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  مناسک الحّج
 

ھو من أرکان اإلسالم و یجب مّرة واحدة علی  "حجال"ـ  1 ةمسألال

  :کل من استجمع الشرائط التالیة

 .البلوغ :ّولاأل

 .العقل :الثاني

 .حریةال :الثالث

  . أن الیستلزم حجه فعال محّرما  أو ترک واجب أھم من الحج :الرابع

االستطاعة من حیث المال و صحة الجسم و قوة البدن و  :الخامس

  . تخلیة السرب و أمنه و کفایة الوقت

االستطاعة بالمال ھي أن یتوفر عنده ما یکفیه   _ 2المسألة 

مؤنة نفسه و عیاله في لمؤنة السفر  و مصاریف الحج و یتمّکن من 

  .أیام الحج و بعد رجوعه

من کان مستطیعا و لم یحج في أیام االستطاعة، ثم ـ  3 ةسألالم 

أصبح فقیرا و فقد ھذا الشرط، یجب علیه اإلتیان بالحج بأی طریق 

  .مقدور

لو کان مستطیعا و قادرا علی اإلتیان بالحج و لم یحج  ـ  4 ةمسألال

قدرة علیه و أصبح عاجزا عنه للھرم أو في ذاک الوقت، ثم فقد ال

المرض أو نحوھما و لن یقدر علی ذلک، یجب علیه أن یرسل 

  .شخصا آخر لیحج عنه بالنیابة
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  الحج بالنیابة

یجوز تعیین شخص آخر لیکون نائبا عن المّیت في  ـ  5 ةمسألال

  .القیام بالحّج الواجب أو االستحبابي

، و کّل منھما  المرأة و بالعکستصّح نیابة الرجل عن  ـ  6 ةمسألال

  .یعمل بما یجب علیه من المناسک و األعمال

نفسه عن اآلخر في سنة معّینة الیجوز له  إذا أّجر ـ  7 ةمسألال

  . التأخیر أو التقدیم إال مع رضا المستأجر

أما مع عدم تعیین الوقت ، یجب علیه القیام بالحّج في السنة و 

  .األولی

مضافا إلی الشروط العاّمة  –في النائب  یشترط ـ  8 ةمسألال

  .و مناسکه أن یکون عالما بأحکام الحّج –کالبلوغ و العقل و اإلیمان 

  أقسام الحّج

  .التمّتع ، اإلفراد ، و القران: الحّج علی ثالثة أقسام  ـ  9 ةمسألال

حّج التمّتع ھو فرض من کان البعد بین أھله و مّکة المکّرمة أکثر من 

  ). مترا 704کیلومترا و  88، و ھو ما یعادل  فرسخا 16(میال  48

و أّما حّج اإلفراد و القران ھما فرض أھل مّکة و من یکون البعد بین 

  .أھله و مّکة أقّل من تلک المسافة المذکورة

عمرة التمّتع و : و من جھة اخری ، حّج التمّتع یتأّلف من جزئین 

وقوعھما في أشھر الحّج من و یجب الحّج ، و األّول مّتصل بالثاني 

  .الذبح أو النحرّ  هو یجب فی و الحّج متأّخر عن العمرة ، سنة واحدة ،

، و  ھالیع قّدم أما حّج اإلفراد ، فھو عمل منفصل عن العمرة و مت

  .الیجب فیه الذبح أو النحر
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و أما حّج القران ، فھو کحّج اإلفراد ، إال أّن المکّلف یصحب معه 

 .حرامالھدي وقت اإل

  أقسام العمرة

قد تكون  قد تكون مندوبة، و العمرة قد تكون واجبة و ـ  10 ةمسألال

  . قد تكون متمتعًا بھا مفردة و

كالحّج على كّل مستطیع واجد  التمّتع تجب عمرة ـ  11 ةمسألال

  .للشرائط

يستحّب اإلتیان بالعمرة المفردة في كّل شھر من  ـ  12 ةمسألال

ھا أکثر استحبابا في شھر رجب و شھر رمضان و لکّنشھور العام، 

  .المبارک

  .تجب العمرة المفردة بالنذر أو الحلف أو العھد ـ  13 ةمسألال

تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمّتع في  ـ  14 ةمسألال

  : تفترق عنھا  في أمور أعمالھا، و

ة أن العمرة المفردة يجب لھا طواف النساء، وال يجب ذلك لعمر)  1( 

  .التمّتع

 شوال، و: ھي أن عمرة التمّتع ال تقع إال في أشھر الحّج، و)  2(  

  . في جمیع الشھور تصّح العمرة المفردة ذو الحّجة، و ذو القعدة، و

 ينحصر الخروج عن اإلحرام في عمرة التمّتع بالتقصیر فقط، و)  3( 

 لكن الخروج عن اإلحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصیر و

  . الحلق أفضل بالحلق، و

  . ھذا بالنسبة إلى الرجال، وأما النساء فیتعّین علیھّن التقصیر مطلقًا
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يجب أن تقع عمرة التمّتع والحّج في سنة واحدة على ما )  4( 

يأتي، ولیس كذلك في العمرة المفردة، فمن وجب علیه حّج اإلفراد 

العمرة في والعمرة المفردة صّح منه أن يأتي بالحّج في سنة، و

  . سنة أخرى

  حّج التمّتع

یتأّلف ھذا النوع من الحّج من جزئین عبادّیین ، و  ـ  15 ةمسألال

  .ھما عمرة التمتـّع و حّج التمّتع

  واجبات عمرة التمّتع

  :خمسة امور تجب في عمرة التمّتع  ـ  16 ةمسألال

 .اإلحرام من أحد المواقیت ، و سنذکر تفاصیلھا .1

 .البیتالطواف حول  .2

 .صالة الطواف .3

 .السعي بین الصفا و المروة .4

و ھو قّص بعض شعر الرأس أو اللحیة أو الشارب أو التقصیر ،  .5

 .األظفار

  واجبات حّج التمّتع

  :ثالثة عشر کالتاليواجبات حّج التمّتع ھي  ـ  17 ةمسألال

 .اإلحرام من مّکة المکّرمة .1

 .الوقوف في عرفات .2

 ).المشعر(الوقوف في المزدلفة  .3

 .رة العقبة في منیرمي جم .4

 .الذبح أو النحر في منی یوم العید .5

  .الحلق أو التقصیر في منی .6
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 وبذلك يحّل له ما حرم علیه من جھة اإلحرام، ما عدا النساء و(

  ).الطیب

 .طواف الزیارة بعد الرجوع إلی مّکة .7

 .صالة الطواف .8

 .السعي بین الصفا و المروة .9

 ).و بذلک یحّل له الطیب(

 .طواف النساء .10

 .ة طواف النساءصال .11

  ).و بذلک تحّل النساء أیضا(

، و  المبیت في منی لیلة الحادي عشر و لیلة الثاني عشر .12

کذلک لیلة الثالث عشر في بعض الحاالت کما تأتي 

 .تفاصیله

 .رمي الجمار الثالث في الیوم الحادي عشر و الثاني عشر  .13

  شروط حّج التمّتع

  :  ريشترط في حّج التمّتع أمو ـ  18 ةمسألال

  .بقصد القربة إلی اهللا تعالیالنّیة، بأن يقصد اإلتیان بحّج التمّتع  - 1

  . أن يكون مجموع العمرة والحّج في أشھر الحّج - 2

  .في عام واحدأن يؤدي مجموع عمرته وحّجه  - 3
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  مواقیت اإلحرام

أماكن خّصصتھا الشريعة االسالمیة المطّھرة لإلحرام  المواقیت ھي

  : عشرةن يكون اإلحرام من تلك األماكن، وھي منھا، ويجب أ

ذو الحلیفة، وتقع بالقرب من المدينة المنورة، وھي میقات أھل  - 1

 و یجب أن یکون . المدينة وكل من أراد الحّج من طريق المدينة

أو ما یجاوره ) مسجد الشجرة (   اإلحرام من مسجدھا المعروف ب

  .مما یحاذیه

و فیھا مسجد معروف و . المدینة و مّکةتقع بین الجحفة، وھي  – 2

  .یستحّب أن یکون اإلحرام فیه

و ھو یقع في جھة الشمال الشرقي لمّکة وادي العقیق،  - 3

وھو میقات أھل العراق ونجد، وكل من مّر علیه من المکّرمة ، 

  .غیرھم

وھو میقات أھل و ھو یقع في المناطق الجنوبیة لمّکة ، يلملم،  - 4

  .يمّر من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل الیمن، وكل من

قرن المنازل، وھو میقات أھل الطائف ، وكل من يمّر من ذلك  -  5

  . الطريق

  .محاذاة أحد المواقیت المتقدمة - 6

فإن من سلك طريقًا ال يمّر بشيء من المواقیت السابقة إذا وصل 

إلى موضع يحاذي أحدھا أحرم من ذلك الموضع، والمراد بمحاذي 

المكان الذي إذا استقبل فیه الكعبة المعظمة يكون : لمیقاتا

المیقات على يمینه أو شماله بحیث لو جاوز ذلك المكان يتمايل 

  .المیقات إلى ورائه

مّكة، وھي میقات حّج التمّتع، وكذا حّج الِقران واإلفراد ألھل  - 7

  .مّكة والمجاورين بھا
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ت من كان منزله دون المنزل الذي يسكنه المكّلف، وھو میقا - 8

المیقات إلى مّكة ، فإنه يجوز له اإلحرام من منزله، وال يلزم علیه 

  . الرجوع إلى المواقیت

  .وھو میقات العمرة المفردة -كالتنعیم  -أدنى الحل - 9

  .الجعرانة ، و ھي تقع بین الطائف و مّکة -10

  أحكام المواقیت

، وال يكفي المرور علیه ال يجوز اإلحرام قبل المیقات ـ  19 ةمسألال

محرمًا، بل ال ُبّد من إنشاء اإلحرام من نفس المیقات، ويستثنى من 

  : ذلك موردان

  . أن ينذر اإلحرام قبل المیقات  - 1

إذا أّخر  - إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكھا - 2

  . جاز له اإلحرام قبل المیقات - اإلحرام إلى المیقات

  

