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مقدمة مباركة

{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ}(((.

اللهم صل على محمد وآل محمد في األولين وصل على محمد وآل

محمد في اآلخرين وصل على محمد وآل محمد من أول الدنيا إلى قيام

يوم الدين.

اللهم صل على محمد رس��ول رب العالمين وعلي أمير المؤمنين

وفاطمة الزهراء سيدة النساء من الخلق أجمعين والحسن والحسين سيدي

شباب أهل الجنة.

اللهم صل على قادتنا وسادتنا علي زي��ن العابدين ومحمد الباقر

وجعفر ال��ص��ادق وم��وس��ى الكاظم وعلي ال��رض��ا ومحمد التقي وعلي

النقي والحسن التقي العسكري والحجة القائم المهدي صلوات اهلل

عليهم أجمعين.

سادتنا وقادتنا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ.
اللهم صل على آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد.
((( سورة األحزاب :اآلية .56/33
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واألنبياء والمرسلين اجمعين.
ال��ل��ه��م ص���ل ع��ل��ى ج��ب��رائ��ي��ل وم��ي��ك��ائ��ي��ل وإس���راف���ي���ل وع��زرائ��ي��ل

ومالك ورضوان وجميع المالئكة المقربين.

اللهم صل على األنبياء والمرسلين والمالئكة المقربين واألولياء

والصديقين والشهداء والمتقين وأهل طاعتك أجمعين.

اللهم صل على ح��واء ومريم وآسية وأم موسى وكلثم وخديجة

وفاطمة وزينب وأم كلثوم وآمنة أم النبي وآله وفاطمة أم علي
وأم البنين أم العباس وشاهزنان أم السجاد وفاطمة أم الباقر
وفاطمة بنت القاسم أم الصادق  وحميدة أم الكاظم  وتكتم أم
الرضا  وخ��ي��زران أم التقي  وسوسن أم النقي  وحديثة أم
العسكري  ونرجس أم الحجة .
اللهم صل على جميع النساء الطاهرات من أمهات ونساء المرسلين

واألن��ب��ي��اء وال��ص��دي��ق��ات وال��ش��ه��ي��دات وال��ن��ق��ي��ات وال��ت��ق��ي��ات وال��ح��م��د هلل

رب العالمين.

ةيفيرعت ةمدقم 9 .....................................................................................

مقدمة تعريفية

إ ّني كنت قد طبعت أول رسالة عملية من رسائلي

رسالة الحج والزيارة في سنة 1977م في الكويت

وكانت أول تجربة لكتابة رسالة فقهية وطبعها مع أنِّي
كنت قد ألفت في الشعر والنثر من سنة 1960م تقريباً
ولكن لم أطبع كتاباً قبل رسالة الحج ،وفي الثمانينات
كتبت رسائل عملية للشباب والنساء ورسالة عملية

مفصلة طبعت الجزء األول منها في العبادات مراراً
ورسالة تامة مختصرة طبعتها كثيراً وهي اآلن المتداولة
(قبسات من القوانين الشرعية).

ورأيت النقائص في الرسالة العملية والقصور عن متطلبات العصر

وأن الجيل الحالي لم يكتف أن يسمع الحكم من حرام وحالل
خصوصاً ّ
ال وحججاً تقنعه كثيرا ً م��ا ،فكتبت
ونجس وطاهر وإنّ��م��ا يريد تعلي ً
موسوعة كبيرة تحتوي كلّ ما وصلني من األحكام الشرعية وهي تحتوي

على استدالل من الكتاب وسنة المعصومين ( )في كثير من فروعها،

وتعهدت لمن يدرسها ويفهمها أن يكون مجتهدا ً مجيدا ً ويبقى له أن
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يتبلور عنده ملكة االجتهاد بكثرة المطالعة والمناقشة ح ّتى يكون مجتهدا ً
مطلقاً ومرجعاً للتقليد.
ومنها ٰه��ذه الرسالة وه��ي مناسك الحج وال��زي��ارة فإنّي قصدت أن
أجمع فيها كلّ ما أمكنني من أحكام الحج تفريعاً واستدال ً
ال وتعليقاً
ح ّتى ال يحتاج فضالء الدين حين يصحبونها في حجهم ألكثر من بيان
وإقناع ألتباعهم في الحج وسائليهم وقد قدمت بعض مهمات العبادات

والمعامالت التي يبتلي بها الحاج في سفرته المباركة.

وهي كما هو دأبي مشتملة أيضاً بسرد أحداث إسالمية مهمة وعبر
للمعتبرين وهدى للمتقين المهتدين ودعوة لألمر بالمعروف والنهي عن

والتبرؤ من أعدائهم.
المنكر واتباع أولياء اهلل
ّ

واهلل من وراء القصد والحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد

وآله الطاهرين

في أسبوع ميالد اإلمام الحسن العسكري
8ربيع اآلخر1430 /هـ الموافق لـ 2009/4/6ك
خادم الشرع
الراجي عفو ربه
محمد علي الطباطبائي الحسني
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الكتاب الثامن كتاب الحج والزيارة
ثم الثاني االجتهاد
من بعد كتاب أصول الدين ّ
والتقليد والثالث الطهارة والرابع الصالة والخامس
الصوم واالعتكاف والسادس الزكاة والسابع الخمس.

ال بمطلق القصد كما
مكححك ححكم الحج في اللغة :وتستعمل قلي ً
يقال إنّي حججت هذا الرأي.
يسمى المسيحيون زيارتهم لبيت
وتستعمل كثيرا ً بقصد المكان ولذا ّ

المقدس حجاً.

وف��ي صناعة الفقه اإلس�لام��ي خصت بحج بيت اهلل ال��ح��رام مع

أداء المناسك المعلومة وال تسمى العمرة حجاً إال على التوسع وإنّما
تسمى عمرة.

...................................................................... 12رسالة الحج والزيارة المقدسين

في البدء مقدمة توجيهية رائعة
إنّي استحسنت مقدمة مهذب األحكام في كتاب
الحج لألستاذ السيد عبد األعلى السبزواري قدست
نفسه في شرح كتاب العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي

الطباطبائي قدست نفسه.

فأحببت إثباتها في أول رسالتي في الحج وال��زي��ارة وأعتبرها أول

المقدمات وتتبعها مقدمات كثيرة قبل الشروع في أحكام الحج.
قال :

وينبغي تقديم أمور:
األول :حسن السعي إل��ى معالم المعبود ومشاعره وإت��ي��ان مراسم

العبودية فيها من فطريات كلّ عابد بالنسبة إلى معبوده وال تختص بملة
دون أخرى والشوق إلى معالم المحبوب فطري لكلّ حبيب وإال لكان في

ال ،ولذا كان البيت المعمورة
أصل الحب خللٌ وتكون دعوى المحبة باط ً

في السماء الرابعة مزدحماً بالمالئكة بحيث ت��رى ك��لّ من ط��اف منهم
حولها مرة ال تصل إليه النوبة مرة أخرى إلى األب��د ،والكعبة المقدسة
مزدحم طواف المالئكة والمسلمين من البشر يسعون إليها بوله وعشق
وانقطاع ،ويرون تحمل جميع المتاعب خفيفاً في جنب الوصول إلى أهم
معالم ربهم ومشاعره وال يزال في ازدياد عاماً بعد عام ،وبيت المقدس

ةعئار ةيهيجوت ةمدقم ءدبلا يف 13 . .............................................................

مقصد أه��ل الكتاب ،وه��ن��اك معالم أخ��رى م��وج��ودة ف��ي ظهر األرض
يقصدها عبادها.

ولقد كان الطواف حول البيت العتيق وهذا المحل الرفيع قبل هبوط

آدم وخلقه ،ففي الصحيح عن الصادق « :لما أفاض آدم من منى تلقته

المالئكة ،فقالت :يا آدم ُب َّر حجك فإنَّا قد حججنا ٰهذا البيت قبل أن تحجه

أن ٰهذه األع��وام من أعوامنا التي كل يوم وليلة
بألفي عام»(((؛ وال يدري ّ
منها أربعة وع��ش��رون ساعة ،أو من األع���وام التي ق��ال اهلل في أيامها،
{ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ}(((؟ أو م��ن األي���ام التي ه��ي خمسون

ألف سنة{ ،ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ}((( ،وكلّ محتمل وإن كان

المنساق هو األول.

الثاني :كلّ ما اثبتته الكتب في فضل البيت العتيق والطواف حوله،

والوقوف في تلك المشاعر العظام ليس إال كقطرة من البحر ولمعة من
الشمس ،وماذا يقال في بيت جعله اهلل مباركاً وهدى للعالمين ،و«استعبد

ّ
محل
اهلل به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه فحثهم على تعظيمه وزيارته وجعله

أنبيائه ،وقبلة للمصلين له ،فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه

منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمة والجالل ،خلقه اهلل قبل دحو

عما نهى عنه»(((.
األرض بألفي عام ،فأحق من أطيع في ما أمر وانتهى ّ

وماذا يقال في بيت من نظر إليها لم يزل تكتب له حسنة وتمحى عنه

سيئة ح ّتى ينصرف بصره عنها ،وماذا يقال في بيت أحد أركانه يمين اهلل
((( الوسائل باب 1من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث.6
((( سورة الحج  :22اآلية .47
((( سورة المعارج :اآلية .4
((( الوسائل باب 1من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث.10
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في أرضه يصافح بها خلقه ،وأنّه باب من أبواب الجنة لم يغلقه اهلل تعالى

أن عليه ملك موكل منذ خلق اهلل السماوات واألرض ليس
منذ فتحه ،و ّ
له عمل إال التأمين على دعائكم ،وعنده نهر من أنهار الجنة تلقي فيه

أعمال العباد عند كلّ خميس ،وقال نبينا األعظم « :وما أتيت الركن

اليماني إال وجدت جبرائيل قد سبقني إليه يلتزمه»((( وفي ركن آخر حجر
استودع اهلل تعالى فيه ميثاق عباده إذ أخذ ميثاقهم ،كما في قوله تعالى:
{ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ} االعراف .172 /8

الثالث :تشريع الحج كان بعد هبوط آدم بمباشرة جبرائيل ،ففي

خبر أبي إبراهيم عن أبي عبد اهلل« :لما بلغ الوقت الذي يريد اهلل

إن
أرسل إليه جبرئيل ،فقال :السالم عليك يا آدم الصابر ليلته التائب عن خطيئته ّ
اهلل  بعثني إليك ألعلمك المناسك التي يريد اهلل أن يتوب بها عليك ،فأخذ
جبرائيل  بيد آدم  ح ّتى أتى به مكان البيت ...الحديث»(((.

واألخبار في ٰذلك كثيرة ،وقد واظب النبيون على الحج بعد أبيهم

«إن سفينة نوح كانت مأمورة طافت بالبيت ح ّتى
آدم ،قال أبو الحسن ّ :

وأما إبراهيم وإسماعيل فلقد تحمال
غرقت األرض ّ
ثم أتت منى في أيامها»ّ ،
المشاق في الحج وتشعير المشاعر بما ذكر في القرآن ،وفصل ٰذلك

في الروايات المستفيضة بين الفريقين ،قال الصادق« :أمر اهلل
إبراهيم  أن يحج ويحج بإسماعيل معه فحجا على جمل أحمر وما معهما

إال جبرئيل»  -والخبر طويل ،(((.-فالتشريع وقع ثانياً اهتماماً للقضية
بالوحي السماوي وأمين الوحي والنبي الخليل ،وقد تقدم في طواف
((( الوسائل ب 22من أبواب الطواف حديث.3
((( الوسائل باب 2من أبواب أقسام الحج حديث.20
((( الوسائل باب 2من أبواب أقسام الحج حديث.23
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سفينة نوح التي كانت مأمورة :وقال أبو جعفر« :حج موسى بن عمران 
ومعه سبعون نبياً من بني إسرائيل خطم أبلهم من ليف ،يلبون وتجيبهم الجبال،

وعلى موسى عباءتان قطوانيتان يقول :لبيك عبدك وابن عبدك»((( ،و«مر يونس
بن متى بصفائح الروحاء وهو يقول :لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ومر

عيسى بن مريم بصفائح الروحاء ،وهو يقول :لبيك عبدك وابن أمتك لبيك،

ومر محمد  بصفائح الروحاء وهو يقول :لبيك ذا المعارج لبيك»((( ،وعن
«إن سليمان بن داود قد حج البيت في الجن واإلنس ،والطير
أبي جعفر ّ :
والرياح وكسى البيت القباطي»((( ،وعنه  أيضاً« :صلى في مسجد الخيف
وأن ما بين الركن والمقام لمشحون بقبور األنبياء»
سبعمائة نبيّ ،

(((

فيرجى

من المسلمين االهتمام بهذا األم��ر العظيم ال��ذي اهتم به جميع األنبياء

والمرسلين ،وقد أفرد المحدثون والمؤرخون من المسلمين ما يتعلق

بحج خاتم النبيين مؤلفات وأبواب مستقلة.

أن تشريعه
والمستفاد من مجموع األخبار المستفيضة في الحج ّ
وقع ثالث مرات األول :بعد هبوط آدم ،والثاني :في زمان النبي الجليل

إبراهيم الخليل ،والثالث :بعد بعثة نبينا األعظم  ،وال اختالف

بينها ،نعم تشريع حج التمتع وقع في حجة ال��وداع ولم يفصل أحكام

الحج والعمرة من نبي وال وصي نبي كما فصله خليفة رسول اهلل  أبو

عبد اهلل جعفر بن محمد  ح ّتى قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام
الحنفية« :لوال جعفر بن محمد  ما علم ال ّناس مناسك حجهم» ،وقد بذل
((( الوسائل باب 40من أبواب اإلحرام حديث.8
((( الوسائل باب 40من أبواب اإلحرام حديث.6
((( الوسائل باب 10من أبواب مقدمات الطواف حديث.1
((( الوسائل باب 51من أبواب أحكام المساجد حديث.2
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الفقهاء رفع اهلل شأنهم كمال جهدهم في تفريعات األحكام بحسب األدلة
الواصلة إليهم والقواعد المعتبرة لديهم ،ومع ٰذلك كلّ سنة ترد فروع

محدثة ليس لها في كتب فقه الفريقين ذكر وال أث��ر ،وكيف ال يكون

كذلك وقد ورد في صحيح زرارة :قلت ألبي عبد اهلل  :جعلني اهلل
فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاماً فتفتيني؟ فقال « :يا زرارة بيت

حج إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاماً»(((.

وق��ال في الجواهر( :كما ينبغي التفقه في الحج فإنّه كثير األج��زاء
جم المطالب وافر المقاصد وهو مع ٰذلك غير مأنوس وغير متكرر وأكثر
الناس يأتونه على ضجر وماللة سفر وضيق وقت واشتغال قلب ،مع

أن الناس ال يحسنون العبادات المتكررة اليومية مثل الطهارة والصالة
ّ
أن الرجل منهم
مع الفهم لها ومداومتهم عليها وكثرة العارفين بها ح ّتى ّ
ال عن الصالة
يمضي عليه الخمسون سنة واألكثر وال يحسن الوضوء فض ً
فكيف بالحج الذي هو عبادة غير مألوفة ال عهد للمكلف بها مع كثرة

مسائلها وتشعب أحكامها).

إن سفر الحج  -كما هو من األس��ف��ار الجسمانية  -سفر
الرابعّ :
روحاني أيضاً ،ألنّه الوفود إلى اهلل  والتشرف ببيته تعالى ومشاعره

رب العالمين على
العظام واالستفادة من اإلفاضات المعنوية المفاضة من ّ
الواقفين في تلك المواقف المباركة والطائفين حول الكعبة المقدسة ،وقد

وردت في الشريعة المقدسة آداب كثيرة لمطلق السفر من جميع الجهات
والبد في سفر الحج
المتعلقة به لعلنا نشير إلى بعضها في آخر الكتاب،
ّ
وأهم األمور
من مالحظة اآلداب الروحانية أيضاً ،إذ السفر سفر روحاني
ّ
في ٰهذا السفر التوبة عن المعاصي قبله وحين التلبس به ،ومالزمة الهدوء
((( الوسائل باب 1من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث.12
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والوقار والسكينة ،واالهتمام بالواجبات وترك المحرمات ،واالنقالع عن

رب الخالئق والتخلق بأخالق اهلل
المعاصي والعالئق ،واالنقطاع إلى ّ
تعالى وهذه هي الهدية التي يهدى بها إلى اهلل تعالى ،وليست الهدية

هي االنعام التي تراق دماؤها في منى وفي حريم حرم اهلل
تعالى بأنّها ال اعتبار بها ،فقال { :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

لتصريحه

ﯬ ﯭ ﯮﯯ}(((.

والتلبس بمخالفة المحبوب عند زي��ارت��ه وال����ورود إل��ى بيته مما

ينكره كلّ ذي شعور ،فإذا كانت القلوب محجوبة عن اهلل تعالى ألجل

النفاق والشقاق والمعاصي فكيف يطاف بها حول البيت وتوقف بها في

المواقف ،فعن أئمة الدين «من حج بمال حرام نودي عند التلبية ال لبيك
عبدي وال سعديك»(((.

الخامس :من أعظم مظاهر عز الربوبية وذل العبودية الذي ال يتصور

أعظم منه أبدا ً إنّما هو الحشر األكبر الذي يعم جميع األنبياء وأممهم وقد

تحير عقول الحكماء العارفين في خصوصيات ٰهذا العالم العظيم ،وأشير

إلى بعض جهاتها في القرآن الكريم ،وجعل الحج نموذجاً لذلك وقد
سمي الحج بالحشر األصغر ،وكتب العلماء رسائل في وجوه المطابقة
بين الحشرين  -من الفقهاء والعرفاء  -وأحسنوا وأج��ادوا (رض��وان اهلل
مما شرحه أمير المؤمنين  في
عليهم أجمعين) ،وقد استفادوا ٰذلك ّ

نهج البالغة في خطبته

(((

التي هي من جالئل خطبه الشريفة وقد ذكر

فيها أسرار الحج ومن أهمها تذكر الحشر األكبر الذي يرد على جميع
أف��راد البشر فيتذكر من خلع الثياب ولبس ثياب اإلح��رام والوقوف في

((( سورة الحج :اآلية .37
((( الوسائل باب 52من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث.1
((( نهج البالغة ص.405
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موقف واح��د التوشح باألكفان والحشر في صعيد واح��د ،ومن السعي
والطواف اضطراب ال ّناس في المحشر فيطلبون ملجأ ومالذا ً إلى غير ٰذلك
مما يتوجه إليه العاقل الملتفت إلى األهوال التي ترد عليه في الحشر.
ّ

البد للحجاج من مراعاتها إظهار
ثم ّ
أهم األمور النوعية التي ّ
إن من ّ
ّ
�ف األذى عن
محاسن اآلداب وم��ك��ارم األخ�لاق وليس ال��م��راد بذلك ك� ّ

ال ّناس فقط ،بل المراد هو تحمل األذى ح ّتى يصير جميع أهل الجمع

أهمها أيضاً سعي ال ّناس لقضاء الحوائج بعضهم
كنفس واح��دة ،ومن ّ
فإن لذلك فضل عظيم في ٰهذا الجمع ،فعن الخثعمي( :قلت
عن بعضّ ،

ألبي عبد اهلل  :إنّا إذا قدمنا مكة ذهب أصحاب يطوفون ويتركوني

أحفظ متاعهم ،قال« :أنت أعظمهم أجراً»((( ،وقال

أيضاً« :من

أماط أذى عن طريق مكة كتب اهلل له حسنة ،ومن كتب له حسنة لم يعذبه»(((،
مما يحتاج شرحه إلى وضع كتاب مستقل.
إلى غير ٰذلك ّ

((( الوسائل باب 11من أبواب الطواف حديث.1
((( الوسائل باب 47من أبواب مقدمات الطواف حديث.1
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 .1فصل األدعية واألعمال التي تسبب
التوفيق لحج بيت الله الحرام
حكم  .1هناك أدعية وأعمال تسبب التقرب من

الله تعالى وتوفيقه لعبده لزيارة األماكن المقدسة وأداء

مناسك الحج والزيارات

للنبي وآله

وهي

كثيرة من السور واآليات واألدعية واألذكار ولكن بهذه

العجالة أذكر شيئاً نزيراً منها ح ّتى يعمل بها المؤمن
وبغيرها ح ّتى يوفق للحج.

رب شهر رمضان الذي
أ  -من أدعية شهر رمضان المبارك« :اللهم ّ

أنزلت فيه القرآن وفرضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل

محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي ٰهذا وفي ّ
كل عام واغفر لي تلك

الذنوب العظام فإنّه ال يغفرها غيرك يا رحمان يا عالم» وأدعية أخ��رى في
شهر رمضان(((.

ب  -قراءة سورة الحج مستمرا ً كلّ ثالثة أيام ففي الحديث عن اإلمام
الصادق « :من قرأ سورة الحج ّ
كل ثالثة أيام لم تخرج سنته ح ّتى يخرج إلى
بيت اهلل».

((( الوسائل :ج 7ص 234باب  20من أبواب أحكام شهر رمضان.
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ج  -ق��راءة س��ورة النبأ ،في الحديث عن اإلم��ام الصادق « :من

قرأ عم يتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها في ّ
كل يوم ح ّتى يزور بيت اهلل
الحرام إن شاء اهلل تعالى»(((.

د  -مناجاة اهلل ف��ي طلب ال��ح��ج ع��ن مفاتيح الجنان ص 461في

الحاشية« :اللهم ارزقني الحج الذي افترضته على من استطاع إليه سبيال
واجعل لي فيه هادياً وإليه دلي ً
ال وقرب لي بعد المسالك وأع ّني على تأدية

المناسك وحرم بإحرامي على النار جسدي وزد للسفر قوتي وجلدي وارزقني

رب بالوقوف بين يديك واإلفاضة إليك وأظفرني بالنجح بوافر الربح وأصدرني

رب من موقف الحج األكبر إلى  مزدلفة المشعر ،واجعلها زلفة إلى رحمتك،
وطريقاً إلى جنتي وقفني موقف المشعر الحرام ومقام وقوف اإلحرام وأه ِّلني

لتأدية المناسك ونحر الهدي بدم يثج وأوداج تمج وإراقة الدماء المسفوحة

والهدايا المذبوحة وفري أوداجها على ما أمرت والتنقُّل بها كما وسمت

وأحضرني اللهم صالة العيد راجياً للوعد خائفاً من الوعيد حالقاً شعر رأسي

ومقصراً ومجتهداً في طاعتك مشمراً رامياً للجمار بسبع بعد سبع من األحجار

وأدخلني اللهم عرصة بيتك ومحل أمنك وكعبتك ومساكينك وسؤالك

ومحاويجك وجد علي اللهم بوافر األجر من االنكفاء والنفر واختم اللهم

مناسك حجي وانقضاء عجي بقبول منك لي ورأفة منك بي يا أرحم الراحمين».

مرة
هـ  -ما شاء اهلل :عن اإلمام الصادق « :من قال ما شاء اهلل ألف ّ

في دفعة واحدة رزق الحج من عامه فإن لم يرزق أخره اهلل ح ّتى يرزقه»(((.

((( الوسائل :ج 4ص  894باب  51من أبواب قراءة القرآن حديث .30
((( وسائل الشيعة ج /8باب  35من أبواب الدعاء حديث .3
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و  -والحديث« :من أكثر من الذكر (ال إله إال اهلل الملك الحق المبين)

رزق الحج».

�إن فيه قضاء كلّ حاجة في الدنيا واآلخ��رة قال اهلل
ز -االستغفار :ف� ّ
تعالى{ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ}(((.

ح  -اإلكثار من سورة ياسين :فإنّها تقضي عشر حوائج من حوائج
الدنيا واآلخ��رة تفك األسير وتشفي المريض وتفي الدين وتذهب الهم

والغم وتسكن الحزن وتأتي بالمسافر وتسلمه وتنجح التجارة وتوفق

للحج وغيرها من الحوائج المنصوصة.

((( سورة نوح :اآلية .71 /12
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 .2فصل في ثواب الحج
مكححك حأحاديث وروايات:
عن اإلم��ام الصادق « :حجة أفضل من سبعين رقبة قلت :ما يعدل

الحج شيء؟ ،قال :ما يعدله شيء والدرهم في الحج أفضل من ألفي ألف فيما
سواه في سبيل اهلل»(((.

وعنه « :ليحذر أحدكم أن يعوق أخاه عن الحج فيصيبه فتنة في دنياه

مع ما يدخر له في اآلخرة»(((.

وعنه « :يا عيسى إنِّي أحب أن يراك اهلل فيما بين الحج إلى الحج وأنت

تتهيأ للحج»(((.

((( الوسائل ج 8ص 77باب  41من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث .3
((( الوسائل ج 8ص  98باب  48من أبواب وجوب الحج حديث.2
((( الوسائل ج 8ص 106باب  56من أبواب وجوب الحج حديث .2
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 .3فصل الحج أحاديث وآيات
{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ}(((.
{ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ}(((.
{ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}(((.
{ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}(((.
مكححك حعن اإلمام الصادق « :من مات ولم يحج حجة اإلسالم ولم

يمنعه من ٰذلك حاجة تجحف به أو مرض ال يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه

فليمت يهودياً أو نصرانياً»(((.

سوف الحج ح ّتى يموت بعثه اهلل يوم القيامة
عن الرسول « :يا علي من َّ

يهودياً أو نصرانياً»(((.

((( سورة آل عمران :اآلية .97
((( سورة البقرة :اآلية .196
((( سورة البقرة :اآلية .197
((( سورة الحج :اآلية .32
((( الوسائل ج 8ص 19باب  7من أبواب وجوب الحج حديث .1
((( الوسائل ج 8ص 19باب  7من أبواب وجوب الحج حديث .3
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والتسويف هو التأخير واإلهمال بال عذر

عن الرسول « :من مات ولم يحج حجة اإلسالم ،ولم يمنعه حاجة

ظاهرة ،أو مرض حابس أو سلطان ظالم ،فليمت على أي حال شاء يهودياً
أو نصرانياً»(((.

((( الوسائل ج 8ص 18باب  6من أبواب وجوب الحج حديث .5
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 .4فصل الحج المستحب ..أحاديث وأحكام
الحج استجابة لدعوة إبراهيم الخليل إذ أمره اهلل
أن
مكححك حقد ورد ّ
ّ
تعالى أن يدعو ال ّناس بقوله سبحانه{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ}(((.

فنادى «أ ّيها ال ّناس ه ُل ّم الحج» فأجابه كلّ من كان في زمانه وكلّ من
في األصالب واألرحام من بعدهم قائلين هلل تعالى« :لبيك اللهم لبيك».
قال اإلم��ام الصادق « :من أ ّم ٰهذا البيت حاجاً أو معتمراً مبرءاً من

الكبر رجع من ذنوبه ولدته أ ّم��ه»((( ،وعنه « :الحجاج يصدرون على

ثالثة أصناف صنف يعتق من النار وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه

وصنف يحفظ في أهله وماله فذلك أدنى ما يرجع به الحاج»(((.

مكححك حيستحبعلىغيرالمستطيعأنيحجولوباالقتراضأوبخدمةالحجاجأو

بأي وجه فعن الصادق « :ما لك ال تحج استقرض وحج»(((.

((( سورة الحج :اآلية .27
((( الوسائل ج 8ص 64باب  7من أبواب وجوب الحج حديث .1
((( الوسائل الباب 38من أبواب وجوب الحج وشرائطه ،حديث.2
((( الوسائل الباب 50من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
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ويستحباحجاجغيرالبالغفإنكانمميزا ًوقادرا ًعلىالقيامباألعمالبنفسهألزم

بالنية والتلبية والطواف والصالة والرمي وغير ذلك بنفسه.

وإن كان غير مميز ألبس ثوبي اإلحرام ونوي عنه فيقال« :أحرم ٰهذا

ُ
وصلِّي عنه
بى عنه وطيف به بالكعبة ُ
الصبي أو الصبية قربة إلى اهلل تعالى» ول ِّ

وسعي به وق ُِّصر من شعره ،وكذا في إحرام الحج يلبسه الثوبين كذلك
يقف به الموقف ويرمي عنه ويذبح عنه ويحلق رأسه ويطاف به ويصلي
عنه ويسعى به ويرجع فيبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر

ويرمي عنه.

مكححك حيستحب تكرار الحج مع اإلمكان ففي الخبر «من حج ثالث

أن المالئكة تستوحش من الذي
حجات لم يصبه فقر قط ،وورد ما مضمونه ّ
ثم يقطع».
يحج ّ

ويستحب لمن أكمل الحج وأراد الخروج أن يطلب العودة فإنّه يزيد

في العمر وينفي الفقر ويقرب من رحمة اهلل.

ويحرم استحقار الكعبة والحج ونية عدم العودة إليها.
ففي الخبر عن رسول اهلل « :من أراد الدنيا واآلخرة فليؤم ٰهذا البيت

ومن رجع من مكة وال ينوي العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه»(((.

فلما انصرف قال:
وعن الصادق ّ :
«أن يزيد بن معاوية حج ّ
ً
إذا ج��ع��ل��ن��ا ث����اف��ل�ا ي��م��ي��ن��ا

ف���ل���ن ن���ع���ود ب���ع���ده���ا س��ن��ي��ن��ا
ل��ل��ح��ج وال���ع���م���رة م����ا ب��ق��ي��ن��ا

((( الوسائل الباب 57من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث.3

ً
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فنقص اهلل عمره وأماته قبل أجله»(((.
مكححك حيستحب التبرع بالحج عن األق���ارب والمعاريف الذين لم

األئمة المعصومين  وكما
يوفقوا للحج وكذلك االستحباب للنيابة عن
ّ
يستحب الطواف عنهم وعن األقرباء واألصدقاء من األحياء واألموات.
ّ
يستحب إهداء الثواب لبعض األعمال لألحياء واألموات.
كما
ّ

يستحب إحجاج أكبر عدد ممكن نيابة عن النفس أو الغير كما حكي

عن علي بن يقطين أنّه كان يغني بعض فقراء الشيعة بإنابتهم بالحج عنه

أو عن غيره في كلّ عام عشرات من ال ّناس.

((( الوسائل الباب 57من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
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 .5فصل فضائل الحج واالعتبار به
مكححك حي��ح��رم ظ��ن ال��س��وء ب��اهلل وخ��ص��وص�اً م��ن ال��ح��اج فعن اإلم��ام

الصادق « :من وقف بهذين الموقفين عرفة والمزدلفة وسعى بين هذين
ثم قال في نفسه
ثم طاف بهذا البيت وص ّلى خلف مقام إبراهيم ّ 
الجبلين ّ
أن اهلل لم يغفر له فهو من أعظم ال ّناس وزراً».
وظن ّ
ّ

مكححك حالحج أفضل م��ن بقية ال��ع��ب��ادات فقد روى ال��ص��دوق :

ألن المصلي إنّما يشتغل عن أهله
(أن الحج أفضل من الصالة والصيام ّ
ّ
وإن الحاج يشخص بدنه
وإن الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم ّ
ساعة ّ
ويضحي نفسه وينفق ماله ويطيل الغيبة عن أهله ال في مال يرجوه وال
إلى تجارة)(((.

يكره وقد يحرم اإلشارة على أحد بترك الحج ففي الخبر عن إسحاق

رج�لا استشارني في الحج وكان
أن
ً
بن عمار (قلت ألبي عبد اهلل ّ 
ضعيف الحال فأشرت عليه أن ال يحج فقال :ما أخلقك أن تمرض سنة
قال :فمرضت سنة»(((.

((( الوسائل الباب 41من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
((( الوسائل الباب 48من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
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مكحكحك حي��ك��ره للموسر ت���رك ال��ح��ج خ��م��س سنين ف��ع��ن أب���ي عبد

اهلل « :من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر إنّه لمحروم»

(((

وف��ي خبر آخ��ر أربع سنين.ويستحب تسهيل الحج ح ّتى ال يمل فعن
الصادق « :يا فالن أقلل النفقة في الحج تنشط للحج وال تكثر النفقة في

الحج فتمل الحج».

مكحكحك حيستحب اإلكثار من الدعاء في الحج فعن اإلمام الباقر :

«ما يقف أحد على تلك الجبال بر وال فاجر إال استجاب اهلل له أ ّما البر فيستجاب

له في آخرته ودنياه وأ ّما الفاجر فيستجاب له في دنياه»(((.

«إن اهلل يبغض
ويستحب كثرة الحج واإلن��ف��اق فيه للخبر ال���وارد ّ

اإلسراف إال في الحج والعمرة»(((.

((( وسائل الشيعة باب 49من أبواب وجوب الحج.
((( وسائل الشيعة باب 62من أبواب وجوب الحج.
((( باب.55
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 .6فصل من هو أهل للحج؟
مكحكحك حف���ي ال��ب��ح��ار م���وق���ف ع���رف���ة ق����ال ال���زه���ري ل�ل�إم���ام زي��ن

العابدين  :يا ابن رسول اهلل 

ما أكثر الحجيج في ٰهذا العام فقال:

«بل ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج» ،فمسح بيده وجهه فرأى أشياء عجيبة
إال من الناس نفرا ً يسيراً ،فقلت :بأبي وأمي يا ابن رسول اهلل قد أدهشتني

آياتك وحيرتني عجائبك!!

فقال« :يا زهري ما الحجيج من ٰهؤالء إال النفر اليس هير الذين رأيتهم

بين ٰهذا الخلق الجم الغفير» ،ث� ّ�م ق��ال ل��ي« :امسح يديك على وجهك»،
ثم قال« :من
ففعلت فعاد أولئك الخلق في عيني ناساً كما كانوا أوالًّ ،

ثم حضر
حج ووالى موالينا ،وهجر معادينا ،ووطن نفسه على طاعتناّ ،

ٰهذا الموقف مسلماً على الحجر األسود ما قلده اهلل من أماناتنا ،موفياً
بما لزمه من عهودنا ،فذلك هو الحاج ،والباقون من هم قد رأيتهم،
يا زهري حدثني أبي ،عن جدي رسول اهلل  ،أنّه قال :ليس الحاج
حاج المنافقين المعادين لمحمد وعلي ومحبيهما (صلوات اهلل عليهما)،

الموالين لشانئهما وإنّما الحاج هم المؤمنون المخلصون الموالون لمحمد

إن ٰهؤالء
وعلي (صلوات اهلل عليهما) ومحبيهما ،المعادون لشانئهماّ ،
المؤمنين الموالين لنا المعادين ألعدائنا لتسطع أنوارهم في عرصات
القيامة على قدر مواالتهم لنا ،فمنهم من يسطع نوره مسيرة ألف سنة،
ومنهم من يسطع نوره مسيرة ثالثمائة ألف سنة ،وهو جميع مسافات
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تلك العرصات ،ومنهم من يسطع نوره بين ٰذلك يزيد بعضها على بعض

على قدر مراتبهم في مواالتنا ،ومعاداة أعدائنا ،يعرفهم أهل العرصات
من المسلمين والكافرين بأنّهم الموالون المتولون والمتبرئون ،يقال
لكلّ واحد منهم :يا ولي اهلل انظر في العرصات إلى كلّ من أسدى إليك
في الدنيا معروفاً ،أو نفس عنك كرباً ،أو أغاثك إذ كنت ملهوفاً ،أو
كف عنك عدواً ،أو أحسن إليك في معاملته فأنت شفيعه ،فإن كان من
ّ

المؤمنين المحقين زيد بشفاعته ،وإن كان من الكافرين خفف من عذابه
بقدر إحسانه إليه.

وكأني بشيعتنا ٰهؤالء يطيرون في تلك العرصات كالصقورة والبزاة

فينقضون على من أحسن في الدنيا إليهم انقضاض البزاة والصقورة على
اللحوم تتلقفها وتحفظها ،فكذلك يلتقطون من شدائد العرصات من كان

أحسن إليهم في الدنيا فيعرفونهم إلى ج ّنات النعيم.

وق��ال رج��ل لعلي بن الحسين  :يا اب��ن رس��ول اهلل إنّ��ا إذا وقفنا
بعرفات وبمنى ذكرنا اهلل ومجدناه ،وصلينا على محمد وآله الطيبين،

وذكرنا آبائنا أيضاً بمآثرهم ومناقبهم وشريف أعمالهم ،نريد بذلك قضاء

حقوقهم ،فقال « :أوال أنبئكم بما هو أبلغ في قضاء الحقوق من ذلك؟»

قالوا :بلى يا بن رسول اهلل ،قال« :أفضل من ٰذلك أن تجددوا على أنفسكم
ذكر توحيد اهلل ،والشهادة به ،وذكر محمد رسول اهلل والشهادة له بأنّه سيد

األئمة
المرسلين ،وذكر علي ولي اهلل ،والشهادة له بأنّه سيد الوصيين ،وذكر
ّ

الطاهرين من آل محمد الطيبين بأنّهم عباد اهلل المخلصين».
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 .7فصل عالمة القبول
عما
مكحكحك حعن النبي « :من عالمة قبول الحج إذا رجع الرجل رجع ّ

(((
ثم
كان عليه من المعاصي» ٰهذا عالمة قبول الحج ،وإن رجع من الحج ّ
رد عليه الحج.
انهمك فيما كان عليه من زنا ،أو خيانة ،فقد ّ

وعن العالم الجليل األواه السيد عبد اهلل سبط المحدث الجزائري في

شرح النخبة قال :وجدت في عدة مواضع أوثقها ،بخط بعض المشايخ

الذين عاصرناهم مرس ًال أنّه لما رجع موالنا زين العابدين
استقبله الشبلي ،فقال  له« :حججت يا شبلي؟» قال :نعم يا بن رسول
اهلل ،فقال « .1 :أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت؟»،

من الحج

قال :نعم ،قال« :فحين نزلت الميقات نويت أنّك خلعت ثوب المعصية،

ولبست ثوب الطاعة؟» ،قال :ال ،قال« :فحين تجردت عن مخيط الثياب،

نويت أنّك تجردت من الرياء والنفاق والدخول في الشبهات؟» قال :ال ،قال:

ثم
«فحين اغتسلت نويت أنّك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟» ،قال :الّ ،
ثم.
قال« :فما نزلت الميقات ،وال تجردت عن مخيط الثياب ،وال اغتسلتّ 2 ،
قال :تنظفت ،وأحرمت ،وعقدت الحج؟» قال :نعم ،قال« :فحين تنظفت
وأحرمت وعقدت الحج ،نويت أنّك تنظفت بنور التوبة الخالصة هلل تعالى؟»

قال :ال ،قال« :فحين أحرمت نويت أنك حرمت على نفسك ّ
كل محرم حرمه
((( مستدرك الوسائل ج 10ص  166حديث (.)11767
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اهلل ؟» قال :ال ،قال« :فحين عقدت الحج ونويت أنّك قد حللت ّ
كل عقد

لغير اهلل؟» قال :ال ،قال له « :ما تنظفت ،وال أحرمت ،وال عقدت الحج».
 .3قال له« :أدخلت الميقات وصليت ركعتي اإلحرام ولبيت؟».
قال :نعم ،قال« :فحين دخلت الميقات ،نويت أنّك بنية الزيارة؟» ،قال:

ال ،قال« :فحين صليت الركعتين ،نويت أنّك تقربت إلى اهلل بخير األعمال

من الصالة ،وأكبر حسنات العباد؟» ،ق��ال :ال ،ق��ال« :فحين لبيت ،نويت

وصمت عن ّ
أنّك نطقت هلل سبحانه ّ
كل معصية؟» ،قال :ال ،قال
بكل طاعة،
َّ
له « :ما دخلت الميقات ،وال صليت ،وال لبيت».

ثم قال له« :أدخلت الحرم ورأيت الكعبة وصليت؟» ق��ال :نعم،
ّ -4
قال« :فحين دخلت الحرم ،نويت أنّك حرمت على نفسك ّ
كل غيبة تستغيبها

المسلمين من أهل ملة اإلسالم؟» ،قال :ال ،قال« :فحين وصلت مكة ،نويت

بقلبك أنّك قصدت اهلل؟» ،قال :ال ،قال « :فما دخلت الحرم ،وال رأيت

الكعبة ،وال صليت»،

ثم قال« :طفت بالبيت ،ومسست األركان ،وسعيت؟»
ّ -5

قال :نعم ،قال « :فحين سعيت نويت أنّك هربت إلى اهلل ،وعرف

منك ٰذلك عالم الغيوب؟» ،قال :ال ،قال« :فما طفت بالبيت ،وال مسست
األركان ،وال سعيت»،

ثم قال له« :صافحت الحجر ،ووقفت بمقام إبراهيم  ،وصليت
ّ -6
ثم قال« :آه
به ركعتين؟» قال :نعم ،فصاح  صيحة كاد يفارق الدنيا ّ
ثم قال  - من صافح الحجر األسود ،فقد صافح اهلل تعالى ،فانظر يا
آه ّ -

مسكين ال تضيع أجر ما عظم حرمته ،وتنقض المصافحة بالمخالفة ،وقبض

الحرام نظير أهل اآلثام»،
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ثم قال « :نويت حين وقفت عند مقام إبراهيم  ،أنّك وقفت
ّ -7
كل طاعة ،وتخلفت عن ّ
على ّ
كل معصية؟» ق��ال :ال ،ق��ال« :فحين صليت
فيه ركعتين ،نويت أنّك صليت بصالة إبراهيم  ،وأرغمت بصالتك أنف

الشيطان؟» قال :ال ،قال له« :فما صافحت الحجر األسود ،وال وقفت عند

المقام ،وال صليت فيه ركعتين».

قال

 -8ث� ّ�م
ق��ال :نعم ،ق��ال« :نويت أنّك أشرفت على الطاعة ،وغضضت طرفك عن

ل��ه« :أشرفت على بئر زم��زم ،وشربت من مائها؟»

ثم
المعصية؟» قال :ال ،قال « :فما أشرفت عليها ،وال شربت من مائها» ّ
قال له :
« -9أسعيت بين الصفا والمروة ،ومشيت وترددت بينهما؟» قال :نعم،

قال له« :نويت أنّك بين الرجاء والخوف؟» قال :ال ،قال« :فما سعيت ،وال

مشيت ،وال ترددت بين الصفا والمروة»،

ثم قال« :أخرجت إلى منى؟» ،قال :نعم ،قال« :نويت أنّك آمنت
ّ -10
ال ّناس من لسانك وقلبك ويدك؟» قال :ال ،قال« :فما خرجت إلى منى»،
ثم قال له« :أوقفت الوقفة بعرفة ،وطلعت جبل الرحمة ،وعرفت
ّ -11
وادي نمرة ،ودعوت اهلل سبحانه عند الميل والجمرات؟» قال :نعم ،قال:
«هل عرفت بموقفك بعرفة معرفة اهلل سبحانه أمر المعارف والعلوم ،وعرفت

قبض اهلل على صحيفتك واطالعه على سريرتك وقلبك؟» ق��ال :ال ،قال:

كل مؤمن ومؤمنة ،ويتولى ّ
أن اهلل يرحم ّ
كل
«نويت بطلوعك جبل الرحمةّ ،

مسلم ومسلمة؟» قال :ال ،قال« :فنويت عند نمرة أنّك ال تأمر ح ّتى تأتمر ،وال
تزجر ح ّتى تنزجر؟» قال :ال ،قال« :فعندما وقفت عند العلم والنمرات ،نويت
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أنّها شاهدة لك على الطاعات ،حافظة لك مع الحفظة بأمر رب السماوات؟»

قال :ال ،قال« :فما وقفت بعرفة ،وال طلعت جبل الرحمة ،وال عرفت نمرة،

وال دعوت وال وقفت عند النمرات».

ثم قال« :مررت بين العلمين ،وصليت قبل مرورك ركعتين ،ومشيت
ّ -12

بمزدلفة ،ولقطت فيها الحصى ،ومررت بالمشعر الحرام؟» قال :نعم ،قال:
«فحين صليت ركعتين ،نويت أنّها صالة شكر في ليلة عشر ،تنفي ّ
كل عسر،

وتيسر ّ
كل يسر؟» ،قال :ال ،قال« :فعندما مشيت بين العلمين ولم تعدل عنهما
ال ،نويت أن ال تعدل عن دين الحق يميناً وشما ً
يميناً وشما ً
ال ال بقلبك ،وال

بلسانك ،وال بجوارحك؟» قال :ال ،قال« :فعندما مشيت بمزدلفة ،ولقطت

كل معصية وجهل ،وثبتت ّ
منها الحصى ،نويت أنّك رفعت عنك ّ
كل علم

وعمل؟» ،قال :ال ،قال« :فعندما مررت بالمشعر الحرام ،نويت أنّك أشعرت

قلبك إشعار أهل التقوى والخوف هلل ؟» ق��ال :ال ،ق��ال« :فما مررت

بالعلمين ،وال صليت ركعتين ،وال مشيت بالمزدلفة ،وال لقطت منها الحصى،

وال مررت بالمشعر الحرام».

ثم قال له« :وصلت منى ورميت الجمرة ،وحلقت رأسك ،وذبحت
ّ -13

هديك ،وصليت في مسجد الخيف ،ورجعت إل��ى مكة ،وطفت طواف

اإلفاضة؟» قال :نعم ،قال« :فنويت عندما وصلت منى ،ورميت الجمار ،أنّك

بلغت إلى مطلبك ،وقد قضى ربك لك ّ
كل حاجتك؟» قال :ال ،قال« :فعندما

رميت الجمار ،نويت أنّك رميت عدوك إبليس وغضبته بتمام حجك النفيس؟»
قال :ال ،قال« :فعندما حلقت رأسك ،نويت أنّك تطهرت من األدناس ومن

تبعة بني آدم ،وخرجت من الذنوب كما ولدتك أمك؟» قال :ال ،قال فعندما

صليت في مسجد الخيف نويت أنك ال تخاف إال اهلل عز وجل وذنبك وال

ترجو إال رحمة اهلل تعالى؟
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قال:ال .قال« :فعندما ذبحت هديك ،نويت أنّك ذبحت حنجرة الطمع بما

تمسكت به من حقيقة الورع ،وأنّك اتبعت سنة إبراهيم  بذبح ولده وثمرة
فؤاده وريحان قلبه ،وحاجه سنته لمن بعده ،وقربة إلى اهلل تعالى لمن خلفه؟»

قال :ال ،قال« :فعندما رجعت إلى مكة وطفت طواف اإلفاضة ،نويت أنّك
أفضت من رحمة اهلل تعالى ورجعت إلى طاعته ،وتمسكت ب��وده ،وأديت

فرائضه ،وتقربت إلى اهلل تعالى؟» قال :ال.

قاللهزينالعابدين«:فماوصلتمنى،والرميتالجمار،والحلقترأسك،وال

أديتنسكك،والصليتفيمسجدالخيف،والطفتطوافاإلفاضة،والتقربت،ارجع
فإنّك لم تحج»(((.

حج من قابل
فطفق الشبلي يبكي على ما فرطه في حجه ،وما زال يتعلّم ح ّتى ّ

بمعرفة ويقين ،انتهى.

مكحكحك حمن لوازم أعمال الحج:
مصباح الشريعة :قال الصادق « :إذا أردت الحج فجرد قلبك هلل

تعالى من ّ
كل شاغل وحجاب ،وف��وض أم��ورك إلى خالقها ،وتوكل عليه

في جميع حركاتك وسكناتك ،وسلم لقضائه وحكمه ،وقدره ،ودع الدنيا
والراحة والخلق ،وأخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقين ،وال تعتمد

على زادك وراحلتك وأصحابك ،وقوتك وشبابك ومالك ،مخافة أن يصير
ٰذلك عدواً ووبا ً
ال ،فإن من ا َّدعى رضى اهلل واعتمد على ما سواه ،صيره عليه

وبا ً
ال وعدواً ،ليعلم أنّه ليس له قوة وال حيلة وال أحد ،إال بعصمة اهلل وتوفيقه،

فاستعد استعداد من ال يرجو الرجوع ،وأحسن الصحبة ،وراع أوقات فرائض
اهلل وسنن نبيه  وما يجب عليك من األدب واالحتمال ،والصبر والشكر،
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ثم اغسل بماء التوبة
والشفقة والسخاوة ،وإيثار الزاد على دوام األوق��اتّ ،
الخالصة ذنوبك ،والبس كسوة الصدق والصفا والخضوع والخشوع ،وأحرم
من ّ
كل شيء يمنعك عن ذكر اهلل ويحجبك عن طاعته ،ولب بمعنى إجابة

صادقة صافية خالصة زاكية هلل سبحانه في دعوتك ،متمسكاً بالعروة الوثقى،

وطف بقلبك مع المالئكة حول العرش ،كطوافك مع المسلمين بنفسك حول

البيت ،وهرول هرباً من هواك ،وتبرأ من حولك وقوتك ،واخرج من غفلتك

وزالتك بخروجك إلى منى ،وال تتمن ما ال يحل لك وال تستحقه ،واعترف
بالخطايا بعرفات ،وجدد عهدك عند اهلل بوحدانيته ،وتقرب إليه واتقه بمزدلفة،
واصعد بروحك إلى المأل األعلى بصعودك إلى الجبل ،واذبح حنجرة الهوى

والطمع عنك عند الذبيحة ،وارم الشهوات والخساسة والدناءة والذميمة

عند رمي الجمار ،واحلق العيوب الظاهرة بحلق شعرك ،وادخ��ل في أمان

اهلل وكنفه وستره وكالءته ،من متابعة مرادك بدخول الحرم ،ودخول البيت

رضى بقسمته
متحققاً لتعظيم صاحبه ،ومعرفة جالله وسلطانه ،واستلم الحجر
ً

وخضوعاً لعزته ،ودع ما سواه بطواف ال��وداع ،واصف روحك وسرك لقائه

يوم تلقاه بوقوفك على الصفا ،وكن بمرأى من اهلل نقياً عند المروة ،واستقم

على شرط حجتك هذه ،ووفاء عهدك الذي عوهدت به مع ربك وأوجبت له

أن اهلل لم يفرض الحج ولم يخصه من جميع الطاعات
إلى يوم القيامة ،واعلم ّ
باإلضافة إلى نفسه بقوله تعالى{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} وال شرح نبيه  سنة في

خالل المناسك على ترتيب ما شرعه ،إال لالستعداد إلى الموت والقبر والبعث

والقيامة ،وفضل بيان السبق من دخول الجنة أهلها ،ودخ��ول ال ّنار أهلها،

بمشاهدة مناسك الحج من أولها إلى آخرها ،ألولي األلباب وأولي النهى».
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أن أحوال
مكحكحك حورد عن القطب الراوندي في لب اللباب :روي ّ
الحج كأحوال الموت ،فكما يكتب اإلنسان وصيته عند الموت كذلك

عند الحج ،وكما يركب على راحلته يحمل على الجنازة.
ً
ّ
ولك ام����رئ ي���وم���ا س��ي��رك��ب ك��اره��ا

ً

على النعش أع��ن��اق ال��ع��دى واألق���ارب

وإذا دخ��ل البادية فكأنّما أدخ��ل قبره ،واالغتسال لإلحرام كغسل
الميت ،ولبس ثياب اإلحرام كالكفن وإذا خرج من الميقات فكأنّه نشر
من قبره ،والتلبية إجابة الدعاء ،ويرى أشعث أغبر فكأنه خرج من قبره،
وكلّما سلك عقبة يذكر عقبات يوم القيامة لعله يكفاها.
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 .8فصل أحكام ترك الحج
مكحكحك حالحج من أركان الدين اإلسالمي ،ومن الضروريات باتفاق

جميع المسلمين فمن تركه زاعماً عدم وجوبه مكذباً بذلك الرسول 
والقرآن فهو كافر مرتد يجب قتله ،ومن ترك الحج استخفافاً به فهو
فاسق يحشر مع اليهود والنصارى يوم القيامة كما في بعض األحاديث

ولكن أحكامه في الدنيا أنّه يغسل ويجهز كميت مسلم.

مكحكحك حإنّما يعزر ويحشر يهودياً إذا ترك عامدا ً عالماً وغير معذور
يستقر في ذمته،
ال بوجوبه أو ناسياً له فال عذاب وإنّما
وأما إذا كان جاه ً
ّ
ّ

استقر الحج في ذمته وجب الذهاب للحج في األعوام المقبلة ولو
وإذا
ّ
متسكعاً بأن يخدم الحجاج أو يستدين أو ماشياً.
مكحكحك حإذا ترك ال ّناس الحج وجب على كلّ المسلمين وجوباً كفائياً

ال وجب عليه إعادته ففي الحديث« :ال
حج شخص قب ً
أن يحجوا ح ّتى لو ّ

إن ال ّناس لو تركوا
يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة» عن الصادق « :أ ّما ّ

حج البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا».

إن أناساً من ٰهؤالء القصاص يقولون إذا حج
قلت ألبي عبد اهلل ّ :

ثم تصدق وصلّى كان له خيرا ً فقال« :كذبوا لو فعل ٰهذا الناس
الرجل حجة ّ
إن اهلل  جعل ٰهذا البيت قياماً لل ّناس وآمناً مباركاً».
لعطل ٰهذا البيت ّ
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 .9فصل آداب السفر
مكحكحك حيستحبللمؤمنأنيستخيراهللتعالىفيكلّ أمريترددفيه،ورد«ما

خابمناستخاروالندممناستشارويقولفياستخارتهأستخيراهللفيرحمتهخيرة

ثم يفتح القرآن فأول آية على اليمين ينظرها إما بشارة أو غيرها.
في عافية» ّ
مكحكحك حوال يعتمد ف��ي أداء ال��واج��ب��ات وإق��ام��ة المستحبات على

االس��ت��خ��ارة ،وك���ذا اآلداب وإنّ��م��ا ف��ي ال��م��ب��اح��ات وف���ي خصوصيات
فإن اهلل قد
المستحبات والواجبات مث ً
ال إذا أراد الحج فال معنى لالستخارة ّ

خار لعباده الضيفوفة عنده وإنّما االستخارة في أي طريق ومع أي صديق
وهكذا ،ومعنى االستخارة أنّه يطلب خير ٰهذا العمل وإال تركه إن كان
الجواب بالسلب.
مكحكحك حلالستخارة طرق كثيرة موجودة في المفاتيح منها استخارة

صاحب الجواهر الواردة عن الناحية المقدسة وهو أن يسحب مقدارا ً من
ثم يترك ثماني حبات فثمان فإن بقي واحدة
حبات المسبحة بعد القراءة ّ
فحسنة واثنتان سيئة وثالث مخيرة وأربع نهيان وخمس حسنة مع المشقة

وست حسنة جدا ً عجل بها وسبع مشقة شديدة وقد تخيب وثمان فأربع
نواهي وهذه استخارة مفصلة مجربة ومنها أن يسحب ثالثاً ثالثاً فإن بقي
واحدة بتقدير سبحان اهلل حسنة جدا ً وإن بقي اثنتين فالحمد هلل فوسط
وال اله إال اهلل يعني ثالث سيئة ومنها أن يسحب اثنتين اثنتين فإن خرج
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واح��دة فحسنة وإال فسيئة ،ومنها في القرآن وتتوقف على فهم اآلية
ومقدار تطبيقها.

الثاني :الزمان:
إن بعض األزمنة أفضل من البعض فقد ورد «اللهم بارك
مكحكحك ح ّ

ألمتي في بكورها يوم سبتها وخميسها» ويوم الثالثاء أالن اهلل فيه الحديد
لداود  ،وإذا أراد السفر يوم االثنين فليكثر من قراءة سورة هل أتى
على اإلنسان.

يتوجه فيه للنوافل
ويكره السفر في صبح الجمعة ألنّ��ه يوم عبادة
ّ
وصالة الجمعة وترتفع الكراهة بعد الظهر.
مكحكحك حع��ن اإلم���ام الصادق « :م��ن سافر أو ت��زوج والقمر في

أن القمر في العقرب وغيره فراجع
العقرب لم ير الحسنى» وكيفية معرفة ّ
تعليقاتنا على العروة والتحرير في م 6في أوائ��ل كتاب النكاح وكذلك
في موسوعتنا الفقهية ،وإذا أراد السفر في يوم نحس دفع شره بالصدقة

والتوكل على اهلل تعالى فعن الصادق « :تصدق واخرج أي يوم شئت»،

ويكره كثرة التطير من األيام وهو التشاؤم ،ويستحب دفع التطير من نفسه

ومن اآلخرين فقد روي« :من خرج يوم األربعاء خالفاً على أهل الطيرة وقي

كل آفة وعوفي من ّ
من ّ
كل عاهة وقضى اهلل حاجته».

مكحكحك حل��و وج���د ف��ي ط��ري��ق��ه م��ا ي��ت��ش��اءم م��ن��ه اس��ت��ح��ب أن ي��ق��ول:

ِ
وليمض
«اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فاعصمني وليتوكل
خالفاً ألهل الطيرة».

ويستحب السير في آخر الليل ويكره في أول��ه ،ويستحب الوصية

عند ال��خ��روج بالحقوق المستحبة ويجب الوصية بالحقوق الواجبة

الخمس والزكاة ورد المظالم وحقوق ال ّناس إذا لم يتمكن من أدائها.
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 .10فصل التوديع لألهل واألصدقاء
مكحكحك حيستحب توديع العيال عند اهلل بأن يقول اهلل خليفتي عليكم

ويصلي ركعتين أو أرب��ع وي��ق��ول بعدها« :اللهم إنّ��ي أستودعك نفسي

وأهلي ومالي وذريتي ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي» فعن اإلمام

الصادق « :ما استخلف رجل على أهله بخالفة أفضل منها ولم يدع بذلك

الدعاء إال أعطاه اهلل  ما سأل» ويكثر منها ومن ما يتذكر من األدعية
ومما ورد في ٰذلك الدعاء الثامن عشر في ملحق مفاتيح
للسالمة والنمو ّ

الجنان وهو« :بسم اهلل مخرجي وبإذنه خرجت وقد علم قبل أن أخرج خروجي
وقد أحصى علمه ما في مخرجي توكلت على اإل ٰله األكبر توكل مفوض إليه

أمره ومستعين به على شؤونه مستزيداً من فضله مبراً نفسه من ّ
كل حول ومن
ّ
كل قوة إال به خروج ضرير خرج بضره إلى من يكشفه وخروج فقير خرج بفقره

إلى من يسده وخروج عائل خرج بعيلته إلى من يغنيها وخروج من ربه أكبر ثقته

وأعظم رجائه وأفضل أمنيته اهلل ثقتي في جميع أموري كلها ،به فيها جميعاً

أستعين وال شيء إال ما شاء اهلل في علمه ،أسأل اهلل خير المخرج والمدخل ال

إله إال هو إليه المصير».

مكحكحك حيستحب إعالم المؤمنين بسفره فعن النبي « :حق على

المسلم إذا أراد سفراً أن يعلم إخوانه وإذا قدم أن يأتوه» كما يستحب اإلعالم
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ال ألنّه يذهب عنهم
بواسطة تلفون أو غيره إرادة الرجوع وال يطرق أهله لي ً

يضر بهم أو يصيبهم الخوف والفزع.
النوم وقد
ّ

مكحكحك حيستحب التفاؤل بالخير والسالمة من قبل المسافر ومن
يودعه ومن ٰذلك ما يفعله بعض المؤمنين من إهراق الماء خلف المغادر

ألن الماء مطهر.
ليرجع سالماً ويذهب عنه الحزن والدرن والغم ّ

مكحكحك حفي كتب العبادات كثير من األدعية مرسومة للسفر منها

«إن
أن يؤذنوا أذان الصالة كما عن الشهيد ومنها أن يقرؤوا في أذن��هّ :
الذي فرض عليك القرآن ل��رادك إلى معاد إن شاء اهلل فاهلل خير حافظاً وهو
أرحم الراحمين».

ومنها كثرة التعوذ من الشيطان وق��راءة سورة القدر وآية الكرسي،

وآية السخرة وهو قوله تعالى{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ}(((.
وقراءة المعوذتين الفلق وال ّناس والتوحيد واإلكثار من سورة الحمد

وأدعية نفس المسافر.

مكحكحك حيستحب أي��ض �اً ال��وق��وف أم���ام ب���اب داره وق����راءة الحمد

والمعوذتين والتوحيد والكرسي أمامه وعن يمينه وشماله ويقول« :اللهم

احفظني واحفظ ما معي وبلغني وبلغ ما معي ببالغك الحسن الجميل».

((( سورة األعراف :اآلية .56
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وإذا خرج من منزله أن يقول« :بسم اهلل وباهلل توكلت على اهلل ما شاء

ال حول وال قوة إال باهلل» ،فإذا قال ٰذلك ضرب المالئكة بهذا الدعاء وجوه

الشياطين وتقول لهم« :ما سبيلكم عليه وقد سمى اهلل وآمن به وتوكل عليه».

وإذا ركب السيارة أو الطائرة وسارت به يقول« :سبحان الذي سخر لنا

ٰهذا وما ك ّنا له مقرنين ،وإنّا إلى ربنا لمنقلبون»((( ويسبح اهلل سبعاً ويحمده
سبعاً ويهلله سبعاً ،وعن زين العابدين « :أنّه لو حج رجل ماشياً وقرأ
إنّا أنزلناه في ليلة القدر ما وجد ألم المشي» وقال ما قرأها أحد حين يركب

دابته إال نزل منها سالماً مغفورا ً له».

(((
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 .11فصل بقية آداب السفر
مكحكحك حيستحب حين وصول أي مدينة أو قرية ينزل فيها أن يقول

ما قال

الرسول 

لعلي « :يا علي إذا وردت مدينة أو قرية فقل حين

تعاينها« :اللهم إنّي أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم حببنا إلى أهلها
وحبب صالحي أهلها إلينا» ،وعنه « :يا علي إذا نزلت منز ً
ال فقل اللهم

أنزلني منز ً
ال مباركاً وأنت خير المنزلين» ت��رزق خيره ويدفع عنك شره،

وكما يستحب ق��راءة {ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ} وقوله تعالى{ :ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ} {ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ}.

مكحكحك حيستحب اصطحاب جماعة من حسني األخ�لاق في السفر

ويكره السفر لوحده غريباً ال رفيق له وكلّما زادوا ابتعد عنهم الشيطان
أكثر كما ف��ي الخبر ،ويستحب استصحاب سفرة للطعام والفواكه

وال��ك��رزات وك��لّ ما يذهب الغم ويلذ بالمطعم للتسلي مع الرفقاء في

الطريق ،ويكره أن ال يأخذ معه شيئاً من الطعام ح ّتى يحتاج أن يكرمه
أصحابه وال يكرمهم وك��ذا من الزوائد على الطعام بل يستحب ازدي��اد

كرمه عليهم.
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مكحكحك حيحرم الكالم الفاحش والمزاح المضر والسخرية بالمؤمن

ففي الخبر« :ال��م��ودة في السفر ببذل ال��زاد وحسن الخلق وال��م��زاح في

غير المعاصي».

ع��ن الصادق « :ليس من المروة أن يحدث الرجل بما ينفق من

خير أو شر» ،وعنه « :وطن نفسك على حسن الصحبة لمن صحبت

في حسن خلقك وكف لسانك واكظم غيظك وأق��ل لغوك وتفرش عفوك
وتسخي نفسك».

مكحكحك حيلزم أخذ االحتياطات الالزمة من الفراش واللباس والدواء

األولي والطعام والشراب ووقود السيارة وغير ذلك ،ويستحب اإلقالل
من األغ��راض ففي الخبر «المؤمن خفيف المؤنة» «المؤمن خفيف مخف»
ويلزم مساعدة الرفقاء واإلقامة عند المريض والتفتيش عن الضال وقضاء
حوائجهم ،ويستحب إذا رجع أن يأخذ لمن رجع إليهم من أهله وجيرانه

وأصدقائه الذين لم يصحبوه شيئاً من الهدايا والتحف ويستحب عند
زيارتهم له أن يتحفوه أيضاً بشيء.
مكحكحك حويستحب أن يستشير رفقاءه في الطريق في ك��لّ أم��ر من

األمور سواء كان رئيساً لهم أو مرؤوساً أو مصاحباً ،ويستحب أداء أوامر

ألن السفر
مما
يستحب في الحضر ّ
ّ
اهلل في أوقاتها من صالة وغيرها أكثر ّ

مضنة الهالك وفقدان الماء وغير ذلك ،ويستحب اختيار ما هو أكثر زحمة

ألن خير األمور أحمزها.
في سفر العبادة ّ
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 .12فصل في الحوادث
مكحكحك حإذا كان السفر بالبحر عن أبي جعفر « :إذا اضطرب بك

البحر فاتكئ على جانبك األيمن وقل بسم اهلل اسكن بسكينة اهلل وقر بقرار اهلل

واهدأ بإذن اهلل وال حول وال قوة إال باهلل» ،وال يبعد صالح ٰهذا الدعاء لكلّ
هيجان سواء كانت سائرة أو طائرة بل كذا هيجان المعدة بالقيء والرئة

بالنفس والرأس والسن».
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 .13فصل استحباب تلقي المسافر
مكحكحك حيلزم على األق��رب��اء والجيران واألص��دق��اء أن يحفظوا أهل

المسافر ويقضوا حوائجهم بكاملها ،ويستحب عليهم أن يتلقوا المسافر
عند عودته وتبشيره والتحية له خصوصاً إذا قدم من عبادة فإنّهم يشاركونه

في الثواب وخصوصاً للحاج فإنّهم يكتب لهم حج أيضاً ويكره الخروج

من مدينة في وقت صالة قبل أدائها وكذا إذا قرب وقتها.
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 .14فصل المحرمات
مكحكحك ح .1يحرم الغيبة والنميمة بين األصدقاء وأذية أهل المدن التي

يدخلها والسلب منهم.

2ـ ويحرم الخيالء بلبس الطويل واألنفة على اآلخرين والتكبر واألناقة

المذلة لآلخرين.

3ـويحرمالمجادلةبالباطل،والرياءبالحسناتللسمعة،والتفاخر بالنسب.
4ـ ويحرم الجلوس والمشي على أغراض اآلخرين بدون إذنهم.
5ـ ويحرم تنجيس مواضع اآلخرين وتوسيخها.
أن أكثر
6ـ وإذا ذهب للتبول فعليه بالتحرز من ترشح البول فقد ورد ّ

عذاب القبر لمن ال يحترز من ترشح البول.

7ـ ويلزم تهيئة البيوت الكافية للحجاج.
8ـ ويستحب النية في نفس البلد ح ّتى تكون الحجة بلدية وإن كانت

تحصل بدو نية أيضاً.

9ـ ويستحب صالة ركعتين للنية خصوصاً إذا ناب عن الغير.
10ـ وإذا طلب المستنيب ص�لاة ركعتين قبل التوجه ألداء النية

وجبت الركعتان.
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 .15فصل تكليف الحكومات للحجاج والزوار
مكحكحك حي��ج��ب ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ح��ك��وم��ات ت��س��ه��ي��ل أم����ر ال��ح��ج

وتشجيع شعوبها.

ويجب توسيع الشوارع خصوصاً في مكة والمدينة المنورة ومنى
وجعلها طبقات منها للمشاة ومنها للسيارات لئال يحصل أي حادث
بسبب االزدحام.

مكحكحك حيلزم جعل ساحبة حول الجمرات لئال يحتاج الحجاج لدفع

مما يؤدي إلى هالكهم كما هو الحال وإنّما يقف من يريد الرمي
بعضهم ّ

على الساحبة فتأخذ به قبال الجمرة فيرميها في حال السحب ح ّتى يصل

أتم الرمي وإن لم يحصل ٰهذا ولم يعمل ٰهذا
الجانب اآلخر ويكون قد ّ
فعلى األقل أن يوضع منظمين للحجاج في دخولهم للمرمى من جانب

والخروج من الجانب اآلخر.

مكحكحك حيلزم رف��ع العوائق والمحجرات ف��ي مسجد

الرسول 

وتعريض المساحة التي بين قبر الرسول الكريم إلى باب جبرائيل ليجد
ال��زوار والمصلون متسعاً لقضاء الوطر من العبادة والزلفى ،ويلزم منع
�إن اهلل خلق
الضرب ل��ل��زوار في الحرم س��واء ألج��ل الصالة أو غيرها ف� ّ
يتم زيارته أو
المسلم حرا ً فال يجوز قهره على االقتداء بإمام الحرم ،وإنّما ّ
ثم يصلي ما في ذمته مفردا ً أو مقتدياً بمن يعتقد بعدالته.
طوافه ّ
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مكحكحك حيلزم منع األج�ل�اف ال��ذي��ن ي���ؤذون الحجاج وال���زوار حين

يعرفونهم بالتشيع بسبب صالتهم أو زيارتهم وجعل العقوبات لمن

ضد شيعة الرسول وأهل بيته وهذه األحاديث الكثيرة من الرسول
يخطب ّ

وأهل بيته الكرام وأنّهم أقدم المذاهب ألنّهم معروفون في زمن النبي 
وقد بشرهم النبي  بالجنة بقوله« :يا علي أنت وشيعتك الفائزون بالجنة»

كما في كتاب الصواعق المحرقة وغيرها.

ويلزم رفع المنع من إدخال كتب الشيعة النافعة إلى الحجار ومسايرة الركب

الحضاري في التعارف بين المسلمين.

مكحكحك حيلزم إج��ازة كلّ وسائل السفر إلى الحج من طائرة وسائرة

وقاطرة وباخرة ومشياً وعلى الجمال وال يجوز منع أي نوع من القادمين
والمفروض تهيئة ٰذلك على الحكومات والشعوب وتوظيف كلّ الطاقات

في سبيل اهلل.

مكحكحك حيلزم جعل المطاف طبقات كما جعل المسعى والمرمى

وجعل بعض الطبقات للنساء وبعضها لرجال.

مكحكحك حيجب على المطوفين أن يعرفوا جميع أماكن الحجاج الذين

يسجلون عندهم ويرسلوا من قبلهم من يرجع الضائعين إلى مقر وزارة

الحاج وغيرها.

مكحكحك حيلزم زي��ادة ع��دد المراحيض والمغاسل في مكة والمدينة

ومنى والمشعر وعرفة لئال يضطر أحد للتنجيس في الطرق وبين الناس

في الشوارع ووضع خدام موظفين باستمرار.

مكحكحك حيلزم على الحجازيين وحكومتهم احترام الحجاج ويحرم

وضع الشرطة على شباك حضرة الرسول  لضرب الحجاج وتكفيرهم

وإهانتهم والرسول 

يقول« :من كفر مسلماً فهو كافر» ومن «أهان مؤمناً
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كان حقاً على اهلل أن يهينه يوم القيامة» وفي بعض المضامين «أكبه اهلل على

منخريه في النار» وقال تعالى{ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ}(((.

((( النساء .94 /4
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 .16فصل زيارة قبور الصالحين والمساجد
مكحكحك حيجب فتح أبواب المساجد وتوسيعها ليدخل إليها جماعة

أكثر من الزوار.

وفتح أب���واب مقابر األول��ي��اء وال��ش��ه��داء والصحابة األخ��ي��ار لزيارة

�إن زيارتهم مستحبة وليس هم ت��راب وإنّما هم أرواح
المؤمنين لهم ف� ّ
مطهرة متيقظة لم تمت لقوله تعالى{ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ} وآية أخرى

يقول سبحانه{ :ﭜ ﭝ ﭞ} ويقول الرسول« :من زارني بعد موتي

فكأنّما زارني في حياتي»« ،ومن زارني في وفاتي وجبت له الجنة» و«من زار

قبري وجبت له شفاعتي».

وقد ثبت عنه 

زيارة قبر حمزة سيد الشهداء وتحريض المؤمنين

لزيارته وهذه قبور العلماء والرؤساء تزار مئات السنين فلم تمنع فرقة
من فرق المسلمين ٰذلك بل كلّ الفرق اإلسالمية تحبب ٰذلك فهذا قبر

الشافعي في مصر وأب��ي حنيفة والشيخ عبد القادر الجيالني في بغداد
وهذا قبر نبي اهلل يحيى في سوريا وهذا قبر األيوبي أيضاً في دمشق ولم
نسمع بفرقة من المسلمين قد منعت ٰذلك وهؤالء آل محمد في البقيع في

المدينة المنورة وفي باقي أرض الحجاز منتشرين وكذا في العراق وإيران
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وف��ي ك��لّ ب�لاد لهم أو ألصحابهم أث��ر {ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ}(((.

وإن اهلل قد أنزل البركة على محمد وآل محمد فقال تعالى مخاطباً
ّ

لنبيه إبراهيم { :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ}(((.

أن محمد وآله من سادات أهل بيت إبراهيم .
ومعلوم ّ

مكحكحك حيجوز التوسل والتشفع بالنبي وأهل بيت النبي والصحابة

ألن اهلل تعالى جعل النبي وكذلك أهل بيته رحمة للعالمين
األخيار وذلك ّ

وإن مفعول
وإال لبطلت نبوة نبينا وإمامة من بعده من األئمة الطاهرين ّ
بركتهم ورحمتهم لم ينقطع بموتهم وهذا كفر صريح بالنبوة واإلسالم
لثبوت نبوته ودينه إلى يوم القيامة ،وكذلك جعله شفيعاً في اآلخرة
والدنيا أه��ون م��ن اآلخ���رة فالشفاعة لقضاء ح��وائ��ج ال � ّن��اس فيها أه��ون

وأول��ى من الشفاعة في أم��ور اآلخ��رة ،ولهذا قال تعالى{ :ﯕ ﯖ
ﯗ}

(((

بمعنى توسلوا إلى اهلل بأوليائه وهذا التوسل ال يمكن أن

يقاس بتوسل الكفار باألصنام قائلين{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}

وذل��ك ألنّ��ا ال نبعد األول��ي��اء كما هم يعبدون وإنّما نتبرك بهم ونتوسل
وإن األصنام قد منع اهلل جعلها وسيلة واألولياء قد نصبهم اهلل للرحمة
ّ

والبركة وجعلهم وسيلة وأمر بذلك فالذي يقيسنا بالكفار هو متجاوز عن
الصواب في أحكام الدين اإلسالمي الوسيع .وانك تجيز التوسل برحمة
اهلل وكرمه ان الرسول هو رحمة اهلل بنص القرآن {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

((( سورة النور .36
((( سورة هود :اآلية .73
((( المائدة .35 /5
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ﮔ }((( وان يدهوآله هي يد اهلل {ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ }

(((

ولما بايعوه نزلت اآلية {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ }(((واستغفروا لذنوبهم واستغفر لهم الرسول!

(((
(((
(((
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مقدمات مهمة للحج
البد من ذكر ما يبتلي بها الحاج في طريقه من
ّ
أبواب الفقه وهي أحكام متفرقة وهي:

أو ًال :االجتهاد والتقليد:
مكحكحك حيجوز للنائب أن يحج بفتوى نفسه أو مقلِّده أو مقلد

منيبه أو فتواه إال إذا شرط في النيابة تقليد شخص معين فيجب العمل
بالشرط ،ويجوز العمل بالفتاوى التي ينقلها المرشد إذا كان ثقة إال إذا

ثبت خطؤه أو كذبه.

مكحكحك حإذا حكم المجتهد العادل بثبوت الهالل وجب إتباعه في

الحج والصوم واإلفطار وغيرها ما لم يعلم بخطئه لقول الحجة :

«أ ّما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجتي عليكم وأنا
حجة اهلل»(((.

وعن اإلمام الصادق « :اجعلوا بينكم رج ً
ال قد عرف حاللنا وحرامنا

فإنّي جعلته عليكم قاضياً وإ ّياكم أن يتخاصم بعضكم إلى السلطان الجائر».

((( الوسائل ب 1ح 9صفات القاضي.
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وعن اإلمام العسكري « :فأ ّما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً

لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه».

وعن اإلم��ام الصادق « :الملوك حكام على ال ّناس والعلماء حكام

على الملوك».

ثاني ًا :الطهارة:
مكحكحك حالمياه الوسخة ال��م��وج��ودة ف��ي ال��ش��وارع وخ��ص��وص�اً على
أب��واب المساجد طاهرة ح ّتى لو كانت متغيرة لونها أو رائحتها إال إذا
علم بمصاحبتها للبول أو ما شابه من النجاسات والتحرز من اإلصابة
مطلقاً أفضل.

مكحكحك حبعض النساء الجاهالت يحملن على ظهورهن األطفال بال

تح ّفظ فيبول وهي في الصالة أو الطواف فإذا تسرب فصالتها وطوافها
باطل مع العلم ويصحان مع الجهل بالنجاسة أو الحكم ،والطفل الذي

يبول بقماطه إن كان ال ينجس أحدا ً جاز نقله إلى المسجد والطواف به
واألحوط مالحظته وتطهيره قبل الطواف به.
مكحكحك حوال يجوز إدخ��ال أي نجاسة ظاهرة في المسجد ويجب

إزالتها ف��ورا ً إن وج��دت ،ول��و حصل ب��ول أو نجاسة في المسجد في
المكان المبلط وجب تطهيره وإن كان في التراب غير المبلط وجب إزالة

النجاسة مع سكب ماء لتنقية المحل وإن شربته األرض.

مكحكحك حكيفية تطهير األرض أن يسكب الماء بعد إزال��ة النجاسة

وينشف بإسفنجة أو قطعة نسيج ث� ّ�م يسكب ثانياً وينشف ح ّتى ينقى
المحل ويصح ٰذلك بالماء القليل والكثير.
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مكحكحك حال يجوز دخول الكافر من يهودي أو نصراني وغيرهما وال

يجوز إدخال الحيوانات النجسة في المساجد من كلب أو خنزير ويحرم

توسيخ المساجد ويجب تطهيرها وتنظيفها.

ثالث ًا :قانون الحائض والنفساء:
مكحكحك حي��ح��رم على ال��ح��ائ��ض وال��ن��ف��س��اء والمجنب ال��دخ��ول في

المسجد الحرام ولو دخل عامدا ً لم تصح منه أي عبادة ،وإذا نسي كونه
صح منهما طوافاً مستحباً ووجب عليهما الخروج
مجنباً أو كونها حائضاً ّ

عند تذكرهما رأساً وبال مهلة وكذا حكم الجاهل.

وإذا كان اإلنسان مجنباً لم يستطع االغتسال لعدم الماء فإذا تضيق
ويصح
ال��وق��ت وه��و عاجز ع��ن االغ��ت��س��ال يتيمم ب��دل الغسل وي��ط��وف
ّ
منه واجباً ،والحائض والنفساء إذا انقطع ال��دم ولم تستطيعا االغتسال
فحكمهما التيمم والطواف والصالة وإن لم ينقطع الدم ال يصح منهما

الطواف وال االغتسال.

رابع ًا :االستحاضة:
مكحكحك حاالستحاضة وهو كلّ دم يخرج من المرأة غير الحيض ولم

تكن فيه شروط الحيض مثل أن يأتيها قبل بلوغها عشر سنين أو يأتيها

أقلّ من ثالثة أيام أو أكثر من عشرة أيام ويمكن أن ينزل الحيض بعد سن

اليأس ستين سنة ويعتبر حيضاً أيضاً إذا كان جامع الشروط.

مكحكحك حيصح ال��ط��واف المستحب م��ن المستحاضة ،وال يصح

ال��ط��واف ال��واج��ب منها إال أن ت��ؤدي الغسل أو ال��وض��وء ال��ذي عليها،
والمستحاضة إذا كانت كثيرة الدم وتعرف ٰذلك بأن تضع قطنة أو شيئاً

داخل الموضع فإن تبللت الخرقة وسال الدم إلى الخارج وجب عليها
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االغتسال للطواف والتحفظ عن تنجس بدنها وثيابها بوضع قطنة في

وشد خرقة في الخارج ح ّتى تتم الطواف.
الداخل
ّ

مكحكحك حالكثيرة الدم إذا كانت قد اغتسلت لصالة الصبح صح منها

الطواف أيضاً وإذا كان طوافها بعد الظهر وقد اغتسلت للظهر والعصر
وك��ذا بعد غسل المغرب ،والمتوسطة وهي التي تبلل القطنة الداخلة
وال يسيل منها الدم فإذا اغتسلت لصالة الصبح يصح منها الطواف وإن

كان في آخر النهار أو الليل وذل��ك ألنّها ليس عليها إال غسل واحد،
والمستحاضة القليلة الدم عليها وضوء فقط للطواف.

خامس ًا :السلس:
مكحكحك حمن كان به سلس الريح أي يخرج منه الريح بال اختياره فإن

لم يكن له مهلة  -بأن يخرج مستمرا ً  -وجب عليه الوضوء عن باقي
األح��داث وال يضره خروج الريح أثناء الطواف ،وإذا كان لسلس الريح
ال في تلك الفرصة بال خروج ريح وجب
مهلة يتمكن من أداء الطواف كام ً

على المكلف الصبر ح ّتى يرتاح وتحصل تلك الفرصة فيطوف متوضئاً،
ثم
وإذا كان له فرصة ولكن ال تكفي لكلّ الطواف وجب عليه الوضوء ّ

إعادته كلّما خرج ريح في أثناء الطواف مع اإلمكان وليس لهذا المورد

دليل خاص وإنّما هو احتياط.

مكحكحك حسلس البول حكمه نفس حكم الريح ويزيد عليه وجوب

التحفظ من تنجس البدن والثياب بالبول وذل��ك بجعل ذك��ره في كيس

ال والمرأة تلبس كيلوت نايلون فال يتسرب البول.
نايلون مث ً

مكحكحك حسلس المني إذا كان له فرصة يغتسل فيها ويطوف وجب

الصبر لتلك الفرصة وإن لم تكن له مهلة فهو مجنب دائمي ففي جواز

دخول المسجد وصحة الطواف أشكال فيستنيب للطواف والصالة ويعمل
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هو باقي األعمال وتأتي فيه التفصيالت التي مرت في أحكام الحائض

وهذه المسألة شاذة ومشكلة.

ويسمى المبطون وه��و ال��ذي ال يتمكن من
مكحكحك حسلس الغائط
ّ
مسك خرئه حكمه كسلس البول وإن تعسر عليه فاالستنابة إن لم يكن

له فرصة وذلك لقول اإلمام الصادق « :أمر رسول اهلل  أن يطاف عن

المبطون والكسير»(((.

ويستحب إعادة الطواف لمن نسي النجاسة في ثوبه أو بدنه وطاف بها

ثم تذكر.
ّ

مكحكحك حمن ك��ان فيه م��رض النوم يجب عليه تأخير الطواف ح ّتى

يتمكن من الوضوء والبقاء متيقظاً فيه وإن لم يكن فتفصيله كتفصيل
لا ،واألف��ض��ل واألح����وط ل��ك��لّ أه��ل السلس
سلس ال��ري��ح لما ذك��ر ق��ب� ً
االستنابة أيضاً.

سادس ًا :المحرمة إذا حاضت:
مكحكحك حالمحرمة إذا حاضت قبل الطواف تخيرت بين أن تسعى

وتقصر ث� ّ�م تحرم للحج وعند عودتها إل��ى مكة تطوف ط��واف الحج
ثم تطوف للعمرة وتصلي وبين أن
وصالته وسعيه وث� ّ�م ط��واف النساء ّ

تعدل بنية اإلحرام إلى الحج اإلفرادي وليس عليها هدي في منى وتؤخر
إحرام العمرة بعد الحج وأعمالها كذلك ،وسيأتي تفصيل ٰذلك في فصل

أسباب العدول من قسم إلى آخر من الحج والعمرة.

((( الوسائل ب 49ح.5
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سابع ًا :إزالة النجاسة:
مكحكحك حمن الشروط إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الطواف أو

الصالة ،فيجب إزالة كلّ نجاسة عن الثوب والبدن في الطواف الواجب

وهي البول والغائط والدم والمني وآثار الكلب والخنزير والميتة وال يجب
ٰذلك في السعي أو الوقوف بعرفة أو بقية األعمال.
مكحكحك حالمحرم بالعمرة أو الحج إذا مات في حال اإلح��رام يغسل

ثم مرتين بالماء وال يقرب إليه الكافور كما ال يحنط بعد
بالماء مع السدر ّ

أي عطر من العطور نعم البأس أن يغسل قبل
التغسيل وال يقرب إليه ّ
الغسل الشرعي بالصابون وما شابه.

ثامن ًا :أقسام المياه:
يتغير بالنجاسة
مكحكحك حماء المطر أو الماء الجاري ما دام مستمرا ً ولم ّ

وأم��ا لو انقطع وك��ان قريباً من المسلخ أو من النجاسات وجب
فطاهر ّ
التحرز منه لكثرة الدماء وظهورها للعيان.

تاسع ًا :التخلي:
اضطر اإلنسان لعدم
مكحكحك حيحرم التخلي بالشوارع وبين الناس ولو
ّ

توفر الحمامات النظيفة والكافية وجب التستر مع اإلمكان وعدم كونه
على أبواب المساجد بما ينجس كلّ من يريد دخولها ،ويلزم االقتصاد
بالماء في الوضوء والتطهير والغسل وال يجوز اإلسراف الكثير بما يوجب

مما يسبب تنجيس
جريان الماء في الشوارع مع وجود النجاسات فيها ّ
الزوار واتساخهم.
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عاشراً :التيمم:
مكحكحك حإذا وقفت القافلة في منزل وكان الوقت واسعاً للصالة ولم
بأن
تجد الماء فال يصح االكتفاء بالتيمم عن الغسل أو الوضوء إال إذا علم ّ

ويصح الطواف
فيصح التيمم والصالة،
في الطريق ال يوجد الماء قريباً
ّ
ّ
ودخول المساجد بالتيمم إذا حصلت أسباب ترك الطهارة المائية وتضيق
الوقت عن أداء الطواف لعدم الصبر عليها أو قرب انقضاء شهر ذي الحجة
ألن المفروض كون أعمال الحج في ذي الحجة.
ّ

الحادي عشر :الصالة في الحج:
مكحكحك حيستحب أداء الصلوات الواجبة والمستحبة في المساجد

وخصوصاً المسجد الحرام ومسجد الرسول 

وإكثارها فيهما إال إذا

كانت مزية في الصالة بالبيوت مثل اجتماع القافلة للصالة بهم ووعظهم

وتدريبهم على أعمال الحج والزيارة وما شابه.

الثاني عشر :أوقات الصالة:
مكحكحك حيعرف وق��ت ال��ص�لاة للمتوجهين إل��ى مكة المكرمة بأن

تكون الشمس قبال الوجه في الظهر بالنسبة للقادم من العراق أو سورية

أو المدينة المنورة أو لبنان أو األردن أو تركية وما حولها ،ويجعلون
ال��ش��روق على يسارهم وال��غ��روب ف��ي يمينهم وبعكسهم أه��ل اليمن
وحولها ،ويتوجه إلى الغرب أهل الهند وباكستان وقسم من األفغان

فتكون الشمس تطلع ف��ي ظهرهم وت��دل��ك ف��ي ي��س��اره��م وت��غ��رب في
وجوههم وبعكسهم أهل مصر والسودان وأغلب إفريقيا وأمريكا الجنوبية

فالشمس تشرق بوجوههم والغروب في ظهرهم ودلوكها على يمينهم.
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الثالث عشر :قضاء الصلوات:
مكحكحك حقضاء ما فات من الصلوات كما فاتت فإن كان عليه تمام

قضاها تماماً وإن ك��ان في السفر وفاتت قصرا ً قضاها قصرا ً ح ّتى في
ال وكذا
الحضر،
ويصح للمسافر أن يصلي الجمعة إذا كان اإلم��ام ع��اد ً
ّ

بقية الصلوات.

الرابع عشر :صالة المسافر:
مكحكحك حإذا ورد مكة قبل نهاية ذي القعدة بيومين أو أكثر فعليه

بالتمام في مكة ألنّ��ه سوف يقيم عشرة أي��ام بمكة إذ ال يخرج إال ثامن
ذي الحجة وإن ورد مكة بدخول ذي الحجة تخير بمكة وقصر في عرفة

يتم عشرة أيام بمكة ألن الظاهر ان حساب
ومشعر ومنى ألنّه سوف ال ّ
المسافة المسجد الحرام كما هو المناط في حساب مسافة فرض التمتع

للبعيد عن المسجد وفرض االفراد لالدنى من تلك المسافة.

الخامس عشر :الخمس:
مكحكحك حقبل ال��دخ��ول في أحكام الحج الب� ّ�د من اإلش���ارة إل��ى بيان
أحكام الخمس والزكاة وباقي الحقوق الشرعية في ذمة الناس وذلك لشدة
عالقتها بصحة الحج وقبوله من قبل اهلل تعالى ،فقد حكي عن بعض

حج البيت الحرام وعند رجوعه أصابه الموت فدفن
أن رج ً
العلماء ّ
ال قد ّ
ثم تذكر أصحابه وقوع شيء في قبره وعندما اطلعوا على بدنه وإذا به
ّ

فلما رجعوا
قطعة جمر متوهجة وقد اختنق بثقب الفاس فأرعبوا وخرجوا ّ

سألوا عنه فقيل لهم أنّه حج من حقوق اهلل وأموال ال ّناس.

مكحكحك حيجب على المؤمن أن ي��ؤدي ما عليه من حسابات ال ّناس

الحق وكذلك
وحقوقهم في أسرع ما يمكن وال يؤخر إال بإذن أصحاب
ّ
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حقوق اهلل من خمس أو زكاة أو كفارات إذا كانت مالية وفدية ورد مظالم

ألن له
ومجهول المالك واالستحالل من مالكها أو من الحاكم الشرعي ّ
أن من صلّى أو صام
الوالية العامة على المجهولين وفي بعض األحاديث ّ

وعليه من الزكاة أو غيرها من الحقوق وقفت صالته وصيامه ولم تقبل
منه ح ّتى يؤدي الحق.

مكحكحك حيجب الخمس في سبعة أشياء:
1ـ الغنائم ال��م��أخ��وذة م��ن الكفار بالحرب إذا كانت ال��ح��رب ب��إذن

اإلمام  تحلّ آلخذها بشرط أداء خمس الغنيمة.
2ـ المعادن :المخرجة من األرض.
3ـ الكنز :لو حصل عليه اإلنسان.

4ـما يخرجمنالبحار مناألحجارالكريمة والعطورواإلسفنج وكلّ شيء غير

األسماك والماء.

5ـاليهوديأوالنصرانيأوالمجوسيالذييكونمعاهدا ًللمسلمينإذااشترىأرضاً
من مسلم وجب عليه أداء خمسها.
6ـ المال الحالل المخلوط بالحرام.
7ـ ما يفضل عن مؤنة سنته ومصاريفه الشرعية.
مكحكحك حالمال المخلوط بالحرام على أقسام:
رد المال إلى صاحبه
أ  -أن يعلم مقدار الحرام ويعلم صاحبه وجب ّ

سواء كان شخصاً واحدا ً أو أكثر.
ً

ب  -أن يعلم صاحبه وال يمكن الوصول إليه ص��رف إل��ى الفقراء

صدقة عنه ليتصرفوا به عنه.
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ج  -أن يعلم صاحبه وال يعلم مقداره وجب أداء المقدار المتيقن إليه

واألحوط المصالحة معه على المقدار المشكوك.

د  -يعلم المقدار وال يعلم صاحبه وجب أداؤه صدقة عنه للفقراء.
أدى إلى الفقراء خمس المال
هـ  -ال يعلم المقدار وال يعلم صاحبه ّ

المخلوط الحرام وحلّ له الباقي إن شاء اهلل تعالى.

مكحكحك حإذا صادف رأس السنة قبل تخميس الحرام وجب تخميسه

مرتين األولى ألنّه ربح فائض عن مصاريف السنة والثاني لتحليل الحرام
الذي فيه ،وإذا ربح اإلنسان من تجارة أو صناعة أو وظيفة أو إجارة أو

ال صرف من ربحه ما يحتاجه ألكله
عقار أو أي وجه من وجوه الرزق أموا ً
وعياله وضيوفه وأسفاره وأفراحه وأحزانه وشراء أثاث ومالبس ،وغير
ٰذلك يجب عليه تخميسه في رأس السنة مما يفضل عن تلك المصاريف.
مكحكحك حإذا كان عنده رأس مال قليل يتاجر به بحيث لو أخذ منه

وأما لو كان كثيرا ً وتدر منه أرباح
افتقر فال خمس عليه في رأس المال ّ
كثيرة وجب تخميس رأس المال أيضاً كما يجب تخميس األرب��اح في
رأس الحول ،ومن جملة األرب��اح التي يجب تخميسها في رأس الحول
الهدية والهبة والجائزة والوصية إليه واإلرث من القريب ال��ذي كان

ال عنده والمهر إذا لم يصرف في األثاث.
مجهو ً

أن مورثه ال يخمس وج��ب إخ��راج الخمس قبل
مكحكحك حإذا علم ّ
االستيالء على اإلرث كما يجب إخراج كلّ ديون الميت وما أوصى به إن

لم يزد عن ثلث ماله.

مكحكحك حمبدأ السنة التي يحسب منها هو اليوم الذي اشتغل فيه وبدأ
بتحصيل األرباح فكلّ عام مثل ٰذلك اليوم من السنة القمرية يجب عليه
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أن يحاسب نفسه ،وكلّ ما يصرفه في الحرام أو بإسراف ال يستثنى من

الخمس فيجب تخميسه وإن صار من مصارف السنة.

مكحكحك حإذا ك��ان الشخص ال يخمس صالح الحاكم الشرعي على

تخميس أثاثه وبيته وسيارته وما يحتاجه في حياته بثلث أثمانها أو أقل

إال إذا كانت مشتراة بمال غير مدخر أو بالديون فال خمس في لوازم
الحياة ،وال خمس على الرز وبقية الحبوب والدهن والفحم وأمثال ٰذلك

التي تزيد في رأس السنة إال إذا كانت كثيرة جدا ً كعشر وزن��ات وعشر
صفائح دهن وعشرة درازن صابون وهكذا.

السادس عشر :الزكاة:
مكحكحك حتجب ال��زك��اة على األن��ع��ام ال��ث�لاث��ة اإلب���ل وال��ب��ق��ر والغنم

ويلحقها المعز وال��ج��ام��وس وال��ت��ي��وس ،ويجب على ال��م��ال م��ن دره��م

أو دي��ن��ار أو ت��وم��ان أو دوالر أو غيرها إذا بقيت ع��ن��ده سنة كاملة

وبلغت مقدار  20دينارا ً وهي خمسة عشر مثقال ذهب والمثقال = 4.6
نحو 69غرام أو بمقدار 200درهم والدرهم = 2.415غ��رام فضة =483غرام

مقدار ما يخرج من زكاة المال وهو واحد من أربعين فلو كان عنده نقود

بمقدار أربعمائة غ��رام ذهب وجب عليه عشرة غرامات .ولو كان عنده
مقدار  600غ��رام فضة وجب اعطاء  15غ��رام فضة إذا كانت النقود دائرة
بالتجارة وال يجب على الجامدة.

مكحكحك حويجب أيضاً الزكاة على الغالت األربعة :الحنطة والشعير
والتمر والزبيب بعد انعقادها وظهورها إذا بلغ ثمان وزنات وربع تقريباً،
بعد القطف والمصاريف وم��ق��دار ما يخرج من الغالت هو العشر إن

سقيت بغير ع�لاج كالنهر ال��ج��اري والمطر والنزير ونصف العشر إن

سقيت بالعالج كنقل الماء بالتناكر والدوالي والماكينة وغيرها.
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مكحكحك حالحاكم الشرعي الذي يتحاسب معه عن الحقوق الشرعية

أو يتصالح معه عن الواجب المجهول من خمس أو مجهول لمالك أو رد

المظالم أو غيرها سواء كان مرجعاً للتقليد أو وكي ً
ال له ومأذوناً أو فقيرا ً
ال للفقراء.
أو كي ً

السابع عشر :الصوم:
مكحكحك حيصح الصوم في السفر إذا ك��ان مستحباً أو م��ن��ذورا ً بنذر
مطلق يشمل السفر ولك ّنه مكروه إال ثالثة أيام في المدينة المنورة لطلب

الحاجة من الرسول 

أو الصوم بدل الهدي ثالثة أي��ام في الحج أو

ثمانية عشر يوماً بدل كفارة الخروج من عرفة قبل الغروب ،وال يصح
غير ٰذلك من الصيام الواجب.

الثامن عشر :االعتكاف:
مكحكحك حيصح االعتكاف في المساجد الكبيرة ويجب على الحكومة

فسح المجال لمن يريد أن يعتكف ويشترط فيه الصيام ثالثة أيام وال يقل

ال دنيوياً وال يخرج من المسجد إال
عن الثالثة وال يجنب وال يعمل عم ً
لضرورة أو ألمر مستحب شرعاً كتشييع جنازة وما شابه.
مكحكحك حيصح االعتكاف من الرجال والنساء والصبيان المدركين،

يصح من الحائض والنفساء والمجنب ،ويصح من ماس الميت ،كما
وال
ّ

يجوز إدخال الميت في المسجد قبل غسله.

مكحكحك حال يصح االعتكاف في المساجد بأقلّ من ثالثة أيام متواصلة

فما يفعله بعض ال ّناس من أنّه يدخل المسجد بمقدار ساعة أو نصف نهار

ال ويقول :اللهم إنّي نويت االعتكاف في ٰهذا المسجد وأداء عبادتك ما
مث ً
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دمت فيهٰ ،هذا البأس به ولك ّنه غير االعتكاف الشرعي وغير الشرعي مبرء

ال.
للذمة إذا كان ناذرا ً لالعتكاف مث ً

التاسع عشر :الهالل:
مكحكحك حيثبت الهالل ألجل الصوم أو الحج بشهادة عادلين شياع

من الناس المؤمنين أو حكم حاكم عادل شرعي وال يثبت بقول القاضي

ال مجتهدا ً أو وكيل مجتهد.
الرسمي ما لم يكن مؤمناً عاد ً

مكحكحك حإذا تمكن الشخص من الوقوف في عرفة أو المشعر بيومها

الثابت شرعاً وجب لو أمكن بال حرج وسيأتي التفصيل في بابها.

العشرون :الجهاد:
مكحكحك حيجب على المؤمنين وخ��ص��وص�اً الحجاج أن يجاهدوا
ال من ال��ري��اء والسمعة وال��ك��ذب وال��خ��داع وال��دج��ل والغيبة
أنفسهم أو ً

للمؤمنين والدفاع عن السالطين الظلمة والتعدي على أم��وال وحوائج
ال ّناس وغير ٰذلك من الرذائل ويجب عليهم التحلي بالفضائل في حجهم
وبعد عودهم ألنّهم قد خرجوا بالحج من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم
فال يحتطبوها على ظهورهم من جديد وأنّهم إن لم يتحلوا بالفضائل

فسيسيؤوا السمعة وين ّفروا ال ّناس عن أداء الحج ،ولو تحلوا بالفضائل
كالحلم عن المسيء والكرم والورع عن محارم اهلل وغير ٰذلك فيشجعوا

على التوجه لضيافة اهلل ويكون لهم بذلك الثواب العظيم.

مكحكحك حيجب على المؤمنين أن يدافعوا عن كلّ مظلوم ودحر كلّ

ظالم مع اإلمكان ح ّتى لو كان من الشرطة أو غيرهم ،ففي الحديث من
سمع شخصاً ينادي يا للمسلمين ولم ينصره فليس بمسلم.
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الحادي والعشرون :األمر بالمعروف:
ال من
مكحكحك حيجب على المؤمن أن يكون مهتماً بدينه فال يرى باط ً

فعل أو قول إال ويردعه ويتصلب أمامه وال يرى حقاً مهضوماً إال ويأمر
ويجد في ٰذلك كلّه ففي الحديث« :إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر
به
ّ

علمه وإال فعليه لعنة اهلل».

مكحكحك حيجب على الحجاج أن يرشد بعضهم بعضاً في تصحيح
أعمال الحج وال يدعوا ٰذلك على المسؤولين الشرعيين فقط كما يجب

عليهم أو ً
ال أن يتدارسوا كيفية األعمال قبل الدخول فيها ليكون حجاً
مبرورا ً وسعياً مشكوراً ،ففي الحديث الشريف عن رسول اهلل « :رحم
اهلل امرءاً عمل عم ً
ال فأتقنه» صدق رسول اهلل (ص) وآله .

الثاني والعشرون :التولي والتبري:
واد اهلل
�وادوا من ّ
مكحكحك حيجب على المؤمنين أن يتولوا ويحبوا وي� ّ
حاد اهلل ورسوله وال يجوز مدح الظالمين
ورسوله ومعاداة ومحاداة من
ّ
والمجرمين والذين سودوا التاريخ وط��اردوا المؤمنين ،كما ال يجوز ذم

الصالحين وفضحهم وزرع الفتنة بينهم ،ويجب إظهار الحق وأهله ولعن

الباطل وأهله.

الثالث والعشرون :المعامالت بين الناس:
مكحكحك حيجوز للحاج أن يتاجر في البيع واإليجار والرهن وغيرها

في طريق الحج بما ال يعارض مناسك الحج والزيارة ،قال اهلل تعالى:
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ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}((({ ،ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ}(((.

وعليه فيجوز للحاج أن يأخذ معه تجارة ليبيع في طريق الحج

ويجلب معه أخرى ليبيع في البلد ح ّتى لو كانت تلك التجارة ممنوعة
عند الحكومة ما لم تكن ممنوعة شرعاً.

الرابع والعشرون :اإليجار:
إما أن تعطى على أقسام بحسب
مكحكحك حأجرة السيارة أو ما شابه ّ
وإما بعد الرجوع رأساً حسب االتفاق
وإما قبل النقل ّ
محالت المقاصد ّ

بين الناقل والمنقول.

مكحمكحك حالبيوتالتييستأجرهافيالطريقوكذاكلّ أجيريجبإعطاؤهاألجرة

بمجرد السكنى كما قال الرسول « :أعط األجير أجره قبل أن ينشف عرقه».

وي��ل��زم التعامل قبل السكنى ح� ّت��ى ال يغبن ال��م��ؤج��ر المستأجر
وال العكس.

((( سورة الحج :اآلية .28
((( سورة البقرة :اآلية .198
((( سورة البقرة :اآلية .201
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 .17فصل أحكام الحج
مكحمكحك حم��ن أرك���ان ال��دي��ن اإلس�لام��ي وال��ض��روري��ات فيه بإجماع

المسلمين وفي نص القرآن الكريم قال اهلل تعالى{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ}((( ،وال يجب في أصل الشرع إال مرة في العمر وقد

يجب بنذر أو عهد أو يمين أو إيجار أو شرط في عقد الزم أو بدل عن
حج فاسد.

تسمى حجة اإلسالم ،وأول حجة للشخص
والحجة الواحدة الواجبة ّ

تسمى صرورة ،ويؤ ّكد على األغنياء والميسر إليهم اإلعادة مراراً.

مكحمكحك حوجوب الحج بعد حصول الشروط فورا ً فال يجوز التأخير

أخر استقر عليه الوجوب ووجب أن يحج في
عن عام االستطاعة فمن ّ

األع��وام المستقبلية ول��و فقيرا ً متسكعاً أو باالستدانة بسبب استقراره
في ذمته.
مكحمكحك حسفرة الحج تحتاج إلى مقدمات منها االتفاق مع متعهد

وأخذ فيزة السعودية وقبول حكومة نفس المكلف لسفره وإخراج جواز
السفر وغير ٰذلك فعلى المستطيع أن يقدم ٰذلك في حينه المطلوب ولو

قبل الحج بستة أشهر وال يكون مقصرا ً ومستقرا ً عليه الحج.
((( سورة آل عمران :اآلية .97
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ال وح��ف��اظ �اً إلت��م��ام
ول��ي��ت��أ ّك��د م��ن أك��ث��ر المتعهدين س�لام��ة وإي���ط���ا ً
الفريضة المقدسة.
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 .18فصل أحكام متعهد الحج
مكحمكحك ححكم التعهد للناس القاصدين للحج والزيارة على أقسام:
األول :ان يتعهد تعهد بحملهم بالطائرة أو السيارة أو
مكحمكحك ح ّ
ثم ينقلهم إلى المشاعر كلّها من عرفة ومشعر
الباخرة إلى مكة المكرمة ّ

ومنى في أيامها ويرجع بهم إل��ى مكة ث� ّ�م بعد ال���وداع يركبهم الناقلة
ويرجع بهم إلى البالد ويتفق معهم عن زيارة النبي  وأهل بيته (ع)

في المدينة المنورة قبل الحج أو بعده مع مراجعة الدوائر الرسمية واكمال

أوراق السفر.

وهو غير مسؤول عن األحكام وال عن الطعام وال عن األخطاء وال عن

الجرائم وكأنّه ال يعرف الحج وال الزيارة وإنّما عليه النقل والمسكن وهذا

عليه أن يحسن خلقه ويؤدي تعهده بأكمل وجه من إيصال الحجاج في

مما
المشاعر في أوقاتها ويحترمهم ويتوادد معهم ويتسامح عن أخطائهم ّ

هو واجب على كلّ مسلم صالح ومحترم.

وال يقصر باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصالح ذات البين

والتعاون ويجد ويجتهد بمراجعة الدوائر وتحضير أوراق السفر والنزول
واالنتقاالت ويتوسط للدوائر أن ال يعطلوا ويضروا ويؤذوا حجاجه ح ّتى
يحبه ال ّناس ويشتهر بإحسانه ويتوسع طلب الحج معه وائتمان ال ّناس به.
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ال من نقل وسكن وإكمال
الثاني :أنّ��ه يتعهد بالحج وال��زي��ارة كام ً
أوراق وتعليم م��ن��اس��ك وإش����راف ع��ل��ى أع��م��ال ال��ح��ج��اج وتصحيح
مناسكهم وه��ذا يجب عليه أن يأخذ مجموعة من العلماء والفضالء

المخلصين والموفقين في العلم في أحكام الحج كاملة والمهتمين
باإلشراف على أعمال أتباعهم فيصلون بالناس جماعة ويخطبون في

ك��لّ ي��وم م��رارا ً بالرجال والنساء ويستعدون لجواب األسئلة وتصحيح
األخطاء واإلشكاالت.
ومعهم خطيب أو أكثر من خطيب حسيني لذكر مصائب وتعاليم

النبي  وأهل البيت .

ومعهم أدالء بالمقدار الكافي ومعهم ع��م��ال لقيادة ك��لّ جماعة

منهم ي��ري��دون ال��ذه��اب ل��ل��ط��واف أو ل��ل��زي��ارة أو للرمي أو للذبح أو

للوقوف بإشراف هميم وتعليم عميم وإخ�لاص من الصميم وأخ�لاق

الجمع الكريم.

الثالث :أن يتعهد بكلّ ش��يء من تنقالت وأحكام وطعام وش��راب

وسكن وإش����راف ،فهذا عليه أن يزيد م��ا سبقه أن يأخذ معه طباخاً
متمرساً بأنواع األطعمة الشهية والنظيفة وله مساعدون وجماعة يتسوقون

للمواد الغذائية ،وجماعة موزعون على الحجاج الطعام في أوقاته،
وحمالون ونقالون.

