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 ديباچه

الج احلالّج  الةع  الح  ا ّّ أحلمدهلل رب العاملني، الذي جعل احلج تشييدًا للدين، و الّصالة  و ال

القاسم املصطفى  ّمد و  ح آله الطّيبني الطاهرين بّري  إبراهيم، أرشف األنبياء و املرسلني، أيب 

 سيام خري َمن حيّج و يلّبج يف  رصنا بقية اهلل األ ظم أرواحنا له الفداء.

، ياسا ي، سي،  بااد ي، اجتماا  يابعاد مختلف فرد ياسالم و دارا رکين حج از ارکاِن

ز راز و رماز و  ، آکناه  ا يدشااار و واا ن   ،زيانگ رتيح ي بادتاست.  يو  رفان ياخالق

 باشه. يز که تاأم با انجام مناسک خاص مياشارات اسرارآم

ساتن را  يک سا چگانه با خها زيحج از  است، يو زنهگ يمناسک حج، مناسک بنهگ

و  يان در سفر الها يستن با بنهگان خها را. حاجيگر سا چگانه زيآمازد و از د يبه انسان م

ها و ماانع قارب باه حاا را از     کننه، حجابک يکاشنه خاد را به خها نزد يحج م يمعنا

 ولب نکننه. يزياو چ يرنه و جز رضايبه خاد بگ ييرنگ خها ،سر را  بردارنه

شتن حارام کارد ،   يها را بر خا لذتنکه يت، ضمن اي باد يباين زين تمريآنان در ا

باه   ز داشته باشنه و باا اهتماام  يآم مسالمت يش زنهگينا اِن خا کننه که با هم ين ميتمر

 ز نشانه.ياهان نياانات و گيت حيست؛ متعرض امنيط زيحفظ مح

 9ويژ  همرا  ساختن آن با زيارت قبار رسال اکارم  بهبخش،  ن َا مال روحيجة اينت
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گناا  و حفاظ اافا و     يرگياز ت ييت و رهايکسب نارانو اولياي الهي در مهينه منار ، 

ورا ه نااليل َ  زالا يَ ال اج  الَاحل»ل است: نق 7ت حاال از آن است، چنانچه از امام اادقيناران

 يا م الَالمَ  ج  الَاحل
 1.«نب  َذ ب   م  ل 

ح مناساک  يو انجاام ااح   يريا ن ههف بازر،، فراگ يبه ا يابيدست يبرا گام نخست

ش را بار آن منبباا   ين مناسک آشنا شاد و  مل خايفه دارد که با ايگزار وظ حج .است

 ببرد. يک از آنها پيسازد؛ و در گام دوم به اسرار و معارف هر 

 يروز»ه: يا برخاردار اسات کاه زرار  گا   يتيو اهم يمناسک حج از چنان گستردگ

من، چهل سال است از حضار شما و پاهر   يهم و گفتم ما يرس 7خهمت امام اادق

 يا خانه»ا هناز تمام نشه  است؟ حضرت فرماد: يآمازم، آ يبزرگاارتان مسائل حج را م

اناه انتااار    کرد  يرامان آن وااف مي، فرشتگان پ7حضرت آدمهزار سال قبل از دو که 

 2«مسائل آن در چهل سال تمام شاد؟ يدار

 ير ارشاد زائران به مساائل شار   يفة خبيها که وظ ان محترم کاروانيروحان از آنجا که

بار اسااآ آن بتاانناه باا ساهالت از       تاا جاامع هساتنه    يازمنه مناسکي هه  دارنه ن را بر

 يو از ساا  ن منتقال کنناه؛  يه مبلع شانه، و باه زائار  يمراجع  اام تقل يفتاوان يهتريجه

رد تا ناااق   يقرار گ يحج مارد بازنگر يگر  زم است در هر سال کتاب مناسک محشيد

 .مراجع و مسائل مستحهثه در آن وارح گاردد   يرات فتاوايين برورف و تغيشيپ يها چاپ

آيات عظاات ععع) هيا مراجاع بزرگااار تقل  تن از  دوازد  ين مناسک با حااشيم ايه و تنايته

اي،عزنجاتن،،عبابنتن،،عبتاايتن،،عياتف،،عفت ا ،عععععععبهجت،عتبريزي،عخايي،،عختنها عع

 يبزر، در جهات آگااه   ي، گاميمقام معام رهبر ثه، تاسط بع(گلپتيگتن،،عنکتر ،عنيري

مراجاع و مساائل مساتحهثه محسااب      ين فتاوايهتريو آمازش مناسک حج همرا  با جه

 اساآ حروف الفبا تنايم شه  است. قابل ذکر است حااشي مراجع معام بر شاد. يم

                                                           

 .522، ص4ج. اصول کافي، 1

 .21، صالسنة. الحج في 5



 01  باچهيد

تهيه، تنايم استاد منصار مااهری که حجت ا سالم والمسلمين زحمات در پايان از 

پ، مقابلاه و  يا کاه در تا  يرا بر  هه  داشتنه، و همکاران محترما کتاب تصحيح نهايي و 

 ا داريم.ن بادنه، کمال تشکر ريآفر ح آن نقشيتصح

 ومن اهلل التوفيق
 گروه فقه و حقوق

 پژوهشکده حج و زيارت
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقهمه
 

 

 

 

 

 
 

 مقدمه

که بر هر مکلف که جامع شرايط باشه، وجاِب حج به دليال قارآن و احاديا      بهان

ثابت است. حج يکي از ارکان دين است و از  :و ائمه معصامين 9ارد  از نبي اکرمو

رود. ترک حج، با اقرار به وجاب، يکي از گناهان کبير  و باا   شمار مي ضروريات آن به

ا    َو هللِِِ ََعَ }متعال در قارآن مجياه فرمااد:     خهاونه 1انکار، ماجب کفر است. ِِ  ِِ انلّاس
َتطسَع اََِلبِه َسبيالً َو َمنب کَفَر فَسِنَّ اهلَل َغِني  َيبِت َمِن اسب  .{َعِن البعسَلَيَ  اْلب

روايت نماد  که: هر کس از دنياا   7به وريا معتبر از حضرت اادق =شيخ کليني

نياورد، بهون اينکه او را حاجتي ضروري باشه ياا آنکاه باه     به جا ا سالم جةحبرود و 
                                                           

در صورت منافات با بقاي تصديق به وحدانيت خالق يا بقاي تصديق به نبوّت و عدم استناد بهه   آية اهلل بهجت:. 1

 .شبهه خاصه به شخص

 در صورتي که مستند به شبهه نباشد. :آيات عظام تبريزي، خويي و سيستاني

يها وارد کهرد     9اگر انکار هر يک از ضروريات دين به انکار رسالت يا تکذيب پيامبر اکرم :اي آية اهلل خامنه

 .نقصي به شريعت منجر شود، باعث کفر و ارتداد است

و انکار آ  از کسي که در محيط اسالمي نشو و نما کرده نشانه کفر است و بر اساس احاديث  آية اهلل زنجاني:

 ال...عتبر به همين جهت خداوند متعم

 عذاب الهي است. تارک آ  مستحق عقاب و آ  مرتد و منکر :آية اهلل سبحاني
 چنانچه به انکار رسالت برگشت کند. :آية اهلل فاضل

 لم به ضروري بود  آ  داشته باشد.عدر صورتي که  آية اهلل مکارم:
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جهت بيمار شهن از آن باز مانه يا آنکه پادشاهي از رفاتن آن جلااگيري نماياه، چناين     

 کسي در حال مردن، به يهاديت يا نصرانيت از دنيا خااهه رفت.

ر اين آيه و اين روايت، در اهميت حج و وجاب آن کافي است و رواياات بساياري د  

اين دو قسمت وارد شه  که اين مختصر، گنجايش ذکر آنها را نهارد و چان که مستحبات 

حج بيش از آن است که در اين رساله بيان شاد، لذا به بيان مقهاري از آنهاا اکتفاا کارد  و    

 به اميه ثااب اشکالي نهارد. 1نهاآوردن آ به جا گذاريم که بقيه را به کتب مفصله وامي

باشه و تکليف آنهاا  مار  و حاج     اينکه اين مناسک براي فارسي زبانان ميو نار به 

مشتمل است بار  تمتع است، اکتفا به بيان احکام آنها شه و قبل از شروع در مناسک، که 

و  دو باب و چنه فصل و مسائلي چنه، بعض مسائل و شارايط وجااب   

 شاد: مي ر بيان ديگمسئله  بعض مسائل نيابت و وايت به حج و چنه

ـ   ]1[ که حج واجب بر شخ  مستبيع است، بيش از يک مرتبه در  سالمالجة اَح م 

 تمام  مر واجب نيست.

ـ  ]2[ است؛ يعني واجاب اسات در ساال     2وجاب حج، بر شخ  مستبيع فاري م 

و در اارت تأخير، واجب اسات در   آورد و تأخير آن جايز نيست به جا اول استبا ت

 دهه و همچنين... .سال بعه انجام 

ـ  ]3[ اگر درک حج، بعه از حصال استبا ت، متاقف بار مقاهماتي مثال سافر و      م 

 که در همان سال به حج برسه واري ؛ بهتهيه اسباب آن باشه، تحصيل آن واجب است

و در اارتي که شخ  کاتاهي کنه و به حج در آن ساال نرساه، حاج بار او مساتقر      

 استبا ت از بين برود. هرچنهکه بايه در هر اارت بعهًا به حج برود،  3شاد مي
                                                           

 آورد  آنها... به جا استحباب بسياري از آنها ثابت نيست، ولي هرچند آية اهلل زنجاني:. 1

 اينکه شهرعي باشهد و گويها مشههور ههم همهين باشهد.         :اول .در اين فوريت دو وجه است :آية اهلل سيستاني. 5

اينکه عقلي باشد، از باب احتياط، تا مبادا تأخير آ  منجر به ترک واجب بدو  عذر شود که در اين صورت  :دوم

اقهوي. پها اگهر آ  را از سهالل اول اسهتتاعت تهأخير        دومعقوبت خواهد بود. وجه اول احوط اسهت و  مستحق 

بهه انجهام آ  شهود     هد ولي بعداً موفهق تواند آ  را انجام د انداخت، بدو  اينکه اطمينا  داشته باشد که بعداً مي

 .شود، و اگر اصالً موفق نشود مرتکب گناه بزرگي شده است ي ميمتجر

  در صورت اعتماد و وثوق به اينکه با تأخير نيز حج را حتماً درک خواهد کرد، آية اهلل بهجت:. 3
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 رايط وجاب َحجةا سالمش

 لسامجة االحَشرايط وجوب 

 شاد و بهون وجاد تمامي آنها حج واجب نيست: با چنه شرط، حج واجب مي

 پس بر کادک و دياانه حج واجب نيست. اول و دوم ـ بلوغ و عقل.

 کنه. سالم کفايت نمي اجةَحآورد احيح است، هرچنه از  به جا اگر غير بالغ حج م ـ ]4[

 مشاعرالحرام   1باراي حاج مرحارم شااد و در وقات درک      ممياز اگر کاادک   م ـ  ]5[

 ، و همچنااين اگاار مجنااان قباال از  2کنااه مااي َحجةةةکفاياات از  بااالغ باشااه

                                                                                                                                        

  بها  امها  ر او مستقر نشهده اسهت و   ين فرصت است. پا اگر اتفاقاً درک نکرد حج باولاظهر عدم وجوبل خروج در

تهه  وَاز مقهدّمات مف  عدم اعتماد مذکور، پا مورد تأمّل است و عدم حرمتِ تفويتِ احتمالي، با تأخير يا غيهر آ  

 .در واقع بعد از اشتغال ذمه يا قبل از آ ، در موردي که دليل خاص نباشد خالي از وجه نيست

حرجي باشد که در اين صورت بر خودش واجب نيست ولي بعد  مگر اينکه آية اهلل خويي:آية اهلل تبريزى، 

 آورند. به جا از مرگ وي بايد از ترکه او حج

شود و کسي که حج بر  و در اثر کوتاهي به حج در آ  سال نرسد، ظاهراً حج بر او مستقر مي آية اهلل زنجاني:

استتاعت او از بين رفته باشد؛ بلي در صورتي کهه   هرچنداو مستقر شده است بايد در اولين فرصت به حج برود 

بدو  اختيار انجام حج بر او حرجي شود تأخير حج تا رفع حرج جايز است و اگر از رفع حرج مأيوس باشد، بايهد  

توانهد خهودش بها تحمهل      در هر دو صورت مي هرچنددر اولين سال ممکن با قصد قربت براي حج نايب بگيرد، 

 آورد. به جا حرج، حج

اطمينا  به درک حج در همين سال باشد و اتفاقهاً نرسهد، حهج بهر او      علتاگر تأخير، به  :آية اهلل سيستاني 

 .مستقر نخواهد شد

 رفهت بهه    شهود کهه معلهوم شهود اگهر مهي       در صورتي حج مسهتقر مهي   :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

 .رسيد حج مي

اگر انجام حهج بهراي او    و رسيد رفت به حج مي شود که اگر مي ميدر صورتي حج بر او مستقر  :آية اهلل فاضل 

حرجي باشد، حج از خودش ساقط است ولي بايد خودِ او بعداً، در صورت قدرت، انجام دهد و يا بعد از فهوت  از  

 نيابي ولو از ميقات انجام دهند. حجترکه او 

اگرچه اضتراري مشعر باشد، بها انجهام واجهب از     شود، کفايت ادراک آنچه با آ  حج ادراک مي آية اهلل بهجت:. 1

 .اضتراري عرفه خالي از وجه نيست

يا تجديهد نيهت    االسالم حجةبا ساير شروط و با اداي واجبات الحقه، بدو  نياز به تجديد نيت  آية اهلل بهجت:. 5

بهه قهدر فهراز از    کمال، و معتبر است از زمها  کمهال نهه قبهل از آ  اسهتتاعت او       مجرداحرام يا نيت وجوب به 

  ک حج به نحو صحيح در إجزاء عمره سابقه بر کمال از متمتع تأملابر اظهر، و در صورت ادر واجبات حج بنا
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1 اقل شاد. درک مشعر
 

ـ   ]6[ کرد بالغ نشه  و قصه حج استحبابي کارد و بعاه معلاام     کسي که گمان مي م 

مگر در اارتي که قصه وظيفاه   2کنه ا سالم نمي شه بالغ باد ، حج او کفايت از 

 فعليه را نماد  و آن را بر حج نهبي اشتباهًا تببيا کرد  باشه.

                                                                                                                                        

    باشهد در سهال   است، و احوط اعاده عمره است به قصد وظيفه بعد از اتمام حج اگر در اَشهُر حهج باشهد و اگهر ن

 .احوطبنا بر  وظيفه انجام دهد عمره را با حج تمتع به قصدآينده 

براي عمره تمتع احرام ببندد و اعمال ، کند. بلکه اگر متمکن بود نمي سالمجة االحکفايت از  :آية اهلل تبريزى 

ههاي آينهده،    در سهال  کند. و در غير اين صورت بايد آ  حج را تمام کنهد و  عمره و حج را اتيا  کند، کفايت مي

آورد و اگر مجنو  قبل از فوت زمها  عمهره تمتهع عاقهل شهود بهر        به جا سالم راالجة احچنانچه مستتيع بود، 

 دهد و در غير اين فرض اتمام حج بر او واجب نيست. فرض استتاعت محرم شده و اعمال را انجام مي

 .کند سالم نمياالجة حکفايت از  آية اهلل خويي: 

سهالم  الجة احبايد به قصد انجام امر فعلي حج را تمام کند و چنانچه در آينده مستتيع بود  اهلل زنجاني:آية  

 آورد. به جا خود را

االسالم است و همچنين نسبت به  حجةاحوط بلکه اقوي عدم کفايت از  :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

  .آورند به جا االسالم را حجة هاي بعد مستتيع بودند مجنو ، بنابراين اگر سال

 که مستتيع شوند. تيدر صوراحتياط واجب در هر دو، اعاده بعد از آ  است،  آية اهلل مکارم: 

، چنانچه بتواند احرام ببنهدد و پها از   باشداگر مجنو ، قبل از مشعر، عاقل شود و مستتيع  آية اهلل زنجاني:. 1

وقت بهراي  محرم گردد و اگر  را درک کند، بايد به احرام عمره تمتعانجام اعمال عمره تمتع و احرام حج، مشعر 

صهورت بايهد در   دو کند؛ در غير اين  سالم ميالجة احگردد و کفايت از  ، به حج افراد محرم ميعمره تمتع ندارد

 آورد. به جا تواند حج اولين سالي که مي

مثل کودک غير مميز محهرم   رجائاًتوانند او را  اگر کسي در ميقات مجنو  بود، همراها  او مي :آية اهلل فاضل 

 کنهد. و احتيهاط ايهن اسهت کهه       مهي حجةة االسةالم   کنند و چنانچه قبل از درک مشعر عاقهل شهود کفايهت از    

 ههاي بعهد اگهر مسهتتيع شهد       به اذ  ولي شرعي، او را محرم کنند. و احتياط مسهتحب آ  اسهت کهه در سهال    

 را اعاده کند.حجة االسالم 

 باشد.  ميحجة االسالم اين حج کافي از  ، صافي:عظام تبريزي، خويي، سيستانيآيات . 5

مگر در صورتي که در نيت احرام انجام وظيفه فعليه را انشاء کرده و آ  را اشهتباهاً بهر حهج     آية اهلل زنجاني: 

 استحبابي تتبيق کرده باشد.
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ـ  ]7[ از براي بچه مميز، مستحب است حج رفتن و احيح است حاج او اگرچاه    م 

، لکن بعه از بالغ شهن، اگر استبا ت داشت بايه حاج بارود و حاج    1و اذن نهههولي ا

 زمان کادکي کافي نيست.

و لبااآ احارام باه او     2مستحب است ولي وفِل غيار ممياز مرحارم کناه او را     م ـ  ]8[

کانم   کنم براي حج، يا اين وفل را مرْعَتِمْر ماي  بپاشانه، و نيت کنه که اين وفل را مرحرم مي

 خادش به  اض او بگايه. واّ شاد تلبيه را تلقين کنه به او،  به  مر  تمتع، و اگر مي

ـ   ]9[ بعيه نيست که ولي در اين امر کسي باشه که کفيل بچه و نگههار او اسات،   م 

3اگرچه ولي شر ي نباشه.
 

                                                           

مميز صحيح است و احوط در صورت استلزام تصهر  در مهال، اذ ل ولهي اسهت در      يَاحرام صب آية اهلل بهجت:. 1

 آ .صحت 

 : در صورتي که مستلزم تصر  در اموال طفل نباشد واال اذ  ولي شرعي الزم است.آية اهلل خويي 

ولي اگر انجام حج، مستلزم تصر  در اموال کودک باشد، پا چنانچه ولي، مصلحت کودک  آية اهلل زنجاني: 

 آورد صهحيح اسهت، لکهن کفايهت از      بهه جها   ، و در ههر حهال اگهر حهج    گهردد  کودکنداند بايد مانع حج رفتن 

 کند. نميحجة االسالم 

حجةة االسةالم   حج براي غير مکلف مميز مستحب است ولي کفايهت از   :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

در امهوال   تصهر   او شرط نيست، اگرچهه در مهواردي کهه حهج او موجهب       صحت حجکند و اذ  ولي در  نمي

 .تصرّ ، اذ  ولي الزم است برايشود،  مي

 .آ  اذ  ولي معتبر باشدصحت بعيد نيست که در  :آية اهلل سيستاني 

 کند، بايد به اذ  ولي باشد. ولي اگر تصر  در مال خود مي آية اهلل مکارم: 

احجاج، اختصاص به طفل غير مميز ندارد بلکه احجاج طفل مميهز ههم بهر ولهي او      باستحبا :آية اهلل تبريزى. 5

 مستحب است.

توانهد مسهتقالً    کودکي که در تحت سرپرستي کسي به سفر حج آمده است و خهودش نمهي   آية اهلل زنجاني: 

تواند به شهکل   آورد، مستحب است که سرپرست  او را محرم کند و اگر کودک با تلقين هم نمي به جا اعمال را

 گويد. صحيح تلبيه بگويد، آ  شخص از طر  او تلبيه مي

ابي و وصي ايشا  و حهاکم و امهين    ولي در اين مقام عبارت است از ولي در مال؛ مثل اب وجدّ آية اهلل بهجت:. 3

 حاکم. و واليت مادر در احرام طفل و ساير اعمال حج خالي از وجه نيست.  

خواه پدر يا جهد  ولي در اين امر کسي است که شرعاً اختيار دارد کودک را به سفر حج ببرد؛  آية اهلل زنجاني: 

 ا. باشد يا غير آنه
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عاعع]01[ ياا او را مرحارم کردناه باياه ولاي، او را از       بعه از آنکه وفال مرحارم شاه     

 نيست خاد ولي حفظ کنه او را از محّرمات. مميز، و اگر 1محّرمات احرام باز دارد

عاعع]00[ آورد يا ولاي، او   به جا بعه از اينکه وفل محرم شه، اگر محّرمات احرام را  

 و بناا  2اقاي در ايه بر بر ولي وفل است نه بر مال وفل بنا کفار  را از آنها باز نهاشت
                                                                                                                                        

 توانهد   همچنين کسي که متکفل امور کهودک غيهر مميهز اسهت مهي      مادر و عالوه بر ولي، :آية اهلل سبحاني

 بگيرد.   در مورد اخير احتياطاً از ولي کودک اجازه کودک را محرم نمايد. و
ولي طفل در اين امر کسي است که حق حضانت و سرپرستي او را دارد، چه پدر و مادر او  :آية اهلل سيستاني

 باشند و چه غير آنها.

ولهي شهرعي    قدر متيقن از ولي در اين امر نسبت به بچهه غيهر مميهز،     :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

است؛ مانند پدر و جد و يا وصي يکي از آ  دو، و همچنين حاکم و امين از طر  حاکم و يا وکيل يکي از آنهها،  

کفيل و نگهدار بچه باشهد، لکهن مهادر     اگرچهو دايي و برادر، محل اشکال است،  عموغير ولي شرعي مانند اما و 

در بچه مميهز در مهواردي کهه    اما دليل خاصي داريم، و در اين مورد ملحق به ولي شرعي است زيرا نسبت به او 

 کند.   اجازه ولي الزم است اجازه غير ولي شرعي کفايت نمي

 مقصود از ولي، هما  ولي شرعي است، ولي مادر در اين مورد ملحق به ولي شرعي است. :آية اهلل فاضل 

 دهد. ولي شرعي انجام مي اذ ولي به  آية اهلل مکارم: 

 در غير ولي شرعي، محل اشکال است. نوري:آية اهلل  

گونه اسهت   اين حکم در مورد احجاج صبي غير مميز است و همين آيات عظام بهجت، خويي، سيستاني:. 1

 .13و  15و  11مسئله  حکم مذکور در

 اين حکم در مورد احجاج صبي است. :آية اهلل تبريزى 

در مهورد کهودکي   اما در مورد کودکي که مستقالً محرم شده است ولي وظيفه خاصي ندارد،  آية اهلل زنجاني: 

که ولي او را محرم کرده است موظف است که با نهي خود يا ممانعت عملي او را از محرمهات احهرام بهاز دارد؛ و    

 در اين امر فرقي بين مميز و غير آ  نيست.

ولي است )که با مباشرت او عمل مولي عليهه صهحيح اسهت  و کفهاره      فداء صيد مولي عليه بر آية اهلل بهجت:. 5

دارد و صهبي عمهداً    کفهاره دارد بلکه در آنچهه عمهد فقهط     کفارهموجب هدي بر ولي است در آنچه عمد و ختا 

 .مرتکب شد ثبوت کفاره بر ولي که سبب است خالي از وجه نيست

ر، در غير صيد نه بر ولي واجب است و نه در مال ظاهراً کفارات ديگ آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني:

 .ت، ولي کفاره صيد بر ولي واجب اسطفل

باشهد،   ، شهکار اگر غير بالغ يکي از مُحرّمات احرام را مرتکب شود، چنانچه آ  عمل حهرام  :اي آية اهلل خامنه

بهر ولهي    واجب نيست نه کفاره آ  بر عهده ولي اوست، اما در مورد کفارات ديگر، ظاهر آ  است که پرداخت آ 

  غ. و نه از مال خود غير بال



 11  شرايط وجوب حَجةاالسالم

 بر احتياط واجب در غير آن نيز.

1گاسفنه قرباني براي حج، بر  هه  ولي وفل است. م ـ ]12[
 

ـ  ]13[ آورد و  باه جاا   تمام ا مال حج و  مر  را بايه ولي، وفل را وادار کنه کاه  م 

2آورد. به جا تاانه، ولي او به نيابت وفل اگر نمي
 

                                                                                                                                        

 :در غير صيد کفاره ندارد و در صيد، چنانچه ولي کودک، او را محرم کهرده باشهد، کفهاره بهر      آية اهلل زنجاني

 عهده اوست و در غير اين صورت بر عهده خود طفل است.

آ ، بر نابالغ کفاره نيست؛ نه در مال او و نهه   کفاره صيد غير مميز بر ولي اوست و در غير :آية اهلل سيستاني

 در مال ولي .

 اين احتياط مستحب است. آية اهلل مکارم:

آورد قرباني بر عهده خود اوست و اگر ولهي   مي به جا اگر کودک مستقالً حج آية اهلل بهجت، آية اهلل خويي:. 1

 عهده ولي اوست يا مأذو  از طر  او، کودک را به حج آورده است، پول گوسفند بر

يز بر ولي او است که او را به حج برده و چنانچه پول آ  را نداشت و خود مقرباني بچه غير م :آية اهلل تبريزى 

 گيرد. کند وگرنه ولي روزه مي بچه مالي داشت، از مال او قرباني تهيه مي

اوست و اگر ولي يها مهأذو  از طهر     آورد قرباني بر عهده خود  اگر کودک مستقالً حج به جا مي آية اهلل زنجاني: 

عهده ولي اوست، هرچند کودک، مميز باشد و پول داشته باشهد، و   او، کودک را به حج آورده است، پول گوسفند بر

 گيرد. کند و اگر کودک هم ندارد از طر  او روزه مي اگر ولي پول ندارد از مال کودک، قرباني تهيه مي

عهده ولي است مگر اينکه خود مهادر قبهول    ل را محرم کند هزينه قرباني براگر مادر طف و :آية اهلل سبحاني 

 کرده باشد.  

 .پول قرباني بچه غير مميز بر ولي اوست :آية اهلل سيستاني 

و اگر تمکن نداشت از طر  طفل روزه بگيرد، و چنانچه خود ولي نيز حج تمتهع انجهام داده و    :آية اهلل فاضل 

 دارد، آ  را براي طفل قرباني کند و براي خودش روزه بگيرد.فقط تمکن از يک قرباني 

در صورت تمکن، احوط آ  است که در حال طوا ، هر دو طاهر باشند و نماز طوا  را ههر دو   آية اهلل بهجت:. 5

ريزه را در دست طفل يا مجنو  بگذارد و ولي با آ  کيفيت رمي و نيت نمايد و در تمهام افعهال    بخوانند و سنگ

 .شود تواند انجام دهد، ولي متصدّي نيت مي ه در غير نيت ميآنچ

خواهد طفل را طوا  دهد، واجب است او را وضهو   در وقتي که مي :، صافيبريزي، سبحانيات عظام تآي 

 به صورت وضو باشد. اگرچهدهد، 

 در کودک غير مميز وضو الزم نيست. آية اهلل خويي: 

براي طوا  داد  کودک غير مميز الزم نيست که کودک يا ولي او بها   سيستاني:آية اهلل ، آية اهلل زنجاني 

   وضو بوده و بد  و لباسشا  پاک باشد.
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ـ  ]14[  او  حاج از اينکاه در ميقاات محارم شااد باالغ شاه،       اگر وفل نابالغ قبال   م 

 شاد مستبيع باشه. که محرم مي همان جااست، اگر از  لسامجة االَح

 ت.يسّام: حّر

چهارم: استبا ت از جهت مال و احت بهن و تاانايي و بااز باادن را  و آزادي آن   

1و وسعت وقت و کفايت آن.
 

استبا ت از جهت ماال؛ يعناي داشاتن زاد و راحلاه کاه تاشاه را  و َمرکاب         م ـ  ]15[

، و چنانچه  ين آنها را نهارد کافي است چيزي مثل پال يا متااع ديگار داشاته    2سااري است

، و شرط است که مخاار  برگشاتن را   3باشه که ممکن است آن را ارف در تهيه آنها نمايه

 شاد. تبا ت معتبر است که در مسائل آينه  بيان ميو امار ديگري در اس 4نيز داشته باشه.

                                                                                                                                        

 در اعمالي که نياز به وضو دارد، احتياطاً طفل را وضو بدهد و خودش هم وضو بگيرد. :آية اهلل فاضل 

 خوار، طهارت هم الزم نيست.هاي شير بچهدر کودک غير مميز، وضو الزم نيست و در  آية اهلل مکارم:

و امنيت داشتن در سفر و اينکه تشر  به حهج زنهدگي  را مختهل نکنهد و مسهتلزم هتهک        آية اهلل زنجاني:. 1

 حيثيت او نيز نباشد.

شأ  خود داشته باشهد ماننهد خانهه مسهکوني و      حدهاي زندگي را در  ضروريات و نيازمندي :آية اهلل سبحاني. 5

 ...  وسيله نقليه و

 افراد و محيط زندگي در تعيين حدود ضروريات مؤثر است. شئو  و مسلماً 

 اگر به آ  نياز داشته باشد. :آية اهلل سيستاني 

ا نهدارد ولهي   و نيز اظهر وجوب حج و تحقق استتاعت است بر کسهي کهه فعهالً زاد و راحلهه ر     آية اهلل بهجت:. 3

شود در بين راه کسب کند، و با کسهب   تواند به مناسبت موقعيت شغلي خود، بدو  استيجار که بعداً ذکر مي مي

اليق به شأ ، حوايج مناسب هر وقت را تحصيل نمايد بدو  ختر و با اطمينا  به حصول، مثهل خهدمت کهرد     

 .هاست  در کاروا  به اعمالي که در غير سفر، شغل او هما 

داشتن هزينه بازگشت هنگامي معتبر است که مکلف قصد  صافي، فاضل، گلپايگاني: ،آيات عظام بهجت. 4

به نحوي که به واسته حج ناچار بهه تبهديل محهل اقامهت و      آية اهلل بهجت:) بازگشت به وطن خود را داشته باشد.

اما اگر نخواسته باشد برگردد، يا خواسته باشد در جاي ديگر غير از وطن خهود سهاکن شهود، بايهد       مسکن نشود

 هزينه رفتن به آنجا را داشته باشد، و دارا بود  هزينه بازگشت به وطن الزم نيست.

داشتن هزينه بازگشت هنگهامي معتبهر اسهت کهه مکلهف قصهد        :آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني

طن خود يا جايي که دورتر از وطن نباشد را داشته باشد ولي اگر قصهد رفهتن بهه جهايي دورتهر از      بازگشت به و

وطن خود را داشته باشد، داشتن هزينه برگشت به وطن کافي است )البته مقصود جايي است کهه از نهرفتن بهه    

   .افتد  آنجا به حرج نمي
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ـ  ]16[ شرط است در وجاب حج،  الو  بار مصاارف رفاتن و برگشاتن، اينکاه       م 

، مثال خاناه   2و آنچاه را در معيشات باه آن نيااز دارد داشاته باشاه       1ضروريات زنهگي

، 3هبا شأن او باشا  و اثاث خانه و وسيله سااري و غير آن، در حهي که مناسب مسکاني

 و چنانچه  ين آنها را نهارد، پال يا چيزي که بتاانه آنها را تهيه کنه، داشته باشه.

ـ   ]17[  لسةام جةة اال َحاگر ضروريات زنهگي يا پال آنها را در حج ارف کنه از  م 

4کنه. کفايت نمي
 

ـ  ]18[ کسي که نياز به ازدوا  دارد و براي آن پال  زم دارد، در اارتي مستبيع  م 
                                                                                                                                        

 هزينه بازگشت به وطن خود يها محهل ديگهري کهه     )وجوب حج  مشروط بر آ  است که  :اي آية اهلل خامنه

 خواهد به آنجا برود را در اختيار داشته باشد. مي

 داشتن هزينه بازگشت در صورتي معتبر است که مکلف، نياز به برگشت داشته باشد. آية اهلل زنجاني: 

جوع او به کفايت باشهد  و پا از بازگشت از حج آبرومندانه زندگي کند و به اصتالح فقها ر :آية اهلل سبحاني 

 باشد. نمي و اگر پا از بازگشت با عسرت و سختي زندگي کند، چنين فردي مستتيع

 ضرورت شخصيه يا شأنيه. آية اهلل بهجت:. 1

کسي که بعضي از ضروريات زندگي  البتهداشتن ضروريات زندگي در استتاعت معتبر نيست،  آية اهلل زنجاني:. 5

دار مخارج حج به دست آورده که اگر آ  را در راه سفر حج هزينهه کنهد بهراي تهيهه     خود را ندارد و مالي به مق

باشهد؛ البتهه در    شود مسهتتيع نمهي   افتد يا در تهيه آنها با آبروريزي مواجه مي لوازم زندگي به مشقت شديد مي

 شد.با کند مستتيع مي صورتي که اگر حج هم نرود اين مال را در تهيه ضروريات زندگي  مصر  نمي

شئو  عرفي اشخاص با هم متفاوت است. کسي که داشتن مسکن شخصي از ضروريات زندگي  اي: آية اهلل خامنه. 3

اي و يها وقفهي بهراي او حهرج و مشهقت       او يا عرفاً مناسب با شأ  او است، و يا سکونت در منزل استيجاري يا عاريهه 

 داشتن خانه ملکي شرط است.شود، براي تحقق استتاعت او،  دارد و يا موجب وهن او مي

 افراد و محيط زندگي در تعيين حدود ضروريات مؤثر است. شئو مسلماً  :آية اهلل سبحاني 

 ... و نداشتن آ  موجب حرج باشد.:آية اهلل سيستاني 

 و نداشتن آ  حرجي باشد. :آية اهلل صافي 

 حج بر او واجب است. اگر بنا دارد آ  مال را در نياز خود صر  نکند، آية اهلل خويي:. 4

بازگشت براي تهيه آ  بها   کسي که براي سفر حج بايد لوازم زندگي خود را بفروشد و پا از آية اهلل زنجاني:

آورد  به جها  شود مستتيع نيست واالّ با داشتن ساير شرايط مستتيع است و به هر شکلي حج مي رو روبهمشکل 

 ج سفر حج کند.ضروريات اوليه زندگي  را خر هرچندکافي است؛ 
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1که  الو  بر مخار  حج، مصارف ازدوا  را هم داشته باشه.شاد  مي
 

کسي که از ديگري ولب دارد و بقيه شرايط اساتبا ت را نياز دارا اسات،     ـ م ]19[

، مشاقت  تاانه بهون واقع شهن در َحاَر  و  اگر وقت ولب او رسيه  يا حاّل است و مي

مگر مهيان نتاانه بپاردازد  ، 2آن را بگيرد واجب است مبالبه کنه و بگيرد و به حج برود

                                                           

اگر در ترک نکاح مشقت غير قابل تحمّل به حسب عادت بود يا خو  مرض يا خو  وقهوع در   آية اهلل بهجت: .1

حرام بود، اظهر جواز صر  در نکاح است و همچنين اگر قبل از رسيد  وقت سير کاروا  حهج، صهر  در نکهاح    

نمايهد، بهه نحهوي کهه مهتمکن از حهج در آ  سهال        تواند صر  در نکهاح   کند، اما بعد از رسيد  وقت سير نمي

 و.شود نه در صورت تمکن از جمع بين آ  د نمي

در صورتي که صر  آ  پول در راه حج سبب ناراحتي و مشهقت   :آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني

 شود. شود، و چنانچه سبب ناراحتي نشود واجب مي در زندگي وي شود، حج بر او واجب نمي

 .مال در نياز خود داشت حج بر او واجب است آ نکرد   صر بنا بر  و چنانچه خويي:آية اهلل 

 يا حرج او شود و بتواند ازدواج کند. مشقتو ترک ازدواج موجب  :اي آية اهلل خامنه 

چنانچه انجام حج باعث شود که براي تهيه مخهارج ازدواج بهه مشهقت شهديد بيفتهد يها بهه         آية اهلل زنجاني: 

اگر اين مال را در امر ازدواج مصر  نکنهد   البته ؛باشد ، مجبور شود مستتيع نمياوستکارهايي که موجب وهن 

 مستتيع است.

آ  نيازمند است ازدواج او مقدم  به کسي که امکا  مالي براي حج دارد ولي ازدواج نکرده و :آية اهلل سبحاني 

 بر حج است خواه زندگي بدو  ازدواج براي او سخت باشد يا نباشد.

اگر ترک تزويج مستلزم حرج باشد به نحوي که عرفاً بگوينهد مسهتتيع    :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

 .است مقدمحج بر او واجب و واالّ شود  نيست واجب نمي

 ي که ترک ازدواج موجب مشقت يا ضرر باشد.طور به :آية اهلل فاضل 

منظور از نياز اين نيست که به خاطر ترک آ  به عسر و حرج بيفتهد بلکهه همهين انهدازه کهه       آية اهلل مکارم: 

عالوه بر اين اگر خودش نياز ندارد؛ اما يکي از افهراد تحهت تکفّله      زندگي او باشد کافي است. شئو ازدواج از 

 نياز دارد، همين حکم جاري است.

 افتد يا به حرام افتد در صورتي... نشود به زحمت مي متأهلي که اگر به طور آية اهلل نوري: 

است مراجعهه نمايهد    ، الزمحاکم جور باشد اگرچهبر مراجعه به دادگاه  متوقفاگر تحصيل آ ،  آية اهلل بهجت: .5

غير مجحف و نيز ضرر حهالي مثهل    ج فوق حد مسامحه نباشد، و در تضرّر ماليردر صورتي که موجب ضرر و ح

وجوب متالبه است با عقالئي بود  تهن داد  بهه ايهن     ه نزد حاکم جور تأمّل است و اقربذلت نفا و نقص جا

   .ضرر با قتع نظر از تکليف به حج
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و همچناين اگار    1شااد  که در اين اارت مبالبه جايز نيست و استبا ت حاال نماي 

وقت ولاب او نرسايه  و ماهيان بخااهاه بپاردازد  زم اسات ولبکاار آن را بگيارد و         

باا   هرچناه ، 2خااهه بپردازد مبالبه واجب نيسات  شاد، ولي اگر مهيان نمي مي مستبيع

                                                                                                                                        

  کسي که تمام هزينه حج را ندارد ولي از ديگري به مقدار مورد نياز حج طلبي دارد که وقت  زنجاني:آية اهلل

پرداخت آ  است چنانچه مديو  بتواند بدهي خود را بپردازد و طلبکار نيز بتواند بدو  مشهقت و آبروريهزي بهه    

ر متالبهه قهرض باشهد متالبهه     شود و اگر انجام حج متوقف ب طلب خود برسد مستتيع بوده حج بر او واجب مي

گردد و چنانچه بتواند طلب خود را به مبلغ کمتري بفروشد و پول آ  به مقدار مورد نيهاز حهج    آ  نيز واجب مي

گردد؛ هرچنهد در ايهن    باشد، چنانچه اين کار بر او مشقت شديد نداشته باشد مستتيع بوده حج بر او واجب مي

  فروش ضرر کند.

با متالبه و صر  آ  مهال در حهج باشهد و     هرچندتتيع است و واجب است حج برود مس :آية اهلل سيستاني

با رجوع به حاکم جور حهق خهود را بگيهرد يها      هرچندهمچنين است اگر بدهکار دارا باشد و نپردازد ولي بتواند 

 دارد.بدهکار منکر باشد ولي بتواند آ  را اثبات کند و بگيرد يا بتواند از اموال او از باب تقاص بر

تواند ولو با کمک غير و اقامه دعوي در نزد حاکم شرع و يها بها    و نيز مي :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

اقوي ه آ  را وصهول نمايهد،    بنا بر  ، موقو  بر آ  باشد،حقه در صورتي که استيفاي  رجوع به حاکم غير شرعي

 .گرفتن و رفتن به حج واجب است

اگر بتواند دَين را بفروشد و پول آ  به تنهايي و يا بهه ضهميمه مهال ديگهر      آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 1

 وافي هزينه حج باشد و براي او مشقت نداشته باشد، در اين صورت مستتيع است و بايد به حج برود.

آ  به تنهايي و يها  اگر بتواند دَين را بفروشد به نحوي که اجحا  در حق او نباشد، و پول  :آية اهلل سيستاني 

 به ضميمه مال ديگر وافي هزينه حج باشد، در اين صورت مستتيع است و بايد به حج برود.

در صورتي که فروش دين مؤجّل به نقد ممکن نباشد واالّ فروش آ  مانند فروش مسئله  حکم :آية اهلل صافي 

 ساير اموال واجب است.

نباشهد. و ايهن    مشقتدار کمتر بفروشد در صورتي که موجب ضرر و اگر بتواند دَين  را به مق :آية اهلل فاضل 

 مقدار براي حج کافي باشد مستتيع است و بايد حج انجام دهد.

در صورتي که اگر متالبه کند بدهکار خواهد پرداخت، بايد متالبه کند  آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي:. 5

 و به حج برود.

 معموالً چنين است.که  چنا ن قرض به نفع بدهکار باشد هماگر مهلت داشت :آية اهلل سيستاني 

کهه در ايهن    شهود،  مگر آنکه يقين باشد که اگر متالبه کند مديو  حاضر به پرداخهت آ  مهي   :آية اهلل فاضل 

 ت. صورت متالبه الزم اس
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 رداخت شاد.مبالبه حاضر به پ

عاعع]01[  هرچناه شااد،   اگر غير مستبيع، مصارف حج را قرض کنه، مساتبيع نماي    

 لسةام جةة اال َحآورد از  باه جاا   و اگر با آن حج 1بتاانه بعهًا به سهالت قرض را ادا کنه

 کنه. کفايت نمي

عاعع]00[ دار  ماهت کسي که مخار  حج را دارد و بههي نيز دارد، چنانچه باههي او    

باه  باشه و مبمئن است که در وقت اداي بههي، تمکن از اداي آن را دارد، واجب است 

حج برود، و همچنين در اارتي که وقت اداي بههي رسيه ، لکان ولبکاار راضاي باه     
                                                                                                                                        

 پهردازد يها نهه، بهه جههت آنکهه احتمهال         و اگر شک داشته باشد که مديو  با متالبه مي :آية اهلل گلپايگاني

دهد، و تمکن از فحص دارد، احتياط در متالبه است، و متالبه در اين فرض فحهص از اسهتتاعت    استتاعت مي

 است، نه تحصيل استتاعت.  

 اگر متالبه محذوري ندارد بايد متالبه کند. آية اهلل مکارم: 

قرض گرفتن براي حج تحصيل استتاعت است و واجب نيست. مگر آنکهه مهالي داشهته باشهد      اهلل بهجت: آية. 1

تواند پا از حج با فروش و استبدال آ  اداي دين کند که در ايهن صهورت قهرض گهرفتن واجهب       بالفعل که مي

شود،  از حج تحصيل مي نمايد بعد است با عدم تمکن از فروش آ  قبل از حج و اگر مالي که با آ  اداي دين مي

 .پا در وجوب حج فعالً تأمّل است

هرگاه کسي مقداري پول قرض کند که آ  پول به مقدار مخارج حج باشد و در وقهت قهرض    :آية اهلل تبريزى 

تصهر   تواند آ  را بفروشد يها در آ    کرد  مالي داشته باشد که بتواند با آ  قرض خود را ادا کند ولي فعالً نمي

 ر او واجب خواهد بودکند حج ب

توانهد قهرض بگيهرد و سهپا بهه       کسي که هزينه رفتن به حج را در اختيار ندارد، اما مهي  :اي آية اهلل خامنه 

سادگي قرض خود را ادا کند، واجب نيست که خود را با قرض گرفتن مستتيع کند، اما اگهر بگيهرد، حهج بهر او     

 شود. واجب مي

هرگاه کسي مقداري پول قرض کند که آ  پول  اضل، گلپايگاني:آيات عظام خويي، زنجاني، صافي، ف 

مشهقت شهديد  بعهد از آ      آية اهلل زنجاني:) مشقتبه مقدار مخارج حج باشد، و قدرت پرداخت آ  را بدو  

 داشته باشد، حج بر او واجب خواهد بود.

 مراجعه شود. 51مسئله  به ذيل :آية اهلل سبحاني 

مگر آنکه وقت پرداخت قرض آنقدر دور باشد که اصالً عقال به آ  توجه نکنند. که در اين  :آية اهلل سيستاني 

 بر او واجب خواهد شد. حجصورت 

اگر معادل قرض، اموالي داشته باشد که از محل آ  بتوانهد بهدهي خهود را بهه آسهاني بدههد،        آية اهلل مکارم: 

 مستتيع است.
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و  1تاانه بههي را ادا نماياه  تأخير ادا باشه و بههکار مبمئن است که در وقت مبالبه مي

2ت.در غير اين دو اارت حج واجب نيس
 

ـ  ]22[ شااد کاه    در اارتي مستبيع مي، بههکار است 3کسي که خمس يا زکات م 

4بر آنها مخار  حج را داشته باشه.  الو 
 

                                                           

 قادر به ادا باشد. مشقتشود که بدو  حرج و  ميدر صورتي حج واجب  :آية اهلل تبريزى. 1

 بهه جها   فردي حهج  بلي اگر دين خود را ادا نکند حج بر او واجب است و به هر حال اگر چنين آية اهلل خويي: 

 د.باش ميحجة االسالم آورد مجزي از 

خود را بپردازد، يها  شود که نتواند بدهي  چنانچه هزينه کرد  اين پول در سفر حج باعث مي آية اهلل زنجاني:

باشد؛ و فرقي بين  گردد، مستتيع نيست واالّ مستتيع مي پرداخت بدهي با مشقت شديد يا با وهن او همراه مي

گردد و کفايهت از   پردازد حج بر او واجب مي نمي را خود بدهي اگر حال هر در و. نيست آ  غير و دار بدهي مدت

 کند. ميحجة االسالم 

 طهوالني  قهدري  بهه  آ  مدت و باشد دار شود مگر اينکه بدهي او مدت ج بر او واجب نميح :آية اهلل سبحاني 

که اطمينا  عرفي به تمکن از اداي بدهي در مدت ياد شهده را داشهته باشهد مثهل کشهاورزي کهه بهدهي         باشد

داند که با درآمد يک سهال کشهاورزي خهود بهه راحتهي بهدهي خهود را         مي و دارد بعد سال پنج براي دار مدت

 تواند ادا کند. مي

بنها بهر    اگر انسا  مال وافي به هزينه حج را داشته، و به هما  مقدار هم مقهروض باشهد،   :آية اهلل سيستاني 

ي کهه اگهر مقهدار    ربهه طهو  اظهر حج بر او واجب نخواهد بود، و همچنين اگر کمتر از آ  مقدار، مقروض باشهد،  

قرض برداشته شود، باقيمانده آ  وافي به هزينه حج نباشد، که در اين صورت هم حج بر او واجب نخواههد بهود،   

قدر، وقت پرداخهت دور باشهد کهه    رسيده باشد يا نه، مگر اينکه آن و فرقي نيست بين اينکه وقت پرداخت بدهي

 اصالً عقال به آ  توجه نکنند؛ مانند پنجاه سال.

مسامحه بنا بر  داند که طلبکار از طلب خود خواهد گذشت، و يا و اگر مي :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

 دارد )مثل مهريه بعض زنا   چنين دَيني مانع استتاعت نيست.

 کند. ميحجة االسالم انجام حج کفايت از  صورتيعني مخير است بين انجام حج و اداي دين و در  آية اهلل فاضل:. 5

 .يا نذر کفارهيا  آية اهلل بهجت:. 3

خما و زکات باشد، کهه   قمتعلَحکم ساير ديو  را دارد االّ اينکه عين مال  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 4

 شود که غير از آنها مخارج حج را داشته باشد. در صورتي مستتيع مي

کهه خمها و    اموال  نباشد بلکه بر عههده او آمهده در صهورتي   البته اگر خما يا زکات در  آية اهلل زنجاني: 

 است. زکات را نپردازد يا عالوه بر آنها هزينه حج را نيز داشته باشد، مستتيع

ق خما و زکات باشهد  دارد، االّ اينکه عين مال متعلَ حکم ساير ديو  را :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

 که مقدم بر ساير ديو  است.
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ـ  ]23[ کسي که از جهت مالي مستبيع است و از جهت احت بهن يا بااز باادن    م 

در مال تصّرف کنه و خاد را از استبا ت مالي هم خاار    تاانه مي 1را  مستبيع نيست

ولي اگر از آن جهات هم استبا ت دارد و فقط وساايل رفاتن را تهياه نکارد  ياا       2کنه
                                                           

اسهت   شهود، حفها اسهتتاعت مهالي الزم     داند در هما  سال ساير شرايط استتاعت حاصهل مهي   اگر مي ية اهلل تبريزى:آ .1

احتياط در هما  سال نايهب بگيهرد و چنانچهه    بنا بر  وگرنه لزوم ندارد و اگر اطمينا  به زوال عذر تا آخر عمر ندارد،

 آورد. به جا دوباره خودش حجاحتياط بنا بر  عذرش زايل شد و استتاعت مالي باقي بود

مشقت اسهت بايهد    اگر دارا و ثروتمند است و توانايي مباشرت اعمال حج را ندارد يا دشوار و با آية اهلل خويي: 

 نايب بگيرد. و وجوب نايب گرفتن، مانند وجوب حج فوري است.

دهد که بتواند در آينده همزما  با متعار  مردم منتقه، به حج مشر  شهود   اگر احتمال مي آية اهلل زنجاني: 

ه ولو با تحصيل استتاعت طريقي و بدني و... ه فوريت حج از او ساقط است، ولي بايد اسهتتاعت از جههات غيهر     

ه از ايهن پهول باشهد تها     مالي را تحصيل کند تا بتواند به حج مشر  گردد و اگر راه انجام حج منحصر به استفاد

نياز مبرمي پي  نيامده نبايد آ  را مصر  کند؛ لکن اگر ضرورتي پي  آمد و مال را مصر  کهرد از اسهتتاعت   

نام است بر کسي کهه اسهتتاعت    افتد، لذا در کشورهايي که ه مانند ايرا  ه باز شد  راه حج، منحصر به ثبت   مي

تاعت مالي دارد چنانچه از پيدا کرد  استتاعت از جههات ديگهر   نام واجب است. و کسي که است مالي دارد ثبت

حجةة االسةالم   نااميد است بايد با قصد قربت براي حج در اولين سال ممکن نايب بگيهرد و ايهن حهج کفايهت از     

عذر او برطر  شود؛ و فرقي بين بيماري و غير آ  نيست؛ و در هر حهال کسهي کهه    بعد از حج کند، هرچند  مي

 آورد مجزي است. به جا ي دارد اگر با تحمل حرج، خودش حجاستتاعت مال

 بگيرند. نايباستتاعت بدني شرط مباشرت است اين افراد با يأس از بهبودي بايد  :آية اهلل سبحاني 

را ندارد و اميد اينکه بتواند در آينهده   حجکسي که تمکن مالي دارد ولي توانايي مباشرت  :آية اهلل سيستاني 

توانهد نايهب    داشهته باشهد، مهي    مشهقت دارد، واجب است نايب بگيرد و اگر مباشرت براي او حرج و انجام دهد ن

وجوب مباشرت فهوري اسهت، وجهوب اسهتنابه نيهز      که  چنا بگيرد، گرچه مباشرت افضل است و به هر حال هم

 فوري است.

بد  اسهتتاعت نهدارد و   صحت اگر از جهت مالي قدرت دارد و از جهت  :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

رد، بلکه احوط نايب گرفتن است براي کسي که اميهد خهوب شهد     ياميد خوب شد  ندارد واجب است نايب بگ

 .دارد، پا اگر رفع عذر شد، خودش نيز به حج برود، مگر اينکه پا از رفع عذر استتاعت مالي نداشته باشد

و با فهرض   رفع مانع است، محقّق نشده باشد استنابه، که يأس ازدر صورتي که موضوع وجوب  آية اهلل بهجت:. 5

  يأس از زوال عذر اظهر وجوب فوري استنابه است.

 بعد مراجعه شود.مسئله  ذيلبه  :اي آية اهلل خامنه

بلي اگر علم داشته باشد که در آ  سال متمکن از رفتن به حج اسهت، جهواز مصهر  کهرد       آية اهلل گلپايگاني:

ر حج )خصوصاً در اوا  خروج مردم براي حج  مشکل اسهت، و اگهر اسهتتاعت مهالي بعهد از اسهتتاعت       وجه در غي

 شوند جايز نيست. طريقي حاصل شده باشد، تصر  در آ  مال در زماني که مردم آماده براي حج مي
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و اگار کارد، حاج بار او      1خاد را از استبا ت خار  کناه  تاانه وقت حج نرسيه ، نمي

 شاد و بايه به هر نحا است به حج برود. مستقر مي

باادن را    اگر در سالي که استبا ت مالي دارد از جهت احت بهن يا بااز   عاعع]02[

در  تااناه  کناه، ماي   هاي ديگر از آن جهات استبا ت پيها ماي  استبا ت نهارد و در سال

  2مال تصرف کنه و خاد را از استبا ت خار  نمايه.

                                                           

ز وقت حرکت قافله تواند قبل ا هرگاه انسا  مالي داشته باشد که کفا  هزينه حج را بدهد، مي آية اهلل بهجت:. 1

نسهيه تها    به طهور آ  را در مصار  خود خرج کند هرچند ديگر نتواند به حج برود ولي در صورتي که آ  مال را 

زما  بعد از حج بفروشد و منظور فرار از استتاعت باشد، احتياط اين است که اقدام به اين عمل ننمايهد. و اگهر   

ال آينده به حج برود با احتياطهاتي کهه سهبب قتهع بهه اجهزاء از       نموده با خود معامله مستتيع کند به اينکه س

است )يعني احتياطاً سعي در تحصيل و حفا استتاعت شرعيه براي خود در وقت سير کاروا  در حجة االسالم 

سال آينده بنمايد نه صر  استتاعت عقليه  و اگر معامله نه براي فرار است بلکه براي حاجهت فعلهي اسهت کهه     

 .شود، مگر بعد از وقت سير يا وقت حج اظهر جواز آ  است برآورده شد  آ  نميمتمکن از 

شهود و جهايز    هرگاه انسا  مالي داشته باشد که کفا  هزينه حج را بدهد، حهج بهر او واجهب مهي     آية اهلل خويي: 

از تمکهن از   نيست در آ  مال تصرفي کند که از استتاعت خارج شود و نتواند تدارک کند. و اين تصر  خواه پي 

 هاي حج تصر  جايز نيست. سفر باشد يا بعد از آ  فرقي ندارد، بلکه ظاهر اين است که قبل از ماه

ههاي   خود را از استتاعت  خارج کند حتي اگر ماه تواند نميدر مال تصر  کند و  تواند نمي :آية اهلل سبحاني 

وجهوب و اگهر اميهد بهبهودي نهدارد بايهد       زيرا استتاعت بدني شرط مباشرت است نهه شهرط   حج نرسيده باشد 

 استنابه کند.

اگر در آ  تصرفي کند که از استتاعت خارج شهود   :فرمايند در تفصيل تمکن از مسير مي :آية اهلل سيستاني 

 و نتواند تدارک کند، و براي او مشخص شده باشد کهه قهدرت رفهتن بهه حهج در روزههاي آ  را داشهته باشهد،         

 او  ذمهه او مستقر است، ولي اگر قهدرت رفهتن بهراي او مشهخص نشهده باشهد، حهج در         ذمهبر اظهر حج در  بنا

 مستقر نيست.

 حتي اگر اول ماه محرم باشد که هنوز چندين ماه به موسم حج باقي است. :آية اهلل فاضل 

تن بهه حهج،   تواند بعد از رسيد  زماني که بايد مال را براي رف کسي که مستتيع شده، نمي :اي آية اهلل خامنه. 5

نيهز خهود را از    صر  کند، خود را از استتاعت خارج نمايد. بلکه احتياط واجب آ  اسهت کهه قبهل از آ  زمها     

 د.استتاعت خارج نکن

در مال جايز نيست و واجب است مال را حفا کند و خهود را از  تصر   :آية اهلل سيستاني آية اهلل خويي،

  استتاعت خارج نکند.



 مناسک حج                                  11

عاعع]02[ خار    هااي مقاهماتي را؛ از قبيال    کسي که استبا ت حج دارد بايه خار    

ها ماجاب ساقاط    ن خر ست بههه، و ايتذکر  و ويزا و وديعه و آنچه مرباط به حج ا

 شاد، ولي اگر استبا ت اين نحا مخار  را نهاشته باشه مستبيع نيست. حج نمي

عاعع]02[ اگر اجرت ماشين يا هااپيما زياد باشه يا زياادتر از حاه معماالي باشاه و       

 وار قيمت اجناآ در سال استبا ت زياد باشه يا زياادتر از حاه متعاارف باشاه     همين

زياد باشه کاه   به قهريبايه حج برود، و جايز نيست تأخير از سال استبا ت مگر آنکه 

1ماجب حر  و مشقت در زنهگاني شاد.
 

باياه بفروشاه و باه حاج      2شخ  مستبيع اگر پال نهارد لکن ملاک دارد   عاعع]02[
                                                                                                                                        

  قبل مراجعه شود.مسئله  به ذيل زنجاني:آية اهلل 

 .خود را از استتاعت خارج کند در مال تصر  کند و تواند نمي :آية اهلل سبحاني

احتيهاط  بنها بهر    کنهد  هاي ديگر از آ  جهات استتاعت پيدا مهي  اگر اطمينا  دارد که در سال :آية اهلل صافي

 تواند در مال تصر  کند. نمي

توانهد در مهال    کند نمي هاي بعد از آ  جهات استتاعت پيدا مي   دارد در سالاگر اطمينا :آية اهلل گلپايگاني

 تصر  کند.

اگر هزينه و مخارج حج باال برود و به حد غير عقاليهي نرسهد و مهثالً کرايهه ماشهين در سهال        آية اهلل بهجت:. 1

 تر از سال بعد باشد تأخير جايز نيست و بايد هما  سال برود. استتاعت گرا 

ولي اگر توانايي پرداخت مازاد را ندارد يا پرداخت آ  اجحا  بر او باشد واجهب نيسهت آ     :اي هلل خامنهآية ا 

 را بپردازد و مستتيع نيست.

اگر ضرر زايد بر مقدار متعار  و موجب اجحا  باشد، ولو موجب حرج و  :آية اهلل خويي، آية اهلل سبحاني 

هم نشود، حج واجب نيست و اما اگر هزينهه و مخهارج حهج بهاال بهرود و مهثاًل کرايهه ماشهين در سهال           مشقت

 تر از سال بعد باشد تأخير جايز نيست و بايد هما  سال برود. استتاعت گرا 
 به قدري زياد باشد که در تهيه آ  مشقت شديد يا هتک حيثيت باشد... آية اهلل زنجاني: 

 مگر آنکه ضرر به نحوي باشد که عرفاً بگويند مستتيع نيست. :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

 ي که در عر  بگويند مستتيع نيست.به طور آية اهلل مکارم: 

ي کهه کسهر شهأ  او    به طوراگر خانه وقفي و يا غير وقفي در اختيار اوست؛  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي. 5

اگهر خانهه   ت، احتمال از دست رفتن آ  خانه نيسه نياز است و  نبوده و بدو  سختي و حرج، از داشتن خانه ديگر بي

اي دارد که قيمت آ  وافي به مخارج حج و يا تتميم آ  باشد، واجب است خانه ملکي خهود را فروختهه و    ملکي

چيزهايي که مورد نياز بوده، و از غيهر راه ملکيهت رفهع    صر  مخارج حج کند، و همچنين است نسبت به ديگر 

   احتياج  شده باشد.
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 آنکاه  مگار  ،برود اگرچه به واسبه مشتري نهاشتن، به کمتر از قيمت معماالي بفروشاه  

  1ش به اين نحا ماجب حر  و مشقت براي او شاد.فرو

کتب زيااد دارناه و محال احتياا  آنهاا نيسات و اگار زاياه را          که کساني   عاعع]02[

شاد و ساير شرايط را نيز دارا باشنه واجب است به حاج   بفروشنه به قهر مؤونه حج مي

قهر حاج هسات    و کتاب ملکي به 2شاد رفع احتيا  مي برونه، بلکه اگر از کتب ماقافه

 هاي ماقافه در معرض زوال نباشه. به شرط آنکه کتاب ،برونه واجب است حج

عاعع]02[ اگر شک کنه که مالي که دارد به انهاز  اساتبا ت هسات ياا ناه، احتيااط        

، و فرقي نيست در وجاب تحقيا، ميان آنکه مقهار ماال  3واجب آن است که تحقيا کنه
                                                           

 اي که باعث ضرر زياد بر او شود.مگر به گونه آية اهلل بهجت:. 1

 .اگر بخواهد حج نمايد بايد آ  را به مقدار زيادي کمتر از قيمت بفروشد، فروش  واجب نيست آية اهلل تبريزى: 

 .قبل را داردمسئله  حکم :اي آية اهلل خامنه 

 شود فروش  واجب نيست. کلياگر باعث ضرر  آية اهلل خويي: 

 مشقت شديد يا هتک حيثيت. آية اهلل زنجاني: 

تفاوت قيمت به قدري زياد باشد که عرفاً تحمل آ  بهراي  و يا مگر اينکه اجحا  بر او باشد  :آية اهلل سبحاني 

 او حرجي به شمار آيد.

 مگر اينکه اجحا  بر او باشد. :آية اهلل سيستاني 

  ي باشد که عرفاً بگويند مستتيع نيست.حداجحا  و ضرر به  :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

 ي که در عر  بگويند مستتيع نيست.به طور آية اهلل مکارم: 

 .و استفاده از آنها بر او حرجي نباشد سيستاني: ،خويي ات عظام تبريزي،آي. 5

 کند و اگهر آ  را بفروشهد، بها    نمي هرگاه فردي کتابخانه ارزشمندي دارد که از آ  استفاده :سبحانيآية اهلل  

 کند، چنين فردي مستتيع است و بايد به حج برود. تأمينتواند هزينه حج خود را  مي پول آ 

 د.و منافات با شأ  او نداشته باشد و موجب حرج بر او نباش آية اهلل نوري:، آية اهلل فاضل 

 ي که هر ساعت نياز داشته باشد، بدو  زحمت در اختيار او قرار بگيرد.به طور آية اهلل مکارم: 

 احهوط اسهت.    هرچنهد الزم نيسهت فحهص و تحقيهق کنهد      :، زنجانيآيات عظام بهجت، تبريزي، خوويي . 3

 . مگر اينکه عسر و حرج باشد آية اهلل بهجت:)

و اگهر کسهي اعتقهاد     ، توانايي اداي آ  به نحو متعار  بين مهردم اسهت  حجمالک استتاعت براي  اي: آية اهلل خامنه

دهد که اگر تحقيق و تالش کند بتوانهد راههي بيابهد کهه بها وضهع        دارد که به اين نحو استتاعت ندارد لکن احتمال مي

اشهد و  اش مستتيع از انجام حج شود، واجب نيست تحقيهق نمايهد. ولهي اگهر شهک در اسهتتاعت داشهته ب        مالي فعلي

   بخواهد بداند که آيا مستتيع شده يا خير، ظاهراً واجب است وضعيت مالي خود را بررسي کند.
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 خاد يا مقهار مخار  حج را نهانه.

عاعع]01[ اگر نذر کنه که در روز  رفه کربالي معّلاي ياا يکاي از مشااهه ديگار را        

زيارت کنه، نذرش احيح است، لکن اگر مستبيع باد  يا در اين سال مستبيع شه بايه 

شاد، و بايه به  شاد، و اگر نرفت حج بر او مستقر مي ، و نذر مانع از حج نمي1حج برود

شاد، ولي اگر حج نرفات   خلف نذر ماجب کفار  نمي، و اگر حج رفت ت2نذر  مل کنه

  مل نکرد کفار  نذر را بايه بههه.و به نذر هم 

عاعع]00[ باياه مالحااه    3شااد  اگر رفتن حج ماجب ترک واجب يا فعل حرامي مي  

نباياه   واّ بايه برود  4اهميت حج يا حرام و واجب را کرد، اگر حج اهميتش بيشتر است
                                                                                                                                        

 در صورتي که احراز استتاعت آسا  باشد بايد در اين مورد تحقيق کند تا وضع خودش را  :آية اهلل سبحاني

 روشن کند.

 شود و بايد به حج برود. نذر منحل مي گلپايگاني:آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سيستاني، صافي، . 1

آورد حتهي در آينهده، نهذر منعقهد      بهه جها   اگر عمل به نذر باعث شود که ديگر نتوانهد حهج   آية اهلل زنجاني: 

شود، چنانچه قبل از حصول استتاعت، نذر کهرده باشهد    شود، ولي اگر عمل به نذر تنها باعث تأخير حج مي نمي

شود و چنانچهه قبهل از نهذر، اسهتتاعت مهالي پيهدا        ايد و اگر عمل نکرد حج بر او واجب ميبايد به نذر عمل نم

 نياورد بايد به نذرش عمل کند. به جا آورد، ولي اگر حج به جا کرده باشد بايد حج

اگر پا از نذر مستتيع شود بايد عمل به نذر را بر حج مقدم بدارد ولي اگر مستتيع بود و  :آية اهلل سبحاني 

 باشد. بعداً نذر کرد در اين صورت حج بر نذر مقدم مي

در اين صورت عمل به نذر واجب نيست، بنابراين تخلف از نذر موجب کفاره  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

 شود. نمي

 در صورتي که نذر قبل از استتاعت بوده و تخلف کرده، بايد کفاره نذر بدهد. :سبحانيآية اهلل  

 نذر منعقد نيست و کفاره ندارد. آية اهلل مکارم: 

 و يا موجب از بين رفتن مال معتد به )قابل توجه  بدو  عوض شود. :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي. 3

است وگرنه بايهد حرامهي را کهه حهج بهر آ        مقدمل اهمّيت در حج باشد حج اگر فقط احتما :آية اهلل تبريزى. 4

نيست و اگر حهج  حجة االسالم توقّف دارد ترک کند و چنانچه ارتکاب حرام بعد از شروع در حج باشد مجزي از 

  اهلل خويي است. آيةبر ترک واجب باشد نظر ايشا  موافق نظر  متوقف

احتمال اهمّيت در هر يک مخير بين آنهها اسهت و اگهر در يکهي از آنهها       در فرض تساوي و يا آية اهلل خويي:

  دهد آ  مقدم است. احتمال اهمّيت مي
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است ولاي   کار معصيتآورد يا واجبي را ترک کرد  به جا حراميلکن اگر رفت و د، برو

 حج او احيح است.

و بعه معلاام   حج استحبابي کنه اگر با ا تقاد به اينکه مستبيع نيست، قصه  عاعع]00[

که قصه وظيفاه   مگر در اارتي 1.کنه نمي لسامجة االَحشاد که مستبيع باد  کفايت از 

 باشه. را بر حج استحبابي تببيا کرد فعليه نماد  باشه و اشتباهًا آن 

عاعع]00[  آور و باه جاا   اگر شخ  زاد و راحله نهارد ولي به او گفته شه کاه حاج    

 ات بر  هه  من، با اومينان باه وفاا و  اهم رجااع بااذل، حاج واجاب        و  ائله نفقه تا

وجااب   و در آن رجاع به کفايت که از شارايط  1گاينه و اين حج را بذلي مي 2شاد مي

                                                                                                                                        

 :شود نهه از بهين    آورد؛ مگر آنکه انجام تکليف ديگر تنها موجب تأخير حج مي به جا بايد حج آية اهلل زنجاني

آورد و اگر ههر دو مسهاوي باشهند يها      مي به جا رفتن اصل آ ، که در اين صورت، اول آ  تکليف و سپا حج را

آورد و بعد از آ  استتاعت حهج را نداشهته باشهد مسهتتيع      به جا اهميت حج کمتر باشد چنانچه آ  تکليف را

 باشد. مستتيع مي واالّنيست 

 در صورت تساوي مخير است. :آية اهلل سيستاني 

  کند. کفايت مي تبريزي، خويي، مکارم: آيات عظام. 1

داده و در نيت احرام، انجام وظيفه فعليه را انشاء کرده  مگر در صورتي که احتمال وجوب مي آية اهلل زنجاني: 

   و آ  را اشتباهاً بر حج استحبابي تتبيق کرده باشد.

لهي  معلوم شود که مستتيع بوده، هرگاه به نيت امهر فع  از اعمال عمره تمتع يعني در اثناو اگر بعد  آية اهلل سبحاني: 

در غير اين صورت احتياط کند به اين صورت کهه طهوا     کند و االسالم کفايت مي حجةمحرم شده است از عمره تمتع 

بهرود و  الحهل    ادنهي ها و اگر نشد به  نساء و نماز آ  را به جا آورد و آ  را عمره مفرده قرار دهد و سپا به يکي از ميقات

 سپا اعمال حج تمتع را به جا آورد. را انجام دهد وبراي عمره تمتع واجب محرم شود و اعمال آ  

 در صحت آ  اشکال است و احتياط ترک نشود. :آية اهلل صافي 

 االسالم خالي از اشکال نيست. حجةاگر به طور جزم، قصد حج استحبابي کرده است کفايت آ  از  آية اهلل گلپايگاني: 

تواند نفقه عيال را تأمين کند، چه به حج برود و چه نرود، بذل نفقه  اگر نمي آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

نا  به وفا و عدم رجوع باذل، شرط نيست، ولي اگر وثوق و اطمينا  به رجهوع و عهدم   اطميو  عيال شرط نيست

 شود. وفاي باذل دارد حج واجب نمي

کنهد، چهه حهج     گشت داشته باشد يا اينکه فرق نمياش را تا زما  بر مگر اينکه نفقه عائله :آية اهلل سيستاني 

افتهد يها عائلهه واجهب      تواند تأمين کند يا از عدم تأمين نفقه آنهها در حهج نمهي    برود و چه نرود نفقه آنها را نمي

  النفقه او نيستند که در اين موارد بذل نفقه عائله شرطِ وجوب حج نيست.
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، بلي اگر قبال بذل و رفتن به حج ماجب اخالل در امار زناهگي او  2است شرط نيست

 واجب نيست. 3شاد

 به جا کنه را به او ببخشنه براي اينکه حج اگر مالي که براي حج کفايت مي م ـ  ]34[
                                                                                                                                        

 تعهد نسبت به عائله و اطمينا  به وفا و عدم رجوع باذل شرط نيست. :آية اهلل فاضل 

 به شرطي که قبول اين بذل براي او مستلزم ذلّت و منّت نباشد. آية اهلل نوري: 

داد   فرقي بين اباحه )در اختيار گذاشتن  و تمليهک و مسئله  در اين آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي:. 1

 ت.عين مال و يا قيمت آ  نيس

کننده آ  قابل برگشت باشد شرعاً، و تمليک متزلزلي کهه از طهر     اي که براي اباحه اباحه :آية اهلل سيستاني

شود مگهر اينکهه اطمينها  داشهته باشهد کهه از        مقابل قابل فسخ بوده باشد شرعاً، موجب حصول استتاعت نمي

 نمايد. کند يا تمليک  را فسخ نمي اش صر  نظر نمي اباحه

او در مضيقه  نيز عيال حجبلي داشتن مؤونه عيال تا وقت رجوع شرط است مگر آنکه با نرفتن  اهلل بهجت:آية . 5

 تأثيري در اين جهت نداشته باشد. حج رفتن و برند سر به

حج بذلي مانند حج استتاعتي است؛ يعني اگر کسي تنهها مخهارج حهج را بهذل کنهد ه نهه         آية اهلل زنجاني: 

شهرعاً يها عرفهاً واجهب      کهه  کساني نانچه انجام حج مستلزم اختالل در تأمين زندگي خود يا مخارج عائله را ه چ 

دههد کهه از بهذل     النفقه او هستند نباشد مستتيع است. بلي، کسي که به باذل، متمئن نيسهت و احتمهال مهي   

ترسد که اين امر باعث بروز مشکلي براي او شود مسهتتيع نيسهت و    برگردد يا به عهد خود وفا نکند چنانچه مي

 ترسد از نظر حکم ظاهري مستتيع است. اگر نمي

ولي اگر خودش مقداري از مصار  حج را داشته باشد و بقيه را به او بهذل کننهد در ايهن     :ة اهلل سيستانيآي 

 صورت رجوع به کفايت شرط است.

الزم نيست  بنابراين، با پرداخت هزينه عائله از طر  باذل به مبذول له اين قيد منتفي است :آية اهلل سبحاني. 3

داره امور زندگي خود داشته باشد، تنها شرط اين است کهه پهذيرفتن چنهين    که پا از برگشتن تمکن مالي بر ا

 .حجي پا از بازگشت، مايه گسستن رشته زندگي او نشود

آمدش در خصوص روزهاي حج باشد و با درآمد آ  در بقيه روزههاي سهال يها    بلي اگر در :آية اهلل سيستاني 

ه زنهدگي در بقيهه يها بعضهي از     نه رود قهدرت تهأمين هزي  ي که اگر به حج ببه طورکند،  بعضي از آنها زندگي مي

روزهاي ياد شده نداشته باشد. در اين صورت حج بر او واجب نخواهد بهود، مگهر اينکهه مخهارج زنهدگي  را در      

 بقيه روزهاي سال هم بدهند که در اين صورت واجب خواهد بود.

 يا مستلزم منّت و هتک او باشد. آية اهلل مکارم: 



 17  ط وجوب حَجةاالسالمشراي

 ي باين  مخيار و همچناين اگار واهاب بگاياه      1آورد به جاا  آورد، بايه قبال کنه و حج

ولي اگر اسم حج را نياورد و فقاط ماال را باه او ببخشاه قباال       2نه.آوري يا  اينکه حج

3واجب نيست.
 

ـ  ]35[ نفقاه   باياه  4، ولاي اگار در باين را  باشاه    تاانه از بذلش برگاردد  باذل مي م 

6و اگر بعه از احرام رجاع کنه بايه نفقه اتمام حج را نيز بپردازد. 5برگشتن او را بههه،
 

                                                           

واجب نيست قبول نمايد و در صورت قبول، استتاعت بذليه محقّهق اسهت و اسهتتاعت ماليهه      بهجت:آية اهلل . 1

 است در دو صورت بعد.

چنانچه مال کافي براي مؤونه حج باشد و يا بهه مقهداري اسهت کهه بهه       :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

 است.حجة االسالم کافي از شود، حج بر او واجب و  ضميمه اموال خود شخص استتاعت حاصل مي

 مگر اينکه در قبول، ذلّت و مهانت براي او باشد که در اين صورت قبول واجب نيست. آية اهلل نوري: 

خواهي  و اگر واهب )بخشنده  اختيار را به انسا  بدهد و بگويد مي :آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني. 5

 خواهي به حج نرو و يا مالي را ببخشد و نامي از حج نبرد، قبول  واجب نيست. با اين مال حج برو و نمي

 شود. لکن اگر قبول کرد، حج بر او واجب مي :اي آية اهلل خامنه. 3

 ت.شتن ساير شرايط مستتيع اسدر هر سه صورت با دا آية اهلل زنجاني: 

 برود. به حج اسمي از حج نياورد بايد بپذيرد و اگر مالي را به او ببخشد و :آية اهلل سبحاني 

 باشد. بلکه قبول واجب است به شرط اينکه به هنگام بازگشت، زندگي او تأمين آية اهلل مکارم: 

 بپردازد. گردد، باذل بايد مخارج اتمام سفر راو بدو  اتمام سفر نتواند به وطن باز آية اهلل زنجاني:. 4

 اعالم رجوع که زايد بر نفقه وطن است، بر باذل است. محلبر اظهر، نفقه بازگشت از  و بنا آية اهلل بهجت:. 2

 اظهر عدم جواز رجوع است. آية اهلل بهجت:. 6

که در صورت رجوع بعد از احرام، نفقهه اتمهام    طور باذل ضامن نفقه برگشتن او نيست هما  :آية اهلل تبريزى 

 باشد گرچه اتمام بر او واجب است متلقاً. حج را هم ضامن نمي

در صورتي که اتمام آ  بر مبذول له واجب باشد. و آ  در جايي است که آنچهه تهاکنو  بهه او     آية اهلل خويي: 

 او باشد.بذل شده و او صر  نموده، با ضميمه به اموال خود موجب استتاعت 

 .تواند از تعهد خود باز گردد نمي شروع سفربعد از  :آية اهلل سبحاني 

اگر بعد از احرام باذل رجوع کند، مبذول له بايد حج را تمام کند، اگر بر او حرجي نباشهد   :آية اهلل سيستاني 

  باشد. فعالً مستتيع نباشد و باذل ضامن مصر  اتمام حج او و بازگشت  مي هرچند

بعد از احرام احوط ترک رجوع است و نسبت به رجوعل به عينل مبذولهه،   :آية اهلل گلپايگاني، اهلل صافيآية 

  تفصيلي در مناسک عربي موجود است.
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ـ   ]36[ ولاي کفاارات بار  هاه  او      1بذلي بر  هه  باذل است حجپال قرباني در  م 

مگار در ااارت وجااد     ،شااد  ذل نکنه حج واجب نماي بو اگر پال قرباني را  2نيست

3شرايط ديگر استبا ت.
 

کسي که در را  حج براي خهمت اجير شاد، به اجرتي کاه باا آن مساتبيع      عاعع]02[

ولاي بعاه از    ،اجب نباد  استهرچنه اجار  بر او و ؛شاد شاد، حج بر او واجب مي مي
                                                                                                                                        

 محهل وجوب اتمام در ايهن فهرض   اما اگر اتمام واجب باشد بايد نفقه اتمام حج را نيز بپردازد،  :آية اهلل فاضل 

 تأمّل است.

 احتياط واجب آ  است که بعد از احرام رجوع نکند. مکارم:آية اهلل  

به حسب ظاهر وعده بذل حج، پول قرباني و کفاراتي که ارتکاب سهبب آ  از لهوازم متعهار      آية اهلل زنجاني:. 1

حج است ه مانند استظالل در روزهاي بسيار سرد ه بر عهده باذل است؛ مگر آنکه تصريح به خال  کهرده باشهد،     

چنانچهه مبهذول    و اگر پول قرباني را بذل نکنهد تن پول قرباني و ديگر کفارات، شرط استتاعت نيست، ولي داش

له تمکن از قرباني را نداشت بايد روزه بگيرد، ولي در صورتي که روزه، براي  مشقت شديد يا از آ  خهو  ضهرر   

 دارد، مستتيع نيست.

ني باشد بايد قرباني کند و در غيهر ايهن صهورت حکهم او     فرد قادر بر قربا و و اگر نپرداخت :آية اهلل سبحاني

براين حتي در صورتي که باذل به تعههد خهود در مهورد    که قادر نيستند قرباني کنند بنا حکم کساني خواهد بود

 شود. قرباني عمل نکند باز حج بر مبذول له واجب مي

 احتياط در غير عمد، آ  است که باذل بپردازد. آية اهلل مکارم:. 5

اگر عملل موجبل کفاره را از روي عمد و اختيار انجام داده باشد، و در غير اين صورت بهه عههده    آية اهلل نوري: 

 باذل است علي األحوط.

مگر در صورتي که خود توانايي خريد آ  را از مال خود داشته باشد، بلي اگر  آية اهلل خويي: آية اهلل بهجت،. 3

 ي مالي او شود، قبول بر او واجب نخواهد بود.پرداخت پول قرباني موجب ناراحت

 مگر در صورتي که بتواند بدو  حرج بدل هدي روزه بگيرد. :آية اهلل تبريزى 

و در غيهر ايهن صهورت    مگر در صورتي که خود توانايي خريد آ  را از مال خود داشهته باشهد،    آية اهلل سبحاني: 

 نيستند ]يعني بايد بدل قرباني که روزه است را بياورد[.حکم او حکم کساني خواهد بود که قادر بر قرباني 

گيرنده، در اين صورت اشکال است، مگر در صهورتي کهه خهود توانهايي      بر جدر وجوب ح :آية اهلل سيستاني 

باشهد قبهول بهر او     مشهقت خريد آ  را از مال خود داشته باشد، بلي اگر پرداخت قيمت قرباني موجهب حهرج و   

 واجب نخواهد بود.

 شود لکن پول قرباني بر عهده باذل است. واجب مي :آية اهلل فاضل 
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1آورد. به جا شاد و بايه حج آن مستبيع مي
 

عاعع]02[ در  کسي که براي نيابت از ديگري اجير شه و با اجرت آن مستبيع گشات   

و چنانچاه   2اارتي که استيجار براي سال اول باشاه باياه حاج نياابي را مقاهم باهارد      

 آورد. به جا سال بعه حجاستبا ت او تا سال بعه باقي بمانه براي خادش در 

عاعع]02[ را تا برگشت از حاج داشاته   اش  شرط است در استبا ت که مخار   ائله  

3باشه هرچنه  ائله واجب النفقه او نباشنه.
 

                                                           

و همچنين اگر در اجاره براي او شرط شد تأمين زاد و راحله و نفقه عيال، قبهول واجهب نيسهت، ولهي      آية اهلل بهجت:. 1

ت مگهر آنکهه   شود به استتاعت ماليه در هر دو صورت، نه بذليه، پها دَيهن مهانع از آ  اسه     اگر قبول کرد مستتيع مي

علي اي تقدير متمکن از اداي دين نباشد و فقط به اين اجاره مشروطه، مالک گذرانهد  امهور خهود در مصهاحبت اههل      

 .حج باشد که در حکم استتاعت بذليه است ولي باز قبول استيجار واجب نيست

 ر شده نباشد.به شرط آنکه انجام مناسک حج مزاحم با خدماتي که براي آ  اجي :اي آية اهلل خامنه 

 آورد. به جا مگر در صورتي که نتواند با انجام خدمت اعمال حج را آية اهلل زنجاني: 

اش در مدت حج کافي باشهد؛ همچنهين    خانواده در صورتي که آ  مبلغ براي اداره زندگي او و آية اهلل سبحاني: 

سهاير   روحهاني و  مهدير و  کهاروا ، خدمهه و  نند طبيب اشود م حج آنها در برابر خدمتشا  عرضه مي که کساني است 

 کند، هرچند قبول بر آنها واجب نيست.   کفايت ميحجة االسالم عوامل، حج چنين افرادي از 

 بدارد. مقدمخود را  حجاگر حج نيابتي مقيد به هما  سال نباشد، اما  آية اهلل بهجت:. 5

هاي  تواند حج نيابي را در سال او محرز است که مياما اگر مقيد به هما  سال نباشد و براي  :آية اهلل تبريزى 

 بدارد. مقدمبايد حج نيابي را  واالّکند  مقدمآورد، حج خودش را  به جا بعد

آورد و اگر راه انجام حج خود  به جا تواند براي خودش حج و بعد از آ  در اولين سالي که مي آية اهلل زنجاني: 

تواند آ  را در کار ديگري مصر  کند مگر آنکه نياز مبرمي پي  آيد پها   منحصر به حفا اين اجرت باشد نمي

شود و اما اگر حج نيابي مقيد به هما  سهال نباشهد چنانچهه     اگر پول را در آ  خرج کرد از استتاعت خارج مي

بايد حهج   واالّآورد، حج خودش را مقدم کند  به جا هاي بعد ابي را در سالتواند حج ني براي او محرز است که مي

 نيابي را مقدم بدارد.

بهدارد، مگهر اينکهه     مقهدم اگر حج نيابي مقيد به هما  سال نباشد، بايد حج خود را اما و  :آية اهلل سيستاني 

در اين صهورت واجهب نيسهت حهج     هاي آينده حج را انجام خواهد داد، که  براي او وثوق حاصل شود که در سال

 بدارد. مقدمخود را 

در عيال غير واجب النفقه و مصار  الزمه براي حفا شأ ، احوط رعايت عسر و حرج است؛ يعني  آية اهلل بهجت:. 3

کشهد.   عرفيهت دارد مهي   هرچهه کند و نه انتظار تمکهن از   نه اقتصار بر فقط مقداري که بر او واجب شرعي است مي

  .اش عسر و حرج است عت منوط به دارا بود  مقداري است که اگر نباشد الزمهپا تحقق استتا
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عاعع]21[ حاج،   ؛ يعني بعه از برگشت از1شرط است در استبا ت، رجاع به کفايت  

وااري کاه    داشته باشه بهتجارت يا زرا ت يا انعت يا منفعت ملک، مثل باغ و دکان 

حاالش هام داشاته     براي زنهگاني به شهت و حر  نيفته و اگر قهرت بر کسب  يا به

خماس و سااير وجاا      و اگر بعه از مراجعت، نياز به مثال زکاات و  ، باشه کافي است

اهل  لمي کاه در بازگشات از    ، بنابراين بر والب و2کنه شر يه داشته باشه کفايت نمي
                                                                                                                                        

 داشتن مخارج عائله غير واجب النفقه شرعي، شرط نيسهت مگهر    :آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني

 افتد. اينکه با ترک انفاق بر آنها خودش به حرج مي

عرفهاً يها    کهه  کسهاني  در استتاعت شرط است که انجام حج سبب اختالل در تأمين زندگي  آية اهلل زنجاني: 

شرعاً واجب النفقه او هستند، نباشد و الزم نيست مخارج آنها را بالفعل داشته باشد بلکه کافي اسهت کهه بتوانهد    

 بدو  آنکه به حرج بيفتد آ  را تأمين نمايد.

و عرفاً ملتزم به پرداخت نفقه آنها شده باشد؛ مثل خواهر و بهرادر، بايهد    :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

 نفقه آنها را هم داشته باشد.

ز فقر به اوسع اظهر اعتبار رجوع به کفايت است؛ به اين معنا که به سبب حج، از غنا به فقر يا ا آية اهلل بهجت:. 1

 از آ ، واقع نشود.

رجوع به کفايت به اين معني در استتاعت شرط است که حج، مستلزم اختالل در زندگي او  آية اهلل زنجاني:

 آمد زندگي کسي شود مستتيع نيست.حج باعث از دست داد  تنها محل درنباشد مثالً اگر 

هاي سفر حج، پها از بازگشهت آبرومندانهه زنهدگي      گذشته از داشتن هزينه گزار حجيعني  :آية اهلل سبحاني 

 .باشد نمي اگر پا از بازگشت با عسرت و سختي زندگي کند، چنين فردي مستتيع و کند

مضمو  و حتمهي باشهد. در صهورتي     مشقتاگر زندگي آنها با وجوهات، بر حسب عادت بدو   آية اهلل بهجت:. 5

 که داراي مقداري پول گردد که وافي به هزينه حج و مخارج عيال  باشد حج بر او واجب است.  

کسي که از وجوه شرعيه، ماننهد خمها و زکهات و امثهال اينهها       :عظام تبريزي، خويي، سيستانيآيات  

کهه  کند و بر حسب عادت مخارج  بدو  مشقت، مضمو  و حتمي باشهد، در صهورتي    زندگي خود را اداره مي

باشد، واجب  داراي مقداري پول گردد که وافي به هزينه حج و مخارج عيال  باشد، بعيد نيست حج بر او

و همچنين است کسي که شخص ديگر در تمام مدت زندگي او، مخارج  را متکفل باشد و همچنين کسي که 

 با قبل از آ  تفاوتي نکند.حج   اگر آنچه دارد در راه حج صر  کند زندگي بعد از

علهوم دينهي   ههاي   طالب علوم ديني اگر بعد از مراجعت از حج زندگي آنها با شهريه حوزه :اي آية اهلل خامنه

 شود، کافي است.   اداره يا تکميل مي

انجهام حهج، آنهها را     کهه  کسهاني  نياز به وجوه شرعيه، مانع استتاعت نيست؛ مگهر در مهورد    آية اهلل زنجاني: 

کند و اين امر، مناسب شأ  آنها نبوده يا وجوه شهرعيه بهه مقهدار کهافي در      مجبور به ارتزاق از وجوه شرعيه مي

  شد.اختيار آنها نبا
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 واجب نيست. حج ،هاي  لميه دارنه يه حاز حج نياز به شهر

عاعع]20[ شرط است در وجاب حج، استبا ت بهني و استبا ت از جهت باز بادن   

نهارد يا بار او حار    [ را]را  و استبا ت زماني، پس بر مريضي که قهرت رفتن به حج 

و بر کسي که را  براي او باز نيست ياا وقات تناگ     1و مشقت زياد دارد، واجب نيست
                                                                                                                                        

 شود در صورتي که داراي مقداري پهول گهردد    کسي که زندگي او با وجوه شرعيه اداره مي :آية اهلل سبحاني

 شهود و کفايهت از    که براي هزينه حج و مخارج عيال  تا زمها  مراجعهت کهافي باشهد، حهج بهر او واجهب مهي        

  .کند ميحجة االسالم 

 ه نحوي خود را واجد شرط استتاعت نمايد، ترک نشود.ولي رعايت احتياط به اينکه ب :آية اهلل صافي 

و همچنين اگر از طريق زکات يا خما و يا استعتا، امهور خهود را اداره کنهد، کهافي اسهت و       :آية اهلل فاضل 

همچنين کسي که آنچه دارد در راه حج خرج کند زندگي او قبل و بعد از حج تفاوتي نکنهد، حهج بهر او واجهب     

ود را داشته باشهند يها   شوند؛ چنانچه هزينه حج و مخارج خانواده خ شود و نيز بر طالب که با شهريه اداره مي مي

 کند. کفايت ميحجة االسالم به عنوا  روحاني مشرّ  شوند حج واجب است و از 

مثهل سههم سهادات و وجوههات شهرعيه و نهذورات اسهتفاده        خاصهي   افرادي که از وجوه :آية اهلل گلپايگاني 

ي کهه هزينهه حهج و    مردم هسهتند، در صهورت   توجهکنند؛ مانند طالّب و سادات و اشخاص ديگري که مورد  مي

 مخارج عياالت را تا بازگشت داشته باشند، بعيد نيست که حج بر آنا  واجب باشد.  

 شود. براي طالب و مانند آنها حج واجب مي آية اهلل مکارم: 

 .اظهربنا بر  کند، به نحو فوري در صورت يأس از خوب شد ، استنابه مي آية اهلل بهجت:. 1

حتياط بايد نايب بگيرد و وجوب آ  فوري اسهت مگهر اينکهه اطمينها  بهه تمکهن از       ابنا بر  :آية اهلل تبريزى 

 هاي بعد داشته باشد. مباشرت در سال

بر مريض يا شخصي که استتاعت مالي دارد ولي از تمکن از رفتن به حج نااميد است يا بهر او   آية اهلل خويي: 

 حرجي است واجب است نايب بگيرد و وجوب آ  فوري است.

  مراجعه شود. 53مسئله  ذيلبه  اهلل زنجاني: آية 

بگيرد و وجوب آ  فوري است و  نايببر مريض در صورت يأس از خوب شد ، واجب است  :آية اهلل سبحاني

کنهد و نيهاز بهه اعهاده حهج       خوب شد، حج نيابتي کفايت ميعنه  منوب  ، حالنايباگر پا از انجام حج توسط 

 .  )استتاعت بدني شرط مباشرت است نه شرط وجود  ندارد

بعد از آ  هم نداشته باشهد در ايهن فهرض     مشقتبدو  حرج و  حجاگر اميد به تمکن از  :آية اهلل سيستاني 

 ت.ايب واجب است و وجوب آ  فوري اسگرفتن ن

د خوب شد  نهدارد،  بد  استتاعت ندارد و اميصحت اگر از جهت مالي قدرت دارد و از جهت  :آية اهلل صافي

  .واجب است نايب بگيرد
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 تاانه به حج برسه نيز واجب نيست. واري که نمي ؛ بهاست

عاعع]20[  شااد  اگر با وجاد شرايط استبا ت، حج را ترک کرد، حج بر او مستقر مي  

 1تاانه به حج برود. و بايه بعهًا به هر نحا که مي

عاعع]20[ ديگاري از وارف او کفايات     حاج مستبيع بايه خادش باه حاج بارود و      

2شاد. د مريض يا پير، به شرحي که بعهًا بيان ميکنه، مگر در مار نمي
 

ـ  ]44[ ناياب   تاانه از ورف ديگري براي حج کسي که خادش مستبيع است نمي م 

 3باول است. آورد به جا يا استحبابي آورد، و اگر حج نيابي به جا شاد يا حج استحبابي

                                                                                                                                        

 بد  استتاعت ندارد و اميد خهوب شهد    صحت اگر از جهت مالي قدرت دارد و از جهت  :آية اهلل گلپايگاني

ندارد، واجب است نايب بگيرد در صورتي که حج بر او مستقر شده، و اگر حج بر او مسهتقر نشهده باشهد، نايهب     

 اگرچه اميد به زوال عذر هم وجود داشته باشد.گرفتن متابق احتياط است، 

 .آورد ولو استتاعت شرعيه زايل شده باشد به جا هر وقت قدرت پيدا نمود، فوراً بايد آية اهلل بهجت:. 1

 مگر جاهل قاصر بوده باشد و در صورت استقرار هم اگر رفتن به حج حرجي شود واجب نيست. آية اهلل تبريزى: 

مگر غافل از وجوب حج بوده و در غفلت خود معذور باشد که در اين صورت حج بر او مسهتقر   آية اهلل خويي: 

 نيست و در صورت استقرار بايد به هر نحو که ممکن باشد حج برود مگر اينکه حرجي باشد.  

 د.مراجعه شو 3مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 

حرجي باشد، ولهي اگهر فعهالً     زا و باشد هرچند مشقتتتاعت در او جمع چنانچه شرايط اس :آية اهلل سبحاني

گونه حرجي است که از حالت استتاعت بدني خهارج اسهت، بايهد     يا آ  استتاعت بدني ندارد مثالً مريض است و

 نايب بگيرد.
مگر اينکه جاهل به حصول استتاعت يا غافل از آ  باشد، يا جاهل به وجوب حج يا غافل  :آية اهلل سيستاني 

 باشد، و در اين جهل و غفلت معذور باشد.از آ  

چنانچه تا پايا  اعمالل حج، شرايط استتاعت باقي باشد، در اين صورت بايد حج را انجام دههد   :آية اهلل فاضل 

مگر اينکه انجام حج حرجي باشد، که در اين فرض از خودش ساقط است، و در اين صورت بايد از ترکه او ه ولهو   

 رد، يا شخصي تبرعاً حج او را انجام دهد.از ميقات ه نايب بگي

 گذشت. 53مسئله  ذيلبه شرحي که در  آية اهلل زنجاني:. 5

مگر اينکه بيماري داشته باشد که از بهبودي آ  مايوس باشد و يا ناقص العضوي کهه انجهام اعمهال     آية اهلل سبحاني:

 زا و حرجي باشد. غير ممکن يا مشقتجام حج براي او و مناسک براي او حرجي باشد و يا پير باشد که ان

 د. شو عنه بري مي صحيح و ذمه منوب نايب،  حج آية اهلل بهجت:. 3
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ـ  ]45[ بايه از ترکاه او  نياورد تا فات شه،  به جا کسي که حج بر او مستقر شه و م 

تااننه در  کنه و تا حج او را نههنه، ورثه نمي برايش حج بههنه و حج ميقاتي کفايت مي

و  زم است در همان ساِل فات، حج را ادا نمايناه و تاأخير از آن    1ترکه تصرف نماينه
                                                                                                                                        

 شود ولي در فرضي  ميعنه بري  ذمه منوب آورد، حج  صحيح است و  به جا اگر حج نيابي :آية اهلل تبريزى

المثهل را   اجرة  است و نايهب اسهتحقاق    که واقعاً بر او حج واجب بوده ولو نسبت به آ  جاهل باشد، اجاره باطل

المسمّي باشد و اگر حج استحبابي براي خودش انجام دهد، در صورت علم به اسهتتاعتِ   اجرةدارد مگر بيشتر از 

 خود و عدم صهحت حهج اسهتحبابي، حهج او باطهل اسهت و در غيهر ايهن صهورت حجه  صهحيح و مجهزي از             

 باشد. ميحجة االسالم 

 او صحيح باشد. خبر باشد، بعيد نيست که حج نيابي خود بي اما اگر نايب از واجب بود  حج بر اي: آية اهلل خامنه 

در صورت تنجّزل وجوب حج بر نايب اجاره باطل است، مگر اينکه اجاره متلق باشد کهه بتوانهد    آية اهلل خويي: 

 اجرة  اجهاره، اجيهر مسهتحق    را و در فرض بتهال   عنه  منوب  آورد و بعد از آ  حج به جا اول براي خودش حج

 خهودش  بهراي  اسهتحبابي  حهج  مسهتتيع،  اگر و باشد المسمّي اجة المثل بيشتر از   اجة  اينکه مگر است المثل

 باشد. االسالم نمي حجةت ولي مجزي از اس صحيح حج  گرچه است، مستتيع داند مي اينکه با دهد، انجام

االسالم خود در امسال  حجةآورد باطل است مگر در صورتي که انجام  به جا و اگر حج نيابي آية اهلل زنجاني: 

 .آورده باطل است به جا گذشت و اگر حج استحبابي 33مسئله  ذيلبر او واجب نباشد به تفصيلي که در 

نيست در هما  سال نيابت بپذيرد و اگر حهج نيهابي    زکسي که خودش مستتيع است جائ آية اهلل سبحاني: 

فهارز  عنهه   منهوب   شود، ولي در صورت جهل به استتاعت ذمهه  فارز نميعنه  منوب  طل است و ذمهانجام داد با

 شده و در مورد اجرت با مستأجر مصالحه کند.

واجب است و متوجه است، جايز نيست در همها  سهال    حجاش مشغول به  ذمهکسي که  آية اهلل سيستاني:

باطهل اسهت و    شود، اما اجهاره  فارز ميعنه  ذمه منوب است و  نيابي انجام داد صحيح حجنيابت بپذيرد ولي اگر 

شهود   االسهالم محسهوب مهي    حجةة اجرت المثل است و قصد حج استحبابي براي خودش اثري ندارد و  مستحق

 مگر قصدش به نحوي باشد که به قصد قربت خلل ايجاد کند.

 در صحت آ  اشکال است و احتياط ترک نشود، عالم باشد و يا جاهل.  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 حج او صحيح است هرچند معصيت کرده است. آية اهلل فاضل: 

 شود. حج نيابتي او صحيح است، هرچند گناه کرده است و حج استحبابي او حج محسوب مي آية اهلل مکارم: 

توانند در ترکه تصر  کنند در صورتي که قصهد اسهتيجار    ميورثه پي  از استيجار براي حج،  آية اهلل بهجت:. 1

 داشته باشند.

االسالم بر او بوده، ورثه پي  از استيجار براي حهج   حجةکسي که مرده و  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

ي اگهر ترکهه   احتيهاط، بله  بنا بر  توانند در ترکه تصر  کنند، خواه هزينه حج برابر ترکه باشد يا کمتر از آ ، نمي

  توانند تصر  کنند. خيلي زياد باشد و ورثه ملتزم به اداي حج شوند، مي
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جار ممکن نباشه مگر از بله،  زم اسات از بلاه   در آن سال استي چنانچه، و 1جايز نيست

، و همچنين اگر در آن سال از ميقات نتااننه 2شاد بگيرنه و از اال ترکه خار  مي اجير

، 3اجير بگيرنه مگر به زيادتر از ُاجرت متعارف،  زم است اجير بگيرنه و تأخير نينهازنه
                                                                                                                                        

 :د.جار حج فوت شود يا به تأخير افتد با تصر  در ترکه استينالبته اين در صورتي است که بترس آية اهلل زنجاني 

ي در ميهرا   بهه طهور  او به حهج مشهغول اسهت؛     ذمهبراي ورثه جايز نيست تا زماني که  آية اهلل سيستاني:

 نمايند که منافي با قضاي حج ميت از ميرا  باشد.  تصر  

احتياط واجب بنا بر  حتي در صورتي که ترکه بي  از مخارج حج باشد، آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 تصرّ  در اموال ميت جايز نيست.  

 نکنند.تصر  بلي اگر ترکه بيشتر از مخارج حج باشد بهتر است  آية اهلل فاضل: 

 است. مگر اينکه بناي قتعي بر اداي حج داشته باشد، در اين صورت تصر  جايز آية اهلل مکارم: 

هزينهه حهج    کافي اسهت در ايهن مهورد بهه     را از ترکه قبل از تقسيم بردارند و هزينه حج او آية اهلل سبحاني:. 1

کنند مگر اينکه وصيت به حج بلدي کرده باشد و بر ورثه او الزم است که در همها  سهال نخسهت     ميقاتي اکتفا

 هزينه مازاد بر حج نيابي را از ثلث ترکه ميت بردارند. براي او حج نيابي بگيرند و

او اقدام نمايند، هرچند با استيجار از ترکه، و  ذمهاحوط اين است که فوراً براي فارز شد   آية اهلل سيستاني: 

نشد، به احتياط واجب بايد از بلد اسهتيجار کننهد و تهأخير نيندازنهد      ميسراگر در هما  سال استيجار از ميقات 

شود، ولي در اين صورت مازاد بر اجرت حج از ميقات را، از سههم   مي ميسرهرچند بدانند در سال بعد، از ميقات 

 به حساب نياورند.صغار ورثه 

از ثلث پرداخت شود، و در اين صورت عمل بهه   حجمگر آنکه وصيت کرده باشد که مخارج  اي: آية اهلل خامنه. 5

آ ، بر وصاياي مستحب اولويت دارد و اگر ثلث مهال  بهراي انجهام آ  کهافي نباشهد، کمبهود آ  از اصهل مهال         

 شود. برداشت مي

مگر اينکه وصيت کند از ثلث خارج شود و ثلث کافي باشد و اگر کافي  ي:آية اهلل سيستان ،زنجانيآية اهلل  

 نباشد از ساير ترکه بايد تکميل شود.

مگر آنکه وصيت کرده باشد که براي او حج بلدي بگيرند که در اين صورت هزينه مازاد بهر   :آية اهلل سبحاني 

 حج ميقاتي را از ثلث ميت بپردازند.

 که وصيت کند از ثلث خارج شود.مگر اين آية اهلل مکارم: 

احتيهاط زايهد را   بنها بهر    دين مقدم است حتي بر وصيت ولي در زايد بايد با اجازه ورثه باشد و آية اهلل بهجت:. 3

 بين غير صغار تقسيم نمايند.

در هر صورت مازاد بر حج ميقاتي را از ثلث بدهند مگر اينکه ورثهه راضهي نشهوند از اصهل      آية اهلل سبحاني: 

 داده شود.

 بر احتياط واجب، ولي مازاد بر اجرتِ متعار  را از سهم صغار ورثه به حساب نياورند. بنا آية اهلل سيستاني: 
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بلي اگر  1و اگر واي يا وارث اهمال کننه و تأخير بينهازنه و ترکه از بين برود ضامننه،

 استبا ت متفرقهمسائل  مسائل متفرقه استبا ت شاد. باشه، بر وارث، حج او واجب نمي ميت ترکه نهاشته

 مسائل متفرقه الستطاعت

اگر زني شاهرش از دنيا برود و در حيات شاهرش استبا ت مالي نهاشته م ـ    ]46[

باشه و بعه از مردن او، از ارث شاهر، استبا ت مالي پيها کناه ولاي از جهات مارض     

برود، در اارتي که مرض او به نحاي است که قهرت بر رفتن باه حاج    نتاانه به حج

و همچنين اگار بعاه از ماردِن شااهر،      2نهارد، مستبيع نشه  و حج بر او واجب نيست

شغل يا زرا ت يا انعتي که بتاانه بعه از برگشتن از حاج، زناهگي خااد را ادار  کناه     

، باراي رفاتن باه حاج و برگشاتن      ارثي که برد  هرچنهشاد،  نهاشته باشه، مستبيع نمي

3کافي باشه.
 

ـ  ]47[ وافي براي مخار  حاج هسات و آن را از شااهر خااد     اش  زني که مهريه م 

، اگر شاهرش تمکن از اداي آن را نهارد، زن حا مبالبه ناهارد و مساتبيع   ولبکار است

ر نهارد، باا فارض اينکاه شااه    اي  نيست و اگر تمکن دارد و مبالبه آن براي زن مفسه 

،  زم است زن مهريه را مبالبه کنه و به حج بارود  4دهه نفقه و مخار  زنهگي زن را مي

و واالق منجار    5و چنانچه براي او مفسه  دارد؛ مثل اينکه ممکن است مبالبه، به نازاع 
                                                           

و اگر کسي که ترکه در اختيار اوست اهمال کند و ترکه از بين بهرود ضهامن اسهت، هرچنهد      آية اهلل زنجاني:. 1

 وصي يا وار  نباشد...

 گذشت. 41اين مسئله، در ذيل مسئله  درآيات عظام تفضيل نظر . 5

 گذشته نايب بگيرد. 53مسئله  ذيلبايد طبق تفصيلي که در  آية اهلل زنجاني: 

 گذشت. 44. حکم رجوع به کفايت، در مسئله 3

آورد بايهد   بهه جها   تواند حهج  مستتيع است و بايد به حج برود و اگر بدو  متالبه مهريه نمي آية اهلل زنجاني:. 4

 متالبه نمايد و به حج برود.مهريه را 

در صورتي که متالبه مهر از شوهر ناراحتي و يا مشکالتي در زندگي ايجاد نکند وي مسهتتيع   آية اهلل بهجت:. 2

است و متالبه مهر منعي ندارد بلکه الزم است، ولي اگر موجب دردسر و ناراحتي براي وي شود و يا مراجعه بهه  

  البه الزم نيست.حاکم باعث منقصت شأ  او گردد مت
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 شاد که براي زن مفسه  دارد، مستبيع نشه  است.

ـ  ]48[ و  شاد نمي مستبيع؛ مثل سهم امام و سهم سادات، شخ  با وجا  شر يه م 

1کنه. نمي لسامجة االَحاگر به مکه برود، کفايت از 
 

ـ  ]49[ قيمتي دارد و در اارتي کاه آن را بفروشاه و منازل     اگر کسي منزل گران م 

رود، چنانچه منزلي که دارد زاياه بار   تر بخرد و با تفاوت قيمت آن بتاانه به حج ب ارزان

و اگر زاياه بار    2او نباشه  زم نيست آن را بفروشه و با اين فرض مستبيع نيست شئان

                                                                                                                                        

 :بيفتهد،   مشهقت اش به حرج و  هايي شود که ز  در زندگي اگر متالبه مهريه موجب ناراحتي آية اهلل تبريزى

 حج بر او واجب نيست.

 يعني متالبه بر او حرجي يا در آ  خو  ضرر باشد. حج بر او واجب نيست. آية اهلل خويي، آية اهلل سبحاني: 

شهود مسهتتيع    و همچنين در صورتي که متالبه مهريه، موجب حرج يها آبروريهزي ز  مهي    آية اهلل زنجاني: 

 . نيست...

  اگر به حدي باشد که براي ز  تحمّل  مشکل باشد. آية اهلل سيستاني: 

طالق باعث عدم وجوب حج نيست. بله اگر صر  مهريه در حج موجهب شهود کهه     مجرد آية اهلل گلپايگاني:

 زندگي او مختلّ شود حج بر او واجب نيست.

 حتي اگر منجرّ به طالق نشود ولي مشکالت مهمّي در زندگي او حاصل گردد حج الزم نيست. آية اهلل مکارم: 

آورد، در اختيهار دارد   بهه جها   واند بها آ  حهج  کسي که مالي را که بت آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني:. 1

 است. هرچند ملک او نباشد ولي تصرف  در آ  جايز باشد با تحقق ساير شرايط مستتيع

افرادي که سهم امام و سهم سادات از ديگرا  نزد آنها هسهت، بايهد ايهن نهوع امهوال را بهه        آية اهلل سبحاني: 

اگر تملک او يا تصر  او در وجوه شرعيه  با آنها تامين کنند ولي توانند هزينه حج را مصر  خود برسانند و نمي

الشهرايط سههمي را در اختيهار او قهرار داده باشهد بها         به وجه صحيح صورت گرفته باشد مثل اينکه فقيه جهامع 

 کند. کفايت ميحجة االسالم شود و حج او از  ر شرايط، مستتيع مييتحقق سا

بهه او داده   شهريه يا از روي استحقاق و خدمات ديني از طريق حهاکم شهرع   چنانچه به عنوا  آية اهلل فاضل: 

 آورد. به جاحجة االسالم شود و اگر به مقدار حج باشد مستتيع است و بايد  شده، مالک مي

 هرگاه در شأ  او باشد مانعي ندارد و حج او صحيح است. آية اهلل مکارم: 

 گذشت. 44در ذيل مسئله  آيات عظامنظريه ساير  

 .اگر استبدال ضرري يا حرجي باشد الزم نيست آية اهلل بهجت:. 5

و ابزار کار و مانند آ  را کسي که ضروريات زندگي از قبيل مسکن، لوازم خانه، وسيله نقليه  اي: آية اهلل خامنه 

  اش، مقدار زائد را صر  مخارج تواند با فروش آنها و خريد مايحتاج زندگي بيشتر از شأ  خود دارد، اگر مي
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 ، با وجاد ساير شرايط، مستبيع است.1او باشه شئان

عاعع]21[ کسي که از را  کسب يا غير کسب مخار  رفتن و برگشتن حاج را دارد و    

ثال منبار و   ؛ مبعه از برگشتن از حج، مقهاري از مؤونه زنهگي خاد را از درآماه کساب  

کنه، اگر در را  ادار  زنهگي بعاه   اي که از وجا  شر يه است تأمين مي بقيه را از شهريه

2از مراجعت از حج، نياز به شهريه داشته باشه مستبيع نيست.
 

عاعع]20[ در  3اگر کسي زمين يا چيز ديگري را بفروشه که منزل مسکاني تهيه کناه،   

دست آورد ، باراي   پالي که به هرچنه ،شاد ياارت نياز به منزل مسکاني مستبيع نم

 مخار  حج کافي باشه.

                                                                                                                                        

 و يها مکمّهل    حهج شود، و مقدار مازاد به اندازه مخهارج   حج کند و اين کار موجب حرج و وهن و منقصت او نمي

 آ  است، بايد اين کار را انجام دهد و مستتيع است.

 واجب است. اگر فروش خانه سبب حرج و مشقت او نيست حج بر او آية اهلل خويي، آية اهلل سيستاني: 

تر مستلزم حرج و هتک حيثيت او نباشد، مسهتتيع اسهت    چنانچه تبديل آ  به منزل ارزا  آية اهلل زنجاني: 

 او نباشد. شئو هرچند منزل کنوني، زائد بر 
ولي بهتر است اين کهار را  اگر به حسب شأ  او مورد نياز او باشد الزم نيست آ  را بفروشد  آية اهلل سبحاني: 

توانهد بهه حهج     انجام دهد و با تفاوت قيمت به حج برود، البته چنانچه اقدام به فروش کرد و با تفاوت قيمت مهي 

 پول به حج برود. باقيماندهبرود و هم خانه مناسب شأ  خود تهيه کند، در اين صورت بايد با 

مگر اينکه اقدام به فروش کند  ،شود وخته حج بر او واجب نميبهتر است بفروشد، ولي تا نفر آية اهلل سبحاني: .1

 پول به حج برود. باقيماندهسپا با  خانه مناسب شأ  تهيه نمايد و و

 بيا  شد. 44در ذيل مسئله  آيات عظامنظر تفصيل . 5
دارد قسمتي را که از طريق حقوق شرعي مانند زکات، سهم امام، سهم سهادات در اختيهار    :آية اهلل سبحاني

شود و اگر حج بهرود   اگر تصر  و تملک  به وجه صحيح صورت گرفته باشد، با تحقق ساير شرايط مستتيع مي

 کند. کفايت ميحجة االسالم از 

در صورتي که صر  آ  پول در راه حج سبب ناراحتي و مشقت در  آيات عظام بهجت، خويي، سيستاني:. 3

 شود. نانچه سبب ناراحتي نشود واجب ميشود، و چ زندگي وي شود، حج بر او واجب نمي

در صورتي که منزل شخصي جزء نيازهاي ضروري او باشهد و يها مالکيهت آ  بها موقعيهت       اي: آية اهلل خامنه 

 .شود هرچند به مقدار مخارج حج و يا مکمّل آ  باشد عرفي او مناسب است، با گرفتن پول زمين مستتيع نمي

فتن به حج مستلزم آ  باشد که در تهيه منهزل مسهکوني مهورد نيهازش بهه      در صورتي که ر آية اهلل زنجاني: 

 حرج يا هتک حيثيت بيفتد، مستتيع نيست.

 و قصد تهيه آ  را داشته باشد. آية اهلل مکارم: 
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هاي قبل مستبيع باد  و فعاًل مسافرت باا هااپيماا، باه     اگر شخصي از سال  عاعع]20[

براي او مقهور نباشه و غير از هااپيماا وسايله ديگاري باراي او فاراهم      جهت کسالت، 

و بايه در وقت تمکن به حج برود و اگر متمکن نشاه تاا    1تاانه نايب بگيرد نباشه، نمي

هاي قبل استبا ت نهاشاته،   براي او حج بههنه و اگر از سالاش  فات شه، بايه از ترکه

2در فرض مزبار مستبيع نشه  است.
 

عاعع]20[ تاانه مخاار  خاايش را متکفال شااد و مخاار        هرگا  زني با کسب مي  

او به حج، شااهرش باراي مخاار  باه زحمات       نيز دارد و در اارت رفتن حجش را
                                                           

در صورت استقرار حج، با فرض يأس از زوال عذر، واجب است اسهتنابه نمايهد و بها اميهد زوال      آية اهلل بهجت:. 1

عذر، احوط جمع بين استنابه فوري و لوازم مناسهب بها احتيهاط در آ  اسهت، و بها زوال عهذر احهوط اعهاده بها          

تمرار عهذر تها وقهت    مباشرت است و با تبديل اميد زوال عذر به يأس از آ  احوط تجديد استنابه اسهت و بها اسه   

وفات، احوط براي غير مأيوس قضاي از او با تکرار استنابه است. و اما در صورت عدم استقرار حج، پا بها فهرض   

يأس از زوال عذر، اظهر وجوب فوري استنابه است و با اميد زوال عهذر، احتيهاط مسهتحب ايهن اسهت کهه فهوراً        

 د.ر بقيه بر هما  نحو است که ذکر شنمايد و احتياط د استنابه کند که با زوال عذر اعاده با مباشرت مي

احتياط واجهب اسهت کهه بهراي خهود      بنا بر  اگر اطمينا  به تمکن از مباشرت نداشته باشد، آية اهلل تبريزى:

بنها   شود بايد نايب بگيرد و همچنين در فرض بعهدي بايهد   داند متمکن از مباشرت نمي نايب بگيرد و چنانچه مي

 فوري است. حجاحتياط نايب بگيرد و وجوب نايب گرفتن مانند وجوب بر 

کسي که حج بر او مستقر شده، اگر بر اثر پيري يا بيماري قدرت رفتن به حج را ندارد و يا  اي: آية اهلل خامنه 

 را ه هرچنهد در   مشهقت دارد و اميدي به بهبودي و قدرت پيدا کرد  بر اداي حج بهدو    مشقتبراي او حرج و 

هاي آينده ه نداشته باشد، واجب است نايب بگيرد. ولي کسي که حج بهر او مسهتقر نشهده، واجهب نيسهت        سال

 نايب بگيرد.

اگر اميد به تمکن از مباشرت نداشته باشد، واجب است که براي  آيات عظام خويي، سبحاني، سيستاني: 

 خود نايب بگيرد.

 براي انجام حج در اولين سال نايب بگيرد واالّ بايد خهودش حهج   اگر اميد بهبودي ندارد بايد آية اهلل زنجاني: 

تواند حج را تا خوب شد  به تأخير بيندازد و در هر حال اگر انجهام   آورد ولي فوريت آ  ساقط است و مي به جا

شهود و همچنهين    نداد تا فوت شد بايد براي او حج بدهند و اگر وصيت نکرده باشد از اصل ترکه او برداشته مهي 

 هاي قبل استتاعت نداشته است. است حکم کسي که از سال

 نايب بگيرد.بايد اگر اميد بهبودي نداشته باشد  آية اهلل مکارم: 

 استتاعت گذشت. 41. تفصيل اين مسئله در ذيل مسئله 5
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مستبيع است و بايه  1براي زن نباشه افته، اگر به زحمت افتادن شاهر، ماجب حر  مي

 شاد. به حج برود و به زحمت افتادن شاهر مانع استبا ت زن نمي

ـ  ]54[ کسي که در محل خادش مستبيع نيست، واجاب نيسات باه حاج بارود،       م 

را داشته باشه، ولي اگر رفات و وقتاي باه ميقاات رسايه       استبا ت حج ميقاتي هرچنه

 شااد و کفايات از    استبا ت حج از آنجا را با همه شارايط ديگار داشات مساتبيع ماي     

 کنه. مي لسامجة االَح

ـ  ]55[ کسي که بعه از استبا ت مالي بهون تأخير، سعي در رفتن به حج داشته و  م 

اابت نکارد  نتاانساته باه    قر ه به نامش اکشي شرکت نماد  و از جهت اينکه  در قر ه

ولي اگار مساامحه کارد و تاأخير      ،2مستبيع نشه  و حج بر او واجب نيست، حج برود

 هرچناه ج بر او مستقر شه  اسات  کشي شرک کرد، ح هاي بعه در قر ه نماد و در سال

3قر ه به نام او ااابت نکنه.
 

                                                           

  موجب حرج يا آبروريزي براي ز  نباشد... آية اهلل زنجاني:. 1

افتد بايد به حهج بهرود و بهه     هرش از نظر هزينه زندگي به زحمت مياگر به حج برود و شو :آية اهلل سبحاني

 شود.   زحمت افتاد  شوهر مانع از حج نمي

 به حدي که تحمّل  براي او مشکل باشد. آية اهلل سيستاني: 

 به نحوي که زندگي او مختلّ شود. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 در صورتي که از رفتن به حج به صورت آزاد متمکن نباشد. آية اهلل تبريزى:. 5

نويسي و پرداخت مبلغهي در ايهن    هاي بعد از آ  منوط به نام ولي اگر رفتن به حج در سال اي: آية اهلل خامنه 

 احتياط واجب بايد به اين کار اقدام کند.بنا بر  سال باشد،

راه حج را بر خود باز کند بايد در اولين سال ممکن خهودش  چنانچه احتمال بدهد که بتواند  آية اهلل زنجاني: 

 آورد و هرگاه از بازشد  راه حج نااميد شد بايد نايب بگيرد. به جا حج

نويسهي بهه روش مهذکور و در نوبهت مانهد  باشهد، بايهد         اگر راه معمول تشر  به حج، نام آية اهلل سبحاني: 

 يست. عدم اصابت قرعه رافع استتاعت ن نام کند و ثبت
 کشي باشد. در صورتي که راهِ مشروع، منحصر به شرکت در قرعه آية اهلل مکارم: 

مشروط بر اينکه متمئن بوده که در مرحله قبل  يات عظام تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني، مکارم:آ. 3

  کرده. قرعه به نام  اصابت مي
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ـ  ]56[ همان ساال اساتبا ت ماالي     کسي که براي حج نيابتي اجير شه  و بعه در م 

 1آورد به جاا  پيها کرد ؛ چنانچه براي حج در آن سال اجير شه  باشه، بايه حج نيابتي را

 و اگر استبا ت او باقي مانه، حج خادش را در سال بعه انجام دهه.

ـ  ]57[ حج يعني شااال و  های  ما در حصال استبا ت فرقي نيست بين اينکه در  م 

مال پيها کنه يا قبل از آن، بنابراين اگر استبا ت مالي پياها شااد و    حجه ذيقعه  و  ذي

خاد را از استبا ت خاار  کناه،    تاانه جاد باشه نمياستبا ت بهني و ساير شرايط ما

2هاي حج. حتي در اوائل سال و قبل از ما 
 

                                                                                                                                        

 :کشهي اصهالً    نهام بهراي قرعهه    و در صورتي که تأخير او از روي مسامحه نبوده ه مثالً از ثبهت   آية اهلل زنجاني

بهه   توانست حهج  خواست مي اطالع نداشته است ه حج بر او مستقر نشده است، مگر آنکه معلوم گردد که اگر مي 

 آورد. جا

کرد، حج بر او مسهتقر   و اصابت مينام، قرعه به نام ا دانست در هما  سال ثبت چنانچه مي آية اهلل سيستاني:

کهرد، در فرضهي کهه احتمهال عهروضل مهانع        هاي بعد، قرعه به نام او اصابت مهي  دانست سال است و چنانچه مي

احتيهاط واجهب، الزم بهود    بنها بهر    داد، کهرد، نمهي   ديگري، از انجام حج را در سالي که قرعه به نام او اصابت مي

 شود. احتياط واجب حج بر او مستقر ميبنا بر  نام نکرده، نام کند و در اين فرض که ثبت ثبت

اگر استتاعت به سبب اجير شد  براي حج نيهابتي پيهدا    آيات عظام تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني:. 1

شهود و بايهد حهج     کرد، متابق متن عمل کند، ولي اگر از راه ديگر استتاعت پيدا کرد کشف از بتال  اجاره مي

  آورد. به جا خود را

 کسي که استتاعت مالي ندارد، اگر بهراي نيابهت از ديگهري اجيهر شهود و سهپا بعهد از         اي: آية اهلل خامنه

 را بهراي خهود انجهام دههد و      حهج عقد اجاره به واسته مالي غير از مال االجاره مستتيع شود، بايد در آ  سهال  

 غيهر ايهن صهورت، بايهد حهج اسهتيجاري را در        اگر عقد اجاره او براي همين سال بوده، اجاره باطل اسهت، و در 

 آورد. به جا سال بعد

 آ  عمل نمايد. ذيلو  33بايد متابق مسئله  آية اهلل زنجاني: 

آورد يا اسهتتاعت او بهه    به جا تواند براي خود اگر وثوق داشته باشد که در سال آينده مي آية اهلل سيستاني: 

به مقتضاي آ  عمل نمايد. و اگر وثوق ندارد و استتاعت او بهه غيهر   مال االجاره باشد، پا اجاره صحيح است و 

 مال االجاره، است در اين صورت اجاره باطل است و بايد براي خودش حج نمايد.

 گذشت. 54و  53در ذيل مسئله  آيات عظام. نظر 5
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ـ  ]58[ شاانه، اگار سااير شارايط اساتبا ت را       ها که وارد جه  مي خهمه کاروان م 

، ماثاًل کاار و   از قبيل داشتن وسايل زنهگي بالفعل يا بالقا  و رجااع باه کفايات    دارنه؛

تااننه پس از مراجعات اداماه زناهگي مناساب خااد را       انعت و غير آن، که با آنها مي

آورنه و کفايت از حج واجاب آناان    به جا لسامجة االَحو بايه  1بههنه، مستبيع هستنه

ارنه باه مجارد امکاان حاج، باراي آناان اساتبا ت        ساير شرايط را نه کنه و چنانچه مي

حاال نشه  است و حج آنان استحبابي است و چنانچه بعهًا استبا ت پيها کردنه، بايه 

آورنه و حکم روحاني کاروان نيز همين اسات لايکن اگار بعاه از      به جا حج واجب را

2شانه. مراجعت از مکه نياز به شهريه حاز  دارنه مستبيع نمي
 

ـ  ]59[ و در ميقاات  اناه   پزشکان يا کسان ديگري که با مأماريت به ميقاات آماه    م 

کاه   هرچناه  ،3آورناه  به جاا  لسامجة االح جامع شرايط استبا ت هستنه، واجب است

  زم است مأماريت خاد را نيز انجام دهنه.
                                                           

 .اگر حج موجب تفاوت در زندگي آنا  نباشد وجوب آ  بعيد نيست آية اهلل خويي: .1

کارگزارا  حج بعد از قبول مأموريت چنانچه تشر  به حج، زندگي آنها را مختل نکنهد و بها    اهلل زنجاني:آية 

 مأموريت آنها منافات نداشته باشد، با داشتن ساير شرايط مستتيع هستند.

ر، شود مانند طبيب کاروا ، خدمه، مدي کساني که حج بر آنها در برابر خدمتشا  عرضه مي آية اهلل سبحاني: 

 کند. هرچند قبول بر آنها واجب نيست. کفايت ميحجة االسالم روحاني و ساير عوامل، حج چنين افرادي از 

 گذشت. 44در ذيل مسئله  آيات عظام. نظر 5

 رونهد،   در تمهام مهواردي کهه افهراد بهه عنهوا  خدمهه يها روحهاني يها غيهر آ  بهه حهج مهي               آية اهلل مکوارم:  

 و تههأمين زنهدگي آنههها  حجةةة االسةالم  همها  مههدت تهأمين باشههد حجشها      چنانچهه زنههدگي خهانواده آنههها در  

 در بازگشت شرط نيست.

اي باشهد کهه    هگونه  آورند، مگر آنکه مأموريهت بهه   به جاحجة االسالم بايد  آية اهلل زنجاني: بهجت، ية اهللآ. 3

 ف عمل کنند.ينتوانند به وظا

  اند نباشد. حم با خدماتي که براي آ  اجير شدهبه شرط آنکه اداي مناسک حج مزا اي: آية اهلل خامنه 

تمتع باشد، يا عمل به مأموريت مهانع   حجمگر اينکه مأموريت آنها مشروط به عدم احرام براي  آية اهلل فاضل: 

از انجام اعمال حج باشد که در اين دو صورت حج واجب نيست، بلي اگهر مخالفهت کردنهد و حهج انجهام دادنهد       

 کند. ميحجة االسالم اند ولي حج آنها صحيح است و کفايت از  هرچند مرتکب معصيت شده
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 الستفتائات الستطاعت
 استفتائات استبا ت

ـ  ]66[ کسي در مهينه مريض شه  )سکته کرد ( و فعااًل در بيمارساتان اسات و     س 

تا دو هفته استراحت کنه، آيا بعه از مهت استراحت در ااارتي   که بايهانه  دکترها گفته

که حمل او براي انجام دادن ا مال مشکل باشه، اگار او را باه مکاه ببرناه وظيفاه ايان       

 شخ  چيست؟

ـ   ست و قهرت ا ماال، حتاي باه نحاا اضابراري را      اگر سال اول استبا ت او ا ج 

ولي براي دخال مکه باياه مرحارم   ، 1نهارد، از استبا ت افتاد  و حج بر او واجب نيست

شاد، و چنانچاه   شاد و با انجام ا مال  مر  مفرد  ولا اضبراري آن، از احرام خار  مي

اب شاهن باشاه   سال اول استبا ت او نباشه و حج بر او مستقر شه ، اگر مأياآ از خ

 بايه نايب بگيرد که بارايش  مار  و حاج تمتاع انجاام دهاه و خاادش باراي دخاال          

 آورد، و چنانچاه باراي    باه جاا   شاه وااري کاه ذکار     مکه مرحرم شاد و  مر  مفرد  به

                                                           

  .25ابه در مسئله گذشت حکم استن آية اهلل بهجت:. 1

احتياط بايد نايب بگيرد و وجوب آ  فوري اسهت مگهر اينکهه اطمينها  بهه تمکهن از       بنا بر  آية اهلل تبريزى: 

  هاي بعد داشته باشد. مباشرت در سال

اگر توانايي مباشرت اعمال حج را نهدارد ولهو بهه اينکهه بهراي بعهض اعمهال نايهب بگيهرد، از           آية اهلل خويي:

 مشهقت گاه توانايي مباشرت اعمال حج را نهدارد و يها     تمند است و ديگر هيچاستتاعت افتاده است. ولي اگر ثرو

 دارد، بايد براي حج نايب بگيرد و وجوب نايب گرفتن، مانند وجوب حج، فوري است.

 عمل نمايد. 64مسئله  ذيلاي ندارد و بايد متابق  در صورت حرج يا ضرر شديد فعالً وظيفه آية اهلل زنجاني: 

اگر تمکن مالي براي استنابه ندارد از استتاعت خارج شده ليکن اگر مهتمکن اسهت واميهد     ني:آية اهلل سبحا 

 بهبودي او نيست بايد استنابه کند.

تواند بگيهرد، از اسهتتاعت افتهاده     اگر توانايي مباشرت اعمال حج را ندارد و نايب هم نمي آية اهلل سيستاني: 

اسهت و اميهد بهه     مشهقت شرت اعمال حج را نهدارد يها دشهوار و بها     است ولي اگر تمکن مالي دارد و توانايي مبا

 بهبودي ندارد بايد نايب بگيرد.

 اظهر بايد نايب بگيرد.بنا بر  اگر ثروتمند باشد و مباشرت اعمال را نتواند بکند، :آية اهلل صافي 

 احتياط بايد نايب بگيرد.بنا بر  اگر ثروتمند باشد و مباشرت اعمال را نتواند بکند، :آية اهلل گلپايگاني 
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اين شخ  انجام ا مال حج تمتع ممکن باشه، ولا به نحا اضبرار و انجاام اضابراري   

 تاانه ولا باا کماک گارفتن     ا مال،  زم است مرحرم شاد و هر مقهار از ا مال را که مي

 تااناه، ناياب بگيارد ولاي در وقاافين،       از ديگري انجام دهه، و هار مقاهار را کاه نماي    

 فتن نايب کافي نيست.گر

هاي قبل انجاام داد ، ااحيح    دهه حجي که در سال کسي که احتمال مي ـس    ]61[

نباد  يا مستبيع نباد  است و فعاًل شرايط استبا ت را دارد و بخااهه احتياط کنه، حج 

 آورد؟ به جا را به چه نيتي

ـ   و  1باه او را کناه   في الذمه؛ يعني قصه امتثال مبلِا امِر متاجاه  تاانه قصه ما مي ج 

 احتياوًا نمايه. االلسام َحجةقصه تاانه  مي

ـ  ]62[ تااناه آن را باه    شخصي که حج واجب خاد را انجام داد  است آياا ماي   س 

 الذمه ا اد  کنه؟ في قصه ما

ولي ا اد  حج کفايت از اجزاء ا در ااارت ااّحت حاج ساابا و       2مانع نهاردج ـ  

 کنه و بايه خاد آن جزء تهارک شاد. ببالن اجزاء ا نمي

ـ  ]63[ کسي که با وجاد تقليه احيح، قباًل به حج مشرف شه و چان رجاع به  س 

آورد   به جا و قصه نماد  دانسته  کفايت را مجتهه او شرط استبا ت نمي

او ماجاد استبا ت براي  ايت نهاشته است، فعاًل همه شرايطاست با اينکه رجاع به کف

 بايه حج سابا را ا اد  کنه يا خير؟ کنه آيا است و از حضرت امام تقليه مي

3ا اد   زم است.ج ـ 
 

                                                           

 را بنمايد. در اين مسئله و مسئله بعد، قصد امتثال امر فعلي آيات عظام بهجت، تبريزي، سبحاني:. 1

 صحيح انجام داده وجهي براي اعاده آ  نيست. به طوراگر حج خود را  آية اهلل مکارم:. 5

 مانع ندارد متلقاً. آية اهلل نوري: 

 گذشت مراجعه فرماييد. 44ايي که براي رجوع به کفايت، در ذيل مسئله به معن آية اهلل بهجت:. 3

 اعهاده   تبريزي، زنجاني، سوبحاني، سيسوتاني، فاضول، گلپايگواني، مکوارم، نووري:       آيات عظام

 الزم نيست.
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ـ  ]64[ شخصي بعه از انجام  مر  تمتع مريض شه و از انجام حج منصرف شاه   س 

و به ايران رفت و در مکه کسي را وکيل کرد  که براي فراغ ذمه او اقهام نماياه، وظيفاه   

 وضعي دارد؟در اين مارد چيست و آيا محرمات احرام بر چنين شخصي چه 

و چنانچاه ساال اّول اساتبا ت او     فايه  اسات  ، وکيل گرفتن بيمسئلهدر فرض ج ـ  

باد  است و در اثر مرض از قهرت انجام حج افتاد  باشه در اين اارت وجااب حاج   

، ولاي در ااارتي کاه ساال اول     1بعه هاي بر او ماقاف است به بقاي استبا ت تا سال

قبل واجب باد  است، چنانچه ماأياآ از خااب شاهن    استبا ت نباد  و حج بر او از 

براي حج و  مر  تمتع نايب بگيرد، و در ااارتي   يا سال بعه 2باشه بايه در همان سال
                                                           

ا  شود و احتياطاً بايد طهو  مراجعه شود. و عمره او مفرده مي 25براي حکم استنابه، به مسئله  آية اهلل بهجت:. 1

 .آورد به جا نساء

بنها بهر    مگر آنکه ثروتمند باشد و مباشرت اعمال را نتواند بکند، پها  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل تبريزى 

 احتياط بايد نايب بگيرد.

مگر آنکه ثروتمند باشد و مباشرت اعمال را نتواند بکند يا براي او مشقت داشته باشهد و اميهد    آية اهلل خويي: 

نداشته باشد که در اين صورت بايد براي حج نايب بگيرد. و وجوب نايب گهرفتن ماننهد وجهوب حهج      به بهبودي

  فوري است.

ههاي قبهل اسهتتاعت مهالي داشهته       اگر براي حج مجدد نيز استتاعت مالي داشته يا از سال آية اهلل زنجاني:

آورد، و اگر از بهبودي مأيوس است نايب بگيرد؛ ولهي چنانچهه بهه مصهر       به جا باشد بايد در اولين فرصت حج

 افتد. کرد  اين مال، نياز مبرمي پيدا کرد و مال را مصر  نمود از استتاعت مي

اگر بازگشت براي او مقدور نيست احتياطاً بايد براي طوا  نساء نايب بگيهرد و در صهورتي    آية اهلل سبحاني: 

   .يد به بهبودي نداشته باشد براي حج نيز نايب بگيردکه ثروتمند باشد و ام

احتياط واجب اين بهوده اسهت کهه عمهره     بنا بر  اگر از انجام حج متمکن نبوده، وظيفه او آية اهلل سيستاني: 

تمتع را بدل به عمره مفرده کند و طوا  نساء را انجام دهد، و اکنو  اگر بازگشت براي او مقدور نيست احتياطاً 

 راي طوا  نساء نايب بگيرد.بايد ب

 بايد نايب بگيرد. ظهربر ا مگر آنکه ثروتمند باشد و مباشرت اعمال را نتواند بکند، پا بنا :آية اهلل صافي 

  و اگر نشد سال بعد. آية اهلل فاضل:. 5

 هاي بعد. در هما  سال و اگر ممکن نشد در سال آية اهلل مکارم:
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 تاانااه نايااب بگياارد و بايااه خااادش حااج  نمااي 1کااه مااأياآ از خاااب شااهن نباشااه

ات و  مر  تمتع را مجهدًا انجام دهه، و در هر اارت فعااًل از احارام خاار  و محرما    

 احرام بر او حالل شه  است.

عاعع]22[ در حال حاضر، که هر کسي بخااهه حاج مشارف شااد باياه قاباًل باراي        س

چنه ساال   نام کرد ولي نابت او را براي نام و مقهمات حج اقهام نمايه، اگر کسي ثبت ثبت

هم ديگر ا الم نمادنه، اگر قبل از رسيهن آن نابت، از را  ديگر وسيله رفاتن باراي او فارا   

 است يا خير؟ لسامجة االَححج او  شه و پال قرض کرد و به مکه رفت، آيا

، مگر با قارض  تاانه به حج برود اگر قباًل حج بر او مستقر نشه  و فعاًل هم نميج ـ   

2نيست. حج بر او واجب نشه  است، و حج او 
 

ـ  ]66[ شاه و   اگر کسي به خيال اينکه استبا ت دارد، به قصه  مر  تمتع مرحرم س 

شاهن ا ماال    را انجام داد و بعاه از تماام   به ترتيب کليه ا مال حج تمتع 

چگاناه اسات و   اش  يع نباد  است، بفرماييه احرام و ا مال گذشاته معلام شه که مستب

 سالم بر او واجب است يا نه؟ا  نسبت به آينه  اگر مستبيع شه، آيا 

 آورد. به جا ، ولي اگر مستبيع شه بايه 3مرحرم نيستج ـ 

                                                           

عهذر شهد و    احتياط در اين صورت هم نايب بگيرد و اگر بعداً رفهع بنا بر  گاني:آية اهلل گلپاي، آية اهلل صافي. 1

 داراي شرايط بود احتياطاً خودش نيز حج را انجام دهد.