كما ال يجوز تقديم اإلحرام على المیقات ال يجوز  ـ  20 ةمسألال

، فال يجوز لمن أراد الحّج أو العمرة أو دخول الحرم أو )2(تأخیره عنه 

  .رمًا، فلو تجاوزه وجب العود إلیهمّكة أن يتجاوز المیقات اختیارًا إّال مح

  اإلحرام

  : واجبات اإلحرام ثالثة أمور

النّیة، ومعنى النّیة أن يعقد العزم على اإلتیان بالحّج أو  :األمر األول

  العمرة متقربًا إلى اهللا تعالى

  : ويعتبر في النّیة أمور

 . القربة واالخالص كما في سائر العبادات - 1
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نه الحّج أو العمرة، وأن الحّج حّج تمّتع أو ِقران أو تعیین المنوي  وأ - 2

  . إفراد

ال يعتبر في صّحة النّیة التلفظ  بھا وإن كان  ـ  21 ةمسألال

مستحبًا، كما ال يعتبر في قصد القربة اإلخطار بالبال، بل يكفي 

  . الداعي على حد سائر العبادات

  : التلبیة، وصورتھا  أن يقول :األمر الثاني

إّن الحمد والنعمة لك  ،اللھم لّبیك، لّبیك ال شريك لك لّبیك لّبیك"

  ." والملك، ال شريك لك

  : إضافة ھذه الجملة فضلواأل

َلبَّْیَك َذا اْلمـَعاِرِج َلبَّْیَك َلبَّْیَك داِعیًا ِالى داِر السَّالم َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َغّفاَر «

ْلِبَیِة َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َذااْلَجالِل َو اِالْكراِم َلبَّْیَك، الذُُّنوِب َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َاْھَل التَّ

َلبَّْیَك ُتْبِدُئ َو اْلَمعاُد ِاَلْیَك َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َتْسَتْغني َو ُيْفَتَقُر ِاَلْیَك َلبَّْیَك، 

بَّْیَك، َلبَّْیَك َذا اْلَحقِّ َل َلبَّْیَك َمْرُعوبًا َو َمْرُھوبًا ِاَلْیَك َلبَّْیَك، َلبَّْیَك ِالَه

النَّْعمآِء َو اْلَفْضِل اْلَحَسِن اْلَجمیِل َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َكّشاَف اْلُكَرِب الِعظاِم 

  ».َلبَّْیَك، َلبَّْیَك َعْبُدَك َو اْبُن َعْبَديَك َلبَّْیَك، َلبَّْیَك يا َكِريُم َلبَّْیَك

صحیحة  ،  على المكّلف أن يحسن أداءھا بصورة ـ  22 ةمسألال

ولو كان ذلك من جھة تلقینه ھذه الكلمات من ِقَبِل شخص آخر، فإذا 

لم يتعّلم تلك األلفاظ ولم يتیّسر له التلقین اجتزأ بالتلّفظ بھاً  الجمع 

  . االستنابة في ذلك األحوط وجوباو ، بین اإلتیان بترجمتھا 

أتي األخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التلبیة ي ـ  23 ةمسألال

بھا على قدر ما يمكنه، فإن عجز حّرك بھا لسانه وشفتیه حین 

و  إخطارھا بقلبه وأشار بإصبعه إلیھا على نحو يناسب تمثیل لفظھا

  . االستنابة في ذلك استحبابااألحوط 

لمن اعتمر عمرة التمّتع قطع التلبیة عند  یجب ـ  24 ةمسألال

  .مشاھدة موضع بیوت مّكة
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بعد التجرد عّما للرجال ، ) اإلزار والرداء ( لثوبین لبس ا :األمر الثالث

  .يجب على المحرم اجتنابه

ال بأس بالزيادة على الثوبین في ابتداء اإلحرام  ـ  25 ةمسألال

  .وبعده للتحّفظ من البرد أو الحّر أو لغیر ذلك

يعتبر في الثوبین نفس الشروط المعتبرة في لباس  ـ  26 ةمسألال 

ن ال يكونا من الحرير الخالص، وال من أجزاء المصلي ، فیلزم أ

السباع، بل مطلق ما ال يؤكل لحمه على األحوط وجوبًا، وال من 

المذّھب، ويلزم طھارتھما كذلك، نعم ال بأس بتنجسھما بنجاسة 

  . معفو عنھا في الصالة

يختّص وجوب لبس اإلزار والرداء بالرجال دون  ـ  27 ةمسألال

يحرمن في ألبستھن العادّية على أن تكون  النساء، فیجوز لھّن أن

  . واجدة للشرائط المتقّدمة

الیعتبر في ثوب اإلحرام نوع أو لون خاص، و لکن  ـ  28 ةمسألال

  .یجب أن الیکون مخیطا

إذا تنّجس ثوب اإلحرام ، یجوز للمحرم أن یخلعه و  ـ  29 ةمسألال

إذا یرید  و یجوز خلغ ثیاب اإلحرام. یغسله ثّم یلبسه مّرة اخری

  .المحرم أن یغتسل

تستحّب قراءة الدعاء التالي عند لبس ثیاب  ـ  30 ةمسألال

  :اإلحرام

َالَحْمُد ِلّله الَّذي َرَزَقني َما ُاواري ِبه َعْوَرِتي و ُاؤدِّي فیِه َفْرضي َو «

ُه أْعُبُد فیِه َربِّي و َاْنَتھي فیه إلى َما َاَمَرِني الَحْمُد ِلّلِه الَّذي َقَصْدُت

َفَبلََّغني و أَرْدُتُه َفُاعاَننى َو َقِبَلني َو َلْم َيْقَطْع بي َو َوْجَھُه أَرْدُت 

َفَسلََّمني َفُھَو ِحْصني َو َكْھِفي و ِحْرزي َو َظْھري َو َمالذي َو َرجائى 

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

  : ُأمور االجتناب عن علیه یجبالمكّلف إذا أحرم  ـ  31 ةمسألال

  .الصید البّري)  1( 

  . مجامعة النساء)  2(  

  . تقبیل النساء)  3( 

  . لمس المرأة)  4( 

  . مالعبتھا وعن ریبة النظر إلى المرأة )  5( 

  . االستمناء)  6( 

  . عقد النكاح)  7( 

  . استعمال الطیب)  8( 

  . لبس المخیط للرجل)  9( 

  . لتكّحلا)  10( 

  . النظر في المرآة)  11( 

  . الخّف والجورب للرجالما یستر ظھر القدمین کلبس )  12( 

  . کذبال)  13( 

  . المجادلة)  14( 

  . ھوام الجسدالحشرات و قتل )  15( 

  . التزّين)  16( 
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  . االّدھان)  17( 

  . إزالة الشعر من البدن)  18( 

  . ستر الرأس للرجال) 19(

  . وجه للنساءستر ال) 20(

  . التظلیل للرجال)  21( 

  . إخراج الدم من البدن)  22( 

  . التقلیم)  23( 

  . قلع الضرس)  24( 

  . حمل السالح) 25(

  الصید البّري  - 1

، سواء في ذلك اصطیاده  ال يجوز للمحرم صید البّر ـ 32 ةمسألال

  . أو ربطه للصید من قبل اآلخرین وقتله وجرحه وكسر عضو منه

  . ال يجوز للمحرم أكل شيء من الصید ـ 33 ةمسألال

  مجامعة النساء  - 2

اإلحرام و له حاالت يحرم على المحرم الجماع أثناء  ـ 34 ةمسألال

   :مختلفة

إذا جامع المحرم للحّج امرأته ، عالمًا عامدًا، قبل الوقوف  .1

قابل، بالمزدلفة، وجبت علیه الكّفارة وإتمام الحّج وإعادته في العام ال

سواء كان الحّج فرضًا أم نفًال، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة 

بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرھة على 

  . الجماع فال شيء علیھا، وتجب على الزوج المكِره كّفارتان
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 يق بین الرجل والمرأة في حّجتھماوكّفارة الجماع بدنة ، ويجب التفر

  .جتمعا إلى أن يفرغا من مناسك الحّجبأن ال ي

إذا جامع المحرم امرأته عالمًا عامدًا بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن أما 

كان ذلك قبل طواف النساء وجبت علیه الكّفارة على النحو المتقدم، 

  ولكن ال تجب علیه اإلعادة

 لم تفسد عمرته، و، إذا جامع المتمّتع أثناء عمرته ، عالمًا عامدًا . 2

  .المذکورة وجبت عـلیه الكــّفارةلکن 

من جامع امرأته عالمًا عامدًا في العمرة المفردة، وجبت علیه . 3

الكّفارة على النحو المتقدم، وال تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد 

 ، وو وجبت علیه الکفارة أما إذا كان قبله بطلت عمرته السعي، و

خر ثم يخرج إلى أحد أن يقیم بمكة إلى شھر آ أیضا وجب علیه

  . يحرم منه للعمرة المعادة المواقیت و

  تقبیل النساء  - 3

ال يجوز للمحرم تقبیل زوجته عن شھوة، فلو قّبلھا  ـ 35 ةمسألال

  . كذلك فعلیه كّفارة بدنة

  مس النساء  - 4

ال يجوز للمحرم أن يمّس زوجته عن شھوة ، فإن  ـ 36 ةمسألال

  .بدنةأمنى لزمه كّفارة و أما إذا فعلیه کفارة شاة ، فعل ذلك 

  . إذا لم يكن المّس والحمل والضّم عن شھوة فال شيء علیه

  النظر إلى المرأة ومالعبتھا  - 5

، وإن عن شھوة زوجته ینظر إلیال يجوز للمحرم أن  ـ 37 ةمسألال

  .أمنى لزمته كّفارة بدنةفعلیه کفارة شاة، أما إذا فعل ذلك 
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  االستمناء  - 6

  

