارك وت

                                                           

 .3131ح 1ب 351ص 3سائل الشيعة: جو (1)
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مع  داجى السلع احلاجة أو احلاج ـ ـ يلصملا دجس ول 

 .وإال وجبت اإلعادة، القصور، أو التقية، فال جتب اإلعادة

إذا سجدت احلاجة ـ أو احلاج ـ يف املسجد النبوي،  

و املسجد احلرام لصالتها وصالة الطواف على ظهر كفيها دون أ

هل ج نالرخام أو ما يصح السجود عليه، فإن كان ذلك ع

 حت صالتها، حتى صالة الطواف أيضا.ص باملسألة

األفضل إقامة صالة اجلماعة يف سكن احلملة يف أول  

وقت الصالة، دون الرتيث حتى انتهاء مجاعة املسجد احلرام. 

كما أن اجلماعة يف السكن أفضل من الفرادى حتى ولو كانت 

 احلرام. دالصالة فرادى يف املسج

احلاجة ـ وكذا احلاج ـ لو فاتتها صالة يف أماكن  

التخيري، فعليها القضاء قصرًا يف غري أماكن التخيري، وأما فيها 

 فهي خمرية بني القصر والتمام أيضا.

ت افرعالة قصرًا يف لصا اجحلا ذلكوك ةّجاحلا ىلع 
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لتمام أو ألنه ل تيارًااخكة متامًا م يف ىلص ءاوس ،ومنى رعشملاو

أقام عشرة أيام، أم ال، بأن مل يقم عشرًا ومل خيرت التمام بل 

 صلى قصرًا.

 توصل كةم يفة امقإلاج ااحل وّجة أاحلا تدصق اذإ 

قصرًا عندما خترج إىل املواقف: عرفات  أن تصلي اهيلعف ،ًامامت

ر ومنى، نعم لو قصدت اإلقامة يف مكة وصلت متامًا ثم شعوامل

يف نفس اليوم وبدون خرجت إىل ما دون املسافة وأرادت الرجوع 

 لياًل رق خروجها من مكةغتسأن ي البمبيت على األحوط، أي 

اء قوالب ةمك ع إىلًا كاماًل، وكانت قاصدة الرجوارنهو كاماًل، أ

 امًا.صورة متلا هذه يفواحدًا، فإنها تصلي  ًاومي لوو هايف

لصالة يف منى ـ وقد لصقت اليوم مبكة املكرمة ـ ا 

تابعة من حيث القصر والتمام بالصدق العريف، يف أنها مكة 

 فتكون حبكمها، وإال فال.

ة ـ الُغسل لدخول أرمأو ا ناك رجاًل ـ رئازلل بحتسي 
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سجد ل امللدخوضًا املدينة املنورة، كما ويستحب الُغسل أي

سل وبعده، ُغلا نيح ةروثأقراءة األدعية امل عف ميالشر ينبولا

 ويكفي الُغسل األول.

للحاج خاصة ـ رجال كان أو و ،عيمجلل بحتسي 

 ةمئأ ةرايزو األعظم  لوالرس ةراامرأة ـ استحبابًا مؤكدًا زي

  بنت رسول اهلل لزهراء ا ةمة فاطرايزو بقيع لا

برسول  اومتأ: لاق هنأ نورة، فعن أمري املؤمنني مليف املدينة ا

 ،ءافجمن بيت اهلل، فإن تركه  متجرخ اذإ مكجح اهلل 

ها وزيارتها حقوجل عز هللا مكمزلأ بذلك أمرمت، وبالقبور اليتو

 اذإ :ام الصادق معن اإلو ،(2)واطلبوا الرزق عندها

 .(1)احلج مامن مت كلفليختم بزيارتنا، ألن ذ مكدحأ جح

 سلنفااأو  يضحلإذا كانت يف حال ا ةأرملل زوجي ال 

ذلك املسجد وك يوبنلا دجسملالنبوي، فإن ا جدساملل خود

                                                           

 .1ضمن ح 1ب 14ص 11ار األنوار: جحب (1)

 .11313ح 2ب 324ص 14سائل الشيعة: جو (2)
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احلرام ال جيوز للجنب وال للحائض وال النفساء دخوهلما حتى 

بأن تدخل من باب وخترج من باب أخرى، ولو اجتيازًا، أي: 

ضافات اليت إلكم يشمل حتى ااحلذا هو ،كلذ زوجيفإنه ال 

 ا.هميت علل أدخيتال تلتوسعا، واجديناملست بقأحل

أو النفاس  يضحلا لحا يف يه اليت ةأرملل زوجي ال 

ر املساجد )أي: يف غري املسجدين: ائس ملكث يفا وكذا اجلنب،

جيوز هلا حتى  ال امهيف نإف ،ومسجد النيب املسجد احلرام 

ن سائر م رورملبور واالع ا حقن هلز والعبور( ولكياجتالا

لقبلتني، ا ذي دجسموة، لهقبا، ومسجد املبا جدمسك د،اجسامل

ير، ومسجد اخليف، وذلك غدسجد الومومسجد رد الشمس، 

 بأن تدخل من باب وخترج من أخرى بال مكث فيها.