 گذشت. 54نسبت به حکم قرض گرفتن در ذيل مسئله  آيات عظامتفصيل نظر . 5

 باشد. اگر به قصد انجام وظيفه فعليه بوده حج صحيح استحبابي هم مي آية اهلل بهجت:. 3

 کند. نمي االسالم حجةحج  صحيح است ولي کفايت از  تبريزي، خويي، زنجاني: آيات عظام 

 اگر به قصد انجام وظيفه فعليه بوده، حج صحيح و استحبابي است. اي: آية اهلل خامنه 

 مراجعه شود. 35به ذيل مسئله  آية اهلل سبحاني: 

حجةة االسةالم   احرام او صهحيح و حهج او مسهتحبّي اسهت و کفايهت از       آية اهلل مکارم:، آية اهلل سيستاني 

 کند. نمي

حج مسهتحب واقهع    اگر به قصد تقييد بوده احرام واقع نشده، و اگر ختا در تتبيق بوده احرام آية اهلل نوري: 

 نيست.حجة االسالم مجزي از  شده و احرام صحيح بوده و از آ  خارج شده، ولي
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ـ  ]67[ کرد، مستبيع نيست، به نيت استحباب مرحرم شه و ا ماال   کسي خيال مي س 

عه در مکه پرسيه، معلام شه مستبيع باد  اسات، آياا مجاهدًا     مر  تمتع را انجام داد، ب

 وجاب مرحرم شاد يا کافي است؟بايه به نيت 

1، و در احت حج نهبي او تأمل است.کنه کفايت نميج ـ 
 

ـ  ]68[ دست  نام کرد  و فعاًل سه هزار روپيه به شخصي براي زيارت ساريه ثبت س 

شاد، آيا رفتن حج واجب است ياا   اهلل هم همين مقهار مي آورد  است و خر  حج بيت

 تاانه به زيارت ساريه برود؟ مي

                                                           

 اگر به قصهد امهر فعلهي بهوده، اگرچهه اعتقهاد نهدبيت آ  را داشهته، اظههر صهحت و اجهزاء از             آية اهلل بهجت:. 1

  .استحجة االسالم 

 است و نياز به احرام جديد نيست.حجة االسالم مجزي از  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

اگر شخص مستتيع با اعتقاد به اينکه مستتيع نيست قصد حهج اسهتحبابي کنهد، و بعهد      اي: آية اهلل خامنه 

بهر احتيهاط، واجهب اسهت در      محل اشکال است و بنها حجة االسالم معلوم شود که مستتيع بوده، کفايت آ  از 

قصد امتثال امهر   آورد، مگر آنکه به توهّم اينکه وظيفه فعليه او امتثال امر استحبابي است، به جا را حجسال بعد 

 کند. ميحجة االسالم فعلي شارع مقدس را داشته باشد که در اين صورت کفايت از 

 آورد. به جا خود راحجة االسالم حج استحبابي او صحيح است و بايد در اولين فرصت،  آية اهلل زنجاني: 

در غير اين صورت  کند ومي هرگاه به نيت امر فعلي محرم شده باشد از عمره تمتع کفايت آية اهلل سبحاني: 

سپا به يکهي از   آ  را عمره مفرده قرار دهد و آورد و به جا نماز آ  را گونه که طوا  نساء و بدين احتياط کند

اعمهال آ  را انجهام دههد     سپا براي عمره تمتع واجب محهرم شهود و   والحل   ادنياگر نشد به  مواقيت رفته و

 آورد. به جا سپا اعمال حج تمتع را

چنانچه کسي به اعتقاد اينکه مستتيع نيست به عنوا  استحباب، بهه حهج رفهت و قصهد      آية اهلل سيستاني:

کنهد و حهج    اطاعت امري که فعالً متوجه او است را نمود و بعداً معلوم شد مستتيع بهوده، حجه  کفايهت مهي    

 ديگري بر او واجب نيست.

 نشود.در صحت آ  اشکال است و احتياط ترک  :آية اهلل صافي 

اگر تقييد به استحباب داشته، و اگر به نحو ختا در تتبيهق بهوده، صهحيح و     آية اهلل نوري:، آية اهلل فاضل 

 کافي است.

ي را که بر اوست و اشتباهاً گما  کهرده اسهتحبابي اسهت،    حجمگر اينکه قصد کرده باشد  آية اهلل گلپايگاني: 

 که در اين صورت بعيد نيست کفايت کند.

 کند. بلکه کفايت مي  مکارم:آية اهلل 
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1اگر ساير شرايط استبا ت را داشته باشه بايه به حج برود.ـ  ج
 

ـ   ]69[ شاد، آيا زني کاه   هاي کناني براي ازدوا ، مبلغ زيادي ناشته مي در قباله س 

شاد يا خير؟ ضامنًا مشاخ     ه ازدوا  کنه وبا برنامه مذکار واجب الحج ميخااه مي

 فرماييه مبلغ چقهر باشه بهتر است؟

مفسه  بتاانه مهر را بگيرد و به حج برود مستبيع اسات، و مهرالسانه   اگر بهون ج ـ  

2بهتر است و استحباب دارد.
 

ـ  ]76[ براي حج، فات کرد  است و چنه پسار دارد و   نام ثبتاگر پهري بعه از  س 

شاد، آيا در چنين ماردي اساتبا ت وريقاي باراي     اجاز  حج به يکي از پسران داد  مي

 شاد؟ کهام حاال مي

ـ   بااا فاارض وجاااد ساااير شاارايط اسااتبا ت، بااه هاار کااهام اجاااز  داد  شاااد   ج 

3شاد. مستبيع مي
 

                                                           

هاي آينده استتاعت مالي خود  و اگر ساير شرايط را ندارد بايد براي سال آية اهلل سيستاني:، آية اهلل خويي. 1

 را حفا کند و اگر از تحقق ساير شرايط نااميد است، نايب بفرستد.

 گذشت. 44ذيل مسئله  در آيات عظامنظر . 5

مسهتتيع نيسهتند واالّ ههر     کدام هيچآورند  به جا زم باشد که با آ  في  براي پدر، حجاگر ال آية اهلل زنجاني:. 3

رضايت ورثه را در استفاده خودش از في  متوفي جلب کنهد و   تواند بايد پسري که استتاعت مالي دارد اگر مي

 .شود اش مستقر مي اگر نکند حج بر عهده

حجهه فهوت کهرد و در همها  سهال       قبل از رسيد  ذي مود ونام ن اگر کسي براي حج ثبت آية اهلل سبحاني: 

اگهر   آيد و نام از ترکه ميت به حساب مي في  ثبت استتاعت مالي پيدا کرده بود، حج بر او مستقر نشده است و

يا با فروختن به او واگهذار کردنهد    يا به عنوا  سهم االر  و في  را به يکي از ورّا  مجاناً و ورثه توافق کردند و

غير اين صهورت اگهر همهه     شود و در جز استتاعت طريقي را داشت، مستتيع ميه او ساير شرايط استتاعت بو 

اگهر ورثهه    ورّا  در شرايط مساوي بودند بايد قرعه بکشند و انجام حج را براي يک نفر از بين خود ميسر کنند و

 شود. يشود و بهاي آ  بين ورثه تقسيم م توافق ننمودند في  فروخته مي

از آنها رفتن به حج و قبول نيابت واجب نيسهت مگهر    يک هيچاگر به عنوا  نيابت پدر است بر  آية اهلل صافي: 

از فهي  پهدر بهراي    تواند با اسهتفاده   آنکه بالخصوص مورد وصيت باشد و اگر منظور اين است که يکي از آنها مي

 داند با استفاده از في  مورد  ر کدام که ميآورد، در صورت داشتن ساير شرايط استتاعت، بر ه به جا خود حج
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ـ  ]71[ کرد  و در وايتش گفته است کاه بارايش حاج     نام ثبتپهري براي حج  س 

آورنه و پسر بزرگتر چان ديه  خادش استبا ت باهني و ماالي دارد و    به جا مستحبي

 ، به نيات خااد   پهر برايش حاال شه فقط استبا ت وريقي نهاشته که آن هم با فات

حج را انجام داد ، نه به نيابت از پهر، آيا حج او احيح است ياا ناه؟ چاان اساتبا ت     

 وريقي نهاشته مگر از وريا نيابت؟

1فرض مزبار نيابت نيست، و حج خادش احيح و مرجزي است. ج ـ
 

ـ  ]72[ گار  مسلميِن بعضاي از کشاارهايي کاه حکامتشاان کمانيساتي اسات، ا       س 

بخااهنه حج برونه بايه مبلغ زيادي به آن حکامت کمک کننه و قهارًا ايان پاال باراي     

                                                                                                                                        

 گيرد حج واجب است و اگر همه در اين جهت مساوي باشند بر همه الزم است اقهدام   مزاحمت ديگرا  قرار نمي

کنند و چنانچه يکي از آنها بدو  مسامحه ديگرا  موفق به استفاده شهد حهج از ديگهرا  سهاقط اسهت ولهي بها        

حج بر او خالي از وجه نيست. اين در صورتي است که في  از ترکهه ميهت محسهوب    مسامحه، حکم به استقرار 

از ورثه از حق خود نسبت به آ  صر  نظر نکند، بايهد   يک هيچنشود و اگر از ترکه محسوب شود در صورتي که 

ورثهه بايهد    تقسيم شود و بنابراين، هر يک از ورثه يا غيهر  -کما فرض اهلل  -به فروش برسد و بهاي آ  بين ورثه 

اقدام به خريد في  نمايد، هرکا براي  فراهم شد حج بر او واجب است و چنانچه پدر واجب الحج بوده اسهت  

  بايد براي او استيجار نمايند هرچند به فروش في  باشد.

ت، نيابت واجب نيسه  از آنها رفتن به حج و قبول يک هيچاگر به عنوا  نيابت پدر است بر  آية اهلل گلپايگاني:

تواند با اسهتفاده از فهي  پهدر     مگر آنکه بالخصوص مورد وصيت باشد، و اگر منظور اين است که يکي از آنها مي

آورد، در صورت داشتن ساير شرايط استتاعت، بايد هر کدام سعي کنند کهه خودشها  بهه     به جا براي خود حج

ر صهورت ارزش فهي  را بهه ورثهه مهديو       حج بروند و در صورت مشاجره بين آنها، با قرعه تعيين شود، و در ه

 است، و چنانچه پدر واجب الحج بوده است، بايد براي او استيجار نمايند.

 ولي ورثه بايد بر آ  توافق کنند و حج واجبي هم بر عهده پدر نباشد. آية اهلل مکارم: 

 اند.متعرض اين مسئله نشده آية اهلل خويي:. 1

 استنابه کند.حج او صحيح است، ولي بايد براي پدر  آية اهلل سبحاني: 

وصيت پدر در حج نسبت به او نافذ است و پسر استتاعت طريقي نداشته که بتواند بهراي   آية اهلل سيستاني: 

 .آورد به جا خودش حج

کسهي را  ولي به خاطر ترک وصيتِ پدر، گناه کرده و بايد حج مستحبي او را انجام دههد و يها    آية اهلل مکارم: 

 آورد. به جا بفرستد تا
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شاد، در اارتي که را  منحصر به اين کار باشاه آياا    تقايت چنين حکامتي مصرف مي

اوً : حج بر چنين اشخااي واجب است يا نه؟ و ثانيًا: اگر اين مقاهار پاال را بههناه و    

 کنه يا نه؟ م کفايت ميا سال به حج برونه از 

1شاد. آنچه ذکر شه ماجب سقاط حج نمي ج ـ
 

ـ  ]73[ کرد  است، ولي شااهرش کاه او هام اساتبا ت      نام ثبتزني براي حج  س 

تاانه شر ًا نابت خااد را باه شااهرش     ننماد  است، آيا زن مي نام ثبتداشته، به  للي 

 نماينه يا نه؟ نام ثبتبههه به اين اميه که در آينه  هر دو با هم 

                                                           

گيهرد،   صورت مهي ه هاي ظالم ضررهاي مالي غير مجحف، که از ظالمين در طريق و از حکومت آية اهلل بهجت:. 1

شود بلکهه واجهب اسهت و همچنهين قراردادههاي       داخل در استتاعت است و با قدرت تحمّل موجب سقوط نمي

 عسر باشد مانع از استتاعت شرعيه است.هاي ظلم. و اگر ضرر مالي، مجحف و موجب  حکومت

هرگاه در راه حج دشمني باشد که دفهع او جهز بهه پرداخهت مهال زيهاد ممکهن نباشهد،          آية اهلل تبريزى: 

پرداخت مال واجب نيست و وجوب حج ساقط خواهد شد مگر اينکه بذل مال، امر متعار  باشد، مثل اينکهه  

کند که در اين صورت بذل واجب است و از مؤونه  ي را اخذ ميشوند مال وارد کشور مي که کساني حکومت از 

 . شود حج حساب مي

گيرند،  اگر جزو مخارج حج در آ  کشور باشد حج واجب است و اگر اتفاقاً اين مبلغ را از او مي آية اهلل خويي: 

باشد حج بر او واجب نيست. البته اگر موجب فساد بهر مسهلمين باشهد طبعهاً      مي به معتداگر مستلزم ضرر مالي 

 جايز نيست.

چنهين حهاکم شهرع     ت مالي غير قابل تحمل نباشد و همچنانچه ضرر مالي معتدّ به وخسار آية اهلل سبحاني: 

 شود. اين امر موجب سقوط حج نمي آ  را تحريم نکرده باشد، پرداخت مال مانع ندارد و

هرگاه در راه حج دشمني باشد که دفع او جز به پرداخت مال به او ممکن نباشد، پا اگر  اهلل سيستاني: آية

شهود، واالّ   پرداخت آ  نسبت به حال شخص ضرر زيادي داشته باشد، واجب نخواهد بود و وجوب حج ساقط مي

 واجب نيست.   واجب خواهد بود. بلي پرداخت پول جهت جلب رضاي او تا آنکه راه را باز کند

اگر موجب تقويت کفر در برابر اسالم محسهوب شهود کهه عرفهاً آ  بهر ضهرر اسهالم و خهال           آية اهلل صافي: 

مصلحت مسلمين شمرده شود استتاعت حاصل نيست ولي اگر پول را پرداخت و استرداد آ  ممکن نبود، پها  

 برود. شود و بايد به حج از پرداخت، اگرچه معصيت کرده، استتاعت حاصل مي

ها منافات با استتاعت ندارد و در صورت امکا  بايد مبلهغ را پرداختهه و    گونه پرداخت اين آية اهلل گلپايگاني: 

 کند. کفايت ميحجة االسالم به حج برود و آ  حج از 

 و حج او مجزي است. آية اهلل مکارم: 
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ـ  ههه، ولي اگر نابت تاانه نابت خاد را به شاهرش ب اگر زن مستبيعه است نمي ج 

 را به او داد حج شاهر احيح است.

ـ  ]74[ قبال از   من با داشتن بيست هزار تامان قرض و گرفتن يک ماا  حقااق    س 

ر حاج  اين ساف  پرداخت آن، مافا به سفر حج شهم، با تاجه به اينکه شخ  ولبکار از

 شاد يا نه؟ کاماًل راضي و به پالش احتيا  نهارد، آيا اين حج واجب محساب مي

ـ  اگر استبا ت مالي براي شما محقا باد ، در فرض مزبار حاج شاما ااحيح و     ج 

حج واجب محساب است، به شرط آنکه امکان اداي بههي بعهًا به سهالت باراي شاما   

اياه   ه مستبيع نشا  ايه،  ت مالي پيها کرد فراهم باشه. ولي اگر با قرض براي حج استبا

1شاد. محساب نمي و از 
 

ـ  ]75[ شاه  تاانه مال خادش را به پهر يا مادر ببخ اگر کسي مستبيع شه، آيا مي س 

 و خر  سفر حج ايشان نمايه و اگر چنين کرد تکليفش چيست؟

ـ  ل باه والاهين،   آورد و باا بخشاش پاا    به جا اگر شخصًا مستبيع است بايه حج ج 

شاد و در اارتي که با بخشاش پاال باه والاهين نتااناه حاج        تکليف از او ساقط نمي

 احيح است. اگرچهآورد بخشش جايز نيست،  به جا واجب بر خاد را

ـ   ]76[ براي حج، استبا ت ماالي دارناه و از    نايسي اسماشخااي که در وقت  س 

گاناه اشاخاص    آياا باراي ايان    نايسانه،  ورف دولت براي پنج سال يا بيشاتر اسام ماي   

نايسي واجب است يا نه؟ و بر فرض وجاب، اگر مسامحه کردنه و نناشتنه و بعاه   اسم

ياا اينکاه   انه  دنه، فقط ترک واجب کرد از مهت پنج سال مردنه يا از استبا ت مالي افتا

 حج هم بر آنان مستقر است؟

ـ  آيه  زم اسات   ن بيرون مياگر احتمال دهنه که قر ه در همان سال اول به نامشا ج 

 و اگر شارکت نکردناه باياه باه حاج بروناه و حکام کساي را دارناه کاه           شرکت کننه

                                                           

 گذشت. 51و  54در ذيل مسئله  آيات عظام. نظر 1
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 1حج بر او مستقر است.

اهلل ا   کشي سازمان حج و زيارت ا ان شااء   اينجانب با شرايط زير، وبا قر ه س ـ  ]77[

 الحرام هستم: اهلل  ازم بيت 1633در سال 

 تهيه شه  است. سو همسرم از پال مرَخمَّ خاديارت هزينه کامل ز .1

معلم آمازش و پرورش باد  و حقاق مستمر در حه معمال زنهگي با قنا ات را   .2

 دارم. دريافت مي

 فاقااه مسااکن و اتامبياال شخصااي باااد  و در هاار شااهري کااه شاااغل باشاام،     .6

 مستأجر هستم.

                                                           

 کشي شرکت کند. آيد الزم است در قرعه اگر اطمينا  داشته باشد که در سال اول نام  بيرو  مي آية اهلل تبريزى:. 1

 سهال  ايهن  در مبلغي پرداخت و نويسي هاي بعد منوط به نام بلکه اگر رفتن به حج در سال اي: آية اهلل خامنه 

 کار اقدام کند.  اين به بايد واجب احتياطبنا بر  باشد

 کشي شرکت کنند.  به هر حال بايد در قرعه آية اهلل خويي: 

  ذيهل کردنهد و در اولهين سهال بهه حهج نرسهيدند طبهق        ن اگهر  و اسهت  واجهب  نويسهي  اسم آية اهلل زنجاني: 

  عمل نمايند. 3مسئله 

نام براي پنج  قوانين کشور منحصر به ثبتبر اساس و همچنين در صورتي که رفتن به حج  آية اهلل سبحاني:

نهام   نام نکرد و به خاطر ثبهت  نام بکند و اگر ثبت شد در اين صورت نيز واجب اين است که بايد ثبتسال آينده با

  شود. نکرد  استتاعت طريقي پيدا نکرد، حج بر او مستقر مي

چنانچه توقع عروض مانع ديگري از رفتن به حهج در سهالي کهه قرعهه بهه نهام او اصهابت         آية اهلل سيستاني:

 شود. بر احتياط واجب مستقر مي نام کند وگرنه حج بر او بنا بر احتياط واجب الزم است ثبت کند، ندارد، بنا مي

ک آ ، بعد از پنج سال فهوت  تر با چنانچه و است تأمّل محل نويسي در مورد سؤال، وجوب نام آية اهلل صافي: 

اسهتتاعت تها سهال پهنجم،     کرد استقرار حج بر او معلوم نيست اگرچه احتياط آ  است کهه بهراي او، بها بقهاي     

 استيجار حج نمايند.

کهرد و بعهد از پهنج سهال فهوت       مسامحه چنانچه و است واجب نويسي در مورد سؤال، نام آية اهلل گلپايگاني:

کن از رفتن به حج بوده است حج بر او مستقر شده، و بايهد بهراي   متم سال پنج طول در الظاهر نمود، چو  علي

 او استيجار نمايند.

 آنهها  بهر  حج باشند داشته قرعه اصابت به يقين اگر و است واجب اشخاص اين براي نويسي اسم اهلل مکارم:آية  

 شود ولي احتمال کافي نيست. مي مستقر
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 باشم. وسائل زنهگي را در حه معمال دارا مي .4

شرايط فاق و شبهاتي که نسبت به وجاب حج و  هم آن از اوراف القاا  با تاجه به 

 کنه يا خير؟ واجب، کفايت مي حجشاد، آيا حج اينجانب و همسرم از  مي

در فرض مرقام چنانچه همسر شما به مقهار رفتن و برگشاتن باراي حاج پاال      ـ ج

ارياه کاه لااازم    تااننه برونه، مستبيع هستنه، و شما در اارتي استبا ت د دارنه و مي

، و بعه از برگشاتن بتاانياه باا درآماه     زنهگي خاد و  ائله را به مقهار شأنتان دارا باشيه

1کسب خادتان، زنهگي خاد و  ائله را ادار  کنيه.
 

ـ  ]78[ اگر شخصي مستبيع باد و در رفتن به حج مسامحه کرد تاا نابات او از    س 

و سفارش در ايران يا خار  از ايران  نايسنه، آيا با واسبه دست رفت، حال که اسم نمي

و با ارف مبالغي زياد، جايز است به حاج مشارف شااد ياا خيار؟ زيارا در غيار ايان         

دارد که خهاي ناکرد  از تاارکين   افته و خاف اين را ها فريضه او تأخير مي اارت سال

 حج به حساب آيه؟

ت باه حاج   خالف مقررات جمهاري اساالمي نيسا   بايه به هر نحا هست و بر جعاع

 2مشرف شاد.
                                                           

اگر از جهت صر  هزينه حج، در ناراحتي و مشقت نشوند واجب است  آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي:. 1

 حج بروند.

 در فهرض سهؤال مهذکور، حهج بهر شهما و همسهرتا          سيستاني، مکارم: آيات عظام زنجاني، سبحاني، 

 واجب است.

قبل از استقرار حج استتاعت شرعيه شرط اسهت و بعهد از آ  اسهتتاعت عقليهه و مقهدوريت       آية اهلل بهجت:. 5

 ميزا  است البته با مراعات ساير احکام شرعيه.

 ج نبهوده و مسهتلزم ارتکهاب حهرام نباشهد، بهه حهج        بايد به هر نحو ممکن، مادامي کهه حهر   آية اهلل تبريزى: 

 مشر  شود.

 اگر حرجي نباشد و نيز متوقف بر ارتکاب حرام اهم يا مساوي نباشد حج واجب است. آية اهلل خويي: 

اگر مستلزم معصيت باشد حهج  به هر نحو که حرجي و موجب مهانت نباشد بايد اقدام کند و  آية اهلل زنجاني: 

   آورد مجزي است. به جا تأخير بيندازد؛ ولي اصل وجوب حج باقي است و به هر شکل، حجرا تا رفع مشکل، 
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ـ  ]79[ جهت حج تمتع  نام ثبتشخصي قباًل حج بر او مستقر نشه ، اما در ماقع  س 

نماد ، ولي بعهًا از نار مالي محتا  شه  و احتيا  به پال سپرد   نام ثبتمستبيع باد  و 

تاانه پال را پس بگيرد يا خيار؟ و چنانچاه در ساال     شه  در بانک را دارد، بفرماييه مي

 هاي بعه قر ه به نام او ااابت کنه، فرق دارد يا نه؟ ل يا سالاو

1پال را بگيرد و فرق نهارد. تاانه با فرضي که ذکر شه  مستبيع نيست و مي ج ـ
 

ـ   ]86[  1632براي زيارت خانه خها مستبيع شه و در سال  1631پهرم در سال  س 

تن، باين را  ساکته و   جهت زيارت خانه خها به مکه مشرف شه، ولي بعه از احرام بسا 

 باشه يا خير؟ گانه  ملي را انجام نهاد، آيا حج به گردنش مي فات کرد و هيچ

ـ  دخاال   ، حج از او ساقط شه  است و اگار قبال از  2اگر بعه از دخال حرم مرد  ج 

 4او باشه. ، در اارتي حج واجب نيست که سال اول استبا ت3حرم فات کرد 
                                                                                                                                        

 :در صورت تمکن، اگرچه با صر  مبلغ زيادتر، الزم  آيات عظام سبحاني، سيستاني، صافي، گلپايگاني

 است به حج برود.

 اگر حرجي نباشد بايد به هر نحو... آية اهلل فاضل: 

 تواند پول را بگيرد مگر آنکه در حرج بيفتد. اگر در سال اول قرعه به نام او اصابت کند، نمي آية اهلل تبريزى:. 1

 حجهه بهراي مؤونهه بهه آ       اگر اولين سال استتاعت بوده و تا قبل از ذي آية اهلل سبحاني:، آية اهلل خويي 

 ه همها  سهال نوبهت اعهزام     تواند پول خود را پا بگيرد هرچند ک پول محتاج شد از استتاعت خارج شده و مي

 او برسد.

تواند پا بگيهرد و اگهر گرفهت و مصهر  کهرد       اگر احتياج مبرم به پول حج داشته باشد مي آية اهلل زنجاني: 

 مستتيع نيست؛ و فرقي بين سال اول و بعد نيست.

 اگر پول را براي نفقات الزم نياز داشته و غير از آ  پولي نداشته است. آية اهلل سيستاني: 

ظاهر سؤال اين است که حج بر او مستقرّ بوده است و در اين صورت و در فرض سؤال، حهج از   آية اهلل سيستاني:. 5

 رجوع شود. 114او ساقط نيست و بايد از او قضا کنند و اگر فوت بعد از احرام و دخول حرم بوده به مسئله 

 اگر بعد از احهرام فهوت کنهد حهج از او سهاقط اسهت. خهواه در حهرم فهوت کهرده باشهد و يها              آية اهلل مکارم: 

 در خارج حرم.

 احتياط واجب. بنا بر  اي: آية اهلل خامنه. 3

اش مستقر بوده ولي قبل از احرام يا دخول حرم بميرد، ظاهراً  ذمهبلکه در اين فرض که حج بر  آية اهلل خويي:. 4

  .قضا از او واجب شود
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ـ   ]81[ دارايي شخصي قريب هفتصه و پنجا  هزار تامان از اال ملک و خاناه   س 

باشه، به اضافه اينکه ياک بااب منازل مساکاني هام       که ارث از پهرش به او رسيه  مي

از دنيا رفته است، داراي ياک همسار و دو بچاه    اي  سانحه دارد، اکنان که نامبرد  در اثر

شاد، آياا شاخ     الک مذکار تأمين ميآمه همين امباشه که معاش آنان از در اغير مي

مرَتافي مستبيع باد  يا خير؟ و در اارت وجاب حج، آيا حج َبَلاهي گرفتاه شااد ياا     

 پرداخت گردد؟ترکه  کلشاد مخار  حج، از  کنه؟ و آيا مي ميقاتي کفايت مي

در حال حيات، خر  رفت و برگشت خاد و  يا تش را  متافيچنانچه شخ   ـ ج

تاانساته باه    تن هم درآمه  يا به حال خاد و خانااد  را داشاته و ماي  داشته و در برگش

و تأخير انهاخته، مستبيع باد  و چنانچه وايت نکرد ، حج ميقااتي از ااال    مکه برود

 1گردد. ترکه خار  مي

ـ  ]82[ آورد ، ليکن چان ِامرار معاش او از وجا  و امثال  به جا شخصي که حج س 

مرباط به  هم اساتبا ت چناين شخصاي نشاه  و     مسئله  ذکرآن باد  و آن زمان نيز مت

                                                                                                                                        

 :انجام قضها از طهر  او الزم نيسهت     -نه طريقي -فقط استتاعت مالي داشته 64اگر در سال  آية اهلل زنجاني 

 و اگر از تمام جهات مستتيع بوده در صورتي انجهام قضها از طهر  او واجهب نيسهت کهه بعهد از دخهول حهرم          

 فوت کرده باشد.

گذشهت و نيهز بهراي     25توانسته استنابه کند، حکهم آ  در مسهئله    توانسته ولي مي و اگر نمي آية اهلل بهجت:. 1

 مراجعه شود. 44به مسئله « مراد از رجوع به کفايت»

احتياط اگر ثروتمند بوده و توانايي مباشرت اعمال حج را نداشته يا دشهوار  بنا بر  و همچنين آية اهلل تبريزى: 

 باشد. اش مي خير کرده، حج بر ذمهبوده و در نايب گرفتن تأ

بلکه اگر دارا و ثروتمند بوده و توانايي مباشرت اعمال حج را نداشته يا دشوار و با مشقت بوده  آية اهلل خويي: 

باشد مگر اينکهه احتمهال داده شهود در حهال حيهات در مهورد        اش مي و در نايب گرفتن تأخير کرده حج بر ذمه

 آورند. به جا ه که در اين صورت الزم نيست براي او حجاستتاعت خود غافل قاصر بود

ج ميقاتي کهافي  حتوانسته به حج برود، مستتيع بوده و  چنانچه بدو  اختالل در زندگي مي آية اهلل زنجاني: 

 شود. است و چنانچه وصيت نکرده از اصل ترکه خارج مي

بلکه اگر تمکن مالي داشته و توانايي مباشرت اعمال حج را نداشته يا  آية اهلل سيستاني:، آية اهلل سبحاني 

 .باشد اش مي ذمهبوده و در نايب گرفتن تأخير کرده است حج بر  مشقتدشوار و با 
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ال اساتبا ت  گمان کرد  که حج واجب خاد را انجاام داد  اسات، پاس از آن و در حا    

آورد  است، آيا حج نيابتي وي احيح است يا بايه پس از انجاام   به جا قبعي نيابتًا حج

 ؟حج واجب مستقر خادش، نيابت را تکرار کنه

اّولي مستبيع نباد ، با فرض حصاال اساتبا ت در    حجچنانچه در وقت انجام  ج ـ  

و حج خاد را بايه انجام دهاه و حاج نياابتي را     1زمان حج ثاني، حج نيابتي باول است

اگر وقت آن ماّسع باد ، بعه از حج خاادش انجاام دهاه و در غيار ايان ااارت باه        

 ااحب پال مراجعه کنه.

حج باد ، از پاکستان  ازم حج شه و در مهيناه مناار    کسي که واجب ال س ـ   ]83[

بيمار گرديه و در حال بيماري به ورف مکه رهسپار شه و در بيمارساتان مکاه قبال از    

ئيش در وقت فات، مقهاري پال و قبعه زميناي در پاکساتان   احج وفات نماد، تمام دار

کناه، آياا    ت نماي باد  است، با تاجه به اينکه پال ماجادش براي نيابت حاج او کفايا  

اش بايه زمين را بفروشنه و برايش نايب بگيرنه، و يا اينکه با فات او حاج سااقط    ورثه

 شاد؟ اجرکم  لي اهلل. مي

عاع اگر با احرام  مر  تمتع داخل مکه شه  و پيش از انجام يا اکمال ا ماال  مار     ج

ساقط است، ولي  يا بعه از انجام آن فات نماد، همان مقهار  مل او مرجزي و حج از او

حاج بار او    و در آنجا فات نماد، در اارتي کاه   2اگر بهون احرام  مر  وارد مکه شه

 کنه. قباًل مستقر باد ، بايه از اال ترکه او برايش نايب بگيرنه و حج ميقاتي کفايت مي

ـ  ]84[ ام، آياا   و اه  داد  ام  اينجانب در ماقع ازدوا ، يک سفر حاج باه زوجاه    س 

 باشه؟ ميادائش چگانه 

ـ  ،  زم نيست اداي آن. و اگر مهر قرار داد  شه  باشه 3اگر مجرد و ه  باد  است ج 

                                                           

 خواهد آمد. 6در شرط  144گذشت و در ذيل مسئله  44و  33در اين مسئله ذيل مسئله  آيات عظام. نظر 1

 گذشت. 34ذيل سؤال  در آيات عظام. تفصيل نظر 5

شود ولي بر مرد الزم است که به وعده خود وفا کند، اگر  تنها وعده سفر موجب استتاعت نمي آية اهلل بهجت:. 3

  هنگام عقد ازدواج به او وعده داده است.
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1بايه به آن  مل کنه.
 

ـ  ]85[ اينجانب که به  لت کهالت سن و با  بادن قنه خاان و اماراض ديگار     س 

تاانم نيابتًا از وارف خااد کساي را باه حاج       باشم، آيا مي قادر به انجام فريضه حج نمي

 بفرستم يا خير؟

اياه و   وليکن اقهام بر انجام حج نکرد  ايه، اگر قباًل از جميع جهات مستبيع باد  ج ـ 

کاه امياه خااب شاهن     در نتيجه حج بر شما مستقر شه  و فعاًل در اثر پيري يا بيماري 

باه   نباشه تمکن از سفر حج نهاريه واجب است کسي را نايب بگيريه تا براي شما حج

2آورد. جا
 

ـ  ]86[  باه جاا   شخصي پهرش وايت کرد  است که فرزنهش از جانب او حج س 

شاد. آيا  زم است حج خاد را بر حاج پاهر    آورد، بعه از مر، پهر، فرزنه مستبيع مي

 ا احيح است يا نه؟مقهم بهارد و اگر حج خاد را مقهم بهارد آي

ـ  او در  ه از فاات اگر قبل از آنکه پسر مستبيع شاد، پهر او را اجير کرد  کاه بعا   ج 

سال اول حج براي پهر انجام دهه يا نسبت به مهت، مبلا باد  کاه منصارف باه ساال     

اول بعاه از   اول است و پسر قبل از استبا ِت خاد اجار  را قبال کرد ،  زم است سال
                                                                                                                                        

 اگر شرط ضمن العقد باشد، وفا واجب است و در غير آ ، تخلهف از وعهده    آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

 د.رکراهت شديده دا

 ايد مديو  هستيد؛ پا چنانچه بتوانيد بايد به آ  عمل کنيد. اگر تعهد کرده آية اهلل زنجاني: 

  به احتياط واجب بايد به آ  وفا کنيد. آية اهلل سيستاني: 

 مل به آ  مستحب مؤکد است.ولي بدو  شک ع آية اهلل مکارم: 

بهه   اگر شرط ضمن العقد يا مهر بوده بايد به آ  عمل کند و اگر تنهها وعهده بهوده نيهز بنها      آية اهلل سبحاني:. 1

  احتياط واجب بايد به وعده خود وفا کند.

 يا شرط ضمن العقد بوده است. آية اهلل مکارم: 

 ذشت.گ 41در اين مسئله در ذيل مسئله  آيات عظام. نظر 5

بر چنين شخصي واجب نيست به حج برود ولي نايب گرفتن بر او واجب است علهي األظههر و    آية اهلل بهجت: 

 گذشت. 25مسئله  ذيلتفصيل آ  در 

 مراجعه شود. 53مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 
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براي خادش حاج   و در غير اين اارت بايه 1فات پهر حج نيابي براي پهر انجام دهه.

آورد ااحيح اسات، گرچاه در     باه جاا   ل، اگر براي خادش حاج کنه. و در اارت او

آورد  باه جاا   نياابي  مخالفت اجار  معصيت کرد  است. ولي در اارت دوم، اگار حاج  

و حاج بار خاادش     شاد و نه براي پاهرش،  ، و نه براي خادش واقع مي2احيح نيست

نيااورد در   باه جاا   اگار  شاد که بايه به هر نحا شه  در سال بعه اتيان کناه و  مستقر مي

به  3باشه که مجرد وايت هاي بعه، با مرا ات فارًا ففارًا، انجام دهه. و بايه معلام سال

واايت را قباال کارد      هرچنهکنه  حج بهون استيجار فرزنه، نيابت را بر او واجب نمي
                                                           

در صورتي که استتاعت او توقّف بر قبول استيجار داشته  آيات عظام تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني:. 1

 باشد، الزم است اول براي پدر حج انجام دهد واالّ استتاعتِ بعد، کاشف از بتال  اجاره است.

حج  اگر بعد از عقد اجاره به واسته مالي غير از مال االجاره مستتيع شود بايد در آ  سال اي: آية اهلل خامنه 

ام دهد و اگر عقد اجاره او براي همين سال بوده اجاره باطل اسهت و در غيهر ايهن صهورت بايهد      را براي خود انج

 آورد. به جا حج استيجاري را در سال بعد

 مراجعه شود.  121به ذيل مسئله  آية اهلل سبحاني: 

تيع شهده  اگر با پول نيابت مستتيع شده باشد. ولي اگر با پول ديگهري ماننهد ار  مسهت    آية اهلل سيستاني: 

تواند حج خود را انجام دهد، اجهاره صهحيح اسهت و بايهد در سهال       باشد، پا اگر متمئن باشد که سال بعد مي

  اول، حج پدر را انجام دهد و اگر متمئن نباشد اجاره باطل است و بايد حج خود را انجام دهد.

اسهت هرچنهد در بعضهي از صهور     هر کدام از دو حج را سال اول انجام دهد، محکوم به صحت  آية اهلل فاضل:

 عصيا  کرده است.

 .گذشت 44مسئله  ذيلدر  آيات عظامنظر . 5

اگر در وصيت قيد مباشرت شده و فرزند قبول کرده و ظاهر وصيت فوريت باشد، بايد بهراي   آية اهلل سبحاني:. 3

 پدر حج انجام دهد.

بهول کهرده، اجهاره اسهت و در صهورتي کهه       اگر اجرت را معين کرده و او در حيات پدر ق آية اهلل سيستاني: 

 صحيح باشد بايد انجام دهد.

آورد و او قبهول کهرده الزم اسهت عمهل کنهد. بنهابراين        بهه جها   اگر وصيت کرده خهودِ فرزنهد   آية اهلل مکارم: 

 شود. استتاعت براي او حاصل نمي

شود، هرچند  شده و فرزند وصيت را قبول کرده، نيابت واجب مي« مباشرت»اگر در وصيت قيد  آية اهلل نوري: 

 استيجار هم محقق نشده باشد.
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 به جاا  ابراين در فرض استبا ت فرزنه بعه از فات پهر بايه براي خادش حجباشه. بن

1احيح نيست. آورد و نيابت
 

ـ  ]87[ اجااز    داري که حاج بار او واجاب شاه  اسات و شااهرش       خانم خانه س 

مان اجااز     اي گايه چان براي حج اسم مرا نناشته دهه و مي مسافرت به تنهايي را نمي

 تاانه به حج برود يا نه؟ اش چيست؟ و آيا بهون اجاز  شاهر مي دهم، وظيفه نمي

ـ   واجاب   از  شاهر شرط نيست و زن بايه حاج واجب، براي زن اج حجدر سفر  ج 

2نباشه. آورد ولا اينکه شاهر او راضي به مسافرت او براي حج به جا خاد را
 

ـ  ]88[ شخصي وبا وايت پهر، که پال به حساب ساازمان حاج وارياز کارد       س 

خاد فرزنه نيز استبا ت مالي داشته است، آيا  که درحالياست، به نيابت او به مکه آمه  

 انجام دهه؟آورد يا حج خاد را  به جا ابت پهر حجبه ني

ـ   اگر را  براي پسر باز نباد  و از جهت نابت پهر و نيابت از او، را  براي او بااز   ج 

، مگر آنکه تبّر ًا و بهون اجار  به نيابت پهر آمه  3براي پهرش حج کنه بايه ،شه  است
                                                           

  گذشت. 44و  33در مسئله  آيات عظام و نظر. تفصيل اين مسئله 1

حجةة االسةالم    -هاي بعهد   شود که ديگر نتواند ه حتي در سال  اگر انجام حج نيابي باعث مي آية اهلل زنجاني:

آورد، حج خودش مقدم است و اگر چنين نباشد، پا چنانچه براي نيابت قراردادي الزامي در کهار   به جا خود را

آورد؛  بهه جها   آورد و اگر قرارداد الزامهي باشهد بايهد حهج نيهابي      به جا نيست در اين صورت نيز بايد حج خود را

 است.حجة االسالم و مجزي از  آورد صحيح به جا هرچند اگر مخالفت کرده حج خود را

اما اگر رفتن به حج بدو  کسب اجازه شوهر موجب عسر و حهرج بهراي    آية اهلل مکارم:و  اي آية اهلل خامنه .5

 ز  شود، مستتيع نخواهد بود و حج بر او واجب نيست.

 الً واجب نيست.ولي اگر در مخالفت با شوهر، حرج يا هتک حيثيت ز  باشد رفتن به حج فع آية اهلل زنجاني:

 را جلب کند. ولي شايسته است رضايت او آية اهلل سبحاني: 

 آورد و براي پدر نايب بگيرد. به جا بايد براي خود حج آيات عظام تبريزي، صافي، گلپايگاني:. 3

 آورد، فتواي ايشا  معلوم نيست. به جا در صورتي که وصيت پدر اين بوده که او خودش حج نيابي را آية اهلل خويي:

آورد ولهي   به جا چنانچه فرزند بتواند از اين في  براي خودش استفاده کند بايد حج خود را آية اهلل زنجاني: 

اگر به جهتي مثالً قبول وصيت پدر يا اجير شد  براي ورثه يا رضايت نداشتن ورثهه نتوانهد بها اسهتفاده از ايهن      

  آورد. به جا ورد، بايد براي پدرش حجآ به جا في  براي خودش حج
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، و گذشات  1آورد به جا حجباشه، که در اين اارت مستبيع شه  و بايه براي خادش 

شاد مگر آنکاه قبال از اساتبا ت     و قبال فرزنه، نيابت واجب نمي که به مجرد وايت

 2اجير شاد.

ـ  ]89[ شخصي به جز براي َهْهي، استبا ت حج را دارا است، آيا حج باراي او   س 

 واجب است؟

3و پال َهْهي، جزو استبا ت نيست. بلي مستبيع است ج ـ
 

                                                                                                                                        

 :اگر از جهت نوبت پدر، راه براي او باز باشد و در وصيت قيد مباشرت شهده و فرزنهد قبهول     آية اهلل سبحاني

 بهه جها   ولي به دو شرط بايد حج را بهراي خهود   کرده و ظاهر وصيت فوريت باشد، بايد براي پدر حج انجام دهد

. وصيت بهه اسهتيجار نباشهد بلکهه     5مستتيع شده و يا حج بر گرد  او مستقر باشد . قبل از وصيت پدر 1آورد 

مقصود اين باشد که تبرعا از طر  پدر انجام دهد که در اين صهورت بايهد حهج را بهراي خهود انجهام داده  و بها        

 استجازه از بقيه ورثه براي پدر استنابه کند.

 ي پدرش حج کند.در اين صورت نيز بايد برا آية اهلل سيستاني:. 1

آورد هرچند اگر بهراي خهودش نيهز حهج انجهام       به جا در اين صورت نيز بايد براي پدرش حج آية اهلل فاضل: 

 دهد صحيح است.

  شود. مراجعه 44به ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 5

 مراجعه شود. 36مسئله  ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه

 است. اگر پسر وصيت پدر را قبل از استتاعت خود پذيرفته، حج نيابي مقدم آية اهلل سبحاني: 

و گذشت که اگر اجرت معين شده باشد و او در حيات پدر وصيت را قبهول کهرده باشهد،     آية اهلل سيستاني: 

 اجاره است و بايد انجام دهد.

 اگر وصيت را قبول کرده واجب العمل است. آية اهلل مکارم: 

شهود و   و فرزند وصيت را قبهول کهرده، نيابهت واجهب مهي     « مباشرت شده»اگر در وصيت قيد  ري:آية اهلل نو 

 استيجار الزم نيست.

 بدل هدي روزه بگيرد. مشقتدر صورتي که بتواند بدو  حرج و  آية اهلل تبريزى:. 3

و از جمله چنين شخصي مستتيع نيست مگر با تمکن از جميع مصار  حج  :آية اهلل فاضل، آية اهلل خويي 

 ثمن هدي.

گيرد مگر در صورتي که روزه گرفتن براي او مشقت شهديد يها خهو      و به جاي آ  روزه مي آية اهلل زنجاني: 

 ضرر داشته باشد که در اين صورت مستتيع نيست.

  گيرد. استتاعت حاصل است و به جاي هدي روزه مي آية اهلل سيستاني:، آية اهلل سبحاني 
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ـ  ]96[ حضارت  اينجانب سال گذشته به حج مشرف شهم و با تاجه باه فتاااي    س 

والبي که به شهريه حاز  نياز دارنه مساتبيع نيساتنه و در ااارتي    ايه  که فرماد   الي

شانه که از وجا  شر يه مستغني باشنه، لذا اينجانب مقاهار پاالي باا افاراد      مستبيع مي

باه بناه     دم و به  نااان اينکاه نسابت   کر گردان دستحا )پهر و همسايه( مبادله و  ذي

هستنه، به آنان بخشيهم و ايشان آن را جهت مخار  حج به من برگردانهنه، من  حا ذي

ا سالم کردم، آيا اين حاج باراي اينجاناب     هم در تمام ا مال و مناسک حج نيت 

ماامي  ناام    ثبات کنه يا نه؟ ضمنًا  زم به تذکر است کاه در   ا سالم مي کفايت از 

ب ريختم و آن ماقع فتاااي فااق را نهياه  باادم و پاالي کاه       پال به حسا 1631سال 

شه  باد جايگزين آن پالي که در حساب واريز کارد  باادم قارار گرفات،      گردان دست

 بفرماييه آيا  ين پال مبذول بايه هزينه باشه يا بذل آن کافي است؟

ـ    ا ت پياها کردياه حاج را   در فرض سؤال احاط آن اسات کاه بعاهًا اگار اساتب      ج 

 1ا اد  نماييه.

ـ  ]91[ شخصي قهرت مسافرت حج را نهارد و از قادر شهن بعاه هام ماأياآ     س 

است و استبا ت مالي هم نهارد، اگر به او بذل نفقه حج نماينه، آيا باياه قباال کناه و    

شاد  نايب بگيرد يا اينکه قبال واجب نيست، و نيز اگر او را مهمان کننه، حج واجب مي

 تا استنابه کنه يا خير؟

2در فرض مرقام حج واجب نيست. ج ـ
 

                                                                                                                                        

 شود و پول هدي جزو استتاعت است. مستتيع نمي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 گيرد و چنين کسي عرفاً استتاعت براي حج دارد. مي روزه آ  جاي زيرا به آية اهلل مکارم: 

  گذشت. 44ر ذيل مسئله د آيات عظام. نظر 1

 کند علي األحوط. در اين صورت استنابه مي آية اهلل بهجت:. 5

تواند حهج بهرود و    اي که با آ  مي اگر مالي را به او اباحه کنند، به اندازه آية اهلل سبحاني:، يزىآية اهلل تبر 

 احتياط واجب نايب بگيرد.بنا بر  مجاز در نايب گرفتن هم باشد،

ن تواند حج برود و مجهاز در نايهب گهرفت    اي که با آ  مي اگر مالي را به او اباحه کنند، به اندازه آية اهلل خويي: 

  .شود هم باشد، نايب گرفتن بر او واجب مي
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ـ  ]92[ آورد، مرجازي اسات ياا     به جا اگر در ميقات مستبيع شه و  س 

 ، رجاع به کفايت شرط است يا نه؟مسئلهنه؟ و آيا در فرض 

1اگر مستبيع شه ، مرجزي است، ولي رجاع به کفايت شرط است. ج ـ
 

ـ  ]93[ تاانه پال حاج را   شخصي که استبا ت رفتن به حج را پيها کرد ، آيا مي س 

خار  کناه و خااد را از    اش  ر غير مؤونه خاد و افراد واجب النفقاه به مصرف  زمي د

 تاانه در شرايط کناني کشار خر  جبهه کنه؟ استبا ت بينهازد؟ مثاًل آيا مي

ـ   ف مذکار کافي از حج واجاب  ، و دادن پال در مصار2مستبيع بايه به حج برود ج 

3و از استبا ت بيفته، بايه به هر نحا هست به حج برود. نيست، و اگر خر  کنه
 

ـ  ]94[ فرسته، بهون اينکه ملزم  در مااردي که نهاد يا ارگاني فردي را به حج مي س 

 باشه کاري انجام دهه، آيا از ماارد حج بذلي است يا خير؟ و قبال آن واجب است؟

                                                                                                                                        

 :اگر هزينه حج يا مکمّل آ  را به او تمليک يا اباحه کنند و مجاز در نايب گرفتن ههم باشهد    آية اهلل زنجاني

 بايد بدو  تأخير نايب بگيرد.

 معناي رجوع به کفايت گذشت که زندگي او از يسر به عسر تغيير نکند. 44در مسئله  آية اهلل بهجت:. 1

 افتد. مگر براي کسي که اگر آنچه دارد در راه حج خرج کند به حرج نمي آية اهلل تبريزى: 

 ، شرايط وجوب گذشت.44به شرحي که در ذيل مسئله  آيات عظام خويي، زنجاني، سيستاني: 

االسهالم   حجةاگر حج موجب تغيير زوال زندگي او نباشد )از نظر مالي وضع  بدتر نشود   آية اهلل سبحاني: 

 شود. محسوب مي

مگر براي کسي که اگر آنچه دارد در راه حج خرج کند زندگي او قبل و  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 بعد از حج تفاوتي ندارد.

ين شرايط تأثير چنهداني در وضهع و حهال او نداشهته باشهد حهج او       اگر چنانچه انجام حج در ا آية اهلل مکارم:

 صحيح است و رجوع به کفايت شرط نيست.

تواند قبل از وقت حرکت قافله  هرگاه انسا  مالي داشته باشد که کفا  هزينه حج را بدهد، مي آية اهلل بهجت:. 5

در صورتي که آ  مال را نسهيه تها زمها     آ  را در مصار  خود خرج کند، هرچند ديگر نتواند به حج برود. ولي 

بعد از حج بفروشد و منظور فرار از استتاعت باشد، احتياط اين است که اقدام به اين عمهل نکنهد و تفصهيل آ     

 گذشت. 53در ذيل مسئله 

 گذشت. 3در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 3
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1با فرض مشرو يت آن بهون تعهه به هيچ کاري، حکم حج بذلي دارد. جعا
 

ـ  ]95[ مقهاري پال دارم که براي رفت و آمه به سافر مکاه کاافي اسات، ولاي       س 

ا االم نشاه  اسات، آياا      ناام  ثبات هناز از ورف دولت جمهاري اسالمي وقتاي باراي   

 نگههاري آن پال  زم است و من مستبيع هستم؟

ـ  کنيه.  نام ثبت شاد، بايه مي نام ثبتيط را داريه و در همين سال هم اگر ساير شرا ج 

 2نيست.  زم و نگههاري پال و در غير اين اارت مستبيع نيستيه

باشه و  مااًل سرپرساتي ايان     همسر شهيهي که داراي دو بچه چهار ساله مي س ـ  ]96[

اليهاا   در آمه  است، آيا مشاردو بچه را دارد و به  ناان خانااد  شهيه قر ه حج هم به نام او 

 سک حج را انجام دهه يا خير؟تاانه مخار  را از مال اين دو اغير بردارد و منا مي

 تاانه مصارف حج را از اماال اغير بردارد. نمي ج ـ

ـ  ]97[ شان گرفته است، و خر  سا نه  کسي که چهار پسر دارد و زن براي همه س 

است، اآلن خار  دو   جا يکخاد را هم دارد و قرض هم نهارد، و با پسرانش درآمهشان 

ج واجب است يا نه، و اگر واجاب شاه  اسات آياا     نفر را دارنه که به حج برونه، آيا ح

تنها بر پهر واجب شه  يا بر پسر هم واجب شه  است و اگر بر پسر هام واجاب شاه     
                                                           

 در صورتي که واليت شرعيه بر بذل داشته باشد يا حاکم شرع آ  را اجازه نمايد. آية اهلل خويي:. 1

نهام   توانيد به حج برويد، چنانچهه در ايهن سهال ثبهت     نام مي در صورتي که فقط از طريق ثبت آية اهلل تبريزى:. 5

کنيد و به حهج برويهد، و    نام توانيد در همين سال به حج برويد، بايد ثبت نام مي شود و اطمينا  داريد با ثبت مي

همچنين اگر توانايي رفتن به حج از طريق آزاد را داريد، مستتيع هستيد و بايد به حج برويد، و در غير ايهن دو  

   صورت مستتيع نيستيد و نگهداري پول الزم نيست.

 مراجعه شود. 54مسئله  ذيلبه  آية اهلل سبحاني: ،اي آية اهلل خامنه 

 نام حفا کنيد. حال بايد آ  را تا زما  ثبت به هر آية اهلل خويي: 

  مراجعه شود. 53مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 

 اگر احراز کند که در سال بعد واجد شرايط خواهد شد الزم است پول را نگه دارد. آية اهلل سيستاني:

نام  اگر اصل اعالم وقت و اجازه از طر  دولت معلوم نباشد نگهداري آ  الزم نيست و اگر ثبت آية اهلل صافي: 

  محهل براي حج در امسال معلوم باشد هرچند تاريخ آ  هنوز معين نشهده باشهد جهواز صهر  آ  در راه ديگهر،      

 تأمّل است.
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 امشان حا اولايت دارنه؟است که

ـ  و بعاه از   تااناه باه مکاه بارود     کسي که از مال خادش به مقهار حج دارد و مي ج 

1برگشت زنهگاني  يا شأنش را داشته باشه مستبيع است و بايه حج برود.
 

ـ  ]98[ دارد کاه شار ًا و  رفاًا باه زن     اي  کسي که واجه شرايط حج باشه و نا  س 

افته، آيا کهام مقهم اسات و وظيفاه پاهربزر،     گيرد به حرام مياحتيا  دارد که اگر زن ن

 يا حج؟اش  ت، ازدوا  براي نا چيس

ـ  مگر اينکه ازدوا  نا ، از مخاار   رفاي او محسااب     ،حج خادش مقهم است ج 

2شاد و نتاانه هم براي او ازدوا  کنه و هم به مکه برود.
 

                                                           

 واجب نيست. کدام هيچچو  پنج نفر شريک و مالک اين درآمد هستند بر  آية اهلل بهجت:. 1

  افتد حج بر او واجب است. اگر پا از برگشت در زندگي به حرج نمي آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 کند، مستتيع است. و رفتن به حج زندگي او را مختل نمي آية اهلل زنجاني: 

ج حج باشد، حج بر خصهوص  در صورتي که حصّه پدر يا هر کدام از پسرها کافي براي مخار آية اهلل سبحاني: 

 شود. آ  شخص واجب مي

يعني اگر فرضاً مال مزبور را تقسيم کنند و حق هر کدام را بدهند، ههر کهدام مسهتتيع اسهت      آية اهلل مکارم: 

تواننهد حهق خهود را بهه ديگهري واگهذار کننهد تها          شوند بعضي مهي  مستتيع نمي کدام هيچبايد حج برود و اگر 

 مستتيع شود.

 گذشت. 33حکم آ  در مسئله  بهجت: آية اهلل. 5

 و ترک آ  بر پدربزرگ مستلزم وقوع در حرج باشد. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

اگر مخارج ازدواج نوه، شرعاً يا عرفاً بر او الزم باشد يها تشهر  بهه حهج و تهرک ازدواج نهوه،        آية اهلل زنجاني: 

 ع نيست.حيثيت يا حرج بر پدربزرگ شود، مستتي کموجب هت

 خصوصاً اگر نوه پسري و پدر از دست داده باشد. آية اهلل سبحاني: 

اگر صر  مال در حج و ترک تزويج نوه براي او )پهدربزرگ  حرجهي باشهد، حهج واجهب       آية اهلل سيستاني: 

 نيست وگرنه واجب است.

ي آ  حرجهي باشهد، عهدم    اگر عرفاً مخارج ازدواج نوه به عهده پدر بزرگ باشهد کهه تهرک ادا    آية اهلل صافي: 

 حصول استتاعت بعيد نيست.

مخارج ازدواج نوه از نفقات واجبه بر پدربزرگ نيست و اگر مستتيع اسهت بايهد بهه حهج      آية اهلل گلپايگاني: 

 شود مخارج ازدواج او را مقدم دارد. برود. بلي اگر از جهت ترک تزويج نوه، پدربزرگ در عسر و حرج واقع مي
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ـ   ]99[ و دو سال سن، چان معتاد باه  اينجانب با داشتن استبا ت مالي و هفتاد  س 

خاردن ترياک هستم وبا مقاررات کشااري، ادار  بههاشات از رفاتن حاج جلااگيري       

 کنه، از نار شرع تکليف حج چيست؟ مي

ـ  ، ايه حج بر شما مستقر شه  است و با امکان، حج نرفتهايه  اگر قباًل مستبيع باد  ج 

، مگر آنکه بتاانياه، ولاا   مستبيع نيستيهدر فرض مذکار ايه  استبا ت نهاشته و اگر قباًل

1ه.ه برويبا ترک ترياک، تحصيل اجاز  کنيه و به مک
 

ـ  ]166[ شاد يا نه، و آيا خمس و  آيا از منافع خمس و زکات، کسي مستبيع مي س 

 زکات جزو ترکه ميت است يا نه؟

ـ   چنانچه به  ناان مصرف از ورف ولي امر به او داد  شه ، مالاک شاه  و جازو    ج 

2شاد. ترکه او محساب است، و از منافع آن هم با وجاد ساير شرايط، مستبيع مي
 

ـ  ]161[ هرگا  کسي سرمايه يا ابزار کار دارد که اگر مقاهاري از آن را بفروشاه    س 
                                                           

 گذشت. 41و  53در ذيل مسئله  آيات عظام . نظر1

 بيا  شد. 25حکم آ  در مسئله  آية اهلل بهجت: 

 احتياط بايد نايب بگيريد.بنا بر  و اگر نتوانيد آية اهلل تبريزى:

اگر از ترک اعتياد مأيوس هستيد بايد نايب بگيريد هرچند سهال اول اسهتتاعت باشهد، واالّ     آية اهلل زنجاني: 

  آوريد. به جا اد کرده حجبايد اقدام به ترک اعتي

 و اگر مأيوس از ترک اعتياد هستيد بايد نايب بگيريد. آية اهلل مکارم:، آية اهلل سبحاني

مسهتحق آ   و سههم امهام،    کسي که در زما  اخذ زکات و سهم سادات آية اهلل سبحاني: ،آية اهلل تبريزى. 5

اگر با آ  کسب کند و از راه کسب يها نمهاء منهافعي    شود. و  شود و جزو ترکه او حساب مي باشد، آ  را مالک مي

 شود. داشته باشد، با وجود ساير شرايط مستتيع مي

 شود ملک آنها نيست. عين سهم امام که به اهل علم براي ارتزاق داده مي آية اهلل خويي: 

واند بها اسهتفاده از   و اگر مالک آ  نباشد ولي خما و زکات در اختيارش بوده و شرعاً هم بت آية اهلل زنجاني: 

 شود. آورد مستتيع است، ولي جزء ترکه محسوب نمي به جا آ  حج

شود و جزو ترکه نيست و  اگر فقط مجاز در تصر  باشد مالک نمي 7مدر مورد سهم اما آية اهلل سيستاني: 

باشد و اگر از سوي حاکم شرع تمليک شده باشد جزو ترکه اسهت و موجهب اسهتتاعت و     موجب استتاعت نمي

 اما سهم سادات و زکات، اگر مستحق بوده مالک است و جزو ترکه است و موجب استتاعت.
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تاانه با آن زنهگي کنه بهون زحمت، و با تفاوت آن قاادر بار حاج اسات آياا ايان        مي

 شخ  مستبيع است؟

1ايط، مستبيع است.با وجاد ساير شر ج ـ
 

ـ   ]162[ شخصي باغي دارد که چنه سال است درآمهي نهاشته، اماا از ناار قيمات     س 

براي سفر حج کافي باد ، ااحب باغ  رفًا اومينان دارد وقتي باغ ثمر بههاه او هام از کاار    

 افتاد  خااهه شه و بايه از درآمه باغ امرار معاش نمايه، آيا اين شخ  مستبيع است؟

 تمکن از امرار معاش به غير از درآمه آن باغ نهاشته باشه مستبيع نيست. اگر ج ـ

ـ  ]163[ شخصي که بعه از  مر  تمتع دياانه شه ، آيا  زم است که او را باراي   س 

 حج محرم کننه و وظيفه چيست؟

2 زم نيست و بر دياانه تکليفي نيست. ج ـ
 

عاعع]012[ اگر دختر بچه سه ساله را مادرش در سفر مکه معامه همرا  ببارد و در   س

ميقات نيت احرام و تلبيه را از جانب دخترش انجام بههاه و در واااف  مار  و ساعي     

، ماادر از  منا بين افا و مرو  و وااف زيارت و وااف نساء و وقاف  رفات و مشعر و

و تاقف بههه و آنچاه از ا ماال   ورف دختر نيت نماد  و خاد دختر را وااف و سعي 

حج که دختر قادر نيست مادرش از جانب او انجام دهه، آياا آن دختار بعاه از بلااغ و     

 مايه يا خير؟تاانه شاهر ن رشه مي

ـ  از احرام خاار  شاه  و   انه  با فرض اينکه تمام ا مال را مبابا وظيفه انجام داد  ج 

3تاانه شاهر کنه. مي
 

                                                           

 او نباشد. شئو روختن آ  مخالف در صورتي که ف آية اهلل مکارم:. 1

اگهر مسهتلزم    آورد و به جا نماز آ  را يا متکفل امر او به نيابت از او طوا  نساء و ليکن وليّ آية اهلل سبحاني:. 5

 يا متکفل امرش از مال مجنو  بپردازد. مخارجي شد وليّ

ارد نشده بهاز از احهرام خهارج شهده     و در غير اين صورت هم، چنانچه به ارکا  حج خلل و آية اهلل سيستاني:. 3

 آورد. به جا است، ولي اگر فقط به طوا  نساء خلل وارد شده بايد طوا  نساء را
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را پهر و يا مادر در سفر مکاه  ا پسر يا دختر  ا مميز   اگر اوفال غير سعاعع]012[

معامه همرا  ببرنه، آيا واجب است که پهر يا مادر در اارت تمکن اوفاال، خااد   

اوفال را وادار به انجام ا مال حج و  مر  و وااف نساء نماينه و ياا خااد پاهر و    

 باه جاا   وفاال مادر و يا نايب ايشان ا مال  مر  و حج و وااف نساء را از جاناب ا 

از کارهاي مذکار فاق را پهر و مادر و اوفال  ملاي نکنناه    کهام هيچو اگر  آورنه،

تااننه ازدوا  کننه و يا بايه باه مکاه بروناه و     آيا اين اوفال بعه از بلاغ و رشه مي

ف نساء  مر  و حج و وااف نساء را انجام دهنه و بعه ازدوا  نماينه و يا تنها واا

 ت؟بر گردن آنان اس

ـ  وفل واجب نيست او را مرحرم کنه يا از ورف او حج انجاام دهاه، ولاي     بر ولّي ج 

که در مناسک و در رسااله  اي  اگر او را مرحرم کرد بايه وظايف و ا مال را مبابا وظيفه

ماناه و تاا    ، وگرنه در بعض اار، وفل در احارام بااقي ماي   ذکر شه  است انجام دهنه

1نمايه. تاانه ازدوا  تهارک نکنه نمي
 

عاعع]012[ اوً  با وجاد َدين چه مقهار پال براي استبا ت کافي است؟ و ثانياًا در   س

اارتي که پال باشه ليکن به  لت بيماري قلب، مقامات پزشکي سازمان حج و زيارت 

تشرف را خالي از خبر نهانسته و تجايز ننماينه، آيا بايستي يک نفر باراي انجاام حاج    

  ا زام گردد؟

ـ  که قهرت رفتن به مکه  ايه، قبل از آنکه استبا ت پيها کنيه مريض شه  اگرشما  ج 

و ناياب گارفتن  زم نيسات و نياز      2اياه  مساتبيع نشاه    اياه،  شتهرا از جهت مرض نها
                                                           

  .احتياط بايد طفل را محرم کنندبنا بر  آية اهلل زنجاني:. 1

ولهي  ماند که اعمال عمره مفرده را درست انجام ندهنهد   تنها در صورتي بر احرام باقي مي آية اهلل سيستاني:

بهه  شود، بلي اگر فقهط طهوا  نسهاء را     در حج اگر خلل به ارکا  آ  بزند با گذشت وقت حج احرام آ  فاسد مي

 نياورند استمتاع از ز  بر او حرام است، مگر با اتيا  طوا  نساء، ولي ازدواج صحيح است. به جا صحيح طور

 مراجعه شود. 25به مسئله  آية اهلل بهجت:. 5

  گذشت. 53در ذيل مسئله  ظامآيات عساير  نظر 
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استبا ت مالي در اارتي ماجاد است که پال به مقهار رفتن و برگشتن داشاته باشايه   

 1الت براي شما باشه.و پس از برگشت، امکان پرداخت دين به سه
  

                                                           

  ت.گذش 51در ذيل مسئله  آيات عظام . نظر1
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 نیابت در حج نيابت در حج 

 در نايب اماري شرط است:  عاع]012[

1احتياط واجب.بنا بر  بلاغ، .1
 

  قل. .2

2ايمان. .6
 

به انجام دادن او، و اما بعه از اجراي  مال ناياب،  زم نيسات     3وثاق و اومينان .4

و اساتنابه   شاد اومينان به احت آن، و در اارت شک در احت، حکم به احت مي

 4قبل از  مل شک داشته باشه. هرچنهاحيح است 
                                                           

نيابت طفل غير مميز صحيح نيست و اگر بچه مميز باشد و قائهل بهه شهرعيت عبهادت صهبي       آية اهلل بهجت:. 1

 .مميز باشيم، خالي از رجحا  نيست که نيابت وي صحيح باشد

 کنهد،  نمهي  کفايت ديگري جاي نايب بايد بالغ باشد، پا حج بچه نابالغ به آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 بلهي . دههد  تشهخيص  را بد و خوب که باشد مميز بچه آ  هرچند ديگر، واجب هاي حج وحجة االسالم  در البته

 .صحيح باشد يّول اذ  با مستحبي حج در وي نيابت که نيست بعيد

  مميز بود  نايب کافي است. آية اهلل زنجاني: 

ثهواب آ  را بهه کسهي     آورد و به جها  تواند حج ندبي نايب بايد بالغ باشد ولي بچه مميز مي آية اهلل سبحاني: 

 هديه کند.

 تواند نايب شود، مگر در حج مندوب به اذ  ولي. بر احتياط بچه مميز نمي بلوز شرط است و بنا آية اهلل سيستاني: 

 اقوي در حج واجب.بنا بر  بلکه :آية اهلل مکارم 

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم:، اي آية اهلل خامنه. 5

 و اگر نايب ثقه باشد اخبار او کافي است. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 3

بهه  تهوا    واجب نمي وثوق به انجام عمل، شرط واقعي صحت نيابت نيست، لکن براي امتثال آية اهلل زنجاني: 

البته اگر نايب ثقه باشهد اخبهار او    کرد. مجرد نايب گرفتن بدو  داشتن حجت شرعي بر انجام داد  عمل، اکتفا

 بر انجام عمل کافي است.

اگر خبر داد که از طر  او انجام داده و از خبرش وثوق و اطمينا  حاصهل نشهد، در ايهن     آية اهلل سيستاني: 

 .ردصورت اکتفا به خبر داد  او اشکال دا

 اين شرط در استنابه معتبر است نه در اصل نيابت. آية اهلل فاضل: 

 بهه طهور  را  شود که يقين حاصهل شهود کهه نايهب عمهل      ميبري فارز و عنه  منوب  وقتي ذمه آية اهلل بهجت:. 4

    .آورد به جا آورده يا آنکه اماره معتبره باشد بر به جا صحيح
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 ولا با ارشاد کسي در حال  مل. 1معرفت نايب به افعال و احکام حج .5

 2ذمه نايب، مشغال به حج واجبي در آن سال نباشه. .3

 در ترک بعض افعال حج نباشه. 3معذور .7

                                                                                                                                        

 :انگهار  اگر احتمال بدهيم که نايب به رعايت شرايط عمهل توجهه داشهته و همچنهين سههل      آية اهلل زنجاني 

 شود. کم به صحت عمل او ميح نيست،

  احتياط واجب عدم استنابه در اين دو مورد است. آية اهلل مکارم: 

 است. فيآورد کا به جا داند متابق احتياط اگر نايب بخشي از افعال حج را که نمي آية اهلل زنجاني:. 1

مگر در صورتي که جاهل به وجوب باشد؛ يعني نداند  :)با اختال  تعابير  آية اهلل سيستاني:، آية اهلل بهجت. 5

دانسته ولي غافل است و فراموش کرده، کهه در ايهن دو صهورت نيابهت وي      که حج بر خودش واجب است يا مي

 «.  ج نايبشرط صحت ح»است نه « شرط صحت اجاره»عيبي ندارد. و اين شرط 

 بهه  و ديگهري  قبهل  از و بهوده  واجهب  خهودش  بر حج که پا هرگاه درحالي :فرمايد اضافه مي آية اهلل بهجت:

 اينکهه بنها بهر    ولهي  اسهت  شهده بري عنه  منوب  ذمه و است صحيح او حج که است آ  اظهر نمايد حج او نيابت

مسهتحق  کهه  بل شهد  نخواههد مسهتحق   شهده  داده قهرار  که را اجرتي نايب نکنيم، تصحيح ترتّب نحو به را اجاره

 . متعار  نرخ يعني المثل  اجرة) بود خواهد المثل اجرة

نايب مشغول به حج واجب منجز نباشهد و ايهن شهرط صهحت اجهاره       ذمه آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 است، و اگر غافل از استتاعت بود اجاره او صحيح است.

 خبر باشد بعيد نيست که حج نيابي او صحيح باشد. اما اگر نايب از واجب بود  حج بر خود بي اي: آية اهلل خامنه 

حجةة االسةالم   خهودش، بهر او واجهب نباشهد و اگهر غيهر       حجة االسالم در سال نيابت انجام  آية اهلل زنجاني: 

حج است نه اجهزاء آ    شود، و اين شرط در مورد نيابت در خودش، حج ديگري بر او واجب بود، نيابت باطل نمي

 مانند نيابت در طوا  يا سعي.

 رجوع شود. 44به ذيل مسئله  آية اهلل سبحاني: 

غافل و جاهل اشکال است و احوط عدم اکتفا به حهج آ    حجدر صحت  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 دو است.  

 اين شرط معتبر نيست. آية اهلل فاضل: 

 است. اگر ذمه او مشغول باشد نيابت او صحيح است هرچند گناه کرده آية اهلل مکارم: 

توا  معذور را اجير نمود، بلکه اگهر چنهين    بر احتياط، با تمکن از استيجار غير معذور، نمي بنا آية اهلل بهجت:. 3

کارههايي   آورد  به جا بلي اگر در[شخصي تبرّعاً به نيابت ديگري حج نمود، اکتفا کرد  به عمل  مشکل است 

به تظليل )زير سايه رفتن  باشهد، اجيهر گهرفتن يها نايهب       مضترکه بر محرم حرام است معذور باشد مثل اينکه 

  .]گرفتنل چنين شخص عيبي ندارد
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   در مناب  نه اماري شرط است:  عاع]012[

                                                                                                                                        

 اجاره کرد  معذور براي حج جايز نيست بلکه اگر خودش تبرعاً حج نيابي آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 مشکل است ولي نيابت معذور به عذر طاري مجزي است.عنه  منوب  زآورد اجزاء آ  ا به جا

کافي است بتواند به شکل صحيح محرم شود و هنگام محرم شد ، اطمينا  داشته باشد که  آية اهلل زنجاني: 

از انجام مناسک اختياري حج و عمره معذور نيست و اگر در ضمن اعمال عذري پي  آمد، ضهرري بهه نيهابت     

همچنين معذور بود  نسبت به محرمات احرام، مانع صحت نيابت نيست و در بتهال  نيابهت معهذور،    زند و  نمي

 باشد يا با اجاره، ولي مخصوص حج يا عمره واجب است. تبرعيفرقي نيست که عمل نايب، 

کسي که از انجام عمل اختياري حج در اعمالي که ترک عمدي آنهها موجهب بتهال  حهج      آية اهلل سبحاني: 

احتياط واجب نيابهت  بنا بر  و در اين موارد نيز االسالم را بپذيرد حجةتواند نيابت از باشد، او نمياست معذور مي

ي کهه بها وضهوي    کند. ب  کس الف  کسي که معذور از وضو و غسل است و به جاي آ  تيمم مي :صحيح نيست

 بهه جها   آورد. ج  کسي که با ويلچهر طهوا  و سهعي را    مي به جا اي، طوا  و نماز آ  را اي يا غسل جبيره جبيره

 .  اشکال ندارد طاريالزم به ذکر است، تمام اين موارد در عذر  هخواند آورد. د  کسي که نشسته نماز مي مي

سي را که از پي ، عجز او از عمل اختياري معلهوم اسهت   شود ک احتياط واجب نميبنا بر  آية اهلل سيستاني: 

شهود   اشکال است و در مورد عذرهايي کهه بعهداً عهارض مهي     محلاجير کرد، بلکه اکتفا به تبرّع او در نيابت نيز 

است که در بعضي موارد حج صحيح است و گاهي باطهل اسهت و اسهتيجار و    عنه  منوب  حکم نايب هما  حکم

ام بعضي واجبات حج که ترک عمدي آنها هم موجب بتال  نيست، مانند طهوا  نسهاء و   نيابت کسي که در انج

 بيتوته و رمي روز يازده و دوازده اشکال ندارد.

نيابت کسي که از اتيا  بعض اعمال عمره و حج معذور است اگر ترک عمدي آ  عمل، از غير  آية اهلل صافي: 

ترک آ  عمل يا فقط حرمت تکليفهي دارد و يها عهالوه بهر آ       معذور موجب بتال  حج يا عمره نباشد به اينکه

دانهد   هم هست ولي ترک آ  موجب بتال  عمل عمره يا حج نيست، اشکال ندارد و حتي اگر مهي  کفارهموجب 

کنهد اسهتيجار    که اجير بعضي از اعمالي که ترک آ  موجب بتال  حج و عمره نيست عمداً بدو  عذر ترک مهي 

باشد، بلي نسبت به استحقاق اجرت اگر موقهع عقهد اجهاره، مسهتأجر      ميعنه  ري ذمه منوب باو مانعي ندارد و م

بهري  اطاّلع از معذور بود  اجير در امور مذکوره نداشته باشد، اجير استحقاق اجرت ندارد ولهو اينکهه عمهل او م   

 است.عنه  ذمه منوب 

 .  بدو  وکالت باشد، صحيح نيستنيابت معذور، براي حج واجب حتي اگر تبرعاً و  آية اهلل فاضل: 

 احتياط نيابت معذور صحيح نيست. بنا بر  آية اهلل گلپايگاني: 

خود حهج   نيابت معذور صحيح است. هرچند احتياط مستحب آ  است که در عذرهايي که در آية اهلل مکارم: 

 پي  نيامده نايب نشوند. البته کسي که قرائت  اشکال دارد از اين حکم مستثني است.

 در نايب معذور به عذر طاري اشکال ندارد. آية اهلل نوري: 
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1اسالم. .1
 

حاج   در حج واجب شرط است که مناب  نه فات شه  باشه يا اگر زنه  اسات  .2

يا از جهات   و خادش از جهت مرضي که اميه خاب شهن آن نيست 2بر او مستقر شه 

مناب  ناه بلااغ و    و در حج استحبابي اين شرط نيست و در 3نتاانه به حج برود پيري

نيست و جايز اسات کساي    و مماثله بين نايب و مناب  نه نيز شرط 4 قل شرط نيست

5که تاکنان به حج نرفته و مستبيع نيست براي ديگري نايب شاد.
 

                                                           

 تأمّل است.  محلنيابت از کافر به احتمال حصول تخفيف عذاب،  آية اهلل بهجت:. 1

اي که  . عقل، مگر در مورد ديوانه5. بلوز؛ 1 :عالوه بر اسالم اموري معتبر استعنه  منوب  در آية اهلل زنجاني: 

 نايهب  پهدر  ،عنهه   ناصبي نباشد، البته در صورتي که منهوب عنه  منوب  .3قبالً حج بر عهده او مستقر شده است؛ 

فوت شده باشد مگهر در مهوردي   عنه  منوب  ، شرط است کهاالسالم حجة . در 4کافي است؛  بود  مسلما  باشد

اي، نيابت صحيح نيست و صحت حج نيابي در حجي کهه بها نهذر يها      و در حج کفاره گذشت 53مسئله  ذيلکه 

 قسم يا شرط و مانند آ  واجب شده بستگي به کيفيت التزام آنها دارد.

 کافر و مخالف صحيح نيست. نيابت به حج پا است، شرط ايما  و اسالم ،عنه  در منوب آية اهلل فاضل: 

 شرط است.عنه  منوب  اسالم و ايما  در نايب و آية اهلل نوري:

 گذشت. 53در ذيل مسئله  آيات عظام . نظر5

 ههاي بعهد    حتهي در سهال   مشهقت يا براي او حرج و مشقت داشته باشد و اميدي بهه رفهع    اي: آية اهلل خامنه. 3

 نداشته باشد.

 در غير صبي مميز مشکل است. آية اهلل بهجت:. 4

بت تبرعي از مجنوني که قبل از جنو  حج بر او مستقر شهده و اميهدي بهه بهبهودي او     نيا آية اهلل سبحاني: 

در صورت نيابت استيجاري ولي او بايد از اموال مجنو  هزينه حج را بپهردازد و در مهورد    نيست، اشکال ندارد و

 شد.غير بالغ در حج مستحبي اشکالي ندارد که استنابه شود به شرطي که در ايام حج در مکه نبا

 آورده شود. رجا قصد در نيابت از مجنو  اشکال است مگر آنکه به آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

شرط هست ولي اگر حج قبل از جنو  بر او مستقر شده، عقل شرط نيست و در صورت يهأس   آية اهلل فاضل: 

 ستنابه کنند.از بهبودي يا بعد از فوت او بايد از مال  ه ولو از ميقات ه براي او ا

 اي که حج بر او مستقر نشده خالي از اشکال نيست. نيابت از بچه و ديوانه آية اهلل مکارم: 

 توانهد   مرد و زنده باشد که به خهاطر عهدم تمکهن نمهي    عنه  منوب  بلکه اگر آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 2

که مردي را که تاکنو  به حج نرفته، به نيابهت خهود بهه     است آ  لزومي احتياط آورد، جاي را بهحجة االسالم 

 حج بفرستد.
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عاعع]012[ نايب بايه در  مل قصه نيابت نمايه و مناب  نه را در نيت تعياين کناه     

 ولا اجماً  و شرط نيست اسم او را ذکر کنه، گرچه مستحب است.

  شااد مگار باه اينکاه ناياب،  مال را ااحيحاً        مناب  نه فارغ نماي  ذمه  عاعع]001[

  اسات  د از مناب  ناه مجازي  انجام دهه. بلي اگر نايب بعه از احرام و دخال حرم بمير

 خاالي   لسةام جةة اال َحبلکه در غيار   ،اشکال است تبر يو در اجراي اين حکم در حج 

1از اشکال نيست.
 

لباآ احرام و پال قرباني در حج نيابي بر اجير است مگر در اارتي کاه    عاعع]000[

ماجباات کفاار  را انجاام دهاه      اجيار شرط شه  باشه که مستأجر بههه و همچنين اگر 

2کفار  بر  هه  خاد او است نه مستأجر.
 

                                                           

بعد از احرام و پا از دخول حرم کافي است و در ايهن   آيات عظام بهجت، سبحاني، صافي، گلپايگاني:. 1

 و غير آ  و بين نيابت به مزد و اجرت و تبرّع فرقي نيست.حجة االسالم حکم بين 

کنهد هرچنهد    مهي عنهه   منهوب   چنانچه نايب بعد از احرام بميرد کفايهت از  ويي:آية اهلل خ، آية اهلل تبريزى 

و غيهر آ  نيسهت، و   حجةة االسةالم   اظههر، و در ايهن مهورد فرقهي بهين      بنا بر  مردن  قبل از دخول حرم باشد

 همچنين فرقي نيست بين اينکه نيابت به اجرت باشد يا به تبرع.

 بهوده يها حهج    حجةة االسةالم   نيابت او مجاني بوده يا با اجرت، و بهراي  و تفاوتي ندارد که  اي: آية اهلل خامنه 

 واجب ديگر.

 اگر بعد از استنابه نايب براي حج حرکت کرد وقتي آثار مهرگ در او ظهاهر شهد بهراي حهج      آية اهلل زنجاني: 

کنهد و   يت ميکفاعنه  منوب  کند و حج نايب دوم از گيرد و اگر نتوانست براي آ  وصيت مي ب مييناعنه  منوب 

گهردد و در ايهن مهورد     ساقط مهي عنه  منوب  چنانچه قبل از آنکه اين امر فراهم شود نايب فوت کرد، حج از ذمه

و حج واجب ديگر نيست و فرقي نيست که نايب بعد از احرام بميرد يا قبهل از آ ، ولهي   حجة االسالم فرقي بين 

 کرد و در راه فوت نمود مجزي نيست.اگر نايب بدو  درخواست کسي به قصد حج نيابتي حرکت 

اگر بعد از احرام و قبل از دخول حرم بميرد محل اشکال است و اگر بعد از دخول حرم باشهد   آية اهلل سيستاني: 

 و غير آ  نيست ولي در مورد حج تبرعي اشکال است.حجة االسالم مجزي است و در اين حکم فرقي بين 

 و غير آ  و اقسام نيابت نيست.حجة االسالم در حکم مذکور فرقي بين  آية اهلل مکارم: 

 مجزي است متلقاً. آية اهلل نوري:

مگر قرار گذاشته باشند که مستأجر بپردازد در اين صهورت بهر ذمهه مسهتأجر اسهت کهه بها         آية اهلل زنجاني:. 5

 پرداخت کفاره ذمه اجير را فارز کند.
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عاعع]000[ نايب در وااف نساء نيز بايه قصه مناب  نه نمايه و احتيااط اساتحبابي     

 آورد. به جا في الذمه آن است که به قصه ما

عاعع]000[ شااد و   اگر نايب وااف نساء را احيحًا انجام نههه زن بر او حالل نماي   

 مناب  نه چيزي نيست.بر 

عاعع]002[ استيجار کسي که وقتش از اتمام حج تمتع ضيا شه  و وظيفه او  هول به ِافاراد    

است براي کسي که وظيفه او حج تمتع است احيح نيست، بلي اگر در سعه وقت او را اجيار  

1احتياط از مناب  نه مجزي نيست.بنا بر  کرد و بعه وقت ضيا شه بايه  هول کنه و
 

عاعع]002[ و در  2در حج واجب نيابت يک نفر از چنه نفر در يک سال جايز نيسات   

 غير واجب مانع نهارد.

عاعع]002[ کسي که حج بر او مستقر شه ، يعني سال اول استبا ت حج نرفتاه، اگار باه      

واسبه مرض يا پيري، قهرت رفتن نهارد يا رفتن براي او حر  و مشقت دارد واجب اسات  
                                                           

 .او باشد ذمهمجزي است. در صورتي که نيابت بر فراز ه عن منوب  از آية اهلل بهجت:. 1

 کند و مستحق اجرت هم هست. کفايت از حج تمتع مي اي: آية اهلل خامنه 

شود ولي در صورتي که اجاره بهر اعمهال    ميعنه بري  منوب  ذمه سيستاني:تبريزي، خويي،  آيات عظام 

بهوده  عنهه   ذمهه منهوب   عمره و حج تمتع بوده، اجير استحقاق اجرت را نخواهد داشت، بلي اگر اجاره بر تفريهغ  

 .مستحق اجرت خواهد بود

وقهت عمهره تمتهع     و چنانچه بدو  کوتاهي کرد  نايب در اثناي سفر اموري پي  آمده که آية اهلل زنجاني: 

کند، خواه هنگام احرام عمره تمتع وقت ضيق بوده و از ابتدا بهه حهج افهراد     کفايت ميعنه  منوب  ده، ازضيق ش

محرم شده باشد يا اول به عمره تمتع محرم شده ولي بعد از احرام وقت ضيق شهده يها معلهوم شهده کهه از اول      

 وقت تنگ بوده است لذا به حج افراد عدول کرده است.

کنهد کهه در ايهن حالهت،      سوزي مي مگر اينکه بدو  عذر فرصتمجزي است عنه  منوب  زا آية اهلل سبحاني: 

 اشکال دارد.عنه  منوب  کفايت چنين حجي از

 مجزي است.عنه  منوب  از آيات عظام صافي، گلپايگاني، نوري: 

مگر اينکه به نحو شرکت بر  آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني، سيستاني، فاضل:. 5

آنها واجب شده باشد؛ مثل اينکه دو نفر يا بيشتر نذر کنند که با شرکت يکديگر کسهي را اجيهر نماينهد کهه در     

 .توانند يک نفر را براي حج اجير نمايند اين صورت مي
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اارتي که اميه خاب شهن و قهرت پيها کردن نهاشته باشاه و باه احتيااط     نايب بگيرد، در

2بايه فارًا نايب بگيرد و اگر مستقر نشه  باشه بر او، اقاي  هم وجاب است. 1واجب
 

عاعع]002[ شااد و   آورد، حج از معاذور سااقط ماي    به جا بعه از آنکه نايب  مل را  

و اما اگر قبال از اتماام حاج     3 زم نيست خادش حج کنه اگرچه  ذرش برورف شاد

4 ذر برورف شه، چه قبل از احرام يا بعه، بايه خادش حج برود.
 

عاعع]002[ کسي که حج بر او واجب باشه چه سال استبا تش باشه و چه حاج بار     

او مستقر شه  باشه، جايز نيست نيابت کنه از غير و اگر نيابت کناه باوال اسات؛ چاه     

5 الم به حکم باشه يا نباشه.
 

عاعع]002[ حارم   در بعه از احرام بستن و داخال شاهن   اگر اجير براي   

حج کردن  آورد  است و  زم نيست به جا کنه از حج کسي که براي او بميرد کفايت مي

                                                           

 .بايد فوراً به آ  مبادرت شود اي: آية اهلل خامنه. 1

 گذشت. 53ذيل مسئله در  آيات عظام . نظر5

احتيهاط واجهب، در صهورت حصهول تمکهن، بايهد       بنا بر  آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سيستاني:. 3

 آورد. به جا خودش حج را

مگر اينکه در وقت نايب گرفتن، اميد خوب شد  و رفهع عهذر داشهته باشهد کهه در ايهن        آية اهلل گلپايگاني: 

 داشت بايد خودش هم حج را انجام دهد.احتياط، اگر رفع عذر شد و استتاعت بنا بر  صورت

آورد و همچنهين اگهر    بهه جها   در صورتي که حج بر او مستقر بوده، با تمکن بايد خودش حهج  آية اهلل صافي: 

 آورد. به جا مستقر نبوده ولي استتاعت  باقي باشد، بايد حج

ط راه است در چنين صورتي احتيا اما اگر عذر او موقعي بر طر  شد که نايب هنوز در نيمه آية اهلل سبحاني:. 4

 مستحب آ  است که خود شخص نيز به حج برود.

 گرچه احتياط واجب است که نايب نيز عمل حج را تمام نمايد. آية اهلل سيستاني: 

در هما  سال يها سهال   عنه  منوب  اگر بعد از احرام عذر مرتفع گردد که امکا  انجام حج براي آية اهلل صافي: 

 فاع عذر کاشف از بتال  اجاره و بلکه بتال  احرام نايب است.بعد باشد ارت

از انجهام   تمکهن عنهه   منهوب   مگر اينکه در اثناي عمل بعد از احرام عذر برطر  شد ولهي  آية اهلل گلپايگاني: 

 عمل کامل نداشته باشد که در اين صورت حج نايب مجزي است.

 ج برود.احتياط واجب بايد خودش حبنا بر  آية اهلل مکارم: 

  گذشت. 144مسئله  در ذيل آيات عظام . نظر2
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بميارد باياه دو    براي او و اگر قبل از احرام يا بعه از آن و قبل از داخل شاهن در حارم  

 2حج برود. حکم را دارد کسي که براي خادش به، و همين 1مرتبه اجير بگيرنه

عاعع]001[ اگر کسي را براي حج اجير کردناه و قارار نگذاشاتنه کاه اجارت باراي         

خصاص  مل باشه يا در مقابل  مل و رفت و آمهها باشاه، پاس اگار قبال از داخال      

و همين وار اگار   باشه شهن در حرم مرد، ظاهرًا مستحا اجرت رفتن تا محل مات مي

بعه از احرام و دخال حرم بميرد، بيشتر از آن چه ذکار شاه و اجارت احارام مساتحا      

آورد و مرارد،   باه جاا   ، و اگر بعض ا ماال را شاد حج از ميت ساقط مي اگرچه، 3نيست
                                                           

 :مراجعه شود.  44به ذيل مسئله  آية اهلل سبحاني 

کنهد هرچنهد    مهي عنهه   منوب  چنانچه بعد از احرام بميرد کفايت از آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني:. 1

 .مردن  قبل از دخول حرم باشد

 احتياط واجب مجزي نيست.بنا بر  اگر بعد از احرام و قبل از دخول در حرم بميرد اي: آية اهلل خامنه 

 اگر بعد از احرام و قبل از دخول حرم بميرد اين حکم احتياطي است. آية اهلل مکارم:، آية اهلل سيستاني 

 گذشت. 114و  34در ذيل مسئله  آيات عظام . نظر5

 گذشهت و کسهي کهه بهراي خهودش       114مسهئله   ذيهل ج در حکم فوت نايهب در سهفر حه    آية اهلل زنجاني: 

شود و اگر قبهل   اش ساقط مي آورد چنانچه بعد از احرام و دخول حرم بميرد حج از عهده مي به جا االسالم حجة

عهده او مستقر شده بايد براي  حج بدهند و کسهي کهه بهراي     کند پا اگر قبالً حج بر از آ  بميرد کفايت نمي

کنهد، بهه    آورد چنانچه در سفر حج بميرد کفايت نمي مي به جا ديگري ه مانند حج نذري ه را  خودش حج واجب 

 اي که قضاي آ  واجب نيست حتي اگر قبل از احرام حج بميرد. استثناء حج کفاره

از حجة االسةالم  کسي که حج بر او مستقر شده است اگر بعد از احرام حج در حرم بميرد  آية اهلل سيستاني: 

قط است؛ چه تمتع باشد چه قِرا  و چه اِفراد و اگر در عمره تمتع بميرد نيز ساقط است و اگهر قبهل از آ    او سا

شود و بايد از او قضها   بميرد؛ چه بعد از احرام قبل از دخول حرم و چه بعد از دخول حرم بدو  احرام ساقط نمي

جاري نيسهت و امها کسهي کهه حهج بهر او        و در عمره مفردهحجة االسالم کند و اين حکم در حج واجب غير از 

 مستقر نشده است، اگر بعد از احرام بميرد قضا واجب نيست هرچند قبل از دخول حرم باشد.

منهوب   اگر تصريح به خال  متعار  نباشد، بر حسب معلوم از داعي استيجار که برائت ذمه آية اهلل بهجت:. 3

دخول حهرم باشهد و اگهر     ه وفات نايب پا از احرام وشود وقتي ک است چيزي از اجرت پا گرفته نميعنه  

 قبل از احهرام باشهد اسهتحقاق اجهرت المثهل مقهدار راههي کهه پيمهوده اسهت بعيهد نيسهت و نيهز توزيهع               

وجه نيست در صورتي که بعض عمل را مثل احهرام انجهام داده باشهد و يها سهير از طريهق        بي المسمّي اجة 

  خاص در اجاره قيد شده باشد.
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آورد  است که در  به جا باشه، و اگر ا مال را به نحاي مستحا اجرت آن ا مال نيز مي

بعض  اگرچهآورد، مستحا تمام اجرت است،  به جا  مر  و حج را رف گفته شاد که 

 ا مال را که مضر به احت حج نيست و محتا  به ا اد  نيست نسيانًا ترک کرد  باشه.

عاعع]000[ ، نياورد به جا کسي که به  ناان نيابت رفت به مکه و خادش حج واجب  

آورد و ايان   باه جاا   مفارد  ، براي خادش  مر  1احتياط آن است که بعه از  مل نيابت

                                                                                                                                        

  ،مسهتحق  هرگاه اجير بعد از محرم شد  بميهرد، تمهام اجهرت را     خويي: سيستاني،آيات عظام تبريزي

به نحو تعدد آورد  اعمال  به جا ميت اجير شده باشد. و اما اگر اجير بر ذمهخواهد شد، در صورتي که بر تفريغ 

قبهل از احهرام بميهرد چيهزي      شهود و چنانچهه   ميمستحق آورده  به جا شده باشد، اجرتِ مقداري را کهمتلوب 

نخواهد بود. بلي اگر مقدّمات عمل داخل اجاره باشد، هر مقدار از مقدّمات را که انجام داده باشد اجهرت  مستحق 

 .شود ميمستحق هما  مقدار را 

ذمهه  شهد   بهري  هرگاه نايب پا از احرام و ورود به حرم بميرد، اگر نايب گهرفتن بهراي    اي: آية اهلل خامنه 

باشد، کما اينکه ظاهر حال اطالق قرار داد اجاره چنين است اجير مستحق تمام اجهرت خواههد بهود    عنه  منوب 

   اش بپردازند. که بايد آ  را به ورثه

نايب گرفته باشند و نايب در سفر حهج فهوت کنهد،    عنه  منوب  شد  ذمهبري ولي اگر براي  آية اهلل زنجاني: 

 .نايب مستحق تمام اجرت است هرچند مرگ نايب قبل از احرام باشد شود و ساقط ميعنه  منوب  حج از ذمه

کسي که براي انجام حج نيابتي اجير شود و در نيمه راه پي  از عمهل بميهرد، بهراي دريافهت      آية اهلل سبحاني: 

اگهر مبلهغ در     گيهرد. ب  اگر مبلغ در مقابل عمل حج قرار گرفته، چيزي به او تعلق نمي  الف :اجرت سه حالت دارد

نايب پها از دخهول حهرم فهوت کنهد، همهه مبلهغ بهه او تعلهق           پرداخت شده وعنه  منوب  الذمه شد  مقابل بري

 گيرد. عمل، معين شده؛ به مقداري که کار انجام شده تعلق مي برگشت و هرگاه مبلغ در مقابل رفت و  گيرد. ج مي

 شهده باشهد، کهه در ايهن صهورت تمهام        ذمهه مگر آنکه اجيهر بهراي تفريهغ     :آية اهلل فاضل، آية اهلل صافي 

 برد. اجرت را مي

 باشد علي االقوي و همچنين است حکم صورت بعد. ظاهراً مستحق تمام اجرت مي آية اهلل گلپايگاني: 

 باشد. ميتمام اجرت مستحق است. بنابراين عنه  منوب  معموالً اجاره براي اداي تکليف آية اهلل مکارم: 

احتياط مستحب آ  است که پي  از عمره تمتع يا بعد از انجام حج و گذشتن ايهام تشهريق    آية اهلل زنجاني:. 1

  آورد، خصوصاً اگر استتاعت انجام عمره مفرده از وطن خود را داشته باشد. به جا براي خودش عمره مفرده

 دهد. ي خود نيز عمره مفرده انجاممستحب است که نايب پا از حج نيابي برا آية اهلل سبحاني:

  يا قبل از آ . آية اهلل فاضل: 

 .رجائاً آية اهلل گلپايگاني:
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 ليکن خيلي مبلاب است. 1احتياط واجب نيست

عاعع]000[ تااناه اجيار ديگاري شااد باراي       کسي که اجير شه  براي حج تمتع، مي  

تااناه باراي خاادش     وااف يا ذبح يا سعي يا  مر  مفرد  بعه از  مل حج، چنانچه مي

2آورد. به جا وااف و  مر  مفرد 
 

او را اجيار کارد    شااد  داشته باشه از بعض ا مال حج، نمي کسي که  ذر  عاعع]000[

، و اگر شخ  معذور از بعض ا مال، تبّر ًا از غير، حج بکنه اکتفا کردن باه  3براي حج

 4آن اشکال دارد.

 استفتائات نيابت الستفتائات نيابت

عاعع]002[ باه مکاه    کسي مستبيع باد  و در ميقات به نيابت ديگري مرحرم شه  و س

 چيست؟  مر  تمتع را از ورف مناب  نه انجام داد  است، وظيفه اوآمه  و 

ـ  و  5اسات  باول با اينکه خادش مستبيع است نيابت او احيح نيست و احرام او ج 

6شاد. بايه برگردد به ميقات و از آنجا براي خادش مرحرم
 

                                                           

 اين احتياط واجب است. آية اهلل مکارم:. 1

 خواهد آمد. 143ذيل مسئله در مورد فاصله بين عمره مفرده با عمره تمتع در  آيات عظامنظر . 5

 .گذشت 144ذيل مسئله در  آيات عظامنظر . 3

در عدم کفايت حج نايبي که معذور است، فرقي نيست بين اينکهه نايهب اجيهر باشهد و يها       اي: آية اهلل خامنه. 4

گيرنهده جاههل    انجام شود. و نيز فرقي نيست بين اينکه نايب جاهل به عذر باشد يا نايهب  تبرعيمجّاني و  نيابت

به اينکهه آ  عهذر از عهذرهايي     گيرنده جاهل باشدبه آ  باشد، و همچنين فرقي نيست بين اينکه نايب يا نايب 

توانهد بهه وقهو  اضهتراري در      کهه نمهي   است که نيابت با آ  صحيح نيسهت، ماننهد آنکهه نايهب جاههل باشهد      

 مشعرالحرام اکتفا کند.

 گذشت. 144ذيل مسئله در  آيات عظامنظر . 2

 د.جعه شوو حواشي آنها مرا 513، 512، 44هاي  به مسئله آية اهلل زنجاني:. 6

الحهل    بهه ادنهي   اگر ممکن نشد بعد از انجام يک طوا  نساء به عنوا  وظيفه فعلي به ميقات و آية اهلل سبحاني:

رسد بعيد نيست کهه   به عرفات نمي نيست و چنانچه وقت کافي رفته و جهت عمره تمتع براي خودش محرم شود و

خهود را دچهار    لم به استتاعت خهود نايهب شهده باشهد و    حج او صحيح است مگر اينکه با ع بدل به حج افراد شود و

    يا استقرار حج استتاعت و اگرو بايد توجه داشت که تنگي وقت کرده اکتفا به حج افراد مشکل است 
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ـ  ]125[ اگر کسي که نيابت از ديگري گرفته و به حاج آماه ، از بعاض ا ماال      س 

تااناه پاال نيابات را باه      تاانه در اين ا مال نايب بگيرد و آياا ماي   ور است، آيا ميمعذ

 آورد؟ به جا ديگري بههه که اال حج را

و بايه پال را به ااحبش برگردانه، مگر اينکاه از   1احيح نيست نايب شهن معذور ج ـ  

را در  تااناه ديگاري   ورف ااحب پال مجاز در نايب گرفتن باشه که در اين ااارت ماي  

اال  مل حج نايب کنه و در اارتي که بهون اجاز ، نيابت را به ديگري واگذار کارد و او  

ولاي پاال را باياه باه اااحبش       ،شااد   مل را انجام داد، حج از ورف مناب  نه واقع ماي 
                                                                                                                                        

 آورد و بهه جها   بايهد بهراي خهود حهج     اآل  در ميقات متوجه شد، نيابت باطهل و  بر او قبل از قبول نيابت بوده و 

خهاطر تفاضهل   ه ب استفاده کرده با اجازه ورثه براي متوفي حج ميقاتي استنابه کند وعنه  منوب  چنانچه از في 

 از حج ميقاتي و في  مصر  شده با ورثه بر اساس قاعده عدل و انصها  بهه توافهق برسهند و يها      هر يکقيمت 

 مصالحه کنند.

کنهد و اگهر    دهد، حج نيهابي را تمهام   اگر متمئن باشد در سال بعد حج خود را انجام مي آية اهلل سيستاني: 

را تمهام کنهد حجه      متمئن نيست بايد به يکي از مواقيت رفته و براي خود احرام ببندد ولي اگر حهج نيهابي  

 اجرت المثل است.مستحق صحيح است و اگر استيجاري باشد اجاره باطل است و 

 شود. مي که در اين صورت از خودش واقع باشد، تتبيق در ختا نحو مگر آنکه به آية اهلل نوري: 

 گذشت. 144ذيل مسئله در  آيات عظامنظر . 1

آورد و  به جا اگر بدو  توجه محرم شده، احتياطاً در موارد عذر نايب بگيرد تا عمل را صحيحاً آية اهلل بهجت: 

د و امها قبهل از احهرام    توانسته نايب شهو  خود نيز آ  عمل را انجام دهد نيابت  صحيح است هرچند از اول نمي

 .دارد ميو  اطالق اجاره قيد مباشرت را برحج ميقاتي براي او بدهد چعنه  منوب  پا با احراز رضايت

تواند براي  هاي منا معذور است، مي لکن کسي که از رمي روز يازدهم و طوا  نساء و بيتوته آية اهلل سبحاني: 

در مسهجدالحرام بهه عبهادت بپهردازد و      ها داده و به جاي بيتوته ب انجاماداي حج نايب شود و بايد رمي را در ش

کنند و رمي در شهب   در طوا  نساء ديگري را نايب کند همچنين زنا  که معموالً در مشعر وقو  اختياري نمي

به علهت عهادت ماهانهه بهه اسهتنابه نيهاز       ت و يا ممکن است در طوا  و نماز شب جايز اس براي آنها پا از نيمه

مهين طهور   باشند و يا ممکن است حج آنها به جهت عادت ماهانه به افراد تبهديل شهود، اشهکال نهدارد ه     داشته

  تهوا  بهدو  اجهازه    آيد اما در رابته بها اصهل حهج نمهي     پي  مي طاريعمل عذر  است در مواردي که در اثناي

 بگيرد.مرده براي او استنابه کند و بايد اجازه عنه  منوب  زنده و يا ورثهعنه  منوب 
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 کننه  بپردازد. ب پال ضامن چيزي نيست و ُاجرت نايب را بايه امرحو اا 1برگردانه

ـ  ]126[ و بناچاار باياه   اناه   روان نا ًا چنه نفر از خهمه به نيابت آماه  از هر کا س 

بروناه، ساؤال   مناا   يا همرا  ضعفا، بهمنا  ه شب از مشعر براي انجام کارهاي  زم درنيم

 اين است که آيا اجير شهن و نيابت آنان احيح است يا خير؟

ـ  در مشاعر را   تااننه وقااف اختيااري   با تاجه به اينکه از معذورين هستنه و نمي ج 

 باياه حاج را  اناه   و اگر قبل از استخهام اجير شه  2درک کننه، نيابت آنان احيح نيست

 اري را درک نماينه.آورنه و وقاف اختي به جا

ـ  ]127[ تاانه نايب بگيرد، بايه از َبَلاه ناياب    آيا شخ  زنه  در ماردي که مي س 

 کنه يا خير؟ کفايت ميبگيرد يا از ميقات، و اگر ديگري براي او نايب بگيرد 

ـ  کنه و خادش بايه نايب بگيرد و نايب گارفتن   نايب گرفتن از ميقات کفايت مي ج 

3نيست مگر از ورف او وکالت داشته باشه. ديگري براي او کافي
 

اانيم باه نيابات چناه نفار انجاام      ت آيا  مر  مفرد  يا وااف استحبابي را مي س ـ   ]128[

 وااف نساء، نيت همه بايه بشاد يا نيت بعضي کافي است؟ دهيم و در ا مال آن؛ از جمله

                                                           

 زنهده اسهت نيابهت بهدو  اذ  او     عنهه   منهوب   اگهر  تبريوزي، خوويي، زنجواني، سيسوتاني:     آيات عظام. 1

   مجزي نيست.واجب در حج آية اهلل زنجاني:)

 مگر اينکه صاحب  راضي گردد. آية اهلل مکارم: 

 .شوند توانند اجير احتياط، با تمکن از استيجار غير معذور، نميبنا بر  آية اهلل بهجت:. 5

ي وقهو   امگر اينکه بتوانند براي درک مسمّ نيابت آنا  محل اشکال است آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 اختياري به مشعر برگردند.

 نيابت آنها صحيح است. آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني 

منا بروند، الزم است بهه مشهعر   دهند اگر همراه معذورين به  حج نيابي انجام مي که کساني  آية اهلل سبحاني: 

حجشها    و برنگردنهد  عامداً ترک وقو  اختياري کنند اگر عالماً وبرگردند و وقو  رکني مشعر را درک کنند و 

 بايد اعمال عمره مفرده انجام دهند و از احرام خارج شوند. باطل است و

 بعيد نيست. شندبا که به آنها نيازمند ميضعفا همراه صحت نيابت  آية اهلل سيستاني: 

 مراجعه شود. 144شرط هفتم از مسئله  ذيلبه  آية اهلل صافي: 

 احتياط.بنا بر  آية اهلل گلپايگاني: 

 مراجعه شود. 153به ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 3
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 تاانيه به نيابت چنه نفر انجام دهيه و بايه نيت همه بشاد. مي ج ـ

ـ  ]129[ و او را باه اياران   اناه   کسي را روز  ياه، قبال از حلاا دساتگير کارد       س 

جام دهنه يا خيار و  تااننه از او نيابت کننه و بقيه ا مال را ان انه، آيا رفقاي او مي فرستاد 

 شاد؟ چگانه از احرام خار  مي

ـ  ، و باراي خاار  شاهن از    1بهون اينکه خادش نايب بگيرد نيابت احيح نيست ج 

بيايه و حلاا ياا تقصاير کناه و ا ماال مترّتباه را انجاام دهاه و اگار          منا  احرام بايه به

 هاي خاد را باه ما احتياطبنا بر  تاانه برود در محل خادش حلا يا تقصير نمايه و نمي

2بفرسته و بايه براي ا مال مترتبه نايب بگيرد.منا 
 

ـ   ]136[ هاا، در محال    رونه؛ ماننه خهمه کااروان  افرادي که هر سال به حج مي س 

ات بر اثر اشتغال زيااد از نيابات غافال و    کننه، ولي در ميق خاد از کسي نيابت قبال مي

کنناه، آياا حاج نياابتي آناان       نيابت مي ، بعه که متاجه شهنه دوبار  نيتشانه مرحرم مي

 شاد؟ درست است يا حج براي خادشان حساب مي

ـ  و احارام دوم ااحيح نيسات مگار      3بايه  مر  و حج را به همان نيت اول اتمام کنناه  ج 

                                                           

ي که اگهر او بفهمهد راضهي    به طورچنانچه احراز رضايت شود و شاهد حال هم بر رضايت بود؛  آية اهلل بهجت:. 1

 .است، نيابت صحيح است با مراعات ساير جهات

پذيرد که طر  رسما او را نايب خود قرار دهد و يا بهه اصهتالح   نيابت در صورتي تحقق مي آية اهلل سبحاني: 

  به او وکالت دهد که اين کار را از طر  او انجام دهد.

خهودش قربهاني    محلتواند در  شده، ميچنانچه از دخول به مکه جلوگيري  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

انهد   نمايد و احتياط اين است که حلق يا تقصير نيز بنمايد و اگر وارد مکه شده و تنها اجازه اعمال را به او نهداده 

 يه اعمال نايب بگيرد. خود را به منا بفرستد و براي بق حلق يا تقصير نموده و در صورت امکا  موي

 در صورت امکا  بايد موي خود را به منا بفرستد.  سيستاني:آية اهلل، آية اهلل زنجاني 

 مراجعه شود. 1343به ذيل مسئله  آية اهلل سبحاني: 

 احتياط مستحب.بنا بر  آيات عظام صافي، گلپايگاني، مکارم: 

 .به نيابت نيست و عمل مجزي است مخلدر صورتي که قصد انجام وظيفه داشته،  آية اهلل بهجت:. 3

پرسهيد   ي که اگر کسي ميبه طوراند؛  را داشتهعنه  منوب  اگر ارتکازاً قصد آية اهلل خويي:، تبريزى آية اهلل 

  کند و حج نيابت آنها صحيح است. آوريم کفايت مي مي به جا حجعنه  منوب  دادند براي جواب مي
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1ا سالم کرد  باشه.؛ مثل اينکه حج بر او واجب نباد  و نيت آنکه احرام اول باول باشه
 

ـ   ]131[ گايه، بعه به  شاد و تلبيه مي شخصي در ميقات براي خادش مرحرم مي س 

آورد ، براي پاهر   به جا هاي گذشته افته که چان خادش حج واجب را در سال فکر مي

شااد باا نيات     آورد، آياا ماي   به جاا  ج تبر ييا مادر يا يکي از خايشاونهان ديگرش ح

 شاد يا خير؟  هول کنه و يا دوبار  به نيت شخ  مارد نار مرحرم

ـ  تاانه نيت را  اض کنه و بايه  ملش را  اگر به احرام احيحي مرحرم شه ، نمي ج 

 به همان نيتي که در احرام داشته، اتمام کنه.

ـ  ]132[ کناه کاه    نايبي در احرام  مر  تمتع، بعه از اينکه وارد مکه شه شک مي س 
                                                                                                                                        

 :در صورتي نيابت صهحيح   اگر کسي در ميقات از نيابت غافل شد و براي خود محرم گرديد، آية اهلل سبحاني

بهوده  عنهه   منوب  است که انگيزه او براي رفتن به ميقات انجام نيابت باشد و در حقيقت انگيزه او ارتکازا نيابت از

لهب صهورت گرفتهه باشهد کهه      در نيت نوعي سبق لسا  پي  آمده و يا سهو و مسامحه در گذراند  نيهت از ق  و

پرسيدند براي چه کسي محرم شهده،   ي فراموش کرده که اگر از او ميبه نيابت نيست ولي اگر به شکلاينها مخل 

گفت براي خودم در اين صورت پا از توجه به اشتباه خود، آ  را به عمره مفهرده تبهديل کنهد و مجهدداً از      مي

 عنه محرم شود. الحل براي منوب   ادنيميقات و در صورت عدم امکا  از 

احرام، حج نيابي باشد کافي است ولي اگر به کلي غافل باشند که اگهر   اگر محرک آنا  در آية اهلل سيستاني:

بنديم بايد حج را به نيت خود تمام کنند ولهي اگهر    دهند که براي خود احرام مي از آنها پرسيده شود، جواب مي

حجهه   ذيقعهده خهارج و اول    پا از انجام عمره از مکه خارج شوند و در ماه بعد به مکه برگردند؛ مثالً آخهر ذي 

احرام ببندنهد، گرچهه باطهل    عنه  منوب  توانند از يکي از مواقيت به نيت شود و مي وارد شوند عمره آنها باطل مي

 کرد  عمره تمتع عمداً گناه است.

با فرض آنکه مستتيع نبوده و از قبل اجير براي انجام حج شهده اسهت    آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

محهرم شهده اسهت حهج     عنهه   منهوب   به نيت مجدداًاو منعقد نشده است و در صورتي که نيت احرام براي خود 

 نيابي او صحيح است.

منهوب   داعي و انگيزه او را داشته، وعنه  منوب  اگر شخص غافل، ارتکازاً قصد آية اهلل نوري:، آية اهلل فاضل 

واقهع  عنهه   منوب  فعلي مقدم است و برايبوده، هرچند قصد خودش را اختار کرده، قصد ارتکازي بر اختار عنه  

 شود، و حج نيابتي صحيح است. مي

 همين اندازه که نيت نيابت در عمق ذهن او باشد کافي است. آية اهلل مکارم: 

 در اين مثال احرام اول او صحيح است. آية اهلل سيستاني:. 1

 تأثيري ندارد.حجة االسالم نيت  آية اهلل مکارم: 
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دًا به نيابت مرحرم شاد، ياا ااااًل   نيت نيابت کرد  يا نه، آيا بايه به ميقات برگردد و مجه

 تاانه نايب باشه؟ شاد و ديگر نمي حج براي خادش حساب مي

ـ  در نيت خبار  زم نيست، اگر انگيز  او در حال احرام نيابت باد ،  مال را باه    ج 

نيابت انجام دهه، و اگر در دا ي و انگيز  هم شک دارد، بايه ا مال را به نيات اجماالي   

1شاد. حرام( اتمام کنه، و در نيابت به آن اکتفا نمي)همان نيت در ا
 

ـ  ]133[ زني در  رفات، در روز نهم دياانه شه، او را به بيمارستان بردناه و تاا    س 

اانستنه همراهان او در مکه بماننه باقي مانهناه، خااب نشاه، آياا     ت آخرين وقتي که مي

ادش بااقي ا ماال را انجاام    تاانه براي او نايب بگيرد و يا خ شاهرش که با او است مي

 دهه يا نه؟

ـ   ، و اگر  اقل شاه حکام   تااننه براي او نايب بگيرنه مجنان تکليف نهارد و نمي ج 

2اشخاص مرحرم ديگر را دارد.
 

                                                           

 مراجعه شود. 134به ذيل مسئله  بهجت:آية اهلل . 1

 بايد به ميقات برگردد و مجدداً به نيابت از غير محرم شود. آية اهلل تبريزى: 

اگر احتمال بدهد که نه قصد خود و نه ديگري را کرده، احرام او باطهل اسهت. مگهر اينکهه در      آية اهلل خويي: 

 کند. ال را تمام ميحال طوا ؛ مثالً نيت معيني دارد که به هما  نيت اعم

آورد؛ هرچند احتياط مستحب آ  است کهه بهه قصهد     به جا تواند مناسک را به نيت خود مي آية اهلل زنجاني: 

  کند. نميعنه  منوب  اعمال را به پايا  برساند و کفايت از« ام اي که به آ  محرم شده آ  عمره»اجمالي 

کرده يا نه به شک خود اعتنا نکنهد و حمهل بهر صهحت      کسي که شک کند آيا نيت نيابت آية اهلل سبحاني: 

 نمايد و خود را از زما  احرام تا آخر نايب بداند.

دهد در ميقات به کلي از ذهن  نيت نيابت از غير پهاک شهده بهوده، بنها      اگر احتمال مي آية اهلل سيستاني: 

که متعار  است در کسي کهه   طور دهد هما  گذارد که احرام  براي خودش بوده و اگر اين احتمال را نمي مي

 گذارد که احرام  براي غير بوده است. عازم بر نيابت بوده است بنا مي

داند و شک در نيت احهرام گذشهته    در صورتي که فعالً خود را نايب مي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 آورد. به جا اخود دارد، وظيفه او حمل به صحت است و به عنوا  نيابت، بقيه اعمال ر

مورد هشتم که کفايت ادراک اختياري عرفه به تنههايي اسهت    333و  153و  3به ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 5

  )اگر بعد از زوال ديوانه شده باشد  مراجعه شود.
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واري که بعه از احرام  مر  قادر به انجاام   هرگا  کسي مريض شاد، به سعاعع]002[

حارم شاه  و  مار  را انجاام داد      ا مال نباشه، آيا کسي که براي  مر  تمتع مستحبي مر

 تاانه در حج نايب او شاد يا خير؟ است مي

ـ  تاانه در اال  مار  ياا    کسي که براي  مر  تمتع مرحرم شه  ولا مستحبي، نمي ج 

حج براي ديگري نايب شاد و بايه  ملش را اتمام کنه، ولي اگر مريض فقاط قاادر باه    

ا درک کنه و بقيه ا ماال را ناياب بگيارد،    انجام وااف و سعي نباشه و بتاانه وقافين ر

نه خادشان جايز است ديگران را در وااف و سعي و ا مال ديگر نايب قرار دهه، هرچ

1آورنه. مي به جا هم حج يا  مر 
 

کاه مراقبات از    ام، گرو  حج بادم، باه اساتناد وظيفاه    مسئالبنه  چان  سعاعع]002[

بيماران و  اجزهاي گرو  باد، وقاف اضبراري انجام دادم، لبفًا وظيفه شر ي اينجانب 

 را بيان فرماييه.

                                                                                                                                        

 احهرام   اظهر،بنا بر  توانند براي  نايب بگيرند و مجنو  تکليف ندارد و نمي آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

 شود. او باطل مي

گفتهه   1331مسهئله   ذيلاي که در  چنين کسي محصور است و اگر عاقل شد بايد به وظيفه آية اهلل زنجاني: 

 شود عمل نمايد. مي

اي  به حج وظيفهه و نسبت را به صورت عمره مفرده تمام کند  ولي يا متکفل امر او اعمال او آية اهلل سبحاني: 

ولي اگهر حهج قبهل از جنهو  و يها در       اگر مستلزم مخارجي شد ولي او از اموال  بپردازدندارد و در مورد عمره 

هاي قبل از آمد  به مکه بر او مستقر شده و اميدي بهه بهبهودي او نيسهت، تبرعهاً يها اسهتيجاراً حهج او را         سال

 دازد.از اموال او هزينه حج را بپر يجاري بود، ولي او بايدتاستنابه کنند و اگر استنابه اس

اگر پا از درک مسماي وقو ، در عرفات ديوانه شده باشد و سپا بهه قهدري بهه عقهل      آية اهلل سيستاني:

بيايد که اختياري مشعر را درک کند، يا اضتراري مشعر با اختياري يها اضهتراري عرفهه، پها حهج او صهحيح       

 رد.است، و اگر به عقل نيايد، بايد براي تکميل اعمال شوهر براي او نايب بگي

 شود. در فرض سؤال، نايب گرفتن مجزي و صحيح نيست و ظاهراً احرام او باطل مي آية اهلل فاضل: 

 اين در صورتي است که سال اول استتاعت او باشد. آية اهلل مکارم: 

بيتوتهه بهراي آنهها حرجهي نباشهد      بيتوته در منا که قابل نيابت نيست، پا اگهر   يبه استثنا آية اهلل زنجاني:. 1

  ها کفاره دارد. واالّ بيتوته بر آنها واجب نيست؛ هرچند ترک بيتوته در برخي از صورتکنند  بيتوته مي
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ـ  که  زم باد  با آنان باشايه و آناان از وقااف اختيااري     ايه  اگر همرا   جز  باد  ج 

ابات شاما   ني اياه  ، بلي اگر نايب کسي شاه  انه براي شما هم اشکالي نهاشته معذور باد 

1درست نباد  است.
 

آورد  و در دفعاه دوم   باه جاا   اگر کسي دفعه اول به اارت خهماه، حاج   س ـ  ]136[

تاانه به  ناان پهر يا مادر که فاات   است، آيا ميدوبار  به مأماريت خهمه  ازم مکه معامه 

 د؟شا انه نيابت نمايه، و در چنين اارتي آيا حج از  هه  پهر و مادرش برداشته مي شه 

ـ    نه کافي است، مگر آنکه ساال اول، مساتبيع نبااد      مانع نهارد و حج از مناب ج 

                                                           

 :با گرفتن نايب براي تمام و يا قسمتي از اعمال، عمره و حج را تمام کند و چنانچهه تمکهن    آية اهلل سبحاني

احتيهاط بها   بنا بر  ستتاعت خارج شده و حج بر او مستقر نيست، در اين صورتمالي براي نايب گرفتن ندارد از ا

ههاي قبهل مسهتتيع     گرفتن نايب اعمال خود را به صورت عمره مفرده به پايا  برساند اما اگر اين شخص سهال 

يا رفهت  آورد و يا اگر از دن به جا شده و حج بر او مستقر گرديده حج بر ذمه اوست و بايد چنانچه متمکن گرديد

 آورند. به جا از ترکه او حج براي 

 مراجعه شود. 133و  144به ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 1

  نيابت شما محل اشکال است. آية اهلل تبريزى: 

ناچارند همراه زنا  و بيمارا  باشند، اگر بتوانند ولو يک لحظهه از وقهو  اختيهاري     که کساني  آية اهلل خويي: 

توانند بايد قبل از ظهر روز عيد به آنجا برگردند و در فهرض عجهز از    بايد برگردند و اگر نميمشعر را درک کنند 

شها  صهحيح   حجآ  هم حج آنا  صحيح است و چنانچه اين وظيفه را از روي جهل به حکم ترک کرده باشهند  

 گذشت.« ريحکم نيابت معذور به عذر طا» 144مسئله  ذيلاست ولي بايد يک گوسفند کفاره بدهند. و در 

 .کند ميعنه  منوب  ايد عمل شما صحيح و کفايت از بلکه اگر نايب هم بوده آية اهلل زنجاني: 

گشتيد و اگر عمداً برنگشهتيد، نيابهت    بايد به مشعر جهت درک وقو  اختياري رکني برمي آية اهلل سبحاني:

 . جهل شما نسبت به وظيفه؛ يعنهي برگشهتن بهه مشهعر قصهوري باشهد       1 :شما باطل است به غير از دو صورت

 باشد و در هر حال بايد وقو  اضتراري ليلي يا نهاري مشعر را انجام داده باشيد.   طاري. عذر شما 5

 صحت نيابت شما بعيد نيست. آية اهلل سيستاني: 

 بت صحيح است.اگر عذر شما طاري بوده نيا آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل فاضل 

 مراجعه شود. 144شرط هفتم از مسئله  ذيلبه  آية اهلل صافي: 

 نيابت شما هم درست است. آية اهلل مکارم: 
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1و امسال مستبيع باشه.
 

ـ  ]137[  اينجانب حهود شانزد  سال قبل نيابتًا به مکه معامه مشرف شاهم و در  س 

بايه در سفر اول  حضرت  اليدانستم که وبا تقليه  چان سفر اول باد  است، و ميمنا 

رق دارد و به جاي تيغ باا ماشاين   با تيغ ف زن تهدانستم که ماشين  حلا کنم، و ليکن نمي

سر خاد را تراشايهم و بعاه از آن سافر هام دو سافر ديگار مشارف شاهم و در          زن ته

، لبفًا بفرماييه در سفر اول ام سفرهاي بعهي سر خاد را ماشين نماد  و ناخن هم گرفته

ام چيسات؟ و آياا ايان     تيغ با ماشين سر را تراشيهم، در مقابل اين کار وظيفهکه به جاي 

 شه  است؟بری ام  آورد يا ذمه  مِل سفِر اول در سفرهاي بعهي خللي وارد مي

ـ  و بعاه از آن   3حلاا کنياه  مناا   به مکه بروياه و در  2شما در اارت امکان بايه ج 

آورياه و در ايان ا ماال نيات      به جاا  وااف و نماز و سعي و وااف نساء و نماز آن را

تاانيه  اتمام حج سفر اول را بکنيه و بعه از آن چيزي بر شما نيست، و اگر خادتان نمي

احتياط مااي آن  بنا بر  برويه يا رفتن براي شما حرجي است در محل خاد حلا کنيه و
                                                           

 حج نيابي او صحيح است. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 1

 در اين صورت حج نيابي صحيح است اما معصيت کرده. آية اهلل فاضل:، آية اهلل سبحاني 

عنهه   منهوب   خدمه در حکم مستتيع هستند به عالوه مستتيع اگر قصد نيابت کند حج براي مکارم: آية اهلل 

 کافي است هرچند گناه کرده است.

 طائفه دوم  مراجعه شود. 11154نسبت به متن و وظيفه حلق براي صروره به )مسئله . 5

 احتياط واجب.بنا بر  اي: آية اهلل خامنه

صروره )کسي که بار اول حج اوست  بين حلق و تقصهير مخيهر    فاضل، مکارم:آيات عظام بهجت، خويي، . 3

 است، گرچه احتياط اين است که حلق کند.

چو  حلق براي صروره )کسهي کهه بهار اول حهج اوسهت  متعهين نيسهت،         آية اهلل نوري:، آية اهلل تبريزى 

   باشد. هاي شما هر سه صحيح است و چيزي بر شما واجب نمي بنابراين حج

 ز  کافي است، گرچه احتياط مستحب با تيغ است. حلق با ماشين ته آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني 

 .ز  کافي است حلق با ماشين ته آية اهلل سبحاني: 

احتياط است، اگر در بنا بر  تراشيد  سر به عنوا  تقصير عدم جواز چو  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 داند مراجعه نماييد تکليفي بر شما نيست. کسي که تقصير را کافي مياين مسئله به 
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يگار کاه آياا    و در بقيه ا مال فاق نايب بگيريه، و نسبت به دو سفر د بفرستيهمنا  را به

 احيح و کافي باد  يا نه احتياط را مرا ات نماييه.

ـ  ]138[ مجاز هستنه در شاب  ياه قرباان، بعاه از درک اضابراري      که   کساني س 

باشنه کاه نيابات ولاا تبر اًا ماارد        ذار مياأل برونه، آيا همه آنان از ذويمنا  َمشعر، به

 اشکال است يا نسبت به بعضي استثناء شه  است؟

ـ  األ اذار   تاانناه ناياب شاانه و نيابات در سااير ذوي      ها مي در فرض سؤال، زن ج 

1احيح نيست.
 

ـ   ]139[ شخصي در حج از ميتي نيابت کرد و در وقت  قه اجار  باراي انجاام    س 

جام حج متاجه شه کاه در وقااف   مناسک، هيچ  ذري نهاشت، ولي چنه سال بعه از ان

رفتاه  مناا   اان راهنما، وقاف اضبراري کرد  و بهها به  ن ها و مريض الحرام، با زنمشعر

 چيست؟اش  ايب بايه وقاف اختياري بکنه، آيا وظيفهاست و غافل باد  که ن

، و از جهت اجارت باياه باه    2 مل مزبار مرجزي از حج نيابتي استيجاري نيست ـ ج
                                                           

کننهد   اکتفها توانند به وقو  در شهب، در مشهعر    که ميضعفا نيابت زنا  و  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 1

 مانعي ندارد.

ک حجاج و بدهکار و ين تدارمسئولو همراها  آنا  و  و کودکا  مميز بانوا  ،در فرض سؤال آية اهلل زنجاني:

 توانند نايب شوند. خائف مي

مگر نايبي که جهل او به وظيفه در مورد درک وقو  اختياري رکني مشعر قصوري باشد و  آية اهلل سبحاني: 

 مانند عادت ماهيانه است، اشکال ندارد. طارينيابت زنا  در اين مورد و مواردي که مربوط به عذر 

 اند نيابت آنها صحيح است. رکني را درک کرده چو  وقو  آية اهلل سيستاني: 

 گونه موارد صحيح است. نيابت در اين آية اهلل مکارم: 

 گذشت. 144در ذيل مسئله  آيات عظامنظر ساير  

 بهه صهحت    مضهر کنهد و   اتمام عمهل طبهق وظيفهه عهذري نايهب )عهذر طهاري  کفايهت مهي          آية اهلل بهجت:. 5

 نيابت نيست.

اظههر  بنا بهر   اگر از روي جهل به مسئله قبل از طلوع فجر از مشعر کوچ کرده، حج نيابتي او آية اهلل تبريزى: 

  صحيح است و بايد يک گوسفند کفاره دهد و در اجرت با مستأجر خود، تراضي کند.
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کننه  مراجعه نمايه و يا در اارتي کاه اجاار ، ماقات باه زماان مخصاااي کاه         اجير

 آورد. به جا ضي شه  نباشه، دوبار  حج نيابتي احيحمنق

 تاانم براي مادرم و براي خادم فريضه حج را انجام دهم؟ آيا مي س ـ ]146[

 شاد. سال بيش از يک حج واقع نمي در يک ج ـ

ـ  ]141[ شخصي به  ناان نيابت در مسجه شجر  مرحرم شه و به مکاه آماه، در    س 

 باه جاا   مکه فهميه که خادش مستبيع باد  است؟ آيا بايه ا مال  مر  را به قصه خاد

آورد، نسبت به حج نياابي   به جا آورد يا به قصه نيابت، و اگر بايه حج را به قصه خاد

 يب بگيرد يا نه؟تاانه براي آن نا اي دارد و آيا مي چه وظيفه

ـ  و بايه برگردد و براي  مار  تمتاع باراي خاادش      1احرام او احيح نباد  است ج 

                                                                                                                                        

 :گذشت. 144نيابت معذور اشکال دارد و حکم نيابت معذور به عذر طاري در مسئله  آية اهلل خويي 

 د.کند و اجير حق اجرت دار عمل مزبور کفايت مي آية اهلل مکارم:، زنجاني آية اهلل 

 کند.  کفايت ميعنه  منوب  چنانچه جهل آنها قصوري باشد مانع ندارد و از آية اهلل سبحاني:

عمل مزبور مجزي است حتي اگر از ابتدا چنين عذري داشته باشد؛ زيرا درک مقدار رکن  آية اهلل سيستاني: 

   کافي است.از وقو

 عنه است و نسبت به اجرت، رضايت مستأجر را تحصيل نمايد. ذمه منوب بري حج صحيح و م آية اهلل صافي: 

 باشد. اجرت هم ميمستحق در عذر طاري حج نيابتي صحيح و  آية اهلل فاضل: 

 بعيد نيست در عذر طاري حج نيابتي صحيح و مستحق اجرت هم باشد. آية اهلل گلپايگاني: 

 مراجعه شود. 144به ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 1

آورد و الزم است پها از   به جا احتياط بايد اعمال عمره را تمام کند و طوا  نساء همبنا بر  آية اهلل تبريزى: 

 آ  به ميقات برگشته و براي خود محرم شود و وظيفه خودش را انجام دهد.

اش رها کرد  حج نيابي و احهرام بسهتن    صحيح است گرچه وظيفهاگر حج نيابي را تمام کند  آية اهلل خويي: 

 براي حج خودش بوده است.

حجةة االسةالم   اگر از تمام جهات )مالي و غيره  مستتيع بوده احرام  باطهل اسهت و بايهد     آية اهلل زنجاني: 

 آورد. به جا خود را

د شهده اسهت، حهال چنانچهه     اگر اين شخص قبل از اعمال عمهره متوجهه اسهتتاعت خهو     آية اهلل سبحاني: 

عمهره مفهرده   توانسته نايب شود، بايد عمره را به صورت  استتاعت اين شخص قبل از پذيرفتن نيابت بوده و نمي

  الحل براي حج تمتع خود محرم  آورد و تمام کند، سپا به ميقات برگشته و اگر نشد از ادني به جا براي خود
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تاانه ناياب بگيارد،    مرحرم شاد و وظيفه خادش را انجام دهه و راجع به حج نيابي نمي

 مگر اجاز  داشته باشه يا استيجار او براي مبلا تحصيل حج باشه.

ـ   ]142[ تمتع را انجام داد  و بعه ناچار شه  اسات   کسي که نايب باد  و  مر  س 

 تمتاع   حاج تاانه بقيه ا مال را به ديگري واگذار نماياه کاه    که به ايران بازگردد، آيا مي

 ؟را انجام دهه

 تاانه. نمي ج ـ

و همچنين در ذباح شارط    1آيا شرط ايماِن نايب، که در اال نيابت حج س ـ  ]143[

هم شارط اسات    آن جايز است، مثل رمي و واافدر ابت ي، در ساير ا مالي که ن2است

 يا خير؟

3در ساير ا مال نيز شرط است. ج ـ
 

ـ  ]144[ تاانه بالمباشار    شخصي تمام اختيارات اماال پهرش را دارد و پهر نمي س 

آورد، پسر بهون تذکر دادن به پهر شخصي را اجير براي حج پهر نماد  و  به جا حج را

ه ، در اين فرض آيا حاج اجيار باراي حاج پاهر،      خادش هم براي حج خاد مشرف ش

مجزي است يا خير؟ و هرگا  در مهينه تصميم بگيرد که آنچه را از ماال پاهر باه اجيار     

                                                                                                                                        

 يا وار  او براي او استنابه کند لکن اگهر اجهازه نگرفهت و اسهتنابه نمهود، ميهت       عنه  منوب  شود و با استجازه از 

  الذمه شده ولي اين شخص بدهکار ورثه است، حال آنها ببخشند يا مبلغ را پا بگيرند.بري 

را تمهام کنهد    تواند حج خود را انجام دهد، حج نيهابي  اگر متمئن است که سال ديگر مي آية اهلل سيستاني:

   را رها کند و به ميقات برگردد و براي خود احرام ببندد.وگرنه آ

 احرام او صحيح است و تبدّل نيت براي شخص محرم صحيح نيست. آية اهلل فاضل: 

آورد و به ميقات برگردد و محرم شهود. ايهن در    به جا احتياطاً عمره را تمام کند و طوا  نساء آية اهلل مکارم: 

 واالّ اجاره او صحيح است و در آ  سال مستتيع نيست. صورتي است که اجير نشده باشد

 احتياط واجب. بنا بر  اي: آية اهلل خامنه. 1

 خواهد آمد.« 1445مسئله »در شرطيت ايما  در ذبح در  آيات عظام. نظر 5

 احتياط واجب.بنا بر  اي، سيستاني، مکارم: خامنه آيات عظام. 3

مشهور ايما  نايب، شرط است؛ ولي ذابح و بنا بر  در تمام اعمال عبادي آية اهلل سبحاني:، آية اهلل زنجاني 

 زند معموالً نايب نيست تا ايما  در او معتبر باشد. کسي که مو يا ناخن محرم را مي
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 شاد يا نه؟ داد  است با پهر حساب نکنه و از مال خادش باشه، رفع اشکال مي

ـ  رف از وا  لسةام جة االَح، و 1کنه در فرض مزبار استنابه در مارد پهر اهق نمي ج 

 ت فاق نيست.شاد و فرقي بين دو اار پهر واقع نمي

ـ   ]145[ شخصي پس از آنکه به مهينه مشرف شه جنان پيها کرد، با تاجاه باه    س 

شاد براي او نايب گرفت يا خيار، و اگار    اينکه سابقًا حج بر او مستقر شه  است، آيا مي

 نشاد، تبرع حج از او چه اارت دارد؟

2نيابت و تبرع در فرض سؤال احيح نيست. ج ـ
 

ـ  ]146[ کرد و براي دو ساال   نايسي اسمفردي پس از استبا ت مالي براي حج  س 

که پسارش را ناياب    بعه اسمش در آمه، ولي چنه ما  قبل از حرکت، فات کرد درحالي
                                                           

با احراز رضايت پدر اشکال ندارد و تبرّع از حي در حج واجب، با عدم قدرت او، اظهر جهواز آ    آية اهلل بهجت:. 1

 .ذمهاست و با اذ  باشد احوط است در تفريغ 

 و غيهر آ  ه بهدو  درخواسهت يها اذ      حجة االسةالم  استنابه از شخص زنده در حج واجب ه   آية اهلل زنجاني: 

 مانعي ندارد.صحيح نيست و در حج مستحب عنه  منوب 

کند هرچند فهرد   زنده بدو  اجازه و يا وکالت از طر  او کفايت نميعنه  منوب  نيابت براي :آية اهلل سبحاني 

 اختياردار اموال او باشد.  

اگر اختيارات او شامل نايب گرفتن در حج هم بوده کافي است وگرنه عمهل نايهب کهافي     آية اهلل سيستاني: 

 حرام، پدر متلع شود و موافقت نمايد.نيست مگر اينکه قبل از ا

 مگر وکالت متلقه از پدر داشته باشد. آية اهلل نوري:، آية اهلل فاضل 

اجير گرفتن براي پدر از مال او بدو  اطاّلع پدر صحيح نيست بلي در صهورتي کهه مبلهغ     آية اهلل گلپايگاني: 

 اسهت مهانعي نهدارد و مجهزي از      حهج جز از انجهام  اجاره را از مال خود تبرّعاً بپردازد در فرض سؤال که پدر عها 

 باشد. پدر ميحجة االسالم 

 اگر اميد به بهبودي او نباشد گرفتن نايب براي او مانعي ندارد. آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني. 5

او نيابت تبرعي از مجنوني که قبل از جنو  حج بر او مستقر شهده و اميهدي بهه بهبهودي      :آية اهلل سبحاني 

 نيست اشکال ندارد و در صورت نيابت استيجاري ولي او بايد از اموال  هزينه حج را بپردازد.

 بايد پا از مرگ براي او نايب بگيرند. آية اهلل سيستاني: 

 در فههرض سههؤال کههه زنههده اسههت صههحيح نيسههت، بلههي در صههورت يههأس از بهبههودي او     آيووة اهلل فاضوول: 

 نيابت صحيح است.

 تواند براي او نايب بگيرد. فقط حاکم شرع مي آية اهلل نوري: 
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 پسار خااد اساتبا ت ماالي      کاه  درحاالي آورد،  باه جاا   قرار داد  باد که براي او حاج 

امحه کارد  و نناشاته اسات، در ااارتي کاه اگار اسام        مسا  نايسي اسمداشته ولي در 

هاي بعاه،   آمه و شايه هم سال ناشت، شايه در همان سال اول، قر ه به نامش در مي مي

اکنان پسر به مهينه آمه  به  ناان نيابت حج بلهي از جانب پهر و هناز محارم نشاه ،   

 اي دارد؟ چه وظيفه

 1نمايه. و بايه براي خادش حج م نيابت احيح نيستدر فرض مرقا ج ـ

                                                           

 .نيابت شخص مستتيع جايز نيست ولو اگر انجام دهد صحيح است آية اهلل بهجت:. 1

 آورد و براي پدرش نايب بگيرد. به جا در فرض مزبور براي خودش حج آية اهلل تبريزى: 

سر باز شده و وصيت نسبت بهه زائهد بهر    در فرض سؤال که راه با في  مورد وصيت براي پ اي: آية اهلل خامنه 

 آورد. به جا اند، بايد پسر حج را به نيابت از پدر حج ميقاتي، از ثلث بيشتر نيست، يا ورثه اجازه کرده

حج نيابي او صحيح است و در صورتي که رفتن به حج منحصر به استفاده از سهميه پدر بوده  آية اهلل خويي: 

پدر يا نظر ورثه موقو  به اين باشد که خود او براي پدر حهج نيهابي انجهام دههد،     و استفاده از آ  بنا به وصيت 

  آورد، فتواي ايشا  روشن نيست. به جا اينکه الزم باشد پسر باز براي خود حج

آورد وگرنهه   بهه جها   اگر فرزند قبل از استتاعت، نيابت را قبول کرده باشد بايد براي پدر حج آية اهلل زنجاني:

آورد. البته اگر تنها با اسهتفاده از ايهن    به جا تواند نايب شود و بايد حج خود را اش مستقر شده نمي حج بر عهده

 عمل نمايد. 33مسئله  ذيلآورد، بايد متابق  به جا تواند حج في  مي

. اگهر بهراي انجهام حهج     1 :حال که اين شخص با في  پدر به مدينه رسيده دو حالت دارد آية اهلل سبحاني: 

توانست به مکه بيايد چه استتاعت او قبل از پذيرش نيابت و اجاره باشهد و   پدر اجير شده و بدو  اين في  نمي

. اگهر همهين   5آورد؛  بهه جها   توانست به مکه بيايد، بايد بهراي پهدر حهج    که بدو  اين في  نمي چه بعد درحالي

کند )تبرعهي  و قبهل از ميقهات     عمل خود هيچ مزدي دريافت نمي آمده، در برابرعنه  منوب  شخص که با في 

متوجه استتاعت خود شده و فعالً طريق براي او مهيا گرديده، بايد حج را براي خود انجام دهد و براي پدر حهج  

نيابي خريداري نمايد و تفاضل قيمت في  را نسبت حج نيابي ميقاتي به ورثه بپردازد ولهي اگهر قيمهت نيابهت     

 تر از في  بود بايد از جيب خود بپردازد مگر اينکه ورثه قبول کنند.زياد

توانهد   آورد مهي  به جها  تواند براي خودش حج هاي آينده مي اگر متمئن باشد که در سال آية اهلل سيستاني: 

د، آور بهه جها   اش اين است که براي خود حج آورد، و اگر متمئن نباشد وظيفه به جا امسال به نيابت از پدر حج

 ولي به هر حال حج نيابي او صحيح است.