  :االستمناء على أقسام ـ 38 ةألمسال

  .حكمه حكم الجماعاالستمناء  - 1 

االستمناء بتقبیل الزوجة أو مسھا أو مالعبتھا أو النظر إلیھا، أما 

  . حكمه ما تقدم في المسائل السابقةف

  عقد النكاح - 7

يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغیره، سواء  ـ 39 ةمسألال

أم كان محًال، وسواء أكان التزويج تزويج دوام  أكان ذلك الغیر محرمًا

  . أم كان تزويج انقطاع، ويفسد  العقد في جمیع ھذه الصور

  . ال يجوز للمحرم أن يشھد عقد النكاح ويحضر وقوعه ـ 40 ةمسألال

  استعمال الطیب  - 8

  يحرم على المحرم استعمال الطیب شمًا  ـ 41 ةمسألال

ًا، وكذلك لبس ما يكون علیه أثر منه، وأكًال وإطالءًا وصبغًا وبخور

والمراد بالطیب كّل مادة يطیب بھا البدن أو الثیاب أو الطعام أو 

  . العطور المتعارفة وغیرھا، مثل المسك والعنبر والزعفران ونحوھا، 

فیجوز للمحرم  -كالتفاح والسفرجل  -وأما الفواكه الطّیبة الرائحة

  . أكلھا

  مه للرجل لبس المخیط أو ما بحك - 9

كالقمیص  مخیطاال يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا  ـ 42 ةمسألال

  ).الدشداشة(والقباء والجّبة والثوب العربي 

  على عاتقه،  البطانیةنعم، يجوز له في حال االضطرار أن يطرح 

ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من 
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جوز له التحزم بالحزام قسم المخیط كالھمیان  والمنطقة، كما ي

المخیط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول األمعاء في 

  . األنثیین

الضرورة في حالة  -ما عدا الرأس - ويجوز له أيضًا أن يغطي بدنه

  .باللحاف ونحوه من أقسام المخیط

  

أي  ،يجوز للمرأة لبس المخیط مطلقًا عدا القّفازين ـ 43 ةمسألال

  . الكفوف

إذا لبس المحرم متعمدًا شیئًا يحرم علیه لبسه،  ـ 44 ةمسألال

  . وجبت علیه كّفارة شاة

   االكتحال  - 10

االكتحال حرام على المحرم إذا قصد به الزينة ، نعم  ـ 45 ةمسألال

  . ال بأس باالكتحال به في حال االضطرار لغرض التداوي والعالج

   النظر في المرآة  - 11

للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة، ويجوز إذا ال يجوز  ـ 46 ةمسألال

كان لغرض آخر  كتضمید جرح الوجه أو استعالم وجود حاجب علیه، 

  .أو كنظر السائق فیھا لرؤية ما خلفه من السیارات ونحو ذلك

  للرجال  ظھر القدمینتمام لبس  - 12

يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغّطي تمام  ـ 47 ةمسألال

  . كالجورب والخف، إال في حال االضطرار  ظھر قدمه

ويجوز له لبس ما يستر بعض ظھر القدم، كما يجوز له ستر تمامه 

  . من دون لبس كأن يلقي طرف ردائه علیھا حال الجلوس
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   الکذب و السّب – 13

وإن كان محّرمًا  -ويشمل الكذب والسب  -الفسوق ـ 48 ةمسألال

  . كدة في حال اإلحرامفي جمیع األحوال، إال أن حرمته مؤ

  . وال كّفارة في الفسوق إال االستغفار

   الجدال - 14

يحرم الجدال على المحرم، ويختص بما كان مشتمًال  ـ 49 ةمسألال

أن يكون ب على الحلف باهللا تعالى في االخبار عن ثبوت أمر أو نفیه

م غة العربیة أسواء كانت بالل، ) بلى واهللا، وال واهللا(بأحد اللفظین 

، و سواء کانت الیمین صادقة أو کاذبة ، و الفرق  بغیرھا من اللغات

ھو أّن الیمین الکاذبة توجب کفارة شاة في المّرة األولی ، ولکن 

  .الیمین الصادقة التوجب الکفارة إال بعد تکرارھا ثالثة مرات

  قتل ھوام الجسد  - 15

ي بنحو إال إذا تؤذ، الحشراتال يجوز للمحرم قتل  ـ 50 ةمسألال

  .الیتحّمل عادة

  التزّين  - 16

ما التزّین بالخاتم و نحوه ملمحرم والمحرمة الیجوز ل ـ 51 ةمسألال

  .يعّد زينة عرفًا سواء بقصد التزّين أم بدونه

يجوز التخّتم في حال اإلحرام ال بقصد الزينة، كما  ـ 52 ةمسألال 

ن الضیاع، إذا قصد به االستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم م

  . أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك
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  االّدھان  - 17

يحرم االّدھان على المحرم وإن كان مما لیست فیه  ـ 53 ةمسألال

رائحة طّیبة، ويجوز للمحرم استعمال األدھان غیر الطیبة للتداوي 

  . وكذا األدھان الطیبة أو المطیبة عند الضرورة

   إزالة الشعر عن البدن  - 18

ال يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو  ـ 54 ةمسألال

  .بحلق أو نتف أو غیرھما بدن غیره

وال بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غیر قاصد له حال الوضوء ، 

  . ، ونحو ذلك أو الغسل، أو التیمم، أو الطھارة من الخبث

تف شیئًا إذا حلق المحرم رأسه فكّفارته شاة، وإذا ن ـ 55 ةمسألال

  . من شعر لحیته أو غیرھا فعلیه أن يطعم مسكینًا بكّف من الطعام

  ستر الرأس للرجال  - 19

ال يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه،  ـ 56 ةمسألال

  . أو الخمار أو الثوب ونحوھا بالقناع 

نعم، ال بأس بوضع عصام القربة على الرأس عند حملھا، وكذا ال 

يجوز ستر الرأس  و. بالمنديل ونحوه لمرض  كالصداعبأس بتعصیبه 

  . الیدب

  . ال يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء ـ 57 ةمسألال

  . والمقصود بالرأس ھنا ما فوق الرقبة بتمامه

إذا ستر المحرم رأسه فكّفارته شاة  على األحوط  ـ 58 ةمسألال

  .ِفي صورة العلم و التعّمدلزومًا، 
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  جه للنساء ستر الو - 20

ال يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجھھا بالُبْرُقع أو  ـ 59 ةمسألال

  .النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك

  . أو ستر الوجه بالید نعم، يجوز لھا أن تغطي وجھھا حال النوم

  التظلیل للرجال  - 21

للرجل المحرم حال السیر، سواء کان التظلیل الیجوز  ـ 60 ةمسألال

كبًا كان ، راسقف المحمل أو السیارة أو الطائرة ونحوھا وا ة بالمظّل

، و ر في ظل المحمل والسیارة ونحوھايجوز له السیو  .أم راجًال

ألجسام الثابتة كالجدران واالنفاق واألشجار کذلک ما کان من ا

  . تر عن الشمس بیديهوالجبال ونحوھا، كما يجوز له أن يست

السیارة  الطائرة أو أن يركب ال بأس للمحرم ـ 61 ةمسألال

  .ا في اللیلمالمسقفة ونحوھ

ما تقدم من حرمة التظلیل يختص بحال السیر وطي  ـ 62 ةمسألال

المسافة، وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزًال أم ال، كما 

لو جلس في أثناء الطريق لالستراحة فال إشكال في جواز 

  . االستظالل له 

ال بأس بالتظلیل للنساء ، وكذلك للرجال عند  ـ 63 ةمسألال

  .حال االضطرارفي و  الضرورة

لزمته  عن عمد، إذا ظّلل المحرم على نفسه ـ 64 ةمسألال

  الكّفارة، و ال فرق في ذلك بین حالتي االختیار واالضطرار ، 

  . يجزئ في الكّفارة دم شاة و

  إخراج الدم من البدن  - 22

  . لمحرم إخراج الدم  من جسده إال لضرورة ال يجوز ل ـ 65 ةمسألال
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  التقلیم  - 23

ال يجوز للمحرم تقلیم ظفره ولو بعضه، إّال أن تدعو  ـ 66 ةمسألال

ضرورة إلى ذلك أو يتأّذى ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتأّلم من 

  . بقاء الباقي فیجوز له حینئٍذ قطعه

في حال  د أو الرجلكّفارة تقلیم كّل ظفر من الی ـ 67 ةمسألال

شاة لكل من و تجب کفارة . من الطعام مّد التعّمد و االختیار ھي

  . أظافیر الرجلین أظافیر الیَدين و

نعم، إذا كان تقلیم أظافیر الیَدين والرجلین جمیعًا في مجلس واحد 

  . فالكّفارة شاة واحدة

  قلع الضرس - 24

، إذا یخرج به  الیجوز قلغ الضرس في حال اإلحرام ـ 68 ةمسألال

  .الدم

  حمل السالح  - 25

ال يجوز للمحرم لبس السالح، والمراد بالسالح كّل  ـ 69 ةمسألال

ما يصدق علیه لفظه عرفًا، كالسیف والبندقیة والرمح دون آالت 

  . التحّفظ كالدرع والمغفر ونحوھما

تختص حرمة التسّلح بحال االختیار، وال بأس به عند االضطرار 

  . العدّو أو السرقةكالخوف من 

و في حال العلم و  - لغیر ضرورة -كّفارة التسّلح ـ 70 ةمسألال

  . شاةاالختیار ھي 
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  الطواف

ھو الواجب الثاني في سبعة أشواط حول البیت الحرام ، الطواف  

 . عمرة التمّتع

  شرائط الطواف 

  :يشترط في الطواف أمور ـ 71 ةمسألال

ف متعّبدًا به بإضافته إلى اهللا تعالى النّیة ، بأن يقصد الطوا :األول

  . مع تعیین المنوي

  . الطھارة من الحدثین  األكبر واألصغر :الثاني

  : إذا أحدث المحرم  أثناء طوافه فللمسألة صور ـ 72 ةمسألال

أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي ھذه الصورة : األولى

  . يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطھارة

أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ، ففي ھذه الصورة : لثانیةا

  . يقطع طوافه ويتطّھر، ويتّمه  من حیث قطعه

إذا لم يتمّكن المكلف من الوضوء لعذر، فمع الیأس  ـ 73 ةمسألال

  . من زواله يتیّمم ويأتي بالطواف

 إذا حاضت المرأة في عمرة التمّتع حین االحرام أو ـ 74 ةمسألال

، فإن وسع الوقت ألداء )10(قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف 