مكحمكحك حعلى المتعهد أن يكون ورع�اً عن محارم اهلل فال يتعاشق
مع النساء ويحافظ على حشمتهن وحجابهن وسترهن ويسلط عليهن من

النساء المعلمات والمصحبات والمشرفات فعليه أن يكون شريفاً عفيفاً
خيرا ً وعالماً بأحكام الحج ،ويحرم عليه أن يفتي في األحكام من عنده
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ألن األحكام دستور من اهلل وليس بآراء ال ّناس وعليه
ولو بزعم االستحسان ّ

أن يكون أكثر من غيره بالمواظبة على الدعاء والذكر والزيارات ح ّتى

يكون قدوة حسنة وح ّتى يكون العاصي من ال ّناس لما يسافر معه للحج
يرجع تائباً خيرا ً محترماً طيباً طاهراً.
وال يكون المتعهد متهتكاً مستخفاً بالدين وصلفاً وقاسياً على
الحجاج وظالماً لهم وجاحدا ً لبعض أغراضهم أو ماكرا ً خداعاً أو متآمرا ً
على ال ّناس وكائدا ً للمؤمنين حتى يزيد في حجه وعمرته بال ّناس لعنة من

ال ّناس وذم وعذاب وسخط من اهلل تعالى وذلك هو الخسران المبين.

ويتذكر موقفه في المحشر يوم الحساب {ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ}(((.

((( سورة غافر :اآلية .52
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 .19فصل الالزم على مريد الحج
مكحمكحك حالحج ليس كباقي الواجبات المعتادة من الصالة والصيام

مما اع��ت��اده اإلن��س��ان وفإنه يحتاج إل��ى تدريب وإلى
وال��ذك��ر والتسبيح ّ
فإن للحج أحكاماً كثيرة وإشكاالت شديدة ،ال يحسنها الجاهل
تذاكر ّ
وال يخرج من حقها المهمل الغافل ،فالالزم على المكلف أن يراجع
بعض العلماء ويسأل كثيرا ً ويتدرب على كيفية اإلحرام والطواف والرمي

والوقوف وشروط الهدي وماذا يقول وماذا يفعل في كلّ موقف وخصوصاً
الطواف والسعي وهما ركنا الحج والعمرة ،ويحسن صالته.
ألن
مكحمكحك حعلى الحاج أن يكون ورع�اً خاشعاً تائباً عابدا ً زاه��دا ً ّ
الحد
سفرته ليست سفرة ترفيهية واستطالعية وسياحية وإنّما سفرته هي
ّ
فإما أن ينتقل من الشيطان إلى اهلل تعالى ويكون من أهل اهلل،
الفاصل له ّ
وإما أن يبقى مع الشيطان الرجيم ،ويرجع رمحاً مصقوال لقتل ال ّناس،
ّ
على الحاج أن يتعرف على بعثات الحج لعلماء الدين ويراجعها ويسأل

كثيرا ً عن أحكامه وكيفيات عمله.
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 .20فصل في شرائط وجوب الحج
مكحمكحك حشرائط وجوب الحج هي شروط وجوب كلّ عبادة:
األول والثاني البلوغ والعقل فال يجب على الصبي وإن كان مراهقاً
حين
أي مشرفاً على البلوغ وال المجنون وإن كان أدواري��اً إال إذا كان
ُ

واجبات الحج في دور إفاقته مثل أنّه نوى اإلحرام ولبس وكذا طاف أربعة

ثم جن فاخرج وارتاح وشرب الدواء فأفاق وأكمل الطواف
أشواط فائقاً ّ
والصالة فأن كان وهكذا صح حجه وأجزأ عن حجة اإلسالم.
مكحمكحك حال��ط��ف��ل وال��م��ج��ن��ون إن ل��م ي��ك��ون��ا مميزين ن���وى عنهما

مصحبهما وإن كانا مميزين وقادرين على التكلم علّما األعمال والنوايا
وأداها ،ولم يجز عملهما عن حجة اإلسالم يعني إن استطاعا بعد البلوغ

والعقل وجب عليهما إعادة الحج.

إما بإنبات الشعر الخشن على العانة
مكحمكحك حال تنس ّ
أن بلوغ الذكر ّ

أو باالحتالم الجنسي أو بكمال الخامس عشر من العمر ،والبنت بكمال
التاسعة أما باالحتالم أو على العانة نبات الشعر والحيض فهو عالمة على
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أن المراد من الحيض كامل الشروط باالستمرار ثالثة
فوات البلوغ ومعلوم ّ

أيام وإال فليس عالمة على بلوغ وال على فواته.

كما في خبر ابن شهاب عن أبي عبد اهلل  :سألته عن ابن عشر

سنين يحج؟ قال « :عليه حجة اإلسالم إذا احتلم وكذلك الجارية عليها
الحج إذا طمثت»(((.

مكحمكحك حالتمييز صفة وليس مقدار عمر وهو أن يعرف جنس المرأة

والرجل وبعض فوائد األشياء وأسمائها ويعرف اللباس والنزع والغسل
والنعاس والجوع والشبع وأعضاء الجسم ويعبر عنها باللسان أو باإلشارة

وإذا قيل له أنّه يعرف أن ينوى وهكذا ،وغالباً يكون الطفل مميزا ً بعمر
ثالث سنين ذكرا ً وأنثى.
والعشر سنين البنت تكون بالغة وتجب عليها جميع الواجبات

وتحرم عليها جميع المحرمات ويصح زواجها وال��دخ��ول بها ويجب

عليها الحج.

والصبيبالعشرهوغيربالغولكنيوكلإليهكثيرمنالمعامالتوالعقودويؤمر

بالعبادات أمرا ً حثيثاً ح ّتى أنه يضرب كما في األحاديث.

مكحمكحك حالحج يستحب استحباباً مؤكدا ً سواء مميزا ً أم ال صبياً أو
إن
صبية ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد اهلل  قال :قلت لهّ :
معنا صبياً مولودا ً فكيف نصنع به؟ فقال« :مر أمه تلقى حميدة((( فتسألها

كيف تصنع بصبيانها» فسألتها :كيف نصنع؟ فقالت( :إذا كان يوم التروية

فأحرموا عنه) أي أحرموه (وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به
((( الوسائل ب 1من أبواب وجوب الحج ح.2
((( حميدة المصفاة رضوان اهلل عليه عالمة ومشرفة على حج النساء واألطفال وهي زوجة اإلمام
الصادق  وأم اإلمام الكاظم .
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ثم زوروا به البيت
المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ّ

ومري الجارية أن تطوف به البيت وبين الصفا والمروة)(((.
والثواب له ولمن حج به ولوالديه.

مكحمكحك حكيفية ٰذل��ك ب��أن يقول( :اللهم إنّ��ي أح��رم ٰه��ذا الصبي أو
أحرمت ٰهذا الصبي) وبالطواف يقول( :أطوف بالبيت الحرام طواف عمرة
التمتع بهذا الصبي( )...وأصلي عن ٰه��ذا الصبي ص�لاة( )...أسعى بهذا

ثم يأخذ الصبي وينوي له أو
الصبي )...وهكذا كلّ األعمال ينوي لنفسه ّ
أطوف ،أوقف ٰهذا الصبي
به أو عنه أو بدون حرف جر (أحرم ٰهذا الصبي ّ
بعرفات ،أوقف ٰهذا الصبي بالمشعر وهكذا).
مكحمكحك حيلزم أن يكون الصبي طاهر البدن وطاهر اإلح���رام فإذا

تغوط أو بال يطهره رأساً ويحفظه بمحفظة أي يشد حول عورته ح ّتى إذا
ثم أكمل به
بال ال ينجس ثيابه وإذا بال ونجس وأحس به خرج به وطهره ّ

الطواف ،فإن لم يتأخر فالبأس يعود به من حيث ما قطع وإن تأخر وكان
قد أكمل الشوط الرابع بالطواف فال يعيد ما طاف وإن كان قبل إكمال

وأم��ا السعي بين الصفا والمروة فال يشترط فيه
الرابع عاد به من األول ّ
ويصح بالنجاسة.
الطهارة
ّ

مكحمكحك حال يشترط إذن األب وال الجد وال األم في الحج بالصغير

وال بالمجنون ،وتقييدات صاحب ال��ع��روة 

ال دليل عليها إال إذا

فالبد من إذن الولي وإال فهو ضامن له وللولي.
احتمل الخطر عليه
ّ

أن النفقة الزائدة في حج الصبي على الحاج به أو
مكحمكحك حاألحوط ّ

من أمره وليس على مال الصبي إال إذا رضي حين بلوغه عشرا ً وهكذا كلّ

((( الوسائل ب 17من أبواب أقسام الحج ح 1و.3
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قاصر كالمجنون إال إذا كان يتوقف حفظه على ٰهذا السفر فيصرف من
ماله أقل ما يمكن ويحفظ البقية لمصاريفه حين يبلغ.
مكحمكحك حدرج��ات الجنون والتكليف الشرعي ي��دور ح��ول اإلدراك

العقلي فيجب عليه الواجبات ويحرم المحرمات وع��دم اإلدراك وعدم

القدرة على االحتراز فال يجب عليه وال يحرم عليه شيء.

كما في الحديث« :أخذ اهلل ما وهب سقط عنه ما وجب» «ما غلب اهلل به

على العباد فهو موضوع عنهم».

وال��ج��ن��ون م��ن األل��ف��اظ ال��واس��ع��ة المصاديق وإط�لاق��ه��ا على الستر

فالمجنون ه��و غامر العقل ومستور عنه الشعور ومخبأ ع��ن إدراك��ه

والجنة هي البستان المستور باألشجار والجن قوم مستورون عن البشر
ومن درجاته:

أ  -الخبل :يقال لذي االضطراب بالفعل والفكر فإن كان شاعرا ً فهو

مكلف وإال فال.

ب  -المعتوه :هو ناقص العقل وشديد الدهشة ف��إن ك��ان شاعرا ً
فهو مكلف.
ج  -الممسوس :وهو الذي يدخله الجن ويذهب شعوره كالمغمى

عليه وقد يعرف بعض الذي حوله.

د  -المغفل :وهو شديد السهو ال يحفظ ما يتعلم ينخدع بكلّ شيء

وغالباً يكون له شعور فهو مكلف.

هـ  -السفيه :هو غير حكيم في تصرفاته وأق��وال��ه يزيد بالمقادير

وينقص ف��ي المعامالت وغير م��ت��وازن التفكير والعمل وه��ذا مكلف
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ولكن معامالته تحتاج إلى مشرف عليه وال يترك بأي معاملة
بالعبادات
ّ
فإنّه ينقلب ويغشه الغاش ويخدعه الخادع.
و  -األحمق هو غير حكيم ال يعتمد على فعله وقوله كما في الخبر

النبوي « :ال تصحب األحمق فإنّه يريد أن ينفعك فيضرك» و«ال تصحب
األحمق فإنّه كلما خرج من ذنب دخل في أكبر».

وع��ن أمير المؤمنين « :ما جادلت أح��داً إال غلبته إال األحمق»

فاألحمق هو ال��ذي يتعصب لما لم يوجب التعصب وال يتعصب بما

يوجب التعصب.

ز  -النوكي جمعه نوكى بالفتح وه��و شديد الحمق فقد يكون

األحمق مثقفاً ومؤدباً فالنوكي غير مثقف أعرابي جاهل سافل الخلق
وسافل التفكير.
وفي الحديث «االتكال على األماني بضائع النوكي» وفيه «عيادة النوكي

أشد عليه من مرضه» و«داء النوك ليس له دواء»(((.
للمريض ّ

مكحمكحك حكفارات الصيد وغيره من غير البالغ ال تجب كما في جملة من

النصوص منها:

عن الريان بن شبيب في مناظرة يحيى بن أكثم لإلمام الجواد
فقال « :والصغير ال كفارة عليه»(((.
ّ
«وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فال
وفي تحف العقول عنه :

شيء عليه»(((.

((( مجمع البحرين ص.421
((( الوسائل ب 3من أبواب كفارات الصيد ح 1و.2
((( الوسائل ب 3من أبواب كفارات الصيد ح 1و.2
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وأكثر النصوص تنص على الرجل فتأمل.
نعم االحتياط ال يترك أن يتحمل عنه كفارة الصيد لحديث زرارة عن

أحدهما

«وإن قتل صيداً فعلى أبيه»((( وإن كان هو باالستحباب أشبه،
ّ

وأم��ا بقية الكفارات فساقطة عنه اتفاقاً وشملوا الحديث« :عمد الصبي
ّ
خطأ» لهذه المسألة.

أنالصبيإذابلغوأدركموقفالمشعربالغاًأجزأحجهعن
مكحمكحك حالمشهور ّ

حجة اإلسالم.

وك��ذا المجنون إذا أدرك المشعر فائقاً ،ودليله ال يخلو من تأمل
أن الرواية في الصيد عن معاوية بن عمار قلت ألبي عبد اهلل :
إذ ّ

مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال« :إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج»

(((

ومثله غيره.

بأن ما يذكر في السؤال يكون
بأن بناء الفقهاء ّ
ودافع عنه في المهذب ّ

من باب المثال يعني إذا كان الجواب مطلقاً فهو مطلق وإذا قيد اإلمام
بمورد السؤال تقيد وله وجه.

بل يمكن أن نتمسك لكلّ ناقص إذا كمل قبل المشعر أجزأ عمله

عن حجة اإلسالم ح ّتى المتسكع والفقير إذا استغنى قبل موقف المشعر
بحديث أبي عبد اهلل « :إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج».
وعنه « :م��ن أدرك جمعاً فقد أدرك ال����ح����ج»((( ،وال زال��ت

المسألة مشكلة واألقرب الصحة والجزاء.
((( الوسائل باب 17من أقسام الحج ح.5
((( الوسائل باب17من أبواب وجوب الحج ح.1
((( الوسائل باب 25من أبواب المشعر ح1و.2
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يظن أنّه غير بالغ وهو بالغ أجزأ عن حجة
مكحمكحك حإذا حج وأنّ��ه
ّ
اإلسالم وبالعكس ال يجزي وإذا كان غير بالغ وبلغ أثناء األعمال فال يعيد

النية واإلحرام ونيته السابقة تكفي لألعمال المستقبلية.
الثالث :االستطاعة:

مكحمكحك حاالستطاعة تتم ّثل بالقدرة المالية وصحة البدن واألم��ان

بالطريق وسعة الوقت ألداء المناسك كاملة وال يكفي القدرة العقلية.

يعني القدرة مع المشقة الشديدة بل المقصود االستطاعة الشرعية

يعني مع عدم العسر والحرج ومن االستطاعة إمكان توفير الطعام الكافي

وإيجاد المركب المتعارف من سائرة أو طائرة أو باخرة أو قاطرة.

مكحمكحك حبعض العلماء اشترطوا الشرف يعني مثل لو كان شريفاً
م��ع��روف�اً ف��ي ال � ّن��اس وق��د تبرع ل��ه متبرع فاستحيا واإلمام  أج��اب
بالوجوب وع��دم ج��واز االستحياء كما في حديث الحلبي عن أبي عبد
اهلل  قلت له :فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ٰذلك أهو ممن

يستطيع إليه سبيال؟

ق��ال« :نعم ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أج��دع أبتر فإن كان

يستطيع ،يطيق يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليحج»(((.

أن ال��ح��ج م��ع االض��ط��رار للمشي ه��و مستحيل ف��ي ٰه��ذا
وم��ع��ل��وم ّ
العصر ،ولكن عموماً يجب الحج إذا أمكن ع��رف�اً وج��ب وال يهتم

للمكانة االجتماعية.

مكحمكحك حإذا ك��ان ال يستطيع ول��ك��ن يستطيع أن ي��ذه��ب خ��ادم �اً
لا بالحملة فالظاهر ه��و ع��دم ال��وج��وب ألنّ���ه تحصيل
للحجاج ع��ام� ً
((( الوسائل باب 10من أبواب وجوب الحج ح.5
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لالستطاعة وليست استطاعة ولكن اذا اج��ر نفسه قبل السفر أو بعده

وذهب العسر عنه وجب عليه الحج واجزأ عن حجة االسالم.

مكحمكحك حمن االستطاعة الرجوع إلى كفاية وهو إن لم يكن له عيال

فيلزم ان يكون له مال يشتغل به بحيث لو بذله رجع فقيرا ً ال عمل له
فهذا غير مستطيع ولو كان له عيال فيجب أن يبقي لهم نفقة ينفقون منها

وال يجوز أن يسلبهم معيشتهم كما في خبر أبي الربيع سأل أبو عبد
عن قول اهلل { :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ}

اهلل
فقال « :ما يقول ال ّناس؟» قلت له :الزاد والراحلة قال :فقال أبو عبد
اهلل « :قد سئل أبو جعفر  عن ٰهذا فقال :هلك ال ّناس إذاً لئن كان من

(((

له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم

إياه لقد هلكوا إذاً ،فقيل له فما السبيل؟ قال  :السعة في المال إذا كان يحج
ببعض ويبقي بعضاً لقوت عياله»(((.

مكحمكحك حالعيال هم ك��لّ من يعول به من واجبي النفقة كالزوجة

واألوالد واألبوين ومستحبي النفقة كاألقرباء والفقراء الذين ال معيل لهم
غيره واأليتام الذين بعهدته الذين لم يتبنى اإلنفاق عليهم غيره وكذلك

الحيوان الذي وجوده نافع للعيال والمعيشة كالبقرة والغنم والدواجن وما

مهم بقاؤه.
شابه ويلزم أن يبيع ما ليس ٌّ

مكحمكحك حكذلك يلزم الرجوع إلى كفاية أي عند الرجوع عنده مال

يشتغل به كما قلنا أو صناعة أو زراعة أو حرفة أو وظيفة.

((( ال عمران .97 /3
((( الوسائل الباب 6من أبواب وجوب الحج ح.1
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وفي مجمع البيان في قوله تعالى{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ}((( قال المروي عن أئمتنا أنّه ال��زاد والراحلة ونفقة من تلزمه
نفقته والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة مع الصحة في

النفس وتخلية السرب من الموانع وإمكان المسير(((.

مكحمكحك حغالء أسعار الطائرة أو السيارة أو المتعهدين أو الضرائب

ليس عذرا ً في تأخير الحج وتسويفه.

إال إذا وجب له الفقر بحيث ال يرجع إلى كفاية أو ال يبقي لعياله
النفقة كما قلنا وال يبيع في سبيل ٰذلك شيئاً من أثاثه أو مسكنه أو سيارة،

أو آالت صناعته وعمله إال ما كان زائدا ً ويمكن أن يستغني عنه أو يمكن

أن يبدله بمثله أو أحسن منه له ولعياله.

مكحمكحك حلو كان بيده دار معارة أو باألجرة أو موقوفة وعنده دار فال

بأن
يجب بيع الدار والبقاء في األجرة أو الوقف أو اإلعارة لعدم الضمان ّ
يوماً ما سوف يحتاجه أربابه ويخرجونه إال إذا كان ٰذلك مضمون واإليجار

رمزي وهين كال إيجار فيبيع داره الزائدة ويحج ،وكذا بالنسبة للكتب

والمهم
المهمة
أو األغراض الضرورية التي يستعملها أو السيارة واآلالت
ّ
ّ
ضمان العيش الرغيد وعدم الذل وعدم التكفف من ال ّناس.
مكحمكحك حإذا كان له مال وهو يحتاجه لشراء األثاث أو السيارة وما

أن ٰهذا يجب عليه الحج وذلك لعدم الحرج بالصبر على
شابه فالظاهر ّ
مثل ٰهذه األغراض وإن صرف المال قبل التمكن من السفر للحج وعند

وأما إن بقي المال بعد التمكن
السفر غير مستطيع فال يستقر عليه الحج ّ

((( سورة آل عمران :اآلية .97
((( الوسائل الباب 9من أبواب وجوب الحج ح.5
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سوف
من السفر فقد
ممن يشمله الحديث «من ّ
استقر عليه الحج وكان ّ
ّ
حجه فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً».
مكحمكحك حإذا كان عنده مال ولكن عليه دين فإن أعطى الدين قبل

سفر القوافل سقط عنه ولم يستقر الحج وإن بقي بعد التمكن من السفر

للحج فإن كان إرجاع الدين ضرورياً وعدم إرجاعه حرجياً بحيث يؤثر
استقر عليه الحج وأثم.
بمعيشته فال بأس وإال فقد
ّ
وهكذا إذا نازعته نفسه للزواج فإن أعطى المهر قبل التمكن من

السفر سقط عنه الحج وإن أبقى المال إلى ما بعد التمكن من السفر فقد

واستقر عليه الحج إال أن يكون حرجياً شديدا ً ولم يمكن بدون صرف
أثم
ّ

ٰه��ذا المال الموجود فهذا يصدق عليه {ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ}(((.

مكحمكحك حورد في باب النذر عن إسحاق عن أبي عبد اهلل

قال:

ثم
قلت :رج��ل ك��ان عليه حجة اإلس�لام ف��أراد أن يحج فقيل له ت��زوج ّ
حج فقال :إن تزوجت قبل أن أحج فغالمي حر فتزوج قبل أن يحج؟
قال « :اعتق غالمه» ،فقلت :لم يرد بعتقه وجه اهلل؟ فقال« :إنه نذر في

أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج» قلت :فإن الحج
طاعة اهلل والحج ّ
تطوع؟ قال« :وإن كان تطوعاً فهي طاعة هلل قد أعتق غالمه»(((.

قوله تطوع لعله من تعليله من حيث ظن عدم الوجوب عليه فحجة

اإلس�لام تكون تطوعاً وليست واجبة ولكن ج��واب اإلمام
((( سورة البقرة :اآلية 185ـ .186
((( الوسائل الباب 7من أبواب النذر ح.1

إنّ��ه قد
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أن الحج مطلقاً ح ّتى التطوعي أوجب من التزويج
عمم المسألة يعني ّ
ّ
وأحق منه.
ّ
ولكن ٰه��ذا غير ال��ذي فرضناه آنفاً وه��و الوقوع بالعسر والحرج،
أن نفسه عزوفة
أن ٰهذا الناذر لم يحرج بعدم التزويج من حيث ّ
والظاهر ّ
عن الشهوات أو باكتفائه بالطرق األخرى المحللة.
وإال فظرفنا في ٰهذا الزمان من كثرة الفساد وإشاعة العمل الجنسي في

جميع اإلعالم العالمي ودعوة إلى حرية المرأة وتعريتها في المجتمعات
وخلط الجنسين على أوسع نطاق فمشكل جدا ً أن نقول للشاب الشبق
إلى النكاح أن اترك التزويج إال أن يكون نسخة من يوسف الصديق سالم

على نبينا وآله وعليه وهذا محال.

مكحمكحك حإذا خطبت المرأة وطلبت للتزويج فإن كانت مستطيعة

للحج س��واء تزوجت ودخ��ل بها أم ال وج��ب عليها الحج س��واء رضي

الخاطب والزوج أو ال.

تم ال��زواج المسقط لالستطاعة
وإن كان التزويج يعارض الحج فإن ّ
قبل التمكن من السفر سقط فرض الحج لعدم االستطاعة في حينه وإن

تمكنت من السفر قبل التزوج فال يجوز تقديم التزويج وإنّما تتركه
وتذهب للحج.
دين على ال ّناس
مكحمكحك حإذا لم يملك حالياً المال للحج وإنّما له ٌ
فإن حل وجب اقتضاؤه وإن لم يحل فإن أمكن تحصيله بدون نزاع وجب

وإن لم يمكن والمسألة فوق الطاقة فال يجب وال يستحب الحج خصوصاً
ال مما يحتاج إلى شكاوى نعم إذا كانت
إذا كان المدين جاحدا ً أو مماط ً
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الشكوى سهلة ومتيسرة ومضمونة التحصيل فال يقصر ويتقدم فإن عجز
فال شيء عليه.

مكحمكحك حإذا كان له أموال ولك ّنها متفرقة وبعضها دين على ال ّناس
وحالياً ليس باليسير تحصيلها وجمعها وتمكن أن يستدين عليها بدون

ال
خطر وال ح��رج فالظاهر وج��وب االستدانة ألنّ��ه مالك ومستطيع فع ً
وإجزاء حجه عن حجة اإلسالم.

مكحمكحك حورد عن صحيح عمار عن الصادق

عن رج��ل عليه

إن حجة اإلسالم واجبة على من أطاق المشي
دين أعليه أن يحج؟ قال« :نعم ّ

من المسلمين».

الرحمن عنه
وخبر عبد
ٰ

أنّه قال« :الحج واجب على الرجل وإن

كان عليه دين» محموالن على ما لم يتعجل الديانة ويستطيع المدين

الوفاء حين الطلب ولو حج والحال ٰه��ذه أج��زأ عن حجة اإلس�لام ولو

استقر عليه الحج فليستدن ويحج مطلقاً إذ ال يشترط االستطاعة بعد
االستقرار بتقصيره.
�إن أعطاه الحاكم الشرعي
مكحمكحك حإن كان عليه حقوق شرعية ف� ّ
ألجل حجه وجب عليه الحج ولو أقرضه ويأخذه منه أقساطاً فكذلك مع

اإلمكان وإال جاز أخذ الزكاة للحج والخمس مشكل إال إذا كان فقيرا ً من

حق السادة إن كان سيدا ً ومن حق اإلمام إن كان عامياً.

مكحمكحك حإذا ش��ك بمقدار م��ال��ه وأنّ���ه يكفي للحج أم ال أو علم

بمقدار وش��ك بكفايته احتاط في ال��ع��روة

(((

وأيده الشارح السبزواري

(((

((( العروة م 21االستطاعة للحج.
((( مهذب األحكام ج 12ص.79

بوجوب السؤال والفحص

مستندا ً إلى خبر الصائغ حيث أمر اإلمام
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بفحص الدراهم.قال :قلت ألبي عبد اهلل  ...قلت :فإن أخرجتها إلى
بلدة ال ينفق فيها مثلها فبقيت عندي ح ّتى حال عليها الحول أزكيها؟
أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك
قال« :إن كنت تعرف ّ

ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ٰذلك من الخبيث»،

أن فيها
قلت :وإن كنت ال أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إال أنّي أعلم ّ

ما يجب فيه الزكاة؟

ثم تزكي ما خلص من
قال« :فاسبكها ح ّتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ّ

الفضة لسنة واحدة»(((.

فإن ٰهذه المسألة قد
قلت :لم يتوضح لي استناد مسألتنا على ٰهذه ّ
جرح السائل فيها بأني بوجوب الزكاة وسأل عن كيفية معرفة المقدار،
ومسألتنا ال يعلم مقدار ما يصرف في الحج فهو ال يعلم الوجوب ولو قال

السائل في الدراهم بأني ال أعلم الوجوب بمقدارها وأجاب اإلمام
ألن الموردين
بلزوم الفحص بالسبك أو بغيره لتعرف الوجوب لكان سندا ً ّ

من باب الجهل بالغرض من باب مناسبة الحكم والموضوع.

وكيف كان فاالحتياط ال يترك بوجوب السؤال من العارفين بمقدار

مصاريف الحج ووجوب جرد أمواله ليعرف أنّه هل يستطيع أم ال.

مكحمكحك حلو كان مال حاضر لديه يستطيع أن يحج وله مال غائب

لم يدر أنّه الزال موجودا ً ح ّتى يعيش به حين يرجع أم ال فيبقى فقيرا ً وال

يستطيع؟ لزم أن يستوثق األمر وال يكتفي باالستصحاب على الغيب وال
يدع األمر على عالته فإذا وثق تقدم للحج وإال فحكمه كالمتسكع ح ّتى

يصادف القدرة على العيش حين يعود.

((( الوسائل الباب 1من أبواب زكاة الذهب والفضة ح.1
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مكحمكحك حلو ك��ان يملك ما يصرف في الحج فهو مستطيع ولكن

ابتلي بأمر خطر وصرف فيه ما أذهب استطاعته سقط عنه الغرض.

وأما إذا عرضه أمر مهم وليس بخطر فهل يجوز أن يصرف المال فيه
ّ

فيذهب االستطاعة أم ال؟

ال��ج��واب :إن ك��ان المصرف قبل التمكن من السفر فجائز باألمور

وأم��ا بعد التمكن فال يجوز ويجب السفر كما قلنا في
المهمة شرعاً ّ
الزواج ووفاء الدين وغيرهما.
مكحمكحك حلو كان عنده من المال ما يستطيع به الحج ولك ّنه غافل عنه

أو جاهل بوجوده كما لو كان وارثاً ولم يلتفت إلى أنّه وارث أو لم يعلم
بموت مورثه أو علم به ولك ّنه غفل عن وجوب الحج فإن فاتت السنة ولم

يعلم ح ّتى مشت القوافل ولم يستطيع الخروج لم يستقر عليه الحج.

وإن أحس وعلم وال زال الوقت يسعه أن يلتحق فعليه باإلسراع فإن

استقر عليه الحج وأثم.
تماهل ح ّتى خرج ال ّناس
ّ

مكحمكحك حإذا ب��اع شيئاً بخيار وحصل من ثمنه االستطاعة ولك ّنه
متزلزل فال يتقدم للتسجيل في قوافل الحج إال بأن يتوثق من المشتري
بعدم الفسخ حينذاك فإن طمأنه المشتري تقدم وأجزأ حجه وإن تزلزل

المشتري فال وثوق وال استطاعة ظاهراً.

مكحمكحك حفرق بين شرط االستطاعة وبين استمرارها ،فاالستطاعة

ال تصدق ويجب عليه الحج إال بالزاد والراحلة والرجوع إلى كفاية فإن

ثم سرقت نقوده أو ضاع أو أصابه نكبة كالمرض
صدقت وسافر للحج ّ
وغيره فذهب ماله وأكمل الحج متسكعاً أو أسرف وبذر المال ح ّتى ذهبت
االستطاعة وأكمل الحج متسكعاً.
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فالذي أس��رف وب��ذر ال يسقط وج��وب الحج عنه ويجزيه عن حجة

اإلسالم ألنّه مستطيع شرعاً وال اعتبار بحرمان نفسه سفيهاً.

وأما غير المسرف فاألقرب بالنظر بأنّه إن كان لم يعلم بحدوث ما
ّ
يسقط االستطاعة إلى أن أحرم واكمل اإلحرام فيعتبر هو مستطيع وأكمل

ألن اإلحرام قطع جواز الرجوع
العمرة والحج وأجزأ عن حجة اإلسالم ّ
عنه وق��د ك��ان مستطيع إل��ى أن ت��ورط بفرض اإلكمال فهو واج��ب عليه

اإلكمال ح ّتى لو رجع على عدم كفاية وح ّتى لو تسكع بالحج بل هو
كذلك ح ّتى قبل اإلح��رام حين يسافر وال يستطيع الرجوع ويجبر على
المواصلة رسمياً واجتماعياً فيكون اإلكمال جبري ومفروض عليه ويجزيه
عن حجة اإلسالم ويبقى الذي ال يجزيه عن حجة اإلسالم الذي يعلم من

األول وقبل الشروع بالتسكع وعدم العود إلى كفاية وهذا غير المصدود

والمحصور ألنهما مخصوصان بما منع بدنه ونفسه بالقيام باألعمال غير
ما فقد بعض المال والوسائل.

مكحمكحك حتقوية لما سبق من كفاية حجه عن حجة اإلسالم مع فقد

االستطاعة بعد التورط ما ورد وثبت نصاً وفتوى أنّه لو مات بعد اإلحرام
ودخول الحرم أجزأ حجه وسقط عنه الفرض وال يجب القضاء عنه وال

اإلحرام وإكمال العمل مع أنّه لم يكمل العمرة ولم يبدأ بالحج.

مكحمكحك حال يعتبر في الحج بالبذل االستطاعة الملكية الشخصية فلو

حج بعهدة ابنه أو أبيه أو قريبه أو شخص محسن معه وبذل له كلّ ما

وأما
تم العمل بدون شرط ّ
يحتاج صح وأجزأ عن حجة اإلسالم ٰهذا لو ّ
إذا ابتداء فال يعد مستطيعاً إال بالتعهد الالزم بالصرف عليه مثل الزوجة

اشترطت في مهرها كذا وكذا وحجة بيت اهلل على الزوج.

وك��ذل��ك ف��ي ك��لّ معاملة الزم��ة وم��وث��وق أصحابها ،وك��ذا ك��لّ من

تعهد وهو ثقة بعدم التقصير بالبذل إلى آخر العمل ،أو أنّ��ه قد سلم
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جميع المصاريف بيد الحاج المبذول له فقد وج��ب وأج��زأ حجه عن

حجة اإلسالم.

مكحمكحك حال فرق في صحة وإجزاء الحج بواسطة البذل من اآلخرين

بين البذل بالنقود له بيده أو إعطاء المقعد وشراء بطاقة الطائرة وتسليم

كلّ معني بإحجاج الرجل أو إحالة بالبذل على شخص يصحبه في السفر

وسواء كان بالنذر أو الهدية أو الحقوق الشرعية أو بعنوان النفقة
والعمل،
ً

الالزمة كما إذا كانت لزوجته أو الوالدين أو االبن.

�ق على ال��ب��اذل بسبب مصالحة أو عقد بيع أو إيجار
أو اس��ت��ح� ّ
أو رهن وال فرق بين إعطاء كلّ النفقة والمصاريف أو بعضها إذا كان

يملك كمالها.

ألن الحج
مكحمكحك حإذا بذل له للحج وكان عليه دين فال يمنع الحج ّ

لم يكن من ماله ح ّتى يقال ان الدين من مالك ،كما أنّه ال يشترط الرجوع
إلى كفاية مع الحج البذلي إال إذا كان بذلها به يفقد الرجوع إلى الكفاية
إن الباذل يراعي
وإن لم يذهب كان يستطيع أن يكفي نفسه وعياله فالالزم ّ

غيابه الذي به يفقد أسباب الحياة فإن لم يراع فال يقبل بذله وال يجب

الحج على المبذول له.

مكحمكحك حك��لّ أن��واع البذل الكافي للحج والمضمون يجب قبوله

ويجب الحج به وإن لم يقبله وجب عليه الحج ولو متسكعاً ألنّه أذهب
االستطاعة بدون وجه شرعي ،نعم لو كان البذل من الظالم بقصد الكيد
واإلذالل واالستكبار واالستخدام واالهانة للمبذول وله وما شابه ،فله أن ال

يقبل البذل وال يستقر عليه الحج.

ال وقيده بأن تحج به وكان كافياً وجب الحج
مكحمكحك حلو وهب له ما ً

وإن وهبه وخيره بين الحج والعدم عليه أن يرى ما يضطر إليه وما يحتاج
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فإن كان يحتاج لعيشه وعياله ولم يصدق عليه بهذه الهبة أنّه مستطيع فال

يجب عليه ،وكذا لو وهبه ولم يذكر الحج.

ال لمن يحج أو ن��ذر كذلك أو تبرع
مكحمكحك حلو وق��ف شخص م��ا ً

بدون تعيين أنّه لزيد أو لحسن أو أوصي بذلك كذلك ،فإن عينه المتولي

أو الوصي أو الواسطة وجب عليه ،وإن بقي عدم التعيين ال يجب عليه

اإلسراع وسبق غيره لتحصيل االستطاعة واألحوط عدم التأني والتأخر إن
ال للخطاب.
كان مشمو ً

مكحمكحك حإذا بذل له فال يجوز للباذل بعد التورط بأن أعطى بعض

األجرة للمتعهد وأعطى ضريبة فيزة السعودية واشترى بطاقة الطائرة أو
وأما لو سافر فال يجوز له أن
شركة الباص ،إال إذا خسر الباذل كل ٰذلك ّ
يسترجع منه مصروفه الباقي ويفقره فإن فعل فهو أثم والمبذول له يحج

ولو متسكعاً ويجزي حجه عن اإلسالم لعدم قدرته عن الرجوع كما قلنا.

ظن أو علم بأنّه فقير فبذل له أن يحج وبعد ٰذلك عرف
مكحمكحك حلو ّ

بأنّه غني ولم يحج جاز له الرجوع عن البذل إن كان واقعاً غنياً وال يسقط

وجوب الحج برجوع الباذل سواء رجع من أول الطريق أو آخر العمل.

مكحمكحك حلو بذل للحج والزيارة وفعل الحاج عدة مخالفات موجبة

للكفارة فما فعله إن كان طبيعياً أو قهرياً لزم أن يبذل له أيضاً.

أن الباذل يعلم بضعف المبذول وعدم قدرته على تحمل الشمس
مثل ّ

واضطراره الركوب داخل السيارة مما يوجب عليه كفارتان واحدة للعمرة
أن الحكومة السعودية تمنع الصعود فوق الباصات
واألخ��رى للحج أو ّ
وتفرض الكون داخلها ،وعلى المشهور وجوب الكفارة ح ّتى قهراً ،وما
وأما ما زاد على ٰذلك
شابه ٰذلك وجب أن يبذل له مثل تلك الكفاراتّ ،
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مثل الخروج من عرفة قبل الغروب عمدا ً وبدون عذر فليس عليه أن يبذل

إما بالنحر أو بالصوم أو باإلطعام.
له وهو مسؤول ّ

مكحمكحك حإذا بذل له مقدار باعتقاد كفايته للحج فبان عدم كفايته

فليس للحاج أن يتورط قبل أن يتأكد الكفاية فإن تسرع فإن كان الباذل
بذل بزعم المواصلة ح ّتى يتحقق الحج وجب عليه البقية وإن قدم ما
ظن المبذول له االلتزام
قدم بعدم االلتزام بالزيادة فليس عليه شيء ،وإن ّ

عما قدم فالخطأ من المبذول إال بقرينة
بكلّ المصاريف فتبين عدم الزيادة ّ

مسلمة أو شهود له على صحة ظنه.

ال للحج فتبين أنّه مغصوب أو من الحرام،
مكحمكحك حلو بذل له ما ً
فإن كان التبين قبل التورط بمعامالت الحج والسفر فال يجوز للمبذول له

أن يقبله ويجب أن يرده على أصحابه الشرعيين.

وإن كان بعد التورط والصرف فالدرك على الغاصب وصرف رف ال

يسأل عنه المبذول له.

مكحمكحك حإذا قال الباذل استقرض وعلي دينك أو علي وفاء الدين فإن

رضي الدائن بالرجوع إلى الباذل ولم يرجع للمبذول له وجب الحج وإن

إن الدين لغير المطالب به
لم يكن قرار الوفاء من أين أو لم يعرف الدائن ّ

فال يجب القبول إال أن يكون بأعلى التوثق.
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 .21فصل النذر المعارض
مكحمكحك حإذا ن��ذر قبل حصول االستطاعة أن ي��زور

الحسين

ثم استطاع للحج سقط النذر في الحج
في حضرته في كلّ يوم عرفة ّ
ألن الشرط في صحة النذر الرجحان وهو شرط في االبتداء وشرط
الواجب ّ

باالستمرار فلو نذر أن يقرأ القرآن في طول النهار صح النذر إال مقدار
أداء الصالة الواجبة ومقدماتها فإن قيد النذر بعدمها فالنذر من أصله باطل
لعدم الرجحان وإن لم يقيد صح وخرج مقدار الصالة لعدم رجحان الترك

لفريضة الصالة بهذا المقدار.

وإن نذر السفر في شهر رمضان بطل لعدم الرجحان وإن نذر السفر

في ٰهذه السنة صح إال بمقدار شهر رمضان لعدم الرجحان اال فيما صح
الصوم في السفر كما شغله السفر فيصح نذر السفر في شهر رمضان

أيضاً فيبطل بمقدار فريضة الصوم وإن نذر الصوم في كلّ ذي الحجة
ثم تمرض بطل النذر لعدم
صح فيه وبطل بمقدار العيد ،وإن نذر الصوم ّ

الرجحان لمجيء حالة التحريم له وهكذا.

مكحمكحك حم��ن ث��واب��ت ص��اح��ب العروة

العجيبة ال��ت��ي يحكيها

بضرس قاطع وال يلوي على صرخات األحكام قوله( :وكذا إذا كان عليه

ثم قال جملة موهومة (وإن
واجب مطلق فوري قبل حصول االستطاعة) ّ
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لم يكن الجمع بينه وبين الحج) ٰهذه الجملة لم يظهر مقصودها اال ان
يقصد (ان لم يمكن الجمع بين ذاك الواجب وبين الحج).
أهم من الحج)(((،
(ثم حصلت االستطاعة وإن لم يكن ٰذلك الواجب ّ
ّ

يعني إذا أمرك الوالد بالكون في الدار في ذي الحجة وأمر الوالد واجب

شرعاً سقط الحج في تلك السنة وإذا أمرك بقراءة القرآن طول النهار سقط

وجوب الصالة المفروضة وإذا نذر الزوج مجامعة زوجته ومضاجعتها في
يوم عرفة في داره حرم عليها الخروج إلى الحج وال تصلي وال تصوم وال

تحج وإلى آخر األحكام المطلقة!

إذا لم يقيد الواجب السابق بأي شيء في إسقاطه للواجب الالحق،

ال ث� ّ�م حصل واج���ب ف��وري
ث� ّ�م ق���ال:
(وأم���ا ل��و حصلت االستطاعة أو ً
ّ
آخر ال يمكن الجمع بينه وبين الحج يكون من باب المزاحمة فيقدم
األهم منهما).
ّ

األهمية وإذا
أق��ول ب��أي الوجه إذا تأخرت االستطاعة ال ينظر إل��ى
ّ
تقدمت ينظر إلى األهمية فأي ذنب لالستطاعة ح ّتى تؤخر في الوجهين.
األهم ويسقط المهم سواء سبق
بل األمور المتزاحمة دائمة يقدم فيها
ّ
أم لحق ولك ّنه قد أسقط عنوان االستطاعة بالنذر وغيره فأسقط الحج
أن سقوط الحج ليس من باب المزاحمة ولك ّنه لو الحظ األوام��ر
فزعم ّ
بإقامة الحج المطردة قبل ال��ك�لام على االستطاعة استبعد أن يسقط

عنوان االستطاعة بمجرد سبق واجب وخصوصاً بالنذر المشروط صحته
بالرجحان باألمثلة التي ذكرناها.

((( العروة م 32في االستطاعة.
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 .22فصل االستطاعة بخدمة الحجاج
مكحمكحك حلو استطاع بسبب تأجيره في خدمة الحاج وج��ب عليه

الحج وال ينافيه استرزاقه في أثناء أعمال الحج.

كما ال ينافي إم��ام الجماعة أن ينوي صالة نفسه وإمامته لآلخرين

كما ال ينافي المعلم أن يصلي صالته بنية أداء فرضه وبنية إسماع وإراءة

الصالة للشباب وتعليمهم وك��ذا العالم الديني المكلف بصحبة حملة

للحج إذا استطاع الحج بسبب استيجاره لصحبة الحملة وتعليمها

مناسكها واإلمامة والخطبة فيها.

مكحمكحك حال يجب على المكلف قبول استيجار لخدمة الحاج بأي

شأن من شؤون الخدمة ح ّتى لو توقف استطاعته للحج على ذلك ،ولكن

ال يترك االحتياط إذا كانت مثل ٰهذه الخدمة يتأثر منه طبيعياً.

تتمة فروع االستطاعة:
ّ

مكحمكحك حإذا استطاع للحج ولك ّنه ادخر ماله وحج متسكعاً أو من
مال الغير بإذنه صح حجه وسقطت حجة اإلسالم وإن حج من مال الغير

بغير إذنه أو بذل له حياء صح حجه ولك ّنه آثم وضامن لمال الغير.

أن لها فروعاً كثيرة وهي االستطاعة
مكحمكحك حخالصة االستطاعة ّ
البدنية والمالية والحفاظ على الشرف والرجوع إلى الكفاية وإبقاء مؤونة
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العيال واألمان في الطريق وكفاية الوقت للوصول وأداء المناسك كاملة
وإذن الحكومات وإعطاء ضرائبها وتملك جواز السفر وأوراق الحدود

ونقط التفتيش.

مكحمكحك حإذا كان مريضاً ال يستطيع الركوب وال التحرك بمختلف
التنقالت بين المناسك في الحج فبدنه معفو من السفر إلى الحج فإن كان
آيساً من الشفاء وهو متمكن مالياً وجب أن يتخذ نائباً للحج.

مكحمكحك حل��و اس��ت��ط��اع ف��ي وق��ت ل��م يستطع السفر أو ل��م يستطع

الوصول لمكة لوقت الحج وإدراك الموقف في الحال الحاضر تمنعه

السعودية من الوصول بالمشاعر قبل الحج بأيام فهذا يسقط عنه الغرض
ح ّتى يستطيع في األعوام المقبلة.

مكحمكحك حالمرأة إذا لم تؤمن على عرضها يجب أن تصحب أحد

محارمها ومن يقوى على حفظها وإذا أمنت بقافلة موثوقة ومع مجموعة

من الرجال األتقياء والنساء المحافظات فال يجب أن تصحب محرمها.

مكحمكحك حإذا كانت الطرقات غير مأمونة للحج ذهاباً وإياباً كما رأينا

بعض الزمان الماضي إذ كثر القتل في الشوارع العامة في المدن وبين

المدن وبين ال��دول ولم تختص دولة دون غيرها بل في كلّ دول العالم

وفي الغرب أقل من دول الشرق وباألخص في العراق ولبنان وفلسطين
والسعودية والسودان وبعض دول إفريقيا وباكستان واألفغان وروسيا وما

واالها والبوسنة والهرسك ،فوجوب الحج متوقف على أمان الطرقات.

مكحمكحك حإذا خ��اف م��ن ت��رك بيته ال��س��رق��ة والتخريب أو الحريق

ول��م يكن له من يسكنه في م��دة غيابه وه��و محيط بالحرامية واألع��داء

المتربصين فهذا إن لم يؤمن في بعض مراتب الخوف يوجب سقوط
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الوجوب ،وكذا إذا خاف من ترك بنته في ال��دار من االعتداء عليها من

جماعة متربصين بهم وكذا إذا خاف من ولده الفساد بترك مراقبته.

مكحمكحك حإذا ك��ان للمرأة أطفال لم تجد من يحميهم ويحفظهم

ويطعمهم ويخدمهم ولم تستطع السفر لهذا السبب فهي معفوة ح ّتى
تجد من يقوم بمهمتهم.

مكحمكحك حإذا استقر عليه الحج فعجز لمرض أو هرم أو حبس أو

منع رسمي كاإلقامة الجبرية أو أي سبب حرجي بنظر العقل والعقالء
وهذا المانع لم يرج زواله أي أنّه مزمن ومؤبد كالمحكوم عليه باإلعدام
وكالشيخ الهرم العاجز ،فعليه أن يتخذ نائباً بدله كما في صحيح ابن

سنان عن أبي عبد اهلل

«إن أمير المؤمنين  أمر شيخاً كبيراً لم
قالّ :

يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رج ً
ال يحج عنه».

وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر  قال« :كان علي  يقول:

أن رج ً
ال أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج
لو ّ
فليجهز رج ً
ثم ليبعثه مكانه»(((.
ال من ماله ّ

وهنا فروع كثيرة نرجع إليها في أحكام حج النيابة.

مكحمكحك حإذا لم يستقر عليه ولكن تمكن مالياً في أول سنة ولم
يتمكن بدنياً ولم يرج زوال العذر فظاهر األحاديث وجوب النيابة وإن
صادف إن تمكن بعد ٰذلك فاالحتياط ال يترك باإلعادة ببدنه.
وأما إذا كان المرض والعجز يرجو زوالهما فال يجب عليه االستنابة
ّ
سواء كان مستقرا ً أم صرورة وكانت أول استطاعته.

((( ؟؟؟
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مكحمكحك حإن مات قبل اإلح��رام أو بعده قبل دخ��ول الحرم فإن كان

الحج مستقرا ً في ذمته وجب القضاء باتفاق النص والفتوى ،وإن مات
بعد اإلحرام وبعد دخول الحرم فال يجب القضاء عنه سواء كان مستقرا ً

الحج عليه أم كان في أول سنة االستطاعة.

ال أو ناسياً كما ال
ال كما إذا كان جاه ً
وال يكفي دخ��ول الحرم مح ً
يكفي أن يحرم ويموت قبل الحرم وإن نقل عن الشيخ وابن إدريس 

كفاية اإلح���رام فقط وك��لّ النصوص ت��ؤ ّك��د دخ��ول ال��ح��رم مثل صحيح

ضريس عن أب��ي جعفر « :إن مات في الحرم فقد أج��زأت عنه حجة

اإلسالم وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة اإلسالم»(((.

مكحمكحك حإذا مات الحاج بعد اإلحرام ودخول الحرم أجزأ عن الحج

أما لو مات في إحرامه لعمرة القران أو اإلفراد
والعمرة التمتعيان فقطّ ،
بعد اإلحرام ودخول الحرم فيكفي عن إحرام عمرتهما وال يكفي لحجهما
النفصال الحج عن العمرة فيهما وليس مثل عمرة وح��ج التمتع ألنّه
متعلقان ببعضهما ،وكذا إذا مات بعد اإلحرام والدخول في حج القرآن

أو اإلفراد كفى عن حجهما ولم يكف عن عمرتهما النفصالهما عنهما.

مكحمكحك حإن مات الرجل ولم يحج وعنده مال وجب أن يحج عنه،

كما في خبر عمار قال :سألت أبا عبد اهلل  عن الرجل يموت ولم يحج

ال قال« :عليه أن يحج من ماله صرورة ال مال له»(((.
حجة اإلسالم ويترك ما ً

وح ّتى إن مات في طريق الحج وجب عنه القضاء وقد اختلفوا في

ٰهذا ولكن ٰهذا ظاهر األحاديث نعم لو مات بعد اإلحرام ودخول الحرم
فقد أجزأ كما مر في المستقر مثل صحيح ضريس عن أبي جعفر
((( الوسائل ب 24ح 5وجوب الحج وشرائعه.
((( الوسائل ب 28من أبواب وجوب الحج ح.1
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قال في رجل خرج حاجاً حجة اإلس�لام فمات في الطريق دون الحرم
«فليقضي عنه وليه حجة اإلسالم»(((.

والعجلي عنه

عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقه وزاد

ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه
فمات في الطريق؟ قال« :إن كان صرورة ّ
حجة اإلسالم وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته

وما معه في حجة اإلسالم فإن فضل من ٰذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه

ثم مات في الطريق قبل أن
دين» ،قلت :أرأيت إن كانت الحجة تطوعاً ّ
يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال« :يكون جميع ما معه وما ترك

للورثة إال أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ٰذلك لمن

أوصى له ويجعل ٰذلك من ثلثه».

أن قوله« :يجعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة اإلسالم»
إن قلت ّ
لم يظهر منها أنّه يقضي وإنّما يتصدق ألحد الحجاج عنه؟
قلت :لو قصد التصدق لما ك��ان معنى لقوله« :فإن فضل من ٰذلك

ألن الصدقة غير محدودة بينما مصاريف الحج محدودة فإذا زاد
شيءّ »...
رجع بها إلى الورثة.
مكحمكحك حال ف��رق في إج��زاء الموت بعد اإلح��رام ودخ��ول الحرم ما

ال كما ما بين العمرة التمتعية والحج ،بل ال يبعد
إذا كان محرماً أو مح ً
شمول ما إذا مات في الحل وهو في حكم الحرم كما إذا مات في عرفة

ال فهو في حكم الحرم.
فإنّها خارج الحرم أو خرج بعد العمرة إلى جدة مث ً
مكحمكحك حلو أحرم الكافر ونوى القربة صحت منه فإن أسلم ال يجب

أي عمل عمله في حال الكفر.
عليه إعادة اإلحرام أو ّ
((( الوسائل ب 26من أبواب وجوب الحج ح 1و.2
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نعم لو أتى بالعمل صورياً ليس بنية القربة أو ليس بقصد وال قربة
فهو باطل ومتى ما أسلم وجب إع��ادة اإلح��رام إن قدر من الميقات وإال

فمن حدود الحرم ،وكذلك تفصيل المرتد عن اإلسالم سواء كان مرتدا ً
ثم ارتد.
من أول األعمال أو أحرم ّ
ثم استبصر قبل حجه وال إع��ادة عليه
مكحمكحك حالمخالف إذا حج ّ
فيما أداه وفق مذهبه أو أي مذهب مخالف مثله.

نعم األحوط أن يأتي بما ترك كطواف النساء فال تحل له النساء ح ّتى

عما فات منه.
يطوف طواف النساء
ً
قضاء ّ

أداه على وفق مذهب الحق فال إعادة حين استبصر يقيناً،
وأما إذا ّ
ّ
وإع��ادة الحج بعد االستبصار مطلقاً أفضل ،لمكاتبة الهمداني إلى أبي

جعفر  :إنّ��ي حججت وأن��ا مخالف وكنت ص��رورة ودخلت متمتعاً

بالعمرة إلى الحج؟ فكتب إليه « :أعد حجك»(((.

مكحمكحك حال يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج الواجب أي حجة

اإلس�لام كما في صحيح معاوية قال :قلت ألبي عبد اهلل  :ام��رأة لها

زوج فأبى أن ي��أذن لها في الحج ول��م تحج حجة اإلس�لام فغاب عنها

زوجها وقد نهاها أن تحج فقال « :ال طاعة له عليها في حجة اإلسالم وال

كرامة لتحج إن شاءت»(((.

أما حج النذر أو العهد أو القسم فإن نذرت بإذنه فال يجوز
مكحمكحك ح ّ

أما إذا نذرت بدون إذنه فله أن يأذن لها وإذا
له منعها وال إبطال نذرها ّ
أراد منعها فله أن يسقط نذرها والحديث «ال نذر للزوجة مع الزوج» يدلّ
على ذلك.

((( الوسائل ب 31من أبواب مقدمة العبارات ح.3
((( الوسائل ب 59من أبواب وجوب الحج.
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وإذا نذرت قبل الزواج فبعد الزواج له أن يسقط نذرها أو يأذن لها،

وأما في الحج المستحب فله أن يمنعها واإلذن لها أفضل ويشارك بثوابها
ّ

وأما البائنة فال سبيل له عليها
وحكم المطلقة الرجعية بحكم الزوجيةّ ،
وك��ذا في ع��دة ال��وف��اة لها أن تخرج بالواجبات والمستحبات ال سبيل
ألحد عليها.

مكحمكحك حال��زوج��ة المنقطعة ه��ي م��أج��ورة ليس ل��ه عليها اإلطاعة

بالكون معه بالمضاجعة فلو غابت ول��م تحضر الوقت المعقود عليه

نقصت من أجرتها فلو حجت واجباً أو مستحباً أو ذهبت ألي واجب
ولغير واجب فال سبيل له عليها وإنّما ينقص أجرة التمتع.
مكحمكحك حلو منع الزوج زوجته من الحج زاعماً الخوف على شرفه
وأنّها يعتدى عليها في طريق الحق فإن ّادعى أنّها هي غير مأمونة ويمكن

أن تخون وتعشق اآلخرين فالالزم اإلتيان بالشهود والقرائن المثبتة إال إذا
اعترفت وإذا ثبت ٰذلك له أن يمنعها ح ّتى يكلف بعض محارمها.
أن الرفقة يمكن أن يخونوا ويعتدوا عليها فالالزم مالحظة
وإن زعم ّ
حال القوافل بالخصوص القافلة التي تكون معها هل حدث خيانة من
قبل ويلزم أن يعترف شهود أو وج��ود قرائن مثبتة ف��إن ثبت فعليه أن

وأم��ا إذا منعها
يطلب تبديل القافلة وإن لم يثبت فال يجوز أن يمنعها ّ
الحج واجب وال يجوز تأخيره
ألن
بزعم طلب حقه باالستمتاع فال حق ّ
ّ

بسبب االستمتاع.

مكحمكحك حإذا كانت غير ذات زوج ومنعها أهلها إال مع ال��زوج فلو

استطاعت التزوج وتوقف أداء الغرض عليه وجب التزويج وإن لم يتوقف

وجب الحج وال يجوز المنع.
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مكحمكحك حتفويت الحج المسبب الس��ت��ق��راره عليه ه��و فيما فوت

الموقفين عرفة والمشعر فيجب عليها التحلل بعمرة مفردة ويجب أداء

الحج بالمستقبل ولو كان متسكعاً.

�أن الحج ال��ذي يجزي عن حجة
والمعروف في بحث االستطاعة ب� ّ
اإلسالم هو الذي بقي مستطيعاً ح ّتى آخر أعمال الحج والعمرة وكمالها

يكون في يوم النفر وهو ظهر  12من ذي الحجة أو  13منه إذا تأخر.

وإن ك��ان إذا حصل له بعض النقائص يعتبر حاجاً إذا وق��ف أحد
الموقفين بالتفصيل اآلت��ي ولكن يبقى عليه قضاء ما فاته مثل لو ترك
الرمي فعليه قضاؤه أو المبيت في منى فعليه كفارة وترك الهدي فعليه

قضاؤه وهكذا وسيأتي التفصيل.

يستقر عليه الحج فقط
مكحمكحك حفي حج وعمرة التمتع ال يمكن أن
ّ

يستقر كالهما للتالزم بينهما إذا فات أحدهما.
البد أن
أو العمرة وإنّما ّ
ّ

وأم��ا حج وعمرة اإلف��راد أو القران فيمكن أن تفوته العمرة فقط أو
ّ
ال لعدم التالزم بينهما.
الحج فقط فيقضي ما فات مستق ً
مكحمكحك حإذا مات ولم يحج يقضي الحج والعمرة من أصل التركة

وإما لو عين من الثلث
سواء لم يوصى بهما أو أوصى ولم يعين المصرف ّ
تعين وتقدم على الوصايا المستحبة وإن لم يف الثلث أكمل الحج
والعمرة الواجبين من األصل ولو قصرت التركة وكان عليه زكاة أخذ من
الزكاة إلكمال الحج من سهم الفقراء أو سبيل اهلل ،وإن كان عليه خمس

أخذ من حق السادة إن كان سيدا ً ومن حق اإلمام إن كان غير سيد.
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 .23فصل الحج النذري
ال وقلب أحكام
ال طوي ً
فصل في العروة الحج بالنذر تفصي ً
مكحمكحك ح ّ

الحج إلى تفصيالت النذر وكأنّه في كتاب اليمين والنذر وأنا أشير لبعض

المسائل المهمة منه وأرجئ البقية إلى كتاب النذر.

فالنذر ال يصح من المجنون والغالط والغافل والسكران والمكروه وال

تجب من الصبي وإن بلغ عشراً ،وتصح من الكافر لو قصد.

مكحمكحك حإذا ن��ذرت الزوجة ب��إذن ال��زوج انعقدت وال يجوز إسقاط

النذر وإن نذرت بدون إذنه انعقدت ولكن يجوز للزوج إسقاطها ،وكذا

نذر االبن تنعقد بدون إذن وللوالد حله.

مكحمكحك حإذا ن��ذر الحج فقيده بسنة معينة متصلة أو منفصلة عن

سنته صح وتعين وك��ذا لو نذر من بلده أو من غيره صح وتعين وصح

نذر الحج فإن حج من مكان آخر أو سنة أخرى صح ولكن عليه كفارة

حنث النذر.

ثم نذر أن يكون حجه من مدينة كذا
ولو نذر الحج غير مقيد بمكان ّ

فحج من غير تلك المدينة صح حجه وقد عمل بالنذر األول وخالف
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الثاني ف��إن ك��ان الثاني فيه رجحان فعليه كفارة حنثه وإن لم يكن فيه

رجحان فالنذر ساقط من أصله.

مكحمكحك حلو نذر أن تكون حجة اإلسالم من مكان كذا وكان التعيين

صح حجه وعليه كفارة حنث النذر.
راجحاً وحج من مكان آخر ّ

وإذا نذر الحج فاألكثر بعدم وج��وب المبادرة إذا لم يعين الوقت،

ولكن المبادرة أحوط لزوماً لما عليه العقالء من تبادر المبادرة من أي
ّ
وعد من عاقل ح ّتى أنّه لو لم يفعل ما وعد تعجبوا وقالوا لم قلت إذا لم

ترد أن تتحرك؟! وكيف كان لو قيده بسنة معينة تعين ولو أخره فعليه

الكفارة وصح متى ما أتى به وإذا مات وجب قضاؤه عنه ال لدليل اإلجماع
فإنّه غير حاصل والحاصل منه مستند وإنّما لعدة أحاديث.

كمكاتبة ابن مهزيار إلى أبي الحسن  :يا سيدي رجل نذر أن
يصوم يوماً فوقع ٰذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب
إليه« :يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة»(((.

ويقول اإلمام« دين عليه» أفتى صاحب الجواهر

يخرج من أهل التركة للميت.

وغيره بأنّه

مكحمكحك حإذاعلقالنذربالحجعلىأمرغيرحاصلكقوله:إنشافىاهللولدي

ألحجن هلل تعالى فمات قبل تحقق الشفاء.
ّ

أ  -إن قصد النذر واجب ولكنه معلق على الشفاء فحين يشفى الولد

يجب عليه الحج ولو قد مات.

يشفوهذاهوالظاهرالغالب
ب-إنقصدتعليقالنذريعنيالنذربالحجمالم َ

يشف وهو حي.
فال نذر ما دام لم
َ

((( الوسائل باب 29من أبواب وجوب الحج ح1و.2
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ج  -إن قصد النذر على بدنه فقط فلو مات سقط النذر.
د  -إن قصد منه ال بشرط المباشرة أخرجت من تركته.
هـ  -إن اشترط لفظاً أو بظاهر نذره حصول الشفاء بوجوده فبموته
سقط النذر.
لا فلم يقبل الرجل أن يحج سقط
مكحمكحك حإذا ن��ذر أن يحج رج� ً
ال في السنة المعينة فمات الرجل
النذر عن الناذر وإن نذر أن يحج رج ً

قبل الخروج للحج سقط النذر وإن نذر فعصى الناذر ولم يعمل بالنذر

والرجل كان مستعدا ً فاإلثم والكفارة ووج��وب القضاء للرجل المسمى
على الناذر.
لا مطلقاً وغير مسمى فلم يفعل ك��ان عليه
وإن ن��ذر أن يحج رج� ً
الكفارة إن عين السنة وقد فاتت وكان عليه القضاء ألحد الرجال.
مخير متى
وأما إذا لم يعين السنة فليس إثماً وال عليه كفارة وإنّما هو
ّ
ّ

ال للحج على المشهور وإن كان قد سبق منا احتياط
ما أراد أن يرسل رج ً

الفورية فإن لم يفعل فاألحوط عدم التأخير كثيراً.

مكحمكحك حإذا كان مستطيعاً ونذر أن يحج حجة اإلسالم انعقد وكفاه

حج واحد ألنّه نذر فتأكد وجوبه.

واستقر عليه الحج
وإن ترك فعليه إثم ترك الواجب األصل والعرضي
ّ

وإن مات أخ��رج الحج من تركته من أصل المال ال من الثلث ولو كان
حجة النذر فقط فقد اختلفوا أنّها من األصل أو من الثلث وأنا أميل كونها

من الثلث((( والكالم تابع لباب النذر يراجع هناك.

((( بحثها في العروة في م 8من أحكام الحج بالنذر والنقاش في حديث ب 29من وجوب
الحج بالوسائل ضريس وابن أبي يعفور ،وقد علقنا هناك على المهذب بالميل إلى الثلث كما
في النص.
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ثم استطاع
مكحمكحك حإذا نذر حجاً وهو غير مستطيع بحجة اإلسالم ّ
ف��إن انطبق النذر على ما يعم صحة اإلس�لام اجتزأ بحجة اإلس�لام عن

النذر وإن قصد غيرها فإن كان النذر غير مقيد بالسنة قدم حجة اإلسالم

بوجوب فوريتها شرعاً.

وإن قيد النذر بسنة وفي تلك السنة استطاع لحجة اإلسالم قدم حجة

باألهم كما قلنا فيما لو نذر زيارة حضرة
اإلسالم وسقط النذر لمعارضته
ّ
اإلمام الحسين  واستطاع للحج سقط نذر الزيارة سواء كانت استطاعة

بأن النذر مشروط بالرجحان وال رجحان
الحج قبل النذر أو بعده لما قلنا ّ

في إسقاط فريضة اإلسالم خصوصاً إذا كانت األركان.

إم��ا الحج أو ي��زور الحسين  ث� ّ�م م��ات وجب
مكحمكحك حإذا ن��ذر ّ
إخراج من ثلثه أحدهما وإذا اختلفت أجرتهما يجب إخراج أقلهما أجرة

شك هو أو شك وارث��ه أيهما قد عين بنى على
ثم ّ
عين بالنذر ّ
وكذا لو ّ
أقلهما أجرة.
أن عليه حجاً ولم يدر هل هو حج اإلس�لام أو
مكحمكحك حإذا علم ّ
النذر فإذا كان لم يحج حج حجة اإلسالم وال شيء عليه وإذا كان قد حج
وجب حج النذر وكذا إن مات وشك وارثه إن تذكروا أنّه لم يحج حجوا

حج اإلسالم من تركته من األصل وإن تذكروا أنّه حاج أخرجوا من ثلثه
حج النذر.
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 .24فصل حج النيابة
مكحمكحك حيصح النيابة في الحج المندوب عن الحي والميت وعن

المفرد وعن الجمع وتصح عن الحي العاجز اآليس من القدرة في الواجب

وعن الميت مطلقاً.

مكحمكحك حيشترط في النائب أمور:

األول :البلوغ :
وهو فيه أقوال واألقرب أنّه إذا استنيب بإشراف البالغ العاقل العارف
�إن أعماله شرعية فيما
واطمأن له فنيابة غير البالغ صحيحة ومجزية ف� ّ
ّ

أصلح وأحسن وتمرينية فيما لم يحسن ولم يصلح كما فصلنا في باب

شروط إمام جماعة الصالة.

���أن األوام�����ر االس��ت��ح��ب��اب��ي��ة م��ت��وج��ه��ة إل��ي��ه وي��ت� ّ�م
وي��ع��ض��ده أو ً
ال ب� ّ
المطلوب بالواجبات.
وثانياً :تشمله أحاديث الثواب والدرجات.
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وثالثاً:تشملهاألوامروالنواهيكمثل{:ﭿﮀﮁ}((({ﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ}

(((

{ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ}(((.

{ﮛ ﮜ}

ورابعاً :إنّه يستتاب بالكفر ويعاقب بالمعصية إال أنّه ال يضرب الحد
يؤدب ويوجع بدنه.
التام وإنّما ّ
وخامساً :يأمر الشرع من يشرف عليه أن يأمره بكذا وينهاه عن كذا

واألمر باألمر أمر كما حقق باألصول.
وسادساً :تشمله قاعدة التسامح.

وسابعاً :تشمله اآلي��ة {ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ}((( وليس كغير المميز.

وثامناً :لعمله آثاره الوضعية من التنجس بالنجاسة وأصابة الجنابة

والحدث واستحباب الوضوء من الحدث ولراحة النوم بالحدث وبطالن
الصالة بالحدث وهكذا الصحة والبطالن والنجاسة والطهارة والصواب

والخطأ والمدح والذم.

وتاسعاً :استبعاد تغير أح���وال م��ا قبل ال��ب��ل��وغ بساعة ع� ّ�م��ا بعده
تغيرا ً ملحوظاً.

(((
((( النور .63 /24
(((
((( الزلزلة .7 /99
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وعاشراً :مقتضى اللطف بعدم تضييع عمله بالمرة وجعله كغير

المميز الذي ال يفهم ما يعمل وهو يفهم ويقصد ويتقرب إلى اهلل ويحسن

العمل ويعرف الخطأ والصواب.

البد بأن ال ينقص ٰهذا الصبي عن عشر سنين وقد مرت
وبالجملة إنّه ّ

اإلش��ارة م��رارا ً على أن بلغ عشرا ً يعتمد في أقواله وأفعاله وقد مر في
شروط إمام الجماعة تفصيل وأقوال عبادات الصبي.

الثاني :الجنون:
مكحمكحك حال يصح نيابة المجنون إذا ك��ان جنونه مطبقاً وش��دي��دا ً
بحيث ال يميز بخالف ما كان مدركاً وقصد ونية القربة ومعرفة الخطأ

وأدى بمقدار الواجبات في دور إفاقته وقد مر
والصواب ،أو كان أدوارياً ّ
في شروط صحة الحج ما يفيد المقام.

الثالث :اإليمان:
أما الكافر ينوب عن مؤمن فالنص والفتوى قد منعت ٰذلك
مكحمكحك ح ّ

ففي الخبر عن عمار سئل فيها الصادق  عن الرجل يكون عليه صالة

أو صوم هل يجوز أن يقضيه غير عارف؟ قال « :ال يقضيه إال مسلم

وأما
عارف» ،وإن قلنا بإمكان صحة عباداته من حيث إذا نوى القربةّ ،
وأما إذا ناب عن المؤمن فإذا
المخالف إذا ناب عن المخالف فذاك إليهم ّ

كان ناصبياً فهو أنجس من الكافر والملحد كما في اآلية {ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ}(((.

((( سورة النساء :اآلية .145
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وأم��ا إذا ك��ان محب أله��ل البيت
ّ

فاألقرب الصحة.

وق��د عمل بحسب دستورهم

الرابع :الثقة بأداء وصحة العمل.
الخامس :معرفته في أحكام الحج ولو بالتلقين والمتابعة.
السادس :عدم اشتغال الذمة بالحج.
مكحمكحك حإذا ك��ان المكلف مستطيعاً للحج حجة اإلس�ل�ام وقد
استطاع أو كان عليه نذر بالحج عن نفسه بسنة معينة أو كان عليه الحج
ال عن حجة قد أفسدها بالجماع أو يغيره فال يجوز أن يحج عن غيره
بد ً

بأجرة أو بغير أجرة إذا استطاع أن يحج عن نفسه ويقضي ما عليه.

فإن عصى وحج عن غيره صح عن غيره وهو آثم لتأخيره الواجب

الذي عليه وبهذا قد جاءت عدة من األحاديث منها:

خبر سعد عن أبي الحسن موسى  :عن الرجل الصرورة يحج

عن الميت؟ قال « :نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان

يحج من ماله وهي تجزي عن
له مال يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه ح ّتى ّ

الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن مال»(((.

وأن النهي ال
أن األمر بالشيء ال يدلّ على النهي عن ضده ّ
وتوجيهه ّ
يدلّ على الفساد.
�ن بما لم
مكحمكحك حإذا ك��ان عاق ً
ال ومتمكناً للحج فلم يحج ث� ّ�م ج� ّ
يؤمل رجوعه للعقل وجب استنابة شخص عنه للحج.
((( الوسائل ب 5النيابة ح 1و.3
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ثم صغر مثل ما لو
وكذا كلّ شخص وجب عليه الحج في حال كماله ّ

أغمي عليه وغاب عن الوعي غيبوبة دائمة بما ال يرجى له الشفاء ،وكمن

مات وهو عليه الحج كما مر.

مكحمكحك حال يشترط المماثلة فيحج الرجل عن المرأة والمرأة عن

الرجل والب��أس أن يكون النائب ص��رورة يعني أول حجه إذا لم يستطع

للحج عن نفسه كما مر.

وقيل تمنع المرأة الصرورة أو غير الصرورة كذلك للحج عن الرجل

واستند القائل لحديث أبي عبد اهلل

قال« :يحج الرجل الصرورة عن

الرجل الصرورة وال تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة»(((.

وخ��ب��ر م��ص��ادف عنه
فقال « :إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة ف��رب ام��رأة أفقه

ف��ي ال��م��رأة تحج ع��ن ال��رج��ل ال��ص��رورة؟

من رجل»(((.

ال على
فاشترط أن تكون قد حجت ولكن ٰهذه الروايات تحمل أو ً

تحريم حج الصرورة عن غيره إذا كان مستطيعاً وهذا غير مختص بالمرأة

كما قلنا بالحكم السابق وثانياً بكراهة نيابة المرأة مطلقاً كما في خبر
سليمان سألت الرضا  عن المرأة الصرورة حجت عن امرأة صرورة؟
فقال« :ال ينبغي»(((.

وأما عن الرجل كما في الخبر السابق.
ّ

مكحمكحك حيمكن أن يعلل كراهة استنابة المرأة عن الغير البتالئها

بدورة النساء فلو جاءها الحيض أو النفاس.
((( الوسائل ب 9النيابة ح1و.3
((( الوسائل ب 8النيابة ح 4و.8
((( الوسائل ب 9النيابة ح 1و.3
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فإما أن تبقى على الحج التمتعي كما لو انتهت
فلو ابتلت بذلك ّ
الحيضة قبل موقف عرفة فتتطهر وتكمل العمرة ث� ّ�م تحرم للحج أو

أنّها أكملت العمرة ث� ّ�م حاضت أو أنّها حاضت بعد إكمال الطوافات
للعمرة والحج.
فالبأس قد مرت الحجة والعمرة بسالم.
وأم��ا لو حاضت قبل إكمال الشوط الرابع بطواف العمرة فإنّها كما
ّ
سيأتي تبقى على إحرامها وتقلب إحرامها إلى نية إحرام الحج اإلفرادي

حق الرجل المنيب لو كان
ويصح عنها وعن المنيب ولك ّنه نقيصة في ّ
ال لما ابتلى بهذه النقيصة والمرأة المنيبة لو كانت قد حجت
استناب رج ً

ال كذلك لما ابتلت بها.
يمكن أن ال تبتلي بها أو استنابت رج ً
فالحظ جيداً.

مكحمكحك حق��ال ف��ي ال��ع��روة( :ال يبعد استيجار ال��ص��رورة ول��و كان

أما لو كان النائب الصرورة مستطيعاً فيحرم أن
رج ً
ال عن رجل) ،قلتّ :
يستنيب كما مر وليس الكراهة وإن قلنا بصحة نيابته وإجزائه عن المنوب

وأما لو كان النائب غير مستطيع فال وجه للكراهة
عنه حسب األحاديث ّ
وأما خبر مكاتبة ابن عقبة عن أبي جعفر  كتبت إليه
كما ال حرمةّ ،
أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أتجزي
كلّ واح��د منهما تلك الحجة عن حجة اإلس�لام أو ال؟ بين لي ٰذل��ك يا

سيدي إن شاء اهلل فكتب « :ال يجزي ذلك»(((.

أن ٰهذا السؤال عن الصرورة يحج عن الصرورة وإنّما
قلت :الظاهر ّ
ينوب عنه فيقينا أنّه
هو عن حج النائب هل يجزي حجه عن نفسه عمن
ُ

ال يجزي عنهما وإنّما يتوب عن المنوب عنه فقط.
((( الوسائل ب 6النيابة ح.3
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ودليل عدم اإلشكال بنيابة الصرورة عن الصرورة إذا كان النائب غير

مستطيع أحاديث ومنها صحيح الحلبي في الموسر الذي ال يتمكن من
«فإن عليه أن يحج من ماله صرورة ال مال له»(((.
الحج مباشرة؟ قالّ :

مكحمكحك حلو استأجر نائباً للحج فخرج النائب ومات قبل أن يصل
مشاعر الحج سقط الحج عن المنوب عنه واستحق النائب األجرة.
ففي صحيح اب��ن ع��م��ار :سألته ع��ن ال��رج��ل يموت فيوصي بحجة

يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ث� ّ�م أعطى
فيعطي رج� ً
لا دراه��م �اً
ّ
الدراهم غيره؟
فقال« :إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن

األول» ،قلت :فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه ح ّتى يصير عليه الحج
ألن األجير ضامن للحج؟
من قابل أيجزي عن األول؟ قال« :نعم» ،قلتّ :
قال« :نعم»(((.

مكحمكحك حفي مرسل ابن أبي عمير وعبر عنه في الحدائق بالصحيح

ال ولم يحج عنه ولم
قال :عن أبي عبد اهلل  في رجل أخذ رجل منه ما ً

يخلف شيئاً؟

فقال« :إن كان حج األجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وإن لم

يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج»(((.

أن اآلخ��ذ قد م��ات ول��م يحج ف��إن ك��ان له حجة سابقاً أخذ
ظاهره ّ
المستنيب تلك الحجة فتسقط عنه.
((( الوسائل ب 24من أبواب وجوب الحج ح.7
((( الوسائل ب 15النيابة ح1و3و.4
((( الوسائل ب 23النيابية ح1و.3
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إال أن يعوض بغيرها بأن يحج أو يستأجر بعض ورث��ة النائب عن

يستحق النائب األجرة ولكن يستحب
المستنيب وإن لم يكن قد حج فال
ّ
أن ال يأخذوها ويكون للمستنيب ث��واب الحج إال أن يعوضوه بحجة

فيستحق الورثة أجرة الحج.
ّ

مكحمكحك حع��ن م��وث��ق ع��م��ار عنه  ع��ن رج��ل أخ��ذ دراه���م رجل

فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شيء؟ قال« :يحتال

ويحج عن صاحبه كما ضمن» ،سئل :إن لم يقدر؟ قال« :إن كانت له عند اهلل

حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة»(((.

فالظاهر سقوط الحجة عن المستنيب وال�لازم أن ال يكتفي النائب

ال ح ّتى يبقي عليه
ال أو آج ً
بذلك وإنّما يحج نيابة عن المستنيب عاج ً
حجته وال تؤخذ منه.

وع��ن الفقيه ق��ال :قيل ألب��ي عبد اهلل

الرجل يأخذ الحجة من

الرجل فيموت فال يترك شيئاً؟ فقال« :أجزأت عن الميت وإن كان له عند اهلل
حجة أثبتت لصاحبه».

أن الصدوق نقل الرواية حسب فهمه ففسر أن يعطى
قلت :ال يبعد ّ
المستنيب ثواب حج بإجزاء الحج عنه واإلمام لم يقل ولم يقصد اإلجزاء
ولذا كانت الشهرة العظيمة عدم اإلجزاء ومجرد وصول ثواب ليس معناه

وأما أن
فإما أن يرجع المال ح ّتى يستأجر المستنيب غيره ّ
اإلجزاء وعليه ّ
وأما أن
يحج بالمستقبل عن المستنيب أو يحج ورثته فيستحقون المال ّ

يكون األجير آثماً بعدم أداء ما استؤجر.

((( الوسائل ب 23النيابية ح1و.3
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كما في مرسل حسين بن عثمان عن أبي عبد اهلل  في رجل أعطى

ال ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال« :إن كان خرج فأصابه في بعض
رج ً
الطريق فقد أجزأه وإال فال»(((.

ال ما ال يحج عنه فمات
والحسين بن يحيى قال في رجل أعطى رج ً

قال« :فإن مات في منزله قبل أن يخرج فال يجزي عنه وإن مات في بعض الطريق

فقد أجزأ عنه»(((.

وموثق ابن عمار قال :سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي

ثم أعطى الدراهم غيره
رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ّ
فقال « :إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي
عن األول»(((.

مكحمكحك حإذا مات النائب في الطريق بعد اإلحرام ودخول الحرم فقد

قلنا بإجزاء حجته سواء عن نفسه أو نيابة عن غيره.

وأم��ا إذا م��ات في بعض الطريق قبل اإلح��رام فقد قلنا يجزي عن
ّ
مستنيبه أي��ض �اً ول��ك��ن م��ع ٰذل���ك يستحب أن يستناب م��ن يكمل عن

المستنيب الحجة.

لموثق عمار ع��ن الصادق
الطريق؟ قال « :وقد وقع أجره على اهلل ولكن يوصي فإن قدر على رجل

ف��ي رج��ل ح��ج ع��ن آخ��ر وم��ات في

يركب في رحله ويأكل زاده فعل»(((.

((( الوسائل ب 15من أبواب النيابة ح.1
((( الوسائل ب 15من أبواب النيابة ح.3
((( الوسائل ب 15من أبواب النيابة ح.4
((( الوسائل ب 15من أبواب النيابة ح.5
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تتمة الحج عن الميت:
ّ

مكحمكحك حاألم��ور المالية التي تخرج من أصل مال الميت ال يجوز

للورثة استعمال التركة إال من بعد إخراجها لقوله تعالى{ :ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ}((( نعم إذا كانت التركة زائدة عن مقدار الدين فال مانع

من استعمال ما زاد عن الدين ومنها الحج إذا ك��ان عليه فبعد إخ��راج

وأما الحج النذري حيث قلنا أنّه من الثلث
أجرته يستعملون بقية التركةّ ،

بحسب الروايات فيجوز استعمال التركة في عرض إخراجه.

«إن الدين قبل
وه��ذه األحاديث تفصل ٰذل��ك كما في خبر بن قيسّ :

ثم الميراث بعد الوصية فإن أول القضاء
ثم الوصية على إثر الدين ّ
الوصية ّ
كتاب اهلل»(((.
ال
بالجمع بينه وبين صحيح البزنطي :سئل عن رجل يموت ويترك عيا ً

أن الذي عليه يحيط
وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال « :إن استيقن ّ

بجميع المال فال ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال»(((.

مكحمكحك حإذا اعترف أو شهد بعض الورثة بالحج على الميت وأنكر

اآلخ���رون ف��إن ك��ان له تركة ،ف��إن ك��ان المقرون اثنين عدلين أو ثقتين
وجب إخراج الحج وإال خرجت أجرة الحج على المقر بالنسبة إن كفت

وكذلك اإلقرار بالنسب.

كما في خبر ابن البختري عن أبي عبد اهلل

في رجل مات وترك

ورثة «فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزمه ٰذلك في حصته بقدر ما ورث

وال يكون ٰذلك في ماله كله وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ٰذلك على
((( النساء .12 /4
((( الوسائل ب 28من أبواب الوصايا ح1و.3
((( الوسائل ب 29من أبواب الوصايا ح.1
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الورثة وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا وكذلك إن أقر الورثة

بأخ أو أخت إنّما يلزمه في حصته»(((.

مكحمكحك حلو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة االستيجار

إلى الورثة سواء عين وأوصى بها الميت أو ال.

وإخراج الحجة عن الميت من الميقات إال أن يسع المال المعين أكثر

مما يسع وإن لم يعين مقدارا ً فال يكلّف الورثة اكثر من الميقاتية.
ّ

وإن أوص��ى بالبلدية ول��م يسع المال أخرجت ميقاتية وإن أوصى

بالبلدية فعصى الورثة وأخرجوا ميقاتية أج��زأت وسقط األم��ر ولك ّنهم

آثمون لسعة المال وقد خالفوا الوصية.

مكحمكحك حإذا علم الورثة بوجوب الحج على مورثهم أم ال بنوا على

العدم ،وإن علموا بوجوبها وشكوا بأنّها أداها أم ال بنوا على عدم أدائها

فيجب أداؤها وإن كان عليه حج ولم يترك تركة فال يجب على الورثة.

مكحمكحك حيجب أن يعين نوع الحج المستأجر التمتعي أو القران أو

اإلف��راد والقران أو اإلف��راد يعين أنّهما مع العمرة أو بدونهما وأنّهما بعد
العمرة أو قبلها.
ويجوز تبديل النوع إلى األفضل إذا كان عن النفس أو عن الغير

أن القران أفضل من اإلفراد والتمتع أفضل من القران.
بشروط وسيأتي ّ

لا دراه��م يحج بها عنه
وقد روي عن أحدهما في رجل أعطى رج� ً

حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال« :نعم إنّما خالف
إلى الفضل» «إنّما خالفه إلى األفضل»(((.
((( الوسائل ب 26من أبواب الوصايا ح.5
((( الوسائل ب 12من أبواب النيابة ح.1
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ا دراه����م ي��ح��ج بها
وأم����ا ال��خ��ب��ر اآلخ����ر (ف���ي رج���ل أع��ط��ى رج��ل� ً
ّ

حجة م��ف��ردة؟ قال « :ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ال يخالف

صاحب الدراهم»(((.

�أن الهندي راوي ٰه��ذا الحديث
ورد السيد الشيرازي  قائ ً
ال( :ب� ّ
قد طعن فيه النجاشي بأنّه مريب األمر فسند ٰهذا الحديث ال يقاوم سند

صحيحة أبي بصير ولذا طعن صاحب المدارك في مواضع من شرحه على

المحكي عنه في رواية الهندي)(((ّ ،ثم نقل تعجب صاحب الحدايق
واستمر  في قرائن
ثم يأخذ بها
من المدارك كيف يضعف الرواية ّ
ّ

فإن
تضعيف الرواية وتقديم مجيزة العدول إلى األفضل ،وهو األصوب ّ
المالك األصلي والحقيقي أجاز العدول إلى األفضل وإن قصد المستأجر

وهو المالك العارضي االلتزام باألقل فضيلة.

مكحمكحك حرواي��ة أب��ي بصير التي اعتمدناها موضوعها ال��ع��دول من

ألن القران
اإلف��راد إلى التمتع حيث أج��از اإلمام  ال منه إلى القران ّ
ليس مخالفاً لإلفراد وإنّما هو مجرد أن يزيد صحبة حيوان ف��داء ولو

فرض عدم رضاء المنيب يجعل النيابة باإلفرادي للمنيب وثواب الذبيحة
للنائب فال حق للمنيب اإلع��راض عن عمل النائب أو عدم قبوله بينما

التمتعي مختلف.

((( الوسائل ب 12من أبواب النيابة ح.2
((( الفقه ب 3من أبواب الحج ص.18
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 .25فصل أجزاء وشروط المفرد والتمتع والفرق بينهما
مكحمكحك حفالتمتعي:
1ـ فيه هدي.
2ـ يجب تقديم العمرة فيه.
3ـ اتصال الحج بالعمرة ويحتبس المعتمر ح ّتى يحج بعدها.
4ـ إحرام عمرة من أحد المواقيت الخاصة للبلدان.
5ـ ويجب فيه دخول مكة للعمرة وإلحرام الحج.
6ـ وهي فرض البعيد.
7ـ وال تصح عمرته إال في أشهر الحج.
8ـ وينتهي وقت العمرة قبل ظهر التاسع.
9ـ وعمرته ال طواف النساء فيها وتحل النساء بدون طواف لهن.
وأما القران
10ـ والتحلل منها بالتقصير بعد السعي وهو آخر أعمالها ّ
فأما العمرة فيصحب حيواناً فيها.
ّ
11ـ التمتع يقطع التلبية في العمرة حين رؤية مكة.

 :12ال يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين اختياراً.
وأما اإلفراد:
ّ
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1ـ ليس فيه.
2ـ ال بشرط.
3ـ ال بشرط.
4ـ عمرته وحجه من حدود الحرم أو ما قارب.
5ـ ال بشرط.
6ـ فرض القريب أو المنقلب لبعض األسباب.
7ـ ال بشرط.
8ـ ال تنتهي.
9ـ في العمرة طواف النساء.
وأما الحج فَيقلد
ثم طواف النساء وصالتهّ ،
10ـ التحلل منها بالتقصير ّ

حيواناً فيه وهو نفس اإلف��راد والقارن ال يجب عليه التلبية فله أن يحرم
بإشعار الحيوان.
11ـ العمرة المفردة يقطع التلبية حين يرى الكعبة.
12ـ يجوز اختيارا ً للمفرد والقارن.
مكحمكحك حال يشترط في اإلج���ارة ذك��ر طريق معين أو ال��ش��روع من

مدينة معينة ولو عين وكان له غرض تعين مثل لو قصد وسافر النائب

من المدينة الفالنية لتوديع أقرباء الميت المنوب عنه للنائب واستقباله

حين الرجوع.

عينوا السفر بالطائرة حصرا ً لتعيير الناس لو أرسلوا النائب
وأنّهم ّ
بالباصات فلو خالف صح حجة النيابة واستحق أج��رة المثل وسقط

المسمى ال��ذي المقيد فيه المكان والوسيلة إال أن يتنازل الشارط وهذا
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ال
الحديث يشهد لبعض ٰذل��ك مثل صحيح حريز عن رجل أعطى رج ً
حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة؟
تم حجه».
فقال« :البأس إذا قضى جميع المناسك فقد ّ

ثم
مكحمكحك حإذا آجر نفسه للنيابة مباشرة في الحج في سنة معينة ّ
آجر من شخص آخر في تلك السنة أيضاً بالمباشرة بنفسه فإن أمكن
رضاؤهما باالشتراك في حجة واحدة كما إذا لم تكن واجبة صح ولكن

يحتاج إلى اتفاق جديد ،وكذا إذا رضي أحدهما بالتنازل أو بالتأخير

بسنة أخرى أو بمباشرة شخص آخر.

وأما إذا لم يرضوا فالعقد الثاني عليه أن يبطله وكذا إذا عقد هو عقدا ً
ّ
وعقد له وكيله حجة أخرى بنفس العام وبشرط المباشرة.
مكحمكحك حلو أج��ره فضوليان لحجتين بنفس العام وبقيد المباشرة

فله إجازة أحدهما ولو أجر نفسه وأجره آخر فضولي فليس له أن يجيز

الفضولي ولو أجازه فعل حراما إال أن يقيله المستأجر األول.

ولو آجر نفسه لسنة معينة فال يجوز له التأخير وال التقديم فإن خالف

الشرط أو القيد صح الحج وسقط المسمى وله أجرة المثل.

وأنا ال أفرق بين القيد بالسنة لو بالمباشرة الذين خالفهما على نحو

ألن القيد في األحكام الشرعية الدائرة بين
القيدية أو نحو الشرطيةّ ،
ال ّناس ال يراد بها القيد العرفي العقلي الذي ينتفي العقد بانتفائه وإنّما هو
قيد عرفي.

نعم إذا كان شرطاً وعلم المستأجر ب��إرادة المخالفة قبل العمل فله
اإلم��ض��اء أو الفسخ وال ش��يء للنائب وإن عمل وق��ام بالحج فلو فسخ

المستأجر بخيار تخلف الشرط فللنائب أجرة المثل ألنّه عمل محترم وقد

أسقط الواجب عن ذمته.
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مكحمكحك حإذا صد النائب أو أحصر بعد اإلحرام ودخول الحرم فقد

استحق األجرة وأجزأ عن المنوب عنه.

وإن كان قبلها فكذلك لما قلناه من كفاية التحرك والسفر للحج

وذكرنا بعض النصوص ومنها مكاتبة ابن المطهر قال إنّي دفعت إلى ستة
أنفس مائة دينار وخمسين دينار ليحجوا بها فرجعوا ولم يشخص بعضهم

وأتاني بعض وذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وأنّه يرد على ما

بقي وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه؟ فكتب« :ال تعرض

مما يأتيك به واألجر قد وقع على اهلل».
ممن أتاك شيئاً ّ
لمن لم يأتك وال تأخذ ّ

وهذا للتارك العمل بال عذر فكيف من يسجن أو يمرض ومثل ٰهذا

الحديث غيره وقد مر قريباً فراجع.

مكحمكحك حإطالق النيابة يقتضي التعجيل إال مع القرينة على الرخاء

بالتأخير والمستأجر يملك اشتراط الفورية أو التأخير ،واألجرة إن قصد
على اإلتمام فكلّما قصرت وجب اإلتمام ،وإن كان السعر مقطوعاً فال
يجب الزيادة إال بقرار جديد.
أن األولى هي
مكحمكحك حلو أفسد األجير الحج بالجماع فالرواية على ّ

الحج والثانية عقوبة ويكون معنى الفساد عدم الكمال وإيجاب العقوبة.

ويستحق األجرة ومصاريف الثانية على النائب المذنب ،وفي الخبر

عن إسحاق بن عمار عن أحدهما قلت :فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجه

فإن
ح ّتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن األول قال« :نعم» ،قلتّ :
األجير ضامن للحج؟ قال« :نعم»(((.

وفي ثانية :هي لألولى تامة وعلى ٰهذا ما اجترح.
((( الوسائل ب 15من أبواب النيابة ح.1
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وال فرق بين اإلجارة معينة بسنتها أو مطلقة وال كون الحج المستأجر

عليه واجباً أو مندوباً.

مكحمكحك حيستحق األجير األجرة بالعقد وال يجب تسليمها إال بعد

العمل إال إذا اشترط التعجيل أو كان متعارفاً معتاداً.

والب� ّ�د أن يكون أميناً مضمون العمل وخبر حنان بن شعيب قال:
تكارينا ألبي عبد اهلل  قوماً يعملون في بستان له  وكان أجلهم

فلما ف��رغ��وا ق��ال لمعتب« :أعطهم أجورهم قبل أن يجف
إل��ى العصر ّ
أن التسليم عند الكمال.
عرقهم» ،هو دليل على ّ
مكحمكحك حإذا لم يسلّم األج��رة لألجير في أول العقد تسلم له في

أثناء العمل أو بعد العمل بحسب االتفاق ،وإذا عزلت له من أول العقد
استقلت عن أم��وال المستأجر وصار لها حكمها الخاص فإذا نمت كان

نماؤها لألجير مثل ما إذا تاجر بها تاجر كان األجير شريكاً له في تجارته

ومثل ما إذا كانت حيواناً وسمنت أو حملت وول��دت وما شابه فترجع
ونتاجها لألجير.
مكحمكحك حيجوز التبرع بالحج عن الميت مطلقاً س��واء ك��ان عليه
واجب أو مستحب وعن الحي مطلقاً ولكن إن كان عليه واجب وهو قادر

ال فال يسقط عنه الواجب وتكون النيابة عن
على مباشرته حا ً
ال أو مستقب ً
الحي مستحباً فقط لعدم سقوط الواجب به.
ويجوز النيابة أو التبرع بالحج أو العمرة أو كليهما عن مجموعة من

ال ّناس ولكن ال تسقط عنهم الواجب سواء عن أحياء أو أموات أو مختلف
ألنّها جماعية سقوط الواجب بحج الفرد عن الفرد.

مكحمكحك حلو كان على شخص ع� ّدة حجات واجبة مثل عليه النذر
وحج إيجارة عن آخر وحج بدل حج فاسد.
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وهو حي صح أن يكلف نائباً عن حجه اإليجاري وال يصح النيابة
يحج نائب
أعم من المباشرة صح أن
عن البدلي ّ
ّ
وأما النذري فإنّه إن كان ّ

عنه أيضاً وإن كان بقيد المباشرة فال يصح النيابة عنه.

فإما
وأم��ا عن الميت فيصح لكلّ نوع من الحج ف��إذا كانت عديدة ّ
ّ
يحج نفس النائب بسنين عديدة عنه وإم��ا يتخذوا ع��دة ن��واب في
أن
ّ

سنة واحدة.
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 .26فصل الوصية بالحج
مكحمكحك حإذا أوصى بالحج فإذا عين مصرفها تعينت وإذا لم يعين

ف��إذا كانت واجبة بغير النذر خرجت من أصل التركة وإن كانت واجبة

بسبب النذر أو مستحبة خرجت من الثلث وأعاد في العروة ما احتج به

في مسألة 8من الواجب بالنذر بخروجه من أصل التركة وليس من الثلث
أن الديون المالية تخرج من األصل
وإن اإلجماع على زعمه على ّ
بأنّه دين ّ

وم��ؤي��دوه يزيدون عليه بشواهد من هنا وم��ن هناك ويؤلون األحاديث

بأن الحج النذري من الثلث(((.
الصريحة ّ

وال يلوون على شيء سامحهم اهلل وقدس اهلل نفوسهم.
مكحمكحك حب��ع��ض ال��وص��اي��ا ب��م��ج��رد ال��ت��وص��ي��ة تحمل ع��ل��ى وج��وب

الموصى به مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الكفارات ،فتخرج من

وأما الحج فمجرد الوصية ال يدلّ على وجوبها
األصل ألنّها مالية وواجبةّ ،

بالوجوب األصلي الذي يخرج من أصل التركة أو النذر أو االستحباب
الذين يخرجان من الثلث ،نعم إذا سبق الوجوب بنى عليه أو المستحب

بنى عليه ،أو حصل العلم بأي قرينة ظهرت.

وإن لم يعلم فاألصل عدم الوجوب وبالبناء على صحة عمل المؤمن

بأن الوصية ألمور مستحبة ،وعلى ٰهذا
وعدم ترك الواجب يبنى أيضاً ّ
((( الوسائل ب 29من أبواب وجوب الحج.

26لاب ةيصولا لصف 129 . .................................................................... 26.

فاألحوط أن تخرج الوصايا مشكوكة الوجوب من الثلث وال تزيد إال

بإذن الورثة.

مكحمكحك حيؤكد بعض الفقهاء على أنّ��ه يخرج من التركة أق��لّ ما
يمكن للحج احتياطاً للورثة إذ لعلّهم ال يرضون إعطاء الزائد.
البد من مالحظة
ونظرنا نتوسع عن ٰهذا إذا الصرف بحسب العرف ّ
بعض المستحبات ومن المدينة التي أوص��ى بها وبالفضائل التي ترفع

السمعة للميت وورثته وما يناسب شرفهم.

مكحمكحك حلو أوصى بالحج أو غيره يكفي األداء مرة ويعود بقية المال

نص
للورثة وال يلزم التكرار ح ّتى ينتهي الثلث كما عن الشيخ ،نعم لو ّ
على الثلث وذكر الحج وما شابه فقد نص على إنهاء الثلث ولو أوصى

بالحج بسنين ولم يكف مقدار ما عين جعل مال حج سنتين أو أكثر

لحجة واحدة وهكذا.

مكحمكحك حلو فضل المال مقدار لم يكف لحج سنة ف��أول مرحلة

محاولة جعل حجة ميقاتية مثل أن يستأجر من مكة يخرج إلى مواقيت
حدود الحرم فتصح حجة وذلك لعدم اعتبار الطريق الزائد عن المواقيت
القريبة خصوصاً مع أعواز المال وإن لم يكف ٰذلك فقيل ترجع ميراثا أو

تصرف في وجوه البر.

ال والموصي لم يرد الضرر على
إن الموصى صار محا ً
ووجه األول ّ
وإن البر للورثة خصوصاً إذا
ورثته بغير ما رآه وقاله من وجوه الثواب ّ

كانوا فقراء هي أعظم البر فلذا يرجع المال الموصى به ميراثاً بعد تعذر
الوجه الموصى به.
أن الموصي إنّما أوصى بالحج ألنّه أراد األجر والثواب
ووجه الثاني ّ
أن الحج أكثر شيء ثواباً من كلّ وجوه الخير.
في اآلخرة وفي فكره ّ
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فخصص الوصية بالحج فإذا تعذر الخاص رجع إلى العام وهو سائر

وجوه البر والثواب.

إلي رجل بتركته وأمرني أن
وهذا خبر علي بن سويد قال :أوصى ّ
أحج بها عنه فنظرت في ٰذلك فإذا شيء يسير ال يكفي للحج فسألت أبا

حنيفة وفقهاء الكوفة فقالوا :تصدق بها عنه فلما حججت لقيت عبد اهلل
بن الحسن ...فقال لي ٰهذا جعفر بن محمد  ...قلت :رجل مات فلو
وصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ٰذلك فلم يكف للحج فسألت
من عندنا من الفقهاء فقالوا :تصدق بها فقال :ما صنعت؟ قلت :تصدقت

بها فقال « :ضمنت إال أن ال يبلغ أن يحج من مكة فليس عليك ضمان وإن

كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن»(((.

ٍ
ف��إن اإلمام  أج��اب المتسرع تبعاً لفتوى المبتدعين
وحينئذ
ّ
بمحاولة جعلها حجة ول��و أن يستأجر من مكة بل أق��ول ول��و أن يرى
شخصاً يأخذ المال القليل وي��ش��ارك بالثواب ب��أن يكمل الحج بالبذل
بأن يأخذ
إلتمامها منه بل إذا أمكن أن يجول لهذا الموصي جزء حجة ّ
ال من آخر ويشرك ذوي المال بحجة وعمرة ح ّتى ال يخرج من جنس
ما ً

الموصى به وهو الحج فإذا قطع تلك المراحل الثالث وهي حجاً بالمال
فإذا عجز فحج بتميم بذل من آخر فإذا لم يوجد فجزء حجة فإذا سلب
فيصرف ف��ي وج��وه البر وم��ن وج��وه البر أو أول وج��وه��ه نفس عائلته

واألقرب فاألقرب من أهل بيته إذا كانوا فقراء ويخص الفقير منهم.

وأم��ا إن لم يكونوا فقراء فيصرف في سائر الوجوه من طبع كتاب
ّ
إسالمي ومن توزيع شيء على الفقراء أو تبرع في مؤسسة وهكذا.

((( الوسائل.
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ألن تعيينه يصبح
إذا عين أجيرا ً تعين سواء كان بأجرة المثل أو أكثر ّ
كالوصية له بالمال لفقره أو لقرابته أو بره به وإشفاقه عليه أو لغير ٰذلك
ٍ
وحينئذ
فال وجه لتقييد أجرته بأجرة المثل والموصي يريد بره والوصية له

فإن كان الحج غير واجب أو واجباً بالنذر خرج من الثلث وإن كان واجباً
فإن كان النائب المعين طلب أج��رة المثل أو زائ��دا ً عليها بشيء عرفي

خرجت من األصل.

وإن طلب زيادة باهظة أخرجت من األصل بمقدار المثل ومن الثلث

زيادته وإن لم يتحمل المال سقطت الوصية بتعيينه.

ال ال يرغب فيه أحد
عين الموصي مقدارا ً للحج عنه قلي ً
مكحمكحك حإذا ّ

فيجب الصبر ح ّتى يحصل من يرغب للحج عنه به أو من يتبرع لزيادته
ليرغب به من ينوب عنه.
فإن لم يحصل رجع المال إلى وج��وب البر كما فصلنا في الحكم

ال في حال التعذر
عين ح ً
السابق لقاعدة الميسور العرفي ّ
ألن الشارع إذا ّ
اتبع وإن لم يعين رجعنا للميسور العرفي وه��ذا الميسور يجري في

األحكام الشرعية كما يجري في المجعوالت الشخصية االجتماعية.

مكحمكحك حإذا كانت نيابة الحج مرتبطة بعقد معاملي ،كما إذا باع

له شيئاً أو أجره أو رهن عنده أو جعل له جعالة أو صالحه على حق أو
عقد امرأة على مهر في ضمن ٰذلك العقد أن يحج البايع أو المشتري أو

المؤجر أو المستأجر أو الجاعل أو المجعول له أو المصالح بالكسر أو

بالفتح أو الزوجة أو الرجل أو الرجل بالزوجة.

ال بلزوم العقد لقوله تعالى:
ثبت وج��وب الحج عنه أو معه عم ً

{ﮍ ﮎ}(((.

((( سورة المائدة :اآلية .1
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مكحمكحك حإذا مات الوصي بعدما قبض أجرة الحج من التركة ،وشك

ورثته أو ورثة الموصي أنّه أتى بالحجة الموصى بها أم ال؟

الجواب :إن لم يمض مدة كافية لإلتيان بالحج بعد الوصية ومن بعد

موت الموصي فالبناء على عدم اإلتيان ويجب أن يخرج من أصل مال

الوصي ألنّه دين مالي.

وإن مضت مدة كافية وكان الوصي ثقة بني على األداء وإال فإن كان

غير ثقة بحيث يعرف بأكل المال بالباطل فال بناء على األداء.

مكحمكحك حإذا قبض الوصي المال أج��رة للحج وتلفت في ي��ده بال

تقصير منه كما لو سرق ماله معها أو حصل حادث حريق في مكان المال

وما شابه فال ضمان عليه.

أن التلف بتفريط أو تعدي
وأخرجت أجرة الحج مرة ثانية ،وإن ثبت ّ

ضمن ووجب أداء الحج.

مكحمكحك حكما تصح النيابة بالحج تصح في إجزائه كالنيابة بالعمرة

وأما التمتعية فال تصح ألنّها مرتبطة بالحج ويلزم أن تكون مع
المفردة ّ
ويصح الطواف عن آخر استحباباً أو وجوباً أو
الحج من شخص واحد،
ّ

إجزاء الطواف كما لو حاضت المرأة بعد بعض األشواط فإنّها تتخذ نائباً
لبعض األش��واط أو النيابة في أداء صالة الطواف أو السعي كما لو عجز

عن أدائه ،وكذلك أعمال منى كالذبح والرمي.

يصح النيابة بأحد الموقفين ألنّهما ركنان والذي يأتي بهما لزم أن
وال
ّ

يأتي بكامل الحج.

ألن الحاج والمعتمر يحلق أو
وال يصح النيابة بالحلق أو التقصير ّ
يصح أن يبيت
يقصر وليس الذي يفعل شيئاً يقضي عن غيره ،وكذلك ال
ّ

عند غيره في منى ألنّه جزء من أعمال الحج على الحاج نفسه.
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المستحب عن الحاضر في مكّ ة والغائب
يصح الطواف
ّ
مكحمكحك ح ّ
يصح عن الحاضر القادر وكذا حكم
وأما الواجب فال
والقادر والعاجزّ ،
ّ

وأما
صالة الطواف والسعي فيصحان عن العاجز والغائب ،وكذا الرمي ّ
المبيت فيسقط عن الغائب مع اإلثم والكفارة إذا كان اختيارا ً مع الكفارة

فقط إذا كان اضطرارا ً فال حاجة للنيابة وسيأتي التفصيل.

مكحمكحك حيجوز للنائب أن يستغل الوقت الزائد عن أداء حق النيابة

من أن يعتمر عمرة مفردة لنفسه أو لمن يحبه أو بإجازة أخرى وكذا أداء

طوافات وأعمال أخرى.

ال ليستأجر لهم نائباً للحج يجوز له أن
مكحمكحك حإذا وسط الورثة رج ً

يأخذ األجرة وينوب هو إال إذا علم بقصدهم غيره ولم يرضوا به ،وإذا

عين الميت شخصاً للحج عنه وعلم الورثة بخيانة الذي عينه وعدم أدائه

فال يجوز لهم أن يعطوه األجرة وعليهم تعيين غيره.
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 .27فصل الوديعة والحج بها بدون استئذان
مكحمكحك حإذا كان عند شخص وديعة ومات المودع وكان عليه حج

أن ورثة المودع بالكسر لو علموا
واجب وعلم األمين أو ظن ظناً معتبرا ً ّ
بالوديعة سوف يأخذونها وال يؤدون الحجة وال أجرتها.
وق��د ورد ف��ي ٰذل��ك صحيح بريد ع��ن أب��ي عبد اهلل ق��ال :ع��ن رجل

ال فهلك وليس ل��وارث��ه ش��يء ول��م يحج حجة اإلس�لام،
استودعني م��ا ً
قال « :حج عنه وما فضل فأعطهم»(((.

وقيدوا ٰذل��ك بالعلم بعدم األداء أو بالظن ،لعدم الوجه أن يسأل

اإلمام

إذا كان يثق بالورثة ألداه إليهم وما احتاج إلى السؤال لطلب

الرخصة بالتصرف بالوديعة ولكني أحتمل اإلطالق وعدم القيد بالعلم
ألن علم األمين بوجوب حج عليه فأداه عنه فإن
بعدم أداء الورثة وذلك ّ
رضي الورثة فال إشكال بصحة عمله وإن لم يرضوا فالشرع يردعهم
ويمنعهم من السخط وعلى كلّ حال فعمله شرعي وبدون قيد ظنه إال إذا

احتمل أنّهم إذا عرفوا سوف يباشرون الواجب بأنفسهم فال وجه لتسرع
األمين إال إذا كان الورثة فسقة وال يهمهم الحج وال غيره فالتقييد بالظن

بصرف الوديعة واجب.