حج خودش مقدم است، ليکن اگر مخالفت کرد حج نيابي صحيح است اگرچهه مرتکهب گنهاه     آية اهلل فاضل: 

  شده است.
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ـ  ]147[ شخصي اجير حج َبَلهي از قم شه  و خادش ساکن اراک است، بعه از  س 

اجير شهن در نار داشته کاه باه قام بارود و از آنجاا حرکات کناه، پاس از چناه روز          

از ماضاع غافل شه ، براي انجام کار ديگري به قم و بعه از آنجا باه تهاران    که درحالي

رفته است، آيا همان نيت قبلي براي حرکت از قم کافي است يا بايه برگردد به قم، و بر 

 فرض خرو  از ايران چه حکمي دارد؟

ـ  ، و چنانچه برنگشت ولا در اارت تمکان و حاج را   1تاانه بايه برگردد اگر مي ج 

 جام داد، حج احيح است و بالنسبه استحقاق اجرت دارد.ان

ـ  ]148[  آيا بر ناياب واجاب اسات ا ماال حاج را وباا فتاااي مرجاع تقلياه           س 

 بابا وظيفه خادش  مل نمايه؟انجام دهه يا م   نه مناب

ـ  ولي اگر اجير شه  به کيفيات خاااي، باياه وااري      2ميزان، وظيفه خاد اوست ج 
                                                                                                                                        

 :نيابت او صحيح است و استتاعت خودش ثابت نيست، هرچند بهه خهاطر کوتهاهي کهرد  در      آية اهلل مکارم

 کرده است. گناه نويسي اسم

 الزم نيست برگردد. آية اهلل بهجت:. 1

شود و  المثل بالنسبه کم مي اجرةاگر عمل نکرد يا فراموش کرد حج او صحيح است ولي  و آية اهلل سبحاني: 

   اگر به نيت نيابت حتي چند ماه قبل به آ  بلد رفته باشد و بعداً از غير آ  بلد به حج برود کافي است.

حج او صحيح است متلقاً، ولي اگر اجاره بر حج بلدي به نحو تقييد باشد مستحق اجهرت   آية اهلل سيستاني: 

توانهد   باشد ولي مستأجر مهي  جزو عمل مورد اجاره باشد مستحق اجرت ميعنه  منوب  نيست، و اگر شروع از بلد

ي بايد اجرت المثهل حهج   تواند اجاره را فسخ کند ول نياورده از او بگيرد و مي به جا اجرت المثل آ  قسمت را که

تواند اجاره را فسخ کنهد و در ايهن    او را بدهد، و اگر شروع از بلد از باب شرط ضمن العقد باشد مستأجر فقط مي

 صورت اجرت المثل او را بايد بدهد.

 مگر اينکه نيت در اعماق ذهن  وجود داشته باشد. آية اهلل مکارم:

اگر داعي ارتکازي داشته، گرچه اختاري نبوده و غافل شده، برگشتن الزم نيست؛ زيرا در نيت  آية اهلل نوري: 

 ختور الزم نيست و اگر بالمرّه غافل شده و از ارتکاز هم محو شده، بايد برگردد.

 .کند تياط ميالجمله اح  کند و در نيابت صحيح از زنده في در نيابت از ميت به وظيفه خودش عمل مي آية اهلل بهجت:. 5

عمهل کنهد و   عنهه   منهوب   حي باشد، بايد طبق تقليهد عنه  منوب  چنانچه آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 عمهل کنهد. در غيهر ايهن دو صهورت،     عنهه   منوب  مرده باشد، اگر وصيت کرده، بايد به تقليدعنه  منوب  چنانچه

 ط الزم است احتيا بر بنا و :اند اضافه فرموده آية اهلل تبريزىالزم نيست. عنه  منوب  مراعات تقليد
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 فه خادش و کيفيت ذکر شه ، بشاد. مل کنه که مرا ات وظي

آيا در اجار  براي ا مال حاج  زم اسات اجيار و مساتأجر از يکاهيگر       سعاعع]022[

 سؤال کننه که مقّلِه چه کسي هستنه يا نه؟

1کنه.  زم نيست و اجير مبابا تقليه خادش  مل مي ج ـ
 

رود و به  ناان نيابت حاج    نه مي نايب چنه ما  قبل از حج به بله مناب س ـ  ]156[

، که  ازم حاج  حجه ذيرود و در ما   کنه و به وون خادش يا محل ديگري مي حرکت مي

 رود، کافي است يا نه؟ و چه وقت بايه برود؟ نمي نه  مناب  شاد، ديگر به بله مي

                                                                                                                                        

  آ  عمل بنا به تقليد وصي و ورثه هم صحيح باشد و اگر وصيتي نکرده، نايب به حسب تقليد خودش عمل کند

 و طوري باشد که به حسب وظيفه ورثه هم مجزي باشد.

خهودش را رعايهت کنهد و در مهورد     در مورد محرمات احرام، نايب بايد فتواي مرجع تقليهد   آية اهلل زنجاني: 

مناسک و اعمال حج چنانچه به فتواي مقلَّد نايب نتواند بدو  احهرام از ميقهات بگهذرد بايهد در احهرام و اعمهال       

حج، فتواي مرجع تقليد خود را رعايت کند تا به شکل صحيح، محرم شده و از آ  بيرو  آيد و کسي کهه بهراي   

نمايد بايد رعايت فتهواي مقلَّهد خهود را     وصيت مي کند يا براي آ  مي حج يا عمره واجب خودش، کسي را اجير

گيرد و همچنهين بهر وصهي     در اعمال حج بر نايب شرط نمايد و بر ولي ميت که براي حج واجب ميت، نايب مي

عنهه   منوب  گيرد، واجب است که عالوه بر رعايت تقليد که براي حج وصيت شده ه مستحب يا واجب ه نايب مي  

عمال حج، رعايت فتواي مقلَّد خودشا  را نيز بر نايب شرط کنند و به دنبال آ  نايب بايد تقليد شرط شهده  در ا

را نيز رعايت کند و اگر مستتيع يا ولي يا وصي او در نايب گرفتن چنين قيدي ننماينهد، نايهب بايهد در اعمهال     

 رعايت نمايد.و همچنين مقلَّد ولي يا وصي را نيز عنه  منوب  حج فتواي مقلَّد

يها  عنهه   منهوب   بايد طبق تقليد خودش عمل کند ولي اگر اجير شده باشد که طبق نظهر  آية اهلل سيستاني: 

مستأجر عمل کند، چه به صراحت ذکر شده باشد و چه اطالق منصر  به آ  باشد، بايهد بهه همها  نحهو عمهل      

 کند، مگر در صورت يقين به فساد عمل.

 به مسئله قبل مراجعه شود. آية اهلل بهجت:. 1

 را بنمايد.عنه  منوب  احتياط مراعات تقليدبنا بر  آية اهلل تبريزى: 

شود، و  واقع ميعنه  منوب  اگر اجير بتواند اعمال را به نحوي انجام دهد که بداند متابق تقليد آية اهلل خويي: 

 باشد، بايد عمل به احتياط کند. به نظر نايب باطلعنه  منوب  در صورتي که عمل طبق فتواي مقلَّد

منهوب   به تفصيلي که در پاسخ سؤال قبل گذشت مستأجر بايد رعايت فتهواي مقلَّهد خهود و    آية اهلل زنجاني: 

و نايهب گيرنهده،   عنهه   منهوب   کند و نايب نيز بايد سؤال کند که را شرط کند مگر بداند که نايب رعايت ميعنه  

  خواهد احتياط کند.مقلّد چه کسي هستند، مگر آنکه ب

 الزم نيست.عنه  منوب  فحص از تقليد آية اهلل سبحاني:
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 کافي است. ج ـ

ـ  ]151[ ه مکه بارود و  دي که مرحام پهرم فرماد  باد پسر بزر، نيابتًا بردر ما س 

ام ساهم خااد    اما تاکنان نتاانستهام  من که پسر بزر، هستم به وسيله ارث مستبيع شه 

 آورم يا نه؟ به جا تاانم با اين حال به جاي پهر حج را به پال مبهل کنم، آيا مي

ـ   ولا از بابات ارثياه، اگار امکاان      1با فرض حصال استبا ت مالي براي خادتان ج 

آوريه و باراي   به جا حج را داريه بايه اول براي خادتان حج فروش و ارف قيمت در

2پهر بعهًا انجام دهيه يا ديگري را نايب بگيريه.
 

ـ  ]152[ آيا جايز است براي نايب در وااف  مر  تمتع يا وااف حج که وااف  س 

 آَوَرد يا نه؟ به جا را در غير ماسم حج

3مانع نهارد. ج ـ
 

                                                           

 مگر اينکه اسهتتاعت طريقهي )بهاز بهود  راه  بهراي فرزنهد جهز بهه لحهاز نيابهت از پهدر             اي: آية اهلل خامنه. 1

  حاصل نشود.

  مراجعه شود. 146مسئله  ذيلبه  آية اهلل خويي: 

تتاعت، وصيت را قبول کرده باشيد حج نيابي مقدم است، واالّ در صهورتي کهه   اگر قبل از اس آية اهلل زنجاني: 

و بايهد حهج   باشهيد   بتوانيد بدو  حرج و آبروريزي با فروش سهم االر ، مخارج حج را تأمين کنيد مستتيع مي

 .خودتا  را به جا آوريد

در غيهر   حج نيابي مقدم است واگر پسر وصيت پدر را قبل از استتاعت خود پذيرفته باشد  آية اهلل سبحاني:

 چنانچه حج پدر مقيد به هما  سال است کسي را براي او نايب بگيرد. اين صورت بايد حج خود را مقدم دارد و

مگر اينکه وصيت شده باشد که حج را هما  سال استتاعت انجام دهيد، در ايهن صهورت    آية اهلل سيستاني: 

توانيد حج خود را انجام دهيد به وصيت عمل کنيد وگرنهه در آ  سهال حهج     اگر متمئن باشيد که سال بعد مي

 خود را انجام دهيد و حج از جانب پدر را سال بعد انجام دهيد.

عهده پدر بوده، در هما  سال نايب بگيريد تا تأخير  اگر حج واجب بر نوري: آيات عظام صافي، گلپايگاني، .5

 در انجام وصيت نشود.

 تواند نايب بگيرد. اگر ميت شرط مباشرت کرده نمي آية اهلل مکارم: 

 مشترک است.عنه  منوب  در حکم، با آية اهلل بهجت: . 3

 حجه است، ولي طوا  نساء و نماز آ  وقت معيني ندارد.   وقت طوا  حج و نماز آ  ماه ذي اي: آية اهلل خامنه

  عمل نمايد پا اگر در طوا  عمره تمتع نايب شده باشدعنه  منوب  نايب بايد متابق وظيفه آية اهلل زنجاني: 
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ـ   ]153[   گانااه هاايچباااد  و بااه حااج نرفتااه و اآلن  شخصااي قااباًل مسااتبيع   س 

 تااناه تبر اًا از وارف او     قهرت مالي جهات انجاام حاج را ناهارد، آياا فرزناهش ماي       

 حج نيابي انجام دهه؟

ـ  مگر در اارتي که شخ  از جهت پياري  ، نيابت در حج از حي احيح نيست ج 

نتاانه به حج برود يا مريض باشه و از جهت مرض نتااناه بارود و ماأياآ از خااب     

 1.شهن تا آخر  مر باشه

                                                                                                                                        

 داده عرفات را در قبهل از غهروب روز   بتواند بقيه اعمال را انجام عنه  منوب  بايد طوا  را در زماني انجام دهد که

آورد و اگهر   به جا نهم درک کند و اگر بعد از احرام حج، نايب گرفته نايب بايد قبل از طوا  حج، طوا  عمره را

  آورد کافي است و اگر در طوا  حهج نايهب شهده بايهد وقتهي انجهام دههد کهه         به جا حجه گذشته، هر وقت ذي

حجهه گذشهته ههر     آورد و اگهر ذي  به جها  حجه ابه ه سعي و طوا  نساء را در ذي بتواند ه ولو باالستن عنه  منوب 

 آورد کافي است. به جا وقت

تأخير از آ  جهايز  عنه  منوب  بايد عمل را در وقتي انجام دهد که بر آية اهلل سيستاني:، آية اهلل سبحاني 

بتوانهد بقيهه اعمهال را    عنهه   منوب  که نيست. پا اگر نايب در طوا  عمره تمتع باشد، بايد در وقتي انجام دهد

حجه جايز نيست، ولهي اگهر مهاه     قبل از فوت وقو  در عرفات انجام دهد و اگر طوا  حج باشد تأخير آ  از ذي

طوا  را فراموش کرده و بهه وطهن بازگشهته اسهت،     عنه  منوب  حجه تمام شد، در هر زما  کافي است و اگر ذي

 د.انجام دهتواند آ  را  ر زما  مينايب در ه

حجه، روز عيد و  طوا  عمره تمتع را در اشهر حج و طوا  حج را در ذي :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي

طوا  را فراموش کرده باشهد و بعهد از گذشهتن موسهم متهذکر      عنه  منوب  آورد مگر اينکه به جا بعد از آ ، بايد

 آورد. به جا تواند طوا  را در غير اشهر حج او مي شود که در اين صورت خود او و در فرض عدم تمکن، نايب

آورد و طوا  عمره تمتع را بايهد در اشههُر حهج،     به جا حجه تمتع را بايد تا آخر ذي حجطوا   آية اهلل مکارم: 

 آورد. به جا قبل از عرفات

که مباشهرت مقهدور او   ي به طورمگر در صورتي که از غيرل جهتِ مال، استتاعت نداشته باشد؛  آية اهلل بهجت:. 1

 گذشت. 25نباشد و تفصيل صور آ  در مسئله 

 يا عذر ديگري داشته باشد و اطمينا  به زوال عذر و مرض نداشته باشد. آية اهلل تبريزى: 

 يا عذر ديگري داشته باشد و عذر و مرض تا آخر عمر باقي بماند. آية اهلل خويي: 

يگر مستمرّي غير از پيري و مرض داشهته باشهد. و در ههر حهال     و همچنين است اگر عذر د آية اهلل زنجاني: 

 باشد.عنه  منوب  عمل نايب در حج واجب از حي، بايد با اذ 

 مرض و مانند آ . آية اهلل سيستاني: 

 يا عذر ديگري داشته باشد و عذر و مرض تا آخهر عمهر بهاقي بمانهد؛ مثهل اينکهه محکهوم بهه          آية اهلل فاضل: 

   حبا ابد باشد.
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ـ  ]154[ حج به نيابت حضرت ولي  صر ا ارواحنا له الفاها ا چاان در ماسام       س 

 حج تشريف دارنه جايز است يا نه؟

1اشکال نهارد. ج ـ
 

ـ  ]155[ باراي او  اش  که واجب الحج است وايت کرد  که از ااال ترکاه  زني  س 

حج َبَلهي تاسط وايش انجام شاد، حال استبا ت جاني و مالي و غير  براي واي او 

حاج، آن هام باا  اذري،      نايساي باراي   فراهم است، فقط از حي   هم شرکت در ناام 

 تاانه حج نيابي را انجام دهه؟ استبا ت راهي نهارد، آيا مي

ـ   وااي اگار قاباًل اساتبا ت نهاشاته و فعااًل هام را  باراي او بااز نيسات اآلن           عج 

 ، ولاي اگار باهون اينکاه     2تاانه باراي حاج نياابي اجيار شااد      هم مستبيع نيست و مي

آورد و بايه براي خادش  به جا تاانه حج نيابي اجير شاد خاد را به ميقات برسانه، نمي

 آورد. به جا حج

ـ  ]156[ دهه، اگر در قرباني شخ  ثالثي را وکيال   بي انجام ميکسي که حج نيا س 

کنم يا باياه   کرد، ذابح چگانه نيت کنه، آيا بايه نيت کنه که به وکالت از ميت قرباني مي

 وکالت از نايِب ميت کنه؟ در هر اارت آيا بايه نام ميت را هم ببرد؟

ـ   ناياب اسات    نام ميت بردن  زم نيست، بلکه چنانچه نيت کنه آنچاه بار  هاه     ج 
                                                           

 مانع ندارد و احتياط در حج از نفا )خود  و اهداي ثواب براي آ  حضرت است.   آية اهلل بهجت: .1

 اشکال ندارد. به اميد متلوبيت آية اهلل مکارم: ،آية اهلل سبحاني 

  بلدي ميت نايب بگيرد. حجآورد و براي  به جا در فرض مزبور، وصي براي خود حج آية اهلل تبريزى:. 5

 .رجوع شود 146به مسئله  خويي:آية اهلل 

ولي اگر بدو  تعهّد الزامي براي حج نيابي، استتاعت طريقي پيدا کند ه ولو با جلب رضهايت    آية اهلل زنجاني: 

  آورد و حج نيابي او صحيح است. به جا ورثه ه بايد براي خودش حج

 مراجعه شود. 146و مسئله  33به ذيل مسئله   :آية اهلل سبحاني

 با فرض استتاعت در ميقات، نيابت صحيح نيست. اهلل گلپايگاني:آية  

 کند، بايد براي او حج نمايد. استفاده ز  آ  نويسي اگر از نام آية اهلل مکارم: 
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1انجام دهه احيح است.
 

ـ   ]157[  شاد، اگر شرط کنه که ماثاًل باراي واااف    کسي که براي حج اجير مي س 

گيرم، آيا اين شرط نافذ اسات و   نساء يا يک  مل ديگري که نيابت بردار است نايب مي

 تاانه  مل نمايه يا نه؟ مي

 انع نهارد و شرط  زم نيست.تاانه قبال کنه، بلي در قرباني م نمي 2اگر  ذر دارد ج ـ

عاعع]022[  دهاه کاه نتااناه ا ماال را باه نحاا        کسي احتماال قااي  قالياي ماي     س

 تااناه از    ادي انجام دهه، و ممکن اسات حاج تمتاع را باهل باه ِافاراد کناه، آياا ماي         

 حج واجب نيابت کنه؟

ـ    احتيااط بناا بار    ، ولي اگار وظيفاه او  اهول باه افاراد شاه،      تاانه نيابت کنه مي ج 

3نبايه اکتفا به آن کنه. نه  مناب 
 

                                                           

کنهد و ذابهح الزم نيسهت     دهد قرباني مي نايب بايد نيت کند که براي حج نيابتي که انجام مي آية اهلل تبريزى:. 1

 دهد. عهده نايب است انجام مي وط و اولي اين است که نيت کند آنچه را که برکه نيت کند هرچند اح

کنهد و ذابهح الزم نيسهت     دهد قرباني مي نايب بايد نيت کند که براي حج نيابي که انجام مي آية اهلل زنجاني: 

 گذار شده باشد.کامل به او وا به طوردر امر قرباني، نايب شده و اين کار خال  معمول  برنيت کند مگر آنکه 

 تواند قبول کند. احتياط نميبنا بر  آية اهلل بهجت:. 5

 اشکال است. محلنيابت او  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل تبريزى 

 بر احتياط نيابت او مجزي نيست. )در خصوص طوا  نساء فتواي ايشا  در دست نيست  بنا آية اهلل خويي: 

 اگر مستحب باشد صحيح است. اگر حج يا عمره واجب باشد صحيح نيست و آية اهلل زنجاني:

در عملي مانند طوا  نساء، که صحت حج بر آ  متوقف نيست، اگهر   آية اهلل سيستاني: ،آية اهلل سبحاني 

 از ابتدا هم عذر او معلوم باشد نيابت صحيح است.

 اشکال است. محلنيابت او  :آية اهلل صافي

معذور نبايد نيابت کند و شرط اجازه در استنابه صحيح نيست مگر در قرباني که آ  ههم نيهاز    آية اهلل فاضل: 

 به شرط ندارد و اگر شرط کنند استيجار صحيح است ليکن شرط قابل عمل نيست.

   خواهد آمد.123نظر ايشا  ذيل مسئله بعد ) آية اهلل بهجت: .3

وسعت داشته باشد و احتمال عذر طاري بدهد و چنانچهه عهذر    تواند نيابت کند اگر وقت مي آية اهلل تبريزى: 

  کند. ميعنه  منوب  طاري شد حج او کفايت از
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ـ  ]159[ نايبي که در وقت قبال نيابت براي حج معذور نبااد  اسات، و بعاه از     س 

 قه اجار  در ماقع  مل يا قبل از محرم شهن، جزو معذورين شه و در هر  اذري کاه   

و آياا    نه کافي اسات؟  پيش آمه  وبا وظيفه معذورين رفتار نماد، آيا حج او از مناب

 نسبت به نحا   ذر فرقي هست يا نه؟

1محل اشکال است. ج ـ
 

                                                                                                                                        

 افهراد اسهت، صهحيح     حهج اجير کرد  کسي که وظيفه او به سبب کمي وقت عهدول بهه    اي: آية اهلل خامنه

بهه حهج   [نيست. اما اگر نايب را در وسعت وقت اجير کنند و سپا اتفاقاً وقت بر او تنگ شود، واجب اسهت کهه   

 نمايد و مستحق دريافت اجرت نير هست.  کفايت ميعنه  منوب  عدول کند و عمل او از حج تمتع ]اِفراد

يد و وقت هم زياد باشد و اتفاقاً )يعني پا از احهرام  هرگاه شخصي را براي حج تمتع اجير نما آية اهلل خويي: 

 شود. ميعنه بري  ذمه منوب عمره تمتع  وقت براي حج تمتع تنگ شد و اجير عدول به حج افراد کرد 

 مراجعه شود. 114مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 

شهود   إفهراد تبهديل مهي   دهد که حج  بهه  فردي که قبل از شروع عمل احتمال جدي مي آية اهلل سبحاني: 

کنهد مگهر اينکهه از اول احتمهال     کفايهت نمهي  عنه  منوب  اگر اجير شد از حج نبايد براي حج تمتع اجير شود و

ناچهار بهه    سوزي وقت او مضهيق گهردد و   فرصت کاري و بدو  اهمال پي  آيد و داد که چنين عذريجدي نمي

 صحيح است. آورد  حج إفراد شود، چنين حجي کافي و

اگر از ابتدا علم يا اطمينا  به عروض عذر ندارد نيابت و حج صهحيح اسهت هرچنهد بعهداً      اهلل سيستاني: آية 

 عذر عارض شود و حج او بدل به افراد شود.

عنهه   منهوب   العر  استتاعت حج تمتع را دارد، از حهج  ي است که نايب عندبه طوراگر وضع  آية اهلل صافي: 

 نيست.عنه  منوب  مجزي ازمجزي است واالّ در صورت عدول، 

اگر از ابتدا علم يا اطمينا  به عروض عذر نداشته باشد نيابت و حج صحيح است هرچند بعهداً   آية اهلل فاضل: 

عنهه   ذمه منهوب  شود و در اين صورت  به واسته عذر يا تنگي وقت که اتفاقاً عارض شده، حج او بدل به افراد مي

  شود. ميبري 

 در عذرل طاري، اجزاء بعيد نيست.  آية اهلل گلپايگاني:

 آيهد. کهه در ايهن فهرض اکتفها بهه        مگر اينکه از عذرهايي باشد که در حهج احيانهاً پهي  مهي     آية اهلل مکارم: 

 اشکال است. آ ، بي

 تواند نيابت کند. در اين صورت نمي آية اهلل نوري: 

 .به صحت نيابت نيست مضرو  کند اتمام عمل طبق وظيفه عذري نايب کفايت مي آية اهلل بهجت:. 1

کهافي اسهت و در اجهرت بها     عنهه   منوب  در عذر طاري نيابت معذور صحيح است و حج او از آية اهلل تبريزى: 

  مستأجر خود تراضي کند.
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ـ  ]166[  اناه و بعاهًا در    در حاال اجيار شاهن، از معاذورين نبااد      کاه    کسااني  س 

 اثناي  مال  اذر  اارض شاه  اسات، آياا نيابتشاان ااحيح اسات و مساتحا تماام            

 باشنه يا نه؟ مي اجرت

1اشکال دارد. ج ـ
 

ـ   ]161[ اناه و وقااف اختيااري     اجير شاه  مسئله  روي جهل بهکه از اي  خهمه س 

تکليفشان چيست و همچناين سااير معاذوريني کاه حاج       انه، فعاًل مشعر را درک نکرد 

 تبر ًا يا با اجرت؟ انه؛ ناق  از اين قبيل انجام داد 

                                                                                                                                        

 نايبي که در وقت قبول نيابت براي حج معذور نبوده است، لهيکن بعهد از عقهد اجهاره، در      اي: آية اهلل خامنه

بل از محرم شد ، جزو معذورين شده، اگر عذر او منجر بهه نقهص بعضهي از اعمهال حهج نشهود       موقع عمل يا ق

نيابت او صحيح است؛ مثل اينکه در ارتکاب بعضي از تروک معذور شود ولي اگر عذر منجر بهه نقهص در اعمهال    

شهود و بهين   اعهاده  عنهه   منوب  آ  است که حج براي حج شود در اين صورت بتال  اجاره بعيد نيست و احوط

 . در مورد اجرت مصالحه صورت گيردعنه  منوب  نايب و

 گذشت. 144حکم آ  در مسئله  آية اهلل مکارم: ،آية اهلل خويي 

 در عذر طاري هرگاه به وظيفه معذور عمل کند حج او صحيح است. آية اهلل سبحاني: 

 در عذر طاري اشکال ندارد. :نوري ، گلپايگاني،سيستاني آيات عظام 

مسهتحق  اگر قبل از احرام، معذور از انجام حج به نحوي که براي آ  اجير شده است گرديده،  ية اهلل صافي:آ 

 کند. ميعنه  منوب  او کفايت از حجاجرت نيست اگرچه در بعض صور، 

گذشت و مسئله اجرت در صورت صحت نيابت و اجزاء مسهتحق،   123مسئله نيابت، در سؤال  آية اهلل بهجت:. 1

  که گذشت. 154اجرت است، اگر شرطي بر خال  نباشد نظير مسئله تمام 

کهافي اسهت و در اجهرت بها     عنه  منوب  در عذر طاري، نيابت معذور صحيح است و حج او از آية اهلل تبريزى:

 مستأجر خود تراضي کند.

 از مسئله قبل معلوم شد. اي: آية اهلل خامنه 

 مراجعه شود. 144مسئله  ذيلبه  آية اهلل مکارم:، آية اهلل خويي 

استحقاق اجرت، وابسته به کيفيت قرارداد است و براي حکم صحت و کفايت عمل نايهب بهه    آية اهلل زنجاني: 

 مراجعه شود. 144شرط هفتم مسئله  ذيل

 در عذر طاري نيابت معذور صحيح است و مستحق تمام اجرت است  آية اهلل سبحاني: 

 عذر طاري اشکال ندارد. :نوريگلپايگاني،  آيات عظام سيستاني، 

 اشکال ندارد و به مقدار عذر، از اجرت مستحق نيست. طاريعذر  :آية اهلل صافي 
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ـ  کناه و باياه پاال را      ناه نماي   و کفايات از منااب   1نيابت ايشان احيح نيست ج 

با  هم  ذر نسبت به درک اختياري مشاعر، باياه باا انجاام  مار        برگرداننه و خادشان

 شانه. ، از احرام خار 2مفرد 

تاانه نايب شااد، معاذور باه چاه      در مناسک آمه  است که معذور نمي سعاعع]020[

تااناه نمااز واااف را     آن را معين کنيه؛ مثاًل کسي که نمي حهشاد؟ لبفًا  کسي گفته مي

اياه و ياا   تاانه قرباني نم نه خادش رمي جمرات کنه و يا نميتاا احيح بخاانه، يا نمي

تاانه يکي ديگر از واجبات حج را؛ ا م از ارکان و غير ارکان، انجاام دهاه معاذور     نمي

 است يا خير؟

                                                           

 مراجعه شود. 334به ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 1

اند و از روي جهل به مسئله قبهل از طلهوع فجهر، از آنجها      چنانچه شب در مشعر وقو  کرده آية اهلل تبريزى: 

اند و در وقت دانستن مسئله امکا  برگشت به مشعر و درک وقو  نبود، حج آنها صحيح است و بايهد   کوچ کرده

اند، در اجرت با مستأجر خود تراضي کننهد و همچنهين سهاير     يک گوسفند کفاره بدهند و اگر در حج اجير بوده

ند، اگر به وظيفهه معهذور عمهل کننهد حهج      ا دانسته اند و از اول نمي معذوريني که در اثناي عمل عذر پيدا کرده

 نيابي آنها صحيح است ولي احتياطاً در اجرت با مستأجر خود تراضي کنند.

 مراجعه شود. 144مسئله  ذيلبه  آية اهلل صافي:، آية اهلل خويي 

و همراها  آنها و  مميزو کودکا   در مورد سؤال اگر عمره و حج واجب باشد نيابت بانوا  آية اهلل زنجاني: 

و شهخص بهدهکار و خهائف،    که به جهت تأمين تدارکات بايد شبانه وقهو  کننهد   ين تدارکات حجاج، مسئول

اند کهه معهذور نخواهنهد     در هنگام احرام اطمينا  داشته که کساني صحيح و مجزي است و همچنين نيابت 

نيابت معهذورين بهه طهور کلهي     حب، شد و هنگام عمل، عذر برايشا  پي  آمده است و در حج و عمره مست

 صحيح و مجزي است.

و همچنين اگر جههل ايشها     کند اگر عذر آنها طاري بوده، نيابت صحيح است و کفايت مي :آية اهلل سبحاني

نسبت به درک وقو  اختياري مشعر قصوري باشد، در هر حال بايد وقو  اضهتراري ليلهي يها نههاري مشهعر را      

  درک کنند.
کننهد کهافي اسهت و نيابهت      اگر معذورند، هرچند از ابتدا معلوم باشد، چو  درک وقو  رکني مي اني:آية اهلل سيست

 صحيح است، بلکه حتي اگر غير معذور هم به آ  اکتفا کند حج  صحيح است، ولي در صورت علم کفاره دارد.

 کند. اگر عذر آنها طاري بوده، نيابت صحيح است و کفايت مي آية اهلل نوري:، آية اهلل فاضل 

 محل اشکال است.عنه  منوب  اگر عذر آنا  طاري نبوده صحت حج و کفايت آ  از آية اهلل گلپايگاني:

 صحيح است.  آية اهلل مکارم: 

 تجديد نمايد و عمره مفرده انجام دهد.الحل   ادنياحتياطاً از  آية اهلل فاضل:. 5
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ـ  تاانه نايب  و نمي 1هر کس نتاانه ا مال اختياري حج را انجام دهه معذور است ج 

تاانه ذبح  اختيار هم لزوم نهارد و لذا کسي که نمي، ولي مباشرت در ذبح در حال 2شاد

 تاانه براي حج نايب شاد و براي ذبح نايب بگيرد. کنه مي

عاعع]020[ کسي که نماز او احيح نيست و براي حج به نيابات آماه  اسات، آياا      س

 نيابت او احيح است؟ و مفروض اين است که به  ناان نيابت مرحرم شه  است؟

ـ  و اگر معاذور   4، نيابت و احرام او باول است3يح معذور استاگر از قرائت اح ج 

 نيست احيح است و بايه قرائت خاد را درست کنه.

                                                           

 با علم و اطالع از معذور بود ، قبول نيابت خال  احتياط است. ة اهلل بهجت:آي. 1

 مراجعه شود. 144مسئله  ذيلبه  صافي:سبحاني، خويي،  آيات عظام 

 احتياط. بنا بر  آية اهلل گلپايگاني: 

 نيابت او اشکال دارد. آية اهلل تبريزى:. 5

 نايب شود ولي مباشرت در ذبح... تواند و در حج و عمره واجب نمي آية اهلل زنجاني: 

اگر از انجام عمل اختياري در حج معذور باشد، هرچند مانند قرائت نماز طهوا  يها تلبيهه     آية اهلل سيستاني: 

نيست، ولي اگهر از انجهام اعمهالي کهه در صهحت حهج       عنه  منوب  احتياط واجب، نيابتِ او مجزي ازبنا بر  باشد،

، معذور است نيابت صحيح است و همچنهين اگهر   15و 11يا بيتوته يا رمي روز  دخالت ندارند، مانند طوا  نساء

 در وقو ، در بي  از مقدار رکن معذور باشد نيابت صحيح است.

 مراجعه شود. 144به ذيل مسئله  آية اهلل مکارم: 

 تواند نايب شود و اگر معذور نيست... در عمره و حج واجب نمي آية اهلل زنجاني:. 3

را تصحيح کند  به احتياط واجب نيابت  صحيح نيست مگر اينکه قبل از عمل، قرائت خود سبحاني: آية اهلل 

بهر نمهاز خهود، اسهتنابه نيهز       لو با تالش زياد، عهالوه اند تصحيح کند ولي موفق نشد وتوکرد ميو اگر گما  مي

 است.المثل  اجرةشد ولي مستحق بنمايد هرچند نبايد از اول نايب مي

آورد و خهود نيهز آ  عمهل را     بهه جها   اگر احتياطاً در موارد عذر نايب بگيرد تا عمل را صحيحاً هلل بهجت:آية ا. 4

 توانسته نايب شود. انجام دهد، نيابت  صحيح است هرچند از اول نمي

  نيابت او اشکال دارد. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 مجزي نيست ولي احرام  صحيح است و بايد عمل را تمام کند. بر احتياط واجب نيابت  بنا آية اهلل سيستاني: 

بنها بهر    اشکال اسهت، و  محلاگر از قرائت صحيح معذور است، نيابت او  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 آورد و نسبت به اجهرت مصهالحه نماينهد و    به جا محرم به احرام حج شود و اعمال راعنه  منوب  احتياط به قصد

  .استيجار نمايندعنه  منوب  ديگري براي حجاحتياط واجب، ر بنا ب
 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم: 



 000   يحج استحباب

عاعع]022[ اگر مستنيب يا مناب  نه در وقت نيابت بهاننه که نايب جزو معذورين  س

 ؛ اوً  آيا اجرت نيابت براي ناياب حاالل اسات ياا ناه؟ و ثانياًا       است و او را نايب کننه

  ناه کفايات    منااب  يار  ا سالم يا غ ج نيابتي او احيح و از آيا ح

 کنه يا نه؟ مي

ـ   اسااتحقاق اجاارت نااهارد و  بااا فاارض اينکااه معااذور باااد  و اسااتيجار شااه   ج 

1کنه. کفايت نمي
 حج استحبابی 

 حج الستحبابي

ـ  ]165[ ؛ از بلااغ و  مساتحب اسات کساي کاه شارايط وجااب حاج را ناهارد         م 

 آورد و همچناين بار کساي کاه      باه جاا   و غير آنها، در ااارت امکاان حاج    استبا ت

 حج واجبش را انجام داد  اسات مساتحب اسات دو مرتباه باه حاج بارود و مساتحب         

 است تکرار حج در هر ساال. بلکاه مکارو  اسات پانج ساال متااالي آن را تارک کناه          

                                                           

 مراجعه شود. 144به ذيل مسئله  آية اهلل صافي:، آية اهلل بهجت. 1

 .در فرض مزبور استحقاق اجرت را دارد ولي اکتفا به عمل او مشکل است :آية اهلل تبريزى 

کسي که او را اجير کرده بگيهرد، مگهر اينکهه بيشهتر از      از را عمل  المثل اجرةتواند  ر مياجي آية اهلل خويي: 

 .  باشد المسمّي  اجرة

گذشت نيابت معذور در حج و عمره واجب صحيح نيست  144با تفصيلي که در ذيل مسئله  آية اهلل زنجاني: 

صورتي کهه نايهب، جاههل بهه مسهئله باشهد و       کند و در مورد اجرت در  و غير آ  کفايت نميحجة االسالم و از 

مستنيب با علم به مسئله او را اجير کند نايب پا از انجام عمل، مستحق اقلّ االمرين از اجهرت المثهل عمهل و    

 باشد. اجرت تعيين شده مي

زيرا معهذور خهود    در فرض مزبور استحقاق اجرت را دارد ولي اکتفا به عمل او مشکل است آية اهلل سبحاني:

 .ايد نيابت را بپذيردنب

اجاره در فرض مذکور صحيح است و اجير مستحق تمام اجرت است و حکم اکتفا به حهج   آية اهلل سيستاني: 

 گذشت. 144او، در مسئله 

 کند.  بر احتياط کفايت نمي احوط استرضا از مستأجر است يا اجرت را مسترد دارد و بنا آية اهلل گلپايگاني: 

 دازد.بپر را او المثل اجرةبايد احتياط بنا بر  دانسته، دانسته و مستنيب مي ر نايب نمياگ آية اهلل مکارم: 
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 اسات  برگشاتن نماياه و مکارو      نيات شاهن از مکاه    و مستحب است در وقت خار 

1قصه برنگشتن داشته باشه.
 

ـ  ]166[ آورد تبّر اا؛   به جاا  مستحب است از ورف خايشاونهان يا غير آنها حج م 

چه زنه  باشنه يا مرد  و همچنين از ورف معصامين و نيز وااف از ورف آنهاا و غيار   

 باشنه. 3يا معذور 2آنکه در مکه نباشنه آنها مستحب است به شرط

ـ  ]167[ و راحله نهارد مستحب است قرض کنه و به حج بارود، در   کسي که زاد م 

4تاانه قرض را ادا کنه. اارتي که مي
 

ـ  ]168[ با مال حرام جايز نيست به حج برود و اگر مال او مشتبه است و  لم باه   م 

5تاانه آن را ارف کنه. حرمت آن نهارد، مي
 

ـ  ]169[ آن را به ديگري ههياه  تاانه ثااب  بعه از فارغ شهن از حج استحبابي مي م 

 تاانه آن را نيت کنه. در وقت شروع ميکه  چنانکنه، هم

ـ  ]176[   آورد مستحب است ولا باا اجاار   به جا کسي که مال نهارد تا با آن حج م 

                                                           

البته اگر استتاعت نداشتن شخص به جهت آ  باشد که حج، مستلزم امر حرامي چو  ضهرر   آية اهلل زنجاني:. 1

 شديد يا هتک حيثيت يا سلب امنيت است انجام حج، مستحب نيست.

 شهود،  واجهب  حهج  دهندگا  انجام محروميت سبب درپي پيهاي مستحبي  ولي اگر انجام حج آية اهلل مکارم: 

 است مجال را به آنها بدهند. بهتر

کيلهومتري  مکهه نباشهند و     13به شرط آنکه در مکه و اطرا  آ  تا فاصله ده ميلي )حهدود   آية اهلل زنجاني:. 5

الي فرجه الشريف همه ساله در موسهم حهج حضهور    چو  بر حسب روايات معتبر، حضرت ولي عصر عجل اهلل تع

دارند، انجام طوا  مستحبي به نيابت از آ  حضرت در موسم حج، خالي از اشکال نيست و بهه جهاي آ  بسهيار    

 مناسب است که طوا  مستحبي، انجام داده، ثواب آ  را به محضر مبارک حضرت، تقديم نمايند.

حباب و مشروعيت طوا  مستحبّي براي حاضر در مکه، هرچند معهذور  است آية اهلل فاضل:، آية اهلل زنجاني. 3

 باشند، ثابت نشده است.

توانهد قهرض بگيهرد و سهپا بهه       کسي که هزينه رفتن به حج را در اختيار ندارد، امها مهي   اي: آية اهلل خامنه. 4

بگيهرد، حهج بهر او     سادگي قرض خود را ادا کند، واجب نيست که خود را با قرض گرفتن مستتيع کند، اما اگهر 

 شود.  واجب مي

 به شرط آنکه از نظر ظاهر محکوم به حالل بود  باشد. آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني. 2



 001  اقسام عمره

 به حج برود. دادن خادش و نيابت از ديگري

 اقسام  مر  اقسام عمره

و بار کساي کاه    « مساتحب »و « واجب» مر  هم ماننه حج دو قسم است:  م ـ  ]171[

ب آن ماننه حاج  اشاد و وج شرايط استبا ت را داشته باشه يک مرتبه در  مر واجب مي

اگار باراي  مار  مساتبيع      استبا ت حج معتبر نيست بلکه 1فاري است و در وجاب آن

يان هام    کاس ا کاه   چناان باراي حاج مساتبيع نباشاه هم     هرچنه، 2شاد باشه واجب مي

وار است که اگر شخ  براي حج استبا ت داشته باشاه و باراي  مار  مساتبيع      همين

از مکاه دور هساتنه؛   که   کساني آورد ليکن بايه معلام باشه که براي به جا نباشه بايه حج

گا  اساتبا ت حاج از اساتبا ت  مار  و      مثل ايرانيان که وظيفه آنها حج تمتع است، هيچ

؛ چاان حاج تمتاع مرکاب از هار دو  مال       حج جها نيست  مر  از استبا تاستبا ت 

در مکه يا قريب به آن هستنه که وظيفه آنها حج و  مر  مفرد  که   کساني است، به خالف

3شاد. است که نسبت به آنها استبا ت براي يکي از دو  مل تصار مي
 

عاعع]020[ و  4احارام وارد شااد  با  خااهه داخل مکه شاد واجب است بر کسي که مي  

خااهاه وارد   براي احرام بايه نيت  مر  يا حج داشته باشه و اگر وقت حج نيسات و ماي  

مقتضاي شغلشاان   که  کسانيانجام دهه و از اين حکم  مکه شاد واجب است  مر  مفرد 
                                                           

 اگر از اهالي مکه يا حوالي آ  باشد استتاعت حج معتبر نيست بلکه... آية اهلل زنجاني:. 1

 براي نائي هميشه مستحب است. آية اهلل سبحاني:. 5

 اهل مکه هستند يا دور از آ . که کساني احتياط واجب براي بنا بر  مکارم: آية اهلل 

ولي اگر وظيفه آنها بدل به حج اِفراد شد واجب است در صهورت تمکهن، بعهد از آ  عمهره      آية اهلل سيستاني:. 3

 مفرده انجام دهند و اگر در آ  سال نشد در سال بعد وجوب آ  فوري است.

ورود به مکه يا حرم بدو  احرام جايز نيست و کسي که قصد ورود مکه يا حرم را دارد نبايهد   آية اهلل زنجاني: .4

 . بدو  احرام از مواقيت يا نزديکي آنها عبور کند و براي احرام...

 ورود به مکه بلکه در حرم بدو  احرام جايز نيست. آية اهلل سيستاني:
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1شانه استثنا شه  است. شانه و از آن خار  مي اين است که زياد وارد مکه مي
 

عاعع]020[   مر  ماننه تکارار حاج مساتحب اسات و در مقاهار فاااله باين        تکرار   

باه   رجاا و احاط آن است که در کمتر از يک ما ، به قصاه   انه دو  مر  اختالف فرماد 

2آورد  شاد. جا
 

                                                           

نمود  اعمال حج يا بعد از عمره مفرده از مکه خهارج شهده و    و همچنين کسي که بعد از تمام آية اهلل بهجت:. 1

تواند در هما  ماه خروج بدو  گذشتن سي روز بدو  احرام وارد مکه شهود   بيرو  رفته باشد چنين شخصي مي

 آيد. مي 541و در غير اين صورت حکم آ  در مسئله 

خواهنهد   اند و مهي  فرده از مکه خارج شدهپا از اعمال حج يا عمره م که کساني همچنين  اي: آية اهلل خامنه 

 در هما  ماهِ اداي حج يا عمره، دوباره وارد مکه شوند، احرام و عمره مجدّد واجب نيست.  

  پا از اعمال عمره مفرده يا حج از مکه خارج شده بهدو  فاصهله سهي    که کساني همچنين  آية اهلل زنجاني: 

 ورد مريضي که احرام و مناسک براي او مشقت دارد.گردند و نيز در م روز از احرام قبلي باز مي

پا از اعمال حج يا عمره مفرده از مکهه   که کساني و همچنين  آيات عظام سبحاني، سيستاني، فاضل: 

 خارج شوند و در هما  ماه باز گردند.

  ماه در هما که کساني همچنين در مورد  صافي، گلپايگاني، مکارم، نوري:تبريزي، خوئي، آيات عظام  

 شوند احرام و عمره مجدّد واجب نيست. اند خارج شده و سپا در هما  ماه داخل مي آورده به جا که عمره را

مهاه  ر اظهر، اگرچه افضل در عمره ثانيه اين اسهت کهه د  بنا بر  فاصله بين دو عمره الزم نيست آية اهلل بهجت:. 5

 الفصهلين احهوط اسهت و    بهين دو احهرام بهد، بلکهه احهد     ديگري غير از ماه عمره سابقه باشد و يا فاصله ده روز 

آورد، فاصهله يهک مهاه الزم نيسهت و      بهه جها   چنانچه بخواهد يک عمره براي خود و يهک عمهره بهراي ديگهري    

 .همچنين است اگر هر دو عمره براي ديگري باشد

له معهين شهرط   تکرار عمره مانند تکرار حج مستحب اسهت، و بهين دو عمهره وجهود فاصه      اي: آية اهلل خامنه 

آورد. و اگهر دو عمهره بهراي     به جا تواند فقط يک عمره براي خود ميقمري احتياط در هر ماه بنا بر  نيست. ولي

آورد، فاصهله مهذکور شهرط     بهه جها   افراد ديگر انجام دهد يا يک عمره براي خود و يک عمره هم بهراي ديگهري  

جام دهد، جايز است نايهب در برابهر آ  اجهرت بگيهرد و از     نيست. بنابراين اگر عمره دوم را به نيابت از ديگري ان

 کند. هرچند واجب باشد، کفايت ميعنه  منوب  عمره مفرده

فاصله يک ماه شرط نيست،  :)با اختال  در تعبير  آيات عظام خويي، سيستاني، صافي، فاضل، مکارم:

آخهر مهاه رجهب و عمهره دوم در اول مهاه      توا  يک عمره انجام داد؛ مثالً يک عمره در  بلکه در هر ماه قمري مي

  شعبا  واقع گردد. و تفصيل مسئله خواهد آمد.
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 اقسام حج
 اقسام حج

 «.ِافراد»و « ِقران»، «تمتع»حج سه قسم است: 

فرسخ اسات ا از مکاه    ، وظيفه کساني است که چهل و هشت ميل ا که شانزد   تمتع

1دور باشنه.
 

 است. شاد و اين تفصيل در  ِقران و ِافراد بر غير آنها واجب مي

                                                                                                                                        

 :رعايت فاصله بين دو عمره الزم نيست، ولو هر دو براي يهک نفهر باشهد، ولهي انجهام عمهره        آية اهلل زنجاني

 بهه جها   مفهرده  حجه  مشروع نيست و نبايد بين عمره و حج تمتهع، عمهره   ذي 13تا  11مفرده در ايام تشريق )

کنهد و   آورد و اگر انجام دهد هرچند صحت آ  عمره مفرده خالي از اشکال نيست ولي عمره تمتع را باطهل مهي  

 رجائهاً تواند به تنعيم بهرود  و   لذا اگر انجام داده بايد از حرم خارج گردد )هرچند نبايد از مکه خارج شود لذا مي

 کند. آورد و کفايت مي به جا رجائاًبه عمره تمتع محرم شده، اعمال آ  را 

تواند بهدو    فاصله ميا  دو عمره به صورت يک ماه و يا ده روز مستحب است و شخص مي آية اهلل سبحاني: 

 رعايت اين فاصله براي خود و يا ديگرا  کراراً عمره مفرده انجام دهد.

توا  در يهک روز چنهدين عمهره     مي فاصله انداختن بين دو عمره مفرده الزم نيست، بلکه آية اهلل گلپايگاني: 

 آورد. به جا مفرده

 آورد. به جا تواند هر روز يک عمره مي آية اهلل نوري: 

 فاصله بين عمره تمتع با عمره مفرده: 

 :چنين است آيات عظاماما در فاصله بين عمره تمتع با عمره مفرد، نظر  

کسي  :، گلپايگاني، نوريفاضل سبحاني،زنجاني، خويي، اي،  خامنهتبريزي، بهجت، آيات عظام  

آورد و  به جها  تواند قبل از عمره تمتع و يا بعد از حج تمتع، عمره مفرده آورد، مي به جا خواهد حج تمتع که مي

 بين اين دو عمره فاصله معتبر نيست.

به نيت يک شخص ، اگر در اعتبار فاصله بين عمره تمتع و عمره مفرده آية اهلل سيستاني: تبريزي،آية اهلل  

   .ترک شوداز جهت ماه قمري اشکال است و احتياط نبايد  باشد

 نمايد. رجادهد، در عمره مفرده قصد اگر هر دو را براي خود و يا براي ديگري مکرراً انجام مي :آية اهلل صافي 

 انجام شود. رجادر يک ماه قمري اشکال دارد و به قصد  آية اهلل مکارم: 

 فرسخ دور باشد. 16از مسجدالحرام  آية اهلل خويي:، يزىآية اهلل تبر. 1

 کيلومتر است. 34خال  مشهور ه حدود  ميل است و اين مقدار ه بر 43که بيشتر از  آية اهلل زنجاني: 
 يعنهي  فرسهنگ شهرعي دور باشهد،    16حهداقل   جديهد  مکهه  ابتهداي  محل زندگي آنهها از  آية اهلل سبحاني: 

 کيلومتر. 444/36

  کيلومتر. 36يعني حدود  مکارم: آية اهلل 
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 اارت حج افراد و  مر  مفرد  صورت حج افراد و عمره مفرده

ـ  ]174[ شااد، از ايان قارار     ماي  تمتاع اارت حج افراد، که گاهي مارد ابتالي م م 

 باه جاا   تاانه  مر  تمتع را  يا کسي که به واسبه ضيا وقت نمي 1حائضاست که: زن 

 مر  تمتع، که  هول به ِافراد کارد ،   آورد، بايه قصه کنه حج ِافراد را، و به همان احراِم

برود به  رفات و مثل ساير حجا  وقاف کنه، بعه از آن برود به مشعر و وقااف کناه،   

آورد مگر ههي را که واجب نيست بر او. بعه برود  به جارا منا  و ا مالمنا  بعه برود به

آورد. پاس در   به جا به مکه و وااف زيارت و نماز و سعي و وااف نساء و نماز آن را

باراي بيتاتاه و ا ماال اّياام     مناا   شاد، بعه از آن برگردد به اين وقت از احرام خار  مي

حاج ِافاراد  اين     آورناه. پاس ااارت    مي به جا تشريا؛ به همان نحا که ساير حجا 

فرق که در حج تمتع ههي بايه ذبح کنه و در حج ِافراد  2اارت حج تمتع است با يک
                                                           

تواند اعمهال عمهره تمتهع را     داند که بر اثر حيض يا نفاس نمي زني که هنگام احرام بستن مي آية اهلل زنجاني:. 1

ببندد و خود را قبل از غروب روز نهم به عرفات برساند و همچنين زني که به حکهم   تمتعانجام داده، احرام حج 

گردد، پها چنانچهه قبهل از گذشهتن      چنين کاري را ندارد، به حج افراد محرم مي استصحاب بقاء حيض، قدرت

آورد و مجهزي از   مهي  به جا کند و اگر پاک نشد حج افراد و عمره مفرده وقت، پاک شد عدول به عمره تمتع مي

همچنهين  خواهد شهد و  نکند که حيض يا نفاس، مانع انجام عمره تمتع او  است. و زني که فکر ميحجة االسالم 

اگر پاک باشد و شک داشته باشد که بروز حيض يا نفاس، مانع عمهره تمتهع خواههد شهد يها خيهر، در ايهن دو        

تواند تا آخر وقت صبر کند که اگهر   شود و چنانچه حيض يا نفاس عارض شد مي صورت به عمره تمتع محرم مي

بنهدد و طهوا  عمهره و     مهي رام حج تمتهع  آورد واالّ سعي و تقصير کرده، اح به جا پاک شد اعمال عمره تمتع را

تواند براي پاک شد  صبر نکند بلکه طوا  را رها کهرده سهعي و    کند و مي مينماز آ  را قبل از طوا  حج قضا 

آورد واالّ آنها را قبل از طوا  حهج قضها    به جا تقصير نمايد، پا اگر قبل از احرام حج، پاک شد طوا  و نماز را

توانهد بهه نيهت آنچهه فعهالً خداونهد از او        است؛ و در هر صهورت مهي  حجة االسالم ي از کند، و اين حج نيز مجز

پهاک شهد اعمهال     ة تمتهع خواهد ه عمره تمتع يا حج افراد ه محرم شود پا اگر قبل از گذشتن وقهت عمهر     مي

 بهه جها   را آورد واالّ اعمال حج افراد و پا از آ  و گذشتن روز سيزدهم عمره مفهرده  به جا عمره و حج تمتع را

 است.حجة االسالم آورد و مجزي از 

جهت بها   6حج افراد با حج تمتع در تمام اعمال مشترک هستند و در  آية اهلل سيستاني:، آية اهلل تبريزى. 5

 .هم فرق دارند

در برخي از احکام مانند تقديم اعمال مکه و انجام طوا  مستحبي بهين حهج تمتهع و حهج      آية اهلل زنجاني: 

  افراد، تفاوت هست.



 007  صورت حج افراد و عمره مفرده

 واجب نيست ولي استحباب دارد.

ـ  ]175[ ِافاراد   حاج او بهل باه   تمتعاارت  مر  مفرد  ا که بايه کسي که حج   م 

آن اسات  و افضال  الحل   ادنيا آن است که خار  شاد به   1آورد به جا شه، بعه از حج

تر به مکه اسات، محارم شااد و     که از همه نزديک« تنعيم»يا « حرهيبيه»يا « ِجعرانه»که از 

مرو  بکناه و تقصاير   بيايه به مکه و وااف کنه و نماز آن را بخاانه و سعي بين افا و 

 آوردو نماز وااف بخاانه. به جا کنه يا سر بتراشه و وااف نساء

ـ   ]176[ که تفصياًل خااهه آماه، در ااارت فارق    «   تمتع مر»با «  مر  مفرد » م 

2نهارد، مگر در سه چيز:
 

عاعع و  3آنکه در  مر  تمتع بايه تقصير کنه؛ يعني از ما يا ناخن خاد باياه بگيارد  اول

 سر تراشيهن جايز نيست و در  مر  مفرد  مخير است بين سر تراشيهن و تقصير.

  مر  مفرد  دارد. آنکه در  مر  تمتع وااف نساء نهارد و دردو عاع

 آيه. است که ذکر آن مي گانه پنجآنکه ميقات  مر  تمتع يکي از مااقيت بي عاع

4محرم شاد. گانه پنجو جايز است از يکي از مااقيت  است الحل  ادنيو ميقات  مر  مفرد  
 

                                                                                                                                        

 :استعمال بوي خوش بعهد از تقصهير يها حلهق و حليهت       و در تقديم اختياري اعمال مکه و آية اهلل سبحاني

ير در روز عيد در منا و انجهام طهوا    همسر در صورتي که طوا  نساء را ضرورتاً مقدم داشته بعد از حلق يا تقص

 مستحب قبل از انجام طوا  واجب حج در حج إفراد.  

اسهتحبابي باشهد و    آورد، هرچند حهج تمتهع او   به جا بايد بعد از حج و گذشتن روز سيزدهم آية اهلل زنجاني:. 1

 ت.اي خارج از حرم اس آورد و ميقات آ  هر نقته به جا بهتر است آ  را در اوائل محرّم

 در صورت تمکن. آية اهلل سيستاني: 

  اند که به مناسک آنا  مراجعه شود. هاي بيشتري را متذکر شده فرق آيات عظام. 5

هاي حج يعني  عمره تمتع بايد در يکي از ماه :نيز وجود دارد فرقدر مناسک معظّم له اين  اي: آية اهلل خامنه

 انجام عمره مفرده در همه ايام سال صحيح است. که درحاليآورده شود،  به جا هحج قعده يا ذي شوّال يا ذي

   مراجعه شود. 1154. به ذيل مسئله 3

.]براي کساني که در مکه هستند[ . 

 خواهد آمد. 553و  555در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 4
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ـ   ]177[ و ا ماال مکاه،   مناا   ِافراد؛ از احرام و وقافين و ا مال حجکيفيت افعال  م 

و کيفيت افعال  مر  تمتاع؛ از   1تمتع است و در احکام، مشترک هستنه حج ين کيفّيت 

 احرام و وااف و ساير ا مال،  ين کيفيِت  مر  مفرد  است.

 بياورد، کافي است از  مر  مفرد . به جا  مر  تمتع را اگر کسي م ـ ]178[

ـ   ]179[ شاانزد    شخاااي کاه از مکاه   حج تمتع است؛ مثل ااش  کسي که وظيفه م 

فرسنگ شر ي دور باشنه، اگر استبا ت براي  مر  داشته باشنه و باراي حاج نهاشاته    

کننه، گرچاه   باشنه،  مر  مفرد  بر آنها واجب نيست مثل اشخااي که به نيابت حج مي

2آورد. به جا احتياط آن است که
 

ـ   ]186[ شااد بار او جمياع     کسي که محرم شه به احرام  مر  مفرد ، حارام ماي   م 

چيزهايي که در احرام تمتع گفته شه و بعه از آنکه تقصير کرد يا سر تراشيه، همه چياز  

آورد، زن  باه جاا   نکه وااف نساء را با نمازشها و بعه از آ شاد مگر زن بر او حالل مي

 شاد. هم بر او حالل مي

ـ  ]181[  تراشااي مفاارد ، بايااه بعااه از تقصااير يااا سر وااااف نساااء را در  ماار  م 

3آورد.جا  به 
 

ـ  ]182[ هااي   کسي که به احرام  مر  مفرد  وارد مکه شه، اگار احارامش در ماا     م 

آورد  به جاا  و دنبال آن، حج تمتع 4قرار دهه تمتع، جايز است که آن را  مر  حج باد 
                                                           

 گذشت. 144در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 1

 مخصوصاً بر کسي که استتاعت عمره مفرده را از وطن خود داشته باشد. آية اهلل زنجاني:. 5

 اين احتياط واجب است. آية اهلل مکارم:

 در عمههره مفههرده، تقههديم طههوا  نسههاء بههر تقصههير، در صههورت ضههرورت يهها نسههيا  يهها      آيووة اهلل بهجووت:. 3

 جهل، مجزي است.

حتياط است، مگر اينکه متمکن از انجام عمره تمتهع  جواز عدول به عمره تمتع، محل تأمل و ا آية اهلل بهجت:. 4

 مراجعه شود . 1355نباشد. )به ذيل مسئله 

  تا وقت حج در مکه باقي ماند. آية اهلل تبريزى: 
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 اارت حج تمتع اجماً  شاد. و در اين اارت ههي بر او واجب مي

 اجماالً تمتعصورت حج 

« تمتع حج»، و ديگري «تمتع مر  »که حج تمتع مرکب است از دو  مل: يکي  بهان

 و  مر  تمتع مقهم است بر حج.

 و  مر  تمتع مرکب است از پنج جزء:

 احرام.اولعاع

 وااف کعبه.دو عاع

 نماز وااف.بي عاع

 سعي بين کا  افا و مرو :چهتر عاع

1تقصير؛ يعني گرفتن قهري از ما يا ناخن.پهجمعاع
 

چان محرم از اين ا مال فارغ شه، آنچه بر او به واسبه احرام بساتن حارام شاه     و 

2شاد. باد حالل مي
 

                                                                                                                                        

 :آورده و از  به جها  عمره مفرده مستحبييا ديگري هاي حج، براي خودش  بر کسي که در ماه آية اهلل زنجاني

بهه   بعد از آ  حهج تمتهع   مکه خارج نشده، جايز بلکه مستحب است که آ  را عمره تمتع مستحبي قرار بدهد و

تواند عمره مفرده را تبديل به عمره تمتع کند. پا اگر حهج تمتهع بهر او واجهب      آورد و براي حج واجب نمي جا

 آورد. به جا عمره تمتعمحرم به عمره تمتع گشته و صحيح نبوده بايد با خروج از حرم، بود تبديل عمره مفرده 

 پا از آ  حج تمتهع مسهتحبي   تواند آ  را عمره تمتع قرار دهد وو در مکه باقي بماند مي آية اهلل سبحاني: 

 آورد، اما در حج تمتعل واجب، عدول جايز نيست. به جا

حجهه بمانهد و    و در مکه تها روز هشهتم ذي  هاي حج انجام دهد  اگر عمره مفرده را در ماه آية اهلل سيستاني: 

 آيد. قصد حج کند عمره او عمره تمتع به حساب مي

 به گرفتن ناخن قناعت نکند. :آية اهلل سبحاني. 1

 احتياط آ  است که تنها به گرفتن ناخن قناعت نکند. آية اهلل مکارم:، آية اهلل سيستاني

 و ذيل آ  مراجعه شود. 333به مسئله . 5

 :به جز تراشيد  سر، و اما سر تراشيد  تفصيلي دارد که از اين قرار اسهت  آية اهلل خويي:، تبريزىآية اهلل 
آورده شود، سر تراشيد  تا سي روز از عيد فتر گذشته جهايز اسهت و امها     به جا هرگاه عمره تمتع در ماه شوال

روي علم و عمد بود، احتيهاط ايهن    تراشيده نشود و چنانچه تراشيده شد و از بعد از آ  احتياط اين است که سر

  داده شود. هاست که يک گوسفند کفار
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 و حج تمتع مرکب است از سيزد   مل:

 احرام بستن در مکه.اولعاع

 وقاف به  رفات.دو عاع

 .مشعرالحراموقاف به بي عاع

 .منا ريز  به جمر   قبه در انهاختن سنگچهتر عاع

 .منا قرباني درپهجمعاع

 .منا تراشيهن سر يا تقصير کردن درششمعاع

 وااف زيارت در مکه.هفيمعاع

 دو رکعت نماز وااف.هشيمعاع

 سعي بين افا و مرو .نهمعاع

 وااف نساء.دهمعاع

 دو رکعت نماز وااف نساء.يتزدهمعاع

عاعع ، شب يازدهم و شب دوازدهم، و شب سيزدهم براي بعضاي  منا مانهن بهدوازدهم

 از اشخاص.

عاع  در روز يازدهم و دوازدهم رمي جمرات، و اشخااي که شب سيزدهم در بتزدهم

1مانهنه، روز سيزدهم بايه رمي جمرات کننه.منا 
 

 شاد. مي آنچه ذکر شه اارت اجمالي اين دو  مل است و تفصيل آنها بعه ذکر

                                                                                                                                        

 :ز   نبايد بعد از فراغت از اعمال عمره تمتع و تقصير سر خود را حلق کند و يا با ماشين ته آية اهلل سبحاني

ه حهج يها   کفهاره نهدارد و به    حرمت تکليفي است نه وضعي و فقط معصيت کرده و اگر اين کار را کرد بزند ليکن

 زند.   عمره او ضرر نمي

 کفهاره ولي تراشيد  سر جايز نيست و اگر سر بتراشد بايد يک گوسفند  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 احتياط، هرچند جاهل يا ناسي باشد.بنا بر  بدهد،

 احتياط.بنا بر  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، مکارم:. 1
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عاعع]020[  زم نيست مکلف اين ا مال را قبل از ورود به  مر  و حاج بهاناه ولاا      

؛ يعناي  باادتي را کاه خهاوناه بار او      جماً ، و کافي است که نيت کنه  مر  تمتاع را ا

وار حج تمتع را به نحاي کاه واجاب اسات بار او، و کيفيات و       واجب کرد  و همين

جمالي تفصيل هر يک را از رساله در وقت  مل ياد بگيرد و  مل کنه، ولي ياد گرفتن ا

 آن بهتر و ماافا احتياط است.

 استفتائات اقسام  مر  و حج

 الستفتائات اقسام عمره و حج

ـ  ]184[ شخصي در اثناي  مر  مفرد ، در شاط پانجم ساعي، ماريض شاه  و      س 

و بعه از بهبادي هم نتاانساته باه   انه  نتاانسته است  مر  را تمام کنه، او را به ايران برد 

  کاه وظيفاه او را انجاام    نايب شه مکه بيايه، فعاًل وظيفه او چيست؟ تاضيح آنکه کسي

 آورد. به جا کنه دهه و  ملي را که وظيفه او است و او را از احرام خار  مي

ـ  تااناه مراجعات کناه، ناياب باراي خارو         با فرض اينکه خااد شاخ  نماي   عج 

 ناه خبار دهاه     و به مناب 2کنه و آن را ا اد  نمايه 1 نه از احرام، سعي را تمام مناب

از مسائله   و تاضيح آنکه 3از تقصير براي وااف نساء نايب بگيردکه تقصير نمايه و بعه 

تااناه باه مکاه     ماارد حصر نيست، چان شخ  مريض فعاًل خاب شه  و اينکاه نماي  

 بيايه از جهت مرض نيست.

ـ   ]185[ آورد  و بهون انجام وااف نساء به مهينه آمه   به جا کسي  مر  مفرد  س 

                                                           

 د.اطاً سعي را تمام کناحتي آية اهلل تبريزى:. 1

 اعاده کافي است. آية اهلل سيستاني:، آية اهلل خويي 

کنهد و اگهر مقهدار     اگر مقدار باقيمانده بيشتر از نصف است نايب سعي را اتمام و اعهاده مهي   آية اهلل سبحاني:. 5

 کند. کمتر از نصف است فقط اعاده مي باقيمانده

 واحتياطاً خود او نيز در هر کجا هست نماز طوا  را بخواند. آية اهلل سبحاني:. 3

 ولي نماز طوا  را بايد خودش بعد از طوا  نايب بخواند. آية اهلل سيستاني: 
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جاام واااف   ع مرحرم شاد، آيا جايز اسات باهون ان  خااهه براي  مر  تمت است، فعاًل مي

 آورد؟ به جا نساء مرحرم شاد و بعه از انجام  مر  تمتع، وااف نساء را

1مانع نهارد.عج ـ
 

ـ  ]186[ باياه  مار    اياه   اگر فااله بين دو  مر  کمتر از يک ما  باشه، فرمااد   س 

بين دو  مر  مفرد  از خااِد شاخ  و   آورد، آيا فرقي هست  به جا رجادوم را به قصه 

 که هر دو يا يکي از آنها به نيابت از ديگران باشه يا نه؟اي  بين دو  مر  مفرد 

2کنه. فرق نميعج ـ
 

ـ  ]187[ اگر فااله ميان دو  مار  کمتار از ياک     ايه: فرماد  حضرت  الياينکه  س 

 روز کامل؟قصه شاد، مقصاد يک ما  است يا سي  رجائًاما  باشه،  مر  دوم 

ـ   آورد ، احتيااط ماذکار را تاا     به جا ميزان يک ما  است، و اگر در بين ما   مر عج 

3سي روز مرا ات کننه.
 

اگر بين دو  مر  کمتر از يک ما  فااله باشه بايه  مر  دوم را باه قصاه    س ـ  ]188[

تااناه باراي آن اجارت بگيارد ياا       انجام دهه، چنانچه  مر  دوم نيابت باشه نايب مي رجا
                                                           

 اشکال است. محلصحت احرام جديد، قبل از طوا  نساي عمره مفرده،  آية اهلل تبريزى: .1

 طهوا  نسهاء را انجهام دههد و سهپا اعمهال عمهره تمتهع را          گهاه  آ بايهد محهرم شهود و     آية اهلل سبحاني: 

  آورد.جا  به 

احتياط آ  است که تا طوا  نساء عمره مفرده يا حج تمتع را انجام نداده، براي عمره تمتع يها   آية اهلل فاضل: 

پها   عمره مفرده محرم نشود، هرچند اگر قبل از انجام طوا  نساء محرم به عمره و حج شد باطل نيست، ولهي 

 احتياط انجام دهد.بنا بر  از اتمام آنها، طوا  نساء را

توانهد بهراي عمهره     و همچنين کسي که پا از انجام حج تمتع، طوا  نساء را ترک کرده، مهي  آية اهلل نوري: 

 مفرده محرم شود.

 گذشت. 143در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5

تواند دو عمره براي خود و  در يک ماه قمري نمي آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، صافي، فاضل:

يا يک نفر ديگر انجام دهد. ولي انجام دو عمره، يکي براي خود و يکي براي ديگري و يا دو عمهره بهراي دو نفهر    

 متفاوت جايز است.

 گذشت. 143در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 3
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 کنه يا خير؟  نه انجام  مر  مفرد  واجب باشه کفايت مي خير، و چنانچه بر مناب

ـ  کنناه  اجارت بگيارد      زم است احتياط مرا ات شاد و چنانچه با تذکر به اجيار عج 

1اشکال نهارد.
 

ـ  ]189[ هماه  اگر زني به نيت  مر  مفرد  محرم و بعه از آن  ادت شااد و در   س 

ر مکه باشه حيض است، براي  مر  مفرد  بايه چه کناه؟ و اگار   تاانه د روزهايي که مي

 دارد؟اي  آنجا ا مالي انجام نهاد  و فعاًل به ايران آمه ، چه وظيفه

ـ  در فرض سؤال بايه براي وااف و نمااز ناياب بگيارد و بقياه ا ماال  مار  را       عج 

ناه، باراي   تاا قهام کنه و برگردد و اگر نميآورد و چنانچه به ايران آمه ، ا جاه بخادش 

و ترتيب باين آن و سااير ا ماال     2ا مال  مر  نايب بگيرد ولي بايه خادش تقصير کنه

نياورد، آنچه به وسيله احرام بر او حارام شاه ، بار او     به جا مرا ات شاد و تا ا مال را

 شاد. حالل نمي

ـ  ]196[ آيا وااف در  مر  مفرد  استحبابي، حکِم وااف واجب را دارد که بايه  س 

نماز آن خلف مقام باشه يا حکم وااف استحبابي را دارد و در هار جااي مساجهالحرام    

 تاان نماز آن را خاانه؟ مي

                                                           

 کند. ميعنه  منوب  براي آ  اجرت بگيرد و کفايت ازتواند  نيابت مانعي ندارد و نايب مي آية اهلل تبريزى: .1

 گذشت. 143نظر معظم له ذيل مسئله  اي: آية اهلل خامنه

 در فرض سؤال نيابت مانعي ندارد.  آية اهلل سيستاني:، آية اهلل خويي 

 رعايت فاصله بين دو عمره الزم نيست. :، آية اهلل نوريآية اهلل زنجاني 

فاصله معتبر نيست و در فرض سؤال نيابت مانعي ندارد و  چو  کهد جدّي انجام دهد با قص آية اهلل سبحاني: 

   باشد. کند و چنانچه در زما  اجاره مبلغي تعيين شده باشد مستحق اجرت ميکفايت مي
 اجرت گرفتن مانعي ندارد.  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 و اجرت گرفتن اشکال ندارد.کند  ميعنه  منوب  کفايت از آية اهلل فاضل: 

 و کفايت کرد  آ  محل اشکال است. آية اهلل مکارم: 

محل خودش دو نماز دو رکعتي بخواند يکي  ليکن احتياط مستحب است که خودش نيز در آية اهلل سبحاني:. 5

 براي طوا  عمره و ديگري براي طوا  نساء.

 آورد. به جا و نيز نماز طوا  را خودش در محل خودش آية اهلل سيستاني: 
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1حکم وااف واجب را دارد و بايه نماز آن، خلف مقام باشه.عج ـ
 

ـ  ]191[ هاي حج، پيش از  مر  تمتاع جاايز اسات ياا      انجام  مر  مفرد  در ما  س 

 فرقي بين َاررور  و غير ارور  هست يا نه؟مسئله  خير؟ و در اين

2کنه. مانع نهارد و فرق نميعج ـ
 

 تأخير  مر  مفرد  در حج ِافراد، تا چه وقتي بال  ذر جايز است؟ س ـ ]192[

3بايه مبادرت نمايه  رفًا  لي األحاط و تأخير نشاد.عج ـ
 

ـ  ]193[ دهه خان حيض ببينه و نتاانه داخال مساجهالحرام    زني که احتمال مي س 

تاانه براي  مر  مفرد  مستحبي مرحرم شاد و اگر خان ديه براي واااف و   د، آيا ميشا

دهاه نتااناه ا ماال  مار  مفارد  را       نماز نايب بگيرد و همچنين مريض اگر احتمال مي

 انجام دهه؟

                                                           

 خلف مقام الزم نيست هرچند در صورت امکا  اولي است. آية اهلل نوري:. 1

 و احوط آ  است که اين دو عمره در يک ماه قمري نباشد. آية اهلل سيستاني:. 5

د و بر خودش حج واجب نشده يا براي کسي که نايب در حج بلدي نباش آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 حج واجب خود را انجام داده اشکال ندارد.

 گرچه اقوي عدم وجوب مبادرت است. آية اهلل تبريزى:.3

اهالي مکه و حوالي آنکه وظيفه آنها حج افراد است، هرگاه استتاعت عمره مفرده پيدا کردند   آية اهلل زنجاني: 

از  کهه  کسهاني  و  آورند، قبل از حج باشد يا بعد از آ  و گذشتن ايام تشهريق  به جا بايد بدو  تأخير عمره مفرده

مکه دور هستند و به جهتي مثل حيض يا ضيق وقت، وظيفه آنها تبديل به حج افهراد شهده اسهت و همچنهين     

ز پا از احرام عمره تمتع، عمره آنها به حج افراد تبديل شده است، بعد از انجهام حهج و گذشهتن رو    که کساني 

آورند ه هرچند عمره تمتع آنها استحبابي باشد ه و بهتر اسهت عمهره مفهرده را       به جا سيزدهم بايد عمره مفرده

خواهند عمره مفرده انجهام دهنهد بعهد از     بعد از حج افراد مستحبي مي که کساني آورند. و  به جا در اوائل محرم

آورد  آ  واجهب   به جا خير آ  جايز است بلکه اصلو تأآورند  به جا توانند عمره مفرده گذشتن ايام تشريق مي

 حجه  مشروع نيست. نيست و در هر حال انجام عمره مفرده در ايام تشريق )روز يازدهم تا سيزدهم ذي

ههاي ديگهر    بايد فوراً عمره مفرده را بعد از حج انجام دهد ولي اگر تهأخير انهداخت در مهاه    آية اهلل سبحاني: 

 تواند انجام دهد. يم

 وجوب آ  فوري است، مانند وجوب حج. آية اهلل سيستاني: 
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 ظيفه او نايب گرفتن شه  مل به وظيفه نمايه.اشکال نهارد و چنانچه وعج ـ

ـ  ]194[  مر  مفرد  را قبل از  مر  تمتع ولا با کمتر از فااله شهن که  چنانهم س 

آيا بعه از  مر  تمتع هم با کمتر از ياک ماا  فاااله تجاايز      ايه، يک ما  تجايز فرماد 

 انجام شاد؟ رجائًافرماييه يا بايه  مي

1انجام شاد. رجابه قصه عج ـ
 

ـ   ]195[ کسي که وظيفه او  مر  تمتع است و نهانساته باه نيات  مار  مفارد        س 

 مرحرم شه  است تکليف او چيست؟

ـ  باه   و بعه  مر  تمتع را 2 مر  مفرد  کرد ، بايه  مر  مفرد  انجام دهه اگر قصهعج 

 شاد و احيح است. و چنانچه اشتبا  در تببيا باد ، تمتع واقع مي 3آورد جا

ـ   ]196[ نياورد و وااف نساء  به جا اگر تقصير را در  مر  مفرد  جهاًل يا نسيانًا س 

را نيز ترک کرد  و بعه رفته است به مسجه شجر  و باراي  مار  تمتاع مرحارم شاه  و      

آورد  و بعه متاجه نق  کار خاد شه  است، تکليف اين شاخ    به جا  مر  تمتع را

 متع و نهاشتن فرات چيست؟با داشتن فرات براي ا اد   مر  ت

                                                           

 گذشت. 143مسئله  در ذيل آيات عظامنظر . 1

اي را  توانهد عمهره مفهرده    که بعد از انجام عمره مفرده تا وقت حج در مکه باقي ماند، مي چنا  آية اهلل تبريزى:. 5

 محرم شود. حجکه انجام داده عمره تمتع قرار دهد و براي 

توانهد   هاي حج عمره مفرده انجام دهد و اتّفاقاً در مکه تا موسم حج بماند مهي  اگر کسي در ماه اهلل خويي:آية  

  آ  را عمره تمتع قرار دهد.

 و در غيهر ايهن صهورت ختها در تتبيهق اسهت و        اگر قصهد واقعهي او عمهره مفهرده باشهد      آية اهلل سبحاني:

 .اشکال ندارد

حجه بماند و قصد حج کند عمره مفرده او عمهره تمتهع    که تا روز هشتم ذيولي اگر در م آية اهلل سيستاني:

 آيد. به حساب مي

عمره مفرده او باطل است، بلي چنانچه اشتباه در تتبيهق بهوده، تمتهع     آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 شود و صحيح است. واقع مي

 کافي است. به عمره تمتع شده و مبدلعمره مفرده او  آية اهلل فاضل: 

 هاي حج باشد. تواند عدول به تمتع کند، اگر در ماه تواند عمره مفرده انجام دهد و مي مي آية اهلل مکارم: 

 تواند از حرم خارج گشته و محرم شود. و براي احرام عمره تمتع مي آية اهلل زنجاني:. 3
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ـ  خااهاه   آورد  و مي به جا چنانچه  مر  مفرد  را در َاْشهرر حج 1در فرض مرقامعج 

چه وقت براي ا اد   مار   نه؛تاانه  هول به  مر  تمتع ک آورد، مي به جا 2حج مستحبي

کنه  لاي األحااط و باياه     تمتع داشته باشه يا نه. ولي اگر حج واجب باشه کفايت نمي

 و براي  مر  تمتع مجهدًا محرم شاد. 3ميقات بروداز تقصير احيح به پس 

ـ  ]197[ باه   کسي که حجش بهل به ِافراد شه  و بايه بعه از حج،  مار  مفارد    س 

آورد  باه جاا   رود بعه از ا مال حج،  مر  مفرد  را آورد، اگر سال بعه که به حج مي جا

 زي است يا نه؟کافي و مرج

ـ  آن است که تا  مر  مفرد  را انجام نهاد ، براي  مر  و حج ديگر مرحارم   4احاطعج 

                                                           

ام عمهره تمتهع صهحيح نيسهت بايهد ابتهدا       چو  از احرام عمره مفرده هنوز بيرو  نيامده، احر آية اهلل بهجت:. 1

تقصير کند تا از احرام عمره مفرده بيرو  آيد؛ چنانچه وقت داشهته باشهد کهه بهراي عمهره تمتهع محهرم شهود         

 تواند به ميقات برگردد و محرم شود و در صورت عدم امکا  در خارج حرم محرم شود. مي

چو  از احرام عمره مفرده بيرو  نيامده احرام عمره تمتهع صهحيح نيسهت و چهو  از مکهه       آية اهلل زنجاني: 

تواند عمره مفرده را تبديل به عمره تمتع کند، پا بايد اعمال عمره مفرده را تمام کنهد و بهراي    خارج شده نمي

 احرام عمره تمتع کافي است از حرم بيرو  برود.

او باطل است و بايد براي عمره مفرده تقصير نمايد و اگهر بعهد از انجهام     احرام عمره تمتع آية اهلل سيستاني: 

عمره تمتع متوجه شد حکم کسي را دارد که جهالً يا نسياناً احرام عمره تمتع را انجام نداده اسهت کهه احتيهاط    

 واجب بتال  عمره تمتع است.

تبدّل عمره مفرده به عمهره تمتهع،    در :)با اختال  در تعبير  آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، فاضل: .5

  فرقي بين حج واجب و مستحب نيست.

کند و بايد پا از تقصير و انجام طوا  نسهاء و نمهاز آ  بهه     اگر حج واجب باشد کفايت نمي آية اهلل سبحاني:. 3

 محرم شود.الحل   ادنيدر صورت عدم امکا ، از ميقات برود و 

 نعي ندارد.ما آية اهلل خويي:، آية اهلل بهجت. 4

 احتياط مستحب آ  است... آية اهلل تبريزى: 

 مراجعه شود. 135مسئله  ذيلو در مورد جواز تأخير به  آية اهلل زنجاني: 

 عمره ديگري محرم شود.  تواند براي حج وتا عمره مفرده را انجام نداده نمي آية اهلل سبحاني: 

  ير انداخت مجزي است.وجوب آ  فوري است ولي اگر تأخ آية اهلل سيستاني: 

  اند.متعرض اين مسئله نشده :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي
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1زنه. اگر خالف کرد، ضرر به احت  مر  و حج او نمي هرچنه ،نشاد
 

ـ  ]198[ آينه و در مکه معامه مقايم   از هنه و پاکستان به  ربستان مي که کساني  س 

 شانه، آيا حجشان تمتع است يا وظيفه ديگري دارنه؟ مي

ـ  چنانچه به قصه مجاورت در مکه بماننه و بعه از دو سال مستبيع شاانه حکام   عج 

اسات کاه در   اي  ، و در غيار ايان ااارت، ااار مختلفاه     2کنناه  اهل مکه را پياها ماي  

 تحريرالاسيله ذکر شه  است.

ـ  ]199[ کيفيت حج ِقران را بيان فرماييه، و آيا اين حج برکهام اشخاص واجاب   س 

 شاد؟ مي

ـ  تاانياه باه کتاب     واجب تعييني نيست و چان مارد اباتال نيسات، ماي    حج ِقرانعج 

 3مفصله مراجعه نماييه.

 

                                                                                                                                        

 :تهوا  انجهام داد ولهي چهو       بايد توجه داشت که عمره مفرده واجب را در هر ماه از سهال مهي   آية اهلل مکارم

 و احوط آ  است که ... . وجوب آ  ظاهراً فوري است بايد تأخير نيندازد

 تواند براي حج يا عمره ديگر محرم شود. تا انجام نداده، نمي :اهلل سبحانيآية . 1

تمتع است با اقامت در مکه و اطرا  نزديک آ ، بهدو   حجة االسالم شخصي که وظيفه او در  آية اهلل بهجت:. 5

اقامهت  کنهد چهه قبهل از     قصد توطّن دائم، فريضه او مادامي که داخل سال سوم اقامت نشده باشهد تغييهر نمهي   

به سوي يکي از مواقيت خارج شهود و  حجة االسالم مستتيع شده باشد و يا بعد از آ ، بلکه بايد در صورت اراده 

آنجا محرم گردد و اگر نتوانست به يکي از مواقيت برود، در خارج حرم محهرم شهود و اگهر در خهارج حهرم ههم       

 .خودش محرم شود محلنتوانست از 

به قصد توطن در مکه بماند به آ  اندازه کهه بگوينهد اههل مکهه اسهت وظيفهه او       اگر نائي  آية اهلل سبحاني:

هنگام استتاعت وظيفه اهل مکه است و الزم نيست دو سال بگذرد ولي اگر نهائي مقهيم شهد و از اقامهت او دو     

 مستتيع گرديد، وظيفه او وظيفه اهل مکه است. سال گذشت و وارد سال سوم شد و

ي کهه وطهن صهدق    مدتمگر در صورتي که از ابتدا قصد توطّن داشته باشد که پا از گذشتن  آية اهلل نوري: 

 کند حکم اهل مکه را دارد هرچند دو سال نگذشته باشد.

 در مسئله تفصيالتي دارند که بايد به مناسک آنها مراجعه شود. =نيز چو  حضرت امام آيات عظامساير 

حج اِفراد است با اين تفاوت که در حج قِهرا  بايهد در حهال احهرام قربهاني       حج قِرا  مانند اي: آية اهلل خامنه. 3

همراه محرم باشد بنابراين در اين صورت قرباني بر او واجب است. همچنين در حج قِهرا  احهرام ههم بها لبيهک      

 شود.  شود و هم با اِشعار يا تقليد ولي در حج اِفراد فقط با لبيک گفتن محقق مي گفتن محقق مي

 مناسک آمده است. 161و  123تفصيل آ  در مسئله  ة اهلل سيستاني:آي 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : اعمال عمره تمتعخش اولب 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 محل احرام  مر  تمتع   
 

 

 

 

 

 

 احرام فصل اول:

 محل احرام عمره تمتع

، نامناه  که محل احرام بستن براي  مر  تمتع، کاه آن را ميقاات ماي    بهان م ـ  ]266[

ج روناه و آن پان   هايي که حجا  از آنها به ورف مکه مي را شاد به اختالف  مختلف مي

 محل است:

عاعع و آن ميقات کسااني اسات    1نامنه مي« ُذوالحرَليفه»است که آن را عمسجه شجر اول

 رونه. که از مهينه منار  به مکه مي

ـ  ]261[ جايز است در اارت ضرورت، احرام را از مسجه شجر  تأخير بيناهازد   م 

2تا ميقات اهل شام.
 

ـ   ]262[ آن است که در داخل مسجه شجر  محرم شاد نه خار   3احتياط واجب م 

                                                           

 واقع شده است. منورهمسجد شجره در منتقه ذوالحليفه در نزديکي مدينه  اي: آية اهلل خامنه. 1

جواز احرام با اين فرض از مسجد شجره و انجام داد  کار ضروي و سهپا کفهاره داد  محهل     آية اهلل بهجت:. 5

 احتياط ترک نشود.تأمل است؛ پا 

ي که محاذي و برابهر آ  از طهر  راسهت يها چهد باشهد       به طورجايز نيست در بيرو  مسجد  آية اهلل بهجت:. 3

  احرام بسته شود و اختياراً بايد در صورت امکا  از درو  مسجد احرام بسته شود.
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 نزديک به آن باشه. هرچنهآن، 

و  1در حال  بار از مسجه محرم شاانه  تااننه مي حائضشخ  جنب و   عاعع]010[

 نبايه در مسجه تاقف کننه.

عاعع]012[ احارام   اگر جنب به واسبه زيادي جمعيت نتاانه در حال  بار از مسجه  

ببنهد و آب براي غسل نباشه و نتاانه ابر کنه تا آب پيها شاد بايه تيمم کناه و داخال   

2مسجه شاد و احرام ببنهد.
 

                                                                                                                                        

 :راسهت يها چهد باشهد احهرام      ي که محاذي آ  از طر  به طورجايز است در بيرو  مسجد  آية اهلل تبريزى

احرام بسته شود و احتياط واجب آ  است کهه   بسته شود و احوط اين است که در صورت امکا  از درو  مسجد

 از پشت مسجد قديم احرام نبندند.

 کند و واجب است داخل مسجد مُحرم شوند.   احرام خارج از مسجد شجره کفايت نمي اي: آية اهلل خامنه

 ام از منتقه ذوالحليفه، مانعي ندارد. احر آية اهلل خويي: 

ههاي جديهد    کسي که از مدينه منوره عازم مکه است بايد در مسجد شجره ه هرچند قسمت  آية اهلل زنجاني: 

ه مثالً ه به عمره تمتهع، محهرم قهرار      خود را»آ  باشد ه نيت احرام را انشاء کند؛ يعني از قلب خود بگذارند که  

واجب، منتقه ذوالحليفه است، پا اگر داخل مسجد نيت کرد ولهي تلبيهه واجهب را    ولي مکا  تلبيه « دهم مي

 کند. خارج مسجد هم بگويد کفايت مي

بلکه همين اندازه که محاذي مسجد از طر  راسهت يها    آيات عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني، مکارم: 

 کند، هرچند از داخل مسجد مستحب است. چد باشد کفايت مي

شود و تجديد تلبيه در جُحفه لزومي نهدارد   شخص جنب و حائض در خارج مسجد محرم مي تبريزى:آية اهلل . 1

 و نيز اگر در حال عبور از مسجد محرم شوند مانعي ندارد.

اين مسئله و دو مسئله بعد، مبني بر لزوم احتياط است و در مسئله قبل گفته شد که احتياط  آية اهلل خويي: 

 واجب نيست و احرام در خارج مسجد مانع ندارد.

بايد از بيرو  مسهجد سهمت راسهت يها چهد آ        تواند داخل مسجد بشود وفرد جنب نمي آية اهلل سبحاني: 

د بايد حالت عبوري داشته باشد و لبيک را در حال عبور بگويهد  اگر بخواهد داخل مسجد محرم شو محرم شود و

 اگر درب دوم بسته باشد احتياط آ  است که بيرو  مسجد محرم شود. و

 براي حائض و نفساء احرام بستن بيرو  مسجد شجره کافي است. آية اهلل سيستاني: 

 محرم شوند.توانند در خارج مسجد يا در حال عبور از مسجد  مي آية اهلل مکارم: 

 گذشت. 543و  545ذيل مسئله در  آيات عظام تفصيل نظر. 5

 اند. و همچنين است حائض و نفساء که پاک شده آية اهلل فاضل:

 و چنين است حائض که از حيض پاک شده است. آية اهلل نوري:
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عاعع]012[ ياط آن است که نزديک نتاانه تا وقت پاک شهن ابر کنه احت حائضاگر   

1يا محاذي آن احرام را تجهيه کنه.« جحفه»مسجه محرم شاد و در 
 

عاعع و اواخار آن  « غمر »و اواسط آن را « مسلخ»است، که اوايل آن را عوادي  قيادو 

گاينه که محل احرام  امه است و آن ميقات کساني اسات کاه از را     مي« ذات  رق»را 

2رونه.  راق و نجه به مکه مي
 

3رونه. است، و آن ميقات کساني است که از را  وائف حج مي قرن المنازلبي عاع
 

 است، که اسام کااهي اسات و آن ميقاات کسااني اسات کاه از را         عَيَلْمَلْمچهتر عاعع

4رونه. يمن مي
 

                                                           

شود و در جحفه يها محهاذي    اگر نتواند وارد مسجد شود در خارج مسجد محاذي آ  محرم مي آية اهلل بهجت: .1

 احتياط. بنا بر  کند آ  تجديد احرام مي

تواند در حال عبهور از مسهجد مُحهرم شهود، بهه شهرطي کهه         زني که داراي عذر است، مي اي: آية اهلل خامنه 

در مسجد هرچند بر اثر ازدحام و مانند آ  باشد و نتوانهد   مستلزم توقف در مسجد نباشد. ولي اگر مستلزم توقف

احرام را تا برطر  شد  عذر به تأخير بيندازد، بايد از جُحفه يا محاذات آ  مُحرم شود. و جايز اسهت بها نهذر از    

 هر مکا  ديگري قبل از ميقات مُحرم شود. 

شد  صبر کند، بايد نزديهک مسهجد محهرم    اگر حائض نتواند تا وقت پاک  آية اهلل فاضل:، آية اهلل زنجاني 

 شود و نياز به تجديد احرام از جحفه ندارد. و همين طور است حکم زني که در حال نفاس باشد.

تواند در کنار مسجد  مي مکارم:صافي، گلپايگاني، سبحاني، سيستاني، تبريزي، خويي، آيات عظام  

 محرم شود و تجديد احرام الزم نيست.

اگر به واسته زيادي جمعيت، از عبور از مسجد هم عاجز باشد، احتياط آ  است که از نزديهک   آية اهلل نوري: 

 مسجد محرم شود.

 هاي آ  صحيح است.  و احرام بستن از همه قسمت اي: آية اهلل خامنه. 5

ه کيلهومتري مکه   134است که در  گانه پنجترين ميقات در ميا  مواقيت  وادي عقيق وسيع آية اهلل سبحاني: 

 احتياط واجب آ  است که از نقته مسلخ تا نقته غمره محرم شوند. قرار دارد و

و مُحرم شد  از قَر  المَنازل خواه از داخل مسجد باشد يا خارج آ  در ساير مواضهع قَهر     اي: آية اهلل خامنه. 3

 المنازل کافي است.

 کيلومتر با مکه فاصله دارد.  34جديد  ترين ميقات به مکه همين است که از جاده نزديک آية اهلل سبحاني: 

 هاي آ  صحيح است.  و احرام بستن از همه قسمت اي: آية اهلل خامنه. 4

 کيلومتر با مکه فاصله دارد. 144يلملم  آية اهلل سبحاني: 
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1رونه. جرْحفه است و آن ميقات کساني است که از را  شام ميپهجمعاع
 

که فاالن مکاان    3شهادت دادنه 2يعني دو شاهه  ادل اگر بّينه شر يه قائم شه؛  عاعع]012[

تااناه   ممکان نشااد ماي    5بّينه و اگر  لم و 4ميقات است، تفتيش و تحصيل  لم  زم نيست

 باشنه. ها مي اهل اوالع به آن مکان که کساني از پرسيهن از  6اکتفا کنه به ظن حاال

                                                           

 توانند از جحفه اختياراً محرم شوند. اهل مدينه مي آية اهلل بهجت:. 1

 و احرام بستن از داخل مسجد و يا ساير مواضع جُحفه صحيح است. اي: آية اهلل خامنه 

 همهين طهور   انهد و و نيز ميقات کساني است که به هر علتي در مسجد شجره محرم نشهده  آية اهلل سبحاني:

 شوند. پا از بستن احرام در آنجا عازم بندر جده مي از طريق دريا عازم حج شده و که کساني 

 اند هرچند بدو  عذر. از مسجد شجره گذشته و محرم نشده که کساني و  آية اهلل سيستاني: 

يک شاهد عادل و اگر شاهد عادلي در کار نباشهد بايهد از اههل محهل پرسهيد و در صهورت        آية اهلل سبحاني:. 5

 طبعهاً مفيهد    گانهه بهه وسهيله تابلوههايي معهين شهده و       اطمينا  به آ  اعتماد کرد ولهي امهروزه مواقيهت پهنج    

   است.اطمينا

 شهادت دو عادل در صورتي مفيد است که مستند به حا يا مانند آ  باشد. آية اهلل سيستاني: 

هها   شود، ولي در زما  ما ميقات رسيد  به ميقات با حداقل شهادت يک نفر عادل نيز ثابت مي آية اهلل مکارم: 

 مشخص است و احتياجي به اين امور نيست.

 تي که موجب اطمينا  است قائم شد.يا شهر اي: آية اهلل خامنه. 3

احوط و اقوي لزوم تحصيل علم است به اين اماکن و اگر علم ممکن نباشد بعيد نيسهت اکتفها    آية اهلل بهجت:. 4

 حاصل از پرسيد  اهل معرفت به اين اماکن.   ظنبه 

ميقات گواهي کسي که خبر او براي شخص حاجي يا نوع مردم اطمينا  آور است  بلکه براي آية اهلل زنجاني: 

 و همچنين گواهي اهل محل ه ولو اطمينا  بخ  نباشد ه کافي است.

 .يا شهرت موجب اطمينا  اي: آية اهلل خامنه. 2

احهرام ببنهدد و يها    ف واجب است يقين يا اطمينا  به رسيد  به ميقات پيدا نمهوده و  کلبر م آية اهلل تبريزى:. 6

شهود، بلکهه    کنند، گفته آنها حجت شرعيه محسوب مهي  حجت شرعيه داشته باشد و افرادي که آنجا زندگي مي

 شهادت يک نفر ثقه کافي است، اگر بدانيم مستند او سؤال از عر  محل است.

 ل خبهر بدههد   تحصيل اطمينا  الزم است و گما  کافي نيست، بلهي اگهر ثقهه خبهره از محه      آية اهلل خويي: 

 کافي است.  

 تحصيل علم يا اطمينا  يا حجت شرعيه الزم است. آية اهلل سيستاني: 

 تحصيل اطمينا  الزم است. آية اهلل فاضل: 
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 باارش نيفتاه، باياه از     هاا  از ميقاات  يک هيچهرگا  از راهي برود که به   عاعع]012[

1محاذات ميقات احرام ببنهد.
 

ـ  ]268[ احتيااط   کناه  اگر  بار او واري است که محاذات با دو ميقات پياها ماي   م 

کنه احارام ببناهد و در محااذات     آن است که از جايي که اول، محاذات پيها مي 2واجب

 ميقات بعه، تجهيه نيت احرام کنه.

                                                           

 د.لين ميقات نزديک به خود محرم شوبايد از محاذات او آية اهلل بهجت:. 1

قامت نموده و عازم حج باشهد و بخواههد از   کسي که تقريباً يک ماه يا بيشتر در مدينه منوره ا آية اهلل خويي:

يل از مدينه دور شود محاذي و برابر مسجد شجره خواههد  اغير راه متعار  مدينه تا مکه برود، همين که ش  م

بندد. و در تجاوز نمود  از محاذات مسهجد شهجره و    مي احرام هما  جا از و بود خواهد ميقات  هما  جابود و 

 ي از مواقيت ديگر، بلکه از خصوص مورد مذکور نيز مشکل است.احرام بستن از محاذات يک

کسي که از مدينه منوره عازم مکه است بايد از مسجد شجره محرم شهود، البتهه اگهر از غيهر راه      آية اهلل زنجاني: 

متعار ، عازم مکه باشد بايد پا از آنکه به مقدار فاصله مسجد شجره از مدينه قديم )حدود ده کيلهومتر  دور شهد   

گذرنهد   اقيت يا حوالي نزديهک آ  مهي  از غير مدينه، عازم مکه هستند چنانچه از يکي از مو که کساني محرم شود و 

احرام بستن در غير ميقهات نيسهت و اگهر     مجوزکند و نذر،  بايد از ميقات محرم شوند و محاذات ميقات کفايت نمي

حرم محرم شوند صحيح اسهت و در ايهن صهورت احهرام از     خارج  يکنند، هر کجا از مواقيت و حوالي آنها عبور نمي

 استحبابي است و در اين مسئله فرقي بين عمره مفرده و تمتع و حج افراد نيست.محاذات ميقات، متابق احتياط 
کند مانند کسي که از ايهرا  و غيهره وارد    هرگاه از راهي برود که هرگز از ميقات عبور نمي :آية اهلل سبحاني

رم شود و يا بهه  الف  به مدينه منوره برود و از مسجد شجره مح :تواند به دو صورت محرم شود شود، مي مي جده

جحفه برود و از آنجا محرم شود. ب  به حديبيه برود چه از راه قديم و چه از راه جديد و در آنجا محهرم شهود و   

تواند بهه يکهي از دو گونهه     کند، رفتن او به ميقات واجب نيست و مي اصالً کسي که از يکي از مواقيت عبور نمي

 اخير محرم شود.

 ايت احرام اول است؛ به نحوي که در مسئله قبل بيا  شد.  اقوي کف آية اهلل بهجت: .5

کند، احرام ببندد و تجديهد نيهت در    بايد از جايي که اول محاذات پيدا مي :، آية اهلل فاضلتبريزي ة اهللآي 

 محاذات ميقات بعد الزم نيست.

 .منتفي است، اين مسئله با مالحظه مسئله سابق آية اهلل زنجاني:، آية اهلل خويي 

اگر از محاذات ميقات اول احرام ببندد و سپا به محاذات ميقات دوم برسد، تجديد احرام  :آية اهلل سبحاني

 الزم نيست.

   مخير است از محاذي هر کدام احرام ببندد، گرچه احتياط مستحب احرام در محاذي اول است. آية اهلل سيستاني: 
 که....يي ه از جاواجب است ک آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 
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ـ  ]269[  1کننه، احتياط مساتحب  ت غير مسجه شجر   بار مياز محاذا که کساني  م 

آن است که قبل از رسيهن به محاذات، باه ناذر محارم شاانه و بهتار آن اسات کاه در        

 محاذات، تجهيه احرام کننه.

ـ  ]216[ شخ  مستبيع اگر احارام را از ميقاات تاأخير بيناهازد از روي  لام و       م 

و ممکن نشاد برگردد به ميقات، به واسابه  اذري، و ميقاات ديگاري در پايش       2 مه

 آورد. به جا ، و بايه سال ديگر حج3نهاشته باشه حج او باول است

                                                           

احتياط واجب بايهد نهذر   بنا بر  اگر فاصله زياد باشد، ظاهراً نذر الزم است و اگر فاصله کم باشد، آية اهلل خويي:. 1

 کند يا اينکه به يکي از مواقيت برود.  

گذرد هر کجا خارج حرم، محرم شود، صهحيح اسهت    کسي که از مواقيت و نزديکي آنها نمي آية اهلل زنجاني: 

هرچند قبل از محاذات مواقيت باشد و نيازي به نذر نيست، البته اگر نذر کند که قبل از حرم از مکها  معينهي،   

 مثالً جده، محرم شود بايد به نذر خود عمل کند.

 اند. متعرض مسئله استحباب نذر نشده آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

گانه رفته و از آنجا محهرم   و اختيار و نتواند به ميقات برگردد بايد به يکي ديگر از مواقيت پنج آية اهلل زنجاني:. 5

 شود واالّ احرام و عمره و حج او باطل است و نبايد وارد حرم يا مکه شود.

 واجهب اسهت برگهردد بهه همها  ميقهات، در صهورت امکها ، هرچنهد ميقهات ديگهري             آية اهلل سيسوتاني:  

 توانهد از   بهه جهز کسهي کهه از ذوالحَُليفهه گذشهته باشهد هرچنهد عمهدًا و بهدو  عهذر کهه مهي              در پي  باشد،

 جحفه محرم شود.

کهه در ناسهي    احتياط واجب بايد احرام ببندد از هر مکاني که ممکن باشد، بهه تفصهيلي  بنا بر  آية اهلل بهجت:. 3

 آورد و قضاي آ  بعد از آ . به جا احرام مذکور است. و عمره را

احتياط واجب اين است که در صورت امکا  در خارج حرم محهرم شهود و در صهورت عهدم      ية اهلل تبريزى:آ 

 امکا  در حرم محرم شود و اگر حج واجب باشد سال آينده آ  را اعاده کند.

اگر در صورت امکا  در خارج حرم محرم شود و در صورت عدم امکا  در حهرم محهرم شهود،     آية اهلل خويي: 

واسته تأخير مرتکب معصيت شده است ليکن صحت آ  خالي از وجه نيست. ولي در صهورت تمکهن    اگرچه به

 احتياط مستحب اين است که حج را اعاده کند.

 هرچند احتياط مستحب است که از مرز حرم، احرام ببندد و اعمال خهود را انجهام دههد و    آية اهلل سبحاني: 

 سال ديگر نيز بايد حج را قضا کند.

اگرچه احوط آ  است که از هر مکاني که ممکهن باشهد محهرم شهود و      آية اهلل گلپايگاني:،  صافيآية اهلل 

 آورد. به جا عمره را انجام دهد و بعد هم قضاي آ  را
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ـ   ]211[  1ات محرم شاد، اگر محاذات را نهانهخااهه از محاذي ميق شخصي که مي م 

ها نيست  الع به آن مکان، و قال مجتهه که اهل او2بايه از اهل اوالع مارد وثاق بپرسه

دهاه   قبل از رسيهن به محلي که احتمال مي 3ا تبار نهارد، و اگر نتاانه محاذات را بفهمه

، بلکه اگر از محل معيني پيش از رسيهن باه  4از محاذات گذشته است به نذر محرم شاد

5محاذات، به نذر محرم شاد احاط است.
 

ـ   ]212[ خااهنه بعه از حج باه مهيناه    رونه و مي با هااپيما به حج مي که کساني  م 

و از اهال اواالع ماارد     6«جاه  »، احتياط آن است که بهون احرام بروناه  مشرف شانه

                                                           

اگر علم به محاذات ممکن نباشد، ظاهراً کفايت مظنّه است در صورتي که موجب اطمينها  يها    آية اهلل بهجت:. 1

 حل باشد علي األحوط.حاصل از سؤال اهل آ  م

دهند و يکهي از آنهها از    اي را تشکيل مي اگر دو خطّ متقاطع را فرض کنيم که زاويه قائمه آية اهلل سيستاني:. 5

محاذات با ميقات است و معيار در ايهن امهر صهدق عرفهي      محلگذرد و ديگري از ميقات، نقته تقاطع،  مکه مي

 است نه دقت عقلي.

در طريق او محاذات علميه با ظنّيه نباشد احوط رفتن به سوي ميقاتي يا محاذات آ  است اگر  آية اهلل بهجت:. 3

 و محتمل است جواز احرام از اول احتمال و تجديد آ  در مقدار اقرب مواقيت به مکه.  

 احتياط.بنا بر  آية اهلل مکارم:. 4

 مراجعه شود. 543و  544مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني:. 2

 مراجعه شود. 544و  542به ذيل مسئله  :سبحاني آية اهلل 

رود اين است که از محاذي ميقاتي که اقرب به وي  احوط در مورد کسي که از جده به حج مي آية اهلل بهجت: .6

روند، در صورتي که رفتن به جحفه يا ميقات ديگر همهراه بها    مي جدهبا هواپيما به  که کساني است احرام ببندد. 

 کند. محرم شوند و کفايت مي جدهتوانند با نذر در  ري باشد ميمشقت و دشوا

با يکي از مواقيت ثابت نيست بلکه اطمينا  به عهدم محهاذات آ  اسهت، پها      جدهمحاذات  آية اهلل تبريزى: 

، به مقهداري کهه   جدهمجزي نيست و بر حاجي الزم است از محل خود يا در راه قبل از رسيد  به  جدهاحرام از 

نهذر احهرام ببنهدد و يها بهه يکهي از        محهل حظه ه باشد هرچند در هواپيما باشد ه نذر احرام نموده و از   قابل مال

 مواقيت رفته، احرام ببندد و يا به رابغ برود و آنجا با نذر احرام، محرم شود.

اسهت، نهه    نهه ميقهات   جهده براي عمره تمتع اختياراً محرم شوند، زيرا  جدهتوانند در  نمي اي: آية اهلل خامنه 

که نتواننهد بهه يکهي از     صورتي در و. بروند جُحفه مثل ها، محاذي ميقات؛ بلکه براي احرام بايد به يکي از ميقات

 احرام ببندند.  جدهها بروند، احتياط واجب اين است که با نذر از  ميقات
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اسات، از   هاا  معلام شه، محاذي با يکي از ميقات« حه »اگر جه  يا  ا تماد تحقيا کننه

ه، و اگار  آنجا محرم شانه واّ  برونه به ميقات ديگر؛ مثل جحفه و از آنجا محارم شاان  

آن اسات   از جه  محرم شانه و بهتر 1نتاانستنه به جحفه يا به ميقات ديگر برونه با نذر

 تجهيه احرام کننه اگرچه  زم نيست.« حه »که در 

ـ  ]213[ رود به ورف مکه، باه جاايي    آن است که کسي که مي« محاذات»مراد از  م 

واري که اگار   ؛ به2راسترسه که ميقات به ورف راست يا چپ او واقع شاد به خط ب

                                                                                                                                        

 :احرام از جده، حتي با فرض محاذي بود  آ  با ميقات، مجزي نيست و بر حهاجي الزم اسهت   آية اهلل خويي 

که در صورت امکا  به يکي از مواقيت برود يا از وطن خود يا در راه، قبل از رسيد  بهه جهده بهه مقهداري کهه      

و يا اينکهه پها از ورود    قابل مالحظه باشد هرچند در هواپيما باشد، نذر احرام نموده و از محل نذر احرام ببندد

 د.احرام، قبل از ميقات احرام ببند به جده، به محلي که رابغ نام دارد برود و از آنجا با نذر

محرم شهوند؛ بلکهه ههر     جدهتوانند از  روند مي اگر بدو  رفتن به ميقات مستقيم به مکه مي آية اهلل زنجاني:

 ت.حرم ه مانند حديبيه ه محرم شوند صحيح اس خارجکجا 

 مراجعه شود. 544به ذيل مسئله  آية اهلل سبحاني:

هاي جغرافيايي، نقته محاذي جحفه، در جنوب شرقي جهده واقهع اسهت     با مالحظه نقشه آية اهلل سيستاني: 

شود در فرودگاه جده احرام بست؛ زيرا قبل از ميقات واقع است و اما نذر احرام در هواپيما يا قبهل   ولذا با نذر مي

 علم به اينکه به ناچار زير سايه خواهد رفت مورد اشکال است. از آ ، با

 بها نهذر محهرم شهوند بلکهه بايهد بهه جحفهه رفتهه،           جدهجايز نيست از  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 از آنجا محرم شوند.

ها ثابت نيست. بنابراين بايد يا به ميقات يا محهاذات ميقهات    از ميقات يک هيچبا  جدهمحاذات  آية اهلل فاضل: 

 .شود محرمالحل   ادنيتواند از  برود ولي براي عمره مفرده مي

ها ثابت نيست. بنابراين بايهد يها بهه ميقهات يها بهه محهاذات         از ميقات يک هيچبا  جدهمحاذات  آية اهلل مکارم: 

 تياطاً نذر کند و در ابتداي حرم تجديد احرام کند.تواند اح ميقات برود و يا اگر نمي

 است.« جحفه»مستقيماً عازم مکه شوند ميقات آنا   جدهاگر از  آية اهلل نوري: 

.  کارشناسي سازما  جغرافيايي نامه بر اساس
1407

فرودگاه جده و حتي شهر جده از محاذي ميقات جحفهه   1393/04/31

 شود. از آ  سمت در درياي سرخ واقع ميگذشته و محاذي ميقات 

در صورتي که رفتن به يکي از مواقيت ممکن نباشد و قبل از ميقات هم به نذر محرم نشهده،   آية اهلل تبريزى:. 1

 با نذر احرام بسته و بعداً در خارج حرم قبل از دخول آ  تجديد احرام کند. جدهالزم است از 

عرفي است که هرگاه بگويند اين نقته عبهور شهما محهاذي بها فهال  ميقهات       و اين يک امر  آية اهلل سبحاني:. 5

 است، کافي است.
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 از آنجا بگذرد ميقات متمايل به پشت او شاد.

ـ  ]214[ و اگار اينهاا ممکان     شاد به  لم و به دو شااهه  اادل   محاذات ثابت مي م 

ها هستنه ظااهرًا کاافي    مبلع به آن مکان که کساني از قال  1نشاد، اگر گمان حاال شه

از روي قاا ه  لميه محاذات را تعيين  اهل خبر  هستنه و که کساني از قال  است، بلکه

2ظاهرًا کافي است. کننه، اگر گمان حاال شه مي
 

ـ   ]215[ بهون احرام  3و  ذر ديگرمسئله  کسي که به واسبه فراماشي يا نهانستن م 

از ميقات  بار کرد پاس اگار امکاان داشات برگشاتن باه ميقاات و باه ا ماال  مار            

چاه داخال    4از ميقات احرام ببناهد،  برگردد وتاانست با برگشتن برسه واجب است  مي

                                                           

  مراجعه شود. 511مسئله  ذيلبه  آية اهلل بهجت:. 1

 يا شهرتي که موجب اطمينا  شود.  اي: آية اهلل خامنه

 مراجعه شود. 546به ذيل مسئله  آية اهلل سبحاني: 

 شد.اگر اطمينا  حاصل  آية اهلل فاضل: 

هها   بهه آ  مکها    که کساني شود و نيز به گفته  محاذات با ميقات، به علم و اطمينا  ثابت مي آية اهلل تبريزى:. 5

   کند، اعتباري ندارد. کنند، اما گفته کسي که از روي قواعد علميه محاذات را تعيين مي رفت و آمد مي

  مراجعه شود. 543و  544مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 

 .مراجعه شود 546به ذيل مسئله  آية اهلل فاضل:، آية اهلل سبحاني 

ت حجه گذشت و بايد علم يا اطمينا  يا  511مسئله  ذيلمعيار در تشخيص محاذات، در  آية اهلل سيستاني: 

 شرعي بر آ  قائم باشد.

، بدو  تقصير، و ظهاهر  عذري که مسوّز ترک باشد ولو ظاهراً؛ از قبيل مرض و جهل به موضوع آية اهلل بهجت:. 3

 لحوق جهل به حکم است با عدم تقصير در آنچه مذکور شد )و اين در مسئله بعدي نافع است .

تواند به هما  ميقات برگردد چنانچه ميقات ديگهري   و از هما  ميقات احرام ببندد و اگر نمي آية اهلل زنجاني:. 4

گانه احرام ببنهدد   صورت اگر از يکي ديگر از مواقيت پنج شود ه و در هر دو  سر راه اوست، از آ  ميقات محرم مي

گردد مگر داخل حرم شده باشد که در صورت امکا  بايهد بهراي    صحيح است ه واالّ از هر جا که هست محرم مي 

 احرام از حرم خارج شود.

دي اين حکم در غير مورد مسجد شجره است و کسي که از آ  عبهور کنهد هرچنهد عمه     آية اهلل سيستاني: 

 تواند از جحفه محرم شود، گرچه گناه کرده است. باشد مي

 محرم شود. هما  جاتواند از  مي آية اهلل مکارم: 
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به نحاي که گفته شه، پس اگار داخال حارم     1نيست، حرم شه  باشه يا نه و اگر ممکن

تااناه باه    آن است که هر مقهاري مي 2احرام ببنهد و احتياط مستحب همان جانشه ، از 

ورف ميقات برگردد و آنجا محرم شاد و اگار داخال حارم شاه ، واجاب اسات اگار        

تااناه   و محرم گردد و اگر نماي  3رسه، از حرم خار  شاد تاانه و به ا مال  مر  مي مي

آن اسات کاه هار قاهر      محرم شاد و احتيااط مساتحب   همان جانحاي که گفته شه  به

 تاانه به ورف خار  حرم برگردد و آنجا محرم شاد. مي

ـ   ]216[ ر ميقاات  دانست و  قيه  داشات کاه نباياه د    نميمسئله  اگر حائضزن  م 

4قبل گفته شه.مسئله  محرم شاد و احرام نبست، حکمش همان است که در
 

                                                           

کند، از ميقات بعدي محرم شود و اگر  پا اگر از ميقات ديگري عبور مي :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي. 1

از ايهن طهرق    يهک  ههيچ ر  ميقات برگهردد و اگهر   تواند به ط ميقات ديگري در مسير نيست، به مقداري که مي

 ممکن نيست از هما  محل محرم شود.

احتياط واجب، به مقداري که ممکن است به طر  ميقات برگردد بنا بر  آية اهلل سيستاني:، آية اهلل تبريزى. 5

 و محرم شود.

 احتياط واجب.بنا بر  اي: آية اهلل خامنه 

 احتياط مستحب آ  است که چند قدم به سمت ميقات برود و از آنجا احرام ببندد. :آية اهلل سبحاني 

 و احتياط به دور شد  از حرم، به مقدار عدم فوت حج ترک نشود.  آية اهلل بهجت:. 3

واجب است از حرم خارج شود و از مرز حرم محرم شود و اگر به خاطر تنگي وقت يا عهدم   آية اهلل سبحاني: 

تواند، عقب برود، هرچند بهه مهرز حهرم نرسهد و از      امکا  نتواند از حرم خارج شود، الزم است به مقداري که مي

 آنجا احرام ببندد.

محرم الحل   ادنيالّ از ا ممکن است برود و به طر  ميقات به مقداري که آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 در مکه محرم شود.الحل   ادنيشود و در صورت عدم تمکن از رفتن به 

 هرچند به تنعيم رود. آية اهلل مکارم: 

 احتياط بايد به مقدار ممکن از حرم دور شود و احرام ببندد.بنا بر  ولي آية اهلل خويي:. 4

داخل حرم شده باشد احتياط واجب اين است که در صورتي که نتوانهد بهه   در صورتي که  آية اهلل سيستاني: 

ميقات برگردد به بيرو  حرم رفته و از آنجا احرام ببندد، بلکه احوط آ  اسهت کهه در ايهن صهورت از حهرم، بهه       

  گذشت. 512مقدار ممکن دور شود و اگر ممکن نشد حکم ديگرا  را دارد که در مسئله 

 تواند بايد به ميقات برگردد. اين ز  اگر مي آية اهلل مکارم:
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جايز نيست احرام بستن پيش از رسيهن به ميقات و اگر احرام ببناهد ااحيح    م ـ  ]217[

و باياه   1نيست ولي اگر نذر کنه که از محلي که پيش از ميقات است احرام ببنهد جايز است

محرم شاد واجب اسات  مال کناه، و    « قم»محرم شاد؛ مثاًل اگر نذر کرد که از  همان جااز 

2آن است که به ميقات يا محاذات ميقات که رسيه احرام را تجهيه کنه. بهتر
 

ـ  ]218[ ، بلکاه احتيااط   3جايز نيست احرام را از ميقاات تاأخير بيناهازد اختيااراً     م 

ميقاات ديگاري    اگرچه، 4 بار نکنهواجب آن است که از محاذات ميقات، بهون احرام 

 بعه از آن باشه.

                                                           

 شود؛ مانند استظالل، انعقاد نذر مورد اشکال است. اگر بداند مستلزم ارتکاب محرّم مي آية اهلل سيستاني:. 1

شود در روز با وسهيله مسهقف حرکهت کنهد محهل       داند ناچار مي صحت نذر براي کسي که مي آية اهلل فاضل:

تواند به يکي از مواقيت معروفه برود نذر اشکال نهدارد   ند که براي احرام عمره تمتع نمياشکال است، بلي اگر بدا

کند و در هر دو صهورت کفهاره    احرام تجديدالحل   ادنيو معصيت هم نکرده است. ولي احتياط آ  است که در 

 استظالل را بايد بدهد.

 .تواند از راهي به مکه برود که بر ميقات نگذرد مي نيازي به تجديد احرام در ميقات نيست بلکه آية اهلل بهجت:. 5

 مراجعه شود. 543و  544مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 

 و ديگر تجديد احرام در ميقات الزم نيست. :آية اهلل سبحاني 

و در اين صورت احتياط مستحب است کهه در هنگهام عبهور از ميقهات      آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 .تلبيه را تجديد کند

 تجديد احرام الزم نيست. آية اهلل فاضل: 

گانه و نزديک آنها بدو  احرام، اختيهاراً   بر کسي که عازم مکه يا حرم است گذشتن از مواقيت پنج آية اهلل زنجاني:. 3

 ر مانعي ندارد؛ ولي براي ورود مکه يا حرم بايد قبل از حرم، احرام ببندد.جايز نيست و گذشتن از محاذات دو

 اقرب جواز عدول اهل مدينه است از مرور به ذوالحليفه براي احرام از جحفه اختياراً.   آية اهلل بهجت:. 4

 مراجعه شود. 543ذيل مسئله  به :آية اهلل خويي 

ها عبورش نيفتد و به مکاني برسهد کهه    از ميقات يک هيچکه به  هرگاه فردي از راهي برود اي: آية اهلل خامنه 

 ها است، بايد از محاذات ميقات محرم شود. محاذي يکي از ميقات

باشد ولي اگر اين حرام را مرتکب که عبور از محاذات ميقات هم بدو  احرام حرام مي چنا  آية اهلل سبحاني: 

 شد و از ميقات دوم احرام بست، حج او صحيح است.  

و احوط اين است که مکلف از محاذي ميقات نگذرد، مگر با احرام، اگرچه بعيد نيست که  آية اهلل سيستاني: 

 گذشتن جايز باشد، در صورتي که در پي  روي مکلف ميقاتي يا محاذي ميقاتي باشد.  

 بلکه واجب است. آية اهلل گلپايگاني:،  صافيآية اهلل

 اين احتياط مستحب است. آية اهلل فاضل: 
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ـ  ]219[  بار کارد واجاب اسات در ااارت امکاان       1اگر از ميقات بهون احرام م 

، بلکه اگر ميقات ديگري بعه از آن ميقات باشه باياه  2برگردد و از آن ميقات محرم شاد

 برگردد به ميقاتي که از آن گذشته و محرم شاد. 3به احتياط واجب

 مسائل متفرقه ميقات ل متفرقه ميقاتمسائ

ـ  ]226[ آن است که از خاد مسجه شجر  احرام بساته شااد ناه     4احتياط واجب م 

اگرچاه از   5اوراف آن و احتياط مستحب آن است که در محّل االي مسجه محرم شاد،

6مسجه مبلقًا جايز است، حتي در قسمتي که مسجه تاسعه پيها کرد  است.
 

ـ  ]221[ تااناه  مار  تمتاع را     باشه و يقين کنه که نمي حائضاگر زن در ميقات  م 

                                                           

 در حال اختيار. آية اهلل بهجت:. 1

 و بدو  عذر. :آية اهلل فاضل، آية اهلل سبحاني 

آ  و چنانچه با عذر عبور کرده بهه   ذيلو  514چنانچه بدو  عذر از ميقات گذشته به مسئله  آية اهلل زنجاني:. 5

 آ  مراجعه شود. ذيلو  512مسئله 

 در صورت امکا  بايد برگردد. آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سبحاني، صافي، گلپايگاني:. 3

 واجب است. اي: آية اهلل خامنه  

ميقات برگردد، مگر کسي  و هرگاه بدو  احرام، از ميقات گذشته، در صورت امکا  بايد به آية اهلل سيستاني: 

اظهر، بهراي  کهافي اسهت    بنا بر  که بدو  عذر از ذوالحليفه گذشته و به جحفه رسيده باشد، که چنين شخصي

 که از جحفه احرام ببندد، اگرچه گناهکار است.  

 اين احتياط واجب نيست. آية اهلل مکارم: 

 واجب است در صورت امکا  از داخل مسجد محرم شود.  آية اهلل بهجت:. 4

 اين احتياط مستحبي است. صافي، گلپايگاني، مکارم:سبحاني، آيات عظام تبريزي، خويي،  

 گذشت. 545تفصيل آ  در مسئله  آية اهلل زنجاني:، اي آية اهلل خامنه 

 فرق بين مسجد قديم و جديد نيست. :آية اهلل سبحاني. 2

احتياطاً احرام از مسجد قديمي شجره باشد و با فحص از اهل اطاّلع، توسعه از يمين و يسهار و   بهجت:آية اهلل . 6

شهود و در صهورت عهدم امکها ل دخهول بهه قسهمت         خلف است و قسمت محراب از مسجد قديمي محسوب مي

 قديمي، از محاذي آنجا محرم شوند.  

 سجد قديم احرام نبندد.احتياط واجب اين است که از پشت م آية اهلل تبريزى: 
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ولاي   ،و براي حج افراد محارم شااد   1در وقت خاد انجام دهه، بايه نيت حج افراد کنه

محرم شاه ، احارام    االلسام َحجةدر اارتي که براي  2اگر بعه از آن کشف خالف شه
                                                           

ه احرام ببندد و چنانچه قبل از گذشتن وقهت عمهره تمتهع پهاک     في الذم تواند به قصد ما مي آية اهلل تبريزى:. 1

آورد و  بهه جها   حرام حج افهراد اآورد و بعد حج آ  را انجام دهد. و اگر پاک نشد به هما   به جا شد، عمره تمتع

به قصد حج افراد احرام بست، و قبل از گذشتن وقت عمره پاک شهد، بها    سپا عمره مفرده انجام دهد بلکه اگر

هما  احرام اعمال عمره تمتع را انجام داده و سپا حج تمتع را انجام دهد، گرچهه احتيهاط مسهتحب در ايهن     

 د.باش يد احرام براي عمره تمتع ميصورت تجد

 شهود  احرام داخل الذّمه تواند به قصد ما في مي تواند به نيت حج افراد محرم شود و نيز مي اي: آية اهلل خامنه

 در امها  و شهود  محرم ديگر بار تمتع عمره براي است الزم شود، پاک مقررّ موعد از زودتر اگر اول صورت در ولي

  از موعهد پهاک شهد بها همها       پي اگر و بود خواهد حج براي او احرام نشد، پاک موعد از پي  اگر دوم صورت

 آورد.  به جا عمره تمتعتواند  احرام مي

کالي نيست ولي اگر به نيت حج افراد محرم شود و بعهد  اش شود محرم الذمه في اگر به نيت ما آية اهلل خويي: 

 پاک شود احرام  باطل است.

 مراجعه شود. 144مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 

عمهره تمتهع حهائض و نفسهاء نشهد مهثالً        همچنين اگر بعد از احرام و قبل از طوا  و نماز آية اهلل سبحاني: 

جنين او سقط شد و خونريزي کرد، اين شخص بايد صبر کند اگر تا قبل از رسيد  به مسمّاي وقو  در عرفهات  

پاک گرديد و توانست اعمال خود را انجام دهد، به وظيفه خود عمل نموده است ولي اگر صبر کرد و در سهاعات  

رسهد در ايهن صهورت نيهت      کند به وقو  اختياري عرفه ولو مسمّاي آ  نميآخر متوجه شدکه اگر بخواهد صبر 

 دهد. رود و اعمال را تا آخر انجام مي حج افراد کرده و به عرفات مي

 ،«شهود  افهراد  حهج  بهه  محرم ميقات از است واجب» :اند جمعي فرموده آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

خال  عادت پهاک شهود، احتيهاط آ  اسهت کهه در       و امکا  دارد برکن چو  اين يقين بر حسب عادت است لي

شوم به احرامي که بر من واجب است از عمره تمتع يا حج افراد، پا اگر قبل از  وقت احرام قصد کند محرم مي

آورد، و حهج تمتهع    به جا گذشتن وقت عمره پاک شد اعمال عمره را تمام کند و مُحِلّ شود و بعد اعمال حج را

آورده و  بهه جها   آورد و بعد عمره مفهرده  به جا يح است، و اگر پاک نشد به هما  احرام اعمال حج افراد رااو صح

 حج افراد صحيح است.

دههد، تها مشهکلي     بهتر است در موقع احرام قصد کند احرامي را که بر او واجب است انجام مي آية اهلل مکارم: 

 براي او پي  نيايد.

گما  او به حيض از روي موازين شرعي بهوده و در ضهيق وقهت کشهف خهال  شهد و اگهر         اگر :آية اهلل سبحاني. 5

رسد، به نيت تکليف فعلي اعمهال حهج را    بخواهد اعمال عمره تمتع را به پايا  برساند به وقو  اختياري عرفات نمي

  مفرده به جا آورد. انجام دهد لکن به احتياط واجب در منا قرباني نموده و بعد از اتمام اعمال مکه، يک عمره
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 م شاد.او باول است و بايه براي  مر  تمتع مجهدًا محر

ـ  ]222[ ه محارم  تااننه از جه  يا حهيبي رونه نمي با هااپيما به جه  مي که کساني  م 

برونه و از آنجا محرم شاانه و اگار از    2بلکه بايه به يکي از مااقيت، مثل جحفه 1شانه

مهينه برونه بايه از مسجه شجر  محرم شانه و در اين حکام فرقاي باين اينکاه قصاه      

کساني براي  3و حهيبيه ميقات  مر  مفرد  است داشته باشنه نيست مر  تمتع يا مفرد  

4در مکه هستنه. که 
 

                                                                                                                                        

 :عدول کند به عمره تمتع و اعمال آ  را انجام دهد و بايد رعايت کند کهه پها از انجهام     آية اهلل سيستاني

 سعي تلبيه نگويد.

الزم است اين حج افراد را عدول به عمره تمتع کند؛ يعني طوا  و نماز  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

آورد. و ايهن مخصهوص    به جها  آورد و تقصير کند و بعد براي حج محرم شود و اعمال حج را به جا آ  و سعي را

کسي است که مکلف به حج تمتع باشد و اما کسي که حج افراد هم از او صحيح است، مختار اسهت کهه عهدول    

 نمايد به تمتع يا حج افراد را تمام نمايد.

 موافق هستند. =و در نيت اِفراد، با حضرت امام اند متذکر مسئله کشف خال  نشده آيات عظامساير  

 مراجعه شود. 515و  544مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني:. 1

  مراجعه شود. 515مثل جحفه يا محاذات آ . به ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 5

 است. با نذر محرم شود؛ زيرا جنوب شرقي آ  محاذي با جحفه جدهتواند از  مي آية اهلل سيستاني: 

 از مواقيههت  يههک هههيچو همچنههين ميقههات عمههره تمتههع اسههت بههراي کسههي کههه بههه     آيووة اهلل سووبحاني: .3

 کند. عبور نمي

و نيز کسي که بدو  قصد دخول مکه، از ميقات عبهور کهرده و بهه نزديهک      آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 4

 شود. براي عمره مفرده محرمالحل   ادنيتواند از  حرم رسيده است، مي

در مکه هستند براي احرام الزم نيست به مواقيت بروند، بلکه از ههر نقتهه خهارج     که کساني  آية اهلل زنجاني: 

 حرم محرم شوند صحيح است.

شوند اگر در مسيرشا  ميقات و يا محاذات  براي عمره مفرده به مکه مشر  مي که کساني  آية اهلل سبحاني: 

وسهيله  بهه   حهرم  مرزهاي. ببندند احرام دارد نامالحل   ادنيکه در اصتالح فقها  توانند از مرز حرم آ  نيست، مي

 حديبيه است. ترين نقته براي زائرا  تنعيم و آسا  ترين و تابلوهايي مشخص شده و نزديک

ههاي معهرو     خواهد وارد حرم شود همها  ميقهات   ميقات عمره مفرده براي کسي که مي آية اهلل سيستاني: 

است، ولي اگر کسي براي کار ديگري غير از عمره در آ  محل بوده و قصد دخول حرم هم نداشهته و از ميقهات   

   .شود محرمالحل   ادنيتواند از  گذشته و سپا تصميم بر انجام عمره گرفته است مي
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ـ  ]223[ تااننه باه گفتاه راهنماا     براي آنها مشخ  نيست نمي 1ميقات که کساني  م 

مگار از گفتاه او    ،گايه فالن محل ميقاات اسات محارم شاانه     دار که مي )بله( يا حمله

2 رف محل مراجعه نماينه. بايه بهواّ  اومينان پيها کننه 
 

ـ  ]224[  در اارتي که ثابات نيسات کاه راباغ محااذي جحفاه اسات احارام از          م 

3آن جايز نيست.
 

ـ  ]225[ آورد  و  باه جاا   هاي حج به مکه رفته و  مر  مفرد  کسي که در غير ما  م 

گاناه   ، بايه به يکاي از مااقيات پانج   هاي حج براي احرام  مر  تمتع در مکه مانه  تا ما 

4تاانه از تنعيم محرم شاد. معروفه برود و نمي
 

                                                                                                                                        

 کند، اگرچه با عبور از  کفايت ميالحل   ادنيدر عمره مفرده احرام از  م صافي، فاضل، گلپايگاني:آيات عظا

 ميقات بدو  احرام گناه کرده است.

 توانند از حديبيه يا محاذي آ  در جاده جديد محرم شوند. براي عمره مفرده مي آية اهلل مکارم: 

 يا محاذات آ . :اي آية اهلل خامنه .1

 و يا اينکه آنها ثقه باشند و مستندشا  اخبار عر  محل باشد. آية اهلل خويي:، اهلل تبريزىآية  .5

 ظن حاصل از گفته اهل اطالع کافي است. آية اهلل مکارم:، اي آية اهلل خامنه 

مگر آنکه گفته او براي شخص حاجي يا نوع حجاج، اطمينا  آور باشد؛ و در هر حال، گفتهه   آية اهلل زنجاني: 

 هل محل، معتبر است.ا

اي کهه احتمهال    از اين طريق هم ممکن نشود در اولهين نقتهه   ظناگر  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

کهه احتمهال محهاذات     محرم شود و تلبيه بگويهد و بعهد در ههر جها     رجائاًدهد  محاذات با يکي از مواقيت را مي

 يقين کند که در محاذات به ميقات احرام بسته است. دهد تجديد نيت کند و تلبيه را تکرار نمايد تا مي

 گذشت. 546مسئله  ذيل در آيات عظامساير  ظرن 

 احرام از رابغ با نذر صحيح است به اعتبار اينکه رابغ قبل از جحفه است. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 3

 کند. گانه و نزديکي آنها عبور نمي مگر براي کسي که از مواقيت پنج آية اهلل زنجاني: 

 تواند از حرم بيرو  رفته، از آنجا محرم شد. الزم نيست به مواقيت برود بلکه مي آية اهلل زنجاني:. 4

د   بهراي عمهره تمتهع احهرام ببنهد     الحهل  ادني و اگر در مکه اقامت دارند بايد از مرز حرم ) آية اهلل سبحاني: 

هاي حج به مکه رفته و عمره مفرده انجام داده ولي اگر بخواهد به ميقهات بهرود    همچنين است کسي که در ماه

 تواند از حديبيه محرم شود. گذارند به ميقات برگردد و يا خو  دستگيري دارد مي نمي

 به احتياط واجب حتي اگر حج تمتع استحبابي باشد. آية اهلل سيستاني:
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ـ  ]226[ شانه و باياه باه يکاي از     براي  مر  مفرد  به مکه مشرف مي که کساني  م 

ت تاانناه باهون احارام از ميقاات تجااوز کنناه و در ااار        مااقيت معروفه برونه، نمي

و از آنجا محرم شاانه و اگار کساي نتاانسات      1به ميقات برگردنه تجاوز، واجب است

2برگردد هر جا که هست مرحرم شاد.
 

ـ  ]227[ آورد و به  للاي از   به جا اگر شخ  در مکه باشه و بخااهه  مر  تمتع م 

و از آنجا محارم   3رفتن به ميقات  مر  تمتع معذور باشه  زم است به خار  حرم برود

4کافي است.الحل   ادنيشاد و از 
 

ميقات براي شاغلين در جه ؛ از ايرانيان و غير آنها، در  مر  تمتع و  مار    م ـ  ]228[

                                                           

بهراي قاصهد   الحهل    ادنهي عبور از ميقات بدو  احرام جايز نيست و در صورت تجاوز، احهرام از   بهجت:آية اهلل . 1

  عمره مفرده کافي است.

واجب است برگردد و از هما  ميقاتي که از آ  عبور کرده است محرم شهود، چهه ميقهات     اي: آية اهلل خامنه

 ديگري در جلو باشد يا نه.  

 ذيلاند متابق  و اگر معذور نبوده 512مسئله  ذيلاند متابق  أخير احرام معذور بودهاگر در ت آية اهلل زنجاني: 

 عمل کنند. 514مسئله 

احرام ببندد و در صورت عدم توانائي براي عمره تمتع  بايد به يکي از مواقيت خمسه برود و آية اهلل سبحاني: 

 دهد.اعمال عمره را انجام  محرم شود والحل   ادنييا مفرده از 

 گذشت. 555و  512و  514در ذيل مسئله  آيات عظامنظر  .5

اي ندارد ولهي اگهر از روي عمهد     مگر اينکه داخل مکه شده باشد که در اين صورت وظيفه اي: آية اهلل خامنه

 بدو  احرام وارد مکه شده عمل حرام انجام داده و بايد توبه کند. 

 محرم شوند. الحل  ادنيتوانند از  مي آية اهلل سبحاني: 

 احهوط ايهن اسهت کهه ههر مقهدار ممکهن اسهت بهه طهر  ميقهات بهرود              آية اهلل تبريزى:، آية اهلل بهجت. 3

 و محرم شود.

 مراجعه شود. 552به ذيل مسئله  آية اهلل سبحاني: 

 اولي اين است که تا حد ممکن به طر  ميقات رفته و محرم شود. آية اهلل سيستاني: 

واجب است به خارج حرم رفته و هر مقدار ممکن است به طر  ميقهات   اهلل گلپايگاني:آية ، آية اهلل صافي 

 برود و محرم شود.

 تواند نايب شود. مگر نايب باشد که بايد به ميقات برود، واالّ نمي اي: آية اهلل خامنه. 4
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مرحرم شانه و اگر از الحل   ادنيز جه  يا تااننه ا همان مااقيت معروفه است و نمي 1مفرد 

در جاي ديگر محرم شانه، احرام آنهاا ااحيح نيسات و محرماات     مسئله  به 2روي جهل

 هرچنهشاد، چنانچه در اارت  لم و  مه هم حرکم همين است  احرام بر آنها حرام نمي

3را فهميهنه  مل آنان احيح است.مسئله  جهل، اگر بعه از ا مال، در اارت
 

خااهنه به مکاه بروناه و بعاه از آن باياه از مکاه       ها که مي خهمه کاروان  عاعع]002[

اي دخال مکه باياه باه   بلکه بر 4احتياط نبايه  مر  تمتع انجام دهنه، بر بنا خار  شانه

                                                           

 گذشت. 555در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 1

 توانهد از   مانهد کهه صهدق مقهرّ و منهزل بهر آ  بکنهد، مهي         مهي اگر حدود سهه سهال در جهده     آية اهلل خويي: 

 محرم شود.  جده

يها ههر نقتهه از خهارج حهرم ه        جدهتوانند در  روند مي به مکه ميبدو  رفتن به مواقيت اگر  آية اهلل زنجاني: 

 ت.فرقي بين عمره مفرده و تمتع نيسمانند حديبيه ه محرم شوند و 

 تواننهد از   جده شاغل هستند چه در عمره تمتع و چهه در عمهره مفهرده مهي    در  که کساني  آية اهلل سبحاني:

 )مرزهاي حرم  احرام ببندند و چه بهتر که از حديبيه که محل بيعت رضوا  است محرم شوند.الحل   ادني

تهر باشهد    توانند از جده با نذر محرم شوند و کسي که منزل  از ميقات به مکه نزديک مي آية اهلل سيستاني: 

 تواند از منزل احرام ببندد. يم

 با نذر محرم شود. جدهتواند از  است ميالحل   ادنيدر عمره مفرده چو  ميقات  آية اهلل فاضل: 

 کيلومتري مکه است محرم شوند. 24توانند مانند سايرين از حديبيه که در  براي عمره مفرده، مي آية اهلل مکارم: 

 از روي جهل يا عدم تقصير. آية اهلل بهجت:. 5

عمل آنا  خالي از اشکال نيست و احتياطهاً در صهورت امکها  عمهره را      آية اهلل سيستاني:، آية اهلل بهجت. 3

 اعاده نمايند و اين احتياط نبايد ترک شود.