أعمالھا قبل موعد الحّج صبرت إلى أن تطھر فتغتسل وتأتي 

صورة ينقلب حجھا بأعمالھا، وإن لم يسع الوقت لذلك ففي ھذه ال

 . إلى االفراد ، وبعد الفراغ من الحّج تجب علیھا العمرة المفردة

بطل وضوء المحرم حین الطواف ، فیجب علیه أن  إذا ـ 75 ةمسألال

یتوضأ و یرجع إلی الطواف ، فإن کان أکمل الشوط الرابع من الطواف 

علیه  فیستمّر و یأتي باألشواط الباقیة ، و في غیر ھذه الحالة یجب
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حاضت المحرمة  و ھکذا إذا. أن یستأنف الطواف من الشوط األول

أثناء طوافھا، فإن كان طروء الحیض قبل تمام الشوط الرابع بطل 

طوافھا وكان حكمھا ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده 

 .لیھا إتمامه بعد الطھر واالغتسالوجب ع صّح ما أتت به، و

الطھارة من الخبث، فال يصّح : معتبرة في الطوافمن األمور ال الثالث

  .الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس

أو الجروح قبل  ال بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح و لکن

و البأس بحمل ما الیتّم . البرء إذا كان التطھیر أو التبديل حرجیًا

  .الصالة فیه کالجورب و الحزام و نحوھما إذا کان متنّجسا

أو نسي ذلک حین إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه  ـ 76 ةمسألال

ثم علم بھا بعد الفراغ من الطواف صّح طوافه، فال حاجة الطواف ، 

  . إلى إعادته

إذا علم بنجاسة بدنه أو ثیابه أثناء الطواف، فإن  ـ 77 ةمسألال

بثوب  يلهتمّكن من إزالتھا من دون االخالل بالمواالة العرفیة أو بتبد

 أتّم طوافه بعد اإلزالة وال شيء علیه، و ،طاھر مكانه إن تیسر ذلك

  .النجاسة بعد إزالة فیعید الطوافإال 

   .الختان للرجال :الرابع

  .فال يجتزئ بطوافه إذا طاف المحرم غیر مختون ـ 78 ةمسألال

إذا استطاع المكّلف وھو غیر مختون، فإن أمكنه  ـ 79 ةمسألال

في سنة االستطاعة فال إشّكال، وإال أّخر الحّج حتى الختان والحّج 

  . يختتن

فإن لم يمكنه الختان أصًال لضرر أو حرج  أو نحو ذلك لم يسقط الحّج 

  .فیجب علیه أن یحّج بتلک الحالة من دون االختتانعنه، 

  .ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصالة :الخامس
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  واجبات الطواف 

  : سبعةتعتبر في الطواف أمور  ـ 80 ةمسألال

  .في کّل شوط االبتداء من الحجر األسود : األول

  . في كل شوط الحجر األسوداالنتھاء ب :الثاني 

أن يقف في الشوط بحقق االحتیاط من المحّبذ أن ی ـ 81 ةمسألال

األول دون الحجر بقلیل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحّقق فیه 

رة واقعًا، ثم يستمّر في الدوران سبعة أشواط، المحاذاة المعتب

ولیتجاوز الحجر في نھاية الشوط األخیر قلیًال، قاصدًا ختم الطواف 

في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضًا، وبذلك يعلم 

  . بتحقق االبتداء واالختتام بالحجر الواجبین علیه واقعًا

  . ع أحوال الطوافجعل الكعبة على يساره في جمی :الثالث

والظاھر أن العبرة في جعل الكعبة على الیسار بالصدق العرفي وال 

  .حاجة إلى المداّقة في ذلك

إدخال حجر إسماعیل في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج  :الرابع

  . الحجر، ال من داخله وال على جداره

خروج الطائف عن الكعبة وعن الُصّفة التي في أطرافھا  :الخامس

  ). شاذروان(  سّماة بالم

یجب أن یکون الطواف بین الکعبة و مقام إبراھیم علیه  :السادس

  .السالم، إذا تیّسر ذلک و کان سھال

أما في حالة الصعوبة واالزدحام ، فالبأس بالطواف في الزائد علی 

کما یجوز الطواف في الطوابق االخری من المسجد . ھذا المقدار

  .الحرام عند االضطرار

  .تجب المواالت في أشواط الطواف :منالثا
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إذا حان وقت الصالة أثناء الطواف ، فیجب قطع  ـ 82 ةمسألال

  .ستمرار الطواف من نفس المکانالطواف و أداء الصالة و ا

  :تستحّب قراءة الدعاء التالي حین الطواف

 آِء َكماَالّلُھمَّ ِاّنى َأْسَئُلَك ِباْسِمَك الَّذي ُيْمشى ِبِه َعلى َطَلِل اْلم«

َيْمشي ِبِه َعلى ُجَدِد األْرِض َو َاْسَئُلَك ِباْسِمَك الَّذي َتْھَتزُّ ِبه َاْقداُم 

َمالِئَكِتَك َو َاْسَئُلَك ِباسِمَك الَّذي َدعاَك ِبِه ُموسى ِمْن جاِنِب الطُّوِر 

َك الَّذي َغَفْرَت َفاْسَتَجْبَت َلُه َوَاْلَقْیَت َعَلْیِه َمَحبًَّة ِمْنَك َو َاْسَئُلَك ِباْسِم

ِبه ِلمـَُحمَّد َصلَّى الّلُه َعَلْیِه َو آِلِه ما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه َو ما َتَأخََّر َو 

  ».َاْتَمْمَت َعَلْیِه ِنْعَمَتَك َاْن َتْفَعَل بى َكذا َو كذا

  الطوافالشك في 

إذا شّك في عدد األشواط أو في صّحتھا بعد الفراغ  ـ 83 ةمسألال

  .واف، لم يعتِن بالشّكمن الط

إذا تیّقن بالسبعة وشّك في الزائد كما إذا احتمل أن  ـ 84 ةمسألال

  . يكون الشوط األخیر ھو الثامن، لم يعتن بالشّك وصّح طوافه

إذا شّك في نھاية الشوط أو في أثنائه بین الثالث  ـ 85 ةمسألال

، حكم واألربع أو بین الخمس والسّت أو غیر ذلك من صور النقصان 

ببطالن طوافه حتى فیما إذا كان شّكه في نھاية الشوط بین السّت 

  . والسبع

يبني على األقّل وصّح  ،في الطواف المندوب  کان شّکه ھذاإذا  أما

  . طوافه

  صالة الطواف

وھي . وھي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع ـ 86 ةمسألال

ة الفجر، ولكّنه ركعتان يؤتى بھما عقیب الطواف، وصورتھا كصال

مقام  خلفمخّیر في قراءتھا بین الجھر واالخفات، ويجب االتیان بھا 
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يصلي في أي و في حال التعّذر . أو أو في أحد جانبیه) ع(إبراھیم 

  . مكان من المسجد مراعیًا لألقرب فاألقرب إلى المقام

إذا نسي صالة الطواف وذكرھا بعد االتیان باألعمال  ـ 87 ةمسألال

أتى بھا ولم تجب إعادة تلك األعمال  -كالسعي -ترّتبة علیھاالم

   . بعدھا

نعم، إذا ذكرھا في أثناء السعي قطعه وأتى بالصالة خلف المقام، 

  . ثم رجع وأتّم السعي حیثما قطع

بھا في محّلھا إذا لم  فیرجع و یأتيوإذا ذكرھا بعد خروجه من مكة 

موضع ذكرھا فیه، وال  يستلزم ذلك مشّقة ، وإّال أتى بھا في أّي

  . يجب علیه الرجوع ألدائھا في الحرم وإن كان متمّكنًا من ذلك

 فیجب أنإذا مات الشخص وعلیه صالة الطواف  ـ 88 ةمسألال

  . يقضیھا عنه ولده األكبر

  السعي

  . وھو الرابع من واجبات عمرة التمّتع

السعي سبعة أشواط، يبتدئ الشوط األول من  ـ 89 ةمسألال

، والشوط الثاني عكس ذلك، والشوط )3(الصفا وينتھي بالمروة 

الثالث مثل األول، وھكذا إلى أن يتّم السعي في الشوط السابع 

  . مروةبال

فیما بین  -يعتبر في السعي أن يكون ذھابه وإيابه ـ 90 ةمسألال

فال يجزئ الذھاب أو اإلياب  )6(من الطريق المتعارف  -الصفا والمروة

ق آخر، نعم ال يعتبر أن يكون ذھابه من المسجد الحرام أو أّي طري

  . وإيابه بالخط المستقیم
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يجب استقبال المروة عند الذھاب إلیھا، كما يجب  ـ 91 ةمسألال

استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إلیه، فلو استدبر المروة عند 

الذھاب إلیھا أو استدبر الصفا عند اإلياب من المروة لم يجزئه ذلك، 

تفات بصفحة الوجه إلى الیمین والیسار أو الخلف عند وال بأس باالل

  . الذھاب أو اإلياب

على الصفا أو  ء السعيبالجلوس في أثنا ال بأس ـ 92 ةمسألال

  . المروة أو فیما بینھما لالستراحة

كما ال بأس بقطعه لدرك وقت فضیلة الفريضة ثّم البناء علیه من 

  . موضع القطع بعد الفراغ منھا

السعي من أركان الحّج، فمن تركه عمدًا بطل حّجه،  ـ 93 ةمسألال

   . وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك، وقد تقّدم في أول الطواف