((( الوسائل ب 13النيابة ح.1
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أن الرواية في الحج إنّما هو من باب المثال فإذا
مكحمكحك حالظاهر ّ
جاز أداء األمين لهذا الواجب جاز أداؤه لكلّ واجب.
والوديعة أيضاً فيشمل الدين والعارية والرهن وأجرة اإليجار والعين
المغصوبة من الغاصب وغيره.
ال فاألكثر أنّها
هذا
ولكن الواجبات تختلف أحكامها فالصالة مث ً
ّ
تخرج من الثلث ،والصوم قيل بجواز تبديله بالصدقة ،والزكاة والخمس

يمكن أن يعطى عن بعضهما بوجوه أشرنا لبعضها في بحثهما.

فلو بذلهما الوديع إلى فقير فلعله سينتقد لوجود فقراء عند الورثة

أول��ى منه ،وك��ذل��ك ال��ك��ف��ارات وك��لّ ال��وج��وه الشرعية نعم مثل دي��ون

ال ّناس وأماناتهم فيرجع من عنده مال للميت الحق إلى طالبه من الميت
وال يحتاج إل��ى إذن وال��رواي��ة شاهد على ٰذل��ك وإنّ���ه إح��س��ان و{ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ}(((.

والنبوي « اهلل في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه»(((.
ولو دفعه إلى الورثة وهو يعلم بعدم أدائهم للحقوق فهو ضامن ولو

أن
ألن الشرع معه حيث ّ
لم يعلم أو علم خطأه العكس فال ضمان عليه ّ
الورثة هم والة الميت واألولى من غيرهم بالتصرف بأمواله بأداء الحقوق

منها وتورث البقية.

مكحمكحك حإذا تمكن النائي من العمرة فقط فال يجب عليه االعتمار

وإنّما هي مستحبة عليه كما إذا كان نائباً للحج والعمرة وتمكن باإلثناء أو
ثم تمكّ ن من
بعدم تمام األعمال أن يعتمر فاعتمر ،ولو اعتمر عشر مرات ّ

((( سورة المائدة :اآلية .92
((( الوسائل ب 39فعل المعروف ح.2
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ألن فرضه التمتع وهو اتصال
الحج فال يكفيه إال أن يأتي بالعمرة والحج ّ
العمرة به في سنة واحدة وال يخرج بينما من مكة إال قريباً ويحتبس بعد

العمرة ح ّتى يؤدي الحج.

مكحمكحك حقد تجب العمرة بالنذر أو باإليجار أو بالشرط بضمن عقد

الزم كما قلنا قريباً وقد تجب بالفساد فإذا أفسد العمرة يجب كما تجب

لدخول مكة فكلّ مؤمن أراد دخول مكة وهو خارج منها بأكثر من شهر

وجب عليه إحرام عمرة لدخول مكة إن لم يكن إحرام حج واألولى أن

يفصل بين العمرتين على األقل عشرة أيام.
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 .28فصل المستحبات في النيابة
مكحمكحك حيستحب أن يتخذ أكثر من نائب يحجون عنه كما حكي

عن علي بن يقطين  كان يتخذ في كلّ عام عشرات المؤمنين يحجون

عنه وهم من فقراء الشيعة ليتوسع حالهم ويستغنون وليتشرفوا بأداء

فريضة الحج.

ففي الحديث« :درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها

في غيره».
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حج رسول الله 
 .29فصل هكذا ّ
مكحمكحك حقبل الدخول في أقسام العمرة والحج وتفصيالتهما نحب

أن نحدث لطالبنا ومقلدي رسالتنا المحترمين كيفية حج رسول اهلل 
لنزيد مادة للخطباء والمحاضرين الكرام ونزيد في توضيح أحكام وكيفية

الحج والعمرة(((.

روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اهلل ّ أن رس��ول اهلل 

أقام

ثم أنزل اهلل عليه {ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
بالمدينة عشر سنين لم يحج ّ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ}(((.

فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول اهلل  يحج من

عامه ٰهذا فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي واألع��راب فاجتمعوا

فحج رسول اهلل  وإنّما كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيتبعونه
أو يصنع شيئاً فيمنعونه ،فخرج رس��ول اهلل  في أرب��ع بقين من ذي
ثم خرج
القعدةّ ،
فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسلّ ،
ح ّتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلّى فيه الظهر ،وعزم (أحرم)

فصف
بالحج مفرداً ،وخ��رج ح ّتى انتهى إلى البيداء عند الميل األول
ّ
ّ
فلبى بالحج مفرداً ،وساق الهدي ستاً وستين بدنة أو
الناس له سماطينّ ،
((( الوسائل ب 2من أبواب أقسام الحج ح.4
((( سورة الحج :اآلية .27
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أربعاً وستين ،ح ّتى انتهى إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة فطاف
ثم عاد إلى
بالبيت سبعة أش��واط ،وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيمّ ،

ثم ق��ال« :إن الصفا
الحجر فاستلمه ،وقد كان استلمه في ّ
أول طوافهّ ،
أن
وإن المسلمين كانوا يظ ّنون ّ
والمروة من شعائر اهلل فابدءوا بما بدء اهلل به»ّ ،
السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون ،فأنزل اهلل تعالى{ :ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ثم أتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني فحمد اهلل وأثنى
ﮖﮗ} ّ

ثم انحدر إلى المروة
عليه ودع��ا مقدار ما تقرء س��ورة البقرة مترس ً
الّ ،
ثم انحدر وع��اد إلى الصفا فوقف
فوقف عليها كما وقف على ّ
الصفا ّ
ثم أتى جبرئيل وهو
ثم انحدر إلى المروة ح ّتى فرغ من سعيهّ ،
عليهاّ ،

على المروة فأمره أن يأمر ال ّناس أن يحلّوا إال سائق هدي ،فقال رجل:
فلما وقف رسول اهلل بالمروة
أنحل ولم نفرغ من مناسكنا؟ فقال« :نعم»ّ ،

بعد فراغه من السعي أقبل على ال ّناس بوجهه فحمد اهلل وأثنى عليه،
«إن ٰهذا جبرئيل (وأومأ بيده إلى خلفه) يأمرني أن آمر من لم يسق هدياً
ثم قالّ :
ّ
أن ّ
يحل ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم،
ولك ّني سقت الهدي ،وال ينبغي لسائق الهدي أن ّ
يحل ح ّتى يبلغ الهدي مح ّله»،

حجاجاً وشعورنا تقطر؟ فقال له
قال :فقال (له) رجل من القوم
ّ
لنخرجن ّ

رسول اهلل « :أ ّما إنّك لن تؤمن بعدها أبداً» ،فقال له سراقة بن مالك بن

خثعم الكناني :يا رسول اهلل علّمنا ديننا كأنّما خلقنا اليوم ،فهذا الذي

أمرتنا به لعامنا ٰهذا أم لما يستقبل؟ فقال له رسول اهلل « :بل هو لألبد
شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال« :دخلت العمرة
إلى يوم القيامة»ّ ،
ثم ّ

في الحج إلى يوم القيامة» ،وقدم علي  من اليمن على رسول اهلل 

وهو بمكّ ة ،فدخل على فاطمة

طيبة،
وهي قد أحلّت فوجد ريحاً ّ

ووجد عليها ثياباً مصبوغة (ملونة) ،فقال« :ما ٰهذا يا فاطمة؟» ،فقالت:
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«أمرنا رس��ول اهلل  ،»فخرج

علي

إل��ى رس��ول

اهلل 

مستفتياً

ومحرشاً على فاطمة  ،فقال« :يا رسول اهلل  إنّي رأيت فاطمة قد
أح ّلت ،عليها ثياب مصبوغة» ،فقال رس��ول اهلل « :أن��ا أم��رت ال ّناس

بذلك ،وأنت يا علي بما أهللت؟» قال :قلت« :يا رسول اهلل إهال ً
ال كإهالل
النبي» ،فقال له رس��ول اهلل « :كن على إحرامك مثلي ،وأنت شريكي

في هديتي» ،ق��ال :فنزل رس��ول

اهلل 

بمكة بالبطحاء هو وأصحابه،

فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر ال ّناس أن
ولم ينزل ال� ّ�دورّ ،
يغتسلوا ويهلّوا بالحج ،وهو قول اهلل الذي أنزله على نبيه{ :واتبعوا ﯓ
ﯔ ﯕ} فخرج النبي  وأصحابه مهلّين بالحج ح ّتى أتوا منى
ثم غدا وال ّناس
فصلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء اآلخرة والفجرّ ،
معه ،فكانت قريش تفيض من المزدلفة وه��ي جمع ويمنعون ال ّناس

أن يفيضوا منها ،فأقبل رسول اهلل 

وقريش ترجو أن يكون إفاضته

من حيث كانوا يفيضون ،فأنزل اهلل على نبيه {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ} يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في

فلما رأت قريش ّأن قبة رسول اهلل 
إفاضتهم منها ومن كان بعدهمّ ،

قد مضت كأنّه دخل في أنفسهم شيء للذي كانوا يرجون من اإلفاضة
من مكانهم ح ّتى انتهوا إلى نمرة وهي بطن عرفة بحيال األراك فضربت

فلما زال��ت الشمس خرج رسول
قبته ،وض��رب ال ّناس أخبيتهم عندها ّ
اهلل  ومعه قريش وق��د اغتسل وقطع التلبية ح ّتى وق��ف بالمسجد،
فوعظ ال� ّن��اس وأم��ره��م ونهاهم ،ث� ّ�م صلّى الظهر والعصر ب��أذان واحد

ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل ال ّناس يبتدرون أخفاف
وإقامتينّ ،

فنحاها ،ففعلوا مثل ذلك ،فقال« :أ ّيها
ناقته يقضون (يقفون) إلى جنبها ّ
ال ّناس إنّه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ،ولكن ٰهذا ك ّله موقف» وأومأ
فتفرق ال ّناس وفعل مثل ٰذلك بمزدلفة ،فوقف ح ّتى
بيده إلى الموقف،
ّ
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بالدعة ح ّتى إذا انتهى
وقع القرص قرص ّ
ثم أفاض وأمر ال ّناس ّ
الشمسّ ،
إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلّى المغرب والعشاء اآلخرة بأذان
ثم أقام ح ّتى صلّى فيها الفجر وعجل ضعفاء بني هاشم
واحد وإقامتينّ ،

الشمس،
بالليل ،وأمرهم أن ال يرموا الجمرة جمرة العقبة ح ّتى تطلع ّ

فلما أضاء له ال ّنهار أفاض ح ّتى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة ،وكان
ّ

الهدي الذي جاء به رسول اهلل  أربعاً وستين ،أو س ّتاً وستين ،وجاء
ست وثالثين ،فنحر رسول اهلل  س ّتاً
علي  بأربعة وثالثين ،أو ّ

وستين ،ونحر علي  أربعاً وثالثين بدنة ،وأم��ر رس��ول اهلل 

أن

ثم تطرح في مرقه،
يؤخذ من كلّ بدنة منها حذوة (ج��ذوة) من لحمّ ،
ثم تطبخ فأكل رسول اهلل  منها وعلي  وحسيا من مرقها،
(برمة) ّ
وتصدق به،
ول��م يعطوا الجزارين جلودها وال جاللها وال قالئدها،
ّ
وحلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها ح ّتى كان اليوم الثالث من

ثم رمى الجمار ونفر ح ّتى انتهى إلى األبطح ،فقالت
آخر أيام التشريق ّ
بحجة وعمرة معاً ،وأرج��ع بحجة،
عائشة :يا رسول اهلل ترجع نساؤك
ّ

الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلّت
فأقام باألبطح وبعث معها عبد
ٰ
ثم جاءت وطافت بالبيت وصلّت ركعتين عند مقام إبراهيم ،
بعمرةّ ،

ثم أتت النبي  فارتحل من يومه ،ودخل
وسعت بين الصفا والمروةّ ،

من أعلى مكّ ة من عقبة المدينين ،وخرج من أسفل مكّ ة من ذي طوى.
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 .30فصل أقسام العمرة
مكحمكحك حتنقسم العمرة كالحج إلى عمرة التمتع واإلف��راد والقران

وتنقسم أيضاً إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ،فاألصلية هي واجبة

في العمر مرة عند االستطاعة تمتعية إن كان بعيدا ً عن مكة وإفرادية أو
قرانية إن كان مجاوراً.
مكحمكحك ححكم :إذا استطاع الشخص للعمرة المفردة ولم يستطع

للحج فإن كان مجاورا ً لمكة وجبت ولو لم يجب الحج وكذا يجب الحج

ألن
لوحده للمجاور وإن كان بعيدا ً فال تجب العمرة إن لم يجب الحج ّ
الحج دونها.
تصح دونه وال
فرضه التمتع وفيه تتالزم العمرة بالحج وال
ّ
ّ

نعم إذا سافر للعمرة والحج فاحصر بالحج أو منع من اإلتمام أو

عصى ولم يكمل مثل ما لو لم يحضر الموقفين وجب التحلل بالعمرة
المفردة بأن يقلب نية إحرامه إلى إح��رام عمرة مفردة ويطوف ويصلي
ويسعى ويطوف للنساء ويصلي.
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 .31فصل أقسام الحج
إما تمتع وهو
مكحمكحك حاتفق النص والفتوى من المسلمين ّ
أن الحج ّ

ال من
وإما قران ،والبعيد هو ما يبعد وطنه بـ 48مي ً
وإما إفراد ّ
فرض البعيد ّ

كلّ جانب وهي  16فرسخ.
90 = 5625كيلو متر

ق��ال اهلل تعالى{ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ
ﰙ ﰚ}(((.
أن فرض البعيد هو التمتع ومعناه التلذذ
فهذه اآلية الكريمة تثبت ّ
ألن اهلل أمر اتصال العمرة بالحج ولكن
حرم عليه وذلك ّ
والتحلل ّ
مما ّ

عدة أيام أو بعض الوقت ويحلّ له ما
الحاج ما بينهما يتحلل من إحرامه ّ
حرم باإلحرام األول وهو إحرام العمرة من مباشرة النساء والتظلل وتغطية
ّ

ال��رأس ولبس المخيط وغيرها ولم يبق حرام عليه إال قطع زرع الحرم

والصيد وهذا حرامان بسبب حرمة الحرم وليس بسبب اإلحرام.
وبسبب تحليل النساء ثار عمر بوجه رس��ول

أنحج البيت ومذاكيرنا تقطر منيا).
رسول اهلل
ّ
((( سورة البقرة :اآلية .196

اهلل 

رادا ً عليه (يا
ّ
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�رد على عادتهم في تبييض وجوه
وغالب كتب العامة أصلحوا ال� ّ
ٰهؤالء فرووا أنّه قال (ورؤوسنا تقطر) يعني من االغتسال وكالهما تشير

إلى الحالة الجنسية فأجابه الرسول « :أ ّما ٰهذا فإنّك ال تؤمن به يا فالن».

��إن عمر ش��رع بخالفته بتحريم الحالل
وص���دق رس���ول اهلل  ف� ّ
وتحليل الحرام ومن ٰذلك قوله( :متعتان كانتا على عهد رسول اهلل وأنا

أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء) .وقد أجمع العامة
والشيعة على أن هذه البدعة لعمر ال لغيره فال تصدق نقل بعض العامة

الرد على النبي في الحج لغير عمر وبعضهم نسبوها الى جابر .

فأطاعه العامة في تحريم متعة النساء وعصوه في متعة الحج وكالهما

موجودان في آيات القرآن بصراحة(((.

مكحمكحك حأفتى جماعة منهم المحقق والعالمة والشيخ والسرائر

أن البعيد ما
ومجمع البيان والغنية والكافي والوسيلة والجواهر على ّ
ال على اآلية {ﰘ
ال يعني أربعة فراسخ كمسافة السفر حم ً
يبعد 12مي ً

ألن الحضور خالف السفر والسفر شرعاً هو 12ميل وهو األصل
ﰙ} ّ

بالسفر الشرعي فحملوا على األصل.

وردهم في العروة وشروحها باألحاديث المفسرة آلية التمتع بسبب

التعادل والترجيح ،وهي صريحة وصحيحة نعم في مقابلها صحيح ابن

ال ولك ّنه معرض عنه.
خالد يقول باثني عشر مي ً

ال ال ينفي أن يعين
أول ما
يسمى سفرا ً شرعاً هو 12مي ً
مكحمكحك ح ّ
إن ّ
ّ
بآية وأحاديث أخرى مسافة أخرى لموضوع آخر.

((( متعة الحج في سورة البقرة :اآلية  ،196ومتعة النساء في سورة النساء :اآلية .24
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والحضور ليس مبنياً على الشرعي وإنّما هو العرفي واللغوي وغير
الزم أن تبنى المقادير في القران كلها على المعنى الشرعي.
وم��ن األح��ادي��ث :صحيح أب��ي بصير :ليس أله��ل مكة وال أله��ل مر

وال أله��ل س��رف متعة وذل��ك لقول اهلل { :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ
ﰙ ﰚ}(((.

ومر كفلس بالفتح على ثمانية فراسخ من مكة ،وسرف مثل كتف

بفتح الكاف والتاء أو كسر التاء على عشر أميال من مكة وصحيح حريز

ال ...فال متعة له
في تفسير اآلية قال( :من كان منزله على ثمانية عشر مي ً

مثل مر وأشباهه)((( يعني  6فراسخ والفرسخ ثالثة أميال.

وصحيح زرارة عن أبي جعفر قلت له :قول اهلل
{ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ}؟ فقال « :يعني أهل مكة ليس

في كتابه

عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين مي ً
ال ذات عرق وعسفان» (دون

ذات عرق وعسفات).

ال على أربعة جوانب
واحتج ابن إدريس  بالسرائر بتقسيم  48مي ً
ّ
مكة تفسيرا ً لهذه الروايات وهذا التفسير جور ظاهر على اللفظ ويرده

الصحاح النافية لسرف ومر مع قرائن عديدة على إرادة الجهة الواحدة.

أن حساب المسافة من المسجد الحرام أو من حدود مكة
مكحمكحك حاختلفوا ّ

إلى 16فرسخ = 90كيلو متر واألظهر لدينا أنّه من المسجد الحرام.

إناآليةالكريمةنسبتالحضوريعنيالقرنللمسجدالحرام{ﰓﰔﰕﰖ
أوالًّ :
ّ

ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ}.

((( الوسائل ب 6أو 10و ...6من أقسام الحج.
((( الوسائل ب 6أو 10و ...6من أقسام الحج.
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فلو كان من حدود مكّ ة تحسب المسافة لقال حاضري (مكة).
إن المسجد مبين وواضح الحدود من جميع الجوانب في كلّ
وثانياًّ :
العصور بينما مكة مختلفة الحدود جانب عن جانب ،ويختلف المعنيون
فيها من جانب عن الجانب اآلخ��ر ،وتتغير من عصر إلى عصر بزيادة

العمران وتحديث الشوارع واألنظمة الموضوعة من حكومة عن أخرى.

وثالثاً :إنّما عنت اآلية السكان القاطنين حول المسجد الذين يتعبدون

إن المجتمع
ويحجون حجة اإلفراد وليس الصحارى الخالية فاآلية تقول ّ
القريبين من المسجد يحجون حجة إف��راد والذين أهلوهم غير قريبين
للمسجد يتمتعون وق��ال في المستمسك (وتفسير المراد من حاضري

المسجد الحرام فالمنسبق من التقدير أن يكون المبدأ نفس المسجد وال
فإن مكة
ينافي ٰذلك ما في خبر زرارة من قوله  من جميع نواحي مكة ّ
أخذ موضوعاً للنواحي ال مبدأ للتقدير فالحظ جيداً.

شك بأنّه بعيد مسافة عن المسجد الحرام بما يوجب
مكحمكحك حإذا ّ
التمتع أو هو مخير لعدم ثبوت البعد فاألصل على التقييد وسيأتي

ج��واز حج التمتع للمجاور أيضاً ألنّ��ه اختار األفضل واألكثر مصرفاً،
ولكن األح��وط وال يترك االحتياط الفحص إن أراد أن يأتي بغير التمتع
ّ
وبعض الروايات تشهد بتقديم التمتع مطلقاً فالحديث «من حج فليتمتع»
وقوله « :ما نعلم حجاً غير المتعة».

وهناك ع� ّ�دة رواي��ات بتبديل المفرد بالتمتع ومنها خبر ابن شعيب

قلت ألبي عبد اهلل قول اهلل

{ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ} يكفي الرجل

إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال« :كذلك أمر

رسول اهلل  أصحابه»(((.
((( الوسائل ب 5العمرة.
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ال:
وفي العروة استظهر حكم التمتع عند
ّ
الشك قائ ً
(ال يبعد القول بأنّه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتع
أن
ألن غيره معلّق على عنوان الحاضر وهو مشكوك فيكون كما لو في ّ
ّ
ألن القصر معلّق على السفر
المسافة ثمانية فراسخ أو ال فإنّه يصلي تماماً ّ
وهو مشكوك).

إن كلاّ ً من التمتع وقسميه معلّق على عنوان خاص،
هذا ورد عليهّ :
وإذا كان له حالة سابقة فإنّه يستصحبها ،والتنظير بصالة القصر غير تام

الشك بالمسافة دون ما نحن فيه.
إذ فيه
ّ

وأم��ا الحج البدل من
مكحمكحك حما ذكر بالنسبة إلى حجة اإلس�لامّ ،
وأما حج النذر فإنّه إذا كان مطلقاً جاز فيه
حج فاسد فهو تابع الفاسدّ ،
كلّ أنواع الحج ،وكذا المستحب واألفضل للجميع اختيار التمتع.
مكحمكحك حمن كان له وطنان عمل بحسب أكثرهما سكناً لصحيحة

زرارة عن أبي جعفر
له» فقلت ألبي جعفر  :أرأي��ت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة
فقال « :فلينظر أيهما الغالب فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من ّ
كل منهما
«من أقام بمكة سنتين هو من أهل مكة وال متعة

تخير بين الوظيفتين وإن كان األفضل اختيار التمتع وإن كان مستطيعاً من

أحدهما دون اآلخر لزمه فرض وطن االستطاعة»(((.

مكحمكحك حمن ك��ان من أه��ل مكة وخ��رج إل��ى بعض األمصار ورجع

في أشهر الحج فاألفضل أن يحرم من أحد المواقيت بنية التمتع ،لعدة

الرحمن عن أبي عبد اهلل  عن رجل من أهل
صحاح وردت منها لعبد
ٰ

ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت
مكة يخرج إلى بعض األمصار ّ

((( الوسائل ب 9ح 1أقسام الحج.
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أن ٰذلك ليس له لو فعل وكان اإلهالل
إلى أن يتمتع؟ قال « :ما أزعم ّ

أحب إلي».
ّ

ألن
يعني اإله�ل�ال ب��إح��رام ح��ج اإلف���راد واألس��ل��وب واض���ح التقية ّ
وأن التمتع هو المفضل اختيارا ً فكلّ ما يعارض ٰذلك
اإلمام  ال يزعم ّ
يدلّ على حالة غير طبيعية كيف ال وأشهر ممنوعات عمر هو متعة الحج.

أن الحج المسؤول عنه هو
أحب إلي» قرينة ّ
ثم ّ
إن قوله « :اإلهالل ّ
ّ

أحب وال أفضل.
المستحب ال يكون غير التمتع
أن
ألن المعلوم ّ
الواجب ّ
ّ
ّ

مكحمكحك حاآلفاقي إذا صار مقيماً في مكة فإن كان بعد استطاعته وهو

في الخارج فحكمه التمتع واإلقامة سواء بنية التوطن أم ال وبنية سنتين أو

سنين أو لم يكن بتلك المدة.

وأما إذا استطاع بعد إقامته بمكة انقلب فرضه إلى اإلفراد أو القران
ّ
واألحاديث تحدد سنتين لإلقامة ح ّتى ينقلب فرضه لإلفراد ومنها صحيح
بن يزيد عن الصادق « :المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين

فإذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتع»(((.

مكحمكحك حاالستطاعة مأخوذ في مفهومها المكان والزمان واألحوال

مر فهي غير مقيدة بالوطن القديم كالعراق وال بالجديد كمكة وإنّما
كما ّ
مرتبطة بأشهر الحج وحين يريد أن ينتقل إلى مكة ألداء المناسك أين
يكون وهل يكفي الزمان من مكانه حين ذاك للمجيء واإلتيان بكامل

المناسك وهل ظرفه وحاله حينذاك ومكانه ذاك يساعد من حيث الصحة

وراحة البدن وتحصيل جواز السفر وأوراق التنقالت وغيرها وغيرها.

((( الوسائل ب 8 9و 9و 3و 7أقسام الحج.
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ال فاالستطاعة تحكم عليه من
فلو كان في ٰذلك الحين في باكستان مث ً

هناك وال يربط باستطاعة أهل مكة بحجة أنّه صار من أهل مكة من سنتين

ال.
وال مناطه االستطاعة من العراق لكونه شخص عراقي حالياً وسابقاً مث ً

مكحمكحك حالمكي إذا نأى وسكن في المدن بعد مسافة 90كيلو متر

يجب عليه التمتع بمجرد الحكم له بوطنية البلدة الجديدة.

فهذا راجع إلى أحكام فصل صالة المسافر وما ثبت هناك وقد قال

في العروة أن ال يعتبر التوطن ما لم ينو التأبيد ويقيم مدة ح ّتى يصدق

عليه المواطن.

ثم إذا
وقد قلنا بعدم شرط نية التأبيد ويكفي أن ينوي مدة طويلة ّ
ٍ
فإن المكي إذا اتخذ وطناً بهذه الصورة
خرج لم ينو اإلع��راض
وحينئذ ّ
إما قد أعرض عن مكة فحسابه
وبقي فيه شهورا ً بنية اإلقامة الطويلة فإنّه ّ

مر
حساب اآلف��اق��ي ّ
وأم���ا ل��م يعرض فحكمه حكم م��ن ل��ه وط��ن��ان وق��د ّ
تفصيله قريباً.
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 .32فصل صورة حج وعمرة التمتع إجماالً
مكحمكحك حيجب أن يحرم الحاج اآلفاقي من أحد المواقيت الستة

اآلت��ي ذكرها لعمرة التمتع وقد جمع الشيخ البهائي

والعمرة في أبيات فقال:

أعمال الحج

(أط�����ر س���ت ل��ل��ع��م��رة اج���ع���ل نهج
أوو أرن����ح����ط رس���ط���ر م��ر ل��ح��ج)

فأعمال العمرة خمسة:
أ  -إحرام من أحد المواقيت.
ط  -طواف :بالكعبة سبعة أشواط لعمرة التمتع.
ر  -ركعتا الطواف :عند مقام إبراهيم .

س  -سعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.
ت  -تقصير لإلحالل من إحرام العمرة.
ال :كما قال البهائي (رح)
وأعمال حج التمتع  14عم ً
أ  -إح���رام م��ن مكة وه��و رك��ن ث� ّ�م ي��رح��ل ي��وم الثامن أو التاسع
إلى عرفة.
و  -وقوف في عرفة من ظهر عرفة إلى ليلة العيد وهو ركن.
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و  -وقوف في المشعر في ليلة العيد إلى ما بعد الفجر وهو ركن.
أ  -إفاضة من المشعر إلى منى صبح العيد.
ر  -رمي جمرة العقبة في منى.
ن  -نحر الهدي للحج في منى.
ح  -حلق أو تقصير في منى.
ال.
ط  -التوجه إلى مكة لطواف الزيارة وهو ركن سبعة أشواط نهارا ً أو لي ً
ر  -ركعتي طواف الحج خلف مقام ابراهيم (ع).
س  -سعي بين الصفا والمروة للحج وهو ركن.
ط  -طواف النساء لتحليلها على الرجال سبعة أشواط.
ر  -ركعتي طواف النساء.
م  -مبيت في منى في ليلة  11و 12وربما يبقى ليلة  13من ذي الحجة.
ر  -رمي الجمرات الثالث في يوم  11و 12وإذا بقي في يوم .13
مكحمكحك حتزيد عمرة اإلف���راد وال��ق��ران على التمتع ب��ط��واف النساء

وصالة الطواف.

ورمزها يكون (أطرست طر عمرة في النهج).
ويزيد عمرة القران نحر أو ذبح بعد أعمالها في مكة ،وينقص حج
اإلفراد الذبيحة فال يذبح فيه هدياً ،فيكون شطره (أوو ار ٍ
حط رسطر مر

لحج) وحج القران مثل التمتع يصحب معه هدياً يذبحه في منى بعد رمي

العقبة وقبل الحلق.

مكحمكحك حاآليات التي تشير لذلك كثيرة وهذه منها:
وهذه آيات الحج والعمرة:
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1ـ {ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ} إن سعى فوق الواجب لتعليم الغير استناب

ولكن الفقهاء أشكلوا فيه.
ال
أن لسعي هو مستحب مستق ً
عن الغير أو ّ
ّ
2ـ {ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}(((.
3ـ {ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ}(((.
4ـ {ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ}.

5ـ {ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} أي من المشعر إلى منى.

6ـ {ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ} في منى في يوم 10ـ  12أو .13
7ـ {ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ}  11و{ 12ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ

ﭦ} فمن اتقى الطيب والنساء جاز له أن ينفر في يوم  12من منى إلى

مكة ومن لم يتق وجب عليه أن يبيت ليلة  13ويرمي في نهارها وينفر

النفر الثاني.

8ـ {ﭱﭲﭳ}((( يعني الحج واألصغر يعني العمرة يوم الحج يعني

من  13 -10من ذي الحجة.
((( سورة البقرة :اآلية .158
((( سورة البقرة :اآلية .189
((( سورة التوبة :اآلية .3
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ألن الناس يبكون
9ـ {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}((( سميت بكة ّ
فيها أي يتدافعون من كثرتهم.
10ـ {ﮡ ﮢ ﮣ} عالمات للرحمة واضحات ومنها {ﮤ ﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ}(((.

11ـ {ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ}(((.

إن مكة ال يجري فيها في أصل الشرع حكم ملكية الناس لبيوتها
ّ
فالمفروض أن يبيحوها للحجاج والزوار وال مانع أن يأخذوا بعض األجرة
فإن الناس سواء منهم المقيم والمواطن والبادي
ال أن يأخذوا أجرة باهظة ّ

الطارئ عليها.

12ـ {ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}(((.
(أيها ال ّناس
ثم ناد على الكعبة ّ
طهر البيت بعد بنائه وهيئه للقادمين ّ
هلم الحج) فسمعه كلّ الخلق إلى يوم القيامة وج��اؤوا ملبين للمنادي

بأمر اهلل (لبيك اللهم لبيك) يجيئون راجلين وبعضهم على الحيوانات

المتعبة الضامرة من مكان بعيد.

((( سورة آل عمران :اآلية .96
((( سورة آل عمران :اآلية .97
((( سورة الحج :اآلية .25
((( سورة الحج :اآلية 26ـ .27
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13ـ {ﮖ ﮗ ﮘ} من أداء المناسك ومن التجارات وزيادة

األموال ومن التعارف بين مختلف الشعوب اإلسالمية {ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} يذبحونها في منى
{ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ}

أوساخ أبدانهم من الدماء والغبار.

يغتسلوا

14ـ {ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} وهي الجمال تنحر في منى

بعد الرمي {ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ} فالهدي يؤكل بعضه وبعضه

يطعم للصديق القانع وبعضه للفقير الذي يعتريك حين الذباحة.
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 .33فصل الجامع بين التمتعي واإلفرادي والقراني
مكحمكحك حهناكأحكامعديدةيشتركفيهاكلّ أقسامالحجبعدما ّبينابعضالفروق

بينها في خاتمة الحج عن الميت ومن الجوامع:

1ـ يجب على كلّ مجاور لمكّ ة كما يجب على النائي الحج والعمرة

وفرقهما بالوصل والفصل.

2ـ لكلّ إحرام مواضع معينة وال يجوز اإلحرام في غير ميقات.
ومنها الخارجية ومنها حدود الحرم ومنها مكة المكرمة.
3ـ محرمات اإلحرام ومستحباته ومكروهاته لكلهم.
4ـ ختم الحج بطواف النساء وختم العمرة المفردة به كذلك.
5ـ لكلّ عمرة طواف وصالة وسعي وتقصير بعد اإلحرام.
6ـ لكلّ حج الموقفان وأعمال منى من الرمي والحلق.
7ـ التمتع يعدل إليه اختيارا ً وال يعدل عنه إال اضطرارا ً كما سيأتي.
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 .34فصل شروط حج التمتع
مكحمكحك حيشترط في ك��لّ عبادة ومنها الحج والعمرة وأجزائهما:

األول النية :وهي شيئان القصد للفعل ونية التقرب به إلى اهلل تعالى.

فتجب النية في أول اإلحرام فلو لم يتقرب إلى اهلل فهو باطل ولو نوى

وقصد شيئاً آخر فهو باطل .الثاني :إن يعني ان االحرام للحج وللعمرة
ومن اي قسم منهما.
نعم لو قصد العمرة المفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها ويقلبها

إلى تمتعية سواء كان العدول باألثناء أو بعد اإلكمال.

وه��ذه بعض األحاديث باإلضافة إلى ما مر بعض األحاديث موثقة

سماعة عن الصادق « :من حج معتمراً في شوال ومن نيته أن يعتمر ورجع

ألن أشهر الحج شوال
إلى بالده فالبأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع ّ

فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة.(((»...
وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر ّ

وعنه « :من دخل مكة معتمراً مفرداً للحج فيقضي عمرته كان له ٰذلك

وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة» قال « :وليس تكون متعة
إال في أشهر الحج»(((.

((( الوسائل ب ...7العمرة.
((( الوسائل ب 22ح 6أقسام الحج.
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وعنه « :من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هالل ذي الحجة فليس له أن

يخرج ح ّتى يحج مع ال ّناس»(((.

ومرسل موسى قال( :من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع).

وابنسنان(أنّهسألأبيعبداهللعنالمملوكيكونفيالظهريرعىوهويرضى

ثميخرج؟فقال«:إنكاناعتمرفيذيالقعدةفحسنوإنكانفيذيالحجة
أنيعتمر ّ

فال يصلح إال الحج»(((.

وقال

في خبر ابن حفص« :ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها

إلى أهله ولك ّنه يحتبس بمكة ح ّتى يقضي حجة ألنّه إنّما أحرم لذلك»(((.

مما يدلّ على شدة االستحباب لتبديل المفرد إلى عمرة وحج التمتع.
ّ

الثاني أن يكون الحج ف��ي وقته المعلوم وع��م��رة التمتع قبله في

سنة واحدة:

مكحمكحك حال تصح عمرة التمتع إال في أشهر الحج وقبل الحج ونفس

يؤدي الحج
عام الحج ال يفصل بينهما وإنّما يحبس المعتمر نفسه ح ّتى ّ
فال يخرج إال أن يرجع ويؤدي الحج ،وإذا قصد بالعمرة التمتع فإن كانت

واجبة فال يجوز اإلعراض عنها وإن كانت مستحبة يجوز العدول بها إلى

المفردة بزيادة طواف النساء وصالته كما فعل اإلمام الحسين .

مكحمكحك حإذا نوى عمرة التمتع أو الحج في غير أشهر الحج لجهله

بالحكم أو بالوقت أي أنّه ال يعرف أشهر الحج ،فعليه أن يعدل بها إلى

((( الوسائل ب ...7العمرة.
((( نفس المصدر السابق.
((( نفس المصدر السابق.
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عمرة مفردة لخبر األحول عن أبي عبد اهلل  :في رجل فرض الحج في

غير أشهر الحج قال« :يجعلها عمرة».

أي
مكحمكحك حإذا دخل مكة محرماً بعمرة التمتع يجوز الخروج إلى ّ
مكان شاء ما دام يعلم بقدرته على الرجوع وأداء المناسك في وقتها وما

لم يعلم فال يجوز وكما في صحيح حماد( :من دخل مكة متمتعاً في
أشهر الحج لم يكن له أن يخرج ح ّتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة

إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً
بالحج فال يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرماً ولم يقرب
البيت ح ّتى يخرج مع ال ّناس إلى منى على إحرامه وإن شاء وجهه ٰذلك
إلى منى قلت :فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام

ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرماً أو
ّ
(((
بغير إحرام. )...
وصحيح الحلبي :الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى

أحب أن يخرج إال محرماً وال
الطائف قال « :يهل بالحج من مكة وما
ّ

يتجاوز الطائف أنّها قريبة من مكة»(((.

أن الخروج إلى الطائف في الوسائل القديمة يعادل بالطائرة
ومعلوم ّ
أن المناط عدم
مث ً
ال الخروج إل��ى أمريكا أو أبعد والمناط الظاهر لي ّ

أن المناط عدم فوات الحج
فوات الحج عليه وهذه شواهد مصرحة على ّ

كمرسل الصدوق( :إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع
فليس له ٰذلك ألنّه مرتبط بالحج ح ّتى يقبضه إال أن يعلم أنّه ال يفوته
الحج) .ونحوه الرضوي.

((( الوسائل ب 22ح 7أقسام الحج.
((( الوسائل ب 22ح 12أقسام الحج.
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وفي مرسل أبان( :وال يتجاوز إال على قدر ما ال تفوته عرفة).
التحركمنمكةبعددخولهاللعمرةالتمتعإنعلمأو
مكحمكحك حالخالصة:واليجوز ّ

ظن بأنّه بخروجه سوف يفوته اإلحرام من مكة والموقف في عرفة.

ظن ظناً معتبرا ً بعدم فوات شيء من المناسك فال
وثانياً :إذا علم أو ّ
يخرج ح ّتى أن يحرم للحج ح ّتى إذا حدث شيء طارئ عطله يذهب من

موقعه في الخارج إلى عرفة رأساً.

أن األح��وط أن ال يتجاوز
وثالثاً :مع العلم بعدم تعطله لو خ��رج ّ
المدينة المنورة أو الطائف والطائف مروي باإلجازة بحال االطمئنان كما
مر ،وليكن يقظاً مهتماً لئال تحصل له المفاجئات التي تعطله كما يقول

الشاعر( :فاألمر يحدث بعده األمر).

ورابعاً :إذا خرج في أثناء العمرة يعني لم يحل إحرامها وبقي أكثر
من شهر في الخارج فال يجدد إحراماً لدخول مكة ثانياً ألنّه محرم ،إال

أنّه يجب عليه إعادة الطواف وما بعده عند العود لعدم جواز التأخير بين
األعمال بمقدار شهر كما سيأتي ،وإذا أكمل العمرة بالتقصير والتحليل

ثم خرج بإحرامه ،فكذلك ال يحدث إحراماً عند الدخول
وأحرم للحج ّ
ال وجاء
ثانياً ول��و بعد شهر ،وإذا أكمل العمرة وتحلل وخ��رج متحل ً

بنفس الشهر فال يحدث إحراماً جديدا ً أيضاً وإنّما يدخل مكة ويحرم
لحج التمتع.

ال وبقي أكثر من شهر في الخارج فال يدخل إال
وإذا خ��رج متحل ً
بإحرام جديد بعمرة التمتع وهذه العمرة التي تتصل بالحج ويعتبر العمرة
يضر كونها بال طواف نساء وال صالته لتعقبها بإحرام
السابقة إفرادية وال
ّ
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فإن
آخر وإن شاء أن يطوف للنساء أيضاً احتياطاً استحبابياً ليطمئن قلبه ّ
يضر في أثناء اإلحرامات أو حال التحلل.
الطواف يسقط الشكوك وال
ّ
مكحمكحك حيجوز بال إشكال أن ي��ؤدي زيد عمرة مفردة عن شخص

وحج إفراد عن آخر أو عمرة قران عن شخص وقران حج عن آخر.

والظاهر جواز ٰذلك أيضاً في عمرة وحج التمتع فالعمرة من واحد
والحج عن آخر كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر

سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال« :نعم المتعة له والحج عن أبيه».

ومثله خبر الحرث عن أب��ي عبد اهلل  :في رج��ل تمتع عن أمه

وأهل بحجة عن أبيه؟ قال « :إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه
ّ
شيء ألنّه إنّما تمتع عن أمه
وأهل عن أبيه»(((.

مكحمكحك حيتخرج عن ٰهذه الروايات أمور كثيرة نشير لبعضها:
أ  -زيد وأحمد إخوان من األبوين زيد يأتي بعمرة التمتع عن أبيه

وحج التمتع عن أمه وأحمد بالعكس.

ب  -زيد يأتي بعمرة مفردة وحج إفرادي وينويهما عن أبيه وأحمد

ألن العمرة كانت في
يزيد عليها ذبيحة ناوياً بهما عمرة وحج تمتع عنه ّ
أشهر وفي نفس العام وقبل الحج فهي صالحة أن تنوى تمتعاً.
ج  -زيد يعتمر عن أبيه وأحمد يحج عنه.
ولكن إن ن��وى زي��د عمرة تمتع ل��زم أن يحج بعدها ول��و عن نفسه

أو عن آخر وأحمد إن نوى حج تمتع لزم أن يأتي قبله بعمرة مشروطة

بشروط عمرة التمتع عن نفسه أو عن آخر.

((( الوسائل...
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 .35فصل تسامحات ثابتة في الحج والعمرة
مكحمكحك حرأينا في فقه العمرة والحج أم��ورا ً كثيرة مروية وثابتة في
الفتاوى إجماعاً أو إفرادا ً قد سقطت عندها المناطات والقواعد التي التزم
بها الفقهاء أيدهم اهلل تعالى.

إن المعتمر أو الحاج بمجرد أن يحرم ويدخل الحرم إذا مات أجزأ
1ـ ّ

عمله وسقط عنه أعمال الحج والعمرة.

2ـ النائب أكثر من ٰذلك فإنّه بمجرد أن يسافر بنية النيابة قد أجزأ عن

المنوب عنه.

3ـ إذا عصى النائب ولم يقم بالنيابة وكانت له حجة أخذ المستنيب

حجته وسقط عنه الواجب.

4ـ العمرة عن واحد والحج عن آخر.
5ـ يتخذ الشخص نائباً لعمرته وآخر لحجه.
6ـ يجوز في الحج والعمرة كما يجوز في الصالة والصوم المستحبة

عن أكثر من واحد سواء بعنوان النيابة أو إهداء الثواب.
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7ـ النائب يسافر إلى الحج بمال المنيب ووعده إنّها حجة عن المنيب

لك ّنه نسياناً أو عصياناً ينويها عن نفسه وقد أجاب اإلمام
صاحب المال(((.

أنّها عن

يصح عمله
ال على آخر خالف الترتيب
8ـ في أعمال منى يقدم عم ً
ّ
كما سيأتي.
9ـ في نسيانه طواف النساء وصالته يرجع إليه أو يرسل نائباً ولو بعد

سنة أو سنين.

10ـ عن العامي لو استبصر صح حجه وعمرته مع أنّه لم يطف للنساء

واألحوط أداؤه على األقل إذا لم يعد الحج والعمرة.

11ـ العدول بالعمرة والحج من النفس إلى الغير وبالعكس من التمتع

إلى اإلفراد وبالعكس ولو بعد العمل بشرط كمال شروط المعدول إليه.

12ـ جواز تقديم الطوافين قبل الموقفين بالحج المفرد أو القران مطلقاً
وفي التمتعي اضطراراً.
13ـ إجازة اإلحرام لمحاذاة الميقات ولو بعيداً.
14ـ ج��واز إح��رام العمرة قبل الميقات بالنذر أو إلدراك عمرة رجب

كما سيأتي.

15ـ العامي المخالف يطوف طواف ال��وداع فيحسب له طواف النساء

وتحل له النساء.

ال أو نسياناً.
16ـ صحة الحج والعمرة مع ترك اإلحرام جه ً

((( الوسائل ب 22من أبواب النيابة.
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17ـ ويصح اإلح���رام بالنية والتلبية ول��و ب��دون ن��زع المخيط وعدم

لبس اإلحرام ولكنه عليه كفارات المخيط.

وأدى العمرة ح ّتى أح��لّ ث� ّ�م خرج
مكحمكحك حإذا أح��رم ودخ��ل مكة ّ
من مكة ولم يخرج من الحرم فال يعيد إحرامه ولو كان الخروج أكثر

من شهر.

وأما إذا خرج عن الحرم أيضاً فإن رجع قبل انقضاء الشهر من وقت
ّ
وأم��ا إذا رجع بعد أكثر من شهر وجب إعادة
خروجه فال إح��رام عليه ّ

اإلحرام للدخول.

وحساب الشهر من حين الخروج خالفاً للعروة إذ حكم الحساب
ال ودخل
من حين اإلحرام األول وال وجه له فلو أحرم في أول شوال مث ً

يسمى
مكة للعمرة إل��ى  25ش��وال وخ��رج ث� ّ�م رج��ع بعد ستة أي��ام فهل
ّ
خروجه شهر؟! الصحيح كال.
أن الشهر هو الهاللي العام وهو ثالثين يوماً ألصالة
مكحمكحك حالظاهر ّ

عدم االرتباط بالهالل الخاص وهو 29يوماً.

ولو عصى ودخل بدون إحرام آخر فال تبطل عمرته السابقة ،وحكم

وجوب اإلحرام مطلق للحجاج وغيرهم فكل من خرج من الحرم وغاب

عنه أكثر من شهر وجب اإلح��رام عند العود إليه سواء من أهل مكة أو

ثم رجع ،ويجوز مطلقاً عند الدخول اإلحرام
ّ
ثم خرج ّ
ممن دخل للعمرة ّ

للدخول ولو كان قد غاب يوماً واح��دا ً واإلح��رام األخير الذي يعتمر فيه
ويؤدي الطواف والصالة والسعي والتقصير هو الذي يعتبر عمرة التمتع

الذي يتصل بالحج.

مكحمكحك حمسائل العدول:
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ال جاز له أن يأتي
من لم يجب عليه العمرة وال الحج ألدائهما قب ً
ال  -من أهل اآلفاق ،كما يجوز العدول إلى اإلفراد
باإلفرادي ولو كان أو ً

ولو بعد انتهاء العمرة.

ثانياً  -إذا أحرم للعمرة ثم رأى الوقت قد ضاق سواء دخل مكة أم لم

حج التمتع إلى إفراد
يدخل يتوجه إلى عرفة ح ّتى يدرك موقفها وانقلب ّ
ويسقط عنه الهدى ويعتمر عمرة مفردة بعد الحج.
مكحمكحك حاختلفت ال��رواي��ات والفتاوى في الوقت ال��ذي يجب أن

يترك العمرة ويتوجه إلى عرفة ح ّتى يدرك موقف عرفة ،ومن نافلة القول

أن ال��رواي��ات تؤ ّكد بعد إح��رام الحج في مكة إل��ى االن��ص��راف إل��ى منى
ّ
أن فيه فوائد
والمبيت منى وهو أمر مستحب قبل موقف عرفة ومعلوم ّ
غير االستحباب أيضاً منها ليعرف الحجاج خيمتهم وموضع إفاضتهم
وح ّتى ال يضيعوا ي��وم يفيضون من المشعر وه��و غالب كما رأينا في

حجنا المتكرر.

كما يتعرفون على الطرقات التي سيبقون فيها ويسلكونها في أربعة

أيام ،ويتعرفون على الجمرات ومسجد الخيف الذي هو مسجد األنبياء
أن كثيرا ً من الحجاج يتأخرون فالالزم
واألولياء ( ،)وغير ٰذلك كما ّ

على القوافل أن تتأخر في الطريق أي في منى ح ّتى تؤ ّكد حجاجها
لئال يضيعوا في موقف عرفة حيث الجموع الكبيرة وتضيع عليه العبادة

وينشغل عن الدعاء.

مكحمكحك حوعلى كلّ فالروايات بعضها:

ليلة عرفة عن أبي عبد اهلل  :في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة

ثم يحرم ويأتي منى؟ فقال« :البأس»(((.
ثم يحل ّ
فيطوف ويسعى ّ
((( الوسائل ب 20ح 1أقسام الحج.
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وعن محمد بن ميمون قال :قدم أبو الحسن

ثم أحرم بالحج وخرج(((.
فطاف وأحل وأتى جواريه ّ

متمتعاً ليلة عرفة

وأب��ي بصير ق��ال :قلت ألب��ي عبد اهلل  :ال��م��رأة تجيء متمتعة

فتصمت قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ف��ق��ال« :إن
ّ
وتحل من إحرامها وتلحق ال ّناس
كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت
بمنى فلتفعل»(((.

األهمية إلدراك ال ّناس في عرفة قال :كتبت
ومحمد بن مسرور يثبت
ّ
إلى أبي الحسن الثالث  ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج

وافى غداة عرفة وخرج ال ّناس من منى إلى عرفات...

فوقع

ساعة «يدخل مكة إن شاء اهلل يطوف ويصلي ركعتين ويسعى

ويقصر ويحرم بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع اإلمام»(((.

ألن االعتمار عند
والظاهر أن يقصد إدراك آخر موقف عرفة وذلك ّ
ثم يحرم والطريق يزيد على
الصبح والعمرة ال يقل عن ثالث ساعات ّ

ثم يخرج
أربع ساعات فهذه سبع ساعات فيصل إلى عرفة عصرا ً ويقف ّ
مع إم��ام الحاج إلى المشعر ويشير الحديث بذلك بقوله (ويفيض مع
اإلمام) يعني إلى المشعر.

أه��ل بالحج والعمرة
والحلبي سألت أب��ا عبد اهلل  ع��ن رج��ل ّ
ثم قدم مكة وال ّناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا
جميعاً ّ

((( الوسائل ب 20ح 2أقسام الحج.
((( الوسائل ب 20ح 3أقسام الحج.
((( الوسائل ب 20ح 6أقسام الحج.
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أتم حجه صنع كما صنعت
والمروة أن يفوته الموقف؟ قال« :يدع العمرة فإذا ّ
عايشة وال هدى عليه»(((يعني يؤدي عمرة مفردة.

وبعض ال��رواي��ات تربط قلب النية إل��ى الحج ب��ف��وات ي��وم التروية
أن ٰذل��ك احتياطاً إلرتباط
أو
بأهمية إدراك ال � ّن��اس بمنى ويظهر ل��ي ّ
ّ

ال ّناس بقوافلهم.

أن موقف عرفة يجب أن يقفه وتترك العمرة
والفتوى القريبة هو ّ
إلدراك أول الموقف على األفضل ويجوز أن يقدم العمرة ما دام لم يفت

ثم يفيض مع
الوقت كله ،يعني أن يأتي إلى عرفة في آخر نهارها وينوي ّ

ال ّناس المشعر الحرام.

مكحمكحك حورد في خبر الميثمي عن أبي عبد اهلل  يقول« :ال بأس

للمتمتع أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين»(((.

وصحيح جميل عنه

قال« :المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من

يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر»(((.

وصحيحة ابن عمار :رجل أدرك اإلمام وهو بجمع؟ فقال« :إن ظن أنه

يأتي عرفات فيقف بها قلي ً
ثم يدرك جمعاً قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن
ال ّ

تم حجه».
أنّه ال يأتيها ح ّتى يفيض ال ّناس من جمع فال يأتها وليقم بجمع فقد ّ

هذه األخبار تكتفي بأحد الموقفين والمهم فيها أن ال يفوت الموقفان

صح الحج ،ولكن ال يجوز أن يتعمر الحاج
معاً وإن لم يفت الموقفان قد ّ

((( الوسائل ب 21ح 6أقسام الحج.
((( الوسائل ب 20ح 5أقسام الحج.
((( ؟؟؟
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لتفويت أحد الموقفين اختيارا ً ولو من أجل أداء العمرة كما في األخبار
الكثيرة ومنها بعض ما ذكرناها.
مكحمكحك حإذا ع��دل عن إح��رام العمرة إل��ى حج اإلف���راد وج��ب أداء

ألن كلّ مكلّف عليه أن يحج ويعتمر نعم لو كان قد اعتمر
العمرة بعده ّ
ال فال يجب عمرة أخرى.
قب ً
أول اإلحرام فيما
ثم ّ
إن العدول االضطراري في الواجب إذا كان في ّ
ّ
علم عدم إدراك الموقفين يجوز العدول في أول إحرامه فيذهب من هناك

إلى عرفة وال يحتاج أن يدخل مكة.

وكذلك في غير الواجب يجوز له أن يعدل إلى اإلفراد من أول إحرامه

إذا أحرم لعمرة التمتع.

ثم تهاون ولم يؤدها ح ّتى ضاق
مكحمكحك حلو أحرم للعمرة التمتعية ّ
الوقت عن الموقف وجب العدول إلى اإلفراد وصح منه ولك ّنه آثم إذا كان
التمتع واجباً عليه ،كالصائم لم يغتسل من الجنابة ح ّتى ضاق الوقت عن

الغسل فيتيمم قبل الفجر ليصح صومه.
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 .36فصل ال إحرامان في وقت واحد
مكحمكحك حال يجوز وال يصح أن يحرم الشخص لشيء في حال كونه

محرماً آلخر ح ّتى يكمل األول نعم قلنا بجواز العدول وجواز التعيين بعد

اإلطالق ،كإحرام أمير المؤمنين مطلقاً للدخول ولما دخل مكة والتقى
الرسول عين إحرامه لحج القران.
ثم
مكحمكحك حلو أكمل المعتمر عمرة التمتع ولم يقصر سهوا ً أو جه ً
ال ّ
أحرم بالحج صح إحرامه الثاني وكملت عمرته ويستحب أن يذبح شاة،

ولو فعل عالماً عامدا ً بطلت عمرته ،كما في خبر ابن فضيل :سألته عن

ثم أهل بالحج قبل أن يقصر؟ قال« :بطلت متعته هي
رجل متمتع طاف ّ
حجة مبتولة»(((.
يعني ظاهرا ً أنّه انقلب حجه إفرادياً فليس عليه ذبيحة ويأتي بالعمرة

بعد الحج وفي كفايته عن اآلفاقي إشكال.

وأبي بصير عن أبي عبد اهلل

ثم لبى
قال« :المتمتع إذا طاف وسعى ّ

بالحج قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس عليه متعة»(((.

((( ؟؟؟ الوسائل أقسام الحج
((( ؟؟؟ الوسائل أقسام الحج.
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مكحمكحك حلو أحرم بالحج بعد إحرام العمرة التمتعية وقبل الطواف

ال
أو لم يكمله أو قبل الصالة أو قبل السعي أو في أثنائه سهوا ً أو جه ً
أو نسياناً.
فالظاهر عدم سالمة متعته وانقلب حجه إفرادياً وفي صورة السهو
والجهل له أن يكتفي به عن حج اإلسالم وعمرته بعد الحج عن عمرة

اإلس�ل�ام وإن تعمد استخفافاً فليس ل��ه أن يكتفي ب��ه وعليه اإلع��ادة
في السنوات المقبلة إن ك��ان واجباً عليه إسالمياً على األح��وط إن لم

يكن أقوى.

ثالثاً  -من أسباب العدول عن التمتع إلى اإلفراد الحيض والنفاس:
مكحمكحك حإذا حاضت الحاجة أو نفست في عمرتها فله صور:
ثم
األول���ى :حاضت قبل اإلح��م��رام أو بعده في ال��ط��واف أو قبلهّ ،
الشك أنّها تطوف وتصلي
طهرت قبل خروج القافلة إلى موقف عرفة
ّ

وتسعى وتقصر وتحرم لحج التمتع ألنّها أتمت عمرتها قبله.

الثانية :حاضت بعد الطواف والصالة وقبل السعي أو أثنائه.
ألن السعي ال يشترط فيه الطهارة وقد
ال ضير عليها تكمل السعي ّ
تمت عمرتها كذلك الثالثة حاضت بعد الطواف وقبل أداء الصالة تركت
الصالة تركت الصالة وانما تسعى وتقصر وقد تمت عمرتها وتقضي
الصالة بعد أعمال منى حين تأتي للطواف والسعي كما عن أبي الصباح

الكناني قال :سألت أبا عبد اهلل

عن امرأة طافت بالبيت في حج أو

ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين قال« :إذا طهرت فلتصل ركعتين
عمرة ّ
عند مقام إبراهيم  وقد قضت طوافها»(((.
((( الوسائل ب 88الطواف.
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الرابعة :حاضت بعد النصف من الطواف أي أتمت الشوط الرابع فإنّها
ثم تقصر وقد تمت عمرتها وبعد الموقفين
تترك المطاف وتذهب للسعي ّ

وأعمال المنى الثالثة حين تأتي لطواف الحج تكمل ثالثة أشواط العمرة

ثم تطوف للحج.
وتصلي أو ً
ال ّ

الخامسة :إذا حاضت قبل اإلحرام أو بعده قبل الطواف أو في أثنائه

قبل بلوغ نصفه في ٰهذه اختلفوا على أقوال وأنت تعلم أنّا ال نهتم بنقل

ال وإنّما ندور حول األدلّة وما دلّت فهذه األحاديث:
األقوال إال قلي ً

ثم تحرم لحج التمتع وتقضي
أ  -تقدم السعي والتقصير وتتحلل ّ
طواف العمرة وصالته بعد الموقفين ومن وقبل طواف الحج.
وهذا الحديث عن ابن صبيح وابن الحجاج وابن رئاب وابن صالح

عن أبي عبد اهلل

ثم حاضت تقيم
قال« :المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ّ

ثم
ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ّ
خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت لعمرتها

ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ٰذلك فقد أحلت من
ثم طافت طواف للحج ّ
ّ
كل شيء يحل منه المحرم إال فراش زوجها فإذا طافت طواف آخر ّ
ّ
حل لها

فراش زوجها»(((.

وأب��ي بصير عن أب��ي عبد اهلل

ق��ال« :إذا حاضت المرأة وهي في

الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ٰذلك الموضع
فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته فإن هي قطعت
طوافها في ّ
أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله»(((.

((( الوسائل ب 84ح 1الطواف.
((( الوسائل ب 85ح 1الطواف.
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ب  -تعرض عن عمرة التمتع وتعدل بإحرامها إلى نية حجة اإلفراد.
مكحمكحك حرويت روايات عديدة بأن إذا حاضت المرأة قبل الطواف أو فيه قبل

بلوغالنصفتركتالعمرةوعدلتبإحرامهاإلىحجاإلفرادوتسقطعنهافريضةالهدي

وتعتمر بعد الحج العمرة المفردة وهذا القول هو المشهور واألكثر.

مثل صحيح ابن إسحاق عنه « :وإن هي لم تطف إال ثالثة أشواط

فلتستأنف الحج فإن أقام عليها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى
التنعيم فلتعتمر»(((.

وصحيح جميل :سألت أبا عبد اهلل  عن المرأة الحائض إذا قدمت

ثم تقيم
مكة يوم التروية قال « :تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ّ
ح ّتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة»(((.

أن الحاجة مخيرة بين
مكحمكحك حم��ن ال��رواي��ات ال��م��ذك��ورة نعرف ّ
العدول إلى حج اإلفراد وبين ترك طواف العمرة وصالته وتسعى وتقصر

ولكن األفضل التفصيل
ثم تقضي الطواف والصالة بعد الموقفين ومنى،
ّ
ّ

ال��وارد وق��د أفتى بعضهم بحسبه وه��و إذا حاضت بعد اإلح��رام قدمت

السعي وتمت عمرتها التمتع وإن أحرمت وهي حائض وتعلم بأنّها ال
تطهر قبل الموقف أحرمت لحج اإلفراد وليس للعمرة.
كما عن أب��ي بصير ق��ال :سألت أب��ا عبد اهلل  :يقول في المرأة

ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم
المتمتعة «إذا أحرمت وهي طاهر ّ
ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها وإن هي أحرمت وهي
تطف ح ّتى تطهر ّ
حائض لم تسع ولم تطف ح ّتى تطهر».
((( الوسائل ب 85ح 4الطواف.
((( الوسائل ب 21ح.2
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وعن الرضوي إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم إلى قوله

«وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة وإن
حاضت بعدما أحرمت سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك ك ّلها
إال الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى

الحج وعليها طواف الحج وطواف العمرة وطواف النساء»(((.

أن في ال��ص��ورة األول��ى أحرمت وهي
وعلل ٰذل��ك المجلسي ّ :
حائض (ال تقدر على نية العمرة ألنّها تعلم أنّها ال تطهر للطواف وإدراك

الحج بخالف الصورة الثانية فإنّها حيث كانت طاهرة وقعت منها النية
والدخول فيها)((( وهذا التعليل ليس دائمي.

ثم طهرت قبل الموقف طافت وصلت
مكحمكحك حإذا قدمت السعي ّ
واكتفت بالسعي السابق وإن كان األحوط إعادة السعي.
وإن أحرمت لحج اإلفراد لعلمها ببقاء الحيض إلى ما بعد الخروج

للموقفين ث� ّ�م ص��ادف أنّها ظهرت قبل خ��روج القافلة للموقف عدلت
ثم
للعمرة المتمتع بها وطافت وصلت وسعت وقصرت فتمت عمرتها ّ

أحرمت لحج التمتع.

مكحمكحك حإذا طافت الحائض جاهلة ببطالن وحرمة الطواف وأتمت

العمرة وأحرمت للحج صح سعيها وتقصيرها وإحرامها للحج وبعد
الموقفين تعيد الطواف كلّه إن كان الحيض جاءها قبل أن تزيد على

نصف الطواف أعادت مقدار األشواط التي كانت فيها حيض إن جاءها بعد
النصف وإن شكت أعادت الطواف كلّه ،وح ّتى اإلحرام قد صح ح ّتى لو

ألن الحرمة المصاحبة للعبادة ال يبطل العبادة.
كان في المسجد ّ
((( مستدرك الوسائل ب 57ح 4الطواف.
((( بتعبير العروة م 4ما يشترط في حج التمتع.

37قاوملا يف لصف 173 .......................................................................37.

 .37فصل في المواقيت
عن اإلمام الصادق  في صحيح صفوان« :قالّ :إن رسول اهلل 

وقت المواقيت ألهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به
علة فال يجاوز الميقات إال من ع ّلة».

مكحمكحك حالمواقيت هي المواضع التي عينها رسول اهلل  للقادمين من

مختلف الدنيا.

أن الميقات موضع من الزمان وليس للمكان كما
والمشهور في اللغة ّ

ولكن الشرع استعمله للمكان للتوسع
تقول يوم الجمعة ميقات حضورنا
ّ

وهي  14ميقات.

والمواقيت الخارجة هي  14ميقات منها  7خارجية وبعيدة وستة

مجاورة وقريبة وواحد نفس ال حرام حج التمتع:

1ـ مسجد الشجرة ويسمى آبار علي بن أبي طالب  أو ذو الحليفة

وهو ميقات أهل المدينة على  6أميال عنها ،ويبعد عن المدينة فرسخين

وعن مكة حوالي 450كيلو متر.

سمي ذا الحليفة ألنّه واد كثير الحلفاء التي تأكله األنعام.
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2ـ وادي العقيق :وه��و ميقات أه��ل نجد أي الرياض وميقات أهل

العراق وأول��ه المسلخ وأوسطه غمرة وآخ��ره ذات عرق ال��ذي يبعد عن
مكة 94كيلو متر.

3ـ الجحفة :وهي قرية بين رابغ وخليص على البحر األحمر تبعد عنه

عشر كيلوات سميت بها ألنّها كانت عامرة فأجحفهم السيل وهم إخوة
عاد الذين أخرجهم العماليق من يثرب وكانت اسمها مهيعة ،بينها وبين

مكة 220كم تقريباً وتبعد عن جدة أكثر من 100كيلو متر وهي ميقات أهل

األردن وسورية ولبنان وفلسطين وتركيا ومصر والمغرب وكلّ من يجيء

من البحر.

4ـ قرن المنازل :وهو وادي مجاور للطائف وهو ميقاتهم ويبعد عن

مكة 94كيلو متر.

5ـ يلملم (الملم) م��ن جبال تهامة يبعد ع��ن مكة 94ك��م ويقارب

البحر األح��م��ر وف��ي مقابله م��ن الجهة األخ���رى م��ن البحر ال��س��ودان

وإثيوبيا (الحبشة).

6ـ محاذاة أحد المواقيت :قرن المنازل أو الملم أو العقيق أو الجحفة

أو الشجرة وهذا الميقات غير الزم فيجوز أن يتجاوزه إلى ميقات آخر

حسب ظاهر الفتاوى.

7ـ م��ا يعينه المكلف بالنذر والحلف والعهد إذا ك��ان أب��ع��د من

المواقيت التي يمر عليها.

وأما الداخلية والمجاورة فهي  7مواقيت:
ّ

1ـ سكن الشخص إذا كان أقرب من المواقيت.

37قاوملا يف لصف 175 .......................................................................37.

مكحمكحك حإذا كان منزله خارج الحرم وأقرب من المواقيت األخرى

أحرم من منزله ويجوز تأخيره إلى أحد المواقيت في حدود الحرم ،وإذا

كان داخل الحرم خرج وأحرم من حدود الحرم.

2ـ ف��خ وه���و ب��ئ��ر م��ع��روف ع��ل��ى ن��ح��و ف��رس��خ ع��ن م��ك��ة ف��ي طريق

المدينة القديم.

وهو ال��ذي قتل فيه السيد الحسين بن الحسن بن علي بن الحسن

بن الحسن المجتبى سالم اهلل عليهم قتله المنصور الدوانيقي (لع) وهو
ميقات الصبيان والعجزة حيث لم يستطاع إحرامهم من بعيد واآلن هو
مهجور ولعلّه من أحياء مكة.

3ـ ومن حدود الحرم :الحديبية على طريق جدة حالياً :وهو المكان
الذي وقعت فيه عقد الهدنة بين النبي  والمشركين (لع) وحيث وجد

ولكن اهلل تعالى
المنافقون الفرصة في التشكيك بالنبوة والقرارات النبوية
ّ
خذلهم وفضحهم وطلب الرسول من األصحاب إع��ادة المبايعة ونزلت

اآلية {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ}(((.

ال = 37500متر
والحديبية تبعد عن المسجد عشرين مي ً
4ـ الجعرانة :وه��ي اس��م لبعض ال��وح��وش أو لصوتها أو لتغوطها

ولعودتها أو للحبل المدود في البئر الذي يعلق به الدلو وغيره.

((( سورة الفتح  :48اآلية .10
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وكانت تسمى بربطة وهي بنت سعد التي ضرب القران بها المثل

{ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ}((( ،وت��ب��ع��د ال��ج��ع��ران��ة عن

ال = 24375متر.
المسجد الحرام  13مي ً

5ـ التنعيم :وهو مسجد على بعد ستة أميال =  10250متر عن المسجد

وهو اآلن داخل مكة.

وفيه مسجد أمير المؤمنين ومسجد زين العابدين

ومسجد

عائشة سمي بها ألنّها لم تعرف اإلحرام ح ّتى قدمت مكة وكانت حائضاً
فأرسلها النبي  إلى حدود الحرم مع أخيها عبد الرحمن فأحرمت.
وسمي بالتنعيم لمجاورة جبل نعيم أو ناعم وال��وادي يسمى نعمان

وهو أقرب حدود الحرم.

6ـ أدنى الحل من أي جهة من الحرم.
7ـ مكة المكرمة وهي ميقات إلحرام الحج التمتعي.
مكحمكحك ححكم حدود الحرم كما قلنا هي:
1ـ فخ.
2ـ الحديبية تبعد 37500متر في طريق جدة.
3ـ الجعرانة تبعد  24375متر في طريق...
4ـ التنعيم تبعد 10250متر في طريق...
ال = 33750متر.
5ـ نمرة في حدود عرفة تبعد 18مي ً
ال = 22500متر(((.
6ـ إضاءة تبعد 12مي ً
((( سورة النحل  :16اآلية .92
((( خالصة ما في المهذب ج 13ص 305بعنوان (تنبيه).
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 .38فصل أحكام المواقيت
مكحمكحك حاألفضل اللباس وأداء الركعات لإلحرام داخ��ل المسجد

والتلبية وإك��م��ال اإلح���رام خ��ارج المسجد لئال تشوش على المصلين
صالتهم ودعاءهم وإن كانت التلبية وإكمال اإلحرام داخل المسجد فال

يرتفع الصوت كثيراً.

وهذا صحيح معاوية بن وهب قال :سألت أبا عبد اهلل  عن التهيؤ
لإلحرام؟ فقال« :في مسجد الشجرة فقد ص ّلى فيه رسول اهلل  وقد ترى
أناساً يحرمون فال تفعل ح ّتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم

في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك».

مكحمكحك حيقول في العروة (فاألحوط االقتصار على المسجد.((()...
أقول :كيف يكون الصراخ بالتلبية في المسجد أفضل وأحوط وهذا

صحيح معاوية ال��ذي ذكرناه آنفاً ،وكذلك غير العروة قد يشدد بعض
أن الصالة لإلحرام
الفقهاء بأن يكمل اإلح��رام في المسجد والصحيح ّ

وأما التلبية الجماعية فخارج
واللبس والنية بصوت خافت في المسجدّ ،
وأما بعد الركوب فالظاهر هو بعد اإلحرام والستمرار
المسجد بالفضاء ّ

التلبية كما سيأتي استحبابه على طول الطريق.
((( العروة ،فصل في المواقيت.
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مكحمكحك حي��ج��وز أله���ل ال��م��دي��ن��ة وم���ن ي��م� ّ�ر عليها ت��أخ��ي��ر إح��رام��ه
إل���ى الجحفة وإن ك���ان األف��ض��ل أن ي��ح��رم م��ن ال��م��ي��ق��ات األول وه��و
مسجد الشجرة.

وهذه بعض األحاديث عن معاوية أنّه سأل أبا عبد اهلل  عن رجل

من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال« :البأس»(((.

والحلبي سألت أب��ا عبد اهلل
الشجرة؟ فقال « :من الجحفة وال يجاوز الجحفة إال محرماً»(((.

م��ن أي��ن يحرم ال��رج��ل إذا ج��اوز

وهذان الحديثان سالمان من شرطية العلة والمرض وغيرهما مثلهما

وبعض األحاديث ذكر المرض والعلة ولم يقيد الجواز به وإنّما جعل نوعاً
من االعتذار للعاذل.
وأماخبرابنعبدالحميدعنأبيالحسنموسى(سألتهعنقومقدمواالمدينة
ّ

فخافواكثرةالبردوكثرةاألياميعنياإلحراممنالشجرةفأرادواأنيأخذوامنهاإلىذات

عرق فيحرموا منها؟) قال« :الوهومغضبومندخلالمدينةفليسلهأنيحرم

إال بالمدينة»(((.

فهذا قد تجاوز كلّ االعتبارات وخالف األع��ذار التي اعتذر اإلمام

أن عمل
الصادق  حيث ترك الشجرة إلى الجحفة بنفسه ومعلوم ّ
اإلمام المعصوم بنفسه هو أعظم دليل على الجواز على األقلّ .
فندع علم ٰهذا الحديث إلى أهله .
الثاني :وادي العقيق:
((( الوسائل ب 6ح 1المواقيت.
((( الوسائل ب 6ح 3المواقيت.
((( الوسائل ب 8ح 1المواقيت.
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مكحمكحك حوادي العقيق وأول��ه المسلخ وأوسطه غمرة وآخ��ره ذات

أي موضع منها وأول��ه أفضل كما
ع��رق ،والمشهور ج��واز اإلح��رام من ّ
في الخبر.
واألول من المواقيت القريبة دويرة األهل وليس السكن الخاص وإنّما
يسمى دويرة ،ومنها أدنى الحل :وهو كلّ مكان
المحلة والحي وهذا ما
ّ

أي جهة ،ومن المواقيت البعيدة محاذاة أحد المواقيت.
خارج الحرم من ّ

أن الشخص حين سفره إلى مكة يكون
مكحمكحك حالمحاذاة معناها ّ
الميقات على يمينه أو على يساره ،وهي أحد المواقيت الخمسة وهي

مسجد الشجرة فلو مشى عن المدينة باتجاه مكة ستة أميال يكون محاذياً
أن ج � ّدة ت��ح��اذي الجحفة تكون على يسار
المسجد ،وم��ن المظنون ّ

المتوجه إلى مكة عن جدة وتبعد عن جدة حوالي مائة كيلو متر.

وم��ع ٰذل��ك احتاط الفقهاء بالنذر ب��اإلح��رام من ج��دة ومنهم من منع

صحة النذر أيضاً الحتمال أنّها أقرب إلى مكة من الجحفة
المحاذاة ومنع ّ
والمحاذاة شرطها أن ال يكون أقرب حين التوجه إلى مكة ومع ذلك يصح

ال.
االحرام بالنذر ولو كان في الواقع متجاوزا عن الميقات قلي ً

مكحمكحك حالظاهر ج��واز التأخير من ميقات إلى آخر إذا كان أمامه

ميقات آخ��ر على كراهة واألح���وط أن ال يفعل إال من علة من مرض

ألن مشهور الفقهاء يمنع ذلك.
وخوف وما شابه ّ

ال:
ولو راجعت األحاديث لرأيت أجازة مجاوزة ميقات إلى آخر بيناً فمث ً
أ  -صحيح الفضالء عن أبي عبد اهلل « :من تمام الحج والعمرة أن

تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اهلل  ال تجاوزها إال وأنت محرم.(((»...
((( الوسائل ب 1ح 2المواقيت.
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المناط في ٰهذا الحديث عدم تجاوز المواقيت كلها ولم يقل أن ال
يتجاوز أول ميقات نعم إنّ��ه ال يؤخر إل��ى الميقات االض��ط��راري وهو

أدنى الحل.

ب  -والحلبي «ال ينبغي لحاج وال لمعتمر أن يحرم قبلها وال بعدها»(((.
أو ً
ال ع��ب��ارة (ال ينبغي) غير إلزامية وثانياً المنع ع��ن مخالفة كلّ
المواقيت وليس عن واحد.
ج  -وعلي ب��ن جعفر « ...وليس ألحد أن يعدو من ٰه��ذه المواقيت

(((
أما أن يقصد يعدو المواقيت إلى غير ميقات فهذا ثابت
إلى غيرها» ّ ،
وأما أن يقصد  أنّه ليس أن يعدو الميقات
ونحن الذي أشرنا إليهّ ،
األول إلى ثاني فهذا يعارضه أحاديث أخرى بإجازة ٰذلك كحديثي معاوية

والحلبي اآلنفين وغيرهما من فعل اإلمام.

د  -ومرسل بن الوليد قال :قلت ألبي عبد اهلل  :ألي علة أحرم

رس��ول اهلل 

من مسجد الشجرة ول��م يحرم من موضع دون��ه؟ فقال:

«إنّه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد قال :لبيك،
قال :ألم أجدك يتيماً فآويتك ووجدتك ضا ً
ال فهديتك! فقال النبي  أن

الحمد والنعمة والملك لك ال شريك لك فلذلك أح��رم من الشجرة دون

المواضع كلها»(((.

هـ  -ومعاوية عنه

قال« :أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ

بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون مي ً
ال بريدان»(((.
((( الوسائل ب 1ح 3المواقيت.
((( الوسائل ب 1ح 9المواقيت.
((( الوسائل ب 1ح 13المواقيت.
((( الوسائل ب 2ح 2المواقيت.
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أي  45كيلو ثمان فراسخ وهي مسافة القصر بالسفر وقد اتفق النص

والفتوى على تأخير اإلح��رام إلى غمرة بل إلى ذات عرق نعم قيده في

العروة أنّه ميقات العامة ورده في المهذب بقوله( :ال وجه لهذا التعليل

بعد جواز اإلحرام منه عند المشهور من اإلمامية)(((.

د  -وأبي بصير عنه

وكنت عليال»(((.

قال« :الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما

إن اإلمام  لم يعلل تأخير إحرامه بسبب المرض وإنّما قوى وأيد
ّ

ال!
جواز تأخيره إنه كان علي ً

هـ  -والحلبي قال :سألت أبا عبد اهلل

عن رجل نسي أن يحرم

ح ّتى دخل الحرم؟ قال« :قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي
أن يفوته الحج أح��رم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج
ثم ليحرم»(((.
ّ

يعني المدني يرجع إلى مسجد الشجرة وهذا ما ثبت خالف ُه فيبنى
على االستحباب بالجمع بينه وبين إجازة تجاوز ميقات إلى آخر.
وبعض األحاديث تجيز الخروج من الحرم مطلقاً مثل...

و  -ع��ن الصباح الكناني ق��ال :سألت أب��ا عبد اهلل

ع��ن رجل

ثم
جهل أن يحرم ح ّتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال« :يخرج من الحرم ّ
يهل بالحج»(((.

((( مهذب األحكام ج 13ص.97
((( الوسائل ب 6ح 4المواقيت.
((( الوسائل ب 14ح 1المواقيت.
((( الوسائل ب 14ح 3المواقيت.
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ز  -وعلي بن جعفر عن أخيه  قال :سألته عن رجل ترك اإلحرام
ح ّتى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله؟ قال« :إن كان فعل ٰذلك
ال فليبن مكانه ليقضي فإن ذلك...
جاه ً

ح  -وعن سماعة عنه  قال« :من حج معتمراً في شوال ومن نيته أن يعتمر

ويرجع إلى بالده فالبأس بذلك ...فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى

الحج فليخرج منها ح ّتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعاً بالعمرة

إلى الحج»(((.

وكيف أجاز الخروج إلى ذات العرق والذي قال عنه  في العروة

ال
وأن األح��وط عدم اإلح��رام منه وكيف لم يوجب أو ً
أنّ��ه ميقات العامة ّ
أن التأكيد على الميقات األبعد أو
الرجوع إلى ميقات أهله ومن ٰهذا نفهم ّ
ميقات األهل كلّه مستحب.

مكحمكحك حدويرة األهل اإلحرام منها من باب الرخصة ويجوز اإلحرام

من الميقات البعيد كالجحفة أو األق��رب منه إلى الحرم مثل الجعرانة

ويشترط فيه أنّه أقرب من المواقيت البعيدة وأبعد من المواقيت الحدودية

وإال فلو ك��ان المنزل أب��ع��د م��ن الجحفة ف�لا يصح اإلح���رام منه ففي
األحاديث منه:

ففي صحيح معاوية« :ومن كان منزله خلف ٰهذه المواقيت مما يلي مكة

فميقاته منزله».

ومسمع« :إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله».

((( الوسائل ب 10ح 2أقسام.
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وكذلك أهل مكة كما في صحيح الحناط :كنت مجاورا ً بمكة فسألت

أبا عبد اهلل

من أين أحرم بالحج؟ فقال « :من حيث أحرم رسول

اهلل من الجعرانة»(((.

وابن الحجاج عنه  أنّي أريد الجوار فكيف أصنع؟ فقال « :إذا

رأيت الهالل هالل ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج».

فاإلحرام من المنزل للحج المفرد والقران واألفضل الخروج إلى

يصح إال
وأم��ا عمرة التمتع فال
الميقات الحدودي أو الميقات البعيدّ ،
ّ
وأما
بالخروج إلى الميقات إذا كان منزله بالحرم فيخرج إلى أدنى الحل ّ

حج التمتع مطلقاً من المجاور أو الخارجي أنّه من مكة المكرمة.

مكحمكحك حمن جملة اإلح��رام من محاذي الميقات اإلح��رام في الجو

من الطائرة إذا قابلت الميقات من المواقيت الخارجية ال الحدودية

ولكن يلزم أن تجعل النية والتلبية فقط حين يقابل الميقات لعدم المدة
الكافية للباس.

وثانياً  -أنّه ال يفعله الشيعة ألنّه يسبب التظليل غير المبرر حيث
الحاج من اإلحرام في األرض بدون تظليل.
يستطيع
ّ

((( الوسائل ب 9ح 6أقسام الحج.
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 .39فصل بقية أحكام المواقيت
سواء عمدا ً مع
مكحمكحك حال يجوز اإلحرام من قبل الميقات وال يصح
ً

العلم أو الجهل أو النسيان ولو فعل فال يعتبر بشيء ،وإنّما يجدده في
يصح
الميقات فيصح وكذلك ال يجوز تأخير اإلحرام عن المواقيت ،نعم
ّ

أي مكان نذر فيه وكذا العهد واليمين وال وجه
بالنذر قبل الميقات من ّ
للتفصيل بينها وال فرق بين إحرام العمرة المفردة أو التمتعية أو الحج
أن النذر إذا كان للحج أو عمرة التمتع يشترط
المفرد أو القران ومعلوم ّ
�األول ال��ذي يجوز إحرامه قبل
بصحته أن ال يخالف وقت المنذور ،ف� ّ

الميقات :الناذر.

مكحمكحك حلو نذر اإلح��رام قبل الميقات فعجز عن تنفيذ النذر جاز

اإلح��رام من الميقات وك��ذا لو نسي النذر صح إحرامه من الميقات وال
صح اإلحرام ولك ّنه
شيء عليهّ ،
وأما لو عصى النذر وأحرم من الميقات ّ
وأم��ا لو أبطل النذر أب الناذر أو زوج
أثم وعليه كفارة حنث النذرّ ،

الناذرة سقط عنه وأحرم أو أحرمت من الميقات.

�واء كان من أهل مكة أو من أهل
مكحمكحك حإذا كان في الخارج س� ً
اآلف��اق وأراد دخ��ول مكة أح��رم من المواقيت الخارجية لحج اإلف��راد أو

القران أو للعمرة المفردة أو التمتع ويجوز تأخير اإلحرام إلى المواقيت

الحدودية فيها إال عمرة التمتعية فال يجوز إال اضطراراً.
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وأما إذا كان في داخل مكة فيخرج ويحرم من المواقيت الحدودية
ّ
لعمرة التمتع أو لحج اإلفراد أو القران أو لعمرة مفردة.
واألفضل خصوصاً لعمرة التمتع االبتعاد عن الحرم لإلحرام من

المواقيت البعيدة ،وهذا صحيح عمر عن أبي عبد اهلل  قال« :من أراد

أن يخرج من مكة ليعتمر فليعتمر من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما»،

قال:
«وإن رسول اهلل  اعتمر ثالث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة
ّ

أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء أحرم من الجحفة

وعمرة أهل فيها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين»(((.

وصحيح معاوية عن الصادق  في كيفية حج النبي وفيه فقالت

عائشة :يا رسول اهلل  ترجع نساؤك بحجة وعمرة معاً وأرجع بحجة
الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت
فأقام باألبطح وبعث معها عبد
ٰ

بعمرة ّثم جاءت وطافت بالبيت وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم

ثم النبي .(((
وسعت بين الصفا والمروة ّ
وأدنى الحل لكلّ عمرة مفردة.

وممايدلّ علىجوازتأخيراآلفاقيإحرامالعمرةالمفردةإلىميقات
مكحمكحك ح ّ

حدودي أيضاً صحيح ابن سنان عن أبي عبد اهلل  قال. :

إذ لو كان ملزمان بالميقات غير الحدودي ألحرم من قرن المنازل

وهو ألهل الطائف قال في العروة« :العاشر أدنى الحل وهو ميقات العمرة

المفردة بعد حج القران أو اإلفراد بل ّ
لكل عمرة مفردة واألفضل أن يكون من

الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم فإنّها منصوصة»(((.
((( الوسائل.
((( الوسائل.
((( العروة :المواقيت.
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مكحمكحك حلو ترك اإلح��رام من المواقيت البعيدة وأح��رم من حدود

صح وذلك لما رأينا الروايات العديدة لمن ترك اإلحرام ودخل مكة
الحرم ّ
فإنّه أمره اإلمام باإلحرام من أدنى الحل واستحسن الرجوع إلى مهل أهله

مر آنفاً.
كما ّ

ولك ّنه يحتمل الحرمة وذلك لمثل الحديث للحلبي قال :سألت أبا
عبد اهلل  من أي��ن يحرم الرجل إذا ج��اوز الشجرة؟ فقال « :من

الجحفة وال يجاوز الجحفة إال محرماً»(((.

قال« :الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليال»(((.
فإنّه لو كان أدنى من الجحفة غيره لما وصفه اإلمام باألدنى في جواز

اإلحرام منه.

مر الشخص المكي أو اآلفاقي على المواقيت كما إذا
مكحمكحك حإذا ّ
ثم لما قرب الحرم أراد
جاء من المدينة ولم يرد أن يدخل مكة وال الحرم ّ

دخول مكة والحرم فال يجوز له دخول الحرم إال محرماً إذا كان قد خرج
من مكة منذ أكثر من شهر فيحرم ألي إحرام من حدود الحرم ألي إحرام

سواء لعمرة تمتع أو إفراد أو لحج إفراد وال يجب الرجوع إلى ميقات
كان
ً

بعيد وإن كان أفضل.

مكحمكحك حوجوب اإلحرام لدخول الحرم لشرف البقعة فقط وال عالقة

أن على كلّ مكلف في عمره عمرة وحج ،وال
له بالواجب األصلي وهو ّ

بالنذر وال باإلجارة وال بالشرط المعامل ،وهذه الحرمة على الكاملين
فقط أي العاقل البالغ غير المغمى عليه ،ويجب على الطاهر والمحدث

كالمرأة الحائض والنفساء ويجب على النائم إذا لم تطل نومته أسبوعاً

((( الوسائل ب 6ح 3المواقيت.
((( الوسائل ب 6ح 4المواقيت.
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ال ولكن ينتظر بالنائم يقظته فإذا دخلوا به الحرم بدون إحرام وجب
مث ً
ال.
خروجه عند يقظته ويحرم ويرجع لعمرة مفردة مث ً
مما ال يجوز إحرامه قبل الميقات المحافظ على عمرة رجب.
الثانيّ :

مكحمكحك حم��ن أراد أن يعتمر ف��ي رج��ب وخ��ش��ي أن ال يصل إلى

الميقات قبل آخر رجب فيفوت عليه ثواب عمرة رجب وهي أفضل من

عمرة شعبان ،أحرم من مكانه ولو بعيدا ً عن المواقيت وسافر إلى مكة
محرماً ،وشهدت لهذا الصحاح والفتاوى منها صحيح إسحاق عن أبي

عبد اهلل

عن رج��ل يجيء ينوي عمرة رج��ب فيدخل عليه الهالل)

شعبان (قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر

فإن
اإلحرام إلى العقيق ويجعلها (لشعبان)؟ قال « :يحرم قبل الوقت ّ
لرجب فض ً
ال».
وصحيح معاوية« :ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول

اهلل  إال أن يخاف فوت الشهر في العمرة»(((.

مكحمكحك حلو نسي الحاج اإلح��رام في مكة في الحج التمتعي ح ّتى

ال أو نسياناً وجب العود إلى مكة ولو من عرفة أو من
خرج إلى عرفة جه ً

المشعر قبل فجر العيد ،وحين يرجع محرماً يمر بعرفة وينوي موقفها
يمر بالمشعر وينوي موقفه عند المرور ولو
عند المرور قبل الصبح ّ
ثم ّ
كان قبل زوال الشمس من يوم العيد ولو لم يمكنه الرجوع أح��رم من
مكانه ولو لم يعلم أو لم يتذكر إال في نهار العيد فقد فات اإلحرام وصح
حجه إن لم يكن متعمدا ً لترك اإلحرام واألحوط أن يحرم من مكانه لبقية
األعمال ،وإذا لم يعلم أو لم يتذكر عدم اإلح��رام إال بعد أعمال الحج

صح حجه.
ّ

((( الوسائل ب 2ح1و 2المواقيت.

.................................................................... 188رسالة الحج والزيارة المقدسين

 .39فصل مقدمات اإلحرام المستحبة
مكحمكحك حيستحب قبل اإلحرام هذه األمور:
1ـ توفير شعر ال��رأس واللحية إلح��رام الحج ألي قسم منه ولعمرة

وحج التمتع من أول ذي القعدة؛ ألحاديث عديدة فعن أبي عبد اهلل
في صحيح ابن عمار ق��ال« :الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو

الحجة فمن أراد الحج و ّفر شعره إذا نظر إلى هالل ذي القعدة ومن أراد العمرة
وفر شعره شهراً»(((.

يستحب لمن حلق قبل اإلحرام أن يذبح شاة كفارة؛ لخبر
مكحمكحك ح
ّ

جميل قال :سألت أبا عبد اهلل

عن متمتع حلق رأسه بمكة قال :

«إن جاه ً
ال فليس عليه شيء وإن تعمد ٰذلك في أول الشهور للحج بثالثين

فإن عليه
يوماً فليس عليه شيء وإن تعمد بعد الثالثين التي يوفر فيها للحج ّ
دماً يهريقه»(((.

وبسبب ٰهذا الحديث أفتى بعضهم بوجوب توفير الشعر.

((( الوسائل ب 2ح 2اإلحرام.
((( الوسائل ب 5ح 1اإلحرام.
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ولكن بعض األحاديث تجيز الحلق والتقصير قبل اإلح��رام كخبر

ابن جعفر عن أخيه سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه

ولحيته وشاربه ما لم يحرم؟ قال « :الب��أس»((( ،وعن الخزاز قال:

سمعت أبا الحسن  يقول« :أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج»(((.
2ـ التنظيف
مكحمكحك حيستحب ق��ص األظ��ف��ار واألخ���ذ م��ن ال��ش��ارب وترصيف

وتحديد اللحية وإزالة شعر اإلبط والعانة بالطلي والحلق أو النتف عند

اإلح��رام ،وصحيح ابن عمار عن أبي عبد اهلل

قال« :إذا انتهيت إلى

العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من ٰهذه المواقيت وأنت تريد اإلحرام إن
شاء اهلل فانتف إبطيك وق ّلم أظفارك وأطلِ عانتك وخذ من شاربك وال يضرك
ثم استلها واغتسل والبس ثوبيك»(((.
بأي ٰذلك بدأت ّ

وإزال��ة األوس��اخ بالتحمم وغسل األسنان ال��ذي يشير إليه الحديث

«واستك واغتسل».

3ـ غسل اإلحرام:
مكحمكحك ح ٰهذا الغسل هو الذي يكره استعمال منافيات اإلح��رام فال

يظلل رأسه وال يلبس المخيط ،وكيفيته كغسل الجنابة والجمعة ،وإن

تعذر اكتفى بالتيمم وإن تركه ح ّتى أح��رم جاز االغتسال بعد اإلح��رام
وبدون التأثير على الشعر وما شابه.

((( الوسائل ب 3ح 3اإلحرام.
((( الوسائل ب 3ح 6اإلحرام.
((( الوسائل ب 6اإلحرام.

..................................................................... 190رسالة الحج والزيارة المقدسين

مكحمكحك حإذا خ��اف شحة ال��م��اء عند الميقات ف�لاب��أس أن يغتسل

ويلبس اإلح���رام ف��ي المدينة وي��أت��ي لمسجد الشجرة ويصلي وينوي
ويلبي ،ويكفي الغسل أول النهار إلى الليل ،وأول الليل إلى الصباح،

استحب إعادة الغسل من النوم
وإذا أحدث باألصغر أو األكبر قبل اإلحرام
ّ
والريح والبول وغيرها وكذا ما لو استعمل ما يمنع في اإلحرام كالتعطر

ولبس المخيط.

مكحمكحك حيستحب أن يقول عند الغسل أو قبله أو بعده:
(بسم اهلل وب��اهلل اللهم اجعله لي ن��ورا ً وطهورا ً وح��رزا ً وأمناً من كلّ
خ��وف وشفاء من ك��لّ داء وسقم اللهم طهرني وطهر قلبي واش��رح لي

قوة لي
صدري وأجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك فإنّه ال ّ
أن قوام ديني التسليم لك واإلتباع لسنة نبيك صلوات
إال بك وقد علمت ّ

اهلل عليه وآله)(((.

4ـ أن يكون اإلحرام عقيب صالة:
مكحمكحك حيستحب أن يكون اإلح���رام بعد ص�لاة فريضة أو نافلة

ست ركعات كلّ ركعتين بسالم أو أربع ركعات أو ركعتين ،ويستحب

أن القراءة في األول��ى الحمد والتوحيد وفي الثانية الحمد
في الركعتين ّ
والكافرون أو بالعكس.

((( الفقيه ج 2ص ،313ط ،النجف.
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 .40فصل مكروهات اإلحرام
مكحمكحك حهناك مكروهات في اإلحرام وقبله:
1ـ يكره استعمال الحناء والتحني في اليد والرجل إال باالضطرار

وللدواء كما في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اهلل  :سألته عن الحناء
«إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس»(((.
فقال ّ :
2ـ اإلحرام في الثياب السود والمقلمة والملونة باألحمر واألصفر.
3ـ الثياب الوسخة وذوات الروائح الكريهة.
4ـ يحرم اإلحرام بالثياب المتعطرة لحرمة شم العطر.
5ـ يكره تبديل اإلح��رام قبل انتهاء ما أحرم له أو القص منه نعم لو

توسخ يغسل.

6ـ لو تنجس وجب تطهيره بأول أوقات اإلمكان.
7ـ يكره النوم على فراش وسخ أو أسود.
8ـ يكره للمحرم دخول الحمام ودلك البدن والتمريخ خوفاً من قطع
الشعر وما شابه.
9ـ يكره تلبية من يناديه بقوله :لبيك الختصاص التلبية هلل تعالى.
((( الوسائل ب 23ح 1تروك اإلحرام.
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10ـ يكره االحتباء في الجلوس وهو الجلوس على اإللية ورفع الساقين

لعدم لبس السروال فالغالب أن تبدو العورة بذلك.

11ـ يكره اللعب والمصارعة وما يبعد عن حالة الخشوع والعبادة وربما

يسبب الجرح أو قطع الشعر.

12ـ يكره االغتسال بالماء البارد.
13ـ المشهور حرمة نظر المحرم الى زوجته بشهوة والظاهر عندي

ال.
الكراهة حتى لعورتها بدون المس بأي عضو كما سيأتي مفص ً
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 .41فصل في كيفية اإلحرام
مكحمكحك حاألرك���ان ف��ي ال��ح��ج خمسة :ه��ي اإلح���رام ووق���وف عرفة

والمشعر وطواف الحج وسعي الحج ،ومعنى الركن في الحج أن يبطل
ال وسهوا ً ال
الحج والعمرة في تركها عمدا ً ال سهوا ً مثل ترك اإلحرام جه ً
يبطل الحج وال العمرة كما سيأتي ،نعم إذا ترك الموضعين معاً يبطل
ال أو اضطراراً.
الحج
سواء عمدا ً أو جه ً
ً
مكحمكحك حشروط اإلحرام أمور:

األول :النية ،وهي شيئان :القصد إلى الفعل والقربة إلى اهلل تعالى،

فلو أحرم بدون قصد بطل اإلحرام كما إذا أحرم للتمثيل والتعليم وليس

بقصد ويبطل العمرة إن كان للعمرة والحج إن كان للحج إذا ترك اإلحرام
ال فعليه أن يحرم متى ما تعلم أو تذكر ولو من
وأما سهوا ً أو جه ً
عمداًّ ،

حدود الحرم إذا لم يتذكر من قبله.

مكحمكحك حإذا نوى قبل اللبس فال مانع ويكون اللبس منطلقاً وتطبيقاً
لما ن��واه وأي��ض�اً الب��أس أن يلبس ث� ّ�م ينوي ب��أن يضع ي��ده على اللبس
يصح أن ينوي في أثناء اللبس ،وقوام اإلحرام إيجاد الحالة
وينوي ،كما
ّ

النفسية أي التقرب إلى اهلل مع االلتزام الظاهر بالواجبات وترك التروك.

مكحمكحك حال يلزم من أول اإلح��رام تعيين ن��وع اإلح��رام وفعل أمير
المؤمنين  دليل على ٰذلك فإنّه نوى اإلحرام ح ّتى دخل والتقى رسول
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ثم يدخل مكة
اهلل  فعين نوع اإلحرام فلإلنسان أن يحرم من الميقات ّ
فإن رأى عدم الوقت لعمرة التمتع يتوجه إلى عرفة ويكون إحرامه للحج

بأن
اإلفرادي وإن رأى وقتاً واسعاً أكملها عمرة تمتع وإن قال له أصحابه ّ
الوقت واسع والالزم أن تخرج قبل الحج نواها عمرة مفردة ح ّتى يخرج

من مكة ويرجع بعد م ّدة ح ّتى يرجع بالعمرة التمتع.

مكحمكحك حال يجب تعيين الوجوب واالستحباب وال األداء والقضاء،

ال ،وغير
نعم يستحب في الحج خصوصاً أن يلفظ النية ويفصل تفصي ً
الحج من العبادات ال يستحب فيها لفظ النية ،ولعلّ استحباب التلفظ

والتفصيل هنا لعلّه لكثرة ف��روع الحج وألنّ��ه في العمر مرة واح��دة فلم

يحفظها العامي ما لم يلقن نفسه ويتذاكرها ح ّتى يتذكرها بينما الصالة
تتم من خالل دقائق وهي مكررة في كلّ يوم غالباً عشر
مث ً
ال أعمال معينة ّ

مرات من الواجبة والمستحبة.

ال وإنّما هو سكون وصبر على الطعام
ال فال عمل أص ً
وأما الصوم مث ً
ّ
والنكاح فلذا استحب استحباباً مؤكدا ً في الحج أن يلفظ كلّ شيء من

ال واج��ب��ة ومستحبة ومتقرباً ب��ه إل��ى اهلل ويعقب اإلح��رام
أعماله مفص ً
له بالتلبية.
مكحمكحك حلو نسي ما عينه في حال إحرامه فدخل مكة وهو ال يدري

أن يقيم على اإلحرام لحج اإلفراد أو يأتي بعمرة مفردة أو تمتعية ،فال

يضره فإنّه إن وجب عليه قسم ون��وع منها تعين وعمل به وال عليه ما
عينه حال إحرامه صحيحاً أو خطئاً ،بل ح ّتى لو علم بتعيين أي األنواع
فإنّه مخير بالبقاء على النوع الذي عينه أو العدول إلى غيره إن لم يجب
عليه شيء من المعدول منه ،فإن كان ص��رورة وهو مجاور وجب عليه

حج اإلفراد ويجوز له العدول للتمتع.
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وإن كان صرورة وهو آفاقي فعليه عمرة تمتع وال يجوز له العدول

لغيرها إال إذا أراد الخروج قبل العمرة التمتعية المرتبطة بالحج فينوي

ثم يأتي بعمرة تمتع.
ثم يخرج أو ال يخرج ّ
عمرة مفردة ّ

عين
مكحمكحك حاختلف في إح��رام علي أمير المؤمنين  أنّ��ه هل ّ
ال أو ستة وثالثين أو لم
حج القران حيث ساق معه أربعة وثالثين جم ً

يعين حيث قال :إحرام كإحرام رسول اهلل .

والرسول  هل قصد ال��ق��ران بكلّ ما س��اق من البدن ث� ّ�م أخرج
فإن الشخص ال يجوزان
منها وأشرك علياً بإحرامه وهو خالف القاعدة ّ
أن يسوق الهدى لحجه أو عمرته ّثم يتنازل عنه لغيره أو ّأن النبي 

من األول ساقها إلحرام علي
حج حجة
عن الحلبي عن أبي عبد اهلل  قالّ :
«أن رسول اهلل  حين ّ

فيكون موافقاً للقاعدة ،وهذا الحديث

ثم قاد
اإلسالم خرج في أربع بقين من ذي القعدة ح ّتى أتى الشجرة فص ّلى بها ّ

راحلته ح ّتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج وساق مائة بدنة وأحرم ال ّناس
ك ّلهم بالحج ال ينوون عمرة وال يدرون ما المتعة.(((»...

ثم أخرج منها
تبين من ٰهذه الرواية ّ
أن الرسول  ساق البدن لحجه ّ

أن المكلّف يفعل هكذا
إلى علي  وهو خالف القاعدة فال يجوز ّ
خاصة به.
والنبي  أحكامه
ّ

أن ال ّناس ال يعلمون ولم يعينوا نوع إحرامهم حين اإلحرام
وتبين ّ
وه��ذا ما قلناه ،وه��ذه ال��رواي��ة األخ��رى التي تفصل كيفية حج رسول

اهلل .

((( الوسائل ب 2ح 14أقسام الحج.
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يضره
مكحمكحك حلو وجب عليه نوع من اإلحرام فنطق ونوى غيره فال
ّ

المهم كيفية العمل الواجب عليه وكذا لو نوى شيئاً ونطق
كما قلنا وإنّما
ّ
ال.
بغيره سهوا ً ونسياناً أو جه ً

مكحمكحك حمن كيفيات نية اإلح��رام ما ورد في دعائه عن معاوية بن

عمار عن أبي عبد اهلل

قال« :ال يكون اإلحرام إال في دبر صالة مكتوبة

أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت
ّ
وصل
ركعتين وأحرمت في دبرها فإذا انفتلت من صالتك فاحمد اهلل وأثنى عليه

ممن استجاب لك وآمن
على النبي  وتقول:
اللهم إنّي أسألك أن تجعلني ّ
ّ

بوعدك واتبع أمرك فإنِّي عبدك وفي قبضتك ال أقوى إال ما وقيت وال آخذ إال ما

أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك 

وتقويني وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم إنّي خرجت من

فتمم لي حجتي وعمرتي اللهم
شقة بعيدة وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك اللهم ّ

إنّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك  فإن عرض لي
علي اللهم
عارض يحبسني فخلني (فحلني) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت ّ

إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي

وعصبي من النساء والثياب والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار اآلخرة» قال:

ثم قم فامشي هنيئ ًة فإذا استوت
«ويجزيك أن تقول ٰهذا مرة واحدة حين تحرم ّ

بك األرض ماشياً كنت أو راكباً فلب»(((.

مكحمكحك حيستحب في نية إحرامه أن يشترط على اهلل تعالى بأن يحله

مر في الحديث اآلنف ولذلك فوائد فإنّه إن كان قارنا وقد
إذا حبسه كما ّ
إما بمرض أو بعد وحبسه فإن لم يشترط وجب عليه ارسال الهدي
حبس ّ

((( الوسائل ب 16ح 1اإلحرام.
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إلى مكة وإن كان في عمرة وإلى منى إن كان في حج وكذا لو كان في أي

فالبد من أن يبعث هدياً.
قسم من الحج والعمرة
ّ

مكحمكحك حقال تعالى{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ}(((.
ووجب عليه العمرة والحج من قابل إن كانا واجبين وال يجب إن لم

وأما إن اشترط فالقران يذبح هديه في محله وغير القران
يكونا واجبينّ ،

يتحلل من إحرامه وسقط عنه الحج والعمرة في القابل.

كما في صحيح المحاربي ...( :فقلت بلى قد اشترط ٰذل��ك قال:

«فليرجع إلى أهله ح ً
أحق من وفى بما اشترط عليه»
إن اهلل ّ
ال ال إحرام عليه ّ

قلت :أفعليه الحج من قابل؟ قال « :ال»(((.

مكحمكحك حخالصة النية أن يقول للعمرة التمتعية( :أحرم لعمرة التمتع

إل��ى الحج على كتابك وسنة نبيك محمد 

فحلني حيث حبستني لبيك.)...

ف��إن ع��رض لي عارض

وفي العمرة المفردة (أحرم للعمرة المفردة.)...
وفي حج التمتع (أحرم لحج التمتع.)...
وفي حج اإلفراد (للحجة المفردة.)...
وف���ي ع��م��رة ال��ق��ران (أح����رم ل��ع��م��رة ال��ق��ران وأق����رن ٰه���ذا ال��ح��ي��وان

في أحرم.)...

وفي حج القران (أحرم لحج القران.)...
((( سورة البقرة :اآلية .196
((( الوسائل ب 24ح 3إحرام.
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�اء وتسبيحات وتحميدات ،وفي القران ال يجب
ويزيد أذك��ارا ً ودع� ً
التلبية وإنّما تستحب.

الثاني من الواجبات :التلبية:
مكحمكحك حالواجب من التلبيات األربع األولى فإنه يقول( :لبيك اللهم

إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك
لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ّ
لك لبيك) فتكون خمس تلبيات وهذا المعمول به غالباً استحباب.
مكحمكحك حيستحب ال��زي��ادة على التلبيات الواجبة كما في صحيح

معاوية عن أبي عبد اهلل  قال« :التلبية أن تقول :لبيك اللهم لبيك لبيك ال

إن الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك لبيك ذا المعارج
شريك لك لبيك ّ

لبيك لبيك داعياً إلى دار السالم لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية
لبيك لبيك ذا الجالل واإلكرام لبيك لبيك تبدأ والمعاد إليك لبيك لبيك تستغني

ويفتقر إليك لبيك لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك لبيك لبيك إله الحق لبيك لبيك ذا

النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك

عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك»(((.

أتقرب إليك بمحمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين
ويزيد «لبيك ّ

لبيك لبيك بحجة أو عمرة لبيك لبيك تلبية تمامها وبالغها عليك»(((.

وفي حج التمتع يقول( :وهذه حجة تمتع) وفي عمرة المفردة يقول:

(وهذه عمرة مفردة) وهكذا ،وعن جعفر بن محمد  ...« :يا كريم لبيك

((( الوسائل ب 40ح 2إحرام.
((( مستدرك الوسائل ب 27ح 9إحرام.

41حإلا ةيفيك يف لصف 199 . ................................................................ 41.

وأكثر الصالة على النبي  وأسأل المغفرة والرضوان والجنة والعفو وأستعذ

من سخطه ومن النار برحمته وأكثر التلبية قائماً وقاعداً وراكباً وناز ً
ال»(((.

قال :قال رسول اهلل « :من ّلبى سبعين مرة في إحرامه أشهد اهلل سبعين

ألف ملك له ببراءة من ال ّنار وبراءة من النفاق»(((.

مكحمكحك حيستحب تكرار التلبية في كلّ صعود ونزول ونوم ويقظة

وحركة وسكون في سبعين مرة أو أكثر.

فعن أب��ي جعفر

ق��ال« :ق��ال رس��ول اهلل  :من لبى في إحرامه

سبعين مرة إيماناً واحتساباً أشهد اهلل له ألف ألف ملك ببراءة من النار وبراءة

من النفاق»(((.

وف��ي تعليل التلبية عن اإلم��ام العسكري  عن آبائه ق��ال« :قال
رسول اهلل  :فنادى ربنا  يا أمة محمد فأجابوا ك ّلهم وهم في أصالب

إن
آبائهم وفي أرحام أمهاتهم( :لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك ّ

الحمد والنعمة لك والملك ال شريك لك لبيك) قال :فجعل اهلل
اإلجابة شعار الحج»(((.

تلك

مكحمكحك حيجب أداؤها مطابقة للقواعد العربية في حركاتها وحروفها

بفتح الالم من لبيك وفتح الباء وسكون الياء وهو مخير بين فتح الكاف

أو سكونه.

((( المستدرك ب 27ح 8اإلحرام.
((( مستدرك الوسائل ب 28ح 9إحرام.
((( الوسائل ب 42ح 1إحرام.
((( الوسائل ب 40ح 4إحرام.
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وفتح الهمزة من (اللهم) وتفخيمها وال يجوز كسرها ،والجاهل

الذي يستطيع التعلم إذا التفت فهو غير معذور ،و(شريك) بفتح الشين

والكاف ويجوز إسكان الكاف وكذا قولك (لك) وكسر همزة (إن) وفتح
وتشديد النون ،...و(الحمد) بفتح الحاء وسكون الميم وفتح أو سكون

ال��دال ،و(الملك) بضم الميم وسكون ال�لام وفتح أو سكون الكاف،
واألخرس يستقرب اللفظ بما يستطيع الملبين بالقول والفعل فيقبل منه

والطفل يلبي عنه حامله ويؤمر القول بما يستطيع.