 صحت عمره محل اشکال است. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

صهحيح اسهت و اگهر بعهد از      حجدر صورت جهل و نسيا ، اگر بعد از اعمال حج متوجه شوند  آية اهلل فاضل: 

عمره تمتع يا عمره مفرده متوجه شوند عمره باطل است و در عمره تمتع اگر وقت دارد و ممکن باشهد، جبهرا    

 کند. االسالم مي حجةشود و در اين صورت نيز کفايت از  افراد مي حجتمتع بدل به  حجکند و اگر وقت ندارد 

شود حج از  خروج از مکه بعد از عمره تمتع جايز نيست براي کسي که اگر خارج شود فوت مي آية اهلل بهجت:. 4

از عمهره   او در آ  سال، و اظهر عدم اعتبار فاصله بين دو عمره است، اگرچه احهوط و افضهل اسهت، و اگهر بعهد     

اه احرام اولي، پا محتاج به احرام عمهره اسهت کهه آ  را    خارج از مکه و حرم و ميقات شد و برگشت در غير م

 دهد و براي عمره سابق انجام طوا  نساء موافق احتياط است.  عمره تمتع قرار مي
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، ادنای الحال   يکي از مااقيت معروفه برونه و از آنجا براي  مر  مفرد  مرحارم شاانه. و  

تااننه از مکاه خاار     ، و پس از انجام ا مال  مر  مفرد  مي1ميقات اين اشخاص نيست

راي ورود باه مکاه در   شانه، و در اارت خار  شهن از مکه، اگر فقط به جه  بياينه ب

، ولي اگر به مهينه برونه و از آنجاا  2وم و سام و بعه از آن، احرام واجب نيستمرتبه د
                                                                                                                                        

 اند.  متعرض اين احتياط نشده آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 اين احتياط واجب نيست. اي: آية اهلل خامنه 

توانند از مکهه   بهتر است با احرام عمره مفرده وارد مکه شوند و پا از انجام عمره مفرده مي آية اهلل زنجاني: 

توانند بدو  احرام وارد مکه شوند؛ و فرقي بهين جهده    بيرو  بروند و تا سي روز از احرام عمره مفرده نگذشته مي

 رم ه ماننهد تنعهيم ه احهرام      و مدينه نيست و در زماني که ديگر الزم نيسهت از مکهه خهارج شهوند از خهارج حه      

 د.بندن عمره تمتع مي

توانند عمره تمتهع انجهام دهنهد و     اگر بين اين عمره و حج، عمره ديگري فاصله نشود مي آية اهلل سيستاني:

توانند براي کاري هرچند غير ضروري خارج شهوند. پها    پا از آ  اگر خو  فوت اعمال حج نداشته باشند مي

برگردند احرام مجدّد الزم نيست و اگر ماه بعد باشد و نخواهند دوباره خهارج شهوند و در   اگر در هما  ماه قمري 

ماه بعد وارد شوند بايد با احرام عمره تمتع وارد شوند و اگر باز هم بخواهند در ماه بعد وارد شوند بايد اکنهو  بها   

 احرام عمره مفرده وارد شوند.

حج تمتع بر آنها واجب باشد بايد به قصد عمره تمتع محرم شوند و  اگر آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 انجام عمره مفرده قبل از حج براي کسي که حج بر او واجب است يا نايب در حج بلدي است اشکال دارد.

توانند عمره  اگر بخواهند در ماهي که عمره انجام داده خارج شوند و در هما  ماه برگردند، مي آية اهلل فاضل: 

. و در اين فهرض بايهد بهدو     جدهکند که بخواهند به مدينه بروند يا  تمتع انجام دهند، در اين صورت فرقي نمي

احرام مجدّد به مکه وارد شوند. اما اگر بخواهند در ماه بعد برگردند نبايد عمره تمتع انجهام دهنهد، بلکهه عمهره     

 ند عمره تمتع انجام دهند.کن مفرده انجام دهند و براي آخرين بار که به مکه رجوع مي

توانند عمره تمتع را به جا آورنهد و از احهرام خهارج شهوند و بعهد       ها مي خدمه کاروا  آية اهلل نوري:، آية اهلل مکارم 

 شرطي که متمئن باشند که به موقع به حج برسند.ه براي انجام کارهاي ضروري به جده يا مدينه و مانند آ  بروند ب

 محرم شوند.الحل   ادنيتوانند از  در صورت عدم مرور از ميقات يا محاذي آ ، مي سبحاني:آية اهلل . 1

الحهل    ادنيکه گذشت، براي عمره مفرده اگر از  طور هما  صافي، فاضل، گلپايگاني، مکارم: آيات عظام 

 اش صحيح است. محرم شود عمره

ست و تا ماه هاللي که عمره مفرده را در آ  حکم جده و مدينه يکي ا :صافيآيات عظام خويي، سبحاني، . 5

اگر عمره مفهرده را بهه نيابهت از     :آية اهلل سيستاني) احرام وارد مکه شود. تواند بي انجام داده تمام نشود، مي

  احتياط براي دخول در مکه يا حرم، دو مرتبه محرم شوند .بنا بر  آورده اند، به جا ديگرا 
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بخااهنه به مکه برونه بايه در مسجه شجر  مرحرم شانه براي  مر  مفرد  ديگر و چان 

  رجائااً بين اين  مر  مفارد  و  مار  مفارد  اول ياک ماا  فاااله نشاه   مار  دوم را         

 روناه   کاه باه مکاه ماي    اي  و در هر اارت اين اشاخاص آخارين مرتباه    1آورنهجا  به 

 بايه به يکي از مااقيت معروفه، مثل مساجه شاجر  ياا جرحفاه بروناه و از آنجاا باراي        

 م شانه. مر  تمتع مرحر

 استفتائات ميقات الستفتائات ميقات

ـ  ]236[ م تااننه داخل مسجه شاجر  مرحار   به  لت  ادت ماهانه نمي که کساني  س 

و در مرحاذي جرْحفه تجهيه احرام نماينه، با تاجاه   2شانه بايه در خار  آن مرحرم شانه

 به اينکه مرحاذي جرْحفه نقبه مشخصي نيست، وظيفه چيست؟

ــ ج  بااه جرحفااه برونااه و در آنجااا تجهيااه احاارام کننااه، و چنانچااه    تااننااه ماايعـ

 تلبياه را تکارار    حاذات را تشخي  دهناه و در تماام آن حاه، باا بقااي نيات،      حهود م

 کنه. کننه کفايت مي

ـ  ]231[ َمناازل،  مکه بادنه، قبل از رسيهن به َقارن ال  جما تي از را  وائف  ازم س 

آنان را از را  وادي  قيا فرستادنه و از را  قرن المنازل منع کردنه و لذا در وادي  قياا  

 مرحرم شهنه، آيا احرام آنان چه اارت دارد؟

                                                                                                                                        

 اند تجديد احرام الزم نيست ولو به مدينه بروند و از  در ماهي که محرم شده اهلل نوري:آية ، آية اهلل تبريزى

 آنجا بخواهند به مکه بروند.

چنانچه بخواهد در هما  ماه که عمره را انجام داده به مکه مراجعه نمايد، نيهاز بهه احهرام     اي: آية اهلل خامنه 

 مجدّد ندارد.

از احرام قبل نگذشته، احرام الزم نيست و اگر فاصله کمتر از سي روز بهوده و  اگر سي روز  :آية اهلل گلپايگاني 

 در غير آ  ماهي است که احرام بسته، احتياط واجب آ  است که محرم شود.

  اگر در هما  ماه قمري که محرم شده وارد شود تجديد احرام الزم نيست. آية اهلل مکارم: 

 گذشت. 136وال و س143مسئله ذيل در  آيات عظام. نظر 1

 گذشت. 542در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5
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 احيح است.عج ـ

ـ  ]232[  بارًا از مسجه شاجر    1بايه حائضهاي  در مناسک مرقام است که زن س 

تااننه، در خار  مرحرم شانه و در مرحاذي جرحفه تجهياه احارام    مرحرم شانه و اگر نمي

نيست، آيا حضرت اماام اجااز     کننه، چان اين کار مشکل است و محاذي جحفه معلام

 نذر مرحرم شانه؟اشخاص در مهينه با  گانه اينفرماينه که  مي

ـ  که  ذر شر ي از  حائضهاي  چان احرام قبل از ميقات با نذر احيح است، زنعج 

و در ايان   تااننه در مهيناه باا ناذر باراي  مار  محارم شاانه.        دخال مسجه دارنه، مي

2اارت  زم نيست به مسجه شجر  برونه، ولي نذر زن بايه با ِاذن شاهر باشه.
 

ـ  ]233[ کرد که در حاال  باار    مهينه  ازم مکه باد، گمان ميي که از حائضزن  س 

اش را انجاام دهاه، ولاي وقتاي کاه باه        تاانه محرم شاد و وظيفاه  در مسجه شجر  مي

تاانه با  بار محارم شااد، لاذا از     نمي محاوه حياط مسجه رسيه، ديه به جهت ازدحام

و با ناذر  شاهرش که حاضر باد اجاز  نذر گرفت و چنه قهمي از مسجه فااله گرفت 

 کنه يا خير؟ محرم شه، آيا کفايت مي

3اگر احراز کنه که قبل از ميقات، با نذر محرم شه  است مانع نهارد.عج ـ
 

ـ  ]234[ تاانه در حاال  باار، در مساجه     زن در حال حيض، به خيال اينکه مي س 

شجر  احرام ببنهد وارد مسجه شه و بالفااله احرام بست و تلبيه را هم گفات و چناه   

شاد  باار   خااست خار  شاد رفت، ولي چان ديه نمي قهمي هم به ورف دري که مي
                                                           

 گذشت. 542در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 1

 ،اگر نذر ز  مزاحم حق شوهر نباشد سيستاني، مکارم: ،آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سبحاني .5

 اجازه الزم نيست.

در صحت نذر زوجه براي احرام پي  از ميقات در صورتي که شهوهر او غايهب باشهد، اذ      اي: آية اهلل خامنه 

شوهر شرط نيست. ولي اگر حضور داشته باشد، احتياط واجب آ  است کهه از او اذ  بگيهرد. و اگهر بهدو  اذ      

 شود.   شوهر نذر کند، نذر او منعقد نمي

 ذر مجوز احرام در غير ميقات نيست.احرام در خارج مسجد کافي است و ن آية اهلل زنجاني: 

 گذشت. 542مسئله  ذيل در آيات عظامنظر . 3

 به ذيل مسئله قبل مراجعه شود. آية اهلل زنجاني: 
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 مش چگانه است؟کرد برگشت و از همان دري که وارد شه  باد خار  شه، آيا احرا

1احيح است.عج ـ
 

ـ  ]235[ يک نفر از حجا  به کلي شناايي خاد را از دست داد  و زباان او هام    س 

ين و سااير حجاا  همارا ، باه ايان      مسائال بر تکلم احيح نيست،  درالکنت دارد که ق

انه و اين آقا بهون نيت و تلبيه وارد مکه شه  اسات، تکلياف او و    ماضاع تاجه نهاشته

 همراهانش چيست؟

با بردن همارا  باشاه و اگار     هرچنهو تلبيه محرم شاد،  نيتبايه به ميقات برگردد و با عج ـ 

تااناه تلبياه را ااحيح     و اگار نماي   2تاانه به ميقات برود بايه در خار  حرم محارم شااد   نمي

3اش را نيز بگايه. تاانه بگايه و ترجمه ، احاط آن است که به هر نحا ميبگايه، ولا با تلقين
 

                                                           

 اشکال است. محلصحت احرام   :آية اهلل تبريزى. 1

 احتياط اين است که بيرو  مسجد محرم شود. آية اهلل سبحاني: 

 گذشت. 512در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5

تواند احتياط کند به جمع بين اين و استنابه اگرچهه جهواز اکتفها بهه همها  مقهداري کهه         مي آية اهلل بهجت:. 3

تواند با ضمّ ترجمه عبارت صحيحه خالي از وجه نيست مثل اکتفا به ترجمه در صورت عدم توانايي بهه ههيچ    مي

کمها اينکهه الل اکتفها بهه تحريهک لسها  و اشهاره بهه          مقدار و نيز اکتفا به استنابه با عدم قدرت بر ترجمه هم،

 کند.  نمايد و اگر ممکن نباشد استنابه مي انگشت با عقد قلب مي

 احتياط مستحب نايب هم بگيرد.بنا بر  آية اهلل تبريزى: 

 توانهد بگويهد و احتيهاط آ  اسهت کهه عهالوه بهر گفهتن خهودش           بهه ههر نحهو کهه مهي      اي: آية اهلل خامنوه  

 يرد.نايب هم بگ

توانهد بهه ملحهو  اکتفها کنهد،       اگر کسي قدرت بر تصحيح تلبيه ولو با تلقين نداشته باشد مي آية اهلل خويي: 

گويهد،  نيز اخرس )گنگ و الل  کافي است با اشاره تلبيهه ب  و گرچه احوط جمع بين ترجمه و استنابه نيز هست

 ت.گرچه احوط استنابه نيز هس

تهرين شهکلي    احتياط مستحب، خود نيز به کامهل بنا بر  ن تلبيه، نايب بگيرد وبايد براي گفت آية اهلل زنجاني:

 تواند ه ولو با تلقين ه تلبيه بگويد. که مي

تواند بگويد، اگر عرفاً تلبيه صدق کند و  اگر تلقين ميسور نبود کافي است به نحوي که مي آية اهلل سيستاني: 

 د.  جمه آ  را بگويد و هم نايب بگير  را و هم تراگر صدق نکند به احتياط واجب هم مراد  عربي آ
صحيح  به طورکه از طر  او  رجائاًاش را بگويد و نايب هم بگيرد  ترجمه آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

  .رجائاًو نايب هم بگيرد  تلبيه را بگويد
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ـ   ]236[ نار به اينکه مسجه جحفه و مسجه تنعيم اخيارًا تخرياب و بازساازي     س 

شه  و وسعت يافته است، آيا حجا  يا مرْعَتِمرين بايه حتمًا در حهود مسجه قبلي محرم 

 شانه و يا محرم شهن در تمام مسجه فعلي معتبر است؟

ـ  تاانناه محارم    فه، خصاص مسجه نيست و از هر جاي جحفه ميحميقات در جعج 

 1ااحيح اسات   الحال   ادنيارد و احرام از نه و همچنين مسجه تنعيم خصاايت نهشا

در مسجه نباشه. بنابراين در اارت تاسعه مسجه باا ااهق جحفاه در اول، و     هرچنه

 در دوم، احرام اشکال نهارد.الحل   ادني

ـ  ]237[ خااهنه به مکاه بروناه و از مکاه     اي که مي خهمهايه  در مناسک فرماد  س 

رونه، باراي ورود باه    انه، در اارت خار  شهن از مکه، اگر فقط به جه  ميخار  ش

مکه در مرتبه دوم و سام و بعه از آن احرام واجب نيست، ولي اگر به مهينه برونه و از 

ر  محرم شانه براي  مار  مفارد  ديگار    آنجا بخااهنه به مکه برونه بايه در مسجه شج

 ن جه  و مهينه را بيان فرماييه؟چنانچه ميسر است، نکته  لمي فرق ميا

2فارق،  بار از ميقات و  هم  بار است.عج ـ
 

ـ  ]238[ تااناه باراي آوردن    کسي که وسايلش در جحفه ماناه  اسات، آياا ماي     س 

که براي  مر  تمتع محرم شه  و وارد حارم   وسايل خاد، از احرام خار  گردد، درحالي

 گرديه  است؟

ـ  از احرام  مر ، بارود و وساايل خااد را بيااورد و اگار       3تاانه قبل از خرو  ميعج 
                                                                                                                                        

 و بهتر آ  است که عالوه بر آ  نايب هم بگيرد. :آية اهلل فاضل 

 احوط اين است که در اين صورت نايب هم بگيرد. اهلل مکارم:آية  

 اش را هم بگويد. تواند بگويد و ترجمه به هر نحو که مي :آية اهلل نوري 

 مراجعه شود. 515و  544مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني:. 1

 گذشت. 553در ذيل مسئله  آيات عظام نظر. 5

 جعه شود.مرا 553به ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 3

 تواند خارج شود، مگر حاجتي داشته باشد. احتياط نميبنا بر  در اثناي عمره، آية اهلل تبريزى: 

  تواند خارج شود مگر از روي حاجت. در اثناي عمره نمي آية اهلل خويي: 
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خار  شاد مگار در   تاانه از مکه ا مال  مر  تمتع را انجام داد  و مرِحّل شه  است، نمي

1رمًا به احرام حج  لي األحاط.حال ضرورت، مرح
 

ـ   ]239[ محرم شاه  و ا ماال  مار  تمتاع را انجاام داد  اسات،        جه کسي از  س 

 تکليف او چيست؟

                                                                                                                                        

 :به احتياط واجب در اثناي عمره خارج نشود بلي مثالً بعد از احرام عمره در مسجد شهجره   آية اهلل سبحاني

با حالت احرام حوائج خود را برآورده کند ليکن اگر به مکه وارد شهد و يها در اثنهاي     تواند به مدينه برگردد و مي

نشهد  بهي  از يهک روز    فاصهله   عمره بدو  ضرورت جدي خارج نشود مگر اينکه يقين به قدرت بر برگشهتن و 

 سعي داشته باشد. بين طوا  و

تواند قبل از اتمام عمل، از مکه بيرو  برود در صورتي که قدرت برگشهتن بهه مکهه را     مي آية اهلل سيستاني: 

 داشته باشد.

احتياط واجب در اثناي عمل نيز نبايد خارج شود. بلي اگر يقين يا اطمينا  داشته باشد بنا بر  آية اهلل فاضل:

زند مانعي ندارد که حتي بهدو  احهرام نيهز خهارج شهود، اگرچهه احتيهاط         که خروج از مکه به حج او لتمه نمي

ه برگشهت  مستحب عدم خروج بدو  احرام است. و در هر صورت چنانچه بدو  احرام خارج شد و در همها  مها  

عمره تمتهع انجهام دههد     مجدداًحج تمتع او صحيح است، اما اگر ماه بعد برگشت عمره اول  فاسد شده و بايد 

 تمتع او صحيح نيست. حجواالّ 

توانهد   رسد، مي اگر اعمال عمره تمتع را انجام داده و متمئن است که به حج در موقع خود مي آية اهلل نوري: 

 .از مکه خارج شود و برگردد

 با اطمينا  از عدم فوت اعمال حج، جايز است. آية اهلل مکارم:،آية اهلل بهجت. 1

 گاه خارج شود. شده آ  حجمگر در فرض حاجت که بايد محرم به احرام  تبريزي، خويي، زنجاني: آيات عظام 

شود، بعهد از   جايز است براي کسي که اطمينا  دارد با خارج شد  از مکه حج او فوت نمي اي: آية اهلل خامنه 

انجام عمره تمتع و قبل از احرام حج از مکه بيرو  رود اگرچه احتيهاط مسهتحب آ  اسهت کهه فقهط در مهورد       

ر اينکهه در غيهر   ضرورت و نياز خارج شود. و براي ورود به شهر مکه نياز به تجديد احرام عمره تمتع نهدارد مگه  

ماهي که عمره تمتع را انجام داده است برگردد که در اين صورت بايد از ميقات مجدداً براي عمره تمتهع محهرم   

و اگهر عمهره تمتهع دوم را     شود همين عمره تمتع دوم خواهد بهود  شود، و عمره تمتع وي که متصل به حج مي

 انجام ندهد حج تمتع  وي صحيح نيست. 

تواند به مکه برگردد و از آنجا احرام براي حج ببندد، اظههر جهواز بيهرو      اگر بداند که مي اني:آية اهلل سيست 

 رفتن  از مکه بدو  احرام است، و اگر نداند با احرام حج از مکه بيرو  رود.

احرام  بلي اگر رفتن به آنجا با احرام، براي او حرج باشد جايز است بدو  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 خارج شود.
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و وقت براي انجام  مر  تمتع هست باياه   2اگر از رفتن به ميقات معذور نباد  اعع1ج

به ميقات برود و محرم شاد و  مر  تمتع را ا اد  کنه، و اگر رفاتن باه ميقاات ممکان     

3نيست به خار  حرم برود و از آنجا محرم شاد.
 

ـ  ]246[ ها محارم   اتآيا جايز است کسي که به احرام  مر  تمتع در يکي از ميق س 

شه  است به ورف خالف مکه برود و بعه از چنه روز بيايه مکه؛ مثاًل از مسجه شجر  

 به مهينه و بعه، از همان را  يا را  ديگر به مکه برود؟

 مانع نهارد.عج ـ

ـ  ]241[ بعه از اتمام حج تمتع؛ اگار شاخ  از مکاه خاار  شااد و بخااهاه        س 

 مراجعت کنه آيا  زم است محرم شاد يا خير؟

ـ   اسات  زم نيسات    4در اارتي که از وقت احرام  مر  تمتع يک ماا  نگذشاته  عج 

 تاانه بهون احرام وارد مکه شاد. محرم شاد و مي

                                                           

 مراجعه شود. 553به مسئله  آيات عظامنسبت به متن و نظر . 1

 اگر از ميقات و حوالي آ  عبور نکرده احرام  صحيح است. آية اهلل زنجاني:

 . محرم شده جدهاحتياط واجب بدو  نذر از بنا بر  و يا در صورت عذر، اي: آية اهلل خامنه. 5

و  مقصهر با رعايت احتياطي که گذشت در فاصله گرفتن از حرم به مقدار ممکن در جاهل غير  آية اهلل بهجت:. 3

 يا سائر اعذار.

 آورد. به جا بايد به حديبيه يا تنعيم برود و دوباره احرام ببندد و اعمال عمره را مجدداً آية اهلل سبحاني: 

 الحل محرم شود.  ي که ممکن است برود واالّ از ادنيبه طر  ميقات به مقدار :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

در اين صورت عدم فاصله اگر ماه خروج با ماه مراجعت تغاير دارد احوط اين است که با احهرام   آية اهلل بهجت: .4

براي عمره وارد مکه شود، اگرچه خروج در آخر ماهي و ورود در اول ماه ديگر باشد و همچنهين اسهت گذشهتن    

 سي روز با عدم تغاير ماه.  

در همها  مهاهي کهه محهرم شهده       مکوارم: سبحاني، صافي، فاضل، گلپايگاني،  آيات عظام تبريزي، 

 مراجعت کند الزم نيست محرم شود.

 ت.را انجام داده است وارد شود احرام مجدد الزم نيس حجاگر در هما  ماهي که اعمال  اي: آية اهلل خامنه 

 در هما  ماهي که عمره تمتع انجام داده، اگر برگردد الزم نيست محرم شود. آية اهلل خويي:

 تمتع سي روز نگذشته الزم نيست محرم شود. حجاگر از احرام  نجاني:آية اهلل ز 

 اگر در هما  ماه قمري باشد که عمره تمتع را انجام داده است، الزم نيست محرم شود. آية اهلل سيستاني: 
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ـ  ]242[ تااناه در فاااله کمتار از     ا ميکسي که  مر  مفرد  انجام داد  است، آي س 

 يک ما ، بهون احرام از ميقات تجاوز کنه؟

براي  مر  مفرد  ديگر محارم شااد و باهون     رجااحتياط آن است که به قصه اع1ج

 2احرام تجاوز نکنه.

ـ   ]243[ کناه، آياا  زم اسات     کسي که در جه  و يا مهينه حالت رواني پيها مي س 

 احرام نيز جايز است؟ بهونمرحِرمًا وارد مکه شاد يا 

ـ  مجنان تکليف نهارد و احرام بر او واجب نيست و اگر باهون احارام وارد مکاه    عج 

 شاد اشکالي نهارد.

ـ  ]244[ تاانست ابر کناه تاا پااک شااد، نزدياک مساجه        ي که نميحائضزن  س 

شجر  محرم شه و بنا داشت محاذي جحفه احرام را تجهيه کنه، در ماشين خاابش برد 

 مکه شه، آيا احرام او درست است؟ارد و و

ـ  در اارت امکان باياه برگاردد و از جحفاه ياا محااذي آن محارم شااد  لاي         عج 

3األحاط، و اگر ممکن نيست از حرم خار  شاد و از آنجا احرام ببنهد.
 

ـ   ]245[ اگر بعه از خرو  از ميقات، در بين را  متاجه شاد که تلبياه را نگفتاه    س 

 همان جايا نيت نکرد  و يا به جهت ديگر احرامش درست نيست، و چنانچه بخااهه از 

تااناه بياياه    به ميقات برگردد ميسر نيست ولي اگر بيايه مکه امکان دارد برگردد، آيا مي
                                                           

 گذشت. 553 و 143در ذيل مسئله  آيات عظام نظر. 1

ه مفرده او به نيابت از ديگهرا  بهود، احتيهاط واجهب     مانند مسئله قبل است. بلي اگر عمر آية اهلل سيستاني: 

 احرام بستن براي دخول به مکه يا حرم است.

اگر در هما  ماهي که احرام و اعمال عمره را انجام داده است وارد مکه شود عبور از ميقات  اي: آية اهلل خامنه. 5

گر احرام وي در ماه رجب بهوده و اعمهال را   بالمانع است اما اگر احرام در ماهي و اعمال در ماه ديگر باشد پا ا

احتياط واجب اگر در ماه شهعبا  مجهدداً وارد مکهه شهود بايهد احهرام ببنهدد. و        بنا بر  در ماه شعبا  انجام داده

 هاي ديگر هم خوب است.   رعايت اين احتياط در ماه

 گذشت. 542در ذيل مسئله  آيات عظام نظر. 3

 کند. اند به ميقات برگردد، هما  احرام کفايت ميدر صورتي که نتو آية اهلل بهجت: 



 مناسک حج                                  026

 محرم شاد؟ همان جامکه و به ميقات برگردد يا بايه از 

تاانه براي  مل واجب از غيار   تاانه به ميقات برگردد ولا از مکه، نمي اگر مياععع1ج

به نيت  مر  مفرد  محرم شاد و الحل   ادنيميقات محرم شاد، ولي براي دخال مکه از 

2بعه از ا مال آن، به يکي از مااقيت معروف برود و براي  مر  تمتع احرام ببنهد.
 

شاد، آيا احرامش  کنه و با نذر محرم مي زن بهون اذن شاهرش نذر مي ـس   ]246[

 آورد  باشه چگانه است؟ به جا و چنانچه با همان احرام ا مالش رادرست است 

ـ  در ااارتي کاه    اگرچاه ، 3اگر قبل از ميقات محرم شه ، احرام او احيح نيستعج 

از  مر  متاجه شاه، در  بعه از تمام شهن حج فهميه  ملش احيح است، ولي اگر بعه 

تاانه، باياه باه ميقاات     نباشه و در اارتي که مي 4اارتي احيح است که قابل جبران
                                                           

 شود. هر کجا که متوجه شد محرم مي آية اهلل زنجاني:. 1

 نياورد. به جا شود به نيت يک شخص بر احتياط اگر هر دو عمره در يک ماه انجام مي بنا آية اهلل تبريزى:. 5

لبيک بگويد و محهرم شهود و    هما  جااگر بازگشت ممکن نيست اگر داخل حرم نشده در  آية اهلل سبحاني: 

  برگردد و در آنجا لبيک بگويد و محرم شود و اگهر آ  ههم ممکهن    الحل ادني اگر داخل حرم شده به مرز حرم )

 که مسئله را ياد گرفته يا به يادش آمده لبيک بگويد و محرم شود. هما  جانيست از 

 در اين صورت لزوم رفتن به ميقهات بهراي احهرام عمهره تمتهع و عهدم کفايهت احهرام از           سيستاني:آية اهلل 

 .است احتياط بر مبنيالحل   ادني

 در صورتي که نذر او منافاتي با حق شوهر نداشته باشد مانعي ندارد.  آية اهلل سبحاني:، آية اهلل بهجت. 3

بل از ميقات محرم شده، چنانچه صحت حج توقف بر آ  داشهته  اگر ق آية اهلل سيستاني:، آية اهلل تبريزى 

 يا آنکه منافي حق شوهر نبوده، احرام  صحيح است.

شوهرش، موقو  بهر اذ  او نيسهت ولهي     باحرام بستن قبل از ميقات در غيا نذر ز  براي اي: آية اهلل خامنه 

شهوهر نهذر کنهد نهذر او       بهدو  اذ   در صورت حضور شوهر احتياط واجب آ  است که از او اذ  بگيهرد و اگهر  

 شود. منعقد نمي

 اگر نذر ز  منافي حق شوهر باشد اذ  معتبر است واالّ معتبر نيست. آية اهلل مکارم:، آية اهلل خويي 

آورد ولي به اين عمره و حهج در حهج    به جا اگر قابل جبرا  نباشد بايد احتياطاً حج تمتع نيز آية اهلل زنجاني:. 4

 واجب اکتفا نکند.

 در صورتي که قابل جبرا  نباشد عمره تمتع صحيح نيست و بايد حج افراد انجام دهد. آية اهلل فاضل: 

 بعد از اتمام حج و يا عمره بفهمد، عمل او صحيح است. اگر آية اهلل مکارم: 
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1تاانه به ميقات برود، از خار  حرم احرام ببنهد. برود و از آنجا محرم شاد و اگر نمي
 

 آيا نذر احرام قبل از ميقات براي نايب هم جايز است يا نه؟ س ـ ]247[

2د.اشکال نهارعج ـ
 

ـ   ]248[ يا جنب  صيانًا وارد مسجه شجر  شاد و ماننه ديگاران   حائضهرگا   س 

 تاقف نمايه و محرم شاد، آيا احرام او احيح است يا نه؟

3احرام احيح است.عج ـ
 

ـ   ]249[ ماقتًا نه دائمًا، آيا ميقاتشان هماان   انه، در مکه اقامت پذيرفته که کساني  س 

 ؟الحل ادني مااقيت خمسه معروفه است يا 

اگر فريضه آنها تبهيل نشه ، بايه از مااقيت معروفه محرم شانه و اگار تباهيل   اععع4ج

 شه  ميقات آنها مکه است.

ـ  ]256[ شخصي بهون احرام،  مهًا يا جهاًل يا سهاًا، وارد مکه شاه  و بعاهًا از    س 

رگردد، جهت گراني بيش از حه کرايه يا ممنا يت از ورف دولت، نتاانست به ميقات ب

 چيست؟اش  وظيفه

                                                           

 شود. مراجعه 544مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني:. 1

 مراجعه شود. 544مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني:. 5

 اشکال است و بايد تلبيه را به قصد احرام تجديد کند. محلصحت احرام او  آية اهلل تبريزى:. 3

اگر درب ديگر براي خروج بسته بود و نتوانست در حال عبور محرم شهود احتياطهاً بيهرو      آية اهلل سبحاني: 

 مسجد محرم شود.

 چنانچه قصد قربت از او متمشّي شود احرام صحيح است. آية اهلل گلپايگاني:، ة اهلل صافيآي 

 اگر عمداً باشد خالي از اشکال نيست. آية اهلل مکارم: 

اگر نائي در مکه مقيم شد )مقيم آ  کسي است که بخواهد بعد از مدتي اقامت به وطن  آية اهلل سبحاني: .4

بازگردد بر خال  متوطن  و قبل از اينکه دو سال از اقامت  بگذرد، مستتيع شد وظيفه او حج تمتع اسهت  

ود محهرم  تواند از هر کدام از مواقيت محرم شود گرچه سزاوارتر آ  است که از ميقهات اههل بلهد خه     و او مي

شود و در غير اين صورت از مکه محرم به احهرام عمهره    محرم ميالحل   ادنيشود و در صورت عدم تمکن از 

 شود. تمتع مي
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ـ  مگر اينکه تارک   1بايه محرم شادالحل   ادنياگر ممکن نيست به ميقات برود، از عج 

و اگار   2آورد باه جاا   تاانه حج احرام از ميقات بهون  ذر باشه، که در اين اارت نمي

 اذر نيسات مگار     حاه سال بعه بايه حج انجام دهه و گراناي بايش از    ،مستبيع است

 ماجب َحَر  باشه.

 واجبات احرام واجبات احرام

 واجبات در وقت احرام سه چيز است:  عاع]020[

عاعع خااهه محرم شاد به احرام  مر  تمتع، نيات   مي که درحالي، يعني انسان 3نيتاول

                                                           

الزم است از حرم بيرو  رفته و از خارج حرم محرم شود، و احتياط واجب در اين صورت، ايهن   آية اهلل بهجت: .1

 ببندد.بتواند از حرم دور شود و احرام  هرچهاست که 

در اين صورت الزم است از حرم بيرو  رفته و از خارج حهرم مُحهرم شهود و احهوط در ايهن       آية اهلل تبريزى:

بتواند از حرم دور شود و احرام ببنهدد و اگهر نتوانهد از حهرم بيهرو  بهرود در همها          هرچهصورت اين است که 

 مکاني که هست محرم شود.

توانهد   نمهي  نبهوده  شود و اگر معذور م معذور بوده خارج حرم محرم ميچنانچه در ترک احرا آية اهلل زنجاني: 

 آورد. به جا عمره و حج

  512و در مهورد جههل و سهههو بهه ذيهل مسههئله      514بهه ذيهل مسههئله   در مهورد عمههد   آيوة اهلل سوبحاني:   

 مراجعه شود.

در اين صورت الزم است از حرم بيرو  رفته و از خارج حرم محهرم شهود و اولهي در ايهن      آية اهلل سيستاني: 

هسهت   ههر جها  بتواند از حرم دور شود و احرام ببندد و اگر نتواند از حرم خارج شود  هرچهصورت اين است که 

 محرم شود.

 د.واجب است تا حد امکا  به سمت ميقات برو آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

همها   گردد واالّ احرام از  برمي پا از زوال عذر و يادآوري، اگر برگشتن به ميقات ممکن باشد آية اهلل فاضل: 

 تواند به ميقات برگردد. ببندد، اگرچه احوط آ  است به هر مقدار که مي جا

 گذشت. 514در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5

  :در نيت چند چيز معتبر است آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي:. 3

 قصد قربت )نزديکي به خدا  مانند عبادات ديگر غير از احرام. الف  

  ].قصد قربت يعني به جهت اطاعت و امتثال فرموده خداوند عالم آية اهلل بهجت:[ 



 029  واجبات احرام

                                                                                                                                        

  همزما  بود  با شروع در احرام. ب 

تعيين احرام که براي عمره است يا براي حج و تعيين حج که تمتع است يا قرا  يها افهراد، و تعيهين اينکهه      ج  

است که براي اولين بار بهه اسهتتاعت بهر او    حجة االسالم براي خود است يا براي ديگري و تعيين اينکه حج  

که به سبب فاسد بود  حج قبهل  واجب شده يا حج نذري است که به سبب نذر بر او واجب شده يا حجي است 

بر او واجب شده يا حجي مستحبي است. خالصه هر يک از اينها که باشد بايد در نيت مشخص شهود. پها اگهر    

 بدو  تعيين نيت، احرام نمود، احرام  باطل خواهد بود.

به  د حجف مستتيع براي خوکلعنوا  قصدي نيست و اگر محجة االسالم  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 استحبابي نمايد. حجاست مگر با علم و عمد قصد حجة االسالم آورد  جا

 :اول ه نيت، که شرايط و کيفيت آ  به شرح ذيل است اي: آية اهلل خامنه 

خواهد براي عمهره تمتهع محهرم شهود. بايهد از زمها         الف  قصد انجام اعمال حج يا عمره، بنابراين کسي که مي 

 ا داشته باشد.  احرام قصد انجام آ  ر

الي اهلل و نيت خالص براي اطاعت خداوند داشته باشد، زيرا عمره و حج و همه اعمهال و مناسهک    قربةب  قصد 

 آورده شوند. به جا آنها عبادت هستند و بايد به قصد تقرّب و نزديکي به خداوند تبارک و تعالي

ود را تعيين کند يعنهي معهين کنهد کهه آيها      خواهد محرم شود بايد هنگام احرام قصد و نيت خ ج  کسي که مي

 قصد انجام حج دارد يا عمره، و همچنين مشخص کند که آيا حج تمتع است يا اِفراد يا قِرا ، حج را بهراي خهود  

 است يا حج نذري و يا حج مستحب. حجة االسالم آورد يا به نيابت از ديگري،  مي به جا

کند مگهر آنکهه تها زمها  احهرام اسهتمرار        براين نيت قبلي کفايت نميه نيت بايد همراه با احرام بستن باشد، بنا 

 داشته باشد.  

ي کهه بهراي   تعيين نوع عمره و حج  ؛ باحرامقصد   الف :در نيت احرام، سه امر معتبر است آية اهلل زنجاني: 

زم اسهت؛ ج. قصهد   نيهز ال عنهه   منوب  ولو به نحو اجمال، و اگر نيابي باشد قصد نيابت و تعيين بندد آ  احرام مي

. وجود ارتکازي نيت، کافي نيست بلکه الزم 1 :. در نيت احرام رعايت چند امر ديگر نيز الزم استخالصانهقربت 

. در نيهت  5؛ «کهنم ه مهثاًل ه بهه عمهره تمتهع        خود را محرم مي»است چنين معنايي را از قلب خود بگذارند که 

مره و حج را داشته باشد و عمره تمتع را به عنهوا  بخشهي از   احرام عمره تمتع، الزم است قصد انجام مناسک ع

 مميز شرط است که ختنه کرده باشد. هايپسرمردها و آورد. و در صحت احرام  به جا مجموعه عمره و حج

باشند  عمره و حج دو عمل عبادي هستند که نزد خداوند داراي منزلت و احترام خاصي مي آية اهلل سبحاني: 

ورود در ايهن عبهادتي کهه     .ورود به اين مناسک است بنابراين نيت احرام اين است که قصد کنهد  و احرام دروازه

ترک يهک رشهته امهور بهه نهام محرمهات        کند و نيت قلبي کفايت مي نزد خدا از احترام خاصي برخوردار است و

د بهه زبها  بيهاورد    و اگهر بخواهه   به هنگام نيت قصد ترک آنها الزم نيسهت  ؛احرام براي حفا حريم اين عبادات

اهلل و اگهر در همهه مهوارد بهه       الهي  قربةة حجة االسالم شوم به احرام عمره تمتع يا حج تمتع از  بگويد محرم مي

  .عنوا  وظيفه فعلي محرم شود کافي است
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قصه کنه ترک محرماتي را که بر محرم پس از احارام،   1م نيستکنه  مر  تمتع را و  ز

هاي واجب را گفات،   شاد، بلکه کسي که به قصه  مر  تمتع يا حج تمتع لبيک ميحرام 

و چه قصه بکناه تارک محرماات را ياا      شاد؛ چه قصه بکنه احرام را يا نکنه محرم مي

سايه رفاتن در   کنه بعضي محرمات را؛ مثل زير  دانه ارتکاب مي نکنه. پس کسي که مي

 اط آن است که قصه کنه ترک محرمات را.است. ولي احتي 2حال سفر، احرام او احيح

عاعع]020[ قصه کناه تارک محرماات را، در غياِر آن      3آنچه ذکر شه که:  زم نيست  

کنه؛ مثل اکثر محرمات و اما آنچاه  مار  ياا     محرماتي است که  مر  يا حج را باول مي

 زن در بعضي از اار که ذکر خااهاه شاه پاس باا     کنه؛ مثل نزديکي با حج را باول مي

4قصه ارتکاب آن، احرام باول است بلکه غير ممکن است.
 

                                                                                                                                        

 :در نيت معتبر است قصهد قربهت و وقهوع آ  در ميقهات و ماننهد آ  و مشهخص نمهود          آية اهلل سيستاني

د احرام براي آ  دارد، که آيا حج است و يا عمره و تعيين حج که تمتع است يا قِهرا  يها اِفهراد و    عبادتي که قص

 در صههورت نيابههت بايههد آ  را قصههد کنههد و اگههر بههراي خههودش باشههد کههافي اسههت کههه قصههد انجههام آ  از     

د قصهد کنهد   غير ننمايد و در عمل نذري کافي است که آنچه نذر نموده بر عمل  منتبق باشهد و لزومهي نهدار   

 دههد   کهه بهراي اينکهه حجهي کهه انجهام مهي        دهد ه مهثاًل ه حهج نهذري اسهت، همچنها         حجي را که انجام مي

 کهه بهر او واجهب شهده بهر عمله  منتبهق باشهد و نيهاز          حجة االسةالم  کند که  باشد، کفايت ميحجة االسالم 

 به قصد زايدي نيست.  

 د کند ترک کارهايي را که بر محرم حرام است.الزم است قص آيات عظام بهجت، صافي، گلپايگاني:. 1

 کند تروک احرام را بر خود حرام کند و قصد اجمالي کافي است. نيت احرام اين است که قصد مي آية اهلل مکارم: 

 احرام او خالي از اشکال نيست مگر در حال ضرورت. آية اهلل مکارم:. 5

 است.قصد ترک جميع محرمات الزم  بهجت، صافي، گلپايگاني، مکارم: آيات عظام. 3

زيرا قصد انجام اين امور با قصد انجام مناسک حج قابل جمع نيست، بلکهه بها قصهد احهرام      اي: آية اهلل خامنه. 4

 منافات دارد. 

فارز شد  از سعي  بنابراين هنگام احرام عمره مفرده اگر مکلف، قصد داشته باشد که قبل از آية اهلل زنجاني: 

   است. ود نزديکي کند يا در اين کار ترديد داشته باشد احرام  باطلبا همسر خ

فقط در حين احرام عمره مفرده، اگر مکلف قصد داشته باشد کهه قبهل از فهارز شهد  از      آية اهلل سيستاني: 

سعي با همسر خود نزديکي کند يا ترديد دارد که اين کار را بکند يا نه، ظاهر اين است که احرام  باطل اسهت  

   احتياط حکم استمنا هم همين است.بنا بر  و
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 مر  و حج و اجزاي آنها از  بادات است و بايه باا نيات خاال  باراي       عاعع]020[

1آورد. به جا خهاونه تعالي وا ت
 

عاعع]022[ واجب آن است که حاج   ط، احتيا2اگر  مر  را به ريا يا غير آن باول کنه  

 اد  کنه.آورد و در سال ديگر حج را ا  به جا  مر  مفرد آورد و پس از آن  به جا افراد

، بايه 3ول کنهنياورد و به ريا و غير آن با به جا اگر حج را به نيت خال   عاعع]022[

 سال ديگر  مر  و حج را ا اد  کنه.

عاعع]022[ اگر بعضي از ارکان  مر  يا حج را به نيت خال  نياورد و به ريا و غيار    
                                                           

 بلکه براي تذلل در پيشگاه خداوند. آية اهلل سيستاني:. 1

 و بايد نيت آ  را داشته باشد که بعد از عمره تمتع حج تمتع را انجام بدهد. آية اهلل نوري: 

شهود و عمهره    اگر وقت تنگ باشد و نتواند پي  از حج اعاده و يا جبرا  کند، حج او افراد مهي  آية اهلل بهجت:. 5

 آورد و احوط اعاده حج است در سال آينده. مي به جا مفرده پا از حج

اگر عمره را باطل کند، در صورت امکا  واجب اسهت اعهاده آ  و    آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

  شود و بايد سال ديگر عمره و حج را اعاده کند. باطل مياگر ممکن نبود حج  

به عمهره مفهرده محهرم    »اصالً محرم نشده است و کسي که « احرام را باطل کند»کسي که  آية اهلل زنجاني:

و تا اول مهاه بعهد در    و با مباشرت قبل از پايا ل سعي، عمره را باطل کرده است، بايد يک شتر قرباني کند« شده

به عمره تمتهع محهرم   »آورد. و کسي که  به جا د و به ميقات منتقه خوي  برود و عمره مفرده ديگريمکه بمان

ولي وقت عمره تمتع، تنگ شده، بايد نيت خود را به حج افهراد برگردانهد و اعمهال حهج افهراد و پها از       « شده

ه اسهت ه و اگهر در ايهن     هرچند عمره تمتهع او اسهتحبابي بهود    هآورد   به جا گذشتن روز سيزدهم، عمره مفرده

 کند. نميحجة االسالم تأخير، معذور نباشد کفايت از 

و اگر انجام دوباره عمره تمتع ممکن نباشد بايهد حهج    آورد به جا بايد عمره تمتع را مجدداً آية اهلل سبحاني: 

برخهي از اجهزاء   خود را به حج افراد تبديل کند و همچنين بايد سال بعد حج تمتع خود را قضا کنهد و امها اگهر    

هاي غير الهي انجام دهد هما  جزء باطل و بايد با رعايت ترتيب آ  را انجهام   عمره خود را به عنوا  ريا يا انگيزه

 .دهد و جبرا  کند

 کننهده عمهره يها حهج خواههد آمهد        اي کهه بعهداً بهراي باطهل     به وظيفه آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 عمل نمايد.

 و جبرا  آ  ممکن نشود و وقت نباشد. ل:آية اهلل فاض 

اگر احرام حج را باطل کرده که اصالً محرم نشده است و اگر بعد از محرم شد  با ترک ارکا   آية اهلل زنجاني:. 3

 آ  عمل کند. ذيلو  334حج يا ريائي انجام داد ، حج را باطل کرده است متابق مسئله 
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تاانه آن را جبران کنه، پس در  مر  حکام بباالن  مار  را دارد و در    آن باول کنه و ن

حج حکم ببالن حج را، ولي اگر محل جبران باقي است و جبران کرد،  ملش ااحيح  

1است. کار معصيتشاد، گرچه  مي
 

عاعع]022[ يا جهت ديگر، به جاي نيِت  مر  تمتع، حاج  مسئله  اگر به واسبه نهانستن  

آورناه   ماي  به جا اگر در نارش آن است که همين  مل را که همه تمتع را قصه کنه، پس

ظااهرًا   آورد و گمان کرد  جزء اول از دو جزء حج، اسمش: حج تمتع اسات  به جا او هم

  مل او احيح است و  مر  تمتع است و بهتر آن است که نيت را تجهيه کنه.

عاعع]022[ نه کاه حاج تمتاع بار     يا جهت ديگر، گمان کمسئله  اگر به واسبه نهانستن  

 مر  تمتع مقهم است و نيت حج تمتع کنه به  زم اينکه پس از احرام برود باه  رفاات و   

و باياه در   2آورد، احرام او باول است به جا پس از آن آورد و  مر  را به جا مشعر و حج

ميقات تجهيه احرام کنه و اگر از ميقات گذشته است بايه در اارت امکاان برگاردد باه    

و اگر وارد حرم شه  و ملتفت شاه باياه    محرم شاد همان جات و محرم شاد واّ  از ميقا

3محرم شاد. همان جادر واّ  در اارت امکان از حرم خار  شاد و محرم شاد، 
 

اااح، آن اسات کاه    بناا بار    لبيک گفتن، و اارت آن تلبيه؛ يعنياعععدو  عاععع]022[

م  َلب ْيک، »بگايه:  يک َلک َلب ْيکَلب ْيک، الّلها  .«َلب ْيک ال رَش 

مساتحب   و احتياط و به اين مقهار اگر اکتفا کنه محرم شه  و احرامش احيح است

 را بااه اااارتي کااه گفتااه شااه      « لبيااک»کااه پااس از آنکااه چهااار     4آن اساات

                                                           

 مراجعه شود. 334ذيل مسئله مسئله قبل و  ذيلبه  آية اهلل زنجاني:. 1

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم:. 5

 گذشت. 512در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 3

 احتياط واجب اين است. آية اهلل بهجت:. 4

ْمالَد َوالن ْعَمال» :و به اين مقدار اکتفا نکند؛ بلکه بايد پا از آ  بگويد آية اهلل زنجاني:  َة َلالک َو املْاْلالک، ال إ ن  احْلَ

يک َلک زند، و شخص با گفهتن مقهدار واجهب از     پنجم واجب نيست هرچند ضرر هم نمي« َلب يک»و گفتن « رَش 

آورد؛  بهه جها   شود عمره تمتع را تکميل کهرده، پها از آ  حهج تمتهع را     شود و بر او واجب مي تلبيه، محرم مي

  هرچند عمره و حج او استحبابي باشد.
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 گفت، بگايه:

يک َلک َلب ْيک» ْمَد َوالن ْعَمَة َلک َواملْاْلک، ال رَش  إ ن  احْلَ
1

.» 

 بيشتر بکنه، پس از گفتن آنچه ذکر شه، بگايه: 2خااهه احتياطو اگر ب

م  َلب ْيک َلب ْيک» َلب ْيک الّلها
3
ْيک َلک َلب ْيک  ْمَد َوالن ْعَمَة َلک َواملْاْلک ال رَش   «.إ ن  احْلَ

 و مستحب است بعه از آن بگايه:

ج َلب ْيک دا يًا إىل» ناوب  َلب ْيالک، َلب ْيالک أْهالَل  َلب ْيک َذا املَْعار  ةع  َلب ْيک، َلب ْيک َغّفالاَر الالذ   ّ دار  ال

ق  َلب يْ  وبًا إَلْيک َلب ْيک، َلب ْيک إلَه احْلَ وبًا َو َمْرغا  َلب ْيک، َلب ْيک َمْرها
ء  وَ اْلَتْلب َية  اْلَفْضالل  ک، َلب ْيک َذا الن ْعام 

َميل  َلب ْيک،  ن  اْْلَ َّ و َو اْبالنا َ ْبالَدْيک َلب ْيالک، احْلَ ظاع  َلب ْيک، َلب ْيالک َ ْبالدا
اَف اْلکَرب  اْلع  َلب ْيک کش 

يما َلب ْيک  «.َلب ْيک يا کر 

 و اين جمالت را نيز بگايه خاب است:

ْمالَر  َلب ْيال» الة و  ا د َلب ْيک، َلب ْيک ب َحج  َم    ا
د َو آل  َحم  با إَلْيک ب ما ک، َلب ْيالک َو هالذ    َلب ْيک، أَتَقر 

ها َ َليْ  ها َو َبةغا  َلب ْيک، َلب ْيک َتْلب َيًة ََتاما
ج  َلب ْيک، َلب ْيک أْهَل الت ْلَبَية  ْتَعة إيل احْلَ ْمَر ا ما  «.ک ا

عاعع]021[  واار   همانواجب است احيح گفتن قهر واجب از لبيک را که گذشت،   

 4واجب است. ا حرام در نماز  تکبيرةکه احيح گفتن 
                                                                                                                                        

  شهود   صورت تلبيه واجب، کهه بهه وسهيله آ  احهرام واقهع مهي       عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني:آيات 

م  َلب يک َلب يالک ال رَشيالک َلالک َلب يالک» :اين است   :و احتيهاط در ايهن اسهت ايهن جملهه اضهافه شهود       « َلب يک الّلها

ْمَد َوالن ْعَمَة َلک َواملا »  «.لک ال رَشيک َلکإن  احْلَ

 لبيک پنجم جايز است ولي جزو اين احتياط استحبابي نيست. سيستاني:آية اهلل  

 ... اما لبّيک پنجم را نگويد.:احتياط واجب است که بگويد آية اهلل مکارم: 

 «لبيهک »احتياط مستحب اين است که اين جمله را به دو صورت يعني هم با اضافه کهرد    آية اهلل سبحاني:. 1

 در آخر بگويد.« بيکل»به آخر آ  و هم بدو  کلمه 

 احتياط مستحب آ  است که به جاي صورت اول بگويد. آية اهلل فاضل:. 5

  ... لّبيک الّلهم لّبيک إّن احلمد اي: آية اهلل خامنه. 3

 گفته شود. «ال رشيک لک لبيک»در اين فقره اقوي اين است که جمله  اهلل سبحاني: آية 

 :در مناسک معظّم له اين دو مسئله نيز مترح شده است اي: آية اهلل خامنه. 4

  ه هرگاه کسي عمداً تلبيه را نگويد، حکم کسي را دارد که عمداً احرام بستن از ميقات را ترک کرده باشد. 
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عاعع]020[ اگر تلبيه را به قهر واجب که ذکر شه، نهانه بايه آن را ياد بگيرد يا کسي   

يعني کلماه کلماه آن شاخ  بگاياه و شخصاي کاه        1او را در وقت گفتن تلقين کنه؛

 وار احيح بگايه. خااهه احرام ببنهد دنبال او به مي

عاعع]020[ اگر نتاانه ياد بگيرد يا وقت ياد گرفتن نباشه و با تلقين هم نتاانه بگايه،   

را هم بگايه و بهتر آن اش  ، و ترجمه2تاانه بگايه احتياط آن است که به هر نحا که مي

 هم بگيرد. است که  الو  بر آن نايب

عاعع]020[ اگر لبيک گفتن را فراماش کرد يا باه واسابه نهانساتن حکام نگفات،        

اجب است برگردد به ميقات در اارت امکان و احرام ببنهد و لبيک بگاياه و اگار   و

بگايه اگر داخل حرم نشه  است، و اگار داخال حارم شاه       همان جا ،نتاانه برگردد

و اگر ممکن نيسات   3است برگردد به خار  حرم و احرام ببنهد و لبيک بگايه واجب

محرم شاد و لبيک بگايه، و اگر بعه از گذشتِن وقِت جباران، ياادش آماه     4همان جا
                                                                                                                                        

 صحيح نگويد و عذري نيز نداشته باشد، حکهم کسهي را دارد کهه عمهداً تلبيهه را       به طور ه هرگاه کسي تلبيه را

 ه باشد.ترک کرد

چنانچه وقت احرام بستن وسعت دارد ه در صورت امکا  ه بايد احهرام را تها تنگهي وقهت بهه         آية اهلل زنجاني:. 1

و اگر ياد نگرفهت بهراي گفهتن     صحيح ادا کند به طورتأخير بيندازد تا آ  را ياد بگيرد يا الاقل با تلقين تلبيه را 

 تواند تلبيه بگويد. نيز به بهترين شکلي که مياحتياط مستحب خود بنا بر  تلبيه نايب بگيرد و

 تواند بگويد. ها ممکن نيست هر مقدار که ميکدام از آن هيچاگر  :آية اهلل سبحاني 

 مراجعه شود. 532به ذيل مسئله  خويي:، تبريزي، بهجت آيات عظام. 5

 احتياط نايب هم بگيرد. بنا بر  تواند بگويد و بايد به هر نحو که مي اي: آية اهلل خامنه 

 .به ذيل مسئله قبل مراجعه شود آية اهلل سبحاني:، آية اهلل زنجاني 

تواند بگويد، اگر عرفاً صدق تلبيه کند و اگهر صهدق نکنهد بهه      کافي است به نحوي که مي آية اهلل سيستاني: 

 احتياط واجب، هم مراد  عربي و هم ترجمه آ  را بگويد و نيز نايب بگيرد.

اش را به  تواند بخواند و ترجمه اگر تلقين ممکن نشد به هر طوري که مي آية اهلل گلپايگاني:، اهلل صافي آية 

 صحيح بخواند.   به طور، که از طر  او رجائاًفارسي يا زبا  ديگر بگويد و نايب هم بگيرد 

 را بگويد و نايب نيز بگيرد. و ظاهراً همين مقدار کافي است و احتياط مستحب آ  است که ترجمه آية اهلل فاضل: 

 .اش را هم بگويد تواند بگويد و ترجمه که مي به هر نحو آية اهلل نوري: 

 گذشت. 512در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 3

 که مسئله را ياد گرفته. هما  جااز  آية اهلل سبحاني:. 4
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 1نيست احت  مل. بعيه

اگر کسي لبيک واجب را نگفت، چه به واسبه  ذري و چه باهون  اذر،     عاعع]022[

شااد و اگار آنچاه در احارام ماجاب       چيزهايي که بر محرم حرام است بر او حرام نمي

 نهارد و همچنين اگر لبيک را به ريا باول کنه. آورد، کفار  به جا شاد کفار  مي

عاعع]022[ اگر بعه از گفتن لبيک واجب در ميقات، فراماش کنه که نيت  مر  تمتع   

کرد  يا نيت حج تمتع، بنا بگذارد که نيت  مر  تمتع کرد  و  مار  او ااحيح اسات و    

گاياه، فرامااش   همچنين اگر بعه از لبيک گفتن در روز هشتم که بايه براي حج تمتع ب

کرد که لبيک را براي حج گفت يا براي  مر ، بنا بگذارد که براي حج تمتع گفته و حج 

 و احتياط مستحب در تجهيه تلبيه است. 2او احيح است

عاعع]022[ لبياک واجاب را از ميقاات تاأخير بيناهازد و اگار تاأخير         3جايز نيسات   
                                                           

 محل تأمّل است. آية اهلل بهجت:. 1

 صحت عمل خالي از اشکال نيست. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

به اين عمل  آورد و براي حج واجب به جا اگر در عمره تمتع باشد بايد احتياطاً حج تمتع نيز آية اهلل زنجاني: 

 کند. و حواشي آ  عمل 343تا  344اکتفا نکند و اگر در حج تمتع باشد متابق مسئله 

  اشکال است. اگر در عمره باشد صحت عمل مورد آية اهلل سيستاني: 

اگر بعد از اعمال حج يادش آمد حج او صحيح است. ولي اگر بعد از عمره تمتع يا عمره مفرده  آية اهلل فاضل:

 يادش آمد عمره باطل است، و در عمره تمتع اگهر فرصهت دارد و امکها  جبهرا  دارد بايهد بهه ميقهات ولهو بهه          

 ود حهج افهراد انجهام دههد، و در ايهن صهورت کفايهت از        کند و اگر امکا  جبرا  نبه  جبرا  و برگرددالحل   ادني

 کند. ميحجة االسالم 

 اگر بعد از اتمام حج يا عمره يادش بيايد، عمل او صحيح است. آية اهلل مکارم: 

طوا  عمره تمتع يا وقو   در هر دو صورت اگر داخل در عمل مترتب مثل آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

 اعاده نمايد. شود و در غير اين صورت بايد به صحت مي به عرفات شده، حکم

دهد هنگام احرام، متوجه وظيفه خود بوده بنا بگذارد که متابق وظيفه خهود   اگر احتمال مي آية اهلل زنجاني: 

 نيت کرده است، و همچنين است حکم احرام حج تمتع.

بهتر است گفهتن تلبيهه را تها رسهيد  بهه بيهداء       خواهد از راه مدينه به حج برود،  کسي که مي آية اهلل خويي:. 3

)جايي که يک ميل با ذوالحليفه به طر  مکه فاصله دارد  تأخير بيندازد و در آنجا تلبيه بگويهد و کسهي کهه از    

 رود تلبيه را پا از قدري راه رفتن بگويد. راه ديگر به حج مي
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1 مل کنه.ذکر شه،  215مسئله  بايه به دستاري که در ،انهاخت
 

عاعع]022[ واجب در لبيک بيش از يک مرتبه نيست، ولي مستحب است تکرار آن و   

ت، و تاانه و براي هفتاد مرتبه گفتن ثااب زيادي ذکر شه  اسا  مي هرچنهزياد گفتن آن 

بگاياه   2 زم نيست آنچه را در حال احرام بستن گفته است تکرار کنه، بلکه کافي است

م  »  را فقط.« َلب ْيک»يا تکرار کنه « َلب ْيکَلب ْيک َالّلها

عاعع]022[ احتياط واجب آن است که کسي که براي  مر  تمتع محرم شه، در وقتي   

و ماراد از   3شااد لبياک را تارک کناه و ديگار لبياک نگاياه        هاي مکه پيها مي که خانه

 ،4باشاه آورد، جازو مکاه    مي به جا هايي است که در زماني که  مر  هاي مکه خانه خانه

براي کسي که احرام حج بساته آن اسات کاه     5مکه بزر، شاد و احتياط واجب هرچنه

 لبيک را تا ظهر روز  رفه بيشتر نگايه.

عاعع]022[ عع   اسات و  « لناگ »کاه يکاي    6پاشيهن دو جامه احرام باراي ماردان  اعبي 
                                                           

آ   ذيهل و  514بدو  عذر بهه مسهئله   و در تأخير  و ذيل آ  512با عذر به مسئله در تأخير  آية اهلل زنجاني:. 1

 عمل کند.

 .رجابه قصد  آية اهلل مکارم:. 5

 واجب است. سبحاني، فاضل، مکارم: اي، خويي، آيات عظام تبريزي، خامنه. 3

ههاي مکهه، ديگهر     بعد از مشهاهده خانهه   براي کسي که از مواقيت محرم شده در عمره تمتع آية اهلل زنجاني: 

اسهت و در احهرام    9تکرار تلبيه، مستحب نيست و منظور از مکه در اين مسئله محدوده مکه زما  پيامبر اکرم

 حج، تکرار تلبيه تا ظهر روز عرفه مستحب است و بعد از آ  مستحب نيست.

 هاي قديمي مکه است. بلکه مراد خانه آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سيستاني:. 4

 بايد قتع نمايد. خويي، سبحاني، فاضل، مکارم: اي،خامنه آيات عظام بهجت، تبريزي،. 2

هايي که بهر تهن دارنهد ايهن دو جامهه را      احتياط الزم آ  است که زنا  نيز عالوه بر جامه و آية اهلل سبحاني:. 6

 هند.سعي را با آ  دو انجام د طوا  و وبپوشند 

ها نيز دو جامه احرام را در وقت محهرم شهد  بپوشهند و در     احتياط مستحب آ  است که ز  آية اهلل صافي: 

 طوا  و سعي نيز همراه داشته باشند.

  ها نيز دو جامه احرام را هنگام محرم شد  بپوشند. احتياط مستحب آ  است که ز  آية اهلل فاضل: 
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آن اسات کاه ايان دو     1که بايه آن را به دوش بينهازنه. و احتيااط واجاب  « ردا»ديگري 

آن  2جامه را قبل از نيت احرام و لبيک گفتن بپاشه و اگر بعه از لبياک پاشايه احتيااط   

 است که لبيک را دوبار  بگايه.

کنه که باه نحاا    که لنگ، ناف و زانا را بپاشانه و کفايت مي 3 زم نيست  عاعع]021[

 متعارف باشه، ولي مستحب است که ناف و زانا را بپاشانه.

در پاشيهن دو جامه احرام ترتياب خاااي معتبار نيسات، بلکاه باه هار          عاعع]020[

خااهه و  بپاشه مانع نهارد، فقط بايه يکي را لنگ قرار دهه به هر کيفيتي که مي 4ترتيبي
                                                                                                                                        

 :ها نيهز   پوشيد  دو جامه احرام اختصاص به مردا  ندارد و احتياط واجب آ  است که ز  آية اهلل گلپايگاني

دو جامه را بپوشند، اگرچه کند  لباس دوخته بر آنها واجب نيست و جايز است بعد از احرام دو جامهه احهرام را   

و جامهه احهرام را در   بيرو  بياورند و با هما  لباس خودشا  باشند و بهتر آ  است که در حال سعي و طهوا  د 

 برداشته باشند.

واجب است پوشيد  دو جامه در حال احرام، و محل پوشيد ، از بهاب مقدمهه قبهل از نيهت و      آية اهلل بهجت:. 1

 ت.تلبيه است و احتياط در صورت تاخير پوشيد  در اعاده نيت و تلبيه اس

مشههور، پوشهيد  آ  هنگهام    بنا بر  دپوشيد  لباس احرام، شرط صحت احرام نيست، هرچن آية اهلل زنجاني:

لبيک گفتن الزم است. و در هر حال اگر لباسي را که پوشيده شرايط لباس احرام را نداشهته باشهد بهه احهرام و     

 رساند. ساير اعمال حج، ضرري نمي

اس را و اگر پا از گفتن لبيک اين دو لب بايست قبل از نيت و تلبيه دو جامه را بپوشند مي آية اهلل سبحاني: 

 بر تن کنند احتياط آ  است که دو مرتبه لبيک بگويد.

 بايست قبل از نيت و تلبيه دو جامه را بپوشند. مي :، نوريگلپايگاني، صافي ات عظامآي 

 احتياط مستحب اعاده نيت و تلبيه است.  آية اهلل سيستاني:. 5

 احتياط مستحب است. آية اهلل فاضل: 

 .ا  تا زانو را بايد بپوشانداِزار از ن آية اهلل بهجت:. 3

 اي باشد که نا  تا زانو را بپوشاند. بايد به اندازه آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

که از شهانه تها    ردايکي به صورت لنگ باشد و از نا  تا زانو را بپوشاند و ديگري به صورت  آية اهلل سبحاني: 

 کمر را پوش  دهد.

 احتياطِ واجب، الزم است.بنا بر  گلپايگاني، مکارم:آيات عظام سيستاني، صافي،  

نا  و زانو را که آ  را اِزار  بين ماواجب است پوشيد  دو جامه احرام که يکي از آنها ستر کند  آية اهلل بهجت:. 4

 که ردا و تردّي به آ  صادق باشد. نحوي گويند و ديگري که ردا باشد آنقدر باشد که بپوشاند دو شانه را؛ به

  احتياط آ  است که پوشيد  به نحو متعار  باشد. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 
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آن اسات کاه ردا    1خااهه و احتياط مساتحب  قرار دهه به هر کيفيتي که مي ردايکي را 

 ها را بپاشانه. شانه

عاعع]020[ به يک جامه بلنه کاه   2ياط واجب آن است که در حال اختيار اکتفا نکنهاحت  

 قرار دهه، بلکه بايه دو جامه جها باشنه. ردامقهاري از آن را لنگ کنه و مقهاري را 

عاعع]020[ در پاشيهن جامه احرام احتياط واجب آن است که نيت کنه و قصاه امار     

و احتياط مستحب آن است که در کنهن جامه دوخته هم نيات و   3الهي و اوا ت او کنه

 قصه اوا ت کنه.

شرط است در اين دو جامه که نماز در آنها ااحيح باشاه، پاس کفايات       عاعع]022[
                                                                                                                                        

 کند. اگر به کيفيت متعار  باشد کفايت مي اي: آية اهلل خامنه 

 احتياط مستحب اين است که پوشيد  به نحو متعار  باشد. آية اهلل سيستاني: 

 د.ها را بپوشان بايد ردا به قدري باشد که شانه آيات عظام بهجت، تبريزي، صافي، گلپايگاني:. 1

 در مسئله قبل گذشت. آية اهلل سبحاني:

اي باشهد کهه دو شهانه و دو بهازو و مقهدار قابهل        احتياط واجب اين است که ردا به انهدازه  آية اهلل سيستاني: 

   .ي از کمر را بپوشاندتوجه

 اي که صدق ردا بکند. هگون بلکه واجب است عالوه بر آ ، قسمتي را بپوشاند؛ به آية اهلل فاضل: 

 .احتياط واجببنا بر  آية اهلل مکارم: 

 احرام صحيح است. آية اهلل بهجت:. 5

دو جامه احرام بايد از هم جدا و به صورت دوتکه جداگانه باشند پا اگر با يک پارچه بلند  آية اهلل سبحاني: 

 زانو را بپوشاند صحيح نيست. از شانه تا

 بلکه ظاهر اين است که کافي نباشد. آية اهلل سيستاني: 

 اند . در پوشيد  لباس احرام قصد قربت الزم است. )متذکر نيتِ کند  لباس مخيط نشده آية اهلل بهجت:. 3

 پوشيد  دو جامه احرام واجب تعبّدي است. :، خويياي خامنهتبريزي،  آيات عظام 

 رعايت اين احتياط، مستحب است.  زنجاني:آية اهلل 

 طبعهًا بايهد قصهد قربهت کنهد ولهي در کنهد  و در آورد          يکي از واجبات احهرام اسهت و   آية اهلل سبحاني: 

 .نيست الزم نيت دوخته لباس

 بعيد نيست اعتبار قصد قربت در پوشيد  لباس احرام. آية اهلل سيستاني: 
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که نجس باشه به نجاستي که در نماز  فا اي  و جامه 1کنه جامه حرير و غير مأکال نمي

 از آن نشه  باشه.

عاعع]022[ وااري کاه    دهه ناازک نباشاه، باه    را که لنگ قرار مياي   زم است جامه  

2نما نباشه. هم بهن رداآن است که  نما باشه و احتياط مستحب بهن
 

عاعع]022[ آن است که لباآ احرام زن، حرير خاال  نباشاه، بلکاه     3احتياط واجب  

 احتياط آن است که تا آخر احرام حرير نپاشه.

عاعع]022[ ، 4صاص باه مارد اسات   بايه محرم بپاشه مخکه ذکر شه که اي  دو جامه  

تاانه در لباآ خادش به هر نحا هست محرم شاد؛ چاه دوختاه باشاه ياا      ولي زن مي

 چنانچه گذشت. 5، ولي حرير محض نباشهنباشه

                                                           

 .در مجموع موانع نماز خواند  در لباس احتياطبنا بر  آية اهلل بهجت:. 1

 کليه چيزهايي که در لباس نمازگزار شرط شده، در لباس احرام نيز شرط است. :آية اهلل سبحاني 

 احتياط واجب در غير درندگا بنا بر  آية اهلل سيستاني: 

 ست.ا احتياط واجب فاضل، مکارم، نوري: ،آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، زنجاني، صافي. 5

 رد، مشروط بر اينکه ردا بر آ  صدق کند.ندا مانع ردا بود  نما بد  اي: آية اهلل خامنه 

و اگهر بهه    نباشهد  هاي احرام بايد به قدري ضخيم باشند که بد  از پشت آنها نمايها   جامه آية اهلل سبحاني: 

 طوا  و نماز با آ  اشکال دارد.دد، قدري نازک باشد که در حال عرق کرد  يا چسبيد  به تن، بد  نمايا  گر

  ردا در شهرط  ايهن  ولهي  نباشهد،  نمها  احتيهاط ايهن اسهت کهه ههيچ قسهمتي از إزار بهد         آية اهلل سيستاني:

 .نيست معتبر

 جامه احرام نبايد به قدري نازک باشد که حاکي از بشره باشد. آية اهلل گلپايگاني: 

در جامه حرير احرام ببندند، گرچه احتياط در ترک آ  است. و  اقوي جايز استبنا بر  اما زنا  آية اهلل بهجت:. 3

 همچنين است جواز پوشيد  آ  در جميع احوال احرام.

 بايد از حرير خالص نباشد. :، خويي، زنجاني، صافي، گلپايگانياي خامنهآيات عظام تبريزي، 

احهرام )پوشهيد  لبهاس     در سهوم از واجبهات   حکم آ   آيات عظام سبحاني، صافي، فاضل، گلپايگاني:. 4

 گذشت.

 در مسئله قبلي جواز آ  گذشت. آية اهلل بهجت:. 2

هاي عادي خود، در صورتي که  توانند در لباس زنا  مي آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سيستاني: 

   داراي شرايط ذکر شده در لباس احرام باشد، احرام ببندند.
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عاعع]022[ آن است که هر وقت در بين ا مال يا غيار آن در احااال    1احتياط واجب  

هيل نمايه و احاط مبادرت باه تبهيار باهن    تبهير يا تب ،نجس شاد 2احرام اين دو جامه

3است در حال احرام اگر نجس شاد.
 

 اگر تبهير نکنه جامه احرام يا بهن را، کفار  نهارد.  عاع]022[

عاعع]021[ لکن ظاهرًا اگار باه آن    4احتياط آن است که جامه احرام از پاست نباشه،  

 جامه گفته شاد مانع نهارد.

                                                           

محرم ه مرد باشد يا ز  ه، نجا شود بايد بدو  تأخير آ  را تتهير کنهد    هرگاه بد  يا لباس  آية اهلل زنجاني:. 1

 و اگر نامحرم نباشد آ  را درآورد. يا لباس را عوض نمايد

د عه بايد لباس را تتهير و يا عوض کند ولي اگر به خاطر نبهود  امکانهات در مسهلخ و يها بُ     آية اهلل سبحاني: 

وض يا تتهير کند مقداري طول کشيد بهه صهحت احهرام لتمهه     مسافتي که مجبور است طي کند تا جامه را ع

 زند و کفاره ندارد.زند و اگر تتهير نکرد تا زما  حلق وتقصير، به صحت ذبح و احرام ضرر نمي نمي

اگر لباس احرام در بعض حاالت احرام نجا شود، احتياط مستحبّ آ   آية اهلل گلپايگاني: ،آية اهلل صافي 

د و يا تتهير نمايد، بلکه احوط و اولي آ  است که اگر محرم بدن  نجا شود نجاسهت  است که آ  را عوض کن

 .را از آ  زايل کند

 .واجب است آية اهلل نوري:، آية اهلل مکارم 

 يا لباسي که ز ل محرم پوشيده. آية اهلل فاضل:. 5

 .اظهربنا بر  و چنانچه بد  نجا شود تتهير آ  از جهت محرم بود  واجب نيست آية اهلل بهجت:. 3

 احتياط استحبابي است. آية اهلل فاضل:، آية اهلل سبحاني

 وجوب مبادرت به تتهير بد  ثابت نيست. آية اهلل سيستاني: 

 هرچنهد پوسهت يها     توانهد در نمهاز بپوشهد،    ههايي کهه مهي    اقوي جواز احهرام اسهت در لبهاس    آية اهلل بهجت:. 4

 غير بافتني باشد.  

 احتياط، بافتني باشد و از قبيل چرم و پوست و نمد نباشد.بنا بر  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

چنانچه جامه احرام از پوست يا نايلو  و مانند آ  باشد، اگر عرفهاً بهه    آية اهلل سبحاني:، اي آية اهلل خامنه 

 يد  آ  متعار  است مانع ندارد.شود و پوش آ  جامه گفته مي

احتياط مستحب در دو جامه احرام اين است که بافتني باشد و از قبيل چهرم و پوسهت و    آية اهلل سيستاني: 

 .نمد نباشد

 اين احتياط ترک نشود. آية اهلل مکارم: 
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« نماه »بلکه اگار مثال    1احرام منسا  و بافتني باشه،  زم نيست که جامه  عاعع]020[

 مانع نهارد. 2ماليه  باشه و جامه به آن گفته شاد

عاعع]020[ افضل آن است که محرم اگر جامه احرام را  اض کرد ، وقتاي کاه وارد     

اي را کاه در آن محارم شاه  اسات بپاشاه، بلکاه        شاد براي وااف همان جامه مکه مي

3بي است.ماافا احتياط استحبا
 

عاعع]020[ اگر محرم اضبرار پيها کنه به پاشيهن قبا يا پيراهن براي ساردي هااا ياا      

، ليکن بايه قبا را پايين و با  کنه و به دوش بينهازد تاانه قبا و پيراهن بپاشه مي غير آن

و دست از آستين آن بيرون نياورد و احاط آن است که پشت و رو نيز بکناه و پياراهن   

شاد مگر به پاشيهن قباا و   و اگر اضبرار رفع نمي 4بايه به دوش بينهازد و نپاشهرا نيز 

5تاانه بپاشه. پيراهن، مي
 

                                                           

از قبيل چرم و پوسهت  احوط در دو جامه احرام اين است که بافتني باشد و  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 1

 و نمد نباشد.

 به احتياط واجب جامه احرام بافته باشد و از پوست و يا مثل نمد ماليده نباشد. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 احتياط در آ  ترک نشود. آية اهلل مکارم: 

 و پوشيد  آ  متعار  باشد. اي: آية اهلل خامنه. 5

 .اند مسئله نشده متعرض اين آية اهلل خويي:. 3

 مستحب است. آية اهلل سبحاني: 

ههاي   توانهد از لبهاس   اگر بر اثر سرما و مانند آ  ناگزير از پوشيد  جامه دوختهه باشهد مهي    اي: آية اهلل خامنه. 4

برعکا باال به پهايين يها پشهت و    معمولي مانند پيراهن استفاده کند اما نبايد آ  را بپوشد بلکه آ  را به صورت 

 روي خود بياندازد. روبه

هرگاه براي ضرورتي ناچار به پوشيد  لباس دوخته شد بايد کفاره بدهد و بنها بهر احتيهاط     آية اهلل سبحاني: 

 رو کرده بر دوش بيندازد و دست در آستين نکند. پالتو و کت را پشت و در صورت ضرورت قبا و

آستين آ  بيرو  نيهاورد و يها اينکهه آ  را     واجب اين است که پشت و رو کند و دست از آية اهلل سيستاني: 

 پايين و باال کند و بپوشد.

 احتياط استحبابي است؛ و واجب است پيراهن را نيز باال و پايين کند. آية اهلل فاضل: 

 اند. و متعرض بقيه مسئله نشده ولي بايد براي آ  کفاره بدهد آية اهلل گلپايگاني: 

  احتياط کفاره هم بدهد.بنا بر  و سيستاني:آيات عظام تبريزي، سبحاني، . 2
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عاعع]022[  زم نيست جامه احرام را هميشه در برداشته باشه، بلکه جايز است آنهاا    

را  اض کنه و براي شستن بيرون بياورد و براي حمام رفتن آنها را ِبکناه، بلکاه جاايز    

 هر دو را بيرون بياورد و لخت شاد. 1است براي حاجت

عاعع]022[ و  رداو ساه  تاانه از دو جامه احرام بيشتر بپاشه، مثل د شخ  محرم مي  

2دو سه لنگ براي حفظ از سرما يا غرض ديگر.
 

عاعع]022[ خااهاه   ماي  کاه  درحاالي يا لباآ دوخته  3اگر لباآ احرام را  مهًا نپاشه  

و احارامش   4نهرساا  محرم شاد بپاشه معصيت کرد  است، ولي به احرام او ضارر نماي  

 ح است.احيح است، و اگر از روي  ذر باشه معصيت هم نکرد  و احرامش احي

عاعع]022[ ولي احتياط واجب آن است که آن را  5گر  زدن لباآ احرام اشکال نهارد  
                                                                                                                                        

 احتياط واجب بايد يک گوسفند کفاره بدهد.بنا بر  و اي: آية اهلل خامنه 

 ولي بايد کفاره بدهد. آية اهلل زنجاني: 

 د.ولي بايد براي آ  کفاره بده آية اهلل صافي: 

 و غير حاجت. تبريزي، خويي، زنجاني، سيستاني: آيات عظام. 1

و امثال اينها جائز است و در غير اين صورت الزم است همواره دو لبهاس احهرام را بهر تهن      هلل سبحاني:آية ا

 داشته باشد.

 ليکن همه آنها بايد شرايط لباس احرام را داشته باشند. آية اهلل فاضل:، آية اهلل زنجاني. 5

 خواهد محرم شود بپوشد... مي که درحالييا لباسي را که بر محرم حرام است  آية اهلل زنجاني:. 3

اگر در حين احرام، از روي علم و عمد لباس دوخته را از تن بيرو  نياورد، صحت احهرام    اي: آية اهلل خامنه. 4

 خالي از اشکال نيست و احتياط واجب آ  است که پا از بيرو  آورد  آ  نيت و تلبيه را تکرار کند. 

 رام وجوب نفسي دارد و اگر عمداً نپوشد و لبيک گويد معصيت کرده وپوشيد  دو جامه اح آية اهلل سبحاني: 

 بايد هرچه زودتر لباس دوخته را از تن بيرو  آورد. 

 بر احتياط بايهد لبهاس را بکنهد و محهرم شهود تها قتهع بهه صهحت           بنا آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 احرام نمايد.  

 اشکال نيست.در صورت عمد خالي از  آية اهلل مکارم: 

احوط اين است که ازار )لنگ  خوي  را به گهرد  خهود    آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سيستاني:. 2

بلکه متلقا گره نزند، ولو بعض آ  را به بعض ديگر و با چيزي مانند سهنجاق نيهز آ  را بهه ههم وصهل نکنهد. و       

  سنجاق در آ  عيبي ندارد. احوط اين است که ردا نيز گره زده نشود، ولي فرو کرد  سوز  يا
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و اگر از روي جهل يا نسايان گار  زد احتيااط آن     1که لنگ قرار داد  به گردن گر  نزنه

رساانه و چيازي هام بار او نيسات و       است که فارًا باز کنه، ولي به احرامش ضرر نمي

2است. و بانخ بستن نيز جايز سنگ در جامه احرام گذاشتن
 

شرط نيست در احرام بستن پاک بادن از حهث ااغر و اکبر، پاس جاايز     عاعع]022[

و  حاائض است در حال جنابت و حيض و نفاآ محرم شاد، بلکه غسال احارام باراي    

 نفساء مستحب است.

 اگر پيراهن بپاشاه بعاه از آنکاه محارم شاه،  زم اسات کاه پياراهن را           عاعع]022[

  زم نيسات   ،و از پاايين بيارون آورد، ولاي اگار در پياراهن محارم شااد        3شکاف دهه
                                                                                                                                        

 :بر مرد محرم، گره زد  لباس احرام و بستن آ  با دکمه و ک  و سنجاق و سنگ گذاشهتن   آية اهلل زنجاني

و مانند آ  در صورت لزوم، جايز است و در غير اين صورت بايد از اين امور اجتناب کند و در هر حال، ايهن کهار   

 .زند حج، ضرر نميعمره و به احرام و 

احتياط آ  است که لباس احرام را با سنجاق قفلي به هم وصل نکند ولي در حال ضهرورت   آية اهلل سبحاني: 

 آيد مانعي ندارد. که مثالً گاهي در مشعرالحرام پي  مي

سنجاق زد  و گره زد  حوله احرام و سهنگ گذاشهتن بهين دو طهر       آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

حوله، به نحوي که حوله به صورت يقه پيراهن در آيد جايز نيسهت، و نيهز نبايهد پارچهه احهرام را چهاک داده و       

مانند پيراهن بپوشد، بلي قرار داد  سنگ کوچک، در جامه احرام براي آنکه آ  را سنگين کرده، و ردا را حفها  

 د مانعي ندارد.نماي

گره زد  لنگ به گرد  جايز نيست ولي سنجاق زد  و امثال آ  و گره زد  بعهض آ  بهه    اي: آية اهلل خامنه. 1

گره زد  آ  با سنجاق يها   ردابعض ديگر مانعي ندارد مادامي که از صدق عنوا  إزار خارج نشود. و همچنين در 

بهر آ    رداآ  با نخ به نحو متعهار  تها زمهاني کهه عنهوا        ريزه در دو طر  آ ، بستن گيره يا با گذاشتن سنگ

 صدق کند، جايز است.

اگر بدو  گِره باشد مانعي ندارد، به شرط آنکه دو طر  ردا را روي يکديگر نگذارد که مثل  آية اهلل گلپايگاني:. 5

 گريبا  شود.

 که جايز است بعضي از لباس احرام را به بعضي ديگر با سوز  و غير آ  وصل کند. چنا  آية اهلل نوري: 

شکافتن پيراهن براي اين است که بتواند پيراهن را از پايين بيرو  آورد و اگر بدو  شهکافتن   آية اهلل زنجاني:. 3

ن صورت که بعد از احهرام پيهراهن   پيراهن بتواند آ  را از پايين بيرو  آورد شکافتن پيراهن الزم نيست، و در اي

 پوشيده فرقي نيست که عالم به مسئله بوده يا از روي جهل به مسئله پيراهن پوشيده باشد.
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و از پايين بيرون آورد، و همين قهر  زم است آن را بکنه و لبااآ احارام    1شکاف دهه

 بپاشه و در هر دو اارت احرامش احيح است.

عاعع]021[ هماه واجباات   اگر فراماش کنه احرام را و به خاورش نيايه مگر بعه از اتمام   

و نتاانه جبران کنه احتياط در ببالن  مر  او است، اگرچاه ااحت آن باه ناار بعياه      

 ولي اگر ا مال حج را هم تمام کرد و يادش آمه  ملش احيح است. 2،نيست

 استفتائات احرام الستفتائات احرام

 شاام ياا    کناه: محارم ماي    قصاه ماي   واار  ايان  کسي در وقات احارام    سعاعع]020[

نيات  اياه   کاه فرمااد   مسائله   ع يا غير آن، با تاجه به اينبنهم، براي  مر  تمت مياحرام 

                                                           

 .در هر دو صورتِ نزع، مخيط بايد بدو  پوشاند  سر باشد آية اهلل بهجت:. 1

 شد.بيا   536در صورت علم و عمد، نظر معظّم له در ذيل مسئله  اي: آية اهلل خامنه 

اين متلب در صورتي است که از روي جهل به مسئله در پيراهن محرم شده باشهد و اگهر از    آية اهلل زنجاني: 

 روي علم به مسئله در پيراهن محرم شده باشد، بايد آ  را از پايين بيرو  آورد و اگر الزم شد آ  را بشکافد.

ست محرم شود بايد آ  را بشکافد و از پايين بيرو  اگر در پيراهن و مانند آنکه جلو بسته ا آية اهلل سبحاني: 

 آورد و بايد کفاره دهد هرچند مضتر بوده باشد.

 گذشت. 536در مسئله  ،در فرض عمدحکم آ   آية اهلل گلپايگاني: ،آية اهلل صافي 

 تأمّل است صحيح بود  غير حج. محل آية اهلل بهجت:. 5

 صحت عمره او خالي از اشکال نيست و بايد احتياط ترک نشود. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:

 نمايد. عمل 343تا  344 ذيلو در حج تمتع به  563 ذيلدر عمره تمتع به  آية اهلل زنجاني: 

اگر کسي احرام را فراموش کرد و تا بعد از همه واجبات عمره تمتع به خاطرش نيامد، چنانچهه   آية اهلل سبحاني: 

 شهود و  الحهل محهرم مهي     شود و اگر امکا  و يا وقت نهدارد، از ادنهي  د به ميقات رفته و محرم ميفرصت دار وقت و

الحل نيست و درک وقهو  اختيهاري عرفهه از دسهت       اگر امکا  رفتن به ادني دهد وعمره تمتع را مجدداً انجام مي

 که محرم نشده، حج او صحيح است.شود ولي اگر بعد از اعمال حج متوجه شد رود، حج او به حج إفراد بدل مي مي

 عمره او صحيح است. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

ک احهرام از  تهر  اگر است طور اش باطل است و بايد عدول به غير حج تمتع کند و همين عمره آية اهلل فاضل: 

 روي جهل باشد.

 عمره و حج او صحيح است. آية اهلل مکارم: 



 072  استفتائات احرام

 احرام  زم نيست، بلکه ممکن نيست، اين احرام چه اارت دارد؟

ـ  و احارام امار قصاهي     1قصه احارام  زم نيسات   هرچنهزنه  به احرام ضرر نميعج 

قصاه   هرچناه شاد  نيست، بلکه اگر شخ  به قصه حج يا  مر  تلبيه بگايه محرم مي

 احرام نکنه.  

عاعع]020[ دانست کاه  اادت ماهاناه او د      زني قبل از احرام براي  مر  تمتع، مي س

تاانه انجام دهه، مع ذلک، نيات   روز است و قبل از احرام حج، ا مال  مر  تمتع را نمي

 ه؟گردانهن نيت احرام  مر  تمتع به حج ِافراد، بايه چه کن مر  تمتع کرد، آيا در بر

ـ   و اشکال ناهارد، بلاي اگار باا التفاات باه اينکاه         2نيت را به حج افراد برگردانهعج 

                                                           

الزم است و تفصهيل ايهن مسهئله در ذيهل بحهث نيهت در        ، گلپايگاني، مکارم:يصافآيات عظام بهجت، . 1

 واجبات احرام گذشت.

شود  همين که به قصد عمره و يا حج تمتع تلبيه واجب را گفت، محرم مي آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 و قصد احرام، همين است.

ج يا عمره کند و الزم است که احرام را به ايهن قصهد   قصد احرام به اين است که قصد احرام ح آية اهلل نوري: 

 انجام دهد.

 گذشت. 551در مسئله  آيات عظام. نظر 5

 آورد.  مي به جا کند و حج اِفراد در صورتي که قصدش انجام وظيفه بوده کفايت مي آية اهلل بهجت: 

که ظاهر سؤال است ولي اگر بعد از  اين در صورتي است که در حال احرام حائض باشد چنا  آية اهلل تبريزى: 

آورد و بهين   بهه جها   آورد و بعد از فراغت، عمهره مفهرده   به جا احرام حائض شد مخير است بين اينکه حج افراد

صير نموده و بهراي حهج   آورد به اين ترتيب که سعي و تق به جا اينکه اعمال عمره تمتع را بدو  طوا  و نمازش

 احرام بسته به عرفات و منا برود و پا از فراز از اعمال منا قضاي طوا  عمره و نماز آ  را قبهل از طهوا  حهج   

 آورد. به جا

اش عمره تمتع است، احهرام  احهرام    اگر به قصد انجام وظيفه، محرم شده و خيال کرده وظيفه آية اهلل زنجاني: 

 رفتار نمايد. 512مسئله  ذيلغير اين صورت احرام  باطل است و بايد متابق  حج افراد خواهد بود؛ و در

اگر در حال احرام تا آخرين زما  ممکن براي اتيا  اعمال عمره تمتهع حهائض بهوده، فتهواي      آية اهلل خويي: 

د قهرار  عنهوا  حهج افهرا   ه تواند آ  را به  ايشا  در دست نيست که آيا احرام  براي عمره تمتع باطل است يا مي

دهد، گرچه در استفتائات حکم به بتال  احرام براي حج افراد شده، اگر ز  در وقت احرام حائض بهود و گمها    

  شود و بعداً کشف خال  شد. کرد تا آخر وقت پاک نمي مي
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تاانه  مر  تمتع را انجام دهه و اگر انجام دهه احيح نيست به نيات  مار  تمتاع     نمي

 ال است.محرم شاد، احت اين احرام، بلکه حصاِل جّه به آن، محل اشک

عاعع]020[ بنهناه و   اله به  ناان لنگ به کمر ماي مردها معماً  براي احرام، يک ح س

انهازنه، ولي بعضي افراد براي اينکاه ماقاع وزش بااد و ياا      ها مي يکي هم بر روي شانه

ساار شهن ماشين  ارت آنها ظاهر نشاد اضافه بر آن دو حاله، يک متر چلاار نهوخته 

ه قارار  نحاي که دو ورف پارچه از جلا و  قب زيار حالا   دهنه به از وسط پا  بار مي

 گيرد، آيا اين  مل احيح است يا اشکال دارد؟ مي

1اشکال نهارد.عج ـ
 

عاعع]022[   شاد براي کسي که قاادر بار تلبياه گفاتن نيسات ناياب گرفات        آيا مي س

 ؟يا خير

ـ  َاْخَرآ ) ل( بايه با انگشت به تلبيه اشار  کنه و زبانش را هم حرکات دهاه، و   عج 

2نايب گرفتن کافي نيست.
 

 کسي که در گذشته حج واجبش را انجام داد  و بنا دارد حاج مساتحبي   سعاعع]022[
                                                                                                                                        

 :کنهد و در صهورت التفهات اگهر بهه نيهت        و اگر قصدش انجام وظيفه بوده باشد، کفايت مي آية اهلل سبحاني

 کند اشکال ندارد. حج افرادعدول، قصد 

 گونه کارهاست. ولي بهتر اجتناب از اين آية اهلل مکارم: ،آية اهلل سبحاني. 1

شخص گنگ و الل با انگشت خود همراه با نيت قلبي به تلبيهه اشهاره نمهوده و زبها  خهود را       آية اهلل بهجت:. 5

 حرکت دهد و اگر ممکن نباشد که اين کار را خودش انجام دهد نايب بگيرد که به جاي او تلبيه بگويد.  

 بهتر است نايب هم بگيرد. آيات عظام تبريزي، خويي، فاضل، مکارم: 

گويند حرکت دهد و با انگشهت  مي« لبيک» که کساني زاد زبا  خود را مانند ل و کر مادرال آية اهلل سبحاني: 

 اي که گفته شد عمل کند.اي زبا  او بند آمده باشد با اختار در قلب به شيوه اشاره کند و اگر براي عارضه

تواند تلفها   ه مقداري که ميداند، ب اي الل شده است و الفاز تلبيه را مي اگر در اثر عارضه آية اهلل سيستاني: 

کند و اگر نتواند زبا  و لب را به آ  حرکت دهد و همراه با آ  در قلب اختار نمايهد و بها انگشهت بهه آ  اشهاره      

کنند حرکت دهد و با  تلفا مي که کساني کند و اگر الل و کر مادرزاد است و مانند آ ، پا زبا  و لب را مانند 

  انگشت اشاره کند.

 صحيح بگويد. به طورکه از طر  او  رجائاًنايب هم بگيرد  آية اهلل گلپايگاني:، صافي آية اهلل 
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احارام  »گاياه   آورد، ولي از روي ناآگاهي و يا فراماشي در نيت ِاحرام  مر  ماي  به جا

، آياا آوردن و در نيات   «الاي اهلل  قربةة بناهم   ا سالم مي حجة مر  تمتع از حج تمتع از 

 است، اشکال دارد يا خير؟ حج مستحبي که درحاليا سالم،  داشتن 

ـ   که وظيفه اي  ، مگر آنکه اشتبا  لفاي باشه و قصهش اين باد   مر 1اشکال داردعج 

 گذاشته باشه. االلسام حجةاو است انجام دهه و اسمش را 

شااد و تلبياه    اگر کسي بهانه در اارت احيح نگفتن تلبيه، محرم نمي سعاعع]022[

 است يا نه؟ دهه، آيا ا مالش احيح را غلط بگايه و ا مال حج را انجام

ـ  چنانچه از روي  مه باد  احيح نيست و اگر  مهي نباد  و از روي فراماشي عج 

2باد ، در فرض مرقام بعيه نيست احت  مل.مسئله  يا نهانستن
 

اگر کسي تلبيه را غلط بگايه و بعه از وقاافين و قبال از اتماام ا ماال      سعاعع]022[

م نشه  است، آيا وظيفه او نسبت به ساير ا مال، و همچنين حج فهميه که احيحًا محر

                                                           

 مانعي ندارد.  تبريزي، خويي، زنجاني، سيستاني: آيات عظام. 1

 .اشکال دارد نيت عمدي آية اهلل سبحاني: 

 مراجعه شود. 534به مسئله  آية اهلل بهجت:. 5

اگر در احرام عمره بوده، صهحت عمهل او خهالي از اشهکال نيسهت و بايهد        آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 احتياط کند.

و در حج  563مسئله  ذيل متابقگويد در عمره تمتع  کرده تلبيه را صحيح مي اگر خيال مي آية اهلل زنجاني: 

 عمل کند. 343تا  344تمتع به حواشي مسئله 

و محرم شود و اعمال عمهره را انجهام دههد، چنانچهه از روي      اگر کسي تلبيه را غلط بگويد آية اهلل سبحاني: 

 عمد باشد عمره او باطل است و در صورت فراموشي يا ندانستن مسئله احتياطاً عمره را دوباره انجام دههد و اگهر  

متوجه شود آ  را صحيح بگويد و چنانچه در پايا  عمل ملتفهت شهود بعيهد     در احرام حج است چنانچه در اثنا

 عمل او صحيح باشد. نيست که

اگر به مقدار تمکن تلبيه را گفته است و غلط بود  آ  به حدي نبهوده اسهت کهه صهدق      آية اهلل سيستاني: 

احتيهاط واجهب عمهل باطهل     بنا بهر   تلبيه نکند، چيزي بر او نيست. در غير اين صورت، اگر در احرام عمره باشد

 است و اگر در احرام حج باشد صحيح است.

دانسته تلبيهه   با توجه به اينکه عالم به حکم بوده، اگر نسبت به موضوع جاهل بوده؛ يعني نمي فاضل:آية اهلل  

 گذشت. 534گويد، حکم ترک احرام از روي جهل و سهو را دارد که حکم آ  در مسئله  را غلط مي
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  مر  قبلي او چگانه است؟

ـ   با فرض اينکه بعه از وقت جبران متاجه شه  بعيه نيست ااحت  مال، لکان    عج 

1احاط  هم اکتفا به اين حج است و اين احتياط ترک نشاد.
 

م  َلب يک، َلب يک »ترجمه تلبيه  سعاع]022[  چيست؟« ال رَشيک َلک َلب يکلب يک، الّلها

ـ  کنم د ات تا را، خاهايا  اجابات    اجابت مي» 2ترجمه جمله مذکار چنين است:عج 

کنم د ات تاا را، شاريکي نيسات مار تاا را، اجابات        کنم د ات تا را، اجابت مي مي

کنه در ماااردي کاه    را هم نگايه کفايت مي« د ات»و اگر کلمه «. را کنم د ات تا مي

 را بگايه. بايه ترجمه

عاعع]022[ لباآ احرامي که معلام نيست از درآمه منبر است يا وجاهات شار يه،   س

 آيا  زم است خمس آن را بههه؟

3احتياط مبلاب است. هرچنهبا فرض شک،  زم نيست، عج ـ
 

                                                           

 مراجعه شود. 534به مسئله  آية اهلل بهجت:. 1

 عمل خالي از اشکال نيست و بايد احتياط نمايد.صحت  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 حکم مسئله قبل را دارد. آية اهلل زنجاني: 

 اين احتياط استحبابي است. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل فاضل 

اي نيسهت کهه صهدق     اگر تلبيه را به مقدار تمکن ادا کرده است و غلط بود  آ  به اندازه آية اهلل سيستاني: 

احتيهاط  بنها بهر    تلبيه نکند، عمل صحيح است. در غير اين صورت، اگر تلبيه عمره را غلط گفته اسهت عمهل او  

 تلبيه بگويد و عمل  صحيح است. هما  جاباطل است و اگر تلبيه احرام حج باشد 

کهنم،   کنم دعوت تو را، خدايا! با کمال ميل و شهوق اجابهت مهي    با کمال ميل و شوق اجابت مي  نوري:آية اهلل. 5

کهنم،   کنم دعوت تو را با کمال ميل و شوق، شريکي نيست مر تو را، با کمال ميل و شوق اجابهت مهي   اجابت مي

 کنم تو را. اجابت مي

 گيرد. سنه، خما تعلّق ميدر هر دو مورد به زايد از مؤونه  آية اهلل بهجت:. 3

 اگر سال بر آ  گذشته باشد، الزم است خما آ  را بدهد. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

خواههد   اما اگر با مقداري تفحص وضع آ  پولي که با آ  لباس احرامي را خريده و يها مهي   آية اهلل سبحاني: 

 بايد تفحص کند. شود ميبخرد مشخص 

  احتياط واجب بايد با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه کند.بنا بر  آية اهلل سيستاني: 



 079  مستحبات احرام

کنه و خادش فرامااش کارد     کسي که به ديگران تلقين نيت و تلبيه مي سعاعع]011[

 اش چيست؟ است که نيت نمايه، وظيفه

ـ  اگر به قصه انجام  مر  يا حج تلبيه نگفته، محرم نشه  است و بايه در ااارت  عج 

1امکان به ميقات برگردد و اگر ممکن نيست به خار  حرم برود و مجهدًا محرم شاد.
 

 آيا لباآ احرام منحصر در دو جامه است و بيشتر نبايه باشه؟ سعاع]010[

 زيادتر مانع نهارد. مقهار واجب آن دو جامه است وعج ـ

 مستحبات احرام مستحبات احرام

2مستحبات احرام چنه چيز است:  عاع]010[
 

آنکه قباًل بهن خاد را پاکيز  نماد  و ناخن و شارب خاد را بگيارد و مااي زيار     .1

 بغل و  انه را با نار  ازاله نمايه.

مفارد    و شخصاي کاه قاااه  مار      قعه  ذيکسي که قصه حج دارد از اول ما   .2

3ها کنه.است پيش از يک ما  ماي سر و ريش را ر
 

و  حاائض و ايان غسال از زن    4آنکه پيش از احرام در ميقات غسل احرام بنمايه .6

                                                                                                                                        

 :و اين در صورتي است که وجوهات شرعيه را به عنوا  شهريه گرفته باشند، اما اگر بهه عنهوا     آية اهلل فاضل

 اند و سال بر آ  گذشته است بايد خما آ  را بدهند. استحقاق يا خدمات ديني گرفته

 گذشت. 512در ذيل مسئله  عظامآيات  . نظر1

، پا بايد است و مکروهاتي که اينجا ذکر شده مبتني بر قاعده تسامح مستحباتاي از  پاره آية اهلل سيستاني:. 5

 رعايت آنها به قصد رجا باشد نه ورود.

 آورد. مي به جا اين امور و امور مربوط به ترک مکروهات را به قصد رجا آية اهلل مکارم: 

 اند و اين قول گرچه ضعيف است احوط است. و بعضي از فقها به وجوب آ  قائل شده اهلل مکارم:آية . 3

مستحب است که پي  از مُحرم شد  در ميقات و يا پي  از رسيد  بهه ميقهات مهثالً در     اي: آية اهلل خامنه. 4

 مدينه غسل کند و احوط آ  است که اين غسل را ترک نکند.

خواهد محرم شود، بهراي احهرام، غسهل نمايهد و      بر احتياط مستحب موکد، کسي که مي بنا آية اهلل زنجاني: 

 وشيد  پيراهن الف  پ :کند انجام آ  قبل از ميقات نيز صحيح است، چهار چيز غسل احرام را باطل مي
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نفساء نيز احيح است و تقهيم اين غسل به خصاص در اارتي کاه خااف آن باشاه    

يافات  که در ميقات آب يافت نشاد جايز است و در اارت تقهيم، اگر در ميقات آب 

شه مستحب است غسل را ا اد  نمايه و بعه از اين غسل، اگر مکلف لباساي را پاشايه   

باز هم ا اد  مستحب است و اگر مکلف در  1يا چيزي را خارد که بر محرم حرام است

کنه و همچنين اگر غسل در شاب   روز غسل نماد از غسل تا آخر شب آينه  کفايت مي

ولي اگر بعه از غسل و پيش از احرام به حهث ااغر نماد تا آخر روز آينه  کافي است 

 2.محهث شه غسل را ا اد  نمايه

3آنکه دو جامه احرام از پنبه باشه. .4
 

آنکه احرام را به ترتيب ذيل ببنهد، در اارت تمکان بعاه از فريضاه ظهار و در      .5

و در اارت  هم تمکن از آن، بعه از شش ياا   4اارت  هم تمکن بعه از فريضه ديگر

                                                                                                                                        

  اگهر    جخورد  غذاي معتر؛ ب و به سربستن دستمال و روسري و مقنعه براي مردا  و زد  نقاب براي بانوا ؛

فاصله انهداختن   د شود؛  در ميقات يا حوالي آ  غسل کرده چنانچه قبل از تلبيه گفتن بخوابد غسل او باطل مي

 کند. به مقدار يک روز... و ساير مبتالت وضو و غسل، غسل احرام را باطل نمي

 و کسي که به خاطر عذر تمکن از غسل ندارد، رجائاً بدل از غسل تيمم نمايد. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

پوشيد  لباسي که بر محرم حرام است يا خورد  چيزي که بر محرم حرام است و استعمال  آية اهلل سبحاني:. 1

 ها و خوابيد . طيب و روپوش زد  براي خانم

تأمّل است و اظهر در نوم، عدم انتقاض است، و آنکه اعهاده،   در انتقاض غسل سابق به غير نوم، آية اهلل بهجت:. 5

 شبيه به مستحب در مستحب است.  

 سفيد و از پنبه باشد. آية اهلل سبحاني:. 3

و بهتر آ  است که در پارچه سفيد محهرم شهود و نيهت احهرام و نيهت       آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 دوخته را نيز بر زبا  آورد. پوشيد  جامه احرام بلکه نيت کند  لباس

 در صورت عدم تمکن از فريضه ادا، بعد از فريضه قضا محرم شود. :ية اهلل فاضلٱ، آية اهلل بهجت. 4

مستحب است که بعد از نماز ظهر، يا بعد از هر نماز واجب ديگر و يا بعد از دو رکعت نمهاز   اي: آية اهلل خامنه 

شه  رکعهت نمهاز مسهتحب اسهت و      ] پهي  از احهرام  [مستحبي محرم شود و در برخي احاديث آمده است که 

 فضيلت بيشتري دارد.

يها مسهتحب ه نيهت کهرده تلبيهه        احتياط مستحب موکد بعد از خواند  نماز ه واجب بنا بر  آية اهلل زنجاني: 

 بگويد؛ ولي خواند  نماز از ز  در حال حيض و نفاس، مشروع نيست.
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دو رکعت نماز نافله، در رکعت اول پس از حمه سار  تاحيه و در رکعات دوم ساار    

 باه جاا   جحه را بخاانه و شش رکعت افضل است و بعه از نماز حمه و ثنااي الهاي را  

 بگايه: گا  آنآورد و بر پيغمبر و آل او الاات بفرسته، 

 ن  اْسَتجاَب »
َعَلن ج ِم  م  إِّن  أْسَألاک أْن ََتْ و،  ألّلها ِّن  َ ْبالدا

َبَع أْمَرو، َفا  و، َو ات  َلک، َو آَمَن ب َوْ د 

ذا إاّل َو يف َقْبَضت ک، ال ااْوقج إاّل  ، َو ال آخا ََ ، َفأْسالألاک أْن  ما َوقي الج  ، َوَقالْد َذکالْرَل احْلَ ََ  ما أْ َطْيال

َع يل  َ َلْيه  َ ح  َنب ي ک َصَلواتاک َ َلْيه  َوآل  کتاب   َتْعز 
ن ة  َين ج َ حک، َو سا َقو  َم يل   ه، َوتا الل  َّ ، َو تا َا ْف ما َضالعا

ْس   .  َمناسکج يف يا ََ ََ َوکَتْبال ْي ََ َو َسم  ََ َو اْرَتَضْي ي
و اّلذي َرض  ْن َوْفد  َمنْک َو  اف َية، َو اْجَعْلن ج م 

الاَء َمْرضالات ک. أ َا مالايل  اْبتَ  ة َبعيالَد ، َو أْنَفْقال ق  ْن شا َا م  م  إِّن  َخَرْج ت الج َو ألّلها ْم يل  َحج  الم  َفالَتم  لّلها

م  إِّّن اارْيدا ال . ألّلها ْمَرِت  ْمَر   إىَل  تمتع ا ج  َ ح ب اْلعا ،  احْلَ  َنب ي الک َصالَلواتاک َ َلْياله  َو آل اله 
ن ة  کتاب ک، َو سا

و ال ذي َقد   َتن ج َبَقَدر  ّْ ن ج َحْيثا َحَب نَج، َفَخل  ّا ب  ٌض حَيْ م  إْن ََلْ َتکالْن ْرَل َ َل  َفا ْن َ َرَض يل   ار  . ألّلها

الَن الن ّالاء  َو  ّج َو َ َصالب ج م  ج َو ُما ظام  ج َو    ج َو َدم  ي َو حَلم  ي َو َبََش  ْمَرً ، أْحَرَع َلک َشْعر  ًة َفعا َحج 

َ ج ب ذل ک َوْجَهک َو الد   ، أْبَت َر َ اَر اْل الث ياب  َو الط ْيب   «.خ 

 هنگام پاشيهن دو جامه احرام بگايه: .3

ال» ، َو أْنَته   َريب 
، َو أْ بادا ف ْيه 

 َ ْوَرِت، َو ااَؤد ي ف ْيه  َفْرِض 
ي َرَزَقن ج َما ااواري ب ه  ْمدا هلل    ال ذ  ج ف ْياله  َاحْلَ

الها َفأ الانَ  إىل الج، َو أرْدتا
ن  ََ ها َفَبل  ي َقَصْدتا

ْمدا هلل    ال ذ  ، َاحْلَ ، َو َوْجَهالها ما أَمَرِّن  الج َو ََلْ َيْقَطالْع يب 
ن ج َو َقب َلن 

ي َو َمةذ ي َو َمةذ ي َو َرجائج َو َمنْجالاَي َو  ي َو َظْهر  ْرز  ج َو ح  ْصن ج َو کْهف  َو ح  ج َفها
َمن  ل  َّ أَرْدلا َف

ِت  َو َرخائ ج د  ِت  يف ش  د  ي َو  ا ْخر   «.ذا

 صااًا در ماارد آينه :ها را در حال احرام تکرار کنه؛ خ آنکه تلبيه .7

 وقت برخاستن از خااب. (الف

 بعه از هر نماز واجب و مستحب. (ب

 وقت رسيهن به ساار . ( 

 هنگام با  رفتن از تّل يا سرازير شهن از آن. (د
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 شهن يا پياد  شهن. روقت ساا (  ه

 آخر شب. (و

 اوقات سحر. (ز

 ها را بگاينه. نيز اين تلبيه 1و نفساء حائضزن 

هاي مکاه را   ، تلبيه گفتن او در  مر  مستمر خااهه باد تا آنکه خانهتمتع  مو شخ

2ببينه و اما تلبيه حج تا ظهر روز  رفه مستمر است.
 

 مکروهات احرام

 مکروهات احرام چنه چيز است:  عاع]010[

 ، و افضل احرام در جامه سفيه است.3احرام در جامه سيا  .1

 و بالش زرد رنگ. 4خاابيهن محرم بر رخت .2

احرام بستن در جامه چرکين و اگر جامه در حال احرام چرک شاد بهتر آن است  .6

 که مکلف مادامي که در حال احرام است آن را نشايه.

5احرام بستن در جامه را  را . .4
 

6پيش از احرام، در اارتي که اثر آن تا حال احرام باقي بمانه. استعمال حنا .5
 

                                                           

 ... و جنب.:آية اهلل فاضل، آية اهلل بهجت. 1

 و همچنين بر مردا  مستحب است تلبيه را بلند بگويند. آية اهلل بهجت:. 5

 .بلکه احوط ترک آ  است آية اهلل سيستاني:، آية اهلل تبريزى. 3

بلکه اولي ترک پوشيد  هر پارچه رنگ شده است مگر رنگ سبز که در  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 بعضي روايات معتبره استثنا شده است.

 بر بال  سياه رنگ. آية اهلل بهجت:. 4

 .آ  مانند و دار احرام بستن در جامه نقشه آية اهلل سيستاني:. 2

 ز استعمال حنا است قبل از احرام، هرگاه اثر آ  باقي بماند تا حال احرام.  اظهر جوا آية اهلل بهجت:. 6

بستن حنا و رنگ کرد  موها قبل از احرام به رنگي که براي زنا  آراي  به حساب بيايهد و   آية اهلل سبحاني: 

احتيهاط   باشد مکهروه نيسهت و   رنگ آ  تا وقت احرام باقي بماند ولي رنگي که متابق رنگ طبيعي موي ز  مي

  آ  است که در حال احرام از آ  رنگ نيز استفاده نکند.
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1حمام رفتن، و اولي آن است که محرم بهن خاد را با کيسه و مثل آن نسايه. .3
 

 2لبيک گفتن محرم در جااب کسي که او را اها نمايه. .7

 مرحّرمات احرام مُحرّمات احرام

3شکار احرايي که وحشي باشه، مگر در اارتي که ترآ داشته باشه از آزار آن.اولعاع
 

خاردن گاشت شکار بر محرم حرام است؛ چه خادش شکار کنه يا غيار    عاعع]012[

4خادش، چه مرحرم شکار کنه يا غير مرحرم.
 

نشان دادن شکار به شکارچي حرام است و همين وار ا انات او باه هار      عاعع]012[

 نحاي حرام است.

عاعع]012[ باه  بر مشهار و  اگر مرحرمي ايه را ذبح کنه در حکم ميته خااهه باد بنا  

                                                                                                                                        

 با قصد زينت خال  احتياط است. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 هاي امروز نيست. اگر قصد زينت داشته باشد اشکال دارد و فرقي ميا  حنا و رنگ آية اهلل مکارم: 

 ولي بلکه احوط آ  اسهت کهه محهرم بهد  خهود را بها کيسهه و مثهل         ا آية اهلل سيستاني:، آية اهلل تبريزى. 1

 آ  نسايد.

 رفتن به حمام و شستن بد  با کيسه و مانند آ  نيز در حال احرام مکروه است.  اي: آية اهلل خامنه 

 هاي عمومي که شرايط خاصي داشته باشد.رفتن به حمام آية اهلل سبحاني: 

 کراهت حمام رفتن ثابت نيست ولي بد  خود را با کيسه و مثل آ  نمالد. آية اهلل مکارم: 

 بلکه احوط ترک آ  است. آية اهلل سيستاني:، آية اهلل تبريزى. 5

شهود و همچنهين    و همچنين ساييد  صورت، چنانچه نداند موجهب بيهرو  آمهد  خهو  مهي      آية اهلل فاضل: 

 کشتي گرفتن.

کنهد کهه    حيواني که در اصل وحشي باشد، هرچند بالعرض اهلي شده باشد و فرقهي نمهي   آية اهلل سيستاني:. 3

 گوشت و عالوه بر شکار کهرد ، کشهتن و مجهروح سهاختن بلکهه هرگونهه ايهذاي آ          گوشت باشد يا حرام حالل

 حرام است.

ت ولي اگر با تيهر يها   اگر محرمي شکار را سر ببرد بر محرم و غير محرم خورد  آ  حرام اس آية اهلل سبحاني:. 4

 باشد. نميهاي شکاري در غير حرم شکار کند خورد  آ  بر محرم حرام است ولي بر غير محرم حرام  سگ

 حتي اگر غير محرم آ  را در غير حرم شکار کرده باشد. آية اهلل سيستاني: 

 خواه قبل از احرام خودش شکار کرده باشد يا نه. آية اهلل مکارم: 
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1احتياط واجب هم دربار  مرحرم و هم مرِحل.
 

شکار دريايي مانع نهارد و آن حيااني است که تخم و جاجاه، هار دو را     عاعع]012[

2در دريا کنه.
 

عاعع]012[ ذبح و خاردن حياانات اهلي، مثل مرغ خانگي و گاو و گاسافنه و شاتر     

 مانع نهارد.

نياز در حکام شاکار     باشانه و ملاخ   جزو شکار ااحرايي ماي   3،پرنهگان  عاعع]012[

4احرايي است.
 

                                                           

 حرام است. محلصيدي را که محرم ذبح کرده بر محرم و  آية اهلل خويي:، يزىآية اهلل تبر. 1

 به ذيل مسئله قبلي مراجعه شود. آية اهلل سبحاني: 

احتيهاط  بنها بهر    اگر محرم در بيرو  حرم صيد را با شکار کرد  يا پا از آ  کشته باشد، آية اهلل سيستاني:

ين حرام است بر مُحل صيدي کهه آ  را محهل يها محهرم در     خورد  آ  گوشت بر مُحلّ نيز حرام است و همچن

 حرم شکار يا ذبح کرده باشد.

اگر محرم صيدي را شکار کند و يا آ  را ذبح کند ميته خواهد بود، پا  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 .بر محرم و غير محرم حرام است خورد  آ ، بلکه نماز خواند  در پوست آ  نيز جايز نيست

اگر محرمي صيد را ذبح کند، از نظر خورد  در حکم ميته خواهد بهود، در صهورتي کهه ذبهح      آية اهلل فاضل: 

هاي چهارگانه، به دست محرم باشد اما چنانچه با پرتاب تير صيد کرده باشد، به احتياط واجهب   يعني بريد  رگ

 مُحل. در حکم ميته است. بدو  فرق بين آنکه محرم از آ  استفاده نمايد يا

 حيوا  دريايي آ  است که فقط در آب زندگي کند. آيات عظام تبريزي، سيستاني، گلپايگاني:. 5

 و در آ  هم زندگي کند. آية اهلل نوري:، آية اهلل زنجاني 

کند بنابراين پرندگا  دريايي که گاهي در مقصود از آ  حيواني است که زير آب زندگي مي آية اهلل سبحاني: 

 آيند. کنند از گروه حيوانات دريايي به شمار نميدر خشکي زندگي ميآب و گاهي 

 زندگي او در دريا باشد به نظر عر . آية اهلل فاضل: 

 احتياط واجب.بنا بر  و زندگي در دريا کند آية اهلل مکارم: 

 پرندگا  وحشي. آية اهلل سبحاني:. 3

مکها  پها   اال  خ بگذارد و در راه رفتن مواظب باشد حتيمحرم نبايد به قصد کشتن پا روي مل آية اهلل سبحاني:. 4

ي زياد بود  ملخ در ستح شهر  اين کار موجب اختالل در حرکهت شهود   روي آنها نگذارد مگر اينکه )به واسته

انگهاري نمهود بهراي کشهتن بهه تعهداد       مبهاالتي و سههل   و حرجي گردد، در اين صورت کفاره ندارد ولي اگر بهي 

 ي آرد گندم و اگر زياد بود يک گوسفند کفاره بدهد.انگشتا  دست مقدار
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عاعع]001[  را نکشاه، اگار قصاه اذيات او را     ر احتيااط واجاب آن اسات کاه زنباا       

1نهاشته باشه.
 

2خادش مالک آن باشه. اگرچهنگا  داشتن ايه حرام است،   عاع]000[
 

واجاب   اناه،  در نياورد  يا پار او را چياه   « پر» که نزد اوستاي  اگر پرنه   عاعع]000[

 4آن را حفظ کنه تا پر درآورد و آن را رها کنه، بلکه بعيه نيست که واجب باشاه  3است

 حفظ بچه ايه را؛ مثل آها بر ، تا بزر، شاد و رها کنه آن را.

5هر شکاري که حرام است، جاجه و تخم آن نيز حرام است.  عاع]000[
 

                                                           

 در اين صورت نبايد بکشد. آية اهلل زنجاني:، آية اهلل بهجت. 1

کشتن عمدي زنبور مقداري طعام کفاره دارد و در صورتي کهه کشهتن بهه     آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 جهت دفع اذيت باشد کفاره ندارد.

 ي که احتمال دارد به انسا  آسيب برساند اشکال ندارد و در غير ايهن صهورت  بورکشتن زن آية اهلل سبحاني:

حرام است و در هر حال )چه قصد اذيت داشته يا نداشته  کفاره دارد و کفهاره آ  داد  مقهداري آرد گنهدم بهه     

هها   جيرجيرکها و  ؛ ولي کشتن حيواناتي مانند مار و مورچه و موش و رتيل و عنکبوت و انواع سوسکفقير است

شهود نبايهد آنهها را     شود. ليکن اگر محرم از ناحيهه آنهها اذيتهي نمهي     و امثال اينها از محرمات احرام حساب نمي

 بکشد و يا به آنها اذيت برساند و چنانچه اين کار را انجام داد استغفار کند.

 خواهد آمد. 313نظر ايشا  در مسئله  آية اهلل سيستاني: 

 اند. متعرض حکم مسئله نشده اهلل گلپايگاني: آية، آية اهلل صافي 

 زنبور عسل باشد يا زنبورهاي ديگر. آية اهلل فاضل: 

چه خودش آ  را شکار کرده باشد، پهي  از احهرام يها بعهد از آ ، و چهه       آية اهلل سيستاني:، آية اهلل سبحاني. 5

 .ديگري شکار کرده باشد و چه شکار در حرم صورت گرفته باشد، چه در بيرو  آ ، اگر با خود همراه داشته باشد

رود  مهي  اگر صيد را با خود آورده باشد وقتي محرم شد از ملک او بيرو  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 و بايد آ  را رها کند.

 اگر قبل از احرام با خود آورده باشد بايد آ  را رها کند و با خود نگاه ندارد. آية اهلل فاضل: 

 در موردي که دليل خاص نباشد واجب نيست. آية اهلل بهجت:. 3

 اند. متعرض اين مسئله نشده آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل خويي 

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم:، تبريزىآية اهلل . 4

بعيد نيست حرمت برداشتن، شکستن و خورد ل تخم آنها بر محهرم، و بهه احتيهاط واجهب      آية اهلل سيستاني:. 2

 نبايد ديگري را در اين امر کمک کند.
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چنهان نيسات، از بياان   بهان که در شکار احکام بسياري است و چان محِل حاجِت 

1آنها خادداري شه.
 

عاعع بلکاه   3و نگا  به شاهات،  2جماع کردن با زن، و باسيهن و دست بازي کردندو 

4ي بردن.تمتعهر نحا لذت و 
 

اگر کسي در احرام  مر  تمتع از روي  لم و  مه، با زن، چاه در ُقبرال و     عاعع]002[

ولايکن ماجاب کفاار      5باوال نشااد  اش  ظاهرًا  مر  ،چه در دربر و يا با مرد جماع کنه

                                                           

 :رام است به جهز گونه که شکار حيوانات صحرايي حرام است، کشتن همه حيوانات ح هما  آية اهلل سيستاني:. 1

آنچهه   ج مرغي که قادر بر پرواز نيست مانند مهرز خهانگي.   ب  حيوانات اهلي هرچند وحشي شده باشند.  الف 

ترسد يا قصد جا  او را داشته باشد از درندگا  و مارها و غير آنها پا کشهتن اينهها    که مُحرلم از آ  بر خود مي

مار بد و عقرب و موش و همچنهين      هرا  حرم را اذيت کنند. پرندگا  شکاري اگر کبوت د بر محرم جايز است. 

 تيراندازي و سنگ انداختن به کالز و الشخور جايز است.

 و همچنين بلند کرد  يا در آغوش گرفتن با شهوت. آية اهلل سيستاني:. 5

زم است از آ  در صورتي که نگاه کرد  به همسر از روي شهوت موجب خروج منا شود، ال آية اهلل سيستاني:. 3

 کند. پرهيز کند و احتياط مستحب آ  است که اگر موجب خروج منا هم نشود پرهيز

تواند به غير از جماع و بوسيد  و لما و نگاه به شهوت و مالعبهه، از   محرم مي آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 4

 با او  گرچه احوط ترک استمتاع است متلقاً. بر اظهر )مانند التذاذ از صدا و يا سخن گفتن عيال خود لذت برد بنا

جماع کرد با ز  و بوسيد  او از روي شهوت و مالمسه او در صورتي کهه بها قصهد لهذت يها       آية اهلل زنجاني: 

خروج منا همراه باشد و همچنين نگاه کرد  به او چنانچه با قصد لذت و خروج منا همراه باشد، بر محهرم حهرام   

 ر ترک متلق تمتعات است.است و احتياط مستحب د

تواند از همنشيني و صحبت و مانند آ  با عيال خود لهذت ببهرد ولهي احتيهاط      محرم مي آية اهلل سيستاني: 

 مستحب ترک استمتاع است متلقا.

   براي زنا ، همين حکم نسبت به مردا  صادق است اگرچه از محارم ز  باشند. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 مرد نسبت به زوجه خودش. اهلل فاضل:آية  

نگاه و لما بدو  قصد لذت مانعي ندارد و احتياط آ  است که بوسيد  بهدو  قصهد لهذت را     آية اهلل مکارم: 

 نيز ترک نمايد.

 بهه جها   اش باطل است لکن بايد عمره را تمام کند و دوباره اعاده نمايد و بعد حهج تمتهع   عمره آية اهلل بهجت:. 2

آورد و احهوط اعهاده    بهه جها   شود و بايد از حج، عمره مفرده وقت تنگ باشد حج او مبدل به افراد مي آورد و اگر

   حج است در سال آينده.
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از ساعي واقاع شاه     2و احتياط آن است که اگر اين  مل پيش 1آيه است که بيان آن مي

 به جا 4و اگر وقت تنگ است حج ِافراد 3آورد به جا  مر  را تمام کنه و آن را دو مرتبه
                                                                                                                                        

 :اند. ايشا  متعرض جماع با مرد نشده آية اهلل خويي 

 اگر بعد از تمام شد  سعي باشد و همچنين در عمره مفرده. آية اهلل سيستاني: 

اگر پي  از سعي باشد عمره او فاسد است و بايهد احتياطهاً آ  را تمهام     اهلل گلپايگاني: آية، آية اهلل صافي 

کند و بعد از تمام کرد  عمره پي  از حج، واجب است عمره را اعاده نمايد و يک شتر کفاره بر او واجهب اسهت   

اند به واسته تنگهي وقهت آ  را   و اگر وقت اتمام و اعاده ندارد آ  عمره فاسد را قتع کند و اعاده نمايد و اگر نتو

آورد، ولي بايد بهه همها  احهرام     به جا شود و بايد بعد از حج عمره مفرده پي  از حج اعاده کند حج او افراد مي

عمره باقي بماند و احتياطاً به يکي از مواقيت خارج مکه برود و تجديد نيت جههت حهج افهراد بنمايهد و احهوط      

 اعاده حج است در سال آينده.

حرمت نفسي و ذاتي وطي با مرد گرچه خيلي شديد و موجب حد اسهت لهيکن ارتبهاط آ  بها      ة اهلل فاضل:آي

 احرام محل اشکال است.

 احتياط موجب کفاره است.بنا بر  آية اهلل فاضل:. 1

 احتياط يک شتر است.بنا بر  کفاره آ  آية اهلل مکارم: 

آورد و در سهال   بهه جها   اش را تمام کند و پا از آ  حج احتياط واجب اين است که عمره آية اهلل سيستاني: .5

اش باطهل اسهت و واجهب اسهت در مکهه       آورد و اگر در عمره مفرده باشد نيز عمهره  به جا آينده هر دو را دوباره

کند و بهه احتيهاط واجهب    محرم شود و عمره را اعاده  گانه پنجبماند تا ماه ديگر قمري و برود از يکي از مواقيت 

 احرام از خارج حرم کافي نيست. 

و در » :از اينجا تا آخر در مناسک ايشا  نيست بلکه به جاي آ  آمده است آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 3

 «.صورت عدم امکا  سال ديگر حج را اعاده نمايد

عمره را اتمام کند و اگر وقت دارد اعاده نمايهد و  عدول به حج إفراد خال  احتياط است لذا  آية اهلل سبحاني:. 4

اگر وقت ندارد براي حج محرم شود و حج خود را با هما  عمره به پايا  ببرد و احتياط مستحب سال بعهد حهج   

را اعاده نمايد و در هر صورت کفاره بر او يک شتر واجب شده است که مخيهر اسهت در مکهه و يها در منها و در      

 خود انجام دهد. صورت تأخير در محل

شود، لذا اگر وقت تنگ است حج تمتع را به جها آورد و احتيهاط مسهتحب     ظاهراً عمره باطل نمي آية اهلل فاضل: 

آ  است که سال بعد حج را اعاده کند. و اگر اين عمل در عمره مفرده قبل از سعي واقهع شهده بايهد ايهن عمهره را      

نيز يک عمره مفرده ديگهر انجهام دههد. )اگرچهه اصهل آ  مسهتحب        تمام کند و يک شتر کفاره بدهد و در ماه بعد

بوده  و محل احرام عمره دوم در صورتي که در عمره اول از يکي از مواقيت معروفه محرم شهده همها  جاسهت واالّ    

 .شود محرمالحل   تواند از ادني طور که در صورت عدم تمکن از رفتن به مواقيت مي  الحل است. هما   از ادني

 اگر وقت تنگ است عمره را اعاده نکند و حج تمتع را ادامه دهد. آية اهلل مکارم: 
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که سال ديگار حاج    آورد و احتياط بيشتر آن است به جا 1آورد و بعه از آن  مر  مفرد 

 را ا اد  کنه.

عاعع]002[ سعي مرتکاب   اگر در  مر  تمتع اين  مل را از روي  لم و  مه پس از  

واجاب ياک شاتر اسات؛ چاه       احتيااط بنا بر  2شاد و کفار  کفار  بر او واجب مي ،شاد

 ثروتمنه باشه يا نباشه.

آورد، اگر قبل از  به جا اگر در احراِم حج اين  مل را از روي  لم و  مه  عاعع]002[

، و اگر بعه از وقاف به  رفاات و قبال   وقاف به  رفات باد  حج او فاسه است مسّلمًا

، و در هار دو ااارت   3اقااي بناا بار    از وقاف به مشعرالحرام باد ، حج او فاسه است

                                                           

 . و بعد از حج و گذشتن ايام تشريق عمره مفرده... آية اهلل زنجاني:. 1

 اش يک شتر است. کفاره آية اهلل بهجت: .5

 . احتياط يک شتر و يا يک گاوبنا بر  اش يک گوسفند است و کفاره آية اهلل تبريزى: 

 اش يک شتر است.  کفاره اي: آية اهلل خامنه 

بر احتياط واجب يک شتر است براي کسي که بتواند شتر تهيه کنهد، و يهک    بنا آية اهلل نوري:، آية اهلل خويي

 گاو است اگر متوسط باشد و نتواند شتر تهيه کند، و يک گوسفند است اگر مُعْسِر باشد و نتواند گاو تهيه کند.

در کفاره بين شتر و گاو و گوسفند، مخير است؛ و اگر قبل از اتمام سهعي، مرتکهب شهود در     زنجاني:آية اهلل  

 شود و کفاره آ  يک شتر است. اين صورت نيز عمره او فاسد نمي

 اش يک شتر اسهت و فرقهي بهين فقيهر و ثروتمنهد نيسهت و اگهر از آ  عهاجز باشهد           کفاره آية اهلل سبحاني: 

 شود. ساقط مي

 احتياط يک شتر و يا يک گاو است.بنا بر  اش کفاره هلل سيستاني:آية ا 

 يک گاو است.واالّ کفاره آ  اگر متمکن است يک شتر  آية اهلل صافي: 

اش يک شتر و يا يک گاو و يا يک گوسفند است به اختيار خودش اگرچه بهتر آ  اسهت   کفاره آية اهلل فاضل: 

 که شتر را کفاره دهد.

و کفاره او اگر ثروتمند باشد يک شتر، و اگر فقير باشد يک گوسفند، و در متوسط الحهال   گاني:آية اهلل گلپاي 

 اظهر تخيير بين سه چيز است متلقاً. يک گاو است، و

  در اين صورت حج او فاسد است علي األشهر. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل بهجت. 3

بايد حج  مزدلفه صورت گرفته باشد، وقو  در عمل قبل ازاين  اگر آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

  چه مستحب . چه حج واجب باشد :فرمايد اضافه مي آية اهلل سيستانيسال آينده اعاده شود. )و  در



 089  راممُحرّمات اح

1کفار  آن يک شتر است.
 

عاعع]002[ در اين دو اارت که حج فاسه شه باياه حاج را تماام کناه و در ساال        

2آورد. به جا ديگر نيز حج
 

                                                                                                                                        

 :قبهل  الف  اگر :گردد شود، ليکن سه امر واجب مي از دو صورت، حج، فاسد نمي يک هيچدر  آية اهلل زنجاني 

آورد، هرچند حهج اول او   به جا اشد سال آينده حجي که از نظر نوع مانند حج امسال باشدک رکن مشعر بدر از

از يکديگر جدا شوند و در سال بعد نيز اگهر از همها  مسهير سهال      ج يک شتر قرباني کند؛ ب  استحبابي باشد؛ 

که محهرم بهوده و    روند پا از رسيد  به محل معصيت از يکديگر جدا شوند. و ز  در صورتي قبل به عرفات مي

آورد و اگهر   بهه جها   اين عمل از روي علم و عمد و اختيار از او صادر شده بايد شتر قرباني کند و سال بعهد حهج  

شوهرش او را مجبور کرده بايد قرباني ز  را نيز بپردازد و در اين صورت حج سال بعهد بهر ز  واجهب نيسهت. و     

در هر حال براي وجوب جدايي کافي است که در اين معصيت يکي از آنها علم و عمهد و اختيهار داشهته باشهد.     

 ست.آيد مخصوص به جماع با همسر ا کفاراتي که در باب جماع مي

حهج او   الهف   :تا قبل از وقو  مشعر واقع شهود احکهام چهارگانهه مترتهب اسهت      اين عمل اگر آية اهلل سبحاني: 

بايد اعمال حج را پايا  برسهاند و بايهد ز     ب  .آيد هم عقوبت و هم کفاره دارد  صحيح است )ولي به شرحي که مي

سال آينده دوباره حج را به عنوا  عقوبت انجهام دههد و    در ج و مرد با هم خلوت نکنند تا اعمال حج را تمام کنند. 

در صورتي که از هما  راه قبلي قصد حج کنند پا از رسيد  به محل معصيت از هم جدا شوند تا اتمهام مناسهک.   

 بايد يک شتر کفاره بدهد و در صورت عجز يک گوسفند کفاره بدهد و از اينجا حکم مسئله بعد هم بيا  شد. د 

 کفهاره ظاهراً حج او در هر دو صورت صحيح است ولي بايد يک شتر و در صورت عجز يک گاو  فاضل:آية اهلل  

بدهد و بايد ز  و شوهر با هم خلوت نکنند تا اعمال مناسک خود را تمام کنند و سال بعد بايهد حهج تمتهع بهه     

صهد حهج کننهد، پها از     عنوا  عقوبت انجام دهند. و همچنين در سال بعد در صورتي که از همها  راه قبلهي ق  

معصيت بايد از هم جدا شوند تا اتمام مناسک. و ز  هم اگر در احرام بهوده و بهه عمهل راضهي      محلرسيد  به 

 اش به عهده شوهر است. کفارهشده همين حکم را دارد و اگر مجبور شده 

ند و همچنين در سهال  و بايد ز  و شوهر با هم خلوت نکنند تا اعمال مناسک خود را تمام کن آية اهلل نوري: 

بعد، در صورتي که از هما  راه قبلي قصد حج کنند، پا از رسيد  به محل معصيت بايد از هم جهدا شهوند تها    

 اتمام مناسک.

کفاره اين عمل در صورت تمکن يک شتر و در صورت عجز يک گهاو و در صهورت عجهز يهک      آية اهلل بهجت:. 1

 باشد. گوسفند مي

 در صورت تمکن يک شتر و در صورت عجز يک گوسفند کفاره بدهد. خويي، سيستاني:آيات عظام تبريزي،  

 حهج متعرّض تفريق و جهدايي بهين ز  و شهوهر در     =در مناسک خود، اضافه بر کالم حضرت امام آيات عظام. 5

  اند. امسال و سال آينده شده
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اگر اين  مل بعه از وقاف به  رفات و مشعر واقع شه دو ااارت دارد:    عاعع]002[

يکي آنکه: قبل از تجاوز از نصِف وااف نساء مرتکاب شاه ، در ايان ااارت حاج او      

1ه.احيح است، و فقط بايه کفار  بهه
 

مرتکب شاه ، پاس حاج او ااحيح      2دوم آنکه: بعه از تجاوز از نصف وااف نساء

                                                                                                                                        

 :آورد. به جا ها بايد سال بعد حج گذشت که حج فاسد نشده است هرچند در برخي صورت آية اهلل زنجاني 

 گذشت که حج فاسد نشده است. آية اهلل فاضل:، آية اهلل سبحاني 

 اگههر ايههن عمههل در دور سههوم طههوا  نسههاء باشههد و همچنههين اگههر در دور چهههارم باشههد،    آيووة اهلل بهجووت:.1

 بههر احتيههاط و اگههر بعههد از دور پههنجم طههوا  نسههاء بههوده کفههاره نيههز نههدارد علههي األظهههر األشهههر اگرچههه   بنهها

 احوط کفاره است.

اگر اين عمل پي  از طوا  نساء و يا قبل از تمام شهد    آيات عظام تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني:

 شوط پنجم باشد، حج او صحيح است ولي بايد کفاره بدهد.

آميزش جنسي شود حج صهحيح اسهت و فقهط بايهد      مشعر و اتمام طوا  نساء اگر بين ما اي: خامنهآية اهلل  

طوا  نساء و اينکه آيا عبور از  يکفاره هم ندارد. در باب حکم اثناکفاره بدهد، ولي اگر پا از طوا  نساء باشد 

 نيست. ل ابتالميا  فقها بحث است که مح نصف در حکم تمام طوا  است يا عبور از شَوط پنجم،

اگر اين عمل قبل از طوا  نساء و يا قبل از اتمام شوط چهارم طوا  نساء باشهد، حجه     آية اهلل سيستاني: 

 .هم ندارد کفارهصحيح و کفاره دارد و اگر بعد از آ  باشد 

 اگر قبل از تمام شد  شوط سوم باشد حج او صحيح و کفاره دارد. آية اهلل فاضل: 

اگر قبل از طوا  نساء اين عمل صورت گيرد، حج  صحيح ولي گناه کرده است و کفهاره آ    آية اهلل مکارم: 

   يک شتر است.

 در صورت اول گذشت.حکم آ   آية اهلل مکارم: ،آية اهلل بهجت. 5

 بعد از شوط پنجم کفاره ندارد. :، خوييآية اهلل تبريزى 

از آ  و بعد از  اگر اين عمل بعد از اتمام شوط چهارم طوا  نساء باشد کفاره ندارد و اگر قبل آية اهلل زنجاني: 

 شود. شود و تکرار حج واجب نمي مشعر باشد قرباني شتر و جدايي ز  و مرد واجب مي

يهز  شوط اگر مرتکب شهود، حهج او صهحيح و کفهاره ن     2بعد از تجاوز از  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 ندارد، اگرچه احوط است.

 اگر اين عمل بعد از تمام شد  شوط سوم باشد کفاره نيز ندارد. آية اهلل فاضل: 

 بعد از تمام شد  شوط پنجم طوا  نساء. آية اهلل نوري: 



 090  مُحرّمات احرام

1اقاي.بنا بر  است و کفار  هم نهارد
 

عاعع]002[ و اگر باهون   2کفار  آن يک شتر است ،اگر زني را از روي شهات بباسه  

و احتياط مستحب آن اسات کاه ياک شاتر      3شهات بباسه کفار  آن يک گاسفنه است

 کفار  بههه.