إن  لو ترك السعي نسیانًا أتى به متى ما ذكره و ـ 94 ةمسألال

كان تذّكره بعد فراغه من أعمال الحّج، ولو لم يتمّكن منه مباشرة، أو 

  . ستناب غیره، ويصّح حّجه في كلتا الصورتینكان فیھا حرج ومشّقة ا

حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف،  ـ 95 ةمسألال

فیبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقّدم في 

  . الطواف

  . إذا زاد في سعیه خطًأ  صّح سعیه ـ 96 ةمسألال

كمه حكم من إذا نقص من أشواط السعي عامدًا فح ـ 97 ةمسألال

  . ترك السعي كذلك وقد تقّدم

وأما إذا كان النقص نسیانًا فیجب علیه تدارك المنسي متى ما 

أن يعید السعي ، وإذا لم  فیجبولو كان تذّكره بعد مضي وقته . تذّكر

  .يتمّكن منه مباشرة أو كان فیه حرج علیه استناب غیره

  :تستحّب قراءة الدعاء التالي في حال السعي
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ُھمَّ اْغِفْر لي ُكلَّ َذْنب أْذَنْبُتُه َقطُّ، َفِإْن ُعْدُت َفُعْد َعَلىَّ ِباْلَمْغِفرِة، َالّل«

َفِإنََّك أْنَت الَغُفوُر الرَّحیُم، َالّلُھمَّ اْفَعْل بي ما َأْنَت َأْھُلُه، َفِإنََّك ِإْن َتْفَعْل 

َغِنىٌّ َعْن َعذابي، َو َأَنا  بي ما أْنَت أْھُلُه َتْرَحْمنى، َو ِإْن ُتَعذِّْبني َفَأْنَت

ُمْحتاٌج إلى َرْحَمِتَك، َفیاَمْن َاَنا ُمْحتاٌج إلى َرْحَمِتِه إْرَحْمني، َالّلُھمَّ 

َاَنا َاْھُلُه، َفِإنََّك إْن َتْفَعْل بي ما َاَنا أْھُلُه ُتَعذِّْبني َو لم  الَتْفَعل بي ما

َأخاُف َجْوَرَك، َفیاَمْن ُھَو َعْدٌل َتْظِلْمني، َاْصَبْحُت َاتَّقي َعْدَلَك َو ال

  »الَيُجوُر ِاْرَحْمني

  التقصیر 

  . وھو الواجب الخامس في عمرة التمّتع

ويعتبر فیه قصد القربة ، ويتحّقق بقّص شعر الرأس  ـ 98 ةمسألال

و الیجوز أو اللحیة أو الشارب ، وال يكفي فیه النتف بدًال عن القّص ، 

  .فقطالید أو الرجل  أخذ شيء من ظفراالکتفاء ب

يتعّین التقصیر في إحالل عمرة التمّتع وال يجزئ عنه  ـ 99 ةمسألال

حلق الرأس، بل يحرم الحلق  علیه، وإذا حلق لزمه التكفیر عنه 

 .بشاة إذا كان عالمًا عامدًا

ال تجب المبادرة إلى التقصیر بعد السعي، ويجوز  ـ 100 ةمسألال

ان في المسعى أم في منزله أم فعله في أّي محّل شاء، سواء ك

  . في غیرھما

 عمرته و تبطلإذا ترك التقصیر عمدًا فأحرم للحّج ،  ـ 101 ةمسألال

  .حّجه إلى االفراد، فیأتي بعمرة مفردة بعده ینقلب

إذا ترك التقصیر نسیانًا فأحرم للحّج صّحت عمرته  ـ 102 ةمسألال

  . و ال شیء علیهوصّح إحرامه، 

ذا قّصر المحرم في عمرة التمّتع حّل له جمیع ما إ ـ 103 ةمسألال

  . كان يحرم علیه من جھة إحرامه
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  .ال يجب طواف النساء في عمرة التمّتع ـ 104 ةمسألال

  حّج التمّتع

یجب أداء حّج التمّتع بعد عمرة التمّتع ، و واجباته  ـ 105 ةمسألال

  :ھي کالتالي

 .اإلحرام من مّکة المکّرمة .1

 .الوقوف في عرفات .2

 ).المشعر(الوقوف في المزدلفة  .3

 .رمي جمرة العقبة في منی .4

 .الذبح أو النحر في منی یوم العید .5

  .الحلق أو التقصیر في منی .6

 وبذلك يحّل له ما حرم علیه من جھة اإلحرام، ما عدا النساء و(

  ).الطیب

 .طواف الزیارة بعد الرجوع إلی مّکة .7

 .صالة الطواف .8

 .السعي بین الصفا و المروة .9

 ).ذلک یحّل له الطیبو ب(

 .طواف النساء .10

 .صالة طواف النساء .11

  ).و بذلک تحّل النساء أیضا(

المبیت في منی لیلة الحادي عشر و لیلة الثاني عشر ، و  .12

کذلک لیلة الثالث عشر في بعض الحاالت کما تأتي 

 .تفاصیله

 .رمي الجمار الثالث في الیوم الحادي عشر و الثاني عشر  .13
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  حرام من مّکةاإل .1

وأفضل  ،من مّکة المکّرمة االحرام یجب أن یکون ـ 106 ةسألمال

يوم التروية ، ويجوز ھو أفضل أوقاته  و،  مواضعھا المسجد الحرام

علیه للشیخ الكبیر والمريض إذا خافا من الزحام بثالثة أيام التقديم 

لیذھبا من ھناک قبل خروج الناس،  إلی منی فیحرمان ويخرجان

غیرھما ممن یکون ل كما يجوز التقديم. لموعودعرفات في الیوم اإلی 

  .معذورا

من يتمّكن من إدراك الوقوف بعرفات يوم عرفة في  ـ 107 ةمسألال

تمام الوقت االختیاري ال يجوز له تأخیر االحرام إلى زمان يفوت منه 

  . ذلك

يّتحد إحرام الحّج وإحرام العمرة في كیفیته  ـ 108 ةمسألال

  . الختالف بینھما إنما ھو في النیة فقطوواجباته ومحرماته، وا

  الوقوف بعرفات  -2

الوقوف بعرفات : الثاني من واجبات حّج التمّتع  ـ 109 ةمسألال

بقصد القربة والخلوص، والمراد بالوقوف ھو الحضور بعرفات من دون 

  . فرق بین أن يكون راكبًا أو راجًال ساكنًا أو متحركًا

رفات في الیوم التاسع من ذي يجب الوقوف بع ـ 110 ةمسألال

  . إلی غروب الشمس الحّجة مستوعبًا من أول الزوال

تحرم اإلفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالمًا  ـ 111 ةمسألال

كانت علیه كفارة بدنة ، فإن لم يتمّكن عالما عامدا  أفاضعامدًا، فإذا 

علیه  ، و في حال غیر العمد و العلم لیسمنھا صام ثمانیة عشر يومًا

   .شيء

  :تستحّب قراءة الدعاء التالي عند الوقوف بعرفات
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َالّلُھمَّ َربَّ اْلَمشاِعِر ُكلِّھا، ُفكَّ َرَقَبِتي ِمَن الّناِر، َو َاْوِسْع َعَلىَّ ِمْن «

ِرْزِقَك اْلَحالِل، َو اْدَرْأ َعنِّي َشرَّ َفَسَقِة اْلِجنِّ َو االِْْنِس، َالّلُھمَّ 

الَتْخَدْعِنى، َو الَتْسَتْدِرْجِنى، َالّلُھمَّ إنِّي َأْسَأُلَك ِبَحْوِلَك الَتْمُكْربى، َو 

َوُجوِدَك َو َكَرِمَك َو َفْضِلَك َو َمنَِّك، يا َاْسَمَع الّساِمِعیَن، َو يا َاْبَصَر 

الّناِظِريَن، َو يا َاْسَرَع اْلحاِسِبیَن َو يا َاْرَحَم الّراِحِمیَن، َاْن ُتَصلَِّى َعلى 

و حاجت خود را نام  )كذا و كذا(َحمَّد َو آِل ُمَحمَّد َو َأْن َتْفَعَل ِبي ُم

َالّلُھمَّ حاَجِتي ِاَلْیَك « :ببرد، سپس دست به آسمان بردارد و بگويد

الَّتى ِاْن َاْعَطْیَتِنیھا َلْم َيُضرَِّني ما َمَنْعَتِني، َو ِاْن َمَنْعَتِنیھا َلْم َيْنَفْعِني 

ي، َأْسَأُلَك َخالَص َرَقَبِتي ِمَن الّناِر، َالّلُھمَّ إنِّي َعْبُدَك، َو ما َاْعَطْیَتِن

ِمْلُك ناِصَیِتي ِبَیِدَك، َو َأَجِلي ِبِعْلِمَك، َأْسَأُلَك َأْن ُتَوفَِّقِني ِلما ُيْرِضیَك 

یه عل(َعنِّي، َو َاْن ُتَسلَِّم ِمنِّي َمناِسِكي، الَّتي َاَرْيَتھا َخِلیَلَك ِاْبراِھیَم 

َالّلُھمَّ  .، َو َدَلْلَت َعَلْیھا َنِبیََّك َمَحمَّدًا َصلَّى الّلُه َعَلْیِه َو آِلِه)السالم

  ».اْجَعْلِني ِممَّْن َرِضیَت َعَمَلُه، َو َاَطْلَت ُعْمَرُه، َو َاْحَیْیَتُه َبْعَد اْلَموِت

َلُه اْلَحْمُد، ُيْحِیي َو  ال ِالَه ِاالَّ الّلُه َوْحَدُه الَشِريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َو«

. ُيِمیُت، َو ُھَو َحىٌّ الَيُموُت، ِبَیِدِه اْلَخْیُر َو ُھَو َعلى ُكلِّ َشْىء َقديٌر

َالّلُھمَّ َلَك اْلَحْمُد َكالَّذي َتُقوُل، َو َخْیرًا ِمّما َنُقوُل، َو َفْوَق ما َيُقوُل 

َمحْیاَى َو َمماتي َو َلَك ُتراثي َالّلُھمَّ َلَك َصالتى َو ُنُسكي َو . اْلقاِئُلوَن

َالّلُھمَّ ِاّني َاُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَفْقِر، َو ِمْن . َو ِبَك َحْولى َو ِمْنَك ُقوَّتي

َالّلُھمَّ ِاّني . َوساِوِس اْلصُُّدوِر، َو ِمْن َشتاِت اْالْمِر، َو ِمْن َعذاِب اْلَقْبِر