مكحمكحك حالتلبية من اللب بالفتح ومعناها اإلقامة والتكرار لتشديد

اإلجابة أي يا رب إنّي ألبي لك لباً بعد لب أي إقامة بأمرك بعد قيام.

أن التكرار معناه (إنّي ألبي أمرك حين خلقي في عالم الذر حين
أو ّ
قلت{ :ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ} ،وأل��ب��ي ل��ك ف��ي حياتي بالعبادة وال��ورع

والعمل الصالح وترك نواهيك ،ولبيك مصدر منصوب على المثنى بفعل

مقدر تقديره (ألبي لك تلبية بعد تلبية).

مكحمكحك حينعقد إح��رام عمرة التمتع واإلف��راد وحج التمتع واإلف��راد

بالتلبية بعد النية وما دام لم يلب فال حرمة عليه ولم يصح إحرامه فلو

وأما عمرة القران أو
جاء بمحرمات اإلحرام قبل التلبية فال شيء عليهّ ،
حج القران فينعقد اإلحرام بالنية وإشعار الجمل وتقليد الشاة.
واإلشعار بضرب صفحة سنامه ح ّتى يدمى والتقليد بشد خيط في
رقبة الشاة ويعلق فيه شيئاً أو ال يعلق ،وهذا موثق يونس قلت ألبي عبد
اهلل  :إنّي اشتريت بدنة فكيف أصنع بها؟ فقال « :انطلق ح ّتى تأتي

مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك».

مكحمكحك حإذا قدم المقرن التلبية انعقد إحرامه إفرادياً وإذا قدم التقليد

أو اإلشعار انعقد مقرناً واستحبت التلبية ،كما في صحيح ابن عمار عن

41حإلا ةيفيك يف لصف 201 .................................................................. 41.

الصادق  :في رجل ساق هدياً ولم يقلده ولم يشعره؟ قال « :قد

ال وتركها
أجزأ عنه ما أكثر ما ال يقلد وال يحلل»(((ٰ ،هذا ولك ّنه إذا لبى أو ً
إما يقدم لفظاً بأن يقول اللهم إنّي أقرن
بعدها لم يكن حج قران ،فعليه ّ

وأما أن يقدم التقليد بان يعلق
بإحرامي ٰهذا الحيوان ح ّتى يكون مقرناً ّ
ثم يلبي.
شيئا برقبتها بالقران أو يشعر فيكون مقرناً ّ
مكحمكحك حتأخير التلبية عن النية فينوي ث� ّ�م يحمل أغ��راض��ه على
السيارة ويصعدون وتتحرك السيارة فيلبون ولكن ال يصح اإلح��رام إال
بتمام التلبية ،وإذا نسي التلبية وجب عليه التوجه إلى أي ميقات ليلبي

عنده وال يؤخر اآلفاقي تلبيته إلى المواقيت الحدودية.

مكحمكحك حالمعتمر يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في عمرة

التمتع حيث يحرم من المواقيت الخارجة ويجوز تأخير إلى أن يدخل
الحرم ،وفي العمرة المفردة يقطع التلبية حين يرى المسجد الحرام حيث
يحرم من حدود الحرم وكذا في الحج اإلف��رادي إذا أحرم من الحدود،
وفي إح��رام الحج التمتعي يقطعها في ظهر عرفة حيث يبدأ نية موقف
عرفة وبيوت مكة يقصد بها مكة القديمة كما في صحيح ابن عمار عن

اإلمام الصادق

قال« :إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة

فإن ال ّناس قد
فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ّ
أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتحميد والتهليل والثناء

على اهلل  ما استطعت»(((.

((( الوسائل  4/10/13أقسام.
((( الوسائل ب 43ح 2إحرام.
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وعن زيد الشحام عن أبي عبد اهلل

متى تقطع؟ قال« :حين يدخل الحرم»(((.

قال :سألته عن تلبية المتعة

وع��ن زاررة عنه
فقال « :إذا دخل البيوت بيوت مكة ال بيوت األبطح»(((.

ق��ال :سألته أي��ن يمسك المتمتع عن التلبية؟

شك أنّه كان بعد التلبية
مكحمكحك حإذا أتى بما يوجب الكفارة ولكن ّ
ح ّتى يجب الكفارة أم قبلها ح ّتى ال تجب بنى على ع��دم التكليف،

أن التلبية كانت صحيحة أم ال فما دام لم يدخل مكة عليه أن
وإذا شك ّ
يصححها وإذا دخل مكة وشك بنى على صحتها.
الثالث :من الواجبات لبس الثوبين بعد خلع المخيط:
مكحمكحك حيلبس ثوبين ليتزر أي يلفه على وسطه ك��اإلزار ويرتدي

فإن
باآلخر أي يضعه على كتفيه ،وال يعتبر ارتداؤهما في صحة اإلحرام ّ
يصح بالنية والتلبية سواء نزع لباسه أم ال ولبس الثوبين أم ال،
اإلحرام
ّ
وهذا خبر ابن بشير عن أبي عبد اهلل  فيمن لبس قميصاً فقال  له:

«متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟» قال :قبل أن ألبي ،قال :

«فأخرجه من رأسك فإنّه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل

ركب أمراً بجهالة فال شيء عليه».

مما يمنع الصالة به فال يجوز
مكحمكحك حيحرم في الثوبين أن يكونا ّ
مما ال يؤكل لحمه وال نجساً وال
أن يكونا من الحرير للرجال وال يجوز ّ
مغصوباً وال فيه من الذهب وسائر ما يشترط في لباس المصلي.

((( الوسائل ب 43ح 9إحرام.
((( الوسائل ب 43ح 7إحرام.
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ويصح اإلح��رام به ولك ّنه ح��رام فعن ابن عمار عنه
ع��ن ال��م��ح��رم يصيب ث��وب��ه الجنابة ،قال « :ال يلبسه ح ّتى يغسله

ق��ال :سألته

وإحرامه تام»(((.

مكحمكحك حيجوز لبس الحرير الخالص للنساء حال اإلح��رام ولك ّنه

يكره لصحيح اب��ن شعيب ق��ال :قلت ألب��ي عبد اهلل

ال��م��رأة تلبس

القميص ت��زره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج فقال « :نعم
البأس به»(((.

مكحمكحك ححكم :ورد ع��ن يونس ع��ن أب��ي عبد اهلل
إح��رام الحائض قال :سألت أبا عبد اهلل  عن الحائض تريد اإلحرام

ف��ي كيفية

ق��ال« :تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها

وتستقبل القبلة وال تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصالة»(((.

واالستثفار هو ش� ّ�د الخرقة على الفرج والكرسف هي القطن أو
الخرقة تحشي فرجها بها لئال يتسرب الدم تحت الكل.

((( الوسائل ب 37ح 1و 2تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 33ح 1اإلحرام.
((( الوسائل ب 48ح 2اإلحرام.
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 .42فصل تروك اإلحرام
إن اهلل أدب عباده وأمرهم بالورع والتقوى فمنعهم عن
مكحمكحك ح ّ
الرذائل واالعتداء على اآلخرين واإلغ��راق بالشهوات والملذات ،ففتح
أبواباً منعهم فيها عن استعمال الملذات والماديات ليعتبروا ويحددوا
تصرفاتهم الشهوية والمادية ويتحسسوا حالة المحرومين تلك الملذات

الغرورية في حياتهم.

ومن تلك األبواب الصارمة والمحددة لتصرفات المسلم ومنعه عن

الملذات الحج المقدس الذي فيه مشقات األسفار ومتاعب هجر األوطان
واألهل والعيال.

وباإلضافة إلى ٰذلك منعهم من  20شيء من ضروريات رغبة اإلنسان

وهي نوع من الممنوعات في اإلحرام للعمرة والحج.

األول :في اللباس وما يحيط البدن:
1ـ لبس المخيط أي ما يحيط بالبدن.
2ـ ما يستر ظهر القدم.
3ـ ستر المرأة وجهها.
4ـ تغطية الرجل رأسه.
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5ـ التظليل على الرأس للرجال.
الثاني :في الشهوات الجنسية:
6ـ مجامعة النساء ومقدماته.
7ـ االستمناء والشهادة عليه.
8ـ عقد الزواج والشهادة عليه.
الثالث :محرمات أخالقية:
16ـ الفسوق
17ـ الجدال
الرابع :محرم من الزينة:
12ـ النظر في المرآة.
13ـ لبس الخاتم للزينة ،ولبس المرأة الحلي للزينة.
11ـ الكحل بالسواد.
10ـ تدهين البدن.
9ـ شم الطيب أو سد األنف من الرائحة الكريهة.
الخامس :محرمات في البدن:
14ـ إزالة الشعر.
15ـ تقليم وقص األظفار.
السادس :محرمات ألجل احترام الحرم:
18ـ قلع الشجر وزرع الحرم.
19ـ حمل السالح.
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20ـ صيد وحش الحرم.

حرمة اللباس المخيط:
أن
مكحمكحك حليس في الحديث المنع من المخيط وإنّ��م��ا باعتبار ّ
المخيط يحيط بالبدن ويزر عليه وهو المنصوص بالمنع ولكن الفقهاء

عمموا المنع لكلّ مخيط وفيما يلي تحديد ذلك.

مكحمكحك حاألحوط عدم عقد اإلحرام على البدن وال زره باألزرار وال

غرسه باإلبر وال بالدبوس وال شده بعضه ببعض ،ففي الحديث صحيح

ابن جعفر عن أخيه قال« :المحرم ال يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته وال
يثنيه على عنقه وال يعقده»(((.

مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان  وجوابه :
واالحتجاج« :جائز أن يتزر اإلنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر

حدثاً بمقراض وال إب��رة تخرجه به عن حد الميزر وغ��رزه غ��رزاً ولم يشد
(((
بعضه ببعض»
ولكن ٰهذا ضعيف سنده.
ّ

وموثقسعيداألعرج:أنّهسألأباعبداهللعنالمحرميعقدإزارهفيعنقه؟قال:

«ال»(((.ولكنخبرالقداحقال:إنعلياًكاناليرىبأساًبعقدالثوبإذاقصرتميصليوإن

كان محرماً.

مكحمكحك حإذا أراد لبس الجبة أو القميص والعباءة وم��ا شابه جاز

وضعها على الكتف وااللتفاف فيها بدون مد اليد في الردان وال لفها على
((( الوسائل ب 53تروك اإلحرام.
((( ؟؟؟
((( ؟؟؟

42حإلا كورت لصف 207 ...................................................................... 42.

البدن والمنع ليس في االلتفاف بالمخيط وإنّما بلبسه ووض��ع اليد في
ردائه ،واألفضل أن يقلبها لئال يرى أنّه يلبس لبساً طبيعياً ،ففي صحيح
الحلبي« :إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ال
يدخل يديه في يدي القباء»(((.

وابن عمار« :ال تلبس ثوباً له إزار وأنت محرم إال أن تنكسه وال ثوباً تدرعه

وال سراويل إال أن ال يكون لك إزار وال خفين إال أن ال يكون لك نعلين»

(((

أن المهم عدم اللبس ووضع
أن القلب مستحب لما يظهر ّ
وإنّما قلنا ّ
المالبس على الكتف ليس لبساً لها فقلبها ليس ه��و المخرج عن
صدق اللبس.
مكحمكحك حيحرم لبس السراويل طويلة وال قصيرة إال أن ال يكون له

إزار فيكتفي بالسروال كما في الخبر المذكور آنفاً.

مكحمكحك حالبأس بلبس المخيط ما لم يزره على بدنه ،ففي صحيح

زرارة ع��ن أب��ي عبد

اهلل

ق��ال« :يلبس ّ
كل ثوب إال ثوباً تدرعه»(((،

بالسحاب هو
والتدرع هو اللباس المحيط بالبدن الموصول ب��األزرار أو
ّ
منسوج محيطاً.
يجوز ش� ّ�د الهميان وه��و ح��زام له جيوب توضع فيها النقود وهو
منصوص كما يجوز لبس الجنطة الصغيرة ليحمل بها الحصى وبعض
شد الساعة على الذراع ،ويجوز التغطية
المهمات كالمنديل كما يجوز ّ
بغير ال��رأس بالمخيط وال��ن��وم عليه س��واء في ح��ال االن��ط��راح أو القعود

وي��ج��وز ش��د ال��ج��روح وال��ق��روح وش��د الفتق ،كما ي��ج��وز ش��د العمامة
((( الوسائل ب 44ح 1و 2تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 35ح 1تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 36ح 5تروك اإلحرام.
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ليشد اإلزار أو ألجل بطنه كما أدم��ن بعضهم عليه
وغيرها على بطنه
ّ
شد الحزام على البطن فالبأس
خصوصاً البسي البنطلون فإنّهم مدمنون ّ

بالحزام باإلحرام.

مكحمكحك حالخنثى وهي من لها عورتان ذكر وفرج واألبتر الممسوح

ال��ذي ليس له ذكر وال فرج يحكم بما اعتاد في حياته فإن اعتاد على
األنوثة في لباسه ونكاحه والعرف حوله كذلك حكم به واستعمل إحرام

النساء وإال فإحرام الرجال ،وإذا تحير راجع األطباء يعينون جنسه واعلم

أنّه ليس في القران جنس ثالث.

الثاني :لبس الخف والجورب والقفاز:
مكحمكحك حاألحوط تحريم لبس القفاز (الكفوف) على الرجل والمرأة

أم��ا الرجل فيشمله رواي���ات المنع من ضم البدن ك���األزرار والمنسوج
ّ
وأما
المحيط بالبدن وقد أمر بشق ظهر الحذاء إذا لبسه والمناط واحدّ ،

للنساء فالنص بمنع القفاز وال دليل على منع الجورب بل النص أنّها
تلبس ما شاءت إال القفاز(((.
وأم���ا ال��ج��وراب وم��ا ش��اب��ه م� ّ�م��ا يستر ظهر ال��ق��دم ،ف��إن النصوص
ّ
نصت على منعه للرجال وجواز اللبس بشق ظهر القدم ،ففي المرسل
ّ

عن الصادق « :البأس للمحرم إذا لم يجد نع ً
ال واحتاج أن يلبس خفاً
دون الكعبين»(((.

أن الكعبين هما قبتا القدمين فيجوز للمحرم أن يلبس
ومعلوم ّ
ٌ
جوراباً إذا شق ظهرها بحيث بدى ما تحت مفصل الساق أن ينصف ما
((( الوسائل تروك األحرام.
((( الوسائل تروك األحرام.
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بين الساق واألصابع واألفضل أن يكون الشق دائري بحيث يظهر الكعب

بأكثر عرض القدم ،والروايات بجواز اللبس مع الشق عديدة.

الثالث :من محرمات اإلحرام :تغطية المرأة وجهها:
مكحمكحك حاشتهر بين الفقهاء المنع م��ن تغطية ال��م��رأة وجهها،

وهذه األخبار:

1ـ فصحيح الحلبي عن أبي عبد اهلل

ق��ال« :مر أبو جعفر بامرأة

متنقبة وهي محرمة فقال :أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنّك

إن تنقبت لم يتغير لونك ،قال رجل :إلى أين ترخيه؟ قال :تغطي عينها ،قال:
قلت تبلغ فمها؟ قال :نعم»(((.

2ـ وع��ن أب��ي الحسن

ق��ال« :مر أبو جعفر  بامرأة محرمة قد

استترت بمروحة فاماط المروحة بنفسه عن وجهها»(((.

3ـ واب��ن عمار عن أب��ي عبد اهلل

وهي متنقبة»(((.

ق��ال« :ال تطوف المرأة بالبيت

4ـ وال���ذي يحكم على ك��لّ ٰه���ذه األح��ادي��ث ع��ن ح��ري��ز عنه :

«المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن»(((.

5ـ وعنه

إذا كانت راكبة»(((.

قال« :تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعالها إلى النحر

((( الوسائل ب 48ح 3تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 48ح 4تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 48ح 5تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 48ح 6تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 48ح 8تروك اإلحرام.

..................................................................... 210رسالة الحج والزيارة المقدسين

بأن المحرمة يجوز لها أن تسدل الحجاب وتغطي
وعلى ٰهذا تبين ّ
ك��لّ وجهها ويحمل المنع على ال��ك��راه��ة ول��ي��س للتحريم خصوصاً

يتغير لونها وهذا التعليل
أن خبر الحلبي تعلل مع الحجاب ألجل أن
ّ
ّ
يقرب للكراهة.
وأما النقاب فاألحوط المنع إذ لم يأت حديث باإلجازة ،والتنقب هو
ّ

يشد الوجه
شد الوجه من تحت العينين أو من األنف إلى الذقن ،وإنّما
ّ
ال من أم��ام األذن إلى الذقن ويستر الذقن وفي ال��رأس العصبة تستر
ط��و ً

الرأس إلى نصف الجبين ٰهذا في النساء المحجبات وقد يزيد وقد ينقص.

ويمكن أن يعلل جواز إسدال الستار (البوشية) كما يقول أهل العراق

ألن إسدال الستار ال يمنع حرارة الشمس وال الغبار.
وأهل إيران ّ

مكحمكحك ححكم :يجوز تغطية المرأة وجهها عند النوم ،لصحيح

زرارة عن أب��ي جعفر  :الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه

من الذباب؟ ق��ال« :نعم وال يخمر رأسه والمرأة المحرمة البأس أن تغطي
وجهها كله»(((.

الرابع :تغطية الرجل رأسه:
مكحمكحك حيحرم في حال اإلح��رام تغطية الرجل رأسه وأذن��ه ومقدار

ال��رأس هو مقدار ما نبت فيه الشعر بالمقدار الطبيعي المحدود بأعلى

الرقبة واألذن وبالجبين.

وال فرق بالتغطية بالطين أو بحمل المتاع أو بالرمس بالماء وغيرها

وال فرق في الغطاء بين الخفيف غير الساتر والسميك.

((( الوسائل ب 55ح 5تروك اإلحرام.
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وفي صحيح زرارة عن أبي عبد اهلل  :عن المحرم هل يحك رأسه

ويغتسل بالماء؟ قال « :يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة والب��أس أن

يغتسل بالماء
ويصب على رأسه»(((.
ّ

وعنه  :عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال :

«يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة».

مكحمكحك حيجوز للمحرم الحك ولكن ال يضع يده كلّها على رأسه

وإنّ��م��ا يحك بأصابعه وي��ده مرتفعة ع��ن رأس��ه ويعفى ع��ن االستظالل
الجزئي بيده ،وينام على رأسه ويغطي بعضه وال يغطي كله.
وفي صحيح ابن عمار« :البأس أن يستر بعض جسده ببعض».

وعبد اهلل بن سنان سمعت أبا عبد اهلل

يقول ألبي وشكى إليه

حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال :ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟
ّ

قال « :البأس بذلك ما لم يصب رأسك»(((.

مكحمكحك حيجوز للمحرم أن يضع عصام األغراض على طرف رأسه

وجبينه كما يجوز ستر رقبته وال يجوز ستر األذن وفي خبر سماعة قال:
سألته عن المحرم يصيب أذن��ه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح أن
يسد أذنيه بالقطن؟ قال « :نعم البأس بذلك إذا خاف ٰذلك وإال فال»(((.

مكحمكحك حالمحرم ال يرتمس بالماء وال بغيره وإنّما يفيض بالماء عليه

وأما لو وقف تحت الشالل
فال مانع فإذا دخل بالماء الساكن فهو ارتماس ّ

((( الوسائل ب 73ح 4تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 67ح 4تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 70ح 8تروك اإلحرام.
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فإن كان عريضاً كالنهر الذي يدخل فيه فمشكل وإن كان كالميزاب يقف

تحته فال مانع إذ يعتبر سيله كرشاش الماء.

مكحمكحك حلو لبس قميصاً وم��ا شابه سهوا ً أو عمدا ً ج��از خلع ُه من
رأسه بشرط أن ال يمس رأسه إال قلي ً
ال بمس عابر ،وإذا غطّ ى رأسه سهوا ً
ال وجب رفع الغطاء في أوقات اإلمكان وكلّما خالف رفع المخالفة
أو جه ً

ويستحب أن يعيد التلبية ،ففي صحيح حريز أنّه سأل أبا عبد اهلل
عن محرم يغطي رأسه ناسياً؟ قال « :يلقي القناع عن رأسه ويلبي وال

شيء عليه».

مكحمكحك حورد في أحكام نوم المحرم ،عن زرارة ق��ال :قلت ألبي

جعفر  :الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّ ي وجهه من الذباب؟ قال:
«نعم وال يخمر رأسه».

والبختري عن جعفر عن أبيه عن علي  قال :المحرم يغطي وجهه

عند النوم والغبار إلى طراوة شعره؟ أي إلى حدود شعر رأسه من وجهه

بل من رقبته أيضاً.

وابن مسلم أنّه سأل أبا عبد اهلل

على رأسه إذا استسقى؟ قال« :نعم».

عن المحرم يضع عصام القربة

ومعاوية عنه  قال« :البأس أن يعصب المحرم رأسه من الصداع».

وصحيح زرارة عن أحدهما

ووجهه إذا أراد أن ينام»(((.

في المحرم قال له« :أن يغطي رأسه

في الصحيح األخير عرفنا بجواز تغطية ال��رأس عند النوم ولكن ال

يشده لخبره الذي قبله (وال يخمر رأسه) يعني يشده.
((( الوسائل ب 56ح 2تروك اإلحرام.
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وتحمل األح��ادي��ث المانعة عن التغطية في ح��ال النوم إن وجدت

على الكراهة.

الخامس :التظليل للرجال:
مكحمكحك حيحرم التظليل للرجال بسقف يسير بسيره ،وال يحرم

االستظالل بسقف واقف كالخيمة والبيت وال بظل سائر معترض حركته
بعكسه أو بالعرض.

وهنا حصلت مناورة كالمية بين قضاة بني العباس الفسقة وبين آل

محمد 

فعن بشير بن إسماعيل قال لي« :محمد أال أسرك يا بن مثنى؟»

فقلت :بلى ،فقمت إليه فقال« :دخل ٰهذا الفاسق آنفاً» (يعني أبا يوسف

ثم أقبل عليه فقال :يا
القاضي العباسي) فجلس قبالة أبي الحسن ّ 
أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظل على المحمل؟ فقال له« :ال»،
قال :فيستظل في الخباء؟ فقال له« :نعم» فأعاد عليه القول شبه المستهزئ

يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذا؟

فقال« :يا أبا يوسف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون بالدين

إنّما صنعنا كما صنع رسول اهلل  وقلنا كما قال رسول اهلل  كان رسول

اهلل  يركب راحلته فال يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستتر بعض جسده

ّ
ببعض وربما يستر وجهه بيده وإذا نزل
استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار»(((.

وعن محمد بن الفضيل ق��ال :ك ّنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة
«إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس
وكان هناك أبو الحسن موسى ّ ...
إن اهلل  أمر في كتابه بالطالق ّ
وأكد فيه شاهدين ولم يرضى بهما
أصحابك ّ

إال عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بال شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل
((( الوسائل ب 66تروك اإلحرام.
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اهلل وأبطلتم شاهدين فيما ّ
أكد اهلل  وأجزتم طالق المجنون والسكران حج

رسول اهلل 

ّ
واستظل بالمحمل
فأحرم ولم يظلل ودخل البيت والخباء

والجدار فقلنا (وفعلنا) كما فعل رسول اهلل  »فسكت(((.

وع��ن عثمان ب��ن عيسى ع��ن بعض أصحابه ق��ال :ق��ال أب��و يوسف

للمهدي وعنده موسى بن جعفر  ...فما الفرق بين هذين؟ قال أبو

الحسن « :ما تقول في الطامث؟ أتقضي الصالة؟» قال :ال ،قال« :فتقضي

الصوم؟» قال :نعم ،قال« :ولم؟» قال :هكذا جاء فقال أبو الحسن :

«وهكذا جاء هذا» ،فقال المهدي ألبي يوسف ما أراك صنعت شيئاً قال:
رماني بحجر دامغ».
وفي االحتجاج ق��ال :سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى بن

جعفر  بمحضر من الرشيد وهم بمكة ...فتضاحك محمد بن الحسن

من ٰذلك فقال له أبو الحسن « :أتعجب من سنة النبي  وتستهزئ

إن رسول اهلل  كشف ظالله في إحرامه ومشى تحت الظالل وهو محرم
بها؟ ّ

إن أحكام اهلل يا محمد ال تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ّ
ضل سواء
ّ
السبيل» فسكت محمد بن الحسن ال يرجع جواباً(((.

مكحمكحك حال��ذي يحرم على المحرم هو االستظالل بالسقف وعدم

اإلضحاء والظل يغلب فيه من الشمس أو ضوء الشمس كما إذا كان في

وأم��ا اإلضحاء
النهار غيوم ويقل فيه الظل من ضوء القمر بل ال يقالّ ،
أيضاً يغلب مصداقه في حال طلوع الشمس ٰهذا في ما لو نظرنا الكلمة
وأما األحاديث:
بدون األحاديث فيهما ّ
((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق.
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1ـ فصحيح الحلبي :يركب القبة ...إال أن يكون مريضاً(((.
2ـ وعلي بن جعفر  :أظلل وأنا محرم؟ نعم.
3ـ وجميل وقد رخص للرجال(((.
4ـ والمغيرة :ال ،فإن مرضت ،قال  :ظلل وكفر(((.
5ـ وهشام في الكنيسة :ال(((.
6ـ وابن مسلم يركب في القبة ،ال(((.
7ـ وسعد :هي علة يظلل ويفدي.
8ـ وإسحاق خصصه بالشمس.

إن علي بن شهاب يشكو رأسه
9ـ عمار قلت ألب��ي الحسن ّ :

والبرد شديد ويريد أن يحرم؟ فقال « :إن كان كما تزعم فالبأس أن

يظلل فأ ّما أنت فاضح لمن أحرمت له».

10ـ وعبد الرحمن :ال يستطيع أنه تصيبه الشمس فليستظل منها(((.
11ـ وإسماعيل :يستتر من الشمس(((.

((( الوسائل ب 64تروك اإلحرام.
((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق.
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12ـ ورواي��ات الفضيحة للفاسق التي ذكرناها تمنع عنوان االستظالل

بال توصيف(((.

13ـ وابن بزيع عن الرضا  سأله عن رجل عن الظالل للمحرم من

أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمر أن يفدي شاة ويذبحها بمنى(((.

وهذا الحديث مال بنا إلى توسيع دائرة االستظالل من الشمس إلى

االستتار من المطر وال��ب��رد ،وعليه فاألحوط أن االستظالل ح��رام على

ال ونهارا ً إال من علة.
الرجال لي ً

مكحمكحك حال فرق في الظل بين حال السفر من مدينة إلى أخرى وفي

حال النزول في مكة أو عرفة أو منى فال يجوز للشيعة حمل المظلة في

مسيرهم ،وإذا حمل شخص مظلة فعلى الشيعي محاولة مفارقته وعدم

كونها فوق رأسه إال إذا منعه الزحام من المفارقة.

مكحمكحك حإذا أجبرت الحكومة الحجاج بالركوب داخ��ل السيارة

ومنعتهم من الصعود على السطح جاز الركوب وال شيء على الحجاج
ألن الكفارة مخصوصة للمخالفة بعلة شخصية وليس بعلة عامة وقهرية.
ّ

ويمكن أن يشير صحيح جميل إلى ٰذلك عن أبي الحسن

«البأس بالظالل للنساء وقد رخص فيه للرجال»(((.

قال:

مكحمكحك حإذا كان الظلّ في الجانب وليس فوق الرأس فال مانع منه

كما ال مانع باالستظالل بيده فوق رأسه وال يضر سير الظالل فوقه وهو

واقف وال فرق بحرمة التظليل في حال النوم أو الجلوس أو الوقوف كما
إذا كان قاعدا ً في السيارة وهي سائرة به.

((( الوسائل ب 66تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 6ح 6بقية كفارات اإلحرام.
((( الوسائل ب 64ح 10تروك اإلحرام.
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السادس :االستمتاع بالنساء:
مكحمكحك حال يجوز الجماع للمحرم وال للمحرمة ،وال يجوز لمسها

وأما النظر للحليلة فهو جائز بشهوة وبغير شهوة ،بشرط إن لم
بشهوةّ ،
يحصل القذف أو القيام ،قال اهلل تعالى{ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ}

وهي الجماع والكالم الفاحش في وصفه {ﭛ ﭜ} وهو السباب
والفحش والبذاءة والغيبة والنميمة {ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ}((( وهو قول ال واهلل

وبال واهلل ومطلق القسم.

سواء كانت دائمة أو مؤقتة
مكحمكحك حيجوز لمس الزوجة بدون شهوة
ً

أو مطلقة طالقاً رجعياً كما في صحيح ابن مسلم ق��ال :سألت أبا عبد

اهلل  عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى؟ قال « :إن
كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمني أمذى أو لم يمذي فعليه

دم يهريقه فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء»(((.

وموثق ابن عمار عنه
قال « :ليس عليه شيء»((( ،حملوه على عدم قصد االستمناء.
وعلي بن يقطين عن أب��ي الحسن  ق��ال :سألته عن رج��ل قال

في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى؟

المرأته أو لجاريته بعدما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة
اط��رح��ي ث��وب��ك ون��ظ��ر إل��ى فرجها قال « :الش��يء عليه إذا لم يكن

غير النظر».

مكحمكحك حالمرأة كالرجل إذا كانت محرمة فيجوز لها النظر إلى عورة

زوجها بدون مس بشهوة وال يجوز المس وال الجماع له ح ّتى لو كان هو
((( ؟؟؟
((( ؟؟؟
((( الوسائل ب 18ح 5كفارة االستمتاع.
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وأما المحلّ يمس
مح ً
ال كما ال يجوز للمحرم أن يمس ح ّتى للمحلةّ ،
المحرمة فجائز ولكن ال يجامعها وال هي تمسه والمحلة تمس المحرم
وال يمسها هو.

مكحمكحك حالتقبيل إن كان لألرحام من النساء والرجال فالبأس به وإن

كان للطفل فكذلك ،وإن كان للزوجة فإن كان للشهوة فحرام وإن كان

للرحمة فجائز.

لصحيح الحلبي سألته عن المحرم يضع ي��ده من غير شهوةعلى

امرأته؟ قال « :نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها»،

قلت :أفيمسها وهي محرمة؟ قال « :نعم» ،قلت :المحرم يضع يده

أشد
بشهوة؟ قال « :يهرق دم شاة» ،قلت :فإن قبل؟ قال « :هذا ّ
ينحر بدنة»(((.

وعن ابن حماد قال :سألت أبا عبد اهلل
قال « :البأس به ٰهذه قبلة رحمة إنّما تكره قبلة الشهوة»(((.

عن المحرم يقبل أمه؟

مكحمكحك حالمزاح مع الزوجة باليد ب��دون شهوة قاعدة جائز ولكن

األحوط عدم الفعل ،وباللسان جائز بدون شهوة وحرام مع الشهوة ،ومع

الرجال والنساء كالبنت واألم جائز من االحتضان أو الحمل والضم أو
بالكالم جائز واألولى تركه ،ومع الطفل يجوز والمرأة المحرمة كذلك

مع الذكور.

مكحمكحك حل��و ك��ان محرماً وزوج��ت��ه محرمة وجامعها ف��إن رضيت
فعليهما كفارتان وإن قهرها فال شيء عليها وال يبطل حجها ،وكذا إذا

((( الوسائل ب 17ح 7كفارة االستمتاع.
((( ؟؟؟
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ال وقهرها على الجماع أو كانت نائمة
جامعها وهي نائمة ،وإذا كان مح ً
فال يبطل حجها وال كفارة عليها.

السابع :االستمناء:
مكحمكحك حيحرم على المحرم العبث بذكره أو أمر زوجته للعبث

بذكره ح ّتى يستمني ،وال��م��رأة وإن قلنا بعدم حصول الجنابة لها إال
ولكن التحريم
بالدخول بها كما م� ّ�ر في ب��اب الغسل بأحكام الجنابة
ّ

للمحرمة للعبث بفرجها أو أمر زوجها بالعبث بها ح ّتى تلقي ماءها

كالرجل المحرم.

ففي صحيح اب��ن الحجاج ق��ال :سألت أب��ا الحسن  عن الرجل
يعبث بأهله وه��و محرم ح ّتى يمني من غير جماع أو يفعل ٰذل��ك في
شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال « :عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على
الذي يجامع»(((.

وعن ابن عمار عن أبي الحسن
عبث بذكره فأمنى؟ قال « :أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم

قال :قلت :ما تقول في محرم

بدنة والحج من قابل»(((.

مكحمكحك حلو نظر إلى زوجته أو تصور شيئاً فسبقه المني من غير
يتعمد النظر
قصد لالستمناء ليس عليه ،وكذا لو رأى أجنبية بدون أن
ّ
والمرأة المحرمة كالرجل في ٰذلك وإن لم تجنب بنزول الماء.

((( السائل تروك االحرام.
((( السائل تروك االحرام.
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الثامن :عقد النكاح والشهادة عليه:
مكحمكحك حيحرم على المحرم وعلى المحرمة القيام بعقد النكاح

لنفسه أو لغيره وكالة أو وراية أو فضولة وتبرعاً بالدوام أو بالمنقطع وكما
يحرم على الرجال كذلك على النساء عاقد ومعقود وشاهر ومشهور،

وكذا خطبة الزواج.

كما في الخبر عن أبي عبد اهلل  قال« :المحرم ال ينكح وال ينكح وال

يخطب وال يشهد النكاح وإن نكح فنكاحه باطل»(((.

مكحمكحك حاإلطالق يقتضي حرمة النكاح وبطالنه للمحرم والمحرمة

سواء النكاح لتحليل المطلقة لزوجها أو ليس كذلك ،والشهادة محرمة
ً
ال كتزوج المحرم أو المحرمة نعم ال
�واء كان العقد صحيحاً أو باط ً
س� ً
يبعد عدم المنع بالشهادة على الباطل األصلي كنكاح المحرم من المحرم

النسبي أو الرضاعي أو المحرم بالمصاهرة ،وأج��از بعضهم حضور

مجلس الخطبة وهو ال يخلع من إشكال.

مكحمكحك حيجوز حضور أو متابعة فيلم ومسلسل زواج وم��ا شابه

أو حصل عقد بالمزاح وليس بالحقيقة وك��لّ ش��يء غير واق��ع حقيقة
ال يمنع ف��ي اإلح���رام وإن ك��ان المفروض بالمحرم أن يتنزه ع��ن هذه

المجالس التافهة.

مكحمكحك حيجوز للمحرم أن يطلق زوجته أو زوجة غيره أو يحضر

مجلس طالق وكذلك حضور مجلس مصالحة وإرجاع الزوجة المطلقة.

مكحمكحك حإذا عقد المحرم على المحرمة أو على المحلة أو المحرمة

على المحل بطل النكاح فإن كانا جاهلين يمكن أن يعقدها بعد اإلحرام
إال أن يدخل بها فإنّها تحرم مؤبدا ً وإذا كانت هي جاهلة فبدخوله بها

((( الوسائل ب 14ح 7تروك اإلحرام.
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وجب بذل المهر بما استحلّ من فرجها وإذا عقدا وهما عالمان بالحكم

والموضوع أو أحدهما تحرم مؤبدا ً بمجرد العقد.

أن العقد كان في حال
مكحمكحك حإذا اختلف وادع��ي أحد الزوجين ّ
اإلحرام واآلخر قال :إنّه وقع قبل أو بعد اإلحرام.
ألن فعل الحرام والباطل حالة ثانوية من
األصل تقديم قول الصحة ّ
المسلم ال يصار إليها إال بدليل اطمئناني ،فعن الحسين بن مختار عن

أبي عبد اهلل

قال« :قال أمير المؤمنين  في كالم له :ضع أمر أخيك

على أحسنه ح ّتى يأتيك منه ما يغلبه وال تظنن بكلمة خرجت من أخيك سو ًء
وأنت تجد له في الخير محمال».
ولكن العاقد لهما محرم فعقده باطل ولهما
مكحمكحك حإذا كانا محلين
ّ

أن يعيدا العقد وال يشهد المحرم على نكاح محلين وإذا شهد فاإلثم عليه

والنكاح صحيح.

التاسع :الطيب:
مكحمكحك حالمحرم بالعمرة ال يجوز أن يشم العطر ويتعطر إلى أن

يقصر من شعره ،والمحرم بالحج ال يجوز له إلى أن يطوف طواف الحج

ويصلي له ،كما صحيح ابن عمار عن أبي عبد اهلل « :ال تمس شيئاً من
الطيب وال من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك وأمسك على أنفك

من الرائحة الطيبة وال تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنّه ال ينبغي للمحرم أن

يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك فمن ابتلي بشيء من ٰذلك فليعد غسله

وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء
المسك والعنبر والورس والزعفران»(((.
((( الوسائل ب 18ح5و 11تروك اإلحرام.
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وع��ن الخالف والنهاية والوسيلة تخصيصه بستة ب��زي��ادة الكافور

والعود ،والظاهر التحريم للمنع من مطلق الطيب.

مكحمكحك حيستثنى من الحرمة خلوق الكعبة ،كصحيح حماد قال:

سألت أبا عبد اهلل

عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثواب

اإلحرام؟ قال« :البأس به وهما طهوران»(((.
سواء أدهن الكعبة هو أو غيرها.
ً

مكحمكحك حالبأس بأكل الفواكه ذات الروائح الطيبة كالبرتقال والتفاح

كما في خبر الساباطي أنّه سئل الصادق  عن المحلل يتخلل قال :
فإن له رائحة
«البأس به» ،قلت :أيأكل األترج؟ قال « :نعم» قلت لهّ :

«إن األترج طعام وليس هو من الطيب»
طيبة ،قال ّ :

(((

واألولى اإلمساك

عن شمه لمرسل ابن أبي عمير قال :سألته عن التفاح واألترج والنبق وما
طاب ريحه؟ فقال « :يمسك على شمه ويأكله»(((.

مكحمكحك حورد استثناء مجموعة من الرياحين يجوز شمها في صحيح

ابن عمار عن أبي عبد اهلل

يشم األذخ��ر والقيصوم
ق��ال« :الب��أس بأن ّ

والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم»(((.

((( الوسائل ب 24ح3تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 26تروك اإلحرام.
((( المصدر السابق.
((( الوسائل ب 25ح 1تروك اإلحرام.
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العاشر :التدهين:
مكحمكحك حاألده��ان التي لم تتخذ للتطيب كأدهان الطعام والزيوت

وكذا الشحوم الحيوانية ،والشحوم والزيوت المعدنية توضع وتدهن بها

اآلالت الحديدية فال مانع من استعمالها.

وأم���ا م��ا فيه طيب ف�لا يجوز التدهين بها وال شمها إال اض��ط��رارا ً
ّ
حرمه اهلل إال وقد أحله لمن اضطر إليه»(((.
للحديث الشريف «ليس شيء ّ
مما ّ
وصحيح جابر :وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو

إن الطبيب الذي يعالجني وصف
محرم ،قال :فقلت ألبي عبد اهلل ّ :
لي سعوطاً فيه مسك؟ فقال « :اسعط به»(((.

«إن المحرم ليمسه
وابن سنان عنه  :سألته عن الحناء؟ فقال ّ :

ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس»(((.

مكحمكحك حاألده���ان التي تلين الجلد كالنيفيا والفكس والمومياء

إن بعضها جديدة ولها رائحة عطرة
والفازلين لم يثبت تحريمها نعم ّ
ظاهرة ،وكيف كان إن استعملت لتبييض الوجه وتليين األعضاء ،فهي
نوع من الزينة وإن استعملت للضرورة كالتقشر وبثور البدن ويبوسة

الجلد وغوشة النظر واألوجاع الجلدية ،فالبأس وإذا استعملت للغواية

والنظارة وما شابه فاألحوط تركها.

مكحمكحك حبمناسبة الطيب واألدهان المطيبة نذكر الميت المحرم إنّه
ال يحنط بالكافور وال يغسل به وإنّما يغسل مرة بالسدر ومرتان بالماء

الخالي وال يقرب له أي طيب ألنّه ال زال محرماً إلى يوم القيامة.
((( الوسائل ب 1ح 1القيام في الصالة.
((( الوسائل ب 19ح 1تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 23ح 1تروك اإلحرام.
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الحادي عشر :الكحل:
مكحمكحك حالمناط في تحريم الكحل إح��دى ثالث أن يكون ظاهرا ً
بالزينة أو يكون فيه عطر أو يكون أسوداً ،وعليه نتعدى منه إلى كلّ ما

يوجب إحدى الثالث في بدن المرأة ،فإن تكحلت أو صبغت وجهها
سواء اعتادت عليه أم تجددت
أو أظافرها بما يظهر منه ٰذلك فهو حرام
ً

رغبتها في حال اإلحرام.

الثاني عشر :النظر في المرآة للزينة:
مكحمكحك حورد في حسنة معاوية :ال ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن

نظر فليلب»(((.

فإن لم يكن للزينة كنظر السائق فيها أو الطبيب عند الفحص أو أي

عامل في شؤون عمله ،أو الشخص يريد أن يرى وراءه لضرورة ما ،أو

يصح وض��ؤوه وما
ال فينظر ح ّتى
المتوضئ يشك بحاجب في وجهه مث ً
ّ
شابه ذلك.
مكحمكحك ححكم :الب��أس من لبس النظارة للتظلل عن الشمس أو

للتكبير لضعف في عينه ،أو للتبعيد أو للتقريب وألي ضرورة معلومة
أما اللبس للزينة والكبرياء فمشكل.
لذلك ّ

الثالث عشر :التختم ولبس الحلي للزينة:
مكحمكحك حالخاتم من الذهب للرجال ح��رام س��واء لبسه للزينة أو

وأم���ا ال��ذه��ب للنساء ف��إن ك��ان معتادا ً ول��م تقصد الزينة بها
ل��م يكنّ ،
وأم��ا غير الذهب للرجال كلبس الفضة مع
الزائدة على عادتها فالبأس ّ
((( الوسائل ب 34ح 4تروك اإلحرام.
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الفص العقيق أو الفيروز (الشذر) أو الدر النجفي ،وما شابه فهو ثواب

وأما لبس الرجال أو المرأة الحلقة في اإلصبع ؟؟؟ الطواف
ومستحبّ ،
والسعي وركعات الصالة كما يفعل بعض المصلين ،فال مانع أبداً.

وفي الخبر الصحيح البن مسلم عن الصادق  قال« :المحرمة تلبس

الحلي كله إال حلياً مشهوراً للزينة»(((.

وفي خبر الكاحلي« :تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إال القرط المشهور

والقالدة المشهورة» ،والمشهور يعني ال��ش��اذة التي تشتهر ال��م��رأة من
فإما لبس الحلي المعتاد لها
حيث زيادة التحلي بحلية بغير المعتاد منها ّ
فال مانع.

الرابع عشر :إزالة الشعر:
مكحمكحك حيحرم على المحرم قطع شعره وقصه ولو شعرة واحدة من

ونساء وال يجوز له السماح لغيره قطع شعره
ال
أي عضو من أعضائه رجا ً
ً
ال أو محرماً ،ح ّتى
وال يجوز له أن يقطع شعر غيره
سواء كان الغير مح ً
ً
حين يريد مجموعة من المحرمين التقصير بعد السعي في العمرة أو بعد

الذبح في الحج فال يقطع الحاج لغيره ما لم يقصه هو أوالً.

مكحمكحك حال يتعمد الشخص فعل شيء يسبب سقوط الشعر فإذا حك

رأسه أو جسده فال يلح ح ّتى يسقط بعض شعره وإذا توضأ أو اغتسل فال
يدلك ح ّتى يسقط شيء منه.

نعم ما لم يتعمد ليس عليه إثم وال كفارة ،ولو انقطعت جلدة منه بال

تعمد مع بعض الشعرات فالبأس.

((( الوسائل ب 49ح 4تروك اإلحرام.
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مكحمكحك حاحتياطاً لعدم قطع الشعر فال يمشط رأسه وال لحيته حال
اإلحرام وال يعبث بلحيته وال بشاربه وال بحاجبه.

الخامس عشر :األظفار:
مكحمكحك حق��ص األظ��ف��ار وتقليمها م��ن ال��م��ح��رم��ات على المحرم

والمحرمة وإذا كانت فيها أذية وأوج��اع ال يصبر فيها جاز القص وعليه

ال صحة الغسل أو الوضوء على القص مثل
الكفارة ،وكذلك إذا توقف مث ً
إذا كان في رأس األظافر صبغ ال يمكن إزالته إال بالقص والتقليم فيجوز

بل يجب مع الكفارة.

السادس عشر :الفسوق:
مكحمكحك حالفسوق من الكبائر في غير حالة اإلحرام فكيف في حالته

حيث المفروض أن يكون في حالة خشوع وخ��وف من ماضيه األس��ود
حيث يرى نفسه بقرب أحوال المحشر مع تحمل وعناء السفر والمشقات

وال��زح��ام��ات ف��ي ال��ج��م��وع العظيمة ،وال��ف��س��وق ه��و ال��ك��ذب وال��ك�لام

الفاحش والغيبة والنميمة ون��زاع اآلخرين والسباب وما شابه ،وكفارته
االستغفار ورد مظالم اآلخرين وإرض��اء من اعتدى عليهم ويستحب أن
يتصدق بشيء.

السابع عشر :الجدال:
مكحمكحك حالجدال حرام وهو القسم في مجال التفاخر على اآلخرين

والدعوة الجاهلية بالمنزلة والعشيرة والمال والحال ،وهو ما يؤ ّكده بقوله
واهلل وال واهلل وبلى واهلل ،وهو عام بأي لغة كانت ،وليس منه االستغاثة

عند التضجر بقوله :يا اهلل أو يا اهلل.

42حإلا كورت لصف 227 ...................................................................... 42.

مكحمكحك حالبأس بالحلف ونفي الحلف إلثبات حق مذهبي وديني

ح��ق وإب��ط��ال ب��اط��ل ودح���ر المخالفين ،وه���ذه بعض ال��رواي��ات تحدد

الجدال المحرم:

ال  -ال مانع من الحلف بغير اهلل تعالى ،صحيح معاوية قال :سألت
أو ً

أبا عبد اهلل

عن رجل يقول :لعمري وهو محرم؟ قال« :بالجدال إنّما

الجدال قول الرجل ال واهلل وبلى واهلل.»...

ثانياً :ال مانع بالقسم لإلكرام ،وصحيح أبي بصير قال :سألته عن
المحرم يريد أن يعمل له العمل فيقول له صاحبه واهلل ال تعمله فيقول واهلل

ألعمله فيخالفه مرارا ً يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال« :إنّما أراد إكرام أخيه إنّما
كان ٰذلك ما كان هلل  فيه معصية».

الثامن عشر :قلع الشجر:
مكحمكحك حيحرمعلىالمحرموغيرهقلعماينبتفيالحرموقطعه،فعنأبيعبد

إن اهلل تعالى قد حرم مكة يوم خلق السماوات
اهلل  قال« :قال رسول اهلل  أال ّ

واألرض فهي حرام يحرم إلى يوم القيامة ال ينفر صيدها وال يعضد شجرها وال
يختلى خالها»(((.

وصحيح معاوية عنه  :عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في

الحل ،فقال « :حرم فرعها لمكان أصلها» ،قلت :فإن كان أصلها في

الحل وفرعها في الحرم؟ قال « :حرم أصلها لمكان فرعها».

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما  :المحرم ينزع الحشيش من غير

الحرم؟ قال « :نعم» ،قلت :فمن الحرم؟ قال « :ال»(((.
((( الوسائل ب 88ح 1تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 90ح 1تروك اإلحرام.
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وابن سنان عن أبي عبد اهلل  :المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟

قال« :نعم» ،قلت له :أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال« :نعم ويقطع ما شاء من

الشجر ح ّتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فال»(((.

أن المنع من الشجر في الحرم ال منع الحشيش وحريزّ :
«كل
الظاهر ّ

شيء ينبت في الحرم فهو حرام على ال ّناس أجمعين إال ما أنبته أنت وغرسته»(((.

فيجوز للمالك قطع الغرس في الحرم ،وابن خالد عنه « :ال ينزع

من شجر مكة شيء إال النخل وشجر الفاكهة»((( يعني يقطف منها الثمرة.

وع��ن حماد سألت أب��ا عبد اهلل

ع��ن ال��رج��ل يقلع الشجرة من

مضربه أو داره في الحرم؟ فقال« :إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار
أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها وإن كانت طرية عليه فله قلعها»((( ،يعني

إن استطاع قلعها قلعها إن نبتت بعد تملكه.

وعن زرارة قال :سمعت أبا جعفر

يقول« :حرم اهلل حرمه بريد في

بريد أن يختلى خاله أو يعضد شجره إال األذخر أو يصاد طيره وحرم رسول

اهلل  المدينة ما بين ؟؟؟ صيدها وحرم حولها بريداً في بريد أن يختلى خالها

ويعضد شجرها إال عودي الناضح»(((.

وعنه (ع) ق��ال( :رخ��ص رس��ول اهلل (ص) قطع ع��ودي المحاله وهي

البكرة سيقي بها من شجر الحرم واالذخر

((( الوسائل ب 85ح 2تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 86ح 4تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 87ح 1تروك اإلحرام.
((( ؟؟؟
((( الوسائل ب 87ح 2تروك اإلحرام.
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إن الخال هو الحشيش ويختلى يعني يقطع
وتفسير رواي��ة زرارةّ :
ويقلع ،ويعضد يعني يقطع ويقلع.
والمدينة المنورة أيضاً هي حرم فال يصاد فيها وال يقطع زرعها ،وال

بتيها أي جانبيها أي حدودها القديمة المعروفة ،والالبة جمعها البات
هي األرض الحرة ذات الخصوبة الظاهرة أي المرتفعة كالتالل الواسعة
والواطئة وليست الناشزة((( ،والبريد كما قلنا في صالة المسافر هو أربعة

فراسخ يعني (22500م) والناضح هو الجمل الحامل للماء.
مكحمكحك حخالصة األحاديث والفتاوى:
1ـ عدم قطع شجر الحرم وال حشيشها وال زرعها.

2ـ يستثنى المملوك فللمالك أو من كلفه أن يقطع إلصالح أرضه

وإحداث عمارته.

3ـ وي��س��ت��ث��ن��ى م���ا ه���و ص��ل�اح م���ن ت��ش��ذي��ب ال��ش��ج��ر وت��ن��ظ��ي��ف

ال��ط��رق��ات وإح����داث ال��س��واق��ي ل��ن��ض��ارة ال���زراع���ة ون��م��وه��ا م� ّ�م��ا يعرفه

الفالحون المصلحون.

مما يؤكل أو يلبس وقد أشار إلى ٰذلك باستثناء
4ـ ويستثنى قطع الثمر ّ

النخل والفواكه.

5ـ ويستثنى عود الناضح وهو الجمل الذي ينضح الماء من النهر أو

البكر إلى أهل المزارع والبيوت.

يعني ما يقطع من األعواد لألعمال الضرورية مثل مصلحة نقل المياه.
مكحمكحك حالزرع المتيبس الذي ال ينفع وال يعتبر زرعاً لعدم فائدته
فيقطع ح ّتى ينمو أصله من جديد وال يقلع فيموت عرقه إلى األبد ولعلّه
((( مضمون تفسير اللغة في مجمع البحرين باب الباء أوله الالم (لوب) ص.133
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العامة من قول الرسول 
يشير إلى ٰذلك ما رواه
ّ

للفالح في تشذيب

الشجر «أنتم أعلم بشؤون دنياكم» وهي كذب فإنّه ال يوجد شخص أعلم
ولكن الصحيح أنتم تعلمون بشؤون زراعتكم فللفالح
من رسول اهلل 
ّ

أن يقطع ما شاء ويبقي ما أراد ح ّتى يصلح الزراعة.

6ـ يستثنى الحشائش وم��ا شابه التي ترعى بها األن��ع��ام ،فقد ورد

صحيح جميل ومحمد ق��اال :سألنا أب��ا عبد اهلل
في أرض الحرم أينزع؟ فقال « :أما شيء تأكله اإلبل فليس به بأس

ع��ن النبت ال��ذي

إن تنزعه»(((.

يضطر
مما
مكحمكحك حالبأس بسير العربات والسيارات بين ال��زروع ّ
ّ
إليه وإن حصل قطع لبعض الزرع ،بل لإلداريين الرسميين أن يصلحوا

أي مكان ض��روري
البالد ويفتحوا ال��ش��وارع ويؤسسوا المؤسسات في ّ
كما بنى النبي  ف��ي مكة والمدينة المساجد وال��م��ش��ارب وفتحوا

الطرق وكذلك أمير المؤمنين  ،وإنّما المنع على الحجاج وال��زوار
الذين يمرون بالحرمين م��رورا ً ويكون قطعهم للزرع سفهاً وبال غرض

ضروري وإصالحي.

التاسع عشر :حمل السالح:
مكحمكحك حكلّ ما يخيف ال ّناس من اآلالت القاتلة والجارحة يحرم
حمله في مكة والمدينة كما قال اهلل تعالى{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ}(((.
((( الوسائل ب 89ح 1تروك اإلحرام.
((( سورة آل عمران :3اآلية 96ـ .97
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وعم الخوف وجب لبس السالح فقد ورد
مكحمكحك حإذا حصلت فتنة
ّ

عن صحيح ابن سنان سألت أبا عبد اهلل
فقال « :إذا خاف عدواً أو سارقاً فليلبس السالح»(((.

أيحمل المحرم السالح؟

مكحمكحك حح��م��ل ال��س�لاح ل�لأغ��راض المعلومة ب��ي��ن ال�� ّن��اس ب��دون
تشهير وإخافة أح��د أنّ��ه ال مانع منه بل هو ض��روري كالقصاب يحمل

السكاكين والمزارع يحمل المنجل والقواطع والمقصات والحفار يحمل
الفؤوس وما شابه وإنّما المحرم إظهار السالح بغير ضرورة وبغير عمل
واستعمال اعتيادي.

العشرون :صيد وحوش الحرم:
مكحمكحك حي��ح��رم على المحرم صيد ال��ح��ي��وان ال��ب��ري الممتنع أي

ال وليس منه األهلي كالبقر واإلبل والغنم إذا
الوحشي إذا كان ممتنعاً أص ً

أن الوحش كالذئب واألرنب والثعلب
توحشت ونفرت عن البشر ،كما ّ
والنعامة وحمار الوحش والغزال أو الطيور إذا صارت أهلية أليفة ال يجوز

للمحرم قتلها كذلك ال يجوز الصيد في الحرم ح ّتى للمحل.
مكحمكحك حال يجوز تخويف المصيد وتعذيبه:

مكحمكحك حفقد ورد عن زي��د الشحام عن أب��ي عبد اهلل
ال انطلق وهو محرم فأخذ
أن رج ً
اهلل { :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ}((( ،قالّ :
في قول

ثعلباً فجعل يقرب ال ّنار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من
ثم أرسله بعد ٰذلك فبينما الرجل
فراسته وجعل أصحابه ينهونه ّ
عما يصنع ّ

((( الوسائل.
((( سورة المائدة :5اآلية .95
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نائم إذ ج��اءت حية فدخلت في فيه فلم تدعه ح ّتى جعل يحدث كما
ثم خلّت عنه»(((.
أحدث الثعلب ّ

مكحمكحك حال��دواج��ن األه��ل��ي��ة ليس م��ن الصيد ك��ال��دج��اج الحبشي

المسمى بالعرعر السندي كما في صحيح معاوية قال :إنّه سأل أبا عبد

اهلل

عن الدجاج الحبشي؟ فقال « :ليس من الصيد وإنّما الطير ما

طار بين السماء واألرض وصف»(((.

مكحمكحك حالثالثة األخ��ي��رة وه��ي قطع ال��زرع وحمل السالح وصيد

الوحش هي من محرمات الحرم المقدس كما هي من محرمات اإلحرام
ولذلك أخرتها آخر المحرمات كما أنّه أخرت ذكر الصيد لتطويل الفقهاء
البحث في أحكامه وتفصيل كفاراته فوق ال�لازم وأن��ا تبعاً لهم سوف
ألن موسوعتي ٰهذه
أتعرض لآلية في كفارته وأفصل شيئاً من أحكامه ّ

ليست مختصرة وإنّما هي طريق توصل الطالب إلى االجتهاد في الفقه
وإال فالحجاج حالياً ال يبتلون بالصيد وال تتواجد في طريقهم وحوش.
مكحمكحك حال يحرم في حال اإلحرام لحج أو عمرة صيد حيوان البحر

وال صيد حيوان أليف بري كالدجاجة والخروف والبقرة والجمل بل ٰهذا

ليس بصيد وإنّما هو إمساك ويحرم صيد الحيوان الوحش البري والجوي
قال اهلل تعالى:

1ـ {ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}(((.

((( الوسائل ب 8تروك اإلحرام.
((( المصدر السابق.
((( سورة المائدة :5اآلية .1
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2ـ {ﯝ ﯞ ﯟ}((( يعني إذا حللتم من اإلح��رام وخرجتم من

الحرم فاصطادوا.

يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيدوأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا ً
3ـ {ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ}.

ح ّتى تصيبه المشقة وب��ذل المال بسبب جرمه{ ،ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ}

إذا صاد مرة واح��دة وكفر عنه عفاه اهلل {ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ

ﰎ ﰏ}(((.

ومن صاد مرة ثانية فال كفارة على الثانية لعدم قبول الكفارة وإنّما
عليه االنتقام من اهلل تعالى.
وأم�����ا ص��ي��د ال��ب��ح��ر ف��ج��ائ��ز {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
4ـ ّ
ﭗ ﭘﭙ}(((.
مكحمكحك حالصيد المحرم على المحرم أو ف��ي ال��ح��رم ك��لّ أن��واع

الوحشية غير األليفة سواء كان صغيرا ً كاألرنب والضب والغزال واليربوع

والثعلب أو كبيرة كالذئب واألس��د والضبع والنمر ،أو جوية كالباز
والعصفور والفاضنة والقبرة والباشق والصقر وال��ج��راد ،والبرمائي
كالسلحفاة والرقة والسرطان بحكم البري ،وكلّ حيوان حرم صيده حرم

بيضه وفرخه فيجوز أكل بيض صيد البحر ويحرم بيض صيد البر.

((( سورة المائدة :5اآلية .2
((( سورة المائدة :اآلية .95
((( سورة المائدة :اآلية .96
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مكحمكحك حيجوز قتل السامات والهاجمات على اإلنسان كالعقرب
والحية والعظاية ،كما في صحيح ابن عمار« :إذا أحرمت فاتق الدواب ك ّلها
إال األفعى والعقرب والفارة»(((.

ّ
«كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات
وصحيح حريز:

وغيرها فليقتله وإن لم يردك فال ترده»(((.

إن سبعاً من سباع الطير على الكعبة ليس
وعن صحيح ابن عمارّ :

يمر به شيء من حمام الحرم إال ضربه؟ فقال « :فانصبوا له واقتلوه فإنّه
قد الحد»(((.

مكحمكحك حال يجوز التدلية على الصيد وال حبسه ليأخذه آخر وال

تعطيله ليمسكوه وال إعانة الصيادين وال أكل ما صادوه وال استعماله وال
إخافته ،نعم النظر إليه واالستدالل عليه للتفرج ب��دون أن يصيبه أذى

فال مانع.

مكحمكحك حلو صاده المحرم وذبحه أو صيد في الحرم وذبحه الصائد

فهو ميتة يحرم على المحل والمحرم ولو صاده المحل في غير الحرم
وذبحه في غير الحرم حلّ للمحل وح��رم على المحرم لكن لم يثبت

ثم أحرم حرم أكله وأعطاه لمحل.
نجاسته ،ولو صاده مح ً
ال ّ

مكحمكحك حال يجوز نقل حمام الحرم إلى خارجه ولو أخذ وجب رده وال يجوز

مطاردتهلقولهتعالى{:ﮧﮨﮩﮪ}(((،وإرجاعهح ّتىلونقلإلىداخل الحرم.

((( الوسائل ب 81ح 1تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 81ح 2تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 42ح 1كفارات الصيد.
((( سورة آل عمران :3اآلية .97
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مكحمكحك حال ف��رق ف��ي ح��رم��ة الصيد بين م��أك��ول اللحم كالضبي

وال��ج��راد وبعض الطيور وبعض ال��دواب وغيره وال ف��رق بين الملبوس

جلودها كالسباع الجميلة الجلود والواسعة وبين غيرها.

مكحمكحك حلو صاد المحرم المملوك وذبحه فعليه الكفارة ضمن ثمنه

لصاحبه إال أن يكون صاحبه محرماً فقد سطت ملكيته له.

مكحمكحك حلو أشار إلى ثعلب على ال��دراج في الوكر أو الهرة على

فراخ حمامة فهو من الداللة المحرمة وإن أصاب الحيوان المشار إليه فقد
وقعت الكفارة على المدلي ،نعم لو رأى مشهد الهجوم فلم يدافع فليس

عليه شيء ألنّ��ه ليس المحرم السبب ،ولو قرب حيواناً مفترساً بقرب
حيوان يمكن أن يفترسه أو قرب الضعيف بقرب القوي فافترسه فالمحرك
ضامن الكفارة.

مكحمكحك حوفي االضطرار روي صحيح الحلبي عن المحرم يضطر

فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال« :يأكل من الصيد ليس هو بالخيار أما

يحب أن يأكل من ماله» ،قلت :بلى ،قال« :إنّما عليه الفداء فليأكل وليفده».
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 .43فصل كفارات محرمات اإلحرام الحرم
مكحمكحك حالمحرمات مختلفة فبعضها ال ك��ف��ارة عليها وبعضها

لها كفارات مختصرة وبسيطة وبعضها لم يثبت حرمتها ويستحب فيها

الكفارة ،وبعضها كفارات مفصلة وكبيرة ،وهي الصيد ومباشرة النساء
والعمل الجنسي ،وبعضها مع ٰذلك تبطل الحج ،فاألولى ما حرم ولكن

ال كفارة له:

1ـ ال كفارة في االكتحال والمعطر عليه كفارة العطر.
2ـ وال بالنظر بالمرآة.
3ـ ولبس الحلي أو الخاتم للزينة والحناء للزينة.
4ـ ولبس الخف والجورب مخيط وغير مخيط.
5ـ وال في الفسوق يتصدق عن الكذب بشيء من الطعام.
6ـ وال في حمل السالح.
7ـ وال في تغطية المرأة وجهها.
مكحمكحك حالثانية :أثبت بعض الفقهاء حرمة أم��ور عديدة لم يثبت

لدينا حرمتها وإنّما هي مكروهة ويستحب فيها التكفير فيها ومنها:

كف
أ  -قتل ه��وام البدن وسيأتي تفصيله ويستحب فيها بتصدق ّ
من طعام.
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ب  -الحجامة وإخراج الدم.
ج  -قلع الضرس يستحب التصدق بشاة(((.
مكحمكحك حاالت��ف��اق ب��ع��دم ح��رم��ة قتل ال��ح��ش��رات ال��م��ؤذي��ة وال��ق��ذرة

كالذباب والخنفساء وبنت وردان والنمل والزنبور ،والبعوض...

نعم يكره التعرض لشيء ال يتأذى منه لصحيح ابن عمار عن أبي عبد

اهلل « :إذا أحرمت فاتق قتل الدواب ك ّلها»((( ،وزرارة :عن المحرم هل

يحك رأسه ويغتسل بالماء؟ قال « :يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة»(((.

مكحمكحك حاشتهر حرمة قتل ه��وام ال��ب��دن وه��ي التي تخلق بسبب

وس��اخ��ة ال��ب��دن وه��ي القملة ،فعن أب��ي ال��ج��ارود ع��ن رج��ل قتل قملة

وه��و محرم؟ قال « :بئس ما صنع» ق��ال :فما ف��داؤه��ا؟ قال « :ال
فداء لها»(((.

وحماد عنه  عن المحرم يبين القملة عن جسد فيلقيها قال « :يطعم

مكانها إطعاما»(((.

مكحمكحك حاشتهر حرمة إخراج الدم أو قلع الضرس.
أن ق��ل��ع االس��ن��ان ل��ل��غ��واي��ة ع��م��ل سفهي وق���د ي��ح��رم س��واء
م��ع��ل��وم ّ
�ن لحصول بعض
ف��ي اإلح����رام أو غ��ي��ره وك��ذل��ك إخ���راج ال���دم ،ول��ك� ّ

األوج���اع وال��ض��رورة ف�لا م��ان��ع ف��ي اإلح���رام وال غ��ي��ره ،ف��ي خبر زرارة

((( الوسائل ب 19ح 1بقية كفارات.
((( الوسائل ب 81ح 2تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 73ح 4تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 78ح 1تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 15ح 1اإلحرام.
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ع��ن أب��ي جعفر « :ال يحتجم المحرم إال أن يخاف على نفسه أن ال
يستطيع الصالة»(((.

وموثق الساباطي« :المحرم يكون به الجرب فيؤذيه ،قال « :يحكه فإن

سال منه الدم فالبأس»(((.

ومنه نعلم بجواز قطع القشور الجلدية الزائدة من الجرب وغيره،

نعم الجلدة القوية كالفالول المتمكن فال يقطعها احتياطاً وإن كان ال دليل

على الحرمة.

وقد ثبت:
استحباب الكفارة في كلّ مخالفة إن لم يثبت فيها كفارة بالخصوص.

الثالثة :الكفارة البسيطة والمختصرة:
مكحمكحك حهناك محرمات ف��ي اإلح���رام لها ك��ف��ارات قليلة وب��دون

تفصيل وتطويل وإذا زادت تصل إلى التصدق بشاة منها:

1ـ الطيب إذا استعمله في العمرة قبل التقصير وفي الحج قبل طواف

الزيارة وصالته فعليه بدم شاة ،سواء بشمه أو بأكله أو بتعطير اآلخرين،
وإن كان متعطرا ً قبل اإلحرام ونسي إزالته باإلحرام أزاله بغير يده بالمسح

أو بالغسل.

((( الوسائل ب 15ح 2اإلحرام.
((( الوسائل ب 71ح 3تروك اإلحرام.
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2ـ قص األظفار.
مكحمكحك حفي قص ك��لّ ظفر مد من الطعام وه��و كما ذكرنا كثيرا ً
=  707غ��رام واالح���وط  750غ ،ول��و قص أظافر الرجلين واليدين في
مجلس واحد فعليه دم ،ولو قص أظافر الرجلين في مجلس واليدين في

آخر فعليه دمان ،بل لو قص أظافر يد واحدة أو رجل فعليه دم أيضاً كما
في صحيح حريز عن المحرم ينسى فيقلم ظفرا ً من أظافيره قال :

«يتصدق بكف من الطعام» ،قلت :فاثنتين؟ قال « :كفين» ،قلت:

فثالثة؟ قال « :ثالثة أكف ّ
كل ظفر كف ح ّتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة

فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان»(((.

ومرسلهعنأبيجعفر...(:قالأربعة؟قال«:أربعةأكف»قال:خمسة؟قال:

«عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ٰذلك فليس عليه إال دم يهريقه»(((.

مكحمكحك ح ٰهذا الحكم سواء تقليم األظفار اختيارا ً أو اضطرارا ً لدفع
األذى كصحيح اب��ن عمار عن الصادق  :المحرم تطول أظفاره أو

ينكسر بعضها فيؤذيه؟ قال « :ال يقص شيئاً منها إن استطاع فإن كانت
تؤذيه فليقصها وليطعم مكان ّ
كل ظفر قبضة من الطعام»(((.

فإن ما نقص عن
مكحمكحك حلو كان الشخص ناقص االصابع أو زائدا ً ّ
خمسة أصابع يتصدق بالطعام والخمسة وما زاد فعليه دم سواء من يد أم

ال
أكثر ،وتقليم بعض الظفر كتقليم كله ،وإن قلم أظفاره نسياناً أو جه ً
سواء قلم بعضها أو كلها فال شيء عليه ،لخبر زرارة عن أبي جعفر :

((( الوسائل ب 12ح 3بقية كفارات.
((( الوسائل ب 12ح 4بقية كفارات.
((( الوسائل ب 12ح 5بقية كفارات.
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«من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاه ً
ال فال شيء عليه ومن فعله متعمداً

فعليه دم»(((.

مكحمكحك حلو أفتى مفت لمحرم بتقليم أظفاره فقصه وأدم��اه فعلى

وأما لو كان مكذباً
المفتي شاة ،بشرط ّ
أن المستفتي انطلق بسبب اإلفتاء ّ
للمفتي مع ٰذلك قص أظفاره فليس على المفتي وكذا لو تعمد اإلدماء مع
القص وليس اإلدم��اء بالخطأ ولو أفتى المفتي لشخص فقص الشخص

غير المستفتي أظفاره فال شيء على المفتي ،إلمكان اعتذار المفتي بأنّه
أفتى لفالن لحالة خاصة ولو سأله اآلخر لما أفتاه ،إال إذا كان خطابه عاماً

فكلّ من سمع منه وصدق فعلى المفتي اإلثم وقد يجب عليه الدم.

3ـ لبس المخيط:
مما ينافي اإلح��رام
مكحمكحك حمن لبس ما يحيط بالبدن وي��زر عليه ّ
فعليه دم شاة ح ّتى لو كان مضطرا ً لحر أو برد وما شابه ،والثياب ح ّتى
ألن إج��ازة لبسه مخصوصة بعدم ملك اإلزار وإذا لبس عدة
السراويل ّ

عدة
مالبس فال تتعدد الكفارة وكلّ إحرام له كفارة ،ولو لبس اللباس ّ

ثم لبس
ثم كفر ّ
مرات فكلّه واحد ما دام في إحرام واحد ،نعم لو لبس ّ
متعمدا ً وبدون عذر فاألحوط إعادة التكفير.

4ـ تغطية رأس الرجل:
مكحمكحك حلو غطّ ى رأسه متعمدا ً فعليه دم شاة سواء اضطرارا ً واختيارا ً
ال واتحد أو
أن في كلّ إحرام دم شاة سواء استمر أو انتزع عاج ً
وكما قلنا ّ

تعدد بغطاء أو أكثر.

((( الوسائل ب 10ح 5بقية كفارات.
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وهنا يأتي الحديث صحيح اب��ن مسلم عن الصادق  :المحرم

إذا احتاج إلى ض��روب من الثياب يلبسها ،قال « :عليه ّ
لكل صنف

منها فداء»(((.

فلباس ال��رأس وتغطيته صنف ولباس البدن س��واء ك��ان قميصاً أو
ال أو جبة كله صنف واحد.
سروا ً
مكحمكحك حال كفارة في تغطيته الرأس بيده كما ال حرمة وال كفارة في

التغطية عند النوم كما مر ،وكذا لو غطاه غير بغير إرادته وينزعه بأول

أوقات اإلمكان.

5ـ االستظالل للرجال:
مكحمكحك حفي التظليل ش��اة لكلّ إح���رام ،ول��و ك��ان مريضاً وفقيرا ً
ال اكتفى بالتصدق بمد من طعام
واضطر للتظليل بسبب وجع الشقيقة مث ً
ّ
لكلّ يوم.

6ـ حلق الشعر:
إم��ا دم شاة أو إطعام ستة مساكين لكلّ
مكحمكحك حفي حلق ال��رأس ّ
مسكين مدان أو صيام ثالثة أيام كما في قصة الصحابي في خبر حريز

قال ن اإلمام الصادق

قال« :مر رسول اهلل  على كعب بن عجرة

األنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ،فقال  :أتؤذيك هوامك؟

فقال :نعم ،فأنزل اهلل ٰهذه اآلية {ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ}((( فأمره رسول اهلل 

((( الوسائل ب 9ح 1بقية كفارات.
((( سورة البقرة :اآلية .196
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أن يحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثالثة أيام أو الصدقة على ستة مساكين ّ
لكل

مسكين مدان والنسك شاة ،قال وقال أبو عبد اهلل ّ :
وكل شيء من القران

(أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء»(((.

والمدان =  1413غرام تقريباً واالحوط  1500غرام.

وفي خبر عن ابن يزيد عنه « :والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم

من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل! ويطعم وإنّما عليه واحد من ذلك»(((.

فقد أجازه أن يأكل مع الفقراء أيضاً ولكن في رواية «والنسك شاة ال
يطعم منها أحداً إال المساكين» فيحمل المنع على الكراهة وليس بحرام،

مر النبي 
وعن الصدوق قالّ :

على كعب بن عجرة األنصاري وهو

محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ،فقال رسول اهلل « :ما

أن األمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك نسكاً لحلق رأسه لقول اهلل :
كنت أرى ّ

{ﯦ ﯧ ﯨ} فالصيام ثالثة أيام والصدقة على ستة مساكين ّ
لكل مسكين صاع

من تمر»(((.

إن اآلي��ة وردت ف��ي اإلح��ص��ار يعني العجز م��ن إك��م��ال بقية
أق���ولّ :
المناسك بسبب المرض وسيأتي تفصيله إن ش��اء اهلل تعالى ،ولك ّنها

تشمل ٰهذا الذي يقوم ببقية المناسك ولك ّنه يحلق رأسه بسبب المرض
واألذى وق��د طبق الرسول  بنود اآلي��ة عليه ،والبنود الثالثة يخير

ال��ح��اج بينها ويستحب بالصدقة على عشرة مساكين وال��واج��ب ستة
يتصدق على ك��لّ واح���د ص��اع �اً وه��و أرب��ع��ة أم��داء
وب���دل نصف ص��اع
ّ
= 28256 =4×706.4غرام.
((( الوسائل ب 14ح 1بقية الكفارات.
((( المصدر السابق.
((( المصدر السابق.
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مكحمكحك حإذا نتف أو قطع بعض الشعرات م��ن بدنه فعليه طعام

مسكين لخبر الحلبي «إذا نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن
يطعم مسكيناً في يده»(((.

مكحمكحك حفي حلق إبطه أو إبطيه دم وله أن يكتفي بالصدقة باإلبط

الواحدة ففي صحيح زرارة سمعت أبا جعفر  يقول« :من حلق رأسه أو
نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاه ً
ال فال شيء عليه ومن فعله متعمداً فعليه دم»(((،

وصحيحه اآلخر عنه

«من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس

ثوباً ال ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً ال ينبغي له أكله ففعل ٰذلك ناسياً أو جاه ً
ال

فليس عليه شيء ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة»(((.

وحريز عنه « :إذا نتف الرجل إبطيه بعد اإلحرام فعليه دم»(((.

واب���ن جبلة ع��ن الصادق

ثالثة مساكين»(((.

ف��ي م��ح��رم نتف إب��ط��ه ق���ال« :يطعم

وعمل به المشهور واألح��وط ٰذلك في نتف بعض اإلبط إال إذا كان

شعرات قليلة ففيه ما ذكرنا بشعرات من اللحية وهو إطعام مسكين.

مكحمكحك حلو مس لحيته أو رأس��ه فوقع منه ش��يء من الشعر بدون

تعمد أطعم كفاً من طعام واألفضل كفين استحباباً ،كما في صحيح
منصور عن أبي عبد اهلل  في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة

((( الوسائل.
((( الوسائل ب 10ح 1بقية كفارات.
((( الوسائل ب 10ح 6بقية كفارات.
((( الوسائل ب 11ح 1بقية كفارات.
((( الوسائل ب 11ح 3بقية كفارات.
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ق��ال :شعره «يطعم كفاً من طعام أو كفين»((( ،ودليل االستحباب وعدم

الوجوب أحاديث كصحيح جعفر بن بشير فقال « :لو مسست لحيتي

فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء» ،وليث المرادي عنه

سأله

عمن يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في
يده خطأ أو عمداً ،قال « :ال يضره» ،ولكن مع العمد مشكل.

نعم يعفى عن التكفير إذا سقط من وجهه بسبب الوضوء فإنّه ال
يسقط استحبابه بعد كلّ حدث  ،ففي صحيح التميمي سأل رجل أبا

عبد اهلل  عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو
الشعرتان فقال« :ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج»((( ،والظاهر
ٰذلك بمطلق الطهارة المائية والترابية.

مكحمكحك حلو أزال المحرم أي ج��زء من شعر بدنه من غير ال��رأس

واإلبط فعليه دم إذا كان كثيرا ً والشعرات القليلة كما قلنا كفاً من طعام
وإن الرواية من
ومع اإلبط أو اإلبطين ال يزيد عن الدم ألصالة عدم الزيادة ّ
باب المثال وال فرق في البدن بين الجزء المحلل كاإلبطين أو المحرم

كحلق اللحية وال��رأس بوحده كفارة مستقلة وقد مر أنّ��ه كما في اآلية
فإن النزول بسبب الضرر كإحدى حاالت الحلق والنص مطلق
الكريمة ّ

والمورد ال يخصص.

مكحمكحك حال فرق بين الرجال والنساء في حكم الحلق وال فرق بين

إحرام الحج والعمرة كما ال فرق بين فعل المحرم بنفسه أو أذن آلخرين،

ولو قهره أحد أو أجبره فهو كالسهو ال شيء عليه لحديث الرفع ولو أفتى

((( الوسائل ب 16ح 1بقية كفارات.
((( الوسائل ب 11ح 6بقية كفارات.
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له مفت بالحلق وما شابه فهو آثم وال دليل على كفارة عليه لو حلق

المكلف مرات ففي كلّ إحرام كفارة واحدة ويحكم بحكم األكثر كما مر.

مكحمكحك حيجب تعدد الفقراء وال يكفي أن يعطي حصة المعدود

لواحد يأكله عدة مرات ،والصوم ال يجب التوالي بين أيامه ،وال فرق
في إزال��ة الشعر ب��أي آل��ة كانت والنتف المذكور باألحاديث من باب

أن اإلبط من باب المثال كما قلنا ،وال فرق في التكفير بين
المثال كما ّ
الرجل والطفل.
مكحمكحك حقال في مهذب األحكام م 3في قص الشارب وحلق العانة

يتخير في الفداء بين الثالثة واألحوط تعين الدم(((.

وهو بعيد أن يبنى شعر البدن على أحكام شعر الرأس ولو بنينا شعر

الشارب على اإلبط حيث قلنا بإطعام ثالثة مساكين كان أقرب بل يكفي

إطعام فقير واحد لما مر آنفاً من صحيح الحلبي «إذا نتف من شعر لحيته
وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً».

7ـ الجدال:
مكحمكحك حإذا ج��ادل مرة صادقاً أو مرتين فال شيء عليه وإذا جادل
وأما في الكذب فمرة عليه شاة وكذلك بالمرتين
ثالثاً أو أكثر فعليه شاةّ ،

وأم���ا ل��و حلف ث�لاث�اً فعليه ب��ق��رة ،لصحيح الحلبي واب��ن مسلم عن
ّ
الصادق  فمن ابتلى بالجدال ما عليه؟ فقال « :إذا جادل فوق مرتين

فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطي بقرة»(((.

((( مهذب األحكام ج 13ص 449م.3
((( الوسائل ب 1ح 2و 6و 7و 4بقية الكفارات.
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واألح����وط ف��ي ال��ك��ذب م��رت��ي��ن ب��ق��رة وب��ث�لاث عليه ب��دن��ة ،للفقه

الرضوي

قال« :فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فال شيء عليك

فإن جادلت ثالثاً وأنت صادق فعليك دم شاة وإن جادلت وأنت كاذب فعليك

دم شاة وإن جادلت مرتين كاذباً فعليك دم بقرة وإن جادلت ثالثاً وأنت كاذب
فعليك بدنة»(((.

وبالجملة فاالستغفار والتوبة واجب وال يعتبر التوالي بالحلف.

مكحمكحك حورد عن اإلمام الكاظم « :منجادلفيالحجفعليهإطعامستين

مسكيناً ّ
لكلمسكيننصفصاعإنكانصادقاًأوكاذباًفإنعادمرتينفعلىالصادقشاة

وعلى الكاذب بقرة»(((.

اضطر إلى
أن الجدال بقوله :ال واهلل وبال واهلل ولو
مر ّ
ّ
مكحمكحك حقد ّ
اليمين إلثبات حق أو إبطال باطل فال حرمة وال كفارة وكذلك لو كان

ثم ّادعى أنّه
مر في تفصيل الجدال ،وإذا حلف كاذباً ّ
إلكرام صاحبه كما ّ
يوري ووجهه بما يصدق فال يعتبر كاذباً وإذا حلف تقية فإن ثبت واقع

سواء كان كاذباً أو صادقاً.
التقية فال شيء عليه
ً

أن التعدد يعتبر لكلّ إح���رام ت��ع��داده ،وسيأتي
مكحمكحك حالظاهر ّ
�أن ك��لّ ك��ف��ارة يصرفها ف��ي مكة أو
بعض التفصيل ع��ن محلّ ال��ذب��ح ب� ّ

المدينة إذا رأى فقراء من المؤمنين وإال صرفها في بالده حيث يعرف

الفقراء والمؤمنين.

((( مستدرك ب 23ح 2تروك اإلحرام.
((( الوسائل ب 1ح 10بقية الكفارات.
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مكحمكحك حالحلف المعتاد الذي ال يلتفت له المتكلم وح ّتى لو قيل
له ال تقسم في التكلم يقول لم أقسم فاآلية الكريمة {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ}(((.

8ـ قلع الشجر والزرع:
مكحمكحك حالمشهور على وج��وب الكفارة فيها وق��ول بعدم الكفارة

وأم��ا الزراعة في الحرم
أم��ا مالك ال��زرع فله أن يقطع ويشذب ما ش��اءّ ،
ّ
غير المملوكة فقطعه حرام وليس له كفارة إال ثمن تلك النبتة يتصدق به
بأن في الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة فيمكن
وأما التفصيل ّ
فقطّ ،
أن يقبل من جهة مقاربة الثمن لذلك ،وإال فال حديث معتمد وصحيح إال

مرسالت ضعيفة.

وفي صحيح منصور سأل الصادق
فأقطعه؟ قال « :عليك فداؤه» ،يعني ثمنه وقيمته ،وفي صحيح آخر
عن الرجل يقطع األراك ال��ذي بمكة؟ قال « :عليه ثمنه يتصدق به»،
والدعائم عنه « :يتصدق من عضد الشجرة أو اختلى شيئاً من الحرم
عن األراك يكون في الحرم

فعليه قيمته».

�أن الجهل أو النسيان أو االضطرار وما شابه ليس
مكحمكحك حقلنا ب� ّ
عليه شيء وال فرق بين المحرم وغيره ،ولو قطع زرعاً من شجره وغيرها.
ثمزرعهفرجعنامياًكماكانفالكفارةعليهولوقطععنهالماءفيبسوتلفكان
ّ

عليه ثمنه ،وال كفارة في قلع الحشيش ولك ّنه حرام.

((( سورة البقرة :اآلية .225
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الرابعة :الكفارات المفصلة والكبيرة:
وهي في الجماع واالستمناء ويتبع ٰذلك عقد النكاح والرابع الصيد.
فاألول الجماع:
مكحمكحك حم��ن جامع زوج��ت��ه بعد إح���رام الحج وقبل انتهاء وق��وف

ويتم حجه ويعيده في العام المقبل ويفرق بينهما
فإن عليه بدنة
المشعر ّ
ّ
في الحج المقبل في الموضع الذي جامعها فيه :والبدنة واحدة من اإلبل

(الجمل) وه��ذا بال فرق بين الدائمة والمنقطعة وبين كونهما في حج
واجب أو مستحب عن نفسهما أو نيابة وال فرق بين القبل والدبر ويتحقق

كما ثبت في محله بتحقق الجنابة لهما بغيبوبة الحشفة في القبل يقيناً
وفي الدبر احتياطاً مشهوراً.
مكحمكحك حقلنا في محله أنّه لو كان البساً كيساً من النايلون وغيره
ال (كبوت) (أفالش).
ويسمى حا ً
بحيث ال يلتقى ختانه الذي خلف الحشفة بختانها وهي بكارتها أي

ولكن األحوط
ال يمس الجلد بالجلد فال يحصل جنابة وال يبطل الحج
ّ
عدم ترك الكفارة بالبدنة.
فإن القذف بحكم الدخول الكامل الذي عبر عنه اإلمام
إال إذا قذف ّ

الرضا

«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» ،وعلي بن يقطين قال:

سألت أبا الحسن  قال« :كان علي  يقول :إذا مس الختان الختان فقد
وجب الغسل»(((.

((( الوسائل ب 6ح 2غسل الجنابة.
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وعنه « :إذا وق��ع الختان على الختان فقد وج��ب الغسل البكر

وغير البكر»(((.

أن المرأة إذا العبها زوجها
مكحمكحك حاختلفوا اختالفاً شديدا ً في ّ
وارتعشت وأنزلت الماء هل تكون مجنبة أم ال أو هي لعبت بنفسها

وح��دث ذل��ك ،وق��د رأينا في ب��اب الجنابة ع��دم جنابتها وإنّ��م��ا تغتسل

استحباباً لبعض الروايات التي قالت باغتسالها وهنا أيضاً الجنابة نقول:

«إذا دخل ولم يمس فرجه فرجها فال جنابة عليها وال يبطل حجها» ،كما قلنا

نعم االحتياط ال يترك بالتكفير ببدنة ،ففي صحيح معاوية عن أبي عبد
اهلل  قال في المحرم يقع على أهله قال« :إن كان أفضى إليها فعليه بدنة

والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل»،

ونذكركم ببعض األحاديث الشريفة.

ففي عمر بن يزيد قال :قلت ألبي عبد اهلل  الرجل يضع ذكره على

فرج المرأة فيمني عليها غسل؟ فقال« :إذا أصابها من الماء شيء فلتغسله
وليس عليها شيء إال أن يدخله»(((.

وعنه(...قلت:فإنأمنتهيولميدخله؟قال«:ليسعليها الغسل»(((،وعنه:

قلتألبيعبداهللالمرأةتحتلمفيالمنامفتهرقالماءاألعظم؟قال«:ليس

عليها غسل»(((.

وعنه :اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت

بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أن��ا وأمنت هي فدخلني من ذاك
((( الوسائل ب6ح 3غسل الجنابة.
((( الوسائل ب 6ح 7جنابة.
((( الوسائل ب 7ح 18جنابة.
((( الوسائل ب 7ح 20جنابة.
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ضيق فسألت أبا عبد اهلل
عليها غسل»(((.

عن ذل��ك؟ فقال« :ليس عليك وضوء وال

وعن زرارة قال :قلت له :هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم

يأتها الرجل؟ قال« :وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ٰذلك أن يرى ابنته
أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل فيقول :ما لك فتقول:

عليهن ٰذلك وقد وضع اهلل ٰذلك عليكم
ثم قال :ال ليس
ّ
احتلمت وليس لها بعل؟ ّ
قال{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ}((( ،ولم يقل ذلك لهن»(((.

بأنالحجةاألولىهيالحجةفيكملهابعد
مكحمكحك حثبتفيالنصوالفتوى ّ

وأما الثانية فهي كفارة يؤديها للعقوبة.
خطيئته على أنّها حجته ّ

مكحمكحك حاللواط س��واء على الذكر أو الخنثى حكمه القتل شرعاً
إذا ك��ان الحكم إس�لام��ي واإلمام  مبسوط ال��ي��د ،ولك ّنه ال يبطل
وأم��ا الزنا فهو بحكم جماع الزوجة ببطالن الحج
حجه وعليه الكفارة ّ

والكفارة بالبدنة باإلضافة إلى حكم قتله إن كان محصناً والضرب إن لم

يكن محصناً.

مكحمكحك حال شيء على الجاهل والساهي والناسي بالجماع بالزوجة

وإذا كان الرجل غير محرم فيحرم عليه مقاربة زوجته إذا كانت محرمة

فإن قهرها بدون إرادتها فال كفارة عليها وال يبطل حجها وإن طاوعته
فالظاهر انطباق الحكم عليها وعليها الكفارة بماله لقيمومته عليها

والمسبب للكفارة.

((( الوسائل ب 7ح 21جنابة.
((( سورة المائدة :5اآلية  6جنابة.
((( الوسائل ب 7ح 22الجنابة.
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وإن كانت ه��ي محله وه��و محرم وجامعها بطلت حجته وعليه

ابتداء أم تقربت هي فطاوعها.
الكفارة سواء تقدم إليها
ً

مكحمكحك حورد ٰهذا الحديث حول غرامة المجامعين وتفريقهما ،عن
علي بن أبي حمزة سألت أبا الحسن  عن رجل محرم واقع أهله؟

فقال « :قد أتى عظيماً» ،قلت :قد ابتلى؟ ق��ال« :استكرهها أو لم

يستكرهها؟» ،قلت :أفتني فيهما جميعاً ،فقال « :إن كان استكرهها

فعليه بدنتان وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفرقان من المكان

البد منه»
الذي كان فيه ما كان ح ّتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل ّ
قلت :فإذا انتهينا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال « :نعم هي

امرأته كما هي فإذا انتهينا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا ح ّتى يحال

إن أبي كان يقول ذلك»(((.
فإذا أحال فقد انقضى عنهما ّ

وأما المفارقة فبعد فعله تفرق عنه
أما الغرامة فقد وضحتّ ،
أقولّ :
إلى أن يذهبا إلى مكة ويطوفا طواف النساء وإال فلم يصدق المفارقة إذا

وأما في الحج المقبل
يصحبها في مكة قبل فعل المحلل وهو الطوافانّ ،

ثم بعد
فيمكن أن يخطأ ويفعل ما فعل فيجب أن يفرقا ح ّتى تمام العمرة ّ

إحرام الحج ح ّتى إكماله الطوافين.

أن تفريقهما كجزء من المعاقبة وكاحتياط ح ّتى
مكحمكحك حيظهر لي ّ
مر ًة أخرى فال يختلى بها ما دامت حرام عليه مثل
ال يسول الشيطان لهما ّ
السفية ال يقرب إليه ماله وإنّما يشرف عليه من يصرف ماله عليه.

مكحمكحك حمن ال��رواي��ات اآلنفة يتبين عدم الفرق في حكم الدخول

بين اإلنزال وبين الجماع المفصل وبين فعل لحظة شيطانية وبين كونهما

تأسفا واستغفرا وتابا أم لم يتوبا واحد.
((( الوسائل كفارات محرمات االحرام.
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مكحمكحك حفي مرسل الصدوق عن الصادق « :إن وقعت على أهلك

بعدما تعقد لإلحرام وقبل أن تلبي فال شيء عليك وإن جامعت وأنت محرم قبل

أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر
فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل وإن كنت ناسياً أو ساهياً أو جاه ً
ال فال
شيء عليك»(((.

أن موقف عرفة هو الركن األعظم للحج فإذا
وه��ذا معلوم لثبوت ّ

أدى الحج وقد روي «الحج عرفة»((( ،فال
أكمله وانتقل إلى المشعر فقد ّ
أدى ركنه.
يبطل الحج بعدما ّ
أن حكم الجزور يبقى إلى أن يؤدي طواف النساء
مكحمكحك حالظاهر ّ
كما في صحيح ابن عمار عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف

النساء قال « :عليه جزور سمينة وإن كان جاه ً
ال فليس عليه شيء»(((.

«أن على الموسر بدنة
مكحمكحك حورد خبر القالنسي عن الصادق ّ :

وعلى المتوسط بقرة وعلى الفقير شاة»(((.

والبد من األخذ به بل في
أن ٰهذا التفصيل محكم ومنصف
والظاهر ّ
ّ
خبر ابن فرقد عنه  في رجل عليه بدنة واحدة في فداء؟ قال « :إذا

لم يجد بدنة فسبع شياة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً».

مكحمكحك حالظاهر صدق الجماع مرات كصدقه على المرة فال يزيد

حكمه لو كرر ،فالمرات كتكرار اإلخراج واإلدخال في جماع واحد ،نعم

لو كرر في أحوال مختلفة كالجماع قبل المشعر وآخر بعد المشعر فما
((( ؟؟؟
((( الوسائل ،موقف عرفة.
((( الوسائل ب 10ح 1االستمتاع.
((( الوسائل ب 10ح 1االستمتاع.

43لا مارحإلا تامرحم تارافك لصف 253 ............................................. 43.

قبل المشعر يوجب البدنة واإلع��ادة واألحوط بدنة أخرى للجماع اآلخر

الذي بعد المشعر ،وأفتى بعضهم بذلك ولك ّنه مشكل.

مكحمكحك حورد أنّه لو جامع قبل طواف الزيارة فعليه بدنة فإن عجز
فبقرة وإن عجز فشاة فإن عجز أي تعسر عليه يصوم بدل البدنة 18يوماً

وهكذا كلّما وجب عليه بدنة يكون بدله من الصيام 18يوماً كما سيأتي في

كفارة الخروج من عرفة قبل الغروب.

وإن تعسر عليه الذبح صرف ثمنها بطعام يطعم المؤمنين ،ويمكن

أن يخفي جرمه عن ال ّناس أنّه عليه بقدر 14شاة سبع لجماعه وسبع لرغبة

أن كثيرا ً من ال ّناس
زوجته وتجاوبها معه ،فحين يرجع إلى بالده حيث ّ
من ذوي الدخل المحدود يعمل لهم عدة دع��وات بزعم المحبة واأللفة
وبسبب الرجوع من الحج ويزيد على المقدار ح ّتى أنّ��ه لو قد حضر

بعض األغنياء يكون حصته من الزائد عن الصدقة ح ّتى يوفي ما عليه وما

على زوجته.

وإذا ك��ان ف��ق��ي��را ً ف��ال��ب��ذل أق���لّ م��ن سبع ش��ي��اة وإذا عجز ص��ام كلّ
منهما 18يوماً وإذا عجز أو أحدهما صام ما استطاع وإذا عجز تصدقا

بما أمكن.

وب��ع��ض ٰه���ذا ص��رح��ت ب��ه رواي����ة اب���ن ف��رق��د ال��م��ذك��ورة آن��ف �اً وه��ي

معتبرة عندهم.

مكحمكحك حروى أبو بصير عن أبي عبد اهلل  في الرجل نسي طواف

النساء؟ قال« :إذا زاد على النصف وخرج ناسياً أمر من يطوف عنه وله أن يقرب

مر بأنّه إذا طاف أق��لّ من النصف من
النساء إذا زاد على النصف» ،وقد ّ
طواف النساء فعليه بدنة ،وقد ورد صحيح منصور ورواية عبيد على عدم

الكفارة إذا جامع بعد طواف الزيارة وقبل إكمال سعي الحج ،وأعرض

.................................................................... 254رسالة الحج والزيارة المقدسين

عنهما األصحاب (ط��راً) ولكن حملها على التعسر أو التعذر للفقر إذا
افتقر عن أقلّ منهما أيضاً.
مكحمكحك حإذا جامع بعد طواف النساء وقبل الصالة فاألحوط التحريم

ولكن ليس عليه شيء من الكفارة ،والخالصة:

أن الحاج إن جامع بعد إحرام عمرة التمتع ولم يقلبها إلى إفرادية
أّ -

إن عليه جزور والحج من قابل.
ّ

ب  -جامع بعد التقصير من إح��رام العمرة وقبل إح��رام الحج هو

حالل وبسبب حليته سميت الحجة حجة التمتع وقد نقلنا ثورة بعض

ال
المنافقين في تحليلها وهذا الذي استنكره عمر وهاج بوجه الرسول قائ ً
أنجح البيت ورؤوسنا تقطر (ومذاكيرنا تقطر منياً) فقال رسول اهلل (ص):

اما هذا فأنك تؤمن.

ج  -جامع بعد إحرام الحج قبل موقف عرفة أو في الموقف عليه

جزور والحج من قابل.

د  -بعد موقف عرفة في المشعر أو بعده قبل أداء طواف النساء أو

قبل إكمال نصفه عليه جزور وليس عليه الحج من قابل.

هـ  -بعد طواف النساء أو بعد نصفه إذا جامع ال شيء عليه وإنّما
يحرم ح ّتى يكمل طواف النساء وصالته فيحل.
و  -ال تنازل عن إع��ادة الحج ويبقى في ذمته ح ّتى بعد الموت لو
لم يؤده.
وأم��ا الكفارة ببذل الحيوان فيمكن أن تبدل بالصدقة والصيام كما
ّ
مر ويمكن أن تنتهي بالعفو كالحادث الذي ورد فيه سورة المجادلة في
ّ
المظاهرة إنّه كان المظاهر فقيرا ً فبذل له الكفارة وأكلها هو وعياله.
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مكحمكحك حلو جامع في العمرة المفردة.

فقد روي في صحيح مسمع عن الصادق  في الرجل يعتمر عمرة

ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين
ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ّ
مفردة ّ

الصفا والمروة؟ قال « :قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة
مح ً
ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول
ال ح ّتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ّ

اهلل  ألهله فيحرم منه ويعتمر»(((.

ومثله صحيح أحمد ،والعجلي سألت أب��ا عبد اهلل

عن رجل

اعتمر عمرة مفردة فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال :

«عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم إلى الشهر اآلخر فيخرج إلى بعض

المواقيت فيحرم بعمرة مفردة»(((.

مكحمكحك حالصبر على شهر مبني على االستحباب من كفاية عشرة

أيام ،كما في خبر علي بن أبي حمزة قال :سألت أبا الحسن  الرجل

يدخل مكة في السنة المرة والمرتين واألربعة كيف يصنع؟ قال :

«إذا دخل فليدخل ملبياً وإذا خرج فليخرج مح ً
ّ
«ولكل
ال»((( ،قال :

شهر عمرة»((( فقلت :يكون أقل؟ فقال « :في كل عشرة أيام عمرة»(((.
هذا في العمرة المفردة وسيأتي الكالم في عمرة التمتع.

((( الوسائل ب 12ح 1االستمتاع.
((( الوسائل ب 12ح 2االستمتاع.
((( الوسائل ب 6ح 3العمرة.
((( الوسائل ب 6ح 7العمرة.
((( الوسائل ب 6ح 6العمرة.
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مكحمكحك حلو حج من قابل قضاء الحجة الفاسدة كما قلنا فأفسدها

بالجماع بالزوجة كان عليهما الكفارة بالجزور ولكن ال إعادة للحج ثالثاً
لعدم الدليل.

الثاني من الكفارات المشكلة والمفصلة :االستمناء
مكحمكحك ح ٰهذا العمل باإلضافة إلى أنّه جريمة في الحج المقدس أنّه
عيب على الرجل إذ لو كان له ذرة غيرة وحياء وأخالق ال يلتفت إلى أنّه

يعبث بذكره ويتخيل أعراض الناس حتى يمني وهو في ضيافة اهلل تعالى

في معالم الشرف والقداسة.

وبالجملة :إذا استمنى المحرم بعد اإلح��رام وقبل موقف عرفة أو

وأما بعده في المشعر وإلى
فيه قلنا في الجماع بالجزور وبطالن الحج ّ
ما قبل نصف طواف النساء فعليه جزور وال بطالن للحج فاإلمناء مثل

الجماع نصاً(((.

مكحمكحك حاالستمناء إذا ك��ان بيده أو بواسطة آل��ة فهو ح��رام ذات �اً
باإلضافة إلى تحريم اإلحرام وعليه الحج من قابل.
وأم��ا إذا كان بيد زوجته أو ببدنها فحالل ذات �اً وإنّما يحرم بسبب
ّ
اإلحرام وهو حرام عليها أيضاً إلاّ إذا أجبرها لو كانت جاهلة وإذا كان هو
ال أيضاً فال كفارة وال بطالن لحجه.
جاه ً
مكحمكحك حإذا فخذ لزوجته ح ّتى أمنى هو وهي فعليه جزور وعليها
دم إن طاوعته وإلاّ فليس عليها شيء ،وال يبطل حجه.

((( الوسائل ب 15ح 1كفارة االستمتاع.

43لا مارحإلا تامرحم تارافك لصف 257 ............................................. 43.

كموثق سماعة عن الصادق  الرجل يعبث بأهله وهو محرم ح ّتى
يمني من غير جماع أو يفعل ٰذلك في شهر رمضان ماذا عليهما جميعاً
«الكفارة مثل ما على الذي يجامع»(((.

ولم يقل ببطالن الحج فيبقى بطالن الحج باالستمتاع المحرم.
مكحمكحك حلو استمع إلى من يجامع من غير نظر فأمنى فالمروي أنّه
ال كفارة عليه.

موثق سماعة عن الصادق
أهله فأمنى قال « :ليس عليه شيء»(((.

في محرم استمع على رجل يجامع

أن ٰهذا العمل من الكبائر شديد الحرمة ولكن للكفارة موارد
ومعلوم ّ

خاصة وكذا لو استمع إلى امرأة تتكلم أو تغني فأمنى.

لخبر أبي بصير عن الصادق

رجل يسمع كالم امرأة من خلف

حائط وهو محرم فتشاها ح ّتى أنزل؟ قال « :ليس عليه شيء»(((.

ال بجواز النظر إلى زوجته عارية ف��إذا نظر فغلبه
مكحمكحك حقلنا قب ً
وأما إذا نظر إلى غير زوجته فهو حرام إن تعمد
المني فال حرمة وال كفارة ّ
فإن امنى فعليه جزور إن كان موسرا ً وبقرة إن كان متوسطاً وشاة إن كان
فقيرا ً لموثق أبي بصير عن الصادق  :رجل محرم نظر إلى ساق امرأة

فأمنى؟ قال « :إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطاً فعليه بقرة وإن كان

((( الوسائل ب 14ح 1كفارة االستمتاع.
((( الوسائل ب 20ح 2كفارة االستمتاع.
((( الوسائل ب 20ح 3كفارة االستمتاع.

.................................................................... 258رسالة الحج والزيارة المقدسين

ثم قال « :أ ّما إنّي لم أجعل عليه ٰهذا ألنّه أمنى إنّما جعلته
فقيراً فعليه شاة» ّ

عليه ألنّه نظر إلى ما ال يحل له»(((.

فهذا يشمل كلّ نظر محرم ،واألح��وط ٰه��ذا يكون الكفارة ٰه��ذه لو

أما لو نظرت إلى عورة زوجها فال شيء عليها
نظرت إلى ما ال يحلّ لها ّ
ح ّتى نزل ماؤها.

مكحمكحك حلو حمل زوجته أو مسها بال قصد الشهوة فال شيء عليه
وأما لو فعل ٰذلك للشهوة فإن لم يمن فعليه شاة وإن
ح ّتى لو أمنى بذلك ّ

أمنى فعليه جزور وال يبطل الحج.

وكذا تفصيل المرأة لو فعلت وخبر ابن مسلم عن الصادق  :رجل

حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال « :إن كان حملها أو مسها

بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه»(((.

مكحمكحك حلو قبل زوجته فعليه شاة واألفضل بدنة وإن أمنى فعليه

بدنة وهذا ما يقتضيه الجمع بين األدلة.

قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه
كحديث مسمع :فيمن ّ
دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه(((.

والحلبي عن الصادق  :المحرم يضع يده من غير شهوة على

امرأته قال « :نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها»
قلت :أفيمسها وهي محرمة؟ قال« :نعم» قلت :المحرم يضع يده بشهوة؟
أشد ينحر بدنة»(((.
قال« :يهريق دم شاة» قلت :فإن قبل؟ قال « :هذا ّ

((( الوسائل ب 16ح 1و 2و 5كفارة االستمتاع.
((( الوسائل ب 17كفارة االستمتاع.
((( الوسائل ب 18ح 3كفارة االستمتاع.
((( الوسائل ب 18ح 4كفارة االستمتاع.
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المحمول على استحباب الجزور.
مكحمكحك حالرجل إذا طاف ط��واف النساء فقبل زوجته ومسها وهي

لم تطف طواف النساء هي فال شيء عليهما فإن مسته هي أيضاً بشهوة
فعليها شاة وإن مسته بدفعه عن نفسها فال شيء عليهما.
وليس النظر بشهوة للمحللة فيه وال بحرام مطلقاً كما قلنا م��رارا ً
ألن التقبيل للزوجة
أن التقبيل لم يتقيد بشهوة وبغير شهوة ّ
والظاهر لدي ّ
فإدعاء عدم الشهوة كأنّه يشبه
إذا لم يكن بشهوة فإنّما تحصل به الشهوة ّ

صرح ببذل الشاة مع تقييد السائل وهو مسمع بعدم الشهوة
الكذب فلذا ّ
فالحظ جيداً.
مكحمكحك حالتفصيل في المرأة لو قبلت زوجها وإن كان الماء الذي

ينزل منها ليس بمني وال يوجب الجنابة لها كما قلنا فإن تجاوب معها

فعلى االثنين كلّ واحد منهما كفارة.

وأم��ا لو مسته ولم
وك��ذا تقبيله لها ومسه لها إن تجاوبت معهّ ،
مسها هو فلم تتجاوب معه فليس
يتجاوب معها فليس عليه شيء ،ولو ّ
عليها شيء.
مكحمكحك حلو مس المحرم غير زوجته بشهوة أو قبلها أو فخذها

بدون استمناء فمثل حكم الزوجة ،وكذا لو قبل غالماً بشهوة ،وكذا لو
لا بشهوة أو مسته كذلك أو مست أو قبلت ام��رأة مثلها
قبلت هي رج� ً
بشهوة فالظاهر في جميع ٰذلك الحكم بالشاة ومع اإلنزال فجزور.
مكحمكحك حروي فيما إذا قضت المناسك وه��ي ح��ائ��ض وجامعها

زوجها فعن إسحاق بن عمار قال :سألت أبا الحسن

عن جارية لم

تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها

ثم
وزوجها ح ّتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ّ
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رجعت إلى الكوفة فقالت ألهلها قد كان من األمر كذا وكذا قال« :عليها

سوق بدنة وعليها الحج من قابل وليس على زوجها شيء»(((.

بأن الطوافات في الحج والعمرة كلّها باطلة والصلوات كذلك
وعلته ّ
فهي ال زالت محرمة.
�أن مستقبل ٰه��ذه حرمتها على زوجها
مكحمكحك حالقاعدة تقتضي ب� ّ
حالياً ح ّتى تسافر وتعمل عمرة مفردة تتحلل بها من إحرامها لتحلّ

على زوجها ث� ّ�م تحج من قابل ول��و كانت قد أخبرتهم وه��ي في مكة
أخف وذلك بأن تحرم وتلبي من جديد احتياطاً وال تحتاج
لكان الحكم
ّ
ثم إذا طهرت تعيد
للخروج من الحرم ألنّها محرمة وليس إحرامها باطل ّ

ثالثة طوافات وتفصل بين الطوافات بالركعات ركعتين لكلّ طواف وال

تجمع أسبوعين في الطواف الواحد.