                                                           

 علي األظهر االشهر، گرچه احوط کفاره است. آية اهلل نوري:. 1

 خارج شود و اگر خارج نشود نيهز  نياگر او را از روي شهوت ببوسد يک شتر کفاره بدهد اگر م آية اهلل بهجت:. 5

 احوط يک شتر کفاره دارد.بنا بر 

خهارج نشهود    يخارج شود يک شتر کفاره بدهد و اگر من ياگر زن  را با شهوت ببوسد و من آية اهلل تبريزى: 

 .يا از روي شهوت نباشد يک گوسفند کفاره بدهد

از او  ياز او خارج شود يک شتر بايد کفاره بدهد و اگر منه  ياگر زن  را با شهوت ببوسد و من ية اهلل خويي:آ 

 احتياط يک شتر بايد بدهد.بنا بر  خارج نشود،

ز   يک شتر است مگهر ايهن عمهل بعهد ا    اگر محرم، همسرش را با قصد لذت ببوسد کفاره آ آية اهلل زنجاني: 

 يتمتع باشد که گوسفند کافي است و اگر بدو  قصد لذت ببوسد کفاره ندارد مگهر منه  اتمام سعي عمره يا حج 

 خارج شود که بايد يک گوسفند قرباني کند و اگر غير همسر را ببوسد ه مَحرم باشد يا نامَحرم ه کفاره ندارد.

 از او خارج بشود يا نشود. يخواه من آية اهلل سبحاني: 

خارج شود الزم اسهت يهک شهتر     يرم همسرش را از روي شهوت ببوسد و مناگر مرد مح آية اهلل سيستاني: 

خارج نشود بعيد نيست که يک گوسفند کفهاره داد  کهافي باشهد و اگهر مهردي کهه        يکفاره بدهد، ولي اگر من

 .بدهد کفارهمحرم نيست همسر محرم خود را ببوسد، به احتياط واجب بايد يک گوسفند 

خارج نشهود   يآ  يک شتر است و اگر من کفارهخارج شود  يبا شهوت ببوسد و مناگر زن  را  آية اهلل فاضل: 

ندارد، چو  حرام نيسهت. و ز  ههم در ايهن مسهئله      کفارهآ  يک گوسفند است. و بوسيد  بدو  شهوت  کفاره

 حکم مرد را دارد.

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم: 

 احتياط واجب يک گوسفند کفاره بدهد.بنا بر  ن صورتدر اي آية اهلل سيستاني:، آية اهلل بهجت. 3

کفاره بوسيد  همسر اگر با شهوت باشد، شتر است و اگر بدو  شههوت باشهد گوسهفند و     اي: آية اهلل خامنه 

 ظاهراً بوسيد  غير همسر مانند مادر و فرزند حرام نيست و کفاره هم ندارد.

 احتياط واجب يک شتر بايد کفاره بدهد.بنا بر  در اين صورت آية اهلل نوري:، آية اهلل صافي 

 در اين صورت خالي از قوّت نيست که يک شتر کفاره بدهد. آية اهلل گلپايگاني: 

 بدهد. کفارهاحتياط آ  است که بوسيد  بدو  قصد لذت را ترک کند و اگر ببوسد يک گوسفند  آية اهلل مکارم: 
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عاعع]001[ و انزالش شاد، احااط آن اسات کاه     1اگر  مهًا نگا  کنه به غير زن خاد  

تااناه   تاانه يک گاو و اگار آن را هام نماي    تاانه يک شتر کفار  بههه و اگر نمي اگر مي

2يگ گاسفنه کفار  بههه.
 

عاعع]000[ اگر محرم نگا  کنه به زن خاد از روي شهات و انزالش شاد، مشهار آن   

4ولي اگر از روي شهات نباشه کفار  نهارد. 3است که يک شتر کفار  است،
 

                                                           

 .اظهربنا بر  انزال نشود پا جز اينکه گناه کرده چيزي بر او نيست نحو حرام، و اما اگره ب آية اهلل بهجت:. 1

اش يهک شهتر    چه با شهوت باشد و چه بدو  شهوت اگر انزال شهود کفهاره   آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

 است در صورت دارا بود  و يک گاو است اگر متوسط باشد و يک گوسفند است اگر فقير باشد.

شهوت ه و انزال  شود، اگر به دست و پاي   اگر به غير همسر خود نگاه کند ه با شهوت يا بي  :آية اهلل زنجاني 

تواند يک گوسفند قرباني کند، و اگر به سهاق و عهورت و    او و مانند آ  نگاه کرده، بايد يک شتر يا گاو و اگر نمي

ل است يک گاو و اگر فقير است يک مانند آ  نگاه کرده، چنانچه ثروتمند است بايد يک شتر و اگر متوسط الحا

 گوسفند قرباني کند.

اگر محرم با شهوت به غير ز  خود نگاه کند و انزال شود، واجب است که اگر متمول است  آية اهلل سبحاني: 

 يک گوسفند کفاره بدهد. به آ  هم توانايي ندارديک گاو و اگر  تواند نمي اگر يک شتر و

ندارد و اگر خهارج   کفارهخارج نشود  ياگر محرم به غير همسر خود نگاه حرام کند اگر من آية اهلل سيستاني:

واجب است و احتياط واجب آ  است که اگر وضع مالي او خوب است يک شتر و اگر متوسط الحهال   کفارهشود 

 است يک گاو کفاره بدهد و نسبت به فقير يک گوسفند کافي است.

ت که اگر متمول است يک شتر و اگر متوسط الحال اسهت يهک گهاو و اگهر فقيهر      اقوي آ  اس آية اهلل فاضل: 

 است يک گوسفند کفاره بدهد.

 بايد يک شتر کفاره بدهد. تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني، صافي، گلپايگاني: آيات عظام. 3

ا بدو  شهوت به او نگاه بيرو  نيايد و ي ياحتياط واجب يک شتر بدهد. و اما اگر منبنا بر  آية اهلل سيستاني: 

 .بيرو  آمد، کفاره واجب نيست يکرد و من

 اقوي يک شتر کفاره بدهد.بنا بر  آية اهلل فاضل: 

 ياز او بيرو  نيايد يها بهدو  شههوت نگهاه کنهد و منه       يولي اگر از روي شهوت نگاه کند و من آية اهلل بهجت:. 4

 .بيرو  بيايد کفاره ندارد

 و يا از روي شهوت باشد و انزال نشود... آية اهلل تبريزى: 

 از او  يولي اگر به صورت عادي نگاه کند کفاره نهدارد هرچنهد حهالتي پهي  آيهد کهه منه        آية اهلل سبحاني: 

 خارج شود.
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عاعع]000[ بازي کنه به شهات و انزالش نشاد، ياک گاسافنه    اگر کسي با زن دست  

 اگرچاه  2،فاار  بههاه  و اگر انزالش شاد احتياط آن است که يک شتر ک 1کفار  آن است

 کفايت گاسفنه خالي از قات نيست.

ياا از  مسائله   هر يک از اين امار که ماجب کفار  است، اگر با جهال باه    عاعع]000[

رسانه و بر شخ   روي غفلت يا از روي نسيان واقع شاد، به  مر  و حج او ضرر نمي

3کفار  نيست.
 

وي اجباار جمااع کناه، بار زن     اگر مردي با زن خاد که مرحرم است، از ر  عاعع]002[

، و اگار زن از روي  4چيزي نيست و مرد بايه  الو  بر کفار  خاد کفار  زن را هم بههه

اي  رضايت جماع دهه کفار  بر خاد اوست و مرد بايه کفار  خادش را بههاه و کفاار   
                                                           

 اگر با شهوت همسر خود را لما نمايهد يهک گوسهفند بايهد بدههد و اگهر بها او مالعبهه کنهد           آية اهلل بهجت:. 1

 و انزال شود الزم است يک شتر کفاره بدهد و احوط قضهاي حهج اسهت در مهوردي کهه ايهن مالعبهه بها انهزال          

 و امثال آ  بهه نحهو حهرام بهر غيهر محهرم صهورت بگيهرد؛ مثهل اينکهه بها اجنبيهه باشهد و در مالعبهه بهدو                 

 انزال يک گوسفند است.

شهوت لما کند بايد يک گوسفند کفهاره دههد و    اگر محرم ز  خود را با آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 اگر با همسر خود مالعبه کند و انزال شود الزم است يک شتر کفاره دهد.

کفاره آ  يک گوسفند است خواه مني از او خارج شود يا نشود و اگر بدو  شههوت دسهت    آية اهلل سبحاني: 

 ود.بزند کفاره ندارد هرچند حالتي پي  آيد که مني از او خارج ش

اگر ز  خود را با شهوت لما نمايد يا بلند کند يا در آغوش بگيهرد بايهد يهک گوسهفند      آية اهلل سيستاني:

ندارد و اگهر بها ز  خهود مالعبهه نمايهد و       کفارهکفاره بدهد. چه انزال شود و چه نشود و اگر بدو  شهوت باشد 

 سفند کفاره بدهد.تواند بايد يک گو انزال شود بايد يک شتر کفاره بدهد و اگر نمي

اگر محرم ز  خود را با شهوت لما کند و يا با او بازي کند، اگهر انهزال نشهود يهک گوسهفند       آية اهلل فاضل: 

 دارد. کفارهاحتياط واجب يک شتر بنا بر  کفاره بدهد، و اگر انزال شود

 .کفاره مالعبه منتهي به اِمناء در حال احرام، يک شتر است اي: آية اهلل خامنه. 5

 در صورت انزال واجب است يک شتر کفاره بدهد. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 احتياط واجب يک شتر کفاره دارد.بنا بر  آية اهلل نوري:، آية اهلل مکارم 

 مراجعه شود. 1134به مسئله . 3

 کفاره او را نيز بدهد. احتياط واجب بايدبنا بر  اگر مرد زن  را مجبور به جماع کند، آية اهلل سيستاني:. 4
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 که بايه بههنه گذشت.

عاعع باشاه ياا نبساته      قه کردن زن از براي خاد يا غير، چه آن غير، احرام بساته بي 

 باشه و مرِحّل باشه.

عاعع]002[ شخ  محرم شاهه شاد براي  قه، گرچاه آن  قاه باراي     1جايز نيست  

 غير محرم باشه.

شاهه  قه شه  باشاه،   اگرچهاست که شهادت نههه بر  قه،  2احتياط آن  عاعع]002[

 جايز بادن آن خالي از قات نيست. اگرچهدر حال محرم نبادن، 

 3اقاي آن است که خااستگاري کردن در حال احرام جايز است و احتياط  عاعع]002[

 در ترک است.

 رجاع کردن به زني که والق رجعي داد  است مانع نهارد.  عاع]002[

، آن زن بار  مسئلهاگر زني را در حال احرام براي خاد  قه کنه، با  لم به   عاعع]002[

 4شاد. او حرام دائمي مي

عاعع]001[ براي خاد  قه کنه،  قهي کاه کارد  اسات    مسئله  ا با جهل بهاگر زني ر  

کاه آن زن را نگيارد؛    ولاي احتيااط آن اسات    5شاد، باول است، ليکن حرام دائمي نمي

 خصااًا اگر با او نزديکي کرد  باشه.

                                                           

قول مشهور، بر محرم حرام است و ايهن  بنا بر  شاهد شد  بر عقد، آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: .1

  قول موافق احتياط است.
 احتياط واجب. آية اهلل نوري:، آية اهلل مکارم 

 احتياط واجب اين است که محرم. آية اهلل مکارم:، آية اهلل بهجت. 5

 شهادت بر عقد جايز نيست، اگرچه پي  از احرام شاهد شده باشد. آية اهلل گلپايگاني:، اهلل صافيآية  

احتياط واجب محرم نبايد بنا بر  تبريزي، خويي، صافي، فاضل، گلپايگاني، مکارم، نوري: آيات عظام. 3

 خواستگاري نمايد.

 خواستگاري در حال احرام مکروه است. آية اهلل سبحاني:

 چه آ  ز  محرم باشد يا نباشد و خواه عالم به مسئله باشد يا نباشد. اهلل سبحاني: آية. 4

 اظهر و اشهر.  بنا بر  شود، اگرچه دخول بنمايد، اگر جاهل بود حرام ابدي نمي آية اهلل بهجت:. 2

 .تواند او را براي خود عقد کندمي و بعداً آية اهلل سبحاني: 

 شود. در صورت عدم دخول، و در صورت دخول حرام دائمي مي آية اهلل نوري: 
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 نيست در احکامي که ذکر شه.اي  ظاهرًا فرقي بين زن  قهي و ايغه  عاع]000[

عاعع]000[ او را احتياط آن است که زن اگر احرام بسته باشه و مرد محارم نباشاه و     

، او را والق مسئلهوالق دهه، و در اارت  لم به او را  قه کنه، با او نزديکي نکنه و 

1دهه و با او هيچ وقت ازدوا  نکنه.
 

عاعع]000[ اگر کسي  قه کنه زني را براي محرمي و محرم دخال کنه، پس اگر هار    

باشنه بر هر يک آنها يک شتر کفار  است و اگر دخاال نکناه کفاار      2لم به حکمسه  ا

نيست و در اين حکم فرق نيست بين آنکه زن و  اقه مرِحّل باشنه يا مرحرم و اگر بعضي 

 دانه کفار  است. داننه؛ بر آنکه مي داننه و بعضي نمي را مي 3از آنها حکم

 هرچناه ، به دست يا غيار آن،  یمن يرون آمهناستمناء؛ يعني ولب بچهتر عاعع  عاعع]002[

 یمنا  به خيال باشه يا به بازي کردن با زن خاد يا کس ديگر، به هر نحا باشاه. پاس اگار   
                                                           

 .احوط اتحاد حکم مرد و ز  است بلکه خالي از وجه نيست آية اهلل بهجت:. 1

در صورتي که ز  محرم باشد و مردي که محهرم نيسهت او را بهه     آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

شهود.   الم به حکم بوده است موجب حرمت ابدي ههم مهي  عقد خود درآورد، اين عقد باطل است و چنانچه ز  ع

 حکم اخير مبني بر احتياط است . آية اهلل سيستاني:)

 در احکامي که در مسائل پيشين گفته شد بين مرد و ز  محرم فرقي نيست. آية اهلل زنجاني: 

احرام حرام است چنهين   اگر يکي از آنا  از حکم مسئله آگاه باشد و بداند که عقد در حال آية اهلل سبحاني: 

 شود.عقدي باطل و آ  ز  براي آ  مرد حرام ابدي مي

اگر زوجه محرم، عالم به حرمت عقد باشد و مهرد محهرم نباشهد و عقهد      آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 کند، احتياط واجب آ  است که ديگر با او ازدواج نکند، بلکه عدم جواز خالي از قوت نيست. 

اگر زني احرام بسته باشد و مردي که محرم نيست او را به عقد خود درآورد، ايهن عقهد باطهل      فاضل:آية اهلل 

 شوند. است و چنانچه ز  عالم به حکم بوده، عقد باطل است و براي هميشه بر يکديگر حرام مي

 و نيز عالم به موضوع در موردي که محلّي براي جهل آ  هست. آية اهلل بهجت:. 5

  عالم به حکم و موضوع )يعني اينکه بدانند مرد مُحرم است  باشند. زنجاني، سيستاني، فاضل: مآيات عظا 

البته در مورد زني که محرم نيست عالوه بر آگاهي از حکم شرعي به موضوع يعنهي محهرم    آية اهلل سبحاني: 

نهد کفهاره تنهها بهر کسهاني      بود  زوج نيز آگاهي داشته باشد و اگر برخي از حکم شرعي آگاه بوده و برخي نبود

 اند. دانستهواجب است که حکم شرعي را مي

 و موضوع. آية اهلل زنجاني:. 3
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و احتياط واجب آن است کاه در جاايي کاه جمااع      1خار  شاد کفار  آن يک شتر است

 به نحاي که در جماع گفته شه. 2ماجب ببالن است، استمنا نيز ماجب ببالن باشه

استعمال  بريات؛ از قبيل مشک و ز فاران و کاافار و  ااد و  نبار، بلکاه      پهجمعاعع

3 بر، هر قسم که باشه. مبلا
 

                                                           

و اگر نتواند شتر بدهد، قرباني کرد  يک گوسفند کافي است. البته وجوب کفاره در صورت  اي: آية اهلل خامنه. 1

دههد و پهي  از    باشد و عالوه بر آ  اگر استمناء با کاري است که او بها خهود انجهام مهي     علم به حکم و عمد مي

ر اسهتمناء بهه وسهيله    آورد و اگه  بهه جها   مزدلفه است، الزم است حج را تمام کند و در سهال بعهد آ  را دوبهاره   

 گونه عمل کند.  همسرش انجام شده، احتياط واجب آ  است که باز هم اين

اگر محرم با آلت خود بازي کند و مني از او خارج شود کفاره آ  يک شهتر و انجهام حهج در     آية اهلل زنجاني: 

، مالعبهه نمايهد و   نيج مو اگر با همسر خود به قصد خروسال آينده است ه هرچند قصد او خروج مني نباشد ه   

 در غير اين دو صورت کفاره ندارد.  استمناء  مني از او خارج شود بايد يک شتر قرباني کند. و

اند، مثل جماع کرد  و اين قول  و بدا  که انزال مني با استمناء، بعضي او را مفسد حج دانسته آية اهلل بهجت:. 5

مانند آ  از محرّم بر غير محرم. پا ترک نشود احتيهاط بهه    احوط است در استمناء به مثل عبث با آلت خود و

 قضاي حج.  

اگر محرم با آلت خود بازي کند و مني از آ  بيرو  بيايد حکم کسي است  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

که با ز  خود نزديکي کرده و مسئله آ  گذشت. و اگر بدو  بازي بها آلهت اسهتمنا نمهود، کفهاره بهر او واجهب        

 اش فاسد نخواهد شد. هرچند رعايت احتياط در اعاده آنها بهتر است. اظهر حج و عمرهبنا بر  شود و مي

استمناء با عضو تناسلي؛ چه با دست و غير آ ، متلقا حرام است و حکم آ  در حج حکم  آية اهلل سيستاني: 

وسيله بوسيد  ز  و يا دسهت   جماع است که گذشت و همچنين در عمره مفرده به احتياط واجب. و استمنا به

زد  و يا مالعبه و نگاه، حکم  در مسائل قبل گذشت. و استمنا به وسيله شنيد  صهحبت ز  و يها اوصها  و    

 مشخصات او و يا به وسيله تصوّرات او در خيال و مانند آ ، بر محرم حرام است ولي موجب کفاره نيست.

که با آلت خود بازي کند و مني بيرو  بيايد کفهاره آ  يهک    در صورتي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 شتر است و اگر اين عمل قبل از موقفين باشد سال ديگر بايد اعاده حج نمايد.

شود و حکم آ  مثل جماع است که گذشت. و ظاهراً ز  نيهز   ظاهراً استمنا موجب بتال  نمي آية اهلل فاضل:

 همين حکم را دارد.

حرمت در غير طيب مسلم الحرمه؛ ماننهد مشهک و زعفهرا  و عنبهر و کهافور و ورس، معلهوم        آية اهلل بهجت:. 3

 نيست، بلکه جواز آ  شمّاً و استعماالً خالي از وجه نيست، اگرچه احتياط در اجتناب عامه بوي خوش است.

 حب است.اين حکم در غير زعفرا  و عود و عنبر و مشک و ورس، مبني بر احتياط مست آية اهلل تبريزى: 

 احتياط، استعمال صابو  و شامپوي معتر ]در حال احرام[ جايز نيست. بنا بر  اي: آية اهلل خامنه 
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وار پاشيهن لباساي کاه    ماليهن  بر بر بهن و لباآ جايز نيست و همين  عاعع]002[

1قباًل به آن  بر ماليه  شه  باشه. اگرچهدهه،  باي  بر مي
 

عاعع]002[ دهاه؛ مثال    خاردن چيزي که در آن چيزي اسات کاه بااي خااش ماي       

2ز فران، جايز نيست.
 

عاعع]002[ دهاه اضابرار    اگر به پاشيهن لباآ يا خاردن غذايي که باي خاش ماي   

3دماغ خاد را بگيرد که باي خاش به آن نرسه. پيها کنه، بايه
 

عاعع]002[ ، مگار  4اجتنااب کناه   باياه  دهه هايي که باي خاش مي ها يا سبزي از گل  
                                                                                                                                        

 :احوط اجتناب از هر بوي خوشي غير از اينهاست. آية اهلل خويي 

هها و سهبزيجات خوشهبو، بلکهه      بوييد  متلق اشياء خوشبو، خواه از عتريات باشهد يها گهل    آية اهلل زنجاني: 

؛ لکن حرمت انواع ديگر استعمال عتريات ماننهد ماليهد  آنهها بهه     است حرام محرم بر خوشبوجات  بوييد  ميوه

سهتح يها    مخصوص زعفرا  و مشک و عود و عنبر و ورس و عترهايي است که در اين و لباسي که پوشيده بد 

 تر از آنهاست و لذا هرگونه استفاده از عترهايي که امروزه متداول است بر محرم حرام است. قوي

و  استعمال عتريات چه به عنوا  بوييد  و يا ماليد  به لباس و بهد  و يها خهورد  باشهد     آية اهلل سبحاني: 

 ها و شامپوهاي معتر نيز براي محرم جايز نيست. استعمال صابو 

اي که براي خوشبو کرد  بد  يا لباس يا خوراک يا  بر محرم حرام است استعمال هر ماده هلل سيستاني:آية ا 

شود چه استعمال به بوييد  باشد يا خورد  يا ماليد  يها رنهگ کهرد  يها بخهور       غير آنها مورد استفاده واقع مي

 دارد نيز اجتناب کند. داد  و احتياط واجب آ  است که از شامپو و صابو  و سيگاري که بوي خوش

 اگر صابو  و شامپو داراي بوي خوش باشد، بايد مُحرم از آ  اجتناب کند. آية اهلل نوري: 

 مسئله قبل مراجعه شود. ذيلبه  آية اهلل زنجاني:. 1

 يا پراکند  در فضا به وسيله اسپري و مانند آ . آية اهلل مکارم: 

 آ  زعفرا  وجود دارد، براي محرم جايز نيست.خورد  غذايي که در  اي: آية اهلل خامنه. 5

تر از آ  است جايز نيسهت؛ بنهابراين    خورد  چيزهاي خوشبويي که در ستح زعفرا  يا قوي آية اهلل زنجاني: 

 گهرفتن  بها  ولهو  کنهد ه   مواظبهت  بايهد  ولهي  است، جايز محرم بر خوشبوجات  ها و سبزيجات و ميوه خورد  گل

 که بوي خوش آنها به مشام  نرسد. ه بيني

 احتياط الزم.بنا بر  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 3

 مگر اينکه موجب عسر و حرج باشد.  آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني 

  مراجعه شود. ]استعمال عتريات :پنجم[ 332قبل از مسئله  ذيلبه  آية اهلل خويي:، آية اهلل بهجت. 4
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گايناه از   کاه ماي  « خزامي»و « درمنه»و « بامادران»بعضي انااع که احرايي است؛ مثل 

 هاست. خاشباترين گل

و امثال آنها اجتنااب  « هل»و « زنجبيل»و « دارچين»احتياط آن است که از   عاعع]002[

1اقاي حرام نبادن آنهاست. اگرچهکنه، 
 

عاعع]021[ با؛ از قبيل سيب و ِبه، اجتنااب  زم نيسات و خااردن    هاي خاش از ميا   

 آن است که باييهن را ترک کنه. 2مانع نهارد، ليکن احتياط آنها و باييهن آنها

                                                                                                                                        

  که گذشت حکم در غير زعفرا  و عهود و عنبهر و ورس و مشهک، مبنهي بهر احتيهاط        چنا  اهلل تبريزى:آية

 مستحب است.

احتياط واجب، بايد محرم از بوييد  هر چيز معتر اجتناب کند، هرچند به آ  عتهر  بنا بر  اي: آية اهلل خامنه 

 هاي خوشبو.   ها و سبزيجات و ميوه اطالق نشود، مانند گل

 مراجعه شود. 332قبل از مسئله  ذيلو  336مسئله  ذيلبه   زنجاني:آية اهلل 

شوند مانند گهل محمهدي، ياسهمن، نيلهوفر      هايي که براي عترگيري کاشته مي بايد از گل آية اهلل سبحاني: 

هاي خوشبو خهودداري   سبزي بوييد  نعنا و کليه ازو  ها اجتناب الزم نيست پرهيز کرد ولي در غير اين نوع گل

 ولي استفاده از آنها براي خوراک اشکال ندارد. ،شود

شود، چهه از آ    اين حکم مخصوص گياهاني است که براي بوييد  مورد استفاده واقع مي آية اهلل سيستاني: 

 عتر گرفته شود و چه نشود.

 ها اجتناب کند. احتياط واجب از تمام گلبنا بر  آيات عظام صافي، گلپايگاني، مکارم: 

 در مسئله قبل گذشت. آيات عظام. نظر 1

 از بوييد  و خورد  چيزهاي خوشبويي مثل زنجبيل و دارچين خودداري شود. آية اهلل سبحاني: 

 شود. حرمت شامل آنها نيز مي آية اهلل سيستاني: 

 اولي اين است که از بوييد  آنها هنگام خورد  خودداري شود. آية اهلل تبريزى:. 5

 احتياط واجب از بوييد  آنها خودداري کند.بنا بر  آية اهلل فاضل: ،اي آية اهلل خامنه 

 احتياط از بوييد  آنها هنگام خورد  بايد خودداري شود.بنا بر  آية اهلل سيستاني:، آية اهلل خويي 

 بايد مواظبت کند که بوي خوش آنها به مشام  نرسد. آية اهلل زنجاني: 

 آنها خودداري شود. بهتر است از بوييد  آية اهلل سبحاني: 

 احتياط واجب.بنا بر  :آية اهلل صافي 

 . آ ...ياط در نهايت احت آية اهلل گلپايگاني: 
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عاعع]020[ لکن فرار کاردن از بااي باه     1اقاي حرمت گرفتن دماغ است از باي به،  

 به تنه رفتن  يب نهارد.

خريه و فروش  بريات اشکال نهارد ليکن نبايه آنها را براي امتحاان باا     عاعع]020[

2کنه يا استعمال کنه.
 

3احتياط واجب.بنا بر  کفار  استعمال باي خاش يک گاسفنه است  عاع]020[
 

مشهار آن است که استعمال خلاق کعبه و آن چيزي است که کعبه را باه    عاعع]022[

آن  5احتياط 4لکن چان معلام نيست که خلاق چيستکننه حرام نيست،  مي خاشباآن 
                                                           

 احوط بلکه اقوي.بنا بر  آية اهلل بهجت:. 1

 احتياط واجب. بنا بر  آية اهلل تبريزى: 

حا بويايي ندارند و يها بهه علهت زکهام و يها سهرماخوردگي بهويي را احسهاس          که کساني  آية اهلل سبحاني: 

احتيهاط،  بنا بهر   توانند به بد  و لباس خود عتر بزنند و يا غذاي معتر ميل کنند و چنين کساني کنند نمي نمي

 بيني خود را از بوي بد نگيرند.

 و اگر گرفت معصيت کرده ولي کفاره ندارد. آية اهلل فاضل: 

 جايز نيست. هاي عترفروشي مانند مغازه همچنين رفتن محرم در اماکن خوشبو اهلل زنجاني: آية. 5

 حتي براي آزماي . آية اهلل سبحاني: 

مشهور يک گوسفند است، ولي ثبوت کفاره در غير خورد ، بنا بر  اش کفاره آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 3

 ت.  محل اشکال است هرچند احوط کفاره داد  اس

احتياط واجب آ  است که براي استفاده عمدي از عتريات و بوي خوش، چه آنههايي کهه    اي: آية اهلل خامنه 

 شود مانند زعفرا  و چه غير آنها، يک گوسفند کفاره بدهد. در خوراک از آ  استفاده مي

 تفاده از عتريات، کفاره ندارد.کفاره خورد  زعفرا  و مانند آ ، يک گوسفند است و ساير انواع اس آية اهلل زنجاني: 

 کفاره بوي خوش در صورت استفاده خوردني يهک گوسهفند اسهت و در اسهتعماالت ديگهر      آية اهلل سبحاني: 

 احتياط بايد گوسفند کفاره داده شود.بنا بر  مانند ماليد  به لباس و بد  و بوييد 

هرگاه محرم عمداً مقداري از چيزهاي خوشبو را بخورد و يا چيزي را بپوشد که اثهر بهوي    آية اهلل سيستاني: 

احتياط واجب بايد يک گوسفند کفاره بدهد، ولي در غير ايهن دو مهورد،   بنا بر  خوش از سابق در آ  مانده باشد،

 در استفاده از بوي خوش، کفاره واجب نيست، هرچند احوط کفاره داد  است.  

 شود. ماده خوشبوي مخصوصي است که براي نظافت کعبه استعمال مي هلل فاضل:آية ا. 4

اين احتياط در صورتي است که معلوم باشد دخول آنچه جايز نيست بوييد  آ  )ولو به حسب  آية اهلل بهجت:. 2

بها   کننهده کعبهه اسهت    احتياط ممنوع باشد  در آ ، و معلوم نباشد ناميده شد  آ  به خلوق کعبه کهه خوشهبو  

  .خصوصيتي در ساخت آ   واالّ اقوي عدم حرمت است
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 است که اجتناب کنه از باي خاشي که در کعبه است.

عاعع]022[ اگر باي خاش را مکرر استعمال کرد در وقِت واحه، بعياه نيسات ياک      

اوقات متعهد  استعمال کرد  ليکن احتياط در تعهد است، و اگر در 1گاسفنه کفايت کنه،

اگر بعه از استعمال کفار  داد و باز استعمال کرد واجب است که  ، و2احتياط ترک نشاد

 باز کفار  بههه.

                                                                                                                                        

 اين احتياط الزم نيست. :، فاضلتبريزي، خويي، زنجاني آيات عظام 

اين احتياط الزم نيست و رسيد  بوي خوش پرده کعبه اشکال ندارد و اجتنهاب از آ  الزم   :آية اهلل سبحاني 

نيست و همچنين اگر بد  و يا لباس محرمي در طوا  و يا صف جماعت و يا غير آ  بر اثهر تمهاس بها ديگهرا      

و عتهر و يها گهالب    کسي بهه ا بوي خوش گرفت، اشکال ندارد ولي اختيارا نبايد آ  را ببويد و اگر در حال احرام 

 و  خارج از اختيار است، مانع ندارد ولي نبايد اختيارا آ  را ببويد.پاشيد، چ

شده است، ولي بعيد نيست که  خلوق کعبه عتري است که از زعفرا  و غير آ  گرفته مي آية اهلل سيستاني: 

 اجتناب از بوي خوش کعبه الزم نباشد و بتوا  آ  را استشمام کرد.

 دارد و بدو  آ  احتياط است. کفارهبا تخلل تکفير  بهجت: آية اهلل. 1

چنانچه گذشت کفاره در غير خورد  مبني بهر احتيهاط وجهوبي اسهت و در صهورت تکهرار        آية اهلل تبريزى:

 احتياط در تعدد کفاره است.

د  بداننهد،  اسهتعمال کهر   يک بارتکرر استعمال طيب در يک زما  تا حدي که عرفاً آ  را  اي: آية اهلل خامنه 

کفاره را به تعداد استعمال تکرار کند و عدم تخلهل کفهاره    بايد الظاهر  کند و در غير آ  علي کفاره را متعدد نمي

 تأثيري ندارد.

 اند. متعرض اين مسئله نشده آية اهلل خويي: 

ستعماالت کفاره استعمال بوي خوش در صورتي که خوردني باشد يک گوسفند است و در ا آية اهلل سبحاني: 

ديگر مانند ماليد  به لباس و بد  و بوييد  آنها احتياطاً يک گوسفند است؛ اگهر در يهک وقهت چنهد بهار بهوي       

شهود و  خوش استفاده کرد يک کفاره واجب است و اگر در اوقات مختلف اين کار را انجام داد کفهاره مکهرر مهي   

شهود و ايهن   اره از آ  استفاده کرد کفاره تکرار مهي اگر غذاي خوشبويي را خورد و فوراً کفاره را داد و سپا دوب

 احتياط است.بنا بر  حکم در بوييد  تنها

 .در صورت تکرار کفاره هم تکرار شود آية اهلل گلپايگاني: 

اگر در يک احرام باشد يک کفاره کافي است، مگر در خورد  غذاي معتر که چنانچه بعهد از   آية اهلل زنجاني:. 5

 کفاره داد ، دوباره غذاي معتر بخورد بايد دوباره کفاره بدهد.

 شود چه در بين آ  کفاره داده باشد يا نداده باشد. کفاره با تعدد لبا يا خورد  طيب مکرر مي آية اهلل سيستاني: 

 اقوي کفاره را بايد متعدد بدهد.بنا بر  فاضل:آية اهلل  
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 مثل پيراهن و زير جامه و قبا و امثال آنها. ؛1پاشيهن چيز دوختهششمعاع

که با چرخ يا با دست هايي  ؛ مثل پيراهنچيزهايي که شبيه به دوخته است  عاعع]022[

مالنه؛ مثل کليجه و پستک و کاال    کل با پاش ميبافنه يا چيزهايي را که با نمه به ش مي

2پاشيهن آنها. و غير آن، جايز نيست
 

                                                           

 و  زره) درع و آ  دکمهه  بسهتن  با دار پوشيد  پيراهن و قبا و شلوار و زيرشلواري و جامه دکمه آية اهلل خويي:. 1

 .  است حرام محرم بر برود آ  در دست که باشد دار آستين که اي جامه هر

هاي معمولي؛ مانند پيراهن  دوخته بود  لباس، از محرمات احرام نيست؛ ولي پوشيد  لباس آية اهلل زنجاني: 

پوشاند، بر مرد محرم جايز نيست، و در ايهن   و قبا و شلوار و زيرپوش و هر لباسي مانند آنها که عرض بد  را مي

و ماننهد آ  مهانعي نهدارد ه     امر فرقي بين لباس دوخته و بافته و غير آ  نيست، و پوشيد  حوله و لنهگ و پتهو   

تواند پتوي دوخته روي خهود بينهدازد يها داخهل کيسهه خهواب بخوابهد         که مي هرچند دوخته باشد ه ؛ همچنا  

 هرچند خال  احتياط مستحب است.

ههاي دوختنهي ماننهد پيهراهن و شهلوار و قبها و امثهال آ  بهراي مهردا  و           پوشيد  لباس آية اهلل سبحاني: 

احتياط از چيزهاي بافتني يا آنچه که به شهکل پيهراهن   بنا بر  ر حال احرام جايز نيست وک  براي زنا  د دست

 يا شلوار درآيد پرهيز کند.

 در بپوشهد  باشهد  داشهته  را دکمه فايده آنچه يا دار ت که جامه دکمهسيبراي محرم جايز ن آية اهلل سيستاني:

 از را سهر  و باشهد  داشهته  آستين و يقه که بپوشد اي جامه نيست جايز همچنين و ببندد را آ  دکمه که صورتي

چهه را کهه در سهتر    آن و زيرشهلواري  و شهلوار  نيسهت  جهايز  همچنين و بياورد بيرو  آستين از را ها دست و يقه

بنها بهر    عورتين مانند آنها باشد مگر اينکه ازار )لنگ  نداشته باشد که در اين صورت پوشيد  آ  جهايز اسهت و  

هاي متعار ؛ مانند پيراهن و قبا و لبّاده و کت و پيهراهن عربهي، بپرهيهزد،     پوشيد  لباس احتياط واجب بايد از

 هرچند دکمه آنها را نبندد يا دست از آستين و سر از يقه بيرو  نياورد.

احوط اجتناب از هر جامه دوخته بلکه شبيه دوخته است؛ مانند نمدي کهه   آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

 پوشند. چوپانا  آ  را مي

هاي آ  به صهورت پيهراهن و ماننهد آ      که با بستن دکمه دار، هاي دکمه و همچنين لباس اي: آية اهلل خامنه 

 آيد گرچه مخيط نباشد، پوشيد  آ  براي مردا  حرام است. درمي

 مسئله قبل مراجعه شود. ذيلبه  اني:آية اهلل زنج 

بر احتياط از چيزهاي بافتني يا آنچه که به شکل پيراهن يا شلوار درآيد نيز پرهيز کنند  بنا آية اهلل سبحاني: 

هايي که بهراي حفاظهت از دمپهايي و     ولي همراه داشتن هميا  و کيف پول و ساک دوخته و قمقمه آب و کيسه

  گيرند، اشکال ندارد. ها روي دست مي هاي کوچکي که براي بچه هرنها مانند گهواوسايل زائر است و امثال اي
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عاعع]022[ کام باشاه؛ مثال کمربناه      هرچناه احاط اجتناب از مبلا دوخته اسات،    

1دوخته و شب کال .
 

                                                                                                                                        

 :قبل گفته شد که لباس دوخته باشهد يها بهافتني يها     مسئله  ذيلفرقي نيست در آنچه در  آية اهلل سيستاني

 نمد مالي يا غير آ .

 چسبانند. هايي که قتعات آ  را به هم مي همچنين لباس آية اهلل مکارم: 

 کاله جايز نيست و کمربند مانعي ندارد. پوشيد  شب آية اهلل تبريزى:. 1

بندند و بند سهاعت و امثهال اينهها     گذارند و به کمر مي کمربند و هَميا  که در آ  پول مي اي: آية اهلل خامنه 

شود اگرچه دوخته باشد اشکال ندارد. همچنين نشستن و خوابيد  بر روي فرش دوخته  که لباس محسوب نمي

 آ  امثهال  و پتهو  انهداختن  طور هاي ممنوع يا به عنوا  روانداز از آنها استفاده کرد  مانعي ندارد. همين يا لباس

 .پارچه احرام بالمانع است حاشيهکال ندارد. و نيز دوختن اش باشد دوخته آ  حاشيه هرچند دوش روي بر

کهه   دار احوط اجتناب از متلق جامه دوخته و شبيه دوخته است ولي انداختن پتهوي حاشهيه   آية اهلل خويي:

 .اند مانع ندارد طرفين آ  را با نخ دوخته

پوشاند و بستن کمربنهد و هميها  و ماننهد آ  جهايز      سر را مي هرچهبه سر گذاشتن کاله و   زنجاني:آية اهلل 

هميا  يا کمربنهد   نيست مگر در صورت لزوم، و محرمي که براي حفا پول يا نگاه داشتن لنگ احرام  بايد از

 ندارد. متواند کمربند يا هميا  ببندد، هرچند دوخته باشد و کفاره ه استفاده کند مي

در صورتي که پهن نباشد و پوش  حساب نشود  کمربندکاله جايز نيست اما  پوشيد  شب آية اهلل سبحاني: 

 اشکال ندارد.

معلوم شد که معيار لباس، دوخته نيست، بلکه انهواع خاصهي از لبهاس حهرام اسهت و بهه        آية اهلل سيستاني: 

هاي متعار  هم حرام است و اما کمربند و بند سهاعت و دمپهايي و امثهال آ  اگهر دوختهه       احتياط واجب لباس

باشهد يها    باشد اشکال ندارد، گرچه کمربند مکروه است و همچنين اشکال ندارد اگر حاشيه لباس احرام دوختهه 

 بر آ  مارکي باشد که دوخته باشند.

 الهف   :استفاده از اين اشياء براي محرم جايز است، هرچند دوخته باشد آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 کفشي که تمام روي پا را نپوشاند. ج . بند فتق ب بندند.  هميا  و کمربند که براي حفا پول به کمر مي

راً حرمت و ثبوت کفاره مخصوص به پوشيد  لبهاس دوختهه؛ ماننهد پيهراهن، قبها،      ظاه آية اهلل فاضل: 

هاي متعار  است. اما پوشيد  و استفاده از دمپايي و کف  دوخته که تمام روي پا را  شلوار و ساير لباس

نپوشاند و کمربند و هميا  و فتق بند و بند ساعت و ساير اشياي کوچک دوخته ديگر کهه بهه آ  لبهاس    

شود و همچنين حمل قمقمه دوخته اشکال ندارد و کفاره هم ندارد. و از اين، حکمل مسئله بعد  ه نميگفت

 شود. نيز روشن مي

 بستن کمربند هرچند دوخته باشد، مانعي ندارد. آية اهلل مکارم:
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 هرچناه ، 1ذارنه، اشکال نهارد به کمر ببناهد گ همياني را که در آن پال مي  عاعع]022[

 گر  باشه. دوخته باشه و بهتر آن است که قسمي کنه که بي

عاعع]022[ بنه، اگر دوخته باشه براي ضرورت جايز است ببنهد، لايکن احتيااط    فتا  

2آن است که کفار  بههه.
 

عاعع]021[  اگر به لباآ دوخته احتيا  پياها کارد جاايز اسات بپاشاه، ولاي کفاار           

3بايه بههه.
 

و  زدن لباآ احرام را، ولي احتيااط در گار  نازدن اسات    جايز است گر    عاعع]020[

4احتياط واجب آن است که لنگ را به گردن گر  نزننه.
 

عاعع]020[ جايز است که لباآ احرام را با سازن يا چيز ديگر، بعضي را باه بعضاي     

5وال کنه، گرچه احتياط در ترک است.
 

عاعع]020[ خااهناه بپاشانه و    ماي ها جايز است لباآ دوخته، هار قاهر    از براي زن  

هاي  و آن چيزي باد  که زن« قفازين»از براي آنها پاشيهن  کفار  نهارد، بلي جايز نيست

6کردنه براي حفظ از سرما. گذاشتنه و دست مي  رب در آن پنبه مي
 

                                                           

 مسئله قبل مراجعه شود. ذيلبه  آية اهلل زنجاني:. 1

 کفاره هم ندارد. آية اهلل تبريزى:. 5

 مراجعه شود. 344مسئله  ذيلبه  اي: اهلل خامنهآية  

 ضرورت الزم نيست و کفاره هم ندارد. :زنجاني، سيستاني، مکارم آيات عظام 

 در صورت دوخته بود  کفاره دارد. آية اهلل سبحاني: 

 اولي اين است که کفاره بدهد. آية اهلل فاضل:، آية اهلل صافي 

 .االّ در صورتي که إزار نداشته و شلوار بپوشد که در وجوب فديه تامّل است آية اهلل بهجت:. 3

 احتياط واجب بايد يک گوسفند بدهد.بنا بر  اي، خويي، سيستاني: تبريزي، خامنه آيات عظام 

اگر لنگ ندارد جايز است شلوار بپوشد و کفاره ههم نهدارد؛ و در غيهر ايهن مهورد، پوشهيد         آية اهلل زنجاني: 

 گفته شده، کفاره دارد، هرچند مضتر باشد. 324مسئله  ذيلهايي که در  لباس

 گذشت. 534در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 4

 گذشت. 534در ذيل مسئله  آيات عظام نظر .2

  منظور از قفازين هر نوع دستک  است. آيات عظام تبريزي، زنجاني، سيستاني، مکارم:. 6
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1کفار  پاشيهن لباآ دوخته، يک گاسفنه است.  عاع]022[
 

عاعع]022[ اگر مرحرم چنه قسم لباآ دوخته بپاشه؛ مثل پيراهن و قباا و  باا، باراي      

و احتياط واجب آن است که اگر آنها را تاي هم کارد و ياک    2هر يک بايه کفار  بههه

3دفعه پاشيه باز براي هر يک کفار  بههه.
 

4شاد. هاي متعهد پاشيه کفار  ساقط نمي اگر از روي اضبرار لباآ  عاع]022[
 

                                                                                                                                        

 پوشيد  دستک  براي زنا  جايز نيست اي: آية اهلل خامنه. 

هر نوع دستک  خواه براي حفا از سرما يا آفتاب يا حجاب و يا زينت و يا مقاصد ديگهري   آية اهلل سبحاني: 

 .ولي اگر پوشيد کفاره ندارد مثل رعايت بهداشت در کار در حال احرام باشد براي زنا  جايز نيست

 ها جايز نيست. بر احتياط واجب پوشيد  هرگونه دستک  بر ز  بنا بلکه :آية اهلل فاضل، آية اهلل صافي 

پوشهاند بپوشهد    اگر مرد محرم پيراهن يا شلوار يا قبا و زيرپوش و مانند آنکه عرض بد  را مي آية اهلل زنجاني:. 1

ختهه نباشهد.   يا جوراب به پا کند يا عمامه و کاله و دستار بر سر بگذارد بايد يک گوسفند قرباني کند؛ هرچند دو

و  و ز  محرم اگر دستک  دست کند يا نقهاب و پوشهيه و ماننهد آ  بپوشهد بايهد يهک گوسهفند قربهاني کنهد         

 پوشاند  سر و صورت با چيزهاي غير پوششي مانند بار و حنا کفاره ندارد.

 اند. متعرض اين مسئله نشده آية اهلل خويي:. 5

 ست که اگر براي پوشيد  جنا دوخته يک کفاره بدهد کافي است.ظاهر آ  ا آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 الترتيب بپوشد و چه در يک دفعه بپوشد.  ، چه عليها متلقاً ظاهر تعدد کفاره است به تعدد صنف آية اهلل بهجت:. 3

مسئله قبل گفته شد را پوشيد چنانچه همه از  ذيلهايي که در  اگر محرم چند عدد از لباس آية اهلل زنجاني: 

شود و اگر از چند نهوع باشهد ه ماننهد      يک نوع باشند ه مانند دو پيراهن يا دو پوشيه ه تنها يک کفاره واجب مي  

يک پيراهن و يک شلوار ه بايد چند کفاره بدهد؛ به خصوص اگر اختال  نهوع آنهها از قبيهل پيهراهن و کهاله يها        

 شد.پوشيه و دستک  با

ها مختلف باشد، به تعداد هر لباس بايد کفاره بدهد و اگر  در اين صورت اگر نوع اين لباس آية اهلل سيستاني: 

 احتياط به تعداد هر لباس بايد کفاره بدهد.بنا بر  ها يکي باشد، نوع لباس

 احتياط در صورت اضترار به پوشيد  لباس هم کفاره دارد.بنا بر  آية اهلل تبريزى:. 4

 احتياط واجب در صورت اضترار به پوشيد  لباس هم بايد کفاره بدهد.  بنا بر  اي: آية اهلل خامنه 

 احتياط. بنا بر  آية اهلل سيستاني:، آية اهلل خويي 

احتياط در صورت ضرورت قبا و پالتو و کت را مقلوب کند)پشهت و رو  و بهر دوش   بنا بر  و آية اهلل سبحاني: 

 آستين آ  نکند. خود انداخته و دست در

 مگر اينکه موجب عسر و حرج شود. آية اهلل مکارم: 
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اگر يک قسم لباآ بپاشه، مثل پيراهن، و کفار  بههه و باز پيراهن ديگار    عاعع]022[

1بپاشه يا آن را که پاشيه  بکنه و باز بپاشه بايه براي دفعه ديگر نيز کفار  بههه.
 

ـ  ]358[ احتياط واجب آن است که اگر چنه لباآ از يک ناع بپاشه مثل چنه قبا  م 

2ه.لس  هيه ، براي هر يک کفار  بههدر مجا يا چنه پيراهن، چه در مجلس واحه يا
 

ـ  ]359[  قصاه   هرچناه  ،سرمه کشيهن به ساياهي کاه در آن زينات باشاه    هفيمعاعع م 

، بلکه 4و احتياط واجب اجتناب از مبلا سرمه است که در آن زينت باشه 3نکنه. زينت
                                                           

 اند.  متعرض اين مسئله نشده آية اهلل خويي:. 1

 .اگر يک دفعه پوشيد  صدق کند آية اهلل بهجت:. 5

 در صورتي که چند لباس بپوشد ولو از يک نوع باشد، بايد به تعداد آنها کفاره بدهد. آية اهلل تبريزى:

 احتياط مستحب آ  است که...  زنجاني:آية اهلل 

 اند.  متعرض اين مسئله نشده آية اهلل خويي: 

اگر مرد محرم چند لباس دوخته را در يک مجلا و يک زما  با ههم بپوشهد يهک کفهاره      آية اهلل سبحاني:

 دارد ولي اگر چند لباس دوخته را در دو مجلا يا بيشتر بپوشد کفاره آ  متعدد خواهد بود.

چنانچه چند لباس از يک نوع را يک دفعه )يعني پشت سر هم و بدو  فاصهله  بپوشهد، فقهط     ة اهلل فاضل:آي 

 شود. يک کفاره واجب مي

براي پوشيد  جنا دوخته در احرام عمره، يک کفاره و در احهرام حهج نيهز يهک کفهاره       آية اهلل گلپايگاني: 

 کافي است.

 مگر اينکه موجب عسر و حرج شود. آية اهلل مکارم: 

 اگر سرمه سياه بکشد و قصد زينت نداشته باشد بلکه براي عالج مرض باشد اشکال ندارد. آية اهلل بهجت:. 3

احتياط يک گوسهفند کفهاره   بنا بر  سرمه سياه به قصد زينت کرد  حرام است قتعاً. و آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

بنها   و آيوة اهلل خوويي:  احتياط واجب اجتناب کند. بنا بر  بدو  قصد زينت و غير سياه با قصد زينتبدهد و از سرمه سياه 

 احتياط مستحب، کفاره هم دارد ولي سرمه غير سياه بدو  قصد زينت مانع ندارد و کفاره نيز ندارد.بر 

ود بر محرم حهرام اسهت، هرچنهد    اي که زينت محسوب ش کشيد  سرمه سياه و سرمه معتر و هر سرمه آية اهلل زنجاني: 

 قصد زينت نداشته باشد؛ لکن در صورت لزوم مانند مواردي که معالجه، متوقف بر سرمه کشيد  باشد جايز است.

اي که زينت حساب شود، اگر به قصد زينت باشد حهرام و اگهر بهه     سرمه سياه و هر سرمه آية اهلل سيستاني: 

اي که نه سياه باشد و نه زينت شمرده شهود، اگهر بهه     ت و اما سرمهقصد زينت نباشد احتياط واجب در ترک اس

قصد زينت نباشد جايز و اگر به قصد زينت باشد احتياط واجب در ترک است، بلي در هر صهورت بهراي معالجهه    

 .در حال اضترار اشکال ندارد

 م زينت است.فرقي بين سرمه سياه و غير سياه نيست، مالک در حرمت زينت و عد آية اهلل مکارم: 

 بوي خوش در آ  باشد.  احوط اجتناب از متلق سرمه است، اگر به قصد زينت باشد يا آية اهلل بهجت:. 4
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 اقاي حرام است.بنا بر  داشته باشه 1اگر باي خاش

 حرام بادن سرمه کشيهن، به زن اختصاص نهارد و براي مرد نيز حرام است.  عاع]021[

 3ليکن اگار در سارمه بااي خااش باشاه      2در سرمه کشيهن کفار  نيست  عاعع]020[

 کفار  دادن است. احتياط

 به سرمه کشيهن مانعي نهارد. 4در اارتي که احتيا  داشته باشه  عاع]020[

 5.نگا  کردن در آينههشيمعاع

                                                                                                                                        

 سرمه کشيد  اگر زينت محسوب شود، بر محرم جايز نيست، همچنين خط کشهيد  بهه دور    اي: آية اهلل خامنه

 .ها وجود ندارد باشد و در اين مورد تفاوتي ميا  رنگ سياه و ديگر رنگ دهند، جايز نمي ها که زنا  انجام مي چشم

، اجتنهاب کنهد و   زيبايي هسهت  احتياط واجب آ  است که از متلق سرمه که در آ  جنبه آية اهلل سبحاني: 

 اگر سرمه ماده خوشبويي داشته باشد، هرچند براي زيبايي نباشد حرام است.

 در قسم پنجم از محرمات احرام گذشت. آيات عظام نظر. 1

احتياط يک گوسفند کفاره دارد و در سرمه سياه بنا بر  اگر سرمه سياه را به قصد زينت بکشد آية اهلل تبريزى:. 5

کشد ولي سهياه نيسهت احتيهاط اسهتحبابي در کفهاره       اي که به قصد زينت مي شد يا سرمهکه به قصد زينت نبا

 داد  است.

 احتياط بايد گوسفند کفاره دهد.بنا بر  آية اهلل خويي: 

 احتياط مستحب يک گوسفند کفاره بدهد.بنا بر  آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني 

 حرام گذشت.در قسم پنجم از محرمات ا آيات عظام نظر. 3

 کفاره دارد. آية اهلل سبحاني:

اگر بوي خوش آ  در لحظه سرمه کشيد  قابل استشمام باشد، اقوي کفاره داد  اسهت، ولهي    آية اهلل فاضل: 

 داد  است. کفارهچنانچه بوي خوش از آ  استشمام نشود، احتياط مستحب در 

 يک گوسفند اگر عمداً باشد. آية اهلل مکارم: 

  و چيزي جايگزين آ  نباشد. سبحاني:آية اهلل . 4

 .کند ن نميدر صورتي که براي عذري، از قبيل مرض نباشد، که صدق تزيّ آية اهلل بهجت:. 2

 نگاه کرد  در آينه جهت زينت بر مُحرم حرام است. سيستاني: خويي، آيات عظام تبريزي، 

 نگاه کرد  در آينه بدو  قصد زينت؛ مانند راننده و امثال آ ، اشکال ندارد.  اي: آية اهلل خامنه 

نگاه کرد  در آينه و همچنين در ديگر اجسامي که عکا محرم در آنها پيداست اگهر بهراي    آية اهلل زنجاني: 

د نگهاه کهرد    آراي  يا در معرض آراي  باشد حرام است؛ اما نگاه کردني که هيچ ارتباطي با آراي  ندارد ماننه 

  راننده براي ديد  اطرا ، اشکال ندارد.
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 در اين حکم فرقي بين زن و مرد نيست.  عاع]020[

عاعع]022[ نگا  کردن به اجسام ااف ايقل داد  شه  که  کاس در آن پيهاسات و     

1نگا  کردن در آب ااف اشکال نهارد.
 

عاعع]022[  3اشکال نهارد، ولي اگر زينت محساب شاد 2 ينک زدن اگر زينت نباشه  

4جايز نيست.
 

عاعع]022[ کاه بعاه از نگاا      در نار کردن به آينه کفار  نيست، ليکن مستحب است  

5ه.کردن لبيک بگاي
 

                                                                                                                                        

 :مقصود اين است که انسا  در آينه نگاه کند تا چهره خود را ببيند و يا خود را بيارايد ولي  آية اهلل سبحاني

نگرد و همچنين اگهر راننهده بهراي آگهاهي از پشهت سهر بهه آينهه         مثالً اگر براي رفع خو  از بيني و صورت مي

 د اشکالي ندارد.نگر مي

 در صورتي که براي تزيين خود و اصالح سر و وضع خود باشد. آية اهلل مکارم: 

شهود نيهز هماننهد     نگاه کرد  در آب صا  يا در اجسام صيقلي که تصاوير در آ  ديده مهي  اي: آية اهلل خامنه. 1

 نگريستن در آينه است، اگر براي زينت باشد، جايز نيست.

 مگر به منظور آراي  يا در معرض آراي  باشد. آية اهلل زنجاني: 

      اگر به قصد آراي  باشد حرام است. آية اهلل سبحاني: 

 اجسام صيقلي ديگري که خاصيت آينه را داشته باشند حکم آينه را دارند. آية اهلل سيستاني: 

 هرگاه براي تزيين و اصالح خود باشد اشکال دارد. آية اهلل مکارم: 

 بر اقوي عيبي ندارد. ناباگر به قصد زينت نباشد   بهجت:آية اهلل. 5

 و به قصد زينت استفاده کند. آية اهلل فاضل:. 3

 شود. احتياط واجب اجتناب از هر چيزي است که عرفاً زينت محسوب مي اي: آية اهلل خامنه. 4

 است. در صورتي که عينک زد  عرفاً زينت باشد، احوط پرهيز از آ  آية اهلل سيستاني: 

 احتياط استحبابي يک گوسفند است. بنا بر  اش کفاره آية اهلل تبريزى:. 2

 احتياط واجب است. اي: آية اهلل خامنه 

 احتياط يک گوسفند است. بنا بر  اش کفاره آية اهلل خويي: 

اگر کسي عمداً براي زينت به آينه نگاه کند، بايد لبيک بگويد؛ ولي جاهل و ناسي و ماننهد   آية اهلل سبحاني: 

 .اين دو الزم نيست تلبيه را تکرار کند

 اش استغفار است. کفاره آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 
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عاعع]022[ اگر در اواقي که ساکن است آينه باشه و بهانه که گااهي چشام او ساهاًا باه       

 که آن را بردارد يا چيزي روي آن بينهازد. 1افته اشکال نهارد، ليکن احتياط آن است آينه مي

2براي زينت نباشه. اگرچهتياط آن است که به آينه نگا  نکنه، اح  عاع]022[
 

3گيرد. تمام روي پا را مي هرچهپاشيهن ماز  و چکمه و گيا  و جاراب و نهمعاع
 

4اين حکم اختصاص به مردان دارد و براي زن مانع نهارد.  عاع]022[
 

گيارد احتيااط    به پاشيهن چيزي که روي پاا را ماي   5اگر مرد محتا  شاد  عاعع]021[

6آن است که روي آن را شکاف دهه.واجب 
 

                                                           

 اما بهتر آ  است. اي: آية اهلل خامنه. 1

 اي روي آ  بياندازد. تمال حرام پارچهو براي جلوگيري از اح آية اهلل سبحاني: 

 نگاه به آينه بدو  قصد زينت اشکال ندارد. خويي، سيستاني، مکارم: ،اي آيات عظام بهجت، تبريزي، خامنه. 5

 مراجعه شود. 363قبل از مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 

 چهره خود را ببيند و يا خود را بيارايد.مقصود از حرمت اين است که در آينه نگاه نکند تا  آية اهلل سبحاني: 

 .نظر در آينه متلقاً جايز نيست، چه به قصد زينت باشد و چه نباشد آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 و مانند چکمه و جوراب است بلکه متلقاً با صدق لبا و پوشيد  علي األحوط. آية اهلل بهجت:. 3

 ر چيزي است که تمام پشت پا را بپوشاند.احوط نپوشيد  ه آية اهلل تبريزى: 

مرد محرم نبايد چکمه و جوراب بپوشد و احتياط واجب آ  است که از پوشيد  هر چيزي  اي: آية اهلل خامنه 

پوشاند مانند کف  و گيوه و امثال آ  اجتناب کند. لکن اگر لباس احرام يها پتهو و امثهال     که تمام روي پا را مي

 اشکال ندارد. آ  را روي پا بيندازد

پوشهاند و نيهز ههر پاپوشهي کهه تمهام پشهت پها را          و کف  و هرگونه پاپوشي که تمام روي پا را مي آية اهلل زنجاني: 

 اندازد اشکال ندارد. ولي پوشيده شد  پا با حوله احرام يا پتويي که روي خود مي بر مرد محرم حرام است. پوشاند مي

 .چسبد و به بد  مي آية اهلل سبحاني: 

و احتياط آ  است که از پوشيد  چيزي که قسهمتي از روي پها را ههم     آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 بپوشاند نيز خودداري کند ولي بند نعلين اشکال ندارد.

 .اما احتياط مستحب آ  است که زنا  نيز آ  را مراعات کنند اي: آية اهلل خامنه. 4

 شود. مضتربلکه  ، سيستاني:آيات عظام زنجاني، سبحاني. 2

 احتياط مستحب اين است. آية اهلل مکارم:، آية اهلل بهجت. 6

 احتياط مستحب.  آية اهلل فاضل:، آية اهلل خويي 

 و حالت يکپارچگي آ  را از بين ببرد. آية اهلل سبحاني: 
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1گيرد کفار  نيست. در پاشيهن آنچه روي پا را مي  عاع]020[
 

 .فساقدهمعاع

عاعع]020[ باه   3فخار  بلکاه فحاش دادن و   2فساق اختصاص به دروغ گفاتن ناهارد    

ديگران کردن نيز فساق است و از براي فساق کفار  نيست، فقط باياه اساتغفار کناه و    

 مستحب است چيزي کفار  بههه و اگر گاو ذبح کنه بهتر است.

 است.« َبلي َواهلل»و «   َواهلل»و آن گفتن  ؛4جهاليتزدهمعاع

                                                           

 احوط ثبوت کفاره گوسفند است. خويي، فاضل: تبريزي، آيات عظام. 1

 احتياط مستحب در مورد خصوص جوراب آ  است که يک گوسفند به عنوا  کفاره قرباني کند. اي: هآية اهلل خامن 

  کفاره پوشيد  جوراب، يک گوسفند است و پوشيد  چکمه و کف ، کفاره ندارد. آية اهلل زنجاني: 

 مستحب است يک گوسفند قرباني کند. آية اهلل سبحاني: 

احتياط، اگر عمداً جوراب بنا بر  اي واجب نيست، ولي در پوشيد  چکمه و مانند آ  کفاره آية اهلل سيستاني: 

 بدهد. کفارهو مانند آ  را بپوشد بايد يک گوسفند 

 گيرد يک گوسفند است. کفاره پوشيد  آنچه که روي پا را مي آية اهلل نوري: 

 مفهاخرت اسهت بهه آنکهه بهر غيهر مُحهرم         اظههر مقيهد بهود  دروز گفهتن و دشهنام داد  و      آية اهلل بهجوت: . 5

   حرام باشند.

دروز گفتن، دشنام داد ، فخرفروشي بر يکهديگر، لهذا اينکهه     :مقصود از آ  سه چيز است آية اهلل سبحاني: 

اي را بها  اي و يها لهجهه   اي و يا ايل و عشيرهمردم شهري يا قبيله ،ديده شده گاهي به زبا  جدّ يا شوخي، انساني

 نفسه حرام و در حال احرام حرمت  مؤکد است. کنند اين عمل فيکنند و يا بر آنها مفاخره ميميتمسخر ياد 

فخر کرد  بر ديگرا ، اگر براي اثبات فضيلت و برتري براي خود باشد که تهوهين ديگهري را    آية اهلل تبريزى:. 3

 نفسه حرام است. در برداشته باشد، اين عمل في

َ   }مراد از فسوق در آيه مبارکه  آية اهلل خويي:  دروز و دشنام است و  {فاَل َرفََث َو ال فُُسوَق َو ال ِجداَل ِِف اْلب

 فخر کرد ل حرام هم ملحق به فسوق است، فخر، در صورتي که مستلزم اهانت به ديگرا  نباشد، حرام نيست.

د هميشه حرام اسهت و در حهال احهرام    فخر کرد  اگر مستلزم اهانت و تحقير مؤمن باش آية اهلل سيستاني: 

 حرمت  مؤکد است و اگر چنين نباشد اشکالي ندارد حتي در حال احرام.

 خواه موجب نقص ديگرا  باشد و يا نباشد. آية اهلل فاضل: 

 فروشي نيز از فسوق است.بنا بر احتياط واجب فخر آية اهلل مکارم: 

و آ  قسم خورد  به خداوند متعال در مقام اثبات يا ابتهال متلبهي اسهت، راسهت باشهد يها        آية اهلل زنجاني:. 4

  .نباشد يا باشد جويي دروز، همراه با نزاع و ستيزه
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 « ناه »و در سااير لغاات، مارادف آن؛ مثال     « َبلاي »و کلمه «  »گفتن کلمه   عاعع]020[

، دخالتي در جهال نهارد بلکه َقَسم خاردن در مقاِم اثباات مبلاب ياا رّد غيار،     «آري»و 

 1.جهال است

در زباان فارساي،   « خاها »آن؛ مثال  مارادف  باشه يا « اهلل»َقَسم اگر به لفظ   عاعع]022[

 به غير خها، به هر کسي باشه، ملحا به جهال نيست.و اما َقَسم  2است، جهال

عاعع]022[ احتياط واجب الحاق ساير اسماء اهلل است به لفظ جالله، پس اگار کساي     

شااد   ، جهال محساب مي«ارض خالا سماات و»و « رحيم»و « رحمان»َقَسم بخارد به 

3به احتياط واجب.
 

                                                                                                                                        

 :اهلل»است که براي اثبات يا رد سخني به خدا سوگند بخورد خواه با لفا جالله جدال آ   آية اهلل سبحاني »

 هاي ديگر.باشد يا معادل آ  در زبا 

و احتياط در اين است که به غير اين دو کلمه نيز قسهم نخهورد و همچنهين بها الفهاظي کهه        آية اهلل تبريزى:. 1

 متراد  آنهاست از هر لغتي که باشد.

  دخالت در متلب دارد. «بلي»و  «ال»کلمه  :اين است که آية اهلل خويي:ظاهر فرماي   

 دخالت دارد.« بلي»و « ال»و ظاهراً در جدال محرّم خصوص لفا در مراد  اشکال است  آية اهلل فاضل: 

 ملحق به آ  است.« نه واهلل»و « بله واهلل»و « آري واهلل»بر احتياط الزم، گفتن کلمه  بنا آية اهلل گلپايگاني: 

ههاي   هاحتياط واجب در حال احرام از هر نوع مجادله و خصومت بپرهيزند، هرچند جمله بنا بر  آية اهلل مکارم: 

 قسم در آ  نباشد.

اگر قسم به لفا جالله نباشد اظهر عدم الحاق است و اگر به لفها جاللهه باشهد ظهاهر تحقهق       آية اهلل بهجت:. 5

 حرام به مجرد آ  است.

 به هر زباني که باشد ملحق به جدال است.« اهلل»احتياط واجب لفا مراد  بنا بر  اي: آية اهلل خامنه 

 به هر زباني که باشد ملحق به جدال است.« اهلل»احتياط واجب لفا مراد  بر بنا  آية اهلل خويي: 

نيز به هر زبهاني کهه   « اهلل»جدال محرّم نيست و مراد  « بلي»و « ال»بدو  « اهلل»ظاهراً لفا  آية اهلل فاضل: 

 باشد. باشد جدال محرّم نمي

 به مسئله قبلي مراجعه شود. آية اهلل بهجت:. 3

 در جدال کافي است که قسم بهه خهداي متعهال باشهد ولهو بهه لفها         آية اهلل سيستاني:، زنجانيآية اهلل  

  جالله نباشد.

  باشد. ساير اسماء اهلل به لفا جالله محلق مي :آية اهلل سبحاني
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عاعع]022[ در مقام ضرورت، براي اثبات حقي باا ابباال بااولي جاايز اسات َقَسام         

1بخارد به جالله و غير آن.
 

اگر در جهال راستگا باشه، در کمتر از سه مرتبه چيزي بر او نيست مگار    عاعع]022[

4کفار  بايه بههه و کفار  آن يک گاسفنه است. 3، و در سه مرتبه2استغفار
 

عاعع]022[  گااا باشااه احتياااط واجااب آن اساات کااه در يااک اگاار در جااهال دروغ  

 مرتبااه يااک گاساافنه کفااار  بههااه و در دو مرتبااه يااک گاااو و در سااه مرتبااه يااک   
                                                                                                                                        

 :باشد در ايهن صهورت نيهز احتيهاط مسهتحب      « بلي»و يا « ال»در صورتي که مشتمل بر کلمه  آية اهلل فاضل

 است.الحاق 

 اي نيست علي االظهر. کفارهو در صورت جواز  آية اهلل بهجت:. 1

و همچنين براي اظهار مودت و دوستي و اکرام مؤمن نيز  آيات عظام تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني: 

 جايز است.

 بلکه قسم خورد  براي اظهار دوستي مؤمن يا تکريم او جايز است. آية اهلل زنجاني: 

همچنين اظهار و اثبات مودت و دوستي، يکي دو بار قسم خورد  اشکال ندارد ولي اگهر   و سبحاني:آية اهلل  

 شود و احتياط مستحب آ  است که در حال احرام اصالً قسم نخورد. شد جدال محسوب مي درپي پيمکرر و 

ف باشهد، مهثالً   لکشود از حرمت جدال موردي که ترک آ  مستلزم ضرري بر م استثنا مي آية اهلل سيستاني: 

 حق او را پايمال کند.

 درپهي  پهي شود مگر اينکهه سهه بهار     به گفته بعضي از فقها جدال با قسم راست محقّق نمي آية اهلل سيستاني:. 5

 رک آ  است حتي يک بار.ت احتياط گرچه نيست، وجه از خالي گفته اين و باشد

 و در بي  از دو بار. اي: آية اهلل خامنه. 3

ل اسهت در  أمه کم غير صورت تتابع با عدم تخلل تکفيهر ت ح در و باشد، درپي پياگر سه مرتبه  بهجت: آية اهلل. 4

 صادق و کاذب.  

درکفاره در مرتبه سوم کفاره آ  يک گوسفند و اگر بار ديگهر سهه مرتبهه يها بيشهتر قسهم        آية اهلل سبحاني: 

سوگند دروز يهاد کنهد در مرتبهه نخسهت     راست بخورد کفاره آ  نيز يک گوسفند است ولي اگر در مقام جدال 

يک گوسفند و در مرتبه دوم يک گاو و در مرتبه سوم يک شتر اسهت و اگهر کفهاره آ  را بپهردازد بهراي مرتبهه       

چهارم يک گوسفند است و براي مرتبه پنجم يک گاو است و براي مرتبه ششم دوباره شتر است و تمامي مهوارد  

عمد است ولي اگر از روي فراموشي و يا جهل به مسئله قسم ياد کهرد   ياد شده در صورت علم به حکم شرعي و

 و جدال نمود چه دروز و چه راست کفاره ندارد.

 .باشد درپي پياگر سه بار  آية اهلل سيستاني: 
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1شتر بلکه خالي از قات نيست.
 

عاعع]022[ اگر در جهال به دروغ، در دفعه اول يک گاسفنه کفار  ذباح کارد، بعياه      

2گاسفنه باشه نه گاو.نيست که اگر بعه از آن جهال کنه به دروغ، کفار  آن يک 
 

عاعع]021[ ذباح کارد باراي     3اگر در جهال به دروغ، دو مرتبه جهال کرد و يک گاو  

اگر  و 4کفار  و بعه يک مرتبه ديگر جهال کرد به دروغ، ظاهرًا يک گاسفنه کفار  است
                                                           

احتياط يک گاو کفهاره بدههد، بلکهه خهالي از     بنا بر  در يک مرتبه يک گوسفند و در دو مرتبه، آية اهلل بهجت:. 1

  .55ست و در سه مرتبه تخيير ميا  گاو و شتر خالي از وجه نيست. )مناسک شيخ، صوجه ني

در مرتبه اول يک گوسفند و در مرتبه دوم يهک گوسهفند ديگهر     آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

 بدهد. کفارهاحتياط  و در مرتبه سوم يک گاو بنا بر  در مرتبه دوم يک گوسفند ديگر آية اهلل تبريزى:)

اگر سوگند دروز ياد کند، در مرتبه اول و دوم بايد يک گوسفند کفاره دهد، و احوط آ  اسهت   اي: آية اهلل خامنه 

 هاي بعد بايد يک گاو کفاره بدهد.   که در مرتبه دوم، دو گوسفند بدهد، اما اگر بي  از دوبار چنين کند، در مرتبه

بود  متلبي براي آ  قسم بخورد، کفاره آ  يهک شهتر اسهت و    اگر از روي عمد و علم به دروز  آية اهلل زنجاني: 

اگر در دروز بود  آ  ترديد داشته و بعد از قسم معلوم شد که دروز بوده کفهاره آ  در بهار اول گوسهفند و بهار دوم     

   .شود گاو و بار سوم و بيشتر شتر يا گاو است و اگر از دروز بود  خبر غفلت داشته، کفاره جدال صادق، واجب مي

 حکم آ  در مسئله قبل گذشت. آية اهلل سبحاني: 

واجب است که در مرتبه اول گوسفند کفاره بدهد و احتياط واجب آ  است که در مرتبهه دوم   آية اهلل فاضل: 

کند که در مرتبهه دوم بهين    يک گاو و در مرتبه سوم يک شتر کفاره بدهد و احتياط کامل به آ  تحقق پيدا مي

 گوسفند و گاو و در مرتبه سوم بين گاو و شتر جمع نمايد.

 موافق احتياط است.اين قول  آية اهلل مکارم: 

 کفاره آ  يک گاو است. آية اهلل سبحاني:. 5

 و اگر کفاره را داد و دوباره قَسَم دروز خورد، بايد به ترتيبي که گذشت کفاره بدهد. آية اهلل سيستاني: 

 اند.و فروع بعدي نشدهمتعرض اين فرع  :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

 اش يک گاو باشد. نيست کفارهبلکه بعيد  آية اهلل فاضل: 

 بعيد است. آية اهلل مکارم: 

 گذشت. 343در مسئله  آيات عظامنظر . 3

براي مرتبه سوم فقهط   ،اگر بعد از اينکه دو مرتبه بر دروز جدال کرد و دو گوسفند کفاره داد آية اهلل تبريزى:. 4

جدال به دروز کرد بايد دو گوسفند و اگهر   يک گوسفند بايد بدهد و اگر بعد از داد  دو گوسفند دو مرتبه ديگر

  سه مرتبه يا بيشتر جدال به دروز کرد يک گاو بايد ذبح کند.
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1است. آن بعه از ذبح گاو دو مرتبه دروغ گفت و جهال کرد ظاهرًا يک گاو کفار 
 

عاعع]020[ باشاه ياک گاسافنه     هرچنهاگر به راست جهال کرد بيشتر از سه مرتبه،   

کفار  است مگر آنکه بعه از سه مرتبه کفار  بههه، در اين اارت اگر سه مرتباه ديگار   

2جهال کنه به راست بايه يک گاسفنه ذبح کنه.
 

عاعع]020[  3اگر به دروغ د  مرتبه يا بيشتر جهال کنه، کفار  يک شاتر اسات ظااهرًا،     

مگر آنکه پس از سه مرتبه يا زيادتر، کفار  را ذبح کنه که در اين ااارت در دفعاه اول   

4گاسفنه و در دفعه دوم گاو و در دفعه سام شتر است.
 

                                                                                                                                        

 :يهک  در جدال دروز، بار اول يک گوسفند و بار دوم گوسفندي ديگر و بار سوم به بعد، هر بهار   آية اهلل خويي

 ، تأثيري در حکم ندارد.گاو است و داد  کفاره در اثنا

کفاره آ  يک شتر است و اگر پا از ذبح شتر دوباره به دروز جهدال کهرد کفهاره آ  يهک      اهلل سبحاني:آية  

 .گذشت 344و احکام کفاره در مسئله  گوسفند است

 اش يک شتر باشد. بعيد نيست کفاره آية اهلل فاضل: 

 اش دو شتر باشد. بعيد نيست کفاره آية اهلل فاضل:. 1

 ئله سابق است.مانند مس آية اهلل مکارم: 

 به مسئله قبلي مراجعه شود. :آية اهلل تبريزى. 5

تهأثيري در   وسهفند دارد و داد  کفهاره در اثنها   در جدال راست از بار سوم به بعد هر بار يک گ آية اهلل خويي: 

 اين حکم ندارد.

کفاره بدهد و يا سه بار پشت سهر   درپي پي سه بار يا بيشتر قسم راست خورد  اگر بعد از آية اهلل سيستاني: 

هم قسم بخورد و پا از فاصله دوباره سه بار يا بيشتر پشت سر هم قسم بخورد، در ايهن دو صهورت بايهد يهک     

 کفاره ديگر بدهد.

 ثبوت کفاره محل اشکال است. آية اهلل فاضل: 

ا کفاره داده، مازاد به نحو مسهتقل  ه کفاره آ  يک شتر يا گاو است و اگر براي برخي از جدال آية اهلل زنجاني:. 3

 کفاره دارد.

  مراجعه شود. 343و  344به ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 4

چنانچه به دروز بي  از سه مرتبه جدال کرد کفاره آ  يک گهاو اسهت مگهر اينکهه پها از       آية اهلل تبريزى:

مراتب سابق کفاره را ذبح کرده باشد که در اين صورت بايد آنچه را که بعد از داد  کفاره محقق شهده مالحظهه   

دو گوسفند و اگهر   نمايد چنانچه يک مرتبه جدال به دروز کرد يک گوسفند و اگر دو مرتبه جدال به دروز کرد

  سه مرتبه يا بيشتر بود بايد يک گاو کفاره بدهد.
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عاعع و کنه که  مثل شپش و کيک ؛شانه ساکن ميعجاناراني که در بهن کشتندوازدهم

1در بهن حياان است.
 

2را از بهن. جايز نيست انهاختن شپش و کک  عاع]020[
 

                                                                                                                                        

 :يهک  در جدال دروز، بار اول يک گوسفند و بار دوم گوسفندي ديگر و بار سوم به بعد، هر بهار   آية اهلل خويي

 ، تأثيري در حکم ندارد.گاو است و داد  کفاره در اثنا

اسهت و اگهر کفهاره آ  را بپهردازد بهراي مرتبهه       براي هر جدال زايد بر سه مرتبه يک شتر واجهب   :آية اهلل سبحاني 

 .گذشت 344چهارم يک گوسفند و مرتبه پنجم يک گاو و براي مرتبه ششم مجدداً يک شتر که حکم آ  در مسئله 

داد و  کفهاره اگهر   ت وليباشد يک گاو اس هرچهکفاره قسم دروز در بار سوم و بعد از آ ،  آية اهلل سيستاني: 

  است. دوباره قسم دروز خورد يک گوسفند است و بار دوم نيز گوسفند و سوم گاو
 بعيد نيست که براي هر جدال زايد بر سه مرتبه يک شتر واجب باشد. آية اهلل فاضل: 

. جههد،   ني مهي اي است به اندازه شپ ، بال ندارد و چو  پاهاي عقب او بلنهد اسهت بهه آسها     حشره :کيک يا کک

 «.فرهنگ عميد»شود.  مکد و گاهي باعث سرايت بيماري طاعو  مي خرطومي دارد که با آ  خو  انسا  را مي

مشهور و موافق با احتياط و در خصوص شپ  حرمت قتل و القاء از جسد يا ثوب خهالي  بنا بر  آية اهلل بهجت:. 1

 از وجه نيست.

کشتن شپ  و انهداختن او از بهد  بهراي محهرم جهايز       ي:آيات عظام تبريزي، خويي، صافي، گلپايگان 

نيست، اما پشه و کک احتياط در نکشتن آنهاست، در صورتي که ضرري متوجه محرم نشود امها تها رانهد  آنهها     

 ظاهراً جايز است هرچند احوط ترک است.

 احتياط واجب. بنا بر  اي: آية اهلل خامنه 

شهوند، در   کشتن شپ ، متلقاً و کشتن پشه و کک و ساير جانداراني که در بد  ساکن مهي  آية اهلل زنجاني: 

 صورتي که آزار نرسانند جايز نيست.

 ايهن  واجهب  احتياط نباشد شخص متوجه آنها از ضرر اگر :اند در مورد پشه و کک فرموده آية اهلل سيستاني: 

 که آنها را نکشد و اما راند  آنها جايز است.   است

حرمت القاي غير شپ  دليلي ندارد و شهرت هم بر آ  ثابت نيسهت، بلهي دور انهداختن کنهه      آية اهلل بهجت:. 5

 خود يا کنه شتر خود، مورد احتياط است.

 انداختن شپ  از بد  يا لباس، جايز نيست و انداختن حشرات ديگر اشکالي ندارد. آية اهلل زنجاني:

 انداختن شپ  از بد  و لباس جايز نيست.به احتياط واجب  آية اهلل سيستاني: 

 در غير شپ  احتياط واجب در نينداختن است. آية اهلل فاضل: 

احتياط واجب جايز نيست که شپ  را از روي لباس و بد  بيفکند اما راند  پشه و بنا بر  آية اهلل گلپايگاني: 

 کک و مانند آنها ظاهراً جايز است هرچند احوط ترک آ  است.

 احتياط واجب در اين مسئله و مسئله بعد.بنا بر   مکارم:آية اهلل 
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عاعع]022[ نقل کردن آن را از مکاني که محفاا  اسات باه جاايي کاه از آن       1جايز نيست  

 ساقط شاد و بيفته و احتياط آن است که به محلي که در معرض آن است که بيفته نقل نههه.  

آن است که آن را از محلي به محل ديگار از باهن نقال     2احتياط مستحب  عاعع]022[

 تر باشه. نههنه اگر مکان اول محفا 

عاعع]022[ بعيه نيست که در کشتن يا انتقال دادن، کفار  نباشه، لايکن احتياواًا ياک      

 3کف از وعام اهقه بههه.

 و اگار باراي اساتحباب باشاه     انگشتر به دست کاردن؛ باه جهات زينات    بتزدهمعاعع

4نهارد.مانع 
 

                                                           

 جا کرد  آنها ايرادي ندارد. اند که جابه به صورت اطالق فرموده آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 1

شود جايز نيست، ولي نقل آ  به جايي که  داند از آنجا ساقط مي نقل شپ  به مکاني که مي آية اهلل زنجاني: 

 تر باشد. در معرض افتاد  است ه مانند متلق نقل ساير حشرات ه جايز است، هرچند جاي اول محفوز

   از بهد   اگهر در معهرض افتهاد    ديگهر از بهد  مخصوصهاً    اي بهه نقتهه  انتقال آنها از نقتهه  آية اهلل سبحاني: 

 قرار گيرد.

 در غير شپ  احتياط واجب در عدم نقل است. آية اهلل فاضل: 

 نبايد آ  را از محلي... آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي. 5

 اين احتياط ترک نشود. آية اهلل مکارم: 

 احتياط واجب. آية اهلل نوري: 

 واجب بايد يک مشت از طعام به فقير کفاره بدهد. بر احتياط بنا آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، نوري:. 3

کفاره انداختن شپ  از بد  يا لباس و کفاره کشتن آ  هم يک مشت طعهام اسهت و سهاير     آية اهلل زنجاني: 

 موارد کشتن و انداختن و انتقال حشرات، کفاره ندارد.

معهرو  اسهت   « رشک»را که به اگر کسي جانورا  ساکن در بد  مثل شپ  و يا تخم آ   آية اهلل سبحاني: 

 بکشد مستحب است يک کف طعام )گندم  کفاره بدهد.

در صورت کشتن و يا انداختن شپ ، احتياط مستحب آ  است که يهک مشهت از طعهام     آية اهلل سيستاني: 

 کفاره بدهد.  

 اين احتياط در کشتن يا انداختن شپ  ترک نشود. آية اهلل فاضل: 

 اط واجب است خواه عمداً باشد يا از روي ختا.اين احتي آية اهلل مکارم: 

شهمار آيهد ه     احتياط واجب آ  است که فرد محرم از به دست کرد  انگشتر ه اگر زينت به  اي: آية اهلل خامنه. 4

  اجتناب کند.
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اگر انگشتر به دست کنه، نه براي زينت و نه براي اساتحباب؛ مثال آنکاه      عاعع]022[

 براي خاايتي به دست کنه، اشکال نهارد.

عاعع]022[ براي زينت نبنهد، بلکه اگر زينت « حنا»احتياط واجب آن است که محرم   

ت، خالي از باشه ولا قصه نکنه احتياط در ترک است، بلکه حرمت آن، در هر دو اار

1وجه نيست.
 

عاعع]022[ ببنهد، چه به قصه زينات باشاه ياا نباشاه و چاه      « حنا»اگر قبل از احرام   

2اثرش تا زمان احرام بمانه يا نمانه، مانع نهارد ولي احتياط خاب است.
 

                                                                                                                                        

 :مخصهوص    ب ؛قسمي که مشترک بين ز  و مرد اسهت   الف :زينت نمود  دو قسم است آية اهلل سبحاني

شهود اجتنهاب کننهد     آيد؛ در قسم اول مرد و ز  بايد از هر چيزي که زينت شهمرده مهي  ر آينده ميبانوا  که د

خواه به قصد زينت باشد يا نباشد مثل انگشتر زينتي و يا حنا بستن اما اگر انگشتري جنبهه زينهت نهدارد مهثالً     

 شود اشکال ندارد.براي حرز يا ثواب آ  استفاده مي

انگشتر به دست کرد  براي زينت به احتياط واجب جايز نيست ولهي بهراي امهر ديگهري      آية اهلل سيستاني: 

 مانند استحباب و يا نگهداري آ  اشکال ندارد.

 انگشتر زينتي به هر قصد باشد حرام است. آية اهلل مکارم: 

 حنا بستن اگر براي زينت باشد جواز آ  مورد تأمل است.  آية اهلل بهجت:. 1

 حنها بسهتن در صهورتي کهه زينهت گفتهه شهود بهر محهرم           :مکارم ،يزي، خويي، زنجانيتبر آيات عظام 

 حرام است.

شمار آيد ه  ه احتياط واجب آ  است که فرد محرم از استعمال حنا و رنگ مو ه اگر زينت ب  اي: آية اهلل خامنه 

 شود اجتناب کند. بلکه از هر کاري که زينت محسوب مي

نا اگر در عر  زينت حساب شود براي محرم حرام اسهت هرچنهد قصهد زينهت     استعمال ح :آية اهلل سبحاني 

 نکند لکن به شرط اينکه بعد از حنا بستن، اثر آ  در محل باقي بماند.

احتياط واجب براي ز  و مرد محرم ترک هر چيزي است که عرفاً زينت شمرده شود چه  آية اهلل سيستاني: 

اشد و از اين قبيل است حنا ماليد  به روش معمهول ولهي اسهتعمال    قصد زينت کرد  داشته باشد چه نداشته ب

 آ  به نحوي که زينت نباشد در موارد عالج و مانند آ  اشکال ندارد.

 اشکال است. محلحرمت  آية اهلل فاضل: 

اگر اثرش تا زما  احرام بماند احتياط مستحب آ  است که استفاده نکند و همچنين اسهت   آية اهلل سبحاني: .5

 رنگ کرد  مو قبل از احرام ولي پاک کرد  آ  به هنگام احرام الزم نيست.

  .احتياط بايد خودداري کندبنا بر  ماند در صورتي که اثرش تا حال احرام باقي مي :آية اهلل صافي 
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1انگشتر به دست کردن و حنا بستن کفار  نهارد.  عاع]021[
 

2ت زينت.است براي زن به جهعپاشيهن زيارچهتردهمعاع
 

عاعع]020[ قصاه   هرچناه اگر زيار زينت باشه احتياط واجب آن است که ترک کنه   

3تزيين نهاشته باشه بلکه حرمت آن خالي از قات نيست.
 

عاعع]020[ زيارهايي را که  ادت داشته به پاشايهن آن، قبال از احارام  زم نيسات       

4براي احرام بيرون بياورد.
 

                                                                                                                                        

 :بهتر آ  است که ترک شود. آية اهلل گلپايگاني 

 م باشد اشکال دارد.اگر قصدش ادامه زينت براي حال احرا آية اهلل مکارم: 

 اش يک گوسفند است. احتياط استحبابي کفارهبنا بر  آية اهلل خويي: ،آية اهلل تبريزى. 1

 حرمت اين امر، اختصاص به بانوا  ندارد. آية اهلل زنجاني:. 5

 زينت مانند پوشيد  دستبند و گردنبند و گوشواره و النگوي طال و يا آرايشي سر و صورت آية اهلل سبحاني: 

 به شکلي که بين بانوا  مرسوم است در حال احرام جايز نيست.

 پوشهيد  زيهور بهراي زينهت بهر بهانوا  مُحهرلم         آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني:. 3

 حرام است.

پوشيد  هرگونه زيورآالت بر مرد محرم حرام است ولي به دست کرد  انگشهتر در صهورتي کهه     آية اهلل زنجاني: 

به قصد زينت نباشد اشکال ندارد و در مورد بانوا  حرمت پوشيد  زيور، اختصهاص بهه گوشهواره و گردنبنهد دارد. و     

نگهام احهرام در تهن او باشهد و     ه ب عادت به پوشيد  آنها داشته باشد؛  الف  :اين دو نيز در دو مورد مستثني است

 پوشيد  ساير زيورآالت بر بانوا  مکروه است؛ و در هر حال اگر زيوري را پوشيد نبايد آ  را به مردا  نشا  دهد.

شود بايد اجتناب کنند خواه به قصهد زينهت   مرد و ز  محرم از هر چيزي که زينت شمرده مي آية اهلل سبحاني: 

پيرايه باشد لذا نبايهد چهادر و پيهراهن و مقنعهه و جهوراب      محرم لباس  ساده و بيباشد يا نباشد و در خصوص ز  

پيرايگي خارج شهود و شهکل زينهت بهه خهود      خود را با توردوزي و امثال آ  به شکلي جلوه دهد که از سادگي و بي

بهل توجهه حسهاب    گونه باشهد و زينهت قا   بگيرد مگر اينکه در ميا  بعضي اقوام و کشورها فرم و شکل لباسشا  اين

ج شده در حال احرام و غير احرام نبايد نامحرم ببينهد گرچهه   يها به صورت خالکوبي رانشود و ابروهايي که بين خانم

 .و همچنين ز  نبايد در حال احرام سر و صورت خود را آراي  نمايد رساندبه صحت احرام ضرر نمي

اگر زيور به قصد زينت باشد حرام است و اگر به قصد زينت هم نباشهد ولهي عرفهاً زينهت      آية اهلل سيستاني: 

 شود احتياط واجب در ترک است. حساب مي

 احتياط مستحب. آية اهلل فاضل: 

 اگر قصد زينت به آنها را نداشته باشد. آية اهلل فاضل:. 4



 مناسک حج                                  108

عاعع]020[ زيارهايي را که  ادت داشته به پاشيهن آن، نبايه به مرد نشان دهه، حتي   

1به شاهر خاد.
 

2پاشيهن زيار حرام است ولي کفار  نهارد.  عاع]022[
 

 3.روغن ماليهن به بهنپتنزدهمعاع

4باي خاش در آن نباشه. اگرچهاحاط بلکه اقاي حرام بادن ماليهن روغن است،   عاع]022[
 

جايز نيست روغني که باي خااش در آن اسات اساتعمال کناه پايش از        عاعع]022[

5مانه تا وقت احرام. احرام، اگر اثرش باقي مي
 

6اگر از روي اضبرار و احتيا  روغن بماله  يبي نهارد.  عاع]022[
 

 خاردن روغن مانع نهارد اگر در آن باي خاش مثل ز فران نباشه.  عاع]022[

                                                           

 شوهر خود حفا کند. و بايد آنها را از ديد نامحرم و حتي  : آية اهلل سبحاني:. 1

 و نسهازد  ظهاهر  انهد  احتياط مستحب آنها را براي شوهرش و مرداني که با او مَحهرم بنا بر  آية اهلل سيستاني: 

 ندهد. نشا 

  احتياط مستحب، يک گوسفند است.بنا بر  اش کفاره آية اهلل خويي: ،آية اهلل تبريزى. 5

 روغن ماليد  به بد  خود. آية اهلل زنجاني:. 3

روغن ماليد  به بد  حرام است و اگر بوي خوش داشته باشد کفاره هم دارد ولي اگر بهوي   آية اهلل سبحاني: 

 خوش نداشت مستحب است که گوسفندي قرباني نمايد.

هايي باشهد کهه بهراي     روغن ماليد  به بد  و مو براي فرد محرم جايز نيست، خواه با روغن اي: آية اهلل خامنه. 4

 شود يا با غير آ ، و خواه معتر باشد يا نباشد. ميزينت استعمال 

 در قسم پنجم از محرمات احرام گذشت. آيات عظامنظر . 2

 حه الزم است.  يبه نحو قتع و در صورت ارتکاب، تأخير احرام با امکا ، تا زما  زوال را آية اهلل بهجت: 

 اشد اشکال ندارد.ولي اگر در آ  عتر نباشد بلکه خودش خوشبو ب آية اهلل سيستاني: 

 ولي چنانچه با روغن غير معتر، مشکل برطر  شود نبايد روغن معتر بمالد. آية اهلل زنجاني:. 6

کننده، ضد آفتاب، و برطهر  کننهده خشهکي لهب و ضهد       هاي مختلف، نرم استفاده از کرم آية اهلل سبحاني: 

جهت مهداوا و ضهرورت جهايز اسهت بهه       سوز و به جهت تاول و نرم کننده دست و صورت در حال احرام به عرق

  شرط آنکه بوي خوش نداشته باشد ولي بهتر است در حال احرام اگر براي او حرجي نباشد تحمل کند.

تواند روغني که بوي خوشي ندارد براي مداوا استعمال کند و جايز است در حال   محرم مي آية اهلل سيستاني:

 خوش در آ  است. ضرورت استعمال روغني که خوشبو است يا بوي
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1خاش نباشه در ماليهن آن کفار  نيست.اگر در روغن باي   عاع]022[
 

از  اگرچاه اگر در روغن باي خاش باشه کفار  آن ياک گاسافنه اسات      عاعع]211[

2روي اضبرار باشه.
 

 خاد يا غير خاد، چه مرحرم باشه چه مرِحّل.عازاله ما از بهِنشتنزدهمعاع

عاعع]210[ ماا نياز    در حرمت ازاله ما، فرقي نيست ميان کم و زياد، بلکه ازاله ياک   

3حرام است.
 

                                                           

 مهالي در صهورتي کهه از روي علهم و عمهد باشهد، يهک گوسهفند اسهت، چهه در            کفاره روغن آية اهلل تبريزى:. 1

احتيهاط در ههر   بنا بهر   اش اطعام يک فقير است روغن بوي خوش باشد يا نباشد و اگر از روي ناداني باشد، کفاره

 دو مورد.

 مسئله بعد مراجعه شود. ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه 

مالي در صورتي که از روي علم و عمد باشهد، يهک گوسهفند اسهت و اگهر از روي       کفاره روغن آية اهلل خويي: 

 احتياط در هر دو مورد.بنا بر  اش اطعام يک فقير است ناداني باشد، کفاره

يک گوسفند است؛ و اگهر از روي  کفاره ماليد  روغن در صورتي که از روي علم و عمد باشد  آية اهلل زنجاني: 

ناداني باشد غذا داد  يک فقير است، و فرقي بين روغن خوشبو و غير آ  و حالهت اختيهار و اضهترار نيسهت. و     

 کفاره خورد  روغني که در آ  زعفرا  و مانند آ  باشد يک گوسفند است.

 احتياط مستحب يک گوسفند است. آية اهلل سبحاني: 

 احتياطاً يک گوسفند است. آية اهلل مکارم: 

 کفاره ماليد  روغن به بد ، يک گوسفند است، اگرچه از روي اضترار باشد. آية اهلل نوري: 

 اش يک گوسفند است حتي در صورت ضرورت، علي األحوط. کفاره آية اهلل تبريزى:، آية اهلل بهجت. 5

بهه بهد ، يهک گوسهفند اسهت، و در مهورد       احتياط، کفاره ماليهد  روغهن خوشهبو    بنا بر  اي: آية اهلل خامنه 

 هاي غير خوشبو، سير کرد  يک فقير است، اگرچه بعيد نيست در هر دو مورد واجب نباشد. روغن

 مسئله قبل مراجعه شود. ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 

 نمايهد،  مهالي  م با علم و آگاهي و از روي عمد، بد  خود را با روغن خوشبو روغناگر مُحر آية اهلل سيستاني: 

احتياط بايد يک گوسفند کفاره بدهد، هرچند از روي اضترار باشد و اگر بدو  علم و آگهاهي ايهن کهار را    بنا بر 

 .احتياط کفاره آ  اطعام يک فقير استبنا بر  کرده باشد،

اقهوي يهک گوسهفند اسهت و در غيهر      بنها بهر    خورد  آ  کفارهاگر در روغن بوي خوش باشد  آية اهلل فاضل: 

   خورد  هم احتياطاً کفاره را بدهد و در حال اضترار کفاره ثابت نيست. مصر 

 بلکه حتي جزئي از يک مو. آية اهلل سيستاني:. 3
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 ؛ مثل زيادي شپش و درد1ازاله ما، اگر از روي ضرورت باشه  يب نهارد  عاعع]210[

 کنه. سر و ماي چشم که اذيت مي

 مايي بهون قصه کنه  شاد اشکال نهارد. 2اگر در وقت غسل يا وضا  عاع]210[

بين تراشيهن يا نار  ماليهن ياا کناهن ياا قيچاي      3در ازاله ما فرقي نيست  عاعع]212[

 کردن و غير آن.

عاعع]212[ وعام است « مرّه»باشه، دوازد   4تراشيهن، اگر به جهت ضرورت کفار  سر  

و  5که بايه به شش مسکين بههه، يا سه روز روز  بگيرد، يا يک گاسافنه قربااني کناه.   

 يک چارک )د  سير( است تقريبًا.« مره»

اگر تراشيهن از روي ضرورت نباشه احتيااط واجاب آن اسات کاه ياک        عاعع]212[

 بلکه تعّين گاسفنه در اين اارت بعيه نيست. 6گاسفنه کفار  بههه،

                                                           

 دارد. کفارهگناه ندارد ولي  آيات عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني:. 1

 .تيمميا  اي: آية اهلل خامنه .5

تهير از خبث يا ازاله مانع از رسهيد  آب وضهو و غسهل و    يا ت تيمميا  آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني 

 مانند آ .

شهود نبايهد    تواند حمام برود ولي اگر بداند با کشيد  کيسه مويي از بد  جدا ميمحرم مي اهلل سبحاني:ة آي 

 اين کار را بکند.

 فرق دارد. در حرام بود  ازاله مو بين انواع مذکور فرقي نيست ولي در کفاره آية اهلل زنجاني:. 3

اش يک گوسفند يا سهه روز روزه   اگر محرم با ضرورت و بدو  ضرورت سر خود را بتراشد کفاره آية اهلل بهجت:. 4

احتياط به هر کدام بهه مقهداري کهه سهير     بنا بر  يا اطعام ده مسکين است که به هر يک يک مد داده شود بلکه

   ط در رعايت اکثر از مدّ و اشباع است.شوند اگرچه بي  از يک مد باشد طعام داده شود. احتيا

ههاي ديگهر    اين کفاره، مخصوص بيماري و سردرد است و تراشيد  تمام سر بهراي ضهرورت   آية اهلل زنجاني: 

 مانند تراشيد  قسمتي از سر، کفاره ندارد. )مدّ حدود نهصد گرم است .

ابهت اسهت االّ در   ثکفاره ازاله مو از بد ل خود، چه در حال ضرورت و چه در غير ضهرورت   آية اهلل گلپايگاني: 

 ازاله مو از بد ل ديگري که در حال ضرورت کفاره ندارد.

 کنهد اگرچهه دوازده مهد بهه شه  مسهکين        صدقه داد  ده مدّ به ده مسکين کفايت مهي  آية اهلل گلپايگاني:. 2

 .بهتر است

  .ايت اين احتياط الزم نيسترع آية اهلل بهجت:. 6
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 اگر از زير هر دو بغل خاد ازاله ماا کناه باياه ياک گاسافنه ذباح کناه          عاعع]212[

ه يک گاسفنه بلکه احتياط آن است که اگر از زير يک بغل هم ازاله ما کن 1براي کفار ،

2کفار  بههه.
 

عاعع]212[ را ازاله کناه باه غيار تراشايهن،      احتياط واجب آن است که اگر ماي سر  

3کفار  تراشيهن را بههه.
 

                                                                                                                                        

 کفههاره آ  يههک  نوووري: ،آيووات عظووام تبريووزي، خووويي، زنجوواني، سووبحاني، سيسووتاني، مکووارم 

 گوسفند است.

 بدهد.  کفارهاگر سر را عالماً عامداً بتراشد بايد يک گوسفند  اي: آية اهلل خامنه 

 ها يک گوسفند کفاره بدهد. اگر از زير هر دو بغل ازاله مو کند احتياط آ  است براي هر يک از بغل آية اهلل نوري:. 1

اقوي و در کند  موي بنا بر  اش يک گوسفند است اگر موي زير هر دو بغل خود را بکند کفاره آية اهلل بهجت:. 5

 يک طر ، سه مسکين را طعام بدهد.  

ر دو بغل را بکند بايد يک گوسفند قرباني کند، و در غيهر کنهد  و همچنهين    اگر موي زير ه آية اهلل زنجاني: 

 احتياط مستحب است.بنا بر  در ازاله موي زير يک بغل، کفاره گوسفند

اگر به وسيله   احتياط واجببنا بر  اگر موي زير بغل را بکند حکم همين است و همچنين آية اهلل سيستاني: 

ا ازاله نمايد و اگر موي ري  يا غير آ  را بکند کفاره آ  يک مشت طعام اسهت  ديگري، غير از کند ، موي آ  ر

 ندارد.   کفارهو اگر مُحرلم سر ديگري را تراشيد چه مُحرم باشد چه غير مُحرم 

کفاره تراشيد  سر و ازاله موي هر دو بغل، بلکه زير يک بغل، اگر ناچار شود يک گوسهفند يها    :آية اهلل صافي 

 انهد و   ي دوازده مهدّ بهه شه  مسهکين فرمهوده     يا صدقه داد  ده مدّ به ده مسهکين اسهت و بعضه    سه روز روزه،

 بهر احتيهاط کفهاره کشهتن      اين متابق با احتياط است و ترک نشود و اگر ناچهار نشهود بايهد کفهاره دههد و بنها      

 گوسفند است.

  سه فقير را اطعام کند. آية اهلل فاضل: 

 کفاره ازاله مو از زير بغل، يک گوسفند است. آية اهلل گلپايگاني: 

 اين حکم واجب است. آية اهلل مکارم: 

 فرقي بين کند  و ماشهين کهرد  و نهوره گذاشهتن نيسهت، چهه از سهر باشهد يها صهورت يها             آية اهلل بهجت:. 3

 مواضع ديگر.

 بلکه واجب است. آية اهلل خويي: 

 ت.رعايت اين احتياط، مستحب اس آية اهلل زنجاني: 

 حکم آ  از نظر کفاره با تراشيد  يکي است. آية اهلل سبحاني: 
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عاعع]212[ اگر دست بکشه به سر يا ريش خاد و يک ما يا بيشتر بيفته، احتيااط آن    

1است که يک کف وعام اهقه بههه.
 

2او را بپاشانه. هرچها پاشانيهن مرد سر خاد را، به هفدهمع
 

عاعع]201[ احتياط واجب آن است که سر را به چيزهايي غير پاششي هام نپاشاانه؛     

3مثل گل و حنا و دوا و پاشال و غير اينها.
 

عاعع]200[ براي حمل، کاه   احتياط واجب آن است که چيزي بر سر نگذارد؛ مثل بار  

4سر به آن پاشيه  شاد.
 

                                                           

يک کف از طعام صدقه بدهد و ساقط شد  مو به اين سبب با عدم اطمينا  به سهاقط شهد ،    آية اهلل بهجت:. 1

 غير از ازاله غير عمدّيه است که فديه ندارد، اگرچه هر دو جايز است.

 يد يک مشت طعام بدهد.با آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 احتياط مستحب آ  است که به قدر يک مشت گندم و آرد و امثال آ  صدقه بدهد.  اي: آية اهلل خامنه 

 بايد يک مشت طعام، کفاره بدهد و کشيد  اعضاي ديگر حکم کشيد  دست را دارد. آية اهلل زنجاني: 

خود را بر سر يا ري  خود بکشد و تار مويي کنده دست  اگر در حال التفات به احرام عمداً آية اهلل سبحاني: 

 شود بايد يک مشت آرد گندم کفاره دهد.

جههت   خاراند  سر و بد  اشکال ندارد اگر مويي را نکند و خو  خهارج نشهود و اگهر بهي     آية اهلل سيستاني: 

ولهي اگهر در   محرم دست به سر و ري  خود بکشد و مويي يا بيشتر بيافتد بايد يک مشت طعهام کفهاره بدههد    

 وضو و مانند آ  باشد چيزي بر او نيست.

 در غير وضو و غسل. آية اهلل فاضل: 

 مقصود از يک کف طعام، مقداري غذاست. آية اهلل مکارم: 

اي که باشد بنابراين پوشاند  سر به وسيله گِل و حنا و دارو و بار براي حمل جايز  هر وسيله آية اهلل سبحاني:. 5

نيست و احتياط واجب است که مرد محرم سر خود را به وسيله اعضا بد  مثل دست نپوشاند از اينجا حکم سه 

 . 413تا  411مسئله بعد روشن شد )م

 آ . بايد سر خود را بپوشاند حتي با گِل و مانندمحرم ن تبريزي، خويي، زنجاني: آيات عظام. 3

ها براي مردا  حرام است و در اين امر تفاوتي بين  پوشاند  سر و گوش آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

پوشاند  تمام يا قسمتي از سر نيست، و تفاوتي بين پوشاند  سر با پارچه و يا با حنا، گِل، گذاشتن بار بهر روي  

 باشد.   ي که قسمتي از سر را بپوشاند، و يا ارتماس در آب و امثال آ  نميبه طورا روي دوش سر، و ي

 مرد محرم نبايد با گذاشتن بار بر سر، سرش را بپوشاند، هرچند کفاره ندارد. آية اهلل زنجاني:. 4
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هاا را روي   ؛ مثل آنکه دستجايز است به بعض بهن خاد، سر را بپاشانه  عاعع]200[

1احتياط در ترک آن است. سر بگذارد، ليکن
 

بلکه جايز نيست زير مايع ديگاري؛ مثال    ،جايز نيست سر را زير آب کنه  عاعع]200[

2گالب و سرکه و غيرآن، کنه.
 

عاعع]202[ پس نبايه بعض سر را هام بپاشاانه و ناه     3در حکم سر است بعض سر،  

4زير آب يا مايع ديگري کنه.
 

5از سر محساب است پس نبايه آنها را پاشانيه. ها ظاهرًا گاش  عاع]202[
 

پاشانيهن رو براي مردان مانع نهارد و از سار محسااب نيسات، پاس در       عاعع]202[

 وقت خااب مانعي از پاشانهن آن نيست.

 خيک آب بر سر، از حکم پاشش استثنا شه  و مانع نهارد.گذاشتن بنه   عاع]202[

6 يب نهارد. نهبنه دستمالي را که براي سردرد به سر مي  عاع]202[
 

                                                           

 از لکن احتياط... در مناسک ايشا  نيامده است. آية اهلل نوري:. 1

 احتياط.بنا بر  فاضل:سيستاني، تبريزي، خويي،  آيات عظام بهجت،. 5

پوشاند  قسمتي از سر به نحوي که عرفاً مصداق پوشاند  سر باشد ه مانند گذاشتن کهاله    اي: آية اهلل خامنه. 3

کوچک در وسط سر ه جايز نيست، اما در غير اين صورت ه مانند گذاشتن قهرآ  و ماننهد آ  بهر روي سهر و يها        

 بخشي از سر ه اشکال ندارد، هرچند احوط آ  است که از آ  نيز اجتناب نمايد.خشک کرد  تدريجي 

 احتياط.بنا بر  اقوي در تغتيه، لکن در حمل،بنا بر  آية اهلل فاضل: 

 احتياط واجب، ولي ريختن آب بر سر مانعي ندارد.بنا بر  آية اهلل مکارم: 

 حرمت زير آب برد  نسبت به بعض سر معلوم نيست. اي: آية اهلل خامنه. 4

 زير آب برد  بعض سر جايز است.: خويي، سبحاني، سيستانيآيات عظام  

هها را نيهز نپوشهاند امها      احتيهاط واجهب گهوش   بنا بر  شوند وليها از سر محسوب نميگوش آية اهلل سبحاني:. 2

 گذاشتن سمعک يا پنبه داخل سوراخ گوش اشکالي ندارد.

 احتياط واجب.بنا بر  ية اهلل مکارم:آ 

 ولي پوشاند  مقداري از گوش مانعي ندارد. آية اهلل فاضل: 

 دارد. کفارهگناه ندارد ولکن  :صافي، گلپايگانيبهجت، آيات عظام . 6

 و کفاره هم ندارد. آية اهلل زنجاني: 

 بدهد.احتياط واجب بايد کفاره بنا بر  ولي :آية اهلل نوري، آية اهلل مکارم 
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 گذاشتن سر روي بالش براي خاابيهن مانع نهارد.  عاع]202[

را روي کماني بينهازنه؛ به نحاي که با ي سر باشاه و سار   اي  اگر پارچه  عاعع]201[

 بنه اشکال نهارد. براي حفظ از پشه، مانع نهارد و همچنين رفتن در پشه را زير آن کنه

عاعع]200[ ام رفتن براي مرحِرم مانع نهارد، ليکن زير آبشاري که سر را زير دوش حم  

1فرو گيرد جايز نيست.
 

عاعع]200[ و بعض سر هم در  2اگر سر را شست نبايه با حاله و دستمال خشک کنه  

 حکم همه است.

عاعع]200[ و اگار باهون التفاات     3در وقت خاابيهن، مرد نبايه سر خاد را بپاشاانه   

واار اگار از روي فراماشاي پاشاانيه واجاب       پاشانيه بايه فارًا آن را باز کنه و همين

                                                           

 بلکه رفتن زير آبشاري که سر را فرا گيرد نيز مانع ندارد. آية اهلل زنجاني:. 1

تواند سر خود را با حوله خشک کند و ز  صورت  را در صورتي که اين کار به تهدريج   مرد مي آية اهلل بهجت:. 5

 انجام گيرد. 

خشک کرد  تدريجي سر با حوله اشکال ندارد مگر در صورتي که حولهه را بهر روي تمهام     اي: آية اهلل خامنه 

 سر بيندازد و سر را با آ  خشک کند.

خشک کرد  سر با حوله و مانند آ  اشکال ندارد مگر در صورتي کهه بهراي خشهک کهرد       آية اهلل زنجاني: 

  حوله را روي سر يا بعض آ  قرار دهد.

 گر اينکه به صورت تدريجي انجام بگيرد.م آية اهلل سبحاني: 

احتياط واجب و اگر وقت نماز تنگ است بنا بر  هرچند به نحو کشيد  پارچه بر سر باشد آية اهلل سيستاني: 

 گوشه حوله يا پارچه را بگيرد و به مقداري که در مسح سر واجب است خشک کند.

ستمال مانع ندارد ولي بايد طوري خشهک کنهد کهه    خشک نمود  سر به وسيله حوله و د آية اهلل گلپايگاني: 

 سر پوشيده نشود.

 خشک کرد  مانع ندارد به شرط اينکه سر را با آ  نپوشاند. آية اهلل مکارم: 

محرم، مکروه است که هنگام خوابيهد ، روانهداز را روي سهر خهود بکشهد و احتيهاط        بر مرد آية اهلل زنجاني:. 3

 ايد سر را با کاله و دستمال و مانند آ  بپوشاند.استحبابي در ترک آ  است، ولي نب

اختيار سر او پوشيده شد مانعي ندارد و ديگرا  نيز  جايز نيست ولي اگر در خواب بي اًئابتدا آية اهلل سبحاني: 

د و تکليفي ندارند تا او را باخبر سازند ليکن وقتي بيدار شد و يا ملتفت شد بايد فوراً پتو و امثال آ  را کنهار بزنه  

 احتياطاً تلبيه بگويد.
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1است گفتن آن.است فارًا سر را باز کنه و مستحب است تلبيه بگايه بلکه احاط 
 

و  2انحاا، کفاار  آن ياک گاسافنه اسات     اگر سر را بپاشانه؛ به نحاي از   عاعع]202[

 کفار  است براي پاشانهن بعض سر. 3واجب احتياط

عاعع]202[ يعناي   4احاط آن است که اگر مکرر سر را پاشانيه، مکرر کفاار  بههاه؛    

براي هر دفعه يک گاسفنه کفار  است، گرچه تعهد کفار  معلام نيست و به ناار بعياه   

 آيه واجب نبادن. نمي

                                                           

 کافي است.« لبيک»بلکه گفتن تلبيه واجب است و گفتن يک  آية اهلل زنجاني:. 1

 اند. عرض اين مسئله نشدهمت آية اهلل گلپايگاني: 

 در مناسک ايشا  نيامده است.« مستحب است تلبيه...»از  آية اهلل نوري: 

اش يهک   احتياط واجهب کفهاره  بنا بر  فاضل، مکارم:آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني، سيستاني، . 5

 گوسفند است.

احتياط واجب، يک گوسفند قربهاني کهرد  اسهت. و بعهض سهر      بنا بر  کفاره پوشاند  سر، اي: آية اهلل خامنه 

حکم تمام سر را ندارد مگر عرفاً بر آ  صدق کند که سر را پوشانده است؛ مثل اينکهه کهاله کهوچکي کهه فقهط      

 اش نخواهد بود. اي بر عهده و اگر تمام سر را در آب فرو برد، کفاره پوشاند بر سر بگذارد را مي قسمت وسط سر

اگر عمداً با کاله يا عمامه يا دستار و مانند آ  تمام يا قسهمتي از سهر را بپوشهاند بايهد يهک       آية اهلل زنجاني: 

 سر را بپوشاند کفاره ندارد. گوسفند کفاره بدهد و اگر با گذاشتن غير لباس مانند بادبز  و حنا

 احتياط مستحب. آية اهلل فاضل:. 3

عذر باشد، خصوصاً هرگاه مجلها   احوط تعدد فديه است به تعدد پوشانيد ، خصوصاً هرگاه بي آية اهلل بهجت:. 4

 متعدد باشد و اقوي تعدد فديه است در صورت تخلل تکفير.

 اين احتياط ترک نشود. آية اهلل تبريزى: 

 در صورت تکرر ستر است متلقاً. کفارهاحتياط تکرر  اي: اهلل خامنهآية  

احتياط بايد کفاره مجدد بدهد و حتي اگر سر را در دو مجلا بپوشهاند هرچنهد در   بنا بر  آية اهلل سبحاني: 

 وسط کفاره پرداخته باشد احتياط آ  است که دو کفاره بدهد.

 باشد. بعيد نيست يک کفاره کافي آية اهلل سيستاني: 

احتياط آ  است که اگر بي  از يک بار سر را بپوشاند، بهراي ههر بهار جداگانهه کفهاره بدههد        :آية اهلل صافي 

 .  خصوصاً اگر بدو  عذر باشد و مخصوصاً اگر مجلا آ  هم متعدد شود
 در صورت تعدد پوشانيد  سر، بايد کفاره متعدد بدهد.  آية اهلل گلپايگاني: 

 اين احتياط در اين مسئله و مسئله بعد، وجوبي است. آية اهلل مکارم: 

 شود. با تکرار در پوشاند  سر، کفاره نيز مکرّر مي آية اهلل نوري: 
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عاعع]202[ سر را پاشانيه و گاسفنه را براي کفار  ذبح کرد و باز سر را پاشانيه  اگر  

1احتياط به کفار  دادِن دوبار  خيلي مبلاب است گرچه وجابش معلام نيست.
 

و  ماه سار را   مسائله   کفار  در اارتي واجاب اسات کاه از روي  لام باه       عاعع]202[

2نسيان بپاشانه کفار  نهارد.يا غفلت و سها و مسئله  بپاشانه، پس اگر از روي نهانستن
 

3پاشانيهن زن روي خاد را به نقاب و روبنه و برقع. هتجدهمعا
 

عاعع]202[ ؛ مثال  4چيزهااي غيار متعاارف باشاه     اگرچهپاشانيهن رو را به هر چيز،   

احتياط، و جايز نيست با باادبزن روي  بنا بر  پاشال و گل و چيزهاي ديگر، جايز نيست

 خاد را بپاشانه.

5بعض رو در حکم تمام آن است و نبايه آن را بپاشانه.  عاع]202[
 

                                                           

 مسهئله  ذيهل  در حکهم آ    :، مکوارم ، صوافي، گلپايگواني  ، سوبحاني اي آيات عظوام بهجوت، خامنوه   . 1

 قبل گذشت.

 اره بايد کفاره بدهد.در اين صورت دوب آيات عظام تبريزي، زنجاني، سيستاني: 

 احتياط، واجب است. آية اهلل نوري:

 .بلکه ظاهر اين است که در موارد جواز ستر و اضترار نيز کفاره واجب نيست آيات عظام خويي، سيستاني:. 5

 اما در صورت ضرورت نيز احتياط واجب در کفاره است. آية اهلل سبحاني: 

 ند تحفّا از مگا و نحو آ  در حال خوابيد .در غير حال ضرورت، مان آية اهلل بهجت:. 3

پوشاند  رو هرچند به چيزهاي غير متعار ؛ مثل پوشهال و گهل نيهز جهايز      آية اهلل نوري:، آية اهلل زنجاني. 4

 نيست و جايز نيست با بادبز  روي خود را بپوشاند.

 احتياط.بنا بر  آية اهلل تبريزى:. 2

 يها  نهامحرم  از حجهاب  در زنها   متعهار   کهه  اي گونهه  پوشاند  صورت در حال احهرام بهه   اي: آية اهلل خامنه 

 کهه  نحهوي  بهه  صهورت  از بخشهي  پوشهاند   بنهابراين . نيسهت  جهايز  زنا  براي است شد  شناخته از خودداري

هها و بينهي و دهها  و چانهه جههت حجهاب يها شهناخته            صورت بر آ  صدق کند، مانند پوشاند  گونهپوشاند

استفاده از ماسک بهراي پوشه  بينهي و دهها       ]اما[باشد.  ، مانند پوشاند  تمام صورت است و جايز نمينشد 

 براي زنا  در حال احرام مانع ندارد.  

گيرد خال  احتياط اسهت   به احتياط واجب، و لذا پوشيد  مقنعه که اطرا  صورت را مي آية اهلل سيستاني: 

شک کرد  صورت با حوله يا دستمال، هرچند همه صهورت را نپوشهاند،   احتياط خبنا بر  و همچنين جايز نيست

  ولي تميز کرد  بيني و مانند آ  اشکال ندارد.
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 هاي خاد را روي اارت بگذارد مانع نهارد. اگر دست  عاع]201[

1اگر روي خاد را براي خاابيهن روي بالش بگذارد مانع نهارد.  عاع]200[
 

ماي  واجب است براي نماز سر را بپاشانه و مقهمتًا براي پاشانيهن سار ک   عاعع]200[

3، ليکن واجب است بعه از نماز فارًا آن را باز کنه.2راف رو را بپاشانهوااز 
 

عاعع]200[  چاادر ياا جاماه را کاه باه سار        4گارفتن از ناامحرم  جايز است باراي رو   

                                                                                                                                        

 :پهايين آ ؛ يعنهي از    اقوي پوشاند  صهورت در قسهمت   بنا بر  بعض رو در حکم تمام است. و آية اهلل فاضل

  واجب.بيني تا چانه جايز نيست و در قسمت بااليي آ  به احتياط 

 ي که نقاب و برقع به آ  نگويند جايز است.به طورپوشانيد  بعض صورت،  آية اهلل مکارم: 

با توجه به حرمت پوشيد  صورت براي زنا  در حال احرام، چو  چانه جهزو صهورت محسهوب     آية اهلل نوري: 

 ورت نيست.شود، بايد مقنعه را طوري ببندد که زير چانه قرار بگيرد، چو  زير چانه جزو ص مي

 ، هرچنههد خههال  احتيههاط توانههد روانههداز را روي صههورت  بکشههد بلکههه بههراي خههواب مههي آيووة اهلل زنجوواني:. 1

 استحبابي است.

تواند  باشد، در حال نماز عيبي ندارد و مي پوشانيد  رو به مقداري که مقدمه پوشانيد  سر مي آية اهلل بهجت:. 5

 سراندازش را آويزا  نمايد در نماز و بعد از آ .

باشهد، در   پوشانيد  رو که مقدمه پوشانيد  سر مي آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، گلپايگاني: 

 حال نماز عيبي ندارد.

 احتياط اين است که پا از فراغت از نماز آ  را بردارد. آية اهلل خويي:، تبريزىآية اهلل . 3

هنگام پوشيد   ي که زنا به طورپوشاند  اطرا  صورت از باال يا پايين و يا دو طر  آ ،  اي: آية اهلل خامنه 

کنهد،   ر آ  صدق نمهي دهند و پوشاند  صورت ب مقنعه به نحو متعار  و يا هنگام پوشاند  سر در نماز انجام مي

 اشکال ندارد، چه در نماز باشد و چه در حال ديگر.

 احتياط واجب اين است که پا از فراغت از نماز آ  را بردارد. آية اهلل سيستاني: 

 واجب نيست. آية اهلل مکارم: 

 بلکه متلقاً و اختياراً و تا حد نحر علي األظهر.  آية اهلل بهجت:. 4

اي را که بر سهر انداختهه طهر  آ  را بهر روي      جايز است ز  در حال احرام، چادر يا جامه اي: آية اهلل خامنه 

اما احوط آ  است کهه اگهر    اش را تا باالي بيني بپوشاند، صورت بياويزد، به نحوي که بخشي از صورت و پيشاني

 بيند، از اين کار اجتناب نمايد.   مرد اجنبي او را نمي

 لقاً جايز است.بلکه مت آية اهلل زنجاني: 

 گونه پوش  نيز جايز نيست. و در جايي که نامحرم نيست اين آية اهلل سيستاني: 
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گاردن و   افکنه  پايين بينهازد تا محاذي بيني، بلکه چانه، بلکاه در ااارت احتياا  تاا    

 چيزي بر او نيست.

عاعع]202[ انهازد، باا   بهتر آن است که آن چيزي را که در ماقع حاجت از سر پايين مي  

1که به اارت نچسبه، بلکه اين کار احاط است. دست يا چيز ديگر دور از رو نگه دارد
 

و آن  اناه  بعضي براي دور نگه نهاشتن جامه از اارت، کفار   زم دانسته  عاعع]202[

 2.احاط است، گرچه اقاي واجب نبادن آن است

عاعع]202[  3،در نقاب انهاختن و پاشانهن رو، به هر نحا که باشه، کفار   زم نيست  

 گرچه ماافا احتياط است.

4سايه قرار دادن مرد با ي سر خاد:نيزدهمعاع
 

                                                           

 تحفا آ  از رسيد  به صورت الزم نيست. آية اهلل مکارم:، آية اهلل بهجت. 1

 اين احتياط ترک نشود. :آية اهلل تبريزى 

 نداشته باشد.احوط آ  است که پوش  مذکور با صورت تماس  اي: آية اهلل خامنه 

 احوط آ  است که از صورت دور نگه دارد. آية اهلل خويي: 

 بايد با دست يا چيز ديگري آ  را از صورت دور نگه دارد. :آيات عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني 

 ها در حال احهرام بايهد سهعي کننهد کهه مقنعهه در حهال درآورد  و پوشهيد  صورتشها            ز  آية اهلل نوري: 

 .را نپوشاند

 احتياط واجب آ  است که يک گوسفند کفاره دهد. تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني: آيات عظام. 5

 احتياط واجب بايد يک گوسفند بدهد.بنا بر  آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي:. 3

باس کفاره پوشاند  رو با چيزهاي پوششي مانند نقاب و پوشيه، يک گوسفند است و با غير ل آية اهلل زنجاني:

 ، البته به جهت حاجتي چو  بيماري، پوشاند  صورت جايز است و کفاره نيز ندارد.ظاهراً کفاره ندارد

 احتياط مستحب آ  است که يک گوسفند بدهد. آية اهلل سيستاني: 

 بايد يک گوسفند کفاره بدهد. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

ت، روز باشد يا شب، ههوا  نيس جايز محرم مرد براي دار حرکت کرد  با وسيله نقليه سقف آية اهلل زنجاني:. 4

آفتابي باشد يا ابري، همچنين جايز نيست در هواي آفتابي يا بهاراني در پنهاه سهايبا  متحهرک ماننهد چتهر       

 حرکت کند.

و پيمهود  راه جهايز نيسهت.    قرارداد  براي بد  نيز در حهال سهير    هبنا بر احتياط واجب ساي آية اهلل فاضل: 

 بنابراين نشستن در ماشين و بيرو  نگهداشتن سر از شيشه يا سقف آ ، خال  احتياط وجوبي است.
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عاعع]202[ هاا جاايز    بچاه ها و  سايه قراردادن جايز نيست از براي مردان، و براي زن  

 است و کفار  هم نهارد.

عاعع]202[ کاردن   حرام بادِن سايه قرار دادن با ي سر، مخت  به حاال منازل واي     

ساايه رفاتن ماانع     ، زيرباشه يا غير آنمنا  در محلي منزل کرد در که درحالياست و اما 

رفاتن   در حاال را   نهارد و با چتر و مثل آن سايه بر سر قرار دادن ماانع ناهارد اگرچاه   

کننه يا محلي که رماي   که ذبح مي از چادر خاد تا محليمنا  پس مانع نهارد که در ،باشه

1مستحب ترک است در حال را  رفتن. گرچه احتياط ؛کننه با چتر برود جمرات مي
 

                                                           

احتياط واجب ترک سايه انداختن است در وقت تردد براي حوائج غيهر خانهه و خيمهه و نحهو      آية اهلل بهجت: .1

 آنها، چه در مکه و چه در عرفات و منا.

تواند در حهال حرکهت، بهراي خهود      احتياط نميبنا بر  رفتن زير سايه ثابت مانعي ندارد، ولي تبريزى:آية اهلل  

 .شود دار سقف ماشين سوار يا و بردارد چتر آنکه مثل کند؛ درستبا   سايه

احوط آ  است که شخص محرم پا از رسيد  به مکه پهي  از انجهام مناسهک عمهره و      اي: آية اهلل خامنه 

هاي متحرک مانند اتوبوس مسهقف و چتهر،    همچنين در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زير سايه

بت ماننهد پهل و   هاي ثا اجتناب کند. ولي قرار گرفتن در سايه ديوار و درخت و مانند آنها و نيز عبور از زير سقف

 تونل، حتي در روز اشکال ندارد.

 .نشوند دار احتياط، سوار ماشين سقفبنا بر  و در قسمت جديد شهر مکه آية اهلل خويي: 

هاي کوتاه حرکت کند ولي بها   تواند در پناه سايبا  ثابت مانند ديوار و پل و خيمه و تونل مي آية اهلل زنجاني: 

که اگر هوا آفتابي يا باراني باشد اگر مشهقت   د به قربانگاه يا جمرات برود، همچنا توان نمي چتر و دار وسيله سقف

هاي طوالني استفاده کند و در اين حکم فرقي بين مکه و عرفات و مشعر و منها   شديد نداشته باشد نبايد از تونل

 و مسيرهاي بين راه نيست.

و ه براي رفتن به مسجدالحرام و همچنهين در منها   احتياط واجب پا از ورود به مکبنا بر  آية اهلل سبحاني: 

 دار  ي متحهرک ماننهد چتههر و اتومبيهل سههقف   هههااي بهه نقتههه ديگهر از سهايبا    بهراي حرکههت از نقتهه  عرفهات  

 کند.ناستفاده 

اما پا از پياده شد  و جايي را منزل خود قرارداد ، اگهر محهرم بخواههد جههت انجهام       آية اهلل سيستاني: 

کارهاي  به اينجا و آنجا برود؛ ماننهد اينکهه در مکهه منهزل کنهد و بخواههد جههت انجهام طهوا  و سهعي بهه            

بهه جهواز سهايه    مسجدالحرام برود و يا به منزل خود در منا وارد شود و بخواهد به قربانگاه يا جمرات برود، حکم 

کل اسهت، و احتيهاط   مش خيلي دار قرار داد  باالي سر خود، چو  به وسيله چتر و چه سوار شد  ماشين سقف

  نبايد ترک شود.
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فرق نيست در حرام بادن سايه قرار دادن در وقت وي کردن منازل، باين     عاعع]202[

آنکه در محملي باشه که روپاش دارد يا در اتامبيل سرپاشيه  باشه يا در هااپيما باشه 

 يا زير سقف کشتي باشه.

عاعع]221[ احتياط آن است که در وقت وي منزل، به پهلاي محمل يا هر چيزي کاه    

 جايز بادِن آن خالي از قات نيست. اگرچه 1ستاالل نکنه،با ي سر او نباشه، ا

عاعع]220[ خااهنه باه مکاه مشارف شاانه ياا       از تهران يا جاي ديگر مي که کساني   

و باياه محارم    ااحيح اسات   هااپيما، اگر نذر کننه براي احرام بستن از تهران، نذر آنها

ج، لايکن باراي زيار ساقف     و اگر را  ديگري نباشه جز هااپيما، بايه برونه به ح 2شانه

                                                                                                                                        

 کنهد مثهل چتهر و      اي دارد که با شخص حرکت مهي  حرمت سايه قرار داد ، اختصاص به سايه :آية اهلل نوري

ل پل و تونل هر قدر طهوالني باشهد جهواز عبهور از زيهر آنهها بهدو         و هواپيما و اما سايه ثابت مث مسقفماشين 

 اشکال است

احوط ترک سايه انداختن از آفتاب است، اگرچه منحر  از باالي سر باشد با چيزي که در سهر   آية اهلل بهجت:. 1

 ممنوع است.

 حرمت و ثبوت کفاره در تظليل جانبي مبني بر احتياط است. آية اهلل تبريزى: 

و احوط بلکه اظهر اين است که زير سايه چيزي که روي سر نباشد نيز نرود، پا اگر از طر   هلل خويي:آية ا 

چد و راست چيزي بر او سايه بيفکند؛ به نحوي که تأثير در کم شد  گرما يها سهرما يها بهاد و نحهو آ  داشهته       

 باشد، جايز نيست و کفاره دارد.

تواند در سايه سايبا  متحرکي که باالي سر او نباشد نيز حرکت کنهد، ولهي قهرار     محرم نمي آية اهلل زنجاني: 

 ها و ديوارهاي ماشين، اشکال ندارد، و فرقي بين ماشين خود و ديگري نيست. گرفتن در سايه صندلي

اي  د  در سايههاي وسط راه مانعي ندارد و همچنين بو گذشتن از زير پل آية اهلل مکارم:، آية اهلل سبحاني 

اند به شهرطي کهه    اضافه فرموده آية اهلل سبحاني .آيد که از ديوارهاي اتومبيل سر باز و مانند آ  به وجود مي

 .مانع از تاب  مستقيم خورشيد نشود

هاي متحرک که باالي سر محرم قرار نگرفته براي پياده متلقاً جهايز اسهت و سهواره     سايه آية اهلل سيستاني: 

 جتناب کند مگر اينکه کوتاه باشد که سر و سينه را فرا نگيرد.احتياطاً ا

 شود.   نمي استظالل، اختصاص به باالي سر دارد و شامل سايه حاصل از ديوار ماشين آية اهلل نوري: 

شود محرم ناچار گردد با وسهيله سرپوشهيده سهفر کنهد      نذري که سبب مي آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني. 5

  باطل است.



 110  مُحرّمات احرام

 بادن در حال وي منزل بايه کفار  بههنه.

و  1کسي که نذر کرد از تهران يا جاي ديگر محرم شاد، بايه محارم شااد    عاعع]220[

و اگار راهاي    2مکان بايه از راهي برود که زير سايه ا در وي منزل ا قرار نگيرد  ا   حتي

 کار معصيتبه اين مبلب پيش از نذر نباشه که زير سقف قرار نگيرد در اارت التفات 

3است براي آنکه خاد را از روي  مه مبتالي به معصيت کرد  است.
 

خااهنه با هااپيما به مکه برونه،  زم اسات باا هااپيماا باه      مي که کساني   عاعع]220[

مهينه برونه و از آنجا در مسجه شجر  محرم شانه و با اتامبيلي که سقف نهارد به مکه 

برونه و يا آنکه برونه جه  به قصه رفتن به جحفه و در اارت امکان برونه به جحفاه  

ه باه مکاه معاماه، و اگار رفاتن باه       روپاش برون با اتامبيل بيو از آنجا محرم شانه و 

هام کاه باين    « حاه  »محرم شانه و بهتر آن است که در  ميقات امکان نهاشت از جه 

4جه  و مکه است تجهيه احرام کننه.
 

                                                                                                                                        

 :تجديد احرام کند.الحل   ادنياحتياطاً اين شخص در ميقات يا اگر نشد در  آية اهلل سبحاني 

 شهود زيهر سهقف بهرود محهل       يداند ناچهار مه   نذرل احرام قبل از ميقات، براي کسي که مي آية اهلل سيستاني: 

 ت.اشکال اس

حرکت کند محل اشکال اسهت.   مسقفداند بايد در روز با وسيله  صحت نذر براي کسي که مي آية اهلل فاضل:

تواند به يکي از مواقيت معروفه برود، نذر اشهکال نهدارد و معصهيت     بلي اگر بداند که براي احرام عمره تمتع نمي

زيهر سهقف    کفهاره ورت کند. و در ههر صه   احرام تجديدالحل   ادنيهم نکرده است، ولي احتياط آ  است که در 

 رفتن را بايد بدهد.

 مراجعه شود. 441مسئله  ذيلبه  :، مکارمفاضلسبحاني، سيستاني، آيات عظام زنجاني، . 1

تواند از راهي برود که زير سايه قرار بگيرد، مانند تونل و پهل و زيهر    مي سبحاني، فاضل، نوري: آيات عظام. 5

 هاي ثابت. درخت، از سايه

ظاهر اين است که معصيت نکرده است، ولي براي استظالل اضتراري کفاره  آية اهلل خويي:، ريزىآية اهلل تب. 3

 بايد بدهد.

 معصيتي نکرده است. آية اهلل مکارم: 

]با نذر[ . 

 گذشت. 515در مسئله  آيات عظام . نظر4
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عاعع]222[  1،نشستن در زير سقف در حال وي منزل در شب خالف احتيااط اسات    

جايز بادن نشساتن محارم   گرچه جايز بادن آن به نار بعيه نيست، بنابراين بعيه نيست 

 کنه. در هااپيمايي که شب حرکت مي

 بين ساار  و پياد . 2در جايز نبادِن سايه با ي سر قرار دادن، فرق نيست  عاع]222[

عاعع]222[ برونه، شانه در حال احرام، زير سقِف آن نبايه  کشتي ساار مي که کساني   

3تن جايز است.ليکن در کنار دياار کشتي که سايه است، ظاهرًا نشس
 

عاعع]222[ استاالل در وقت وي منزل براي  ذري، مثل شهت گرما يا شهت سارما    
                                                           

استظالل در شب نيست و مانع نهدارد و ظهاهرل مجمهوعل روايهات و مقتضهاي اصهل، اختصهاص         آية اهلل بهجت:. 1

 ممنوعيت به سايه انداختن از آفتاب است.

 احتياط در حرمت استظالل فرقي بين شب و روز نيست.بنا بر  آية اهلل تبريزى: 

ه اتوبوس مسهقف و ماننهد آ    هاي باراني و سرد از سوار شد  ب احوط آ  است که در شب اي: آية اهلل خامنه

 اگر براي فرار از بارا  و سرما باشد اجتناب کند.  

مراد از استظالل تحفا از آفتاب و سهرما و گرمها و بهارا  و بهاد و ماننهد آنهاسهت. پها اگهر          آية اهلل خويي: 

حکم بهين شهب و    از آنها نباشد، به نحوي که وجود و عدمل سايبا  يکسا  باشد اشکال ندارد، و در اين کدام هيچ

 روز فرقي نيست و در فرض شک در اينکه آيا مظله وجود و عدم  يکسا  است يا نه استظالل جايز است.  

 ههر  در و ضهرورت،  صهورت  در مگهر  نيست جايز نيز شب در دار حرکت با وسيله نقليه سقف آية اهلل زنجاني: 

بنها بهر    شب غيهر بهاراني؛  بين التلوعين و کب شود کفاره دارد، هرچند لزوم کفاره در مرت عمد و علم با اگر حال

 احتياط است.

حرکت با وسايط نقليه سرپوشيده به هنگام شب اشکال ندارد مگر اينکه باد شديد يا بهارا    آية اهلل سبحاني: 

ين بهين التلهوعين و پها از    و همچنه  در کار باشد و همچنين حرکت در روز ابري با ماشين مسقف مانع نهدارد 

 .غروب خورشيد تا زوال حمره جزء شب است

کهه ابهر    روزههايي  و التلهوعين  بهين  و شب در آ  مانند و دار سوار شد  در ماشين سقف آية اهلل سيستاني: 

دارد و بهه   کفهاره غليا مانع تاب  خورشيد باشد، در صورتي که باراني نباشد اشکال نهدارد و اگهر بهاراني باشهد     

 تياط واجب جايز نيست.اح

هاي بهاراني کهه بايهد کفهاره بدههد و در روزههاي کهامالً ابهري و بهين           جايز است مگر در شب آية اهلل مکارم: 

 التلوعين نيز استفاده از ماشين سرپوشيده مانعي ندارد.

 احتياط.بنا بر  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

 گذشت. 441و  444در ذيل مسئله  آيات عظام. نظر 3
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 يا بارنهگي جايز است، ليکن بايه کفار  بههه.

عاعع]222[ کفار  سايه قرار دادن در حال وي منزل يک گاسفنه است، چاه باا  اذر      

1احتياط واجب.بنا بر  سايه افکنه  باشه چه با اختيار،
 

عاعع]222[ بايش از ياک    هرچناه اقاي کفايت يک گاسفنه است در احارام  مار ،     

بيش از يک مرتباه   هرچنهمرتبه سايه قرار داد  باشه و يک گاسفنه است در احرام حج 

2استاالل کرد  باشه.
 

3بيرون آوردن خان از بهن خاد:بتايمعاع
 

عاعع]221[ دناهان او را   بيرون آوردن خان از بهِن ديگري؛ مثل حجامت کردن او، يا  

4کشيهن حرام نيست.
 

عاعع]220[ وار  به مثل خراشيهِن بهن، خان از آن بيرون آورد و همين 5جايز نيست  

 ها بيرون آورد. خان از بن دنهان 6نمادن، به مسااک

                                                           

اي، خويي، زنجاني، سوبحاني، سيسوتاني، فاضول، صوافي،      بهجت، تبريزي، خامنه آيات عظام. 1

 کفاره آ  يک گوسفند است و فرقي بين اختيار و اضترار نيست. گلپايگاني، مکارم، نوري:

 ولي احتياط مستحب اين است که براي هر روزي يک کفاره بدهد.  آية اهلل سيستاني:. 5

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل سيستاني:، اي اهلل خامنهآية  .3

 مکروه است در غير حال احتياج و ضرورت. آية اهلل مکارم: 

 نيست. لکن اگر اين کار، باعث نجا شد  بد  يا لباس محرم شود بدو  عذر جايز آية اهلل زنجاني:. 4

 .است اگر آ  ديگري محرم باشد احتياط مستحب ترک آية اهلل سيستاني: 

 احتياط واجب.بنا بر  اي: آية اهلل خامنه. 2

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل خويي:، آية اهلل بهجت. 6

 شهود و   مسواک کرد  عيبهي نهدارد، گرچهه بدانهد خهو  خهارج مهي        آية اهلل سيستاني:، آية اهلل تبريزى 

   کفاره ندارد.