ِمْن َشرِّ ما َيجىُء الرِّياُح، َو َاْسَئُلَك َخْیَر َاْسَئُلَك َخْیَر الرِّياِح َو َاُعوُذ ِبَك 

َالّلُھمَّ اْجَعْل في َقْلبي ُنورًا، َو في َسْمعي َو . اللَّْیِل َو َخْیَر النَّھاِر

َبَصري ُنورًا، َو في َلْحمي َو َدمي َو ِعظامي َو ُعُروقي َو َمْقَعدي َو 

ُم لي ُنورًا، يا َربِّ َيْوَم َاْلقاَك، َمقامي َو َمْدَخلي َو َمْخَرجي ُنورًا، َو َاْعِظ

  ».ِانََّك َعلى ُكلِّ َشْىء َقديٌر

  الوقوف في المزدلفة -3

و یقع بین عرفات و المشعر الحرام، : والمزدلفة اسم لمكان يقال له

  . منی
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أن  -بعد اإلفاضة من عرفات  -يجب على الحاّج ـ 112 ةمسألال

  . بمزدلفةی طلوع الشمس من طلوع الفجر إللیلة العید في يبیت 

إذا وقف بالمزدلفة مقدارًا من لیلة العید ثم أفاض  ـ 113 ةمسألال

صّح حّجه على األظھر وعلیه كفارة شاة إن كان  الشمسقبل طلوع 

  . عالمًا، وإن كان جاھًال فال شيء علیه

يستثنى من وجوب الوقوف بالمزدلفة بالمقدار  ـ 114 ةمسألال

 -كالشیوخ والمرضى -بیان والنساء والضعفاءالمتقّدم الخائف والص

ومن يتوّلى شؤونھم، فإنه يجوز لھؤالء اإلفاضة منھا إلى منى قبل 

  . طلوع الفجر

يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نّیة القربة والخلوص،  ـ 115 ةمسألال

  .كما يعتبر فیه أن يكون عن قصٍد نظیر ما مرَّ في الوقوف بعرفات

  :التالي حال الوقوف بالمزدلفة تستحّب قراءة الدعاء 

َالّلُھمَّ َربَّ اْلَمْشَعِر اْلَحراِم ُفكَّ َرَقبتى ِمَن الّناِر َو َاْوِسْع َعَليَّ ِمْن «

ِرْزِقَك اْلَحالِل َو اْدَرأ َعّنى َشرَّ َفَسَقِة اْلِجنِّ َو اِالْنِس َالّلُھمَّ َاْنَت َخْیُر 

َو َخْیُر َمْسُئول َو ِلُكلِّ واِفد جاِئَزٌة َفاْجَعْل َمْطُلوب ِاَلْیِه َو َخْیُر َمْدُعوٍّ 

جاِئَزتى فى َمْوِطنى ھذا َاْن ُتقیَلنى َعْثَرتى َو َتَقبَّْل َمْعِذَرتى َو َاْن 

  ».َتجاَوَز َعْن َخطیَئتى ُثمَّ اْجَعِل التَّْقوى ِمَن الدُّْنیا زادي

  أحکام الوقوفین

ي عرفات و المزدلفة لکّل واحد من الوقوفین ف ـ 116 ةمسألال

  :قسمان کما یلي

الوقوف االختیاري في عرفات ھو من وقت الزوال في الیوم  .1

 .التاسع من ذي الحجة إلی غروب الشمس في نفس الیوم

 .الوقوف االضطراري في عرفات ھو جزء من لیلة العید .2

الوقوف االختیاري في المزدلفة ھو من طلوع الفجر إلی  .3

 .طلوع الشمس في یوم العید
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الوقوف االضطراري في المزدلفة ھو من طلوع الشمس إلی  .4

 .وقت الزوال في یوم العید

و أّما . فإذا أدرك المكلف االختیاري من الوقوفین كلیھما فال إشكال

  : فاته ذلك لعذر فله صورإذا 

االختیاري منھما  -أن ال يدرك شیئًا من الوقوفین :األولى

يبطل حّجه ويجب علیه االتیان أصًال، ففي ھذه الصورة  -واالضطراري

، و األحوط أن یأتي بطواف النساء و بعمرة مفردة بنفس إحرام الحّج

  . وجب علیه أداء الحّج بعد ذلكصالته و یخرج من اإلحرام و 

أن يدرك الوقوف االختیاري في عرفات واالضطراري في  :الثانیة

  . المزدلفة

واالختیاري في  أن يدرك الوقوف االضطراري في عرفات :الثالثة

  . المزدلفة

  . أیضاففي ھاتین الصورتین يصّح حّجه 

أن يدرك الوقوف االضطراري في كل من عرفات والمزدلفة،  :الرابعة

  .أیضا حّجه یصّحو في ھذه الصورة 

أن يدرك الوقوف االختیاري في المزدلفة فقط، ففي ھذه  :الخامسة

  . الصورة يصح حّجه أيضًا

وقوف االضطراري في المزدلفة فقط، و في أن يدرك ال :السادسة

  . إلى عمرة مفردة ینقلب الحّج و یبطلھذه الصورة 

في ھذه  وأن يدرك الوقوف االختیاري في عرفات فقط،  :السابعة

  .الحّج یصّحالصورة أيضًا 

أن يدرك الوقوف االضطراري في عرفات فقط، ففي ھذه  :الثامنة

  .المفردة الصورة يبطل حّجه وينقلب إلى العمرة
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  رمي جمرة العقبة -4

يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة اإلفاضة  ـ 117 ةمسألال

و أولھا رمي جمرة العقبة، إلى منى، ألداء األعمال الواجبة ھناك، 

  : ويعتبر فیه أمور

  . نّیة القربة والخلوص)  1( 

 أن يكون الرمي بسبع حصیات ، وال يجزئ األقل من ذلك، كما)  2( 

  . ال يجزئ رمي غیرھا من األجسام

أن يكون رمي الحصیات واحدة بعد واحدة ، فال يجزئ رمي )  3( 

  . اثنتین أو أكثر مّرة واحدة

  . أن تصل الحصیات إلى الجمرة فال يحسب ما ال يصل)  4( 

أن يكون وصولھا إلى الجمرة بسبب الرمي، فال يجزئ وضعھا )  5( 

  . علیھا

. ما بین طلوع الشمس و غربھا في یوم العید الرميأن يكون )  6( 

ويجزئ للنساء وسائر من ُرّخص لھم اإلفاضة من المشعر في اللیل 

  .لیلة العیدرموا بأن ي

  :تعتبر في الحصیات أمور ثالثة  ) 7(  

، واألفضل أخذھا ) مّکة، المشعر، أو منی(أن تكون من الحرم )  1( 

  . من المشعر

بمعنى أن ال تكون مستعملة في الرمي قبل  أن تكون أبكارًا ،)  2( 

  . ذلك

  .أن تکون من جنس الحجر ، ال من جنس التراب)  3( 

  . إذا شك في اإلصابة وعدمھا بنى على العدم ـ 118 ةمسألال
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  .إذا شّک بین األقّل و األکثر ، بنی علی األقّل ـ 119 ةمسألال

الطوابق یجوز رمي الجمرة في الطابق األولی و  ـ 120 ةمسألال

  .العلیا

إذا لم يرِم يوم العید لعارٍض من نسیان أو جھل  ـ 121 ةمسألال

إلی الیوم  بالحكم أو غیرھما لــــزمه التدارك متى ارتفع العارض

، ولو كان ارتفاعه في اللیل أّخر التدارك إلى النھار، إذا الثالث عشر

    .لم يكن مّمن ُرّخص له الرمي لیًال

أن يعید الـــرمي في الســنة  فیجبلث عشر، الیوم الثاأما بعد 

  .، و إذا لم یتیّسر فبنائبه إن تیّسر ذلک القـــادمة بنفسه

  الذبح أو النحر في منى -5

يعتبر فیه قصد القربة والخلوص، وعدم تقديمه  ـ 122 ةمسألال

و عدم تأخیره عن الیوم الثالث عشر من ذي على نھار يوم العید 

  . و أفضل أوقاته ھو یوم العید. ن به بعد الرمي، ويجب االتیاالحجة 

يجب أن يكون الھدي من اإلبل، أو البقر، أو الغنم،  ـ 123 ةمسألال

وال يجزئ من اإلبل إال ما أكمل السنة الخامسة ودخل في 

المعز إال ما أكمل السنة األولى  والضأن  و السادسة، وال من البقر

  . ودخل في الثانیة

تبر في الھدي أن يكون تام األعضاء فال يجزئ يع ـ 124 ةمسألال

  . الخصي واألعور، واألعرج، والمقطوع أذنه، والمكسور َقْرنه الداخل، 

  . ويعتبر فیه أن ال يكون مھزوًال عرفًا

  . وال بأس بأن يكون مشقوق األذن أو مثقوبھا

إذا اشترى ھديًا معتقدًا سالمته فبان معیبًا بعد  ـ 125 ةمسألال

  . االكتفاء به فیجوزه نقد ثمن
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إذا اشترى ھديًا على أنه سمین فبان مھزوًال  ـ 126 ةمسألال