أن
واحتياطاً أن تسعى بعد الطواف والصالة األولين وذلك باعتبار ّ
الطواف والصالة للعمرة بل االحتياط بأن تقصر بعد الطواف والسعي

ثم تحرم لطوافي الحج وصالتيه والسعي بين الطوافين ليحصل ترتيب
ّ
أعمال مكة للحج بعد انتهاء أعمال منى ولو لم تصبر عليها القافلة ح ّتى
ثم تحرم
ثم تسعى وتقصر ّ
تطهر فلتتخذ نائباً للطواف األول وصالته ّ

ثم تسعى ويطوف النائب ويصلي طواف النساء
ويطوف النائب ويصلي ّ
ثم تحج في العام المقبل.
وصالته فتحلل ويحلّ لها زوجها ّ

وأما
وسبب إع��ادة الحج لمجامعة زوجها لها قبل أن تعيد األعمال ّ

لو أخبرت قبل مجامعته لها فأعادت الطوافات والسعي فليس عليها

إعادة الحج اال اذا كان عليها حجة االسالم وقد فوتتها فعليها ان تحج.

((( الوسائل ب 19كفارة االستمتاع.
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شيء
مكحمكحك حالمحرم لو أمنى بدون فعل مقدمات منه بيده وال مس
ً
موجباً له الشهوة وإنّما مجرد النظر إلى الحالل أو سماع الحالل كما سمع
زوجته تغني أو تتكلم بكالم الجماع أو نظرها تفعل ٰذلك بنفسها فال

شيء عليه وكذلك المرأة إذا استمعت أو نظرت إلى الحالل.

مكحمكحك حإذا قام ذكره بدون اختياره فلواه بيده وقرصه ليبرده ويثنيه

ولكنه لم ينثني بل أمنى فال شيء على الفاعل ألنّه بغير اختياره وإن مس

ذكره من شهوة وبدون قصد االستمناء ولم يستمن فال شيء عليه.

الجماع في عمرة التمتع قبل الطواف:
مكحمكحك حإذا حصل الجماع في عمرة التمتع بعد اإلح��رام أو بعد

ثم يعيدها
الطواف قبل السعي فقد قلنا في العمرة بأن يكملها مفردة ّ
تمتعية وال يكتفي بهذه التمتعية وقد تقدم عن مسمع أن يكمل العمرة
ثم يعيدها وكذلك عن أحمد عن أبي جعفر  في رجل اعتمر
المفردة ّ

عمرة مفردة ووطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال:

«عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم بمكة ح ّتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى

ثم يعتمر»(((.
بعض المواقيت فيحرم منه ّ

أن الشهر مبني على االستحباب.
وقلنا ّ

مكحمكحك حيجب بذل الشاة لو جامع قبل التقصير في عمرة التمتع،

لحديث ابن مسكان عن أبي عبد اهلل

امرأته قبل أن يقصر فقال« :عليه دم شاة»(((.

((( الوسائل ب 12ح 4كفارة االستمتاع.
((( الوسائل ب 2ح 14كفارة االستمتاع.

ق��ال :قلت :متمتع وقع على
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ومعنى وقع أي واقع وجامع وعليه فيحمل صحيح الحلبي الفارض

للجزور على االستحباب.

ق��ال :سألت أب��ا عبد اهلل

عن متمتع ط��اف بالبيت وبين الصفا

والمروة وقبل زوجته قبل أن يقصر من رأسه قال« :عليه دم يهريقه وإن كان

الجماع فعليه جزور أو بقرة»(((.

ويحمل التخيير بين الجزور والبقرة على درجات الفضيلة.
وكذلك صحيح معاوية ابن عمار عنه  ...« :وقد خشيت أن يكون قد

ثلم حجه»(((.

ألن عمرة التمتع متعلقة
والقيد بالخشية يظهر استحباب إعادة الحج ّ
بالحج فكأنّه جامع بعد إحرام الحج وقبل الموقف.
الثالث من الكفارات المشكلة عقد المحرم للنكاح حيث جعلناه

تابعاً للجماع:

مكحمكحك حلو عقد المحرم على المحرمة فعن صحيح سماعة عن

أبي عبد اهلل « :ال ينبغي للرجل الحالل أن يزوج محرماً وهو يعلم أنه ال

يحل له» قلت :فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال« :إن كانا عالمين فإن على

ّ
كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فال
أن الذي تزوجها محرم فإن كانت قد علمت
شيء عليها إلاّ أن تكون قد علمت ّ
ثم تزوجت فعليها بدنة»(((.
ّ

((( الوسائل ب 13ح 1كفارة االستمتاع.
((( الوسائل ب 13ح 2كفارة االستمتاع.
((( الوسائل ب 21ح.1
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في تحقيق الحكم تفصيل:
مكحمكحك حتقدم في المحرم الثامن من محرمات اإلحرام الحكم في

بطالن عقد المحرم وبقي الكالم في الكفارات وزيادة التفصيل فتوجيهها
بحسب حديث سماعة:

أ  -إن كان كالهما محرم عالمين باإلحرام واإلثم فنكاحهما باطل

موبدا ً وعلى كلّ منهما جزور إذا دخل بها بعد العقد.

ب  -إن كان أحدهما محرم وكالهما عالمان عامدان مختاران فعلى

كلّ واحد منهما جزور أيضاً إذا دخل بها وتحرم مؤبداً.

ج  -إذا كانا محلين والعاقد محل ولكن شهد على العقد محرم

فاإلثم على الشاهد والعقد صحيح.

د  -إذا كان هو محرم أو هي محرمة أو كالهما أو العاقد لهما ولم

يدخل بها بعد العقد ،فالعقد باطل وال كفارة على واحد منهم ويعيد

العقد بعد االحرام.

هـ  -العاقد إن كان محرماً وهما محرمان وحصل الدخول بعد العقد

فعلى العاقد جزور أيضاً.

و  -إذا كان ال��زوج محرماً والزوجة محلة والعاقد محرماً وحصل
الدخول تجب الكفارة على الجميع أيضاً وتحرم مؤبداً.
ز  -الزوج محل والزوجة محرمة والعاقد محرم مع حصول الدخول

فليس على الزوج كفارة وإنّما على الزوجة واحتياطاً على العاقد.

ح  -الزوج محل والعاقد محل والزوجة محرمة فالبدنة على الزوجة

فقط مع الدخول وتحرم مؤبداً.

ط ٰ -هذه األقسام مع عدم حصول الدخول فال كفارة عليهم إلاّ اإلثم.
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ولكن الجميع كانوا جاهلين فال كفارة عليهم
ي  -إذا حصل الدخول
ّ

وال إعادة للحج وإنّما تحرم المرأة على الرجل مؤبداً.

الرابع من الكفارات المشكلة والمفصلة :الصيد
مكحمكحك حالصيد في اإلح��رام والحرم أكثر المحرمات في اإلح��رام

موضوعاً وتفصيالت في كفاراتها ونزلت فيها اآليات واألحاديث الكثيرة
�إن مواضع المناسك ال
والشديدة ومع ٰذل��ك فموضوعها معدوم حالياً ف� ّ
تسكنها الوحوش والشوارع تكترث وما بين المدن كلها مسحت وسكنت

وخلت من الوحوش تماماً فإنّا قد حججت  15حجة وعمرة وما رايت مرة
مما ذكر في أحكامنا وال سمعت شخصاً قد ابتلي بشيء من ٰذلك
وحشاً ّ

وال فرخاً لحيوان وال بيضاً والمطاعم والبقاالت على طول الطريق خارج

الحرم وداخلة وفيها من األكالت المستوردة من دول العالم.
والبحث فيها مجرد بحث علمي وليس بعملي أبداً.

وإن ٰهذه الموسوعة لتدريب الفضالء لطرق
ولوال أن تنزل بها آيات ّ
أبواب االجتهاد لما كان يلزمنا أن نكتب حرفاً واحدا ً في موضوع الصيد
بالحج فالتوكل على اهلل سبحانه.

مكحمكحك حوردت في الصيد آيات:
أ { -ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}(((.
ب { -ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ}(((.

((( سورة المائدة  :5اآلية .1
((( سورة المائدة  :5اآلية .2
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ومجمل اآلي���ة االول����ى :ان االن��ع��ام االرب���ع المعلومة وغ��ي��ره��ا من

المعلومات هي محلله ومن جملة المحرم هو صيد الوحوش في حال

االحرام واما الثانية فهو النهي عن التعدي على المقدسات التي هي شعائر
للدين وال تقاتلوا في الشهر الحرام وال تتركوا الهدي الواجب في الحج ال
ترك الحيوانات المقلدة وال تتعدوا على حقوق الذين يأمون البيت الحرام

للحج والعمرة اذا حللتم في االحرام وخرجتم من الحرم فاصطادوا.

ج { -ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ثمفصلكفاراتالصيدوأبدالها{ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯟﯠﯡ} ّ

ﯪ ﯫ ﯬ}(((.

ال وإن قتل
بأن من قتل صيدا ً كبير البدن يجب أن يفدي جم ً
سيأتي ّ
متوسطاً أفدى بقرة وإن كان صغيرا ً ذبح شاة وهكذا وهذه المقادير.
{ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ} وه��ذه

الصدقة هي الخيار الثاني لكفارة قتل الصيد وسيأتي مقاديرها.

{ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ} ف��إن ت��اب وكفر عن ذنبه {ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ} وان لم يتب {ﰈ ﰉ ﰊ} فلم يجب في الصيد الثاني

ألن الكفارة لتكفير الذنب والمكرر ال يكفر ذنبه وإنّ��م��ا هو
الكفارة ّ
موعود باالنتقام.
هـ { -ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ} يعني للمسافرين

{ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ}(((.

((( سورة المائدة  :5اآلية .94
((( سورة المائدة  :5اآلية  95و.96

.................................................................... 266رسالة الحج والزيارة المقدسين

مكحمكحك حوفيما يلي ش��رح ما في ه��ذه اآلي��ات في األح��ك��ام :كفارة

الصيد نوعان األول ما له بدل وهو خمسة أقسام:

األول :النعامة وهو حيوان يشبه الدجاجة ولها جناحان وطويلة الساق

وهي أعلى من الجمل أو مثله وهي وحشية ال يجوز للمحرم قتلها وال

أكل لحمها فإذا أحل حلّ لحمها.
أ  -وكفارة قتلها بدنة.

ب  -وإذا عجز عن الجمل جعل ثمنه طعاماً وتصدق به لكلّ مسكين

مد من الطعام واألفضل مدان والطعام مقدر بستين مسكين.

جـ  -وإذا عجز عن الصدقة صام يوماً بقدر صدقة كلّ مسكين يعني

إن كان بلغ ستين مسكين فيصوم ستين يوم.
د  -وإن عجز صام  18يوم.
ال بقدر عمره.
وفي فرخ النعامة بذل جم ً

الثاني :بقر الوحش وحماره ،وفداؤهما بقرتان ومع العجز الصدقة

بثمن البقرة ،وقدر بثالثين مسكين وإن عجز يصوم بقدر المساكين ،فإن
عجز صام تسعة أيام.

الثالث :الظبي وف��ي قتله ش��اة ومثله الثعلب واألرن���ب ،ف��إن عجز

تصدق بثمنها لكلّ مسكين أو مدين وقدر  15مسكين وإن عجز صام بقدر

المساكين وإن عجز صام  3أيام.
الرابع :كسر بيض النعام:

مكحمكحك حيجب لكلّ بيضة كسرها إذا تحرك الفرخ فيها يجب بكارة

من اإلبل بنت مخاض فصاعداً.

وفي بعض الروايات في كلّ بيضة شاة.

43لا مارحإلا تامرحم تارافك لصف 267 . ........................................... 43.

الخامس :بيض القطاة والحجل والدراج مع تحرك الفرخ يبذل صغار

وأما مع عدم التحرك أو ما ال فرخ له يرسل الفحل في اإلناث من
الغنم ّ
الغنم بعدد البيض فما أنتجبته اإلناث يعتبر هدياً بالغ الكعبة.
وم��ع العجز فعليه لكلّ بيضة ش��اة ف��إن لم يجد أطعم لكلّ بيضة

عشرة مساكين.

فإن لم يجد يصوم لكلّ بيضة ثالثة أيام.

النوع الثاني :ما ليس لكفارته بدل:
وهو خمسة أقسام:
األول :الحمام وف��ي قتلها ش��اة على المحرم في الحل وق��ال��وا في

تعريف أن��واع��ه��ا أنّ���ه المطوق ف��ي رقبته ف��ك��لّ م��ط��وق بحجم الحمام
حكمه هذا.
بخالف الحجل والقطاة والدراج.
أ  -وفي قتل الحمام على المحل في الحرم قالوا درهم ولكن الرواية

عن ابن الفضل عن أبي الحسن  سألته عن رجل قتل حمامة من حمام

الحرم وهو غير محرم؟

قال « :عليه قيمتها وه��و دره��م يتصدق ب��ه أو يشتري طعاماً

لحمام الحرم»(((.

وهذا التقدير إنّما كان في زمن اإلمام

وهو  2.415غرامان وأقل

من النصف من الفضة ويمكن أن يعادل مقدار دوالر تقريباً.

((( الوسائل ب 10ح 3و 6و 8كفارات الصيد.
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أن كلّ محل صاد في الحرم فعليه
ولكن
المهم القاعدة العامة وهو ّ
ّ
ّ
قيمته يبذله للفقراء أو للحيوان.
والصيد على المحرم في الحل بذل ما يشبهه من األنعام ،وعلى

المحرم في الحرم اجتمع عليه الشبيه والقيمة وهكذا.

ب  -وفي فرخ الحمام على المحرم بالحلّ حمل وهو صغير الغنم

أو جدي وهو صغير الماعز ،وعلى المحل في الحرم قيمته.
ج  -وفي بيضها مع تحرك الفرخ كذلك حمل.

د  -وقبل التحرك على المحل في الحرم قيمته وعلى المحرم في

الحل أيضاً قيمته وعلى المحرم في الحرم قيمتان ،ويستوي األنسي
والوحشي ،والمملوك إذا قتله ضمن لمالكه قيمة أخرى.
الثاني  -القطاة وشبيهها:
مكحمكحك حلكلّ واحدة من القطاة والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى.
الثالث :مثل القنفذ والضب واليربوع ،جدي.
الرابع :العصفور والقبرة والصعوة ،طعام بقدرها من مد أو أكثر.
الخامس :مثل الجرادة وقدرت بتمرة أو كف من طعام.
وأم��ا إذا هجم على اإلنسان بما لم يمكن
وفي الجراد الكثير شاةّ ،
بأن الحيوان المقدم عليه عقرب
التحرز عنه فال إثم وال كفارة وإذا شك ّ
أو جرادة جاز قتله.
ال ضاعف الفداء للحمل ،سواء
مكحمكحك حلو قتل أنثى حيوان حام ً
باشر قتل الجنين أو مات بموتة أمه ،ولو رمى فأصاب ولم تمت األم وال

االبن فعليه إثم وال فداء له وكذا لو أخاف الحيوان وإن مات أحدهما فدى

الميت خاصة.
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 .44فصل موجبات الضمان
أم��ا اإلت�لاف أو اليد أو
مكحمكحك حما يوجب الضمان على المحرم ّ
المسبب للهالك.

أما األول وهو مباشرة اإلتالف
ّ

وأما لو قتل وأكله لزمه فداء
وهو أنّه لو قتل الصيد فقد قلنا حكمه ّ

آخر ولو كان محرماً في الحرم وقتل وأكل تضاعف لألربع حاالت قياساً
مر.
على ما ّ

مكحمكحك حلو رم��ى صيدا ً فعطله أو كسر بعض أعضائه ث� ّ�م صلح
فعليه ربع قيمته ولو جرحه أو عيبه فعليه اإلرش وهو قيمة التفاوت بين

الصحيح والعليل.

مكحمكحك حلو اشترك جماعة في قتل الصيد أو أكله ك��ان على كلّ

واح��د ف��داء كامل ولو عذبه عند القتل بالضرب وما شابه فعليه قيمتاه

وعزره الحاكم إن وجد حاكم عادل غير محجور ومبسوط اليد.

مكحمكحك حل��و حلب ظبية وش���رب لبنها ل��زم��ه ش��اة وقيمة اللبن،

ولو نصب شبكة بقصد الصيد وهو محل فصادت الصيد بعد إحرامه

ضمن قيمته.

الثاني :اليد.
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مكحمكحك حإذا مسك وملك صيدا ً وهو محل فبمجرد أن يحرم زال
وأشد من ٰذلك ما
فك قيده ضمنه
عنه ملكه ووجب إرساله ولو مات قبل ّ
ّ
لو باشر إتالفه.

ولو لم يستطع فكه لبعده عنه فال ضمان عليه ،ولو لم يفكه ولم

يدخله الحرم ح ّتى أحل وخرج من الحرم أثم وحلّ له ذبحه وأكله وكذا

ثم أحلّ وخرج به من الحرم.
لو أدخله معه في الحرم ّ

مكحمكحك حلو قهره قاهر وأفلته من ي��ده فال ش��يء على القاهر ألنّه
محسن وكان كمن حل مسجوناً مظلوماً ،ولو أودع المحل وادع ثم أحرم

المودع لديه وجب تسليم الوديعة للمالك المحل وإن لم يستطع وجب
فكه ولو أحرم الوادع والمودع عنده وجب فكه وال يجوز إرجاع الوديعة

للمالك المحرم.

مكحمكحك حالمقدار المتيقن من حرمة الصيد على المحرم ما كان بيده

وأما ما كان في بيته أو عند
وتحت رعايته ويذبح بأمره أو يعتدى عليهّ ،
وكيله في بالده أو هو مودع أو معار عند جماعة ليس بقرب المحرم وال

عند الحرم فال عالقة للمحرم بذلك وال يجب إرساله نعم ال يجوز أن

يأمر أحدا ً بإمساك الصيد أو ذبحه وما شابه ،نعم له أن يأمر بإرساله.
الثالث :المسبب:

مكحمكحك حلو لم يباشر القتل وإنّما أغلق على الصيد أو على فراخ أو

على بيض ففسد وهلك فالمغلق ضامن.

فالحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بسعرها ،ولو نفر حمام وطير

الحرم فإن عاد فال شيء وإلاّ فعن كلّ نافر شاة.

ال فأرسل كلباً فلحق الصيد في الحرم
مكحمكحك ححكم :لو كان مح ً
وأما لو كان محرماً فهو بحساب صيد المحرم في الحرم،
ضمن المرسل ّ
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ال في الحرم فرمى صيدا ً في الحرم أو في الحل يضمن لو
ولو كان مح ً
أصيب الصيد فليس لمن في الحرم أن يصيد ولو كان الصيد في الحل.
أن اآلي���ة ال��ق��ائ��ل��ة {ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ} هي
مكحمكحك حال��ظ��اه��ر ّ
ال
مخصوصة بالمحرم وليس في المحل بالحرم فالتكرار من أهل مكة مث ً

لكلّ مرة غرامة وإن كان اإلثم يتضاعف.

أن التكرار كان بعد التكفير أم قبله والصيد متفق كما إذا
وال فرق ّ
تكرر صيد البري أو لم يتفق كما إذا كان بعضه برياً واآلخر من الطير وال

يشمل عنوان التكرار للجاهل والناسي.

وه��ذه بعض األح��ادي��ث ف��ي حلول مسائل الصيد وه��ي م��ن أجمل

األحاديث في هذا الباب:

الوصية عن علي بن إبراهيم
عن الحسين المسعودي في كتاب إثبات
ّ

لما أراد المأمون
بن هاشم عن أبيه عن ّ
الريان بن شبيب خال المأمون قالّ :

يزوج أبا جعفر
أن ّ

ابنته اجتمع إليه األخص األدن��ون من بني هاشم

إلى أن قال وأحضر أبو جعفر

قالوا :يا أمير المؤمنين ٰه��ذا يحيى

بن أكثم أن أذنت له أن يسئل أبا جعفر  عن مسألة في الفقه فننظر
كيف فهمه ومعرفته من فهم أبيه ومعرفته فأذن المأمون ليحيى في ٰذلك

فقال يحيى ألبي جعفر  :ما تقول في محرم قتل صيداً؟ فقال أبو
جعفر « :في حل أو حرم عالماً أو جاه ً
ال عمداً أو خطأ صغيراً أو كبيراً عبد
حر مبتدأ أم معيداً من ذوات الطير أو من غيرها من صغار الصيد أم من
القاتل أم ّ

مصراً أم نادماً بالليل في وكرها أم بال ّنهار عياناً محرماً للعمرة أو مفرداً
كبارها
ّ
تفرق قال المأمون :يا
ّ
بالحج» فانقطع يحيى عن جوابه إلى أن قال ّ
فلما ّ
تبين لنا ما الذي يجب على كلّ صنف من ٰهذه
أبا جعفر إن رأيت أن ّ

«إن المحرم إذا قتل صيداً
األصناف الذي ذكرت من جزاء الصيد فقال ّ :
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ّ
الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة وإذا أصاب في الحرم
في
ّ
الحل فعليه حمل قد فطم وليس عليه
فعليه الجزاء مضاعفاً وإذا قتل فرخاً في

قيمته إذا كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك في ال ّنعامة فإن لم

يقدر فإطعام ستين مسكيناً فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوماً وإن كان بقرة
فعليه بقرة فإن لم يقدر فإطعام ثالثين مسكيناً فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام وإن

كان ظبياً فعليه شاة فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فصيام ثالثة

أيام وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة ح ّق ّا واجباً عليه
حج بمنى حيث ينحر ال ّناس وإن كان في عمرة ينحر ّ
بمكة
أن ينحره إن كان في ّ

ويتصدق بمثل منه ح ّتى يكون مضاعفاً وإن كان أصاب أرنباً فعليه شاة ويتصدق

إذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهم ويشترى به طعاماً لحمام الحرم في الحرم وفي
الفرخ بنصف درهم وفي البيضة بربع درهم وك ّلما أتى به المحرم بجهالة فليس

فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد
فيه شيء
إلاّ الصيد ّ
ّ

وكل ما يأتي به العبد فك ّفارته على صاحبه مثل ما يلزم على صاحبه ّ
ّ
وكل ما أتى

ممن ينتقم اهلل منه
به الصغير الذي ليس ببالغ فال شيء عليه فيه ومن عاد فهو ّ
وليس عليه كفارة والنقمة في اآلخرة وإن ّ
دل على الصيد وهو محرم فقتله فعليه
والمصر عليه يلزم بعد الفداء العقوبة في اآلخرة والنادم عليه ال شيء عليه
الفداء
ّ

بعد الفداء وإذا أصاب الصيد لي ً
يتعمد فإذا
ال في وكره خطأ فال شيء عليه إلاّ أن ّ

للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر
تصيد بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم
ّ
ّ
ال ّناس والمحرم للعمرة ينحر ّ
ثم دعا
بمكة» فأمر المأمون أن يكتب ٰذلك عنه ّ

من أنكر عليه من العباسيين تزويجه فقرء فقال :هل فيكم من يجيب مثل
ٰهذا الجواب؟ فقالوا :أمير المؤمنين كان أعلم به م ّنا .الخبر.

ال قاد بعيره أدحى
أن رج ً
قال معاوية بن قرة عن رجل من األنصار ّ
نعامة فكسر بيضها فانطلق إل��ى علي  فسأله ع��ن ٰذل��ك فقال له
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علي « :عليك ّ
بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة» فانطلق إلى رسول

اهلل 

فذكر ٰذل��ك له فقال له رس��ول اهلل « :قد قال علي  لي بما

هلم إلي الرخصة عليك ّ
بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين».
سمعت ولكن ّ

وعن أبي القاسم الكوفي والقاضي نعمان في كتابيهما عن عمر بن

حماد بإسناده عن عبادة بن الصامت ق��ال :ق��دم ق��وم من الشام حجاجاً
ّ
فأصابوا لدحي نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهن وأكلوهن
ثم قالوا :ما أران��ا إلاّ وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون فأتوا
ّ
وقصوا على عمر القصة فقال :انظروا إلى قوم من أصحاب رسول
المدينة ّ
اهلل  فاسألوهم عن ٰذل��ك ليحكموا فيه فسألوا جماعة من الصحابة
فاختلفوا في الحكم في ٰذلك فقال عمر :إذا اختلفتم فها هنا رجل ك ّنا
أمرنا إذا اختلفنا في شيء فيحكم فيه فأرسل إلى ام��رأة يقال لها عطية

فاستعار منها أتاناً فركبها بالقوم معه ح ّتى أتى علياً  وهو بينبع فخرج

ثم قال له :هال أرسلت إلينا فنأتيك فقال عمر
إليه علي  فتلقاهم ّ
فقص عليه القوم فقال علي  لعمر« :مرهم
الحكم يؤتى في بيته
ّ
فليعمدوا إلى خمس قالئص من اإلبل فليطرقوها للفحل فإذا نتجت أهدوا ما

إن الناقة قد تجهض
عما أصابوا» فقال عمر :يا أبا الحسن ّ
نتج منها جزاء ّ
فقال علي « :وكذلك البيضة قد تمرق» فقال عمر :فلهذا أمرنا نسألك.

عن الحسين بن حمدان الخصيبي في كتاب الهداية عن المفضل بن

أن
بدوياً خرج من قومه حاجاً محرماً
أعرابياً
عمر عن أبي عبد اهلل ّ 
ّ
ّ
أن الصيد
فورد على أدحي نعام فيه بيض فأخذه واشتواه وأكل منه وذكر ّ

حرام في اإلحرام فورد المدينة فقال األعرابي :أين خليفة رسول اهلل 
فقد جنيت جناية عظيمة فأرشد إلى أبي بكر فورد عليه األعرابي وعنده

مأل من قريش منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة والزبير
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الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وخالد بن
وسعد وسعيد وعبد
ٰ
الوليد والمغيرة بن شعبة فسلّم األعرابي عليهم وقال :يا قوم أين خليفة

رس��ول اهلل ؟ فقالواٰ :ه��ذا خليفة رس��ول اهلل  ،فقال له :يا خليفة

رس��ول اهلل أفتني؟ فقال له أبو بكر :قل يا أعرابي ،فقال :إنّ��ي خرجت
�اج�اً فأتيت على أدح��ي فيه بيض نعام فأخذته واشتويته
من قومي ح� ّ
علي من الصيد
علي فيه أحالل ما حرم
وأكلته فماذا إلي من الحج وما
ّ
ّ

أم ح��رام فأقبل أبو بكر على من حوله فقال :يا ح��واري رس��ول اهلل 

وأصحابه أجيبوا األعرابي قال له الزبير من بين الجماعة :أنت خليفة

حب بني هاشم في
رسول اهلل وأنت
ّ
أحق بإجابته فقال أبو بكر :يا زبير ّ
صدرك قال :وكيف ال وامي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول اهلل 

فقال األع��راب��ي :إنّ��ا هلل ذهبت فتياي وتنازع القوم فيما ال ج��واب فيه،
فقال :يا أصحاب رس��ول اهلل  أستُ ِ
رجع بعد محمد  دينه فنرجع

عنه فسكت القوم ،فقال الزبير :يا أعرابي ما في القوم إلاّ من يجهل ما
جهلت ،قال األعرابي :ما أصنع؟ قال له الزبير :لم يبق في المدينة من

الحق الذي هو أولى بهذا
تسأله بعد من حضر ٰهذا المجلس إلاّ صاحب
ّ

إن أخباري
المجلس منهم ،قال األعرابي :فترشدني إليه ،قال الزبيرّ :
الحق وصرتم
يسر قوماً ويسخط قوماً آخرين ،قال األعرابي :وقد ذهب
ّ
ّ

تكرهونه ،فقال عمر :كم تطيل الخطاب يا بن العوام قوموا بنا واألعرابي

إلى علي

فال تسمع جواب ٰهذه المسألة إلاّ منه ،فقاموا بأجمعهم

واألع��راب��ي معهم ح ّتى ص���اروا إل��ى منزل أمير

المؤمنين

فقالوا:

وصيه في أهل بيته وخليفته
يا أعرابي خليفة رسول اهلل أبو بكر وهذا
ّ
عليهم وقاضي دينه ومنجز عداته ووارث علمه قال :ويحكم يا أصحاب

رس��ول اهلل وال���ذي أش��رت��م إليه بالخالفة ليس فيه م��ن ٰه��ذه الخصالل
خصلة؟ فقالوا :يا أعرابي إسال عن مسألتك ودع ما ليس من شأنك ،قال
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األعرابي :يا أبا الحسن يا خليفة رسول اهلل إنّي خرجت من قومي محرماً
فقال له أمير المؤمنين « :تريد الحج فوردت على أدحي فيه بيض نعام

فأخذته واشتويته وأكلته» فقال األعرابي :نعم يا موالي ،فقال له« :وأتيت

تسأل عن خليفة رسول اهلل  فأرشدت إلى مجلس أبي بكر وعمر فأبتدأت

بمسألتك فاختصم القوم ولم يكن فيهم من يجيبك عن مسألتك» ...فقال :نعم

بالصبي الذي بين يدي معلمه ومؤدبه
يا موالي ،فقال له« :يا أعرابي عليك
ّ

صاحب الدواية فإنّه ابني الحسن فاسأله فإنّه يفتيك» ،قال األعرابي :إنّا هلل
وإنّا إليه راجعون مات دين محمد  بعد موته وتنازع أصحاب محمد

وارت� ّ�دوا فقال أمير المؤمنين « :حاش هلل ما مات دين محمد  ولن
الحق أن أسأل خليفة رسول اهلل  وحوارييه
يموت» قال األعرابي :أفمن
ّ

وأصحابه فال يفتوني ويحملوني عليك فال تجيبني وتأمرني أن أسأل

صبياً بين يدي المعلم ولعله ال يفصل بين الخير والشر فقال له أمير

المؤمنين « :يا أعرابي {ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ}((( واسأل الصبي فإنّه

يفتيك» فقام األعرابي إلى الحسن  وقلمه في يده ويخط في صحيفته

خطاً ويقول مؤدبه (أحسنت أحسن اهلل إليك يا حسن) فقال األعرابي:
يخاطب مؤدب الصبي أفتعجب من إحسانه وما أسمعك تقول له شيئاً

ح ّتى كأنّه هو مؤدبك فضحك القوم من األعرابي وصاحوا به :سل ويحك

يا أعرابي سل وأوجز قال األعرابي :فديتك يا حسن إنّي خرجت حاجاً
محرماً فوردت على أدحى فيه بيض نعام فشويته وأكلته عامدا ً وناسياً؟
قاللهالحسن(ع):زدتفيالقولياأعرابي،قولكعامدا ًلميكنهذامنمسألتك

وهذا عبث قال االعرابي :صدقت ما كنت إال ناسياً.

((( سورة اإلسراء  :17اآلية .36
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فقال له الحسن  وهو يخط في صحيفته «يا أعرابي خذ بعدد البيض

نوقاً فاحمل عليها فنيقا  -يعني ذكر النوق  -فما نتجت من قابل فاجعله هدياً

إن من اإلبل
بالغ الكعبة فإنّه كفارة فعلك» ،فقال األعرابي :فديتك يا حسن ّ

وإن في البيض ما يمرقن» فقال
لما يزلقن؟ فقال الحسن « :يا أعرابي ّ

األعرابي :أنت صبي محدق محرر في علم اهلل مغرق ولو جاز أن يكون

قال الحسن « :يا أعرابي أنا

ما أقول لقلت إنّك خليفة رسول اهلل 
الخلف من رسول اهلل  وأبي أمير المؤمنين  الخليفة» فقال األعرابي:

وأبو بكر ماذا؟

قال الحسن « :سلهم يا أعرابي» فكبر القوم وعجبوا لما سمعوا من

الحسن

في وفي ابني
فقال أمير المؤمنين « :الحمد هلل الذي جعل َّ

ٰهذا ما جعله في داود وسليمان إذ يقول اهلل { ﮦ ﮧ}(((».

الواجب الثاني :في العمرة الطواف :

((( سورة األنبياء  :4اآلية .79 ،21
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 .45فصل :مقدمات ومستحبات الطواف
أن فرض القريب من مكة حج اإلفراد أو
مكحمكحك حفصلنا فيما سبق ّ
القران وعمرتهما.
وإن فرض البعيد عن المسجد الحرام بمقدار  90كيلو متر أن يحج

حج التمتع وهو ما يقدم عليه عمرته وتتصل به في شهور الحج وبنفس
العام وقد قدمنا أحكام اإلحرام وهو الواجب األول من مواقيته وواجباته

ومستحباته ومكروهاته ومحرماته وكفارات المحرمات.

واآلن سوف نفصل واجبات ومستحبات ومكروهات وموانع الطواف

وهو الواجب الثاني من العمرة التمتعية.

البدمنأننسايرالمعتمروالحاجخطوة
مكحمكحك حوقبلالشروعبأحكامالطواف ّ

خطوةونعلمهمستحباتدخولمكةبعدماأنهينامستحباتاإلحرامواالستمراربالتلبيات

واجبها ومستحبها ح ّتى يشرف على الحرم الشريف.
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 .46فصل أحكام الطواف
مكحمكحك حأركان العمرة اإلحرام والطواف والسعي:
وأرك��ان الحج خمسة :اإلح��رام والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر

والطواف والسعي.

ومعنى الركن هو بطالن الحج مع تعمد الترك.
فهنا أمور:
األول :في ت��رك ط��واف العمرة التمتعية ح ّتى ض��اق موقف عرفة أو
أحرم للحج قبل اكمال العمرة وقد قلنا بإتفاق النص والفتوى على أنّه

مخير بين العدول باإلحرام إلى الحج اإلف��رادي أو يقضي الطواف بعد
ّ
الرجوع من أعمال منى.
وأحاديث تبدل العمرة إلى حج اإلف��راد بعدم أداء إجزاء العمرة قبل

وقت الموقف ال تخص الحائض بل هي أعم.

كخبر الميثمي قال :سمعت أبا عبد اهلل  يقول« :البأس للمتمتع إن

لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين»(((.

((( الوسائل ب 20ح 5أقسام الحج.
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وعن أبان عن عبد اهلل

متمتعاً وإلاّ كنت حاجاً»(((.

قال« :اضمر في نفسك المتعة فإن أدركت

إن المتمع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي أمر به
وعن الشيخّ :

رسول اهلل  عائشة قال وقال أبو عبد اهلل « :قدجعلاهلل ٰذلكفرضاً لل ّناس»(((.
وعنه « :المتمتع إذا فاتته عمرة التمتع أقام إلى هالل المحرم واعتمر

فأجزأت عنه فكان عمرة التمتع»(((.

وصحيح زرارة قال :سألت أبا جعفر

عن الرجل يكون في يوم

عرفة بينه وبين مكة ثالثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال:
«يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى

عرفات فيقف مع ال ّناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة ح ّتى يعتمر عمرة

المحرم وال شيء عليه»(((.

فإما يدع
وبالجملة إنّه إذا لم تسلم له العمرة ببطالن الطواف أو بتركه ّ

ثم يأتي
الطواف الى بعد الموقفين وأعمال منى الثالثة ويقضي الطواف ّ
مر في أحكام الحائض.
بطواف الزيارة كما ّ

وأم��ا أن يحرم بحج اإلف��رادي وتسقط عنه ذبيحة منى وتجب عليه
ّ
مر في أحد خياري الحائض وقويناه باألحاديث
العمرة بعد الحج كما ّ
هنا وعليه اإلث��م إن تعمد ترك الطواف ح ّتى ابتلي بالعدول عن الحج
األفضل إلى األدنى والظاهر عدم وجوب إعادة الحج لصريح زرارة «وال
شيء عليه».

((( الوسائل ب 21ح 4أقسام الحج.
((( الوسائل ب 21ح 1أقسام الحج.
((( الوسائل ب 21ح 5أقسام الحج.
((( الوسائل ب 21ح 7أقسام الحج.
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الثاني :في ترك طواف العمرة المفردة:
مكحمكحك حإذا ترك طواف العمرة المفردة فعليه أن يؤديه وي��ؤدي ما

بعده من الصالة والسعي والتقصير إلى آخر عمره فإن خرج من مكة

ورجع قبل أن يمضي جاء بال إحرام ويعمل األعمال وإن خرج شهرا ً أو

أكثر لم يدخل ح ّتى يحرم بإحرام جديد العتبار بطالن إح��رام العمرة
الماضية ويطوف الطواف القضاء ويصلي طواف العمرة ويصلي ويسعى

ويقصر ث� ّ�م ط��واف النساء ويصلي وإذا عجز عن الحضور أرس��ل نائباً
يطوف عنه بعد اإلح��رام إن دخل من الخارج بعد شهر من خروجه وإذا

عجز عن الرجوع وأرس��ل نائباً قبل أن يمضي شهر فال حاجة إلع��ادة
االح���رام ويعمل بقية األع��م��ال ص�لاة والسعي ويقصر المنوب عنه من

الطواف والصالة والسعي ويقصر المنوب عنه.

مكحمكحك حورد في صحيح ابن يقطين قال :سألت أبا الحسن  عن

رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال « :إن كان على وجه

جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة»(((.

استنبط منه في المهذب عدم الكفارة إذا تعمد مع العلم سواء قارب

أهله أم ال معتذرا ً بعدم بعدم العلم بالمناط(((.

وقد أتى بصحيح عمار :قال :سألت أبا عبد اهلل
على أهله ولم يزر البيت قال « :ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون قد

عن متمتع وقع

ثلم حجه إن كان عالماً وإن كان جاه ً
ال فال شيء عليه»(((.

((( الوسائل ب 56ح 1أقسام الحج.
((( مهذب األحكام ج 14ص 11مسألة .7
((( الوسائل ب 9ح 1كفارات االستمتاع.
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وق��ال( :فالمراد به العلم والجهل بحرمة أصل المواقعة وال ربط له

بترك الطواف.((()..

إن الظاهر إذا استقرأنا أحكام الجهل بأعمال الحج وأبواب
قلتّ :
محرمات االح��رام شمولها لعموم الجهل ،إلاّ الجهل بترك الطواف فلم

يعذره اإلمام

عن البدنة ،وكفارة بالجزور في الجماع قبل التقصير

بالعمرة عمدا ً يشمله وال وجه لسقوطه في ترك الطواف إذا جامع ،وإذا
ٍ
ولكن األولى أن يفدي بشاة
حينئذ
لم يجامع فيمكن عدم فرض الكفارة
ّ
لعموم من أحدث في حجه أو عمرته فعليه بسفك دم.
الثالث :ترك طواف النساء:
مكحمكحك حإذا ترك العامي طواف النساء وطاف طواف الوداع أجزأ عنه

ما دام عامياً فإن استبصر عفي عنه وال يجب عليه إعادة الحج أو العمرة
أو أداء الطواف وإن كان أحوط.
مكحمكحك حإذا ترك الشيعي ط��واف النساء فعليه أن يؤديه بأي وقت

تمكن وال تحل له النساء ح ّتى يطوف طوافها وال كفارة عليه إلاّ أن يجامع

النساء قبل قضائه وإن لم يتمكن أرسل نائباً.

وإن كان بمكة طاف طواف النساء بال إحرام جديد وإن خرج ورجع

قبل مضي شهر فكذلك وإن عاد بعد أكثر من شهر فال يدخل إلاّ محرماً
ثم يعمل أعمال العمرة التي أحرم لها حالياً.
ويطوف القضاء ّ
وهكذا تفصيل النائب المؤدي طواف النساء عنه.

مكحمكحك حقال بعض الفقهاء إنّه إذا ترك طواف النساء وأتى بمنسك
بعده فيه طواف النساء أجزأ الثاني عن األول مثل أن يترك طواف النساء
((( مهذب األحكام ج 14ص 11مسألة .7
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ثم يأتي بحج تمتعي أو إف��رادي بعد تلك العمرة وفيه
لعمرة المفردة ّ
طواف النساء فقد سقط طواف النساء الماضي ،وله وجه ولكن لو لم يؤد
ثم جاء بعده بعمرة مفردة وطاف طواف النساء للعمرة
طواف النساء للحج ّ

فإجزاؤه عن طواف النساء للحج ال يخلو من إشكال.

ال أو
الرابع :ترك ط��واف الزيارة من حج تمتع أو ق��ران أو إف��راد جه ً
نسياناً أو عمداً:
ال ويتحقق الترك
مكحمكحك حإذا ترك طواف الزيارة فلو كان الترك جه ً
فإن عليه إعادة الحج ويكفر بجزور كما في
بخروج شهر ذي الحجةّ ،

صحيح ابن يقطين الذي ذكرناه آنفاً في ترك طواف العمرة.

ثانياً :لو تركه نسياناً وسهوا ً وجب قضاؤه وال يحدد بذي الحجة فإن
خرج من مكة عاد إليها بال إح��رام إن كان العود قبل مضي شهر ومع
ثم يأتي بطواف وأعمال
إحرام إن كان بعد شهر ويقضي الطواف والصالة ّ

العمرة الجديدة التي أحرم لها.

وإن لم يستطع اإلتيان وجب أن ينيب من يطوف عنه وكيفية دخول

النائب إن كان في خارج مكة مثل دخول المنيب.

وهذهاألحاديث:صحيحهشامسألأباعبداهللعمننسيطوافزيارةالبيت

ح ّتى رجع إلى أهله فقال « :ال يضره إذا كان قد قضى مناسكه»(((.

وعن ابن جعفر عن أخيه موسى  :سألته عن رجل نسي طواف

ال��زي��ارة الفريضة ح ّتى ق��دم ب�لاده وواق��ع النساء كيف يصنع؟ قال :

((( الوسائل ب 1ح 4زيارة البيت.
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«يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج وإن كان تركه في عمرة بعث

به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه»(((.

أن ٰهذا الهدي بمعنى الكفارة وال يبعدان اإلرسال
مكحمكحك حالظاهر ّ
مبني على االستحباب وإلاّ فليفدي في بالده ويطعم فقراء قومه.

وأماأداءالسعيبعده،فصحيحابنحازمقال:سألتأباعبداهللعنرجلطاف
ّ

ثميعودإلىالصفا
بينالصفاوالمروةقبلأنيطوفبالبيتفقال«:يطوفبالبيت ّ
والمروة فيطوف بينهما»(((.

وخبره اآلخ��ر عنه
ثم يستأنف السعي» قلت:
والمروة قال « :يرجع فيطوف بالبيت أسبوعاً ّ

ق��ال :سألته عن رج��ل ب��دأ بالسعي بالصفا

إن ٰذلك قد فاته قال« :عليه دم أال ترى إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان
ّ

عليك أن تعيد على شمالك»(((.

وعليه فعدم ذكر السعي في صحيح هشام وابن جعفر مبنيان على

هذين الحديثين ناظرين إليهما وهذان مكمالن لهما.

ولكن هشام وابن جعفر ساريا المفعول لو كان بعد الطواف القضاء

عمرة يؤدي بها السعي والتقصير ولذلك قلنا هناك الطواف فقط.

ثالث ًا :لو تركه عمداً:
مكحمكحك حورد في عدة أحاديث بطالن الحج بترك الطواف عمدا ً كما

في الدعائم عن الصادق

أنّه قال« :الطواف من أركان الحج ومن ترك

الطواف الواجب متعمداً فال حج له».
((( الوسائل ب 58ح 9الطواف.
((( الوسائل ب 63ح 1الطواف.
((( الوسائل ب 63ح 2الطواف.
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والرضوي قال« :ومن ترك الطواف متعمداً فال حج له»(((.
فبطالن الحج كأنّه قطعي ولك ّنه ال يدلّ على سقوط الكفارة مع أنّها
أول دساتير األحداث في الحج.

ولقد روي في صحيح إسحاق قال :سألت أبا إبراهيم  عن جارية

لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها

وزوجها ح ّتى قضت المناسك وه��ي على تلك الحال فواقعها زوجها
ورجعت إل��ى الكوفة فقالت ألهلها قد ك��ان من األم��ر ك��ذا وك��ذا فقال:
«عليها سوق بدنة والحج من قابل وليس على زوجها شيء»(((.

ف��ه��ذه ق��د ت��رك��ت ال��ط��واف ع��م��دا ً ع��ال��م��ة وإنّ��م��ا منعها ال��ح��ي��اء من

التصريح ولكن ف��رض البدنة ألج��ل المواقعة أم ألج��ل العمل الباطل

وعدم تصحيحه اشكال؟

إشكال:

وبالجملة فاألحوط إن لم يكن أقول وجوب الكفارة للخالص من

تبعة اإلحرام كالمصدود والمحصور كما سيأتي.

أي ط��واف سهوا ً فهو كمن
مكحمكحك حلو خالف بعض الشروط في ّ
ال فهو ترك عن جهل ،وإن عجز
تركه سهوا ً وعمدا ً فهو عمد الترك وجه ً

استناب كما قلنا وفصلناه آنفاً.

وإذا ترك طواف النساء ح ّتى مات وجب القضاء عنه.

وعن األزرق عن ابي الحسن  قال سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة

إل��ى الحج ففرغت من ط��واف العمرة وخافت الطمث قبل ي��وم النحر
((( مستدرك الوسائل ب 39الطواف.
((( الوسائل ب 57الطواف.
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أيصلح لها أن تعجل طوافها وط��واف الحج قبل ان تأتي منى؟ قال إذا

خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت).

والبختري عنه

في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال

هما سواء آخر ٰذلك أو قدمه يعني للمتمتع.

وصحيح اب��ن يقطين سألت أب��ا الحسن

ع��ن ال��رج��ل المتمتع

يهل بالحج ثم يطوف وسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟

قال

ال بأس به نعم لو قدم القوي المتمكن تماما الطوافين فاألفضل

أن ال يعتد بهما ويعيدهما بعد أعمال منى استحباباً.

لخبر أبي بصير :ال يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فإن هو طاف

قبل أن يأتي منى من غير علة فال يعتد بذلك الطواف.

مكحمكحك حالمشهور عدم جواز تقديم طواف النساء على السعي وال

على موقفي عرفة والمشعر وفيه حديثان واحد منع واالخر أجاز فال يبعد

ان نحمل المانع على تحريم أو كراهة التعمد والمجيز على صحته وعدم
وجوب اعادته

والمانع مرسل احمد بن محمد قال قلت ألبي الحسن

جعلت

فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى
قال ال يكون السعي إال من قبل طواف النساء فقلت افعليه شيء فقال ال

يكون السعي إال قبل طواف النساء)3

فهذا ضعيف باإلرسال وحمله على التحريم مشكل والثاني صحيح

سماعه عن أبي الحسن الماضي

قال سألته عن رجل طاف طواف

الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟

قال (ال يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه)
وفي موثق اسحاق (إنما طواف النساء بعدما يأتي منى)

................................................................... 286رسالة الحج والزيارة المقدسين

الخاطئ بالسعي قبل الطواف
مكحمكحك حإذا سعى بين الصفا وال��م��روة قبل ط��واف العمرة أو قبل

طواف الحج يطوف ثم يعيد السعي وكذا إذا طاف أقل من نصف الطواف

ثم سعى وأما إذا طاف أربعة أشواط أو أكثر ثم سعى صح سعيه وعليه

اكمال الطواف والصالة بعده.

وأماإذاسعىبعضالسعيوتذكرنقصانالطوافشوطأوشوطينأوثالثةترك

السعي وأكمل الطواف وصلى ثم أكمل السعي من مكان ما تركه

كما في خبر اسحاق قال قلت ألبي عبد اهلل

رجل طاف بالكعبة

ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من

طوافه بالبيت؟

قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما

بقي قلت فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت فقال يأتي بالبيت

فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة قلت فما فرق بين هذين؟

ق��ال ألن ٰه���ذا ق��د دخ��ل ف��ي ش��يء م��ن ال��ط��واف وه���ذا ل��م ي��دخ��ل في

شيء منه)

(((

مكحمكحك حمن ك��ان صحيح البدن قوياً إذا ط��اف فال يجوز تأخيره
السعي إلى غد يعني إذا طاف بالليل فال يؤخره السعي إلى الليل وإذا

طاف بالنهار فال يؤخره إلى النهار اآلخر.

مكحمكحك حط��واف النساء له أثر شرعي تكليفي وهو أنه واج��ب في

الحج مطلقاً وفي العمرة المفردة وله أثر شرعي وضعي وهو أنه ال تحل
النساء على الرجال إال بأدائه حتى الطفل المولود جديدا ً أو الطفلة إذا كان
((( الوسائل  3/63طواف
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حاجاً أو معتمرا ً ولم يطف به طواف النساء فال يحل له النساء حين يبلغ

وال يحل لها الرجال حين تبلغ ووجوبه باق حتى بعد الموت يجب أن
يطاف عنه إذا لم يطف.
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 .47فصل األجزاء والشروط الواجبة في الطواف
مكحمكحك حأي��ه��ا ال��ح��اج الكريم قدمنا ل��ك أح��ك��ام االح���رام كيفيته

وواجباته ومحرماته ومستحباته ثم سرنا معك وتلونا عليك األذك��ار

واألدعية الكريمة حتى دخلت المسجد الحرام وقابلت الكعبة الشريفة
فاآلن نبدأ بالطواف وهنا يلزم أن نعرف أمورا ً كثيرة من شروط وأجزاء ٰهذا

الطواف حتى نؤديه على أحسن وجه إن شاء اهلل تعالى.

فمن األجزاء النية وكونه سبعة أشواط مبتدأً بالحجر األسود ومنتهياً به

ثم أداء الركعتين بعده وجعل البيت على اليسار وإدخال حجر إسماعيل

(ع) مع البيت وشروط األجزاء المواالت وأما الشروط فالطهارة من الحدث

والخبث واإلباحة وستر العورة وختان الذكر والتفصيل:

أو ًال -الطهارة من الحدث
مكحمكحك حقدمناه ألنه يلزم أن يكون قبل الشروع بالطواف
ومعلوم أن الحدث األصغر أسبابه التبول والتغوط وخ��روج الريح

والنوم والسكر واإلغماء والجنون.

واألكبر هو الحيض والنفاس واالستحاضة بالنساء والجنابة ومس

الميت بالجنسين
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مكحمكحك حيجب الطهارة في الطواف سواء كان جزء من حج واجب أو

مستحب أو عمرة واجبة أو مستحبة ألن االستحباب ينتهي فيهما بمجرد

�زء من حج وال عمرة
االح��رام والطواف المستحب أي ال��ذي ال يكون ج� ً
ال يشترط فيه الطهارة من الحدث نعم يحرم دخ��ول الجنب والحائض

والنفساء في المسجد الحرام

ال انه محدث
مكحمكحك حلو طاف طواف الفريضة ناسياً للحدث أو جاه ً

ال بشرطية الطهارة ثم عرف بحدثه وبشرطية الطهارة
أو جاه ً

ع��دل ب��ه لنية لالستحباب وص��ح منه وإن ل��م يكمل االش���واط فله

أن يكمله محدثاً أو ظاهرا ً ثم توضأ وصلى ركعتين الطواف ثم طاف
طواف الفريضة
مكحمكحك حلو كان محدثا باألكبر إن كان مس الميت فيجوز أن يدخل

المسجد الحرام ويصح طوافه المستحب

وأم��ا الحيض والنفاس في النساء والجنابة للجنسين فال يجوز أن

يدخل المسجد ولكن إذا دخل لجهل الشرطية أو لنسيان الحدث وطاف

طوافاً واجباً

صحمنهمستحباً َفمنحينماشعروعلمبالحكموالموضوعأسرعبالخروجمن

المسجد ثم إذا طهر عاد للمسجد وطاف الواجب

مكحمكحك حإذا فقد الماء حتى ضاق وقت موقف عرفة أو ضاق وقت

الرحيل وعليه طواف الزيارة والنساء وصالتهما.

جاز التيمم بدل الوضوء ويؤدي الطواف الواجب وكذا لرفع الجنابة

ومس الميت واالستحاضة الكبرى والوسطى والصغرى وحدث الحيض

ال نفس الحيض فإن الحائض ال يجوز لها دخول المسجد وال يصح منها
الطواف وال يفيدها غسل وال تيمم وإنما تصبر حتى تطهر فإن لم تطهر
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ولم يصبر عليها أهل القافلة اتخذت نائباً طاف طواف الزيارة وصلى وهي

تسعى ثم يطوف النائب طواف النساء وصالته

مكحمكحك حلو شك في الطهارة فإن كان مسبوقاً بالطهارة فهو متطهر
وإن كان مسبوقاً بالحدث بنى عليه فتطهر

وإن تذكر وقت الطهارة ولم يتذكر الحدث بنى عليه لقول اإلمام

ابن على يقين ولكن األحوط أن يتوضأ وكذا إذا لم يتذكر الطهارة

وال عدمها وأما إذا تم الطواف ثم شك بالطهارة بنى على صحة طوافه

والتفصيل مر بالصالة.

مكحمكحك حلو أحدث بأثناء الطواف فإن كان بعد نصف الطواف خرج

وتطهر ويعود ويتم الطواف من حيث قطع وإن تأخر في خروجه

وأما إن كان قبل نصف الطواف فقد أطلق بعضهم بأن خروجه من

المطاف موجب الستئناف الطواف من أوله ولكن ليس كذلك بل اذا توضأ

ورج��ع للطواف في وقت قصير اكمل من حيث انتهى وان اط��ال الوقت

استأنف في اول الطواف.

مكحمكحك حورد االط�لاق في خبر ضعيف لجميل عن احدهما
في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال  يخرج

ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف

أعاد الطواف(((.

وع��ن الرضا  :إذا حاضت ال��م��رأة وه��ي في ال��ط��واف بالبيت أو
بالصفا وال��م��روة وج���اوزت النصف علمت ٰذل��ك الموضع ال��ذي بلغت

((( الوسائل  40ح 1طواف.
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فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف

من أوله)(((.

أماخبرجميلفاطالقهمخصصبرواياتآخرىأصح منهفهومبنيعلىطول

مدة الخروج.

وأم��ا الرضوي

فهو واقعي للعلم بان الخروج من المطاف من

اجل الحيض ال يمكن عودها في نفس اليوم فالبد أن تستأنف الطواف إذا

خرجت منه ولم تبلغ نصفه.

واما إذا خرج من الطواف ورجع في خالل ساعة وحواليها فال يوجب

االستئناف حتى لو خرج قبل نصفه فالحظ ما يلي

منه ما نقله في المهذب ولكنه صرفه للطواف المستحب وهو صحيح

ابن مسلم عن الصادق  قال سألته عن امرأة طافت ثالثة أشواط أو أقل
من ٰذلك ثم رأت دماً؟ قال (ع) تحفظ مكانه فإذا طهرت طافت واعتدت

بما مضى.

إن ٰهذه المرأة لم تستيقن أن الدم حيض وإال فال يلتزم بهذا الحديث

في الفريضة لطول وقت الحيض إلى يوم الظهر ولكن لو كان مجرد دم

تطهره وترجع في ساعة فال تحتاج الستئناف الطواف.

والحظ االخبار الكثيرة التي تصرح للخروج ولم تشترط االستئناف

مثل خبر الجمال قال قلت البي عبد اهلل

الرجل يأتي أخاه وهو في

الطواف فقال يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبني على طوافه(((.

((( الوسائل  2/85و 3طواف.
((( الوسائل  1 /42و 3طواف.
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وعمار ..فقال لي اذهب معه في حاجته فقلت له اصلحك اهلل فاقطع

الطواف؟ قال نعم قلت وإن كنت في المفروض؟ قال نعم وإن كنت في

المفروض قال وقال أبو عبد اهلل

من مشا مع أخيه المسلم في حاجة

كتب اهلل له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورف��ع له ألف

ألف درجة.

مكحمكحك حبالنسبة الصالة عن هشام عنه

قال في رجل كان في

طوافه الفريضة فادركته صالة الفريضة قال يقطع الطواف ويصلي الفريضة

ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه

ومعلوم أن إقامة الصالة الجماعة مع الزحمة من كثرة الناس مع أنه
غالباً أن يجدد الوضوء بعد الحدث والتحرك في ٰذلك ال يقل عن ساعة.
واإلمام  لم يشترط زيادة على نصف الطواف.

مكحمكحك حلو حصل له االغماء في اثناء الطواف بطل وضوؤه.
ب -ترك حتى يفيق وإن ضاق الوقت فإن كان في طواف عمرة التمتع

فإن زاد على النصف طاف عنه شخص مكمل ما عليه وصلى.

ج -وإن ق��دروا أن يسعوا به فعلوا وإال سعوا عنه ثم قصروه ثم

احرموه للحج.

د -وإن كان لم يكمل نصف الطواف انتظروا افاقته فإن لم يفق جعلوا

احرامه للحج واكملوا به حج اإلفراد.

هـ -ثم إذا أف��اق يطوف للحج وللسعي وللنساء ويكمل الحج ثم

يحرم للعمرة المفردة.

و -وإن كا في طوافي الحج والنساء انتظروا افاقته فإن ضاق الوقت

ولم ينتظروا به طيف وسعي عنه.
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كما في الحديث قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمي عنه

ويطاف عنه(((.

وعنه  :المبطون والكسير يطاف عنهما ويروى عنهما(((.

ثاني ًا الطهارة من الخبث
مكحمكحك حالخبث هو النجاسات وهي البول والغائط والمني والدم

والميتة والكلب والخنزير البريان حسب ما اثبتنا في محلها.

فإذا كان ٰذلك في الثوب أو في البدن مع علم الطائف بوجوده وعلمه

بما نعيته بطل طوافه الواجب وصح له مستحباً.

وأم��ا لو لم يعلم به ورآه في حالة ال��ط��واف قطع ال��ط��واف وغسله

ويكمل من موضع ما قطع كما في خبر يونس قال سألت أبا عبد اهلل
عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال  ينظر الموضع الذي

رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه(((.

مكحمكحك حورد عن النبي  وآله (الطواف بالبيت صالة)(((.
وعليه فما عفي في الصالة من النجاسات يعفى في الطواف وهو دم

الجروح والقروح والدم إال قل من راحة اليد.

((( الوسائل مقدمات الطواف.
((( الوسائل مقدمات الطواف.
((( الوسائل مقدمات الطواف.
((( الوسائل مقدمات الطواف.
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ب��ل األق���رب أن العفو ع��ن ال��دم مطلق كما ف��ي خبر البزنطي عن

الصادق  قلت له رجل في ثوبه دم مما ال تجوز الصالة في مثله فطاف
في ثوبه؟ فقال  :اجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر)(((.

وخبر خالد الكوفي قلت ألبي عبد اهلل  طفت الطواف وفي ثوبي

دم؟ قال  ال بأس أوال عليك)(((.

بل أن أصل الحكم وهو مانمية النجاسة بالطواف لم يثبت فيخبرصحيح نعم

هو األحوط.

مكحمكحك حالنجاسة إن كانت ظاهرة وعينية فال يجوز أحداثها أو

ادخالها في المسجد الحرام وأما إذا كانت لم تظهر إال بالتدقيق في الثوب

أو البدن فال مانع من دخول المكلف وهو يصحبها.

ثالث ًا -إباحة اللباس وما يصحبه الطائف
مكحمكحك حقلنا في باب الوضوء بحرمة التوضيء بماء مغصوب أو

مكان الوضوء والصالة أو لباس المصلي وكذلك نقول هنا حرمة تكليفية.

ونزيد هنا أن لبس اإلحرام ليس من أركان اإلحرام وال يتوقف عليه

ال لو كان بالحمام عارياً ونوى
صحة اإلحرام فلو أحرم الشخص عارياً مث ً

اإلح��رام وقصد اإلح��رام ولبى التلبيات األرب��ع ص��ار محرما ول��و كشف

عورته لالخرين بعد االحرام ال يبطل احرامه

وق��د مر ق��ول المحرم لزوجته المحرمة اخلعي مالبسك فخلعت

ونظر عورتها حيث صحح اإلمام  له احرامه ولم يوجب عليه الكفارة

ال أو حراماً ال يضر اإلحرام وإنما تكون المعصية
فاللباس سواء كان حال ً

(((
(((

47طلا يف ةبجاولا طورشلاو ءازجألا لصف 295 ......................................47.

فيه معصية في ح��ال الطاعة وف��ي وق��ت الطاعة وق��د اشتهر ع��دم بطالن

الواجب بصحبة الحرام

وإال فما سمعنا بنص وال فتوى تجيز الذي يحرم بلباس مغصوب أو

يحمل معه شيئاً مغصوباً أن يخلع لباسه ويرجع إلى بالده بال أي فداء وال

كفارة وال من يتجرأ فيقول أنه كمن لم يلب.

رابع ًا ستر العورة
��زء منه
مكحمكحك حستر ال��ع��ورة ليس ش��رط �اً لصحة اإلح����رام وال ج� ً
وإنما هو واج��ب على كل مسلم عن نظر المسلم اآلخ��ر وإال فلو خلع
مالبسه عند تفرده أو امام زوجه بطل احرامه ولم يقل به أحد الصحيح

عدم البطالن.

خامس ًا -ختان الرجل
مكحمكحك حالمقدار المتيقن من األدل��ة أن الختان واج��ب في الطواف

ولم يثبت ان عدمه مبطل له خصوصاً إذا كان حرجياً أو متعسرا ً أو متعذرا ً
وهذه الروايات
فصحيح بن عمار عن ابي عبد اهلل  قال األغلف ال يطوف بالبيت

وال باس أن تطوف المرأة)((( .

واب��ن ميمون عنه  :في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر

الحج أيحج أم يختتن قال ال يحج حتى يختتن)(((.

((( الوسائل  33مقدمات الطواف.
(((
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ومنان قال سألت أبا عبد اهلل  عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم

يكن اختتن ايحج قبل أن يختتن؟ قال ولكن يبدأ بالسنة

مكحمكحك حاشتهر القول المنع في العبادات يحمل على المنع الوضعي
يعني البطالن باإلضافة إلى التكليفي يعني الحرمة ولكني ال أرى ٰذلك بل
ادور حول النص وما يستوعب قال النص ال تفعل فمعناه منع تكليفي قال

ان فعلت فاعد أو فباطل أو فسدت عبادتك أو رب طالب ال يدرك طلبه
وما شابه من الكلمات قلنا ان عمله باطل

وان قال ليس عليك شيء وخبر آخر قال اعاد قلنا استحباب االعادة

وان قال ال بأس عليك وخبر آخر قال بئس ما صنع قلنا مكروه

وهكذا وتعال معي إلى ٰهذه الشعيرة ان االمام  قد منع من طواف الرجل

بال ختان ولم يقل انه باطل ولم يشترط صحة االحرام بالختان ولم يقل أنه لو طاف

بطل احرامه

فهذا الرجل قد حصرناه في زاوية محيرة ان قلنا ببطالن الطواف فان

طاف فباطل وان اتخذ نائباً قلنا ال يصح وال يجب االستنابة لعدم النص
واال كانت فتوى تبرعية وان أراد ابطال االح��رام قلنا ال يبطل االح��رام اال
بعمرة أو حج ما دام متمكنا منهما وان قال أنكم أعجزتموني من الحج

والعمرة شرعاً قلنا ال دليل على بطالن االحرام بغيرهما ودليل فك االحرام

بالهدي له موارد معينة كالصد والحصر وليس هذا منها.

مكحمكحك حخالصة ما توصلنا إليه أوال -يجب الختان للطواف
ثانياً -احتياطاً لو طاف وهو غير مختون مع العلم والعمد والقدرة
على الختان خصوصاً وان قلنا بعدم المانع من االدماء في حال االحرام
وجب الختان واعادة الطواف وما بعده احتياطاً
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ال أو نسياناً للحكم أو لكونه غير
ثالثا -لو طاف غير مختون جه ً
مختون صح طوافه
ال أو نسياناً حتى
رابعاً -لو لم يختن في حال قدرته عليه عمدا ً أو جه ً

ضاق الوقت جاز طوافه وبغير ختان ولكن االحتياط ال يترك باتخاذ نائب

يطوف عنه.

مكحمكحك حلو دار االمر بين تقديم عمرة التمتع بالطواف وهو أغلف

وبين ان يختن فيقدم الحج ويكون افرادياً ويطوف مختوناً ويعتمر عمرة
مفردة بعد الحج وهو مختون.
فاالقرب تقديم العدول لالفرادي الن المكلف عليه ان يتحرى العبادة

بغير مناهي ويقدمها على العبادة مع المناهي.

مكحمكحك حالنص على ختان الطفل لصحة أو ج��واز الطواف ولكن

األح��وط شمول النهي له ال طالق (االغلف ال يطوف) واط�لاق مقابلته
بالمرأة نعم الطفل المحمول ال يشترط ختانه وذلك الن النص خاص بمن
يطوف وام��ا الطفل المحمول فهو مطوف به ال يطوف هو وأم��ا الخنثى

فعدم التكليف هو االقرب ولكن االحتياط ال يترك بالختان الطالق اخراج

المرأة فقط

ثم ان الختان ال يشترط ان يكون بعملية جراحية وإنما إذا ولد مختوناً
كفى ختانه ثم ان الختان ال يشترط فيه قطع الغالف إنما يكفي فصل
مقدمته عن الحشفة وطويه خلف الحشفة بحيث يتيبس بمحله ويعفى

اثر جلدة الغالف كما في بعض الختان الجديد والمهم انتزاع الجلدة

عن الحشفة.
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سادس ًا -النية
مكحمكحك حانتهى فيما سبق المقدمات المشروطة للطواف وبدأنا هنا

بتحقيق الطواف وما يجب بتحقيقه فاألول يجب فيه النية وهي كما قلنا

ال وقصد القربة إلى
مرارا ً شيئان في كل عبادة قصد الفعل وتصوره كام ً
اهلل تعالى
وهي غير مستحب ذكرها باللسان في العبادات إال في مناسك الحج

والعمرة فقد ورد استحباب تفصيلها باللسان فيقول :أط��وف بالمبيت

الحرام سبعة أشواط لعمرة التمتع من فرض حجة اإلسالم لوجوبه قربة
إلى اهلل تعالى.

مكحمكحك حلو كانت حجة ثانية فال يقل حجة اإلسالم ولو كان نائباً
قال نيابة عن فالن وهكذا نية للصالة واخرى للسعي وللتقصير والوقوف

والمبيت والرمي وهكذا كل اجزاء الحج والعمرة.
الثاني البدأة بالحجر والختم به

في الحديث عن معاوية عن أبي عبد اهلل (ع) قال من اختصر في الحجر الطواف

فليعد طوافه من الحجر األسود الى الحجر األسود.

مكحمكحك حومعلوم أن (م��ن) ال يدخل فيها كل مساحة المبتدأ منه

(وإل��ى) ال تدخل كل الغاية في المغيا ومعلوم أيضاً أن الحجر األسود
ال منخفضاً مثلث رأس��ه في الضلع
يغور في زاوي��ة الركن األس��ود جاع ً
اليماني وآخ��ر في الضلع العراقي فلو جاء الطائف مستقيماً بموازات
الضلع العراقي ون��وى قبل وص��ول الركن وك��ان االنتهاء بنهاية الضلع

اليماني عند الركن األسود بدون أن يلف مع الضلع العراقي لكفى ولم
مبتدء من نصف الحجر ومنتهياً إلى
ينقص عن سبعة اشواط النه يكون
ً
نصفه الذي ابتدأ منه وان كان األحوط ان يبتدء قبل الركن األسود بموازاة
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الضلع اليماني ويلف في االنتهاء إلى ما بعد الركن بموازاة الضلع العراقي

جزء من الطواف وإنما مقدمة علمية
وال ينوي ٰهذه الزيادة ً

الثالث جعل البيت على اليسار.
مكحمكحك حألجل تحقيق ٰهذا االمر بنيت في كل زاوي��ة من المسجد
منارتان حتى يجعل الطائف قبل كل ركن يجعل صدره قبال المنارتين
حتى يكون كتفه اليسار في عين الركن ويدور فيكون صفحته اليسار غير

منزاحة عن مقابلة الضلع.

وأما لو لم يدقق هكذا فربما يكون صدره مقابل الكعبة يكون ظهره

فلم يحقق كون يساره إلى الكعبة.

هذا ولكن ليس األم��ر كذلك وإنما هو مقابلة عرضية فإن االنسان

بسبب الزحمة وشدة تدافع الناس قد ينحرف فيكون صدره قبال الكعبة

وظهره بخطوة أو خطوات فال نقول له اعد طوافك.

ولقد كان رسول  وآله يطوف على ناقته فمحاولة كون اليسار الى

الكعبة الزم وزيادة التدقيق الى حد الوسوسة غير الزم.

الرابع -ادخال حجر إسماعيل  مع الكعبة
مكحمكحك حال يصح الطواف بين الكعبة وبين حجر اسماعيل  فإن

في الحجر قبور األنبياء  وقبر أم اسماعيل  فال يجوز السحق على
أجسادهم بل المرور فيه يوجب بطالن الشوط ف��إذا فعل ٰذل��ك مر حتى

يصل الحجر األسود فيحسب الشوط من رأس.
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فقد روي في صحيح الحلبي قلت ألب��ي عبد اهلل
بالبيت فاختصرشوطاً واحدا ً في الحجر؟ قال  يعيد ٰذلك الشوط(((.
ومكاتبة ابراهيم إلى ابي الحسن الرضا  :امرأة طافت طواف الحج

رج��ل طاف

فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي

الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم اتت منى؟ فكتب تعيد.
ال أو تعيد الشوط
اختلفوا بأنها تعيد الطواف كام ً

أق��ول :القاعدة أنها تعيد الشوط فقط ألنها قد صححت أكثر من

نصف الطواف وتعيد الصالة معه وال تعيد السعي كما مر.

ولكن لها أن تعيد الطواف كله ويُعتبر الماضي استحبابي.

الخامس :كون الطواف خارجاً عن البيت الحرام كما هو خارج عن
حجر إسماعيل
مكحمكحك حإن الكعبة الشريفة قد جعل لها في أسفلها عتبة منحدرة

�زء من الكعبة
سميت بالشاذر وان وق��ال المعاصرون باحتمال كونها ج� ً
فال يصعد عليها الطائف في ح��ال المسير نعم له أن يقف عليها في
حال الوقوف.

ولكن احتياطهم ضعيف لعدم العلم بالتكليف ومجرد لصوقها في

أسفل الكعبة ال يثبت كونها من الكعبة حكماً ووضعاً

وأيضاً أن حجر اسماعيل بني على شكل حائط دائ��ري مبتعدا ً عن
الكعبة بينها وبينه فتحتين بأقل من مترين عند الركن العراقي واألخرى
عند الركن الشامي والحجر ممتد على ع��رض الكعبة ما بين الركنين
وه��و حائط م��دور وقصير ل��و رف��ع الطائف ي��ده استطاع وضعها على
((( الوسائل  31الطواف.
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سطح الحجر وقالوا بمنع وضعها ولكن المتيقن من المنع هو أن يطوف
داخ��ل الحجر ومجرد ك��ون اليد على فضائه ال يصدق ٰذل��ك وإن كان
األحوط العدم.

مكحمكحك حيصح ف��ي ح��ال السير وض��ع اليد على الكعبة واستالم

األركان نعم ال يصح في حال السير تعمد مواجهة الكعبة فإذا أراد مواجهة

الكعبة وتقبيلها وقف ولم يعتد بالخطوة التي يكون فيها صدره ووجهه
إلى الكعبة.

السادس اكماله سبعة أشواط
مكحمكحك حلو نقص شوطاً ونصفه أو خطوة فال يصح الطواف في
الفريضة واما الطوافات المستحبة فال مانع من الزيادة وال من النقيصة

والقول بعدم جوازه أو بكراهته في الطواف النافلة لم أعثر على دليله.

وأم��ا دليل ال��ج��واز فيما سيأتي من ال��رواي��ة من استحباب الطواف

بمقدار  360شوطاً ومعلوم أنها تزيد على  51أسبوع بزيادة  3أشواط ولم
يشر في الحديث على لزوم اكمالها سبعاً وال نقيصتها عشراً.
مكحمكحك حقلنا باحتياط ابتداء نية الطواف من قبل الحجر األسود حتى

يكون الحاج تام القصد والنية عند وصول الحجر.

كماقلناباحتياطالدواربعدركنالحجريدورمعالضلعالمؤديللركنالعراقي

ليخرج من الطواف من أمام باب الكعبة.

وهذه الزيادة ال مانع منها إذا لم يقصد الجزئية من الطواف الواجب

الذي هو سبعة أشواط نعم إن ٰهذا االحتياط غير واجب فيجوز أن يأتي
من جهة مقصورة الصالة مستقيماً بموازاة ضلع الباب حيث يأتي على
الحجر في أول الركن ويخرج عند االنتهاء مستقيماً بموازاة الضلع الذي
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بين اليماني واألسود مستقبل بئر زمزم حيث يأتي على الحجر في الركن

في أخر الضلع.

مكحمكحك حإذا زاد شوطاً أو أق��ل أو أكثر سهوا ً أكمله سبعة أخرى
فيكون قد طاف فريضة واخ��ر مستحباً ويصلي ركعتين للطواف األول

وركعتين للثاني ويستحب تفريق ركعتي النافلة عن الفريضة بالسعي
بان يصلي ركعتي طواف الفريضة ويسعى بين الصفا والمروة ثم يصلي

ركعتي طواف النافلة.

كما في خبر اب��ن حمزة ق��ال سئل اب��و عبد اهلل
رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط فقال  نافلة أو فريضة؟ فقال فريضة
فقال يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم
وأن��ا حاضر عن

ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين

فكان طواف نافلة وطواف فريضة)(((.

والظاهر من الحديث أن األول هو الفرض والثاني المستحب.
مكحمكحك حلو زاد شوطاً عمدا ً أكمله سبعاً أخ��رى وذل��ك لروايات
أطلقت الطواف ثمانية وإكمالها أسبوعين بدون التقييد بالسهو.
مثل خبر معاوية ابن وهب قال :ان علياً  طاف ثمانية أشواط فزاد

ستة ثم ركع أربع ركعات.

وهو لم يقيد بالسهو ولم يقيد بالنافلة ومثل أمير المؤمنين

لم

يسهو في طوافه ومع ٰذلك فاألحوط اال يتعمد الزيادة الحتمال الحرمة في

((( الوسائل  34ح 15أو  16الطواف.
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الفريضة بعدة أحاديث :منها خبر زرارة عن أبي جعفر  :ال قران بين

أسبوعين في فريضة ونافلة)(((.

وأما النافلة فاألحاديث عديدة بممارسة األئمة  بالقران في أسابيع

كثيرة خصوصاً بوجود ومالحظة العامة فيتأكد استحباب القران.

مكحمكحك حيستحب أن تكون الطوافات المستحبة وترا ً واحدا ً أو ثالثة

أو خمسة وهكذا.

السابع :المواالة بين األشواط
مكحمكحك حلو نقص من الطواف شوطاً أو اثنين أو ثالثة فلو كان في
المطاف أو قريباً أتى بالبقية ثم رتب عليه الصالة والسالم السعي وإن
أدى الصالة والسعي أعاد الصالة بعد تمام الطواف ولم يعد السعي وأما

لو كان طاف أقل من النصف فالمواالة إن كانت باقية بأن تذكر النقصان

بعد وقت قليل ولم تفت الموالة

دخل المطاف وأكمل من موضع ما قطع
وإن أتى بالسعي أعاده بعد الطواف والصالة ألنه يعتبر أنه سعى قبل

الطواف وقدر بوجوب إعادة السعي

ال ألن الشوطين
وأما إذا فاتت المواالة فال يتم الطواف وإنما اعاده كام ً

والثالثة غير معتبرة مع فوات المواالة

وصحيح األع��رج يشير إل��ى شرطية ال��م��واالة إذا ف��ارق الطواف قبل

النصف وال يشترط بعد النصف

قال سئل أبو عبد اهلل  عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي

معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها
((( الوسائل  14 /36الطواف.
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أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك ألنها زادت على النصف وقد مضت

متعتها ولتستأنف بعد الحج

(((

وقوله ( تتم طوافها) ليس بشرط أن تتمه بنفسها وإنما تتخذ نائباً
يكمل الطواف والصالة ثم تسعى هي وتقصر ثم تحرم للحج
وخبر يثبت أن��ه مع ع��دم ف��وات ال��م��واالة ال يجب االع���ادة وه��و عن

حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطاً واحدا ً فإذا
انسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف
فذكرت ٰذلك ألبي عبد اهلل الحسين  فقا بئسما صنعت كان ينبغي لك

أن تبني ما طفت ثم قال اما إنه ليس عليك شيء)

(((

ومعلوم أن الخروج من المطاف مع الزحمة الشديدة والغسل والعود

يطول بما يقارب الساعة إذا لم يزد

مكحمكحك حالبناء على ما ط��اف وع��دم إع��ادة الطواف مع ع��دم فوات

المواالة أو كان قد ف��ارق بعد النصف عزيمة وليس برخصة فال يجوز

االستئناف وإال كان قد زاد على الفريضة

ال فإن استطاع استئناف العمل وتصحيحه ولو بإكماله
ولو فعل جه ً
أسبوعين كما مر فيها
وإال إذا فارق إلى أهله وال يستطيع العود قبل انتهاء ذي الحجة صح

عمله وعفي عن الخطئ بالجهالة

مكحمكحك حمن كان مريضاً ينتظر به إلى أن يستقوي فإذا بقي مريضاً
فإن قدروا أن يطوفوا به فيها وإال طافوا عنه ولكن إذا كان ٰهذا العجز في
((( الوسائل  86ج 2الطواف
((( الوسائل ب 4ح 2الطواف
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عمرة التمتع وعجزه طال إلى أن كان الناس يخرجون الى عرفة يعدل من

احرام عمرة التمتع الى حج االفراد.

مكحمكحك حلو شك في عدد أش��واط الطواف المستحب فال بأس أن

يبني على الزائد أو الناقص كنافلة الصالة.

وأما إذا كان في فريضة فإذا كان الشك بعد اعتقاده بالتمام صح طوافه

وال يعود إليه.

وكذا إذا وصل الحجر األسود وشك أنه تمام السبعة أو ٰهذا الثامن
بنى على التمام واألصل عدم الزيادة.

ولصحيح الحلبي قال سألت أبا عبد اهلل

عن رجل طاف بالبيت

طواف الفريضة فلم يدر السبعة طاف أم ثمانية؟ فقال  أما السبعة فقد

استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين(((.

مكحمكحك حإذا لم يكن عند الحجر وشك أن ٰهذا الشوط األخير أو زاد

أو نقص أعاد حتى يتيقن كما في صحيح الحلبي عن الصادق
رجل لم يدر ستة طاف أم سبعة قال  يستقبل)(((.

في

عالج الشك
مكحمكحك حللشك في عدد أشواط الطواف أمور كثيرة نذكر بعضها.
 -1اآلية الكريمة يقرؤها كل من نسي شيئاً فيتذكر وهي {ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ}(((.

((( الوسائل الطواف.
((( الوسائل الطواف.
((( الكهف .24/18
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 -2مامر في الشك بالصالة أنه يذهب النسيان إذا قال عند التطهر

من التبول والتغوط في الخالء (اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس

الخبيث المخبث الشيطان الرجيم).

 -3لبس خاتم ويضعه في كل ش��وط في الخنصر من أصابع اليد

إل��ى خمسة أش��واط ثم يرجعه في الشوط ال��س��ادس إل��ى الخنصر وفي

السابع بالبنصر.

 -4يتذاكر مع رفقائه في خطواته بالطواف ويؤكدون ٰذلك عند الحجر

األسود كالمعاهدة بينهم.

 -5العمل باألدعية المقسمة لألدعية وترتيبها في كل شوط دعاء

مخصوص حسب تقسيمنا كما سيأتي قريباً.

الثامن :أن ال يبعد بحيث يعتبر طائفاً بالمسجد وإنما الطواف بالكعبة

ال بالمسجد

مكحمكحك حمثال لو طاف عند بئر زمزم أو تحت مقصورة الصالة وهي

الحجرة المرتفعة التي يصلي فيها إمام الوهابية فمشكل فاألحوط أن ال
يبعد عن الكعبة أكثر من الحوض الذي فيه الكعبة وهو المسطح األخير

في المدرجات على ما سيأتي توضيحه آنفاً وهو المسمى المطاف حول
الكعبة وهو يبعد عن الكعبة ضعف ما يبعد مقام إبراهيم
والمشهور قد احتاطوا بعد البعد في الطواف عن مقام إبراهيم (ع)

وهو على ما قيل  26.5ستة وعشرون ذراع ونصف عن الكعبة وال ريب

أنه األحوط

واحتاطو في جهة حجر اسماعيل

أن ال يبعد الطائف أكثر من

ستة أذرع ونصف عن الحجر ودليل االستحباب وعدم الوجوب حديث
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محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اهلل  عن الطواف خلف المقام؟ قال
ما أحب ٰذلك وما أرى به بأساً فال تفعله إال أن ال تجد منه بداً)(((.

وهو صحيح سندا ً وحديث محمد بن مسلم المانع عن الطواف عما
بعد المقام هو ضعيف بياسين الضرير.

((( الوسائل ب 28ح 2الطواف.
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 .48فصل عالمات المسجد الحرام والمناسك
مكحمكحك حاشتغل بعض العلماء ف��ي أوائ���ل ال��ق��رن ال��س��اب��ق لوضع

عالمات في المسجد الحرام لتصحيح الطواف والسعي بين الصفا والمروة
فوضعوا على كل زاوية من مربع المسجد الحرام على سطحه ومنارتان

صغيرتان حتى يستقبلها الطائف كلما وصل على ركن من أركان الكعبة

حتى يبقى كتفه األيسر مقابل الكعبة حين االستدارة من ضلع إلى آخر

عند عبور األركان األربعة

 -2وخطوا خطاً أس��ودا ً من مقابل وسط الحجر األس��ود إلى خارج
المطاف حتى يقف عنده الطائف ويجعله محل ابتداء طوافه وخاتمة
كل شوط

 -3ووضعوا خطاً مستقيماً متقطعاً بموازاة كل ضلع من الكعبة من
األضالع األربعة يبعد عن الكعبة من كل الجوانب ببعد المقام عنها.
ويعتبر هو الحد االقصى للطائف ان يبعد عن الكعبة وه��و الحد

المستحب وليس بواجب إذ يجوز تجاوزه.

 -4الحطيم :وهو المسافة بين الحجر والباب ولعله سمي ألن الناس

يحطم بعضهم بعضاً أو ألنه محل تحطيم الذنوب ولعله أفضل مكان
للتضرع والخشوع.
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 -5وال��ب��اب صمم عالياً بمقدار ما يقارب ثالثة أمتار عن األرض
والظاهر أنه كان واحدا ً من زمن الجاهلية ولذلك روي عن الرسول محمد

(ص) وآله قوله الحدى زوجاته (لوال قومك جديد عهد باإلسالم لهدمت

الكعبة وجعلت لها بابين).

 -6حجر اسماعيل  وهو حائط دائري يبعد عن الكعبة وفيه قبور

أم اسماعيل وبعض االنبياء

اعادة الشوط من الحجر األسود.

ولو دخله الطائف بطل الشوط ووجب

 -7مقام إبراهيم
ارتفع عليها إبراهيم  حين ك��ان يبني الكعبة وه��و مخلد من آثار
ابراهيم .

وهو قبة زجاجية ومعدنية وفيها الصخرة التي

وقد أمر اهلل باتخاذه فصلى للطواف الواجب
ويبعد على الكعبة  26.5ستة وعشرين ذراع �اً ونصف وكان رسول
اهلل  وضعه مالصقاً للكعبة.

المسجد الحرام:

حكم وأما ما ورد عن فضل المسجد الحرام فعن أمير المؤمنين

قال :أربعة من قصور الجنة الدنيا المسجد الحرام ومسجد الرسول 

ومسجد بيت المقدس ومسجد الكوفة(((.

وعن أبي جعفر

أحب إليه منها.

((( عن البحار  240/99و61

النظر إليها عبادة وما خلق اهلل بقعة في األرض
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وعن أبي عبد اهلل قال هلل تبارك تعالى حول الكعبة عشرون ومئة رحمة

منها ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين.

وعن الصادق  قال :قال رسول اهلل ( :النظر إلى الكعبة حباً لها

يهدم الخطايا هدماً)(((.

وعنه  قال( :من أيسر ما لمن ينظر إلى الكعبة أن يعطيه اهلل بكل

نظرة حسنة ،ويمحي عنه سيئة ويرفع له درجة)(((.

مكحمكحك حأما حول بناء الكعبة فيظهر أنها بنيت من أول ذرية عاقلة

وجدت على وجه األرض ،واستمرت تتجدد مرة بعد مرة ،وهذا يظهر
م��ن ق��ول��ه تعالى{ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ}((( .وكذلك من قوله تعالى{ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ال رضيعاً ف�ي حصين
ﮌ ﮍ ﮎ} حيث إسماعيل  ك��ان طف ً
رفعا القواعد من البيت عند شبابه ومع ذلك فإبراهيم (ع) يأخذ وجود

البيت مسلما.

وقد ورد من الروايات ما يدل على هدم الظالمين للكعبة وعناية اهلل

تعالى وحفظه لها على أيدي أهل البيت .

وعن أبان بن تغلب قال :لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها

فلما ص��اروا إلى بنائها وأرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت
الناس البناء حتى انهزموا ،فأتوا الحجاج فأخبروه بذلك ،فخاف أن

يكون قد منع من بنائها ،فصعد المنبر ثم أنشد الناس فقال :أنشد اهلل عبدا ً
عنده مما ابتلينا به علم لما أخبرنا به؟ قال :فقام إليه شيخ فقال :إن يكن

((( المصدر السابق.
((( البحار :ج.61 /99
((( سورة آل عمران ،اآلية.96 :
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عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى الكعبة فأخذ مقدارها ثم مضى،

فقال الحجاج :من هو؟ فقال :علي بن الحسين فقال :معدن ذلك ،فبعث

إلى علي بن الحسين  فأتاه فأخبره بما كان من منع اهلل إياه البناء فقال

علي بن الحسين  :يا حجاج عمدت إل��ى بناء إبراهيم وإسماعيل

فألقيته في الطريق وانتهبته كأنك ترى أنه تراث لك ،اصعد المنبر فانشد
الناس أن ال يبقى أحد منهم أخذ منه شيئاً إال رده ،قال :ففعل ،فأنشد
الناس أن ال يبقي أحد منهم شيئاً إال رده قال :فلما رأى جميع التراب أتى

علي بن الحسين

فوضع األساس وأمرهم أن يحفروا ،قال :فتغيبت

الحية عنهم وحفروا حتى انتهوا إلى موضع القواعد فقال لهم علي بن

الحسين  :تنحوا فدنا منها فغطاها بثوبه ثم بكى ،ثم غطاها بالتراب
بيد نفسه ،ثم دع��ا الفعلة فقال :ضعوا بناءكم ،فوضعوا البناء ،فلما

ارتفعت حيطانه أمر بالتراب فألقي في جوفه ،فلذلك صار البيت مرتفعاً
يصعد إليه بالدرج(((.

وتعتبر الكعبة أول بيت وضع للناس كما قال تعالى{ :ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ}((( .فعن الباقر

قال :لما أراد اهلل أن يخلق

األرض إلى أن قال :ثم دحا األرض من تحته وهو قول اهلل{ :ﮖ ﮗ ﮘ}

فأول بقعة خلقت من األرض الكعبة ثم مدت األرض منها.

 -9الحجر األسود:
مكحمكحك حوهو يمين اهلل في األرض فيه مواثيق الخالئق ،يشهد لمن

وافاه يوم القيامة بالموافاة وقد استلمه الرسول  وقبله وأمر باتباع سنته

((( البحار :ج.61 /99
((( سورة آل عمران ،اآلية.96 :
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فقال 

استلموا الركن (أي الحجر) فإنه يمين اهلل في خلقه يصافح

بها خلقه.((()..

وكان في بادئ األمر ملكاً من عظماء المالئكة عند اهلل فلما أخذ اهلل
من المالئكة الميثاق كان أول من آمن به وأقر ٰذلك الملك فاتخذه أميناً
على جميع خلقه فألقمه الميثاق وأودعه عنده ...فلما عصى آدم وأخرج

من الجنة أنساه اهلل العهد والميثاق الذي أخذه اهلل عليه ..فلما تاب وتاب
اهلل عليه حول ٰذلك الملك في صورة درة بيضاء فرماه من الجنة إلى آدم،
فلما رآه أنس به وهو ال يعرفه ،فأنطقه اهلل فقال :يا آدم أتعرفني؟ قال:

ال ،فقال له :أين العهد والميثاق؟ فوثب إليه آدم بعد أن ذكر الميثاق

وقبله ،وجدد اإلق��رار بالعهد والميثاق ..ولهذا فهو يبصر ويسمع
وبكى ّ
ويشهد لمن وافاه بالموافاة وليس على اهلل بعزيز أن يجعل شيئاً واحدا ً

كالحجر من الروحانيات في عالم ومن الماديات في عالم آخر.

ولقد ورد في فضله وعلو شأنه كثير من الروايات نذكر واحدة منها:
عن أبي سعيد الخدري قال :حج عمر بن الخطاب في إمرته ،فلما

افتتح الطواف حاذى الحجر األسود ومر فاستلمه وقبله وقال :أقبلك وإني

ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ،ولكن كان رسول اهلل 

ولوال أني رأيته يقبلك ما قبلتك.

بك حفياً

قال :وكان في القوم الحجيج علي بن أبي طالب  فقال :بلى واهلل
إنه ليضر وينفع ،قال :وبم قلت ٰذلك يا أبا الحسن؟ قال :قول اهلل :

{ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ} .وأخبرك أن اهلل سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره
فاستخرج ذريته من صلبه نسماً في هيئة الذر فألزمهم العقل وقررهم أنه

((( البحار :ج 99ص.220
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الرب وأنهم العبيد وأقروا له بالربوبية وشهدوا على أنفسهم بالعبودية،
واهلل  يعلم أنهم في ٰذلك في منازل مختلفة ،فكتب أسماء عبيده في
رق وكان لهذا الحجر يومئذ عينان ولسان وشفتان ،فقال له :افتح فاك،
ففتح فاه فألقمه ٰذلك ال��رق ،ثم قال له :اشهد لمن واف��اك بالموافاة يوم

القيامة ،فلما هبط آدم  هبط والحجر معه فجعل في موضعه من ٰهذا
الركن ،وكان المالئكة تحج إلى ٰهذا البيت من قبل أن يخلق اهلل تعالى
آدم ،ثم حجه آدم ثم نوح من بعده ،ثم تهدم البيت ودرس��ت قواعده
فاستودع الحجر من أبي قبيس فلما دعا إبراهيم وإسماعيل بناء البيت

وبنيا قواعده واستخرجا الحجر من أبي قبيس بوحي من اهلل  فجعاله

بحث هو اليوم من ٰهذا الركن ،وهو من حجارة الجنة ،وكان لما أنزل
في مثل لون الدر وبياضه ،وصفاء الياقوت وضيائه ،فسودته أيدي الكفار

ومن كان يلتمسه من أهل الشرك بعتايرهم(((.

فقال عمر :ال عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن(((.
وهنا ثمة مالحظة مهمة وه��ي :عند اشتداد الزحام عند الحجر إذا

استطعت أن تستلمه أو تقبله دون أن تؤذي أحدا ً فافعل ،وإال فأومئ إليه

بيدك وال تصارع الناس عليه وتؤذيهم ،فتكون قد وقعت في المحذور
وأن��ت تريد ال��ث��واب ،فالمسألة ليست مفاخرة كما ق��د يفعل البعض

ويتصور نفسه أنه قد أنجز ما عجز المسلمون عن إنجازه ده��راً ،نعم
ال يبعد استحباب المزاحمة ما لم تفض إلى إيذاء أحد ،ولهذا ورد عن

محمد بن عبيد اهلل قال :سئل الرضا  :عن الحجر األسود وهل يقاتل

عليه الناس إذا كثروا؟ قال( :إذا كان كذلك فأوم إليه
إيماء بيدك)(((.
ً
((( العتاير :جمع عتيرة :شاة كان العرب يذبحونها آللهتهم في شهر رجب.
((( علل الشرائع :ص.29
((( الكافي :ج.4 .5 /4
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 -10ميزاب الرحمة:
مكحمكحك حومن جملة ماورد في شأنه :عن ابن جبلة قال :اشتكى رجل

من إخواننا بمكة حتى سقط للموت فلقيت أبا عبد اهلل

في الطريق

فقال :يا ص��ارم ما فعل ف�لان؟ فقلت تركته بحال الموت فقال( :أم��ا لو
كنت مكانك ألسقيته من ماء الميزاب ،قال :فطلبناه عند كل أحد فلم

نجده ،فبينا نحن كذلك إذ ارتفعت سحابة ثم أرعدت وأبرقت وأمطرت

فجئت إل��ى بعض من في المسجد فأعطيته درهماً وأخ��ذت قدحاً ثم
أخذت من ماء الميزاب فأتيته به فأسقيته فلم أبرح من عنده حتى شرب
سويقاً وبرأ)(((.

ولهذا يستحب استقباله والدعاء عنده خصوصاً بالمأثور ،لخبر أيوب

عن موسى بن جعفر

قال :كان أبي إذا استقبل الميزاب قال( :اللهم

أعتق رقبتي من النار ،وأوس��ع علي من رزق��ك الحالل وأدرأ عني شر

فسقة الجن واإلنس وأدخلني الجنة برحمتك).

وعن أبي عبد اهلل  قال :كان علي بن الحسين .
 -11بئر زمزم المبارك :وهو الذي نبع من تحت رجل إسماعيل (ع)

ال باكياً من العطش حيث كانت أم��ه تطوف بين الصفا
حين ك��ان طف ً
وال��م��روة سبعة أش��واط في التفتيش عن الماء فنبع الماء واستقوا منه

واجتمع االعراب بسبب كثرة الماء وموقعه نصف الطريق ما بين الكعبة
وجبل الصفا.

 -12والصفا :هو جبل يبعد عن الكعبة على يمين القادم من الكعبة

ويبتدئ السعي منه إلى المسعى ثم إلى المروة.

 -13المروة وهو جبل اخر ينتهي إليه السعي.
((( البحار :ج.254 /99
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 -14المنارتان :وهما عالمتان لهرولة الساعي بينهما وضع مكانهما

شمعتان خضراوان.

-15الشاذروانعتبةمنحدرةفيأسفلمحيطالكعبةعرضهااكثرمن50سنتمتر

احتملالعلماءأنيكونمنمحيطالكعبةفاحتاطوابعدموضعاليدوالالرجلفوقهافي

اثناء الطواف.

واألصل عدم التكليف باالحتياط فيجوز مد اليد فوقها.
 -16صحن المسجد والمدرجات :إذا دخلت في أي باب من أبواب

المسجد الحرام فستنزل مدرجات عديدة حتى تصل إلى الحوض أي

المسطح الذي فيه الكعبة ولنفرض المدرجات في جهة السعي فإنك تنزل
من الشارع درج��ات إلى المسعى ثم ننزل درج ثانية خارج المسعى في

صحن المسجد الحرام ثم درجات عديدة إلى أن تصل إلى المطاف.

 -17شق الكعبة وهو في الضلع ما بين اليماني واألسود وهو موضع

قد انشق لفاطمة بنت أسد ( )حين دعت بكرامة الذي في بطنها أن

يسهل اهلل عليها الوالدة وكانت قد أخبرها أبو طالب بكرامته وأنه شبيه

النبي محمد 

فانشق لها الجدار ودخلت ثم التحم وبقيت في الكعبة

ثالثة أي��ام تخدمها الحور العين والمالئكة المقربون وق��د نزلت إليها
ح��واء ومريم وآسية وكلثم وبعدها خرجت وسلمته للنبي

محمد 

وعمر النبي ثالثون سنة اتفقت على ٰهذا الحدث كلمة الرواة ونقله جميع

المحدثين وتغنت به الشعراء فقال السيد الحميري.
ٰ
ول���دت���ه ف���ي ح����رم اإلل������ه وام��ن��ه

وال��ب��ي��ت ح��ي��ث ف��ن��اؤه وال��م��س��ج��د(((.

وقال عبد الباقي العمري:
((( الغدير .28/6
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أن���ت ال��ع��ل��ي ال���ذي ف���وق ال��ع�لا رفعا
ب��ب��ط��ن م��ك��ة وس���ط ال��ب��ي��ت أو وضعا
س��م��ت��ك ام���ك ب��ن��ت ال��ل��ي��ث ح��ي��درة
اك�����رم ب��ل��ب��وة ل��ي��ث أن��ج��ب��ت سبعا

 -18الملتزم وهو خلف الكعبة بين الركن اليماني والشامي وأقرب

لليماني ق��ال أمير

المؤمنين

وأق���روا عند الملتزم بما حفظتم من

ذنوبكم وما لم تحفظوا وقال أبو عبد اهلل

برواية معاوية :إذا فرغت

من طوافك وبلغت مؤخرة الكعبة وه��و بحذاء المستجار دون الركن

اليماني بقليل فابسط يدك على البيت والصق بطنك وخدك بالبيت وقل:
(اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار)

ثم اقر لربك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في

ٰهذا المكان إال غفر اهلل له إن شاء اهلل وتقول اللهم من قبلك الروح والفرج
والعافية اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه

مني وخفي على خلقك ثم تستجير باهلل من النار وتخير نفسك من الدعاء

ثم استلم الركن اليماني ثم أئت الحجر األسود.

بقية أحكام الطواف
مكحمكحك حإذا دخل الطائف في الكعبة في أثناء الطواف فالمشهور

إنه إذا كان الدخول بعد نصف الطواف يعني على رأس األربعة استقبل
الشوط خالف الطواف ودخل الكعبة من أول الحجر لبطالن ٰذلك الشوط

وإذا كان قبل النصف استقبل الطواف كله أي أنه بطل فيعيده والحديث
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صحيح البختري عن أبي عبد اهلل

فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض

له دخول الكعبة فدخلها؟ قال :يستقبل طوافه(((.

هو مجمل يحمل على ما لم يبلغ األربعة بقرينة موثق الحلبي قال

سألت أبا عبد اهلل

عن رجل طاف بالبيت ثالثة أشواط في الفريضة

ثم وج��د من البيت خلوة فدخله ق��ال يقضي طوافه وق��د خالف السنة

فليعد طوافه.

وعليه فاحتمال البعض باإلعادة حتى بعد بلوغ النصف بعيد إذ ال

يكون أشد من مفارقة الطواف وفوات المواالة.

مكحمكحك حإذا نقص من طوافه عمدا ً بقية العمل بالصالة والسعي
فإن كان بعد النصف رجع لإلكمال وبطل الصالة والسعي وإن كان قبل
النصف ف��إن لم تفت ال��م��واالة أكمل طوافه من حيث ما قطع وبطل ما

رتب عليه.

وإن فاتت ال��م��واالة استأنف ال��ط��واف كله وال��ص�لاة والسعي وك��ذا

ال أو سهوا ً ولكن المتعمد المخالفة آثم.
التفصيل في المخالفة جه ً

مكحمكحك حل��و اكمل ال��ط��واف واستمر س��ائ��را ً بالمطاف ب��دون قصد
الطواف وإنما لعدم قدرته الخروج لكثرة الناس أو لغير ٰذلك وليس بنية

الطواف فال يضر مسيره.

((( الوسائل ب 41طواف.
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 .49فصل مستحبات دخول الحرم
مكحمكحك حالحرم هو خ��ارج مكة وسعته أربعة فراسخ في  4فراسخ

وطوله في الشرق أطول منه في الغرب وفي الجنوب أطول منه في الشمال

المتداد نور الحجر األسود أكثر وهو في الجنوب الشرقي.
مكحمكحك حمما يستحب قبيل الدخول في الحرم:

 -1الغسل قبل دخ��ول الحرم ناوياً هكذا( :أغتسل لدخول الحرم
المكي قربة إل��ى اهلل تعالى) ،ويكفي عنه غسل اإلح���رام إذا ك��ان في

نفس النهار.

ال نعليه بيده ،تواضعاً وخشوعاً هلل
 -2دخول الحرم ماشياً حافياً حام ً

تعالى ،وإذا تمكن من بقائه هكذا حتى يدخل مكة والمسجد الحرام فهو

أولى له.

 -3قراءة الدعاء المأثور عند دخول الحرم فيقول (اللهم إنك قلت في

ال وعلى كل ضامر
كتابك وقولك الحق :وأذن في الناس بالحج يأتوك رجا ً
يأتين من كل فج عميق :اللهم إني أرجو أن أكون ممن أجاب دعوتك،

وقد جئت من شقة بعيدة وفج عميق ،سامعاً لندائك ،ومستجيباً لك،
ٰ
إلي ،فلك الحمد على
علي وإحسانك ّ
مطيعاً ألمرك ،وكل ذلك بفضلك ّ

ما وفقتني له أبتغي بذلك الزلفى عندك ،والقربة إليك ،والمنزلة لديك،

والمغفرة لذنوبي ،والتوبة على منها بمنك ،اللهم صلّ على محمد وآل
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محمد ،وحرم بدني على النار ،وآمني من عذابك وعقابك برحمتك يا

أرحم الراحمين).

 -4مضغ (االذخر) وهو نبت معروف بمكة.

مستحبات دخول مكة
مكحمكحك حوأما مستحبات دخول مكة فمنها:
الغسلأيضاً،مثلغسلدخولالحرمبالنيةهكذا(أغتسللدخولمكةالمكرمةقربة

إلى اهلل تعالى) ،ويكفي عنه الغسل األول إذا كان في نفس النهار.

مكحمكحك حح��ك��م وأم���ا مستحبات دخ���ول ال��م��س��ج��د ال���ح���رام فهي

كما يلي:

 -1الغسل لدخول المسجد الشريف من منزله أو من بئر ميمون في

األبطح ،ونية الغسل ٰه��ذا كما سبق ،هكذا (أغتسل لدخول المسجد
ال��ح��رام ق��رب��ة إل��ى اهلل ت��ع��ال��ى) ويكفي عنه الغسل األول أن ك��ان في

نفس النهار.

 -2الدخول من باب (بني شيبة) وهو اآلن داخل المسجد الشريف

بعدما جرى عليه التوسيع ،وهو مقابل باب السالم على الظاهر.

 -3الوقوف على الباب بكامل الخضوع والخشوع والسكينة والوقار،

ويدعو بما رواه معاوية بن عمار عن اإلمام أبي عبد اهلل الصادق  قال:

فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل( :السالم عليك أيها النبي ورحمة

اهلل وبركاته ،بسم اهلل وباهلل وما شاء اهلل ،السالم على أنبياء اهلل ورسله،
السالم على رسول اهلل  ،السالم على إبراهيم خليل اهلل والحمد هلل

رب العالمين).
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وفي رواية أبي بصير عن اإلمام  :تقول وأنت على باب المسجد:

(بسم اهلل وباهلل ومن اهلل وإلى اهلل وما شاء اهلل ،وعلى ملة رسول اهلل ،

وخير األسماء هلل ،والحمد هلل ،والسالم عليكم أيها النبي ورحمة اهلل

وبركاته ،السالم على أنبياء اهلل ورسله ،السالم على إبراهيم خليل
الرحمن ،السالم على المرسلين ،والحمد هلل رب العالمين ،السالم علينا
ٰ
وعلى عباد اهلل الصالحين ،اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك

على محمد وآل محمد وارحم محمدا ً وآل محمد ،كما صليت وباركت

وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيب ،اللهم صل على
محمد وآل محمد عبدك ورسولك ، ،اللهم صل على إبراهيم خليلك
وعلى أنبيائك ورسلك وسلم عليهم ،وسالم على المرسلين ،والحمد

هلل رب العالمين ،اللهم افتح لي أبواب رحمتك ،واستعملني في طاعتك

ومرضاتك ،واحفظني بحفظ اإليمان أبدا ً ما أبقيتني ،جل ثناء وجهك،
الحمد هلل الذي جعلني من وفده وزواره ،وجعلني ممن يعمر مساجده،

وجعلني ممن يناجيه ،اللهم إني أعبدك وزائ��رك في بيتك ،وعلى كل
مأتى حق لمن آتاه وزاره ،وأنت خير مأتي وأكرم مزور ،فأسألك يا اهلل
يا رحمن بأنك أنت اهلل ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك ،وبأنك واحد

أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا ً أحد ،وأن محمد عبدك

ورسولك ،صلواتك عليه وعلى أهل بيته ،يا جواد يا كريم يا مجد يا
جبار يا كريم ،أسألك أن تجعل تحفتك إياي بزيارتي إياك أول شيء

تعطيني فكاك رقبتي من النار).

ثم تقول ثالث مرات( :اللهم فك رقبتي من النار).
علي من رزق��ك الحالل الطيب وادرأ عني شر
ثم تقول( :وأوس��ع
ّ
شياطين األنس والجن وشر فسقة العرب والعجم).
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ثم تدخل المسجد الشريف وتصلي ركعتين أو أكثر لتحية المسجد

ثم تقول كما في فقه اإلمام الرضا ( بسم اهلل وباهلل وعلى ملة رسول اهلل

صلى اهلل عليه وآله).

ثم ارفع يديك وتوجه إلى الكعبة المشرفة وقل (اللهم إني أسألك في

مقامي ٰهذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي ،وأن تتجاوز عن خطيئتي،

وأن تضع عني وزري ،الحمد هلل ال��ذي بلغني بيته الحرام ،اللهم إني

وهدى
أشهد أن ٰهذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس ،وأمناً مباركاً
ً
للعالمين ،اللهم العب ُد عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك ،جئت أطلب
رحمتك وأؤم طاعتك مطيعاً ألمرك راضياً بقدرك ،أسألك مسألة الفقير
اليك الخائف من عقوبتك ،اللهم افتح لي أبواب رحمتك ،واستعملني

بطاعتك ومرضاتك).