هاي او  احتياطي کند؛ ولي اگر لثه ايد در مسواک زد  بياگر بتواند با احتياط مسواک بزند نب آية اهلل زنجاني: 

آيد مسواک زد  معمولي جايز است؛ هرچند خهو    طوري است که معموالً با مسواک زد  از آ  خو  بيرو  مي

 رسد نبايد استفاده کند. دندا  معتر که بوي آ  به مشام  ميربيايد. و در هر حال از خمي
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عاعع]220[ خاان بگيارد باه حجامات و غيار آن و       1جاايز اسات در حاال احتياا       

وار خان دمل را بيرون آوردن در حال احتيا  و َجَرب را خارياهن در ااارتي    همين

 از آن خان درآيه. اگرچهکه ماجب آزار است، 

2خان از بهن در آوردن کفار  نهارد.  عاع]220[
 

 :ناخن گرفتنبتاتعوعيکمعاع

عاعع]222[ ؛ مثال  3جايز نيست بعض ناخن را هم بگيرد مگر آنکه ماجب آزار شااد   

 آن افتاد  باشه و بعض ديگر ماجب آزار او باشه. آنکه بعض

 جايز نيست ناخن پا را هم بگيرد؛ چنانچه جايز نيست ناخن دست را بگيرد.  عاع]222[

عاعع]222[ گيار و   گيري، قيچي باشه يا چااقا ياا نااخن    فرقي نيست بين آ ت ناخن  

4ساهان و دنهان.وجه، حتي به  واجب آن است که ازاله ناخن نکنه به هيچ احتياط
 

                                                           

 در حال ضرورت يا رفع ناراحتي.  خويي:آية اهلل  ،آية اهلل تبريزى. 1

ولي در غيهر ضهرورت حتهي نبايهد      کند، جايز است در مواردي که ضرورت عرفي صدق مي آية اهلل سبحاني: 

 بد  را جوري بخاراند که خو  بيايد يا مويي کنده شود.

 احتياط يک گوسفند است.بنا بر  اش کفاره آية اهلل تبريزى:. 5

 ما مستحب است که يک گوسفند کفاره دهد. ا اي: آية اهلل خامنه 

 اش يک گوسفند است. احتياط مستحب کفارهبنا بر  آية اهلل سيستاني:، آية اهلل خويي 

 احوط و اولي کفاره آ  يک گوسفند است.بنا بر  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 ز بد  خود درآورد يک گوسفند کفاره بدهد.احتياط واجب آ  است که در حال اختيار اگر خو  ا آية اهلل نوري: 

 اي از طعام باشد نه مدّ.   ليکن محتمل است فديه بعضي از ناخنل آزار رساننده، قبضه آية اهلل بهجت:. 3

 .در اين صورت گرفتن ناخن جايز است و از هر ناخني يک مشت طعام کفاره بدهد آية اهلل تبريزى: 

 ناخن کفاره ندارد.قسمتي از و در هر حال گرفتن  مگر در صورت حرج آية اهلل زنجاني: 

و کفاره  تواند ناخن بگيرد ولي بايد کفاره بدهداگر براي گرفتن ناخن ضرورتي پيدا کند مي آية اهلل سبحاني: 

 .آ  يک مدّ طعام است

 و کفاره آ  يک مدّ طعام است. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

فرقي نيست و ازاله ناخن به هيچ وسهيله   زنجاني، سبحاني، سيستاني: ،اي خامنهبهجت،  آيات عظام. 4

 جايز نيست.
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عاعع]222[ اگر انگشت زيادي داشته باشه جايز نيست ناخن آن را بگيرد احتياواًا، و    

 اگرچاه  1همچنين اگر دست زيادي داشته باشه احتياط آن است که نااخن آن را نگيارد،  

 بعيه نيست جااز، اگر معلام شه آن انگشت يا آن دست زيادي است.

عاعع]222[ پا بگيرد يک مه وعام بايه کفار  بههه و باراي   اگر يک ناخن از دست يا  

 هاي پا. هر ناخِن دست تا به د  نرسيه  بايه يک مه وعام بههه و همچنين در ناخن

عاعع]222[ ها و پاها را در ياک مجلاس بگيارد ياک گاسافنه       اگر تمام ناخن دست  

2کفار  آن است.
 

عاعع]221[ و در  3يا چناه مجلاس،  يک مجلس ها را تمامًا بگيرد، در  اگر ناخن دست  

 محل ديگر يا چنه محل ديگر ناخن پاها را بگيرد دو گاسفنه کفار  آن است.

عاعع]220[ اخن پاها را کمتر از د  نااخن بگيارد   ها را بگيرد و ن اگر تمام ناخن دست  

 4وعام بايه بههاه  هاي پا يک مه يک گاسفنه براي ناخن دست و براي هر يک از ناخن

5ها را کمتر از د  بگيرد. و ناخن دست پاها را بگيرد تمامًاو همچنين اگر ناخن 
 

                                                           

 .در صورت زيادتي، احوط مدّ است براي هر يک ناخن آية اهلل بهجت:. 1

گرفتن ناخن انگشت زيادي جايز نيست و گرفتن ناخن از دست زيادي چنانچه معلهوم شهود    آية اهلل تبريزى: 

 ، خال  احتياط است.آ  دست زيادي است

 اند. متعرض اين فرع نشده آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل خويي

 گرفتن ناخن زيادي يا ناخن انگشت زيادي جايز نيست. آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني 

 در هر دو مورد احتياط ترک نشود. آية اهلل صافي: 

 ود، چه زيادي آ  معلوم باشد چه نباشد.اين احتياط و احتياط قبلي ترک نش آية اهلل فاضل: 

 احتياط واجب.بنا بر  فرقي ميا  انگشت زيادي و غير آ  نيست آية اهلل مکارم: 

ها و پاها وگرنه متّجه کفايت مهدّ   هر يک از دست يلل تکفير براي هر ناخني، در اثنابا عدم تخ آية اهلل بهجت: .5

 ها يا در پاها.   در دست باقيماندههاي  است براي هر يک از ناخن

 مجالا متعدد باشد، بعد از تکفير الزم و قبل از تکفير احتياط است. آية اهلل بهجت:. 3

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم: 

 در اين فرض کفاره براي پا ثابت نيست. آية اهلل فاضل:. 4

 اي ثابت نيست. هاي دست کفاره در اين فرض براي ناخن آية اهلل فاضل:. 2
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عاعع]220[ اگر پنج ناخن از پا بگيرد و پنج ناخن از دست، براي هر يک بايه يک مه   

و همچنين است اگر کمتر از د ، در هار ياک از دسات و پاا، بگيارد       1وعام کفار  بههه

2براي هر يک بايه کفار  بههه.
 

عاعع]220[ از د  ناخن داشته باشاه، پاس اگار تماام را بگيارد باياه ياک        اگر بيشتر   

آن است که براي ناخن زيادي از د  تا، کفار  بههاه   3گاسفنه بههه، و احتياط مستحب

 براي هر يک، يک مه.

عاعع]222[ اگر کسي که بيشتر از د  ناخن دارد، د  نااخن ااالي را بگيارد، احتيااط       

هاي االي را و بعضاي از   ر بعضي از ناخنآن است که يک گاسفنه بههه و اگ 4واجب

هاا احتيااط    هاي االي يک مه بههه و براي زيادي را بگيرد براي ناخن هاي زيادي ناخن

5مستحب آن است که کفار  بههه.
 

عاعع]222[ هاي دست را گرفات و کفاار  آن را داد و بعاه در هماان      اگر تمام ناخن  

6بههه. اسفنه ديگر کفار هاي پا را تمامًا گرفت بايه يک گ مجلس ناخن
 

                                                           

 گرم  و يک گوسفند کفاره بدهد. 344بايد احتياطاً ده مد طعام )حدود  آية اهلل زنجاني:. 1

اگر ده ناخن از دست يا پا و يا هر دو تلفيقاً بگيرد، بايد يک گوسفند کفاره بدهد و در کمتر  :آية اهلل سبحاني. 5

 اخن يک مد کفاره بدهد.از آ  براي هر ن

 يهد ا و يا هر دو تلفيقاً بگيهرد، با در کفاره دم مماثله الزم نيست. و لذا اگر ده ناخن از دست يا پ آية اهلل فاضل:

 يک گوسفند کفاره بدهد و در کمتر از آ  براي هر ناخن يک مد کفاره بدهد.

 مراجعه شود. 424در اين مسئله و مسئله بعدي به ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 3

آمهده ايهن    546اند و آنچه در مناسک، مسهئله   نکرده 466و  464تصريحي به اين فرع و فرع  آية اهلل خويي: 

 پا. هاي دست در يک مجلا يک گوسفند است و همچنين است که کفاره گرفتن ناخن

 اين احتياط واجب است. آية اهلل نوري: 

کهه   است اين واجب احتياط بگيرد راهاي   اگر ده ناخن از ناخن آيات عظام تبريزي، زنجاني، سيستاني:. 4

ها اصلي يا بعضي زيادي باشهد نيسهت، و اگهر کمتهر از ده      يک گوسفند بدهد و تفاوتي بين اينکه همه آ  ناخن

 ناخن را بگيرد بايد براي هر کدام يک مد بدهد.

 اند. متعرض اين مسئله نشده آية اهلل خويي:. 2

 احتياط واجب.بنا بر  ني:آية اهلل سبحا 

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم:. 6

 احتياط.بنا بر  آية اهلل نوري: 
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اگر کسي کمتر از د  ناخن داشت و تمام آن را گرفت براي هر يک، ياک    عاعع]222[

 آن است که يک گاسفنه ذبح کنه. 1مه وعام بايه بههه و احتياط مستحب

اگر محتا  شه به گرفتن ناخن، احتياط واجب آن است که کفار  به همان   عاعع]222[

2نحا که ذکر شه بههه.
 

عاعع]222[ عاعع   و  3احتيااط بناا بار    خان نياياه  هرچنهاست؛  کنهن دنهانبتاتعوعدو 
                                                           

  اند. متعرض اين مسئله نشده آية اهلل خويي:. 1

 بايد يک گوسفند کفاره بدهد. آية اهلل فاضل:، آية اهلل زنجاني 

 احتياط واجب.بنا بر  نوري:اهلل  آيةآية اهلل سبحاني،  

در صورتي که بقاي ناخن ضرر نداشته باشد؛ مثل اينکه ناخن کنده شهده و   :آية اهلل تبريزى، آية اهلل خويي. 5

   ماندن  سبب ناراحتي شود، گرفتن ناخن جايز است و از هر ناخني يک مشت طعام کفاره بدهد.

 مشت طعام است.بايد براي هر ناخن يک مشت طعام بدهد و کفاره ده ناخن نيز ده  آية اهلل زنجاني: 

 کفاره آ  براي هر ناخن يک مشت طعام است. آية اهلل سبحاني: 

 بايد کفاره بدهد. آية اهلل سيستاني: 

 تواند براي هر ناخن يک کف از طعام کفاره بدهد. و مي آية اهلل فاضل: 

و اگهر موجهب    کند  دندا  در صورتي که موجب خو  آمد  شود حرام است ولي کفاره ندارد آية اهلل بهجت:. 3

 خو  آمد  نشود و يا کند  دندا  ضرورت داشته باشد، مانعي ندارد.

جمعي از فقها نظرشا  اين است که کند  دندا  هرچند خو  در  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

اند، ولي دليل  تأمهل دارد و بعيهد نيسهت ايهن      اش را يک گوسفند دانسته نيايد، از محرمات احرام است و کفاره

 عمل جايز باشد.

جز  -شود  احتياط واجب آ  است که از کشيد  دندا  ه اگر موجب بيرو  آمد  خو  مي  اي: آية اهلل خامنه 

 در موارد ضرورت و نياز خودداري کند. 

در صورتي که خو  بيايد کشيد  دندا  بر محرم حرام است و کشيد  دندا  شخص ديگهر   آية اهلل زنجاني: 

 بر محرم جايز است مگر باعث نجا شد  بد  يا لباس او شود و در هر حال کفاره ندارد.

و در صورت ضرورت  هرچند خو  نيايد ر براي محرم حرام استکند  دندا  در حال اختيا آية اهلل سبحاني: 

تواند دندا  ديگري را بکشد هرچنهد او نيهز محهرم     و محرم مي ولي اگر خو  بيايد بايد کفاره بدهد ،مانعي ندارد

 .باشد و اگر خو  آمد صاحب دندا  بايد کفاره بدهد

 بر محرم حرام است که دندا  خود را بکند هرچند خو  نيايد. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 اين احتياط و احتياط بعد مستحب است. آية اهلل مکارم: 
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1احتياط آن است که يک گاسفنه کفار  بههه.
 

2کنهن درخت يا گياهي که در حرم روييه  باشه: بتاتعوعبي عا
 

عاعع]222[ اگر گياهي يا درختي در منزل مرحرم روييه  باشه، بعاه از آنکاه منازل او      

3شه ، پس اگر آن را خادش کاشته باشه جايز است آن را بکنه.
 

اگر درختي در منزل او روييه ، بعه از آنکه منزل او شاه  لايکن خاادش      عاعع]221[

 ي جااز است.آن است که آن را قبع نکنه گرچه اقا 4آن را نکاشته باشه، احتياط

عاعع]220[ اگر گياهي که در منزل او روييه ، بعه از آنکه منزل او شه  و خادش آن   

 آن است که آن را قبع نکنه. 5را نکاشته باشه احتياط واجب

6اگر منزلي خريه  باشه که داراي درخت و گيا  است، نبايه آن را قبع کنه.  عاع]220[
 

                                                           

 بيرو  آورد  خو  از بد  کفاره ندارد، اما مستحب است که يک گوسفند کفاره دهد.   اي: آية اهلل خامنه. 1

 اين احتياط مستحب است. آية اهلل سبحاني: 

 ا.و بريد  و نحو آنه بهجت: آية اهلل. 5

قتع کرد  و بريد  و شکستن درختا  و گياها  روييده در حرم، براي محرم و غير محرم  اي: آية اهلل خامنه

 حرام است.

 کند  و بريد  گياه و درخت حرم، حرام است. آية اهلل سبحاني: 

 به عکا باشد. حتي اگر اصل آ  در خارج حرم و شاخه آ  در حرم يا آية اهلل سيستاني: 

 و بريد  آ . آية اهلل نوري:، آية اهلل فاضل 

اختصاص به محرم ندارد و فرقي بين کاشتن خود شخص و ديگري در  آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني. 3

يها آبيهاري کهرده     آيوة اهلل زنجواني:  اين صورت نيست، ولي اگر گياه يا درختي را خود شخص کاشته باشهد ) 

 ند قتع کند، هرچند در ملک ديگري باشد.توا باشد  مي

 و يا قتع کند. سبحاني، فاضل، نوري: آيات عظام 

 ها اشکال ندارد.  ها و گياه گونه درخت کند  و بريد  اين آية اهلل بهجت:. 4

 مانعي ندارد کند  درخت و گياه در اين صورت. آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني، گلپايگاني: 

 اين احتياط واجب نيست، بلکه مستحب است. بهجت، فاضل، مکارم: آيات عظام. 2

 قتع آنها اشکال ندارد. :تبريزي، خويي، زنجاني، سيستاني، صافي، گلپايگاني، نوري آيات عظام 

 قتع آنها جايز نيست. آية اهلل سبحاني: 

ريد و يا اجاره کرد به احتياط واجب اگر منزلي را براي استفاده مثالً يا در ايام حج در مکه خ آية اهلل سبحاني:. 6

 د. هاي درختا  را نشکندرخت و گياه خودروي آ  را نکند و يا شاخه
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 آنهاا  تاانه از اين حکم بيرون است و مي هاي ميا  و درخت خرما درخت  عاعع]220[

ها )اذخر( که گيا  معروفي است از حکم مستثني است و قبع آن  و در گيا  1را قبع کنه

 مانع نهارد.

اگار   اگر درختي را که جايز نيست کنهنش، بکناه، احتيااط آن اسات کاه      عاعع]222[

2بزر، باشه يک گاو کفار  بههه و اگر کاچک باشه يک گاسفنه.
 

                                                                                                                                        

 :اند. متعرض اين فرع نشده آية اهلل گلپايگاني 

 در آ  بهوده حهرام اسهت و غيهر آ      ، تنهها قتهع درختها  و گياهها  خهودرو کهه قبهل از بنها         آية اهلل مکارم:

 حرام نيست.

 منزلي که در آ  سکونت کرده ولو نخريده باشد. نوري:آية اهلل  

تواند قتهع   گذارد مي هايي از آنها را که در کمّيت يا کيفيت ميوه تأثير مي هاي آنها و شاخه ميوه آية اهلل فاضل: .1

 کند اما خود آنها را نبايد قتع کند.

 يست.قتع درختا  ميوه اگر خودرو باشد خالي از اشکال ن آية اهلل مکارم: 

داد  يک گاو در درخت بزرگ و يک گوسفند در کوچک و اگر بعض  کفارهاگر درختي را بکند  آية اهلل بهجت:. 5

درخت باشد قيمت آ  را، موافق احتياط است در صورتي که در درخت کوچک و در بعض درخت رعايهت عهدم   

 نقصا  از قيمت بشود.

قتع مقداري  کفارهخت از بيخ، قيمت هما  درخت است و کند  در کفاره آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 از آ ، قيمت هما  مقدار است. و کند  علف يا قتع آ  کفاره ندارد.

 بر احتياط واجب بايد يک گاو کفاره بدهد.   اگر درختي را که بريد  آ  حرام است ببرد بنا اي: آية اهلل خامنه 

 .درخت کوچک باشد يا بزرگبايد يک گاو کفاره بدهد،  آية اهلل زنجاني: 

 و از ريشه درآورد اگر بزرگ باشد بايد يهک گهاو و اگهر کوچهک باشهد بايهد يهک گوسهفند          آية اهلل سبحاني: 

 کفاره بدهد.

قتع آ ، قيمت همها    کفارهاحتياط کفاره کند  هر درختي قيمت هما  درخت و بنا بر  آية اهلل سيستاني: 

 .نيست کفارهمقداري است که قتع کرده است و در کند  و قتع گياه 

 درخهت  قيمهت  يها  آنها عين از ه،الذم في و ظاهر آ  است که اگر گاو يا گوسفند را به قصد ما آية اهلل صافي: 

 کافي است. نباشد بيشتر درخت قيمت و بدهد

 ک گاو است.در هر دو صورت احتياط ي آية اهلل مکارم: 

بدهد و اگر کوچک باشد يهک گوسهفند    کفارهاگر درختي را بکند، اگر بزرگ باشد بايد يک گاو  آية اهلل نوري: 

 .استغفار جز بدهد و در قتع گياه کفاره نيست به کفارهو اگر بعض درخت را بکند قيمت آ  را 
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عاعع]222[  آن اساات کااه قيماات آن را  1اگاار بعااض درخاات را قبااع کنااه، اقاااي  

 کفار  بههه.

2غفار.ها کفار  نيست به جز است در قبع گيا   عاع]222[
 

، ولاي خاادش باراي او    3جايز است شتر خاد را بگذارد که  لف بخارد  عاعع]222[

4قبع نکنه.
 

به مرحرم نيسات، بلکاه   آنچه ذکر شه از قبع درخت و گيا  حرم، مخت    عاعع]222[

 براي همه کس ثابت است.

اگر به نحا متعارف را  برود و گياهي از را  رفتن او قباع شااد اشاکالي      عاعع]222[

5نهارد.
 

مثل شمشاير و نياز  و    6احاطبنا بر  ،سالح در برداشتنبتاتعوعچهتر عاعع  عاعع]221[
                                                           

 به ذيل مسئله قبلي مراجعه شود. آية اهلل بهجت:. 1

 بلکه احوط است. سيستاني:آية اهلل  

 کفاره ندارد. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 5

 در کند  گياها  کوچک. آية اهلل سبحاني: 

 همچنين چهارپايا  ديگر. آية اهلل سيستاني:. 3

 اين کار جايز است. تبريزي، خويي، فاضل: آيات عظام. 4

 .شود از حکم مذکور مستثني است انات از آ  استفاده ميگياهاني که به عنوا  علوفه حيو اي: آية اهلل خامنه 

 اهلي را براي چريد  در حرم رها کند. تواند حيوانات مي :آية اهلل سبحاني 

 اطالق حکم به صورت علم به قتع و عدم ضرورت مورد تأمّل است آية اهلل بهجت:. 2

 اگر قصد اين کار را نداشته باشد مانعي ندارد. آية اهلل سبحاني: 

ههم نهدارد    کفارهبر محرم حرام است سالح برداشتن، مگر به جهت ضرورت، که در اين صورت  آية اهلل بهجت:. 6

 و منصوص پوشيد  است يا آنکه صدق کند سالح بر اوست، پا همراه داشتن سالح حرمت ندارد علي األظهر.

حمل سالح بر محرم حرام است و الحاق آالت تحفا به سالح احوط است  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

ولي بود  سالح نزد محرم اگر حمل   آية اهلل تبريزى:احتياط يک گوسفند است، بنا بر  و کفاره حمل سالح

 نکند مانعي ندارد هرچند احوط ترک آ  است.

براي حفا جا  خود و ديگرا  نياز بهه حمهل   اگر ؛ اما حمل سالح براي محرم جايز نيست اي: آية اهلل خامنه 

  سالح داشته باشد، حمل آ  جايز است.
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مگر براي ضرورت و مکرو  است سالح را همارا    1،تفنگ و هرچه از آ ت جنگ باشه

3و احاط ترک آن است. 2بردارد در اارتي که به تن او نباشه اگر ظاهر باشه
 

 مسائل متفرقه محّرمات احرام مسائل متفرقه محرّمات احرام

عاعع]220[  اگرچاه اگر حاجي در حال احرام براي سردرد دستمالي به دور سر ببنهد،   

4کفار  نهارد.تمام سر را بگيرد 
 

آنچه در حال احرام حرام است، سايه بر سر قرار دادن است. بنابراين اگار    عاعع]220[

ها  بار  هايي که در مسير واقع شه  برود و به ناچار مرحرمين از زير پل ماشين از زير پل
                                                                                                                                        

 :مسلح بود  بر محهرم جهايز نيسهت مگهر بهراي ضهرورت، و مکهروه اسهت سهالح را همهراه            آية اهلل زنجاني 

 داشته باشد.

سالح در بهار و  بستن سالح گرم يا سرد بر خود در غير حال ضرورت حرام است ولي حمل  آية اهلل سبحاني: 

 اثا  مانعي ندارد.

 در برداشتن و پوشيد  سالح حرام است. آيات عظام سيستاني، صافي، فاضل، گلپايگاني: 

 اقوي.بنا بر  آية اهلل مکارم: 

 ولي پوشيد  و حمل وسايل دفاع؛ مانند زره و سپر اشکال ندارد. آية اهلل سيستاني:. 1

 خواه ظاهر باشد و يا نباشد. آية اهلل مکارم:. 5

ي کهه او  به طهور حمل سالح اگر طوري باشد که او را مسلح بدانند، جايز نيست و حمل آ   آية اهلل سبحاني: .3

 .را مسلح ندانند مکروه است ولي پوشيد  و حمل وسايل دفاع مانند زره اشکال ندارد

 بداننهد جهايز نيسهت. ولهي      مسهلح او را ي کهه  بهه طهور  احتيهاط حمهل آ  ههم    بنها بهر    آية اهلل سيستاني: 

 نداننهد، اشهکال نهدارد، ولهي احهوط       مسهلح طهوري باشهد کهه او را      بود  سالح نزد محرم و حمهل آ  اگهر بهه   

 .ترک آ  است

 احتياط واجب.بنا بر  :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

 احتياط مستحب.بنا بر  آية اهلل مکارم: 

 دارد. کفارهايز است ولي اگرچه ج آية اهلل بهجت:. 4

 .مانعي ندارد ولي يک گوسفند کفاره دارد آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 احتياط واجب کفاره دارد.بنا بر  آية اهلل مکارم: 

 احوط ثبوت کفاره است. آية اهلل نوري: 
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کننه و يا در محل بنزين در زير سقف متاقف شانه و محرمين زير ساقف قارار گيرناه    

 شاد و کفار  نهارد. پيها نمياشکالي 

عاعع]220[ کناه باياه در هار احارام ياک       شخصي که با ماشين مسقف راننهگي ماي   

شاد و همچناين در   گاسفنه کفار  بههه و با تکرار پياد  و ساار شهن، کفار  تکرار نمي

 ساير ماارد سايه بر سر قرار دادن.

عاعع]222[ پاشيهن نعليني که بنههاي  ريضاي داشاته باشاه ولاي تماام روي پاا را         

 نگيرد، در حال احرام مانعي نهارد.

عاعع]222[ بنابراين، جايز است محرم در شب باا ماشاين    1در شب، استاالل نيست.  

 وااري تيار    ، ولي در هااي ابري در روز جايز نيست، مگر ابر بهدار به مکه برود سقف

2ل اهق نکنه.باشه که استاال
 

عاعع]222[ ، ولاي اگار زيار    3جايز است از جاهاي دور مثل تهران با نذر محرم شااد   

 کنه بايه کفار  بههه. سقف سفر مي

عاعع]222[ تزريا آمپال در حال احرام مانع نهارد ولي اگر ماجب بيرون آمهن خان   

 مگر در مارد حاجت و ضرورت. 4،نکنه شاد تزريا از بهن مي

                                                           

 گذشت. 444در ذيل مسئله  آيات عظام . نظر1

 استظالل در روز ابري هم جايز نيست. خويي:آية اهلل ، آية اهلل تبريزى. 5

پا از غروب خورشيد تا زوال حمره جزء شب است و حرکهت در   بين التلوعين و همچنين آيةاهلل سبحاني: 

 روز ابري با ماشين مسقف مانع ندارد.

 کال ندارد.اگر ابر تيره باشد که اشعه آفتاب را به کلي پوشانده باشد و بارا  نباشد اش آية اهلل سيستاني: 

 .استظالل در هواي ابري در روز جايز نيست آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 تيره بود  ابرها الزم نيست، منظور نبود  سايه است. آية اهلل مکارم: 

 گذشت. 441در ذيل مسئله  آيات عظام . نظر3

 نياز.احتياط واجب تزريق نکند مگر در صورت بنا بر  اي: آية اهلل خامنه. 4

 احتياط جايز نيست مگر در حال ضرورت.بنا بر  آية اهلل سيستاني: 

 ندارد. کفارهو در هر صورت  آية اهلل فاضل: 

 مکروه است. آية اهلل مکارم:
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عاعع]222[ کاه باا شاخ     اي  در حرام بادِن سايه بر سر قرار دادن، فرقي بين ساايه   

و فرقي باين   1مثل پل و غير  نيست و سايه ثابت مسقفحرکت کنه، مثل چتر و ماشين 

 ها هست اادق نيست. هايي که در جاد  ولي بر  بار از زير پل 2اجبار و اختيار نيست

فاسه شه  را باه اتماام رساانه  از    کسي که حجش را باول کنه، اگر حج   عاعع]222[

3در احرام باقي است. وگرنه احرام خار  شه 
 

عاعع]221[ هااي جهياه مکاه، کاه از      بعه از آنکه محرم به منزل رسيه ولا در محلاه   

 مساقف هااي   براي رفتن به مساجهالحرام در ماشاين   تاانه مسجهالحرام دور هستنه، مي

4ساار شاد يا زير سايه برود.
 

 حرّمات احرامالستفتائات م
 استفتائات محّرمات احرام

 آيا کشتن مارمالک و از اين قبيل جاناران، در حال احرام اشکال دارد؟ سعاع]220[

5از محرمات احرام محساب نيست.عج ـ
 

                                                           

صافي، گلپايگاني، فاضول،  خويي، سبحاني، سيستاني، اي، خامنهتبريزي، بهجت، آيات عظام . 1

 عبور از زير سايبا ل ثابت اشکال ندارد. :نوري ،مکارم

ههاي   هها و تونهل   مانع ندارد؛ و عبور از طول سايبا  کوتاه هاي ثابت عبور محرم از زير سايبا  آية اهلل زنجاني: 

 طوالني در هواي آفتابي يا باراني، جايز نيست، مگر در حال اجبار يا مشقت شديد.

 حرام نيست. در فرض اجبار قتعاً آية اهلل سيستاني:. 5

 شود. اگر حج خود را باطل کند احرام  باطل مي ، خويي، سيستاني:تبريزى ات عظامآي. 3

 رود. و با انجام اعمال عمره مفرده از احرام بيرو  مي آية اهلل زنجاني: 

   برساند.يا در بعضي از موارد که وظيفه او تبديل به عمره مفرده است، عمره مفرده را به پايا آية اهلل مکارم: 

 گذشت. 433در ذيل مسئله  آيات عظام . نظر4

 اشکال دارد. آية اهلل بهجت:. 2

  کفهاره  عظايرة جايز نيست مگر او را اذيت کند. کشتن يک نوع مارمولک ) آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 آ  يک مشت طعام است.

  اشکال دارد مگر از آ  بر خود بترسد. آية اهلل زنجاني: 
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اگر از روي  لم و  مه در احرام حج، قبل از وقااف  رفاه، باا زوجاه      سعاعع]220[

اقاي بنا بر  هم مشعرالحرامخاد جماع نمايه مسلمًا حج او باول است، و قبل از وقاف 

باول است و کفار  دارد و بعه از اتمام در سال آينه  ا اد  کنه، آيا در اارت جهل چه 

 دارد؟ اي  وظيفه

1او احيح است و کفار  هم نهارد.در اارت جهل،  مل عج ـ
 

عاعع]220[ تاانه زوجه مرحِرم خاد را از روي التذاذ  آيا شاهر پس از مرحل شهن مي س

 دست بزنه؟

ـ  بارد، در فارض ساؤال نباياه      بر مرد مزبار منعي نيست ولي اگر زن نيز لذت ميعج 

2حاضر شاد،  لي األحاط.
 

زن  اگرچهباسه،  فردي که از احرام در آمه ، زنش را که محرم است مي سعاعع]222[

 راضي نيست، آيا اين کار نسبت به مرد و زن چه حکمي دارد؟

3بر او نيست. و بر مرد هم کفار  واجب نشه  است. یاگر زن اختيار نهاشته، چيزعج ـ
 

                                                                                                                                        

 :هها و   کشتن حيواناتي مانند مارمولک، مار، مورچه، موش، رتيل، عنکبهوت، انهواع سوسهک    آية اهلل سبحاني

شهود   يآنهها اذيتهي نمه    شود ليکن اگر محهرم از ناحيهه   ها و امثال اينها از محرمات احرام حساب نمي جيرجيرک

 ام داد استغفار کند.نبايد آنها را بکشد و يا به آنها اذيت برساند و چنانچه اين کار را انج

  .مراجعه شود 313مسئله  ذيلحرام است. به  آية اهلل سيستاني: 

 اگر اذيت کند، از محرمات محسوب نيست. آية اهلل صافي: 

 احتياط واجب مگر حيوانات موذي.بنا بر  کشتن هيچ حيواني جايز نيست آية اهلل مکارم: 

 مراجعه شود. 316مسئله  ذيلبراي حکم صورت علم و عمد به  آية اهلل زنجاني:. 1

 دهد که متلذذ شود احتياط در ترک است. اگر ز  احتمال مي آية اهلل بهجت:. 5

 در اين صورت تمکين ز  حرام است. آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني 

 بل االقوي. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 بهر احتيهاط بايهد يهک گوسهفند       شود بايد مانع شهود و مهرد بنها    داند که متلذذ مي اگر ز  مي آية اهلل بهجت:. 3

 کفاره بدهد.

هرگاه شخص بعد از طوا  نساء ز  خود را که در حال احرام است ببوسد،  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

  احتياط يک گوسفند بکشد.بنا بر  بايد
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باراي باهن   شااد   اابان و بعضي از شاامپاها کاه باايي دارد، آياا ماي      سعاعع]222[

 استعمال کرد يا خير؟ ضمنًا خيلي باي خاشي هم نيست.

 مانع نهارد. و در غير اين اارت 1کنه، از آن اجتناب کننه اگر اهق باي خاش ميعج ـ

ـ   ]496[ د، باراي محارم   شا حمل قمقمه آب که در محفاه دوخته نگههاري مي س 

 چه اارت دارد؟

 و دست گرفتن آن مانع نهارد. 2نينهازداحتياط آن است که آن را به دوش عج ـ

ـ  ]497[ که خاد را ببينه و گاهي کنه  نه، گاهي نگا  ميدر مارد نار کردن در آي س 

کناه و ياا    براي ديهن ماشين و غير  و يا مثاًل براي  ال  دردي، آيا براي محرم فرق مي

 يکسان است؟

3احاط، اجتناب است در همه ماارد ذکر شه  در سؤال.عج ـ
 

                                                                                                                                        

 :حتياط واجب بايد مرد يک گوسفند کفاره بدهد. ابنا بر  آية اهلل سيستاني 

 از آنها الزم نيست. يک هيچثابت نيست و کفاره هم بر  کدام هيچتحقق حرمت بر  آية اهلل فاضل: 

 اند. متعرض مسئله نشده آية اهلل گلپايگاني: 

 .احتياطبنا بر  آية اهلل خويي:، آية اهلل بهجت. 1

 احتياط جايز نيست. بنا بر  استفاده مُحرم از صابو  عتري و شامپوي معتر اي: آية اهلل خامنه 

تواند با صابو  معتر، صورت خود را بشويد و شستن اعضاي ديگر با صابو  معتهر   محرم نمي آية اهلل زنجاني: 

 در صورتي جايز است که بوي خوش آ  به مشام او نرسد.

 استعمال آنهاست، در صورتي که بوي خوش داشته باشند. احتياط واجب اجتناب از آية اهلل سيستاني: 

 اگر مثل هميا  باشد و صدق لبا نکند اشکال ندارد. آية اهلل بهجت:. 5

 مانعي ندارد. آيات عظام تبريزي، زنجاني، سيستاني، فاضل: 

بند ساعت و  شود مانند کمربند و هميا  و پوشيد  چيز دوخته که به آ  لباس گفته نمي اي: آية اهلل خامنه 

 مانند آ  اشکال ندارد.  

ههايي کهه بهراي     همراه داشتن هميا  و کيف و ساک دوخته شهده و قمقمهه آب و کيسهه    آية اهلل سبحاني: 

هها روي   ههاي کهوچکي کهه بهراي بچهه     کف  و دمپايي و وسايل زائر است و امثال اينها مانند گهواره حفاظت از

 گيرند، اشکالي ندارد.دست مي

 هاي دوخته، هرچند به شانه و گرد  بيندازد مانعي ندارد. ها و ساک حمل کيف مکارم: آية اهلل 

 گذشت. 363در ذيل مسئله  آيات عظام . نظر3
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ـ  ]498[ در دوربين  کاسي گيرنه و  از همهيگر  کس مياي  در حال احرام  ه  س 

 کنناه، بفرمايياه اشاکال دارد     ماننهي دارد نار ماي  نه است و يا حالت شفاف و آينهکه آي

 يا خير؟

1شاد، اشکال نهارد. اگر معلام نيست که در آينه نار ميعج ـ
 

ـ  ]499[ کال دارد، همانناه سااگنههاي   آيا ساگنه معمالي باه حاال احارام اشا     س 

 روزمر  مردم کاچه و بازار؟

2قسم به غير خها از محرمات احرام نيست.عج ـ
 

ـ  ]566[ شهن بهن، احتيا  به پمادي دارنه کاه چرباي    ساز بعضي به  لت  رق س 

 تاانه از اين پماد به بهن خاد بماله يا خير؟ دارد، آيا مرحِرم مي

ـ  ضارورت   مگر در مارد ضرورت، ولي کفار  نهارد ولا در غيار ماارد   تاانه نميعج 

از روي  اگرچاه ، مگر آنکه باي خاش داشته باشه، کاه کفاار  آن ياک گاسافنه اسات     

3اضبرار باشه.
 

ـ  ]561[ در ماردي که کنه  شهن ما با کشيهن دست به سار و ااارت کفاار      س 

 دارد، آيا فرقي بين  مه و سها و غفلت هست؟

                                                           

 .چو  براي تزيين نيست اشکال ندارد آية اهلل بهجت:. 1

بر فرض آينه بود  و نظر کرد  به آ ، چهو  غهرض غيهر زينهت      آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

 است، مانعي ندارد.

 کال ندارد.  اش برداري در حال احرام تصويربرداري با دوربين عکاسي يا فيلم سبحاني:آية اهلل اي،  آية اهلل خامنه 

 اشکال ندارد. آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني 

 کند و اشکال ندارد. نمي نظر در آينه صدق آية اهلل فاضل: 

 شود اشکال ندارد. هايي که بدو  توجه، از محرم صادر مي و قسم آية اهلل زنجاني: .5

و امثال اينهها کهه برخهي بهه هنگهام      « خدا وکيلي»، «خدا شاهد است»لکن الفاظي مانند  :آية اهلل سبحاني 

گونه الفاز است ولهي   واجب در ترک اين سخن گفتن به آ  عادت دارند، بعيد نيست که جدال باشد لذا احتياط

 سهوا مانعي ندارد.

 گذشت. 444و  333در ذيل مسئله  آيات عظام . نظر3
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1به شرط آنکه دست کشيهن  مهي باشه. کنه نميفرق عج ـ
 

ـ  ]562[ اگر غير مرحرم از محرم ازاله ما کنه يا يکي از کارهاايي کاه بار محارم      س 

 حرام است و کفار  دارد انجام دهه، چه حکمي دارد؟

ـ  اگر محرم به اختيار خاد حاضر شاد که مثاًل مرحّلي سر او را بتراشه حرام اسات و  عج 

 مرحّل مزبار. ولي چنانچه بهون اختيار او باشه کفار  نهارد، حتي بر  2بههه،بايه کفار  

ـ  ]563[ ، اگر بخااهه ابر کنه تا خادش خشاک شااد و   تر است محرم سرش س 

 اش تيمم است؟ شاد، آيا وظيفه کنه و نمازش قضا مي وضا بگيرد آفتاب ولاع مي

ـ  جمع بين وضا با اين حاال  ولا با دست سر را خشک کنه، احاط  تاانه اگر نميعج 

3و تيمم است.
 

                                                           

يعني اگر عمداً دست بکشد و مو کنده شود کفاره دارد، خواه به کنده شد  مو توجهه داشهته    آية اهلل زنجاني:. 1

 باشد يا نه.

م عمداً دست خود را به سر يا ري  خود بکشد و تار مويي کنده به احرا اگر در حال التفات :آية اهلل سبحاني 

 شود، يک مشت آرد گندم، کفاره بدهد.

 هد . و بي آية اهلل سيستاني: 

قبهل از سهعي او را    محهل اگر در عمره تمتع محرم به اختيار خود حاضر شهود کهه شهخص     آية اهلل سبحاني:. 5

از اعمال روز عيد او را حلق يا تقصير نمايد مرتکب حرام شهده و   تقصير کند يا سر او را بتراشد و يا در حج قبل

 است.و تمتع يک گا بايد کفاره دهد لکن کفاره تقصير قبل از سعي در عمره

اختيار بهوده و يها    اي نيست و نسبت به محرم اگر در موقع ازاله بي کفاره نسبت به مُحلّ متلقاً آية اهلل فاضل: 

 تسبيباً محرز نباشد کفاره ندارد.اسناد ازاله به محرم ولو 

ي که حوله تمام سر را نپوشهاند و  به طورتواند قسمت جلوي سر را تدريجاً خشک کند  مرد مي آية اهلل بهجت:. 3

 وضو بگيرد. 

 با دست و يا جاي ديگر بد ، سر را به مقدار مسمّاي مسح، خشک کند. آية اهلل تبريزى: 

 اند. نشدهمتعرض اين مسئله  آية اهلل خويي: 

 با حوله خشک کند مانعي ندارد. آية اهلل مکارم:آية اهلل زنجاني،  

 تواند با گوشه حوله، مقدار الزم از سر را خشک کند. مي آية اهلل سيستاني:، آية اهلل سبحاني 

 ي کهه سهر پوشهانده نشهود ه جهاي مسهح را        بهه طهور  در فرض سؤال، با دست يها بها حولهه ه      آية اهلل فاضل: 

  ند.خشک ک
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ـ  ]564[ کسي که ماي مصنا ي دارد و با همين حال براي  مر  و حاج محارم    س 

 شه  و ا مال خاد را انجام داد  است آيا اشکال دارد؟

ـ   ضرر به  مر  و حج نهارد، ولي اگر مارد آن را بار سارش گذاشاته اسات باياه       عج 

1کفار  بههه.
 

ـ   ]565[ با تاجه به حرمت پاشيهن اارت براي زنان در حال احرام، آيا چاناه   س 

اي بر سار گذاشاته    شاد و بايه باز باشه يا اينکه اگر مقنعه هم جزو اارت محساب مي

 ها بپاشانه مانعي نهارد؟ شاد که چانه را تا لب

ـ  شاد ولي پاشانهن به نحاي کاه در ساؤال    زير چانه جزو اارت محساب نميعج 

2  اشکال دارد.ذکر شه
 

ـ  ]566[ تاانه اارت خاد را با حاله پاک کناه ياا حکام سار      آيا زن محرم مي س 

 انه روي آن را بپاشانه؟تا مرد را دارد که نمي

                                                           

 و نيز عدم جهل به مسئله، در غافل و جاهل کفاره نيست. توجهدر صورت  آية اهلل بهجت:. 1

 اگر از روي اضترار باشد ظاهراً کفاره ندارد. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 بدهد.  کفارهاحتياط واجب يک گوسفند بنا بر  اي: آية اهلل خامنه 

 ر يا غفلت از حکم شرعي يا جهل به آ  کفاره ندارد.در صورت اضترا آية اهلل زنجاني: 

گيا يا کاشتن پياز مو که حالت طبيعهي مهو را پيهدا     موي مصنوعي انواعي دارد مثل کاله :آية اهلل سبحاني 

گهيا و   هايي از موي مصنوعي به ريشه مو، بنابراين مرد محرم نبايد سر خود را با کاله کند و گره زد  دسته مي

اي باشهد کهه    گيرد، بپوشاند اما اگر پيوند و کاشتن مو به گونهه  که سر و يا قسمتي از آ  را در بر مييا گره زد  

جزو بد  خود انسا  شود و مانند موي خود انسا  رشد و نمو داشته باشد، اشکال ندارد و در اسهتفاده از مهوارد   

 ممنوعه بايد کفاره بدهد.  

احتيهاط يهک گوسهفند    بنا بهر   شد کفاره ندارد و در غير اين صورتاگر از روي ضرورت با آية اهلل سيستاني: 

 کفاره دارد.

چانه جزو صورت است که نبايد پوشانده شود و بعض صورت نيز در حکم تمام آ  اسهت، ولهي    آية اهلل بهجت:. 5

 دست گذاشتن روي صورت مانعي ندارد.

 مراجعه شود. 453مسئله  ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه 

 اشکال ندارد. مکارم: آية اهلل 
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1احتياط، مرا ات شاد.عج ـ
 

ـ   ]567[ ان ها که در حال احرام براي پاشايهن و در آوردن مقنعاه، اارتشا    زن س 

 شاد، چه اارت دارد؟ پاشيه  مي

 ، و اگر  امهًا و از روي  لم پاشيه  نشاد مانع نهارد.2بايه سعي کننه پاشيه  نشادعج ـ

تاانه زير سقف بارود، آياا    که محرم از منزل تا مسجهالحرام ميايه  فرماد  سعاعع]212[

 تااننه در مکه زير سقف باشنه؟ شانه مي در مسجهالحرام براي حج محرم مي که  کساني

ـ  مکه هستنه و در حال سير براي خار  شاهن از مکاه نيساتنه    تا  رفًا در منزل و عج 

3استاالل نماينه.تااننه  مي
 

                                                           

 اگر تدريجي باشد مانعي ندارد. آية اهلل بهجت: .1

 اگر حوله را بر روي همه صورت بيندازد اشکال دارد و در غير اين صورت مانع ندارد. اي: آية اهلل خامنه 

 جايز نيست. آية اهلل فاضل:، آية اهلل خويي 

 ا حوله مانعي ندارد.پاک کرد  صورت ب آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني 

 به صورت تدريجي که تمام صورت پوشيده نشود، مانعي ندارد. آية اهلل سبحاني: 

 شود خشک کند. به نحوي که صورت پوشيده نمي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

توانهد   که مرد محرم نمي تواند صورت خود را با حوله خشک و يا پاک کند؛ چنا  ز  محرم نمي آية اهلل نوري:

 سر خود را با آ  پاک يا خشک کند.

 مراجعه شود. 434به ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 5

 اين مقدار مانعي ندارد. آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني 

 پوشههاند بههه احتيههاط واجههب  قههداري از اطههرا  صههورت را مههيپوشههيد  مقنعههه کههه م آيووة اهلل سيسووتاني: 

 جايز نيست.

 توانند استظالل نمايند. احتياط نميبنا بر  آية اهلل بهجت:. 3

 در حال حرکت و سير احتياطاً نبايد استظالل بکنند. آية اهلل سبحاني: تبريزي،آية اهلل  

ههاي متحهرک مثهل اتوبهوس مسهقف و چتهر        احوط آ  است که از قرار گرفتن زير سهايه  اي: آية اهلل خامنه 

 اجتناب کند.

 دار نشود.احتياط سوار ماشين سقفبنا بر  در قسمت جديد شهر مکه آية اهلل خويي: 

 کند کهه بهراي   استظالل در مکه نيز ه در حال اختيار و عدم حرج ه جايز نيست و فرقي نمي   آية اهلل زنجاني: 

 ه. ت، در منزل مستقر شده باشد يا نرفتن به مسجدالحرام باشد يا منزل يا عرفا
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 شاد، استاالل براي او چه حکمي دارد؟ کسي که از تنعيم محرم مي س ـ ]569[

1چان تنعيم جزو مکه شه  و مکه منزل است، استاالل در فرض سؤال مانع نهارد.عج ـ
 

ـ   ]516[ مکه واقع شه  است، آيا کسي که در آنجاا  ميقات  مر  مفرد  در خاد  س 

تاجاه  دار ساار شاد يا خير، با  تاانه در اتاباآ سقف براي  مر  مفرد  احرام بست مي

 به اينکه محل سکانت او مکه است؟

2در فرض مذکار مانع نهارد.عج ـ
 

ـ  ]511[ افرادي از مسجه شجر  محرم شهنه و شبانه براي مکه حرکت نمادناه   س 

دار به خااب رفتنه و بعه از ولاع آفتاب بيهار  لاع آفتاب در ماشين سقفولي نزديک و

شهنه و ماشين را نگا  داشتنه، آيا براي مهتي که در حاال ساير در زيار ساقف بادناه،      

 خااهنه پياد  شانه، چه حکمي دارد؟ و ميانه  ه ايستاد کفار  دارد يا خير، و اآلن ک

ـ  يا ماشين ايستاد ، کفار  واجب نيست، ولاي اگار    انه، براي مهتي که خااب باد عج 

بعه از بيهار شهن و التفات و قبل از ايستادن ماشين، استاالل شه  ولا اضابرارًا، کفاار    

3واجب است.
 

                                                                                                                                        

 :احتياط نبايد ترک شود. آية اهلل سيستاني 

 در مکه مانعي ندارد هرچند در حال حرکت به سوي عرفات باشد. آية اهلل مکارم: 

 به احتياط واجب تظليل جايز نيست. آية اهلل بهجت:. 1

 احتيهاط الزم تهرک اسهتظالل در تنعهيم و در حرکهت از آنجها تها مسهجدالحرام يها محهل            تبريوزى: آية اهلل  

 اقامت است.

 مراجعه شود. 243سؤال  ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه 

 احتياط، استظالل نکند تا دخول مکه متيقّن سابق.بنا بر  آية اهلل خويي: 

 داشته يا از اختيار محرم خارج باشد. جايز نيست، مگر آنکه مشقت شديد آية اهلل زنجاني: 

 استظالل جايز نيست. آية اهلل سبحاني: 

 حکم به جواز استظالل در مفروض سؤال بسيار مشکل است و احتياط ترک نشود.  آية اهلل سيستاني: 

 در مسئله قبل گذشت.. 5

 گذشت. 444در ذيل مسئله  آيات عظامنسبت به استظالل در شب نظر . 3

 اي الزم نيست. در اين صورت کفاره مکارم:آية اهلل  



 120  احراماستفتائات محرّمات 

ـ  ]512[ کنه و سافر انجاام    سقف حرکت مي هاي بي در حال احرام وقتي ماشين س 

در ااارتي کاه    ساتاد  اسات،  اي کاه  درحاالي شاد، آيا پياد  و ساار شهن از ماشاين   مي

 مستلزم گذشتن از زير سقف قسمت جلا ماشين است، چه حکمي دارد؟

 مانع نهارد.عج ـ

ـ   ]513[ شانه و از مساجهالحرام   از مسجهالحرام براي حج محرم مي که کساني  س 

شاانه و ماثاًل در  زيزياه کاه منازل ايشاان اسات پيااد           دار ساار ماي  در ماشين سقف

دار از مسجهالحرام به منزل چه ااارت دارد،   امبيل سقفر شهن در اتشانه، آيا ساا مي

 و اگر پياد  نشانه و از اول قصه  رفات داشته باشنه حکم چيست؟

1در فرض اول مانع نهارد و در فرض دوم احتياط کننه.عج ـ
 

ـ  ]514[ ( بعاه از درک  1635اينجانب يکي از خهمه کاروان حج هستم، امسال ) س 

 رفات به اتفاق مهير کاروان و معاون و اينجاناب و بااناان کااروان در ياک اتاباساي      

سربسته قرار گرفتيم و براي درک اضبراري به مشعرالحرام رفته و چان در مسير مزدلفه 

 برخارديم، لذا در هااي آفتابي در اتابااآ سربساته باادم، ناگاا  باه       بنهان را به منا  به

به اينکه اتاباآ  اي با  لم يادم آمه که نبايه در زير واق اتاباآ قرار بگيرم، چنه دقيقه

 پيااد  شاهم، و ماابقي را      بنهان را سرپاشيه  است مانه  و پس از تاقف اتاباآ بر اثر 

 پيااد  واي نماادم، لاذا از محضار آن بزرگااار تقاضاا        مناا   را تا محل چادر کاروان در

 دارم بفرماييه:

 گيرد يا نه؟ آيا کفار  تعلا مي. 1

 ذبح گردد؟منا  در اارتي که تعلا گرفته باشه بايه حتمًا در .2

 ذبح نمايم؟ تاانم قرباني را در محل اقامتم  اکنان در تهران هستم آيا مي که درحالي .6

                                                           

 گذشت. 243در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 1

 در فرض دوم جايز نيست. :آية اهلل سبحاني 

 در هر دو فرض مانعي ندارد. آية اهلل مکارم:، آية اهلل فاضل 
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براي کماک نماادن باه     مهيرگرو در اارتي که خهمه کاروان بادم و به دستار  .4

بادم و از خاد استقالل نهاشتم، آيا وجه اين منا  باناان مسن براي رمي جمر   قبه  ازم

 يا اينجانب؟ مهيرگرو گاسفنه را چه کسي بايه بپردازد؟ ستاد حج، 

 گردد يا نه؟ از گردن اينجانب ساقط ميچنانچه ستاد حج تقبل نماد  باشه ذبح را، آيا  .5

ـ   ليکن ذبح در محال خادتاان    1ذبح نماييه،منا  بايه در اگرچهبايه قرباني کنيه و عج 

الين در ستاد نيابت دهيه که براي شاما  ئتاانيه به مس کنه و مي هم براي کفار  کفايت مي

 يح نيست.ذبح کننه و در اين اارت ذبح آنها هم کافي است، ولي بهون نيابت اح

عاعع]202[ آيا استاالل، مرباط به سايه حاال از تابش  مادي خارشيه است ياا   س

 شاد؟ حاال از تابش مايل خارشيه را هم شامل مي

2کنه. فرق نميعج ـ
 

                                                           

تواند کشهتن  را   اي که بر محرم براي غير از شکار واجب شده است، اظهر اين است که مي کفاره آية اهلل تبريزى:. 1

 .تا بازگشت از حج تأخير انداخته و هر جا بخواهد بکشد و بهتر اين است که کفاره را در حج خود بکشد

 احتياط واجب در منا ذبح کند. بنا بر  اي: آية اهلل خامنه 

 ذبح در منا لزومي ندارد. هلل زنجاني:آية ا، آية اهلل خويي 

احتياط واجب منا است ولي اگر نکشت هرچند بدو  عذر باشد ذبح کفاره بنا بر جاي اين  آية اهلل سيستاني: 

 در هر جاي ديگر کافي است.

محرّمهات حهج در    کفهاره محرّمات احرام عمره در مکه ذبح شود و  کفارهاحتياط اين است که  آية اهلل فاضل: 

شهود ذبهح در وطهن جهايز بلکهه متهابق        منا، ولي فعالً که گوشت آ  در آ  دو مکا  مصر  فقراي مؤمن نمهي 

 احتياط است تا به مصر  فقراي مؤمن برسد.

 احوط اين است که زير سايه چيزي که روي سر نباشد نيز نرود. آية اهلل بهجت:. 5

 ها و همسفرا ، مانعي ندارد. ها و سايه صندلي نولي سايه ديوار ماشي آية اهلل زنجاني: 

اگر شخص پياده در سايه ماشين و يا حيوانات و يا هر وسيله متحرک ديگر در حال احهرام   آية اهلل سبحاني: 

توا  زيهر سهايه چتهر    حرکت کند اشکال ندارد. به شرطي که مانع از تاب  مستقيم خورشيد نشود بنابراين نمي

 يگري باشد حرکت کرد.لو اينکه در دست دو

  سايه ديوارهاي ماشين بدو  سقف و مانند آ  مانعي ندارد. آية اهلل مکارم: 

 شود. اختصاص به باالسر دارد و شامل سايه حاصل از ديوار ماشين نمياستظالل  آية اهلل نوري: 
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باشه يا اگر ساايه فقاط بار شاانه      آيا استاالل، مرباط به سايه بر سر مي سعاعع]202[

 کنه؟ بيفته استاالل اهق مي

 کنه. اهق نمياع1جع

عاعع]202[ باشاه ياا شاامل ساايه حااال از       آيا استاالل فقط مرباط به سقف مي س

 شاد؟ دياار ماشين هم مي

2شاد. شامل نميعج ـ
 

شاد زير چتر حرکت کرد يا حکم  رفاات   ميمنا  آيا در  رفات هم مثل سعاعع]202[

 است؟منا  غير از حکم

3زير چتر حرکت کردن در  رفات اشکال نهارد.عج ـ
 

قاهم   1511انه که واالش بايش از    هايي احهاث کرد  در شهر مکه تانل سعاعع]202[

اتامبيل سفر کارد، باا  لام باه اينکاه      شاد داخل آن با  باشه آيا بعه از احرام حج مي مي

 مسقف است؟

4مانع نهارد، بلي اگر خادش آن را  را اختيار کنه و از زير آن سقف برود اشکال دارد.عج ـ
 

تاانه استاالل نمايه و ياا بايساتي    آيا محرم به محض واال به مکه مي سعاعع]201[

 به منزل برسه و بعه از اتخاذ منزل جايز است؟

5مکه منزل است و با رسيهن به آن استاالل مانع نهارد.عج ـ
 

                                                           

 کند. فرق نمي آية اهلل بهجت:. 1

 کند. اط واجب صدق مياحتيبنا بر  آية اهلل سيستاني:، آية اهلل تبريزى 

 کند. صدق مي آية اهلل زنجاني:، آية اهلل خويي 

 احتياط واجب براي بد  نيز نبايد سايبا  قرار دهد.بنا بر  گذشت که آية اهلل فاضل: 

 گذشت. 444در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5

 گذشت. 433ذيل مسئله در  آيات عظام. نظر 3

اي، خويي، سبحاني، سيستاني، صافي، گلپايگاني، فاضول،   خامنهآيات عظام بهجت، تبريزي، . 4
 اشکال ندارد. مکارم، نوري:

 در صورتي که انتخاب راه روباز با مشقت شديد همراه باشد، مانع ندارد. آية اهلل زنجاني: 

 .گذشت 243ذيل مسئله در  آيات عظام. نظر 2
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 اناه،  اخيرًا از حهود کشتارگا  تا نزديک جمرات، مسقفي را درست کرد  سعاعع]200[

براي محرمي که هناز منزل نکرد  و از مشاعر مساتقيم باه جمارات     آيا  بار از اين را  

 رود جايز است يا نه؟ مي

1مانع نهارد.عج ـ
 

 آيا گرفتن ناخن تاسط مرحِرم از غير مرحرم جايز است؟ سعاع]200[

 اشکال نهارد.عج ـ

 ير بگيرد يا نه؟صديگر را به قصه تق تاانه ناخن محرم آيا محرم مي سعاع]200[

2هارد.اشکال نعج ـ
 

باشه ياا   ، مقصاد دنهان خادش مي3کنهن دنهان که بر محرم حرام است سعاعع]202[

 شاد؟ و در تقهير حرمت در اارت خان آمهن است يا مبلقًا؟ شامل دنهان غير هم مي

4خان از آن بيرون آيه. هرچنهشاد،  شامل دنهان غير نميعج ـ
 

عاعع]202[ شهيهًا درد دارد و دکتر سفارش تاان دنهاني را که  آيا در حال احرام مي س

 کنه که آن را بکشيه، کشيه، گرچه با   خانريزي شاد؟ مي

5اگر ضرورت دارد مانع نهارد، ولي کفار  دارد  لي األحاط.عج ـ
 

                                                           

 گذشت. 433ذيل مسئله در  آيات عظام. نظر 1

 بر احتياط واجب کافي نيست. ولي ناخن گرفتن در تقصير بنا :، مکارمسبحاني، سيستانيآيات عظام . 5

 گذشت. 463ذيل مسئله در  آيات عظام. نظر 3

 هرچند شخص ديگر نيز محرم باشد و اگر خو  آمد صاحب دندا  بايد کفاره بدهد. آية اهلل سبحاني:. 4

األظهر، حتي در صورت غير ضرورت، با خو  انداختن اگرچه حرام اسهت   ه ندارد عليولي کفار آية اهلل بهجت:. 2

 .که گذشت چنا 

کشيد  دندا ، اگر خو  در نيايد، مانع ندارد و کفاره هم ندارد و در صورتي که خو  بيايهد،   آية اهلل تبريزى: 

 اگر براي رفع ناراحتي بوده کفاره ندارد.

 مراجعه شود. 463مسئله  ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه 

 کفاره الزم نيست. :، فاضلسيستاني زنجاني، آيات عظام 

 اگرخو  آمد بايد کفاره بدهد. :آية اهلل سبحاني 

 هم ندارد. کفارهمتلقاً مانعي ندارد و  آية اهلل مکارم: 
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هرگا  محرم سر خاد را با چيز دوخته بپاشانه، آيا يک کفار  بايه بههه  سعاعع]202[

 يا دو کفار ؟

 در اارت جهل و نسيان. مگر 1بايه دو کفار  بهههعج ـ

در بين مردم معروف است که محرم نبايه به کسي دساتار بههاه؛ ماثاًل     سعاعع]202[

نبايه به کسي بگايه يک لياان آب يا چاي يا چيز ديگر به مان بههياه و باياه خاادش     

بردارد، آيا اگر در حال احرام چنين درخااستي از دوست خاد بکنه گنا  کرد  اسات ياا   

 ت گنا  آيا کفار  هم دارد يا نه؟نه؟ و در اار

 اشکال نهارد.عج ـ

  2مستحبات دخول حرم
 مستحبات دخال حرم

همين که حاجي به حرم رسيه، پياد  شه  و باه جهات دخاال حارم،      .1 [ م ـ 528]

3غسل نمايه.
 

                                                           

 احتياطاً. آية اهلل بهجت:. 1

 يک کفاره کافي است. آية اهلل زنجاني:، آية اهلل تبريزى 

 گونه مخيط بهه نظهر ايشها  مبنهي بهر احتيهاط اسهت و لهذا احتيهاط در دو           حرمت لبا اين آية اهلل خويي: 

 کفاره است.

احتياط واجب، در صورتي که چيزي که پوشيد  آ  حهرام اسهت را بپوشهد؛ مثهل     بنا بر  آية اهلل سيستاني: 

 يک کفاره الزم نيست. عمامه و کاله، ولي اگر مثالً پيراهن خود را بر سر بگذارد، بي  از

احتياط واجهب  بنا بر  در مثل پارچه دوخته شده يک کفاره دارد، ولي کاله دوخته و مانند آ ، آية اهلل مکارم: 

 دو کفاره دارد.

 انجام دهد. رجابه قصد  آية اهلل مکارم:. 5

هاي مستحب بيا  شده است، يکي غسل ورود به حرم است که اگهر کسهي تها     آنچه از غسل: آية اهلل سبحاني .3

ورود به مکه آ  را تاخير انداخت مانعي ندارد، سپا غسل ورود به مکه است که اين غير از غسل ورود به حهرم  

و تهاخير انهداخت تها     شود هر دو را به يک نيّت انجام داد و اگر کسي اين دو غسل را انجام نداد رجائاً مياست و 

کنهد و غسهل    موقعي که منزل گرفت، چنانچه در منزل و قبل از رفتن به مسجدالحرام غسل کنهد، کفايهت مهي   

   ديگر غسل ورود به خانه کعبه است.
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از براي تااضع و فروتني نسبت به حضرت حا ا جلَّ و  اال ا پابرهناه شاه  و       .2

 نعلين خاد را در دست گرفته داخل حرم شاد و اين  مل ثااب زيادي دارد.

 وقت دخال حرم اين د ا را بخاانه: .6

م  إن ک قا » : لْ َالّلها َ )ََ يف  کتاب ک َوَقْولاک احَلق 
ب
ِِ ِِاسْل ذ نب ِِف انلّاس

َ
ُُو  رِجاسالً َوََع َو أ

ب
لّک     يَاْ

َُي ِمنب لک  فَ ٍّ َعميق
ب
ّقة . {ضسَمر يَْ ْن شا َا م  ْئ  ْن َاجاَب َدْ َوَتک، َوَقْد ج 

و َاْن َاکوَن ِم  م  إِّّن َاْرجا َالّلها

و َوکالل  ذل الک ب َفْضالل ک  ْمالر  طيعالًا أل  يبًا َلالک ما َّتج  ک َو ما
عًا ل ن دائ  َ الل  َو َبعيد  َو َفجٍّ َ ميق سام 

ْمدا َ ح يَل  َفَلک احْلَ
َلالَة  ا ْحّان ک إ  ْرَبالَة إَلْيالک َواملَْنْز  نْالَدو َواْلقا ْلَفالَة    الْج ب الْذل ک الز   َ ج َلها أْبَت

ْقَتن  ما َوف 

م  َصل  َ ح نْها ب َمن ک، َالّلها ناويب  َوالت ْوَبَة َ َل  م  ذا
َرَ  ل  ف  َْ د َو آل   َلَدْيک َواملَْ َم  ْع َبالَدِّن  َ الَح   ا د َوَحر  َم    ا

اْح  نيَ  ک َيا أْرَحَم الر 
ت  ْقاب ک ب َرْْحَ ْن َ ذاب ک َو    ن ج م   .«الن ار  َو آم 

 وقت دخال حرم مقهاري از  لِف )اذخر( گرفته آن را بجاد. .4

 مستحبات دخول مکه معظمه

ـ  ]529[ ه و ف غسال بنمايا  کلا براي دخال مکاه معاماه نياز مساتحب اسات م      م 

شاد با حالت تااضع وارد شاد و کسي که از را  مهيناه بارود،    هنگامي که وارد مکه مي

 از با ي مکه داخل شه  و وقت بيرون آمهن از پايين آن بيرون آيه.

 مسجهالحرامآداب دخال  آداب دخول مسجدالحرام

و همچناين   1مستحب است مکلف براي دخال مسجهالحرام غسل نماياه   عاعع]201[

مستحب است با پاي برهنه و با حالت ساکينه و وقاار وارد شااد و هنگاام ورود از در     

شيبه در حاال کنااني مقابال بااب الساالم       بني که بابانه  وارد شاد و گفته 2«بني شيبه»
                                                           

 استحباب اين غسل ثابت نيست، مگر اينکه براي طوا  باشد. آية اهلل سيستاني:. 1

روي رکن که مشهور به رکن عراقي و قبهل از   حاذي مقام ابراهيم روبهشيبه م باب اصلي بني آية اهلل سبحاني:. 5

توانسته از آ  به متا  وارد شهود و  شده ميورود به محدوده متا  بوده است و کسي که از باب السالم وارد مي

را از بهام   «بهت هُبَهل  » 7وسايل آمده است. که زماني که علهي  3ابواب مقدمات طوا  ج 3باب  1ح وجه آ  در

 گذارد. شود پا روي آ  مي شيبه دفن شد و کسي که از اين در وارد مي کعبه به زمين انداخت نزد باب بني
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تاا از   است بنابراين نيکا اين است که شخ  از باب السالم وارد شه  و مستقيمًا بياياه 

 ها بگذرد. ستان

 و مستحب است بر در مسجهالحرام ايستاد  بگايه:

ةا » ا الن ب ج  َو َرْْحَ ةعا َ َلْيک َأُّي   ّ الةعا َ الح ال  ّ م اهلل َوب اهلل  َوما شاَء اهللا، ال ّْ ، َب ها أْنَبيالاء   اهلل  َوَبَرکاتا

ةعا َ ح  ّ ، َال
ل ه  سا ةعا َ ح اهلل  َورا  ّ  اهلل ، ال

ول  ْيل  اهلل ، َواحَلْمدا هلل    َرب  اْلعاملَ نيَ  َرسا
يَم َخل   «.إْبراه 

 و در روايت ديگر وارد است که نزد در مسجه بگايه:

« ، ول  اهلل  َصح  اهللا َ َلْياله  َوآل اله   َرسا
ة  ل  َن اهلل  َوإىَل اهلل  َوما شاَء اهللا َوَ ح م  م  اهلل  َوب اهلل  َوم  ّْ  َوَخالرْيا ب 

ةعا َ حْساماأْلَ   ّ هلل    َوال ْمدا  هلل   ، َواحْلَ
ةعا َ ح ء   ّ  اهلل ، ال

ول  د   َرسا َم  الةعا َ َلْيالک أَ  ب ن    ا  ّ الا َ ْبالداهلل ، ال َ ُّي 

ةعا َ ح َخل ْيل  اهلل  ال  ّ ، ال
ل ه  سا  اهلل  َورا

ةعا َ ح أنب ياء   ّ ، ال ها ةا اهلل  َوَبَرکاتا ، االن ب ج  َوَرْْحَ ْْحن  ةعا َ الَح ر   ّ  ل

هلل     املْارَسل نَي َواحَل  ةعا َ َلْينا َوَ ح ْمدا  ّ نَي، ال
م  َصل  َ ح َرب  اْلعاملَ  نَي، َألل ها

احل  اهلل  الص 
باد  الد      َم  َوآل    ا

د   َم  و َ ح  ا د   َوبار  َم  د    ا َم    ا
د   َوآل  َم  دًا َوآَل  ا َم  ََ  َواْرَحْم  ا ْي ََ َ الح کالام َصالل  ال ْ ََ َوَتَرْح   َوباَرکال

ْيٌد، أَ  يَم َوآل  إْبراهيَم إن ک َْح يٌد ََم  م  َصل  َ حإْبراه  د   لل ها َم  الد    ا َم    ا
الو َوآل  و َوَرسا

الم  َ ْبالد  ک، َألل ها
ل 

مْ  ْم َ َلْيه  ل ک َوَسل  سا ک َورا
ْيَم َخل يل ک َوَ ح َأْنب يائ  هلل     َح ، َوَسةٌع  َ َصل  َ ح إْبراه  ْمالدا املاْرَسالل نَي َواحْلَ

ْفال    ْلن ج يف طاَ ت ک َوَمْرضات ک َواْحَفْظن الج ب ح  ت ک َواْسَتْعم  م  اْفَتْح يل  أْبواَب َرْْحَ نَي، ألل ها
َرب  اْلعاملَ 

الْن َوْفالد    ااْل   هلل    ال ذي َجَعَلنالج م  ْمدا ک، احْلَ  أَبدًا ما أْبَقْيَتنج َجل  َنناءا َوْجه 
 الْن  يامن 

ّوار    َوَجَعَلنالج ِم  َوزا

و يف َبْيت ک َوَ ح را
و َوزائ  م  إِّن  َ ْبدا ، ألل ها

يه  ناج   ْن يا
، َوَجَعَلنج ِم  َد ا اج  َّ را َم ٍّ َحالقِل مل َالْن  َيْعما

کل  َمالأِت 

، َوأَ  ور  َفَأْسَألاک يا َاهللا يالا َرْْحالنا أتا ا َوزاَر ا ٍّ َوأکَرعا َمزا
ََ َخرْيا َمأِت  ََ ْن ََ اهللا ال إلالَه إال  َأْنال ب َأن الک أنال

الوًا أَحالٌد،  فا ْد َوََلْ تاوَلْد َوََلْ َيکْن َلها )لالک   ل  کا
ٌد َاَحٌد َصَمٌد ََلْ َتل  يک َلک ب أن ک واح  َوْحَدو ال رَش 

ولاک َصح  اهللا َ َليْ  و َوَرسا دًا َ ْبدا َم   يا َجوادا يا ک ه  َوَ حَوأن   ا
الدا يالا َجب الارا يالا أْهل  َبْيت ه  يما يالا ماج  ر 

َن الن ار  ريما أْسأَ کَ  ء  تاْعط َين ج َفکاو َرَقَبت ج م  َل ََشْ ياَرِت إي او أو  َفَتک إّياَي ب ز  ْ َعَل ُتا  «.لاک أْن ََتْ

 گايه: پس سه مرتبه مي

َن الن ا» م  فاک  َرَقَبتج م   «.ر  َألل ها

 گايه: پس مي
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ْن » ْع َ َل  م 
الَقة  َوأْوس  َّ ْنالَش  َورَش  َف الن  َوااْل  نْي  اْْل 

 الط ي الب  َواْدَرْأ َ ن الج رَش  َشالياط 
ةل  ْزق ک احْلَ ر 

 «.اْلَعَرب  َواْلَعَجم  

 ها را بلنه نماد  و بگايه: پس داخل مسجهالحرام شاد و رو به کعبه دست

م  إِّّن أَ » کج أنْ ْسأَ َالل ها ل  َمناس  َتْقَبَل َتْوَبت ج َوأْن َتَتجالاَوَز َ الْن َخط يَئتالج  لاک يف َمقامج هذا َويف أو 

م  إِّّن أْشَهدا أن  هذا َبْيتاک احْلَ  راَع ألل ها ج َبْيَتها احْلَ
ن  ََ هلل      ال ذي َبل  ْزري، احَلْمدا راعا ال الذي َوأْن َتَضَع َ ن ج و 

دَجَعْلَتها َمثا باَرکًا َوها ََ َبْيتاالک ل ْلعاملَ  ىً َبًة ل لن اس  َوأْمنًا ما و َواْلَبْيال و َواْلَبَلالَد َبَلالدا الم  إِّن  َ ْبالدا نَي ألل ها

ط ْيعًا  ع  طاَ َتک ما َا أْطلابا َرْْحََتک َوأؤا ْئ و ج  َْمر  و أَ أل  الرْي  إَلْيالک ْسالأَ راضاليًا ب َقالَدر  الأَلَة اْلَفق  ّْ لاک َم

ت ک واْس  اْْلائ ف   م  اْفَتْح يل  أْبواَب َرْْحَ ک ألل ها
وَبت  قا عا

ْلن ج ب طاَ ت ک َوَمْرضات کل   «.َتْعم 

 گايه: کنه به ساي کعبه و مي بعه خباب مي

الدًى » باَرکالًا َوها َمالک َوَجَعَلالک َمثاَبالًة ل لنّالاس  َوَاْمنالًا ما َفالک َوکر  هلل    ال ذي َ ظ َمالک َورَش  ْمدا َأحْلَ

 «.ل ْلعاملَ نْيَ 

 شه بگايه: حجرا سادو مستحب است وقتي که محاذي 

َا ب الاهلل  َوکَفالْرلا  أْشَهدا » الولاها آَمنْال الدًا َ ْبالدا ا َوَرسا َم  يک َلالها َوأن   ا أْن الإلَه إال  اهللا َوْحَد ا ال رَش 

يْ  باَد   الش  ّزى َوب ع   َواْلعا
ول  َوالة ل  َ  َوالط اغا ْب ْد ب اْْل  دٍّ يا

باَد   کل  ن  ْن داون  اهلل  ىطان  َوب ع 
 «.م 

 افتاد متاجه به ساي او شاد و بگايه: حجرا سادو هنگامي که نارش به 

ْمدا هلل  َوال إلال» ْبحاَن اهلل  َواحْلَ َي َلْو ال أْن َهداَنا اهللا سا
ذا َوما کنّا ل نَْهَتد  ي َهدانا ِل  هلل    ال ذ  ْمدا  ال  َه إَأحْلَ

ّا أْخش  َواهللا أکََبا ِم 
ه  ْن َخْلق  ، اهللا أکََبا م  ، ال إلَه إال   ىاهللا َواهللا أکََبا ، َلالها َوَاْحَذرا ْيک َلها  اهللا َوْحَد ا ال رَش 

الَو َ الح  اَْلالرْيا َوها
ولا ب َيد    َو َحجِل ال َيما ْي ج َوها َا َوحيا ي

م  َا َويا ي
م  ْي ج َويا ْمدا حيا کالل  ََشء  املالک َوَلها احْلَ

م  َصل  َ ح يٌر، الل ها
َّمد وَ  َقد  و َ الحآ ا الد َوبالار  َم    ا

ََ  ل  ََ َوباَرکال ْي الد َوآل اله  کأْفَضالل  مالا َصالل  َم   ا

ََ َ ح ْ يَم إن ک َْح ْيٌد ََميٌد، َوَسةٌع َ ح َوَتَرْح  يَم َوآل  إْبراه  هلل   إْبراه  ََجيع  الن ب ي النَي َواملاْرَسالل نَي َواحَلْمالدا

سا  قا را و َوأاَصد 
نا ب َوْ د 

م  إِّن  ااوم  نَي ألل ها
ب عا کتاَبکَرب  اْلعاملَ   «.َلک َوأت 

هااي   رسايهي، دسات   حجرا سادو در روايت معتبر وارد است که وقتي که نزديک 

رسات و از  آور و االاات بار پيغمبار بف    به جاا  خاد را بلنه کن و حمه و ثناي الهي را
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خهاونه  الم بخاا  که حج تا را قبال کنه. پس از آن، حجر را باسيه  و اساتالم نماا و   

 ممکن نشه استالم نما و اگر آن هم ممکن نشه اشار  به آن کن و بگا: اگر باسيهن

م  »  ألل ها
ها ل َتْشَهَد يل  ب املاوافا   ج َتعاَهْدتا

يثاق  ْيتاها َوم  ج أد 
م  أماَنت  يقًا ب کتاب الک َوَ الح َألل ها الن ة   َتْصالد  سا

الولاها  َنب ي ک َصَلواتاک َ َلْيه  َوآل ه  أْشَهدا أْن ال إلَه إال   الدًا َ ْبالدا ا َوَرسا َم  يالک َلالها َوأن   ا اهللا َوْحَد ا ال رَش 

زّ   َواْلعا
ول  َوالة ل  َ  َوالطاغا ْب َا ب اهلل  َوکَفْرلا ب اْْل  دٍّ ياْد  ىآَمنْ

باَد   کل  ن  ْيطان  َو   باَد   الش  ْن  ىَو   م 

 «.دون  اهلل 

 گا:و اگر نتااني همه را بخااني بعضي را بخاان و ب

ن الج، » الْر يل  َواْرَْحْ
الْبَحتج َواْغف  الج َفاْقَبالْل سا

َْ َرْغَبت  نَْدو َ ظاَم ي َوف يام    َا َيد  ْط َّ م  إلْيک َب َألل ها

وذا ب ک  م  إِّّن أ ا َن اْلکا َألل ها ْزي  م  نيا َواْل  ْفر  َواْلَفْقر  َوَمواق ف  اْْل  َر   يف الد   «.خ 
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 طواف واجب و بعضي از احکام آن :دومفصل 

 مکاه معاماه شاه، اول چيازي کاه       کسي که محرم شه به احرام  مر  تمتاع و وارد 

  از ا مال  مر  بر او واجب است، آن است کاه واااف کناه باه دور خاناه کعباه باراي       

 تمتع. مر  

عاعع]200[ کاه   ؛ به نحايوااف  بارت است از هفت مرتبه دور خانه کعبه گرديهن  

 است. گاينه، پس وااف  بارت از هفت شاط خااهه آمه و هر دوري را شاط مي

 وااف از ارکان  مر  اسات و کساي کاه آن را از روي  ماه تارک کناه         عاعع]200[

 باشاه و  مسائله   چاه  االم باه    تا وقتي که فات شاد وقات آن،  مار  او باوال اسات؛    

1چه جاهل باشه.
 

                                                           

 ، حتي در حال علم و عمد، موافق احتياط است.و وجوب ذبح يک شتر متلقاً آية اهلل بهجت:. 1

چه عالم به اصل وجوب طوا  باشد و چه جاهل به آ ، ولي کسهي کهه بهه خهاطر ندانسهتن       آية اهلل زنجاني: 

شهود و تفصهيل    اش باطل نمي ها عمره برخي از احکام فرعي طوا ، طوا  صحيح را ترک کرده، در برخي صورت

 آ  در ضمن مسايل طوا  خواهد آمد.

ترک رکن در نماز عمداً و سهواً موجب بتال   معني رکن در نماز غير از رکن در حج است، آية اهلل سبحاني: 

 نماز است ولي ترک رکن در حج در صورت عمد مايه بتال  است نه در صورت سهو.

 احتياط، جاهل به حکم بايد يک شتر کفاره بدهد.بنا بر  آية اهلل سيستاني: 
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عاعع]200[ باه   چنين کسي که  مر  خاد را باول کرد، احاط آن است که حج افاراد   

 ا اد  کنه. آورد و حج را در سال بعه به جا و پس از آن  مر  1آورد، جا

عاعع]202[  وقت فات وااف، وقتي است که اگر بخااهه آن را با بقيه ا ماال  مار     

2ورد، نتاانه وقاف به  رفات کنه.آ به جا
 

عاعع]202[ آورد هار   به جاا   زم است آن را 3اگر از روي سها ترک کرد  وااف را،  

، و اگر برگشته به محل خاد و نتاانه برگردد به مکاه ياا مشاقت داشاته     4وقت که باشه

 باشه برگشتن، بايه شخ  مارد اوميناني را نايب بگيرد.

عاعع]202[ آورد، احتيااط   باه جاا   آورد ، پيش از آنکاه واااف را   به جا اگر سعي را  
                                                           

 او در سال آينده قوي است. شود و وجوب قضاي حج بر و ظاهراً حج او مبدل به حج افراد مي آية اهلل بهجت:. 1

شود و بايد حهج را   شود و احرام او نيز باطل مي اش باطل مي عمره آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

و عمره  حجاز  اعمدر سال بعد اعاده کند و احتياط مستحب اين است عدول به حج افراد نموده و آ  را به قصد 

 مفرده تمام نمايد.

آورد، هرچند حج  به جا ايد حج افراد و پا از انجام حج و گذشتن ايام تشريق عمره مفردهب آية اهلل زنجاني: 

 کند. او استحبابي باشد و اگر در اين کار معذور نبوده کفايت از حج واجب نمي

 شود و در سهال بعهد ههم بايهد حهج را       حج او مبدل به حج افراد مي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل سبحاني 

 .قضا کند

 .ميزا  در تنگي وقت... بيم از دست رفتن وقو  اختياري عرفات است آية اهلل بهجت: . 5

رکن از  ريعني نتواند خود را به اندازه درک مقدا آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني، فاضل: 

 وقو  ه مسمّاي وقو  اختياري ه به عرفات برساند.

 ي است که بتواند اعمال عمره را تا ظهر روز عرفه تمام کند.آخرل زما  آ  وقت آية اهلل سيستاني: 

 صحيح انجام نداده. به طوريا آ  را  آية اهلل سيستاني:. 3

و اگر به محل خود برگشته بايد به مکه رفته طوا  نمايد و اگر نتواند يا اين کهار ضهرر جهاني     آية اهلل زنجاني:. 4

 بهه جها   شديد داشته باشد بايد براي طوا  نايب بگيرد و اگر اين کار مشقت داشته باشد مخير است که خهودش 

 آورد. به جا آورد يا نايب بگيرد و در هر صورت بعد از طوا  بايد نماز آ  را نيز

 احتياط اعاده کند.بنا بر  و سعي را نيز آية اهلل فاضل: 

چيزي بر او حرام نيست و احتياط آ  است که يهک گوسهفند قربهاني بهه مکهه       مدتو در اين  آية اهلل مکارم: 

 بفرستد و اگر فرستاد  به مکه ممکن نيست در محل خود قرباني کند.
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، باياه آن  آورد  به جاا  آورد و اگر نماز وااف را به جا آن است که سعي را هم 1واجب

 را هم بعه از وااف ا اد  کنه.

عاعع]202[ اگر شخ  محرم به واسبه مارض، خاادش قاهرت نهاشاته باشاه کاه         

نکنه، اگر ممکن است، خاِد او را به يک  وااف کنه و تا وقت تنگ شاد قهرت حاال

، و اگار  3به دوش گرفتن يا بر تخات گذاشاتن باشاه    اگرچه 2نحا ببرنه و وااف دهنه؛

4ممکن نشاد بايه براي او نايب بگيرنه.
 

عاعع]202[ ه بايه مرا ات شرايط و احکام وااف دهن شخ  مريض را که وااف مي  

 ه.را، به مقهاري که براي او ممکن است، بکنن

                                                           

 به جا پي  از فوت وقت به ياد آورد، بايد طوا  و نماز طوا  را اگر طوا  را فراموش کند و اي: آية اهلل خامنه. 1

 آورد و سپا سعي انجام دهد.

بايد بعد از طوا  و نماز، سعي و تقصير نمايد و تا تقصير نکرده از محرمهات احهرام اجتنهاب     آية اهلل زنجاني: 

 ي است.البته اگر بعد از بازگشتن به وطن متوجه شود، انجام طوا  و نماز کاف کند.

 آورد. به جا بايد عالوه بر طوا  و نماز سعي را نيز مجدداً آية اهلل سبحاني: 

بايد سعي را اعاده نمايد، مگر در صورتي که طوا  را فراموش کند تا وقت آ  بگذرد؛ مثل  آية اهلل سيستاني: 

د، کهه اعهاده سهعي الزم    حجه فرامهوش کنه   اينکه طوا  عمره را تا وقو  در عرفات يا طوا  حج را تا پايا  ذي

 نيست گرچه بهتر است.

 اقوي سعي را نيز بعد از طوا  اعاده کند.بنا بر  آية اهلل فاضل: 

 اين احتياط در مورد سعي مستحب است. آية اهلل مکارم: 

 ي او را طهوا  دهنهد کهه پاههاي  بهه زمهين       بهه طهور  احتيهاط مسهتحب آ  اسهت کهه      آية اهلل سيستاني:. 5

 کشيده شود. 

 و بهتر است در صورت امکا  پاهاي او به زمين کشيده شود. آية اهلل فاضل: 

و طوري طوا  دهند که پاهاي  بر زمين کشيده شود و اگر ممکن نشهود،   :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

 ند.گونه ممکن نشود نايب بگيرد که براي او طوا  ک او را توسط دوش يا چيز ديگر طوا  دهند و اگر هيچ

 و الزم نيست پاهاي او به زمين کشيده شود. آية اهلل مکارم: 

و اگر اين کار ممکن نباشد يا با ضرر جاني همراه باشد بايد نايهب بگيهرد و اگهر طهوا  بهر او       آية اهلل زنجاني:. 3

 مشقت شديد دارد مخير است که خود طوا  نمايد يا نايب بگيرد.

 يرد.بايد نايب بگ اي: آية اهلل خامنه. 4
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 واجبات وااف واجبات طواف

 واجبات وااف دو قسم است:

1چيزهايي که شرط وااف است و آن پنج امر است:قامعاولعاع
 

2آورد. به جا ا نيت است؛ يعني بايه وااف را با قصه خال  براي خها اول
 

بلکاه   ،نيت را  زم نيست به زبان بيااورد و  زم نيسات باه قلاب بگذراناه       عاعع]202[

کناه و باه    آورد، کفايات ماي   باه جاا   آورد و با اين بنا به جا بنا دارد اين  مل راکه  همان

 واار   هماان  بارت ديگر، نيت در  بادت و کارهاي ديگر، در اين جهت فرق نهارد. پس 

 آورد باا نيات   به جا وار  همانرود  بادت را اگر  خارد و را  مي که انسان با قصه آب مي

 آورد . به جا

آورد و در اين جهات باا کارهااي     به جا بايه  بادت را براي اوا ت خها  عاعع]221[

3آورد. به جا کنه. پس بايه وااف را براي اوا ت خهاونه ديگر فرق پيها مي
 

                                                           

 طههارت  .3 . طهارت از حد  اکبر و اصهغر؛ 5. نيت؛ 1 :شرايط صحت طوا  چند چيز است اي: آية اهلل خامنه. 1

 . مواالت.4. غصبي نبود  جامه طوا ؛ 6. پوشاند  عورت؛ 2. ختنه بود  براي مردا ؛ 4؛ نجاست از

آيد، امور ديگهري نيهز در طهوا  واجهب، معتبهر       عالوه بر چيزهايي که در اين دو قسمت مي آية اهلل زنجاني: 

. معلوم بهود  عهدد   4. اختياري بود  طوا ؛ 3. ترتيب بين اجزاي طوا ؛ 5. مواالت بين اجزاي طوا ؛ 1 :است

يد خود را بپوشهاند،  کننده در معرض ديد ناظر محترم است با د  نقاب. و چو  طوا ز . اجتناب زنا  از2اشواط؛ 

 طوا  نيست.معتبر در صحت خواه طوا  واجب باشد يا مستحب، اما اين امر، جزء واجبات 

 در مسائل مربوط به کيفيت نيت در بحث نيت در احرام گذشت. آيات عظام. نظر 5

و  در نيت طوا  بايد تعيين کند که طهوا  عمهره مفهرده اسهت يها طهوا  عمهره تمتهع.         اي: آية اهلل خامنه 

است يا حج نذري يا حج استحبابي. و در صورتي کهه طهوا  را بهه    حجة االسالم همچنين تعيين کند که طوا  

 آورد، آ  را نيز قصد کند. مي به جا نيابت از ديگري

و بايد نوع آ  را مشخص کند و اينکه طوا  حج است يا طهوا  عمهره يها طهوا  نسهاء در       آية اهلل سبحاني: 

؛ البته اگر انجام وظيفه فعلي را نيت کنهد  عنه  منوبمستحبي و يا اگر نايب است به نيت  االسالم يا حجي حجة

 کافي است.

 اخهالص  طوا  و تعيين نهوع آ  و قصهد قربهت همهراه بها      در طوا  مانند ساير عبادات، قصد  آية اهلل زنجاني: .3

  الزم است.
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عاعع]220[  مال  مر  و حج کاه  باادي اسات    آوردن وااف يا ساير ا به جا اگر در  

ا  مال خااد را خااب جلا    کنه؛ يعني براي نشان دادن و به رخ ديگري کشيهن و   ريا

آورد  باوال اسات و    به جاا  وار اين آورد، وااف او و همين وار هرچه را  به جا دادن

 در اين  مل معصيت خها را هم کرد  است.

عاععع]220[  ريا بعه از  مل و تماام کاردن واااف ياا ديگار ا ماال، با ا  بباالن          

 شاد.  مل نمي

عاعع]220[ ياا باراي    ردآنکاه باراي خاها بيااو    کنه در احيح بادن  مل،  کفايت مي  

1ب.نم يا براي رسيهن به بهشت و ثاااوا ت امر خها، يا براي ترآ از جه
 

عاعع]222[ آورد، رضاي ديگري را هم شرکت دهاه و   اگر در  ملي که براي خها مي  

 خال  براي خها نباشه  مل باول است.

نفااآ و از   ا آن است که واهر باشه از حهث اکبار؛ مثال جنابات و حايض و      دو 

 حهث ااغر؛ يعني بايه با وضا باشه.

عاعع]222[ ر وااِف واجب شرط است؛ چاه واااف   وهارت از حهث اکبر و ااغر د  

مساتحب، کاه پاس از     حاج   باشه يا وااف حج يا وااف نساء، حتي در  مار  و  رم 

 احرام بستن واجب است آن را تمام کنه.

، لايکن  2وهارت از حهث اکبر و ااغر، در وااف مستحبي شارط نيسات    عاعع]222[
                                                                                                                                        

 :در عبادت معتبر است که براي تذلّل و کرن  در پيشگاه خداوند انجام داده شهود؛ خهواه    آية اهلل سيستاني

  اطاعت صدق کند يا نکند.

کند کهه انگيهزه    آورده شود و فرق نمي« براي خدا»براي قصد قربت، کافي است که آ  عمل  آية اهلل زنجاني:. 1

 ا شوق به بهشت و ثواب يا غير آ .محبت خداوند باشد يا ترس از جهنم ي« انجام عمل براي خدا»

 .244مسئله  ذيلدر فرض صدق معيار مذکورل در  آية اهلل سيستاني:

احتياط واجب طوا  در حهال جنابهت   بنا بر  در طوا  مستحب الزم نيست وضو بگيرد ولي اي: آية اهلل خامنه. 5

 يا حيض يا نفاس صحيح نيست.

 حهد  اکبهر شهرط اسهت ولهي طههارت از حهد  اصهغر          در طهوا  مسهتحب، طههارت از    آية اهلل سبحاني: 

  شرط نيست.
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است جايز نيست در مسجهالحرام وارد شاد، ولاي اگار غفلتاًا     حائضکسي که جنب يا 

 وااف مستحب کرد احيح است. 1يا نسيانًا

وااف ا يعني هفت دور اوراف خانه کعبه گرديهن ا مستحب است و بلکه     عاعع]222[

3و در اين وااف وهارت شرط نيست. 2ااف کنه خاب است.شخ  بتاانه و هرچه
 

اگر شخصي که حهث اکبر يا ااغر داشته وااف کنه، باول است؛ چاه از    عاعع]222[

 باشه.مسئله  روي  مه باشه يا از روي غفلت يا نسيان يا نهانستن

عاعع]222[ اگر در اثناي وااف، حهث  ارض شاد، پس اگر پس از تمام شاهن دور    

که وااف را  همان جااست، بايه وااف را قبع کنه و وهارت تحصيل کنه و از  4چهارم

 5قبع کرد  تمام کنه.
                                                                                                                                        

 :مشههور طههارت از حهد     بنا بر  در طوا  مستحب طهارت از حد  اصغر شرط نيست و آية اهلل سيستاني

 اکبر شرط نيست.

 يا جهالً. آية اهلل فاضل:. 1

 بهتر است هنگام ازدحام جمعيت براي طوا  واجب، طوا  مستحب را ترک کنند. آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني. 5

 مسئله قبل مراجعه شود. ذيلبه  سيستاني:، سبحاني، اي خامنه آيات عظام. 3

 نصف طوا  که هما  سه و نيم دور است. آية اهلل مکارم:. 4

باشد، که در اين صهورت طهوا  را قتهع     آنکه حد  بعد از تجاوز از نصف از روي سهو و غفلت آية اهلل بهجت:. 2

دههد و در صهورتي کهه بعهد از تجهاوز از       که قتع نموده ادامه مهي  هما  جانموده و طهارت گرفته و طوا  را از 

 نصف و از روي عمد باشد حکم به ادامه طوا  بعد از قتع آ  مورد تأمل است.  

د نباشد طوا  باطل است و در غير ايهن صهورت،   اگر حد  قبل از بلوز نصف ولو از روي عم آية اهلل تبريزى: 

تواند يک طهوا  کامهل بهه نيهت اعهم از       احتياط واجب اين است که آ  را اتمام کرده، سپا اعاده نمايد، و مي

  آورد. به جا تمام و اتمام

اگر پي  از تمام شد  نصف دور چهارم حد  اصغر عارض شود، واجب است که قتع کند  اي: آية اهلل خامنه 

طوا  را و بعد از طهارت آ  را اعاده کند و در صورتي که بعد از نصف دور چهارم ه قبل از پايا  آ  و يها بعهد از    

آ  ه عارض شود طوا  را قتع نموده و پا از تحصيل طهارت اگهر مهواالت عرفيهه بهه ههم نخهورده طهوا  را         

 به جها  تکميل و يک طوا  کامل جديد نيزاحتياط طوا  قبلي را بنا بر  تکميل کند و اگر مواالت به هم خورده

 تواند به جاي آ  يک طوا  کامل به قصد اعم از اتمام طوا  ناقص گذشته يا طهوا  مسهتقل جديهد    آورد، و مي

   تواند طوا  قبلي را رها نموده و از نو طوا  کند. آورد و در هر صورت مي به جا
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 :اگر حد  بعد از تمامي دور چهارم و بدو  اختيار باشد، در اين صورت طوا  را قتع نموده و  آية اهلل خويي

دهد. و اگر حد  بعد از نصهف و پهي  از تمهامي     که قتع نموده ادامه مي هما  جاطهارت گرفته و طوا  را از 

ت ايهن اسهت کهه طهوا      دور چهارم طوا ، يا بعد از تمامي دور چهارم و اختياري باشد، احوط در اين دو صهور 

اش نمايد. و به جاي اين احتياط اگهر ايهن    خود را پا از طهارت از جايي که قتع نموده تمام کرده سپا اعاده

کار را بکند کافي است که پا از قتع طوا  و طهارت، يک طوا  کامل به قصد اعم از تمام کرد  طوا  پي  

 آورد. به جا و يک طوا  کامل جديد

قبل از رسهيد    :کند و غير اختياري سه صورت دارد، اول حد  اختياري طوا  را باطل مي ني:آية اهلل زنجا 

پا از پايا  شهوط   :گرفت. دوما از تحصيل طهارت، طوا  را از سربه نيمه شوط چهارم، در اين صورت بايد پ

از رسهيد  بهه    پها  :چهارم که بايد بعد از طهارت، طوا  قبلي را از جايي که محد  شده تکميهل کنهد. سهوم   

نصف طوا  و قبل از اتمام شوط چهارم، که بايد بعد از طهارت، طوا  قبلي را تکميل کرده نماز آ  را بخوانهد و  

 آورد. در اين تفصيل فرقي بين حد  اصغر و اکبر نيست. به جا دوباره يک طوا  کامل

طهوا  را قتهع کنهد و پها از      اگر بدو  اختيار پا از تجاوز از نصف محهد  شهود بايهد    آية اهلل سبحاني: 

که طوا  را قتع کرده، تمام کند و اگر حد  از روي اختيار باشهد احتيهاط واجهب     هما  جاتحصيل طهارت از 

که قتع کهرده ادامهه دههد و بهه اتمهام       هما  جااين است که طواف  را قتع نمايد و بعد از تحصيل طهارت از 

 آورد. به جا يک طوا  کامل به نيت اعم از تمام يا اتمامتواند  برساند و سپا طوا  را اعاده کند و مي

  اختيار پا از تمام شد  شوط چهارم محد  شود، بايد طواف  را قتع نمايد و واگر بد آية اهلل سيستاني: 

که قتع کرده ادامهه دههد و بهه اتمهام برسهاند. و اگهر از روي اختيهار باشهد          هما  جابعد از تحصيل طهارت از 

کرده ادامه دههد   عکه قت هما  جااين است که طواف  را قتع نمايد و بعد از تحصيل طهارت از  احتياط واجب

 و به اتمام برساند، و سپا طوا  را اعاده نمايد.

توانهد طهوا  را رهها کنهد و پها از تحصهيل        اگر در بين طوا ِ واجب، حد  عارض شود مهي  آية اهلل فاضل: 

  :اهد احتياط کند، مسئله چهار صورت داردو اگر بخو طهارت، آ  را از سر بگيرد

شهود کهه بايهد بعهد از تحصهيل       حد  قبل از رسيد  به نصف طوا  باشد، در اين صورت طوا  باطل مهي  :اول 

 ؛ خواه محد  شد  اختياري باشد يا بدو  اختيار.طهارت، آ  را از سر بگيرد

پا از رسيد  به نصف و قبل از تمام شد  دور چهارم باشد، که در اين صورت پا از وضو طوا  را تمهام   :دوم 

 کند و نماز آ  را بخواند و دوباره طوا  ديگر کنهد و نمهاز آ  را نيهز بخوانهد، خهواه حهد  بها اختيهار باشهد يها           

 بدو  اختيار.

   کنهد، کهه در ايهن صهورت نيهز مثهل صهورت دوم        بعد از تمام شد  دور چهارم اختيهاراً خهود را محهد    :سوم 

 عمل کند.

اختيار محد  شود، در اين صورت پا از تحصيل طهارت، طهوا  را از   پا از تمام شد  دور چهارم بي :چهارم 

 آنجايي که محد  شده تمام کند، و صحيح است و در اين مسئله فرقي بين حد  اصغر و اکبر نيست.
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عاعع]221[ شاد احتيااط   ، حهث  ارض1اگر در فرض سابا پيش از تمام شهن دور چهارم  

 2حهث ااغر است. واجب آن است که تمام کنه وااف را و ا اد  کنه و اين حکم در

عاعع]220[ يا حيض  ارض شااد، باياه    اگر در اثناي وااف حهث اکبر؛ مثل جنابت  

باد، پس از غسال   3بيرون رود، پس اگر پيش از تمامي دور چهارم مسجهالحرامفارًا از 

                                                           

از تمام شد  نصف طوا ، حد  عارض شود طوا  را قتهع کنهد، پها از تحصهيل     اگر پي   آية اهلل بهجت:. 1

 طهارت آ  را اعاده کند.

اگر حد  پي  از رسيد  به نصف طوا  باشد، در اين صورت طوا  باطل  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 و الزم است پا از طهارت اعاده شود. 

 هما  است که در مسئله سابق بيا  شد. وظيفه فاضل:اي، زنجاني،  آيات عظام خامنه 

پي  از نصف يعني سه و نيم شوط باشد پا از تحصيل طهارت طوا  را  آية اهلل مکارم:، آية اهلل سبحاني 

 از سر گيرد.

اگر قبل از تمام شد  شوط چهارم باشهد، طهواف  باطهل اسهت و بايهد پها از تحصهيل         :آية اهلل سيستاني 

 طهارت، آ  را دوباره انجام دهد.

پا اگر به سه شوط و نيم نرسيده، طوا  او باطل اسهت و بايهد بعهد از     آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

شهوط نرسهيده    4از سه شوط و نهيم گذشهته و بهه    وضو يا غسل يا بعد از رفع عذر، طوا  را از سر بگيرد و اگر 

 احتياط به اتمام و اعاده طوا  با نمازهاي آ  ترک نشود.

 يست.فرقي بين حد  اصغر و جنابت ن آيات عظامنظر در . 5

احوط در هر دو صورت )قبل و بعد از شوط چهارم  ايهن اسهت کهه بعهد از      آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 3

 آورد. به جا پاکي يک طوا  کامل به نيت اعم از تمام و اتمام

 مراجعه شود. 243به ذيل مسئله  ، فاضل، مکارم:زنجانياي، خامنه آيات عظام 

از نصهف طهوا  بهوده طهوا  او     اگر در بين طوا  حيض عارض شود، اگر پي  از گذشتن  آية اهلل سبحاني: 

شود، بايد پا از غسل اعاده کند و اما اگر پا از گذشتن از نصف طوا  باشد، بايد پا از پاک شهد    باطل مي

 که طوا  را قتع کرده، تمام کند. هما  جاو غسل، از 

د  شهوط  شه  اگر ز  در حال احرام، حين انجام طوا  حائض شود، پا اگر قبل از تمهام  آية اهلل سيستاني: 

سعت داشته باشد بايد صبر کند تا پاک شود و طهوا  و اعمهال   شد، طواف  باطل است پا اگر وقت وچهارم با

تواند بر عمره تمتع خود باقي بماند، و اعمال آ  را به جهز طهوا  و    بعدي را انجام دهد و اگر وقت تنگ باشد مي

از آ  احرام حج ببندد، و پا از فارز شد  از اعمال  نماز آ  انجام دهد؛ يعني اينکه سعي و تقصير نمايد، و بعد

منا و بازگشتن به مکه، قبل از اينکه طوا  حج را انجام دهد طهوا  عمهره و نمهاز آ  را انجهام دههد و احتيهاط       

 مستحب اين است که به حج افراد عدول نمايد و اگر بعد از تمام شد  شوط چهارم باشد، 
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 وااف را ا اد  کنه.

عاعع]220[ واجب اسات تايمم کناه باهل از      1اگر  ذر داشته باشه از وضا و غسل،  

 وضا يا بهل از غسل.

عاعع]220[ گر تيمم کرد بهل از غسل و حهث ااغر  ارض شه، براي حاهث اکبار   ا  

 زم نيست تيمم کنه، بلکه براي حهث ااغر بايه تيمم کنه و تاا حاهث اکبار باراي او     

 2حاال نشه  و  ذرش باقي است همان تيمم اول کافي است، ليکن احتيااط مساتحب  

 آن است که تيمم بهل از غسل هم بکنه.

                                                                                                                                        

  آورد و اگهر   به جا است و باقي آ  را بايد بعد از پاک شد  از حيض و انجام غسلمقداري که انجام داده صحيح

وقت تنگ باشد سعي و تقصير را انجام دهد و براي حج محرم شود و پا از فارز شد  از اعمال منا و بازگشهتن  

 است و نماز آ  را انجام دهد. مانده باقيبه مکه، قبل از طوا  حج، آنچه از طواف  

در صورت معذور بود  از غسل و مأيوس شد  از توانايي بر غسل، واجب است با تيمم طوا    تبريزى:آية اهلل. 1

 کند و احوط اولي اين است که نايب نيز بگيرند.

  اگر عذر داشته باشد و نتواند صبر کند تا عذر برطر  شود... آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني 

 شود....و وقت طوا  تنگ  آية اهلل فاضل: 

در غسل غير جنابت، عالوه بر تيمم بدل از غسل در صورت تمکن، بايد  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

احتياط مسهتحب نايهب   تيمم بنا بر آورد و جنب م به جا وضو جاي وضو هم بگيرد وگرنه بايد يک تيمم ديگر به

 هم بگيرد.

 بدل از حد  اکبر است.  تيممدل از آ  و ب تيمماحوط جمع بين وضو يا  آية اهلل بهجت:. 5

اگر بدل از غسلل جنابت، تيمم کرد و بعد حد  اصغر عارض شد، چنانچه عذرش باقي است،  آية اهلل تبريزى: 

بايد بدل از غسل تيمم کند و احتياط مستحب آ  است که بين تيمم و وضو جمع کند و اگر براي حهد  اکبهرل   

احتيهاط وضهو   بنها بهر    بعد حد  اصغر عارض شد بايد بدل از غسل تيمم کند و ديگر غير از جنابت تيمم کرد و

 هم بگيرد و اگر متمکن از وضو هم نبود بايد تيمم ديگري بدل از وضو بنمايد.

 احتياط واجب. اي: آية اهلل خامنه 

 الزم است تيمم بدل از غسل بکند.  آية اهلل خويي: 

بدل از غسل در جايي است که آب براي غسل ندارد و يا غسل حرجي استحباب تکرار تيمم  آيةاهلل سبحاني: 

تواند بگيرد و حد  اکبر ديگري رخ نداده در عين حهال تکهرار   است ولي براي حد  اصغر آب هست و وضو مي

 تيمم بدل از غسل در مورد حد  اکبر مستحب است.
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آن است که اگر اميه دارد کاه  اذرش از وضاا ياا غسال       باحتياط واج  عاعع]222[

1مرتفع شاد، ابر کنه تا وقتي که وقت تنگ شاد يا اميهش قبع شاد.
 

عاعع]222[ بناا بار    اگر با وضا باد  و شک کنه که حهث  ارض شه  است ياا ناه،    

وضا داشتن بگذارد و  زم نيست وضا بگيرد و همچنين اگر از حهث اکبر پاک باد  و 

 کنه که حهث  ارض شه .شک 

اگر مرحِهث به حهث ااغر يا اکبر باد  و شک کنه که وضا گرفته ياا ناه     عاعع]222[

 يا غسل کرد  يا نه، بايه در فرض اول وضا بگيرد و در فرض دوم غسل کنه.

عاعع]222[ آورد  يا نه  به جا اگر بعه از تمام شهن وااف شک کنه که با وضا آن را  

، ليکن براي ا ماال  2يا نه، وااف او احيح است آورد  به جا ن رايا شک کنه با غسل آ
                                                           

 است. افضل و احوط تأخير است ولي اظهر جواز مبادرت  آية اهلل بهجت:. 1

  شود، بايد صبر کند. عذر او تا آخر وقت برطر  ميداند  ميو اگر  اي: آية اهلل خامنه 

تواند صبر نکند ولي اگر بعداً کشف خهال  شهد    دهد مي اگر احتمال بقاي عذر تا آخر وقت مي آية اهلل خويي:

 ر رساله عمليه مذکور است.بايد اعاده نمايد بلي اگر عذرش نبودِ آب باشد بايد فحص کند، به تفصيلي که د

تيمم کرده بعد معلوم شود که تا تنگي  رجائاًولي محد  به حد  اصغر اگر در وسعت وقت،  آية اهلل زنجاني: 

 کند. وقت عذرش باقي بوده، کفايت مي

و  انجام تيمم بدو  يأس از قدرت بر انجام وضو و يا غسل به احتيهاط واجهب جهايز نيسهت     آية اهلل سبحاني: 

 چنانچه با يأس از برطر  شد  عذر انجام داد و عذر در وقت برطر  شد اعاده الزم نيست.

جايز نيست مگر اينکه از بر طر  شد  عذر مأيوس باشهد يها    تيمم ،اگر وقت تنگ نباشد آية اهلل سيستاني: 

 نيز عاجز شود. تيمماحتمال دهد در صورت تأخير از انجام 

احتياط بنا بر  لم به بر طر  شد  عذر، انتظار واجب است و در غير اين صورت تأخيربا ع آية اهلل گلپايگاني: 

 مستحب است.

شهود،   احتياط مستحب آ  است که تا آخرين فرصت صبر کند ولي اگر يقين دارد برطر  مهي  آية اهلل مکارم: 

 بايد صبر کند.

اگر بعد از حد  اصغر شک کند در اينکه قبل از طوا  غسل کهرده يها نهه،     آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

 .بايد غسل کرده و طوا  را اعاده کند و براي اعمال آتيه وضو بگيرد

   دهد در حال طوا  به رعايت طهارت، توجه داشته طوا  او صحيح است. چنانچه احتمال مي آية اهلل زنجاني: 

جهت تقدم طهارت و حد  قبل از شروع به طوا  روشن نباشد به شک خود و سابقه او از  آية اهلل سبحاني:

 اعتنا نکند ولي بايد براي اعمال بعد طهارت الزم را تحصيل نمايد.
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 بعه بايه وهارت تحصيل کنه.

عاعع]222[ پاس اگار بعاه از     ،1اگر در اثناي وااف شک کنه که وضا داشاته ياا ناه     

 تتماه واااف را   همان جاتمامي دور چهارم است وااف را رها کنه و وضا بگيرد و از 

اسات احتيااط واجاب آن اسات کاه       3ام شهن دور چهاارم و اگر قبل از تم 2آورد به جا

4وااف را تمام کنه و ا اد  کنه.
 

                                                           

 حکم شک در طهارت در اثناي طوا  هم هما  حکم شک است در طهارت در اثناي نماز. آية اهلل بهجت:. 1

ه طهارت داشته، به شک خود اعتنا نکند واالّ واجب است طههارت  اگر سابق آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 گرفته و طوا  را از سر بگيرد.

اگر سابقه طهارت داشته، به شک خود اعتنا نکند واالّ واجب است طهارت گرفته و طهوا    اي: آية اهلل خامنه 

 را از سر بگيرد و فرقي بين تمام شد  چهار دور و قبل از آ  نيست.

چنانچه حالت سابقه را بداند طبق آ  عمل نمايد وگرنه بايد پا از وضو طوا  را تمام کنهد   زنجاني:آية اهلل  

 و نماز آ  را بخواند و دوباره آ  را اعاده کند، خواه بعد از دور چهارم باشد يا قبل از آ .

در صورتي که سابقه او حد  باشد يا سابقه او از نظر طهارت يا حد  روشن نباشد طهوا    آية اهلل سبحاني: 

 از آ ، باطل است.از نيمه طوا  بوده و چه بعد او در هر دو صورت يعني چه شک وي قبل 

 و سابقه طهارت نداشته باشد. آية اهلل سيستاني: 

وضو بگيرد و بعد طوا  را از سر بگيرد، چهه قبهل از    در اين صورت بايد آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 .تمام شد  چهار دور باشد يا بعد از آ 

حالهت سهابق    :اگر در بين طوا  شک کند که وضو داشته يا خير، مسئله سه صورت دارد، اول آية اهلل فاضل: 

آ  وضهو واجهب نيسهت و    خود را بداند که طاهر بوده در اين فرض جايز است طوا  را تمام کند و بهراي اتمهام   

اعاده طوا  نيز الزم نيست و در اين صورت فرقي نيست که شک بعد از دور چهارم عارض شده باشد يها قبهل از   

حالت سابق خود را بداند که مُحدِ  بوده، در اين فرض ظاهراً هر مقدار طوافي که انجام داده، محکهوم   :آ . دوم

رض شده باشد يا قبل از آ  و بايد بعد از وضهو از نهو طهوا  کنهد.     به بتال  است؛ چه شک بعد از دور چهارم عا

حالت سابق خود را نداند، که در اين صورت به احتياط واجب پا از وضو طوا  را تمام کند و نمهاز آ  را   :سوم

بخواند و پا از آ  طوا  و نماز آ  را اعاده کند و در اين صورت فرقي نيست کهه شهک بعهد از دور چههارم يها      

 ل از آ  عارض شده باشد.قب

 و حالت سابقه خود را از وضو و حد  نداند. آية اهلل مکارم: 

 اعاده کند.احتياطاً آ  را  و سپا آية اهلل مکارم:. 5

 طوا  او باطل است.قبل از تمام شد  سه و نيم دور  آية اهلل مکارم:. 3

 اتمام الزم نيست بلکه اعاده کند. آية اهلل سيستاني:. 4
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عاعع]222[ ياا  « بر وهارت بگاذارد  بنا»هايي که در شک گفته شه که  در تمام اارت  

آورد،  باه جاا   غسال  رجائًابهتر آن است که تجهيه وضا کنه و « واافش احيح است»

 شاد. غسل نهاشته و اشکال پيها مياست که بعه معلام شاد وضا يا  چان ممکن

اگر در اثناي وااف شک کنه که غسل کرد  است از جنابت يا حايض ياا     عاعع]221[

پس اگر شاط چهارم را تماام کارد     ،1نفاآ يا نه، بايه فارًا از مسجهالحرام بيرون برود

 ااد   بعاه از غسال ا   واّ  2آورد به جا باد  و شک کرد ، بعه از غسل برگردد و تتمه را

 کنه وااف را و احتياط آن است که در اارت اول نيز ا اد  کنه.

عاعع]220[ حکم آن  ،3اگر آب و چيزي که به آن جايز است تيمم کنه، ماجاد نباشه  

حکم غير متمکن از وااف است، پس با مأياآ بادن از پيها شهن يکي از آن دو، باياه  

و نفساء نيست خاادش   حائضو  آن است که اگر جنب 4نايب بگيرد. و احتياط وجابي

هاايي کاه بار او  زم اسات      آوردن غسال  به جا نيز وااف کنه و چان مستحاضه بهون

                                                           

 کند. نمايد و سپا اعاده مي اگر متمکن است تتهير مي اهلل بهجت: آية. 1

 بايد غسل کرده و طوا  را اعاده نمايد. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 و پا از غسل برگردد و طوا  را اعاده کند. اي: آية اهلل خامنه 

اند و سپا آ  را اعاده کند، خهواه قبهل   و پا از غسل، طوا  را تمام کرده و نماز آ  را بخو آية اهلل زنجاني: 

 از شوط چهارم شک کرده يا بعد از آ .

 باشد و يا بعد از آ . نصف طوا و پا از طهارت، طوا  را از سر بگيرد و چه قبل از  آية اهلل سبحاني: 

گيهرد بايهد    اگر امکا  تيمم باشد و تيمم کرد  کمتر از خارج شد  از مسهجد وقهت مهي    :آية اهلل سيستاني 

گيرد بايد فوراً خارج شود. )و در بقيه مسئله، نظريهه ايشها     تيمم کند و سپا خارج شود و اگر بيشتر وقت مي

 موافق متن است .

باشد و  شوط چهارمگيرد و چه قبل از و پا از طهارت، طوا  را از سر ب :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

 يا بعد از آ .

 و به احتياط واجب طوا  را اعاده کند. آية اهلل فاضل:. 5

 فرض فاقد التهورين در مسجدالحرام وجود ندارد. آية اهلل مکارم:. 3

 و احتياط مستحب آ  است. تبريزي، خويي، زنجاني، سيستاني: آيات عظام. 4
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وارد مسجهالحرام شاد و وااف کنه، بنابراين به احتياوي که در غيار جناب و    1تاانه مي

و نفساء گفته شه بايه  مل کنه، گرچه دخال مسجهالحرام نيز باراي او خاالف    حائض

 ستحبابي است.احتياط ا

 ؛2ا وهارت بهن و لباآ است از نجاست بي 

عاعع]220[ آن است که از نجاساتي که در نماز  فا شه  ا مثل خان   3احتياط واجب  

نماز خاانه؛ مثال  ارقچين و جااراب حتاي      5که با آن نتااناي  و جامه 4کمتر از درهم

                                                           

توانهد وارد   ههايي کهه بهر آنهها واجهب اسهت نمهي        ه متوسهته و کثيهره بهدو  غسهل    مستحاض آية اهلل بهجت:. 1

 .شوند 9مسجدالحرام و مسجدالنبي

 تواند وارد مسجدالحرام شود. هايي که بر او واجب است نمي مستحاضه کثيره بدو  غسل آية اهلل زنجاني: 

تواننهد وارد   از انجام داده باشند مهي مستحاضه متوسته و کثيره اگر وظايف خود را براي نم آية اهلل سبحاني: 

 شوند. 9مسجدالحرام و مسجدالنبي

تواند   احتياط نميبنا بر  هايي که بر او الزم است، آورد  غسل به جا بدو  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 .وارد مسجد شود

 تواند داخل مسجدالحرام شود. و مستحاضه هم نمي آية اهلل مکارم: 

  احتيهاط واجهب  بنها بهر    کننده بايهد از خهو  ه و نيهز از سهاير نجاسهات       بد  و لباس طوا  اي: اهلل خامنهآية . 5

 .ک باشدپا ه

ها که موجهب بتهال  نمهاز     ها و زخم خوني که از يک درهم کمتر باشد؛ و نيز خو  جراحت اي: آية اهلل خامنه. 3

   جهوراب و دسهتمال و انگشهتر و ماننهد آنهها      کنهد. و پهاک بهود    شود، به صحت طوا  نيز خللي وارد نمهي  نمي

 شرط نيست.

 رعايت اين احتياط، واجب نيست، به خصوص در خو  قروح و جروح. آية اهلل زنجاني: 

برخهي از   کننده از هر نوع نجاست پاک باشهد حتهي از   هاي احرام طوا  بايد بد  محرم و جامه آية اهلل سبحاني: 

مانند خو  کمتر از درهم نيز اجتناب کنند لکن چيز نجسهي کهه سهاتر عهورت     نجاساتي که در حال نماز عفو شده 

 اشکال است. نيست مانند جوراب و دستمال کوچک حمل آنها در نماز جايز است و در حال طوا  نيز بي

 ظاهر آ  است که.... آية اهلل فاضل: 

 گوشت. گوشت، نه دماء ثالثه يا خو  حيوا  حرام از خو  بد  انسا  يا حيوا  حالل آية اهلل زنجاني:. 4

يعني ساتر نباشد؛ ماننهد  [اي که با آ  نتوا  نماز خواند  طوا  در جامه آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي:. 2

در طوا  مهانعي   اگر نجا باشد مانع ندارد. و همچنين بود  چيز نجا همراه انسا  ]هاي مذکور در متن مثال

   ندارد.
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 ا اجتناب کنه. نجس 1انگشتر

عاعع]220[ در خان قروح و جروح اگر تبهير آن مشاقت داشاته باشاه  زم نيسات       

2کنه. تبهير
 

عاعع]222[ شاد تبهير کرد و لباآ را  که مياي  در خان قروح و جروح، تا آن انهاز   

 که تبهير کنه يا جامه را  اض کنه. آن است 3 اض کرد، احتياط واجب

عاعع]222[ بيناهازد واااف را تاا بشااد     تااناه تاأخير    که اگار ماي   4احتياط آن است  

 شروي که وقت تنگ نشاد. مشقت تبهير کرد، تأخير بينهازد به بي

از وااف فارغ شه  لم پيها کنه به نجاسات  آنکه  اگر وااف کنه و بعه از  عاعع]222[

 در حال وااف، اظهر آن است که واافش احيح است.

عاعع]222[ تاانه با آن حال  ياگر شک داشته باشه که لباسش يا بهنش نجس است، م  
                                                                                                                                        

 :همراه داشتن چيز متنجا در طوا  مانع ندارد. آية اهلل سيستاني 

 .هاي کوچک ضرري ندارد نجا بود  اين لباس آية اهلل مکارم: 

 کند و محمول متنجا اگر ساتر نباشد اشکال ندارد. انگشتر صدق ثوب نمي :آية اهلل سبحاني. 1

کند براي صهحت طهوا  طههارت آنهها شهرط نيسهت        مانند آنکه ثوب صدق نميدر انگشتر و  آية اهلل فاضل: 

 همچنين همراه داشتن چيز متنجا در صورت جهل به مسئله مانعي ندارد.

اگر زخم يا جراحت يا دملي است که خوب نشده است، الزم نيسهت بهراي طهوا  و نمهاز آ       آية اهلل زنجاني:. 5

شود تتهير کند و اگر خوب شهده   هايي از بد  و لباس را که معموالً از آ  خو  نجا مي زخم يا دمل و قسمت

حکم مسئله بعهد نيهز    بايد بد  و لباس را تتهير کند، مگر اين کار براي او ضرر داشته يا حرجي باشد و از اينجا

 شود. روشن مي

و احتياط آ  است که هم خودش با آ  حال طهوا  کنهد و ههم نايهب      آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 بگيرد تا براي او طوا  نمايد.

 بد  را براي طوا  تتهير کند و جامه آلوده به خو  را بشويد و يا عوض کند. سبحاني:آية اهلل  .3

 واجب است. اي: خامنهآية اهلل  .4

 توا  بدو  تأخير با تحمهل مشهقت، تتهيهر کهرده      رعايت اين احتياط، الزم نيست، بلکه مي آية اهلل زنجاني: 

 .طوا  نمود

اگر وقت طوا  وسيع است بايد صبر کند تا به نحو آسا  بد  را تتهير نمايد و در صهورت   آية اهلل سبحاني: 

   وا  نمايد.تواند با هما  حالت ط يضيق وقت م
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ز اين پاک باد  يا نهانه، ليکن اگر بهاناه  پيش ا وااف کنه و احيح است؛ چه بهانه که

تاانه با آن حال وااف کنه بلکاه   که پيشتر نجس باد  و نهانه که تبهير شه  است، نمي

 بايه تبهير کنه و وااف کنه.

عاعع]222[ شاد، اظهر آن است  اگر در بين وااف نجاستي به بهن يا لباآ او  ارض  

تمام کناه   همان جاکه دست از وااف بردارد و جامه يا بهن را تبهير کنه و وااف را از 

1و وااف او احيح است.
 

اگر در بين وااف نجاستي در بهن يا لباآ خاد ببينه و احتمال بههه کاه    عاعع]222[

 قبل را دارد.مسئله  در اين حال نجاست حاال شه ، ظاهرًا حکم

اگر در بين وااف  لم پيها کنه که نجاسات باه باهن ياا لبااآ او از اول        عاعع]221[

بقياه واااف را    همان جاآن است که وااف را رها کنه و تبهير کنه و از  2باد ، احتياط
                                                           

دانسته و در اثناي طوا  دانست  هرگاه نجا بود  بد  يا لباس خود را نمي آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 1

جامهه نجها را    هما  جايا آنکه پي  از فراغت از طوا ، بد  يا لباس  نجا شد، اگر جامه پاکي داشته باشد 

انچه جامه پاک همراه نداشته باشد. اگهر ايهن حادثهه بعهد از     کنده و با جامه پاک طوا  خود را تمام نمايد و چن

بهه   تمام شد  شوط چهارم بوده، طوا  را قتع نموده و پا از ازاله نجاست از بد  يا لباس باقيمانهده طهوا  را  

آورد. و چنانچه علم به نجاست يا حدوث  پي  از تمام شد  شوط چهارم باشد، بهاز ههم طهوا  را قتهع و      جا

 آورد. به جا اتمام يا تمام از اعم قصد احتياط يک طوا  کامل بهبنا بر  زاله نموده ونجاست را ا

اگر بدو  رها کرد  طوا  تتهير ممکن نباشد بايد دسهت از طهوا     آية اهلل سبحاني: ،اي آية اهلل خامنه 

گهر مهواالت   ا :اند ضافه نمودها اي آية اهلل خامنه] بردارد و جامه يا بد  را تتهير کند و فوراً برگردد و طوا  را

 .تمام کند و طوا  او صحيح است هما  جااز  [به هم نخورده

اگر در بين طوا  لباس يا بدن  نجا شود يا بفهمد که از پي  نجا  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

ر طوا  کهرده، بعهد از   بوده و بدو  رها کرد  طوا ، شستن آ  ممکن نباشد، طوا  را رها نمايد، و اگر چهار دو

تتهير بد  يا لباس بقيه طوا  را تمام کند و اگر به سه دور و نيم نرسيده طوا  او باطهل اسهت و بايهد بعهد از     

تتهير از سر بگيرد و اگر از سه دور و نيم گذشته و چهار دور را تمام نکرده احتياط آ  است که بعهد از تتهيهر   

 آورد. به جا کند و نماز طوا  را بخواند و دوباره طوا  و نماز آ  را که رها کرده طوا  را تمام هما  جااز 

احتيهاط  بنها بهر    بقيه طوا  را تمام کنهد و  هما  جابايد طوا  را رها کند و تتهير کند و از  آية اهلل زنجاني: .5

   مستحب، طوا  و نماز را اعاده نيز بنمايد.
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تمام کنه و بعه از آن وااف را ا اد  کنه؛ خصااًا اگر تبهير زياد وال بکشه و در اين 

بخاانه و پاس از آن واااف را ا ااد  کناه و نمااز       اارت بعه از اتمام، نماز وااف را

بعاه از چهاار دور  لام    آنکاه   وااف را نيز ا اد  کنه و در اين احتياط فرقي نيست بين

 پيها کنه يا قبل از آن، گرچه در اارت دوم احتياط شهيهتر است.

و  1اگر فراماش کنه نجاست را و وااف کنه، احتياط واجب ا اد  اسات،   عاعع]220[

2ادش بيايه.وار است اگر در بين وااف ي همين
 

عاعع  هاا نيسات، و احتيااط    ختنه کردن است در حا مردان و ايان شارط در زن  چهتر 

3هاي نابالغ مرا ات شاد. واجب آن است که دربار  بچه
 

                                                                                                                                        

 :يکسا  است. البته در صورت فهوت مهواالت احتيهاط     263حکم اين مسئله با حکم مسئله  آية اهلل سبحاني

 به اتمام و اعاده است.مستحب حکم 

 است. 263حکم آ  هما  حکم مسئله  آية اهلل مکارم:، آية اهلل سيستاني 

 اگرچه احتياط استحبابي آ  است که.... ،ظاهراً طواف  صحيح است آية اهلل فاضل: 

 گذشت. 263مسئله  ذيل آيات عظام ظر سايرن

کنهد و سهپا اتمهام     ، تتهيهر مهي  وجه نيست و در صورت تذکر در اثناصحت طوا  خالي از  آية اهلل بهجت:. 1

 نمايد. مي

ولي اگر نماز طوا  را هم با بد  و لباس نجها خوانهده بايهد آ  را     ،طواف  صحيح است اي: آية اهلل خامنه 

 آورد.  به جا دوباره بخواند و احتياط استحبابي آ  است که در اين مسئله طوا  را نيز بار ديگر

 طواف  صحيح است. :، فاضلزنجاني، سيستانيخويي،  آيات عظام تبريزي، 

 است. وظيفه جاهل به حکم نيز مانند ناسي .ره اعاده کندطوا  او باطل و بايد دوبا آية اهلل سبحاني: 

 اقوي اعاده طوا  است. آية اهلل گلپايگاني: 
 اعاده ندارد. آية اهلل مکارم: 

 گذشت.  263مسئله  ذيلوظيفه هما  است که  اي: آية اهلل خامنه. 5

دهد،  ه خوب و بد را تشخيص مياحوط بلکه اظهر اين است که بچه مميز ک آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 3

اگر شخصاً محرم شود بايد ختنه کرده باشد و اما اگر بچه مميز نباشد، اعتبار ختا  در او ظهاهر نيسهت، اگرچهه    

 اعتبارش احوط است.

  و در اين حکم فرقي بين بالغ و غير بالغ نيست. آية اهلل سبحاني:، اي آية اهلل خامنه 
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عاعع]220[ اگر بچه را که ختنه نشه  وادار به احرام کننه يا او را محرم کنناه، احارام     

پس اگر محرم به احرام حج شاد، چاان   1او احيح نيست. او احيح است ولي وااف

آنکاه   مگر 3شاد احاط حالل شهن زن بر او مشکل ميبنا بر  2وااف نساء او باول است

 ناياب آنکاه   ياا  او را ختنه کننه و وااف دهنه، يا خادش بعه از ختنه شهن وااف کنه،

4براي او بگيرنه تا وااف کنه.
 

 به دنيا بيايه وااف او احيح است. اگر بچه ختنه کرد   عاع]220[

                                                                                                                                        

 :ختنه شرط است، بنهابراين چنانچهه چنهين کهودکي بهدو        بچه مميزدر صحت احرام پسر  آية اهلل زنجاني

باشهد، پها اگهر بخواههد طهوا        شود، و در صحت طوا  او نيز ختنهه شهرط مهي    ختنه احرام ببندد محرم نمي

محهرم   مستحب انجام دهد بايد ختنه کرده باشد و همچنين اگر قبل از مميز شد  او را ه مثالً به عمره مفرده ه  

تواند بدو  ختنه طوا  کند، و اگر از ختنه معذور باشهد   کرده باشند و تا زما  تميز او را طوا  نداده باشند نمي

 کند. احتياط مستحب خودش نيز طوا  ميبنا بر  گيرد و براي طوا  نايب مي

 اگر مميز باشد ختنه معتبر است و اگر نباشد احتياط مستحب است. آية اهلل سيستاني:

 واجب است. آية اهلل گلپايگاني: 

 اي که ختنه نشده صحيح است. هاي بچه صبي شرط نيست و طوا  و نماز طوا  ختا  در آية اهلل مکارم: 

 در مميزي که خودش محرم شده باشد. آية اهلل خويي: ،آية اهلل تبريزى. 1

 اگر مميز باشد. آية اهلل سيستاني: 

احتياط صحيح نيسهت  بنا بر  ختنه نشده صحيح نيست، و از غير مميزطوا  طفل مميزي که  آية اهلل فاضل: 

 هرچند احرام آنها صحيح است.

 هاي او اشکال دارد. تمام طوا  آية اهلل سبحاني:. 5

 ه ذيل شرط چهارم مراجعه شود.ب آية اهلل مکارم:، اي آية اهلل خامنه. 3

کسي را دارد که طوا  را ترک کرده است مگهر   احتياط واجب حکمبنا بر  اگر مميز باشد آية اهلل سيستاني:

 اينکه پا از ختنه طوا  را اعاده کند.

تواند با همسر خود نزديکي کند مگر اينکه ختنهه   اگر چنين کودکي بعدها ازدواج کرد، نمي :سبحاني ة اهللآي. 4

 شود و شخصاً طوا  کند و يا نايب بگيرد.

 يافت نشد.فايت نيابت در اين فرض، در مورد کفتواي ايشا   آية اهلل سيستاني: 

 گرفتن نايب در اين صورت )قبل از ختنه  مشکل است. :آية اهلل گلپايگاني ،آية اهلل صافي 
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و  2پس اگر بهون ساتِر  ارت واااف کناه باوال اسات     1است،ت ستر  ارپهجمعاعع

، پس با ساتر غصبي وااف احيح نيست بلکه با لباآ غصابي  3معتبر است در آن اباحه

و احتيااط آن اسات کاه مرا اات شارايط لبااآ        4احتيااِط واجاب،  بنا بار   غير ساتر نيز

5نمازگزار را بنماينه.
 

؛ 6احتياط واجب آن است که مرا ات مااا ت  رفياه را در واااف بکناه      عاعع]222[
                                                           

 احتياط واجب ستر عورت معتبر است.بنا بر  خويي، سيستاني: ،اي تبريزي، خامنه آيات عظام. 1

شهود هرچنهد    طوا  رعايت نکرد، طوا  او باطل نمهي اگر مرد يا زني پوش  الزم را در حال  آية اهلل زنجاني:. 5

 احتياط مؤکد استحبابي در آ  است که براي طوا  واجب به آ  طوا  اکتفا نکند.

 بلکه الزم است عالوه بر ستر عورت عريا  و برهنه نيز نباشد. آية اهلل سبحاني: 

 است. حتي اگر فقط ستر عورت کند و برهنه و عريا  بر او صدق کند طواف  باطل آية اهلل مکارم: 

 طوا  در لباس غصبي جايز نيست و در صحت آ  تأمل و احتياط است؛ خصوصاً در ساتر.  آية اهلل بهجت:. 3

  احتيهاط واجهب  بنها بهر    کننده بايد غصبي نباشهد و طهوا  بها لبهاس غصهبي      لباس طوا  اي: آية اهلل خامنه 

 .باطل است

اسهت و لباسهي را کهه     باطهل طوا  در لباس غصبي ه ساتر باشد يا غير ساتر ه حرام و بنا بر احتياط    آية اهلل زنجاني: 

 داشته باشد.را پوشند عالوه بر طهارت بنا بر احتياط مستحب ساير شرايط لباس نمازگزار  در حال طوا  واجب مي

 بر احتياط واجب. بنا آية اهلل فاضل:، آية اهلل سيستاني 

کننده مباح باشد بنابراين طوا  در جامه و کف   هاي طوا  بايد جامه و کف  و ديگر لباس آية اهلل سبحاني:. 4

 غصبي باطل است.

 اين احتياط واجب نيست. آية اهلل فاضل:، آية اهلل سيستاني 

کننده غصهبي   هاي ديگرل شخصل طوا  اگر جامه احرام، کف  و يا لباس آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 باشد طوا  باطل است.

 بلکه با لباس غصبي غير ساتر نيز صحيح نيست. آية اهلل نوري: 

 ار بايد در آ  مراعات شود.زطوا  در لباس غصبي صحيح نيست و شرايط لباس نمازگ آية اهلل سبحاني:. 2

 مراعات مواالت عرفيه، در غير موارد عذرل حاصل بعد از شوط چهارم، الزم است.   آية اهلل بهجت:. 6

 مراعات مواالت الزم است. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

بر احتياط واجب، بايد ميا  اجزاء طوا ، مواالت عرفي وجود داشته باشد، بهدين معنها    بنا اي: آية اهلل خامنه 

اي فاصله نباشد که آ  را از شکل طوا  واحهد خهارج کنهد، البتهه اگهر بعهد از        اندازهکه ميا  دورهاي طوا  به 

  نصف طوا  )سه و نيم دور ، آ  را براي اقامه نماز و مانند آ  قتع کند، اشکال ندارد.
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 يعني در بين دورهاي وااف آنقهر وال نههه که از اارت يک وااف خار  شاد.

ر حقيقت واااف  داخل دانه  چيزهايي است که گفته اعع]ازعواجبت عطياف[قامعدو ،ع

کناه   است، اگرچه بعضي از آنها نيز شرط است از براي وااف، ليکن در  مل فرقي نمي

 و آن هفت چيز است:

 ؛حجرا سادآنکه ابتها کنه به اولعاع

عاعع]222[ کننه   ،  زم نيست که تمام اجزاي بهن واافحجرا ساددر ابتها کردن به   

، حجرا سااد بلکه واجب آن است که انساان از   1 بار کنه، حجرا سادبه تمام اجزاي 
                                                                                                                                        

 :آيد رعايت مواالت عرفي در طوا  واجب، الزم است. به بعد مي 616مسئله  ذيلبه تفصيلي که  آية اهلل زنجاني 

به  يک عمل واحدي است که بايد آ  را به صورت واحدکدام  هرهفت شوط طوا  و سعي  آية اهلل سبحاني: 

شت سهر  را بايد پ هفت دور نبايد آنقدر طول داد که از صورت يک عمل در آيد و ثانياً اوالً :آورد از اين جهت جا

اشواط و ديگر اعمال که از نظر عر  بها   ياز خواند  نماز مستحبي در اثنا هم انجام داد و مواالت را حفا کرد و

مواالت سازگار نيست خودداري نمود. لکن براي رفع خسهتگي اسهتراحت کهرد  و نشسهتن و ماننهد اينهها بهه        

 الي ندارد.هم نخورد چه در طوا  و چه در سعي اشکه اي که مواالت ب اندازه

 طوا  واجب مواالت الزم است و در مستحب شرط نيست. در آية اهلل مکارم: 

احوط و اولي اين است که تمهام بهد  خهود را بهر تمهام       آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سيستاني:. 1

محهاذات  حجراالسود بگذراند و براي انجام اين احتياط، کمي قبل از حجر بايستد و نيهت کنهد کهه طهوا  را از     

 دهم و زايد بر آ ، از باب مقدمه علميه است. واقعي انجام مي

با اين نيت که طوا  او از  و مانعي ندارد از باب احتياط اندکي زودتر وارد مسير طوا  شود اي: آية اهلل خامنه 

 مقابل حجراالسود باشد.

در محاذات کافي است که در نظر عر  دقيق بگويند عمل خود را از محهاذي حجراالسهود    آية اهلل سبحاني: 

عيهت کهه مهانع از تشهخيص     هنگهام کثهرت جم  منظور آغاز کرده و با رسيد  به محاذي آ  پايا  داد. براي اين 

ي آغهاز  که کمي قبل از رسيد  به حجراالسود نيت کند که طوا  را از محهاذات واقعه   الزم است ،محاذات است

 .دهم کنم و با رسيد  به آ  نقته نيز پايا  مي مي

طوا  را در هر دور واجب است از حجراالسود شروع کند و به آ  ختم کند  :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

شهود بهه اينکهه پهي  از      و چو  تحقق اين معنا بر وجه حقيقت متعسّر و بلکه متعذّر است، در تحقق آ  اکتفا مهي 

يد  به حجراالسود نيت کند و قصد کند که ابتداي طوا  در هر دور از محاذي اولين جزء حجر باشهد و انتههاي   رس

آ  هما  موضعي که واقعاً انتهاي دور است باشد و زايد، از باب مقدمه علميهه باشهد. و ايهن نيهت را در ذههن بهاقي       

  ا همين نيت هفت دور طوا  کند.بدارد تا وقتي که محاذي حَجَر شود و اين کافي خواهد بود و ب
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 ختم کنه. همان جاهر جاي آن باشه شروع کنه و به 

شاروع   حجرا سادآنچه واجب است آن است که در  رف گفته شاد: از   عاعع]222[

؛ چه از ابتهاي آن شروع کنه، چه از وسابش،  حجرا ساد، و ختم کرد به کرد به وااف

 چه از آخرش.

عاعع]222[  هماان جاا  که شروع کرد، بايه در دور هفاتم باه    حجرا سادهر جاي از   

ختم کنه، پس اگر از اولش شروع کرد بايه به اولش ختم شاد و همچنين اگر از وساط  

1ختم شاد. همان جايا آخر شروع کرد بايه به 
 

عاعع]222[ کنناه، از   ي کاه هماه مسالمين واااف ماي     واار   هماندر وااف بايه به   

هاي ااحبان وساساه شاروع کنناه، و در دورهااي      ، بهون دقت«سادحجرا »محاذات 

 تا هفت دور تمام شاد. 2ديگر، بهون تاقف دور بزننه

عاعع]222[ ايستنه  زننه، مي شاد که اشخاص نادان در هر دوري که مي گاهي ديه  مي  

و گااهي   رونه که محاذات را درست کننه و اين ماجب اشکال است و  قب و جلا مي

 ت.حرام اس

                                                                                                                                        

 :آنچه که براي صحت طوا  الزم است، آ  است که شروع و ختم طوا  نهزد عهر  از حَجَهر و     آية اهلل فاضل

تواند براي يقين به حصول اين معنا از باب مقدمه علميه کمي قبل از حجر نيت کنهد و   محاذي حَجَر باشد و مي

 در پايا  کمي پا از حجر ختم کند.