  . أجزأه، سواء كان ذلك قبل الذبح أم بعده

من لم يجد الھدي في أيام النحر وكان عنده ثمنه  ـ 127 ةمسألال

إيداع ثمنه عند من يطمئّن به لیشتري به ھديًا ويذبحه عنه فیجب 

  . فإن مضى الشھر ذبحه في السنة القادمةإلى آخر ذي الحّجة، 

بدًال  -إذا لم يتمّكن من الھدي وال من ثمنه صام  ـ 128 ةمسألال

قبل یوم  عشرة أيام، يأتي بثالثة منھا في شھر ذي الحّجة -عنه 

ويأتي بالسبعة المتبقیة  -الیوم السابع والثامن والتاسع -  العید    

في الثالثة األولى، وال يعتبر ذلك ويعتبر التوالي . إذا رجع إلى بلده

  . في السبعة وإن كان أحوط استحبابًا

في الیوم الثامن  يصومو إذا فاته الصوم في الیوم السابع فیجب أن 

بعد الیوم الثالث عشر من  والتاسع ويومًا آخر بعد رجوعه إلى منى

  .ذي الحجُة

تعتبر فیه  الذبح أو النحر الواجب ھديًا أو كّفارة ال ـ 129 ةمسألال

المباشرة، بل يجوز ذلك باالستنابة ولو في حال االختیار، ويعتبر في 

  . النائب أن يكون مسلمًا

   مصرف ھدي التمّتع

أن  وھديه، جزأ من أن يأكل المتمّتع  یستحّب ـ 130 ةمسألال

 فیجباآلخر  الجزءمنه إلى من يحب من المسلمین، وأما  جزأيھدي 

  . لمسلمینأن يتصّدق به على فقراء ا

  الحلق أو التقصیر -6

 . يعتبر فیه قصد القربة والخلوص  ـ 131 ةمسألال

  . ال يجوز الحلق للنساء، بل يتعّین علیھنَّ التقصیر ـ 132 ةمسألال
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حلق الرأس  –األحوط وجوبا  -یتعّین علی الرجل  ـ 133 ةمسألال

، والحلق يتخّیر الرجل بین الحلق والتقصیرإذا یحّج ألول مّرة ، و إال 

  . أفضل

إذا حلق المحرم أو قّصر حلَّ له جمیع ما حرم علیه  ـ 134 ةمسألال

  . ما عدا النساء والطیبباالحرام 

  الواجبات الخمسة في مّکة

  :ثّم یرجع الحاج إلی مّکة للقیام بالواجبات التالیة

 .طواف الزیارة بعد الرجوع إلی مّکة .1

 .صالة الطواف .2

 .السعي بین الصفا و المروة .3

 .طواف النساء .4

 .صالة طواف النساء .5

  

كیفیة طواف الحّج وصالته والسعي وشرائطھا ھي  ـ 135 ةمسألال

نفس الكیفیة والشرائط التي ذكرناھا في طواف العمرة وصالته 

  .و التختلف عنھا إال بالنّیة وسعیھا

یجوز للحاج أداء الواجبات المذکورة بعد االنتھاء من  ـ 136 ةمسألال

و لکن یجوز التأخیر إلی الیوم . الثة في منی یوم العیداألعمال الث

  .الثالث عشر من ذي الحجة

على  الواجبات الخمسة المذکورةتقديم  الیجوز ـ 137 ةمسألال

  : الوقوفین في حّج التمّتع ، ويستثنى من الحكم المذكور

  . المرأة التي تخاف الحیض أو النفاس -أ 
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یرھم مّمن يعسر علیه الرجوع كبیر السن والمريض والعلیل وغ -ب 

  . إلى مّكة، أو يعسر علیه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوھا

لن یقدر علی تلک األفعال بعد الوقوفین و أفعال ال  یعلم أّنهمن  - ج

  . الرجوع إلى مّكة منی و

فیجوز لھؤالء تقديم الطواف وصالته والسعي على الوقوفین بعد 

  . االحرام للحّج

إذا طاف المتمّتع وصّلى وسعى حّل له الطیب  ـ 138 ةمسألال

، حّتی یأتي بطواف النساء و  وبقي علیه من المحرمات النساء

  . صالته

كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على  ـ 139 ةمسألال

النساء ، فلو تركه الرجل حرمت علیه النساء، ولو تركته المرأة حرم 

لحّج عن الغیر يأتي بطواف النساء عن علیھا الرجال ، والنائب في ا

  . المنوب عنه ال عن نفسه

طواف النساء وصالته كطواف الحّج وصالته في  ـ 140 ةمسألال

  . الكیفیة والشرائط، وإنما االختالف بینھما في النیة

  المبیت في منى

المبیت بمنى لیلة الحادي عشر والثاني  یجب ـ 141 ةمسألال

ربة والخلوص ، فإذا خرج الحاج إلى مّكة ويعتبر فیه قصد الق. عشر

يوم العید ألداء فريضة الطواف والسعي وجب علیه الرجوع لیبیت في 

  . منى

من منى بعد ظھر الیوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في  و یخرج

 منى إلى أن دخل اللیل وجب علیه المبیت لیلة الثالث عشر أيضًا

  .إلی الفجر
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في المبیت بمنى البقاء فیھا تمام اللیل إّال ال يعتبر  ـ 142 ةمسألال

في المورد المتقّدم، فإذا مكث فیھا من أول اللیل إلى منتصفه جاز 

  . له الخروج بعده

  . منتصف اللیلوإذا خرج منھا أول اللیل أو قبله لزمه الرجوع إلیھا قبل 

يستثنى مّمن يجب علیه المبیت بمنى عدة  ـ 143 ةمسألال

  . طوائف

ن يشّق علیه المبیت بھا أو يخاف على نفسه أو عرضه أو م)  1( 

  . ماله إذا بات فیھا

بالعبادة في و اشتغل من خرج من منى أول اللیل أو قبله، )  2( 

، إّال فیما يستغرقه االتیان بحوائجه الضرورية اللیلمّكة في تمام 

  . كاألكل والشرب ونحوھما

  رمي الجمار

  

األولى والوسطى : ثات الثالرمي الجمریجب  ـ 144 ةمسألال

  . في الیوم الحادي عشر، والثاني عشر وجمرة العقبة

يجب االبتداء برمي الجمرة األولى، ثم الجمرة  ـ 145 ةمسألال

الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به 

  . الترتیب

*****  

  طواف الوداع

  : واف الوداع، ثم يقوليستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يطوف ط
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َالّلُھمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك َو َنِبیَِّك َو َأمیِنَك َو َحبیِبَك َو «

َنِجیَِّك َو ِخَیَرِتَك ِمْن َخْلِقَك، َألّلُھمَّ َكما َبلََّغ ِرساالِتَك َو جاَھَد في 

َو َعَبَدَك َحّتى َأتاُه الَیقیُن، َسبیِلَك َو َصَدَع ِبَأْمِرَك َو ُأوِذَى في َجْنِبَك 

ِبِه َاَحٌد ِمْن  ألّلُھمَّ اْقِلْبني ُمفِلحًا ُمْنِجحًا ُمْسَتجابًا ِبَأْفَضِل ماَيْرِجُع

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

  . ويطلب من اهللا التوفیق لرجوعه مرة أخرى

  

*****  
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  زيارة الرسول األعظم صلى اهللا علیه وآله

  

المدينة المنورة، لیزور  یذھب إلیيستحب للحاج استحبابا مؤكدا أن 

الرسول األعظم صلى اهللا علیه وآله وسلم، والصديقة الطاھرة 

  . سالم اهللا علیھا، وأئمة البقیع سالم اهللا علیھم أجمعین

  : صلى اهللا علیه وآله أن يقولوكیفیة زيارة الرسول األعظم 

السَّالُم َعَلْیَك يا . السَّالُم َعلى َرسوِل الّله َصّلى الّلُه علیِه َو آِله«

. السَّالُم َعَلْیَك يا أمیَن الّلِه. السَّالُم َعَلْیَك يا صفَوَة الّلِه. َحبیَب الّلِه

ِل الّلِه َو عَبدَتُه َحّتي أْشَھُد أنََّك َقْد َنَصْحَت الُِمَِّتَك َو جاَھْدَت في َسبی

أتاَك اْلَیقیُن َفَجزاَك الّلِه أفَضَل ما َجزى نبّیًا َعْن ُامَِّتِه َالّلُھمَّ َصلِّ َعلى 

ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد أفَضَل ما َصلَّیَت َعلى إبراھیَم َو آِل إبراھیَم إنََّك 

  ».َحمیٌد َمجیُد

  زيارة الصديقة الزھراء سالم اهللا علیھا

ا ُمْمَتَحَنُة اْمَتَحَنِك الّلُه الَّذي َخَلَقِك َقْبَل أْن َيخُلَقِك َفَوَجَدِك ِلمَا ي«

امَتَحَنِك صاِبَرًة، َو َزَعْمنا َأّنا َلِك أوِلیآُء َو ُمَصدُِّقوَن َو صاِبُروَن ِلُكلِّ ما أتانا 

ْقناِك ِإّال َأْلَحْقِتنا ِبِه أُبوِك َو أتانا ِبِه َوِصیُُّه، َفإّنا َنْسَأُلِك إْن ُكّنا َصدَّ

  ».ِبَتْصديِقنا َلُھما ِلُنَبشَِّر َأْنُفَسنا ِبَاّنا َقْد َطُھْرنا ِبِوالَيِتِك

  الزيارة الجامعة ألئمة البقیع علیھم السالم

يا َمواِلىَّ يا َاْبنآَء َرُسوِل الّلِه، َعْبُدُكْم َو اْبُن َاَمِتُكْم، َالذَِّلیُل َبْیَن «

اْلُمْضِعُف ِفي ُعُلوِّ َقْدِرُكْم، َو اْلُمْعَتِرُف َبَحقُِّكْم، جاَءُكْم  َاْيِديُكْم، َو

ُمْسَتِجیرًا ِبُكْم، قاِصدًا ِالى َحَرِمُكْم، ُمَتَقرِّبًا ِالى َمقاِمُكْم، ُمَتَوسًِّال ِاَلى 

ْدُخُل يا الّلِه َتعالى ِبُكْم، َءَاْدُخُل يا َمواِلىَّ، َءَأْدُخُل يا َاْوِلیآَء الّلِه، َءَأ

  ».َمالِئَكَة الّلِه الُْمْحِدِقیَن ِبھَذا اْلَحَرِم، اْلُمِقیِمیَن ِبھَذا اْلَمْشَھِد

  :ثّم یقول الزائر
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َاِصیًال، َو  َالّلُه َاْكَبُر َكِبیرًا، َو اْلَحْمُد ِلّلِه َكِثیرًا، َو ُسْبحاَن الّلِه ُبْكَرًة َو«

ماِجِد االََْحِد، َاْلُمَتَفضِِّل اْلَمّناِن، َاْلُمَتَطوِِّل اْلَحْمُد ِلّلِه اْلَفرِد الصََّمِد، َاْل