وشرفك
ثم تخاطب الكعبة الشريفة وتقول (الحمد هلل الذي عظمك
ّ

وكرمك وجعلك مثابة للناس وأمناً مباركاً وهدى للعالمين)
ّ

ف��إذا وق��ع نظرك على الحجر األس���ود فتوجه إليه وق��ل (الحمد هلل

الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو ال إن هدانا اهلل واهلل أكبر ،اهلل أكبر

من خلقه ،واهلل أكبر مما أخشى وأح��ذر ،ال إله إال اهلل وحده ال شريك

ل��ه ،له الملك ول��ه الحمد يحيي ويُميت ويُميت ويحيي وه��و حي ال
يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير .اللهم صل على محمد وآل
محمد ،وبارك على محمد وآله ،كأفضل ما صليت وباركت وترحمت

وسالم على جميع النبيين
على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حمي ٌد مجي ٌد،
ٌ
وأصدق
والمرسلين ،والحمد هلل رب العالمين ،اللهم إني أؤمن بوعدك
ّ

رسلك وأتبع كتباك)

ثم أمش متأنياً مطمئناً وقصر خطواتك خوفاً من عذاب اهلل تعالى،
فإذا قربت من الحجر األس��ود فأرفع يديك فأحمد اهلل واثن عليه وصل
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على محمد وآله وقل ما رواه معاوية بن عمار عن اإلمام الصادق :

(اللهم تقبل مني) ،ومن ثم أشر إلى الحجر األسود وقل (اللهم أمانتي
أديتها وميثاقي تعاهدته ،لتشهد لي بالموافاة ،اللهم تصديقاً بكتابك،
وعلى سنة نبيك صلواتك عليه وآل��ه ،أشه ُد أن ال إله إال اهلل وح��ده ال

وأن محمدا ً عبده ورس��ول��ه ،آمنت ب��اهلل وكفرت بالجبت
شريك ل��هّ ،
والطاغوت والالت والعزى ،وعبادة الشيطان ،وعبادة الشيطان ،وعبادة
الشيطان ،وعبادة كل ٍ
ند يدعى من دون اهلل .وقل (اللهم إليك بسطت يدي
وفيما عندك عظمت رغبتي فأقبل سبحتي وأغفر لي وارحمني اللهم إني

أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا واآلخرة)
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 .50فصل :مستحبات مع واجبات الكعبة
مكحمكحك حبالجمع بين واجبات الطواف ومستحباته
سبعة أشواط:

آداب الطواف :
مكحمكحك حاألول اللفظ بالنية
النية(:أطوفبالبيتالحرامسبعةأشواطلعمرةالتمتعإلىحجةاإلسالموجوباً
قربة إلى اهلل تعالى).
وإذا كان في عمرة مفردة قال طواف العمرة المفردة وإذا كان حاجاً
من قبل فال يقول (حجة اإلسالم) وإذا كان نائباً قال نيابة عن فالن وابتداء

النية عند الركن األسود وال بأس بالشروع بلفظها قبل الركن والمشي عند

الطواف ال الركوب .ويلزم ترك كل ما يكره في الصالة وكل لغو وعبث

وغض البصر واألفضل القرب من البيت حال الطواف.

ثم إني سأقدم األدعية العامة والتي هي واردة في الطواف ثم أبين

طرق الضبط لعدد أشواط الطواف والسعي.

وم��ن األدع��ي��ة ال��ع��ام��ة م��ا رواه م��ع��اوي��ة ب��ن ع��م��ار ع��ن أب��ي عبد اهلل

الصادق  ،وهو(( :اللهم إني أسألك باسمك الذي يُمشى به على جدد

األرض وباسمك الذي يمشي به على ظل الماء ،وأسألك باسمك الذي
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يهتز له عرشك ،واسألك باسمك الذي تهتز له أقدام مالئكتك ،وأسألك
باسمك ال��ذي دع��اك ب��ه موسى م��ن جانب ال��ط��ور األي��م��ن فاستجبت له

وألقيت عليه محبة منك ،وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد 

أنت
وما تقدم من ذنبه وما تأخر،وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي ما َ
أهله) وتطلب حاجتك.
وتقول( :اللهم إني إليك فقير وأني خائف مستجير فال تغير جسمي

وال تبدل اسمي).

وكلما انتهيت إلى باب الكعبة في شوط فصل على محمد وآل محمد

فتصدق عليه بالجنة،
وأدع بهذا الدعاء (سائلك فقيرك مسكينك ببابك،
ّ
اللهم البيت بيتك والحرم حرمك ،والعبد عبدك ،وه��ذا مقام العائذ

بك ،المستجير بك من النار ،فأعتقني ووالدي وأهلي وولدي وإخواني

المؤمنين من النار يا جواد يا كريم).

وكان علي بن الحسين 

إذا بلغ حجر إسماعيل يرفع رأسه ثم

يقوم( :اللهم أدخلني الجنة ،وأجرني من النار برحمتك ،وعافني من

علي من ال��رزق ال��ح�لال ،وادرأ عني شر فسقة الجن
السقم ،وأوس��ع
ّ
واألنس ،وشر فسقة العرب والعجم).
وإذا مضى عن الحجر ووص��ل إل��ى خلف البيت أن يقول ما رواه

عمر بن أذينة  عن اإلمام أبي عبد اهلل الصادق

وهو (يا ذا المن

والطول ،يا ذا الجود والكرم ،إن عملي ضعيف فضاعفه وتقبله مني إنك

أنت السميع العليم).

مكحمكحك حوإذا وصل إلى الركن اليماني يرفع يديه ويدعو بما دعى

به أبو الحسن الرضا

وه��و( :يا اهلل يا ولي العافية ورازق العافية،

وخالق العافية ،والمنعم بالعافية ،والمنان بالعافية ،والمتفضل بالعافية
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علي وعلى جميع خلقك :يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما ،صل على
محمد وآل محمد ،وارزقني بالعافية وتمام العافية وشكر العافية في الدنيا

واآلخرة يا أرحم الراحمين).

ثم يرفع رأسه إلى الكعبة ويقول ما رواه إبراهيم بن عيسى (الحمد

هلل الذي شرفك وعظمك ،والحمد هلل الذي بعث محمدا ً نبياً وعلياً إماماً،
اللهم أهد له خيار خلقك ،وجنبه شرار خلقك).
وفيما بين الركن اليماني والحجر األسود يقول :ما رواه عبد اهلل بن

سنان عن اإلم��ام أبي عبد اهلل الصادق

{ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ} .وف��ي ال��ش��وط ال��س��اب��ع إذا وصل

المستجار (وه��و خلف الكعبة قريب من الركن اليماني) يقوم بحذاء
الكعبة ويبسط يديه على حائطه ،ويلصق به بطنه وخده ،ويقر بذنوبه
مسمياً لها ،ويتوب ويستغفر اهلل تعالى منها ،ويدعو بما دعا به أبو عبد
اهلل الصادق ( اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من

النار ،اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية ،اللهم إن عملي ضعيف
فضاعفه لي ،واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك ،استجير
باهلل من النار) .وكلما وصل إلى الحجر األسود أشار إليه وقال( :بسم اهلل

وباهلل واهلل أكبر) عالمة النتهاء الشوط.

والقسم الثاني الطرق التي تساعد على اتقان عدد أش��واط الطواف

والسعي وهذا أمر مهم للحجاج ،ومن تلك الطرق:

أ -لبس خاتم أو حلقة في خنصره وهو اإلصبع الصغير للشوط األول

ويحوله للبنصر للشوط الثاني ،وفي الوسطى للثالث وفي السبابة للرابع
وفي اإلبهام وهو اإلصبع السميك للشوط الخامس ،ثم يرجعه للخنصر

للسادس والبنصر للشوط السابع.
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ب -أن يخاطب الجماعة بعضهم بعضاً بعدد كل شوط في وسطه
وعند نهايته وهكذا يحفظون لبعضهم وما يعمله بعض الطائفين من

حمل سبع حصي وف��ي نهاية كل ش��وط يلقي واح��دة غير صحيح ألنه
يؤذي الطائفين ،نعم ال بأس بنقله من جيب إلى جيب وعدم إلقائه في

صحن المسجد.

د -إن يقسم الطائف أو المطوف األدعية العامة التي ذكرناها أنفاً
للطواف بحسب ما يرى بأن يقسم مجموعها إلى سبعة أقسام ويجعل

على رأس كل قسم خطاً ليتقن العدد.
هـ -أن يصلي:

 -1في الشوط األول على جميع أنبياء اهلل الطيبين الطاهرين.
 -2وفي الثاني على جميع المرسلين والمعصومين األكرمين.
 -3وفي الثالث على المنذرين والمبشرين وهم خمسة وعشرون

مذكورون في القرآن الكريم.

-4وفيالرابعيصليعلىأنبياءاهللأوليالعزموهمأصحابالشرائعالخمسةنوح

وإبراهيموموسىوعيسىومحمدصلواتاهللعلىمحمدوآلهوعليهم أجمعين.
 -5وفي الخامس يصلي على محمد وآله الطاهرين.
 -6وفي السادس يصلي على األئمة المعصومين.

 -7وفي السابع يصلي على الحجة بن الحسن خاتم األوصياء القائم

المهدي وطلب تعجيل ظهوره وأن يجعلنا اهلل من أنصاره وأعوانه.
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الصلوات على المعصومين :

مكحمكحك حورد عن اإلمام الصادق
الوسائل (قلت ألبي عبد اهلل  دخلت الطواف فلم يفتح لي شيء من
في خبر عبد السالم كما في

الدعاء إال الصالة على محمد وآل محمد ،وسعيت فكان ٰذل��ك فقال:
اإلمام ( ما أعطي أحد ممن سأل أفضل مما أعطيت) يعني من األجر

عند اهلل سبحانه.

وعليه فالصالة على محمد وآل��ه الطاهرين ص��ل��وات اهلل عليهم

أج��م��ع��ي��ن ه��ي أف��ض��ل م��ن ك��ل األدع���ي���ة ول����ذا ت��ع��ارف ع��ن��د مواليهم
اإلك��ث��ار م��ن ال��ص��ل��وات ف��ي ال��ط��واف وال��س��ع��ي ب��ل ويقسمون األش���واط

بعدد المعصومين (.)

 -1فيصلون على محمد  وعلى علي  في الشوط األول.
 -2وفي الثاني يصلون على فاطمة  والحسنين .
 -3وفي الثالث يصلون على السجاد والباقر.
 -4وفي الرابع يصلون على الصادق والكاظم.

 -5وفي الخامس يصلون على الرضا والجواد.
 -6وفي السادس يصلون على العسكريين.
 -7وفي السابع يصلون على الحجة بن الحسن المهدي .
ز -إن يقسم ال��ط��واف كتقسيم السالم على المعصومين في أيام

األسبوع السبعة وهي موجودة في المفاتيح وذلك بأن:

 -1يصلي ويسلم في الشوط األول على النبي محمد  ويثني عليه

وعلى أهل بيته الطاهرين وجميع األنبياء والمرسلين والمالئكة المقربين

وأصحابه المخلصين.
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 -2وفي الثاني يسلم ويثني على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

ويسلم ويثني على فاطمة الزهراء .

 -3يسلم ويثني على الحسن والحسين  ،و

 -4يسلم ويثني على علي زي��ن العابدين ومحمد الباقر وجعفر

الصادق  ،و

 -5ي��س��ل��م وي��ث��ن��ي ع��ل��ى م��وس��ى ال��ك��اظ��م وع��ل��ي ال��رض��ا ومحمد

الجواد  ،و

 -6يسلم ويثني على اإلمامين العسكريين علي الهادي والحسن

العسكري ،و

 -7يسلم ويثني على اإلمام الحجة بن الحسن المهدي المنتظر .
ح -أو الموجود في المفاتيح أيضاً أدعية األيام بأن يقسم األشواط
بحسب أيام األسبوع.

ط -أن يقسم الطواف بحسب الصلوات على المعصومين

في

اإلسالم فيتلوا في كل شوط على اثنين منهم صلوات اهلل عليهم أو على

واحد فينتهي الطواف بالسبع وهو الباقر

السبعة الباقين وهكذا.

وفي السعي يقرأ صلوات

ي -وه��ذه أدعية عظيمة مختارة مما ورد عن أه��ل البيت عليهم

الصالة والسالم لضبط عدد أشوط الطواف أو السعي أو كليهما.

الشوط األول :روى الشيخ الكفعمي في البلد األمين دعاء عن أمير

المؤمنين  ما دعا به ملهوف أو مكروب أو حزين أو مبتلى أو خائف

إال فرج اهلل (تعالى) عنه وهو:
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(يا عماد من ال عماد له ،ويا ذخر من ال ذخر له ،ويا سند من ال سند

له ،ويا حرز من ال حرز له ،ويا غياث من ال غياث له ،ويا كنز من ال

كنز له ،ويا عز من ال عز له ،يا كريم العفو ،يا حسن التجاوز ،يا عون
الضعفاء ،يا كنز الفقراء ،يا عظيم الرجاء ،يا منقذ الغرقى ،يا منجي
الهلكى ،يا محسن ،يا مجمل ،يا منعم ،يا مفضل ،أنت الذي سجد

لك سواد الليل ،ونور النهار ،وضوء القمر ،وشعاع الشمس ،وحفيف
الشجر ،ودوي الماء ،يا اهلل يا اهلل يا اهلل ،ال إله إال أنت وحدك ،ال شريك

لك يا رباه ،يا اهلل ،صلّ على محمد وآل محمد ،وافعل بنا ما أنت أهله)
ثم سل حاجتك ..أقول يجدي أيضاً للفرج ورفع الغموم والباليا المواظبة

على ٰهذا الذكر المروي عن الجواد ( :يا من يكفى من كل شيء وال
يكفي منه شيء اكفني ما أهمني).

لا أبتلي مدة طويلة
الشوط الثاني في مهج الدعوات :روى أن رج� ً
فرأى الزهراء  في المنام تقول :ادع بهذا الدعاء وفرج اهلل عنه (اللهم
بحق العرش ومن عاله ،وبحق الوحي ومن أوح��اه ،وبحق النبي ومن
نباه ،وبحق البيت ومن بناه ،يا سامع كل صوت ،يا جامع كل فوت،

يا باري النفوس بعد الموت ،صل على محمد وأهل بيته ،وآتنا وجميع

المؤمنين والمؤمنات في مشارق األرض ومغاربها ،فرجاً من عندك
ال ،بشهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن محمدا ً عبدك ورسولك، ،
عاج ً
وعلى ذريته الطيبين الطاهرين ،وسلم تسليماً كثيراً)

الشوط الثالث عن اإلمام زين العابدين  روى السيد في موضعين

من كتاب المهج ٰهذا الحرز عن اإلمام زين العابدين :

الرحمن الرحيم ،يا أسمع السامعين ،يا أبصر الناظرين،
(بسم اهلل
ٰ
ي��ا أس��رع الحاسبين ،ي��ا أحكم الحاكمين ،ي��ا خالق المخلوقين ،يا

رازق المرزوقين ،يا نصار المنصورين ،يا أرح��م الرحمين ،يا دليل
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المتحيرين ،يا غياث المستغيثين ،أغنني يا مالك يوم الدين ،إياك نعبد
وإياك نستعين ،يا صريخ المكروبين ،يا مجيب دعوة المضطرين ،أنت

اهلل رب العالمين ،أنت اهلل ال إله إال أنت ،الملك الحق المبين ،الكبرياء

رداءك ،اللهم ص��ل على محمد المصطفى ،وعلى علي المرتضى،
وفاطمة الزهراء ،وخديجة الكبرى ،والحسن المجتبى ،والحسين الشهيد
بكربالء ،و»على» علي بن الحسين زي��ن العابدين ،ومحمد بن علي

الباقر ،وجعفر بن محمد الصادق ،وموسى بن جعفر الكاظم ،وعلي بن
موسى الرضا ،ومحمد بن علي التقي ،وعلي بن محمد النقي ،والحسن
«بن علي» والعسكري ،والحجة القائم المهدي اإلمام «المنتظر» ،صلوات

اهلل عليهم أجمعين ،اللهم وال من وااله��م ،وع��اد من عاداهم وانصر

من نصرهم ،واخ��ذل من خذلهم ،والعن من ظلمهم ،وعجل فرج آل
محمد ،وانصر شيعة آل محمد ،وارزقني رؤية قائم آل محمد ،واجعلني

من أتباعه وأشياعه ،والراضين بفعله ،برحمتك يا أرحم الراحمين).

الشوط الرابع :روى الشيخ الكفعمي في كتاب البلد األمين عن اإلمام

زين العابدين «  »ق��ال :مقاتل بن سليمان :من دعا به مائة مرة فلم

ال ،والدعاء هو:
يجب له فيلعن مقات ً

(إلهي كيف أدعوك وأنا أنا ،وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت،

إلهي إذا لم أسألك فتعطيني ،فمن ذا الذي أسأله فيعطيني ،إلهي إذا لم

أدعك فتستجيب لي ،فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي ،إلهي إذا لم
أتضرع إليه فترحمني ،فمن ذا الذي أتضرع إليك فيرحمني ،إلهي فكما

فلقت البحر لموسى

ونجيته ،أسألك أن تصلي على محمد وآله،

ال غير آجل ،بفضلك
وأن تنجيني مما أنا فيه،
وتفرج عني فرجاً عاج ً
ّ
ورحمتك ،يا أرحم الراحمين).
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الشوط الخامس :روى السيد ابن طاوس
محمد الباقر  ف��ي المهج ع��ن اإلم���ام محمد الباقر  ق��ال( :أت��ى

في المهج عن اإلمام

جبرائيل النبي  وقال :يا نبي اهلل ،أعلم أني ما أحببت نبياً من األنبياء

كحبي لك ،فقال له :فأكثر من قول (اللهم إنك ترى وال تُ��رى ،وأنت
بالمنظر األعلى ،وأن إليك المنتهى والرجعى ،وأن لك اآلخرة واألولى،

وإن لك الممات والمحيا ،ورب أعوذ بك أن أذل أو أخزى).

وعن الكفعمي في البلد األمين عن اإلمام موسى الكاظم  وقال إنه

دعاء عظيم الشأن ،سريع اإلجابة وهو:

(اللهم إن��ي أطعتك ف��ي أح��ب األش��ي��اء إليك وه��و التوحيد ،ولم

أعصك في أبغض األشياء إليك وهو الكفر ،فأغفر لي ما بينهما ،يا
من إليه مفري ،آمني مما فزعت منه إليك ،اللهم اغفر لي الكثير من

معاصيك ،وأقبل مني اليسير من طاعتك ،يا عدتي دون العدد ،ويا

رجائي والمعتمد ،ويا كهفي والسند ،ويا واحد يا أحد ،يا قل هو اهلل

أح��د ،اهلل الصمد ،لم يلد ولم يولد ،ولم يكن له كفوا ً أح��د ،أسألك
بحق من اصطفيتهم من خلقك ،ولم تجعل في خلقك مثلهم أحداً ،أن
ٍ
محمد وآله ،وتفعل بي ما أنت أهله إني أسألك بالوحدانية
تصلي على

الكبرى ،والمحمدية البيضاء والعلوية العليا (العلياء) وبجميع ما
احتججت به على عبادك ،وباالسم الذي حجبته عن خلقك ،فلم يخرج

منك إال إل��ي��ك ،ص��ل على محمد وآل���ه ،وأج��ع��ل ل��ي م��ن أم��ري فرجاً
ومخرجاً ،وارزق��ن��ي من حيث احتسب ،وم��ن حيث ال احتسب ،إنك

ترزق من تشاء بغير حساب) ثم سل حاجتك.

الشوط السادس :عن السيد ابن طاوس الدعاء لألمن من السلطان،

والبالء ،وظهور األعداء ،ولخوف الفقر ،وضيق الصدر ،وهو من أدعية
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الصحيفة السجادية ،فادع به اذا خفت أن يضرك شيء مما ذكر ،وهو
ٰهذا الدعاء« :يا َم ْن ت َُح ُّل ِب ِه ُعق َُد ا ْل َمكا ِر ِهَ ،ويا َم ْن ُي ْفث َُأ ِب ِه َح ُّد الشَّ ِ
دائ ِدَ ،ويا

س ِم ْن ُه ا َل ْ
عابَ ،وت ََس َّب َب ْت
مخ َر ُج اِلى َر ْو ِح ا ْل َف َر ِجَ ،ذ َّل ْت ِلق ُْد َر ِت َك ِّ
الص ُ
َم ْن ُي ْل َت َم ُ
��ك ا َْ
ِب ُل ْط ِف َك ا َْ
بابَ ،و َجرى ِبق ُْد َر ِت َك ا ْلقَضا ُءَ ،و َم َض ْت َعلى اِرا َد ِت َ
الشْ يا ُء،
ال ْس ُ
ْت ا ْل َم ْد ُع ُّو
ون َق ْو ِل َك ُم ْؤت َِم َرةٌَ ،و ِب ِإرا َد ِت َك ُد َ
َف ِه َي ِب َم ِش َّي ِت َك ُد َ
ون ن َْه ِي َك ُم ْن َز ِج َرةٌ ،اَن َ
ِل ْل ُم ِه ّم ِ
للم ِل ّم ِ
ات ،ال َي ْن َد ِف ُع ِم ْنها اِ ّ
تَ ،وال َي ْن َك ِش ُ
ف
ال ما َد َف ْع َ
ات ،واَن َ
ْت ا ْل َم ْف َز ُع ُ
تَ ،و َق ْد نَ َز َل بي يا َر ِّب ما َق ْد ت َّ
ِم ْنها اِ ّ
َكأ َدني ِث ْق ُل ُهَ ،واَ َل َّم بي ما َق ْد بَ َه َظني
ال ما َكشَ ْف َ
َح ْم ُل ُهَ ،و ِبق ُْد َر ِت َك اَ ْو َر ْد َت ُه َع َليَ ،و ِبس ْل ِ
طان َك َو َّج ْه َت ُه اِ َل َّيَ ،فال ُم ْص ِد َر ِلما اَ ْو َر ْد َت،
ُ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
تَ ،وال ُم َي ِّس َر
ْتَ ،وال ُمغْ لقَ لما َف َت ْح َ
تَ ،وال فات َح لما اَ ْغ َلق َ
َوال صا ِر َف ِلما َو َّج ْه َ
تَ ،ف َص ِّل َعلى ُم َح َّمد ِ
ِلما َع َّسر َتَ ،وال ِ
وآل ِهَ ،واْ ْف َت ْح لي يا َر ِّب
ناص َر ِل َم ْن خَ َذ ْل َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
طان ا ْل َه ِّم ِب َح ْول َكَ ،واَن ْلني ُح ْس َن ال َّن َظ ِر فيـما
باب ا ْل َف َر ِج ِب َطول َكَ ،و ْاكس ْر َع ّني ُس ْل َ
َ
الص ْن ِع فيـما َس َا ْل ُتَ ،و َه ْب لي ِم ْن َل ُدن َ
ْك َر ْحم ًة َو َفرجاً
َش َك ْو ُتَ ،واَ ِذ ْقني َحال َو َة ُّ
ال ِ
اج َع ْل لي ِم ْن ِع ْن ِد َك َم ْخرجاً َو ِحياًَ ،وال تَشْ َغ ْلني ِبا ِْ
َعاه ِد
هتما ِم َع ْن ت ُ
َهنيئاًَ ،و ْ
ّ
َ
ُف ُر ِ
اس ِت ْع ِ
ألت
ْت ِلما نَ َز َل بي يا َر ِّب َذ ْرعاً ،وا ْم َت ُ
مال ُس َّن ِت َك َفق َْد ِضق ُ
وض َكَ ،و ْ
ْت ا ْل ِ
قاد ُر َعلى َكشْ ِ
نيت ِب ِهَ ،و َد ْف ِع ما َو َق ْع ُت
لي َه ّماً ،واَن َ
ف ما ُم ُ
ِب َح ْملِ ما َح َد َث َع َّ
فيه ،ف َا ْف َع ْل بي ِ
ِ
ذل َك َواِ ْن َل ْم اَ ْس َت ْو ِج ْب ُه ِم ْن َك ،يا َذا ا ْل َع ْر ِ
ظيمَ ،و َذا ا ْل َم ِّن
ش ا ْل َع ِ
قاد ٌر يا اَ ْر َحم الر ِ
ْت ِ
مين».
ريمَ ،ف َان َ
ا ْل َك ِ
آمين َر َّب ا ْلعا َل َ
مينَ ،
اح َ
َ ّ
الشوط السابع :ق��ال الكفعمي أيضاً في المصباح ٰه��ذا دع��اء اإلم��ام
المهدي (صلوات اهلل عليه):

«اَل ّلـ ُه َّم ْار ُز ْقنا ت َْوفيقَ ّ
فان
��د َق النِّ َّي ِةَ ،و ِع ْر َ
اع ِةَ ،و ُب ْع َد ا ْل َم ْع ِص َي ِةَ ،و ِص ْ
الط َ
ا ْل ُحر َم ِةَ ،واَ ْك ِر ْمنا ِبا ْل ُهدى َوا ِْ
واب َوا ْل ِح ْك َم ِةَ ،وا ْمـ َْ
الص ِ
ال
ال ْس ِتقا َم ِةَ ،و َس ِّد ْد اَ ْل ِس َن َتنا ِب َّ
ْ
ُق ُلوبَنا ِبا ْل ِع ْل ِم َوا ْل َم ْع ِر َف ِةَ ،و َط ِّه ْر ُب ُطونَنا ِم َن ا ْل َحرا ِم َوالشُّ ْب َه ِةَ ،و ْاك ُف ْ
ف اَ ْي ِد َينا َع ِن
ُّ
ماعنا َع ِن
الس ِر َق ِةَ ،و ْاغ ُض ْ
اس ُد ْد اَ ْس َ
ض اَ ْب َ
صارنا َع ِن ا ْل ُف ُجو ِر َوا ْل ِخيان َِةَ ،و ْ
الظ ْل ِم َو َّ
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ال َّلغْ ِو َوا ْل ِغيب ِةَ ،و َت َف َّض ْل َعلى ُع َل ِ
مين ِبا ْل ُج ْه ِد
صيح ِةَ ،و َع َلى ا ْل ُم َت َع ِّل َ
مائنا ِبال ُّز ْه ِد َوال َّن َ
َ
عين ِبا ِْ
مين
الت ِ
ِّباع َوا ْل َم ْو ِع َظ ِةَ ،و َعلى َم ْر َضى ا ْل ُم ْس ِل َ
الر ْغ َب ِةَ ،و َع َلى ا ْل ُم ْس َت ِم َ
َو َّ
ِ
ِ
الر ْح َم ِةَ ،و َعلى َمشا ِي ِخنا ِبا ْل َوقا ِر
اح ِةَ ،و َعلى َم ْو ُ
الر َ
ِبالشِّ فاء َو ّ
الرأ َفة َو َّ
تاه ْم ِب َّ
ساء ِبا ْل َح ِ
النابَ ِة َوال َّت ْوبَ ِةَ ،و َع َلى ال ِّن ِ
باب ِبا ِْ
السكي َن ِةَ ،و َع َلى الشَّ ِ
ياء َوا ْل ِع َّف ِةَ ،و َع َلى
َو َّ
َناع ِةَ ،و َع َلى ا ْلغ ِ
واض ِع َوالس َع ِةَ ،و َع َلى ا ْل ُفق ِ
ال ْغ ِن ِ
ا َْ
ياء ِبال َّت ُ
ُزاة ِبال َّن ْص ِر
الص ْب ِر َوا ْلق َ
َراء ِب َّ
َّ
ال َس ِ
ال َم ِ
َوا ْل َغ َل َب ِةَ ،و َع َلى ا ُْ
اح ِةَ ،و َع َلى ا ُْ
راء ِبا ْلخَ ِ
راء ِبا ْل َع ْد ِل َوالشَّ َفق َِة،
الر َ
الص َو ّ
ِ
َو َع َلى الر ِعي ِة ِبا ِْ
اج َوال�� ُّز ّوا ِر ِفي ال ّز ِاد
ير ِةَ ،وب��ا ِر ْك ِل ْل ُح ّج ِ
النْصاف َو ُح ْس ِن ّ
َّ َّ
الس َ
َوال َّن َفق َِةَ ،وا ْق ِ
ت َع َل ْي ِه ْم ِم َن ا ْل َح ِّج َوا ْل ُع ْم َر ِةِ ،ب َف ْض ِل َك َو َر ْح َم ِت َك يا
ض ما اَ ْو َج ْب َ
اَ ْر َحم الر ِ
مين».
اح َ
َ ّ
ناجاك َو ِب َحقِّ َم ْن َد َ
َ
عاك ِفي ا ْل َب ِّر
في المهج عنه « :اِلـهي ِب َحقِّ َم ْن
َوا ْلب ْح ِر َص ِّل َعلى ُم َح َّمد َو ِآل ِه وت َف َّض ْل َعلى ُفق ِ
نين َوا ْل ُم ْؤ ِم ِ
نات ِبا ْلغَنا
َراء ا ْل ُم ْؤ ِم َ
َ
الص َح ِةَ ،و َعلى اَ ْح ِ
نات ِبالشِّ ِ
نين وا ْل ُم ْؤ ِم ِ
ياء
َوالث َّْر َو ِةَ ،و َعلى َم ْر َضى ا ْل ُم ْؤ ِم َ
فاء َو ِّ
نين َوا ْل ُم ْؤ ِم ِ
ف َوا ْل َكر ِم َو َعلى اَ ْم ِ
نين َوا ْل ُم ْؤ ِم ِ
نات ِبال ُّل ْط ِ
نات
��وات ا ْل ُم ْؤ ِم َ
ا ْل ُم ْؤ ِم َ
َ
نات ِبالر ِّد اِلى اَ ْو ِ
ِبا ْل َمغْ ِفر ِة َوالر ْح َم ِةَ ،و َعلى ُغر ِ
نين َوا ْل ُم ْؤ ِم ِ
طان ِه ْم
باء ا ْل ُم ْؤ ِم َ
َ
َ
َّ
َّ
ِ
مين ِ
عين».
مين ِب ُم َح َّمد َو ِآل ِه اَ ْج َم َ
غان َ
سال َ

بقية المستحبات في المسجد الحرام:

مكحمكحك حيستحب التمسك بالركن اليماني قال اإلم��ام الصدق

الركن اليماني باب من أبواب الجنة مفتوح للمؤمنين وما من مؤمن يدعو
بدعاء عنده إال صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش ما بينه وبين اهلل حجاب)

ب 3ح 6وسائل :طواف.

وعن اإلمام الصادق ( :إذا بلغت البيت الحرام فضع يديك على

حائط البيت ثم قل :يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام
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لحماً بعد الموت) ثم ادع بعده بما شئت) وقال( :إذا جاء كما تحب فأكثر
من الحمد هلل وإذا جاءك ما تكره فأكثر من ال حول وال قوة إال باهلل وإذا

استبطأت الرزق فأكثر من االستغفار).

مكحمكحك حروي عن علي بن الحسين

الكعبة وهو يقول شعراً:

أن��ه ك��ان متعلقاً بأستار

أال أي��ه��ا ال��م��أم��ول ف��ي ك��ل حاجتي
ش��ك��وت إل��ي��ك ال��ض��ر ف��اس��م��ع شكايتي

أال ي��ا رج��ائ��ي أن���ت ك��اش��ف كربتي
ف��ه��ب ل��ي ذن���ويب كلها وأق���ض حاجتي
ً
ٌ
ف������زادي ق��ل��ي��ل م���ا أراه م��ب��ل��غ��ا
أل�����زادي أب��ك��ي أم ل��ب��ع��د مسافتي
أت���ي���ت ب���أع���م���ال ق���ب���اح ردي�����ة فما
ف���ي ال�����ورى خ��ل��ق ج��ن��ى كجنايتي
أت��ح��رق��ن��ي ب��ال��ن��ار ي���ا غ��اي��ة المنى
(((

ف��أي��ن رج��ائ��ي م��ن��ك أي���ن م��خ��اف��ت��ي

مكحمكحك حيستحب إتيان الحطيم وهو ما بين الحجر األسود إلى باب

البيت وإقامة بعض الصلوات واألدعية هناك ،إذا أمكن.

يستحب في ح��ال ال��ط��واف ال��ت��زام األرك���ان وتقبيلها وك��ذا الملتزم

(المستجار) وهو خلف الكعبة وال يضر االنحراف القليل عند التوجه إلى
الركن والملتزم وال وجه لما قيل من كون الشاذروان من الكعبة فأنا ال

أسلم ذلك ،وأيقن استحباب التزام األركان أثناء الطواف تبعاً لألحاديث
نعم ال يتوجه إلى الكعبة إال في حال الوقوف.
((( البحار ص 198ج 99ح14
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وعن زين العابدين  أيضاً (وهو متعلق باستار الكعبة وهو يقول:

نامت العيون وغ��ارت النجوم وانت الملك الحي القيوم غلقت الملوك
أبوابها وأقامت عليها حراسها وبابك مفتوح للسائلين جئتك لتنظر إلي

برحمتك يا أرحم الراحمين)
ثم أنشأ يقول:

ي��ا م��ن يجب دع��اء المضطر ف��ي الظلم
ي��ا ك��اش��ف ال��ض��ر وال��ب��ل��وى م��ع السقم
ق��د ن���ام وف����دك ح���ول ال��ب��ي��ت قاطبة
وأن�����ت وح�����دك ي���ا ق���ي���وم ل���م تنم
أدع������وك رب دع�����اء ق���د أم�����رت به
ف��ارح��م ب��ك��ائ��ي ب��ح��ق ال��ب��ي��ت وال��ح��رم
إن ك���ان ع��ف��وك ال ي��رج��وه ذو س��رف
ف��م��ن ي��ج��ود ع��ل��ى ال��ع��اص��ي��ن بالنعم

وعن ابان بن تغلب :قال أبو عبد اهلل  أن علي بن الحسين إذا جاء

الملتزم قال :اللهم أن عندي أفواجاً من ذنوب وأفواجاً من خطايا وعندك
أفواج من رحمة وأفواج من مغفرة يا من استجاب ألبغض خلقه إليه إذا

قال أنظرني إلى يوم يبعثون استجب لي ،افعل كذا وكذا) ويذكر حاجاته.

الملتزم هو خلف الكعبة قبال الباب قريب من الركن اليماني ويسمى

المستجار ويسمى المتعوذ.

ويستحب الدعاء في حجر إسماعيل ( :اللهم ارحم ضعفي وقلة

حيلتي ،اللهم انزل علي كفلين من رحمتك وادرر علي من رزقك الواسع
وادرأ عني شر فسقة الجن واالن��س وشر فسقة العرب والعجم وأوسع
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علي من الرزق وال تقتر علي اللهم ارحمني وال تعذبني وارض عني وال

تسخط علي أنك سميع الدعاء قريب مجيب).

ومما يستحب من الملتزم أيضاً ما رواه معاوية بن عمار (ثم أقر لربك

بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في ٰهذا المكان إال
غفر اهلل له إن شاء اهلل ويقول اللهم من قبلك ال��روح والفرج والعافية..
اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي واغفر لي ما أطلعت عليه مني وخفي

على خلقك ثم تستجير باهلل من النار وتخير لنفسك من الدعاء.

الواجب الثالث من واجبات العمرة صالة الطواف وهي ركعتان مثل

صالة الصبح وبدون آذان وال إقامة وإنما يقول الصالة الصالة ثالثاً ،فإذا

كانت لطواف واجب وهو ما كان جزء عمرة أو حج يصليها خلف مقام

إبراهيم الخليل  وهو قبة مستطيلة من زجاج وبرونز فيها محل قدمي

إبراهيم  مقابل باب الكعبة تبعد عنها 13م تقريبا.

ونية ٰه��ذه الصالة بعد التوجه وتمام اإلقبال يقول (أصلي ركعتي

طواف عمرة التمتع إلى حجة اإلسالم وجوباً قربة إلى اهلل تعالى).

وإذا كانتا لطواف مستحب صالها أينما تكون في المسجد الحرام

وكلما اقترب من المكان كان أفضل
ويستحب في هاتين الركعتين

 -1أن يقرأ في األولى التوحيد أي قل هو اهلل بعد الحمد في الركعة

األولى ،وسورة الجحد (الكافرون) أي قل يا أيها الكافرون بعد الحمد

في الركعة الثانية.

 -2السؤال من اهلل تعالى القبول في الدعاء ويقول( :اللهم تقبل

مني وال تجعله آخر العهد مني ،الحمد هلل بمحامده كلها على نعمائه
كلها ،حتى ينتهي الحمد إلى ما يحب ويرضى ،اللهم صل على محمد
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وآل محمد وتقبل مني وطهر قلبي وزك عملي) وفي رواية أخرى يقول

(اللهم ارحمني بطاعتي أيك وطاعة رسولك (ص وآله) ،اللهم جنبني أن
أتعدى حدودك ،واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وآله ومالئكتك

وعبادك الصالحين).

ثم يسجد ويقول كما صنع اإلم��ام أبو عبد اهلل الصادق

على ما

رواه بكر بن محمد (سجد لك وجهي تعبدا ً ورق �اً ،ال إله إال أنت حقاً
حقاً ،األول قبل كل شيء واآلخر بعد كل شيء ،وها أنا ذا بين يديك،

ناصيتي بيدك ،فأغفر لي فإنه ال يغفر الذنب العظيم غيرك ،فإني مقر

بذنوبي على نفسي ،وال يدفع الذنب العظيم غيرك).

الواجب الربع للعمرة السعي بين الصفا وهي جزء من الجبل على

يمين القادم من الكعبة والمرور إلى الجانب اآلخر وبينهما 400م تقريباً،
ونيته هكذا( :اسعى بين الصفا والمروة سبعة أش��واط لعمرة التمتع من

فرض حجة اإلسالم وجوباً قربة إلى اهلل تعالى).

مستحبات السعي:
مكحمكحك حالطهارة م��ن ال��ح��دث األك��ب��ر واألص��غ��ر ليست بشرط بل

يستحب ،وال يشترط الطهارة من الخبث أي��ض�اً ،والحائض يمكنها
ال��س��ع��ي ،نعم يستحب لها ال��ط��ه��ارة ان امكنها ذل���ك ،وإال فتسعى

وهي حائض.

 -1ال��م��ب��ادرة إل��ى السعي بعد ركعتي ال��ط��واف م��ب��اش��رة ،ويمكن

للمتعب االستراحة

 -2تقبيل الحجر األسود ،واستالمه عند ارادته الخروج إلى الصفا إن

أمكن ذلك ،وإال أشار إلى الحجر بيده.
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 -3اإلتيان إلى زمزم لالستقاء بنفسه إن أمكنه ،والشرب من مائها،

وليصب على رأسه وظهره ،ويقول وهو مستقبل الكعبة ما رواه معاوية

بن عمار عن اإلمام الصادق

وشفاء من كل داء وسقم).
ً

(اللهم اجعله علماً نافعاً ورزق�اً واسعاً

 -4الخروج إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر األس��ود ،وهو

الباب الذي كان يخرج منه رسول اهلل  ويسمى اآلن باب الصفا.

 -5الصعود على الصفا بحيث ينظر إلى البيت إن أمكن ،فإن النظر

إلى البيت مستحب أيضاً.

 -6األدعية وهي على قسمين
 -1كما مر في الطواف األدعية العامة و
 -2األدعية التي يقسمها بحسب األشواط حتى يحفظ عدد األشواط

وهذه األدعية العامة تقدم أوالً.

 -7الحمد هلل تعالى ،والثناء عليه ،وأن يتذكر اإلنسان نعم اهلل عليه،

ويذكر من آالئه وبالئه وحسن صنيعه إليه ما يتمكن على ذكره ،ثم يقول

سبع م��رات (اهلل أكبر) وسبع م��رات (الحمد هلل) وسبع م��رات (ال إله إال
اهلل) ،ثم يقول ثالث مرات (ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له الملك
وله الحمد ،يحيي ويميت ويميت ويحيي ،وهو حي ال يموت بيده الخير

وهو على كل شيء قدير).

ثم يصلي على محمد وآل محمد ويقول ثالث مرات (اهلل أكبر على

ما هدانا ،الحمد هلل على ما أوالنا ،والحمد هلل الحي القيوم ،والحمد هلل

الحي الدائم).
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ثم يقول ثالث م��رات (أشهد أن ال إله إال اهلل وح��ده ال شريك له،

وأشهد أن محمد عبده ورسوله ،ال نعبد إال إياه مخلصين له الدين ولو

كره المشركون)

ويقول ثالث م��رات (اللهم إني أسألك العفو والعافية واليقين في

الدنيا واآلخرة).

ويقول ثالث مرات (اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخ��رة حسنة

وقنا عذاب النار).

ثم يقول مائة م��رة (اهلل أكبر) ومائة م��رة (ال إل��ه إال اهلل) ومائة مرة

(الحمد هلل) ومائة مرة (سبحان اهلل) ثم يقول (ال إله إال اهلل وحده وحده
أنجز وعده ونصر عبده وغلب األح��زاب وح��ده ،فله الملك وله الحمد

وحده ،اللهم بارك لي في الموت ،وفيما بعد الموت ،اللهم إني أعوذ

بك من ظلمة القبر ووحشته ،اللهم أظلني في ظل عرشك يوم ال ظل
إال ظلك.

ويكثر اإلنسان من استيداع اهلل دينه ونفسه وأهل بيته حين وقوفه على

الرحمن الرحيم ،الذي ال تضيع ودائعه ،ديني
الصفا ويقول (استودع اهلل
ٰ

ونفسي وأهلي ومالي وولدي .اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك،
وتوفني على سنته وأعذني من الفتنة) ثم يقول ثالث مرات (اهلل أكبر) ثم

يدعو بالدعاء السابق مرتين ،ثم يقول اهلل أكبر ثم يدعو بالدعاء السابق
مرتين أن تمكن من ٰذلك وإال فليأت بما تيسر له.
 -8استقبال الكعبة الشريفة ،وق��راءة ٰهذا الدعاء( ،اللهم اغفر لي

علي بالمغفرة ،فإنك أنت الغفور
كل ذنب أذنبته قط ،فإن عدت فعد
ّ
الرحيم ،اللهم افعل بي ما أنت أهله ،فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله
ترحمني ،وإن تعذبني فأنت غني عن عذابي ،وأنا محتاج إلى رحمتك،
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فيا من أنا محتاج إلى رحمته ،ارحمني ،اللهم ال تفعل بي ما أنا أهله،
فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولم تظلمني ،أصبحت أتقي عدلك

وال أخاف جورك ،فيما من هو عدل ال يجور إرحمني).

ثم قل( :يا من ال يخيب سائله ،وال ينفد نائله ،صل على محمد وآل

محمد وأجرني ومن النار برحمتك.

 -9إطالة الوقوف على الصفا ،ففي الحديث :من أراد أن يكثر ما له

فليطل الوقوف في الصفا.

ويقول (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنته وغربته ووحشته

وظلمته وضيقه وضنكه ،اللهم أظلني ف��ي ظ��ل ع��رش��ك ي��وم ال ظل

إال ظلك).

ثم ينحدر ويكشف عن ظهره ويقول (يا رب العفو ،العفو ،العفو،

العفو ،يا جواد يا كريم ،يا قريب يا بعيد ،أردد علي نعمتك واستعملني
بطاعتك ومرضاتك) والمشي أفضل من الركوب في السعي وكون المشي

متوسطاً ال سريعاً وال بطيئاً من الصفا إلى المنارة األول��ى ،وهي اآلن
معلمة بلون أخضر على الجانب األيمن من المسعى ،ثم يهرول منها

إلى المنارة الثانية المعلمة بلون أخضر أيضاً ،وال هرولة على النساء،
وإن كان راكباً حرك العربة من دون أن يؤذي أحداً ،ثم يمشي منها إلى

المروة ،وهكذا يفعل في الرجوع.

وال��دع��اء عند الهرولة فيقول( :بسم اهلل وب��اهلل ،واهلل أكبر ،وصلى

اهلل على محمد وأه��ل بيته ،اللهم اغفر وارح��م ،وتجاوز عما تعلم،
إنك أنت األعز األجل األك��رم ،وأهدني للتي هي أقوم اللهم إن عملي
ضعيف ،فضاعفه ل��ي وتقبله مني ،اللهم ل��ك سعيي ،وب��ك حولي

وقوتي ،تقبل مني عملي يا من يقبل عمل المتقين).
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فإذا تجاوز المنارة الثانية يقول( :يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء

والجود ،اغفر لي ذنوبي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت).

وإذا وص��ل ال��م��روة فليصعد عليها وليصنع كما صنع على الصفا

وليقرأ األدعية األولى التي قرأها على الصفا بموجب الترتيب الذي مر
ذك��ره ،ويقول بعد ٰذل��ك (اللهم يا من أمر بالعفو يا من يحب العفو،

يا من يعطي على العفو ،يا من يعفو على العفو ،يا رب العفو العفو

العفو العفو).

أن يجد في البكاء ويدعو كثيرا ً ويتباكى ويقرأ ٰهذا الدعاء (اللهم إني

أسألك حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك).

وال ب��أس ب��أن يجلس الساعي ف��ي خ�لال السعي لالستراحة على
الصفا ،أو المروة وبينهما وإن كان ال ينبغي ٰذلك إال من التعب ،وأما

األدعية والكيفية التي يحفظ بها عدد أشواط السعي فأعمل بها بحسب ما
مر آنفاً في أدعية الطواف فأنها ال تخص الطواف فراجع.

الواجب الثالث صالة الطواف
مكحمكحك حالصالة هو الواجب الثالث من أعمال العمرة وهي ركعتان

يؤتى بهما بعد تمام الطواف ويخير فيهما بين الجهر واالخفات وتصلى
خلف مقام إبراهيم  قريباً منه أو عنده.

وإن عجز ففي أي مكان من المسجد األق��رب فاألقرب من المقام

ٰه��ذا في صالة ط��واف الفريضة وإال فالمستحب يصلي له في مكان في
المسجد وهي مستحبة ففي الحديث عن أبي عبد اهلل  :قال إذا فرغت

من طوافك ف��أت مقام إبراهيم  فصل ركعتين واجعله اماماً واق��رأ
في األول��ى منهما سورة التوحيد قل هو اهلل أحد وفي الثانية قل يا أيها
الكافرون ثم تشهد واحمد اهلل واثن عليه وصل على النبي وآله واسأله ان
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يتقبل منك وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في
أي الساعات شئت عند طلوع الشمس أو عند غروبها وال تؤخرها ساعة

تطوف وتفرغ فصلهما(((.
مكحمكحك حاذا أخرها

ال تبطل العمرة ويجب أداؤه��ا وتصح وما بعدها ولو بعد أيام واذا

نسيها فسعى ثم تذكرها أداها وال يعيد السعي واذا تذكرها وهو في اثناء
السعي قطع السعي وادى الصالة وأكمل السعي من مكان القطع وال يعيد

ال.
من األول حتى لو سعى شوطاً واحدا ً وكذا تفصيل التارك لهما جه ً

وإذا م��ات التارك لهما وج��ب على وليه القضاء عنه واذا نسيها أو

جهلها حتى خ��رج م��ن مكة وج��ب ال��ع��ود وال��ص�لاة ف��ي المسجد وان

لم يستطع يصليها في أي مكان ش��اء واذا أوص��ى متوجها ال��ى مكة أن

يصليهما عنه فاالحتياط ال يترك بانابته.

مكحمكحك حاذا كان يلحق بالصالة وما يحسنها :وهو اذا كان اخطأ

في القراءة

أ -فإن كان في السورة بعد الحمد فيمكن تصحيحها لجواز تركها

للجاهل بها والساهي كما مر في محله

ب -وان كان في ذكر الركوع والسجود وجب أن يكررها حتى اذا لم

تصح التسبيحة الكبرى صحت الصغرى المكررة.

ج -وإن كان في التشهد فيكفي صحة توحيد اهلل بأي لفظ كان من

العربية ومحمد رسول اهلل والصالة عليه وآله كذلك

((( الوسائل ب 71ح 3وب 76ح 3الطواف.
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د -وإن كان بالتسليم فإنه يؤدي بأي لفظ وانه ليس بجزء من الصالة

كما أثبتنا في أحكام الصالة.

هـ -وان كان في سورة الحمد أو بتكبيرة االحرام فان لم يكن قادرا ً
على التعلم لجهله أو آلفة في لسانه صحت صالته.
و -وان كان قادرا ً على التعلم وجب ولو بالتلقين أو قراءة في كتاب
ز -وان ضاق الوقت صل هو واستناب احتياطاً
ح -وان استطاع التصحيح بواسطة االئتمام وجب عقد الجماعة
مكحمكحك حويستحب في هاتين الركعتين قبلها أو بعدهما أن يقول:

اللهم تقبل مني وال تجعله آخ��ر العهد مني الحمد هلل بمحامده كلها
على نعمه كلها حتى ينتهي الحمد الى ما يحب ويرضى اللهم صل على

محمد وآل محمد وتقبل مني وطهر قلبي وزك عملي)
أو يقول :اللهم ارحمني بطاعتي اي��اك وطاعة

رسولك

اللهم

جنبني ان ات��ع��دى ح����دودك واج��ع��ل��ن��ي م��م��ن يحبك وي��ح��ب رس��ول��ك
ومالئكتك وع��ب��ادك الصالحين) ث��م يسجد وي��ق��ول كما ع��ن أب��ي عبد

اهلل  :سجد لك وجهي تعبدا ً ورقا ال إله إال أنت حقاً حقاً األول قبل
كل شيء واالخر بعد كل شيء وها أنا ذا بين يديك ناصيتي بيدك فاغفر
لي فانه ال يغفر الذنب العظيم غيرك فاني مقر بذنوبي على نفسي وال

يدفع الذنب العظيم غيرك.
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 .51فصل واجبات السعي
مكحمكحك حيجب في السعي أمور
األول :البدأ في الصفا والختم بالمروة بأن ينتهي األول بالمروة
والثاني من المروة الى الصفا والثالث الى المروة والرابع الى الصفا

والخامس الى المروة والسادس الى الصفا والسابع ينتهي بالمروة

مكحمكحك حبعض العوام يفهم أن السبعة هي أن كل شوط يبدأ من

الصفا وينتهي بالصفا فيسعى  14شوط حسب مقدار الواجب وطرح الباقي
وثم سعيه

ولو بدأ بالمروة طرح مبتدأه وعد االشواط من الصفا وطرح الزائدة
ولو بدأ من وسط المسافة طرح الذهاب إلى المروة والرجوع الى

الصفا ونوى من الصفا حين يبدأ منها إنه الشوط األول

مكحمكحك حالظاهر أن اللزوم االبتداء من فوق المنحدر من الصفا وال

يلزم أن يعلو على الصخور المكدسة فوق المنحدر المبسوط واما احتياط

بعضهم بمس العقب للصخور المرتفعة فليس له أصل وكذا زعم إلصاق

االصابع في أعلى المروة حين القدوم إليها والعقب عند االنحدار عنها

51سلا تابجاو لصف 345 . .................................................................. 51.

الثاني -استقبال المقصد
مكحمكحك حاذا نزل من الصفا وجب ان يكون صدره مواجهاً للمروة من

اول االنحدار الى الصعود عليها ومع االنحدار من المروة الى الصفا كذلك

مستقبل الصفا وال يجوز االنحراف وان كثر الزحام

ال فالخطوات المنحرفة اذا كانت شديدة
واذا انحرف يميناً أو شما ً
االن��ح��راف غير محسوبة نعم اذا ك��ان الخطوات المنحرفة غير مقربة
للمقصد فال يضر بالسعي مثاله كما في الرسم فانه انتقل في من نقطة أ

إلى ب وكالهما نفس البعد عن الصفا والمروة وأما اذا انتقل من ج إلى د

فال يكتفي النه في انحرافه استقرب من المقصد وهي الصفا

ال اثناء السعي كما ال
مكحمكحك حال يضر االلتفات بوجهه يميناً وشما ً
يشترط ان يكون السير بخط مستقيم فيجوز ان يكون متعرجاً أو ملتوياً

اذا لم ينحرف بمقاديم بدنه عن المقصد ويجوز ان يكون السعي قاعدا ً أو

زاحفاً أو مستلقياً على ظهره بان يكون رجله الى المقصد وال يصح ان
يكون منبطحاً على وجهه لعدم حصول االستقبال
مكحمكحك حيجوز السعي في الطوابق العليا اذ المهم قطع المسافة

ال بين تلي الصفا وال��م��روة وعرضاً بحسب الموجود
مع االستقبال ط��و ً
والمحدود في عهدنا وف��ي الصحيح عن معاوية عن الصادق  قال

انحدر ماشياً وعليك السكينة وال��وق��ار حتى تأتي المنارة أي الضوء
األخضر (ط��رف المسعى فاسع ملئ خطواتك وق��ل بسم اهلل واهلل اكبر
وصلى اهلل على محمد وأه��ل بيته اللهم اغفر وارح��م واع��ف عما تعلم
فإنك انت األعز واألكرم حتى تبلغ المنارة االخر وكان المسعى أوسع مما

هو اليوم ولكن الناس ضيقوه ثم امشي وعليك السكينة والوقار فاصعد

عليها حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا ثم طف

بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة
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 .52مشكلة تغيير المسعى
مكحمكحك حق��ال في الجواهر :حكى جماعة من المؤرخين حصول

التغيير في المسعى في المسجد الحرام وإن ٰهذا الموجود اآلن المسعى
مسجد ومن هنا أشكل الحال على بعض الناس باعتبار عدم اجزاء السعي

في غير ال��وادي الذي سعى فيه الرسول

كما أنه أشكل عليه إلحاق

أحكام المسجد لما دخل فيه منه ولكن العمل المستمر من سائر الناس

في جميع ٰهذه االعصار مقتضى خالفه(((.

أق��ول أم��ا دع��وى تغيير المسعى فالظاهر كفاية السعي بين الصفا

وال��م��روة س��واء ق��دم أو أخ��ر أو توسع أو تضيق وأم��ا دع��وى المسجدية
فاالصل عدمها

مكحمكحك حقال بعضهم أنه إذا حمل الطفل الذي عليه سعي ال يجب

أن يكون مقاديم بدنه الى االمام ويجوز حمله معترضاً حسب المتعارف
نعم ال يصح جعل صدره الى صدر الحامل بحيث يعد سعيه إلى الوراء

وكذا القول بالطواف وهذا ال يخلو من وجه اذا لم يشر إليه في األخبار مع

أنه متعارف

مكحمكحك حالهرولة بين الشمعتين للرجال فقط وال يستحب للنساء بل

ال أو محتمل الحمل فلعله يحرم هرولتها الحتمال االسقاط
لو كانت حام ً
((( الفقه  310 /45عن الجواهر 421 /19
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وان كان راكباً فتحريك العربة مما شابه الهرولة
مكحمكحك حالسعي ركن في الحج والعمرة فان تركه في عمرة حتى

أحرم للحج بطلت عمرته وانقلب حجه افرادياً وان تركه في حج حتى
فات وقته بطل حجه ووج��ب اعادته الحج ٰه��ذا لو كان قد ترك متعمدا ً
كما في الحديث عن الصادق ( :من ترك السعي متعمدا ً فعليه الحج

من قابل)(((.

ال فال يبطل حجه وانما يقضي ان تمكن
واما لو تركه نسياناً أو جه ً
واال فيقضى عنه ففي صحيح ابن عمار عنه ( قال :قلت له رجل نسي
السعي بين الصفا والمروة؟ قال :يعيد ٰذلك قلت فانه ٰذلك حتى خرج؟
قال يرجع فيعيد((().

وابن مسلم عن أحدهما

الصفا والمروة؟ قال يطاف عنه)(((.

(سألته عن رجل نسي أن يطوف بين

مكحمكحك حال يجوز نقصان السعي عن سبعة أش��واط وال زيادته فلو

عمل ثمانية استأنف السعي ولو عمل تسعة حسب واحدا ً وطرح الثمانية
كما في صحيح ابن عمار عن الصادق  :إذا طاف الرجل بين الصفا

والمروة تسعة أش��واط فليسع على واح��د ويطرح ثمانية وإن طاف بين

الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها ويستأنف السعي)

(((

نعم لو زاد أقل من شوط طرحه ،ولو سعى  13شوطاً أكمل واحدا ً

((( الوسائل ب 7ح 2سعي.
((( الوسائل ب 8ح 1و 3سعي.
((( الوسائل ب 8ح 1و 3سعي.
((( الوسائل ب 8ح 1و 3سعي.
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مكحمكحك حأص��ل سن السعي من آث��ار إبراهيم
الصادق ( أن إبراهيم لما خلف إسماعيل بمكة عطش الصبي وكان
وابنه عن اإلم��ام

فيما بين الصفا والمروة فخرجت أمه حتى قامت على الصفا فقالت هل
في ال��وادي من أنيس؟ فلم تجب ثم رجعت إلى الصفا فقالت كذلك

حتى صنعت ٰذلك سبعاً فأجرى اهلل ذلك سنة)(((وعن معاوية عن أبي عبد

اهلل( قال صار السعي بين الصفا والمروة ألن إبراهيم
(((
إبليس فأمر جبرئيل  فشد عليه فهرب منه فجرت به السنة)

عرض له

استحباب السعي
جزء
مكحمكحك حاختلفوا في استحباب السعي في نفسه بدون أن يكون ً
ال نصاً واجماعاً.
من حج أو عمرة بعد ثبوت استحباب الطواف مستق ً
ال
واألقرب استحباب السعي أيضاً مستق ً
ال إلط�لاق اآلي��ة {ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ} وال يخصصه قوله
أو ً

بعدها {ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}
وذيلها {ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}

(((

التقديم والتأخير
مكحمكحك حال يجوز تقديم السعي على الطواف وال على الصالة وإذا

قدمه أو بعضه طاف وصلى وأعاد السعي وأما تقديم السعي على الصالة
ال فقد تقدم وجوب إعادة السعي بعد أداء الصالة.
سهوا ً أو جه ً
((( الوسائل  1ج 1السعي.
((( العلل  432/2على الهرولة.
((( البقرة 157
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 .53فصل :السهو والشك في أشواط السعي:
مكحمكحك حلو شك في عدد األش��واط بين الزوجية والفردية فالتوصل

للعدد يحصل بأدنى تفكر ألنه إن كان متوجهاً إلى المروة فالشوط فردي

وإن كان إلى الصفا فالعدد زوجي

وأم��ا إذا شك بأعم من ٰذل��ك فإن كان الشك بالزيادة بنى على عدم

الزيادة وكل شيء يحصل الظن في جانب منه عمل بالظن.

وأما إذا كان الشك بعد التمام والمفارقة فال اعتبار إال إذا كان كال

طرفي الشك باطل كالشك بين الخمسة والتسعة
فالبد من اإلعادة

وكذا إذا زاد واحدا ً سهوا ً َ ثم شك بين الثمانية والستة
إذا نقص السعي ث��م قصر فعليه دم كما ف��ي صحيح سعيد قلت

ألبي عبد اهلل

رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أش��واط ثم

رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأح��ل ثم ذكر

أنه سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطاً وليرق دماً فقلت دم ماذا؟ قال
بقرة قال  وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستة أشواط فليعد فليبدأ السعي

حتى يكمل سبعة أشواط ثم يرق دم بقرة)(((حكم -وعبد اهلل بن مسكان

((( الوسائل  14ج 1و  2السعي
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قال سألت أبا عبد اهلل عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو
يظن أنها سبعة فذكر بعدما حل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط قال

عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر)

وفرض الدم إنما هو لعدم تأكده التمام مع جرأته بالجماع أو التقصير

وإال وه��ذا مطلق شامل لسعي الحج وسعي العمرة وق��د ثبت أن من
جامع قبل طواف النساء فعليه جمل فيستثنى منه ما سعى بعض األشواط

فعليه بقرة

واألح��وط إن لم يكن أقوى أن الحكم شامل للمتعمد بالجماع قبل

تمام السعي وقبل التقصير
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 :54فصل :المواالة بالسعي
مكحمكحك حلم يرد في الحديث عنوان شرطية المواالة في السعي بل

تدل بعض الروايات على عدم الشرط

كما في صحيح معاوية قلت ألبي عبد اهلل

(الرجل يدخل في

السعي بين الصفا وال��م��روة وق��د دخ��ل وق��ت الصالة أيخفف أو يقطع
ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو حاله حتى يفرغ؟ قال  ال بل يصلي

ثم يعود أوليس كليهما مسجد)(((.

يعني أن في كليهما عملية سجود
وعن ابن فضال عن أبي الحسن (ع)( :سعيت شوطاً واحدا ً ثم طلع
الفجر؟ فقال صل ثم فأتم سعيك)

تأخير السعي
مكحمكحك حيجوز تأخير السعي إلى آخر النهار إذا طاف في النهار

وإلى آخر الليل إذا طاف في أول الليل

ويشكل تأخيره إلى الغد ففي صحيح محمد بن مسلم قال سألت

أحدهما عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟
((( الوسائل  18ج 1و 2السعي
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قال نعم)(((.
(وصحيح بن رزي��ن قال سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر

الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال ال)

الواجب الخامس التقصير
مكحمكحك حإذا أتم في عمرة التمتع األعمال األربعة االحرام ثم الطواف

ثم صالة ركعتي الطواف ثم السعي وجب التقصير من شعره أو أظافيره

ال أو كثيرا ً ويجوز تزيين شعر الرأس وال يجوز حلقه بماكينة نمرة
قلي ً
صفر وال يجوز أن يقارب الزوجة إال بعد التقصير ففي خبر الحلبي عن

الصادق ( قلت له جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت
أهلي ولم أقصر؟ قال  عليك بدنة قال قلت إني لما أردت ٰذلك منها
ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها؟

فقال رحمها اهلل كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شيء((().

مكحمكحك حنية التقصير اجماالً :أقصر لالحالل من احرام عمرة التمتع

وج��وب�اً قربة إل��ى اهلل تعالى وإن ك��ان في العمرة المفردة ( ..من اح��رام
العمرة المفردة).
وإن كان نائباً قاله نيابة عن فالن.
مكحمكحك حاختلفوا في ج��واز الحلق ب��دل التقصير في التحليل من

عمرة التمتع فقال بعض بعدم الجواز وهو المشهور.
وآخرون بالجواز.

وثالث بالجواز قبل ثالثين يجوز وأقل من ٰذلك ال يجوز.
((( الوسائل 2 60و 3الطواف
((( الوسائل ب  3ح 3التقصير.
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ورابع :بان وجب عليه الحلق في الحج كالصرورة وغيرهم يجوز
أقول أوالً :سواء قلنا بالحرمة أو بالجواز فإنه يجزي عن التحليل

وث��ان��ي �اً -ال يجب الحلق ف��ي ال��ح��ج وإن ك��ان ص���رورة وذل���ك الط�لاق
اآلي���ة {ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ}(((.

مع أن كل األصحاب كانوا صرورة وقد أطلق التقصير والحلق وهذا

الحديث شاهد على ذلك :عن علي  إن رسول اهلل

قال( :اللهم

ارح��م المحلقين فقيل ي��ا رس��ول اهلل والمقصرين؟ فقال اللهم ارح��م

المقصرين في الرابعة فالحلق افضل والتقصير يجزي قال اهلل  :لقد

صدق )..فبدأ بالحلق وهو أفضل)(((.

وثالثاً -ان معنى الحلق هو إزالة شعر الرأس بالكامل فلو أزال كل
شعر البدن من حالل كشعر العانة واالبطين.
أو ح��رام كحلق اللحية فال ينافي انه تقصير وليس بحلق وكذلك

حلق بعض شعر ال��رأس وأم��ا الحلق هو إزال��ة شعر ال��رأس باالستئصال
الكامل فهو الحلق الذي لو حرمناه لحرم ٰذلك فلو حلق رأسه من جوانبه
وأبقى وسطه أو حلقه كله بغير استئصال كما لو بقي في طول شعيرة جاز

فمن يوجب ابقاء شعر ال��رأس يكفي ابقاء شعر مقدار نصف ال��رأس فال

يحرم ذلك.

استدل المانع ببعض األحاديث مثل صحيح معاوية عن الصادق

إذا احرم فعقصت شعر رأسك أو بعدته فقد وجب عليك الحلق وليس

((( الفتح .27 /48
((( مستدرك  ،7 /10ودعائم اإلسالم  330 /1والبحار .302 /99
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لك التقصير وأنت لم تفعل فجائز لك التقصير والحلق في الحج وليس

في المتعة إال التقصير.

(((

ورد بأنه مجمل وأن��ه في قبال وج��وب الحلق في الحج للعاقص

والملبد فيحتمل ارادته نفي وجوب الحلق للمتمتع.
ومنه ما دل على التكفير بشاة

مثلروايةأبيبصيرقالسألتأباعبداهللعنالمتمتعأرادأنيقصرفحلق

رأسه؟ قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امر الموس على رأسه حين يريد

أن يحلق)(((.

وهذا يدل على أنه حلق بعد العمرة بالموس بحيث لم يبق مقدار

التقصير أيضاً

وعليه فوجوب الشاة والحال ٰهذه قوي وإن قلنا بعدم وجوب توفير
الشعر وج��واز الحلق وال يجوز االستئصال الشديد بحيث لم يبق في

الرأس مكان التقصير أيضاً.

وأما لو حلق بالماكينة الناعمة في العمرة بحيث تمكن حلقه بالموس

في منى بعد الموقفين فال حرمة وال كفارة.

وأما الحلية من قيد بالحلق فقبل ثالثين.
مكحمكحك حال يجوز التقصير وال يجزي قبل انتهاء السعي فإن فعل

ساهياً أو جاه ً
ال فالشيء عليه ويجب التقصير بعد االنتهاء أيضاً

وإن فعل عمدا ً عالماً فعليه دم كما ثبت في إزال��ة الشعر إنه أحد
محرمات االحرام إذا وقع بغير مواقعه
((( الوسائل ب 1التقصير.
((( الوسائل ب 11ح 1التقصير.
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مكحمكحك حال يشترط االسراع بالتقصير بعد السعي وانما هو موسع في

العمرة التمتعية إلى ما قبل احرام الحج وقبل جماع النساء وفي العمرة
المفردة إلى ما قبل استعمال محرمات االح��رام ومن الحج إلى ما قبل

محرمات االحرام وقبل أعمال مكة.

مكحمكحك حإذاقصرفيعمرةالتمتعحللهكلشيءإالقطعشجرالحرموالصيد

في الحرم.

وإذا قصر في العمرة المفردة حل له كل شيء ما عدى االثنين والنساء
وإذا قصر أو حلق ف��ي ال��ح��ج ح��ل ل��ه م��ا ع��دى ال��ث�لاث والطيب

كما سيأتي.
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 .55أعمال الحج
ال
مكحمكحك حاألعمال التي ذكرناها للحج هي  14عم ً
األول :االحرام :ومحله مكة المكرمة
وزمانه بعد التقصير من العمرة التمتعية وقبل موقف عرفة وأفضله

في ي��وم التروية بعد ص�لاة الظهرين وأفضل األماكن المسجد الحرام

ويجوز تقديمه في ذي القعدة بل حتى في شوال إذا أكمل عمرة التمتع

فيه ولكنه بذلك يتورط بمحرمات االحرام الكثيرة وعليه أن يعصم نفسه
عن ارتكابها.

والحديث يشتمل على الواجب والمستحب مثل صحيح بن عمار عن

أبي عبد اهلل

قال إذا كان يوم التروية إن شاء اهلل فاغتسل ثم البس

ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعيتن
عند مقام إبراهيم  أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل
المكتوبة ثم قل في دب��ر صالتك كما قلت حين احرمت من الشجرة

واحرم بالحج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرمضاء دون الردم
فإذا انتهيت إلى الردم واشرفت على االبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى

تأتي منى(((.

((( الوسائل ب 1ح 1احرام الحج.
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مكحمكحك حبعد االح��رام يجوز له الخروج من مكة إذا لم يفت وقت

الحج أي أن المهم أن يصل في ظهر يوم عرفة إلى عرفة لينوي الوقوف

ويجوز للمحرم بالحج أن يطوف عدة طوافات مستحبة وعليه أن

يعيد التلبية بعد الطواف كما يجوز قبل اح��رام الحج أن يحرم لعمرة

المفردة بعد إكمال عمرة التمتع

وأح���ك���ام االح������رام م���ن ال��ت��ل��ب��ي��ة وث���وب���ي االح������رام وال��م��ح��رم��ات

والمكروهات والمستحبات.

هي نفسها في اح��رام عمرتي التمتع واالف��راد وحج التمتع واالف��راد

ولكل نيته المعلومة.

مكحمكحك حاالحرام من أي موضع من مكة شاء وحدود مكة على عهد

رسول اهلل هي عقبة ذي طوى وعقبة المدينيين.

كما في الخبر أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال :إذا نظر

إلى عراش مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت مكة؟ قال نعم).

مكحمكحك حمن توانا عن االح��رام حتى فات موقف عرفة عمدا ً بطل
حجه فإن لم يحرم فال شيء عليه وعليه الحج بالسنين القادمة وكذا سهوا ً
ال نعم إذا أدرك موقف عرفة االضطراري وهو في ليلة العيد ثم يدرك
وجه ً

موقف المشعر االختياري أو االضطراري صح حجه.

الواجب الثاني :موقف عرفة
مكحمكحك حيجب فيه الوقوف في عرفة من زوال الشمس من يوم عرفة

إلى غروب ليلة العيد

ألي أنواع الحج سواء تمتعياً أو افرادياً أو قرانياً والوقوف هو الحضور

مع اليقظة في شيء من الوقت وأداء النية.
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وهي :أقف في عرفة لحج التمتع من فرض حجة اإلسالم وجوباً قربة

إلى اهلل تعالى

ال فال يقول حجة اإلسالم وإذا كان نائباً قال نيابة
وإذا كان حاجاً قب ً
عن ف�لان وإذا ك��ان الحج اف��رادي�اً ق��ال لحج االف��راد وال��ق��رآن يقول لحج

القرآن وهكذا.

فاقد الوعي
مكحمكحك حلو كان فاقد الوعي كالنائم والمغمى عليه
في حال االحرام أو في موقف عرفة أو المشعر أو الطواف أو الصالة أو السعي
مكحمكحك ححدود عرفة :وهي المواضع الخارجة عنها بحيث ال يصح

الوقوف فيها وهي تورية

ونمرة وفيها مسجد نمرة وهو في بطن عرنة بالنون
إل��ى ذي المجاز وف��ي المأزمين إل��ى أقصى الموقف واالراك هو

قرب نمرة حيث ورد (إن أصحاب االراك الذين ينزلون تحت االراك ال

حج لهم)((( أي أنها خارجة عن عرفة

وعن أبي بصير عن أبي عبد اهلل

أقصى الموقف)(((.

(حد عرفات من المأزمين إلى

مكحمكحك حمن الموقف جبل عرفة وفيه مسجد آدم

وتعرف على حواء حتى سميت عرفة

ولكن الوقوف في سفح الجبل أفضل من عليه
((( الوسائل ب 1ح 3احرام الحج.
((( الوسائل ب 1 /9احرام الحج.

حين حج
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مكحمكحك حال يجب أن يستوعب ال��وق��ت م��ن أول���ه فله أن يصلي

الظهرين في نمرة ثم يدخل الموقف وهو المروي عن ابن عمار عنه ع:

فإذا انتهيت إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر

والعصر بأذان واحد

ثم يتوجه إلى الموقف
مما يدل على الموقف بعد الزوال بساعة أو أكثر بأن يصلي ويتفرغ

من الفرض لئال ينسى ويترك بسبب االنشغاالت واالنتقاالت الكثيرة هناك

كما هو معلوم ولو بتأخر الموقف عن أول الزوال
وبعدها يشتغل باألدعية واألذكار

مكحمكحك حفيكيفيةإدراكالموقفينتفصيلوكالمكثيرفإنهلكلمنموقفعرفة

والمشعر موقف اختياري وآخر اضطراري له من الغروب إلى الفجر.

فاختياريعرفةمنالزوالإلىغروبالشمسمنيومعرفةواالضطراريلهمن

الغروب إلى الفجر

واختياري المشعر من الفجر إلى طلوع الشمس
وله اضطراري ليلي وهو من غروب ليلة العيد إلى الفجر
ونهاري من طلوع الشمس إلى زوال العيد
مكحمكحك حإذا كان
 -1لم يدرك الموقفين ال االختياري وال االضطراري بطل حجه سواء

ال
عمدا ً أو سهوا ً أو جه ً

 -2ادراك الموقفين االختياريين ولو بدقيقة من الوقت أو المرور مع

النية صح حجه وهو أفضل األقسام وال يجوز مخالفته مع االمكان
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مكحمكحك حقلنا بجواز تأخر موقف عرفة عن أول الزوال بمقدار ساعة

أو أكثر وال يجوز الخروج عنها قبل الغروب فإن خرج عمدا ً ولم يرجع

فعليه دم بدنة وإن لم يستطع صام  18يوماً في السفر والحضر

وفي المشعر يجوز التأخر عن دخول المشعر إلى الفجر وال شيء

ال فال يجوز الخروج منه الى ما بعد الفجر حين يبصر
عليه ولو دخل لي ً
االنسان طريقه.
 -3ادراك موقف عرفة االختياري فقط صح حجه وعليه شاة لترك

المشعر وفي الحديث (الحج عرفة)

 -4إدراك المشعر االختياري فقط صح حجه وعليه شاة لترك عرفة
 -5إدراك اضطراري عرفة فقط فقد أدرك الحج للرواية (الحج عرفة)

ولحديث ابن عياض اآلتي

ال فقط صح حجه أيضاً ألن الليلي هو موقف
 -6إدراك المشعر لي ً
اختياري أيضاً كل ما هناك حرمة الخروج قبل الفجر إال اض��ط��رارا ً أو

للنساء ولما سيأتي من حديث

 -7إذا أدرك المشعر بعد الشمس فقط فالحج باطل
 -8إدراك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر صح حجه
 -9اضطراري عرفة مع ليلي المشعر صح حجه
 -10اضطراري عرفة مع نهاري المشعر صح حجه
وبعض ما دل على ٰهذا التفصيل من األحاديث

فعن اب��ن أب��ي عسير عن حماد عن الحلبي سألت أب��ا عبد اهلل

الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات؟
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فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها ثم يفيض

فيدرك الناس بالمشعر قبل أن يفيضوا فال يتم حجه حتى يأتي عرفات من

ليلته ليقف بها)((( وهذا ما يدل على صحة الفرض الثامن

وعن ابن عمار عن أبي عبد اهلل ( من أفاض من عرفات إلى منى

فليرجع وليأت جمعاً وليقف بها وإن ك��ان قد وج��د الناس قد أفاضوا
من جمع)

(((

وه��ذا ما يثبت صحة أكثر الصور وهي في إدراك عرفة االختياري

أو االض��ط��راري يصح إذا أدرك المشعر اختياري أو اض��ط��راري الليلي

أو النهاري

وعن محمد بن فضيل قال سألت أبا الحسن عن الحد الذي إذا أدركه

الرجل أدرك الحج؟ فقال إذا أتى جمعاً والناس في المشعر قبل

وعن ابن عمار عن أبي عبد اهلل (ع) من أفاض من عرفات إلى منى

فليرجع وي��أت جمعا وليقف بها وأن ك��ان قد وج��د الناس قد أفاضوا

عن جمع).

(((

وهذا ما يثبت صحة أكثر أهور وهي في إدراك عرفة االختياري أو

االضطرار يصح إذا أدرك المشعر اختياري أو اضطراري الليلي أو النهاري.
وعن محمد بن فضيل قال سألت أبا الحسن (ع) عن الحد الذي إذا

أدركه الرجل أدرك الحج ؟ فقال إذا أتى جمعاً والناس في المشعر قبل
طلوع الشمس فقد أدرك الحج وال عمرة له وأن لم يأت جمعا حتى تطلع

((( الوسائل  19ج 1وقوف عرفة
((( الوسائل  2/3وقوف المشعر
((( الوسائل  19ج 1وقوف عرفة.
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الشمس فهي عمرة مفردة وال حج له فإن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع

وعليه الحج من قابل)

(((

قرر هذا الحديث الفرض األول الذي لم يدرك الموقفين فبطل الحج

ويتحلل بقلب اإلحرام إلى العمرة ويكملها وكذا يشير إلى الفرض السابع

وبطالن الحج فيه وصدر الحديث يثبت صحة الحج بإدراك المشعر قبل

طلوع الشمس ولو بدون عرفة.

وعن جميل عن أبي عبد اهلل (ع) عن إدراك المشعر الحرام يوم النحر

من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج)(((.

وهذا يصحح الفرض العاشر لما سبق في النص والفتوى من عدم

صحة إدراك نهاري المشعر فقط فرواية جميل تحمل على من أدرك عرفة

أيضاً وهو الفرض العاشر قد نص الحسن العطار عنه بذل وابن عياض
عنه (ع) ..من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك
الحج ومن فاته ذلك فقد فاته الحج فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها
والدليل على ذلك أنه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر ووقف عرفة

فقد أدرك الحج وأجزأ منه من عرفة(((.

((( الوسائل  2 /3وقوف المشعر.
((( الوسائل  3 / 23و  9و  20وقوف المشعر.
((( الوسائل  / 24وقوف المشعر
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 .56فصل مشكلة ثبوت الهالل
مكحمكحك حأن مسألة ع��دم ثبوت الهالل واالخ��ت�لاف ع��ام شامل بين

شعوب وحكومات السنة وكذلك بين علماء الشيعة وشعوبهم.

مع أن هذا الزمان قد انتشر العلم واالنترنيت يعين والدة الهالل لحظة

بلحظة مع ذلك يحصل االختالف الشديد بين المسلمين بثبوت الهالل.

والحل لذلك أنه لو شهد اثنان برؤية الهالل وأيده الخبراء في التوقيت

وجب التصديق وترك الخالف ولو لم يثبت عند الشيعة.
وعلى ذلك لو حصل ريب فال يعتبر به.

وأما لو حصل العلم بالمخالفة وأن موقف عرفة كان في يوم الثامن

وجب إذا ذهب مع الناس إلى منى ان يرجع بعد الظهر إلى عرفة ونوى
الوقوف ولو بالمرور ثم يمر ليال بالمشعر وينوي فيكون قد أدى الواجب

وإذا تبين خطأ الموقفين يقيناً بطل حجة وتحلل بأعمال العمرة.
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 .57فصل الوقوف في عرفات:
مكحمكحك حورد ف��ي ذل��ك فضل كثير منه م��ا ع��ن اختصاص المفيد

(رح) بسنده عن أمير المؤمنين (ع) في أسئلة اليهودي للنبي  :قال

يا محمد ..ألي شيء أمر اهلل الوقوف بعرفات بعد الظهر ؟ فقال النبي 

ألن العصر هي الساعة التي عصى آدم (ع) فيه ربه وفرض اهلل 

على

امتى الوقوف والتضرع والدعاء في أحب المواقع إليه وتكفل لهم بالجنة
والساعة التي ينصرف فيها الناس هي الساعة التي تلقى آدم من ربه
كلمات فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم ثم قال النبي  والذي بعثني

بالحق بشيرا ً ونذيرا ً أن هلل باباً في السماء يقال له الرحمة وب��اب التوبة
وباب الحاجات وباب التفضل وباب اإلحسان وباب الجود وباب الكرم
و باب العفو وال يجتمع بعرفات أحد إال استأهل من اهلل في ذلك الوقت
هذه الخصال.

 ...وهلل رحمة ينزلها على أحد عرفات فإذا انصرفوا أشهد اهلل مالئكته

بعتق أول عرفات من النار وأوج��ب اهلل 

لهم الجنة ون��ادى منادى

انصرفوا مغفورين فقدار ارضيتموني ورضيت عنكم)(((.

((( عن البحا .249 / 99
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 .58فصل آداب في موقف عرفات
مكحمكحك حيستحب في الموقف
 _1الغسل قبل ال��زوال من اليوم التاسع من ذي الحجة وه��و ثابت

إجماعاً ونصا كما عن المدارك.

ويكفي دلي ًال على استحبابه فعل النبي 
عن أبي عبد اهلل  في كيفية الحج النبي(حتى انتهوا من نمرة وهي
فقد ورد في الصحيح

بطن عرفة بحيال االراك ،فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها،

فلما زالت الشمس خرج رسول اهلل (ص وآله) ومعه قريش ،وقد اغتسل

وقطع التلبية)(((.

 -2أن يضرب خباءه بنمرة :لما علمت من فعل النبي (ص وآله) ذلك

حيث ضرب قبته بنمرة ،وكذلك في صحيح معاوية بن عمار عن أبي

عبد اهلل 

قال :فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة ،ونمرة

هي بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة وال يخفى أن نمرة ليست موقفا

وإنما يستحب ضرب الخباء فيها ال الوقوف بل الوقوف فيه غير مجز ألنها

حد ال موقف.

((( الوسائل ج 152 / 8الباب  2من أبواب أقسام الحج.

ً
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 -3الدعاء بما ورد صحيح معاوية عن أبي عبد اهلل 

ق��ال :إذا

غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها( :اللهم إياك صمدت ،وإياك

اعتمدت ،ووجهك أردت ،فأسألك أن تبارك لي في رحلتي ،وأن تقضي

لي حاجتي ،وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني)(((.

 -4أن يقف في عرفات بميسرة الجبل وهو المكان الذي يكون على

يسار القادم من مكة حيث تكون القبلة خلف ظهره ففي الصحيح عن أبي
عبد اهلل  قال :قف في ميسرة الجبل ،فإن رسول اهللوقف بعرفات

في ميسرة الجبل ،فلما وقف جعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون
إلى جانبه فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال :أيها الناس ليس موضع أخفاف

ناقتي الموقف ،ولكن هذا كله موقف ،وأشار بيده إلى الموقف.

 -5الخشوع والتضرع :فعن بشر وبشير ابني غالب األسديين قاال:

وقفنا م��ع أب��ي عبد اهلل الحسين ب��ن علي ب��ن أب��ي طالب 

بعرفة،

فخرج عشية عرفة من فسطاطه في جماعة من أهل بيته وولده وشيعته

ال خاشعاً فجعل يمشي هوناً حتى وقف في ميسرة الجبل
ومواليه ،متذل ً
فاستقبل البيت ورفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين ثم دعا بالدعاء

المعروف بدعاء عرفة والمذكور في آخر هذه الرسالة.

 -6الدعاء لإلخوان وقلع جذور األنانية من القلب .ففي الصحيح عن

إبراهيم بن هاشم ق��ال :رأي��ت عبد اهلل بن جندب في الموقف فلم أرى

موقفاً كان أحسن من موقفه ما زال م��ادا ً يده إلى السماء ودموعه تسيل
على خديه حتى تبلغ األرض ،فلما انصرف الناس ،قلت :يا أبا محمد،
ما رأيت موقفاً قط أحسن من موقفك ؟ قال :واهلل ما دعوت إال إلخواني،

وذلك ألن أبا الحسن موسى بن جعفر 

((( المصدر السابق باب .8

أخبرني ،أنه من دعا ألخيه
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بظهر الغيب نودي من العرش ولك مائة ألف ضعف مثله ،فكرهت أن

أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحدة ال أدري تستجاب أم ال(((؟.

وعن زيد النرسي في أصله ،قال :رأيت معاوية بن وهب البجلي،

في الموقف وه��و قائم يدعو ،فتفقدت دع��اءه فما رأيته يدعو لنفسه

ال من اآلفاق ،يسميهم ويدعو لهم حتى
بحرف واحد ،وسمعته يعد رجا ً

نفر الناس ،فقلت له :يا أبا القاسم أصلحك اهلل ،لقد رأيت منك عجباً
فقال :يا بن أخي ،فما الذي أعجبك مما رأيت مني ؟ فقال :رأيتك ال
تدعو لنفسك ،وأنا أسمعك حتى الساعة فال أدري أي األمرين أعجب ما

أخطأت من حظك في الدعاء لنفسك ،في مثل هذا الموقف ،وعنايتك
وإيثار إخوانك على نفسك ،حتى تدعو لهم في اآلفاق.

فقال :يا بن أخي فال تكثرن تعجبك من ذلك ،إني سمعت موالي

وموالك ومولى كل مؤمن ومؤمنة ،جعفر بن محمد  ،وكان واهلل في

زمانه سيد أهل السماء ،وسيد أهل االرض ،وسيد من مضى منذ خلق اهلل

الدنيا إلى أن تقوم الساعة بعد آبائه رسول اهلل ،وأمير المؤمنين واألئمة

من آبائه صلوات اهلل عليهم ،يقول :وإال صمت أذن��ا معاوية وعميت

عيناه ،وال نالته شفاعة محمد وأمير المؤمنين صلوات اهلل عليهما ،من
دعا ألخيه المؤمن بظهر الغيب ناداه ملك من سماء الدنيا يا عبد اهلل لك
مائة ألف مثل ما سألت ،ون��اداه ملك من السماء الثانية يا عبد اهلل لك

مائتا ألف مثل الذي دعوت ،وكذلك ينادي من كل سماء تضاعف حتى

ينتهي إلى السماء السابعة ،فيناديه ملك يا عبد اهلل لك سبعمائة ألف مثل

الذي دعوت ،فعند ذلك يناديه اهلل عبدي أنا اهلل الواسع الكريم ،الذي ال

تنفذ خزائني ،وال ينقص رحمتي شيء ،بل وسعت رحمتي كل شيء لك
((( الوسائل ج  20 / 10باب .17
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ألف ألف ،مثل الذي دعوت فأي حظ يا بن أخ أكثر من الذي اخترت أنا

لنفسي((( الحديث.

 - 7التصدق :فإن الصدقة في ذلك اليوم وفي ذلك المكان ثوابه

مضاعف أضعافاً كثيرة ،كما أنها سبب من أسباب استجابة الدعاء،
وقبول األعمال ،مع ما فيها من دفع البالء بعد ما أبرم إبراماً.
 - 8أن ي��دع��و ق��ائ��م �اً م����ادا ً ي��دي��ه ك��م��ا س��ب��ق أن ع��رف��ت م��ن فعل
الحسين  ع��ل��ى م��ا رواه ب��ش��ر وب��ش��ي��ر اب��ن��ا غ��ال��ب .وم���ا روي أن

النبيكان واق��ف��اً م����ادا ً ي��دي��ه إل���ى ال��س��م��اء وه���و ي��ل��وذ س��اع��ة بعد
ساعة بسبابته(((.

 - 9الكون على طهارة بل يكره الوقوف بغير طهارة ،ففي الصحيح

عن موسى بن جعفر  حين سئل :هل يصلح أن يقف الرجل بعرفات

على غير وضوء ؟ قال :ال يصلح له إال وهو على وضوء(((.

 -10أن يجمع بين الصالتين الظهر والعصر ب��أذان واح��د وإقامتين

ليتفرغ للدعاء والمسألة.

 -11يستحب لإلمام أن يخطب ويعظ ويحرض الناس على الدعاء

والمسألة واالنقطاع إلى اهلل كما فعل ذلك رسول اهلل (ص وآله).
ال قط.
 - 12أن ال يسأل أحدا ً وال يرد سائ ً

فقد روى الصدوق أن اإلم��ام علي بن الحسين 

سمع يوم عرفة

ال يسأل الناس فقال له( :ويحك أغير اهلل تسأل في هذا اليوم ؟ إنه
سائ ً
((( المسدرك ج 164 / 2باب .16
((( الفقه ج 108 / 44عن قرب اإلسناد .22 /
((( الوسائل ج 28 / 10الباب  20من أبواب إحرام الحج.
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ليرجى لما في بطون الحبالى في هذا اليوم أن يكون سعيداً) وكان أبو

ال(((.
جعفر  إذا كان يوم عرفة ال يرد سائ ً

 - 13حسن الظن باهلل في المغفرة بعرفات عن أبي عبد اهلل  قال:

قلت :أي أهل عرفات أعظم جرماً ؟ قال :المنصرف من عرفات وهو يظن

أن اهلل لم يغفر له(((.

 - 14ال��دع��اء ب��ال��م��أث��ور ع��ن النبيوأهل بيته ك��دع��اء اإلم���ام

الحسين  ودعاء اإلمام زين العابدين  يوم عرفة.

 -15اإلكثار من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل ،وااللتفات

إلى تربص الشيطان وتفويت الفرص عليه وغلق األبواب التي يمكن أن
ينفذ إلينا عبرها مثل كثرة األكل فإنه يثقل عن الدعاء والعبادة ويعكر

صفاء ال��روح وخشوع القلب ،أو المزاح فإنه ما مزح ابن آدم مزحة إال
مج من عقله مجة ،أو كثرة الكالم بغير ذك��ر اهلل تعالى فقد ورد في

الحديث الشريف:

(من كثر كالمه كثر خطؤه ومن كثر خطؤه قل حياؤه ،ومن قل حياؤه

قل ورعه ،ومن قل ورعه مات قلبه ومن مات قلبه دخل النار)(((.

وعن معاوية بن عمار :عن أبي عبد اهلل  قال :إنما تعجل الصالة

وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء ،فإنه يوم دع��اء ومسالة ،ثم تأتي

الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد اهلل وهلله ومجده واثن عليه،
وكبره مائة م��رة ،واحمده مائة مرة وسبحه مائة م��رة ،واق��رأ قل هو اهلل
أحد مائة م��رة ،وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم
((( من ال يحضره الفقيه ج 137 / 2الباب  62من أبواب فضائل الحج.
((( المسدرك ج 165 / 2الباب  17من أبواب إحرام الحج.

((( نهج البالغة الحكمة رقم .349
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دعاء ومسألة وتعوذ باهلل من الشيطان فإن الشيطان لن يذهلك في موقف

قط أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن وإياك أن تشتغل بالنظر
إلى الناس ،وأ ْق ِبلْ ِقبَلَ نفسك وليكن فيما تقول( :اللهم إني عبدك فال
تجعلني من أخيب وفدك وارحم مسيري إليك من الفج العميق) وليكن
فيما تقول( :اللهم رب المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوس��ع علي
من رزقك الحالل وأدرأ عني شر فسقة الجن واإلن��س) ،وتقول( :اللهم

ال تمكر بي وال تخدعني وال تستدرجني) ،وتقول( :اللهم إني أسألك
بحولك وجودك وكرمك وفضلك ومنك يا أسمع السامعين ،ويا أبصر

الناظرين ،وي��ا أس��رع الحاسبين ،وي��ا أرح��م الراحمين أن تصلي على

محمد وآل محمد ،وأن تفعل بي كذا وكذا) ويذكر حاجته.

وليكن فيما تقول وأنت رافع رأسك إلى السماء (اللهم حاجتي إليك

التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني والتي إن منعتنيها لم ينفعني ما

أعطيتني ،أسألك خالص رقبتي من النار) ،وليكن فيما تقول( :اللهم
إني عبدك وملك يدك ناصيتي بيدك وأجلي بعلمك ،أسألك أن توفقني

لما يرضيك عني ،وأن تسلم مني مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم
ودللتها نبيك محمدا ً  ،)وليكن فيما تقول( :اللهم اجعلني ممن

رضيت عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة) ،ويستحب

أن يسأل عشية عرفة العتق من النار كما تستحب الصدقة(((.

وع��ن أب��ي بصير ،ع��ن أب��ي عبد اهلل 

ق��ال :إذا أتيت الموقف

فاستقبل البيت (وسبح اهلل مائة مرة وكبر اهلل مائة مرة) وتقول( :ما شاء اهلل

ال قوة إال باهلل مائة مرة) ،وتقول( :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك

له ،له الملك ،وله الحمد ،يحي ويميت ،ويميت ويحيي ،وهو حي
((( الوسائل :ج 15 / 10باب .14
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ال يموت ،بيده الخير وهو على كل شيء قدير مائة مرة) .ثم تقرأ عشر

آيات من أول سورة البقرة ،ثم تقرأ :قل هو اهلل أحد ثالث مرات ،وتقرأ

آية الكرسي حتى تفرغ منها ثم تقرأ آي السخرة{ :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ} إلى آخره سورة األعراف .54 /7
ثم تقرأ (قل أعوذ برب الفلق) ،و (قل أعوذ برب الناس) حتى تفرغ

منهما ثم تحمد اهلل 

على كل نعمة أنعم عليك ،وتذكر نعمه واحدة

واح��دة ما أحصيت منها ،وتحمده على ما أنعم عليك من أهل ومال،
وتحمد اهلل تعالى على ما ابالك ،وتقول( :اللهم لك الحمد على نعمائك

التي ال تحصى بعدد وال تكافأ بعمل) ،وتحمده بكل آية ذكر فيها الحمد
لنفسه في القرآن وتسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه في القرآن ،وتكبره
بكل تكبير كبر به نفسه في القرآن ،وتهلله بكل تهليل هلل به نفسه في

القرآن ،وتصلي على محمد وآل محمد وتكثر منه و تجتهد فيه وتدعو

اهلل 

بكل اسم سمى به نفسه في القرآن وبكل اسم تحسنه وتدعوه

بأسمائه التي في آخر الحشر((( ،وتقول( :أسألك يا اهلل ،يا رحمن ،بكل

اسم هو لك وأسالك بقوتك وقدرتك وعزتك وبجميع ما أحاط به علمك
ويجمعك وباركانك كلها ،وبحق رسولك صلوات اهلل عليه ،وباسمك

األكبر ،وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقاً عليك أن ال تخيبه،
وباسمك األعظم األعظم األعظم ،الذي من دعاك به كان حقاً عليك أن

((( الحشر { -24 -22 /59ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ}
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ال ترده ،وأن تعطيه ما سأل أن تغفر لي جميع ذنوبي في جميع عملك)،
وتسأل اهلل حاجتك كلها من أمر اآلخرة والدنيا ،ترغب إليه سبعين مرة،

وليكن من دعائك( :اللهم فكني من النار ،وأوسع علي من رزقك الحالل
الطيب ،وادرأ عني شر فسقة الجن واإلنس وشر فسقة العرب والعجم).
فإن نفذ هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى آخره ،وال تمل

من الدعاء والتضرع والمسألة(((.

 .16الدعاء عند غروب الشمس بالمأثور:
مكحمكحك حيستحب الدعاء عند غ��روب الشمس ليوم عرفة بما ورد

عن عبد اهلل بن ميمون ن قال :سمعت ابا عبد اهلل 

يقول :إن رسول

اهللوقف بعرفات ،فلما همت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع ،قال:

«اللهم إني أعوذ بك من الفقر ،ومن تشتت األمر ،ومن شر ما يحدث بالليل

والنهار ،أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك ،وأمسي خوفي مستجيراً بأمانك،

وأمسى ذلي مستجيراً بعزك ،وأمسى وجهي الفاني مستجيراً بوجهك الباقي،
يا خير من سئل ،ويا أجود من أعطى جللني برحمتك ،وألبسني عافيتك،
واصرف عني شر جميع خلقك»(((.

وعن أبي بصير ،عن أبي عبد اهلل (ع) ،قال :إذا غربت الشمس يوم

عرفة ،فقل( :اللهم ال تجعله آخر العهد من هذا الموقف ،وارزقنيه من

قابل أبدا ً ما أبقيتني واقبلني اليوم مفلحاً منجحاً مستجاباً لي ،مرحوماً
مغفورا ً لي بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام
واجعلني اليوم من أكرم وفدك ،وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا ً منهم من

الخير والبركة والرحمة والرضوان والغرفة ،وبارك لي فيما ارجع إليه من
((( الوسائل :ج 17 / 1باب .14
((( الوسائل :ج  3110 /الباب  24من أبواب إحرام الحج ..ح .1 /
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أهل أو مال أو قليل أو كثير ،وبارك لهم في)((( .وعن حماد بن أبي عبد

اهلل (ع) ،قال :كنت قريباً من أبي الحسن موسى (ع) بالموقف ،فلما مت
الشمس أخذ بيده اليسرى بمجامع ثوبه ،ثم قال( :اللهم إني عبدك وابن

عبدك ،إن تعذبني فبأمور قد سلفت مني وأنا بين يديك ،وأن تعف عني

فأهل العفو أنت ،يا أهل العفو ،يا أحق من عفا أغفر لي وألصحابي)،

وحرك دابته(((.

((( الوسائل :ج  3110 /الباب  24من أبواب إحرام الحج ..ح .2 /
((( المستدرك :ج 166 / 10الباب  23من أبواب إحرام الحج ج.1
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 .59فصل :الوقوف بالمشعر الحرام
مكحمكحك حوهو الثالث من أفعال الحج وهو ركن والركن منه مسمى

ال��وق��وف ويسمى بالمزدلفة الزدالف ال��ن��اس إليه م��ن ع��رف��ات أو لقول

جبرئيل 

إلبراهيم الخليل :يا إبراهيم ازدل��ف إلى المشعر الحرام

والكل م���روي((( ويسمى بـ (جمع) لما روي أن��ه إنما سميت المزدلفة

(جمعاً) ألن آدم جمع فيها بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين(((،

وأما تسميته بالمشعر فألنه موضع النسك.

مكحمكحك حنجد المشعر من جهة عرفة المأزمات وهما ميالن يسير

الحاج في ال��وادي بينهما في قدومه من عرفة إل��ى الحياض إل��ى وادي

محسر الذي يقطعه الحجاج إلى منى وإذا ازدحم الناس وزادوا يجوز أن
يقفوا بالمأزمين كل في حديث سماعة

(((

وإذا زادوا في كونهم في منى

يجوز المبيت في وادي محسر كما عنه أيضاً قال قلت ألبي عبد اهلل 

إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال يرتفعون إلى
وادي محسر قلت فإذا كثروا يجمع وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ قال

((( الوسائل ج .38 / 10
((( من ال يحضره الفقيه ج.127 / 2
((( الوسائل ب  9ج 12المشعر.
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يرتفعون إلى المأزمين قلت فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم

كيف يصنعن ؟ فقال يرتفعون إلى الجبل)(((.

مكحمكحك ححكم يجوز الكون في الليل في غير المشعر س��واء في

عرفة أو في منى أو في مكة أو بأي مكان والمهم أن يكون فيه عند الفجر

ال ثم خرج إلى منى ثم
إلى ما يقارب طلوع الشمس فإذا جاء المشعر لي ً
رجع إليه عند الفجر فال شيء عليه وال مخالفة وإنما النهي بالخروج
ال لغير الضعفاء والنساء أنها هو بالخروج ب��دون الرجوع
إل��ى منى لي ً
قبل الفجر.
مكحمكحك حإذا جاء من عرفة فلم يقف بالمشعر ولم ينو الوقوف فيه

ومضى إلى منى فعل حراماً وعليه بدنة إال إذا رجع عند الفجر أو بعده
ووقف فيه إلى ما قبل طلوع الشمس أو إلى الطلوع فال شيء عليه وإن
ال ونوى الوقوف ثم عاد إلى مكانه صح وقوفه ولكنه اتم بترك
وقف قلي ً
الصبر إلى ما بعد افجر وهو واجب أن لم يكن ضعيفاً وعليه فصحيح

علي بن رئاب عن الصادق  قال :من أفاض مع الناس من عرفات فلم
يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا ً أو مستخفاً فعليه بدنة)(((.

الظاهر أنها فيمن لم يقف بمقدار النية أيضاً وصحيح مسمع عن أبي

إبراهيم 

في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أف��اض قبل أن يفيض

ال فال شيء عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر
الناس قال إن كان جاه ً

فعليه دم شاة)(((.

((( الوسائل ب  4 / 9إحرام الحج.
((( الوسائل ب  26المشعر.
((( الوسائل  16المشعر.
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مكحمكحك حمن لم يقف بالمشعر إلى ما بعد الفجر وخرج إلى منى

وج��ب العود إل��ى المشعر حتى بعد طلوع الشمس ليقف فيه الموقف

االضطراري .كما في موثق يونس قال قلت ألبي عبد اهلل  رجل أفاض

من عرفات خمس بالمشعر فلم يقف حتى أتى منى فرمى الجمرة ولم
يعلم حتى ارتفع النهار ؟ قال يرجع إلى المشعر فيقف فيه حتى يرجع

ويرمي الجمرة)(((.

مكحمكحك حيجوز للنساء واألطفال والضعفاء والمرضى ومن يصحبهم

أن ينووا ويقفوا في المشعر في ساعة ثم يخرجون قبل الفجر إلى منى

فيرجموا جمرة العقبة كما في صحيح سعيد األعرج قال قلت ألبي عبد

اهلل 

جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم تريدان تصنع

كما صنع رس��ول اهلل

قلت نعم ق��ال اف��ض بهن حتى تأتي الجمرة

العظمى فيرمين الجمرة فهن لم يكن عليهن ذب��ح فليأتي خ��ذت من

شعورهن ويقصرن من أظافرهن ويمضين إلى مكة في وجوههن)(((.

وأبي بصير عنه (ع) :قال رخص رسول اهلل

للنساء والصبيان أن

يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار وبليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن

خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن).

(((

واآلخر له :رخص رسول اهلل للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع

بليل وأن يرموا الجمرة بليل ف��إذا أرادوا أن ي��زورن البيت وكلوا من

يذبح عنهم).

(((

((( الوسائل ب  21ج 3المشعر.
((( الوسائل ب  7ج  2و 3و 6المشعر.
((( الوسائل ب  7ج  2و 3و 6المشعر.
((( الوسائل ب  7ج  2و 3و 6المشعر.
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مكحمكحك ح(أن رسول اهلل أرسل معهن أسامة)(((.
ومن النص وغيره تعرف ج��واز أن يخر رجل أو اثنان من األقوياء

لصحبة وتعليم ورعاية النساء والضعفاء ويكتفي بالموقف القليل في

الليل كما اكتفى المصحوب .وخالصة ما مر من عن وق��ف في عرفة
ثم مر على المشعر ولم ينو ولم يقف وعبر إلى منى أن ثاب وعاد إلى
المشعر قبل طلوع الشمس فال شيء عليه وأن لم يعد فعليه جزور وأن

ال وعبر من قبل
ال احتياطاً أو وقف قلي ً
عبر المشعر ولم ينو ولم يقف جه ً
ال مع
الفجر بدون عذر وال ضعف فعليه شاة وكذلك من تعمد الخروج لي ً

ال.
العلم بعد النية والوقوف قلي ً

مكحمكحك حالركن في وقوف المشعر هو بعد الفجر فلو صلى صالة

الصبح ونو الوقوف ثم رحل رأساً إلى منى فقد أدى الواجب ،والصبر
إل��ى ما يقارب طلوع الشمس أفضل وه��و ظاهر الجمع بين ال��رواي��ات
كصحيح هشام أب��ي عبد اهلل (ع) :ال تجاوز وادي محسر حتى تطلع
الشمس)((( .ومعلوم أن قطع وادي محسر حتى يجاوزه إلى منى مع ذلك

الجمع الغفير يطول أكثر من ساعة فلو صلى الفريضة ثم أدى نية الوقوف

وهي (أقف في المشعر الحرام لحج التمتع في حجة اإلسالم وجوباً قربة
إلى اهلل تعالى).

وتحرك حتى قطع المشعر ثم قطع وادي محسر كفى ذلك لطلوع

الشمس واسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم 

((( الوسائل ب  7ج  2و 3و 6المشعر.
((( الوسائل  15ج 2و 1و 4و 5المشعر.

أي ساعة أحب
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إليك أن أفيض من الجمع ؟ قال قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب

الساعات إلي قال فإن مكثناً حتى تطلع الشمس ؟ قال ال بأس)(((.

وه���ذا ص��ري��ح بأفضلية ال��ص��ب��ر إل���ى م��ا ق��ب��ل ط��ل��وع ال��ش��م��س فهو

ليس بواجب وجميل بن دراج عن أبي عبد اهلل 

قال ينبغي لإلمام

أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس أن ش��اءوا عجلوا وأن

شاؤا أخروا)(((.

واب��ن عمار عنه (ع) :ثم أف��ض حيث يشرف لك ثبير وت��رى األبل

مواضع أخفافها)..

(((

وإسماعيل قال سمعت أبا الحسن الرضا 

يوم النحر حتى تطلع الشمس)(((.

يقول( :ال ترم الجمرة

وه��ذا يشير إلى مكان الخروج من المشعر بعد الفجر رأت بحيث

يصل إلى العقبة قبل الطلوع.

الواجب الرابع اإلفاضة:
مكحمكحك حذكر في القرآن قوله تعالى {ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ }(((.
((( الوسائل ب 15ح 2و 1و 4و 5المشعر.
((( الوسائل ب 15ح 2و 1و 4و 5المشعر.
((( الوسائل ب 15ح 2و 1و 4و 5المشعر.
((( الوسائل ب 7 / 13رمي الجمار.
((( البقرة .198
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فاإلفاضة إفاضتان األول��ى من عرفات والثانية من المشعر إلى منى

واآلي��ة نزلت :إذ كانت قريش تأنف أن يقفوا بعرفات ويقولون أنا أهل

الحرم وال نقف خارجه وعرفة خارج الحرم.

ك��م��ا ف��ي خ��ب��ر إس��م��اع��ي��ل ع��ن أب���ي ع��ب��د اهلل  ق���ال :ق���ال :أمير

المؤمنين 

في ق��ول تعالى {ﮐ ﮑ  }....وأنما أراد سبحانه

بعض الناس وذل��ك إن قريشاً كانت في الجاهلية تفيض من المشعر
الحرام وال يخرجون إلى عرفات كسائر العرب فأمرهم سبحانه أن يفيضوا

إل��ى منى حيث أف��اض رس��ول اهلل

وأصحابه وه��م في ه��ذا الموضع

الناس على الخصوص ورجعوا عن سنتهم)(((.

الواجب الخامس :رمي جمرة العقبة.
مكحمكحك حأن الحاج الكريم إذا أف��اض من المشعر في ي��وم العيد

األضحى يتوجه إلى أول أعماله في منى إلى جمرة العقبة وهي الكبرى

فيرميها بسبع حصيات وهي أقرب الجمرات الثالث إلى مكة.

ال وإنما يقضيه
مكحمكحك حإذا فات النهار ولم يرم العقبة فال يرم لي ً
في اليوم الثاني كما في صحيح ابن سنان قال سألت أبا عبد اهلل 
عن رجل أف��اض عن جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له ع��ارض فلم
ي��رم حتى غابت الشمس ؟ ق��ال يرمي إذا أصبح مرتين م��رة لما فاته

وأخرى لليوم الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي

لألمس واألخ��رى عند ال���زوال)

(((

((( المستدرك  34 / 10المشعر.
((( الوسائل  1 / 15رمي العقبة.

وه��ذا األم��ر بالتفريق مستحب فيجوز
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أن يرمي العقبة قضاء ثم يرجع للجمرة الصغرى ويرميها وبعدها بدون

فاصل وقت.

مكحمكحك حيجب في الرمي:
ال  -أن تكون الحصى من الحرم ال من خارجه وال من ممتلكات
أو ً

المسجد كما في خبر حنان عن أبي عبد اهلل  يجوز أخذ الحصى من

جميع الحرم إال من المسجد الحرام ومسجد الخيف)(((.

ثانياً  -الرمي بسبع حصيات على كل جمرة في كل مرة.
ثالثاً  -أن يكون رمياً من بعيد وليس وضع ومسح بالجمرة.
ورابعاً  -إن الرمي تباعاً واحدة واحدة وليس يصح رمي المجموعة
ولو رمى أكثر من واحدة صحت واحدة.
وخامساً  -أن يكون الرمي باليد ال باآللة وال بالفم والرأس وغيرها.
وسادساً  -أن يكون رمي العقبة بعد الموقفين وفي يوم العيد.
ورم��ي ال��ث�لاث ف��ي ي��وم  11و 12وإذا تأخر يجب ال��رم��ي ف��ي ي��وم 13

كما سيأتي.

سابعاً_ يجب العلم بإصابة الجمرة عند كل حصاة يرميها ولو شك
باإلصابة أعادها إال إذا كان وسواسياً فال يهتم لشكه كما إذا شك بعد

االنشغال بغيرها فال يهتم لشكه.