دقت در محاذي بود ل اجزاي بد  با اجزاي حجراالسهود الزم نيسهت همهين انهدازه کهه عرفهاً        آية اهلل مکارم: 

 محاذات صدق کند کافي است.

تواند اندکي بي  از اين مقدار با نيت احتياط طي نمايد تا يقين حاصل کند کهه   و البته مي اي: آية اهلل خامنه. 1

   داده است.در هما  نقته آغاز طوا  را پايا

 ولي اقوي شروع به طوا  است از جزء اول حَجَر. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 ها الزم نيست و محاذات عرفيه با حجراالسود کافي است. اين دقت آية اهلل مکارم: 

 گذشت. 242در مسئله  آيات عظامنظر ساير  

 مقابل حجراالسود بايستد. يعني الزم نيست که در هر دور اي: آية اهلل خامنه. 5

 يعني توقف الزم نيست. آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني 
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عاعع اينکاه   شااد باه   و اين حاال ماي عحجرا سادختم نمادن هر دوري است به دو 

 کاه شاروع کارد      هماان جاا  بهون تاقف هفت دور را خاتم کناه و در دور هفاتم باه     

 و  زم نيست در هر دوري بايساته و بااز شاروع کناه و کارهااي جهاال را        1شاد ختم

 نبايه بکننه.

 کننه  واقع شاد. کعبه در ورف چپ واافدر وااف کردن، خانه آنکه  بي عا

عاعع]221[  زم نيست در تماِم حا ِت وااف، خانه را حقيقتاًا باه شاانه چاپ قارار        

خانه از ورف چپ قهري خاار    7دهه، بلکه اگر در ماقع دور زدن به ِحجر اسما يل

 نحاا متعاارف   اگر خانه متمايل به پشت شاد، ليکن دور زدن باه حتي شاد مانع نهارد، 

2باشه اشکال نهارد.
 

                                                           

و اين از حيث متا  کافي است و از حيث طائف در ابتهدا کهافي اسهت محهاذاتِ معظهمل بهد ل        آية اهلل بهجت: .1

ا بعضهي از  شخص، و تمام بد  محاذات آ  احوط است و همچنين در ختم محاذات معظم بد  يا تمهام بهد  به   

 حجر، با رعايت وصول به موضع ابتدا موافق احتياط است.

و در شوط آخر احتياطاً قدري از حجر بگهذرد و زيهادي را مقدمهه علميهه      آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 محسوب دارد.

 د.مراجعه شو 244مسئله  ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه 

از رسيد  به حجراالسود نيت کند که طهوا  را از محهاذات واقعهي حجهر     الزم است که کمي قبل  :آية اهلل سبحاني

هاي صاحبا  وسوسه در پيدا کهرد  محهاذات و توقهف     دهم، بنابراين دقت کنم و با رسيد  به آ  نقته پايا  مي آغاز مي

 .شود و عقب و جلو رفتن جهت احراز محاذات الزم نيست و گاهي چه بسا موجب اشکال در طوا  هم مي

خانه خدا در جميع احوالل طوا ، بايد در طر  چد قهرار گيهرد. پها اگهر      آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى .5

و ميهزا    :فرماينهد  در ادامه مي آية اهلل تبريزىشود.  مقداري اين چنين نبود، آ  مقدار، از طوا  شمرده نمي

 دهانهه  دو در خصهوص  دقهت شهود بهه   در قرار داد  کعبه در طر  چد، صدق عرفي است و بهتر اين است که 

 هاي خانه خدا که در اينجاها بايد مواظب بود که به چد يا راست منحر  نگردد. حجر اسماعيل و در نب 

کننده به طر  جلو و شهانه چهد او بهه سهمت خانهه       در حال طوا ، الزم نيست روي طوا  آية اهلل زنجاني: 

که روي  به سوي کعبه اسهت طهوا  کنهد، بلکهه اگهر همها         اليتواند درح کننده مي کعبه باشد، بنابراين طوا 

مسير طوا  را عقب عقب برود يا گاهي پشت او به کعبه شود طواف  صهحيح اسهت ولهي بايهد در ههر حهال از       

دهنهد در همها  مسهير     ناتواني را کهه طهوا  مهي   کودک يا حجراالسود به سمت در خانه طوا  نمايد؛ پا اگر 

  چند شانه راست  به طر  کعبه باشد.طوا  دهند کافي است، هر
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هاي خاناه، شاانه از محااذات کعباه خاار        اگر در ماقع رسيهن به گاشه  عاعع]220[

 واار متعاارف دور زناه، حتاي اگار خاناه متمايال باه          شاد هيچ اشکالي نهارد، اگر به

1پشت شاد.
 

عاعع]220[ نادانان، باراي احتيااط، ديگاري را وادار     شاد که بعضي از گاهي ديه  مي  

کناه و باه    کننه  اختيار را از خاد سالب ماي   که او را وااف دهه و خاد وااف کننه مي

دهه و او را، آن شخ  ديگر با فشاار دور   دهه و تکيه به دست او مي دست ديگري مي

هاا ياا    آورد، زن باه جاا   واار  اين وااف نساء را  و اگر 2، اين وااف باول استدهه مي

 مردها بر او حرام خااهنه باد.

ععع]220[ خانه در تمام حا ِت وااف، حقيقتًا به ورف چپ باشاه،  اينکه  احتياط به ا 

گرچه خيلي ضعيف است و قابل ا تنا نيست و بايه اشخاص جاهل و اهال وساساه از   
                                                                                                                                        

 :چنين حالتي که الزمه طبيعت طوا  است اشکالي ندارد فقط بايد مواظب باشد پشهت بهه    آية اهلل سبحاني

 کعبه يا رو به کعبه نشود.

خانه بايد در همه حاالت طوا  در طر  چد باشد، پا اگر رو به آ  کند براي بوسهيد    آية اهلل سيستاني: 

و مانند آ  يا فشار جمعيت او را ناچار به پشهت کهرد  يها رو کهرد  بهه آ  کنهد، آ  مقهدار از طهوا  شهمرده          

بهد  را  ههاي خانهه    شود ولي معيار صدق عرفي است و الزم نيست در دو دهانه حجر اسهماعيل و در نهب    نمي

 منحر  سازد.

 ، در مسئله قبل گذشت.آيات عظام. نظر 1

 باطل نيست. آية اهلل بهجت:. 5

 رود ولي در اثر فشار جمعيهت ممکهن اسهت گهاهي بهه جلهو يها بهه          اگر با اختيار خود مي اي: آية اهلل خامنه 

 از او سهلب گهردد   ي کهه اراده  بهه طهور  اين طر  و آ  طر  بهرود مهانعي نهدارد ولهي اگهر ديگهري او را ببهرد        

 اشکال دارد.

 دارد طواف  صحيح است. مياگر با اراده خودش قدم بر آية اهلل زنجاني: 

تواند با تکيه داد  به ديگري طوا  کند، مشروط به اينکه قصهدش سهلب    کننده مي طوا  :آية اهلل سبحاني 

 .اراده از خود نباشد و قصد طوا  را براي خود حفا کند

شهود و   اين طوا  باطل نيست. و در بسياري از مواقع ازدحام طوا  ظهاهراً اختيهار سهلب مهي     آية اهلل مکارم: 

 کنهد منافهات بها اختيهار نهدارد، امها کارههاي افهراد نهادا  بسهيار بهد             چو  از اول مختاراً اين راه را انتخاب مهي 

 و زننده است.
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نه بزننه، لکن اگر شاخ   زن آن احتراز کننه و به همان ترتيب که ساير مسلمين دور مي

  اقل  المي بخااهه احتياط کناه و قاهري شاانه را چاپ کناه، در ماقاع رسايهن باه         

نماايي   و ماجاب انگشات   1واري که خاالف متعاارف   حجر اسما يل يا ارکان کعبه به

2نشاد مانع نهارد.
 

کنناهگان، مقاهاري از دور زدن باه خاالف      اگر به واسبه مزاحمِت وااف  عاعع]222[

ش واقاع شاه و ياا    کننه  به کعبه واقع شاه ياا پشات    روي واافآنکه  شه؛ مثل متعارف

3 قب وااف کرد بايه آن مقهار را جبران کنه و از سر بگيرد.  قب
 

عاعع]222[  کثرت جمعيت، انسان را بهون اختيار خاد بردناه و دور دادناه   به واسبهاگر   

 و بايه آن دور را از سر بگيرد، اگرچه خانه هم ورف چپ او باد . 4کنه کفايت نمي

                                                           

 و خال  تقيه نباشد و موجب... آية اهلل فاضل:. 1

 احتياط در ترک آ  است. :آية اهلل فاضل. 5

گونه کارهاي غير متعار ، مانند همه مسلمين طوا  کند و حضور قلب  اين جاي بهتر است به آية اهلل مکارم:

 داشته باشد و با خداوند راز و نياز کند.

 ها صحيح است. گفته شد، طوا  در تمام اين صورت 234مسئله  ذيلچنانچه  آية اهلل زنجاني:. 3

اي برسهد کهه    چو  بازگشت به عقب ممکن نيست، بقيه شوط را بدو  نيت برود تها نقتهه   :سبحانيآية اهلل  

طوا  او آسيب ديده و يا محاذي آ  برسد و از آنجا شوط را تکميل کند و اگر آ  نقته و يا محاذي را به دقهت  

را تکرار کند به قصد اينکهه   به ياد ندارد، بدو  نيت به حرکت ادامه دهد و يک بار ديگر از حجراالسود اين شوط

 هر مقدار قبالً پيموده را تکميل کند و تا رسيد  به آ  نقته جزء طوا  نباشد.

تواند تا حجراالسود بدو  قصد طهوا    و اگر نتواند در اثر ازدحام برگردد و جبرا  کند مي آية اهلل سيستاني: 

 اعاده نمايد. برود و از آنجا شوط را کامالً

 .البته با مالحظه اينکه برد  غير از سلب اختيار است هجت:آية اهلل ب. 4

 شود مادامي که ساير شرايط موجود باشد. برد  جمعيت موجب بتال  نمي مجرد آية اهلل تبريزى: 

 مراجعه شود. 235به ذيل مسئله  اي: آية اهلل خامنه 

ر غير اين صورت مهثالً اگهر او را از   ددارد طواف  صحيح است  اگر با اراده خودش قدم برمي آية اهلل زنجاني: 

 .را تدارک کندجا بلند کرده به جلو بردند بايد آ  مقدار 

مشروط بر اينکه نيت کند که خود را در ميا  شود  برد  جمعيت موجب بتال  نمي مجرد آية اهلل سبحاني: 

  .طوا  باشدآورم جزء  دهم که طوا  کنم و آنچه را بر اثر فشار به جاي مي جمعيت قرار مي
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عاعع]222[ تاانه  رود و ميتاانه آهسته ب در وااف کردن هر وار برود مانع نهارد، مي  

لايکن   1تاانه ساار  وااف کنه يا با دوچرخه وااف کنه. تاانه بهود و مي تنه برود و مي

 روي برود. وار ميانه بهتر آن است که به

عاعع و حجار اساما يل محلاي    ؛ است در واااف ع7داخل کردن ِحجر اسما يلچهتر 

 کننه  دور حجر اسما يل نيز بگردد. است که متصل به خانه کعبه است و بايه وااف

عاعع]222[ از داخل آن وااف کرد، واافش باول  اگر دور حجر اسما يل نگرديه و  

 است و بايه ا اد  کنه.

 اگر  مهًا اين کار را بکنه حکم اببال  مهي وااف را دارد که گذشت.  عاع]222[

 اگر سهاًا اين کار را بکنه حکم اببال سهاي را دارد.  عاع]222[

عاعع]221[ اگر در بعضي از دورها حجر اسما يل را داخل در دور زدن نکرد احتياط   

اگرچه ظاهر آن است  و ا اد  کنه وااف را، 2واجب آن است که آن دور را از سر بگيرد
                                                                                                                                        

 :کلي اختيار از او سلب شده باشهد و در ايهن صهورت اگهر بتوانهد آ  مقهدار را        به طوراگر  آية اهلل سيستاني

 گونه که در مسئله قبل گفته شد عمل کند و شوط را از سر بگيرد. جبرا  نمايد و اگر نتوانست هما 

 ود وارد طوا  شود و او را ببرند ضرري ندارد.هرگاه با توجه به اين امر و با اختيار خ آية اهلل مکارم: 

ل را حرکت بدهد و کسهي کهه   يکننده اين وسا تواند بايد خود طوا  لکن در اين صورت تا مي آية اهلل زنجاني:. 1

 کند در حال اختيار بايد ايستاده طوا  کند. پياده طوا  مي

]در تمام دورها[ . 

در صورتي که در ابتداي طوا ، نيت طوا  بر بيت محض نکهرده باشهد    بايد آ  دور اعاده شود آية اهلل بهجت:. 5

 واالّ اعاده اصل طوا  موافق احتياط است؛ اگرچه عمالً در يک شوط اختصار نمايد.  

 بايد آ  دور اعاده شود. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

روي ديوار آ  بگذرد، طواف  باطل است طوا  کند و يا از  7اگر از داخل حِجر اسماعيل اي: آية اهلل خامنه 

 و بايههد آ  را اعههاده کنههد، و اگههر در يکههي از دورهههاي طههوا  از داخههل حجههر بگههذرد، فقههط همهها  دور        

 باطل است.  

بايد آ  دور را اعاده نمايد و احوط اعاده کل طهوا  اسهت بعهد از     آيات عظام زنجاني، صافي، گلپايگاني: 

  اتمام آ .
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 که ا اد  وااف  زم نيست.

عاعع]220[ بارود،   7اگر کسي در بعضي از دورها، از روي ديااار حجار اساما يل     

و در ايان فارض نياز باه احتيااط       1قبل  مل کناه مسئله  دستار احتياط آن است که به

2دياار رفته است. کنه تمام کردن دور را از آنجايي که از روي واجب کفايت نمي
 

3از همه اوراف. 7ا بادن وااف است بين خانه کعبه و مقام حضرت ابراهيم پهجم
 

                                                                                                                                        

 :و يا از روي جهل به حکم شرعي برخي از دورها را از داخل حجر اسماعيل انجام  اگر سهواً آية اهلل سبحاني

غيهر   بهه طهور  اگر در هما  اثناي طوا  متوجه شد بايد شهوط و يها اشهواطي را کهه       الف :دهد دو صورت دارد

شده و اعاده نسهبت   اولين دوري که وارد حجر صحيح انجام داده تصحيح کند و يا اعاده نمايد تصحيح نسبت به

اگر پا از پايا  يافتن عمل طوا  متوجهه    ب ؛بيا  شد 232به دورهاي بعدي و شيوه تصحيح در ذيل مسئله 

شود در صورتي که ورود به حجر در شوط هفتم رخ داده باشد شيوه تدارک به هما  نحو است که گفتهه شهد و   

ام شده در اين صهورت نمهاز طهوا  را بخوانهد و بها      هاي قبلي اشتباه انج اگر شوط آخر درست انجام شد و شوط

مواالت عرفي طوا  ديگري به نيت اعم از اتمام )تصحيح  و اعاده انجام دهد و نماز طهوا    به هم خورد صدق 

 آورد. به جا را

 اظهر اين است که آ  شوط را اعاده نمايد. آية اهلل فاضل: 

تواند همراه جمعيهت بهرود و    برگشتن غالباً مشکل است مي شود و چو  فقط آ  دور باطل مي آية اهلل مکارم: 

 بدهد. نزد حجراالسود نيت کند و ادامه

کهه   آ  مقدار از شوط را که حجر اسماعيل را داخل در دور زد  نکرده است اعاده کنهد، چنها    آية اهلل نوري:

 اگر کسي از روي ديوار حجر اسماعيل رفته باشد بايد شوط را اعاده نمايد.

بگيرد و بعد از اتمام طوا  و خواند  نمهاز، طهوا  و    بايد احتياطاً آ  دور را از سرطوا  کند  آية اهلل زنجاني:. 1

 نماز آ  را اعاده کند.

 باشد. رفتن بر ديوار حجر باطل شده است، الزم مي اعاده هما  جزء از طوا ، که به باال آية اهلل بهجت:. 5

 احتياط.بنا بر  ر حجر است، باال رفتن بر ديوار حجر،در حکم رفتن د آية اهلل سبحاني: 

 مسئله قبل مراجعه شود. ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه 

 اگر هما  مقدار را اعاده کند کافي است. آية اهلل مکارم: 

ليکن ظاهر اين است که طوا  در دورتر از اين مسافت ه بيست و ش  ذراع و نيم ه نيز کافي    آية اهلل بهجت: .3

کنند يا طوا  در آ  بر آنها مشهقت داشهته باشهد و مراعهات      در اين مسافت نتوانند طوا  که کساني شد براي با

احتياط با قدرت و تمکن متعين است و با تحري اوقات خلوت نسبي و عدم تمکن از طوا  در حهد الزم، اقهرب   

 جواز طوا  از اقرب به حد است با رعايت اختال  اطرا  در مانع. 
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 7احتياط طوا  بايد در محدوده فاصله بين کعبهه و مقهام ابهراهيم   بنا بر  در صورت امکا  اهلل تبريزى: آية 

 باشد ولي در موارد ازدحام طوا  در خارج اين محدوده هم کافي است.

هاي ديگر نيهز   و در جهت 7مشهور، طوا  بايد در فاصله ميا  کعبه و مقام ابراهيمبنا بر  اي: آية اهلل خامنه 

تواند در خهارج از   در همين فاصله انجام شود، اما اقوي آ  است که طوا  کرد  در اين فاصله شرط نيست و مي

ويژه هنگامي که ازدحام شديد مهانع از   آورد، به به جا هاي مسجدالحرام نيز طوا  را اين فاصله و در ساير بخ 

 آ  است که در صورت عدم ازدحام، در فاصله مذکور طوا  کند.طوا  در آ  فاصله باشد، البته بهتر 

 و ليکن ظهاهر ايهن اسهت کهه طهوا  در دورتهر از ايهن مسهافت بيسهت و شه  ذراع و نهيم             آية اهلل خويي: 

 در ايهن مسهافت نتواننهد طهوا  کننهد يها طهوا  در آ  بهر آنهها           کهه  کسهاني  نيز کافي باشهد؛ خصوصهاً بهراي    

 ات احتيهاط بها قهدرت و تمکهن بهتهر اسهت و از ايهن مسهئله حکهم چههار مسهئله            مشقت داشته باشد و مراعه 

  .شود بعد هم معلوم مي

تهوا  در آ  طهوا  کهرد،     يعني در همه اطرا  کعبه، مقدار محلّي که در شرايط عهادي مهي   آية اهلل زنجاني:

گهردد نهه از    همين مقدار است؛ بنابراين در سمت ديوار حجر، محدوده طوا  از بيرو  ديوار حجر محاسهبه مهي  

گيهرد و   ايهب مهي  تواند و يا براي او مشقت شديد دارد که در محدوده، طوا  کنهد، ن  خانه کعبه، و کسي که نمي

تواند در فاصله دورتر طوا  کند و رعايهت االقهرب فهاالقرب الزم نيسهت؛ ولهي در       اگر از آ  هم معذور است مي

روسهت و طهوا     ايامي از سال ه مانند ايام شلوز حج و ماه رمضا  ه که محدوده مقام با ازدحهام جمعيهت روبهه     

مشقت شهديد دارد، طهوا  در فاصهله دورتهر صهحيح      کرد  در اين محدوده، در شب و روز براي معمول مردم، 

است، هرچند براي شخص او طوا  کرد  در محدوده، مشقت نداشته باشد و فرقي بين طوا  عمره و حج، و يها  

طوا  واجب و مستحب نيست و احکام چند مسئله بعد، مربوط بهه شهرايط عهادي اسهت کهه محهدوده طهوا ،        

 توسعه ندارد.

 متر. 15 تقريباً در شعاعيعني  آية اهلل سبحاني: 

ولي بعيد نيست که در بي  از مقدار ذکر شده هم ه هرچنهد کهه کراههت دارد ه طهوا         آية اهلل سيستاني: 

جايز باشد؛ خصوصاً براي کسي که در فاصله ذکر شده توانايي طوا  را ندارد يا موجب حرج و مشقت زياد بهراي  

 .شود کم مسائل بعد نيز روشن ميح جا ولي است و از اينشود و در صورت توانايي رعايت احتياط ا او مي

با عدم تمکن از طوا  در محدوده به خاطر ازدحام، طوا  از پشت مقام  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 کننده کافي است. به شرط اتصال به جمعيت طوا 

ولي چنانچه ضرورت عرفي اقتضا کند، طوا  در خارج از محدوده، با رعايهت األقهرب فهاألقرب     آية اهلل فاضل: 

 صحيح است.

 رعايت اين شرط الزم نيست ولي بهتر است. آية اهلل مکارم: 

صدق کنهد کهافي اسهت و    « طوا  دور خانه خدا»اقوي اين است که در طوا ، همين قدر که  آية اهلل نوري: 

 است الزم نيست و مستحب است. 7بين خانه خدا و مقام ابراهيم مراعات اينکه طوا 
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عاعع]220[ که: وااف بين کعبه و مقاام باشاه، آن اسات کاه مالحااه شااد       مراد از اين  

کنناه    است و در همه اوراف خانه کعبه، وااف 7و مقام ابراهيم مسافتي را که ميان خانه

تقريبًا بيسات  انه  بين مقام و خانه چنانچه گفته از آن مقهار دورتر نباشه از خانه کعبه )و ما

 قهر بيشتر دور نباشه. پس در همه اوراف بايه همين و شش ذراع و نصف است(

عاعع]220[ که مقام ابراهيم هام داخال    1اگر شخ  از پشت مقام ابراهيم وااف کنه  

2در واافش شاد واافش باول است و بايه ا اد  کنه.
 

اگر بعضي از دورها را از پشت مقام وااف کنه باياه آن دور را باا ا ااد       عاعع]222[

و احاط آن است که وااف را هم ا اد  کنه اگرچاه ظااهرًا ا ااد      3همان جزء تمام کنه

 ا اد  همان جزء.  زم نباشه، بلکه بعيه نيست کفايت

عاعع]222[ ، زيارا کاه   4شااد  محل وااف تنگ ماي  7چان در ورف حجر اسما يل  
                                                           

 يعني تمام اشواط طوا  را پشت مقام ابراهيم طوا  کند. آية اهلل زنجاني:. 1

 در ذيل مسئله قبل گذشت. آيات عظامنظر . 5

افي که انجام ميسور نبود، طو 7اگر ازدحام بوده و طوا  در فاصله بين کعبه و مقام ابراهيم آية اهلل تبريزى:

 .داده صحيح است و اعاده ندارد

اگر به جهت ازدحام، طوا  در فاصله ياد شده موجب حرج و مشقت باشد، طوا  در خارج  آية اهلل سبحاني:

و صبر کرد  تا اينکه متا  خلهوت شهود الزم نيسهت هرچنهد      محدوده با مالحظه االقرب فاالقرب صحيح است

 موافق احتياط است.

آ  مقدار که از متا  خارج بوده و بعد از آ  تا در شوط بعد به همها  مکهاني کهه از متها       زنجاني:آية اهلل . 3

خارج شده برسد، باطل است، بنابراين اگر اين اشکال در شوط هفتم پي  آمده بايد از جايي که از متا  خهارج  

يک دور کامل ديگر بزنهد تها طهواف     شده تا حجراالسود را اعاده کند و اگر در يکي از اشواط قبل رخ داده بايد 

 کند. تکميل شود؛ و در هر حال، اعاده هما  جزء کفايت نمي

کننده بدو  عذر از پشت مقام ابراهيم طوا  کهرد، طهوا  او باطهل اسهت و اگهر       اگر طوا  :آية اهلل سبحاني 

دور تصهحيح نمايهد و اگهر    باقي است بايهد در همها     عبور کرد، اگر محل تصحيح در اثنابعضي دورها را از آنجا 

محل آ  گذشته ، بايد بعد از خواند  نماز طوا  باطل شده و فهوت مهواالت، طهوا  خهود را از سهرگيرد و اگهر       

 اعمال مترتبه را نيز انجام داده، آنها را نيز بياورد.

در طر  حجر فاصله از ديوار حجهر محاسهبه    گلپايگاني: فاضل، زنجاني، سبحاني، صافي، آيات عظام. 4

 شود. مي
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محال   انه تقريبًا شش ذراع و نايم باراي   شاد و چنانچه گفته مقهار ِحْجر از آن کاسته مي

 نيم دور نشاد. مانه بايه در وااف از آن جانب بيشتر از شش ذراع و  قي ميوااف با

عاعع]222[ در دور زدن  1بيشتر از شاش ذراع و نايم   7نب حجر اسما يلاگر از جا  

 دور شه اظهر آن است که آن جزء را ا اد  کنه و از مباف دور بزنه.

 کننه  است از خانه و آنچه از آن محساب است. ا خرو  وااف ششم

عاعع]222[ گايناه  « شاذروان»آمهگي است که آن را  در اوراف دياار خانه، يک پيش  

2کننه  بايه آن را هم داخل قرار دهه. ه کعبه است و واافو آن جزو خان
 

اگر کسي در بعضي از احاال به واسبه کثرت جمعيت ياا غيار آن باا ي      عاعع]222[

 و بايه ا اد  کنه. 3شاذروان برود و دور بزنه آن مقهار که دور زد  باول است

دست به دياار خانه کعبه گذاشتن، در آنجايي کاه شااذروان اسات جاايز       عاعع]222[

 گرچه احتياط مستحب در ترک آن است. 4،رسانه است و به وااف ضرر نمي

                                                           

 مراجعه شود. 232مسئله  ذيلبه  گلپايگاني:فاضل، آيات عظام زنجاني، سبحاني، صافي، . 1

به اين معني که اگر از روي شاذروا  طوا  کند، آ  مقهدار از طهواف  باطهل اسهت، و بايهد       آية اهلل زنجاني:. 5

 کميل کند و همچنين است حکم مسئله بعد.طواف  را ت 234مسئله  ذيلمتابق 

و احتياط اين است که آ  مقدار را تدارک نمهوده و طهوا  خهود را تمهام،      آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 3

 سپا طوا  را اعاده نمايد.

 نيهز  بايد آ  مقدار را اعاده کند و چه بهتر که پها از اتمهام طهوا  و خوانهد  نمهاز آ  را       آية اهلل سبحاني: 

 اعاده نمايد.

 حکم راه رفتن روي ديوار حجر را دارد که حکم آ  گذشت. آية اهلل صافي: 

و در صهورت امکها     امروز شاذروا  طوري ساخته شده که عمالً طوا  روي آ  ممکن نيسهت  آية اهلل مکارم: 

 احتياط در ترک آ  است.

اي طهوا  دسهت خهود را دراز نکنهد از طهر       احوط آ  است که در اثنه  آية اهلل سبحاني:، آية اهلل بهجت. 4

و اگهر   شاذروا  به ديوار خانه به جهت استالم ارکا  يا غير آ  و همچنين دسهت بهر روي ديهوار حجهر نگهذارد     

بخشي از شوط را با همين حالت انجام دهد به احتياط واجب آ  مقدار را اعاده کند و چو  عقب رفهتن مشهکل   

امه دهد و از آنجا شوط را آغاز کند، هر مقدار را کهه قهبال صهحيح انجهام داده     است راه خود را به حجراالسود اد

  آورد. به جا بدو  نيت طوا  برود بقيه را به قصد تکميل شوط ناتمام
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عاعع]211[  1جايز است 7در حال وااف، دست گذاشتن روي دياار حجر اسما يل  

 در ترک است. رسانه، گرچه احتياط مستحب و به وااف ضرر نمي

 ا آنکه هفت شاط يعني هفت دفعه دور بزنه نه کمتر و نه زيادتر. هفيم

 باه جاا   کننه  از اول قصه کنه کمتر از هفت دور اگر از روي  مه، وااف  عاعع]210[

اگرچاه باه هفات دور تماام کناه و       2واافش باوال اسات   آورد، به جا آورد و يا بيشتر

از روي سها و غفلت باشاه  احتياط واجب آن است که اگر از روي نهانستن حکم بلکه 

3وااف را ا اد  کنه.
 

                                                                                                                                        

 :بلکه طوا  کرد  در حال بوسيد  کعبه نيز جايز است، گرچه... آية اهلل زنجاني  

 احتياط واجب جايز نيسهت و بايهد همها  قسهمت را     بنا بر  صافي، فاضل، گلپايگاني، نوري: آيات عظام 

 اعاده کند.

 به ذيل مسئله قبل مراجعه شود. آية اهلل سبحاني:، آية اهلل بهجت. 1

 احتياط واجب جايز نيست و بايد هما  قسمت را اعاده کند.بنا بر  :، صافي، گلپايگانيآيات عظام فاضل 

   قسمت را اعاده نمايد.جايز نيست و بايد هما آية اهلل نوري: 

 احتياط اصل طوا  باطل است.بنا بر  آية اهلل تبريزى:. 5

 با فرض تحقق قصد قربت طوا  او صحيح است. آية اهلل خويي: 

 احتياط در هر حال طواف  باطل است.بنا بر  آية اهلل گلپايگاني: 

 اشکال ندارد اگر به هفت دور تمام کند. :آية اهلل زنجاني، آية اهلل بهجت. 3

در صورت ندانستن مسئله و در صورت سهو و غفلت، چنانچهه بهه    تبريزي، سيستاني، فاضل: آيات عظام 

 هفت دور تمام کند، اعاده طوا  الزم نيست گرچه احتياط مستحب اعاده آ  است.

 اند.  متعرض اين مسئله نشده آية اهلل خويي: 

اگر از روي سهو و غفلت و يا عدم آگاهي از حکم شرع با چنين قصدي وارد طوا  شود اگر  :آية اهلل سبحاني 

در دور هفتم ختم کند طوا  او صحيح است و اگر در کمتر از هفت دور طوا  کند و تا مواالت به ههم نخهورده   

يهل کنهد و نمهاز آ  را    متوجه شود و آ  را تکميل کند طوا  او نيز صحيح است واالّ احتياطاً طوا  قبل را تکم

آورد و بعيهد   بهه جها   تواند يک طوا  به نيت اعم از اتمهام و تمهام   بخواند سپا طوا  و نماز را اعاده کند و مي

کافي باشد و اگر در باالتر از هفت شوط به پايا  برسهاند طهوا  او    نيست که در صورت فوت مواالت اعاده متلقاً

نکه از نخست تصميم بهه اطاعهت امهر الههي داشهته باشهد و تصهور        نيز صحيح است و مضر نيست مشروط بر اي

 کرد که کاه  و افزاي  مضر نيست. مي
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عاعع]210[ از قصه هفت دور آوردن برگردد باه قصاه زياادتر     1،اگر در اثناي وااف  

به ايان  مال کارد  باوال      هرچهآوردن يا کمتر آوردن، از آنجا که اين قصه را کرد  و 

 شاد. مي اال وااف باول 3و اگر با اين قصه زيادتر آورد 2است و بايه ا اد  کنه

آورد، لايکن قصاهش آن باشاه     به جا اگر از اول قصه کنه که هشت دور  عاعع]210[

وااف واجب باشه و يک دور قهم زدن دور خانه براي تبرک يا مقصه  که هفت دور آن

 ديگر باشه وااف او احيح است.

عاعع]212[ کاه هفات دور    واار   هماناگر گمان کنه که يک دور نيز مستحب است   

ت و قصه کنه که هفت دور واجب را بياورد و يک دور مستحب هم دنباال  اسمستحب 

 آن بياورد وااف او احيح است.

عاعع]212[ اگر بعه از وااف واجب که هفت دور است به خيال آنکه ياک دور نياز     

 آورد واافش احيح است. به جا مستحبي جهاگانه است هشت دور

عاعع]212[ ور يا کمتر يا بيشتر از يک دور از اگر کم کنه از وااف واجب، چه يک د  
                                                           

 ... .از روي علم و عمد آية اهلل زنجاني:. 1

شود، اگر از روي علم و عمد، قصد زيادتر آورد  يها کمتهر    احتياط اصل طوا  باطل ميبنا بر  آية اهلل تبريزى:. 5

 آورد  را کرده باشد.

 کند. اگر قصد قربت مختل شود اصل طوا  اشکال پيدا مي ة اهلل خويي:آي 

 طوا  او باطل است. :آية اهلل سبحاني 

 شود. احتياط اصل طوا  باطل ميبنا بر  نوري:گلپايگاني، سيستاني، فاضل،  آيات عظام 

 احتياط آ  است که طوا  را به نيت صحيح تمام کرده و بعد اعاده کند. آية اهلل مکارم: 

 باشد. آنچه که مصاد  با نيت زياده بوده است، باطل مي آية اهلل بهجت:. 3

و يا در کمتر از هفت شوط، طوا  را رها کند به نحوي که مواالت اجزاء سابق از بهين بهرود    آية اهلل زنجاني: 

و اگر عدول از قصد هفت شوط، از روي سهو يا جهل باشد آنچه با ايهن نيهت، انجهام     شود؛ اصل طوا ، باطل مي

 داده صحيح است، مگر بيشتر از هفت شوط طوا  کرده باشد.

 و اگر از روي غفلت و سهو و يها عهدم آگهاهي از حکهم شهرعي باشهد حکهم آ  در مسهئله          آية اهلل سبحاني: 

 قبل گذشت.
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و اگر نکنه حکماش حکام کساي اسات کاه       1روي  مه، واجب است آن را اتمام کنه

و  2وااف را  مهًا ترک کرد  ا که در مسائل فصل چهارم گذشت ا باه احتيااط واجاب     

3حکم  الم است.مسئله  حکم جاهل به
 

عاعع]212[ کاه مااا ت فاات     4اگر بعه از کم کردن از وااف کارهاي بسياري کناه   

 آيه. شاد حکمش حکم قبع وااف است که مي

عاعع]212[ کرد  باشه اقاي آن  از وااف کم کنه، پس اگر تجاوز از نصف 5اگر سهاًا  

                                                           

کننده پي  از تجاوز از نصف طوا ، بدو  عذر از متا  خهارج   هرگاه طوا  خويي:آية اهلل ، آية اهلل تبريزى. 1

اش الزم اسهت و چنانچهه مهواالت فهوت نشهود يها        شود، اگر مواالت عرفيه از او فوت شود طواف  باطل و اعهاده 

 خروج  بعد از تجاوز نصف باشد، احتياط اين است که آ  طوا  را تمام نموده سپا اعاده کند.

واجب شود و آ  را نهاقص بگهذارد   اگر به قصد هفت شوط، مشغول طوا   :آية اهلل صافي، هلل زنجانيآية ا 

 شود. بايد قبل از فوت مواالت، آ  را اتمام کند و اگر نکند طواف  باطل مي

هم خورده است طهوا  را تمهام   ه هم نخورده آ  را تمام کند و اگر مواالت به اگر مواالت ب آية اهلل سبحاني: 

را انجهام ندههد بسها      کدام هيچآورد سپا طوا  را از سر بگيرد و نماز آ  را نيز بخواند و اگر  به جا کند و نماز

 کسي خواهد بود که عمداً طوا  را که رکن است را ترک کرده باشد.

دليل طوا  خود را قتع کهرد بهه ايهن معنهي کهه از       کننده در طوا  واجب بي اگر طوا  آية اهلل سيستاني: 

متا  خارج شود و مشغول به کاري شود که عرفاً صدق کند طواف  را قتع کرده است پا اگهر قبهل از تمهام    

حتياط واجهب  نمود  شوط چهارم باشد، طوا  باطل است و بايد آ  را دوباره انجام دهد و اگر بعد از آ  باشد، ا

 تواند از سر بگيرد. اين است که آ  را تمام کند و دوباره انجام دهد. مگر اينکه فوت مواالت شود که مي

  اگر قبل از فوت مواالت اتمام کند صحيح است. آية اهلل مکارم:

 اظهر.بنا بر  بلکه :، نوريسيستانيسبحاني، آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، زنجاني، . 5

 خواهد آمد. 643جهل به مسئله، حکم سهو را دارد، که حکم آ  در مسئله  آية اهلل سبحاني: ،اهلل زنجانيآية . 3

 يا فاصله زيادي بدهد. آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني. 4

اگر سهواً از طوا  کم کرده پا تمام کرد  آ  در صورت تجاوز از نصف؛ يعني با تمهام شهد     آية اهلل بهجت:. 2

 .  نيست وجه از خالي عدم، صورت در آ  سرگرفتن از و األحوط، چهار شوط علي

لّه در مقدار فراموش  در حکم ذيل است، االّ اينکه معظم آية اهلل خويينظرشا  عيناً مانند  آية اهلل تبريزى:

بهر احتيهاط    بنها  :فرماينهد  مي «برگشته بايستي» :عبارت جاي که اگر بي  از يک و کمتر از چهار باشد به شده

آورد ، کمبود طهوا  را اعهاده نمايهد و همچنهين      به جا آورد و پا از به جا بايستي برگشته و کمبود را شخصاً

  اعاده است. اگر مقدار فراموش شده چهار يا بي  از چهار شوط باشد احوط اتمام سپا
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 واّ ، تمام کنه وااف را در ااارتي کاه فعال کثيار نکارد  باشاه       همان جااست که از 

1جب اتمام و ا اد  است.احتياط وا
 

عاعع]212[ لکان   2اگر سهاًا کم کرد  و تجاوز از نصاف نکارد  واااف را ا ااد  نماياه،       

 سزاوار نيست ترک احتياط در همه ماارد سها، به تمام کردن وااف ناق  و ا اد  کردن.

                                                                                                                                        

 :هرگاه مقداري از طوا  را سهواً کم کند، اگر پي  از فهوت مهواالت يهادش آمهد و از متها        آية اهلل خويي

آورد و طواف  صحيح خواهد بود و چنانچه پها از فهوت مهواالت يها بيهرو        به جا بيرو  نرفته باشد کمبود را

آورد و طهواف  صهحيح    بهه جها   رفتن از متا  يادش بيايد و مقدار فراموش شده يک شوط باشد يک شهوط را 

آورد و  بهه جها   است و چنانچه شخصاً نتواند کمبود را انجام دهد، بايد ديگهري را نايهب بگيهرد کهه آ  شهوط را     

بهه جها   مقدار فراموش شده بي  از يک و کمتر از چهار شوط باشد بايستي برگشته و کمبود را شخصهاً   چنانچه

آورد  کمبود طوا  را اعاده نمايد و اگر مقهدار فرامهوش شهده چههار يها       به جا که پا از است اين بهتر و آورد

 بي  از چهار شوط باشد احوط اتمام سپا اعاده است.

سهواً يا به خاطر ندانستن مسئله، مقداري از طوا  را ترک کند يا آ  را به شهکل باطهل   اگر  آية اهلل زنجاني: 

کند، هرچند از نصف طوا  نگذشته باشد يا مهواالت از بهين    انجام دهد هر وقت متذکر شود طوا  را تکميل مي

 و اعاده اعمال بعدي الزم نيست. رفته باشد

شي کمتر از هفهت مرتبهه کعبهه را دور بزنهد اگهر پهي  از آنکهه        اگر از روي غفلت و فرامو آية اهلل سبحاني: 

هم خورد  مواالت توجهه کنهد   ه آورد و اگر پا از ب به جا بياورد بايد باقيمانده را خاطر  بههم بخورد ه مواالت ب

 ه جها به  بگيرد و اگر بي  از آ  باشد باقيمانده را هرگاه آنچه آورده کمتر از سه و نيم شوط باشد طوا  را از سر

  آورد و بهتر است عالوه بر آ  طوا  و نماز آ  را اعاده کند.

قسهمتي از يهک    هاي طهوا  يها   در صورتي که از روي اشتباه يا فراموشي، بعضي از شوط آية اهلل سيستاني:

 آورد و طهوا   به جا شوط را انجام نداده باشد، پا اگر پي  از فوت مواالت عرفي به يادش آمد، باقيمانده آ  را

 به جها  صحيح است و اگر پا از آ  باشد، در صورتي که مقدار فراموش شده، يک يا دو يا سه شوط باشد، آ  را

احتيهاط  بنا بهر   آورد و طوا  باز هم صحيح است... و در صورتي که مقدار فراموش شده بي  از سه شوط باشد،

 کند. اعاده را طوا  و آورد به جا واجب باقيمانده را

اگر چهار دور تمام شده باشد الزم است طوا  را تمام کند و اگر کمتر از  :آية اهلل گلپايگاني ،صافيآية اهلل  

 تا چهار دور احتياط در تکميل اشواط و اعاده است. 2/3نصف باشد اعاده نمايد و در فاصله بين 

تمهام اسهت و احتيهاط الزم    اش ا بلکه حتي در صورت فوت مواالت نيز وظيفه آية اهلل مکارم: ،آية اهلل فاضل. 1

 نيست.

 در مسئله قبل گذشت. آيات عظام. نظر 5

 تواند آ  را تکميل کند، وگرنه بايد از نو شروع کند.اگر مواالت به هم نخورده، مي آية اهلل مکارم:
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عاعع]201[ اگر متذکر نشاد که ناق  کرد  است وااف را مگر بعه از مراجعات باه     

و اگر نتاانست يا مشکل باد مراجعت،  1وون خاد، احتياط آن است که خادش برگردد

2نايب بگيرد.
 

عاعع]200[ در وااف واجب، قران جايز نيست؛ يعني جايز نيست واااف واجاب را     

و در  3ين دو وااف، نماز وااف فااله شااد با وااف ديگر دنباِل هم آورد، بهون آنکه ب

 وااف مستحب مکرو  است.

اگر زياد کنه دوري را ا يا کمتر يا بيشتر از دور ا بر واااف، و قصاهش       عاعع]200[

آن باشه که زياد  را جزو وااِف ديگر قرار دهه، داخل در قران ميان دو وااف است که 

4حرام است.
 

                                                           

 گيرد. و اگر متذکر نشود مگر بعد از مراجعت به وطن خود، پا نايب مي آية اهلل بهجت:. 1

  بايد برگردد. زي، خويي، صافي، فاضل، گلپايگاني:آيات عظام تبري 

اعاده کند و اگر نيمهه  انجام نداده، بايد طوا  را نصف طوا  را بتواند بايد برگردد و اگر اگر  آية اهلل سبحاني: 

و نايب نيز بايد عهالوه بهر    نايب بگيرد ،تواند ياحتياط اتمام و اعاده کند و اگر خود نمام داده بنا بر اول آ  را انج

خهودش نيهز ههر کجها     ، نايهب طهوا   و عالوه بر نماز  اتمام طوا  و انجام نماز، مجدداً طوا  و نماز را اعاده کند

 هست نماز طوا  را بخواند.

آورد، اگرچه به اين علت باشد که پا از رجوع به وطهن   به جا اگر نتواند باقيمانده را خود آية اهلل سيستاني: 

ش آمده ديگري را نايب خود قرار دهد و به هر حال نماز طوا  را بايد خودش هر جها هسهت بعهد از طهوا      ياد

 نايب بخواند.

احتياط واجب هدي بفرستد و احوط آ  است بنا بر  و در اين صورت نيز آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي. 5

 .که شتر باشد

 فند در مکهه قربهاني کنهد و اگهر نتوانسهت در شههر خهودش        و احتيهاط آ  اسهت يهک گوسه     آية اهلل مکارم: 

 قرباني کند.

کنهد، ولهي اعهاده     خواه طوا  دوم، واجب باشد يا مستحب، و اين کهار، طهوا  را باطهل مهي     آية اهلل زنجاني:. 3

 باشد. احتياطي طوا ، قرا  نيست و مبتل طوا  نيز نمي

 شود. احتياط واجب سبب بتال  طوا  ميبنا بر  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 اگر طوا  ديگر را به آخر نرساند، نه زيادي در طوا  است و نه قرا .  آية اهلل بهجت:. 4
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در فرض سابا، اگر از اول قصه داشته ياا در اثنااي واااف قصاه زيااد         عاعع]200[

و اگر بعه از تمام شهن،  1کرد  باشه، احتياط واجب آن است که وااف اول را ا اد  کنه

ه و به دنبال وااف اول، زياد  را آورد، آوردن وااف ديگر براي او حادث ش به جا قصه

 2ست.و احاط ا اد  ا اقاي اّحت وااف اول است

                                                                                                                                        

 :بهه آخهر    اگر قصد جزئيت زيادي را براي طوا  ديگر بنمايد و اتفاقاً نتوانهد طهوا  ديگهر را    آية اهلل تبريزى

 قصهد  تحقهق  عهدم  جههت  نه قرا ، ولي گاهي طوا  در اين صهورت بهه  برساند، در اين صورت نه زيادي است و 

داند قرا   شود و آ  در صورتي است که مکلف هنگام شروع به طوا  يا در اثناي آ ، با اينکه مي مي باطل قربت

شود، هرچند از باب اتفهاق آ    حرام و مبتل طوا  است آ  را قصد نمايد که قصد قربت با قصد حرام جمع نمي

 انجام نشود.حرام 

اگر طوا  دوم کمتر از هفت شوط باشد داخل در قرا  نيست، بلي اگهر از   آية اهلل زنجاني:، آية اهلل خويي 

 .شود داند قرا  مبتل است ديگر قصد قربت در طوا  اول از او متمشي نمي ابتدا قصد هفت شوط دارد و مي

مام نکند قرا  نيست ولي اگر قصد قرا  را داشته اگر طوا  دوم را ت آية اهلل سيستاني:، آية اهلل سبحاني 

 شود و طوا  باطل است. باشد با علم به اينکه مبتل است قصد قربت محقّق نمي

، مگر از آغاز چنين قصدي داشته باشد، که در اين صورت صهحيح  ولي طوا  اول باطل نيست آية اهلل مکارم: 

 بود  طوا  اول نيز مشکل است.

، شد يا در اثنها کالم ايشا  متلق است و تفاوتي بين اينکه از ابتدا قصد اضافه کرد  را داشته با آية اهلل بهجت:. 1

 اند. نگذاشته

با اين قصد طهوا  کنهد    هرچهقصد زياد کرد  طوا  کامل ديگري بنمايد  اگر از ابتدا يا اثنا آية اهلل زنجاني: 

  باطل است. و اگر بعد از تمام شد ...
 اگر از ابتدا قصد قرا  داشته باشد باطل است. :آية اهلل سيستاني

شود، چه از اول اين قصد را داشته باشهد و يها    احتياط واجب سبب بتال  طوا  ميبنا بر  آية اهلل گلپايگاني: 

 در بين آ  و يا آخر آ .

 ت متلقاً.بلکه در فرض اتيا  به طوا  کامل، اظهر بتال  طوا  اول اس آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

 مگر آنکه اين کار باعث فوت مواالت بين طوا  واجب و نمازش شود. آية اهلل زنجاني: 

يا در پايا  طوا  در اين تصميم عامد باشد طوا  باطهل اسهت ولهي     اگر از اول و يا در اثنا آية اهلل سبحاني: 

بهه   اکتفها را اعاده کند و در ههر صهورت    نماز آ  را احتياطاً بخواند لکن بايد بعد از فوت مواالت طوا  و نماز آ 

 طوا  اولي نکند.

 اگر طوا  دوم را تمام کند طوا  اول باطل است. آية اهلل سيستاني: 

احتياط آ  است که نماز طوا  را بخواند و بعد اصل طوا  و نماز آ  را  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 اعاده کند.
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عاعع]202[ اگر سهاًا زياد کنه بر هفت دور، پس اگر کمتر از يک دور است قبع کنه   

آن است که هفات   1آن را و واافش احيح است و اگر يک دور يا زيادتر است، احاط

دور ديگر را تمام کنه به قصه قربت، بهون تعيين مستحب يا واجب و دو رکعات نمااز   

قبل از سعي و دو رکعت بعه از سعي بخاانه و دو رکعت اول را براي فريضه قرار دهه 

2بهون آنکه تعيين کنه براي وااف اول يا وااف دوم است.
 

عاعع]202[ ون  ذر و اقااي کراهات قباع واااف     جايز است قبع وااف نافله را به  

، و احاط قبع نکاردن آن اسات؛ باه    3واجب است بهون  ذر و به مجرد خااهش نفس
                                                           

 که...واجب است  آية اهلل زنجاني:. 1

عنوا  طوا  ه ، دو رکعت نماز بمبر احتياط واجب آ  را به هفت دور برساند و بعد از اتما بنا آيةاهلل سبحاني: 

آورد. نيت هفت دور دوم فقهط بهه قصهد قربهت و      به جا واجب و بعد از سعي دو رکعت هم براي طوا  مستحب

شود و ت دور دوم طوا  واجب محسوب ميمتلوبيت باشد نه واجب و نه مستحب اگرچه ظاهر اين است که هف

 نماز آ  بعد از طوا  است و هفت دور اول مستحب و نماز آ  بعد از سعي.

هاي طوا  خود بيافزايد، پا اگر بعد از رسيد  به رکن  اگر از روي اشتباه چيزي بر شوط آية اهلل سيستاني: 

عراقي يادش آمد، مقدار افزوده را تا يک طوا  کامل به اتمام برساند و احتياط واجب اين است کهه طهوا  دوم   

مام برساند، و پها از آ   که واجب يا مستحب بود  آ  را قصد کند به اتاين بدو  قربت قصد را در اين هنگام به

اي بيندازد؛ به اين معنها کهه دو رکعهت     چهار رکعت نماز بخواند و احتياط مستحب اين است که بين آنها فاصله

آورد. و  بهه جها   آورد و دو رکعت پها از سهعي جههت طهوا  مسهتحبي      به جا قبل از سعي جهت طوا  واجب

 رکن عراقي يادش بيايد. احتياط واجب اگر پي  از رسيد  بهبنا بر  همچنين است

 اين احتياط مستحب است. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

توانهد   کعت نافله را مير دو و آورد به جا احتياط در اين است که دو رکعت فريضه قبل از سعي آية اهلل بهجت:. 5

 .آورد به جا بعد از سعي

 ر نيست.مذکوايشا  در مناسک حکم نماز طوا   آية اهلل خويي: 

 و احتياط مستحب آ  است که دو رکعت نماز بعد از سعي براي غير فريضه انجام دهد. آية اهلل فاضل: 

که مواالت عرفيه فوت شود  نحوي احوط عدم قتع طوا  واجب است؛ يعني ترک بقيه آ ، به آية اهلل بهجت:. 3

 خواه  نفا. مجردبدو  عذر و به 

قتع طوا  مستحبي و حتي طوا  واجب، جايز است؛ هرچند احوط آ  است کهه طهوا     اي: آية اهلل خامنه 

 اي که عرفاً مواالت از ميا  برود، قتع نکند. واجب را به اندازه

  .قتع طوا  و سعي جايز نيست آية اهلل خويي: 
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 هم بخارد. واري که ترک بقيه را کنه تا ماا ت  رفيه به اين معني که قبع نکنه به

باه   آن است که اگر چهاار دور  1احاط ،اگر بهون  ذر وااف را قبع کرد  عاعع]202[

باه   باشه وااف را تمام کنه و بعه ا اد  کنه و اين در اارتي است که منافي 2آورد  جا

 هم بخارد. آورد  باشه حتي مثل زياد فااله دادن که ماا ت  رفيه به جا

                                                                                                                                        

 :در ايهن مسهئله و    قتع عمدي طوا  واجب در غير موارد خاصه، جايز نيست؛ و مراد از قتع آية اهلل زنجاني

، مواالت عرفيه بين اشهواط را از  کارهاي زيادکننده با ايجاد فاصله يا انجام  اکثر مسائل بعدي اين است که طوا 

استراحت، وضو و غسل و تيمم، آب کشيد  بد  يا لباس، تنگهي وقهت نمهاز     :بين ببرد. موارد خاصه عبارتند از

نماز اول وقت، برآورد  احتياج ديگري، بيمهاري، عيهادت بيمهار، و     واجب يا نماز وتر يا نماز جماعت، رسيد  به

گذرد مانند تتهير مسجد و تشييع جنازه مؤمن. در تمهام   هر کاري که متلوب شارع مقدس است و وقت آ  مي

کند اگر مواالت از بين نرفته بايد آ  را تکميل کند و اگر از بين رفته به حکم قتهع   مواردي که طوا  را رها مي

 آيد رفتار نمايد. طوا  که در مسائل بعدي مي

 .قتع طوا  واجب بدو  عذر جايز نيست آية اهلل سبحاني: 

اظهر قتع آ  متلقاً گرچه براي کاري يا بنا بر  قتع طوا  واجب براي کاري ضروري بلکه آية اهلل سيستاني: 

 ضرورتي نباشد جايز است.

 .واجب را نبايد بدو  عذر قتع کندطوا   آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

احتياط مستحب آ  است که قتع نکند، ولي چنانچه به هر جهت قتع کرد و از نو يک طوا   آية اهلل فاضل: 

کهه دور دوم را مهثالً رهها     نيسهت  فرقي و نخورده، هم کامل انجام داد، مجزي و صحيح است، هرچند مواالت به

 کند يا غير آ  را.

 آورده باشد.   به جا احوط بلکه اقوي استينا  آ  است هرچند که چهار شوط بهجت:آية اهلل . 1

کننده پي  از تجاوز از نصف طوا ، بدو  عذر از متا  خارج  هرگاه طوا  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

ت نشهود يها   اش الزم اسهت و چنانچهه مهواالت فهو     شود، اگر مواالت عرفيه از او فوت شود طواف  باطل و اعهاده 

 خروج  بعد از تجاوز نصف باشد، احتياط اين است که آ  طوا  را تمام نموده سپا اعاده کند.

بايد طوا  را از سر بگيرد و احتياط مستحب در آ  است که اگهر قتهع بعهد از نيمهه شهوط       آية اهلل زنجاني: 

 .چهارم بوده، قبل از اعاده، طوا  قبلي را تکميل کرده نماز آ  را بخواند

آورده باشد، طوا  را تمام کند و بعد  به جا اقوي آ  است که در اين صورت اگر چهار دور آية اهلل گلپايگاني: 

 احتياطاً اعاده کند.

 گذشت. 646در اين مسئله و مسئله بعد، در ذيل مسئله  آيات عظامساير  نظر 

 اگر از نصف تجاوز کرده... آية اهلل مکارم: ،آية اهلل سبحاني. 5
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عاعع]202[ نياورد  باشه، اگر برگاردد و تماام    به جا و منافي 1اگر وااف را قبع کنه  

 ااف احيح است.کنه و

؛ مثل مرض يا حيض ياا  2اف  ذري براي اتمام آن پيها شهاگر در بين وا  عاعع]202[

و  4پس اگر بعه از تمام شهن چهار دور باد ، بعه از رفع  ذر برگاردد  3اختيار حهث بي
                                                           

 و مواالت به هم نخورده باشد، بايد قبل از فوت مواالت آ  را کامل کند. آية اهلل زنجاني: .1

. قتع طوا  به خاطر حد  اصغر يا اکبر 1 :قتع طوا  واجب به جهت عذر چند صورت دارد آية اهلل زنجاني:. 5

اگهر   :طهوا   ياثنها ع طوا  براي عروض بيماري در . قت5گذشت؛  243مسئله  ذيل)جنابت و حيض  حکم آ  

تواند نايب  آ  را از سهر بگيهرد و اگهر بعهد از اتمهام       شوط  قتع کرد، بايد خودش و اگر نمي 2/3قبل از نصف )

شهود و بايهد    شوط چهارم قتع کرده بايد بدو  تأخير براي تکميل طوا ، نايب بگيرد و کافي است واالّ باطل مي

وط چهارم بود بايد بهدو  تهأخير بهراي تکميهل آ  نايهب بگيهرد و       آ  را از سر بگيرد و اگر بين نيمه و پايا  ش

. قتع طوا  بهراي اسهتراحت يها تتهيهر     3آورد؛  به جا تواند نايب  يک طوا  کامل همچنين خودش و اگر نمي

بد  و لباس يا مسجد يا براي تنگي وقت نماز يا رسيد  به نماز اول وقت يا شرکت در نمهاز جماعهت، در تمهام    

. قتهع طهوا  بهه جههت     4کند؛  پا از رفع عذر طوا  قبلي را هرچند کمتر از نصف باشد تکميل مياين موارد 

خواهد آمد. در تمهام   646مسئله  ذيلموانع خارجي مانند تشکيل صفو  جماعت و نظافت مسجد، حکم آ  در 

 هاي چهارگانه اگر طوا  را از سر بگيرد طواف  صحيح است. صورت

 و راجههع بههه حههيض در مسههئله  224و  243حههد  اصههغر و جنابههت در مسههئله  در بحههث آيووات عظووام. نظههر 3

 گذشت. 221

 :و اما در مورد مرض

عذر ناچار طوا  خود را قتع نمود و از متا  بيرو  رفت، چنانچه  علتکننده به  هرگاه طوا  آية اهلل بهجت:

بعد از آ  بوده، اگر قادر بر اتمهام  اش الزم است و چنانچه  قبل از تمامي شوط چهارم باشد طواف  باطل و اعاده

گيرنهد و طهوا     نباشد احوط آ  است که صبر کند تا وقت آ  طوا  تنگ شود، اگر قهادر نشهد او را دوش مهي   

 گيرند در اتمام.   دهند و اگر ممکن نباشد نايب از براي او مي مي

و از متها  خهارج گرديهد، چنانچهه     در اين فرض اگر ناچار به قتع طوا  شد  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

اش الزم است و چنانچه بعد از آ  بهوده، احتيهاط ايهن اسهت      قبل از تمامي شوط چهارم باشد، طواف  باطل و اعاده

 د.که براي باقيمانده نايب بگيرد و شخصاً بعد از زوال عذر احتياطاً باقيمانده را به جا آورده و طوا  را اعاده نماي

 امها در  و بهود  واجب طوا ِ در اين :اند نظريه ايشا  متابق با متن است ولي اضافه فرموده ،آية اهلل سيستاني 

تواند برگردد و تمام نمايهد   که قتع کند مادامي که مواالت عرفي فوت نشده است مي هر جا از مستحبي، طوا 

 اند. و همچنين در مورد عذر، عالوه بر مرض قضاي حاجتي براي خود يا برادر ديني ذکر فرموده

 .اگر بعد از تمام شد  سه دور و نيم باشد، و بعد از تحصيل طهارت آية اهلل مکارم: ،آية اهلل سبحاني. 4
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، وااف را ا اد  کنه و احتيااط مساتحب در   1تمام کنه و اگر قبل از آن باد  همان جااز 

 نمايه.فرض اول در غير حيض آن است که اتمام کنه و ا اد  

عاعع]202[ آورد تا آنکاه   به جا شخصي که با  ذر وااف را قبع کرد ، نتاانست اگر  

کننه و وااف دهناه و اگار ممکان نيسات     وقت تنگ شه، اگر ممکن است، او را حمل 

3براي او بگيرنه. 2نايب
 

عاعع]201[ اگر مشغال وااف است و وقت نماز واجاب تناگ شااد واجاب اسات        

 هماان جاا  رهاا کارد از    5، پس اگر بعاه از چهاار دور  4ز بخاانهوااف را رها کنه و نما
                                                           

بهوده   4و  2/3پا اگر به نصف نرسيده اعاده کند و اگر در فاصهله بهين    آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي. 1

 احتياط به اتمام و اعاده طوا  است.

اگر از نصف تجاوز نکرده عذر پيدا شد طوا  را اعاده کند و اگر از نصف گذشهته و دور چههارم    آية اهلل فاضل: 

 را تمام نکرده است، احتياط آ  است که طوا  را تمام کند و اعاده نمايد و يا از نو يک طوا  کامل انجام دهد.

انجهام  عنهه   منهوب   يا به عنوا  تکليهف فعلهي   و نايب يک طوا  کامل به نيت اعم از اعاده و اتمام و آية اهلل سبحاني:. 5

 د.عنه هم در هر کجا هست اگر امکا  دارد نماز طوا  را خودش نيز بخوان  منوب دهد و نماز آ  را بخواند و احتياطاً

اگر قبل از تمام کرد  شوط چهارم عاجز شود و نتوانند او را طوا  دهند بايد نايب بگيرد  آية اهلل سيستاني:

که طوا  را از اول به نيابت او انجام دهد و اگر بعد از تمام کرد  شوط چهارم باشهد، نايهب در مقهدار باقيمانهده     

 کند.  نيابت مي

طوا  حکم نماز را دارد و تبعهيض  » :ه شود کهو چو  بعيد نيست گفت :آية اهلل گلپايگاني ،آية اهلل صافي 

 .نايب همه طوا  را انجام دهد« در اشواط آ  در نيابت محتاج به دليل است

 در مورد نيابت در مسئله قبل گذشت. آيات عظامنظر ساير  

 بايد خودش نايب بگيرد. اي: آية اهلل خامنه. 3

نماز واجب قتع کند، در صورتي که پها از انجهام نيمهي از    اگر طوا  واجب را براي اقامه  اي: آية اهلل خامنه. 4

کند، و اگر پي  از اتمام نصف طهوا    طوا  چنين کند، پا از نماز ادامه آ  را انجام داده و هفت دور کامل مي

چنين کند، در صورتي که فاصله زيادي ايجاد شود، احوط آ  است که طوا  را از ابتهدا انجهام دههد، ولهي اگهر      

رسهد، امها رعايهت     د حاصل نشده باشد، عدم وجوب رعايت احتياط در اين مهورد، بعيهد بهه نظهر نمهي     فاصله زيا

احتياط در هر حال پسنديده است. در اين مورد، تفاوتي ندارد که نماز جماعت باشد يا فرداي؛ و وقت نماز تنگ 

 شود.  و از اين مسئله حکم مسئله بعد نيز روشن مي باشد يا نباشد

 و پا از آ  بدو  تأخير، طوا  را اتمام نمايد، هرچند قبل از شوط چهارم باشد. نجاني:آية اهلل ز 

 بعد از نيمه طوا . آية اهلل سبحاني:. 2
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2ا اد  کنه. 1واّ وااف را تمام کنه، 
 

جايز است بلکه مستحب است قبع کنه وااف را براي رسايهن باه نمااز      عاعع]200[

بعاه   همان جاا جما ت يا رسيهن به وقت فضيلت نماز واجب، و از هر جا قبع کرد از 

قبال  مال کناه، و سازاوار     مسائله   دساتار  حتياط آن است که به، و ا3از نماز اتمام کنه

4اد.نيست اين احتياط ترک ش
 

اگر بعه از تمام شهن وااف و انصراف از آن شاک کناه کاه آياا واااف را        عاعع]200[

و  آورد  ياا ناه، ا تناا نکناه     به جا آورد  يا نه يا شک کنه کمتر به جا زيادتر از هفت دور

 و احتياط ترک نشاد. 5اارت دوم خالي از اشکال نيست واافش احيح است، لکن در

                                                           

 .اگر مواالت عرفيه به هم بخورد آية اهلل بهجت:. 1

اعاده الزم نيست، گرچه احتياط مستحب آ  است که طوا  را بعهد از طهوا  اول و نمهاز آ      آية اهلل تبريزى:. 5

 اعاده کند.

 بايد اتمام کند و احتياط مسهتحب آ  اسهت کهه طهوا  را بعهد از طهوا  اول و نمهاز آ          آية اهلل سيستاني: 

 اعاده کند.

هار شوط هم تمام نشده، احتياطاً طهوا  را  ولي اگر از نصف گذشته و چ آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 تمام کند و بعد اعاده کند.

 در هر دو صورت طوا  را کامل کند. آية اهلل مکارم: 

کمال شوط چهارم باشد احتيهاط  ا از قبل و بخورد هم به اگر و نخورد هم اگر مواالت عرفيه به آية اهلل بهجت:. 3

 .مراعات شود با اکمال آ  طوا  و اعاده آ .

 احتياط مستحب طوا  را بعد از طوا  اول و نماز آ  اعاده کند.بنا بر  آية اهلل تبريزى:. 4

رعايت اين احتياط واجب نيست و اگر در جماعت شرکت نکند، ولي صفو  جماعت، طهوا    آية اهلل زنجاني: 

 خواهد آمد. 646مسئله  ذيلرا قتع کند حکم آ  

نماز جماعت نتواند به طوا  خود ادامه دههد و ناچهار اسهت آ  را قتهع      اگر به خاطر اقامه آية اهلل سبحاني: 

کند، پا از پايا  يافتن نماز جماعت از هما  نقته و يا محاذي آ  در ههر شهوطي کهه باشهد، طهوا  خهود را       

 تکميل کند.

 اين احتياط واجب نيست. آية اهلل مکارم: 

يد که آيا طوافم هفت شوط يا کمتر يا بيشهتر بهوده، اعتنها    هرگاه بعد از فراز از طوا  شک نما آية اهلل بهجت: .2

  به شک ننمايد، مانند کسي که بعد از شروع به نماز طوا  چنين شکي بکند.



 مناسک حج                                  111

عاعع]200[ آورد  آن را ياا ناه، ماثاًل     باه جاا   اگر بعه از وااف شک کنه که ااحيح   

احتمال بههه که از وارف راسات واااف کارد  ياا محاهث بااد  ياا از داخال حجار           

 ، و واافش احيح است اگرچه باز در محل واااف 1وااف کرد  ا تنا نکنه 7اسما يل

باشه و از آنجا منصرف نشه  يا مشغال کارهاي ديگر نشه  باشه، در اارتي که هفات  

 زياد  و نقيصه. دور بادن معلام باشه بي

اگر در آخر دور که به حجرا ساد ختم شه شک کنه کاه هفات دور زد      عاعع]202[

2يا هشت دور يا زيادتر، ا تنا به شک نکنه و واافش احيح است.
 

بل از رسيهن به حجرا ساد و تمام شهن دور، شک کنه که آنچاه را  اگر ق  عاعع]202[

3فتم است يا هشتم واافش باول است.زنه دور ه دور مي
 

                                                                                                                                        

 در صورت دوم طوا  باطل است مگر اينکه بعد از دخهول در نمهاز طهوا      آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

 کند. شک بکند که به شک  اعتنا نمي

 نبايد به شک خود اعتنا کند، بلکه بنا را بر صحت بگذارد. اي: هلل خامنهآية ا 

 يک هيچاگر احتمال بدهد هنگام طوا  نسبت به رعايت عدد اشواط، التفات داشته است، در  آية اهلل زنجاني: 

 از دو صورت اعتنا به شک  نکند واالّ بايد طوا  را اعاده کند.

 به شک پا از فراز عمل اعتنا نکند. نوري:آية اهلل ، آية اهلل سبحاني 

ها يا در صحت آنها بعد از تمامي طوا  يا بعهد از تجهاوز از محهل شهک      اگر در عدد شوط آية اهلل سيستاني: 

 کند نبايد به شک اعتنا نمايد؛ مثالً پا از فوت مواالت يا بعد از وارد شد  در نمازل طوا  شک نمايد.

 احتياط واجب نيست. گلپايگاني:آية اهلل ، آية اهلل صافي 

اما اگر شک بعد از انصرا  و دخول در نمهاز   ،اين اشکال در صورت عدم انصرا  از طوا  است آية اهلل فاضل: 

طوا  باشد اعتنا نکند و طوا  او صحيح است بلکه ظاهراً به محض انصرا  هم، طوا  محکوم به صهحت اسهت   

 و الزم نيست اعتنا کند.

 حکم مسئله قبل را دارد. جاني:آية اهلل زن. 1

 گذشت. 655حکم شک بعد از تمام شد  طوا  در مسئله  آية اهلل زنجاني:. 5

 احوط بتال  طوا  است. آية اهلل بهجت:. 3

تمام  رجاظاهر اين است که طواف  باطل است و احتياطاً به قصد  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

  و اعاده طوا  نمايد.



 110   واجبات طواف

پااي   هرچاه اگر در آخر دور يا اثناي آن شک کنه ميان شاش و هفات و     عاعع]202[

1نقيصه در کار است، وااف او باول است.
 

عاعع]202[ اقال گاذارد و   بناا بار    دورهاا، اگر در وااف مستحب شک کنه در  اهد    

 واافش احيح است.

عاعع]202[ و احتيااط آن   2شخ  کثير الشک در  هد دورها ا تنا باه شاکش نکناه     

 است که کسي را وادار کنه که  هد را حفظ کنه.

                                                                                                                                        

  ت شهرعي پيهدا   حجه ولي اگر اطمينا  دارد تا پي  از پايا  طوا ، نسبت به تعداد اشهواط،   اهلل زنجاني:آية

تواند طوا  را در حال شهک ادامهه دههد و اگهر      پرسد ه مي  شمرد مي کند ه مثالً از رفيقي که اشواط او را مي  مي

 ت شرعي پيدا کرد طواف  صحيح است، واالّ باطل است.حج

 لکن احوط اتيا  نماز طوا  و اعاده طوا  و نماز است. آية اهلل گلپايگاني: ،آية اهلل صافي 

 آ  دور را تمام کند و طواف  صحيح است. آية اهلل مکارم:، آية اهلل فاضل 

 از احهوط  و است احوط لهالجم  بتال  طوا  او و لزوم استينا  خالي از قوت نيست با آنکه في آية اهلل بهجت:. 1

 .نمايد طوا  اعاده آ  از بعد و اتمام و بگذارد اقلّ بر بنا آ 

 مسئله قبل مراجعه شود. ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 

آورد و يهک بهار ديگهر     بهه جها   بايد آ  شوط را تکميل و نماز طوا  را، 4و  6در شک بين  آية اهلل سبحاني: 

مقهداري بهين طهوا  قبهل و بعهد       البته در تمام موارد اعاده طوا  بهتر اسهت  ؛اعاده کند طوا  و نماز را مجدداً

 فاصله بيندازد.
باشد، طواف  باطل است. و اگهر شهک در پايها  شهوط      4و  6اگر شک در نقيصه در غير  آية اهلل سيستاني:

ذاشهت و از روي  گ 6بنها بهر    احتياط واجب طوا  را اعاده کند ولي اگهر در ايهن صهورت   بنا بر  باشد، 4و  6بين 

جهل به مسئله طوا  را تمام کرد و متوجه مسئله نشد تا وقت اعاده گذشت طواف  صحيح اسهت و اگهر شهک    

 طواف  باطل است. 3و  6و يا شک بين  3و  4و  6در زياده و نقصا  باشد؛ مثل اينکه شک کند بين 

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم: 

 .در طوا  تا به حد وسواس نرسد بايد به شک  اعتنا کند کثير الشک آية اهلل خويي:. 5

توانهد بهه    کنهد؛ البتهه مهي    کند و سپا دوباره اعاده مي اقل، گذاشته طوا  را تمام ميبنا بر  آية اهلل زنجاني: 

شمارش ديگري اکتفا کند هرچند از گفته او اطمينا  پيدا نکند، و همچنين اگر کثرت شهک بهه حهد وسهواس     

 نکند.برسد اعتنا 

گذارد که موجب بتال  طوا  او باشد اما در رمهي بايهد آنقهدر     بنابراين بنا را به طرفي نمي آية اهلل سبحاني: 

 پرتاب کند که يقين نمايد.

 و بنا را بر آنچه به نفع اوست بگذارد. آية اهلل مکارم: 
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 و حکم شک را دارد. 1گمان در  هد دورها ا تبار نهارد  عاع]202[

عاعع]201[  باه جاا   اگر مشغال سعي بين افا و مرو  شه و يادش آماه کاه واااف     

2نياورد ، بايه رها کنه و وااف کنه و پس از آن سعي را ا اد  کنه.
 

عاعع]200[ آورد ، باياه   باه جاا   اگر در حال سعي يادش آماه کاه واااف را نااق       

 به جا که ناق  کرد  تکميل کنه و برگردد تتمه سعي را همان جابرگردد و وااف را از 

 ليکن احتياط آن است که اگر کمتر از چهاار دور  آورد و وااف و سعيش احيح است.

و همچنين اگر سعي را کمتر از چهار باار   3آورد  وااف را تمام کنه و ا اد  نمايه به جا

 انجام داد  تمام کنه و ا اد  کنه.

                                                           

 است.)يقين   در نماز ظنحکم آ  مانند حکم  آية اهلل بهجت:. 1

بايد هر کجاي سعي هست آ  را رها کند و برگردد و طهوا  و نمهاز آ  را بهه جهاي آورد و      سبحاني:آية اهلل . 5

 سپا احتياطاً سعي را اتمام و اعاده کند. 

 ؛ مراجعه شود.شدمفصالً ذکر  643و  643در مسئله قتع طوا  سهواً در ذيل مسئله  ، کهآيات عظام نظربه . 3
 احتياط در اتمام و سپا اعاده سعي است. آية اهلل بهجت:

اين احتياط در اتمام و اعاده طوا  ترک نشود و همچنين است نسبت بهه سهعي. ولهي اگهر      آية اهلل تبريزى: 

 سعي فراموش شده يک شوط باشد، اعاده الزم نيست و اتمام کافي است.

تر از چهار شوط باشد، طوا  را تکميل و اگر مقدار باقيمانده از طوا ، بي  از يک شوط و کم آية اهلل خويي:

 بهتر است اعاده هم نمايد و اگر بي  از آ  بود، به احتياط واجب طوا  را پا از اتمام اعاده نمايد.

 هايي که انجام داده نصهف يها بيشهتر از    هرگاه تعداد شوط :گونه است و طريقه تکميل بدين آية اهلل سبحاني: 

گردد و احتياطهاً   يکند و پا از خواند  نماز براي تکميل سعي بر م تکميل مياين صورت طوا  را  آ  باشد در

هاي طوافي که انجام داده کمتهر از نصهف باشهد در ايهن      سعي را تکميل و سپا از سر بگيرد و اگر تعداد شوط

 کند.خواند و سعي را احتياطاً اتمام و اعاده ميگيرد و نماز مي صورت طوا  را از سر مي

 مانهده  بهاقي اگر قبل از فوت مواالت متذکر شود يا بعد از آ  باشد ولي سه شوط يا کمتر   سيستاني:آية اهلل 

باشد اتمام طوا  کافي است ولي اگر بي  از آ  باشد به احتياط واجهب طهوا  را پها از اتمهام اعهاده کنهد و       

 نسبت به سعي اتمام کافي است گرچه احتياط مستحب اعاده آ  است پا از اتمام.

، را ناقص انجام دادهاگر قبل از شوط چهارم سعي يادش بيايد که طوا   آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

و سهپا سهعي    بايست طوا  را از اول اعاده نمايد طوا  او بي  از نصف کمبود دارد، مي اگرسعي را رها کند و 

بهه نحهوي کهه در     طهوا   کمالرا قتع کند و بعد از اانجام دهد و اگر بعد از اتمام شوط چهارم بوده، آ   از نو را

 نمايد. تکميل، سعي را مسائل طوا  ذکر شده

 اين احتياط ترک نشود. آية اهلل مکارم:، آية اهلل فاضل 
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عاعع]200[ آورد وااافش باوال    باه جاا   وضا يا غفلتًا يا جهاًل وااف را بي اگر سهاًا  

 آورد. به جا وار اگر با حال جنابت يا حيض و نفاآ است و همين

عاعع]200[ اگر کسي مريض يا وفلي را حمل کنه و وااف دهه و خادش نيز قصاه    

1وااف کنه وااف هر دو احيح است.
 

عاعع]202[ دن و شعر خااناهن اشاکال ناهارد    کردن و خنه  نما در حال وااف تکلم  

لکن کراهت دارد و مستحب است در حال وااف مشغال د اا و ذکار خاها و تاالوت     

 قرآن باشه.

عاعع]202[ کننه  وارف جلا باشاه بلکه  واجاب نيسات در حال وااف روي وااف  

 قااب   جايز است به يميان و يسار نگاا  کناه و افحه ااارت را برگرداناه بلکه باه 

 هماان جاا  و برگاردد از  3تاانه واااف را رها کناه و خانه را ببااسه و مي 2کناهنگاا  

 اتماام کناه.

عاعع]202[ جايز است در بين وااف براي رفع خستگي و استراحت بنشاينه ياا دراز     

هام   اتمام کنه، ولي نبايه آنقهر وال دهه که ماا ت  رفيه باه  همان جابکشه و بعه از 

4احتياط آن است که اتمام کنه و ا اد  نمايه. ،نشستقهر بخارد و اگر آن
 

                                                           

 و الزم نيست در حال طوا ، شانه چد آنها به طر  کعبه باشد. آية اهلل زنجاني:. 1

  و استالم حجر و يها رکهن يمهاني بهه احتيهاط واجهب در حهال        بوسيد  کعبه و يا لما آ آية اهلل سبحاني:. 5

و اگر بخشي از شوط را با همين حال انجام دهد به احتياط واجهب اعهاده کنهد و اگهر      حرکت و چرخيد  نباشد

محل جبرا  گذشته است، طوا  را پا از اتمام و خواند  نماز اعاده کند و اگر اعمال مترتبه را انجهام داده، دو  

کارها و بعد ادامه از محلي که قتع کرده اشهکالي نهدارد مشهروط     ولي قتع طوا  و انجام اين جام دهد،مرتبه ان

 بر اينکه بين اشواط مواالت و وحدت عرفي آ  به هم نخورد.

 احتياط واجب آ  است که به حدي رو نگرداند که بتواند مقداري از پشت سر را نگاه کند. آية اهلل سيستاني:

 تواند در حال بوسيد  خانه کعبه طوا  نمايد.  بلکه مي نجاني:آية اهلل ز. 3

گذشهت، و بها فهرض     616و  612کند حکم آ  در مسهئله   اگر در موردي است که عذر صدق نمي آية اهلل بهجت:. 4

 ههم  بهه  اگهر  و ندارد مانعي نخورد هم تحقق عذر از ادامه، قبل از اکمال شوط چهارم، در حدي که مواالت عرفيه به

 رد. ز شوط چهارم متلقاً مانعي نداکمال آ  طوا  و اعاده آ ، و بعد اا به شود مراعات احتياط بخورد
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 مسائل متفرقه طواف
 مسائل متفرقه وااف

عاعع]202[ در وااف در مقابل حجر اسما يل بايه واري حرکت کنه که وااف بيت   

نحا متعارف باشه و مخفي نمانه که حجار اساما يل از بيات نيسات      اادق باشه و به

 .بايه در خار  آن وااف کرد هرچنه

در اارت امکان ولا در وقات خلاات باياه واااف در حاه باين مقاام          عاعع]202[

و دورتار از آن حاه،    ابراهيم و خانه که مسافت بيست و شش ذراع و نايم اسات باشاه   

و در اارت  هم امکان ولا در وقات خلاات، واااف در خاار  حاه       کنه کفايت نمي

1فاألقرب. مزبار مانع نهارد با مرا ات األقرب
 

؛ هرگا  در وااف خانه خها، مثاًل در چنه قهم از وااف اشکالي پيش آماه   عاعع]202[

، هماان چناه قاهم را باياه از سار بگيارد و اگاار از       اختياار بردناه   مثال اينکاه او را باي   

2به قصه وااف شروع کنه، اشکال دارد. حجرا ساد
 

                                                                                                                                        

 :در اين صورت طواف  باطل است، و الزم است از نو شروع کند. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني 

 بگيرد.طوا  را دوباره از سررها کرده و کلي  به طورتواند آ  طوا  را  کما اينکه مي اي: آية اهلل خامنه 

بايد طوا  را از سر بگيرد البته اگر خستگي شديد بوده و براي رفهع خسهتگي نيهاز بهه ايهن       آية اهلل زنجاني:

 کند. مقدار استراحت داشته اتمام طوا  کفايت مي

م و نمهاز و سهپا   اگر قبل از نيمه طوا  بوده اعاده کند و اگر بعد از نيمه طوا  بوده، اتما آية اهلل سبحاني: 

 آ  را اعاده کند. احتياطاً طوا  و نماز

 تواند آ  را رها کند و از نو يک طوا  کامل انجام دهد. و مي آية اهلل فاضل: 

 احتياط به اتمام الزم نيست. آية اهلل مکارم:

 گذشت. 235ذيل مسئله در  آيات عظام نظر. 1

طواف  را ادامه دهد بايد اين کار را بکنهد وگرنهه بهدو  نيهت      جاهما  اگر بتواند برگردد و از  آية اهلل بهجت:. 5

 به طوا  ادامه دهد.  هما  جازند تا به محلّي که بدو  اختيار برده شده برسد تا از  دور مي

شود  برد  جمعيت موجب بتال  نمي مجردکه سابقاً گفته شد،  ولي چنا  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 رايط موجود باشد.مادامي که ساير ش

گرفتنل شَهوط محهل اشهکال اسهت      يرد اشکال ندارد، ولي جواز از سربگ اگر طوا  را از سر اي: آية اهلل خامنه 

  گرچه ضرري براي صحت طوا  ندارد.
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و باياه   1سات ا اختيار او را ببرناه، ا ااد  آن مقاهار  زم    اگر در وااف بي  عاعع]221[

وااف را احيح انجام دهه و خادش به اختيار وااف کنه و چنانچه ممکن نيست باياه  

اختيار شهن ايان نيسات    ولي بايه دانست که مناار از بي 2در وقت خلات وااف نمايه

هاا را باه اختياار خااد      که در اثر فشار جمعيت تنهتر برود بلکه در اين اارت اگر قهم

 واافش احيح است. دارد ضرر نهارد و برمي

عاعع]220[ خاناه شااد و    اگر در حال وااف در اثر فشار و ازدحام جمعيت پشت به  

قسمتي از وااف به اين اارت انجام گيرد يا در اثر فشار جمعيت، شخ  را مقاهاري  

و  3ا ااد  شااد   ،جلا ببرنه بايه مقهاري از وااف که پشت به خانه يا بهون اختيار بااد  

                                                                                                                                        

 :و نبايهد طهوا  را    ، قدم برداشت بايد هما  چند قدم را از سر بگيردارادهي که بدو  به طور آية اهلل زنجاني

 است. کرده از سر بگيرد، هرچند اگر طوا  را از سر بگيرد طواف  صحيحقتع 

لکهن در  آمهده اسهت،    664و  623ال ؤو سه  234، 232نحهوه تصهحيح طهوا  در مسهائل      آية اهلل سبحاني: 

زنهد   انسا  را ناخواسته به جلو ببرند اين کار ضرري به طوا  نمي خصوص اين مسئله اگر در موقع ازدحام احياناً

 به جها  دهم که طوا  کنم و آنچه که بر اثر فشار ط بر اينکه نيت کند که خود را در ميا  جمعيت قرار ميمشرو

آورم جزء طوا  باشد و اگر بخواهد احتياط کند چو  بازگشت به عقب مشکل است بقيه شوط را بدو  نيت  مي

 طوا  خود ادامه دهد.به  هما  جااند و از  برود تا به محلي برسد که او را بدو  اختيار برده

تواند بدو  قصد طوا  تا حجراالسود  اگر نتواند برگردد و جبرا  کند مي آية اهلل فاضل:، آية اهلل سيستاني 

 بگيرد. برود و آ  دور را از سر

 هرگاه با توجه به اين امر و با اختيار خود وارد طوا  شود و او را ببرند، ضرري ندارد. آية اهلل مکارم: 

 مانند مسئله سابق است. عظام تبريزي، سبحاني، مکارم: آيات. 1

 مراجعه شود. 235مسئله  ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه

و اگر وقت خلوت پيدا نکند و اعاده نيز مستلزم عسر و حرج باشد به همين مقدار اکتفا کنهد، و   آية اهلل فاضل:. 5

 طوا  در اين فرض صحيح است.

  مراجعه شود. 235سئله م ذيل اي: آية اهلل خامنه. 3

در مورد فشار جمعيت مثل مسئله سابق است و اگر در مقدار خيلي کمي از طوا ، پشت به  آية اهلل زنجاني:

 خانه شود مانعي ندارد.

در مورد فشار جمعيت مثل مسئله سابق است، اما اگر پشت به خانه شود  آية اهلل مکارم:، آية اهلل سبحاني

 ه کند.بايد آ  مقدار را اعاد
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جاايي کاه باياه از آنجاا      گردد با جمعيت بهون قصه وااف برود تا باه تاانه بر اگر نمي

1وااف را ا اد  کنه برسه و از آنجا تهارک نمايه.
 

عاعع]220[ اگر حاجي در حال وااف، پال خمس نهاد  همرا  داشته باشاه وااافش     

2کنه. اشکال پيها نمي
 

عاعع]220[ اگر کسي پس از انجام ا مال حج تمتع فهميه که در وااف  مر  يا حاج    

، حج او ااحيح اسات و   3چنه شاط از هفت شاط را از داخل حجر اسما يل دور زد 

4کنه. بايه وااف را ا اد 
 

                                                           

تواند بدو  قصد طوا  تا حجراالسود بهرود و آ  شهوط را اعهاده     گونه که گذشت مي هما  آية اهلل سيستاني:. 1

 تواند بدو  قصد طوا  برود تا جايي که طواف  نادرست بوده است و از آنجا اعاده نمايد. کند و نمي

 حجراألسود برود و آ  شوط را اعاده کند.تواند بدو  قصد طوا  تا  گونه که گذشت مي هما  آية اهلل فاضل: 

 هما  حکم محمول غصبي در نماز را دارد. آية اهلل بهجت:. 5

چنانچه ذمه خود را بدهکار اهل خما نداند همراه داشتن و برد  مال غير مخما تصر   آية اهلل سبحاني: 

 ا مشغول اهل خما بداند.کند مگر اينکه ذمه خود ر شود و طوا  را دچار مشکل ميدر مال غير مخما مي

 در صورتي که طوا  موجب حرکت اضافي نشود. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 کند. طواف  اشکال پيدا مي آية اهلل نوري: 

  در صورت سهو و بتال  اصل طوا . آية اهلل بهجت:. 3

 آورده به جا اگر در عمره بوده حج او بدل به افراد شده، بايد عمره مفرده آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 . دارد صوريمسئله  باشد حج طوا  در اگر و دهد انجام را تمتع حج نيز بعد سال در و

 يعني از روي سهو. آية اهلل مکارم: 

کرده بها فهرض انقضهاي     چو  از روي جهل به حکم، طوا  صحيح را ترک آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 4

 وقت، حج  باطل است.

 حج او صحيح است و بايد طوا  و نماز آ  را اعاده کند. اي: آية اهلل خامنه 

 بايد آ  چند شوط و نماز طوا  را اعاده کند. آية اهلل زنجاني: 

خهي از  سهيزدهم معلهوم شهود کهه بر     اگر پا از اعمال حج تمتع مثالً روزهاي دوازدههم و  آية اهلل سبحاني:

هاي طوا  عمره تمتع را از داخل حجر انجام داده است اگر اين کار سههواً و از روي غفلهت انجهام گرفتهه،      شوط

عمداً به خاطر مسامحه يا جههل بهه    و اگربايد طوا  خود را به ضميمه نماز اعاده کند وحج او نيز صحيح است؛ 

 شود،  حج او به حج افراد تبديل ميحکم شرعي اين کار انجام گرفته باشد، عمره تمتع او باطل و 
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زني که در غير ايام  ادت لک ديه  و به ا تقاد پاکي، وااف و نماز را   عاع]222[

، اگر يقين کنه که بعه از دياهن  1ديه ، با شرايط حيضانجام داد  و شب بعه خان 

لک، خان در باون فر  باد  و قبع نشه ، حيض بااد  اسات و واااف و نماازش     
                                                                                                                                        

 آورد و در سال بعهد حهج واجهب را بهه عنهوا  حهج        به جا از اين جهت بايد براي تکميل حج افراد، عمره مفرده

عمد به معني مسامحه در انجام تکليف، فتوا و در صهورت جههل بهه    تمتع اعاده کند ]البته اين حکم در صورت 

هاي طوا  حج را داخل حجهر   پا از حج تمتع متوجه شد که بعضي از شوطو اگر حکم شرعي، احتياط است[ 

حجه وقت دارد که خود و يا در صورتي که خودش در مکه نيسهت، نهايب  آ  را جبهرا      رفته است، تا آخر ذي

وا  نساء بوده، زما  تدارک آ  در طول سال وجود دارد و اگر آنچه را که داخل حجهر رفتهه،   کند ولي اگر در ط

بستر شده باشد، اشکال نهدارد و فقهط اتمهام طهوا  بهه       بعد از سه شوط و نيم طوا  باشد اگر با همسر خود هم

زما  اطهالع، از امهوري   گرد  اوست و اگر قبل از نصف طوا  باشد، هنوز همسر بر او حالل نشده است و بايد از 

 که در مورد همسر بر او حرام است، بپرهيزد.

اگر سهواً باشد و در سه شوط يا کمتر چنين شده باشد بايد هما  سه شوط را انجام دهد  آية اهلل سيستاني: 

تهذکر  حجه م نيز اعاده کند و در اين صورت اگر طوا  حج باشد و در ماه ذي و اگر بيشتر باشد احتياطاً طوا  را

حجه باشد يا مربوط به طوا  عمره باشد، اعاده  شود، اعمال مترتبه را نيز احتياطاً اعاده کند و اگر بعد از ماه ذي

حجهه متوجهه شهود بايهد طهوا  و اعمهال        بقيه اعمال الزم نيست و اگر جهالً و در طوا  حج باشد و در ماه ذي

شود يا مربوط به طوا  عمره باشد حجه  باطهل اسهت و     حجه متوجه مترتبه را انجام دهد و اگر بعد از ماه ذي

 احتياطاً بايد يک شتر قرباني کند.

احتياط آ  چند شوط را اعاده کند و نماز را نيز اعاده کنهد و پها از آ  اصهل طهوا  و     بنا بر  آية اهلل فاضل: 

 نماز را اعاده کند.

 اعاده نمايد.  را نماز طواتکميل کند و بعد بايد آ  طوا  را  آية اهلل مکارم: 

اگر ثابت شود که بعد از قتع شد  لک در باطن، طوا  و نماز را انجام داده، طوا  و نمهازش   آية اهلل زنجاني:. 1

اين لهک، دو روز يها    :صحيح است، و اگر ثابت نشده باشد در دو صورت بايد طوا  و نماز را اعاده کند، اول آنکه

عادت عدديه وقتيه داشته و به جهت تکميل  :م به حيض است، دوم آنکهکمتر قبل از ايام عادت باشد که محکو

دهد در باطن خو  باشد حيض قهرار دههد    بايست لک ديده شده و ما بعد آ  را تا زماني که احتمال مي عدد مي

مثالً کسي که عادت او هفت روزه است چنانچه سه روز قبل از عادت، لک ببيند و احتمال بدههد کهه ايهن لهک     

روز ادامه داشته ه ولو در باطن ه و بعد پاک شود و در ايام عادت ش  روز و نهيم خهو  ببينهد نصهف روز       نصف 

اول نيز محکوم به حيض است، پا اگر در آ  وقت طوا  و نماز انجام دههد، محکهوم بهه بتهال  اسهت و بايهد       

 اعاده شود و در غير اين دو صورت طوا  و نماز خوانده شده، صحيح است.
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و اگر شک دارد يا يقين کنه که خان قبع شه ، حيض نباد  است و  1احيح نيست

ا مالش احيح است و در اارت اول حج او احيح است و بايه وااف و نماز را 

و اگر در  مر  باد  در اارت ضيا وقت احتياوًا بعه از حج، يک  مر   2ا اد  کنه

 3آورد. به جا مفرد  نيز

 استفتائات وااف الستفتائات طواف

باراي   ساله غير مختان، که به تشخي  شاراي پزشکي ختناه  17جاان  سعاعع]222[

 او خبر دارد، مستبيع شه  و فعاًل در مهينه است، آيا تکليف او نسبت به حج چيست؟

ـ  براي واااف و بعاه از    4بايه محرم شاد و خادش وااف کنه و نايب هم بگيرد ج 
                                                           

اگر لک داراي صفات حيض بوده، در اين صورت حکم کسي را دارد که قبل  آية اهلل خويي:، اهلل تبريزىآية . 1

 از طوا  حائض شده و چنانچه به وظيفه خود عمل نکرد تا زما  تدارک گذشت، حج  باطل است.

به  مبدلو بايد اعاده نمايد و اگر در عمره بوده و وقت اعاده ندارد حج او  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 شود. افراد مي

بايهد طهوا  و نمهاز و سهعي و تقصهير را       ، بعد از غسلاگر قبل از رفتن به عرفات پاک شد آية اهلل سبحاني: . 5

 و پا از حج يهک عمهره مفهرده    شودحج او به حج افراد تبديل مي تا رفتن به عرفات پاک نشداعاده کند و اگر 

 آورد. به جا

 و سعي را نيز احتياطاً اعاده کند. آية اهلل فاضل:

از طوا  حج  اگر در عمره تمتع بوده، بايد طوا  عمره و نماز آ  را قبل آية اهلل سيستاني:، آية اهلل تبريزى. 3

 قضا نمايد.

نيهازي بهه عمهره    عمره تمتع وي صحيح اسهت و   اگر در حين احرام عمره تمتع پاک بوده اي: آية اهلل خامنه 

 باشد و انجام طوا  و نماز آ  کافي است.   مفرده نمي

آورد و اگر  به جا شود و اگر واجب بوده بايد بعد از آ  عمره مفرده به افراد مي مبدلتمتع  حج آية اهلل فاضل:

 مستحب بوده بعد از آ  عمره مفرده واجب نيست

اگر بتواند ختنه کند ولو با  سيستاني، صافي، گلپايگاني:زنجاني، زي، خويي، آيات عظام بهجت، تبري. 4

تأخير حج تا سال آينده، بايد اين کار را بکند، پا اگر اصالً متمکن از ختنه نباشد؛ يعني براي  ضرر و مشهقت  

ا  نمهوده و  آورد ليکن احتياط اين است که در عمره و حج شخصهاً طهو   به جا دارد الزم است حج را هما  سال

  آورد. به جا براي طوا ، نايب نيز بگيرد، ولي خودش نماز طوا  را
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بش نيز، خادش نماز ديگر بخااناه،  وااف، خادش يک نماز بخاانه و بعه از وااف ناي

 کنه. و در اارتي که دو وااف با هم انجام شاد خادش يک نماز بخاانه کفايت مي

عاعع]222[ اگر در اثناي وااف نماز جما ت برقرار شه و شخ  از اداماه واااف    س

 معذور شه تکليف چيست، و اگر در اثناي سعي باشه وظيفه چيست؟

اگر بعه از شاط چهارم وااف يا سعي قبع شه ، از همان جايي که قباع شاه    ع1ـ ج

                                                                                                                                        

 :احتياط مستحب براي طوا  و نماز آ  نايب هم بگيرد.بنا بر  آية اهلل سبحاني 

 گرفتن نايب الزم نيست. آية اهلل مکارم:

کمهال  ا از قبهل  و بخهورد  ههم  اگر بهه کالي ندارد و اش نخورد هم در طوا  اگر مواالت عرفيه به آية اهلل بهجت:. 1

شوط چهارم باشد احتياط مراعات شود با اکمال آ  طوا  و اعاده آ ، ولي در سعي چو  مواالت معتبهر نيسهت   

 با فرض عذر که مورد سؤال است مانعي ندارد.

 651حکم قتع طوا ، در صورتي که در اثناي طوا  نماز جماعهت اقامهه شهود، در مسهئله      آية اهلل تبريزى:

 گذشت، و اما نسبت به سعي، احوط در هر دو صورت اتمام و اعاده است.

 مراجعه شود. 654مسئله  ذيلدر رابته با طوا  به  اي: آية اهلل خامنه

 اگر مواالت فوت شود طوا  باطل است و اعاده الزم است. آية اهلل خويي:

از شهوط  قبهل  کنهد، هرچنهد    تکميهل مهي  اگر در نماز جماعت شرکت کند طوا  يا سعي را  آية اهلل زنجاني:

چهارم باشد، و اگر شرکت نکند ولي تشکيل صفو  جماعت، مانع ادامه طوا  او شود اگر بعهد از شهوط چههارم    

کنهد، و   کند، مگر بي  از نايب گرفتن افراد بيمار فاصله شود که طوا  را اعاده مهي  بوده طوا  قبلي را اتمام مي

کند مگر فقط به مقدار استراحت افراد ضعيف، فاصهله   ده است طوا  را اعاده مياگر قبل از نيمه شوط چهارم بو

کنهد. و   شود که بايد آ  را تکميل کند و در بين سه و نيم و چهار شوط، طوا  قبلي را اتمام و سپا اعاده مهي 

 دد.اين تفصيل حکم تمام مواردي است که به جهت موانع خارجي مانند نظافت مسجد، طوا  واجب قتع گر

پا از پايا  يافتن نماز جماعت از هما  نقته که قتع کرده يا محاذي آ  در هر شهوطي کهه    آية اهلل سبحاني:

باشد طوا  و يا سعي خود را تکميل کند و اين در صورتي است که با جماعت همراهي کرده و نماز بخوانهد در غيهر   

عي و بعهد از آ  اتمهام طهوا  و    اين صورت اگر مواالت به هم بخورد اگر قبل از تجاوز از نصف باشد اعاده طوا  و س

 .يا سعي نمايد و احوط در تمام صور اتمام طوا  و نماز و اعاده آ  و همچنين اتمام سعي و اعاده آ  است

که قتع شده اسهت ادامهه دههد     هما  جااگر در نماز جماعت شرکت کند پا از نماز از  آية اهلل سيستاني:

اتمام و اعاده است و اگر شرکت نکند، پا اگر قبل از پايها    چه در طوا  باشد چه در سعي و احتياط مستحب

که قتع شده است ادامه دهد و اگر مواالت فهوت   هما  جاشوط چهارم باشد و فوت مواالت عرفي نشده باشد از 

است از سر بگيرد و اگر بعد از پايا  شوط چهارم باشد در هر حال اتمهام آ  کهافي اسهت و در سهعي اگهر       شده

  بين برود به احتياط واجب، بايد سعي را تمام و اعاده کند. مواالت از
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و فصل وايل شاه ،   1وااف يا سعي را تمام کنه، و اگر قبل از شاط چهارم وااف باد 

وااف را از سر بگيرد، هرچنه احتياط آن است که واااف را اتماام و پاس از خااناهن     

نياز احتيااط در    ري بخاانه و در ساعي نماز آن، وااف را ا اد  کنه و نماز وااف ديگ

 اتمام و ا اد  است.

عاعع]222[ اگر کسي بعه از تقصير در  مر  تمتع متاجه شاد که وضاي او باول بااد    س

 يا وضا نهاشته و با اين حال وااف کرد  و نماز وااف خاانه  است، وظيفه او چيست؟

2و  مر  او احيح است. وااف و نماز را ا اد  کنه ج ـ
 

                                                                                                                                        

 :تواند طوا  يا سعي را از سر بگيرد و صحيح است، اما اگهر بخواههد احتيهاط     در تمام صور مي آية اهلل فاضل

کند پا اگر طوا  قبل از سه دور و نيم قتع شده و فصل طويل شده، طوا  را از سهر بگيهرد، امها اگهر بعهد از      

و قبل از تمام شد  دور چهارم بوده و فاصله هم شده طوا  را تمام کند و نماز آ  را بخواند و بعد طهوا    نصف

قتع شده تمام کند. ولي اگر قبل از دور چهارم قتع شهده و   و نماز را اعاده کند و سعي را اگر بعد از دور چهارم

 احتياط الزم اعاده کند.بنا بر  فاصله هم زياد شده

 و صحيح است. دهد ادامه شده قتع که هما  جابعد از نماز جماعت، طوا  يا سعي را از  مکارم: آية اهلل

طوا  را از سر بگيرد و در سعي نيز اگر بعد مرتبه چهارم اسهت، بعهد از قتهع کهرد  سهعي و خوانهد         آية اهلل نوري:. 1

 نماز، از هما  جا که قتع کرده بود سعي را به آخر برساند و اگر قبل از مرتبه چهارم است سعي را از سر بگيرد.

.  که شهوط اول تمهام نشهده باشهد، کهه در      در سعي مواالت معتبر نيست، مگر آن :اند فرموده 334]در جواب سؤال

 صورت فوات مواالت، احتياطاً از سر بگيرد[.

تا تقصير نکرده  احتياط، بعد از آ  سعي و تقصير را نيز اعاده کند وبنا بر  و :آية اهلل تبريزى، آية اهلل بهجت .5

 احکام مُحرم را مراعات کند.

 .]ه بتال  از جهت جهل به حکم نبوده، تقصير قبلي کفاره نداردو در صورتي ک :فرمايد اضافه مي آية اهلل بهجت و[ 

بايد لباس دوخته را بيرو  بياورد و سعي و تقصير را نيز اعاده کند و در فهرض گذشهت زمها      آية اهلل خويي: 

 تدارک، حج  باطل است.

در مفروض سؤال )که بعد از تقصير و قبل از شهروع اعمهال حهج     آيات عظام زنجاني، صافي، گلپايگاني: 

 فهميده  بايد پا از وضو طوا  و نماز و سعي و تقصير را اعاده کند.

)طوا ، نماز طوا ، سعي و تقصير  را با لبهاس احهرام انجهام     بايد وضو بگيرد و تمام اعمال آية اهلل سبحاني: 

رود کهه وقهو  اختيهاري عرفهه را از دسهت       في نيست و بهيم آ  مهي  دهد و اگر زما  براي انجام عمره تمتع کا

فهراد يها تمتهع انجهام     اشود و اعمال حج را به عنوا  وظيفهه فعليهه اعهم از     يدهد بنابراين براي حج محرم م يم

 آورد  يم به جا دهد و بعد از اعمال روز عيد و يا بازگشت از منا، طوا  و نماز و سعي عمره تمتع را مي
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عاعع]222[ دهه کاه در   شخصي در حال وااف، کعبه را باسيه  است و احتمال مي س

آن حال چنه قهم را  هم رفته باشه، فعاًل وظيفه او چيست و البته اين شک بعه از  مل 

 او حادث شه  است؟ براي

1وااف او احيح است.عج ـ
 

اگر در اثناي وااف، شک در احت شاط سابا يا جزئي از شاوي کاه   سعاعع]222[

دانه که از مقابال   ؛ مثاًل نميمشغال است و محل آن گذشته است بکنه، چه حکمي دارد

 مباف خار  باد  است يا نه؟ حهِحْجر که  بار کرد  از 

ـ  خااسته است  مال ااحيح را انجاام دهاه؛ يعناي       دانسته و مي را ميمسئله  اگرعج 

2ااف احيح است.غافل نباد ، و
 

                                                                                                                                        

 آورد. همچنين است حال کسهي کهه    يم به جا ا بقيه اعمال حج را و پا از اعمال حج يک عمره مفردهو سپ

در اثناي حج فهميد وضوي طوا  عمره تمتع او باطل بوده است ولي در صورتي که از روي جهل يا عمد طهوا   

آورد و حج را در سال بعهد   به جا عمره را بدو  وضو انجام داده و وقت تدارک گذشته باشد بايد يک عمره تمتع

اعاده کند و اگر کسي بعد از حج فهميد که طوا  عمره تمتع او از روي سهو باطل بوده بايد خودش يها نهايب    

طوا  و نماز آ  و سعي را اعاده کند و عالوه بر نايب خودش هم نماز را هر کجا هسهت بخوانهد و اگهر در مکهه     

تکليف فعلي او انجام دهد و بهه احتيهاط مسهتحب     به عنوا ه هست خودش و اگر نيست نايب  يک عمره مفرد

 حج را سال بعد اعاده کند.

اگر قبل از گذشتن وقت يادش آمد بايد آ  را جبرا  کند و بعد از آ  سهعي و تقصهير را    آية اهلل سيستاني:

د از گذشتن وقهت تهدارک   نيز اعاده کند و تا اعمال را انجام نداده است از محرّمات احرام اجتناب نمايد و اگر بع

متوجه شود، در صورت سهو و نسيا ، اعاده طوا  کهافي اسهت و در صهورت جههل حجه  باطهل اسهت و بهه         

 احتياط واجب بايد يک شتر قرباني بدهد.  

 طوا  در حال بوسيد  کعبه صحيح است. آية اهلل زنجاني: .1

آورد  طوا  صحيح داشته به شک خهود اعتنها   بنا بر  اگر اين شخص آگاه به مسئله بوده و آية اهلل سبحاني: 

 است. 641نکند واالّ حکم او مانند مسئله 

 بر اتيا  طوا  صحيح داشته است. به حکم و بنا توجهدر صورتي که  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 .شک در صحت محل اعتنا نيست آية اهلل بهجت:. 5

و در غير اين صورت طوا  را تمام کند و نمهاز آ  را بخوانهد و پها از آ      آية اهلل فاضل:، آية اهلل تبريزى 

  احتياطاً طوا  و نماز آ  را اعاده نمايد.
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عاعع]221[ اگر وااف يا سعي يا نماز وااف در  مر ، به جهتي باول شه  باشاه و   س

شخ  بهون تاجه به آن، تقصير نماد  باشه و لباآ پاشيه  و بعاه متاجاه شاه  کاه     

  مل مزبار باول باد  است وظيفه او چيست و کفار  دارد يا نه؟

ـ  و  جبران کنه و ظاهر اين است که از احرام خاار  شاه   بايه  مل باول شه  را عج 

1کفار  نهارد.
 

عاعع]220[ کسي در شاط ششِم وااف، نجاستي در بهن ديه  و يقين کارد  کاه از    س

واااف را  مسائله   هاي قبل، اين نجاست در بهن او بااد  اسات، باهون تاجاه باه      شاط

کارد  اسات و  مار  را تماام     تکميل کرد  و بعهًا بهن را تبهير نماد  و وااف را ا اد  

 و احيح است يا خير؟کرد  است، آيا  مل ا

                                                                                                                                        

 گذارد متلقاً.  صحت ميبنا بر  با احتمال التفات، اي: آية اهلل خامنه 

 گذارد متلقاً. صحت ميبنا بر  با احتمال التفات، آية اهلل خويي: 

اگر صحيح بود  قتعه سابق بر قتعه مشهکوک، محهرز باشهد طهوا  او صهحيح اسهت، واالّ        آية اهلل زنجاني: 

دهد که در قتعه مشکوک، به رعايت شرايط طوا ، توجه داشته بايد احتياطاً طوا  را تمهام   چنانچه احتمال مي

 عاده کند.دهد بايد طوا  را ا کرده و پا از خواند  نماز، آ  را اعاده کند، و اگر چنين احتمالي نمي

 در هر صورت عمل صحيح است. )بنا را بر صحت بگذارد متلقاً . آية اهلل سيستاني: 

 گذشت. 644در ذيل مسئله  آيات عظامنظر  .1
آورد و تها   بهه جها   کلي باطل بوده بايد آ  عمل و اعمال بعهدي را  به طوراگر طوا  يا سعي  آية اهلل زنجاني:

شهود و   اش تبديل به حج افراد مهي  تقصير نکرده از محرمات احرام اجتناب کند، و اگر وقت جبرا  گذشته عمره

کنهد و   آورد و اگر برخي از اشواط طوا  يا سعي، باطل بوده، آ  را اتمهام مهي   به جا بايد پا از آ  عمره مفرده

سه صورت اعاده اعمال بعدي و اجتناب از محرمات احهرام، الزم   خواند و در اين اگر تنها نماز، باطل بوده نماز مي

 .ها پوشيد  لباس، کفاره ندارد نيست و در تمام صورت

با رعايت ترتيهب در اعمهال مترتبهه جبهرا      پوشيد  لباس احرام و بايد عمل باطل شده را  آية اهلل سبحاني: 

از منا قبل از اعمال حج با رعايت ترتيهب آنهها را    کند و تقصير نمايد و اگر محرم به احرام حج شده در بازگشت

 د ولي اعاده تقصير الزم نيست.ناعاده ک

اگر طوا  يا سعي باطل بوده است، بايد عمل را با رعايت ترتيهب جبهرا  کنهد و تقصهير      آية اهلل سيستاني:

اره ندارد و اگر فقهط  است کف نمايد و از تروک احرام قبل از آ  اجتناب کند و پوشيد  لباس چو  عمدي نبوده

 نماز طوا  باطل بوده است فقط آ  را انجام دهد و الزم نيست لباس احرام بپوشد.  

 در مورد بتال  طوا  و سعي از احرام خارج نشده است.  :آية اهلل گلپايگاني ،آية اهلل صافي 
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ـ   ا اد  کنه و بعاه   مانه  باقيمقهاري از وااف را که بعه از يقين به نجاست  بايهعج 

و ظاهر اين است که از احرام خار  شاه  و باا اتماام واااف و      1نماز وااف را بخاانه

 نماز وااف مذکار،  مل احيح است.

کسي در اثناي وااف آن را قبع کرد  و از اول شروع کرد  است، آيا واااف   سعاعع]220[

 او چيست؟ او احيح است يا خير و چنانچه ا مال مترتبه و تقصير را انجام داد  وظيفه

ـ  و بعه يک واااف   2آن را تمام کنه اگر بعه از دور چهارم باد  به احتياط واجبعج 
                                                           

اسهتينا   ا اعاده نمايد و احهوط  بايد طوا  را از موضع علم به نجاست تمام کند و بقيه اعمال ر آية اهلل بهجت:. 1

 طوا  بعد از اتمام آ  است.

 اگر طوا  را به نيت وظيفه فعليه اعاده کرده نياز به اتمام طوا  اول نيست. آية اهلل تبريزى:

هما  طوا  اعاده  ،اگر از طوا  قبل دست برداشته و لذا طوا  را از اول اعاده نموده است اي: آية اهلل خامنه 

 ت.شده صحيح اس

 عمل  صحيح است. آية اهلل مکارم: ،آية اهلل زنجاني

 عنهوا   بهه  و  اعهاده  و اتمام از اعم) هالذم في اگر طوا  دوم را به قصد ما آية اهلل فاضل:، آية اهلل سبحاني

 طهوا   نقهص  بايهد  احتياطهاً  صورت اين غير در و است صحيح باشد بوده ذمه  برائت به يقين براي علميه مقدمه

احتياط واجب سعي و تقصير را اعهاده کنهد و تها تقصهير     بنا بر  کميل و نماز آ  را خوانده، و پا از آ ت را قبلي

   نکرده احکام محرم را مراعات کند.

غير اين صهورت   اگر طوا  دوم را پا از فوت مواالت عرفي انجام داده صحيح است و در آية اهلل سيستاني: 

 احتياط واجب، اعمال عمره را اعاده کند.نا بر ب اگر جاهل قاصر بوده صحيح است وگرنه

 احتياط سعي و تقصير را هم اعاده نمايد. بنا بر  :آية اهلل گلپايگاني ،آية اهلل صافي 

 صحيح است. آية اهلل بهجت:. 5

 کند. اين احتياط واجب نيست بلکه هما  طوافي که از سرگرفته کفايت مي اي: آية اهلل خامنه 

 گرفتن طوا ، طوا  مزبور مجزي است.ز سردر فرض اعتقاد به جواز ا آية اهلل خويي:

آورد  بهه جها   در هر دو صورت اگر يک طوا  کامل به نيت وظيفه فعليه؛ اعم از تمام و اتمام آية اهلل تبريزى:

 کافي است.

طهوا  و   اگر استينا  طوا  از روي عذر چو  سهو يا جهل باشد يها بعهد از فهوت مهواالت،     زنجاني: آية اهلل

 اعمال مترتبه صحيح است.

ه و پها از فهوت مهواالت    در صورتي که پي  از تجاوز از نصف بدو  عذر طوا  را رها کرد آية اهلل سبحاني:

بهر احتيهاط واجهب     گرفته باشد طوا  او و اعمال بعد از آ  صحيح است و در غير ايهن صهورت بنها   طوا  را سر

  اعاده نمايد.را اند و سپا طوا  را از سر بگيرد و اعمال مترتبه طوا  قبلي را تمام کند و نماز آ  را بخو
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به  چهارم باد  در فرض سؤال بايه يک وااف ديگرآورد و اگر قبل از دور  به جا ديگر

، ظاهر اين است که ا مال مترتباه ااحيح و از احارام خاار      آورد و با فرض جهل جا

 شه  است.

کسي در شاط آخر محهث شه  است و بهون وهاارت شااط را اتماام     سعاعع]220[

را انجاام   کرد  و بعه وضا گرفته و وااف را ا اد  نماد  است و نماز و سعي و تقصاير 

 داد  است، آيا احيح است و وظيفه او چيست؟

ـ  آورد و بعاه از آن   به جا وضا انجام داد ، با وضا قسمتي از وااف را که بي بايهعج 

1نماز وااف بخاانه.
 

                                                                                                                                        

 :اگر قبل از اتمام شوط چهارم باشد و قتع به اين صورت باشد که از متا  خارج شهده و   آية اهلل سيستاني

گرفته باشهد طهوا  صهحيح    واف  را قتع کرده است، سهپا از سهر  مشغول کاري شده باشد که عرفاً بگويند ط

اگر بعد از شوط چهارم باشد در صورتي که استينا  پا از فوت مواالت عرفيه بوده صحيح است وگرنهه  است و 

 مشکل است مگر اينکه جاهل قاصر باشد.

 اقوي طوا  و اعمال مترتبه صحيح است.بنا بر  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 طوا  در تمام صور صحيح است. آية اهلل فاضل: 

 طوا  او و اعمال بعد از آ ، در هر دو حال صحيح است. رم:آية اهلل مکا

 کند. گرفته کفايت ميب نيست بلکه هما  طوافي که از سراين احتياط واج آية اهلل نوري:

 اگر سهواً و از روي غفلت محد  شده است، بايهد پها از تجديهد طههارت طهوا  را از همها        آية اهلل بهجت:. 1

در صورتي که عمداً بوده است حکم به ادامه طوا  از محل قتهع، مهورد تأمهل     که قتع شده ادامه دهد و جايي

 است و بايد طوا  را از سر بگيرد و احتياطاً نماز و سعي و تقصير را اعاده کند.

 در مسائل سابق توضيح داده شد. آية اهلل تبريزى: 

 مراجعه شود. 621مسئله  ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه

 م آ  در مسئله سابق گذشت.حک آية اهلل خويي: 

توانست طوا  اول را  طوا  دوم و اعمال بعد از آ  صحيح است، هرچند مي آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني 

 پا از وضو هم تکميل و به آ  قناعت کند.

آورد و اگهر بعهد از    بهه جها   باقيمانده طوا  اول را بياورد و سپا نماز و سهعي و تقصهير را   آية اهلل سبحاني:

کند و بايهد برگهردد طهوا     تقصير در عمره تمتع و يا مفرده متوجه اين موضوع شد آنچه انجام داده کفايت نمي

  طور است خود را تکميل کند و نماز و سپا بقيه اعمال را بياورد همين
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کسي تاّهم کرد  است که در وااف، مقهاري در اثر فشاار جمعيات بارد      سعاعع]222[

نه، بقياه شااط تاا    تاانسته برگردد و تهارک ک شه  ولي براي او جزمي نيست و چان نمي

دهه که اگر شااط او باوال اسات زياادي      انجام مي رجاقصه احتياط و  تهارک را به محل

باه   باشه و بعه بقيه اشااط وااف رالغا باشه و اگر شاط او احيح است زياد  از وااف 

 ت يا خير؟آورد  و اين شاط را به حساب نياورد  است، آيا اين وااف احيح اس جا

1احيح نيست.عج ـ
 

عاعع]222[ کسي در وقت وااف، شک در اشااط پيها کرد و چان گمانش به ياک   س

ورف بيشتر باد بنا را بر آن ورف گذاشت و بعه از انجام ا مال يقين به احت واااف  

 خاد پيها کرد، آيا وااف او احيح است؟

2احيح است.عج ـ
 

                                                                                                                                        

  آورد و اگهر طهوا     به جا سعي رااگر اين امر در طوا  حج اتفاق بيافتد بايد طوا  را تکميل و سپا نماز آ  و

 644نساء را نيز انجام داده بايد آ  را همراه با نمازش اعاده کند و اگر زما  تدارک گذشته باشد در ذيل سهؤال  

صور مختلف آنها بيا  شده است. و در تمام صور گذشته اگر فقط طوا  نساء را با وضوي باطهل انجهام    1365و 

  بياورد. ه با نمازش مجدداًداده است فقط بايد آ  را همرا

 اگر پا از مواالت عرفيه اعاده کرده، صحيح است وگرنه مشکل است. آية اهلل سيستاني:

 و سعي و تقصير را احتياطاً اعاده کند. آية اهلل فاضل: 

 با تداوم احتياط و قصد وظيفه فعليه، تا پايا  آخرين شوط، صحيح است. آية اهلل بهجت:. 1

 اند. متعرض اين مسئله نشده آية اهلل خويي:

هرگاه قصد طوا  کرد  داشته و اين نيت تها آخهر در قلهب او محفهوز اسهت ولهي فشهار         آية اهلل سبحاني:

 جمعيت او را مقداري جلو ببرد، اشکال ندارد و طواف  صحيح است.

 صحت آ  مشکل است مگر اينکه جاهل قاصر باشد. آية اهلل سيستاني:

 ندارد.اشکال  آية اهلل مکارم:

 احتياط الزم طوا  را اعاده نمايد.بنا بر  آية اهلل تبريزى:. 5

 .احتياط صحيح نيستبنا بر  آية اهلل خويي: 

آورد و اگر وقت گذشهته چنانچهه در عمهره تمتهع بهوده،       به جا بايد طوا  و اعمال بعدي را آية اهلل زنجاني:

آورد و اگهر در حهج بهوده بايهد اعمهال       به جا ه مفردهشود و بايد پا از آ  عمر اش تبديل به حج افراد مي عمره

  آورد. به جا عمره مفرده
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تا اول حجر اساما يل را پيمااد و    دحجرا ساکسي در شاط چهارم از  سعاعع]222[

ت جاها در ايان شااط نهاشاته باياه ايان       ه چان اول شاط چهارم نيفکر کرد  است ک

قصاه   باه  حجرا سااد ت رفته و از نه، لذا بقيه شاط را بهون نيقسمت شاط را ا اد  ک

 شاد؟ شاط چهارم وااف کرد  است، آيا اشکالي در وااف حاال مي

1اشکال دارد.عج ـ
 

عاعع]222[ کنناه و   کساني در وااف بعاه از انجاام مقاهاري از آن، آن را رهاا ماي      س

کننه، وااف آنها چاه ااارت دارد و چنانچاه در ساعي بااد        بالفااله از نا شروع مي

 حکم چيست؟

ـ  و اگر بعه از شاط چهارم وااف باد ، بايه آن را اتمام کننه و نماز  2اشکال داردعج 
                                                                                                                                        

 :و کشف حال طهوا  را ادامهه داده باشهد     رجادر صورتي طوا  او درست است که به قصد  آية اهلل سبحاني

ده و اگهر  به ظن خود اعتماد کرده طوا  صحيح نيست و بايد بعد از نماز آ  طهوا  و نمهاز را اعها    ولي اگر صرفاً

 انجام دهد. اعمال مترتبه را آورده مجدداً

 و کشف حال طوا  را ادامه داده صحيح است. رجااگر به قصد  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

نمهاز طهوا  و    اگر با اطمينا  به يک طر  ادامه داده صحيح است. واالّ بايد احتياطاً طهوا  و  آية اهلل فاضل: 

 اعاده کند.سعي و تقصير را 

 و کشف حال، طوا  را ادامه داده، صحيح است. رجااگر به قصد  آية اهلل مکارم:

 اشکال ندارد. آيات عظام بهجت، زنجاني، فاضل:. 1

اشکال دارد و احتياط اين است که آ  طوا  را تمام کرده و نماز طوا  را بخواند و طهوا  و   آية اهلل تبريزى:

 نماز آ  را اعاده کند.

 اشکال ندارد. اي: هلل خامنهآية ا

نيت هفت شوط اوليه او کافي بوده و به خاطر پيماي  مجدد از حجراالسود تا حجر با نيت  :آية اهلل سبحاني

جديد، احتياطًا بعد از نماز طوا ، دوباره طهوا  و نمهاز را اعهاده کنهد و چنانچهه اعمهال مترتبهه را انجهام داده،         

 آورد. به جا احتياطاً مجدداً

 مگر اينکه جاهل قاصر باشد. ية اهلل سيستاني:آ 

 اشکال ندارد. :، نوريآيات عظام بهجت، مکارم. 5

  گذشت. 625 ؤالحکم آ  در س آية اهلل سبحاني:، آية اهلل تبريزى

  متلقاً اشکال ندارد. اي: آية اهلل خامنه 
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 از آن را ا اد  نماينه.بخااننه و دو مرتبه وااف و نم

عاعع]222[ دربار  اشخااي که قادر به وااف نيساتنه، آياا ناياب گرفتاه شااد ياا        س

خادشان در تخت روان وااف داد  شانه، باا در ناار گارفتن اينکاه متصاهيان وسايله       

 دهنه؟ نامبرد ، در خار  محهود  مباف وااف مي

1کنه. در خار  مباف کفايت مي احتياوًا هر دو را انجام دهنه. اگرچه وااف دادنعج ـ
 

 7قصه وااف وارد حجار اساما يل   شخصي در حال وااف اشتباهًا به سعاعع]222[

که وارد حجر شه  باد واااف را   همان جاگردد و از  شاد و بعه که متاجه شه برمي مي

 نمايه، آيا واافش احيح است يا نه؟ شروع و شاط را کامل مي

ـ  قصاه   باه  حجرا سااد بلي، اگر پس از تذکر در حجر اسما يل از  1اشکال دارد.عج 

                                                                                                                                        

 :مجزي است. گرفتن طوا ، عمل مزبوردر صورت اعتقاد به جواز از سر آية اهلل خويي 

اگر استينا  طوا  از روي عذر چو  سهو يا جهل باشد يها بعهد از فهوت مهواالت، طهوا  و       آية اهلل زنجاني: 

 اعمال مترتبه صحيح است.

 مگر اينکه جاهل قاصر باشد. آية اهلل سيستاني: 

اقوي صحت طوا  است، و اگر بعد از شوط چهارم بوده نقصها  طهوا     آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 آورد و نماز آ  را نيز بخواند. به جا قتع شده را واجب است

  گذشت. 646اشکال ندارد به تفصيلي که در مسئله  آية اهلل فاضل: 

 گذشت. 235در محدوده متا  در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 1

 تواند به کمک ديگري مباشرتًا در محهدوده طهوا  کنهد بايهد ايهن کهار را بکنهد و در         اگر مي آية اهلل بهجت:

غير اين صورت واجب است نايب بگيرد که در محدوده طوا  کنهد و طهوا  بها تخهت روا  در خهارج محهدوده       

 کند. کفايت نمي

 .صحيح است باشد و در هر جاي مسجدالحرام نميخاصي  براي مَتا  حد اي: آية اهلل خامنه 

گذارند ناتوانا  را در صحن مسجدالحرام طوا  دهند، نايب بگيرند،  در شرايط کنوني که نمي آية اهلل زنجاني: 

 احتياط مستحب، خودشا  هم در طبقه دوم طوا  داده شوند.بنا بر  و

به الزم اسهتنا  ز پشهت مقهام طهوا  داده شهدند    دحهام ا با ويلچر يا امثال آ  در زما  از اگر آية اهلل سبحاني:

 به نحوه انجام آ  اشاره شده است. 1414نيست مگر اينکه از طبقه دوم طوا  داده شوند که در ذيل سؤال 

 همه مسجدالحرام متا  است. آية اهلل سيستاني: 

 اين احتياط الزم نيست و طواف  صحيح است. آية اهلل مکارم: 
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، کرد، و از محلي که وارد حجر شه ، قااه جهي واااف بااد   احتياط شاط را ا اد  مي

 واافش اشکال نهاشت.

اگر در حال وااف يا سعي يا در نماز شک کنه کاه شااط چناهم و ياا      سعاعع]221[

و نماز را ادامه دهه، بعه به يک ورف رکعت چنهم است و با همين حال وااف و سعي 

 شک يقين کنه و ا مال را تمام نمايه، آيا  ملش به نحاي که ذکر شه احيح است؟

ـ  داد و بعه يقاين باه ااحت پياها کارد       اگر وااف يا سعي را در حال شک ادامهعج 

، ولي در نمااز باهون تاروي محال اشاکال      2اشکال نهارد و وااف و سعي احيح است
                                                                                                                                        

گذشت آ  است که بها اتمهام آ  بهه يهک شهوط، طهوا         234مستفاد از آنچه در ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 1

  صحيح است.

 .آ  دور باطل است و بايد آ  را از حجراالسود اعاده کند اي: آية اهلل خامنه
 طوا  او صحيح است. آية اهلل زنجاني: 

اگر در هما  شوطي که وارد حجر شده متوجه اشتباه شهود و برگهردد و بهه نيهت تصهحيح از       آية اهلل سبحاني:

هما  جايي که وارد حجر شده به صورت صحيح طوا  را ادامه دهد و براي احتياط از يکي دو قهدم جلهوتر از بهاب    

د تصحيح مشهکل  مقدمه علميه طوا  قتع شده را ادامه دهد طوا  او صحيح است و اگر در هما  شوط متوجه نش

 آمده است. 234است بايد با به هم خورد  مواالت، طوا  از نو اعاده شود و صور ديگر نيز در مسئله 

رود  و در فرض اخير هم، چو  احتمهال باطهل شهد  اصهل طهوا  مهي       آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 ه طوا  کند و نماز آ  را بخواند.احتياط الزم آ  است که پا از تمام کرد  طوا  و خواند  نماز دوبار

 احتياط مستحب طوا  را اعاده کند.بنا بر  شوط فاسد را اتيا  کند و آية اهلل فاضل: 

  )طوا  يا سعي   اشکال دارد. آية اهلل تبريزى:. 5

 احتياط صحيح نيست.بنا بر  آية اهلل خويي: 

به تعداد اشهواط بهه اطمينها  يها حجهت شهرعي       اگر اطمينا  دارد که در ادامه عمل نسبت  آية اهلل زنجاني: 

و اگهر چنهين اطمينهاني     تواند در حال شک طوا  يا سعي را ادامهه دههد   رسد مي )مانند شمارش همراها   مي

 تواند طوا  يا سعي را ادامه دهد و در صورت استقرار شک، طوا  و سعي او باطل است. ندارد، نمي

و بهه   رجاها شک کند ولي به قصد  اگر با علم به عدم زيادي در حال طوا  در شماره طوا  آية اهلل سبحاني: 

اميد اينکه در آينده واقع روشن شود به طوا  خود ادامه دهد و سپا سرانجام به يک طهر  يقهين پيهدا کنهد     

شد نهه  طوا  او صحيح است و همچنين اگر کسي در حال سعي در عدد اشواط شک کند و طر  شک نقيصه با

زيادي مثالً شک کند دور پنجم است يا هفتم سعي او صحيح است و چه سعي و چهه طهوا  در ههر دو اگهر در     

هم بخهورد  ه آخر به نتيجه نرسيد آنها باطل هستند و بهتر است براي طوا  و يا سعي دوم صبر کند تا مواالت ب

   بياورد. عي خود را مجدداًو با صر  نظر از آنچه از طوا  و يا سعي انجام داده طوا  و يا س
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1ا اد  آن است. احاط است، و
 

زني با شاهرش که يک دور وااف را انجام داد  باد، نيت وااف کرد و  سعاعع]220[

جااي اينکاه ياک     با او ادامه داد و بعه از شاط آخِر مرد که شاط ششم زن است، او به

گرفت، آياا واااف اول و دوم   ا واافش کامل شاد، وااف را از سار شاط ديگر بياورد ت

 زن چگانه است؟

ـ   آورد کاه مجما اًا    باه جاا   قصه احتياط به که يک شاط ديگر آن است احتياطعج 

2شاد و بعه از انجام نماز وااف، وااف و نماز را ا اد  نمايه. چهارد  شاط مي
 

افته؛ از قبيل ساا ت، احراماي و غيار  و     در مباف چيزهايي از افراد مي سعاعع]220[

آيا براي وااف ضارر ناهارد و ماجاب    گذارنه،  کننه پا روي آن مي وااف مي که کساني 

 شاد؟ ببالن آن نمي

3شاد. ماجب ببالن وااف نميعج ـ
 

عاعع]220[ دانه که پا گذاشتن روي احرامي ديگران ماجاب اذيات و    اگر انسان مي س

 گردد، آيا اين  هم رضايت او به وااف ضرر نهارد؟  هم رضايت او مي

4زنه. به وااف ضرر نميعج ـ
 

                                                                                                                                        

 کشف حهال   يرجااگر در حال سعي شک کند و در حال شک به قصد  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

ادامه دهد و بعد يقين به صحت پيدا کند سعي او صحيح است و در طوا ، اگر از دليل طهوا  لهزوم حفها ههر     

 شوط استفاده شود حکم به صحت مشکل است واالّ بعيد نيست.  

ادامه داد  طوا  و نماز و سعي در حالل شک اشکال دارد. لذا در فهرض سهؤال بايهد از ادامهه      آية اهلل فاضل:

ال خودداري کند و تروي کند و اگر به يک طر  اطمينا  پيدا کرد طبق آ  عمهل کنهد واالّ عمهل را از نهو     اعم

 انجام دهد و در اين مسئله فرقي بين طوا  و نماز و سعي نيست.

 به اميد انجام وظيفه شرعي. آية اهلل مکارم: 

 ل ادله شک گردد.ها احتياج به مختصري فکر دارد تا مشمو همه شک آية اهلل مکارم:. 1

 گذشت. 625در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5

 ولي عمداً پا روي آ  نگذارد. آيات عظام زنجاني، صافي، گلپايگاني، مکارم:. 3

 شود.ولي عمداً پا روي آ  نگذارد و اگر گذاشت موجب بتال  طوا  نمي آية اهلل سبحاني: 

 ولي نبايد اذيت ديگرا  را فراهم آورد. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل زنجاني. 4

 ولي عمداً اين کار را نکند مگر اينکه مانع عبور باشد. آية اهلل مکارم: 
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عاعع]222[ اگر کسي قبل از شاط چهارم واافش را قبع و از نا وااف کنه، گفتاه   س

شه  در اارتي که فااله زياد نشه  باشه احتياط اين است که وااف قبع شه  را تمام 

کنه و ا اد  هم بنمايه، مراد از تمام کردن چيست، آيا فقط شاوي را که قبع کرد  تمام 

 آورد؟ به جا بعهش را هم کنه يا ما

ـ  و اتمام ماضاع نهارد و باياه واااف را بعاه از نمااز      1ااف مزبار اشکال داردوعج 

 وااف اول، ا اد  کنه احتياوًا.

عاعع]222[ شروع کرد و در هار شااط باه رکان      حجرا سادشخصي وااف را از  س

نماد و هفت  نيت شاط بعه را مي حجرا سادکرد و از  رسيه نيِت ختم مي يماني که مي

گانه تمام کرد به گمان اينکه ختم وااف و اشااط آن باياه در رکان    شاط وااف را اين

 چيست؟اش  يماني باشه، آيا وظيفه

 ، و بايه ا اد  شاد.2اين وااف اشکال داردعج ـ

گاهي مأمارين ناافت مسجهالحرام از کنار کعبه دسات باه دسات هام      سعاعع]222[

شااد، آياا باه هماين      ر  ميدهنه تا انسان از َمباف خا تاسعه مي وار  هماندهنه و  مي

باف، ضرورت حاال اسات کاه وااافش در خاار  از َمبااف      مقهار بيرون کردن از م

کردناه کاه    احيح باشه يا بايه ابر کنه تا ناافت تمام شاد، و اگر افارادي گماان ماي   

 ضرورت است و وااف را انجام دادنه حال تکليفشان چيست؟

                                                           

 مراجعه شود. 625مسئله  ذيلبه  آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سبحاني:. 1

 گرفته صحيح است.هما  طوافي را که از سر اي: آية اهلل خامنه 

ر قتع به اين صورت بوده که از متا  خارج شده و مشغول کاري شده است کهه عرفهاً   اگ آية اهلل سيستاني: 

 گفته شود طواف  را قتع کرده است، طوا  دوم صحيح است وگرنه مشکل است مگر اينکه جاهل قاصر باشد.

دوم  اگر استينا  طوا  از روي عذر چو  سهو يا جهل باشد، يا بعد از فوت مهواالت، طهوا    آية اهلل زنجاني:

 صحيح است.

 در فرض مذکور صحت طوا  بعيد نيست. :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

 گرفته کافي است.طوافي که از سر آية اهلل مکارم:

 طوا  او باطل است. آية اهلل مکارم:، آية اهلل سيستاني. 5
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ـ  اگر امکان دارد که در حه، وااف کنه بايه ابر کنه و در حه واااف کناه و در    ج 

1اين اارت وااف در خار  حه احيح نيست.
 

عاعع]222[ کسي که از اول بلاغ، سال خمسي براي خاد قرار نهاد  است، اگار باه    س

حج مشرف شاد و با همان پال که دارد احرامي تهيه و قرباني و مصارف در حج بکنه، 

 براي حج او ضرر نهارد؟ آيا

ـ  اگر پال او از درآمه کسب و حقاق است و معلام نيسات کاه رباح باين ساال       ج 

2است، بهون تخميس حکم غصب را دارد که وااف و قرباني احيح نيست.
 

                                                           

تواند در کناري قرار بگيرد تا بعد از تمام شد  کار آنها، از آنجا که طهواف  را قتهع کهرده     مي آية اهلل بهجت:. 1

 بود به طواف  ادامه بدهد و صحيح است.

 در فرض مزبور، طوا  صحيح است. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 مراجعه شود. 235مسئله  ذيلبه  ، آية اهلل نوري:اي آية اهلل خامنه 

ولي در ايام شلوز )مانند ايام شلوزل حج و ماه رمضا   که طوا  در محهدوده در شهب و روز    هلل زنجاني:آية ا 

 براي معمول حجاج، مشقت شديد دارد، رعايت محدوده مقام، الزم نيست.

و صبر ننموده تا در محدوده طوا    افرادي که به طريق مذکور عمل کرده آية اهلل فاضل:، آية اهلل سبحاني 

طوا  و نماز را اعاده کرده و احتياطاً سعي و تقصير را نيز اعاده کنند و اگر کيفيت مذکور در طهوا    ايند بايدنم

نساء واقع شده ز  بر آنها حالل نشده است. بلي اگر در چنين حاالتي ضرورت عرفي اقتضا کرده و صهبر کهرد    

حد با رعايهت االقهرب فهاالقرب انجهام شهده       براي انجام طوا  در محدوده مستلزم عسر و حرج بوده و در خارج

 صحيح است و از احرام خارج شده است.

هرچنهد   ]فاصله بهين مقهام ابهراهيم و کعبهه    [بعيد نيست که در بيشتر از مقدار ذکر شده  آية اهلل سيستاني: 

 کراهت دارد، طوا  جايز باشد.  

 طوا  حد معيني ندارد. آية اهلل مکارم: 

خريداري کرده باشد،  ذمهکه متعار  است به  طور  هما ولکن اگر  صافي، گلپايگاني:آيات عظام بهجت، . 5

   حج  صحيح است.

 طهور  احتياط واجب اگر ساترش متعلق خما باشد، ولي اگر همها  بنا بر  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 خريده، حج  اشکال ندارد. ذمهکه متعار  است به 

   .او اشکالي ندارد اعمال اي: آية اهلل خامنه 
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عاعع]222[ شخصي که با پال خمس نهاد  لباآ احرام بخرد و با آن محرم شه ، و  س

 چيست؟اش  آورد، وظيفه به جا وااف و نماز

ـ  اگر از روي  لم و  مه نباد ، ااال  مار  و حاج او ااحيح اسات، ولاي در        ج 

1اارتي که جاهل مقصر باشه بايه وااف و نماز را ا اد  کنه.
 

عاعع]222[ اگر با پالي که معلام نيست متعلا خمس است يا نه لباآ احرام بخرد،  س

 ارت دارد؟چه ا ،آيا  زم است خمس آن را بههه و اگر نهاد وااف با آن

ـ   احتيااط   هرچناه با فرض شک  زم نيست خمس بههه و وااف احيح اسات  عج 

2مبلاب است.
 

                                                                                                                                        

 :و نيسهت،  جهايز  ،الشهرايط   تصر  در مالي که متعلق خما است بدو  اذ  مجتههد جهامع   آية اهلل زنجاني 

؛ و در هر دو صهورت  باشد او ابتالي محل اموال، همه و شود مشتبه اموال  ديگر با اموال اين اگر است همچنين

اعمال  اگر با ثمن کلي خريده، اعمهال    در مورد صحتاگر بدو  عذر با آ  اموال، لباس احرام يا قرباني بخرد، 

اي کهه بها آ  انجهام داده     احتياط به طوا  و سعيبنا بر  صحيح است ولي اگر با شخص مال خما نداده خريده

 .يا قرباني که خريده اکتفا نکند

اگر کسي سال خمسي ندارد چنانچه به حهج يها عمهره مشهر  شهود بايهد امهوال خهود را          سبحاني:آية اهلل  

هاي حج و يا عمره را بپردازد و يا از حاکم شرع اجازه بگيرد لهيکن اگهر    تخميا کند و الاقل خما تمام هزينه

ما را داشهته باشهد   خما مبالغ مذکور را به ذمه بگيرد و سپا مبالغ ياد شده را خرج کند و توا  پرداخت خ

 است. کند و طوا  و قرباني او هم صحيح کفايت ميحجة االسالم از 

خريهداري کهرده    ذمهکه متعار  است به  طور در فرضي که خما واجب باشد اگر هما  آية اهلل سيستاني: 

 باشد اشکال ندارد.