س، ااحليض أو النف اهأدرك اذإفيما  ةأرملل زوجي ال 

 ةد املشرفشاهوامل ركة،كذا اجلنب، املكث يف الروضات املباو

 نود ـ بقيع لا ةمئأ دقارمك  نيومصاملع ئمةلأل

 معن. الدهم وذويهم فإنه جيوز دخوهلا واملكث فيهاوأ تاضور
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ة أبواب الروضأن تدخل من إحدى از منها بيتججيوز هلا اال

 هنإف  اهلل لكة وخترج من أخرى، إال روضة رسواربامل

ي، نعم بونالملسجد ا جتياز منها لكونه يفالا ىتح اجيوز هلال

 نم جيوز هلا الوقوف على سياج البقيع وزيارة األئمة 

 .جايسلا ءارو

ى د حتساج املستحاضة املكث يفملا ةأرملل زوجي 

جيب عليها  امب تأتن إ  هللرسول ا دمسجوام راحل املسجد

من أعمال للصالة اليومية من ُغسل يف املتوسطة والكثرية، أو 

تيمم مع العذر عن املاء، وإال فال جيوز هلا املكث فيها مطلقًا، 

 وال املرور من املسجدين: املكي واملدني.

عظم  األالنيب ورتزن أ جللرلا مة كأرملل بستحي 

 ةقديلصا ةرايه الشريف، وكذا زيف مسجده حيث مرقد 

هناك، حيث من احملتمل أنها دفنت يف  ة الزهراء اطمف

 ف.يرشوي البنلاملسجد أو يف بيتها وهو اآلن جزء من املسجد ا
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ن تزور األئمة أ ـ جلكما للر ـ ةأرملستحب لي 

اطمة ف رةاهلطا دةسييف البقيع، وكذلك ال املعصومني 

 اذكها يف البقيع، ويكون قربن حيث حيتمل أ الزهراء 

وقبور  كإبراهيم بن الرسول  أقرباء النيب  روبق ةرايز

 ياء والصاحلني يف البقيع وغريه.ولاأل

 ن تزور محزة أ ـ لجرلل امك ـرأة ملل بحتسي 

 حد.أاء ديف ُاحد، وكذا شه عم النيب 

 د يفجاملسا تزورأن  جل ـمرأة ـ كما للرللب تحيس 

 وغريها. ةد السبعجلتني واملساالقبقبا ود سجكمة ورنملنة اياملد

رجل ـ أن تزور املساجد لل امك ـ أةرلمل تحبيس 

 واملزارات يف مكة املكرمة، كقرب السيدة خدجية أم املؤمنني 

 . ووالد أمري املؤمنني  وقرب أبي طالب عم النيب 

 يوبنلج، شيئًا للمسجد اّجة، أو احلااحلا ترذن ول 

  الشريف أو املسجد احلرام، وجب الوفاء به، فإن أمكن
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رعية، لشًا للموازين اقبط ماع لكشب دجصرفه يف مصلحة املس

ب ذلك، وإال فيصرف على الزائرين والوافدين املؤمنني بال وج

 فرق بني نسائهم ورجاهلم.

يًا غري لو كانت املرأة ـ وكذا الرجل ـ مستطيعة مال 

مستطيعة بدنيًا، فإن كانت قد أيست من الُبرء، وجب عليها 

االستنابة، وإن كانت تأمل الُبرء وتتوقعه توقعًا عقالئيا، مل 

جيب عليها االستنابة وانتظرت الربء، فإن برئت حجت، وإال 

 وجبت االستنابة عند يأسها أو موتها.

ناسك مما مللو تركت احلاجة ـ أو احلاج ـ شيئًا من ا 

ت إىل بالدها عجيب عليها تداركه، أو االستنابة له، لكنها رج

ومل تقدر بعده ال على التدارك بنفسها، وال على االستنابة، 

 فإنها تستغفر اهلل وال شيء عليها.

  .ملاعلا هللاو

 نيلسرملا ىلعم الوس نيصفو اعم ةعزلا بر كبر ناحبس

 ن.ريحممد وآله الطاه  علىوصلى اهلل حلمد هلل رب العاملني،او
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