ثامناً  -أن تكون الحصى بكرا ً غير مرمية فال يصح الحصا المأخوذ

من عند الجمرة والتي هي مرمية نعم لو زادت عند شخص وألقاها ولم

يرميها يجوز أخذها و االجتزاء برميها وكيف كان فما علم أنها غير مرمية
((( الوسائل  2 / 19الوقوف بالمشعر.
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ج��از استعمالها ورميها وأن شك في رميها إن كانت عالمة على أنها
مرمية مثل ما كانت عند الجمرات تركها وأن لم تكن عالمة يبنى على

عدم رميها.

مكحمكحك حل��و وق��ع��ت الحصى على ش��يء ث��م ط��ف��رت إل��ى الجمرة

فال مانع وك��ذا لو تم وصولها لجمرة بسبب حصيات أق��وى منها من

رماة آخرين.

كما ال مانع من الرمي من فوق الجسور المحدثة.
مكحمكحك حعدد الحصى الذي يصحبه من المشعر احتياطاً أن ال يقل
عن  80حصوة ألن اليوم األول  7ويوم  11يرمي  21حصاة ويوم  12يرمي 21

حصاة وإذا بقي إلى اليوم  13يرمي  21ثم يزيد عشرا ً إذ لعل بعض الرمي

ال يصيب فيجب إعادته وبهذا ال يقصر عنده الحصى على كل حال.

مكحمكحك حالجمرة هو الحائط القائم والظاهر أنه كان قائماً من زمان
رس��ول اهلل فال يكفي رمي األرض التي فيها الحائط كما في رواية

عبد األعلى عن أبي عبد اهلل  قال :قلت :له رجل رمي الجمرة بست

حصيات ووقعت واحدة في الحصى ؟

قال( :يعيد إن شاء من ساعته وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي)(((.
وعليه فإذا انهدم وجب إقامته ليبقى رمز الشيطان قائماً يرمى.
مكحمكحك حبسبب الزحام على الجمرات مما يسبب سحق الضعفاء

جاز النيابة عن النساء واألطفال وضعفاء ومرضى الرجال إذا خافوا ذلك.

مكحمكحك حإذا نسي أو جهل فلم يرم بعض الجمار أو نقص الرمي

وجب قضاؤه حسب الترتيب وأن نفر إلى مكة رجع وقضى الرمي وإن
((( الكافي ب من خالف الرمي.

................................................................... 382رسالة الحج والزيارة المقدسين

رجع إلى أهله سقط عنه كما في صحيح معاوية قلت ألبي عبد اهلل 
رجل نسي رمي الجمار قال يرجع ويرميها قلت فإنه نسيها حتى أتى مكة
قال يرجع فيرمي متفرقاً يفصل بين كل رميتين بساعة قلت فإنه نسى أو
جهل حتى فاته وخرج ؟ قال ليس عليه شيء يعيد)(((وفي خبر قضى في

السنين القادمة وهو األحوط في خبر من تركها متعمدا ً قضى الحج من
قابل وهو األحوط استحباباً.
مكحمكحك حكيفية العود على الناقص وإكمالها بالترتيب فإنه:
أ  -إذا قدم العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى رجع على الوسطى ثم

العقبة فيحصل الترتيب.

ب  -رم��ى بالترتيب ولكنه نقص م��ن بعض ال��ج��م��رات ف��إن من

الثالثة إكمال وال شيء وإن نقص الوسطى إثنتين أو ثالث إكملها أيضاً
وال شيء.
ج  -وإن نقص من الصغرى ثالث حصيات ومن الوسطى كذلك.

أكمل الصغرى سبعاً ثم الوسطى إكمالها كذلك.

د  -وإن نقص من الوسطى أربع أو أكثر عاد فرمى الوسطى سبعا وعاد على

الكبرى بسبع.

هـ  -وإن نقص من كل جمرة أربعاً يعني أنه رماها ثالثاً عاد فرمى
الكل سبعاً سبعاً كما صحيح عمار عن أبي عبد اهلل  في رجل رمى

الجمار فرمى األول��ى بأربع واألخيرتين بسبع وسبع ؟ قال يعود فيرمي

((( الوسائل  3ج 3العود إلى منى.
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األول��ى بثالث و قد فرغ وأن كان رمى األول��ى بثالث ورم��ى األخيرتين

بسبع فليعد ويرمهن بسبع وسبع)(((.

((( الوسائل  4العود إلى المنى.
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 .60فصل مستحبات وآداب الرمي:
مكحمكحك حالمستحبات والمكروهات في الرمي كثيرة ومن أبرزها:
 - 1يستحب كون الرامي على طهارة لحديث أن مسلم سألت أبا

جعفر  عن الجمار :فقال ال ترم الجمار إال وأنت على طهر).
 - 2أن يكون بين الرامي وبين الجمرة إلى خمسة عشر.

 - 3ال��دع��اء كما ف��ي الصحيح ع��ن اإلم���ام الصادق ( :تقول

وال��ح��ص��ى ف��ي ي��دي��ك اللهم ه���ؤالء حصياتي فاحصهن ل��ي وارفعهن

في عملي).

وتقول مع كل حصاة( :اهلل أكبر اللهم ادح��ر عني الشيطان اللهم

ال
ال مقبو ً
تصديقاً بكتابك وعلى سنة نبيك اللهم اجعله حجاً مبرورا ً وعم ً
وسعياً مشكورا ً وذنباً مغفوراً)(((.

هذا الدعاء يعسر أداؤه في ذلك الزحام الشديد فان الشخص القوي قد

ال عن ضعاف الناس.
لم يستطع من إكمال الرمي الحصيات فض ً

وعليه فله أن يكبر مع كل حصاة أو يقول (اللهم أدحر عني الشيطان)

ويكمل بقية الدعاء عند الخروج من الزحام ،ثم قال اإلمام 
((( الوسائل.

(فإذا
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أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل :اللهم بك وثقت وعليك توكلت

فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير).

 - 4ويستحب أن يأخذ الحصى باليسرى والرمي باليمنى ويستحب

استدبار الكعبة في رمي العقبة واستقبال الكعبة في رمي األولى والوسطى.

وإال فيجوز الرمي عن أي وجه ومن فوق.

 - 5أن يتوجه للعقبة في أول مجيئه المزدلفة كتحية في أول دخولها

مثل تحية المسجد في أول دخوله.

ال��واج��ب ال��س��ادس :ال��ذب��ح ل��ه��دي ال��ح��ج ف��ي منى وه��و ال��ث��ان��ي من

أعمال منى.

مكحمكحك حالمعروف بين المسلمين أن تحليل الحيوان غير الجمل هو

بالذبح أي قطع األوداج األربعة المريء والقصبة الهوائية وعرقان محيطان

بهما وتذكية الجمل بالنحر وهو شكه بلبته التي في آخر رقبته.

مكحمكحك حمن بعد رم��ي جمرة العقبة في ثاني أعمال منى في يوم

العيد تزكية إحدى األنعام من جمل أو بقر أو غنم أو معز في النهار دون

الليل إال إذا اضطر التأخير عن النهار وهذا الهدي مخصوص لحج التمتع
كما قلنا في أول تفصيل أنواع الحج فالحج اإلفرادي أنه يحلق بعد الرمي

ويحد من إحرامه والقراني أنه يعقد إحرامه مع الحيوان بدل التلبية.

يجوز تأخير الذبح إلى الحادي عشر أو الثاني عشر وإذا حصل عذر

يجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة وإذا تعذر أو تعسر من جهة الفقراء

وعدم وجدان ما فيه الشروط جاز إبداله بالصوم فيصوم ثالثة أيام في حال

السفر وسبعة إذا رجع كما في اآلي��ات {ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
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ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ
ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ }(((.
مكحمكحك حبحثنا ح��ول ه��ذا الصيام ف��ي ب��اب ال��ص��وم وع��د التعرض

آليات الحج في مقدمات الحج وقلنا أن الثالثة ال تفرق ولكن إذا صام

يوم التروية وعرفة جاز أداء الثالث بعد الثاني أي يؤديه في  14من ذي

الحجة .وأما السبعة فيؤديها في وطنه أو بلد يقيم فيه ويجوز تفرقتها.

مكحمكحك حيجب أن يكون الذبح في منى ولكن قد سبق أنه إذا زاد

الحجاج وقفوا في وادي المحسر كما في خبر سماعة قلت ألبي عبد

اهلل 

(إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال

يرتفعون إلى وادي محسر.((()..

مكحمكحك حإذا حلق قبل الذبح فإن لم يتمكن من الذبح فال بأس يذبح

حين يتمكن قبل الطواف أو بعده.

وإن تمكن م��ن ال��ذب��ح وم��ع ذل��ك حلق قبل ال��ذب��ح ف�لا ب��أس أيضاً
واألحوط أن يستغفر اهلل تعالى لروايات ترتيب المناسك واإلجازة للنسيان
أو الجهل.

مكحمكحك حاألضحية في عيد األضحى لغير الحاج تجزى عن سبعة

نفر بل من سبعين وأما للحاج في منى فال يجزي الواحدة إال عن الحاج

الواحد وإنها فريضته كما أنه ال يجوز العدول إلى الصيام إذا كان غنياً
وتمكن من التضحية.

((( البقرة .196
((( الوسائل ب  11ج 4وقوف عرفة.
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 -40أسنان األنعام األربع اإلبل والبقر والغنم والمعز وأنواعها وهو ما

يسمى باسمه وال يشترط ذات السن العالي.

أحم قيداألبل بالثني وقد قيل هو ماأكملالسنةالخامسة ودخل بالسادسة وأما

بقية األنعام فبعد الرضاعة.

وقد ورد صحيح الحلبي سألت أبا عبد اهلل (ع) ...أما البقر فال يضرك

بأي أسنان ضحيت أما األبل فال يصلح إلى الثني فما فوق(((.

ومحمد بن حمران عنه 

الذبح سواء(((.

قال :في أسنان البقر تبيعها ومنها في

ال وال تسمى بقرة فإن خرجت بمقدار سنة
فالبقرة الرضيعة تسمى عج ً

أو ما يقارب سميت بقرة وأجزأت بالهدى ويقال للبقرة في أول سنتها أو

أقل من سنة عجل ثم يقال تبيع ثم جزع ثم ثنى وهو أكمل السنة الثانية
والثني في المعز هو ما أكمل السنة األولى ودخل الثانية كما في حديث

الفيض عن أبي عبد اهلل  :عن أبي  يقول :الثنية من األبل والثنية

من البقر والثنية من المعز والجزعة من الضأن(((.

وي��ق��ال ب���أن ال��ج��زع م��ن ال��ض��أن ه��و ال���ذي أك��م��ل ال��ش��ه��ر ال��س��ادس

ودخل بالسابع.

مكحمكحك حالظاهر أن��ه ال يجزي عن الهدى غير األنعام األربعة وال

يجزي األسنان الصغيرة بأقل مما ذكر بل األحوط في الغنم أن يكمل سنة

أيضاً :تمام الخلقة والصحة ،كما ال يجزي الحيوان الناقص والمريض
والهزيل والقرن إن كسر الخارج منه صح واجزأ وأن كسر الداخلي منه
((( الوسائل ب  11الذبح.
((( الوسائل ب  11الذبح.
((( الوسائل ب  11الذبح.
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فال يجزي فيجب أن يكون صحيحاً والقرن الداخل هو اللب األبيض فال

يجزي في الواجب لو كان مكسورا ً وهو داخل في قحفة الرأس.

مكحمكحك حالخصي هو الذي ال خصية له و المجبوب هو الذي قطع

خصيته والمرضوض هو الذي رضت أي سحقت خصيته وتيبست وهو

الموجوء أيضاً الظاهر أجزاؤه على كراهة ففي صحيح الحلبي عن أبي
عبد اهلل  قال النعجة من الضأن ان كانت سمينة أفضل من الخصي

من الضأن وق��ال الكبش السمين خير من الخصي ومن األن��ث��ى((( .وابن
ال سميناً للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم
عمار عنه (ع) :اشتري فح ً
تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من
الهدي((( .والتعبير باألفضلية يدفع اللزوم.

مكحمكحك حمشقوق األذن ومثقوبها ال بأس به كما في خبر ابن أبي

نصير عن أحدهما سئل عن األضاحي إذا كانت األذن مشقوقة أو مثقوبة

بسمة فقال ما لم يكن منها مقطوعة فال بأس.

وبالنسبةللعينوالهزالعنالسكونيعنجعفر عنأبيهعنآبائه قال:

قال:رسولاهللاليضحىبالعرجاءبينعرجهاوالبالعوراءبينعورهاوالبالعجفاوال

بالخرفاء (بالخرقاء وال بالجزعاء وال بالعضباء)(((.

والعجفاء الهزيلة والخرفاء بالفاء كبيرة العمر متغيرة من الكبر

والخرقاء بالقاف مشقوقة األذن والجذعاء ساقطة األسنان أو مقطوعة األذن
والعضباء مكسورة القرن وهذه الرواية مبنية على االستحباب والمهم ما

في نهج البالغة قال :ومن تمام األضحية استشراف أذنها وسالمة عينها
((( الوسائل ب  12الذبح.
((( الوسائل ب  12الذبح.
((( الوسائل  3 / 21الذبح.
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فإذا سلمت األذن والعين سلمت األضحية وتمت وإن كانت عضباء القرن

تجر رجليها إلى المنسك(((.

وسئل أبو جعفر 

عن هرمة سقطت ثناياها تجزى في األضحية

فقال ال بأس أن يضحى بها(((.

الهزال
مكحمكحك حورد عن منصور :عن أبي عبد اهلل  وأن اشترى الرجل

هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وأن لم يجده سميناً وإن اشترى هديا
وهو يرى أنه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه وأن اشترى وهو يعلم أنه

مهزول لم يجز عنه(((.

وعن مقدار السمن المجزي شرعاً هو وجود شحم على الكلية فعن
الفضل قال حججت بأهلي سنة فعزت األضاحي فانطلقت فاشتريت
شاتين بغالء فلما التقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما
من الهزال فأتيته فأخبرته بذلك فقال إن كان على كليتيهما شيء من

الشحم اجزأت.

(((

مكحمكحك حإذا علم بعد أن نقد الثمن بالنقيصة والعوار اجزأت فعن

صحيح ابن عمار عن أبي عبد اهلل  في رجل اشترى هدياً فكان به
عوار وغيره ؟ فقال :إن كان قد نقد ثمنه فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد

ثمنه رده واشترى غيره(((.
((( الوسائل ب  21ج 6الذبح.
((( الوسائل  2 / 22الذبح.
((( الوسائل ب  16الذبح.
((( الوسائل ب  16الذبح.
((( الوسائل  / 24الذبح.
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مكحمكحك حكل شك بعد الذبح وبعد فوات محل العمل ال يعتبر يبني

على صحته كما إذا شك بنقصانه أو مرضه أو كونه في منى أو غيرها أو

غير ذلك من الشروط والمهمات كما هي القاعدة في كل مشكوك بعد

فوات المحل.

مكحمكحك حإذا اشترى هدياً فأراد أن يستبدله بأرخص منه أو أسمن أو

بأي سبب كان جاز أن يبيعه بل يجوز أن يعينه للهدي للحج ثم يعرض

ال
عنه ويتاجر به فإن المهم أن يذبح الهدي للحج س��واء ال��ذي عينه أو ً

أو غيره.

مكحمكحك حإذا اشترى هدياً ثم هلك أو سرق أو ضاع فإن كان محرزا ً
له حريصاً في حفظه وبسبب ضعف المحرز أو الزحمة بكثر الناس أو
كثرة السراق أو وعورة الطريق اجزأ عن الهدى وإن انكسر بسبب ذلك
فإنه يجزي أيضاً وإن كان يسبب اإلهمال أو التفريط بالسالمة أو بالحفظ

فعليه أن يذبح هدياً إال إذا علم بذبح الواجد عن المفقود منه فإنه يجتزي

بذلك العلم.

مكحمكحك حإذا فقد الهدي ثم وجد.
كما في رواية أبي نصير قال سألت أبا عبد اهلل (ع) :عن رجل اشترى

كبشاً فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم
وجد األول قال إن كانا جميعاً قائمين فليذبح األول وليبع األخير وإن شاء
ذبحه وإن كان ذبح األخير ذبح األول معه((( .ولكن ذباحة اثنين ال يجب

للعلم بعدم وجوب غير الواحد فالرواية مستحبة.

((( الوسائل ب  32الذبح.
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ال عن صاحبه عرفه إلى نهارالثاني عشر
مكحمكحك حلو وجد هدياً ضا ً
فإن لم يجده ذبحه عن صاحبه إال إذا احتمل أنه ملك البائع وليس للحاج

الواجب عليه هدي فليسلمه لهيئات الضائعات والضاالت.

مكحمكحك حإذا ل��م يتمكن م��ن ال��ه��دي يصوم عنه كما قلنا وإذا لم

يتمكن من الصوم أيضاً لكبره أو مرضه سقط عنه لعدم التكليف أكثر
من المشروع

تقسيم اللحوم
مكحمكحك حورد في اآلية كيفية صرف لحم الهدي قال اهلل تعالى:
{ﮥ} بضم الباء جمع بدنة بالفتحات وهي الناقة
{ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} إذا اخترتموها هدياً للحج.
{ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ} عند النحر في حال كونها.
{ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ} سقطت أعضائها عند التقطيع.
{ﯙ ﯚ} هذا قسم وقسمان للفقير والصديق {ﯛ ﯜ}

الذي ال يسأل الصدقة {ﯝ} الذي يعتريكم ويطالب الصدقة {ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ}

(((

مكحمكحك حإن اآلية المر ذكرها حكم األمر الطبيعي أن الذبيحة يؤكل

بعضها ويطعم بعضها للفقراء ويهدي بعضها لغير السائل.

ولم نتبين أن اآلية في موضع اإللزام بالتقسيم الثالثي ووجوب األكل

واإلطعام بقسمين.

((( الحج .36 / 22
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وأما الروايات ففي مرسلة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اهلل (ع)

قال( :إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم...

(((

ومرسلة أخرى عن أبي جعفر وأبي عبد اهلل  أنهما قاال أن رسول

اهلل أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة فأمر بها رسول اهلل فطبخت

فأكل هو وعلي وحسوا من المرق.

(((

وعن سيف التمار قال قال أبو عبد اهلل ( أن سعيد بن عبد الملك

قدم حاجاً فلقي أبي فقال إني سقت هدياً فكيف أصنع ؟ فقال له أبي

أطعم أهلك ثلثاً وأطعم القانع والمعتر ثلثاً وأطعم المساكين ثلثاً)...

(((

وهكذا عدة روايات بهذا األسلوب ومن القريب جدا ً أنها لدفع الشبهة

بحرمة األكل منها كالكفارة وحرمة إعطاء غير الفقير منها كالصدقات
ال
الواجبة فالمناط هو عدم إسرافها وإنما ال بد من اإلتيان على تمامها أك ً
وإطعاماً وبقاء اللحم يفسده وهو حرام وكيف كان فاألمر لذكر المورد

وليس لتعيين أقسام المصرف.

مكحمكحك حفي النظام الحالي لم تكن للحاج الحرية في الدخول

للذباحة وتقسيم اللحم بل قد يمنع من إخراج اللحم من المذبح لألكل
واإلطعام إال بقيود قد يعجز عنها ولذلك احتاط بعض الفضالء على كل

ال عن حصته المهملة بعد الذبح
حاج أن يبذل شيئاً من المال للفقراء بد ً
وفي خبر ابن عمار (نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم
ذبح ؟ قال  ال بأس قد أجزأ عنه)(((.

((( الوسائل ب  40ج 1و 2و 3الذبح.
((( الوسائل ب  40ج 1و 2و 3الذبح.
((( الوسائل ب  40ج 1و 2و 3الذبح.
((( الوسائل  5 / 39الذبح.
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مكحمكحك حتجوز االستنابة في الذبح اختيارا ً وال يسقط الفرض ما لم
يعمل النائب والنية ينويها كالهما فيقول الحاج وكلتك في شراء وذبح

الهدي عني في حج التمتع وجوباً قربة إلى اهلل تعالى.

ويقول النائب اذبح هذا الهدي عن فالن لحج التمتع.....
مكحمكحك حلو تلف المذبوح أو سرق بعد الذبح فال بأس بل يجوز

بذله كله لكل من رغب فيه نعم يشكل بيعه ألنه واجب النفقه في األكل

أو الهدية أو الصدقة.

آداب الهدي:
مكحمكحك حيستحب في الهدي:
 - 1التعجيل من بعد الرمي وقبل الحلق.
 - 2أن يكون سميناً ينظر في سواد ويبرك في سواد.
 - 3األفضل أنثى البقر واإلبل وذكر الغنم والمعز والغنم مقدم على

كل من حيث النوع

 - 4أن ينحر األبل قائمة ويربط يدها من الخف والركبة ويطعنها من

جهة اليمين.

 - 5يستحب أن يذبح صاحب النسك نسكه بيده وان لم يحسن

الذبح فعليه ان يمسك يد الذابح عند الذبح.
 -6يستحب أن يأكل من الهدي.

 - 7يكره الجاموس من البقر والتيس من المعز ويكره الثور أي

ذكر البقر.

 - 8يكره كل نقيصة أجزناها مثل الخصي ومكسور القرن الظاهر.
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 -9يكره ذبح الذي يربيه نفس الحاج.

 -10يستحب الدعاء :فعن علي بن جعفر  عن أخيه موسى 

ال سميناً فإن
قال سألته عن األضحية ؟ فقال ضح بكبش أملح أقرن فح ً
لم تجد كبشاً سمينا فمن فحولة المعز أو موجوء من الضأن أو المعز فإن

لم تجد فنعجة من الضأن سمينة قال وكان علي 

يقول :ضح بثني

فصاعدا ً واشتر سليم األذنين والعينين واستقبل القبلة وقل حين تريد أن

تذبح :وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفاً مسلماً وما أنا
من المشركين إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ال

شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك اللهم تقبل
مني بسم اهلل الذي ال إله إال هو واهلل أكبر وصلى اهلل على محمد وعلى

أهل بيته :ثم كل وأطعم)

السابع الحلق أو التقصير وهو الثالث من أعمال منى.
مكحمكحك حقد ذكرنا مع أحكام التقصير بعد سعي العمرة عدم وجود

الحلق لتحليل إحرام الحج في منى للضرورة وإنما هو مستحب وتركه

م��ك��روه كما ف��ي صحيح اب��ن عمار ع��ن اب��ي عبد اهلل 

ق��ال :ينبغي

للصرورة أن يحلق وأن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق فإذا لبد
شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير((( .ومن الذيل يتوضح

أن قوله بالصدر (ينبغي) على االستحباب.

مكحمكحك حال م��ان��ع م��ن ح��ص��ول ال��ج��رح ف��ي أث��ن��اء الحلق وإذا قلنا

بوجوب الحلق ولم يفعل وإنما اكتفى بالتقصير كفى للتحليل ولكنه أثم

بترك الحلق .وإذا قلنا بتحريم الحلق كما إذا كان فيه ضرر أو بالنسبة
((( الوسائل ب  7الحلق.
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للمرأة فإن حلق المتضرر أو حلقت المرأة أجزأ عن الواجب ولكنه أثم

بحصول الزيادة وهو الحلق.

مكحمكحك حاألفضل أن يحلق في منى ويدفن شعره فيها وإن رجل قبل

الحلق حلق قبل الطواف وابن ما حصل واستحب نقل شعره إلى المنى.

كخبر أبي بصير عن الصادق 

في زار البيت ولم يحلق رأسه ؟

قال يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء.

(((

مكحمكحك حلو لم يكن له شعر وحلقه قبل اإلح��رام اضطرارا ً أو اتبع
اإلج��ازة الشرعية ولم ينبت ولم يبق شيء إلى يوم منى وقد قلنا بكفاية
التقصير ولكن يستحب أن يمر الموس على رأسه كما في خبر زرارة أن

ال من أهل خراسان قدم حاجاً وكان أقرع الرأس وال يحسن أن يلبي
رج ً
فاستفتى له أبا عبد اهلل  ؟ فأمر أن يلبي عنه ويمر الموس على رأسه
فإن ذلك يجزي عنه)

واألحوط لزوماً عدم كفاية اإلمرار عن التقصير عن بقية الشعر واألظفار.

النية
مكحمكحك حنية التقصير أو الحلق :أقصر (احلق رأس) لإلحالل من

إحرام حجةالتمتع من فرض حجة اإلسالم وجوباً قربة إلى اهلل تعالى وإذا

كان حج أفرادا ً قال (إفراد) وإن كان قراناً قال قرانا

وإن كان حاجاً قبال فال يقول (حجة اإلسالم).
وإن كان نائباً (قال نيابة عن فالن.)...
مكحمكحك حيستحب الدعاء عند الحلق أو التقصير.
((( الوسائل ب  6ج 7الحلق.
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ومنه ما عن معاوية عن أب��ي جعفر 

أن��ه أم��ر الحالق أن يضع

الموس على قرنه األيمن ثم أمره أن يحلق وسمى هو وقال اللهم أعطني

بكل شعرة نورا ً يوم القيامة(((.

مكحمكحك حإذا قصر أو حلق بعد الرمي والذبح حل له كل شيء ما

عدى الطيب فيحل له بعد طواف الزيارة والنساء فتحل بعد طواف النساء.
واألفضل أن ال يغطي رأسه إال بعد الطواف إذا كان في حج تمتع.

وفي حج اإلفراد أو القران يحل له الطيب بالحلق ويبقى حراماً النساء فقط.
مكحمكحك حاختلف الفقهاء أن التحلل يتوقف على كل أعمال منى

أو الحلق فقط أو الرمي والحلق حيث رأينا جواز تأخير الذبح أو عدم

حصوله إلى آخر أي��ام ذي الحجة أو يتوقف على الرمي كما عن أبني
بابويه .واألقرب توقفه وصحة أعمال مكة على الحلق والتقصير حيث مر

علينا صحة الحج مع نسيان الرمي بالمرة أو قضاؤه باأليام المتأخرة هذا

ولكن االحتياط ال يترك بعدم تعمد تأخير الرمي أو الذبح أو الحلق.

 -61الترتيب في أفعال منى وعرفة.
مكحمكحك حالمشهور وج��وب الترتيب في أعمال منى فيرمي جمرة

العقبة ث��م ي��ذب��ح ث��م يحلق .واألق����رب االستحباب وك���راه المخالفة،

والروايات مختلفة والغالب الترتيب فعن معاوية عن أبي عبد اهلل 

(إذا رميت الجمرة فاشتر هديك)(((.

((( الوسائل ب  10حلق.
((( الوسائل ب  39ج 1و 2حلق.
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وع��ن جميل عنه (ع) :تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق وف��ي العقيقة

بالحلق قبل الذبح(((.

وعنه ق��ال سألت أب��ا عبد اهلل 

عن الرجل ي��زور البيت قبل أن

يحلق قال ال ينبغي إال أن يكون ناسياً ثم قال أن رسول اهلل أتاه أناس

يوم النحر فقال بعضهم يا رسول اهلل

إني حلقت قبل أن أذبح وقال

بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي أو يؤخروه إال
قدموه فقال ال حرج.

وعن ابن عمار عنه ع :في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت

فاشترى بمكة ثم ذبح ؟ قال ال بأس قد اجزأ عنه .ومن هذا يتبين جواز
تغيير مكان الذبح عند االضطرار حيث أن هذا المكلف لما تعسر له
العود إلى منى للذباحة اكتفى أن ذبح بمكة ،وهذا لو حقق لفتح علينا

ال جديدا ً وهكذا الروايات وقوله (ال حرج) ظاهر في الرخصة بحيث
تسهي ً

يجوز التقديم و التأخير اختياراً ولذا قد ورد في الدعائم عن الصادق 

ق��ال :ف��إذا صرت إلى منى فانحر هديك واحلق رأس��ك وال يضرك بأي

ذلك بدأت(((.

نعم يشكل تقديم أعمال مكة الخمسة على الرمي أو الحلق.
مكحمكحك حقلنا ب��أن الطيب يحل ب��ط��واف ال��زي��ارة كما ف��ي حديث

المدايني قال  فإذا أردت المتعة في الحج ..فال تزال محرماً حتى تقف

ثم ترمي وتذبح وتغسل ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت فقد أحللت.

وال��زي��ارة معناها ط��واف الزيارة وهي تصدق ب��دون الصالة وإن كان

األحوط تأخير تحليل الطيب لما بعد الصالة واألفضل التأخير إلى أن
((( الوسائل ب  39ج 1و 2حلق.
((( الدعائم  329 / 1حلق.
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يسعى لروايات أخرى مثل صحيح معاوية ثم أخرج إلى الصفا واصعد

عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم آت المروة فأصعد عليها
وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك

فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إال النساء(((.

مكحمكحك حإذا ق��دم أعمال مكة من ط��واف ال��زي��ارة والسعي وط��واف

النساء قبل موقف عرفة كما قلنا بجوازه في حج األفراد والقران وإجازته

اضطرارا ً في حج التمتع فقد حل له كل شيء بالحلق وجاز له الخروج

إلى أهله بعد الرمي في النفر األول أو الثاني.

الثامن و  9و  10و 11و 12من أعمال الحج وهي أعمال مكة الخمسة.
مكحمكحك حيجب كما قلنا بعد الرمي وال��ذب��ح والحلق في منى أن

يأتي إلى مكة ويأتي باألعمال الخمسة وهي طواف الزيارة وصالته ثم

السعي بين الصفا والمروة ويرجع لصحن المسجد الحرام فيؤدي طواف

النساء وصالته.

والواجبات والمستحبات والمكروهات في ذلك كما تقدم في طواف

العمرة وسعيها.

مكحمكحك حم��ن أخ���رت ط���واف ال��ع��م��رة وص�لات��ه ك��م��ا قلنا بالنسبة

للحائض التي لم تطهر قبل موقف عرفة بأنها تسعى بين الصفا والمروة

وتقصر و تتحلل من العمرة ثم تحرم للحج وبعد الموقفين تقدم قضاء

الطواف وصالته ثم تطوف للزيارة وتسعى وتطوف.

فإن التحليل للطيب والنساء ال يحصل لو لم يطف طواف العمرة الفائت.

((( الوسائل ب  4ج  1زيارة البيت.
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مكحمكحك حالعامي ال��ذي ال يعتقد ب��ط��واف النساء إذا استبصر قبل

طواف ال��وداع وجب عليه طواف النساء وصالته وإن طاف طواف الوداع
ثم استبصر .فإن شاء عدل بنية الوداع إلى النساء واجزأ عنه ويستحب أن
يطوف طواف ال��وداع ،وإن شاء أن يطوف طوف النساء وال يعيد الوداع

واألخير هو األحوط هذا سواء انتقل من مكة أم ال زال فيها ،وأما الشيعي

الذي يعتقد بوجوب طواف النساء أو يقلد من يعتقد به فال يجزيه طواف
الوداع عن النساء وال تحل له النساء حتى يطوف أو ينيب إذا لم يستطع

أن يطوف.

مكحمكحك حيجوز على كراهة تأخير أعمال مكة إلى آخر ذي الحجة

ب��ل األح���وط ع��دم تأخيرها إل��ى م��ا بعد الثالث عشر وي��ج��وز تأخيرها

للمفرد وإلقارن كما في صحيح معاوية عن أبي عبد اهلل 

في زيارة

البيت يوم النحر ؟ فقال :زرارة فإن شغلت فال يضرك أن ت��زور البيت
من الغد وال تؤخران تزور من يومك فإنه يكره للمتمع أن يؤخر وموسع

للمفرد أن يؤخره(((.وصحيح منصور عنه ع :ال يبيت المتمتع بمنى حتى

يزور البيت.

(((

واسحاق قال سألت أبا إبراهيم 

عن زيارة البيت قال تؤخر إلى

اليوم الثالث وتعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخره(((.

((( الوسائل ب  1زيارة البيت.
((( الوسائل ب  1زيارة البيت.
((( الوسائل ب  1زيارة البيت.
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والحلبي عن أبي عبد اهلل 

قال :سألته عن رجل نسي أن يزور

البيت حتى أصبح ؟ قال ال بأس إنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق

و لكن ال تقرب النساء والطيب(((.

مكحمكحك حإذا أص��اب ال��م��رأة الحيض ول��م يصبر عليها للطوافين

والصالتين يجب أن تستنيب فيهما وكذا كل من منع من أي عمل من
أعمال الحج فإنه يستنيب.

مكحمكحك حطواف النساء حكمه الوجوب وموضوعه الرجال علىالنساء

وتحليلهن الرجال وموضعه بعد سعي الحج وبعد سعي وتقصير العمرة

ال
المفردة وعليه فال يسقط عن الحاج والمعتمر عمرة مفردة ولو كان طف ً
أو طفلة مرضعة أو شيخ هرم ال يقارب النساء أو مرأة هرمة ال تتزوج وإذا

مات وجب القضاء عنه.

العمل الثالث عشر من أعمال الحج :المبيت في منى والرابع عشر

رمي الجمار الثالث في اليومين أو الثالثة.

مكحمكحك حيجب الكون في منى في ليلة الـ  11والـ  12من ذي الحجة

أما من أول الليل أي من الغروب إلى نصف الليل وأما إذا كان خارجاً
فيجب أن يقدم إلى منى ويبيت من النصف إلى الصباح.
مكحمكحك حإذا لم يتق الصيد أو النساء في حجه فيجب أن يبيت

في ليلة الثالث عشر أيضاً وكذلك إذا تأخر ولم يخرج من منى حتى
ال أو عمدا ً قد تعطل فإنه يجب
صار غروب ليلة  13قهرا ً ألجل الزحام مث ً

المبيت أيضاً.

((( الوسائل ب  1زيارة البيت.
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مكحمكحك حإذا بات في مكة للعبادة من الطواف وغيره فال بأس وإال

فعليه عن كل ليلة دم شاة.

كما في صحيح معاوية عن الصادق 

قال ال تبت ليالي التشريق

إال بمنى فإن بت بغيرها فعليك دم وإن خرجت من أول الليل فال ينتصف

لك الليل وإال وأن��ت بمنى إال أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت

نصف الليل فال يضرك أن تصبح بغيرها قال وسألته عن رجل زار عشياً
فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع

الفجر ؟ قال ليس عليه شيء كان في طاعة اهلل(((.

مكحمكحك حمن الثواب والعبادة الذي يجوز معه أن يبيت في مكة في

ليالي منى أن يبقى في مكة لخدمة الحجاج ولكن عليه أن يذهب نهارا ً
لرمي الجمرات.
مكحمكحك حنية المبيت :أن يقول بعد صالتي المغرب والعشاء أو بعد

نصف الليل إذا كان في أول الليل خارجاً وحضر فيقول :أبيت هذه الليلة
(أو يعين) الليلة فيقول :أبيت ليلة الحادي عشر من ذي الحجة في منى

من فرض حج التمتع حجة اإلس�لام وجوباً قربة إلى اهلل تعالى والليل
أخرى يقول ( ...ليلة الثاني عشر واألخرى يقول ليلة الثالث عشر ولو كان
ال ال يحسن الكالم أو لم يدرك أو مجنوناً قال من تولى أمره (أبيت
طف ً
هذا الطفل أو هذا القاصر هذه الليلة )..وإن كان غير الحج األول فال يقول

(حجة اإلسالم) وإن كان نائباً يقول نيابة عن فالن...

مكحمكحك حإذا توجه إلى مكة للطواف والعبادة ولكنه أخذه النوم قهرا ً
ال وكذا إذا رجع إلى منى ونام
فال شيء عليه ،وكذا إذا نام سهوا ً أو جه ً

في السيارة في طريقه إلى منى وكذا إذا أخذ قهرا ً وأخرج من منى.
((( الكافي ج 4ص 514من بات عن منى.
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مكحمكحك حيجب التيقظ في منى بمقدار النية ثم ينام إذا أراد إلى

الصباح وهذه اليقظة تكون في أول الغروب مع الصالتين أو في نصف

الليل أو آخره ولو لم ينو لفظاً ولكنه يعلم بأنه في منى كفى ذلك عن
النية .ولو جهل ذلك كفى وجوده الفعلي.
مكحمكحك حيجب في اليوم العاشر وهو العيد رمي جمرة العقبة كما

قلنا قبل الذبح والحلق ويجب في يوم الحادي عشر والثاني عشر رمي

الجمرات الثالث الصغرى والوسطى والكبرى على الترتيب وإذا خالف
الترتيب أع��اد بما يحصل معه الترتيب وينفر إل��ى مكة من بعد ظهره
ويسمى النفر األول وإذا لم يستطع الخروج إلى الغروب بسبب الزحام

وغيره وجب المبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الثالث في صبحها وينفر

إلى مكة وال يجب البقاء إلى الظهر ويسمى النفر الثاني.

مكحمكحك حوردت اآلية الكريمة في النفر األول والثاني{ :ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ } أيام منى مضافة إلى أيام عرفة والمشعر (فمن
تعجل في يومين) تعجل في النفر إلى مكة بعد أعمال منى في يومي 11

و{ 12ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ } النساء والصيد فلم يرتكب العصيان بفعلهما

في حجه وأما من ارتكبهما فال يخرج ويتأخر في منى ويجوز أن يتأخر
اختيارا ً أيضاً { ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ }(((.

((( البقرة .203
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 .62فصل المصدود والمحصور
مكحمكحك حالمصدود هو ال��ذي يمنعه عدو من إكمال حجة وعمرته

أو بعض أفعالهما وأنه حبسه بحكم حاكم أو طرد من ممارسة المناسك
وحضورها كما روي في اإلمام الحسين  أنه ذهب إلى الحج والعمرة

فأرسل يزيد ما يزيد على ثالثين نفر يخفون سيوفهم ليقتلوه حتى لو كان

معلقاً بأستار الكعبة فأعرض اإلمام 

عن إكمال الحج وعدل به إلى

عمرة مفردة وخرج إلى كربالء للجهاد لئال يقتل في مكة ويهتك بقتله

حرم اهلل ،وقد صرح اإلمام  لبعض ناقديه على الخروج بذلك.

وكذا النبي

قد صد عن دخول مكة بعدما أحرم فذبح هديه في

مكانه وانصرف والمسلمون إلى المدينة.

مكحمكحك حال��م��راد بالمحصور هو ال��ذي حصره المرض أو الضياع

وم��ا شابه ع��ن الحج أو العمرة أو بعض أفعالهما وق��د يحصل الصد

مع الحصر ،وف��ي صحيح معاوية ق��ال سمعت أب��ا عبد اهلل 

يقول

المحصور غير المصدود وقال المحصور هو المريض والمصدود هو الذي
رده المشركون كما ردوا رسول اهلل ليس من مرض والمصدود تحل له

النساء والمحصور ال تحل له(((.

((( الوسائل ب  1ج 1إحصار.
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وصحيحه اآلخ���ر ع��ن أب���ي ع��ب��د اهلل 
علي  خ��رج معتمرا ً فمرض في الطريق وبلغ

ق���ال :ف���إن الحسين بن

علياً ذل��ك بالمدينة
فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها فقال يا بني ما تشتكي

؟ فقال اشتكي رأسي فدعى علي 

ببدنه فنحرها وحلق رأسه ورده

إلى المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر قلت ارأيت حين برأ من وجعه قبل

أن يخرج إلى العمرة حل له النساء ؟ قال :ال تحل له النساء حتى يطوف

بالبيت وبالصفا وبالمروة قلت فما ب��ال رس��ول

اهلل

حين رج��ع من

الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال ليسا سواء كان النبي

مصدودا ً والحسين  محصورا ً(((.

مكحمكحك حورد في اآلية الكريمة« :واتموا الحج والعمرة هلل فإن أحصرتم

فما استيسر من الهدي وال تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله(((».

من المعروف أن المصدود يذبح في مكانه ويرجع إلى أهله ويحل له

كل شيء والمحصور يرسل الهدي وال يحلق وال يحل حتى يبلغ الهدي
إلى محله في مكة إذا كان في عمرة وإلى منى إذا كان حاجاً ،هذا واما اذا

كان في مستحب فله أن يذبح في مكانه ويحلق أو يقصر ويرجع ألهله

ويحل له النساء.

مكحمكحك حفيما واع���د فلم يفعل ال��واع��د روي ع��ن زرارة ع��ن أبي

جعفر 

قال :المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء

والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً ف��إذا بلغ الهدي أح��ل ه��ذا في
مكانه قلت أرأيت أن ردوا عليه ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد

((( الوسائل ب  1ج 3األحصار.
((( البقرة .196
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أحل فأتى النساء قال فليعد وليس عليه شيء وليمسك اآلن عن النساء

إذا بعث.

(((

((( الوسائل  1ج  5االحصار.
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 .63فصل مراحل الصد والحصر
أو ًال :الصد أو الحصر الكلي:
مكحمكحك حالحصر وال��ص��د إذا ك��ان قبل اإلح����رام ف�لا إش��ك��ال بأنه

ينصرف إلى أهله وال شيء عليه وإن كان لم يحج الحج الواجب فعليه

أن يحج بالمستقبل إن استطاع وليس عليه حج مع التسكع ألنه لم يتركه

بإرادته واختياره وإنما اضطرارا ً أو قهراً.

ثاني ًا المحصور والمصدود الجزئي:
مكحمكحك حالمحصور هو ال��ذي يمنعه المرض من مواصلة أعمال

الحج .والمصدود إن كان الصد والحصر عن بعض األعمال فال يعتبر
حصرا ً وال صدا ً وإنما يكمل ما بقي إن صح اعتباره حجاً أو عمرة:

 - 1مثل أن صد أو حصر عن العمرة واستطاع الحج حج حجة

اإلفراد وأن قدر اإلتيان بالعمرة بعده فقد أتم ما عليه.

 - 2إن صد أو حصر عن الطواف استناب وأتى ببقية األعمال وكذا

عن السعي أو بعضه

 - 3أن صد عن موقف عرفة االختياري وقف االضطراري الليلي.
 - 4وإن صد أو حصر عن موقف المشعر االختياري أبدله اضطراري نهاري.
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 - 5وإن صد أو حصر عن الرمي استناب.
 - 6وإن صد عن الذبح أبدله بالصيام.
 - 7وإن منع أو عجز عن االستنابة بالرمي إلى آخر ذي الحجة سقط.
 - 8وإن صد من أعمال مكة الخمسة بعد أعمال منى يعني طواف

الزيارة والصالة والسعي ومنع من االستنابة فهو مشمول للصد عن كل

األعمال وكذا لو حصر فهو محصور.

 -9وك��ذا الصد أو الحصر عن الموقفين فهو محصور أو مصدود

عن الكل.

 - 10ل��و ص��د ع��ن المبيت ف��ي منى سقط عنه وال يشمل الكفارة

والحصر عنه عليه الكفارة.

 - 11ولو صد عن طواف النساء فأما أن يذبح وتحل له النساء أو يصير

حتى يطوف أو يستنيب للطواف فتحل بال ذبيحه لو أحصر عنه فال تحل
له النساء حتى يطوفه.

لو اجتمع الصد والحصر
مكحمكحك حذبح الهدي في موضعه وسقط عنه القضاء وحلت النساء

مما هو حكم األشعر وهو الصد ،هذا مع االقتران وأما مع التعاقب فسبق
الصد فهو معلوم ،وأما مع تقدم الحصر فإن أرسل الهدي أو ذبح أين ما

وصل وقصر وحل له النساء.

مكحمكحك حلو أح��رم ثم صد أو أحصر ثم علم ببطالن اإلح��رام فهو

كمن صد قبل اإلحرام وال شيء عليه.

مكحمكحك حعن جماعة من الفقهاء أنه لو صد جاز تأخير ذبح الهدي

إلى بلده وفعل النبي

في الحديبية من الذبح في مكان الصد ال يدل
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على لزوم التعيين ،وأما الوقت في الصد عن الحج أو الحصر فال يشترط
أن يكون في يوم النحر لعدم الدليل .نعم في رواي��ة غير معتمدة وهي

مضمرة سماعة ق��ال :سألته عن رجل أحصر في الحج ؟ ق��ال :فليبعث

بهديه إذا ك��ان مع أصحابه إل��ى أن يبلغ الهدي محله ومحله منى في

يوم النحر(((.

مكحمكحك حالذي يبتلى بالصد أو الحصر ال يتحلل راساً وإنما يصبر
ال معتدا ً به باإلفراج وال��ذي يصد أو يحصر عن عمرة
إذا احتمل احتما ً

التمتع فال يعجل العدول لحج األفراد إذا وجب عليه التمتع واألجاز.

مكحمكحك حلو اندفع العدو وال��ص��اد بالمال الممكن دفعه بال حرج

وجب دفعه لو كان في حج أو عمرة واجب ووجب حتى مع الحرج لو

كان الحج مستقرا ً عليه وال يجب لو كان الحج مستحباً عليه أو واجب
قبل ان يستقر اي كان في اول سنة االستطاعة.

((( الفقه  225 / 46عن التهذيب  423 / 5ب  26من زيادات فقه الحج .116
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 .64زيارة الكعبة و وداعها:
مكحمكحك حقبل وداع الكعبة الشريف يستحب الدخول فيها إن أمكن

ويستحب الغسل قبل دخولها ويقول (اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك

وقد قلت ومن دخله كان آمناً فأعذني من عذابك وأجرني من سخطك).

ثم صل ركعتين على الرخامة الحمراء التي كان عليها ميالد أمير

المؤمنين (ع) والصق صدرك في االسطوانة وقل:

(ي��ا واح��د ي��ا أح��د ي��ا ماجد ي��ا قريب ي��ا بعيد ي��ا عزيز ي��ا حكيم ال

تذرني فردا ً وأنت خير الوارثين وهب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء).
ثم الصالة ركعتين علىالرخامة الحمراء األول��ى الحمد والسجدة وفي
الثانية الحمد وع��دد من أي��ات السجدة ثم الصالة في زواي��ا البيت كل

زاوية ركعتين.

وتقول «اللهم من تهيأ وتعبأ وأع��د وأستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء

رفده وجائزته ونوافله وفواضله فإليك يا سيدي تهيئتي وتعبئتي وإع��دادي

واستعدادي ،رجاء رفدك ونوافلك وجوائزك ،فال تخيب اليوم رجائي ،يا من
ال يخيب عنه سائل وال ينقصه ٌ
نائل ،فأني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ،وال

شفاعة مخلوق رجوته ،ولكن أتيتك مقراً بالظلم واإلساءة على نفسي ،فإنه ال

حجة لي وال عذر ،فأسألك يا من هو كذلك ،أن تصلي على محمد وآل محمد،

وأن تعطيني مسألتي ،وتقيلني عثرتي ،وتقبلني برغبتي ،وال تردني مجبوهاً
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ممنوعاً وال خائباً ،يا عظيم يا عظيم ،أرجوك للعظيم ،أسألك يا عظيم ،أن تغفر

لي الذنب العظيم ،ال إله إال أنت».

مكحمكحك حالسجود في جوف الكعبة ،أن تقول في سجودك ما قاله

اإلمام الصادق  وهو:

بك إال ِح َ
غض َ
يجير من عذابك إال رحم ُت َك ،وال ي ُنجي
«ال ير ُد َ
لمك ،وال ُ

التضرع َ
أموات
إليك ،ف َهب لي يا إلهي فرجاً بالقُدرة التي بها تحيي
َمنك إال
َ
ُ

لدعائي
العباد ،وبها
تستجيب ُ
تنشر َم َ
يت البالد ،وال تُهلكني يا إلهي َح َّتى َ
ُ
وتُعرفني اإلجاب َة ،الل ّهم ارزقني العافية إلى ُمنتهى أجلي ،وال ت ِ
ُشم ْت بي َعدوي

يض ُعني إن
إن وضعتنيَ ،و َمن ذا الذي َ
وال تمكنه من ُع ُنقيَ ،من ذا الذي يرفعني ْ

وإن أهلكتني فمن الذي يعرض لك في عبدك ويسألك في أمره ،فقد
رفعتنيْ ،

ظلم ،وال في نقمتك َعجلة ،أنما ي َع ُ
جل
ُ
علمت يا إلهي أنه ليس في حكمك ٌ
ُ
ُ
تعاليت يا إلهي عن ذلك،
الضعيف ،وقد
ويحتاج إلى الظلم
الفوت
يخاف
َمن
َ
َ
ُ

َ
لنتقمتك ن ََصباً ،وأمهلني ونَفسي ،وأقلني
إلهي فال تجعلني للبالء َغ َرضاً ،وال
يدي في نَحري ،وال ت َتبعني بال ًء على إثر ٍ
بالء ،فقد تَرى َضعفي
َعثرتي ،وال تَرد َّ
َ
ْ
إليك ،ووحشَ تي من الناس وأنسى بك ،وأعو ُذ َ
وت ََض ُرعي َ
فأعذني
بك اليو َم

وأؤمن َ
َّ
بك فاكفني واستهديك
وأتوك ُل عليك فاكفني
وأستجير بك فأجرني،
َ
ُ

َ
واسترزقك من
فإغفر لي
تعلم
فاهدني واسترحمك فارحمني وأستغفرك مما ُ
ْ
فضلك الواسع فارزقني وال َ
َ
حول وال قو َة إال باهلل الع َّلي العظيم».
هذا الدعاء يقرأ في حال السجود وأن شق عليه قرأه في حال الجلوس

وإن منع من دخول الكعبة قرأه في المسجد الحرام برجاء المطلوبية.
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وداع مكة المكرمة والخروج منها:
مكحمكحك حإن مستحبات وداع مكة والكعبة الشريفة كثيرة ولكننا

نقتصر على البعض منها:

 - 1إذا أراد الحاج ال��خ��روج إل��ى أهله ،فال يخرج حتى يشتري

كميات من التمر ويتصدق به على الفقراء ،ويعطيهم قبضة قبضة،

فيكون ذلك كفارة لما كان منه في ألحرم ،أو حال إحرامه لما عمل في

الحج غفلة من حك أو سقوط قملة أو نحو ذلك.

 - 2يستحب أن يعزم على العود والطلب من اهلل تعالى أن يرجعه

إلى مكة ،فإن ذلك يزيد في العمر إن شاء اهلل.

 - 3الطواف سبعة أشواط حول الكعبة الشريفة وهذا يسمى طواف

الوداع والعامة توجبه ألنهم لم يطوفوا طواف النساء ،ويعمل ما قلناه من

استالم الركن اليماني واإلشارة للحجر األسود في كل شوط.

والدعاء عند المستجار بما شاء لنفسه ،ثم يلصق بطنه ،ثم يحمد اهلل

ويثنى عليه ،ويصلي على النبي محمد وآله.

صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك،
ويقول( :اللهم
ِّ
وحبيبك ونجيك ،وخيرتك من خلقك ،واللهم كما بلغ رساالتك،
وجاهد في سبيلك ،وصدع بأمرك وأوذي فيك ،وفي جنبك حتى أتاه

اليقين ،الهمم إقلبني منجحاً مفلحاً مستجاباً لي ،بأفضل ما يرجع به
ِ
ِ ِ
سعني أن
والرضوان والعافية ،فيما يَ ُ
أح ُد من وفدك م َن المغفرة والبركة ُ
ِ
من عبَ َ
دك وتَزيدني َعليه،
اطلب أن تُعطيني مثلَ الذي أعطيته أفضل َ
َ
ك ،اللهم إني عب ُد َك وأبن ع ِ
ِ
العهد ِمن ِ
بيت َ
بدك وأبن
آخر
اللهم ال تجعله
ُ َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
حر َمك
وسيرتني في
أمتكَ ،حملتني على
بالدك َحتى أدخلتني َ
دابتكَّ ،
وأمنَك ،وقد كا َن في حسن ظني َ
غفرت
كنت
فإن
بك أن
تغفر لي ذُنوبي ْ
َ
ُ
َ
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كنت لم
وإن
عني رضى وقربني إليك زلفى وال تُباعدنيْ ،
َ
ذنوبي فإرض ِّ
َ
بيتك داري ،فهذا أوان
تغفر لي فمن اآلن فاغفْر لي قبلَ أن تنأى َعن
ْ
�ت لي غير راغ� ٍ
َ
بيتك وال
�ب َعنك وال عن
إنصرافي ،وإن
كنت قد أذن� َ
َ
ٍ
ستبدل َ
يدي و َعن َخلفي وعن يميني
ُم
من بَين َّ
بك وال به ،اللَّهم إحفظني ْ
ِ
وعن ِشمالي حتى تُبلغني ِ
ِ
عبادك
فأكفني َمؤنة
أهلي ،فإذا ابلَّغتني أهلي
فإنك ولي ذلك من ِ
ك ِ
خلق َ
َ
ومني).
وعيالي
 - 10ثم يأتي إلى زمز ويشرب منها ،وال يصب على رأسه ثم قول

(آئبون تائبون عابدون ،لربنا حامدون ،إلى ربنا منقلبون راغبون ،إلى

ربنا راجعون إن شاء اهلل).

 - 11ثم يأتي المقام الشريف (مقام إبراهيم خليل  )ويصلي

خلفه ركعتين.

 - 12ثم يأتي الملتزم ،ويكشف عن بطنه ويقف عليه بمقدار الطواف

سبعة أشواط أو ثمانية.

 - 13ثم يأتي الحجر األسود ،ويلمسه ،ويمسحه بيده ثم يمسحها

بوجهه وان لم يستطع فليشر إليه.

 - 14ثم يأتي إلى باب البيت ،ويضع يديه عليها و يقول (المسكين

على بابك فتصدق عليه بالجنة).

ال عند باب المسجد.
 - 15السجود طوي ً
 - 16ثم يقوم قائماً على قدميه ،ويستقبل القبلة الشريف ويقول:
(اللهم أني أنقلب على ال إله إال اهلل).
 - 17ثم يخرج من باب الحناطين وهي اآلن مجهولة لدينا لذهابها

بتغيير البناء.
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مكحمكحك حوداع الحائض والنفساء أما الحائض والنفساء فأنهن يودعن

بدون طواف وال يجوز لهن دخول المسجد الشريف ويستحب لهن قراءة

بعض األدعية السابقة المناسبة للوداع.

وأما المستحاضة فإنها تعمل عمل االستحاضة و تطوف طواف الوداع

إذا كانت تطمئن من عدم التلويث للمسجد الشريف أما إذا كانت تلوث

المكان الشريف فتودع من الباب .سبحان ربك رب العزة عما يصفون

والسالم علىالمرسلين والحمد هلل رب العالمين.
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 .65اآلثار النبوية في مكة المكرمة.
مكحمكحك حهناك آث��ار عظيمة يستحب للحجاج الكرام أن يتعرفوا

عليها ويدروها ويخبروا أهلها عنها.

االول :منها جبل أبي قبيس
قيل ه��و أعلى جبل م��ن الجبال المحيطة بمكة م��ن جهة الشرق

وله قمتان يزورها المؤمنون ألنهم يعظمون آث��ار

األنبياء 

بخالف

المخالفين فأنهم يطمونها ويمنعون من الزيارة والتعرف عليها وإحدى
القمتين تسمى مكان الحجر واألخ��رى مكان شق القمر حيث وقعت

للنبي

حيث سأل الكفار إياه ذلك فاستجاب لهم ودعى النبي وشق

القمر فتمادوا بغيهم ولم يؤمنوا له والشق موجود حتى اآلن كما قيل عن

بعض الخبراء والصاعدين إلى القمر.

الثاني -جبل النور.
مكحمكحك حهو كائن في الشمال الغربي وعليه قبة صغيرة قد هدموها

بأمر القانون الوهابي كما شمل كل آثار الرسول هذا الجبل وفيه الغار

الذي كان يتعبد به قبل النبوة وفيه نزلت أول آية {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ }.

وأنه اعتزل به حين تأخر عنه الوحي حيث عيره الكفار مع المنافقين

من أصحابه بأن اهلل قد قالك وانقطع عنك الوحي.
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فتوجه لهذا الغار فنزل عليه {ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ} {ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ}.

الثالث :شهداء فخ:
مكحمكحك ح(فخ) تقع قريبة من مكة وفيها قتل نحو مائة نفر من ذرية

فاطمة 

على أيدي عمال موسى الهادي العباسي ،وفي كتاب الكنى

واأللقاب عن اإلمام الجواد  قال :لم يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم

من (فخ) ولقد أشار دعبل الخزاعي إلى ذلك في قصيدته:
ٌ
ق���ب���ور ب���ك���وف���ان وأخ������رى بطيبة

َ ّ
����خ ن���ال���ه���ا ص���ل���وات
وأخ�������رى ب����ف ٍ

وقال صاحب مجمع البحرين ما نصه( :في الحديث [تجرد الصبيان

من فخ] هو بفتح أوله وتشديد ثانيه :بئر عميق من مكة على نحو من
فرسخ ،وذلك رخصة لمن حج على طريق المدينة ...ويوم فخ كان أبو

عبد اهلل الحسين بن علي بن الحسن ابن عم اإلمام موسى الكاظم 

دعا إلى نفسه ،وقد قال موسى بن جعفر حين ودع��ه :يا بن العم إنك

مقتول فأجد الضراب فإن القوم فساق فقتل بفخ كما أخبر به (ع)(((.

الرابع :مكان مولد الرسول :
مكحمكحك حكانت والدة ال��رس��ول (ص وآل���ه) بمكة ع��ام الفيل على

شعب أبي طالب في الدار التي
المشهور ،أي قبل البعثة بأربعين سنة في ْ

اشتراها محمد بن يوسف ،أخو الحجاج من عقيل بن أبي طالب 
تعالى ،ث��م صيرتها ال��خ��ي��زران أم الرشيد مسجدا ً يصلي فيه الناس

((( مجمع البحرين :ج  438 / 2فخخ.
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ويزورونه ويتبركون به((( وهو اآلن ال أثر له ،وقيل :هو اآلن قد أقيمت

مكانه مكتبة معروفة بمكتبة مكة المكرمة.

ِ
الخامس :ش ْعب أبي طالب (ع):

مكحمكحك حهو المكان ال��ذي دخله بنو هاشم ومعهم بنو المطلب

بن عبد مناف باستثناء أبي لهب  -أخزاه اهلل  -واستمروا فيه إلى السنة

العاشرة ،وق��د حاصرتهم قريش فيه ووضعت عليهم الرقباء حتى ال
يأتيهم أحد بطعام ،وكانوا ينفقون من أموال خديجة (رضوان اهلل عليها)

وأب��ي طالب 

حتى نفدت ،واضطروا إلى أن يقتاتوا ب��ورق الشجر

وك��ان صبيتهم يتصايحون من الجوع ،ويسمعهم المشركون من وراء

الشعب ويتذاكرون ذلك فيما بينهم ،فبعضهم يفرح ،وبعضهم يتذمر من
ْ
ِ
(الش ْعب) إال في موسم
ذلك ،ولم يكونوا يجسرون على الخروج من
العمرة في رجب ،وموسم الحج من ذي الحجة فكانوا يشترون بعض

حاجياتهم الضرورة ج��دا ً ضمن ظ��روف صعبة ج��دا ً حيث أن المشركين
ال ويطمعونه بمبالغ خيالية ثمناً لسلعته
كانوا يلتقون بكل من يقدم مكة أو ً
شريطة أن ال يبيعها للمسلمين وك��ان أبو لهب هو رائدهم في ذل��ك...

يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رس��ول اهلل (ص)((( ،واستمرت هذه

المحنة سنتين أو ثالثاً ،وكان علي أمير المؤمنين 

أثناءها يأتيهم

بالطعام س��را ً من مكة من حيث يمكن ،ول��و أنهم ظفروا به لم يبقوا

عليه كما يقول اإلسكافي وغيره((( وقد مر أن ميالد الرسول كان

في ِ
الش ْعب.

((( مجمع البحرين :ج  438 / 2فخخ.
((( البداية والنهاية :ج .84 / 3
((( شرح النهج البن أبي الحديد المعتزلي.
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الخ ْي ِ
ف:
السادس :مسجد َ

مكحمكحك حالخيف بفتح الخاء :هو ما إنحدر من غلظ الجبل وارتفع

عن مسيل الماء ،أي المنطقة المتوسطة بين األرض والجبل ،ومنه سمي
مسجد الخيف ألنه بنى في خيف الجبل ومكانه (منى) القريبة من مكة

وكان مسج ُد رسول اهللعلى عهده عند المنارة التي في وسط المسجد
وفوقها إلى القبلة نحوا ً من ثالثين ذراع�اً وعن يمينها ويسارها وخلفها
نحوا ً من ذلك ،وروي أنه صلى فيه ألف نبي((( ،وقد ذكرنا بعض أعماله

عند الحديث عن آداب منى فراجع.

المعلاّ:
السابع :مقبرة ُ
الحجون ُ -

مكحمكحك حوهي أشرف مقبرة بعد البقيع ،وكانت محل تردد النبي

األعظموفيها دفن عبد المطلب وعبد مناف ج� ّ�دا النبي (ص وآله)
وفيها مدفن أب��ي طالب عم الرسولووالد أمير المؤمنين ،ومدفن

زوجة النبيخديجة أم المؤمنين ووال��دة فاطمة الزهراء  ،ولهذا

ينبغي علىالمؤمنين أن ال يغفلوا عن زيارتها وإال َُّع��د ذلك ضرباً من
العقوق .ولسنا بحاجة إلى تعداد مفاخر هذه الزوجة العظيمة التي آمنت
برسول اهلل (ص وآل��ه) حين كفر به الناس وصدقته حين كذبه الناس،

وأعطته بل وأغنته حين حرمه الناس ،ولقد بكى رسول اهلللفراقها

بكاء مرا ً وقال حين قيل له :أتبكي وقد أبدلك اهلل خيرا ً منها قال :ال واهلل
ً
ما ب ُ ِّدلت خيرا ً منها ..وكذلك األمر بالنسبة لشيخ األباطح أبي طالب (ع)
الذي تحدى قريشاً وقال مخاطباً رسول اهلل  ومطمئناً:
واهلل ل���ن ي��ص��ل��وا إل���ي���ك بجمعهم
ُ َّ
َ
ح��ت��ى أ َوس�������د ف���ي ال���ت���راب دفينا
((( الكافي :ج.519 / 4
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وك��ان موتهما متقارباً فأبو طالب مات في السابع من شهر رمضان
وخديجة ماتت في العاشر منه من نفس العام حتى سمي ذلك العام (بعام

الحزن) ،ولهذا فزيارتهما وزيارة جدي رسول اهلل يعتبر أدنى درجات

المواساة لرسول اهلل  الذي حقه علينا كبير.

66ركملا ةكم يف تارايزلا لصف 419 .......................................................66.

 .66فصل الزيارات في مكة المكرمة
« -1زيارة عبد مناف ج ِّد النبي»
«السالم عليك أيها السيد النبيل ،السالم عليك أيها الغصن المثمر من

شجرة إبراهيم الخليل ،السالم عليك يا جد خير الورى ،السالم عليك يا ابن

األنبياء األصفياء ،السالم عليك يا ابن األوصياء األولياء ،السالم عليك يا سيد

الحرم السالم عليك يا وارث مقام إبراهيم ،السالم عليك يا صاحب بيت اهلل

العظيم ،السالم عليك وعلى آبائك وأبنائك الطاهرين ورحمة اهلل وبركاته».

« -2زيارة عبد المطلب جد النبي»
«السالم عليك يا سيد البطحاء ،السالم عليك يا من ناداه هاتف الغيب

بأكرم نداء ،السالم عليك يا ابن إبراهيم الخليل ،السالم عليك يا وارث الذبيح
إسماعيل ،السالم عليك يا من أهلك اهلل بدعائه أصحاب الفيل ،وجعل كيدهم

في تضليل وأرس��ل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم
كعصف مأكول ،السالم عليك يا من تضرع في حاجاته إلى اهلل وتوسل في دعائه

بنور رسول اهلل ،السالم عليك يا من استجاب اهلل دعاءه ،ونودي في الكعبة

َ
الفيل إكراماً وإعظاماً له ،السالم عليك
جد اهلل
وأس َ
و ُبشِّ ر باإلجابة في دعائهْ ،
أنبع ا ُ
هلل له الماء حتى شرب وارتوى في األرض القفراء ،السالم عليك
يا من َ
يا بن الذبيح وأبا الذبيح ،السالم عليك يا ساقي الحجيج وحافر زمزم ،السالم
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عليك يا من جعل اهلل من نسله سيد المرسلين وخير أهل السموات واألرضين،

السالم عليك يا من طاف حول الكعبة وجعله سبعة أشواط ،السالم عليك يا
من رأى في المنام سلسلة النور وعلم أنه من أهل الجنة ،السالم عليك يا شيبة

الحمد ،السالم عليك وعلى آبائك وأجدادك وأبنائك الطاهرين جميعاً ورحمة
اهلل وبركاته».

« -4زيارة أبي طالب عم النبي»
«السالم عليك يا سيد البطحاء وابن رئيسها ،السالم عليك يا وارث الكعبة

َ
كافل الرسول وناصر َه ،السالم عليك يا َع َّم
بعد تأسيسها ،السالم عليك يا
الذاب
المصطفى وأبا المرتضى ،السالم عليك يا بيضة البلد ،السالم عليك أيها
ُّ
ُ
والباذل نفسه في نصرة سيد المرسلين ،السالم عليك وعلى ولدك
عن الدين

أمير المؤمنين ورحمة اهلل وبركاته».

« -5زيارة أم النبي آمنة بنت وهب»
«السالم عليك أيتها الطاهرة المطهرة ،السالم عليك يا من خصها اهلل

بأعلى الشرف ،السالم عليك يا من سطع من جبينها نور سيد األنبياء فأضاءت

به األرض والسماء ،السالم عليك يا من نزلت ألجلها المالئكة ُ
وضربَ ْت لها

ُح ُج ُب الجنة ،السالم عليك يا من نزلت لخدمتها الحور العين ،وسقينها من
شراب الجنة وبَشَّ ْرنَها بوالدة خير األنبياء ،السالم عليك يا أم رسول اهلل ،السالم

عليك يا أم حبيب اهلل ،فهنيئاً لك بما آتاك اهلل من فضل ،والسالم عليك وعلى

رسول اهلل  ورحمة اهلل وبركاته».
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« -6زيارة السيدة خديجة  أم المؤمنين»
«السالم عليك يا أم المؤمنين ،السالم عليك يا زوجة سيد المرسلين،

السالم عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ،السالم عليك يا أول

المؤمنات ،السالم عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد األنبياء ،ونصرته ما

استطاعت ودافعت عنه األعداء ،السالم عليك يا من سلم عليها جبرئيل وبلغها

السالم من اهلل الجليل ،فهنيئاً لك ما أوالك اهلل من فضل والسالم عليك ورحمة
اهلل وبركاته».

« -7زي�������ارة إس��م��اع��ي��ل وأم�����ه وس���ائ���ر األنبياء 

حجر إسماعيل»

في

َ
إبراهم خليلِ اهلل ،السالم عليك
ذبيح اهلل ابن
«السالم على سيدنا
إسماعيل ِ
َ
صفيه ،السالم عليك يا من
يا نبي اهلل وابن نبيه ،السالم عليك يا
صفي اهلل َ
وابن َّ
َّ
الحرام،
أنبع اهلل له بئر زمزم حين أسكنه أبوه بواد غير ذي زرع عند بيت اهلل
َّ

واستجاب اهلل فيه دعوة أبيه إبراهيم حين قال{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}((( السالم عليك يا من ّس َّل َم نفس َه
للذبح طاعة ألمر اهلل تعالى ،إذ قال له أبوه{ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ}((( .فدفع اهلل

عنه الذبح وفداه بذبح عظيم ،السالم عليك يا من أعان أباه على بناء الكعبة كما

قال اهلل تعالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ

((( ابراهيم .37 /14 -4
((( الصافات .102 /37
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ﭞ ﭟ}((( ،السالم عليك يا من مدحه اهلل تعالى في كتابه بقوله{ :ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ}((( السالم عليك يا من جعل اهلل من ذريته محمداً

سيد المرسلين وخاتم النبيين  ،السالم عليك وعلى أبيك إبراهيم خليل اهلل

وعلى أخيك إسحاق نبي اهلل ،السالم عليك وعلى جميع أنبياء اهلل المدفونين

بهذه البقعة المبارك المعظمة ،السالم عليك وعلى أمك الطاهرة الصابرة هاجر

ورحمة اهلل وبركاته ،حشرنا اهلل في زمرتكم تحت لواء محمد  ،وال جعله

اهلل آخر العهد من زيارتكم والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته».

ذكر الشيخ األنصاري  في مناسكه قراءة هذا الدعاء في جبل ثور.

« -8الدعاء في جبل ثور»
ٍ
«اللهم ِّ
وصدقه َي ِّس ْر
محمد وأمانته
صل على محمد وآل محمد ،اللهم بجاه
ِّ
ّ
أمورنا واشرح صدورنا ون َِّو ْر قلوبنا واختم بالخير أمورنا ،اللهم إنك تعلم سري

وعالنيتي فأقبل معذرتي ،وتعلم حاجتي وتعلم ما في نفسي فأغفر لي ذنوبي فإنه

ال يغفر الذنوب إال أنت ،اللهم إني أودعت في هذا المحل الشريف من يومنا

هذا إلى يوم القيامة خالصاً مخلصاً إني أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له

وأن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن
ّ
وأن محمداً عبده ورسوله ّ
والحسين واألئمة المعصومين من ذرية الحسين  أولياؤك وحججك على

عبادك ،صلواتك عليهم أجمعين».

((( البقرة .127
((( مريم .54 /194
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« -9الدعاء في محل والدة الرسول األعظم ص»
«اللهم صل على محمد وآل محمد ،اللهم بجاه نبيك المصطفى،

ورسولك المرتضى ،وأمينك على وحي السماء ،ط ِّهر قلوبنا من كل وصف
يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ِ
وأمتنا اللهم على السنة والجماعة على مواالة

أوليائك ومعاداة أعدائك والشوق إلى لقائك يا ذا الجالل واإلكرام ،اللهم إني

أودعت في هذا المحل الشريف من يومنا هذا إلى يوم القيامة خالصاً مخلصاً

علي بن أبي طالب
وأن محمداً (ص) ورسولك ّ
أنّي أشهد أن ال إله إال اهلل ّ
وأن ّ

وفاطمة الزهراء والحسن والحسين واألئمة المعصومين من ذرية الحسين 

أولياؤك وحججك علىعبادك ،صلواتك عليهم أجمعين».

« -10الدعاء في محل شق القمر»
صل على محمد وآل محمد ،اللهم ِّ
«اللهم ِّ
نبي َه َّل َل َ
وح َّج
وك َّب َر َ
ّ
صل على ِّ
أمر بالمعروف ونهى عن الفحشاء والمنكر،
واعتمر
َّ
وانشق له القمر وبدين اهلل َ
َ

اللهم إني أودعت في هذا المحل الشريف من يومنا هذا إلى يوم القيامة خالصاً

وأن محمداً  عبدك
مخلصاً أني أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك لهّ ،

علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين واألئمة
ورسولك ّ
وأن ّ

المعصومين من ذرية الحسين  أولياؤك وحججك على عبادك صلواتك
عليهم أجمعين».

« -11الدعاء عند جبل أبي قبيس»
«اللهم ِّ
صل على محمد وآل محمد ،أللهم إني أسألك إيماناً كام ً
ال تباشر به

وليي اهلل في الدنيا
قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إال ما كتبت لي إن ّ

واآلخر اللهم إن أودعت في هذا المحل الشريف من يومنا هذا إلى يوم القيامة

وأن
وأن محمداً  عبدك ورسولك ّ
خالصاً مخلصاً إني أشهد أن ال إله إال اهلل ّ
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علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين واألئمة المعصومين من
ّ

ذرية الحسين  أولياؤك وحججك على عبادك صلواتك عليهم أجمعين».

« -12الدعاء في بيت السيدة خديجة »
«اللهم َّصل على محمد وآل محمد ،الهم إني أسألك بالبضعة الزهراء

يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات
وولديها الحسن والحسين ّ 

أعمالنا اللهم إني أودعت في هذا المحل الشريف من يومنا هذا إلى يوم القيامة

علي بن
وأن محمداً  عبدك ورسولك ّ
أني أشهد أن ال إله إال اهللّ ،
وأن ّ
أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين واألئمة المعصومين من ذرية
الحسين  أولياؤك وحججك على عبادك صلواتك عليهم أجمعين».
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 .67فصل الزيارات في المدينة المنورة
مكحمكحك حفي المدينة المنورة زيارات للنبي (ص وآله) وبعض اهل

بيته ومخلصي اصحابه وهذا بعضها والبقية تطلب من الكتب المفصلة.

للنبيوآله وأهل بيته  وأصحابه المخلصين (رض)
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق��ال اهلل تعالى{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} األحزاب .56 / 33

{ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

ﰐ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ} ال��ن��ور 24

.37 /

{ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ}

األحزاب .33 / 33

صدق اهلل العلي العظيم.

فضل زيارة الرسول :
مكحمكحك حأيها الحاج الكريم ال شك إن��ك على علم ب��أن من تمام

الحج زيارة قبر الرسول األعظموقبور أهل بيته في المدينة المنورة،
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والتبرك بلثم تلك األعتاب الطاهرة ،والحضور في تلك المشاهد الشريفة
فإن زي��ارة النبي مستحبة عيناً ،وعلى األخ��ص تستحب على الحاج،
وتركها جفاء لرسول اهلل (ص) .ولقد ورد في الحديث الشريف عنهأنه

قال( :من أتى مكة حاجاً ولم يزرني إلىالمدينة جفوته يوم القيامة ،ومن
أتاني زائرا ً وجبت له شفاعتي ،ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة).

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)( :أتموا برسول اهلل حجكم إذا
خرجتم من بيت اهلل ،فإن تركه جفاء وبذلك أمرتم ،وأتموا بالقبول التي

ألزمكم اهلل حقها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها) ،وقال اإلمام أبو عبد اهلل

الصادق ( :زيارة رسول اهللتعادل حجة مع رسول اهلل) .وقال 
أيضاً( :إذا حج أحدكم فليختم بزيارتنا ،ألن ذلك من تمام الحج).

أيها الحاج الكريم :أعتقد أنك قد سررت بهذه األحاديث الشريفة

التي ذكرتها لك عن النبي وعترته الطاهرين 

في فضل زيارتهم،

وأعتقد أنك قد اكتفيت بها ،وال يسمح المجال لي أن اذكر الشيء الكثير
من هذه األحاديث الشريفة ،ففي ذلك كفاية لك وللمؤمنين كافة ،جعلنا

اهلل وإياك ممن يوفق للزيادة وتناله الشفاعة.

مكحمكحك حللمدينة المنورة ح��رم معين ،كما لمكة المكرمة حرم

معين ،عرفته فيما سبق .أما حرم المدينة فهو من (عائر) إلى (وعير)،

وكل منهما جبل يكتنف المدينة المنورة ،أحدهما من المشرق واآلخر
من المغرب ،ذلك هو حد الحرم المدني ،وهو  -وإن لم يجب اإلحرام

فيه كما يجب في مكة المكرمة ولكنه  -ال يقطع شجره ،وعلى األخص

إذا ك��ان الشجر رط��ب�اً ،إال ما استثني مما م� َّ�ر عليك في ح��دود الحرم
المكي بل األحوط اجتناب صيد ما بين الحدين منه ،بل األولى اجتناب

مطلق الصيد.
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 .68مستحبات المدينة المنورة
مكحمكحك ح :1يستحب الغسل لدخول المدينة المنورة وذل��ك حين

يدخلها أو عندما يريد الدخول.

 :2الغسل أي��ض �اً ل��دخ��ول المسجد الشريف وزي���ارة قبر ال��رس��ول
األعظم ويكفي الغسل األول.

 :3الدعاء عند الغسل بالمأثور عن أهل البيت 

فيقول( :اللهم

طهر قلبي ،واش���رح ل��ي ص���دري ،وأج��ر على لساني مدحتك والثناء

وشفاء ونورا ً إنك على كل شيء قدير).
عليك ،اللهم اجعله لي طهورا ً
ً

 :4ويستحب ق��راءة هذا الدعاء بعد الفراغ من الغسل (اللهم طهر
ّ
وزك عملي ،واج��ع��ل م��ا عندك خ��ي��را ً ل��ي ،اللهم اجعلني من
قلبي،

التوابين ،واجعلني من المتطهرين).

 :5الدخول إلى المسجد الشريف من باب جبرئيل ،وهو الذي يكون

من جهة البقيع.

 :6االس��ت��ئ��ذان وكيفيته :أن يقف ال��ح��اج على ب��اب ال��ح��رم النبوي

ال« :اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيك
بخضوع وخشوع ،قائ ً

صلواتك عليه وآله وقد منعت الناس أن يدخلوا إال بإذنه وقلت {ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ} األحزاب 53 :اللهم إني أعتقد
حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته ،كما أعتقدها في حضرته ،وأعلم
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أن رسولك وخلفائك 

أحياء عندك يرزقون ،يرون مقامي ،ويسمعون

كالمي ،وي��ردون سالمي ،وأنك حجبت عن سمعي كالمهم ،وفتحت باب
فهمي بلذيذ مناجاتهم ،وإني أستأذنك يا رب أو ً
ال ،وأستأذن رسولك ثانياً،
علي طاعته والمالئكة الموكلين بهذه البقعة
وأستأذن خليفتك اإلمام المفروض ّ

المباركة ثالثاً ،أأدخل يا حجة اهلل ،أأدخل يا مالئكة اهلل المقربين المقيمين في
هذا المشهد ،فإذن لي يا موالي في الدخول أفضل ما أذنت ألحد من أوليائك،

فإن لم أكن أه ً
ال لذلك فأنت أهل لذلك».

 :7الدخول على سكينة ووقار ،وخشوع وخضوع ،مع تقديم الرجل

ال( :بسم اهلل وب��اهلل ،وفي سبيل
اليمنى على اليسرى حال الدخول ،قائ ً
اهلل ،وعلى ملة رسول اهلل (ص) ،رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني

مخرج ص��دق واج��ع��ل ل��ي م��ن لدنك سلطاناً نصيراً ،اللهم أغفر لي
وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم).
 :8التكبير مائة مرة.
 :9صالة ركعتين تحية للمسجد النبوي الشريف.
 :10إتيان قبر الرسول األعظمواستالمه وتقبيله إن أمكن،واستقبال

الحجرة الشريفة ،مما يلي ال��رأس الشريف ،والتوجه إلى الحجرة ال
إلى القبلة.

 -1زيارة النبي :
لسال ُم
مكحمكحك حيستحب زي���ارة النبيبهذه ال��زي��ارة ،وه��ي« :اَ َّ
ِ ِ
َع َلي َك يا َر ُس َ ِ
لسال ُم َع َل ْي َك يا خات ََم
لسال ُم َع َل ْي َك يا ُم َح َّم َد ْب َن َع ْبد اهلل ،اَ َّ
ول اهلل ،اَ َّ
ْ
ت ال َّزكاةََ ،واَ َم ْر َت
الصالةََ ،وآت َْي َ
الرسا َل َةَ ،واَ َق ْم َ
ين ،اَشْ َه ُد اَن ََّك َق ْد بَ َّلغْ َ
ال َّن ِب ّي َ
ت َّ
ت ِّ
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ِبا ْل َم ْعر ِ
ت َع ِن ا ْل ُم َن َك ِرَ ،و َع َب ْد َت اهللَ ُم ْخ ِلصاً َح ّتى اَ َ
قين،
وفَ ،ونَ َه ْي َ
ت��اك ا ْل َي ُ
ُ
ِ
ِ
وات ِ
اهلل َع َل ْي َك َو َر ْح َم ُت ُه َو َعلى اَ ْهلِ بَ ْيت َك ّ
رين».
َف َص َل ُ
الطاه َ
اهلل ،اَلسال ُم َع َلي َك يا خَ َ ِ
ول ِ
لسال ُم َع َل ْي َك يا َر ُس َ
لسال ُم
ليل اهلل ،اَ َّ
َّ
ثم تقول« :اَ َّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
لسال ُم
لسال ُم َع َل ْي َك يا َر ْح َم َة اهلل ،اَ َّ
لسال ُم َع َل ْي َك يا َصف َّي اهلل ،اَ َّ
َع َل ْي َك يا نَ ِب َّي اهلل ،اَ َّ
َجيب ِ
اهلل ،اَلسال ُم َع َلي َك يا َح َ ِ
َع َلي َك يا ِخير َة ِ
اهلل،
لسال ُم َع َل ْي َك يا ن َ
بيب اهلل ،اَ َّ
َّ
ََ
ْ
ْ
لسال ُم َع َل ْي َك
لسال ُم َع َل ْي َك يا َس ِّي َد ا ْل ُم ْر َس َ
لسال ُم َع َل ْي َك يا خات ََم ال َّن ِب ّي َ
لين ،اَ َّ
ين ،اَ َّ
اَ َّ
ِ
ِ ِ
ِ
لسال ُم َع َل ْي َك يا َم ْع ِد َن ا ْل َو ْح ِي
لسال ُم َع َل ْي َك يا فات َح ا ْلخَ ْي ِر ،اَ َّ
يا قائماً ِبا ْلق ْسط ،اَ َّ
ِ
نير،
الس ُ
لسال ُم َع َل ْي َك اَ ُّي َها ِّ
لسال ُم َع َل ْي َك يا ُم َب ِّلغاً َع ِن اهلل ،اَ َّ
َوال َّت ْنزيلِ  ،اَ َّ
راج ا ْل ُم ُ
ِ
لسال ُم
لسال ُم َع َل ْي َك يا ُم ْنذ ُر ،اَ َّ
َذير ،اَ َّ
لسال ُم َع َل ْي َك يا ُم َبشِّ ُر ،اَ َّ
اَ َّ
لسال ُم َع َل ْي َك يا ن ُ
ِ
َع َلي َك يا ن َ ِ
لسال ُم َع َل ْي َك َو َعلى اَ ْهلِ بَ ْي ِت َك َّ
بين
الط ِّي َ
ُور اهلل ا َّلذي ُي ْس َتضا ُء ِبه ،اَ َّ
ْ
الط ِ
ّ
الم َّط ِل ِبَ ،و َعلى
رين ا ْل
هادين ا ْل َم ْه ِد ّي َ
َ
اه َ
لسال ُم َع َل ْي َك َو َعلى َج ِّد َك َع ْب ِد ُ
ين ،اَ َّ
ِ
اَ َ ِ ِ ِ
ِ
لسال ُم َعلى َع ِّم َك َح ْم َز َة
لسال ُم َعلى اُ ِّم َك آم َن َة ِب ْنت َو َهب ،اَ َّ
بيك ع ْبد اهلل ،اَ َّ
اس ْب ِن َعب ِد ُ ِ
ِ
ِ
لس ُ
ال ُم َعلى َع ِّم َك ا ْل َع ّب ِ
لسال ُم َعلى َع ِّم َك
الم َّطل ِب ،اَ َّ
َس ِّيد الشُّ َهداء ،اَ َّ
ْ
ِ
ِ
الط ّيا ِر في ِج ِ
لسال ُم َعلى ْاب ِن َع ِّم َك َج ْع َفر َّ
نان ا ْل ُخ ْل ِد،
َو َكفيل َك أبي طالب ،اَ َّ
اَلسال ُم َع َلي َك يا ُم َح َّم ُد اَلسال ُم َع َلي َك يا اَ ْح َم ُد اَلسال ُم َع َلي َك يا ُح َّج َة ِ
اهلل َع َلى
َّ
َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
ا َْ
لين َوا ْ
مينَ ،وا ْل ُم َه ْي ِم ُن َعلى ُر ُس ِل ِه،
السا ِب ُق اِلى َ
طاع ِة َر ِّب ا ْلعا َل َ
الخَ َ
ال َّو َ
رين َو ّ
يائ ِهَ ،والشّ ِ
ال ْن ِب ِ
َوا ْلخات َُم َِ
طاع
كين َل َد ْي ِهَ ،وا ْل ُم ُ
يع اِ َل ْي ِهَ ،وا ْل َم ُ
اه ُد َعلى خَ ْل ِق ِهَ ،والشَّ ِف ُ
في َم َل ُك ِ
مح َّم ُد ِل ِ
ِ
الشْ ِ
وت ِه ،ا َْ
ال ْح َم ُد ِم َن ا َْ
سائ ِر ا َْ
ال ْو
ريم ِع ْن َد
ص��اف ،ا ُْل َ
��راف ،ا ْل َك ُ
ِ
باقَ ،وا ْل ِ
ِ
ِ
فائ ُت َع ِن ال ِّل ِ
الس ِ
حاق،
الر ِّبَ ،وا ْل ُم َك َّل ُم م ْن َوراء ا ْل ُح ُج ِب ،ا ْلفائ ُز ِب ِّ
َّ
ِّك ُم ْع َت ِرف ِبال َّتقْصي ِر في ِق ِ
يام ِه ِب ِ
ليم عا ِرف ِب َحق َ
واج ِب َك» .واطلب بقيتها في
ت َْس َ

كتب أخرى فإنها مفصلة.

زي��ارة أخ��رى للنبيواردة عن اإلم��ام الرضا 

بسند صحيح:

«السالم عليك يا رسول اهلل السالم عليك ورحمة اهلل وبركاته السالم عليك يا
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محمد بن عبد اهلل السالم عليك يا خيرة اهلل السالم عليك يا حبيب اهلل السالم

عليك يا صفوة اهلل ،السالم عليك يا أمين اهلل ،السالم عليك يا حجة اهلل ،أشهد

انك قد نصحت ألمتك وجاهدت في سبيل ربك ،وعبدته حتى أتاك اليقين،

فجزاك اهلل أفضل ما جزى نبياً عن أمته ،اللهم صل على محمد وآل محمد،

أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد».

مكحمكحك حتوجه بعد ذل��ك أيها الحاج الكريم إل��ى القبلة ،واسند

ظهرك إل��ى شباك القبر إن أمكن ،وإال فاجعل القبر خلفك ،وق��ل ما

كان يقوله اإلم��ام علي بن الحسين زين العابدين 

بعد زي��ارة النبي:

(اللهم إليك ألجأت أم��ري ،وإل��ى قبر نبيك محمد (ص وآل��ه) عبدك

ورسولك أسندت ظهري ،والقبلة التي رضيت لمحمد 

استقبلت،

شر
اللهم إني أصبحت ال أملك لنفسي خير ما أرجو لها ،وال أدفع عنها َّ
ما أحذر عليها وأصبحت االم��ور كلها بيدك ،وال فقير أفقر مني ،إني
لما أنزلت إلي من خير فقير ،اللهم أردني منك بخير وال راد لفضلك،
اللهم إني أعوذ بك من أن تبدل اسمي أو تغير جسمي ،أو تزيل نعمتك

عني ،اللهم زيني بالتقوى وجملني بالنعم واعمرني بالعافية وارزقني

شكر العافية).

مكحمكحك حويستحب قراءة سورة القدر إحدى عشرة مرة ،واسأل اهلل

تعالى حاجتك فإنها تقضى إن شاء اهلل تعالى .ثم صالة ركعتي الزيارة

وإهداء ثوابها إلى النبي 

وأن تقول بعد الصالة( :اللهم إني صليت

ورك��ع��ت وس��ج��دت ل��ك وح���دك ال ش��ري��ك ل��ك ،ألن ال��ص�لاةوال��رك��وع
والسجود ال تكون إال ل��ك ،ألن��ك أن��ت اهلل ال��ذي ال إل��ه إال أن��ت اللهم

وهاتان الركعتان هدية مني إلى سيدي وموالي رسول اهلل فتقبلهما مني

بأحسن قبولك ،وآجرني على ذل��ك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي

رسولك ولي المؤمنين).
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الدعاء بعد الزيارة وصالتها:
مكحمكحك حويستحب أن تقول بعد ذلك« :اللهم إنك قلت لنبيك محمد

{ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ }
ول َك (ص) َع َلي ِه َو ِآل ِه السال ُم ،اَل ّلـ ُهم َو َق ْد ز ُْر ُت ُه ِ
َمان َر ُس ِ
راغباً
اللهم َو َل ْم اَ ْح ُض ْر ز َ
َّ
َّ
ْ
ِ
ْت اَ ْع َل ُم ِبها ِم ّني،
تائباً ِم ْن َس ِّي ِئ َع َمليَ ،و ُم ْس َتغْ ِفراً َل َك ِم ْن ُذنُوبي و ُم ِق ّراً َل َك ِبها َواَن َ
ِ
الر ْح َم ِة َص َلوات َ
اج َع ْلني اَل ّلـ ُه َّم ِب ُم َح َّمد
ُك َع َل ْي ِه َو ِآل ِهَ ،ف ْ
َو ُم َت َو ِّجهاً ا َل ْي َك ِب َن ِب ِّي َك نَ ِب ِّي َّ
بين ،يا ُم َح َّم ُد يا َر ُس َ
الدنْيا َوا ْ
ول
َواَ ْهلِ بَ ْي ِت ِه ِع ْن َد َك َوجيهاً ِفي ُّ
ال ِخ َر ِة َو ِم َن ا ْل ُمق ََّر َ
اهلل ،اِنّي اَت ََو َّج ُه ِب َك اِلي ِ
اهلل يا َسي َد خَ ْل ِق ِ
ْت َواُ ّمي يا نَ ِبي ِ
ِ
اهلل َربِّ َك َو َر ّبي
اهللِ ،ب َابي اَن َ
ِّ
َ
َّ
ِ
ِ ِ
ْضي لي َح ِ
ِ
وائجيَ ،ف ُك ْن لي َشفيعاً ِع ْن َد
ل َيغْ ف َر لي ُذنُوبيَ ،و َي َتق ََّب َل م ّني َع َمليَ ،و َيق َ
َربِّ َك َو َر ّبيَ ،ف ِن ْع َم ا ْل َم ْس ُؤ ُ
ْت يا ُم َح َّم ُدَ ،ع َل ْي َك
فيع اَن َ
ول ا ْل َم ْولى َر ّبيَ ،و ِن ْع َم الشَّ ُ
ِ
ِ
ِ
الرزْ َق
الر ْح َم َة َو ِّ
َو َعلى اَ ْهلِ بَ ْيت َك َّ
السال ُم ،اَل ّلـ ُه َّم َواَ ْو ِج ْب لي م ْن َك ا ْل َمغْ ف َر َة َو َّ
ا ْل ِ
واس َع َّ
ت ِل َم ْن اَتى نَ ِب َّي َك ُم َح َّمداً َع َل ْي ِه َو ِآل ِه السالم َو ُه َو
ب ال ّن ِاف َعَ ،كما اَ ْو َج ْب َ
الط ِّي َ
ِ ِِ
السال ُمَ ،ف َغ َف ْر َت َل ُه
َح ُّيَ ،ف َا َق َّر َل ُه ِب ُذنُو ِب ِه َو ْ
اس َتغْ َف َر َل ُه َر ُسو ُل َك صلواتك َع َل ْيه َوآله َّ
ِبر ْح َم ِت َك يا اَ ْر َحم الر ِ
مين ،اَل ّلـ ُه َّم َو َق ْد اَ َّم ْل ُت َك َو َر َج ْوت َ
ُك َو ُق ْم ُت بَ ْي َن َي َد ْي َك،
اح َ
َ
ْ ّ
َو َر ِغ ْب ُت اِ َل ْي َك َع َّم ْن ِس َ
واكَ ،و َق ْد اَ َّم ْل ُت َج َ
زيل َثوا ِب َكَ ،واِنّي َل ُم ِق ٌّر َغ ْي ُر ُم ْن ِكر،
تائ ُب اِ َلي َك ِم َّما ا ْق َتر ْف ُتَ ،و ِ
َو ِ
ال ْع ِ
هذا ا ْل َمقا ِم ِم ّما َق َّد ْم ُت ِم َن ا َْ
عائ ٌذ ِب َك في َ
مال
َ
ْ
قابَ ،واَ ُع��و ُذ ِب َك َر ِم
ال َّتي َتق ََّد ْم َ
ت اِ َل َّي فيها َونَ َه ْي َتني َع ْنهاَ ،واَ ْو َع ْ��د َت َع َل ْي َها ا ْل ِع َ
تارَ ،وتَب ُدو ِ
ُقيمني َمقا َم ا ْل ِخ ْز ِى َو ُّ
الذ ِّل َي ْو َم ت ُْه َت ُك في ِها ا َْ
فيه ا َْ
ال ْسرار
َو ْج ِه َك اَ ْن ت َ
ال ْس ُ ْ
ضائ ُحَ ،وتَر َع ُد ِ
فيه ا ْل َف ِ
َوا ْل َف ِ
ال ِف َك ِةَ ،ي ْو َم ا ْ
صَ ،ي ْو َم ا ْل َح ْس َر ِة َوال َّندا َم ِةَ ،ي ْو َم ا ْ
ال ِز َف ِة،
رائ ُ
ْ
َي ْو َم ال َّتغا ُب ِنَ ،ي ْو َم ا ْل َف ْصلِ َ ،ي ْو َم ا ْل َج ِ
سين اَ ْل َ
ف َس َنةَ ،ي ْو َم
زاءَ ،ي ْوماً َ
ْدار ُه خَ ْم َ
كان ِمق ُ
الر ِ
ال َّنفْخَ ِةَ ،ي ْو َم ت َْر ُج ُ
الر ِاد َف ُهَ ،ي ْو َم ال َّنشْ ِرَ ،ي ْو َم ا ْل َع َر ْ
ضَ ،ي ْو َم َيقُو ُم
اج َف ُة َت ْت َب ُع َها ّ
ف ّ
(((

((( النساء .64 /4
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صاحب ِت ِه َوبَ ِ
بيه َو ِ
خيه َواُ ِّم ِه َواَ ِ
مينَ ،ي ْو َم َي ِفر ا ْل َمر ُء ِم ْن اَ ِ
نيهَ ،ي ْو َم
اس ِل َر ِّ
ب ا ْلعا َل َ
ال ّن ُ
َ
ُّ ْ
ناف الس ِ
ماءَ ،ي ْو َم تَأتي ُك ُّل نَ ْفس ت ِ
تَشَ ق َُّق ا َْ
ال ْر ُ
ون
ُجاد ُل َع ْن نَ ْف ِسهاَ ،ي ْو ِم ُي َر ُّد َ
ض َواَ ْك ُ َّ
ِ
ِ
ِ
ون إ ّ
ال
لى َش ْيئاً َوال ُه ْم ُي ْن َص ُر َ
لى َع ْن َم ْو ً
ا َلى اهلل َف ُي َن ِّب ُئ ُه ْم ِبما َعم ُلواَ ،ي ْو َم ال ُيغْ ني َم ْو ً
ون اِلى ِ
َم ْن َر ِح َم ا ُ ِ
عال ِم ا ْلغ َْي ِب َوالشَّ ها َد ِةَ ،ي ْو َم
حيمَ ،ي ْو َم ُي َر ُّد َ
الر ُ
هلل انَّ ُه ُه َو ا ْل َعزي ُز َّ
ون اِ َلى ِ
ال ْج ِ
ون ِم َن ا َْ
داث ِسراعاً َك َا َّن ُه ْم اِلى ن ُُصب
اله ُم ا ْل َحقُّ َي ْو َم َي ْخ ُر ُج َ
ُي َر ُّد َ
اهلل َم ْو ُ
اهللَ ،ي ْو َم ا ْل ِ
ُي ِ
اع اِ َلى ِ
واق َع ِةَ ،ي ْو َم ت َُر ُّج
عين اِ َلى ّ
وف ُض َ
الد ِ
ونَ ،و َك َا َّن ُه ْم َجرا ٌد ُم ْن َت ِش ٌر ُم ْه ِط َ
ا َْ
ون ا ْل ِج ُ
ال ْر ُ
بال َكا ْل ِع ْه ِنَ ،وال ُي ْس َأ ُل
السما ُء َكا ْل ُم ْهلِ َ ،وت َُك ُ
ض َر ّجاًَ ،ي ْو َم ت َُك ُ
ون َّ
ميم َحميماًَ ،ي ْو َم الشّ ِ
ون ا ْل َم ِ
اه ِد َوا ْل َمشْ ُه ِ
الئ َك ُة َص ّفاً َص ّفاً ،اَل ّلـ ُه َّم
ودَ ،ي ْو َم ت َُك ُ
َح ٌ
هذا ا ْلي ْو ِمَ ،وال ت ُْخ ِزني في ِ
ِ
ِ
ِ
ذل َك ا ْل َم ْو ِق ِ
ف
ْار َح ْم َم ْوقفي في ذل َك ا ْل َي ْو ِم ِب َم ْوقفي في َ َ
اج َع ْل يا َر ِّب في ِ
ذل َك ا ْلي ْو ِم َم َع اَ ْو ِل ِ
يائ َك ُم ْن َط َلقيَ ،وفي
ِبما َج َن ْي ُت َعلى نَ ْفسيَ ،و ْ
َ
اج َع ْل َح ْو َض ُه َم ْو ِرديَ ،و ِفي ا ْلغ ُِّر ا ْل ِكرا ِم
ُز ْم َر ِة ُم َح َّمد َواَ ْهلِ بَ ْي ِت ِه َ م ْحشَ ريَ ،و ْ
ض ِب ِه َو ْجهيَ ،وت َُي ِّس َر
َم ْص َدريَ ،واَ ْع ِطني ِكتا ِبي ِب َيميني َح ّتى اَ ُفو َز ِب َح َسناتيَ ،وت َُب ِّي َ
ِب ِه ِحسا ِبيَ ،وتُر ِّج َح ِب ِه ميزانيَ ،واَ ْم ِضي َم َع ا ْل ِ
زين ِم ْن ِع ِ
حين اِلى
الص ِال َ
فائ َ
باد َك ّ
َ
َ
مين ،اَل ّلـ ُهم اِنّي اَ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن اَ ْن َت ْف َض َحني في ِ
وان َك َو ِج ِ
ِر ْض ِ
ذل َك
نان َك اِلـ َه ا ْلعا َل َ
َّ
ا ْل َي ْو ِم بَ ْي َن َي َد ِي ا ْلخَ ِ
ريرتي ،اَ ْو اَ ْن اَ ْلقَى ا ْل ِخ ْز َي َوال َّندا َم َة ِبخَ طي َئتي ،اَ ْو
الئق ِب َج َ
َأ ْن ت ُْظ ِهر ِ
ئاتي َعلى َحسناتيَ ،أ ْو َأ ْن ُت َن ِّو َه بَي َن ا ْلخَ ِ
فيه َسي ِ
ريم يا
الئ ِق ِب ْ
اسمي ،يا َك ُ
ِّ
َ
َ
ْ
ون في ِ
ذل َك ا ْل َي ْو ِم
الس ْت َر ،اَل ّلـ ُه َّم َواَ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن اَ ْن َي ُك َ
َك ُ
الس ْت َر َّ
ريم ،ا ْل َع ْف َو ا ْل َع ْف َوَّ ،
الشْ را ِر َمو ِقفيَ ،أ ْو في َمقا ِم َْ
في َم ِ
األشْ ِ
واق ِ
ف ا َْ
قياء َمقاميَ ،واِذا َم َّي ْز َت بَ ْي َن خَ ْل ِق َك
ْ
ال ِب َأ ْع ِ
مال ِهم ُز َمراً اِلى َمنا ِز ِل ِهم َفسقْني ِبر ْح َم ِت َك في ِع ِ
ْت ُك ًّ
حين،
َف ُسق َ
الص ِال َ
باد َك ّ
ْ ُ
َ
ْ َ
َوفي ُز ْمر ِة َأ ْو ِل ِ
مين».
قين اِلى َج ّن ِات َك يا َر َّب ا ْلعا َل َ
يائ َك ا ْل ُم َّت َ
َ

 -2زيارة الرسول األعظم من بعيد:
مكحمكحك حويستحب أي��ض�اً زي���ارة ال��رس��ول األع��ظ��م (ص وآل���ه) من
بعيد فلقد ورد في الحديث الشريف عن النبي (ص وآله) أنه قال( :فإن
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إلي بالسالم فإنه يبلغني) .وفي بحار األن��وار :قال
لم تستطيعوا فابعثوا ّ
البزنطي لإلمام الرضا  :كيف الصالة على رس��ول اهللفي دبر

المكتوبة (أي بعد الفراغ من الصالة الواجبة) وكيف السالم عليه ؟
فقال  تقول( :السالم عليك يا رسول اهلل ورحمة اهلل وبركاته ،السالم
عليك يا محمد بن عبد اهلل ،السالم عليك يا خيرة اهلل ،السالم عليك يا

حبيب اهلل ،السالم عليك يا صفوة اهلل ،السالم عليك يا أمين اهلل ،أشهد

أنك رسول اهلل ،وأشهد أنك محمد بن عبد اهلل ،وأشهد أنك قد نصحت
ألمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين ،فجزاك اهلل يا

رس��ول اهلل أفضل ما جزى نبياً عن أمته ،اللهم صلى على محمد وآل
محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد).
 :2زيارة الثانية للرسول األعظممن بعيد ،رواها المرحوم العالمة

الجليل السيد محسن العاملي في مفتاح الجنات وه��ي( :السالم على
رسول اهلل ،أمين اهلل على وحيه ،وعزائم أمره ،الخاتم لما سبق ،والفاتح

لما استقبل ،والمهيمن على ذلك كله ،ورحمة اهلل وبركاته ،السالم على
صاحب السكينة ،السالم على المدفون بالمدينة ،السالم على المنصور
المؤيد ،والرسول المسدد ،السالم على أبي القاسم محمد ورحمة اهلل

وبركاته) ويستحب أيضاً الصالة في مسجد الرسول األعظم (ص) ما
استطعت ف��إن الصالة في المسجد النبوي الشريف تعدل عشرة آالف
صالة فيما س��واه ،وعلى األخ��ص بين القبر والمنبر للحديث الشريف

الصحيح (بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة)..

مكحمكحك حال��روض��ة ط��و ً
ال م��ن القبر الشريف إل��ى المنبر ،وعرضاً
من المنبر إلى األسطوانة الرابعة ،وهي اآلن معلمة بعالمات تمتاز على
غيرها من بقاع المسجد ،ألن أسطواناتها مغطاة بالمرمر األبيض دون

سائر األسطوانات.
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مكحمكحك حويستحب ال��دع��اء ف��ي ال��روض��ة الشريفة ،واالب��ت��ه��ال إلى

اهلل 

قائال« :اللهم إن هذه روض��ة من ري��اض جنتك وشعبة من شعب

رحمتك التي ذكرها رسولك ،وأبان عن فضلها وشرف التعبد لك فيها ،فقد
بلغتنيها في سالمة نفسي ،فلك الحمد يا سيدي على عظيم نعمتك علي في

ذلك وعلى ما رزقتني إياه من طاعتك وطلب مرضاتك وتعظيم حرمة نبيك
بزيارة قبره والتسليم عليه والتردد في مشاهده ومواقفه ،فلك الحمد يا موالي

حمداً ينتظم به محامد حملة عرشك وسكان سماواتك ،ويقصر عنه حمد من

مضى ويفضل حمد من بقي من خلقك لك ،ولك الحمد يا موالي حمد من
عرف الحمد لك والتوفيق للحمد منك ،حمداً يمأل ما خلقت ،ويبلغ حيث
ما أردت وال يحجب عنك ،وال ينقضي دونك ويبلغ أقصى رضاك ،وال يبلغ

آخر أوائل محامد خلقك لك ،ولك الحمد ما عرفت الحمد وأعتقد الحمد

وجعل ابتداء الكالم الحمد ،يا باقي العز والعظمة ،ودائم السلطان والقدرة،

وشديد البطش والقوة ،ونافذ األمر واإلرادة وواسع الرحمة والمغفرة ،ورب

الدنيا واآلخ��رة ،كم من نعمة لك علي يقصر على أيسرها حمدي ،وال يبلغ

أدناها شكري ،وكم من صنائع منك إلي ال يحيط بكثيرها وهمي ،وال يقيدها

ال وخيرها شاباً وكه ً
فكري ،اللهم صل على نبيك المصطفى بين البرية طف ً
ال،

أطهر المطهرين شيمة ،وأجود المستمرين ديمة ،وأعظم الخلق جرثومة،

الذي أوضحت به الدالالت ،وأقمت الرساالت ،وختمت النبوات ،وفتحت
به الخيرات ،وأظهرته مظهراً ،وابتعثته نبياً ،أميناً مهذباً وداعياً إليك ،ودا ً
ال

عليك وحجة بين يديك ،اللهم وصل على المعصومين من عترته ،والطيبين من

أسرته ،وشرف لديك منازلهم وعظم عندك مراتبهم ،واجعل في الرفيق األعلى

مجالسهم ،وارفع إلى قرب رسولك درجاتهم ،وتمم بلقائه سرورهم ،ووفر
بمكانهم أنسهم».
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مكحمكحك حويستحب أيضاً الصالة في مقام النبيالذي كان يصلي

فيه وهو اآلن محراب قريباً من األسطوانية الكثير الخلوق (أي الطيب).

 -3الصالة والدعاء عند أسطوانية أبي لبابة:
مكحمكحك حوي��س��ت��ح��ب أي���ض���اً ال���ص�ل�اة إل����ى ج���ان���ب ق��ب��ر ال���رس���ول

األعظموصالة ركعتين عند أسطوانة أبي لبابة المعروفة بـ (أسطوانة

التوبة) .ولعلك أيها الحاج الكريم تريد معرفة أبي لبابة ،فإنه صحابي
اسمه بشير بن عبد المنذر ،قيل أنه تخلف عن رسول اهللفي غزوة
تبوك ثم ندم على تخلفه وتاب وربط نفسه بسارية من سواري المسجد،

وحلف أن ال ي��ذوق طعاماً وال شراباً حتى يتوب اهلل عليه أو يموت،
فمكث سبعة أي��ام على هذه الحالة حتى غشي عليه ،ثم تاب اهلل 

عليه ونزلت اآلي��ة الشريفة بقبول توبته بقوله تعالى {ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ }

(التوبة  ،)102فجاء الرسول األعظمفحله من تلك األسطوانة وسميت
األسطوانة باسمه.

مكحمكحك حوبعد الصالة عند هذه األسطوانة تدعو بهذا الدعاء( :بسم

اهلل الرحمن الرحيم ،اللهم ال تهني بالفقر ،وال تذلني بالدين ،وال تردني

إلى الهلكة ،واعصمني كي أعتصم ،وأصلحني كي أنصلح ،وأهدني

كي اهتدي ،وأعني على اجتهاد نفسي ،وال تعذبني بسوء ظني ،وال
تهلكني وأنت رجائي وأنت أهل أن تغفر لي ،وقد أخطأت وأنت أهل
أن تعفو عني وقد أقررت وأنت أهل أن تقبل ،وقد عسرت وأنت أهل

أن تحسن ،وقد أسأت وأنت أهل التقوى والمغفرة ،فوفقني لما تحب
وترضى ،ويسر لي اليسير وجنبني كل عسير ،اللهم أغني بالحالل عن

الحرام ،وبالطاعات عن المعاصي ،وبالغنى عن الفقر ،وبالجنة عن
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النار ،وباألبرار عن الفجار ،يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

وأنت على كل شيء قدير) .ثم تطلب حاجتك وتستغفر من ذنوبك ،فإن

حاجتك تقضى إن شاء اهلل تعالى.