اْلَحّناِن، الَِّذي َمنَّ ِبَطْوِلِه، َو َسھََّل ِزياَرَة ساداِتي ِبإْحساِنِه، َو َلْم 

  ».َيْجَعْلِني َعْن ِزياَرِتِھْم َمْمُنوعًا، َبْل َتَطوََّل َو َمَنَح

  :ثّم یقرأ ھذه الزیارة

ْیُكْم َأِئمََّة اْلُھدى، َالسَّالُم َعَلْیُكْم أْھَل التَّْقوى، َالسَّالُم َالسَّالُم َعَل«

َعَلْیُكْم َأيَُّھا اْلُحَجُج َعلى أْھِل الدُّْنیا، َالسَّالُم َعَلْیُكْم َأيَُّھا اْلُقّواُم في 

ُكْم آَل اْلَبِريَِّة ِباْلِقْسِط، َالسَّالُم َعَلْیُكْم أْھَل الصَّْفَوِة، َالسَّالُم َعَلْی

َرُسوِل الّلِه، َالسَّالُم َعَلْیُكم أھَل النَّْجوى، َأْشَھُد أنَُّكْم َقْد َبلَّْغُتْم َو 

َنَصْحُتْم َو َصَبْرُتْم في ذاِت الّلِه َو ُكذِّْبُتْم َو ُاسيَء إَلْیُكْم َفَغَفْرُتْم، َو 

نَّ طاَعَتُكْم َمْفُروَضٌة، َو َأنَّ َأْشَھُد أنَُّكُم األِئمَُّة الّراِشُدوَن اْلُمْھَتُدوَن، َو َأ

َقْوَلُكُم الصِّْدُق، َو َانَُّكْم َدَعْوُتْم َفَلْم ُتجاُبوا، َو َأَمْرُتْم َفَلْم ُتطاُعوا، َو أنَُّكْم 

َدعآِئُم الّديِن و أْركاُن األْرِض، َلْم َتزاُلوا ِبَعْیِن الّلِه َيْنَسُخُكْم ِمْن َأْصالِب 

ْنُقُلُكْم ِمْن أْرحاِم اْلُمَطھَّراِت، َلْم ُتَدنِّْسُكُم اْلجاِھِلیَُّة ُكلِّ َمَطھَّر، َو َي

األْھواِء، ِطْبُتْم َو طاَب َمْنَبُتُكْم، َمنَّ  اْلَجْھالُء، َو َلْم َتْشَرْك فیُكْم ِفَتُن

ْذَكَر ِبُكْم َعَلْینا َدّياُن الّديِن، َفَجَعَلُكْم ِفي ُبُیوت َاِذَن الّلُه َاْن ُتْرَفَع َو ُي

ِفیَھا اْسُمُه، َو َجَعَل َصالَتنا َعَلْیُكْم َرْحَمًة َلنا َو َكّفاَرًة ِلُذُنوِبنا، ِاِذ 

اْختاَرُكُم الّلُه َلنا، َو َطیََّب َخْلَقنا ِبما َمنَّ َعَلْینا ِمْن ِوالَيِتُكْم، َو ُكّنا ِعْنَدُه 

ّياُكْم، َو ھذا َمقاُم َمْن َاْسَرَف َو ُمَسمِّیَن ِبِعْلِمُكْم، ُمْعَتِرِفیَن ِبَتْصِديِقنا ِا

َاْخَطَأ َو اْسَتكاَن َو َاَقرَّ ِبما َجنى، َوَرجى ِبَمقاِمِه اْلَخالَص، َو َاْن 

َيْسَتْنِقَذُه ِبُكْم ُمْسَتْنِقُذ اْلَھْلَكى ِمَن الرَّدى، َفُكوُنوا ِلي ُشَفعآَء، َفَقْد 

ُل الدُّْنیا، َو اتََّخُذوا آياِت الّلِه ُھُزوًا، َو َوَفْدُت ِاَلْیُكْم ِاْذ َرِغَب َعْنُكْم َاْھ

يا َمْن ُھَو قآِئٌم ال َيْسُھو، َو دآِئٌم ال َيْلُھو، َو ُمِحیٌط ِبُكلِّ . اْسَتْكَبُروا َعْنھا

َشْىء، َلَك اْلَمنُّ ِبما َوفَّْقَتِني، َو َعرَّْفَتِني ِبما َاَقْمَتِني َعَلْیِه، ِاْذ َصدَّ 

َك َو َجِھُلوا َمْعِرَفَتُه، َو اْسَتَخفُّوا ِبَحقِِّه، َو ماُلوا ِالى ِسواُه، َعْنُه ِعباُد

َفكاَنِت اْلِمنَُّة ِمْنَك َعَلىَّ َمَع َاْقوام َخَصْصَتُھْم ِبما َخَصْصَتِني ِبِه، َفَلَك 

اْلَحْمُد إذ ُكْنُت ِعْنَدَك في َمقامي ھذا، َمْذُكورًا َمْكُتوبًا، َفال َتْحِرْمني 
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َو  َرَجْوُت، َو ال ُتَخیِّْبني فیما َدَعْوُت، ِبُحْرَمِة ُمَحمَّد َو آِلِه الّطاِھريَن،ما 

  .»َصلَّى الّلُه َعلى ُمَحمَّد َو آِل ُمَحمَّد

  في ُاحد) سّید الشھداء(زیارة حمزة 

 َالسَّالُم َعَلْیَك يا َعمَّ َرُسوِل الّلِه، َصلَّى الّلُه َعَلْیِه َو آِلِه، َالسَّالُم«

َعَلْیَك يا َخْیَر الشَُّھدآِء، َالسَّالُم َعَلْیَك يا َاَسَد الّلِه َو َاَسَد َرُسوِلِه، 

َاْشَھُد َانََّك َقْد جاَھْدَت ِفى الّلِه َعزََّوَجلَّ، َو ُجْدَت ِبَنْفِسِك، َو َنَصْحَت 

َأْنَت َو ُامِّي،  َرُسوَل الّلِه، َو ُكْنَت ِفیما ِعْنَد الّلِه ُسْبحاَنُه راِغبًا، ِبَاِبي

 الّلِه َاَتْیُتَك ُمَتَقرِّبًا ِاَلى الّلِه َعزَِّوَجلَّ َبِزياَرِتَك، َو ُمَتَقرِّبًا ِالى َرُسوِل

ِبذِلَك، راِغبًا ِاَلْیَك ِفى الشَّفاَعِة، َاْبَتِغي ِبِزياَرِتَك  )صلى اهللا علیه وآله(

ھا ِمْثِلي ِبما َجَنْیُت َعلى َخالَص َنْفِسي ُمَتَعوِّذًا ِبَك ِمْن نار اْسَتَحقَّ

َنْفِسي، ھاِربًا ِمْن ُذُنوِبي الَِّتي اْحَتَطْبُتھا َعلى َظْھِري، َفِزعًا ِاَلْیَك 

َرجاَء َرْحَمِة َربِّي، َاَتْیُتَك ِمْن ُشقَّة َبِعیَدة، طاِلبًا َفكاَك َرَقَبِتي ِمَن الّناِر، 

ُت ما َاْسَخَط َربِّي، َو َلْم َاِجْد َاَحدًا َو َقْد َاْوَقَرْت َظْھِري ُذُنوِبي، َو َاَتْی

َاْفَزُع ِاَلْیِه َخْیرًا ِلي ِمْنُكْم َاْھَل َبْیِت الرَّْحَمِة، َفُكْن ِلي َشِفیعًا َيْوَم 

َفْقِري َو حاَجِتي، َفَقْد ِسْرُت ِاَلْیَك َمْحُزونًا،َو َاَتْیُتَك َمْكُروبًا، َو َسَكْبُت 

ًا، َو ِصْرُت ِاَلْیَك ُمْفَردًا، َو َاْنَت ِممَّن َاَمَرِنَي الّلُه َعْبَرِتي ِعْنَدَك باِكی

ِبِصَلِتِه، َوَحثَِّني َعلى ِبرِِّه، َو َدلَِّني َعلى َفْضِلِه، َو َھداِني ِلُحبِِّه، َو 

َرغََّبِني ِفى اْلِوفاَدِة ِاَلْیِه، َو َاْلَھَمِني َطَلَب اْلَحوآئِج ِعْنَدُه، َاْنُتْم َاْھُل 

ْیت ال َيْشقى َمْن َتَوالَُّكْم، َو الَيِخیُب َمْن أَتاُكْم، َو الَيْخَسُر َمْن َب

  ».َيْھواُكْم، َو ال َيْسَعُد َمْن عاداُكْم

  )ص(زیارة وداع النبي األعظم 

ِلَك َالّلُھمَّ ْال َتْجَعْلُه آِخَر اْلَعْھِد ِمْن ِزياَرِة َقْبِر َنِبیَِّك، َفِاْن َتَوفَّْیَتِني َقْبَل ذ«

َفِانِّي َاْشَھُد ِفي َمماِتي َعلى ما َاْشَھُد َعَلْیِه ِفي َحیاِتي، َاْن ال ِالَه 

ِاّال َاْنَت، َو َانَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدَك َو َرُسوُلَك، َو َانََّك َقِد اْخَتْرَتُه ِمْن َخْلِقَك، ُثَم 

يَن َاْذَھْبَت َعْنُھُم الرِّْجَس َو اْخَتْرَت ِمْن َاْھِل َبْیِتِه االَِْئمَِّة الّطاِھريَن، َالَّذ

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

  ».ُه آِخَر َتْسِلیِمى َعَلْیَكَعَلْیَك، ال َجَعَلُه الّل

  زیارة وداع أئّمة البقیع علیھم السالم

َالسَّالُم َعَلْیُكْم َاِئمََّة اْلُھدى َو َرْحَمُة الّلِه َو َبَركاُتُه، َاْسَتْوِدُعُكُم الّلَه َو «

َدَلْلُتْم َاْقَرُء َعَلْیُكُم السَّالَم، آَمّنا ِبالّلِه َو ِبالرَُّسوِل َو ِبما ِجْئُتم ِبِه َو

 .»َعَلْیِه، َالّلُھمَّ َفاكُتْبنا َمَع الّشاِھديَن
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