مكحمكحك حويستحب الصوم في المدينة ثالثة أيام لقضاء الحاجة وإن

كان اإلنسان مسافراً ،وينبغي أن يكون الصوم يوم األربعاء والخميس
والجمعة كما أنه يصح الصيام المستحب في السفر مطلقاً.
مكحمكحك حويستحب الصالة ليلة األربعاء ويومها عند أسطوانة أبي

لبابة التي مر ذكرها عليك وهي أسطوانة التوبة ،وليلة الخميس ويومها
عند األسطوانة التي تليها مما يلي مقام النبي (ص وآل��ه) ،ثم تدعو
وتسأل اهلل حاجتك ،بل وكل حاجة من أمور الدنيا واآلخرة .وليكن مما

تدعو به أن تقول( :اللهم ما كانت إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها
أو التماس أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها ،فإني أتوجه إليك بنبيك

محمد نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها).

مكحمكحك حويستحب االع��ت��ك��اف ف��ي المسجد النبوي الشريف إن

استطعت ،وإن استطعت أن ال تتكلم في األيام إال ما ال بد منه فافعل وإن
شئت أن تكون في ليلة األربعاء ويومها عند األسطوانية التي تلي رأس

النبي وليلة الخميس ويومها عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الجمعة ويومها

عند األسطوانة التي تلي مقام النبيفال بأس في ذلك.

 -4زيارة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء :
مكحمكحك حويستحب بعد ال��ف��راغ من زي��ارة النبيزيارة بضعته

الطاهرة فاطمة الزهراء  ،ف��إن زيارتها من المستحبات األكيدة،

ولها فضل عظيم وثوابها جسيم ،وإني أذكر لك حديثاً واحدا ً في فضل
زيارتها ،وأعتقد بأنك تكتفي بهذا الحديث ،ومنه تعرف فضل زيارة
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الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  وقد اختلف العلماء في تعيين قبرها

الشريف ،فبعض يقول أنها دفنت في البقيع مع األئمة األربعة  وقيل

أنها دفنت في بيتها وبيتها متصل بحجرة الرسولالتي دفن فيها ،ولما

زيد في المسجد وتوسع دخلت الحجرة الشريفة في المسجد الشريف،

قال الشيخ الطوسي في التهذيب( :وأما ما ورد في فضل زيارتها فأكثر من
أن يحصى ،وبسند معتبر عن يزيد بن عبد الملك عن أبيه عن جده قال:

دخلت على فاطمة الزهراء 

فبدأتني بالسالم ثم قالت :ما غدا بك ؟

قلت :طلب البركة ،قالت :أخبرني أبي وهو ذا ،أنه من سلم عليه وعلي

ثالثاً أوج��ب اهلل له الجنة ،قلت لها :في حياته وحياتك ؟ قالت :نعم
وبعد موتنا).
مكحمكحك ححكم ( :)721الظاهر أن الشباك الظاهري الذي يحيط بقبر

رس��ول اهللمحيط بالحجرة وبيت فاطمة الزهراء (ع) ،ويوجد اآلن
ضريح داخل الشباك من جهة الشمال ،فينبغي أن تزار فيه لألخبار التي

وردت في تعيين قبرها عن أهل بيت العصمة  ،وإليك زيارتها:

الزيارة األولى لفاطمة الزهراء :
«السالم عليك يا بنت رسول اهلل ،السالم عليك يا بنت خليل اهلل ،السالم

عليك يا بنت نبي اهلل ،السالم عليك يا بنت حبيب اهلل ،السالم عليك يا بنت
صفي اهلل ،السالم عليك يا بنت أمين اهلل ،السالم عليك يا بنت خير خلق اهلل،
السالم عليك يا بنت أفضل أنبياء اهلل ورسله ومالئكته ،السالم عليك يا بنت خير

البرية ،السالم عليك يا سيدة نساء العالمين ،من األولين واآلخرين ،السالم

عليك يا زوجة ولي اهلل وخير الخلق بعد رسول اهلل ،السالم عليك يا أم الحسن

والحسين سيدي شباب أهل الجنة ،السالم عليك أيتها الشهيدة الصديقة،
السالم عليك أيتها الرضية المرضية ،السالم عليك أيتها الفاضلة الزكية ،السالم
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عليك أيتها الحورية اإلنسية ،السالم عليك أيتها التقية النقية السالم عليك أيتها

المحدثة العليمة السالم عليك أيتها المظلومة المغصوبة السالم عليك أيتها

المضطهدة المقهورة السالم عليك يا فاطمة بنت رسول اهلل ورحمة اهلل وبركاته

صلى اهلل عليك وعلى روحك وبدنك ،أشهد أنك مضيت على بينة من ربك،

وأن من سرك فقد سر رسول اهلل  ومن جفاك فقد جفا رسول اهلل  ،ومن

أذاك فقد آذى رسول اهلل  ومن وصلك فقد وصل رسول اهلل  ،ومن
قطعك فقد قطع رسول اهلل  ،ألنك بضعة منه ،وروحه التي بين جنبيه،

كما قال  ،أشهد اهلل ورسله ومالئكته أني راض عمن رضيت عنه ،ساخط

عمن سخطت عليه ،متبرئ ممن تبرأت منه ،موال لمن واليت ،معاد لمن

عاديت ،مبغض لمن أبغضت ،محب لمن أحببت ،وكفى باهلل شهيدا وحسيبا
وجازيا ومثيبا».

ثم تقول( :وصلى اهلل عليك ،وعلى أبيك محمد رسول اهلل (ص)،

وعلى بعلك أمير المؤمنين ،وعلى أبنائك األئ��م��ة الطاهرين وسلم
تسليماً كثيراً).

ثم تقول ما روي عن اإلمام الباقر « :يا ُم ْم َت َح َن ُة ا ْم َت َح َن ِك ا ُ
هلل ا َّلذي
َك َقب َل اَ ْن َي ْخ ُلق ِ
خَ َلق ِ
َكَ ،ف َو َج َد ِك ِل َما ا ْم َت َح َن ِك صا ِب َرةًَ ،وز ََع ْمنا اَنّا َل ِك َأ ْو ِليا ُء
ْ
ون ِل ُك ِّل ما اَتانا ِب ِه اَ ُب ِ
وك َ و َأتى ِب ِه َو ِص ُّي ُهَ ،ف ِانّا ن َْس َأ ُل ِك اِ ْن ُك ّنا
ون َوصا ِب ُر َ
َو ُم َص ِّد ُق َ
ال اَ ْل َحق ِْتنا ِب َت ْص ِ
َص َّد ْق ِ
ناك إ ّ
ديقنا َل ُهما ِل ُن َبشِّ َر اَ ْن ُف َسنا ِب َانّا َق ْد َط ُه ْرنا ِب َوال َي ِت ِك».

ثم تقول« :السالم عليك يا سيدة نساء العالمين ،السالم عليك يا والدة

الحجج على الناس أجمعين ،السالم عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها».

ثم تقول« :اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صالة

تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات واألرضين».
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لفت نظر:
روي أنه من زارها بهذه الزيارة األخيرة وأستغفر اهلل من ذنوبه غفر

اهلل له ذنوبه .ويستحب بعد ذلك صالة ركعتين للزيارة تهدي ثوابها إلى

الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء .

الدعاء بعد الزيارة:
مكحمكحك حثم تدعو بعدها بهذا الدعاء(:اللهم أني أتوجه إليك بنبينا

محمد وبأهل بيته صلواتك عليهم وأسألك بحقك العظيم عليهم الذي

ال يعلم كنهه س��واك وأس��أل��ك بحق م��ن حقه عندك عظيم وبأسمائك

الحسنى التي أمرتني ان أدعوك بها وأسألك باسمك األعظم الذي أمرت

به إبراهيم 

أن يدعو به الطير فأجابته ،وباسمك العظيم الذي قلت

للنار كوني ب��ردا ً وسالماً على إبراهيم فكانت ب��رداً ،وبأحب األسماء
إليك وأشرفها وأعظمها لديك وأسرعها إجابة وأنجحها طلبة وبما أنت
أهله ومستحقه ومستوجبه بكتبك التي انزلتها على أنبيائك ورسلك

صلواتك عليهم من التوراة واإلنجيل والزبر والقرآن العظيم ،فإن فيها
اسمك األعظم وبما فيها من أسمائك العظمى ،أن تصلي على محمد
وآل محمد ،وأن تفرج عن ِ
آل محمد وشيعتهم ومحبيهم وعني ،وتفتح

أبواب السماء لدعائي وترفعه في عليين ،وتأذن لي في هذا اليوم وفي
هذه الساعة بفرجي وإعطاء أملي وسؤلي في الدنيا واآلخ��رة ،يا من ال

يعلم أحد كيف هو وقدرته إال هو ،يا من سد الهواء بالسماء ،وكبس

األرض على ال��م��اء ،واخ��ت��ار لنفسه أحسن األس��م��اء يا من سمى نفسه
باالسم الذي تقضي به حاجة من يدعوه ،أسألك بحق محمد أن تقضي

لي حوائجي وتسمع  -بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين علي
بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي
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بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة

المنتظر إلذنك صلواتك وسالمك ورحمتك وبركاتك عليهم  -صوتي
ليشفعوا لي إليك وتشفعهم في ،وال تردني خائباً بحق ال إله إال أنت).
ثم تسأل حوائجك فإنها تقضى إن شاء اهلل تعالى.

 -5بقية مستحبات المسجد النبوي الشريف:
مكحمكحك حأي��ه��ا ال��ح��اج ال��ك��ري��م ،إذا ف��رغ��ت م��ن ال���زي���ارة لنبيك

األعظموبضعته

الطاهرة 

وال��ص�لاة لزيارتهما وال��دع��اء بعد

الصالة ،جدير بك أن تأتي المنبر الشريف الذي كان يرقى عليه النبي

ليلقي دروسه الثمينة وتعاليمه النافعة وأحاديثه الشريف ومواعظه الشافية
وإرشاداته القيمة على األمة اإلسالمية ،فهو الجامعة الكبرى والمدرسة

العظمى التي خرجت جهابذة الصحابة من سلفنا الصالح رضي اهلل عنهم،
فتبرك بذلك المنبر وأمسك الرمانتين اللتين في أسفله بيدك ،ومرغ

وجهك وعينيك بهما وبالمنبر إن أمكن فإنه شاف للعينين ،وحيث أن
المنبر األصلي غير موجود اآلن ،ولكن الذي موجود اآلن قائم بمكانه

حسب الظاهر ،فال مانع من عمل ذل��ك برجاء المطلوبية ،وق��م عند

المنبر وأحمد اهلل واثن عليه ،واطلب حوائجك من اهلل ،إن اهلل يجيب

دعوة الداعي.

الصالة والدعاء في مقام جبرائيل :

مكحمكحك حويستحب أيضاً الصالة في مقام جبرائيل 

الذي يقوم

فيه إذا استأذن على النبيفإذا فرغت من الصالة فادع بهذا الدعاء« :يا

من خلق السماوات ومألها جنوداً من المسبحين له من مالئكته والممجدين

لقدرته وعظمته ،وافرغ على أبدانهم حلل الكرامات ،وأطلق ألسنتهم بضروب
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اللغات ،وألبسهم شعار التقوى ،وقلدهم قالئد النهي ،وجعلهم أوفر أجناس
خلقه معرفة بوحدانيته ،وقدرته وجاللته وعظمته ،وأكملهم علماً به ،وأشدهم

فرقاً وأدومهم له طاعة وخضوعاً واستكانة وخشوعاً ،يا من فضل األمين

جبرائيل بخصائصه ودرجاته ومنازله ،واختاره لوحيه وسفارته وعهده وأمانته

وإن��زال كتبه وأوام��ره على أنبيائه ورسله ،وجعله واسطة بين نفسه وبينهم،

أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد ،وعلى جميع مالئكتك ،وسكان
سماواتك ،وأل��م خلقك بك ،وأخ��وف خلقك لك ،وأق��رب خلقك منك،

وأعمل خلقك بطاعتك ،الذين ال يغشاهم نور العيون وال سهو العقول وال

فترة األبدان المكرمين بجوارك والمؤتمنين على وحيك والمجتنبين اآلفات

الموقي السيئات ،اللهم واخصص الروح األمين صلواتك عليه بأضعاف منك

وعلى مالئكتك المقربين وطبقات الكروبين والروحانيين ،وزد في مراتبه

عندك وحقوقه التي له على أهل األرض ،بما كان ينزل به من شرائع دينك وما
بينته على ألسنة أنبيائك من محلالتك ومحرماتك ،اللهم أكثر صلواتك على
جبرائيل فإنه قدوة األنبياء وهادي األصفياء وسادس أصحاب الكساء ،اللهم

علي وتجاوزك عني) ،وتقول:
اجعل وقوفي ومقامي هذا سبباً لنزول رحمتك َّ

(يا جواد يا كريم يا قريب يا بعيد أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن

توفقني لطاعتك وال تزل عني نعمتك وأن ترزقني الجنة برحمتك وتوسع علي

من فضلك وتغنيني عن شرار خلقك وتلهمني شكرك وذكرك وال تخيب يا رب

دعائي وال تقطع رجائي بمحمد وآله».

 -6جنة البقيع:
مكحمكحك حج��ن��ة ال��ب��ق��ي��ع ه��ي ال��م��ق��ب��رة ال��م��ع��روف��ة م��ن زم���ان رس��ول

اهللوقبله وهي اآلن حوطة قد هدم قبورها وفيها مراقد الصالحين
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حيث أن لكل فرق المسلمين مراقد سلفهم الصالح ولألنبياء واألولياء

يزورونهم ويتشفعون بهم ويتبركون بتربتهم المقدسة.

مكحمكحك حيرقد في جنة البقيع ممن يستحق الزيارة والتعظيم جماعة

من عظماء اإلسالم ومنهم:

 :1األئمة األربعة وهم :اإلمام المجتبى الحسن بن علي 
الساجد علي بن الحسين  واإلمام الباقر محمد بن علي  واإلمام
الصادق جعفر بن محمد  .وقدامهم في نفس الحوطة العباس عم
واإلمام

النبي.

 :2عقيل بن أبي طالب وعبد اهلل بن جعفر في حوطة واحدة.

 :3ربيبات الرسولالثالثة زينب وأم كلثوم ورقية.

 :4فاطمة الكالبية أم البنين األربعة ومعها في نفس الحوطة عمتا

الرسولعاتكة وصفية.

 :5إبراهيم بن رسول اهللوآله.
 :6بعض زوج��ات رس��ول اهلل وليس فيهم عائشة ألن عائشة قتلها

معاوية في الشام ورأي��ت قبرها هناك وال خديجة ( )ألنها في مكة

المكرمة في جنة المعلى.

مكحمكحك حش��ه��داء ال��ح��رة ال��ذي��ن قتلهم يزيد بواسطة ق��ائ��ده مسرف

وأباح له المدينة ثالثة أيام فسفك دماء المسلمين وهتك األعراض حتى

أن مئات البنات قد حملت في ذلك العام من الزنا وسلب األم��وال هذا
فعل يزيد في عامه الثاني من الحكم وفي عامه األول سحق وقتل وأسر

أبناء وعيال رس��ول اهلل وف��ي عامه الثالث ه��دم الكعبة أال لعنة اهلل على

الظالمين الملحدين.
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 :8حليمة السعدية (رض) مرضعة الرسول.
 :9شهداء أحد الذين جرحوا وماتوا عند رجوعهم إلى المدينة وهم

غير الشهداء الذين في وادي أحد.

 :10عثمان بن مظعون صاحب النبيوصاحب أمير المؤمنين 

في آخر المقبرة وليس هو عثمان بن عفان ألنه ليس بالبقيع وانما دفن ابن

عفان في بستان اليهودي.

 :11إسماعيل بن اإلم��ام الصادق  ال��ذي نقل جثمانه طرياً حين
وسع شارع البقيع فأخرج طرياً ألن أموات أهل البيت ال يأكلهم الدود وال
التراب وهذه الزيارات كلها مفصلة ومتوفرة لدى الحجاج ولذا نكتفي

بمراجعة كتب اآلخرين طلباً لالختصار ،ثم زيارة المساجد في المدينة
المنورة :ومنها مسجد األحزاب وهو أيضاً المسجد الذي ردت الشمس

لعلي أمير المؤمنين  ثم مسجد القبلتين ومسجد أمير المؤمنين 
ومسجد سلمان  ومسجد فاطمة الزهراء  تحت مسجد الفتح.
مسجد رد الشمس :حيث ردت الشمس على أمير المؤمنين  مرة

في المدينة وكذا ردت في العراق في مدينة الحلة ومسجده معروف إلى

اآلن خارج الحلة لمن يتوجه منها إلى كربالء.

مسجد الغمامة :الذي ظللت فيه الغمامة على رأس الرسول .
مسجد علي وفاطمة قرب مسجد الغمامة.

مسجد أبي ذر قرب باب الصدقة من مسجد الرسول .
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فضل زيارة أئمة البقيع:
مكحمكحك حقال العالمة المجلسي عليه الرحمة في حديث عن عبد اهلل

بن عباس عن النبيقال من زار الحسن  في بقيعه ثبت قدمه على

الصراط يوم تزل فيه األقدام.

وف��ي المقنعة عن الصادق  :من زارن��ي غفر اهلل له ذنوبه ولم

يمت فقيراً.

وذكر ابن قولويه في الكامل :عن هشام بن سالم عن الصادق 

أنه قال في حديث طويل أنه أتاه رجل فقال :هل يزار والدك ؟ فقال نعم،
قال :فما لمن زاره ؟ قال :الجنة إن كان يأتم به ،وقال :فما لمن تركه رغبة

عنه ؟ قال :الحسرة يوم الحسرة.

وفي كتاب الفصول للسيد المرتضى نقل عن شيخه المفيد (رضوان

اهلل عليهما) قال :قال رسول اهلل (ص) للحسن (ع) :من زارك بعد موتك

أو زار أباك أو زار أخاك فله الجنة.

االستئذان األول للزيارة
مكحمكحك حتقف بباب البقيع وتقول:
ُك َع َليه ِ
من ْأب َواب ُبي ِ
وآل ِهَ ،و َق ْد
«ال َّل ُه َّم ِإنِّي َو َق ْف ُت َعلى بَاب ْ
وت ن َِّبيك َص َ
ُ
لوات َ ْ
وت
اس ْ
ين آ َم ُنوا لاَ  ت َْدخُ ُلوا ُب ُي َ
أن َي ْدخُ ُلوا إلاَّ ب ّْإ ِذ ِنهَ ،ف ُق ْل َ
َم َن ْع َ
تَ :يا أ ُّي َها ا َّل َذ َ
ت ال َّن َ
هذ ِه ا ْل َمشَ ِ
اصحاب ِ
ِ
اه ِد الشَّ ِري َفة
لاَّ أن ُي ْؤ َذ َن َل ُك ْم ،ال َّل ُه َّم إنِّي َأ ْع َت ِق ُد ُح ْر َم َة
ال َّن ِب َّي ِإ ْ
ِفي َغ ْي َب ِت ِه ْم َك َما ْأع َت ِق ُد َها في َح ْض َر ِت ِه ْمَ ،و ْأع ُلم َأ َّن َر ُسو َل َك َو خُ ل َفا َء َك 
��ونَ ،ي��ر ْو َن َمق ِ
ون َسلاَ ِمي،
ون َكلاَ ِمي َو َي��ر ُّد َ
َامي َو َي ْس َم ُع َ
َأ ْح َيا ٌء ِع ْن َد َك ُي ْ��ر َز ُق َ
َ
اب َف ْه ِمي ِبلذيذ ُم َ ِ
َوأ ّن َ
همَ ،و
ت َع ْن َس ْمعي َكلاَ َم ُه ْم َو َف َت ْح َ
َّ��ك َح َج ْب َ
ت بَ َ
ناجات ْ
اءك َ
أس ِ
أس َت ِأذ ُن خُ َل َف َ
أو ً
تأذن َ
األ ِئ َّم ُة ا ْل َم ْف ُر َ
اع ُت ُه ْم
وض َة َع َل َّي َط َ
ُك َيا َر ِّب ْ
ال َو ْ
إنِّي ْ
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لي َو َج ْع َف َر ْب َن ُم َح َّم ْد َ و
َ
الح َس َن ِب ْن َع َل ِّي َوع َل َّي ْب َن ا ْل ُح َس ْي ِن َو ُم َح َّم َد ْب َن َع ِّ
لين ِب ِ
هذ ِه ا ْلقُبو ِر َثالثاًَ ،أأ ْدخُ ُل َي َا َر َس ُو َل ِ
اهلل َأأ ْدخُ ُل َيا ُح َج َج اهلل
ا ْل َملاَ ِئ َك َة ا ْل ُم َو َك َ
ُ
بين ا ْل ُم ِقي ِم َ ِ ِ
َأأ ْدخُ ُل َي َا َملاَ ِئ َك َة ِ
ار َك ِة َفا ًذنُوا ِلي َيا َم َو ِال َّي
قر َ
الب ْق َع ِة ا ْل ُم َب َ
اهلل ُ
ين ِبهذه ُ
ْ
الم َّ
ال ِل ِ
الدخُ ِ
أه ً
أو ِل َي ِائ ُك ْم َف ِإ ْن َل ْم ُ
ذل َك َفأ ْن ُت ْم
ِفي ُّ
أك ْن ْ
ول أ ْف َض َل َما َأ ِذ ْن ُت ْم َ
ألح ٍد ِم ْن ْ
أه ٌل ِل ِ
ذل َك».
ْ
ثم ادخل وقل:
ول ِ
ِ
اهلل َو َعلى ِم َّل ِة َر ُس ِ
اهلل 

اهلل َو ِب ِ
« ِبس ِم ِ
اهلل َو ِفي َس ِبيلِ
ْ
واب ِ
يم».
َو ْار َح ْم ِني َوت ُْب َع َل َّي ِإن ََّك أن َ
الرح ُ
ْت ال َّت ُ َّ

ال َّل ُه َّم ْاغ ِف ْر ِلي

االستئدان الثاني للزيارة:

ِ
ول ِ
والي يا اَ ْبنا َء َر ُس ِ
اهللَ ،ع ْب ُد ُك ْم واين عبدكم َو ْاب ُن َأ َم ِت ُك ُم َّ
الذ ُ
ليل بَ ْي َن
«يا َم َّ
اَ ْي ُ
ف في ُع ُل ِّو َق ْد ِر ُك ْمَ ،وا ْل ُم ْع َت ِر ُف ِب َحق ُِّك ْم ،جا َء ُك ْم ُم ْس َتجيراً
ديك ْمَ ،وا ْل ُم ْض ِع ُ
قاصداً اِلى َحر ِم ُكمُ ،م َتقَرباً اِلى َم ِ
ال اِ َلى ِ
ِب ُك ْمِ ،
قام ُك ْمُ ،م َت َو ِّس ً
اهلل تَعالى ِب ُك ْم،
َ ْ
ِّ
ِ
اهللَ ،أ ْدخُ ُل يا َم ِ
َ
الئ َك َة ِ
واليَ ،أ ْدخُ ُل يا اَ ْو ِليا َء ِ
قين ِب َ
هذا ا ْل َح َر ِم
مح ِد َ
اهلل ا ُْل ْ
أ ْدخُ ُل يا َم َّ
قيمين ِب َ
هذا ا ْل َمشْ َه ِد».
ا ْل ُم
َ
واخشع لربك وابك فإن خشع قلبك ودمعت عيناك فهو عالمة القبول

قدم رجلك اليمنى وقل وأنت خاضع خاشع:
واإلذن ثم ِّ

حان ِ
هلل اَ ْكبر َكبيراًَ ،وا ْل َح ْم ُد ِ
اهلل ُب ْك َر ًة َواَصي ً
الَ ،وا ْل َح ْم ُد
هلل َكثيراًَ ،و ُس ْب َ
«اَ ُ َ ُ
ِ
ان ،ا ْل ُم َت َط ِّو ِل ا ْل َح ّن ِ
ال َح ِد ا ْل ُم َت َف ِّضلِ ا ْل َم ّن ِ
الص َم ِد ا ْل ِ
ماج ِد ا َْ
ان ا َّلذي َم َّن
هلل ا ْل َف ْر ِد َّ
يار َة ساداتي ِب ِا ْح ِ
يار ِت ِه ْم َم ْم ُنوعاً بَ ْل
سان ِهَ ،و َل ْم َي ْج َع ْلني َع ْن ِز َ
ِب َط ْو ِل ِهَ ،و َس َّه َل ِز َ
ت ََط َّو َل َو َم َن َح».
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 -7الزيارة الجامعة ألئمة البقيع .

مكحمكحك حذكرها بعض العلماء وذكرها الشيخ الصدوق 

في من

ال يحضره الفقيه باختالف يسير فقف عند قبورهم المقدسة واستقبلها

واستدبر القبلة وقل:

ِ
لسال ُم َع َل ْي ُك ْم اَ ُّي َها
لسال ُم َع َل ْي ُك ْم اَ ْه َل ال َّتقْوى ،اَ َّ
لسال ُم َع َل ْي ُك ْم اَئ َّم َة ا ْل ُهدى ،اَ َّ
«اَ َّ
ِ ِ ِ
لسال ُم
ا ْل ُح َج ُج على اَ ْهلِ ُّ
لسال ُم َع َل ْي ُك ْم اَ ُّي َها ا ْلق ُّوا ُم في ا ْل َب ِر َّية ِبا ْلق ْسط ،اَ َّ
الدنْيا ،اَ َّ
َع َلي ُكم اَ ْه َل َّ ِ
آل َر ُس ِ ِ
لسال ُم َع َل ْي ُك ْم َ
لسال ُم َع َل ْي ُك ْم اَ ْه َل ال َّن ْجوى،
ْ ْ
ول اهلل ،اَ َّ
الص ْف َوة ،اَ َّ
ذات ِ
اَشْ َه ُد اَن َُّكم َق ْد بَ َّلغْ ُتم َون ََص ْح ُتم َو َصبرتُم في ِ
اهللَ ،و ُك ِّذ ْب ُت ْم َواُسي َء اِ َل ْي ُك ْم
َْ ْ
ْ
ْ
ْ
ال ِئ َّم ُة الر ِ
َف َغ َف ْرت ُْمَ ،واَشْ َه ُد اَن َُّك ُم ا َْ
طاع َت ُك ْم َم ْف ُر َ
وض ٌةَ ،واَ َّن
ون ا ْل ُم ْه َت ُد َ
اش ُد َ
ونَ ،واَ َّن َ
ّ
ُطاعواَ ،واَن َُّكم َد ِ
عائ ُم
الص ْد ُقَ ،واَن َُّك ْم َد ْع َوت ُْم َف َل ْم تُجا ُبواَ ،واَ َم ْرت ُْم َف َل ْم ت ُ
َق ْو َل ُك ُم ِّ
ْ
ضَ ،لم تَزا ُلوا ِب َعي ِن ِ
��ان ا َْ
الد ِ
ال ْر ِ
اهلل َي ْن َس ُخ ُك ْم ِم ْن اَ ْص ِ
الب ُك ِّل ُم َّط َهر،
ّ
ين َواَ ْرك ُ
ْ
ْ
راتَ ،لم ت َُدنِّس ُكم ا ْل ِ
َو َي ْن ُق ُل ُكم ِم ْن اَ ْرحا ِم ا ْل ُم َط َّه ِ
جاه ِل َّي ُة ا ْل َج ْهال ُءَ ،و َل ْم تَشْ َر ْك
ْ ُ
ْ
ْ
ال ْه ِ
ُ
فيك ْم ِف َت ُن ا َْ
الد ِ
ينَ ،ف َج َع َل ُك ْم
ان ّ
طاب َم ْن َب ُت ُك ْمَ ،م َّن ِب ُك ْم َع َل ْينا َد ّي ُ
واءِ ،ط ْب ُت ْم َو َ
في ُب ُيوت اَ ِذ َن ا ُ
اس ُم ُهَ ،و َج َع َل َصلاَ تَنا َع َل ْي ُك ْم َر ْح َم ًة َلنا
هلل اَ ْن ت ُْر َف َع َو ُي ْذ َك َر في َها ْ
تار ُك ُم ا ُ
ب خَ ْلقَنا ِبما َم َّن َع َل ْينا ِم ْن ِوال َي ِت ُك ْم،
هلل َلناَ ،و َط َّي َ
ار ًة ِل ُذنُو ِبنا ،اِ ِذ اخْ َ
َو َك ّف َ
فين ِب َت ْص ِ
ديقنا اِ ّي ُ
اك ْمَ ،وهذا َمقا ُم َم ْن اَ ْس َر َف
ين ِب ِع ْل ِم ُك ْمُ ،م ْع َت ِر َ
لم َ
َو ُك ّنا ِع ْن َد ُه ُم َس ِّ
كان َواَ َقر ِبما َجنى َو َرجا ِب َم ِ
الصَ ،واَ ْن َي ْس َت ْن ِق َذ ُه ِب ُك ْم ُم ْس َت ْن ِق ُذ
قام ِه ا ْلخَ َ
َواَخْ َط َا َو ْ
اس َت َ َّ
ِ
ب َع ْن ُك ْم اَ ْه ُل
الردىَ ،ف ُكونُوا لي ُش َفعا َءَ ،فق َْد َو َف ْد ُت اِ َل ْي ُك ْم اِ ْذ َر ِغ َ
ا ْل َه ْلكى م َن َّ
آيات ِ
الدنْياَ ،وا َّتخَ ُذوا ِ
اس َت ْك َب ُروا َع ْنها».
ُّ
اهلل ُه ُزواً َو ْ
ثم ارفع رأسك وقل:

قائ ٌم ال َيس ُهوَ ،و ِ
« َيا َم ْن ُه َو ِ
��م ال َي ْل ُهوَ ،و ُم ٌ
حيط ِب ُك ِّل َش ْىء َل َك ا ْل َم ُّن
دائ ٌ
ْ
ِبما َو َّف ْق َتني َو َع َّر ْف َتني ِبما اَ َق ْم َتني َع َل ْي ِه ،اِ ْذ َص َّد َع ْن ُه ِعبا ُد َكَ ،و َج ِه ُلوا َم ْع ِر َف َت ُه،
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اس َتخَ ُّفوا ِب َحق ِِّهَ ،وما ُلوا اِلى ِسوا ُهَ ،فكان َِت ا ْل ِم َّن ُة ِم ْن َك َع َل َّي َم َع اَ ْقوام خَ َص ْص َت ُه ْم
َو ْ
ِبما خَ َص ْص َتني ِب ِهَ ،ف َل َك ا ْل َح ْم ُد اِ ْذ ُك ْن ُت ِع ْن َد َك في َمقامي هذا َم ْذ ُكوراً َم ْك ُتوباًَ ،فال
الط ِ
ت َْح ِر ْمني ما َر َج ْو ُتَ ،وال ُتخَ ِّي ْبني فيـما َد َع ْو ُتِ ،ب ُح ْر َم ِة ُم َح َّمد َو ِآل ِه ّ
رين،
اه َ
هلل َعلى ُم َح َّمد َو ِ
َو َص َّلى ا ُ
آل ُم َح َّم ٍد َ
الطيبين الطاهرين».
صل
ثم ادع لنفسك بما تريد ،ثم صل صالة الزيارة ثمان ركعات أي ِّ
لكل إمام ركعتين وذلك في بيتك أو في مسجد الرسوللعدم تيسر

الصالة في البقيع في الحال.

الزيارة المفصلة

زيارة اإلمام الحسن 
ِ
َ
َ
عليك
السال ُم
عليك يا ْب َن
«السال ُم
نبي اهللَّ ،
رسول اهللَّ ،
َّ
السال ُم عليك يا ْب َن َّ

َ
َ
عليك يا ْب َن
السال ُم
السال ُم
عليك يا ْب َن فاطم َة الزهراءَّ ،
يا ْب َن أمير المؤمنينَّ ،
خديج َة ُ
َ
َ
السال ُم
السال ُم
عليك يا
السال ُم
َ
عليك يا صفو َة اهللَّ ،
حبيب اهللَّ ،
الكبرىَّ ،
َ
َ
َ
نور ِح ْك َم ِة اهلل،
السال ُم
السال ُم
عليك يا َ
عليك يا َ
عليك يا ُح َّج َة اهللَّ ،
أمين اهللَّ ،
َ ِ ِ
عليك يا ِص َ
َ
َ
َ
عليك يا
السال ُم
عليك يا
السال ُم
السال ُم
لسان ح ْك َمة اهللَّ ،
راط اهللَّ ،
َّ
َ
َ
التقي،
الب ُّر
السال ُم
السال ُم
ناصر َ
عليك أيها ّ
كيَّ ،
عليك أيها َّ
دين اهللَّ ،
َ
ُّ
الس ِّي ُد ال َّز ُّ

َ
َ
السال ُم
عليك أيها
السال ُم
القائم
عليك أيها
السال ُم
ُ
ُ
ُ
العالم بالتنزيلِ َّ ،
األمينَّ ،
َّ
َ
َ
َ
عليك
السال ُم
عليك أيها الهادي
السال ُم
عليك أيها
ِّ
ُ
المهدي َّ
العالم بالتأويلِ َّ ،
َ
َ
يق
السال ُم
عليك أيها
السال ُم
أيها
الص ِّد ُ
عليك أيها ِّ
كيَّ ،
فيَّ ،
ُ
ُ
الطاهر ال َّز ُّ
الباهر الخَ ُّ
َ
َ
موالي يا أبا ُم َح َّم ٍد
عليك يا
السال ُم
السال ُم
الحقُّ
ُ
الشَّ ُ
َ
عليك أيها َ
الحقيقَّ ،
هيدَّ ،
علي ،ورحم ُة اهلل وبركاتُه».
َ
الحسن ْب َن ٍّ
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َ
َ
السال ُم
عليك يا ز َْي َن
السال ُم
عليك يا ز َْي َن
«السال ُم
المتهج ِد َ
َ
ِّ
ينَّ ،
العابدينَّ ،
َّ
َ
َ
َ
عليك يا ُق َّر َة
السال ُم
ولي
السال ُم
عليك يا إما َم
َ
َ
المسلمينَّ ،
المتقينَّ ،
عليك يا َ َّ
َ
َ
عليك يا خَ َل َ
ِ
عليك
السال ُم
السال ُم
الناظرين
عين
الس َ
َ
َ
ابقينَّ ،
ف َّ
العارفينَّ ،
ِ
َ
َ
عليك يا
السال ُم
ض��و َء
السال ُم
المستوح َ
صي َ
صي َ
عليك يا َ ْ
الو ِّ
شينَّ ،
ينَّ ،
يا َو َّ
ِ
َ
َ
عليك يا ُذخْ َر
السال ُم
راج
السال ُم
ن ُْو َر
المرتاض َ
َ
عليك يا ِس َ
ينَّ ،
المجتهدينَّ ،
عليك يا َسفينة ِ
َ
َ
الع ْل ِم،
السال ُم
عليك يا ِمصباح
السال ُم
َ
المتعب ِد َ
ِّ
العالمينَّ ،
ينَّ ،
ِ
ِ
َ
َ
َ
عليك
السال ُم
عليك يا
السال ُم
السال ُم
َ
ميزان َ
القصاصَّ ،
عليك يا َسكي َنة الح ْل ِمَّ ،
َّ
َ
َ
ٍ
الد َجى،
السال ُم
السال ُم
يا َسفين َة
عليك يا بَ ْد َر ُّ
عليك يا بَ ْح َر ال َّن َدىَّ ،
الخالصَّ ،
َ
َ
السال ُم
ابر
السال ُم
األوا ُه
السال ُم
عليك أيها ّ
عليك أيها ُّ
ُ
ُ
الحكيمَّ ،
الحليمَّ ،
َّ
الص ُ
أشهد َ
َ
َ
أنك ُح َّج َة
محمد.
السال ُم
الم
عليك يا ِم
ُ
َ
َ
صباح ُ
عليك يا موالي يا أبا َّ
ؤمنينَّ .
ِ
َ
عبادة
ناصحت في
وأنك
واب َن ِأم ِينه وأبو َأ َم َن ِائ ِه،
َ
واب َن ُح َّج ِت ِه وأبو ُح َج ِج ِهْ ،
اهلل ْ
أشهد َ
أنك قد
وس َر ْر َت َأوليا َء ُه.
َربِّ َك
ُ
وسارعت في َم ْر َض ِات ِه ،وخَ َّي ْب َ
َ
ت أعدا َء ُهَ ،
ِ
عبادت ِه ،وا َّتقَي َت ُه َح َّق ت ِ
ِ
طاعت ِه ،حتى َ
ُقات ِه َ
اليقين.
أتاك
وأط ْع َت ُه َح َّق
حق
َع َب ْد َت اهللَ َّ
ُ
ْ
اهلل أ َف َض ُل التحي ِة والسال ِم ،ورحم ُة ِ
رسول ِ
ِ
اهلل وبركا ُت ُه».
موالي يا ْاب َن
فعليك يا
َ
َّ
َّ

زيارة اإلمام الباقر :
دين ِ
َ
َ
الفاحص عن ِ
اهلل،
عليك أيها
السال ُم
عليك أيها
«السال ُم
الباقر ِ
ُ
بعلم اهللَّ ،
َّ
ُ
عليك أيها ُ ِ
ُ ِ ِ ِ
َ
َ
السال ُم
عليك أيها
السال ُم
السال ُم
القائم ِبق ْسط اهللَّ ،
الم َب ِّي ُن ل ُح ْك ِم اهللَّ ،
َّ
عليك أيها َّ ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
عليك
السال ُم
السال ُم
عليك أيها ال َّن ُ
الداعي إلى اهللَّ ،
اصح لعباد اهللَّ ،
ِ
َ
َ
الد ُ
عليك أيها ال َف ْض ُل
السال ُم
السال ُم
أيها َّ
الم ِت ُ
عليك أيها َ
الح ْب ُل َ
ينَّ ،
ليل على اهللَّ ،

َ
َ
الالمع،
الب ْد ُر
السال ُم
السال ُم
ُ
ُ
الس ُ
عليك أيها ال ُّن ُ
عليك أيها َ
ور ّ
اطعَّ ،
المبينَّ ،
َ
َ
السال ُم
السال ُم
السال ُم
الس ُ
عليك أيها الحقُّ ْ
راج ْ
عليك أيها ِّ
األس َر ُجَّ ،
األب َل ُجَّ ،
َّ
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َ
َ
َ
عليك أيها
السال ُم
عليك أيها
السال ُم
ُ
الكوكب ْ
األب َه ُرَّ ،
عليك أيها ال َّن ْج ُم األزْ َه ُرَّ ،
ِ
ِ
َ
َ
عليك
السال ُم
السال ُم
الم َن َّز ُه عن ُ
ُ
عليك أيها المعصو ُم من ال َّزالتَّ ،
الم ْع ِضالتَّ ،
َ
َ
عليك أيها
السال ُم
السال ُم
كي في َ
الر ِف ُ
يع في ال َّن َس ِبَّ ،
الح َس ِبَّ ،
عليك أيها َّ
أيها ال َّز ُّ
َصر َ ِ
َ
موالي
أشهد يا
أجمعين.
عليك يا ُح َّج َة اهلل على خَ ْل ِق ِه
السال ُم
ُ
َ
َ
المش ُيدَّ ،
الق ْ ُ
ت بالحقِّ َص ْدعاًَ ،وبَقَر َت ِ
الع ْل َم بقراً ،ونَث َْر َت ُه نَثْراً ،لم تًأخُ ْذ َك في
أنك قد َص َد ْع َ
ْ
َ
وأخرجت
عليك،
كان
وكنت للدين َغ ْي َر ُم َك ِات ٍم،
الئم،
وقضيت ما ً
َ
َ
َ
اهلل َل ْو َم ُة ٍ
ِ
ِ
ِ
بطاعة ِ
اهلل إلى ِوال َي ِة ِ
والية َغي ِر ِ
معصية
ت عن
اهلل ،وأ َم ْر َت
أوليا َء َك من
اهلل ،ونَ َه ْي َ
ْ
وذهب بك إلى دا ِر َكرا َم ِت ِه ،وإلى َمس ِ
هلل إلى ِر ْض ِ
ِ
اهلل ،حتى َق َب َض َك ا ُ
ِ
اك ِن
وان ِه،
َ
َ
ِِ
ِ
ِِ
َ
عليك ورحم ُة اهلل وبركاته».
والسال ُم
أصفيائه ،و ُم َجا َو َرة أوليائهَّ .

زيارة اإلمام الصادق .
ِ
عليك أيها اإلما ُم َّ ِ
َ
َ
الناط ُق،
الو ِص ُّي
السال ُم
«السال ُم
عليك أيها َ
الصاد ُقَّ ،
َّ
الفائ ُق ِ
ِ
َ
َ
السال ُم
السال ُم
عليك أيها
السال ُم
الس َنا ُم ْ
األع َظ ُمَّ ،
عليك أيها َّ
الرائ ُقَّ ،
َّ
ّ
ِ
اح ُّ
الص ُ
َ
َ
َ
عليك
السال ُم
السال ُم
عليك أيها ِّ
عليك يا ِم ْص َب َ
الظ ُلماتَّ ،
راط األ ْق َو ُمَّ ،
يا ِ
ِ
ِ
َ
َ
عليك يا َم ْع ِد َن
السال ُم
السال ُم
عليك يا ِم ْف َ
داف َع ُ
تاح الخَ ْيراتَّ ،
الم ْع ِضالتَّ ،
ِ
ِ
َ
َ
عليك يا
السال ُم
عليك يا
السال ُم
الح َج ِج َّ
صاحب ُ
َ
َ
وال��دالالتَّ ،
البركاتَّ ،
ِ
عليك يا ِ
َ
َ
ناص َر ِ
ِ
عليك
السال ُم
السال ُم
صاحب
َ
دين اهللَّ ،
البراهين الواضحاتَّ ،
ِ
عليك يا ِ
ِ
ِ
ِ
عليك يا ِ
َ
َ
كاش َ
ف
السال ُم
السال ُم
فاص َل الخطابات َّ
يا ناش َر ُح ْك ِم اهللَّ ،
ُ ِ
َ
َ
الناطقين،
لسان
عليك يا
السال ُم
السال ُم
عليك يا َع ِم َ
َ
َ
الص ِاد َ
يد ّ
قينَّ ،
الك ُرباتَّ ،
َ
َ
َ
عليك يا خَ َل َ
عليك
السال ُم
عليك يا
السال ُم
ف
السال ُم
الص ِاد َ
َ
زعيم ّ
َ
قينَّ ،
السابقينَّ ،
َّ

َ
َ
عليك يا َك ْه َ
عليك يا هادي
السال ُم
ف
السال ُم
يا َس ِّي َد
َ
َ
المؤمنينَّ ،
المسلمينَّ ،
ِ
َ
موالي َ
أنك َع َل ُم ال ُه َدى،
أشهد يا
عين.
عليك يا َس َك َن
السال ُم
ُ
الطائ َ
المض ِّل َ
َ
ينَّ ،

الض َحى ،وبَ ْح ُر ال َّن َدىَ ،
وك ْه ُ
الو ْثقَىَ ،
والمث َُل
ف َال��و َرى،
س ُّ
َ
وال ُع ْر َو ُة ُ
وش ْم ُ
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ِ
ِ
ِ
األعلىَ .ص َّلى ا ُ
َ
العب ِ
رسول
اس َع ِّم
هلل
والسال ُم على وعلى َّ
عليك ُروح َك وبَ َدن َكَّ ،
ِ
اهلل  ورحمة اهلل وبركاته».

 -8وداع أئمة البقيع:
مكحمكحك حإذا أردت االنصراف فقف عند قبورهم وقل:
ُ
أستودعك ُم اهللَ وأ ْق َر ُأ
أئم ُة ال َه َدى ورحم ُة اهلل وبركاتُه،
«السال ُم عليكم َّ
َّ
وبالرسول ،وبما ِج ْئ ُتم ِب ِه ،و َد َل ْل ُتم ِ
عليك ُم السال َم ،آ َم َّنا ِ
ِ
ُ
عليه ،الل ُه َّم فاكتبنا
باهلل
ْ
ْ
َّ
مع الشاهدين».
ثم ادع اهلل كثيرا ً واسأله أن ال يجعله آخر العهد من زيارتهم.

زيارة السيدة فاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين :
اهلل ،اَلسال ُم َعلى َر ُس ِ ِ
«اَلسال ُم َعلى نَ ِبي ِ
لسال ُم َعلى ُم َح َّمد َس ِّي ِد
ول اهلل ،اَ َّ
َّ
َّ
ِّ
لسال ُم َعلى ُم َح َّمد َس ِّي ِد ا َْ
لسال ُم َعلى ُم َح َّمد َس ِّي ِد ا ْ
رين،
ال ِخ َ
ال َّو َ
ا ْل ُم ْر َس َ
لين ،اَ َّ
لين ،اَ َّ
مين ،اَلسال ُم َع َلي َك اَ ُّي َها ال َّن ِبي َو َر ْح َم ُة ِ
لسال ُم َعلى َم ْن بَ َع َث ُه ا ُ
اهلل
هلل َر ْح َم ًة ِل ْلعا َل َ
َّ
اَ َّ
ْ
ُّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الص ّدي َق ُة
لسال ُم َع َل ْي ِك اَ َّي ُت َها ِّ
لسال ُم َعلى فاط َم َة ِب ْنت اَ َسد ا ْلهاشم َّية ،اَ َّ
َوبَ َركا ُت ُه ،اَ َّ
ِ
ِ
ِ
الر ِض َّي ُة،
لسال ُم َع َل ْي ِك اَ َّي ُت َها ا ْل َك َ
لسال ُم َع َل ْيك اَ َّي ُت َها ال َّتق َّي ُة ال َّنق َّي ُة ،اَ َّ
ا ْل َم ْر ِض َّي ُة ،اَ َّ
ريم ُة َّ
ين ،اَلسال ُم َع َلي ِك يا ِ
ِ
ِ
ين،
وال َد َة َس ِّي ِد ا ْل َو ِص ّي َ
لسال ُم َع َل ْيك يا كاف َل َة ُم َح َّمد خات َِم ال َّن ِب ّي َ َّ
اَ َّ
ْ
ول ِ
لسال ُم َع َل ْي ِك يا َم ْن َظ َه َر ْت َش َف َق ُتها َعلى َر ُس ِ
لسال ُم َع َل ْي ِك
اهلل خات َِم ال َّن ّبي َ
ين ،اَ َّ
اَ َّ
الط ِ
مين ،اَلسال ُم َع َلي ِك َو َعلى ُر ِ
يا َم ْن تَر ِبي ُتها ِل َو ِلى ِ
اهلل ا َْ
وح ِك َوبَ َد ِن ِك ّ
ال ِ
اه ِر،
ْ َ
َّ
ْ
ِّ
اَلسال ُم َع َلي ِك َو َعلى َو َل ِد ِك َو َر ْح َم ُة ِ
اهلل َوبَ َركا ُت ُه ،اَشْ َه ُد اَن َِّك اَ ْح َس ْن ِت ا ْل ِكفا َل َة،
َّ
ْ
ول ِ
ضات ِ
اج َت َه ْد ِت في َمر ِ
َواَ َّد ْي ِ
اهللَ ،وبا َلغْ ِت في ِح ْف ِظ َر ُس ِ
��ت ا َْ
اهلل،
المانَ َةَ ،و ْ
ْ
عا ِر َف ًة ِب َحق ِِّهُ ،م ْؤ ِم َن ًة ِب ِص ْد ِق ِهُ ،م ْع َت ِر َف ًة ِب ُنب َّو ِت ِهُ ،مس َتب ِصر ًة ِب ِن ْع َم ِت ِهِ ،
كاف َل ًة ِب َت ْر ِب َي ِت ِه،
ُ
ْ ْ َ
ُمشْ ِف َق ًة َعلى نَ ْف ِس ِهِ ،
تار ًة ِرضا ُهَ ،واَشْ َه ُد اَن َِّك َم َض ْي ِت َع َلى
واق َف ًة َعلى ِخ ْد َم ِت ِهُ ،م ْخ َ
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راضي ًة َمر ِضي ًة ِ
ا ِْ
ال ْد ِ
ال ْي ِ
تم ُّس ِك ِب َاشْ َر ِف ا َْ
طاه َر ًة ز َِك َّي ًة ت َِق َّي ًة ن َِق َّي ًةَ ،ف َر ِض َي
مان َوا َّل َ
يانَّ ْ َ ِ ،
ضاكَ ،و َج َع َل ا ْل َج َّن َة َم ْن ِز َل ِك َو َم ِ
هلل َع ْن ِك َواَ ْر ِ
أواك اَل ّلـ ُه َّم َص ِّل َعلى ُم َح َّمد َو ِ
ا ُ
آل

فاع َة
فاع َتهاَ ،و َش َ
يار ِتهاَ ،و َث ِّب ْتني َعلى َم َح َّب ِتهاَ ،وال ت َْح ِر ْمني َش َ
ُم َح َّمد َوا ْن َف ْعني ِب ِز َ
الط ِ
ا َْ ِ ِ ِ
ِ
احشُ رني َم َعها َو َم َع اَ ْو ِ
الد َها ّ
رين،
اه َ
الئ َّمة م ْن ُذ ِّر َّيتهاَ ،و ْار ُز ْقني ُمرا َف َق َتهاَ ،و ْ ْ
اَل ّلـ ُهم ال ت َْج َع ْل ُه ِ
يارتي اِ ّياهاَ ،و ْار ُز ْق ِني ا ْل َع ْو َد اِ َل ْيها اَبَداً ما اَ ْبق َْي َتني،
آخ َر ا ْل َع ْه ِد ِم ْن ِز َ
َّ
فاع ِتهاِ ،ب َر ْح َم ِت َك يا اَ ْر َح َم
احشُ ْرني في ُز ْم َر ِتهاَ ،واَ ْد ِخ ْلني في َش َ
َو ِإذا ت ََو َّف ْي َتني َف ْ
الر ِ
ين ،اَل ّلـ ُهم ِب َحقِّها ِع ْن َد َك َو َم ْن ِز َل َتها َل َد ْي َك ،اِ ْغ ِفر لي َو ِل ِ
يع
وال َد َّى َو ِل َج ِم ِ
اح ِم َ
َّ
ّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نين َوا ْل ُم ْؤم ِ
الدنْيا َح َس َن ًة َوفي ا ْ
الخ َرة َح َس َن ًة َوقنا ِب َر ْح َمت َك
ناتَ ،وآتنا في ُّ
ا ْل ُم ْؤم َ
ذاب ال ّنا ِر».
َع َ

 -9زيارة سيدنا إبراهيم بن رسول اهلل (ص):
بيب ِ
ِ
«اَلسال ُم َعلى َر ُس ِ ِ
لسال ُم َعلى َح ِ
اهلل،
لسال ُم َعلى نَ ِب ِّي اهلل ،اَ َّ
ول اهلل ،اَ َّ
َّ
اهلل ،اَلسال ُم َعلى ُم َح َّم ِد ْب ِن َعب ِد ِ
اهلل ،اَلسال ُم َعلى ن َِجي ِ
اَلسال ُم َعلى َص ِفى ِ
اهلل َس ِّي ِد
َّ
َّ
َّ
ْ
ِّ
ِّ
ِِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ال ْن ِب ِ
ا َْ
لسال ُم َعلى
ياءَ ،وخات َِم ا ْل ُم ْر َس َ
لينَ ،وخ َي َرة اهلل م ْن خَ ْلقه في اَ ْر ِضه َو َسمائه ،اَ َّ
ميع اَ ْن ِب ِ
داء َوالس َع ِ
يائ ِه َو ُر ُس ِل ِه ،اَلسال ُم َع َلى الشُّ َه ِ
لسال ُم َع َل ْينا
َج ِ
الص ِال َ
داء َو ّ
ُّ
حين ،اَ َّ
َّ
ِ
َو َعلى ِع ِ
باد ِ
لسال ُم َع َل ْي َك اَ َّي ُت َها
الص ِال َ
اهلل ّ
الر ُ
لسال ُم َع َل ْي َك اَ َّي ُت َها ُّ
وح ال ّزاك َي ُة ،اَ َّ
حين ،اَ َّ
ال َّن ْفس الشَّ ري َف ُة ،اَلسال ُم َع َلي َك اَ َّي ُت َها السال َل ُة ّ ِ
لسال ُم َع َل ْي َك اَ َّي ُت َها ال َّن َس َم ُة
ُّ
ُ
الطاه َرةُ ،اَ َّ
َّ
ْ
ِ
مج َتبى،
لسال ُم َع َل ْي َك َي ْاب َن ال َن ِب ِّي ا ُْل ْ
لسال ُم َع َل ْي َك َي ْاب َن خَ ْي ِر ا ْل َورى ،اَ َّ
ال ّزاك َي ُة ،اَ َّ
ِ
ِ ِ
لسال ُم َع َل ْي َك َي ْاب َن ا ْل َبشي ِر ال َّنذي ِر،
لسال ُم َع َل ْي َك َي ْاب َن ا ْل َم ْب ُعوث الى كا َّفة ا ْل َورى ،اَ َّ
اَ َّ
لسال ُم َع َل ْي َك َي ْاب َن ا ْل ُم َؤ َّي ِد ِبا ْلق ِ
لسال ُم
الس ِ
لسال ُم َع َل ْي َك َي ْاب َن ِّ
ُرآن ،اَ َّ
راج ا ْل ُمنير ،اَ َّ
اَ َّ
ِ
َع َلي َك َي ْاب َن ا ْل ُمر َسلِ اِ َلى ِ
االن ِ
الرا َي ِة
ْس َوا ْل ِّ
جان ،اَ َّ
ْ
لسال ُم َع َل ْي َك َي ْاب َن صاح ِب ّ
ْ
ِ ِ
ِ
لسال ُم َع َل ْي َك َي ْاب َن َم ْن َحبا ُه
لسال ُم َع َل ْي َك َي ْاب َن الشَّ ِ
فيع َي ْو َم ا ْلقيا َمة ،اَ َّ
َوا ْل َعال َمة ،اَ َّ
هلل ِبا ْل َكرا َم ِة ،اَلسال ُم َع َلي َك َو َر ْح َم ُة ِ
تار ا ُ
ا ُ
دار
هلل َل َك َ
اهلل َوبَ َركا ُت ُه ،اَشْ َه ُد اَن ََّك َق ِد اخْ َ
َّ
ْ
اِن ِ
ب َع َل ْي َك اَ ْحكا َم ُه اَ ْو ُي َك ِّل َف َك َحال َل ُه َو َحرا َم ُهَ ،ف َن َق َل َك اِ َل ْي ِه َط ِّيباً
ْعام ِه َق ْب َل اَ ْن َي ْك ُت َ
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زاكياً َمر ِضياً ِ
ِ
طاهراً ِم ْن ُك ِّل ن ََجسُ ،مق ََّدساً ِم ْن ُك ِّل َدنَسَ ،وبَ َّو َأ َك َج َّن َة ا ْل َمأوى،
ْ ِّ
هلل َع َلي َك َصال ًة َتقَر ِبها َعي ُن َر ُس ِ
ِ
ول ِه،
َو َر َف َع َك اِ َلى َّ
ُّ
ْ
الد َرجات ا ْل ُعلىَ ،و َص َّلى ا ُ ْ
َوتُب ِّل ُغ ُه اَ ْكبر َمأ ُم ِ
وات َك َواَزْ كاهاَ ،واَنْمى بَر ِ
اج َع ْل اَ ْف َض َل َص َل ِ
كات َك
ول ِه ،اَل ّلـ ُه َّم ْ
َ
َ
ََ
َواَ ْوفاهاَ ،على َر ُس ِ
ينَ ،و َعلى
ول َك َونَ ِب ِّي َك َو ِخ َي َر ِت َك ِم ْن خَ ْل ِق َك ُم َح َّمد خات َِم ال َّن ِب ّي َ
الط ِ
َم ْن نَس َل ِم ْن اَ ْو ِ
ف ِم ْن ِع ْت َر ِت ِه ّ
الد ِه َّ
بينَ ،و َعلى َم ْن خَ َّل َ
رينِ ،ب َر ْح َم ِت َك
اه َ
الط ِّي َ
َ
ِ
ِ
يا اَ ْر َحم الر ِ
يم ن َْجلِ
اح َ
مين ،اَل ّلـ ُه َّم اِنّي اَ ْس َا ُل َك ِب َحقِّ ُم َح َّمد َصف ِّي َكَ ،واِ ْبراه َ
َ ّ
نَ ِب ِّي َك ،اَ ْن ت َْج َع َل َس ْعيي ِب ِه ْم َمشْ كوراً َو َذنْبي بَهم َمغفوراً وحياتي بهم سعيدة
ْضي ًةَ ،واَ ْف ِ
عالي ِب ِه ْم َم ْر ِض َّي ًةَ ،واُ ُموري ِب ِه ْم
وعاقبتي بهم حميدة وحوائجي بهم َمق ِ َّ
ِ ِ
س َع ِّني ُك َّل
َم ْس ُعو َدةًَ ،و ُش ُؤوني ِب ِه ْم َم ْح ُمو َدةً ،اَل ّلـ ُه َّم َواَحس ْن ل َي ال َّت ْوفيقَ َ ،ونَ ِّف ْ
َه ّم َوضيق ،اَل ّلـ ُه َّم َج ِّن ْبني ِعقابَ َكَ ،وا ْم َن ْحني َثوابَ َكَ ،واَ ْس ِك ِّني ِجنان ََكَ ،و ْار ُز ْقني
ميع ا ْل ُم ِ
صالح ُدعائي ِ
ِر ْضوان ََك َواَمان ََكَ ،واَشْ ِر ْك لي في ِ
نين
ؤم َ
وال َد َّى َو َو َلدي َو َج َ
وات اِن ََّك َو ِلي ا ْل ِ
الم ْؤ ِم ِ
الص ِال ِ
باق ِ
نات ،ا َْ
ال ْحيا َء ِم ْن ُه ْم َوا َْ
آمين َر َّب
ال ْم َ
حاتَ ،
يات ّ
َو ُ
ُّ
مين .وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين».
ا ْلعا َل َ

 -10زيارة بنات رسول اهلل( ص).
«السال ُم َع َل ْي َك َيا َر ُس َ
يع
السال ُم َع َل ْي َك َيا َص ْف َو َة َج ِم ِ
��ول َر ِّب ا ْل َعا َل َ
مينَّ ،
َّ
األنْبي ِ
ار ُه ا ُ
ين َو َر ْح َم ُة
أج َم ِع َ
اء َوا ْل ُم ْر َس ِل َ
هلل َعلى ا ْلخَ ْل ِق ْ
السال ُم َع َل ْي َك َيا َم ْن اخْ َت َ
َ
ينَّ ،
ِ
ات السي ِد ا ْل ُم ْص َط َفى ،السال ُم َعلى بَ َن ِ
اهلل وبَر َكا ُت ُه ،السال ُم َعلى بَ َن ِ
ات ال َّن ِب ِّي
َّ ِّ
َّ
َّ
َ
هلل ِفي الس َم ِ
ا ْل ُم ْج َتبى ،السال ُم َعلى بَ َن ِ
اص َط َفا ُه ا ُ
ري ِة
اء َو َف َّض َل ُه َعلى َج ِم ِ
ات َم ْن ْ
الب َّ
يع َ
َّ
َّ
ِ
ِ
َوا ْل َورى ،السال ُم َعلى ُذ ِر َّي ِة السي ِد ا ْل َج ِليل ِم ْن نَسلِ ِإ ْس َم ِ
اع َ
يم
يل َو ُسال َلة ْإب َراه َ
َّ ِّ
َّ
ْ
ِ
ول ،السال ُم َعلى أخَ َو ِ
ِ
الر ُس ِ
اطمة ال َّز ْهراء
ات َف َ
َّ
الخَ ليلِ َّ ،
السال ُم َعلى بَ َنات ال َّن ِبي َّ
ِ
ِ
ا ْلب ُتول ،السال ُم َعلى ُّ ِ
اهر ِة َوا ْل ِع ْتر ِة ال َّز ِاكي ِة ال َّز ِاهر ِة ،بَ َن ِ
ات خَ ات َِم
َ
َ
َّ
َ
َ
الذ ّرية ا ْل َط ِّيبة ا ْل َّط َ
ال َّنبيي َن َو َسي ِد األ ْن ِبي ِ
السال ُم َعلى ُّ
الذ ِر َي ِة
خير ِة ُر ُسلِ اهلل َأ ْج َم َ
اء َوا ْل ُم ْر َس ِل َ
ِّ
ِّ
َ
عينَّ ،
ينَ ،و َ
ِ
َّ ِ ِ
ُ
قي َة،
السال ُم َعلى ز َْي َن َ
اكي ِة َوا ْل ِع ْت َر ِة ُ
ب َو أ ّم ُك ْلثُو َم َو ُر َّ
الطاه َرة ال َّز َّ
الم ْص َط َف ِو َّيةَّ ،
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اب َو َّ ِ
ات اآلبَ ِ
اب ،السال ُم َعلى بَ َن ِ
اهر ِ
السال ُم َعلى الشَّ ِري َف ِ
ات األن َْس ِ
األح َس ِ
اء
ات ْ
َّ
َّ
الط َ
األكا ِر ِم األ َف ِ
وه ِ
األع ِ
الم َّط ِل ِب َو َعب ِد َم َن ٍ
األج َد ِاد َ
اش ٍم
اف َ
َ
اظ ِمَ ،و ُسال َل ِة ْ
اخ ِمَ ،ع ْب ِد ُ
ْ
َو َر ْح َم ُة ِ
اهلل وبَ َر َكا ُت ُه».
أق��ول :مرت اإلش��ارة إلى كونهن ربائبه وأنه ليس عند الرسول (ص

وآله) من بنات من صلبه سوى الصديقة فاطمة الزهراء (ع).

 -11زيارة عمتي الرسولصفية وعاتكة:
«السلاَ ُم َع َلي ُك َما َيا َع َّم َتي َر ُس ِ ِ
السلاَ ُم َع َل ْي ُك َما َيا َع َّم َت ْي نَ ِب ِّي اهلل،
ول اهللَّ ،
َّ
ْ
ْ
ضي
السلاَ ُم َع َل ْي ُك َما َيا َع َّم َت ْي ُ
السلاَ ُم َع َل ْي ُك َما َيا َع َّم َت ْي َح ِب ْي ِب اهللَّ ،
َّ
الم ْص َط َفىَ ،ر َ
الج َّن َة َم ْن ِز َل ُك َما َو َر ْحم ُة ِ
ا ُ
اهلل وبَ َر َكا ُت ُه».
هلل َت َعالى َع ْن ُك َما َو َج َع َل َ

 -12زيارة فاطمة بنت حزام الكالبية المكناة بـ (أم البنين)
ِ
ِ
عليك يا زوجة وصي
وح ّجته ،السالم
«السالم
عليك يا زوج َة ولي اهلل ُ
ِ
عليك يا زوجة أمي ِر المؤمنين وسيد الوصيين،
رسول اهلل وخليفته ،السالم
ِ
عليك ،يا
النبي الواسع ،وسيفه الرادع ،الشجاع المقارع ،السالم
باب علم
ّ
ِ
بنفسه والساعي
أ ّم أبي الفضل العباس ساقي عطاشى كربالء الفادي أخ��ا ُه
ِ
ِ
عليك أيتها
بمائه ،المقطوعة يداه نافذ البصيرة ،وقمر العشيرة ،السالم
إليه
ِ
عليك أيتها الزاهدة العابدة ،السالم على َم ْن فدت
الصابرة المجاهدة ،السالم
حسيناً بأوالدها وفلذات أكبادها ،السالم على من شاركت الحورا َء زينب
في مصيبتها ،وساعدتها في محنتها ،السالم على من بكت على مصاب سيد
وعشي على بصرها ،أشهد
قوتهاُ ،
الشهداء حتى تفطرت مهجتها ،وضعفت ّ

أنك أحسنت الكفالة ،وأ ّديت األمانة ،في حفظ وديعة الزهراء البتول ،وقرتي
عين الرسول ،السبطين اإلمامين الحسن والحسين  .حتى أصبحت

وحبك لسيدة النساء فاطمة الزهراء  ،وفدائك
بطاعتك لسيد األوصياءّ ،
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لسيد الشهداء بأوالدك األربعة النجباء ،باباً للحوائج ،ومقصداً للمطالب،

فرضي اهلل عنك وأرض��اك ،والصالة والسالم عليك يا عزيزة ال��زه��راء ،يا

أ َّم البدور السواطع ،واألقمار اللوامع ما دجى ليل وأض��اء نهار ورحمة
اهلل وبركاته».

زيارة سيدنا عقيل وسيدنا عبد اهلل بن جعفر الطيار .
«السلاَ ُم َع َل ْي َك َيا َس ِّيدنا َيا َع ِق َ
السلاَ ُم َع َل ْي َك َيا ْب ِن َع ِّم
يل ْب َن أبي طالبَّ ،
َّ
ِ
َر ُس ِ ِ
السلاَ ُم َع َل ْي َك َيا ْب َن َع ِّم َح ِب ِ
يب
السلاَ ُم َع َل ْي َك َيا ْب َن َع ِّم نَ ِب ِّي اهللَّ ،
ول اهللَّ ،
ِ
السلاَ ُم َع َل ْي َك َيا أخَ ا َع ِل ٍّي ا ْل ُم ْرت ََضى،
عم ُ
السلاَ ُم َع َل ْي َك َيا ْب َن َّ
الم ْص َط َفىَّ ،
اهللَّ ،
ِ
ِ
ِ ِ
ان َو َعلى ِم ْن
الطيا ِر ِفي ا ْل ِج َن َ
السلاَ م َعلى َع ْبد اهلل ْب ِن َج ْعف ٍر َّ
ورحمة اهلل وبركاتهَّ ،
اب َر ُس ِ
ول اهللَ ،ر ِضي ا ُ
َح ْو ُ
أر َض ُ
أص َح ِ
الر َضا
لك َما ِم ْن ْ
اك ْم ْ
هلل َت َعالى َع ْن ُك ْم َو ْ
أح َس َن ِّ
َ
السلاَ ُم َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُة
وج َع َل َ
َ
الج َّن َة َم ْن ِز َل ُك ْم َو َم ْس َك َن ُكم َو َم َح َّل ُك ْم َو َمأ َو ُاك ْمَّ ،
ِ
اهلل وبَ َر َكا ُت ُه».

 -13زيارة الشهداء
الص ْد َق
«السلاَ ُم َع َل ْي ُك ْم َيا ُش َه َدا ُء َيا ُس َع َدا ُء َيا ن َُج َبا ُء َيا ُنق ََبا ُءَ ،يا ْ
أه َل ِّ
َّ
ِِ
اه ُد َ ِ
الو َفاء ،السلاَ ُم َع َلي ُكم َيا ُم َج ِ
ِ
السلاَ ُم َع َل ْي ُكم َيا
ْو َ
ْ ْ
ون في َس ِب ْيلِ اهلل َح َّق ِج َهادهَّ ،
َّ
ُش َه َدا ُء َكا َّف َة َعا َّم َة َو َر ْح َم ُة ِ
اهلل َوبَ َر َكا ُت ُه».

 -14زيارة السيدة حليمة السعدية مرضعة الرسول
ِ
ِ
«السلاَ ُم َع َلي ِك َيا ُأ َّم َر ُس ِ ِ
ِ ُ
السلاَ ُم َع َل ْي ِك
السلاَ ُم َع َل ْيك َيا أ َّم َصف ِّي اهللَّ ،
ول اهللَّ ،
َّ
ْ
ِ
ُ
السلاَ ُم َع َل ْي ِك َيا ُمر ِض َع َة َر ُس ِ
ول
السلاَ ُم َع َل ْي ِك َيا ُأ َّم ُ
الم ْص َط َفىَّ ،
َيا أ َّم َح ِب ْي ِب اهللَّ ،
ْ
ِ
السلاَ ُم َع َل ْي ِك يا حليمة السعدية رضي اهلل عنك وأرضاك وجعل الجنة
اهللَّ ،

منزلك ومأواك ورحمة اهلل وبركاته».
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 -15زيارة عبد اهلل أبي النبيوآله:
مكحمكحك حزي��ارة عبد اهلل بن عبد المطلب وال��د الرسولوالذبيح

الثاني بعد جده إسماعيل وصاحب النور المبهر الموحد هلل تعالى على

ملة أبيه إبراهيم الخليل صلوات اهلل عليه ولعنة اهلل على من جحد حقه

وحق أج��داده الذين كلهم طاهرون موحدون ساجدون كما اشار اهلل في

اآلية الكريمة مخاطباً نبيه {ﮜ ﮝ ﮞ } الشعراء ،219 :وقبر عبد

اهلل مقابل باب مسجد النبيالمسماة بالكرامة كنا نزوره هناك فيعيرنا

الجاهلون بفضله وزيارته انه كافر ويزعمون انهم واجدادهم األمويين

مسلمون وقد هدموا قبره.
فإذا زرته فقل:

«السالم عليك يا صاحب المجد األثيل األصيل ،السالم عليك يا خير

فرع من دوحة الخليل ،السالم عليك يا من خصه الجليل ،السالم عليك يا

ابن الذبيح إسماعيل ،السالم عليك يا ساللة األب��رار ،السالم عليك يا قمر

األقمار ،السالم عليك يا نجم الظالم وشمس النهار السالم عليك يا نور

األنوار ،السالم عليك يا حقيقاً بالفخر واالفتخار ،السالم عليك يا أبا النبي

المختار وعم الوصي الكرار ووالد األئمة األطهار ،السالم عليك يا من أضاء

بنور جبينه عند والدته أطراف السماء ،السالم عليك يا يوسف آل عبد مناف،

السالم عليك يا رجاء من رجا ومأمن من خاف ،السالم عليك يا من سلك
مسلك جده إسماعيل فأسلم ألبيه ليذبحه ذبح الخليل ،السالم عليك يا من فداه

اهلل بما فداه وتقبله فأعطاه أمه وأباه ،السالم عليك يا حامل نور النبوة ،السالم

عليك يا جامع شمل الفتوة ،السالم عليك يا أشرف الناس في األبوة والبنوة،
السالم عليك يا من نودي ليشرب الماء وهو عطشان بعرفات وكان الماء أبرد

من الثلج وأحلى من العسل وأطيب من المسك فشربه شربات ،السالم عليك
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يا من أخلص العبودية هلل ،السالم عليك يا من سمي عبد اهلل ،السالم عليك يا
والد رسول اهلل خاتم النبيين ،السالم عليك يا أبا الطاهرين بعد الطاهرين وابن

الطاهرين ورحمة اهلل وبركاته» .وتصلي ركعتين وتطلب شفاعته وشفاعة
ولده وتسبح تسبيح الزهراء وتصلي عليه وعلى ولده وعلى أخيه أبي

طالب وذرية أخيه األئمة المعصومين .

 -16زيارة أهل القبور
أه َل لاَ إ َل َه إلاَّ ا ُ
أهلِ  لاَ إ َل َه إلاَّ ا ُ
أهلِ  لاَ إ َل َه ِإ َلاّ ا ُ
هلل
هللَ ،يا ْ
هلل ِم ْن ْ
«السلاَ ُم َعلى ْ
َّ
ال لاَ إ َل َه إلاَّ ا ُ
بحقِّ  لاَ إ َل َه إلاَّ ا ُ
هللَ ،يا لاَ إ َل َه إلاَّ ا ُ
بح ُق لاَ إ َل َه إلاَّ ا ُ
هلل اْ ْغ ِف ْر ِل َم ْن َق َ
هلل،
هلل َ
َ

اهلل َع ِلي َو ِلي ِ
ول ِ
ال لاَ إ َل َه إلاَّ ا ُ
واحشُ ْرنَا ِفي ُز ْم َر ِة َم ْن َق َ
هلل ُم َح َّم ٌد َر ُس ُ
اهلل».
ْ
ٌّ ُّ

عن علي أمير المؤمنين (ع) :من دخل المقابر وق��رأ الزيارة أعطاه

اهلل 

ث���واب ع��ب��ادة خمسين سنة و َك� َّ�ف��ر عنه وع��ن وال��دي��ه سيئات

خمسين سنة.

أق��ول :هذا الثواب وأمثاله على نحو المقتضي ،بمعنى أن تحققه

يحتاج إلى ارتفاع المانع من الذنوب والخطايا.

 -17فضل زيارة سيدنا الحمزة .
مكحمكحك حورد في فضيلة زيارة سيد الشهداء وسائر الشهداء في أحد:

ذكر فخر المحققين في الرسالة الفخرية :يستحب زيارة الحمزة وسائر

الشهداء في أحد ،وقد روي عن الرسول  :من زارني ولم يزر عمي

الحمزة فقد جفاني ،وق��ال الشيخ المفيد  :وك��ان رس��ول اهللأمر
بزيارة قبر الحمزة  وكان يلم به وبالشهداء ،ولم تزل فاطمة  بعد
وفاته تغدو إلى قبره وتروح ،وجرت السيرة في زمانهمن المسلمين

على زيارته  وم�لازم��ة ق��ب��ره .وف��ي ال��ح��دي��ث :عاشت فاطمة 
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بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً لم تُ� َ�ر كاشر ًة وال ضاحك ًة ،تأتي قبور
الشهداء في كل جمعة مرتين االثنين والخميس فتقول هاهنا كان رسول
اهللوها هنا كان المشركون ،وفي نقل آخر أنها كانت تصلي وتدعو.

وشهداء أح��د حوالي سبعين شهيداً ( )70منهم الحمزة 

وعبد اهلل

بن جحش ومصعب بن عمير وعمارة بن زياد وشماس بن عثمان رضي

اهلل عنهم.

زيارة سيدنا حمزة
اهلل  ،اَلسال ُم َع َلي َك يا خَ ير الشُّ َه ِ
��ول ِ
لسال ُم َع َل ْي َك يا َع َّم َر ُس ِ
داء،
َّ
«اَ َّ
َْ
ْ
اهلل َواَ َس َد َر ُس ِ
جاه ْد َت ِفي ِ
اَلسال ُم َع َلي َك يا اَ َس َد ِ
اهلل َع َّز َو َج َّل،
ول ِه ،اَشْ َه ُد اَن ََّك َق ْد َ
َّ
ْ
اهلل ُسبحانَ ُه ِ
ت فيـما ِع ْن َد ِ
ول ِ
ت َر ُس َ
راغباً،
اهلل َ ،و ُك ْن َ
َو ُج ْد َت ِب َن ْف ِس َكَ ،ون ََص ْح َ
ْ
ذل َك ِ
اهلل ِ ب ِ
ول ِ
ْت َواُ ّمي اَت َْي ُت َك ُم َتق َِّرباً اِلى َر ُس ِ
فاع ِة،
بَ ِابي اَن َ
راغباً اِ َل ْي ِك ِفي الشَّ َ
اس َت َحقَّها ِمثْلي ِبما َج َن ْي ُت َعلى
يار ِت َك خَ َ
اَ ْب َتغي ِب ِز َ
الص نَ ْفسيُ ،م َت َع ِّوذاً ِب َك ِم ْن نار ْ
اح َت َط ْب ُتها َعلى َظ ْهريَ ،ف ِزعاً اِ َل ْي َك َرجا َء َر ْح َم ِة
نَ ْفسي ،ها ِرباً ِم ْن ُذنُو ِب َي ا َّلتي ْ
ِ
عيدة ِ
طالباً َف َ
��ر ْت َظ ْهري
َر ّبي ،اَت َْي ُت َك ِم ْن ُشقَّة بَ َ
كاك َر َق َبتي م َن ال ّنا ِرَ ،و َق ْد اَ ْو َق َ
ُذنُوبيَ ،واَت َْي ُت ما اَ ْسخَ َط َر ّبيَ ،و َل ْم اَ ِج ْد اَ َح ًدا اَ ْف َز ُع اِ َل ْي ِه خَ ْيراً لي ِم ْن ُك ْم اَ ْه َل بَ ْي ِت
حاجتيَ ،فق َْد ِس ْر ُت اِ َل ْي َك َم ْح ُزوناًَ ،واَت َْي ُت َك
الر ْح َم ِةَ ،ف ُك ْن لي َشفيعاً َي ْو َم َفقْري َو َ
َّ
َم ْكروباًَ ،و َس َكب ُت َعبرتي ِع ْن َد َك ِ
ْت ِم َّم ْن اَ َم َر ِني
باكياًَ ،و ِص ْر ُت اِ َل ْي َك ُم ْف َرداًَ ،واَن َ
َْ
ْ
ُ
ا ُ
هلل ِب ِص َل ِت ِهَ ،و َحثَّني َعلى ِب ِّر ِهَ ،و َد َّلني َعلى َف ْض ِل ِهَ ،و َهداني ِل ُح ِّب ِهَ ،و َر َّغ َبني ِفي
ب ا ْل َح ِ
وائ ِج ِع ْن َد ُه ،اَ ْن ُت ْم اَ ْه ُل بَ ْيت ال َيشْ قى َم ْن ت ََو ّ
ال ُك ْم،
ا ْل ِوفا َد ِة اِ َل ْي ِهَ ،واَ ْل َه َمني َط َل َ
ُ
تاك ْمَ ،وال َي ْخ َس ُر َم ْن َي ْه ُ
خيب َم ْن اَ ُ
عاداك ْم».
واك ْم َوال َي ْس َع ُد َم ْن
َوال َي ُ

أحد وهو المسجد القريب
ثم مع تأتي اإلمكان إلى مسجد ُ
مكحمكحك ح ّ

وتصلي ركعتين مضافاً إلى صالة تحية المسجد ثم تأتي إلى موضع
القبر وتقول:
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«اَل ّلـ ُه َّم َص ِّل َعلى ُم َح َّمد َو ِ
آل ُم َح َّمد ،اَل ّلـ ُه َّم اِنّي َت َع َّر ْض ُت ِل َر ْح َم ِت َك ِب ُل ُزومي
ِلقَب ِر َع ِّم نَ ِبي َك ِ ليجيرني ِم ْن ِنق َْم ِت َك َو َسخَ ِط َك َو َمق ِْت َك في َي ْوم ت َْكثُر ِ
فيه
ِّ
ُ َ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا َْ
واتَ ،وتَشْ غ َُل ُك ُّل نَ ْفس ِبما َق َّد َم ْتَ ،وتُجاد ُل َع ْن نَ ْفسهاَ ،فا ْن ت َْر َح ْمني ا ْل َي ْو َم
ال ْص ُ
ِ
ِ
لى َل ُه ا ْلق ُْد َر ُة َعلى َع ْب ِد ِهَ ،وال ُتخَ ِّي ْبني
َفال خَ ْو ٌف َع َل َّي َوال ُح ْز ٌنَ ،وا ْن تُعاق ْب َف َم ْو ً
ْت ِبق َْب ِر َع ِّم نَ ِب ِّي َكَ ،و َتق ََّر ْب ُت ِب ِه
حاجتيَ ،فق َْد َل ِصق ُ
بَ ْع َد ا ْل َي ْو ِمَ ،وال ت َْص ِر ْفني ِبغ َْي ِر َ
اِ َلي َك ْاب ِتغا َء َمر ِ
ضات َكَ ،و َرجا َء َر ْح َم ِت َكَ ،ف َتق ََّب ْل ِم ّنيَ ،و ُع ْد ِب ِح ْل ِم َك َعلى َج ْهلي،
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ِب َرأ َفت َك َعلى ِجنا َية ن ْفسيَ ،فق َْد َع ُظ َم ُج ْرميَ ،وما اَ ُ
خاف اَ ْن ت َْظل َمني َولك ْن
اَ ُ
سابَ ،فان ُْظ ِر ا ْل َي ْو َم َت َق ُّل ِ
خاف ُسو َء ا ْل ِح ِ
بى َعلى َق ْب ِر َع ِّم نَ ِب ِّي َكَ ،ف ِب ِهما ُف َّكني ِم َن
ال ّنا ِر َوال ُتخَ ِّي ْب َس ْعييَ ،وال َي ُهون ََّن َع َل ْي َك ْاب ِتهاليَ ،وال ت َْح ُج َب َّن َع ْن َك َص ْوتيَ ،وال
َتق ِْلبني ِبغَي ِر َح ِ
ياث ُك ِّل َم ْكروب َو َم ْح ُزونَ ،ويا ُم َفرجاً َع ِن ا ْل َم ْل ُه ِ
وائجي ،يا ِغ َ
وف
ِّ
ْ
ْ
ُ
ِ
َريق ا ْل ُمشْ ِر ِف َع َلى ا ْل َه َل َكةَ ،ف َص ِّل َعلى ُم َح َّمد َو ِ
ا ْل َح ْي ِ
ران ا ْلغ ِ
آل ُم َح َّمدَ ،وان ُْظ ْر
اِ َل َّي ن َْظ َر ًة ال اَشْ قى بَ ْع َدها اَبَداًَ ،و ْار َح ْم ت ََض ُّرعي َو َع ْب َرتي َوان ِْفراديَ ،فق َْد َر َج ْو ُت
ضاكَ ،وت ََحر ْي ُت ا ْلخَ ير ا َّلذي ال ُي ْع ِ
طيه اَ َح ٌد ِس َ
ِر َ
واكَ ،فال ت َُر َّد اَ َملي ،اَل ّلـ ُه َّم اِ ْن
َْ
َّ
ِ ِ ِِ
ِ
ِِ
ِ
خيب َّن ا ْل َي ْو َمَ ،وال
لى َل ُه ا ْلق ُْد َر ُة َعلى َع ْبدهَ ،و َجزائُه ِب ُسوء ف ْعلهَ ،فال اَ َ
تُعاق ْب َف َم ْو ً
حاجتيَ ،وال ُتخَ ِّي َب َّن ُش ُخوصي َو ِوفا َدتيَ ،فق َْد اَ ْن َف ْد ُت نَ َفقَتي،
ت َْص ِر ْفني ِبغ َْي ِر
َ
ِ
ال ْه َل َوا ْل َ
فازاتَ ،وخَ َّل ْف ُت ا َْ
َواَ ْت َع ْب ُت بَ َدنيَ ،و َق َط ْع ُت ا ْل َم
مال َوما خَ َّو ْل َتنيَ ،وآ َث ْر ُت
ما ِع ْن َد َك َعلى نَ ْفسيَ ،و ُل ْذ ُت ِبقَب ِر َع ِّم نَ ِبي َك َ ،و َتقَر ْب ُت ِب ِه ْاب ِتغا َء َمر ِ
ضات َك،
ِّ
ْ
َّ
ْ
ِ
ِ
َف ُع ْد ِب ِح ْل ِم َك َعلى َج ْهليَ ،و ِب َرأ َفت َك َعلى َذنْبيَ ،فق َْد َع ُظ َم ُج ْرمي ِب َر ْح َمت َك يا
ريم».
ريم يا َك ُ
َك ُ

 -18زيارة قبور الشهداء بأحد
ِ
ِ
لسال ُم َعلى ُم َح َّمد ِ
بن
لسال ُم َعلى نَ ِب ِّي اهلل ،اَ َّ
لسال ُم َعلى َر ُسول اهلل ،اَ َّ
«اَ َّ
الط ِ
ِ ِ
لسال ُم َعلى اَ ْهلِ بَ ْي ِت ِه ّ
ون،
لسال ُم َع َل ْي ُك ْم اَ ُّي َها الشُّ َهدا ُء ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
اه َ
رين ،اَ َّ
َع ْبداهلل ،اَ َّ
ِ
دين ِ
ال ِ
لسال ُم َع َل ْي ُك ْم يا اَ ْه َل بَ ْي ِت ا ْ
ْصار ِ
اهلل
لسال ُم َع َل ْي ُك ْم يا اَن َ
يمان َوال َّت ْوحيد ،اَ َّ
اَ َّ
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ِ ِِ
ِِ
الدا ِر،
السال ُمَ ،سال ٌم َع َل ْي ُك ْم ِبما َص َب ْرت ُْم َف ِن ْع َم ُعق َْبى ّ
َواَن َ
ْصار َر ُسوله َع َل ْيه َوآله َّ
فاكم ِلر ُس ِ
تار ُكم ِل ِ
جاه ْدت ُْم ِفي
ول ِهَ ،واَشْ َه ُد اَن َُّك ْم َق ْد َ
دين ِهَ ،و ْ
اَشْ َه ُد اَ َّن اهللَ اخْ َ ْ
اص َط ُ ْ َ

اهلل َح َّق ِج ِ
دين ِ
ِ
هاد ِهَ ،و َذبَ ْب ُت ْم َع ْن ِ
اهلل َو َع ْن نَ ِب ِّي ِهَ ،و ُج ْدت ُْم ِب َا ْن ُف ِس ُك ْم ُدونَ ُهَ ،واَشْ َه ُد
ول ِ
هلل َع ْن نَ ِبي ِه َو َع ِن ا ِْ
هاج َر ُس ِ
زاك ُم ا ُ
اهللَ ،ف َج ُ
ال ْسال ِم َواَ ْه ِل ِه
اَن َُّكم ُق ِت ْل ُت ْم َعلى ِم ْن ِ
ِّ
وان ِهَ ،و َم ْو ِض ِع اِ ْك ِ
وه ُكم في َم َح ِّل ِر ْض ِ
ِ
ين
رام ِهَ ،م َع ال َّن ِب ّي َ
اَ ْف َض َل ا ْل َجزاءَ ،و َع َّر َفنا ُو ُج َ ْ
حين َو َحس َن اُ ِ
يقين َوالشُّ َه ِ
ولئ َك َرفيقاً ،اَشْ َه ُد اَن َُّكم ِح ْز ُب ِ
اهلل،
الص ِال َ
الص ّد َ
َو ِّ
داء َو ّ
ْ
ُ
بين ا ْل ِ
ذين ُه ْم اَ ْحيا ٌء
زين ا َّل َ
فائ َ
حار َب اهللََ ،واَن َُّك ْم ِل َم َن ا ْل ُمق ََّر َ
حاربَ ُك ْم َفق َْد َ
َواَ َّن َم ْن َ
اهلل َوا ْل َم ِ
ونَ ،ف َعلى َم ْن َق َت َل ُكم َل ْع َن ُة ِ
الئ َك ِة َوال ّن ِ
عين ،اَت َْي ُت ُك ْم
ِع ْن َد َربِّ ِه ْم ُي ْر َز ُق َ
اس اَ ْج َم َ
ْ
ِ ِ
يار ِت ُكم اِ َلى ِ
اهلل ُم َتق َِّرباًَ ،و ِبما َس َبقَ ِم ْن
يا اَ ْه َل ال َّت ْوحيد زائراًَ ،و ِب َحق ُِّك ْم عا ِرفاًِ ،و ِب ِز َ ْ
عال ِ
عالماًَ ،ف َع َلي ُكم َسال ُم ِ
َش ِ
ال ْف ِ
ال ْع ِ
مال َو َم ْر ِض ِّي ا َْ
ريف ا َْ
اهلل َو َر ْح َم ُت ُه َوبَ َركا ُت ُه،
ْ ْ
َو َعلى َم ْن َق َت َل ُكم َل ْع َن ُة ِ
يار ِت ِه ْمَ ،و َث ِّب ْتني
اهلل َو َغ َض ُب ُه َو َسخَ ُط ُه ،اَل ّلـ ُه َّم ا ْن َف ْعني ِب ِز َ
ْ
اج َم ْع بَ ْيني َوبَ ْي َن ُهم في ُم ْس َتق َِّر دا ِر
َعلى َق ْص ِد ِه ْمَ ،وت ََو َّفني َعلى ما ت ََو َّف ْي َت ُه ْم َع َل ْي ِهَ ،و ْ
َر ْح َم ِت َك ،اَشْ َه ُد اَن َُّكم َلنا َفر ٌط َون َْح ُن ِب ُكم ِ
ُون».
الحق َ
ْ
ْ
َ

ثم تقرأ سورة القدر ما أمكنك ثم تأتي إلى المسجد القريب وتصلي

ركعتي الزيارة رجاء.
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 .69فصل المساجد واآلثار المباركة في المدينة وما حولها
مكحمكحك حاألول :المسجد النبوي الشريف وزيارته:
وق��د سبق الحديث عن فضله وآداب���ه ومستحباته واآلث���ار الكريمة

والمقدسة فيه.

الثاني :مسجد ُقبا:
مكحمكحك حهو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم ،حينما

هاجر الرسول األكرمإلى المدينة المنورة ونزل في (قبا) وأقام فيها

بضعاً وعشرين ليل ًة يصلي القصر وينتظر ق��دوم ابن عمه علي بن أبي
طالب ع .وأسس هذا المسجد الشريف قبل أي مسجد بالمدينة ،وفيه
نزل قوله تعالى{ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ }.

فيستحب الصالة في هذا المسجد الشريف والدعاء فيه .وروي عن

النبيأنه من ق��ال( :م��ن تطهر في بيته وأت��ى مسجد قبا وصلى فيه

فصل فيه صالة التحية ركعتين وبعد الصالة
ركعتين كان له كأجر عمرة)
ِّ

سبح تسبيحة الزهراء  ومن الخير أن تدعو بهذا الدعاء:

ِ
نبي َك
«الل ُه َّم إ َنَّ��ك قلت وقولك الحقُّ في كتابك
والمنزل على صدر ِّ
ٌ ُ
س على التقوى من أول يو ٍم أحقُّ أن تقوم فيه ،فيه رجال
المرسلِ :
لمسجد أ ِّس َ
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ِ
يحب َّ
النفاق وأعمالنا
المط ِّهرين .اللهم َط ِّه ْر قلوبنا من
يتطهروا واهلل
يحبون أن ُّ
ُّ
ِ
من الر ِ
ياء وفروجنا من الزنا وألسنتنا من ّ
الخيانة
الك ِذ ِب والغيبة وأعيننا من
ِّ
تغفر لنا
فإن ََّك تعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور ،ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ْ

وترح ْمنا لنكون ََّن من الخاسرين».
َ

وخلف هذا المسجد بيت أمير المؤمنين (ع) .وأمام المسجد بئر كان

ماؤها عذباً غزيرا ً ولكنها ُعطلت اآلن ،ويقال أن خاتم الرسولسقط
فسميت (بئر ال��خ��ات��م) وتسمى أي��ض�اً (بئر التفلة) لما يقال أن
فيها
ِّ

النبيتفل فيها فصار ماؤها عذباً وقد كانت ملحاً أجاجاً.

الثالث مشربة أم إبراهيم:
وهي حجرة أم إبراهيم بن الرسولواسمها (مارية القبطية) وكانت

فصل فيها ركعتين
صلاَّ هُ وهي متصلةٌ بمسجد قبا.
ِّ
وم َ
مسكن رسول اهللُ 
إن أمكنك واطلب حوائجك من اهلل تعالى ،وادع بهذا الدعاء:
«اللهم إني أسألك وأدعوك يا اهلل ،بحق هذه البقعة المعظمة ،التي ارتضيتها

مصلى لنبيك ،وسكناً لرسولك ،أن تعفو عنا بعفوك ،وأن تقضي حوائجنا

بمنك ،إنك على كل شيء قدير».

الرابع :مسجد الفضيخ:
وهو بأسم ن َ ْخلٍ كان هناك ،ولقد جاء في علل الشرائع أنه سئل أبو

عبد اهلل (ع) :لم ُس ِّم َي مسجد الفضيخ بمسجد الفضيخ ؟ قال :النخل
ُس َّم َي الفضيخ فلذلك سميه وهو مسج ٌد في الطرف الشرقي من مسجد
قبا ،ويسمى بمسجد الشمس أيضاً ألنه ردت فيه الشمس لعلي (ع)،
فصلى صالة العصر حينما فاته الوقت بسبب نوم النبيفي حجره،
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فص َّل فيه ما شئت إن
فلما فرغ من الصالة انقضت انقضاض الكوكبَ ،
ال:
أمكنك ،واطلب حوائجك من اهلل  ومن الخير أن تدعو قائ ً
الم َك َّر ِم
محم ٍد وآل
«الل ُه َّم َص ِّل على
محمد ،وال تدع لي في هذا المكان ُ
َّ
َّ
فرجته ،وال مرضاً إال شفيته وال
الم َع َّظ ِم ،ذنباً إال غفرته وال ّ
والمسجد ُ
هماً إال ّ

عيباً إال سترته ،وال رزقاً إال بسطته وال خوفاً إال آمنته ،وال شم ً
ال إال جمعته وال
غائباً إال حفظته وأدنيته ،وال َديناً إال أ َّديته ،وال حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة
أرحم الراحمين».
صالح إال قضيتها يا
لي فيها
ٌ
َ
ضى ِو َ
لك فيها ِر ً

الخامس :مسجد الفتح:
مكحمكحك حويسمى مسجد األح����زاب أي��ض �اً ،وي��ق��ع ف��وق الجبل،
ُس َّم َي بمسجد الفتح ألن اهلل تعالى فتح للمسلمين على يد علي بن أبي
العامري ،وانهزم األح��زاب ،قال
�ن َع ْب ِد ُو ِّد
طالب  بقتله َع ْم َرو ْب� َ
ِّ
تعالى{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ } وقد

فصل
دعا رسول اهلللعلي بالنصر في هذا الموضع فاستجاب اهلل له،
ِّ
فيه ركعتين واقرأ هذا الدعاء:

ِ
«يا صريخَ
المهمومين
غيث
دعوة
المكروبين ويا مجيب
ين ،ويا ُم َ
َ
المضطر َ
َ
ِّ
وه ِّمي َ
وك ْربي ّ
ْاك ْ
وغ َّمي كما كشفت عن نَ ِب ِّي َك َ ه َّمه وكفيته
شف ع ِّني ُض ِّري َ

أهمني من أمر الدنيا واآلخرة يا أرحم الراحمين».
هول عد ِّوه واكفني ما َّ

السادس مسجد اإلمام علي  ومسجد فاطمة الزهراء 

ومسجد سلمان المحمدي (الفارسي):

وهذه المساجد بقرب مسجد الفتح ويستحب الصالة فيها جميعاً.
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السابع :بيت اإلمام زين العابدين واإلمام جعفر الصادق :
يستحب الصالة والدعاء في هذين المكانين المباركين وحيث أن أثر
هذين البيتين قد أزيل بسبب توسعةالحرم المدني فاالستحباب ٍ
باق على

حاله إن عرف مكانهما.

ومما يستحب قراءته من الدعاء هناك:
الخائفين َ
الشاكرين َ
ين
وع َم َل
«الل ُه َّم إنّي أسألك َص ْب َر
لكَ ،
منك ،و َي ِق َ
َ
َ
الغني
الفقير ،أنت
البائس
عبد َك
العلي
أنت
العظيم وأنا ُ
العابدين َل َك .الل ُه َّم َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُّ
ُّ
محم ٍد ِ
العبد َّ
الذ ُ
محمد ،وام ُن ْن بغناك على
الحميد وأنا
ُ
ُ
وآل ّ
ليل الل ُه َّم َص ِّل على ّ
فقريِ ،
وبحلمك على جهلي،
قوي يا عزيز ،اللهم
وبقوتك على ضعفي ،يا ُّ
ْ
ٍ
ِّ
محمد وآله األوصياء المرضيين واكفني ما أهمني من أمر الدنيا
صل على

واآلخرة يا أرحم الراحمين».

الثامن :مسجد القبلتين:
مكحمكحك حروى شيخنا الصدوق في الفقيه :صلى رسول اهللإلى

جهة بيت المقدس بعد النبوة ثالثة عشرة سنة بمكة وتسعة عشر شهرا ً
بالمدينة ثم عيرته اليهود فقالوا له إن��ك تابع قبلتنا فاغتم لذلك غماً

شديدا ً فلما كان في بعض الليل خرجيقلب وجهه في آفاق السماء
فلما أصبح صلى الغداة فلما صلى من الظهر ركعتين جاءه جبرئيل فقال
ل��ه{ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ }((( زز اآلية ،ثم أخذ بيد النبيفحول وجهه إلى
الكعبة وحول من خلفه وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء والنساء

مقام الرجال فكان أول صالته إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة وبلغ
((( البقرة .144
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الخبر مسجدا ً بالمدينة وقد صلى أهله من العصر ركعتين فحولوا نحو
القبلة فكانت أول صالتهم إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة فسمى
ذلك المسجد مسجد القبلتين ،فقال المسلمون صالتنا إلى بيت المقدس

تضييع يا رسول اهللفأنزل اهلل { :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ } يعني
صالتكم إلى بيت المقدس(((.

يستحب الصالة في مسجد القبلتين كما يستحب قراءة هذا الدعاء:

«اللهم إن هذا مسجد القبلتين ومصلى نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد 

اللهم إنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على صدر نبيك المرسل

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ،فول وجهك شطر

المسجد الحرام ،اللهم كما بلغتنا في الدنيا زيارته ومآثره الشريفة ،فال تحرمنا

يا اهلل في اآلخرة من فضل شفاعة محمد  ،واحشرنا في زمرته وتحت لوائه

وس ّنته واسقنا من حوضه المورد بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة
وأمتنا على محبته ُ

ال نظمأ بعدها أبداً».

التاسع :مسجد المباهلة:
ذكر المؤرخون بإجماع منهم أنه قد خرج الرسوللمباهلة نصارى

نجران مصطحباً معه ابنته فاطمة الزهراء وأخاه أمير المؤمنين ،وولديه
الحسن والحسين عليهما السالم اتباعاً ألمر اهلل تعالى{ :ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸ }((( وفي موقع هذا المسجد طلب الرسولمباهلتهم

فتراجع النصارى عن مباهلته خوفاً ،وأذعنوا لشروط رسول اهلل اتباعاً ألمر
((( الحدائق الناضرة :ج.3696
((( ال عمران .61 /3
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كبيرهم وقائدهم حيث قال :إني أرى وجوهاً لو أقسمت على اهلل أن يزيل

ألبر قسمهم ،ثم قال « :أما واهلل لو باهلوني اضطرمت
جب ً
ال من مكانه َّ
وصل فيه
عليهم الوادي ناراً ولما حال الحول على أحد منهم» .فاعتن إليه
َّ
ِ
ِ
الرحمة اهلل ،ويَ َق ْع بالقرب من مستشفى
مواطن
موطن من
ما شئت ،فإنه
ٌ

ضربات الشمس المعروف.

العاشر :مسجد الغمام:
�ت رس���ول اهللغمامةٌ وحمته ع��ن ح��رارة
مكحمكحك ححيث أظ��ل� ْ
ال:
الشمس ،وهو من المساجد المشرفة فصل فيه ما شئت وادع قائ ً
«اللهم بحق هذه البقعة التي عظمت فيها رسولك ونبيك محمداً ،
وأظهرت له الفضل العميم ،وأثبت له البراهين ،ووقيته حرارة الشمس ،وظ َّللته

بالسحاب بأمرك ،فأسألك بحقه عليك وكرامته لديك ،وعظمته عندك ،أن
تصلي عليه بأفضل صلواتك ،وأن تغفر لي الذنوب التي تُنزل النقم وتُزيل
النعم .يا من هو الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ،وإني أتيتك

تائباً من ذنوبي فأغفرها لي ،وتقبل مني أعمالي ،إنك أنت على كل شيء قدير،

برحمتك يا أرحم الراحمين ،وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين».

الحادي عشر :الخندق:
مكحمكحك حالخندق حفره المسلمون قبل القتال في معركة األحزاب

وعرفت المعركة بالخندق أو األح���زاب .وه��و قريب من مسجد الفتح
الكائن على الجبل الصغير حيث صعده الرسولونادى في المسلمين

من يبرز لعمرو  -يعني عمر بن ود العامري  -وأنا الضامن له على اهلل
الجنة ولم يبرز سوى علي بن أبي طالب ،وكان عمرو قد اقتحم الخندق

ال :يا محمد أين جنتكم التي
وج��اء إلى جهة المسلمين وتحداهم قائ ً
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فأعجل به
أن من قُتل منكم دخلها أفال يبرز َّإل��ي أحد منكم
تزعمون َّ
ِّ
إليها فلما برز علي  قال الرسولبرز اإليمان كله إلى الشرك كله.

ال وجاء برأسه إلى رسول اهلل (ص) .وموضع
علي حتى أرداه قتي ً
وما عاد ُّ
ال من محاذاة مسجد الفتح
الخندق اليوم هو الشارع العام الممتد ط��و ً
وحتى مسجد فاطمة .

الثاني عشر :خيبر
وتبعد ع��ن المدينة ح��وال��ي م��ائ��ة وستين كيلو م��ت��راً ،وق��د أجمع
ال��م��ؤرخ��ون ع��ل��ى أن حصنها ل��م يفتح إال ع��ل��ى ي���دي ع��ل��ي ب��ن أب��ي

طالب  بعد أن قلع الباب وقتل رأس الكفر (مرحباً) ،ولقد تواتر عن
ُ
عطين الراية غداً رج ً
ويحب ُه اهلل
حب اهللَ ورسوله،
ال ُي ُّ
ّ
الرسولأنه قال« :أل َّ

ورسوله كراراً غير فرار ال يرجع حتى يفتح اهلل على يديه».

الثالث عشر :شهداء بدر:
مكحمكحك حوب���در ق��ري��ة تقع بين المدينة ال��م��ن��ورة وم��ك��ة المكرمة،

استشهد فيها أربعة عشر من أصحاب الرسولفي حرب بدر الكبرى،

ص ِّل في مسجد العريش الواقع بقرب شهداء بدر،
وبعد زيارة الشهداء َ
فقد صلى الرسولفي الحرب بهذا الموضع ،وقل في زيارة الشهداء:
محمد ْب ِن عبد
السال ُم على
َّ
نبي اهلل َّ
«السال ُم على رسول اهللَّ ،
َّ
السال ُم على ِّ

السال ُم عليكم أيها الشّ هداء المؤمنون،
السال ُم على أهل بيته الطاهرينَّ ،
اهللَّ ،

أنصار ِ
دين اهلل
السال ُم عليكم يا
َ
السال ُم عليكم يا أهل بيت اإليمان والتوحيدَّ ،
َّ
وأنصار رسوله َ ،سال ٌم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ،أشهد أن اهلل

قد اختاركم لدينه واصطفاكم لرسوله ،وأشهد أنكم قد جدتم بأنفسكم دونه
وأشهد أنكم ُق ِت ْل ُت ْم على منهاج رسول اهلل ،فجزاكم اهلل عن نبيه وعن اإلسالم
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ِ
َ
النبيي َن
وع َّر َفنا في محل رضوانه وموضع إكرامه مع
أفضل
وأهله
الجزاءَ ،
َّ
وحس َن أولئك رفيقاً ،أشهد أنكم ح ْز ُب ِ
اهلل،
والص ِّد َ
ِّ
قين والشهداء والصالحين َ ُ
وأن من حاربكم فقد حارب اهلل ،وأنكم لمن المقربين الفائزين الذين هم أحيا ٌء
َّ
ِ
ِ
السال ُم
والمالئكة
عند ربهم ُي ْرزَقون ،فعلى من قتلكم لعنة اهلل
والناس أجمعينَّ ،
عليكم ورحمة اهلل وبركاته».
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 .70فصل وداع النبي (ص)
مكحمكحك حأيها الحاج الكريم إذا أردت السفر من المدينة المنورة

وأردت وداع نبيك األعظمفافرغ من جميع حوائجك واغتسل والبس

أطهر ثيابك وتوجه إلى الحرم الشريف وزر نبيك بما تقدم من زيارته،

ال:
فإذا فرغت من ذلك فودعه قائ ً

«السالم عليك يا رسول اهلل ،السالم عليك أيها البشير النذير ،السالم عليك

أيها السراج المنير ،السالم عليك أيها السفير بين يدي اهلل وبين خلقه ،أشهد

يا رسول اهلل أنك كنت نوراً في األصالب الشامخة واألرح��ام المطهرة ،لم

تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها ،وأشهد يا رسول

اهلل أني مؤمن بك وباألئمة من أهل بيتك أعالم الهدى والعروة الوثقى والحجة
على أهل الدنيا ،اللهم ال تجعله آخر العهد من زيارة نبيك ،وإن توفيتني فإني

أشهد في مماتي على ما أشهد عليه في حياتي أنك أنت اهلل ال إله إال أنت وحدك
ال شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك ،وأن األئمة من أهل بيته حججك

على خلقك وخلفائك في عبادك وأعالمك وخ��زان علمك وحفظة سرك
وتراجمة وحيك ،اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ روح نبيك محمد في

ساعتي هذه وفي كل ساعة تحية مني وسالماً ،السالم عليك يا رسول اهلل ورحمة

اهلل وبركاته ال جعله اهلل آخر تسليمي عليك»...
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ثم وداع أئمة

البقيع 

حين تريد الخروج من المدينة المنورة

«السالم على أئمة الهدى ورحمة اهلل وبركاته أستودعكم اهلل واقرأ عليكم السالم

مؤمناً باهلل وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين»
«اللهم ال تجعله آخر العهد من زيارتهم برحمتك يا أرحم الراحمين السالم

عليكم ورحمة اهلل وبركاته».

مكحمكحك حختامها مسك :وال بأس أن نختم الكتاب بالزيارة الجامعة

المختصرة« :السالم عليك أيها النبي المرسل السالم عليكم أيها الوصي
المرتضى والسيدة الزهراء والسبطان المنتجبان واألوالد األع�لام واألمناء
المنتجبون جئت انقطاعاً إليكم وإلى آبائكم وولدكم الخلف المهدي على

بركة الخلق فقلبي لكم سلم ونصرتي لكم معدة حتى يحكم اهلل لدينه فمعكم

معكم ال مع عدوكم إني لمن القائلين بفضلكم مقر برجعتكم ال أنكر هلل قدرة

وال أزعم إال ما شاء اهلل سبحان اهلل والحمد هلل ذي الملك والملكوت يسبح هلل
بأسمائه جميع خلقه والسالم على أرواحكم وأجسادكم السالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته».

زيارة كل سيد من أبناء النبي واألئمة من الصالحين المقيمين
في أي موقع في األرض تقول:
«السالم عليك أيها السيد الزكي الطاهر الولي والداعي الحفي أشهد أنك

قلت حقاً ونطقت حقاً وصدقت ودعوت إلى موالي عالنية وسراً فاز متبعك
ونجى مصدقك وخاب وخسر مكذبك والمتخلف عنك إشهد لي بهذه الشهادة
ألكون من الفائزين بمعرفتك وطاعتك وتصديقك واتباعك والسالم عليك يا

سيدي وابن سيدي أنت باب اهلل المؤتى منه والمأخوذ عنه أتيتك زائراً ومناجاتي
لك مستودعاً وها أنا ذا أستودعك ديني وأمانتي وخواتيم عملي وجوامع أملي
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إلى منتهى أجلي السالم عليك ورحمة اهلل وبركاته» .وهكذا زيارة كل سيدة

من ذرية النبي وأهل بيته بتبديل ضمائر المذكر إلى مؤنث.

هذا آخر ما أردنا إيراده من رسالة الحج والزيارة الموسوعة اإلسالمية

والحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين.

 / 27رجب المرجب  1430 /من هجرة النبي األعظم .
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