مين فرض چنانچه بداند پول از در هو  الشرايط مصالحه کند  به احتياط واجب با مجتهد جامع آية اهلل فاضل:

 خما واجب نيست. ،درآمد هما  سال است و در هما  سال خرج شود

 در ذيل سؤال قبلي گذشت. آيات عظام. نظر 1

 خرد که سال بر آ  نگذشته اشکال ندارد. دهد از ربحي مي اگر احتمال مي آية اهلل تبريزى:. 5

 ه مصالحه با حاکم شرع ترک نشود.صور مسئله مختلف است و احتياط ب آية اهلل خويي:

چنانچه سابقه تعلق خما نداشته و همچنين با اموال متعلق خما، مشهتبه نشهده اسهت،     آية اهلل زنجاني:

 الزم نيست خما آ  را بدهد و...

خواههد   اما اگر با مقداري تفحص وضع آ  پولي که با آ  لباس احرامي را خريده و يها مهي   آية اهلل سبحاني:

   شود، بايد تفحص کند. خص ميبخرد، مش
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عاعع]221[ داد ، تنها  شخصي در سال گذشته که حج تمتع واجب خاد را انجام مي س

کنه بهون وااف، انجام داد  است و سپس باقي  نماز وااف را، به گمان اينکه کفايت مي

 اي دارد؟ ا چه وظيفها مال را انجام داد ، آي

ـ  تارک کارد  و باه محلاش     مسئله  را از روي جهل به 1با فرض اينکه وااف حجعج 

2برگشته است، بايه حج را ا اد  کنه و يک شتر قرباني نمايه.
 

عاعع]220[ تعهادي مشغال وااف  مر  يا زيارت بادنه که شروع کردنه مسجه را  س

خار  شهنه، مهتي وال کشيه خيال کردناه  ها از َمباف  کننه  ناافت کننه، ناچار وااف

انه، بفرماييه در اارتي کاه باه    گرفتهبه هم خارد  است، وااف را از سر ماا ت  رفيه

 مشکاک باشه، واافشان درست است يا نه؟هم خاردن ماا ت 

3اشکال دارد.عج ـ
 

                                                                                                                                        

 :دهد خما به آ  متعلق باشد به احتياط واجب بايد بها حهاکم شهرع بهه      اگر احتمال مي آية اهلل سيستاني

 است. صحيح الذمه نسبت احتمال مصالحه کند ولي طوا  با فرض خريد به نحو کلي في

 الشرايط مصالحه کند.  با مجتهد جامع آية اهلل فاضل:

کهرده باشهد عمهره     بلکه در صورتي که طوا  عمره را هم، از روي جهل ترک آية اهلل فاضل:، اهلل خوييآية . 1

 شود ولي کفاره ندارد و بايد حج را در سال بعد اعاده کند. باطل مي

حجه فرصت جبرا  با انجام اعمهال   طوا  حج را عمداً يا از روي جهل ترک کرد تا آخر ذي آية اهلل سبحاني: 

را دارد واالّ با توجه به اينکه حج او فاسد شده است يک شتر در مکه قرباني کند و حهج را در سهال بعهد     مترتبه

 قضا نمايد.

 احتياط. بنا بر  آية اهلل بهجت:. 5

وقت تدارک آ  گذشته احرام  تبديل به حهج افهراد    چو و اگر در طوا  عمره تمتع بوده  آية اهلل زنجاني: 

انجام حج افراد و گذشتن ايام تشريق عمره مفرده انجام دهد و چنانچه اعمهال حهج تمتهع را    شده و بايد پا از 

 کند. انجام داده کفايت از حج افراد مي

اند ولي قبل از انجام عمره مفرده احتياطاً از نزديکي  نشده کفارهمتعرّض  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 با ز  خودداري نمايد.

 احتياط واجب.بنا بر  رم:آية اهلل مکا 

 گذشت. 625در ذيل سؤال  آيات عظامنظر . 3
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کردن نيست، امر دائار اسات باين اينکاه باا       زني است که قادر بر وااف سعاعع]220[

ت در خار  َمباف واافش دهنه و يا نامحرم او را پشات کناه و در َمبااف واااف     تخ

 دهه، وظيفه چيست؟

1نامحرم او را پشت کنه. هرچنهبايه او را در َمباف وااف دهنه، عج ـ
 

اتمام و ا اد  وااف است، اتمام کرد و مشغال ا اد  اش  کسي که وظيفه سعاعع]220[

ياه  اول، آيا اين وااف را نياز با  وااف قبع شه مثلهاي  از شاط باد که دوبار  در يکي

 اتمام و ا اد  نمايه؟

 فرقي نيست.عج ـ

شخصي در حال وااف افتاد و غش کرد و چنه سا ت بعاه باه هااش     سعاعع]222[

که وااف را قبع کرد  باد شاروع کناه و بااقي ا ماال را      همان جاتاانه از  آمه، آيا مي

 ادامه دهه يا نه؟

شاط چهارم باد ، وضا بگيرد و وااف را ا اد  نمايه و اگر بعاه از   اگر قبل ازعـ 2ج

 شاط چهارم باد ، بايه وضا بگيرد و وااف را اتمام کنه.

عاعع]222[ قاادر نباشانه    کاه  کسااني  هااي واااف و ساعي، باراي      آيا بعض شاط س

 دهنه، قابل نيابت است يا نه؟ خادشان انجام

                                                           

 با تخت در خارج از حد او را طوا  دهند. آية اهلل تبريزى:. 1

 طوا  دهند. او را در پشت مقام ابراهيم اي: آية اهلل خامنه 

اگر با ويلچر يا امثال آ  در زما  ازدحام از پشت مقام طوا  داده شود، استنابه الزم نيست  آية اهلل سبحاني: 

 آيد. مي 1412گونه که در مسئله  مگر اينکه از طبقه دوم طوا  داده شود هما 

ح کنندگا  از هر فاصهله صهحي   به اينکه طوا  با اتّصال به طوا  توجهبا  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 .است، با تخت طوا  دهند

 به اينکه متا  حد معين ندارد، او را با تخت در پشت مقام ابراهيم طوا  دهند. توجهبا  آية اهلل مکارم: 

 گذشت. 235در ذيل مسئله  آيات عظامنظر ساير 

 گذشت. 224و  243در ذيل مسئله  آيات عظام. نظر 5

 طوا  را از سر بگيرد. آية اهلل زنجاني:
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1بلي، قابل است.عج ـ
 

از ضاعفا  اي  با وضعيت فعلي که جمعيت حجا  خيلاي زيادناه و  اه     سعاعع]222[

تااننه در مباف وااف کننه، آيا تاسعه در مباف هست و نياز خلاف مقاام کاه ياا       نمي

است و اومينان از تمام کاردن   کننهگان واافشاد نماز خاانه و يا مصادف با اذيت  نمي

رتار چاه حکماي دارد؟ و آياا     ؛ مخصااًا براي ضعفا نيست، نمااز خااناهن در دو  نماز

تاانه فارًا به ا مال وااف و نمااز، هار جاار کاه ممکان       شخصي که وارد مکه شه مي

باشه، مشغال شاد يا بايه در حال احرام بمانه که وقت ضيا شاد؛ مثاًل تا شاب نهام و   

 چنين کنه و معلام است براي همه کس ميسر نيست؟آن وقت 

                                                           

، مگر بعد از شوط چهارم، که در اين صورت احتياط براي تمام عمل نايب بگيرد :عظام تبريزي، خويي آيات. 1

 آورده و آ  را اعاده نمايد. به جا آ  است که براي باقيمانده نايب بگيرد و بعد از زوال عذر خودش باقيمانده را

نيابت در بعض اشواط، ثابت نيست، مگر در مورد کسي که در اثناي طوا  يها سهعي بعهد از     آية اهلل زنجاني:

 تجاوز از نصف، بيمار شده است.

هها   تواند براي بقيهه شهوط   تواند با مختصر استراحت، طوا  را کامل کند، نمي کسي که مي :آية اهلل سبحاني

پي  از تجاوز از نيمه طهوا ، نايهب بگيهرد، بايهد نايهب       نايب بگيرد و اگر در اثنا ناتوا  شد و نايب گرفت هرگاه

طوا  را از سر بگيرد و اگر بعد از تجاوز از آ  نايب گرفت بايد آ  را اتمام کنهد ولهي نمهاز طهوا  را عهالوه بهر       

 نايب، خودش نيز بخواند.

آ  نايهب بگيهرد و    توانهد طهوا  را تمهام کنهد بايهد بهراي همهه        اگر از ابتدا بداند که نمي آية اهلل سيستاني: 

تواند براي باقيمانده نايب بگيهرد،   همچنين اگر قبل از اتمام شوط چهارم عاجز شود، ولي اگر بعد از آ  باشد مي

 ولي در سعي اگر از يک شوط هم عاجز باشد بايد براي همه آ  نايب بگيرد.

باشد و تبعيض در اشهواط آ  در  بعيد نيست طوا  حکم نماز را داشته  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 نيابت محتاج دليل است، پا بايد در همه طوا  نيابت کند.

اگر از ابتدا از انجام طوا  مأيوس باشد و امکا  طوا  داد  او نباشد، بايد براي همه آ  نايهب   آية اهلل فاضل: 

ي بقيه نايب بگيهرد و در ايهن فهرض    تواند برا بگيرد و اگر بعد از دور چهارم از انجام بقيه آ  عاجز شده است مي

آورده نيابهت در بقيهه    به جا خودش نماز طوا  را بخواند و احتياطاً نايب نيز نماز بخواند و اگر کمتر از چهار دور

 صحيح نيست.

در صورتي که بشود در باقيمانده، آنها را طوا  داد بايد چنين کنند، و در غير اين صورت براي  آية اهلل مکارم: 

 طوا  نايب بگيرند. تمام
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ااف کنناه باياه در حاه آن واااف     ات در مباف وخل ولا در وقت تااننه اگر مياععع1ج

2نماينه و نماز خاانهن در مکان دور در مارد ضرورت مانع نهارد و ابر  زم نيست.
 

کنان هام ازدوا   ا اوايل سنين بلاغ، جنب شاه  و تاا  دختري در کادکي و ي سعاعع]222[

به واسبه فعلي که در کادکي انجاام   دانسته نکرد  است، با تاجه به اينکه در سنين با تر نمي

شه  جنب گشته است و در نتيجه غسل جنابت را تا حال انجام نهاد  است و با ايان کيفيات   

که يقينًا انجام داد  اسات، حايض و   هايي  به حج نيز رفته است، تکليف او چيست؟ آن غسل

 :ها مبرح است جمعه باد  است، با تاجه به ماارد ياد شه  فاق، اين سؤال

 کنان انجام داد  است چيست؟کليه  باداتي که بعه از بلاغ تا وضع نماز و روز  و. 1

آيا در زمان حال، محرم است و به اارت احرام وارد مکه و خار  شه  اسات؟   .2

و در اارت محرم بادن، آيا تا زماني که ا اد  حج نکنه، جميع محرمات که در آن ايام 

 اشه يا خير؟ب حرام است بر اين شخ  حرام مي

تاانه با وضع  در اارتي که فقط حجش باول باشه ولي مرحرم نباشه، چگانه مي .6

ا ااد    شااد،  اين تافيا حاال مي يک باراهلل الحرام، که چنه سال  ا زاِم حجا  به بيت

 حج کنه؟

ـ  اگر يقين دارد که جنب شه ، بهون غسل جنابت نماز و وااف او احيح نيست عج 

، نمازهاايي را کاه   مسئلهو در فرض  3کنه کفايت از غسل جنابت نميهاي ديگر  و غسل
                                                           

 گذشت. 235در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 1

 مراجعه شود. 434تا  443. براي مسئله نماز به مسئله 5

کفايت غسل واجب که انجام داده است از آ  بعيد نيست، اگرچه احوط خهال  آ  اسهت و در    آية اهلل بهجت:. 3

 کفايت غسل مستحب از آ  اشکال است احتياط ترک نشود.

بلکه اگر غير از جنابت نيز، يکي از آنها را قصد  آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سيستاني، مکارم: 

کرده باشد اقوي کفايت است. بنابراين، اعمالي که بعد از غسل حيض يا جمعهه انجهام داده، تمهام آنهها صهحيح      

 ه خوانده باطل و قضا دارد.است و فقط نمازهايي که بعد از جنب شد  و قبل از اولين غسل حيض يا جمع

، همه بنابراينکند.  اگر غسل واجبي انجام داده، از غسل جنابت کفايت مي آية اهلل فاضل:، آية اهلل سبحاني 

   اعمالي که بعد از غسل انجام داده، صحيح است.
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هااي   دانسته جنب است و روز  گرفتاه روز   با اين حال خاانه  بايه قضا کنه و اگر نمي

هااي   ولاي واااف  ، او احيح است و قضا نهارد و حج در مفروض سؤال احيح اسات 

و اگار خاادش    1آورد اباه جا   مرتباه   مر  و حج و نساء و نمازهااي آنهاا را باياه دو   

تاانه برود، براي آنها نايب بگيرد و تا وااف حج و وااف نساء و نماز آنها را انجام  نمي

ازدوا  و محرمااتي  نياورد ، بايه از باي خاش و  به جا نهاد  يا با  هم قهرت، نايب او

 شاد، اجتناب نمايه. که با وااف نساء حالل مي

هث شاه  و خجالات کشايه  بگاياه و باا      شخصي در اثناي وااف مح سعاعع]222[

 همين حالت ا مال را تمام کرد  و به ايران بازگشته، مسته ي است بفرماييه:

 حجش چه اارت دارد؟ .1

 ايب بگيرد يا بايه شخصًا انجام دهه؟تاانه ن اگر ا اد   زم است، آيا مي .2

ـ  باياه واااف و    و 2اگر با ا تقاد احت، ا مال را تمام کرد  حجش احيح استعج 
                                                                                                                                        

 :توانهد   مسئله مهي کند و در اين  احتياط، غسل مستحبي کفايت از غسل واجب نميبنا بر  آية اهلل گلپايگاني

داند و در اين صورت حهج او صهحيح اسهت و     رجوع کند به کسي که غسل مستحبي را کافي از غسل واجب مي

 چيزي بر او نيست.

 .آورد، با فرض بقاي حالت جنابت او به جا و به احتياط واجب در صورت امکا ، عمره مفرده آية اهلل بهجت: .1

حکم کسي را دارد که از روي جهل با وضوي باطل طوا  خود نابت، با فرض بقاي حالت ج آية اهلل سبحاني:

 آمده است. 1365و 623، 644را انجام داده است و حکم آ  در سؤاالت 

حج او باطل است و شخص مذکور بايهد بها   با فرض بقاي حالت جنابت،  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 اعمال عمره مفرده از احرام خارج شود.

 کند وگرنه حج  باطل است. اگر وقت طوا  و اعمال بعد از آ  باقي است، تدارک مي ة اهلل خويي:آي. 5

 آ  عمل کند. ذيلو  644متابق پاسخ مسئله  آية اهلل زنجاني: 

 کند، اگر وقهت عمهل گذشهته اسهت حهج او       اگر وقت طوا  و اعمال باقي است تدارک مي آية اهلل سبحاني: 

 243د  در طوا  نساء بوده حج او صحيح است ولي طوا  نساء را بايهد طبهق مسهئله    باطل است. البته اگر ح

 انجام دهد.

 اگر وقت عمل گذشته است در هر صورت حج  فاسد است. آية اهلل سيستاني: 

   طوا  باطل است و تفصيل آ  در محل خود ذکر شده است. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي
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تاانه برود باياه ناياب بگيارد و اگار در فارض       نماز آن را ا اد  کنه و اگر خادش نمي

، وااف را تاهارک  1مناسک باشه به تفصيل مذکار در مزبار، حهث بعه از شاط چهارم

کنه و چنانچه کار او  مهي باد  يا با ترديه و  هم ا تقاد به احت انجام داد ، شاقاق  

2ها احت حج مشکل است.ر بعض آنو ااري دارد که د
 

از مسجه شجر  براي زياارت و انجاام ا ماال باه      9ما در شب، سا ت  سعاعع]222[

ساي مکه حرکت کرديم، در نزديکي اذان ابح به کعبه رسيهيم و چاان زائاران قبلاي    

مشغال نماز ابح بادنه، سرپرست کاروان از ما تقاضا کرد مقهار کماي اابر کنايم تاا     

را وااف دهه، ولي در اين مهلت به  لت خستگي زيااد، چناه باار مان      پس از نماز ما

هاي  شناختم، روي ريگ ديهم و جايي را نمي خاابم برد، چان آب در دسترآ خاد نمي

اوراف باغچه تيمم کردم و وااف و نماز آن را انجام دادم، آيا  مال حاج مان باا ايان      

 تاايف احيح است يا نه؟

ـ   ان داشته که وضا بگيريه ولا به ايان نحاا کاه باه منازل      با اينکه براي شما امکعج 

برويه و مثاًل براي روز بعه ا مال را انجام دهيه، تيمم احيح نباد  اسات و اگار  مال    

ز را ا ااد   و فقط بايه وااف و نما 3ايه شه  شما با ا تقاد به احت باد  از احرام خار 
                                                                                                                                        

 :اگر حد  بعد از شوط چهارم باشد حج او متلقاً صحيح است ولي بايد خهودش و اگهر نتوانهد     آية اهلل فاضل

چهارم محهد  شهده، بايهد     آورد و اگر بعد از سه دور و نيم و قبل از تمام شد  دور به جا نايب  بقيه اشواط را

ديهد و عهدم اعتقهاد بهه     گذشت و چنانچه کار او عمدي بوده يا با تر 243که در مسئله  طور احتياط کند، هما 

بوده است، صوري دارد که در بعضي از آ  صور حج باطهل اسهت. تفصهيل آ      مقصرصحّت، انجام داده يا جاهل 

گذشت. بلي اگر حد  در طوا  نساء بوده، حج متلقاً صحيح است ولي طوا  نساء را بايهد   243در ذيل مسئله 

 انجام دهد. 243طبق مسئله 

 د.رجوع شو 243. به مسئله 1

 حج  فاسد است. آية اهلل تبريزى:. 5

 در تمام صور حج او مشکل است. آية اهلل مکارم:

اگر بعد از تقصير بفهمد که طواف  باطل بوده، الزم است اعاده کند و احتياطاً سعي و تقصهير   آية اهلل بهجت:. 3

آورد  مهي  به جها  را نيز اعاده کند و اگر بعد از اعمال حج فهميد، غير از تدارک، در صورت امکا  عمره مفرده هم

   علي األحوط.
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 ريه.تاانيه برويه، بايه نايب بگي کنيه و اگرخادتان نمي

عاعع]221[ خاتم   همان جاوااف را شروع نماد و به  حجرا ساداگر کسي قبل از  س

 کرد، آيا واافش باول است؟

1بلي، وااف باول است.عج ـ
 

اگر در هنگام خارو  از مبااف، بعاه از پاياان هفات شااط، مقاهاري         سعاعع]220[

 بياورد، آيا مببل وااف است؟ به جا مسافت را به قصه جزئيت

ـ   اگاار  مااهي باشااه مبباال اساات و در اااارت سااها قبااع کنااه، و واااافش  عج 

2احيح است.
 

                                                                                                                                        

 :دارد.شما اشکال  حجايد،  اگر تدارک نکرده آية اهلل تبريزى  

 مسئله قبل مراجعه شود. ذيلبه  آية اهلل خويي: 

حج افراد و پا از آ  و گذشهتن ايهام تشهريق عمهره مفهرده      چو  وقت تدارک گذشته بايد  آية اهلل زنجاني:

ايهد کفايهت از    آورده به جها  و چنانچه اعمال حج تمتع راداديد هرچند عمره تمتع شما مستحبي باشد  ميانجام 

 کند. حج افراد مي

حکم کسي را دارد که از روي جهل با وضوي باطل طوا  خود را انجام داده و حکهم آ  بها    آية اهلل سبحاني: 

 آمده است. 1365و  623، 644اش در ذيل سؤاالت  صور مختلفه

 بدهيد. کفارهحج باطل است و به احتياط واجب بايد يک شتر  آية اهلل سيستاني: 

ايد و اگر قبل از وقوفين باشد پها   و در هر صورت، از احرام خارج نشده آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

از طهارت، طوا  و نماز و سعي و تقصير عمره تمتع را انجام دهيد و سپا محرم شويد براي حهج تمتهع و اگهر    

شود و بعد از اعمال حج احتياطاً عمهره مفهرده    فراد ميبعد از وقوفين يا بعد از حج بفهمد، حج او مبدل به حج ا

 آورد. به جا انجام دهد و سال بعد ثانياً، عمره و حج تمتع را

 اگههر کمبههود طههوا ؛ يعنههي از موضههع شههروع  تهها حجراالسههود را جبههرا  کنههد طههواف    آيووة اهلل بهجووت:. 1

 صحيح است.

کهه تکليهف   آنجها   وا  را از نقته واقعي شهروع و بهه  ولي اگر نيت واقعي او اين باشد که ط آية اهلل سبحاني: 

 کند و شوط هفتم را محاذي حجراالسود ختم کرد و مقدار کسري را جبرا  کرد صحيح است. اوست ختم مي

 مراجعه شود. 614. به ذيل مسئله 5

ورد ، و اگر جاهل باشد، صهحت طهوا  او مه   614مسئله  ذيلدر مورد سهو، رجوع شود به  آية اهلل سيستاني: 

 اشکال است مگر اينکه جاهل قاصر باشد.
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عاعع]220[ شخصي بيش از چهار شاط از وااف انجام ناهاد و باهون اينکاه نمااز      س

وااف را بخاانه سعي را شروع کرد و يکي دو شااط از ساعي را انجاام ناهاد  تقصاير      

 نماد و از احرام خار  شه، تکليف او چيست؟

ـ  ن شخ  قصه هفت شاط وااف يا سعي را نهاشته،  ملش باوال اسات   اگر ايعج 

1و بايه تمام ا مال را ا اد  کنه.
 

کسي نتاانسته است بيش از دو شاط از واااف خااد را انجاام دهاه و      سعاعع]220[

 ؟جاي او انجام داد  است، وظيفه او چيست بقيه اشااط را ديگري به

2بخاانه. احيح است و نماز رابا فرض  ذر حتي در آينه ،  مل مزبار عج ـ
 

عاعع]222[ و آن را  به هام زد شاد قبل از شاط چهارم، وااف را بهون  ذر  آيا مي س

 ن دانست و يا ماننه نماز قبع کردن آن جايز نيست؟يک لم کأن

4آن را از سرگرفت. تاان ولي قبل از فاات ماا ت نمي 3قبع مانع نهاردعج ـ
 

عاعع]222[ کسي که از وااف، حتي در خار  مباف،  اجز است و به خاور گراني  س

وااف با تخت روان، انجام آن براي او مشکل است، آيا وااف نياابي در محاهود  از او   

 کنه؟ کفايت نمي

                                                           

   احتياط بايد طوا  را اتمام و اعاده نموده و ساير اعمال را تدارک نمايد.بنا بر  آية اهلل خويي:. 1
 احتياط اعاده نموده و ساير اعمال را تدارک نمايد.بنا بر  بايد طوا  را اتمام و آية اهلل سبحاني:

وط را هم در ابتدا داشته باشد و عمداً و يا با جهل تقصيري، طوا  را به ايهن  اگر قصد هفت ش آية اهلل فاضل:

 کيفيت انجام داده باشد باطل است و بايد تمام اعمال را اعاده کند.

 گذشت. 642در ذيل سؤال  آيات عظامنظر . 5

 گذشت. 612در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 3

 از سرگرفتن آ  مانعي ندارد. :، نوريمکارمآيات عظام بهجت، . 4

 از سر بگيرد نيز صحيح است.قبل صر  نظر کرده و طوا  از اگر  اي: آية اهلل خامنه

 احتياط باطل است.بنا بر  اگر قبل از فوت مواالت بدو  عذر استينا  کند، طوا  دوم آية اهلل زنجاني:

 و نماز بخواند و سپا از نو شروع کند.و اگر از نيمه گذشته باشد، بايد اتمام کند  آية اهلل سبحاني:

 صحت آ  بعيد نيست. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

توانند آ  را از سر بگيرند و فرقي نيست که دور دوم را رهها کننهد    قبل از فوات مواالت نيز مي آية اهلل فاضل:

 کنند.مراجعه  646يا غير آ  را. و اگر بخواهند احتياط کنند به ذيل مسئله 
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 1اگر از وااف با تخت روان نيز معذور است نايب بگيرد.عج ـ

عاعع]222[ ماال  آورد  و بقيه ا  به جا اگر کسي يک شاط وااف را از درون حجر س

 را انجام داد  است تکليف او چيست؟

ـ  و اگر با ا تقااد ااّحت بااد      2بايه يک شاط وااف و نماز وااف را ا اد  کنهعج 

 بقيه ا مال احيح است.

عاعع]222[ در مااردي که شخصي شک در اشااط کناه، حکام باه بباالن واااف       س

ااف اول اين ميان کشف شه کاه وا  فرماييه، حا  اگر کسي تجهيه وااف نماد و در  مي

 چيست؟ شش شاط داشته و از وااف جهيه نيز سه شاط انجام داد  است، تکليف او

3اشکال دارد و بايه احتياط کنه.عج ـ
 

                                                           

 مراجعه شود. 623. به ذيل مسئله 1

 آ  شوط و نماز طوا  را اعاده کند و احتياطاً سعي و تقصير را نيز اعاده نمايد. آية اهلل بهجت:. 5

شهود و   شود، آ  شوط باطل مهي  7کننده داخل حجر اسماعيل اگر طوا  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

بايد آ  را اعاده کند و بهتر اعاده طوا  است بعد از اتمام آ ، و اين در صورت بقاي مواالت اسهت، و در صهورت   

و اگر وقت تدارک گذشته باشهد،   فوت مواالت، طوا  محکوم به بتال  است، اگرچه از روي جهل يا نسيا  باشد

 .اش باطل است عمر

 طوا  و اعمال بعدي را تجديد نمايد. سبحاني:آية اهلل  

در فرض جهل و فوت مواالت بايد طوا  و ساير اعمال را اعاده کنهد و اگهر وقهت تهدارک      آية اهلل سيستاني:

 بدهد. کفارهگذشته باشد عمره او باطل است و به احتياط واجب بايد يک شتر 

تمام کرده و داخل حجر شده هر وقت فهميد نهاقص را تمهام    اگر چهار شوط را آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

هاي گذشته باطهل اسهت و بايهد     کند و نماز طوا  و اعمال مترتبه را به جا آورد و اگر قبل از سه شوط و نيم بوده شوط

و بهه چههار   طوا  را از سر بگيرد و بعد از آ  نماز طوا  و سعي و تقصير را به جا آورد و اگر از سه شوط و نهيم گذشهته   

 نرسيده آ  را تمام کند با دو رکعت نماز و بعد يک هفت شوط طوا  و نماز و سعي و تقصير را به جا آورد.

 احتياط آ  است که سعي و تقصير را نيز اعاده کند. آية اهلل فاضل: 

 اشکال ندارد، طوا  دوم را تمام کند. آية اهلل بهجت:. 3

 طهوا  دوم محکهوم بهه صهحت اسهت همها  را بهه         ، فاضول: آيات عظام تبريزي، زنجاني، سيسوتاني  

 اتمام برساند.

  .کند با توجه به اينکه از طوا  اول دست برداشته اتمام هما  طوا  دوم کفايت مي اي: آية اهلل خامنه
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دور است با اين کيفيات واااف انجاام     14بعضي به تصّار اينکه وااف  سعاعع]222[

 به وااف است؟ مخِلآيا  انه، داد 

1وااف کرد ، واافش باول است. شاط 14اگر به قصه عج ـ
 

اگر کسي وااف  مر  را فراماش کرد و يا آن را ناق  انجاام داد و در   سعاعع]222[

  رفات به ياد آورد، تکليف چيست و آيا انجام و يا تتميم آن فاريت دارد؟

 2آن را تهارک کنه و فاريت نهارد.منا  تاانه بعه از ا مال ميعج ـ

عاعع]221[ اگر کسي جهاًل وااف را بيش از هفت شاط آورد و بقيه ا مال بعاه از   س

 آورد، تکليف او چيست؟ به جا آن را

                                                                                                                                        

 :فتواي ايشا  در دست نيست و لذا طبق مبناي ايشا ، براي عمهل بهه احتيهاط، کهافي اسهت       آية اهلل خويي

اش اتمام آ  باشد و اتمهام طهوا  دوم در    چهار شوط ديگر به نيت اعم از اتمام طوا  اول، در صورتي که وظيفه

 آورد. به جا غير آ  صورت

ينکه طوا  دوم را رها کند و طوا  قبلي را بايد احتياط کند به ا آيات عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني: 

 .کامل اعاده نمايد به طورتکميل نمايد و پا از نماز طوا  قبلي طوا  و نماز آ  را 

 کند تا مواالت طوا  دوم به هم بخورد سپا طوا  اول را تکميل کند. صبر مي آية اهلل مکارم: 

عد از نماز طوا  انجام شهده طهوا  را از سهر بگيهرد و     احتياط واجب ببنا بر  جاهل به حکم آية اهلل سبحاني:. 1

 آنها را نيز انجام دهد. آورد و اگر اعمال مترتبه را انجام داده مجدداً به جا نماز آ  را

 اگر جاهل قاصر باشد صحيح است وگرنه مشکل است. آية اهلل سيستاني: 

 است. اگر جاهل قاصر بوده، طواف  صحيح و اعاده مستحب آية اهلل فاضل: 

 احتياط اعاده کند.بنا بر  و اگر سعي را انجام داده، سعي را آية اهلل بهجت:. 5

عمل نمايد و اگهر آ  را نهاقص گذاشهته     643مسئله  ذيلاگر طوا  را فراموش کرده متابق  آية اهلل زنجاني: 

 قبل از طوا  حج آ  را اتمام نمايد و اعاده سعي و تقصير الزم نيست.

تواند بين ظهر عرفه تا غروب جهت تدارک از عرفات خارج شود و فوريهت الزم نيسهت   نمي ي:آية اهلل سبحان 

بلکه بعد از اعمال روز عيد در منا و قبل از طوا  حج طوا  فراموش شده و يا نقصا  آ  را تکميل نمايد و اگهر  

وط و نيم اسهت احتيهاط در   ناقص بيشتر از سه شوط و نيم باشد طوا  را کامل اعاده نمايد و اگر کمتر از سه ش

 اتمام و اعاده است و به احتياط واجب سعي را نيز اعاده کند سپا اعمال حج خود را انجام دهد.

به احتياط واجب قبل از طوا  حج، آ  را تدارک کند. پا اگر کسري آ  سهه شهوط يها     آية اهلل سيستاني: 

 تياط واجب اعاده کند.کمتر است تکميل نمايد و اگر بيشتر است تکميل کند و به اح
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ـ  اگر از اول قصه بيش از هفت شاط داشته، وااف و نماازش ااحيح نيسات و    عج 

، ولي اگر قصه هفات شااط   1بايه آنها را ا اد  کنه و ظاهرًا ا اد  بقيه ا مال  زم نيست

، پس اگر چهار شاط يا بيشتر زياد کارد ، احتيااط   2ز تمام شهن زياد کرد داشته و بعه ا

آورد و وااف  به جا آن است که بقيه را تا چهارد  شاط تتميم کنه و يک نماز ديگر هم

، و اگر کمتر از چهار شااط زيااد کارد  و مااا ت  رفياه باه هام        3و نماز را ا اد  کنه

نماز اسات و اگار مااا ت  رفياه باه هام       خارد  است، احتياط واجب ا اد  وااف و 

 نخارد ، حکم اارت قبل را دارد.

عاعع]220[ شخصي وااف حج واجب خاد را غلط انجام داد  و پس از آن چنهين  س

 ها چيست؟ بار حج نيابي انجام داد  است، تکليف او در مارد حج خاد و ديگر حج

ـ   اي نيابي که انجاام  ه حجکنه مانع نهارد و بايه وااف حج خاد را تهارک و عج 
                                                           

 احتياط بقيه اعمال را اعاده کند.بنا بر  آية اهلل بهجت:. 1

 احتياط طوا  باطل است و بقيه اعمال بعد از آ  را هم اعاده نمايد.بنا بر  آية اهلل خويي:

 سپا اعمال بعدي را اعاده کنهد و اگهر وقهت جبهرا  گذشهته، عمهره تمتهع او تبهديل بهه           آية اهلل زنجاني:

 آورد و چنانچهه   بهه جها   شهود و بايهد پها از انجهام آ  و گذشهتن ايهام تشهريق، عمهره مفهرده          افهراد مهي   حج

 کنهد البتهه اگهر پها از بازگشهت بهه وطهن متوجهه شهده، نمهاز            حج تمتع انجام داده کفايت از حج افهراد مهي  

 کند. آ  کفايت مي

 بيا  شد. 614و در مسئله و حکم زيادي از روي سه 633سؤال  ذيلحکم جاهل  آية اهلل سبحاني:

در هر صورت، اگر جاهل قاصر باشد طواف  صحيح است وگرنه مشکل است و به احتياط  آية اهلل سيستاني:

 واجب بايد آ  را و اعمال پا از آ  را اعاده کند.

 اعاده بقيه اعمال الزم است. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 مگر اينکه جاهل قاصر باشد., ه اعمال را اعاده کنداحتياط بقيبنا بر  آية اهلل فاضل:

اگر سهواً اضافه کرده و قبل از يک دور متوجه شده، آ  را قتع کند و طوا  صحيح است و اگر  آية اهلل فاضل:. 5

بعد از يک دور متوجه شود بايد طوا  را به احتياط واجب تا چهارده دور به قصد قربت تمهام کنهد و دو رکعهت    

طوا  واجب قبل از سعي بخواند و به احتياط مستحب دو رکعت بهراي طهوا  مسهتحب نيهز بعهد از       نماز براي

 سعي بخواند.

 بايد زياده را رها کرده از سر بگيرد. ؛اين صورت هم مانند صورت اول است آية اهلل مکارم: 

 گذشت. 614اعاده الزم نيست به نحوي که در مسئله  آية اهلل بهجت:. 3
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1داد  احيح هستنه.
 

 رجائااً شخصي وااف خاد را انجام داد  است و بعهًا دو شااط واااف    سعاعع]220[

 رسانه؟ آورد، آيا اين  مل خللي به وااف او مي مي به جا براي جبران نق  احتمالي

2کنه. ضرر نهارد ولي جبران نق  نميعج ـ
 

عاعع]220[ شخصي در دور پنجم وااف  ذري برايش پايش آماه، آياا بعاهًا باياه       س

 همين وااف را تکميل کنه يا وااف ديگري انجام دهه؟

                                                           

 ههاي نيهابي    ولهي حهج   ,در فهرض عمهد يها جههل حجه  باطهل اسهت        آيوة اهلل خوويي:  ، بريوزى آية اهلل ت. 1

 صحيح است.

اگهر همهه    آورده بايد طوا  را اتمهام کنهد و نمهازش را بخوانهد و     به جا اگر طواف  را ناقص آية اهلل زنجاني: 

آورد کهافي اسهت و در    بهه جها   طوا  باطل بوده چنانچه بعد از مراجعت به وطن متوجه شده طوا  و نمازش را

 هاي نيابي او صحيح است. اين دو صورت حج

حجه فرصهت   کسي که عمداً و يا از روي جهل به حکم، طوا  حج را باطل کند، تا آخر ذي آية اهلل سبحاني:

جبرا  با اعمال مترتبه را دارد و اگر نکرد حج او باطل و بايد يک شتر در مکه قرباني کند و حج را در سال بعهد  

 ضا کند.ق

در فرض جهل به مسئله، حج او باطل است و به احتياط واجب بايد يک شتر کفاره بدههد   آية اهلل سيستاني: 

 ها صحيح است. و ساير حج

ههايي کهه انجهام داده     اگر از روي عمد ولو با جهل به مسئله بوده، حهج  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

ههاي   آورد و سعي را احتياطهاً انجهام دههد و حهج     به جا وده طوا  حج خود رااشکال دارد و اگر از روي نسيا  ب

 نيابي او صحيح است.

ها اگهر خللهي در آنهها ايجهاد      و اگر عمداً چنين کرده بايد حج خودش را اعاده کند و ساير حج آية اهلل فاضل: 

 نکرده باشد محکوم به صحت است.

باشد حج او صحيح است و اگر عمداً باشد يا جهالً، حهج او اشهکال   اگر از روي سهو و فراموشي  آية اهلل مکارم:

  دارد.

زند و با قصد اتيا  به وظيفه فعلي )اتمام يا تمام  نقهص احتمهالي   به صحت طوا  ضرر نمي آية اهلل سبحاني:. 5

است کهه  کند و اين در صورتي است که شک در تعداد اشواط نداشته باشد البته احتياط واجب آ  را جبرا  مي

 نقص در هما  شوط طوا  را پا از تکميل و خواند  نماز طوا ، مجهدداً جبرا ، موارد حصول نقص و عدم در 

 طوا  و نماز آ  را اعاده کند.

 طوا  او اشکال دارد مگر اينکه جاهل قاصر باشد. آية اهلل سيستاني: 
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1بايه همين وااف را تکميل کنه.عج ـ
 

عاعع]222[ بيناه و آن را باا    شخصي در حين وااف، انهکي خان در بيني خاد ماي  س

 آيا اين وااف احيح است؟نمايه،  کنه و وااف خاد را تمام مي دستمال پاک مي

ـ  و  2اگر بيني او نجس شه  بايه بيني خاد را آب بکشه و وااف را تکميال کناه  عج 

اگر بهون تبهير بيني، وااف را ادامه داد ، احتياط آن است کاه بعاه از تکميال و نمااز،     

3وااف و نماز را ا اد  کنه و همچنين اگر دستمال نجس همرا  او باد  است.
 

کناه کاه آياا واااف را باه نيات        ي در شاط دوِم وااف شک ميشخص سعاعع]222[

 مناب  نه آغاز کرد  يا به نيت خادش وظيفه او چيست؟

ـ  احتياط آن است که وااف را به نيت مناب  نه اتماام کناه و پاس از نمااز، دو     عج 

4مرتبه آن را با نماز ديگر ا اد  کنه.
 

                                                           

 مراجعه شود. 613. به مسئله 1

 سر بگيرد.آ  صر  نظر کرده و از تواند از  ت و ميتکميل الزم نيس اي: آية اهلل خامنه 

 .گذشت که يطور  هما بگيرد  تواند از سر تکميل الزم نيست و مي آية اهلل فاضل:، آية اهلل زنجاني 

 گذشت. 263در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5

 محمول متنجا و همچنين لباس کمتر از مقدار ساتر در طوا  عيبي ندارد. آية اهلل خويي:، آية اهلل بهجت. 3

 مراجعه شود. 263و  265به مسئله  اي: آية اهلل خامنه 

اگر ظاهر بد  و لباس، نجا نشود يا نجاست آ  کمتر از مقدار درهم باشهد طهوا  صهحيح     آية اهلل زنجاني: 

 است و همراه داشتن متنجا، ضرر ندارد.

 حمل دستمال نجا کوچک و ههر محمهول متهنجا اگهر سهاتر نباشهد در حهال طهوا           سبحاني: آية اهلل 

 .اشکال ندارد

 اگر ظاهر بد  و لباس نجا نشود طوا  صحيح است و همراه داشتن چيز متنجا ضرر ندارد. آية اهلل سيستاني: 

کنند، اگر نجا باشند ضرري ندارند؛ خواه بهه   هاي کوچک که به تنهايي ستر عورت نمي لباس آية اهلل مکارم: 

 صورت محمول باشند يا لباس.

 .تمام کندعنه  منوب  تواند طوا  را به نيت مي آية اهلل بهجت:. 4

 سر بگيرد. ازعنه  منوب  کرده و طوافي را به قصد نظر طوا  مزبور صر از تواند  مي اي: آية اهلل خامنه 

در فرض سؤال به نيت آنچه نيت کرده آ  را اتمهام کنهد و نمهاز طهوا  را      آية اهلل فاضل:، آية اهلل زنجاني 

  اعاده کند.عنه  منوب  تواند به آ  اکتفا کند و بايد طوا  و نماز آ  را به نيت بخواند. اما نمي
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مس بيت اهلل الحرام از مسير شخصي در اثناي وااف، به خاور تقبيل و ل سعاعع]222[

دانه در بازگشت، وااف را از همان نقبه کاه رهاا کارد  بااد      خاد منحرف شه  و نمي

 ادامه داد  است يا نه، آيا واافش احيح است؟

ـ  اگر ملتفت باد  که از همان محلي که وااف را رها کرد  شروع کنه و بعهًا شک عج 

اارت، اکتفا به واااف مزباار محال      ارض شه ، حکم به احت نمايه و در غير اين

1اشکال است.
 

شخصي در اثناي وااف، بر اثر فشار جمعيت، چنه گام باه جلاا راناه      سعاعع]222[

جاي اينکه همان مقهار را جبران کنه، شاط ديگري آورد ، که  شه  است، پس از آن، به

 شاد، آيا اين وااف احيح است؟ مجما ًا هفت شاط تمام و يک شاط ناق  مي

2وااف او اشکال دارد و بايه آن را ا اد  کنه.عج ـ
 

عاعع]222[ شخصي بعه از اتمام وااف، سهاًا يک شاط زياد کرد  است و بعه مارّدد   س

آورد  است و سپس همه ا مال  مر  را نيز انجاام   به جا است که سه يا چهار شاط ديگر

 ي مضر نيست؟اضافداد  است، آيا وااف او باول است و آيا ترديه در  هد اشااِط 

                                                                                                                                        

 :تواند آ  را رها کند و کمي صبر کند تها مهواالت   البته اگر هنوز طوا  به نصف نرسيده مي آية اهلل سبحاني

 از سر بگيرد.عنه  منوب  به هم بخورد و به نيت

 بايد طوا  را به نيت نيابت از سر بگيرد. آية اهلل سيستاني: 

 شود. حمل بر صحت مي آية اهلل بهجت:. 1

 احتمال التفات کافي است. اي: آية اهلل خامنه 

 احتمال التفات کافي است. ني:آية اهلل زنجا، آية اهلل خويي

 در هر دو فرض عمل صحيح است. آية اهلل سيستاني: 

 اگر شک بعد از طوا  بوده، طواف  صحيح، واال بايد از سر بگيرد. آية اهلل مکارم:

 ظاهراً به طوا  ضرر ندارد. آية اهلل زنجاني:، آية اهلل بهجت. 5

 طوا  او صحيح است. اي: آية اهلل خامنه 

 اگر آ  شوط را رها کرده و از نو يک شوط ديگر آورده است، صحيح است. آية اهلل فاضل:، اهلل سبحانيآية 

 مگر اينکه جاهل قاصر باشد. آية اهلل سيستاني: 
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1و بايه وااف و نماز را ا اد  کنه. مضر استعج ـ
 

شخصي بر اثر شلاغي، مقهاري از وااف را در خار  مباف انجاام داد    سعاعع]222[

 و بعه نيز بقيه ا مال را انجام داد  است، تکليف او چيست؟

ـ  وگرناه  اگر ممکن نباد ، ولا در وقت ديگر، که در حه، وااف کنه اشکال نهارد عج 

2بايه وااف و نماز ا اد  شاد.
 

عاعع]211[ و تايمم اسات، اماا از روي جهال،     اي  کسي که وظيفه او وضاي جبير  س

 بهون تيمم، ا مال  مر  را انجام داد  است، وظيفه او چيست؟

3وااف و نماز آن، بايه ا اد  شاد.عج ـ
 

شخصي شاط اول وااف را خار  از مباف و باه قصاه واااف انجاام      سعاعع]210[

داد ، بعه متاجه شه  است که وااف بايه در محهود  معيني باشه، لذا مجهدًا واااف را  

 در مباف آغاز نماد  و بعه از وااف، ا مال ديگر را انجام داد  است، آيا اشکال دارد؟

4مانع نهارد.عج ـ
 

                                                           

بهراي  و  نمهود  احتياط بايد شوط زايد را به نيت قربت متلقه تمام ميبنا بر  آية اهلل خويي: تبريزي،آية اهلل . 1

 عاده سعي و تقصير هم الزم است.رعايت احتياط، ا

 و بايد طوا  و اعمال بعدي را اعاده کند. آية اهلل زنجاني: 

 و اعمال مترتبه را نيز اگر انجام داده، انجام دهد. آية اهلل سبحاني: 

 مانند سؤال قبل است. آية اهلل سيستاني: 

 طوا  واجب او صحيح است. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 گذشت. 235در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5

 مراجعه شود. 644. به سؤال 3

 آ  عمل شود. ذيلو  644متابق پاسخ مسئله و  آية اهلل زنجاني: 

اگر وقت تدارک باقي است بايد طوا  و سعي و تقصير را اعاده کنهد و اگهر وقهت تهدارک      آية اهلل سيستاني: 

گذشته است حج  محکوم به بتال  است مگر اينکه در کفايت وضو، بهه غيهر رجهوع کنهد، بها رعايهت األعلهم        

 فاألعلم، اگر از موارد رجوع باشد.

ولي اگر استينا  طهوا  از روي اعتقهاد    ،يح استظاهراً طوا  در خارج از حد تعيين شده صح آية اهلل خويي:. 4

 به جواز بوده، طوا  دوم صحيح است. 
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ختم کرد   همان جاوااف را از رکن يماني شروع و به کسي که اشتباهًا  سعاعع]210[

حکمش چيست؟ و چنانچه در اثنااي   ،و نماز وااف را خاانه  و پس از آن متاجه شه 

ختم کرد، مقهاِر زيادي، مرضر به وااافش   حجرا سادوااف متاجه شه و واافش را به 

 باشه يا خير؟ مي

1دو اارت نيست. وااف و نماز را بايه ا اد  کنه و فرقي بينعج ـ
 

دهاه کاه مقاهاري از وااافش را باهون       دانه يا احتمال ماي  کسي که مي سعاعع]210[

تااناه از اول نسابت باه آن     برناه، آياا ماي    دهه؛ يعني جمعيت او را مي اختيار انجام مي

نيز قصه وااف کنه و آن مقهار را مثل واااف سااار     برنه مقهاري که جمعيت او را مي

 حساب کنه؟

ـ  ، بهون اختيار او را بردنه، هماان مقاهار را   وااف را شروع کنه و اگر در اثنا هبايعج 

2کنه و وااف را ادامه دهه. جبران
 

                                                                                                                                        

 :اگر طوا  اول را قتع کرده است، به اين نحو که از متا  خارج شده و به کاري مشهغول   آية اهلل سيستاني

فهي انجهام داده   شده باشد که عرفاً صدق کند طوا  را قتع کرده است يا طوا  دوم را پا از فهوت مهواالت عر  

 باشد صحيح است وگرنه مشکل است مگر اينکه جاهل قاصر باشد.

 اگر کمبود طوا ؛ يعني از رکن يماني تا حجراالسود را جبرا  کند، طواف  صحيح است.   آية اهلل بهجت:. 1

ه اگر قصد او شروع از موضع معتبر شرعي است ولي در تتبيهق اشهتباه کهرد    در فرض دوم آية اهلل سبحاني: 

 است، در صورتي که کسري دور آخر را تا حجراالسود به قصد طوا  تمام کند، صحيح است.

 در فرض اول باطل و در فرض دوم صحيح است. آية اهلل سيستاني: 

 مراجعه شود. 465به ذيل سوال  فاضل:  آية اهلل

 طوا  و نماز آ  را در هر دو صورت بايد اعاده کند. آية اهلل مکارم:

 جبرا  الزم نيست و طواف  صحيح است. عظام بهجت، تبريزي، مکارم:آيات . 5

 زند کافي است. البته همين مقدار که به اختيار خود دور مي آية اهلل زنجاني:

برند، ايهن کهار ضهرري بهه طهوا        در موقع ازدحام اگر احياناً انسا  را ناخواسته به جلو مي آية اهلل سبحاني:

دهيم که طوا  کنم و آنچه بر اثر فشار  يت کند که خود را در ميا  جمعيت قرار ميزند، مشروط به اينکه ن نمي

 دهم، جزء طوا  باشد. انجام مي

اگر به کلي سلب اختيار از او نشود، طوا  صحيح است وگرنه بايد طوا  را در وقتي انجام  آية اهلل سيستاني:

  ور در پايا  سؤال وجهي ندارد.دهد که بتواند همه آ  را با اختيار انجام دهد و قصد مذک



 119  استفتائات طواف

عاعع]212[ مااردي که بايه احتياوًا وااف را تماام کناه و نمااز واااف بخااناه و       س

وااف را با نمازش ا اد  کنه، آيا اگر يک وااف به قصه ا ام از تماام و اتماام )يعناي     

انچه آن مقهاِر انجام شه  باول باد ، تمام هفت شاط را قصه وااف داشاته باشاه و   چن

متمم آن قصه وااف داشته باشه( انجام دهه و دو رکعات نمااز    چنانچه احيح باد  به

 است يا خير؟ی افبخاانه ک

1اين  مل احيح نيست و ترديه در نيت است.عج ـ
 

شخصي در  مر  تمتع، بعه از تقصاير فهمياه واااف و ساعيش باوال       سعاعع]212[

باد ، مجهدًا وااف و سعي را با لباآ دوخته انجام داد، آيا مجزي و احيح است يا نه؟ 

 و در فرض مذکار آيا بايه تقصير را هم تکرار کنه يا نه؟

2است. اگرچه احاط ،ا اد  تقصير  زم نيست سعي او احيح است و وااف وعج ـ
 

عاعع]212[ شخصي چنه متري از يک شاط را خراب کرد  است و چان دقيقًا اول  س

کنه باه   شروع و به آنجا ختم مي حجرا سادو آخر آن معلام نيست، يک شاط کامل از 

قصه اينکه آنچه خراب شه  به نحا احيح انجام شاد و زيادي قبلاي و بعاهي مقهماه    

  لميه باشه، آيا اين وااف احيح است؟

                                                                                                                                        

 :اگر به کلي سلب اختيار از او نشود طوا  صحيح است وگرنهه بايهد طهوا  را در وقتهي انجهام       آية اهلل فاضل

دهد که بتواند همه آ  را با اختيار انجام دهد و قصد مذکور در پايا  سؤال وجهي ندارد، بلي اگر وقهت نهدارد و   

 عسر و حرج باشد به هما  مقدار اکتفا کند.جبرا  آ  مقدار نيز مستلزم 

 کنهد و   کفايهت مهي   :، نووري خوويي، سوبحاني، فاضول   اي،  خامنوه آيات عظوام بهجوت، تبريوزي،    . 1

 صحيح است.

 احتياط.بنا بر  :آية اهلل سيستاني 

 بهتر آ  است که طوا  اول را رها کرده، طوا  ديگري را شروع کند. آية اهلل مکارم:

الزم است طوا  و نماز اعاده شود و پوشيد  لباس احرام الزم نيست و احتياطاً سعي و تقصير  بهجت:آية اهلل . 5

 ندارد. کفارهرا اعاده کند و در صورتيکه بتال  از جهت جهل به حکم نبوده 

اعاده تقصير  آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني، سيستاني، صافي، فاضل، گلپايگاني: 

 الزم است.  
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ـ   حيح است، مگر بعه از خراب شهن آن قسمت وااف را ادامه داد  باشاه کاه   اعج 

1در اين اارت وااف اشکال دارد.
 

کسي که به حهود مباف آگااهي ناهارد، بعاه از فاراغ از واااف شاک        سعاعع]212[

 کنه که در مباف باد  است يا نه، آيا واافش احيح است يا نه؟ مي

ـ   ار  شهن دارد، واافش ااحيح اسات و   اگر از اول در مباف باد و شک در خعج 

2تاانه به وااف مزبار اکتفا کنه. اگر از اول شک دارد، با جهل مذکار در سؤال، نمي
 

عاعع]212[ شخصي در شاط اول وااف باد که نماز جما ت شروع شه، وااف را  س

گيارد و هفات    شاد و پس از نماز، واااف را از سار ماي    کنه و مشغال نماز مي قبع مي

 آورد، آيا وااف او احيح است؟ مي به جا شاط کامل

3و بايه وااف را ا اد  نمايه. اشکال داردعج ـ
 

شخصي با  لم به حرمت تماآ باا باهن زن در حاين واااف، از روي      سعاعع]212[

گردد، آيا واااف او اشاکال    نمايه و از اين تماآ متلذذ مي شهات با بهن زني تماآ مي

 ؟کنه يا نه، تکليف او چيست پيها مي

                                                           

 .اشکال ندارد آية اهلل زنجاني: ،آية اهلل بهجت. 1

و اگر از محهل   هر مقدار از هر شوط طوا  که خراب شد بايد در هما  شوط تصحيح شود آية اهلل سبحاني:

آ  گذشت و اصالح نکرد و طوا  را به پايا  برد و با اضافه کرد  يک شوط بهه آخهر بهه نحهو مهذکور در مهتن       

 اکتفا به اين طوا  مشکل است به احتياط واجب طوا  و نماز را اعاده کند.تدارک کرد و نماز خواند 

 در اين فرض اگر جاهل قاصر باشد صحيح است. آية اهلل سيستاني: 

صحيح نيست، مگر آنکه چند قدم جلوتر از محلي که طوا  خراب شده،  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 آورد. به جا کند و ادامه آ  را به عنوا  وظيفه واجب طوا  به عنوا  مقدمه علميه طوا  را شروع

طوا  مزبور صحيح است ولکن اگر پا از خرابي، اشهواط ديگهري را ههم اتيها  کهرده باشهد        آية اهلل فاضل: 

 صوري دارد که در بعضي از آنها اقوي بتال  است.

 طوا  گذشت. 235ذيل مسئله در  آيات عظام نظر. 5

 طوا  گذشت. 625ذيل مسئله در  آيات عظام نظر. 3

  بايد نماز طوا  دوم را بخواند و سپا اعاده کند. آية اهلل سبحاني:

 است. اگر با اعتقاد به بتال  طوا  اول، طوا  دوم را انجام داده، صحيح آية اهلل سيستاني:
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ـ   و اگر کااري کاه ماجاب کفاار  اسات انجاام داد ، باياه         مضر به وااف نيستعج 

 1کفار  بههه.

عاعع]201[ تااناه در   اگر کسي وااف را فراماش کنه يا باول انجام دهاه، آياا ماي    س

 هاي غير حج انجام دهه؟ ما 

2مانع نهارد.عج ـ
 

                                                           

 د.چنانچه موجب تماس، مشي در حال طوا  باشد، طواف  اشکال دار آية اهلل تبريزى:. 1

 ، طهوا   اما اگر اين عمل با علهم و عمهد انجهام شهده و موجهب انهزال شهده، عهالوه بهر گنهاه           آية اهلل فاضل:

 نسهبت بهه طهوا ، حکهم محهد  شهد  در اثنهاي طهوا  را دارد کهه در           بدههد و  کفارهبايد يک شتر باطل و 

 گذشت. 243مسئله 

 ره ندارد.اگر لما از روي لباس باشد گناه کرده ولي کفا آية اهلل مکارم: 

 اگر طوا  باطل باشد با گذشت زما  تدارک، حج  باطل است. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

حجه است، ولي طوا  نساء و نماز آ  وقت معيني ندارد  و نماز آ  ماه ذي حجوقت طوا   اي: آية اهلل خامنه 

نياورده چيزهايي کهه حهالل شهدن  مشهروط بهه       به جا و در صورت نسيا  تا زماني که خود يا نايب  طوا  را

 .گردد انجام طوا  بوده بر او حالل نمي

شهود و بايهد    اش مبدل به حج افراد مهي  اگر در عمره تمتع بوده و وقت تدارک گذشته، عمره آية اهلل زنجاني: 

ه شده بايهد طهوا    آورد و اگر در حج تمتع بوده چنانچه در مکه و حوالي آ  متوج به جا پا از آ  عمره مفرده

 .حج و سعي و طوا  نساء را قضا کند و اگر در وطن فهميده انجام طوا  حج کافي است

هها را قضها کنهد و يها در     نتوانهد آ الحرام هم مهي  حجة ذي. پا از ماه اًتو چه نياب اًتچه اصال آية اهلل سبحاني: 

ي جهل به حکم طوا  حهج را باطهل کنهد    صورت عدم امکا  مباشرت استنابه نمايد ولي کسي که عمداً يا از رو

حجه فرصت جبرا  با انجام اعمال مترتبه را دارد و اگر نکرد حج او باطهل و بايهد يهک شهتر در مکهه       تا آخر ذي

 قرباني کند و حج را در سال بعد قضا کند.

شد و در وقت اگر بتال  نيز در اثر فراموشي بعضي از شروط باشد، پا اگر طوا  عمره با آية اهلل سيستاني: 

متذکر شود بايد در وقت انجام دهد و اگر بعد از آ  و قبل از طوا  حج باشد به احتيهاط واجهب قبهل از طهوا      

حج انجام دهد و اگر بعد از آ  باشد هر وقت قضا کند جايز است و در صورتي کهه طهوا  حهج باشهد و در مهاه      

 ه هر وقت قضا کند کافي است.حجه متذکر شود بايد قبل از پايا  ماه انجام دهد وگرن ذي

در صورتي که طوا  را فراموش کهرده باشهد و بعهد از گذشهتن موسهم       آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

  .متذکر شود مانعي ندارد
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کنه و پس از  ناق  باد  رها مي که درحاليشخصي شاط اول وااف را  سعاعع]200[

آورد، آياا   ماي  به جا آورد و بعه از آن نقيصه شاط اول را مي به جا آن شش شاط ديگر

 وااف او احيح است؟

1احيح نيست.عج ـ
 

هااي رماي، باه     اگر کسي در  هد اشااط وااف و ساعي و  اهد سانگ    سعاعع]200[

 ديگري ا تماد کنه کافي است؟

 مانع نهارد. 2اگر اومينان به  هد پيها کنهعج ـ

عاعع]200[ شخصي به  لت مريضي يا مسن بادن، در دوِر اول وااف خسته شاه    س

که وااف را قبع نماد  باد  همان جاو از مباف بيرون آمه و بعه از کمي استراحت، از 

 کنه، آيا چان به دور چهارم نرسيه  است، واافش چه حکمي دارد؟ شروع مي

                                                                                                                                        

 :اگر بتال  در اثر فراموشي بعضي از شروط يا از جهت جهل به برخي از شرايط و خصوصهيات   آية اهلل فاضل

باشد پا اگر طوا  عمره تمتع است و در وقت متوجه شد بايد آ  را تدارک و نماز آ  را اعاده کند، و چنانچهه  

ين حکم در عمهره مفهرده   بعد از تقصير متوجه شود از احرام خارج شده و فقط طوا  و نماز آ  را تدارک کند )ا

نيز جاري است  و اگر بعد از محرم شد  به احرام حج و قبل از طوا  حهج متوجهه شهد احتيهاط مسهتحب آ       

است که قبل از طوا  حج تدارک کند. هرچند اگر بعد از آ  هم انجهام دههد صهحيح اسهت، و چنانچهه بعهد از       

جام دهد واال ههر وقهت کهه مقهدور بهوده ولهو بها        حجه متذکر شد در هما  ماه ان اعمال حج و در هما  ماه ذي

استنابه قضا کند و عمره و حج او صحيح است. بلي اگر طوا  باطل انجهام شهده پها از متوجهه شهد  از بهوي       

 خوش اجتناب کند و اگر طوا  نساء باطل بوده از ز  اجتناب کند تا طوا  را تدارک کند.

آورده، يک شوط کامل باشهد هرچنهد    به جا اگر شوط آخري را که به عنوا  تکميل شوط اول آية اهلل بهجت:. 1

 به نظر او بعض آ  تکميل شوط اول بوده طواف  صحيح است.

بنها بهر    اگر هنوز مواالت عرفيه به هم نخورده، بايد نقصا  شوط اول را جبرا  و اتمهام کنهد و   آية اهلل فاضل: 

 احتياط اعاده هم بنمايد.

 يا آ  شخص ثقه باشد. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

 حرف  اطمينا  پيدا کند. ازتواند به شمارش ديگري اعتماد کند و الزم نيست  مي آية اهلل زنجاني: 

 تهوا  بهر او اعتمهاد کهرد، اگهر خهود او يقهين بهه عهدد اشهواط            و در خصوص طوا  مهي  آية اهلل سيستاني: 

 داشته باشد.
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1است. اگر ماا ت به هم نخارد  احيحعج ـ
 

آيا واجب است براي درک خلاتي مباف و وااف در محاهود  بيات و    سعاعع]202[

مقام، وااف را تأخير بينهازد يا مستحب است يا رجحان دارد خصااًا اگر پاس از اياام   

 تشريا مباف خلات نشاد؟

ـ   در اارت امکاِن وااِف در حه، ولا در وقت خلات، بايه در حه واااف کناه   عج 

2ولا با تأخير.
 

عاعع]202[ آيا مرحرم قبل از انجام وااِف واجِب خاد، چه وااف  مار  ياا حاج و     س

 ها را براي معذور نيابت کنه؟ تاانه همين وااف چه وااف نساء، مي

3مانع نهارد.عج ـ
 

کناه کاه لناگ     شخصي در وااف  مر  تمتع، در اثر فشار، احساآ ماي  سعاعع]202[

کناه و   با همان حاال واااف را تماام ماي    کنه و  احرامش تر و نجس شه  ولي ا تنا نمي

بيناه   رود، بعه از بررسي ماي  دهه و به منزل مي نماز وااف و سعي و تقصير را انجام مي

کناه کاه در    د  کرد  است، يقين پياها ماي  مقهاري نجاست خار  شه  و احرامش را آلا

همان حاِل وااف چنين شه  اسات، بعاه از ا ماال حاج و مراجعات باه ووان باه او         

گاينه باول است، مسته ي است حکم اهلل را با تاجه به اينکه نمااز و ساعي را هام     مي

ناز با همان حال انجام داد ، دربار  اين شخ  بفرماييه و اگر ا مالش باوال باشه آيا ه

 يا خير؟ در حال احرام است

                                                           

 طواف  صحيح است. هلل زنجاني:آية ا. 1

 زند. رفع خستگي اگر طوالني نباشد مواالت را به هم نمي آية اهلل مکارم: 

 .مراجعه شود 235. به مسئله 5

 صبر کرد  تا اينکه متا  خلوت شود الزم نيست هرچند موافق احتياط است. آية اهلل سبحاني:

 انجام دهد.عنه  منوب  م اعمال خود، آ  را براياحتياط اين است که پا از انجا آية اهلل تبريزى:. 3

 انجام دهد.عنه  منوب  احتياط مستحب اين است که بعد از انجام اعمال خود براي آية اهلل سبحاني:

در طوا  عمره احوط آ  است کهه بعهد از اداي مناسهک خهود طهوا        آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 .نيابتي را قبل از تقصير و خروج از احرام انجام دهد
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ـ  اگر در حال وااف شبهه داشته و يقين نهاشته که نجس شه  و وضاي او باوال  عج 

هرچنه بعاه از   ،1ز احرام خار  شه  است و فقط بايه وااف و نماز را ا اد  کنهشه ، ا

 ا مال يقين پيها کرد  باشه.

آيا يقين به هل خاردن در حين وااف، مصهاق  هم امکاان واااف در    اعسع]202[

 شاد يا خير؟ غير اين محهود  ميه محهود  معين و مجاز براي تجاوز ب

2شامل نيست.عج ـ
 

در اارتي که يقين دارد در حال وااف در محهود  معين با اجنباي ياا    اعسع]202[

 کنه باز هم واجب است در محهود  معين وااف کنه؟ اجنبيه برخارد مي

3آنچه ذکر شه   ذر نيست.عج ـ
 

اگر ااحب  ادت وقتيه و  هديه که  هدش مثاًل هفت روز است، روز  اعسع]202[

آورد ولاي بعاهًا لاک دياه، ا ماالش       به جاا  هفتم پاک شه و غسل کرد و ا مال حج را

 است؟ چگانه

                                                           

 احتياط باطل است.بنا بر  حج  آية اهلل تبريزى:. 1

چو  بعداً يقين پيدا کرده وضوي  با خروج آ  رطوبهت باطهل    آيات عظام خويي، سبحاني، سيستاني: 

 مذکور حج  باطل است. شده بوده در فرض

اگر بعد از شوط چهارم بوده بعد از تتهير بايد طوا  را تکميل کند و اعاده سهعي و تقصهير،    آية اهلل زنجاني: 

الزم نيست و اگر قبل از سه و نيم شوط بوده بايد طوا  و سعي و تقصير را دوباره انجام دهد و اگهر بهين سهه و    

ا  قبلي را تکميل کند و نماز آ  را بخواند و سپا طوا  و سعي و تقصهير  نيم تا چهار شوط بوده بايد ابتدا طو

 را دوباره انجام دهد.

حکم حد  در اثناي طوا  را دارد و طوا  باطل است و تفصيل آ  در  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 .محل خود ذکر شده است

جاهل قاصر بوده حج او صحيح است و بايهد طبهق   در فرض مذکور حج او باطل است، بلي اگر  آية اهلل فاضل: 

 عمل کند. 643مسئله  ذيل

 .تواند، بايد نايب بگيرد و اگر شخصاً نمي آية اهلل مکارم:

 د.رجوع شو 235. به مسئله 5

 د.رجوع شو 235. به مسئله 3
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ـ  اگر خان ديه  و از روز دهم تجاوز نکارد ، محکاام باه حايض اسات کاه در       عج 

وسعِت وقت بايه وااف و نماز را ا اد  کنه و در ضيا وقت، محال اشاکال اسات کاه     

1مرا ات احتياط بايه بشاد.
 

عاعع]201[ شاان باه هام      ادت ماهانهبعضي از زنان به جهت خاردن قرص، نام  س

بينناه، آياا وظيفاه     خارد؛ به واري که گاهي در مهت وا ني مرتب خان و لک مي مي

 گانه زنان در حج چيست؟ اين

ـ   اگر خان سه روز استمرار داشته باشه، ولا به اين نحاا کاه پاس از خارو  تاا      عج 
                                                           

تهع شهد بايهد    اگر آ  لک، صفات حيض را داشت و قبل از گذشت ده روز از ابتداي حهيض ق  آية اهلل تبريزى:. 1

طوا  و نماز طوا  را که خوانده اعاده نمايد و اگر بعد از آ  سعي يا تقصير کرده آنهها را ههم اعهاده نمايهد و در     

 غير اين صورت اعمالي را که انجام داده صحيح است.

اگر از ده روز تجاوز نکرده محکوم به حيض است و چنانچه طوا  حج بوده در سهعه وقهت    اي: آية اهلل خامنه 

طوا  و نماز آ  را اعاده نمايد و در ضيق وقت نايب بگيرد. و چنانچه در طوا  عمره تمتع بهوده در سهعه وقهت    

راجعت از منا بهه مکهه   بايد طوا  و نماز آ  را اعاده نمايد و در ضيق وقت اگر در حين احرام پاک بوده پا از م

جهت اعمال حج، قبل از طوا  حج و نماز آ  و يا بعد از طوا  حج و نماز آ ، طوا  عمهره تمتهع و نمهاز آ  را    

قضا نمايد و اگر در موقع احرام عمره ناپاک بوده حج او تبديل به حج اِفراد شده، و در صورت واجب بهود  حهج   

 آورد. به جا بايد از حج، عمره مفرده

اگر به صفات حيض ادامه يافت و از ده روز نگذشت، اعمال گذشته باطل بوده و اگهر از ده روز   اهلل خويي: آية 

 گذشت و يا به غير صفات ادامه يافت اعمال  صحيح واقع شده.

چنانچه هنگام طوا  و نماز در باطن هم پاک بوده، اعمال انجام شده صحيح اسهت، هرچنهد    آية اهلل زنجاني:

 دهم تجاوز نکرده باشد. خو  از روز

 شود. حج او به افراد بدل مي آية اهلل سبحاني:

شوند محل اشکال است و به احتياط واجب  پاکي بين دو خو  که حيض واحد شمرده مي آية اهلل سيستاني: 

 بايد طوا  و نماز را اعاده کند.

کند و احتياطاً سعي را نيز اعاده کنهد و   اگر در طوا  حج واقع شده، بايد طوا  و نماز را اعاده آية اهلل فاضل: 

اگر در عمره تمتع بوده، اگر فرصت دارد طوا  و نماز را اعاده کند و احتياطاً سعي و تقصير را نيز اعهاده کنهد و   

شود و اگر حج واجب بوده بعد از حهج افهراد يهک عمهره مفهرده       اگر فرصت نداشت حج تمتع مبدل به افراد مي

  م عمره مفرده واجب نيست.انجام دهد واالّ انجا

 اگر اعمال در حال پاکي واقع شده صحيح است. آية اهلل مکارم:



 مناسک حج                                  126

 وگرناه باياه باه وظاايف مستحاضاه       1سه روز باون فر  آلاد  باشه، حکم حيض دارد

  مل کنه.

اگر زن در  مر  تمتع بعه از سه شااط و نايم و قبال از چهاار شااط،       سعاعع]200[

 شاد، وظيفه او چيست؟ شه و تا قبل از رفتن به  رفات، پاک نمي حائض

2مارد  هول به ِافراد است.عج ـ
 

                                                           

الزم نيست سه روز اول حيض، پشت سر هم باشد ولي بايد اين سه روز در يک دهه واقهع شهود؛    آية اهلل زنجاني:. 1

دو خو  حيض، اسهت ولهي اگهر    يعني اگر دو روز خو  ببيند و هفت روز پاک شود و دوباره يک روز خو  ببيند هر 

باشهد؛ مگهر پهاک     بعد از دو روز خو  ديد ، هشت روز پاک شود و دوباره خو  ببيند، خو  ديده شده حيض نمهي 

 بود  وي به جهت مانعي همچو  قرص خورد  باشد که الزم نيست سه روز اول در يک دهه واقع شود.

خو  ديد ل او پشت سر هم نباشد، تفصيلي دارد کهه   و اگر سه روز اولل گلپايگاني:آية اهلل صافي، ة اهلل آي

 شود. بيا  مي 453ذيل مسئله 

آورد و  بهه جها   آورده و بعد از فراغت، عمره مفرده به جا مخير است بين اينکه اول حج افراد را آية اهلل بهجت:. 5

آورد بدين معني که سهعي و تقصهير نمهوده و بهراي      به جا بين اينکه اعمال عمره تمتع را بدو  طوا  و نمازش

حج احرام بسته و به حج رفته و پا از فراغت از حج و بازگشت به مکه، قضاي طوا  عمهره را پهي  از طهوا     

 آورد. به جا حج

شهود و بعهد از برگشهتن از     کند و براي حج محرم مي طوا  را رها نموده، سعي و تقصير مي آية اهلل تبريزى:

 خواند. آورد و نماز آ  را مي مي به جا از تمام يا اتمام اعمل از طوا  حج، يک طوا  کامل به قصد منا، قب

توانهد   تواند عدول به حج اِفراد نموده و بعد از اعمال حج، عمره مفرده انجام دهد و مهي  مي اي: آية اهلل خامنه

  عمهره تمتهع و نمهاز آ  را در موقهع     سعي و تقصير عمره تمتع را انجهام داده و از احهرام خهارج شهود و طهوا     

 آورد. به جا مراجعت به مکه جهت انجام طوا  و نماز و سعي حج تمتع قبل از آنها و يا بعد از آنها

کنهد و   مخير است بين عدول به حج افراد و بقا بر حج تمتع، به اين نحو که سعي و تقصير مي آية اهلل خويي: 

 .آورد مي به جا ج، يک طوا  به نيت اعم از اتمام و تمامبعد از رجوع از منا، قبل از طوا  ح

دهد و بعد از بازگشت از منا و قبل از طوا  حج بايد طوا  عمهره   سعي و تقصير را انجام مي آية اهلل زنجاني: 

 تمتع را اتمام کند و نمازش را بخواند و سپا طوا  و نماز را اعاده کند.

شود و اگهر   اگر قبل از سه شوط و نيم خو  ديد حج او تبديل به افراد مي آية اهلل مکارم:، آية اهلل سبحاني 

دهد سهپا بهراي حهج     پا از سه شوط و نيم خو  ديد باقيمانده اعمال عمره را مانند سعي و تقصير انجام مي

آورد سهپا   مهي  به جا شود و در بازگشت از منا پي  از طوا  حج بقيه طوا  عمره با نمازش را تمتع محرم مي

  .پردازد به اعمال حج مي
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عاعع]200[ شاه و تاا    ئضحاا اگر زني بعه از شاط چهارم در وااف  مار  تمتاع    س

 چيست؟اش  وقت وقاف به  رفه پاک نشه وظيفه

 بايه سعي و تقصير  مر  تمتع را انجام دهه و محارم شااد باراي حاج تمتاع و      عج ـ 

 از آن، بقياه واااف  مار  تمتاع و نمااز آن را       1در وقت انجام وااف حج، قبل يا بعاه 

 آورد. به جا هم

                                                                                                                                        

 :توانهد در عمهره تمتهع     احتياط مستحب اين است که به حج افراد عدول نمايد، گرچه مي آية اهلل سيستاني

 حهج،  طهوا   از قبلمنا  اعمال فراغت از پا و دهد انجام آ  نماز و طوا  جز خود باقي بماند و اعمال آ  را به

 .آورد به جا را آ  نماز و عمره طوا 

طوا  را رها نموده، سعي و تقصير را احتياطاً انجام دهد و تروک احهرام   آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

ه از تمتهع و افهراد انجهام    الذم  في محرم به احرام حج تمتع شود و اعمال آ  را به قصد ما رجائاًرا ترک نمايد، و 

آورد  به جها  ها را نموده، نماز بخواند و بعد بقيه طوا  دهد و پا از پاک شد ، ابتدا طوا  ناقص عمره را تکميل

 و احتياطاً عمره مفرده نيز انجام دهد.

اگر قبل از سه شوط و نيم حائض شده، مورد عدول به افراد اسهت و اگهر بعهد از آ  و قبهل از      آية اهلل فاضل: 

انجهام دههد و احتياطهاً     رجائاًاً و تمام شد  دور چهارم حائض شده، طوا  را رها کند و سعي و تقصير را احتياط

تمتع شود و اعمهال آ    حجمحرم به احرام  رجائاًمحرمات احرام را رعايت کند و وقت رفتن به عرفات احتياطاً و 

احتياط ابتدا طهوا  و نمهاز   بنا بر  ک شد ،پا از پا و. دهد انجام ه افراد و تمتع از اعم ه الذمه  في را به قصد ما

آورد و اگر حهج تمتهع    به جا کند و احتياطاً سعي و تقصير را نيز اعاده کند و بقيه اعمال حج راعمره را تکميل 

 بوده احتياطاً عمره مفرده را انجام دهد.

 آورد. به جا بايد قضاي طوا  عمره را به نحوي که گذشت، قبل از طوا  حج آية اهلل بهجت:. 1

از  اعهم ، قبل از طوا  حج يک طوا  کامل به قصد اگشتن از منو بعد از بر آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 را بخواند. آ  نماز و آورد به جا تمام و اتمام

 مراجعه شود. 243مسئله  ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه 

بايد سعي و تقصير کند و پها از اعمهال منها و قبهل از طهوا  حهج،        آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني 

 باقيمانده طوا  را انجام دهد و احتياط مستحب اين است که پا از اتمام، طوا  و نمازل آ  را اعاده کند.

بايد سعي و تقصير کند و محرم شود براي حج تمتع و پا از اعمهال منها پهي  از طهوا       آية اهلل سبحاني: 

 .آورد به جا طوا  عمره تمتع با نمازشحج بقيه 

آورد  به جا مانده و نماز آ  را بعد از اعمال مکه آنچه از طوا  عمره باقي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

  و احتياطاً سعي را هم اعاده کند هرچند الزم نيست.

 و سعي و تقصير را نيز احتياطاً اعاده کند. آية اهلل فاضل:



 مناسک حج                                  128

زني  مر  تمتع را انجام داد، بعه متاجه شه کاه واااف او باوال بااد       سعاعع]200[

 است، پس از اينکه متاجه شه، ديه  ذر زنانه دارد، تکليف او چيست؟

ـ  و اگار قبال از وقااف     1هر وقت  ذر او مرتفع شه، وااف و نماز را ا اد  کناه عج 

، آنهاا را انجاام   2شاد، براي حج محرم شاد و پس از آمهن به مکه و رفع  اذر  پاک نمي

3دهه.
 

کارد    دانست، بعه از پاک شهن از حيض، خياال ماي   را نميمسئله  زني اعسع]202[

کرد و با همين حال حج انجاام داد، بفرمايياه    لذا غسل جنابت را نيت ميجنب است و 

 حج او چگانه است؟

ـ   اگر مناار او غسل براي حهثي کاه از خاان داشاته اسات باشاه و اسام آن را       عج 

 بت گذاشته،  ملش احيح است.جنا

                                                           

و احتياطاً سعي و تقصير را اعاده کند و در صورت ضيق وقت بعداً تدارک کند و عمهره مفهرده     بهجت:آية اهلل. 1

 آورد به احتياط واجب. به جا هم

طوا  و نماز و سعي و تقصير را اعاده کند و اگر وقت تنگ باشد حج او به حج افهراد بهدل    آية اهلل سبحاني: 

 بياورد. ابه ج شود و پا از حج يک عمره مفرده مي

 سعي و تقصير را نيز احتياطاً اعاده کند. آية اهلل فاضل: 

 ، در ذيل مسئله قبل گذشت.آورد  طوا  حج به جا پي  ازنسبت به  آيات عظامنظر . 5

 احتياط در هر دو صورت سعي و تقصير را اعاده کند.بنا بر  آية اهلل تبريزى:. 3

 .در هر دو صورت سعي و تقصير را اعاده نمايد آية اهلل خويي: 

تواند تقصير کند، پا اگر قبل از گذشتن وقت عمره تمتع پهاک شهود    اگر تقصير نکرده مي آية اهلل زنجاني: 

 کند. آورد واالّ قبل از طوا  حج، طوا  عمره تمتع را قضا مي مي به جا طوا  را

راي انجام طوا  و نماز و سعي وقت باقي است بايد اعمهال  اگر پا از پاک شد  از حيض ب آية اهلل سبحاني:

 شود و پا از اعمال حج يک عمهره مفهرده   عاده کند و اگر باقي نيست حج او به حج افراد تبديل مياگذشته را 

 .آورد مي به جا

شود بهه  اگر قبل از فوت وقت وقوفين پاک شود بايد همه اعمال را انجام دهد و اگر پاک ن آية اهلل سيستاني: 

 آمده است عمل کند. 451مسئله  ذيلاي که در  وظيفه

بهه   مبهدل اگر بتال  طوا  از جهت جهل به مسئله باشد، حج او قههراً   آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 آورد و احتياطاً حج را اعاده کند. به جا افراد شده و پا از حج بايد عمره مفرده
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آيا مستحاضه کثير ، بايه براي وااف ياک غسال و باراي نمااِز واااف       سعاعع]202[

 غسلي ديگر بکنه يا يک غسل براي هر دو کافي است؟

ـ  براي هر يک، غسل  زم است مگر آنکه از وقت غسل براي وااف تا آخر نمااز  عج 

1خان قبع باشه.
 

                                                           

 ياط براي طوا  و نماز آ  يک غسل کند و براي هر يک از آ  دو يک وضو بگيرد.بر احت بنا آية اهلل تبريزى:. 1

غسل کند براي هر کدام و محتاج به وضو نيست، مگر اينکه محد  به حد  اصغر باشهد، کهه    آية اهلل خويي: 

 در اين صورت احوط ضم وضو است به غسل. 

ه بر غسل، وضو هم بگيهرد و بهدو  تهأخير طهوا      مستحاضه کثيره بايد براي هر طوا  عالو آية اهلل زنجاني: 

آورده باشد الزم نيسهت بهراي    به جا کند و در مورد نمازل طوا ، چنانچه آ  را بدو  فاصله قابل توجهي از طوا 

آورد واالّ بايد براي نماز طوا  هم وظايف مستحاضه را تکرار کنهد، مگهر در    به جا آ  مجدداً اعمال مستحاضه را

 ينا  داشته باشد که پا از طوا  تا پايا  نماز، از وي خو  بيرو  نيامده است.صورتي که اطم

اي که براي انجام نماز يوميه مثالً ظهر غسل کرده و وضهو گرفتهه و بهه مسهجد      مستحاضه آية اهلل سبحاني: 

نمهاز آ    تواند بعد از انجام فريضه به هما  طهارت براي طهوا  و سهپا   آمده و مصاد  شد با انجام فريضه مي

اکتفا کند، و مستحاضه کثيره اگر وظايف روزانه خود را براي نمهاز انجهام داده بهراي طهوا  و نمهاز آ  وظيفهه       

 اي ندارد ولي احتياط مستحب است که براي طوا  و نماز آ  غسلي جداگانه نمايد. جداگانه

نشود يک غسل کهافي اسهت،    اگر خو  مستمر باشد که بيرو  آمد  خو  از پنبه منقتع آية اهلل سيستاني:

اگرچه احتياط مستحب براي هر کدام يک غسل است و اگر چنين نباشد و به نحهوي باشهد کهه بتوانهد پها از      

که خو  بيرو  نزده باشهد در ايهن صهورت اگهر پها از غسهل و        طوا  با غسلي ديگر نماز را انجام دهد درحالي

غسل نماز را بخوانهد و اگهر بيهرو  آمهده بهود بهه احتيهاط         تواند با هما  انجام طوا  خو  بيرو  نيامده بود مي

 واجب براي نماز دوباره غسل کند.

اگر بعد از غسل براي نماز يوميه خو  نبيند تجديد غسل الزم نيست و  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

اگهر فاصهله بهين غسهل و      آورد و به جها  اگر خو  ببيند براي هر کدام از طوا  و نماز طوا  يک غسل احتياطاً

شود، مثل اينکه در نزديک مسجدالحرام نتواند غسل کند، احتياطًا در موقع ورود به مسجدالحرام  طوا  زياد مي

 تيمم بدل از غسل هم بنمايد.

احتياط واجب آ  است که مستحاضه کثيره عالوه بر اغسال يوميه، يک غسهل بهراي طهوا  و     آية اهلل فاضل: 

احتيهاط  بنها بهر    هد و براي طوا  يک وضو و براي نماز طوا  هم يک وضهو بگيهرد. و متوسهته   نماز آ  انجام د

 واجب يک غسل براي طوا  و نماز طوا  و براي هر کدام يک وضو بگيرد.

آورد، غسهل ديگهري بهراي     به جا هاي نماز خود را به موقع مستحاضه کثيره هنگامي که غسل آية اهلل مکارم: 

 احتياط.بنا بر  طوا  بر او واجب نيست، تنها وضو بگيرد
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زني به حساب شناسنامه، بيش از پنجا  سال شمسي دارد و يک ساال و   سعاعع]202[

تااان   بينه، بنابراين آيا در يائساگي او ماي   نيم خان نهيه  است ولي در  رفات خان مي

 ترديه داشت يا نه و وظيفه او چيست؟

ـ  نيسات، حکام    1اگر اومينان دارد که پنجا  ساال قماري او تماام شاه  و ساّيه      عج 

 2رد.مستحاضه را دا

آيا نماز و وااف براي زن مستحاضه يک حکام دارناه ياا هار کاهام از       اعسع]202[

 وااف و نماز جها و مستقل هستنه؟

3مستقل هستنه.عج ـ
 

شااد، باا مصارف قارص، خاان قباع        زني بعه از وقافين حايض ماي   اعسع]202[

 بينه، وظيفه او چيست؟ دهه ولي بعه از آن لک مي گردد و ا مال را انجام مي مي

                                                           

و قرشيه هم نيست حکم مستحاضه را دارد و اگر اطمينها  دارد کهه قرشهيه اسهت يها در آ        آية اهلل زنجاني:. 1

حکهم حهيض   شک دارد چنانچه در عادت يا يکي دو روز قبل از آ  خو  ديده يا خو  او اوصا  حيض را دارد، 

 را دارد و سيده قسمي از اقسام قرشيه است.

هاي سيده، اگر بهين   هاي غير سيده به اتمام پنجاه سال قمري است و ز  ز  آية اهلل نوري:، آية اهلل تبريزى. 5

بهر احتيهاط بايهد بهين      پنجاه سال و شصت سال قمري، خو  به صفات حيض باشد و يا در ايام عادت باشد، بنها 

 مستحاضه جمع کنند و بعد از شصت سال قمري، خو  محکوم به استحاضه است. احکام حائض و

توانند در اين مسئله بهه مجتههد    تعيين سن يائسگي محل تأمل و احتياط است؛ بانوا  مي اي: آية اهلل خامنه

 .نمايند مراجعه ديگرالشرايط   جامع

احتياط جمهع بهين احکهام حهائض و     بنا بر  ،و يا در ايام عادت باشد اگر به صفات حيض باشد آية اهلل خويي:

 مستحاضه نمايد.

 شود. يائسگي در مسئله حيض در سيده و غير سيده، با اتمام شصت سال قمري شروع مي آية اهلل سيستاني:

مگهر   شهود.  فرقي بين سيده و غير سيده نيست و يائسگي با تمام شد  پنجاه سال شهروع مهي   آية اهلل مکارم:

 ض و شرايط آ  را داشته باشد.اينکه خو  صفات حي

 گذشت. 452در مسئله  آيات عظام زنجاني، سبحاني، مکارم:. 3

مستحاضه قليله، براي هر يک از نماز و طوا ، به احتيهاط واجهب يهک وضهو بگيهرد و در       آية اهلل سيستاني: 

 احتياط واجب يک غسل و براي هر کدام يک وضو الزم است.بنا بر  متوسته

 احتياط.بنا بر  گلپايگاني:، آية اهلل صافيآية اهلل  
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ـ  اگر خان سه روز مستمر نباد  و حتي در باون فر  هم قبع شه ، حيض نباد  عج 

1است و با انجام وظيفه مستحاضه،  مل او احيح است.
 

 شاد، وظيفه او چيست؟ زني در حال وااف، مستحاضه قليله مي سعاع]202[

ـ  اگر بعه از تمام شهن دور چهارم بااد  پاس از تجهياه وضاا و تبهيار باهن و       عج 

آ، وااف را تمام کنه و اگر قباًل باد ، باه احتيااط واجاب پاس از تجهياه وضاا و       لبا

2تبهير، آن را اتمام و سپس ا اد  نمايه.
 

عاعع]201[ شاد، در اثنااي   بعه از غسل و وضا مشغال وااف مياي  زن مستحاضه س

 بينه، وظيفه او چيست؟ وااف لک مي

ـ  باا تحفاظ از خارو  خاان،      اگر خان او مستمر است و به وظيفه  مال کارد ،  عج 

3چيزي بر او نيست و در غير اين اارت حکم حهث جهيه را دارد.
 

                                                           

 اگر هنگام طوا  و نماز در باطن هم پاک بوده اعمال او صحيح است. آية اهلل زنجاني:. 1

در صورتي که سه روز اول پشت سر هم نباشد؛ مثل آنکه دو روز خهو    آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

بينهد بايهد    بر احتياط الزم در روزهايي که خو  مهي  ببيند، بناببيند و يک روز پاک شود و دوباره يک روز خو  

بيند هم کارهايي را که بر حائض  جمع کند ميا  کارهاي مستحاضه و تروک حائض و در روزهايي که خو  نمي

 آورد. به جا هاي خود را حرام است ترک کند و عبادت

 مراجعه شود. 224و  243. به مسئله 5

 مراجعه شود. 243مسئله  ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه 

 پا از تجديد وضو و تتهير بد  و لباس به تفصيل مسئله بعدي عمل کند. آية اهلل زنجاني:

نيمه طوا  باشد پا از تجديهد وضهو و تتهيهر بهد  و لبهاس      اگر بعد از  آية اهلل مکارم: ،آية اهلل سبحاني

وضو و تتهير بد  و لباس طوا  را از سر بگيرد و طوا  را تمام کند و اگر قبل از آ  اين حالت رخ دهد پا از 

 نماز طوا  را بخواند.

توانهد بها همها  حهال      زند و مهي  اگر بالفاصله مشغول طوا  شده باشد ضرري به طواف  نمي آية اهلل زنجاني:. 3

روج بدو  فاصله عرفي، نماز طوا  را هم بخواند، ولي اگر بين غسل و طوا ، فاصهله عرفهي افتهاده باشهد بها خه      

شهوط   4شود و پا از تجديد غسل و انجام ساير وظايف، چنانچه خو  پها از   خو ، غسل و وضوي  باطل مي

 4تها   2/3گيهرد و اگهر خهو  بهين      شوط آمده طوا  را از سر مهي  2/3کند و اگر قبل از  آمده طوا  را اتمام مي

 گيرد. شوط آمده طوا  را اتمام کرده، دوباره از سر مي

 اگر وظايف خود را براي نمازهاي يوميه انجام داده تکليفي ندارد. ي:آية اهلل سبحان

 يعني اگر خو  قتع شده و غسل کرده سپا خو  جاري شده، حکم حد  جديد دارد. آية اهلل مکارم:
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دهاه و در اثنااي    زني به تصار اينکه پاک شه  است، وااف انجاام ماي   سعاعع]200[

شاد که هناز پاک نشه  است، آيا سعي او نيز باول است و اگر بعاه از   سعي متاجه مي

 سعي متاجه شاد چگانه است؟

ـ  نمااز را   فرض اول سعي را قبع کنه و پس از پاک شاهن از حايض، واااف و    درعج 

 1ا اد  کنه و احتياط آن است که پس از ا اد  وااف و نماز، سعي را اتمام و ا ااد  نماياه  

2احتياط است. و در فرض دوم نيز ا اد  وااف و نماز  زم و ا اد  سعي مبني بر
 

عاعع]200[ اي  وضا بگيرد و با ايان کاار فاااله    زن مستحاضه که بايه غسل کنه و س

آيه که شايه وا ني هم باشه؛ مثاًل باياه بارود منازل غسال کناه و       بين ا مال پيش مي

 برگردد، آيا اين فااله اشکال نهارد؟

ـ   از وااف و نماز بايه غسال کناه و وضاا     هر يکشاد براي  اگر خان قبع نميعج 

و بايه واري باشه که بعه از غسل و وضا مبادرت به  مل نمايه، بناابراين اگار    3بگيرد

4با رفتن به منزل نتاانه مبادرت کنه، نزديک مسجهالحرام غسل کنه و وضا بگيرد.
 

                                                           

 اتمام سعي الزم نيست و اعاده کافي است. آية اهلل بهجت:. 1

اگر هنگام طوا  و نماز در باطن هم پاک بوده اعمال  صحيح است و اگر ناپاک بوده در هر  آية اهلل زنجاني: 

دهد، و تها تقصهير نکهرده از محرمهات احهرام       دو فرض پا از پاکي و غسل، طوا  و سعي و تقصير را انجام مي

 نمايد. پرهيز مي

توجه شهده کهه حهائض بهوده اسهت      تکليف او با تکليف کسي که پا از انجام همه عمره م آية اهلل سبحاني:

 کند که در مسائل قبل بيا  شد. فرقي نمي

 مراجعه شود. 644. به سؤال 5

 گذشت. 452در ذيل سؤال  آيات عظامنظر . 3

شود اگر ممکن است در نزديکي مسجدالحرام غسل کرده بدو   در صورتي که خو  قتع نمي آية اهلل زنجاني:. 4

آورد و اگر ممکن نيست بايد احتياط کند به اين نحو که در منزل غسل کنهد   به جا فاصله عرفي طوا  و نماز را

 و قبل از طوا  هم تيمم بنمايد.

اي ندارد ولهي   اگر وظايف خود را براي نماز انجام داده براي طوا  و نماز آ  وظيفه جداگانه آية اهلل سبحاني: 

هنگام شروع به طهوا  و  اي بنمايد و الزم نيست  نهاحتياط مستحب است که براي طوا  و نماز آ  غسل جداگا

  خواهد به اين احتياط مستحب عمل کند آ  خو  قتع باشد ولي کسي که مي ييا در اثنا
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عاعع]200[ اش  زن مستحاضه که بايه براي هر نماز و وااف غسل کنه وبا وظيفاه  س

، ، بين وااف نمااز ظهار شاروع شاه    غسل کرد و يا وضا گرفت و وااف را شروع کرد

نماز را خاانه، و با همان وهارت اول، بعاه از نمااز، واااف را اداماه داد، آياا وااافش       

 احيح است؟

ـ  اگر از هنگام غسل تا آخر وااف، خان قبع باد ، وااف احيح است و در غير عج 

 ه.و پس از غسل ا اد  نماي 1اين اارت احاط آن است که اين وااف را تمام کنه

عاعع]202[ ، دو ساه روزي لاک و   يک باار شاد ولي هر دو ما   زني که حيض نمي س

 اش چيست؟ بينه، وظيفه ترشحات مي

ـ  اگر خان استمرار تا سه روز نهارد، ولا به اين نحا که پاس از خاار  شاهن تاا     عج 

2اين مهت باوِن فر  آلاد  باشه، حکم استحاضه را دارد.
 

                                                                                                                                        

      مبادرت عرفي به عمل بعد از غسل الزم است و الزم نيست در اطرا  مسجدالحرام غسهل کنهد بلکهه غسهل از

 زند. ين مبادرت نمياي به ا هتل و طي مسافت آ  با ماشين لتمه

بهدو    تيمماگر فاصله بين غسل يا وضو يا هر دو و انجام طوا  يا نماز طوا  زياد باشد و  آية اهلل سيستاني:

 باشد، به احتياط واجب قبل از نماز يا طوا  يک تيمم بدل از غسل يا وضو کند. ميسرفاصله 

دالحرام نتواند غسل کند احتياطاً در موقع ورود به و اگر از نزديک مسج آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 مسجد تيمم بدل از غسل هم بنمايد.

که قبالً گذشت هنگامي که مستحاضه وظيفه غسل خود را براي نمازهها انجهام دههد بهه      چنا  آية اهلل مکارم: 

 حکم طاهر است و غسل ديگري براي طوا  الزم نيست.

 اتمام الزم نيست. آية اهلل بهجت:. 1

 بعيد نيست تمام کرد ل طوا ِ سابق کافي باشد و احتياط به اعاده آ  پا از غسل نباشد. آية اهلل تبريزى: 

 رجوع شود. 452سؤال به ذيل  آية اهلل سبحاني: 

صحيح نيست و با انجام غسلي براي نماز، نمازش را اعاده کند و طوا  را با غسلي ديگر از  آية اهلل سيستاني: 

 گر قتع قبل از پايا  شوط چهارم بوده است و اتمام کند اگر بعد آ  بوده است.سر بگيرد، ا

 مانند مسئله سابق است. آية اهلل مکارم: 

هها کهه احتمهال     بيند و مقداري پها از آ  لهک   هايي که در ضمن ده روز مي اگر مجموع لک آية اهلل زنجاني:. 5

 دهد باطن آلوده باشد بر روي هم به اندازه سه روز نباشد، احکام حيض را ندارد. مي

 مراجعه شود. 453 ذيل سؤالبه  گلپايگاني:آية اهلل صافي،  آية اهلل
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از شصت سال و غير قرشيه پاس از پنجاا  ساال،    هرگا  زن ُقَرشيه پس  اعسع]202[

 ؟چنه روز متاالي خان ببينه که همه به اوااف حيض باشه در واافها و نماز چه کنه

ـ   حکم مستحاضه را دارد و حکم حيض بر خان مزبار مترتب نيسات، حتاي در    ج 

1اارت تاالي يا داشتن افات.
 

کنناه کاه    هايي که براي جلاگيري از قا هگي از قرص اساتفاد  ماي   زن اعسع]202[

 رناگ  کام ماقع وااف گرفتار حيض نباشنه و ايام  ادت ممکن است ياک ياا دو لکاه    

قروح و جروح، و در هر اارت به ببيننه، آيا اين خان استحاضه حساب است يا خان 

 زنه يا خير؟ وااف ضرر مي

ـ  به وظيفه مستحاضه  مل کنناه و اگار در اثنااي    و بايه  2حکم استحاضه را داردعج 

بعاه آن هسات کاه     و ما 3وااف لک ديه ، تفصيلي بين ما قبل از تمام شهن دور چهارم

4در مناسک ذکر شه  است.
 

شخصي غسل مس ميت به گردنش باد  ولي بعه از ا مال حاج متاذکر    اعسع]202[

 شاد، وظيفه او چيست؟ مي

ـ  بت کرد  باشه ا چان جناب هام بااد  ياا بعاهًا       اگر بعه از مس ميت غسل جناعج 

بايه وااف و نماز  واّ  5کنه و  ملش احيح است جنب شه  ا غسل جنابت کفايت مي 

6آن را ا اد  کنه.
 

عاعع]202[ ؛ يعني مرتب ريح از او جاها  محرمي است که مبتال به خرو  ريح است س
                                                           

 گذشت. 456در ذيل سؤال  آيات عظامنظر . 1

بينند، هرچند سه روز مستمر نباشد و صفات حيض را نيز نداشته  خوني که در ايام عادت مي آية اهلل زنجاني:. 5

 باشد حکم حيض را دارد.

 بعد آ . سه شوط و نصف و ما آية اهلل مکارم:، آية اهلل سبحاني. 3

 مراجعه شود. 224و  243. به مسئله 4

 مراجعه شود. 644. به سؤال 2

 مراجعه شود.1365و  644. به سؤال 6
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کنه، ولاي نا اًا    پيها ميله تخفيف الجم  فيشاد و در  رض سال شايه يکي دو ما ،  مي

شاد، تکليف چنين شخصي در وااف و نماز  به فااله يکي دو دقيقه وضايش باول مي

 چيست؟ چنه وضا بايه بگيرد؟

ـ  ( 6مسائله   ،61حکام مبباان را دارد کاه از تحريرالاسايله )جلاه اول، اافحه       عج 

يا حرجي باشه چنانچه نتاانه در اثناي وااف وضا بگيرد  حال اي  لي د وشا استفاد  مي

 اکتفا به يک وضا باراي واااف کاافي اسات، ولاي اگار بتااناه ولاا باا حمال آب در           

 در  و همچناين اسات حکام    1اثناي وااف وضا بگيرد واجب است تجهيه وضاا کناه  

 نماز وااف.

عاعع]202[ مهتي است که به  لت ابتالي به بيماري و در اثر  مل جراحي، خرو   س

کنم، البته براي وضا و نماز  ز کيسه مخصاص استفاد  ميکنم و ا مهفاع را احساآ نمي

، ولي چان ساال آيناه    کنم فتااي حضرت امام مشخ  و معين است که بهان  مل مي

به اميه خها تصميم دارم خانه خها را زيارت کنم، مساته ي اسات در رابباه باا انجاام      

 مراسم حج، تکليف شر ي بنه  را مرقام فرماييه؟

                                                           

 .مانند مسلوس است و هما  وظيفه را دارد آية اهلل بهجت:. 1

  احتياط حکم مبتو  را دارد.بنا بر  آية اهلل تبريزى: 

در فرض مذکور يک وضو براي طوا  و نماز کافي است مگر اينکه  :ات عظام تبريزي، خوئي، سيستانيآي

 يماري اوست از او سر بزندحدثي غير از آنچه مستند به ب

بهه   تواند طهوا  و نمهاز آ  را   شود و مي گونه خارج شد  باد، باطل نمي وضوي مبتو  با اين آية اهلل زنجاني:

 آورد. جا

 مراجعه شود. 433ؤال سذيل به  آية اهلل سبحاني: 

 احتياط واجب مثل مبتو  بايد نايب هم بگيرد.بنا بر  آية اهلل فاضل:

  و مبتو  براي طوا  نايب بگيرد و احتياطهاً خهودش ههم طهوا  کنهد      آية اهلل گلپايگاني:، صافيآية اهلل  

آورد و بعد تجديد وضو کهرده و سهه شهوط     به جا بدين گونه که براي طوا  يک وضو بگيرد و چهار شوط آ  را

 .ديگر آ  را انجام دهد

 ، هما  وضوي اول کافي است.اگر نماز را بالفاصله بعد از طوا  بخواند آية اهلل مکارم: 
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ـ  که براي وضا و نماز داريه، بنمايياه،  اي  اگر در وااف و نماز آن، ر ايت وظيفهعج 

1 مل حج شما احيح است.
 

بسته اسات کاه   اي  شخصي  مل جراحي انجام داد  است، و فعاًل کيسه اعسع]221[

ريزد، ليکن نه از مجراي بال، بلکه از ماضع جراحاي   بال او قبر  قبر  در آن کيسه مي

 انه، آيا اين شخ  حکم مسلاآ را دارد؟ ر داد که در پهلا قرا

2حکم مسلاآ را دارد.عج ـ
 

                                                           

 .بايد براي طوا  نايب بگيرد آية اهلل بهجت:. 1

مبتو ، احوط اين است که در صورت ممکن، هم خود طوا  نموده و هم  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 نايب بگيرد.

توانيد طوا  کنيهد، و   طوا ، وضو بگيريد يا حرجي باشد با يک وضو مي ياگر نتوانيد در اثنا آية اهلل زنجاني:

طوا  وضو بگيريد ولو به اين شکل که همراه خود آب ببريد، بايد تجديهد وضهو    ياگر بتوانيد بدو  حرج در اثنا

ايهد   توانيد به وضويي که براي طوا  گرفته حکم در نماز طوا ، و براي نماز طوا  نمي است طور کنيد، و همين

 د.اکتفا کنيد بلکه بايد دوباره وضو بگيري

شهود و يها اينکهه     مهي  مبتال به خروج بول يا غائط و يا ريح چنانچه تا آخر وقت عهذر آنهها برطهر     آية اهلل سبحاني: 

توانند وضو بگيرند و طوا  و نماز را بدو  حد  به جا آورند بايهد صهبر کننهد امها      آيد که مي فرصتي براي آنها پي  مي

اگر در بين طوا  و نماز فقط چنهد مرتبهه انگشهت     )الف :دو حالت داردشود  اگر ظن قوي دارند که مشکل آنها رفع نمي

زند به طوري که اگر بخواهد براي هر بار وضو بگيرد مشکل نيست ظر  آبي همهراه داشهته باشهد و    شمار حد  سر مي

ا  را ادامهه  تواند در متا  و يا اينکه از متا  خارج شود و وضو بگيرد و سريع برگردد و طهو وقتي حد  سر زد اگر مي

شود به شکلي که وضو گرفتن براي هر دفعه بسيار مشکل است بهراي طهوا     يايجاد م درپي پيولي اگر حد   )دهد. ب

 بگيرد. هم براي طوا  و نماز نايب واجبيک وضو و براي نماز وضوي ديگر بگيرد و بنا بر احتياط 

 در ذيل سؤال قبل گذشت. آيات عظامساير نظر 

براي طوا  و نماز يک وضو کهافي اسهت، مهادامي کهه      ريزي، خويي، زنجاني، سيستاني:آيات عظام تب. 5

 خروج بول به شکل متعار  نباشد.

 مراجعه شود. قبليبه ذيل سؤال  آية اهلل سبحاني:

آورد و بعهد تجديهد    به جها  براي طوا  يک وضو بگيرد و چهار شوط آ  را آيات عظام صافي و گلپايگاني:

 وضو کرده، سه شوط ديگر آ  را انجام دهد.

 احتياط واجب نايب هم بگيرد.بنا بر  :آية اهلل فاضل

خوانهد؛ در غيهر   براي طوا  و نماز يک وضو کافي است، اگر نماز را بالفاصله بعد از طهوا  مهي   آية اهلل مکارم:

 اين صورت براي هر يک، وضو بگيرد.
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کناه،   کسي نيت وااف را در دل گذرانه  و به قصه وااف حرکات ماي   سعاعع]220[

گردد و نيات   کنه نيت وااف را بايه به زبان بگايه، لذا برمي آيه گمان مي مقهاري که مي

 کنه، آيا واافش احيح است يا خير؟ يگايه و وااف را از نا شروع م را با زبان مي

1اشکال دارد.عج ـ
 

شاد و به خصاص در  به خاور اهميت زيادي که در ا مال حج داد  مي اعسع]220[

 باه جاا   ، چناهين باار  رجاا ا به  نااان احتيااط و   ها و نماز آن، غالبًا يک  ملي ر وااف

رساه،   سااآ هم نماي ارد، البته به حه وآورنه ولا اينکه  مل نزد خادشان نقصي نه مي

 گانه تکرار در ا مال، اشکالي دارد؟ آيا اين

ـ  وسااآ همين است و نبايه به وساسه ا تنا شااد، بلاي انجاام  مال احتيااوي      عج 

2بهون وساسه مانع نهارد.
 

رود،  شااد و باه جلاا ماي     کسي به جهتي، وااف ياا ساعيش قباع ماي     اعسع]220[

تاانه خااد را باه    که قبع شه  شروع کنه ولي در اثر ازدحام نمي همان جاخااهه از  مي

تااناه از   گيارد، آياا ماي    آنجا برسانه و در محاذي آنجا به ورف چپ يا راست قرار ماي 

 محاذي جايي که قبع شه  شروع کنه، يا بايه همان نقبه باشه؟

ـ    زم نيساات همااان نقبااه باشااه، بلکااه محاااذات کااافي اساات و بايااه وااااف  عج 

 کميل شاد.ت

 خير؟ نه ياک قران، که در وااف حرام است، آيا وااف را باول مي سعاع]222[

ـ  واااف   اگر از اول يا در اثناي وااف اول، قصه قاران داشاته، احتيااط در ا ااد     عج 

3شاد. باول نمي است و اگر بعه از تمام شهن وااف اول قصه قران کرد ، وااف
 

                                                           

 گذشت. 624و  625در ذيل سؤال  آيات عظامنظر . 1

ليکن در طوا  و سعي، تکرار در اعمال در برخهي از صهور    آيات عظام خويي، زنجاني، سبحاني، فاضل:. 5

 موجب بتال  است، اگرچه بدو  وسوسه هم باشد.

 گذشت. 613در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 3

 مراجعه شود. 633سوال  ذيلبه  آية اهلل فاضل:
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عاعع]222[ آيا يک شاط و دو شاط وااف هم استحباب دارد يا بايه وااف هفات   س

شاط باشه و اگر کسي گمان داشت که مستحب اسات و بعاه از هفات شااط واااف      

و بعاه نمااز واااف را خااناه، آياا       آورد به جاا  واجب، يکي دو شاط وااف مستحبي

 واافش اشکال دارد؟

 ح است.ولي وااف مزبار احي 1استحباب آن ثابت نيست،عج ـ

 معيار در کثير الشک بادن در وااف چيست؟ سعاع]222[

2 رفي است.عج ـ
 

 هرچاه ذراع و نمااز خااناهن پشات مقاام،      5/23وااف کردن در محاهود    سعاعع]222[

تر به مقام، آن وار که در مناسک بيان شه ، گايي نزد آناان باه ت اسات، آياا باياه       نزديک

 خااننه انجام شاد؟ کننه و دور از مقام نماز مي ميگانه که آنان در خار  از حه وااف  همان

3چنين چيزي نيست و بايه به وظيفه  مل شاد.عج ـ
 

در بعضي ماارد بايه واااف و ساعي را اتماام و ا ااد      ايه  اينکه فرماد  سعاعع]222[

 کنه، بفرماييه که ترتيب هم  زم است يا نه؟

ـ  واااف را و نمااز بخااناه و ساپس     بلي، احتياط به اين است که قباًل اتمام کناه  عج 

4ا اد  نمايه.
 

کسي که در سعي يا وااف  مر  تمتع يا  مر  مفرد ، نياز به نايب پياها   سعاعع]222[

؟ بر فرض  هم لازوم  محرم است، نيابت کنه يا خير که درحاليکرد  است، آيا نايب بايه 
                                                           

 : استحباب دارد.سيستاني آية اهلل. 1

کننهد و   کند که متعار  مردم، شهک نمهي   الشک، کسي است که در مواردي شک مي و کثير آية اهلل زنجاني:. 5

 بايد متابق احتياط عمل نمايد.غير از وسواس است و کثير الشک 

در موجبهات   کهه  کسهاني  شهود، نسهبت بهه     شکي که براي او حاصل مهي  :معيار اين است آية اهلل سيستاني: 

 .باشد بيشتر معتنابه مقدار به هستند، او مانند تيپر حواس

 گذشت. 235در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 3

يک طوا  يا سعي  کافي است :، سبحاني، فاضل، نوريخويياي،  خامنهتبريزي، بهجت،  آيات عظام .4

 انجام دهد. به نيت اعم از تمام و اتمام
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 يز است؟احرام، آيا بايه با لباآ احرام وااف کنه يا در لباآ َمخيط هم جا

1از احرام يا لباآ احرام در نايب لزوم نهارد. يک هيچعج ـ
 

 چيست؟اش  شخصي مسلاآ است، براي وااف و نماز آن، وظيفه سعاع]221[

ـ  اگر وقتي دارد که بتاانه وااف را با وضا و نماز را با وضا انجام دهه، باياه آن  عج 

آورد و بقيه ا ماال را   به جا وقت را انتخاب کنه و وااف و نماز را با وضا و بهن پاک

بعه از آن اتيان نمايه و اگر چنين وقتي نهارد، در اارتي که مشقت نهاشته باشه، باراي  

 هر بار که حهث از او اادر شاد يک وضا بگيرد و اگر مشقت دارد براي واااف ياک  

2وضا و براي نماز هم يک وضا بگيرد.
 

ا ااد  شااد،  زم اسات باا لبااآ      مااردي که وااف و نماز بايه  آيا در سعاعع]220[

 ؟احرام باشه

3 زم نيست.عج ـ
 

                                                           

 در احرام نايب است.احتياط  آية اهلل بهجت:. 1

احوط آ  است که در عمره، نايب بعهد از فهراز از اداي مناسهک خهود،      آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 طوا  و سعي نيابتي را قبل از تقصير و خروج از احرام انجام دهد.

 گذشت. 444در ذيل مسئله آيات عظامنظر . 5

احتيهاط بايهد سهعي و    بنها بهر    اگر طوا  عمره باشد و از مواردي باشد کهه  :، آية اهلل تبريزيآية اهلل بهجت. 3

 تقصير نيز اعاده شود، احتياطاً محرمات احرام رعايت شود.

اگر طوا  را از روي جهل ترک کرده و يا آنها را باطل انجهام داده تها محهل تهدارک آ  بهاقي       آية اهلل خويي: 

را بايد در بياورد و بعد از گذشت زما ، تدارک حج  باطهل اسهت    باشد و لباس دوخته است، باقي در احرام مي

 و بعيد نيست احرام  هم باطل باشد.

ههاي   در صورتي که تقصير يا حلق او محکوم بهه صهحت باشهد اجتنهاب از پوشهيد  لبهاس       آية اهلل زنجاني: 

 بهه جها   طوا  يا سعي راهاي معمولي،  معمولي و ديگر محرمات احرام، واجب نيست؛ و در هر حال اگر در لباس

 آورد صحيح است.

 اگر کسي عمره تمتع و يا عمره مفرده را انجهام دههد و بعهد از تقصهير بفهمهد کهه طهوا          آية اهلل سبحاني: 

 و سعي او باطل بوده چنين فردي در احرام خود باقي اسهت و بايهد از محرمهات احهرام دوري جويهد و طهوا  و       

 چيهزي   جها  بهي  ام دهد و با تقصير مجدد از احرام خارج شود و به خاطر تقصهير نماز و سعي را با جامه احرام انج

  بر او نيست.
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عاعع]220[ هرگا  محرم لباآ احرام را کنار بگذارد و با لباآ دوخته، ا مال  مار    س

؛ از وااف و سعي، انجام دهه؛ جهاًل يا  مهًا، آيا وااف و سعي او ااحيح اسات؟ و   را

  مر  او مجزي است يا نه؟

1و  مر  مذکار مجزي است. وااف و سعي مزبار احيحعج ـ
 

هرگا  محرم به احرام  مر  تمتع جنب باشه و آب باراي او ضارر دارد    اعسع]220[

گذرد، آيا وااف و نماز، با تيمم کافي و مجازي اسات؟    يا آب نهارد و يا وقت  مر  مي

 يا بايه نايب هم بگيرد؟

2نايب گرفتن  زم نيست.عج ـ
 

 کنه؟ حجاب او در نماز است يا فرق مي آيا حجاب زن در وااف مثل سعاع]222[

 . لي األحاطو فقط وجه و کفين در وااف مستثني است  3کنه فرق مي ج ـ

                                                                                                                                        

 :او بر احرام خود باقي است و بايد از محرّمات احرام اجتناب کند. آية اهلل سيستاني 

حهج  در طوا  عمره تمتع و عمره مفرده احرام واجب است و در طهوا    آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 .الزم نيست

اي که پوشهيده اسهت باشهد، طهوا  اشهکال دارد مگهر        هاي دوخته اگر ساتر منحصر به لباس آية اهلل تبريزى:. 1

   اعتقاد داشته که اين عمل بر او جايز است.

 در صورت عمد، خال  احتياط است، گناه کرده و يک گوسفند کفاره دارد. آية اهلل مکارم:

 احتياط نايب هم بگيرد.بنا بر  اهلل گلپايگاني:آية ، آية اهلل صافي. 5

هرچند در حال احرام جايز نيست صورت خود را با نقاب و بنا بر احتياط واجب، کند  : فرق نميآية اهلل تبريزي. 3

 مانند آ  بپوشاند.

ياط واجهب  احتبنا بر  و پوشاند  صورت براي ز  از نامحرم،بنا بر احتياط واجب کند  فرق نمي آية اهلل خويي:

 است ولکن بايد به نحوي باشد که ساتر به صورت ز  ماّ نشود.

احتياط مستحب در صهحت طهوا ، معتبهر اسهت و از آنجها کهه معمهوالً        بنا بر  داشتن ساتر آية اهلل زنجاني: 

 بهر  هه  کفّهين  و وجه جز به کننده در معرض ديد ناظر محترم است پوشاند  عورت بر مردها و تمام اندام ه  طوا 

 کليفاً واجب است.ت بانوا ،

بايد در حال طوا  روي پا و کف پا را بپوشاند هرچنهد در حهال نمهاز پوشهاند  آنهها الزم       آية اهلل سبحاني:

تواند صورت خود را بپوشاند ولي در حال احرام به جز براي حفها از نهامحرم    نيست و همچنين در حال نماز مي

  ر اين حال هم بايد حجاب به صورت نچسبد.جايز نيست صورت خود را بپوشاند البته د
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اگر مقهاري از ماهاي سر زن يا جاهاي ديگر بهن او، که باياه در حاال    سعاعع]222[

رسانه يا نه؟ و اگار باا ظااهر باادن      وااف بپاشانه، ظاهر باشه آيا به وااف او ضرر مي

 ر، وااف را انجام داد ، وااف او باول است يا نه؟ماي س

ـ  و در غيار ماارد  ماه،     1 لاي األحااط   اگر  مهي باشه، وااف احيح نيسات عج 

 احيح است، مگر در جاهل مقصر  لي األحاط.

عاعع]222[ گاياه   تمتاع واااف را تماام کارد  اسات، ولاي ماي         شخصي در  مر س

آورد و نماز  مي به جا نماِز وااِف اول،دلچسب نشه لذا يک وااف ديگر بهون خاانهن 

 کنه، آيا  ملش احيح است يا نه؟ آورد و تقصير مي مي به جا و سعي

 داخل در ِقران حرام است. هرچنه، 2 مل او احيح استعج ـ

                                                                                                                                        

 :کند، گرچه احتياط اين است که هما  مقدار کهه در نمهاز پوشهاند      الجمله فرق مي  في آية اهلل سيستاني

واجب است در طوا  نيز واجب است ولي اگر قسمتي از موها يا بازو و ساق پا پيدا باشهد طهوا  صهحيح اسهت     

 صورت خود را با نقاب و مانند آ  بپوشاند حتي اگر مُحل باشد. همچنين به احتياط واجب نبايد

در حال نماز پشت پا و کف آ  نيز مستثني است ولي در طوا  احتيهاط پوشهاند  آ  اسهت.     آية اهلل مکارم: 

 همچنين در نماز نقاب ضرري ندارد ولي در طوا  جايز نيست.

صورت خود را بپوشاند ولي در طوا  واجب اسهت صهورت   تواند  کند؛ چو  در نماز مي فرق مي آية اهلل نوري: 

 خود را نپوشاند.

  در صورتي که علم نداشته باشد اشکال ندارد. آية اهلل بهجت:. 1
 طوا  او صحيح است، اگرچه مرتکب فعل حرام شده است. اي: آية اهلل خامنه

دري نازک باشد که در حال عرق کهرد   نما نباشد و اگر به ق در مورد احرام بانوا  بايد بد  :آية اهلل سبحاني

 با چسبيد  به تن بد  نمايا  گردد طوا  و نماز با آ  اشکال دارد.

 طوا  صحيح است هرچند گناه کرده است. آيات عظام سيستاني، فاضل، مکارم:

 .در فرض جهل به حکم، طوا  صحيح است آية اهلل خويي:

 .لي ندارد و طوا  احتياطي، طوا ِ ديگر نيست تا قرا  حاصل شودچو  جنبه احتياطي دارد، اشکا آية اهلل بهجت:. 5

 اعاده طوا  به عنوا  احتياط قرا  نيست. آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني: 

دو رکعت نماز طوا  اول را بخواند و سپا بايهد   چنانچه نماز طوا  دوم را خوانده احتياطاً آية اهلل سبحاني: 

 آ  را بخواند. از اول طوا  واجب را انجام دهد و نماز
 صحت عمل مورد اشکال است، از جهت فاصله بين طوا  و نماز، مگر اينکه جاهل قاصر باشد. آية اهلل سيستاني: 

 .مراجعه شود 613و  611، به مسئله آيات عظام نسبت به نظر ساير 
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 ؟اکل و شرب در حال وااف جايز است يا نه سعاع]222[

 مانع نهارد.عج ـ

عاعع]222[ کنه و ممکان   وي زمين بلنه ميکسي که در حال وااف شخصي را از ر س

در اين حال تاجه باه واااف ناهارد، در    است در اين حال گامي به ورف جلا بردارد و 

دانه که آيا مقهاري از مسافت را بهون قصه وااف آمه  است يا ناه، تکلياف    نتيجه نمي

 او چيست؟

1نه.کبايه آن مقهار را احتياوًا تهارک عج ـ
 

ر  به تصار اينکاه  کا نيمهکادک نابالغي با اذن پهر محرم شه و وااف را  سعاعع]222[

 ؟ي را نيز از وبقه دوم انجام داد ، تکليف چيستهمين مقهار کافي است رها کرد و سع

ـ  اگر از اول قصه هفت شاط نهاشته، وااف او باول است و بايه واااف و نمااز   عج 

2و سعي را ا اد  کنه و بعه تقصير نمايه.
 

عاعع]221[ کسي که در شاط ششم، وااف خاد را رها کرد و نتاانست ادامه دهاه   س

آورد، وليکن نماز واااف را خاادش خااناه و بعاهًا      به جا جاي او بقيه را و ديگري به
                                                           

 به شک خود اعتنا نکند. آيات عظام بهجت، سيستاني، فاضل: .1

 اگر قصد طوا  ولو اجماالً داشته باشد کافي است. آية اهلل مکارم:، آية اهلل تبريزى 

  به شک خود اعتنا نکند و به طوا  خود ادامه دهد. آية اهلل سبحاني: 

 د.مراجعه شورد به مسائل قتع طوا  حکم قتع طوا  را دا آية اهلل بهجت:. 5

 اگر بخواهد عمل  صحيح شود بايد طوا  و اعمال بعد از آ  را اعاده کند. آية اهلل تبريزى:

 حکم قتع طوا  را دارد و پا از تصحيح طوا ، سعي را در طبقه اول اعاده نمايد. آية اهلل خويي: 

 643مسهئله   ذيهل شته، متهابق  و چنانچه در عمره تمتع اين اتفاق افتاده و وقت تدارک گذ آية اهلل زنجاني: 

 رفتار نمايد.

به جهت فوت مواالت بايد طوا  را اعاده کند و نماز بخواند و سعي را در طبقه اول دوبهاره   آية اهلل سبحاني: 

 .و تقصير نمايد انجام دهد

ت عمهره  در هر صورت بايد طوا  و نماز و سعي را اعاده کند و بعد تقصير نمايد و اگر وقه  آية اهلل سيستاني: 

 تمتع گذشته، احرام  باطل شده و چيزي بر او نيست.

 و تا اعمال را به صورت صحيح انجام نداده در احرام باقي است. آية اهلل فاضل: 
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رساانه و او باا اساتراحت     رر نميمتاجه شه که استراحت در خالل وااف، به وااف ض

 نان تکليف او چيست؟تاانست خادش وااف خاد را تمام نمايه، اک مي

1بقيه وااف را تمام کنه و نماز را ا اد  نمايه.عج ـ
 

عاعع]220[ کنه، آن  زنه و وااف دوم را شروع مي شخصي وااف خاد را به هم مي س

 رسانه، وظيفه او چيست؟ زنه و وااف سام را آغاز کرد  به اتمام مي را نيز به هم مي

 شاد. و ماارد احتياط مختلف مي 2اشکال داردعج ـ

عاعع]220[ رکان يمااني( را يقااين کارد کاه رکاان     اگار شخصاي رکاان مساتجار )    س

شاروع کارد و هفات     حجرا سااد است، لذا وااف را از مستجار به  ناان  حجرا ساد

 آورد، بعهًا فهميه که يقين او خبا باد  است، تکليف او چيست؟ به جا شاط کامل

 و بايه تهارک شاد. 3وااف مزبار باول استعج ـ

عاعع]220[ کنه که اين شاط واافم به هم خارد  ياا ناه، آياا     گاهي انسان شک مي س
                                                           

آورد و بعهد از خوانهد  نمهازل طهوا ،      به جها  خودش احتياطاً بقيه طوا  را آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 1

 .طوا  و نماز آ  را اعاده کند

توانهد از طهوا  قبهل     احتياط واجب مواالت به هم نخورده باشد و به هر حال ميبنا بر  اگر اي: آية اهلل خامنه 

 صر  نظر کرده و مجدداً طوا  و نماز را اعاده کند.

ناتوا  شد و نايب گرفت هرگاه پي  از تجاوز از نيمه طوا  نايب بگيهرد بايهد    و اگر در اثنا آية اهلل سبحاني: 

نايب طوا  را از سر بگيرد و اگر پا از تجاوز از آ  نايب گرفت بايد آ  را اتمام کند ولهي نمهاز طهوا  را خهود     

 شخص نيز عالوه بر نايب بخواند.

 ولي اگر مواالت به هم خورده باشد بايد طوا  و نماز را اعاده کند. آية اهلل سيستاني: 

 .گذشت 624و  625در ذيل سؤال  آيات عظامنظر . 5

 اگر کمبود طوا ، يعني از رکن يماني تا حجراالسود را جبرا  کند، طواف  صحيح است. آية اهلل بهجت:. 3

اگر قصد او شروع از موضع معتبر شرعي است ولي در تتبيق اشتباه  آية اهلل سيستاني:، آية اهلل سبحاني 

 مهام کنهد طهوا  صهحيح اسهت در      کرده است، در صورتي که کسري دور آخر را تا حجراالسود به قصد طوا  ت

 غير اين صورت باطل است.

ظاهراً قصد او شروع از موضع معتبر شرعي بوده و در تتبيق اشتباه کهرده اسهت لهذا کسهري دور      آية اهلل فاضل: 

 آخر را تا حجراالسود تمام کند و طوا  صحيح است ولي احتياطاً پا از نماز طوا ، طوا  و نماز را اعاده کند.
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فه بر هفت شاط آورد و بعاه  شاد بعه از وااف يک شاط هم به  ناان احتياط، اضا مي

 ؟نماز بخاانه يا خير

ـ   به وساسه نبايه ا تنا کارد و اگار قسامتي از واااف اشاکال پياها کناه، هماان         عج 

ادامه بعه از آن به قصه وااف، بهون تصاحيِح آن قسامت،    قسمت بايه تصحيح شاد و

 شااد و باا آوردن ياک شااط بعاه از واااف احتياواًا،         ماجب اشاکال در واااف ماي   

 شاد. اشکال رفع نمي

عاعع]222[  مشغال وااف است، در شاط پنجم يقاين کارد کاه     که درحاليشخ   س

   اسات، تکلياف   اختياار واااف کارد    متار در شااط ساام باي     5متر در شاط اول و  5

 او چيست؟

 و بايه ا اد  شاد. 1اين وااف قابل تصحيح نيستعج ـ

است، آيا در وااف مساتحبي   ةايالرع   زمشرايبي که در وااف واجب،  سعاعع]222[

 ؟نيز معتبر است يا نه

2ظاهر آن است که آنچه در مناسک استثنا نکرد  معتبر است.عج ـ
 

                                                           

 دو شوط کامل انجام دهد بما أنّه يحتمل من السبعه. اهلل بهجت:آية . 1

 اختيار شد ، مانع صحت طوا  نيست، وقتي که شروع به اختيار بوده است. بي آية اهلل تبريزى: 

 .حرکت به سبب ازدحام مبتل طوا  نيست آية اهلل خويي: 

کند و اگر اين مقدار هم نبوده، بايهد   زند کفايت مي همين مقدار که با اختيار خودش دور مي آية اهلل زنجاني: 

 دو شوط ديگر انجام دهد.

 دو شوط ديگر به قصد جبرا  نقص انجام دهد و احتياطاً پا از نماز طوا  را اعاده کند. آية اهلل سبحاني:

 د.شده است، دو شوط ديگر انجام ده اگر به کلي از او سلب اختيار آية اهلل سيستاني: 

هما  جايي که در شوط اول طوا  را خراب کرده، طوا  را تصحيح و اتمام و احتياطهاً   بايد از آية اهلل فاضل:

 اعاده هم بنمايد. اگر مواالت عرفيه به هم نخورده باشد واالّ اعاده کافي است ظاهراً.

کنندگا  قرار دهد و با آنها بچرخد، آنچه را با فشار  در ميا  طوا  اگر از اول قصد کرده خود را آية اهلل مکارم: 

 باشد. آورد جزء طوا  است و صحيح مي مي به جا جمعيت

تهوا  در همهه جهاي     و اينکهه در طهوا  مسهتحبي وضهو شهرط نيسهت و نمهاز آ  را مهي         آية اهلل سوبحاني: . 5

  مسجدالحرام خواند.
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عاعع]222[ کننه و احيانًا  داننه که به بهن مردان نگا  مي در وااف مستحبي، زنان مي س

 گيرنه، از نار شرع اشکال نهارد؟ هم در بين فشار مردان قرار مي

ـ   اگر اختيارًا نگا  به نامحرم نکنناه اشاکال ناهارد، ولاي در ازدحاام بهتار اسات        عج 

 مرا ات کننه و در هر اارت وااف احيح است.

 تنه شرط است يا نه؟هاي مستحبي هم خ آيا در وااف سعاع]222[

 بلي شرط است.عج ـ

عاعع]222[ تاانه قبل از ا مال  مر  تمتع ياا قبال از ا ماال     محرم وارد مکه شه، آيا مي س

حج تمتاع و قبال از رفاتن باه  رفاات،        مر  مفرد  و همچنين پس از محرم شهن به احرام

 زنه يا نه؟ آورد، به  مر  و حجش ضرر مي به جا آورد يا خير؟ و اگر به جا وااف مستحبي

 زنه. در فرض سؤال، ولي به  مر  و حج ضرر نمي 1مستحبي است احاط ترک واافعج ـ

                                                                                                                                        

 شود. براي شهناخت آ  بهه مناسهک     رايط و احکام، موارد متفاوت ميبه حسب اختال  ش :آية اهلل سيستاني

 مراجعه شود.

مانند اينکه در طوا  مستحبي مواالت، طهارت از حد  و خواند  نماز طوا  معتبر نيسهت و   آية اهلل فاضل: 

شهود و بنها را بهر اقهل      قتع آ  حتي بدو  عذر جايز است و شهک در عهدد دورههاي آ ، موجهب بتهال  نمهي      

گذارند و صحيح است و قرا  بين دو طوا ِ مستحب، حرام نيست بلکه مکروه است و خواند  نماز آ  در هر  مي

 جاي مسجدالحرام در حال اختيار صحيح است.

مانند مواالت و وضو که در طوا  مستحبي معتبر نيست و نماز که در همه جاي مسهجدالحرام   آية اهلل مکارم: 

 توا  خواند. مي

 اشکالي ندارد. بهجت:آية اهلل . 1

احوط اين است شخصي که احرام حج تمتع بسته، پا از احرام و پي  از  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 بر احتياط بعد از طوا  تلبيه را تجديد کند. رفتن به عرفات، طوا  مستحبي ننمايد و چنانچه طوا  نمود، بنا

توانهد   نمهي  نهداده  انجهام  را ه نساء طوا  ولو ه طوا  واجب  ه در عمره و حج تمتع کسي ک آية اهلل زنجاني: 

احتيهاط  بنا بهر   طوا  مستحب انجام دهد و اگر بعد از احرام حج و قبل از رفتن به عرفات، طوا  مستحب کرد،

 مستحب، احرام را تجديد کند.

توانهد   ام نهداده، نمهي  کسي که محرم به احرام حج شده، تا طوا  حج و طوا  نسهاء را انجه   آية اهلل سبحاني: 

 را تجديد کند.« لبيک» طوا  مستحب انجام دهد و اگر انجام داد، بايد به نيت محرم شد  براي حج تمتع

طوا  مستحبي قبل از طوا  عمره و حج اشکال ندارد ولي پا از احرام و قبهل از رفهتن    آية اهلل سيستاني:

 اگر کرد به احتياط مستحب تلبيه بگويد.به عرفات، به احتياط واجب نبايد طوا  مستحبي کند و 

 .اقوي جواز و احوط ترک آ  است آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 
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 به جاا  ي از مؤمنينشاد هر شاط از وااف مستحب را به نيت يک آيا مي سعاعع]222[

 آورد؟ به جا آورد، يا بايه مجماع هفت شاط را براي يک نفر

ـ  تاانه مجماع را باه نيات چناه نفار      شاط احيح نيست، ولي مينيابت در يک عج 

1انجام دهه.
 

 باه جاا   آيا جايز است وااف مستحبي را خار  از حاه واااف واجاب    سعاعع]221[

 آورديا نه؟

2مگر در مارد ضرورت. ،جايز نيستعج ـ
 

نيااورد  اسات،    به جا برگشته و هناز وااف واجب رامنا  اگر حاجي از سعاعع]220[

 آورد يا نه؟ به جا انه وااف مستحبيتا آيا مي

3احاط آن است که تا ا مال واجب را انجام نهاد ، وااف مستحبي نکنه.عج ـ
 

 آداب و مستحبات وااف 4آداب و مستحبات طواف

 در حال وااف، مستحب است بگايه:  عاع]220[

ي ياْمشى ب ه  َ ح َطَلل  »
ک ال ذ  م  إِّن  أْسَألاک ب اْسم  الَدد  اأْلَْرض  ألل ها  َ الح جا

 کالام ياْمشالالى ب اله 
املْاء 

َتز  َلها َاْقداعا َمةئ َکت الَک  ي ََتْ
َک ال ذ  َک َوَأْسَألاَک ب اْسم  َتز  َلها َ ْرشا ي َُّيْ

َک ال ذ  لاَک ْسالأَ َوأَ  َوَأْسَألاک ب اْسم 

ََ َلها  ب  الطاور  فاْسَتَجْب
ْن جان  وسى م   ما

ي َد اَو ب ه  َک ال ذ  نْالَک َوَأْسالَألاَک ب اْسم   َ َب ًة م 
ََ َ َلْيه  َوأْلَقْي

                                                           

يک شوط طوا  مستحب نيز چنانچه به قصد تقهرب و رضهاي الههي باشهد مهانعي نهدارد و        آية اهلل سبحاني: .1

ک شوط از يهک طهوا  کامهل را بهه نيابهت      توا  هر ي يشود حتي آ  را به نيابت از ديگري انجام داد ولي نم مي

 ها هديه کرد.نتوا  مجموع آ  را به نيابت چندين نفر انجام داد و يا ثواب  را به آکسي انجام داد ولي مي

نيابت در يک شوط نيز صحيح است ولي در اين صورت نبايد مجموع هفهت شهوط را بهه     آية اهلل سيستاني: 

 عنوا  يک طوا  انجام دهد.

 تواند ثواب هر شوط را به يک نفر اهدا کند. و نيز مي اهلل مکارم:آية  

 گذشت. 235در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5

 د.مراجعه شو 463. به سؤال 3

 آورد. رجا به جارا به قصد  مستحباتاين  آية اهلل مکارم:. 4
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د   اَحم 
َک ال ذي َغَفْرَل ب ه  مل  ََ َ َلْياله  ن ْعَمَتالک أْن َتْفَعالَل يب   9ب اْسم  َر وأَْتَْم ْن َذْنب ه  َوما َتأخ  َع م  ما َتَقد 

 «.کذا َوکذا

 جاي کذا و کذا حاجت خاد را ببلبه. و به

 وااف بگايه:و نيز مستحب است در حال 

ج» ْل إْسم  َبد  ج َوال تا م  ّْ ْ ج  ََري  رْيٌ َفة تا
َتج  ّْ ٌف ما

رْيٌ َوإِّن  خائ 
م  إِّن  إَلْيک َفق   «.ألل ها

وقتاي کاه باه در خاناه کعباه       به خصااص و الاات بر محمه و آل محمه بفرسته 

 رسه و بخاانه اين د ا را: مي

کْيناَک » ّْ
َو، م  رْيا

الَک سائ لاک، َفق  َا َبْيتاَک َواحَلَرعا َحَرما م  اْلَبْي ، أل لها
ْق َ َلْيه  ب اَْلن ة  ب باب َک، َفَتَصد 

َو َوهذا َمقاعا اْلعائ ذ  ب َک  ري  ب الَک  َواْلَعْبدا َ ْبدا َتج  ّْ ي  املا ْلالد   َووا
الَدي  َوأْهالل 

الَن الن الار  َفالأْ ت ْقن ج َوَوال  م 

َن الن   ن نَي م  َ املاْؤم   «.ار  يا َجوادا يا کريما َوإْخواِّن 

 و وقتي که به حجر اسما يل رسيه رو به ناودان و سر را بلنه کنه و بگايه:

رْ » ن َة َوأج  ْلن ج اْْلَ م  أْدخ  ت َک ألل ها َن الن ار  ب َرْْحَ
ْزق   ِّن  م  الَن الالر 

الْع َ الَل  م 
الْقم  َوأْوس   ّ َن ال

َو اف ن ج م 

ةل  َواْدَرْأ َ ن ج رَش   ن  َواْل   احْلَ  اْل 
َقة  َّ َقة  اْلَعَرب  َواْلَعَجم  َف َّ  «.ْنَش  َورَش  َف

 و چان از حجر بگذرد و به پشت کعبه برسه، بگايه:

ن الج إن الک أَ  يا َذا املَْن  » ْفها يل  َوَتَقب ْلالها م 
 َواْلکَرع  إن  َ َمالل  َضالع يٌف َفضالا  

ود  ََ َوالط ْول  ياَذا اْلا ْنال

ْيعا 
م   ّ ْيما ال

 «.اْلَعل 

 و چان به رکن يماني برسه دست بردارد و بگايه:

 َواملَنّالانا ب العاف َيال»
ما ب اْلعاف َية 

َق اْلعاف َية  َواملانْع  اللا يا أهللا يا َويل   اْلعاف َية  َوَخال َق اْلعاف َية  َوَراز  ة  واملاَتَفض 

 َ َل  َوَ ح
َک  ب اْلعاف َية  ْنيا َواْل ايا َرْْح  ََج يع  َخْلق  ام َصالل  َ الحَن الالد   َوَرحالْيَمها

الَر   الد   خ  َم  الد    ا َم    ا
 َوآل 

کْ  ْقنَا اْلعاف َيَة َوََتاَع اْلعاف َية  َوشا ْنيا َواْل َواْرزا َر   يا أَ َر اْلعاف َية  يف الد  اْح  نْيَ خ   «.ْرَحَم الر 

 پس سر به جانب کعبه با  کنه و بگايه:

الم  َاحَلْمدا هلل  ال  » مامًا. َألل ها
دًا َنب ّيًا َوَجَعَل َ لّيًا ا  َم  ، َواحَلْمدا هلل  ال ذي َبعَث  ا َفک  َوَ ظ َمک  ذي رَش 

يا  َلها خ 
َک اْهد  َک  َر َخْلق  اَر َخْلق   «.َوَجن ْبها رش 
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 برسه، بگايه: حجرا سادو چان ميان رکن يماني و 

نًَة » َّ نيا َح نا يف الد 
نا آت  نًَة َوق نا َ ذاَب الن ار  َرب  َّ  َح

َر    «.َويف  اْلخ 

رسيه مساتحب اسات دو دسات خااد را بار       1و در شاط هفتم وقتي که به مستجار

 دياار خانه بگشايه و شکم و روي خاد را به دياار کعبه بچسبانه و بگايه:

َو َوهذا َمکانا اْلعائ  » َا َبْيتاک َواْلَعْبدا َ ْبدا م  اْلَبْي َن الن ارَألل ها  «.ذ  ب َک م 

 پس به گناهان خااد ا تاراف نمااد  و از خهاوناه  االم آمارزش آن را ببلباه کاه         

 اهلل تعالي مستجاب خااهه شه، بعه بگايه:  شاء  ان

ْفها يل  َواغْ »
م  إن  َ َمالل  َضالعْيٌف َفضالا   . َألل ها َيةا

ْوحا َواْلَفَرجا َواْلعاف  ک الر 
ْن ق َبل  م  م  الْر يل َمالاَألل ها  ف 

َج َ ح ن ج َوَخف  ََ َ َلْيه  م  َلْع َک  اط  َن الن ار   َخْلق  ريا ب اهلل  م 
 «.أْسَتج 

آماه  و   حجرا سااد و آنچه خااهه د ا کنه و رکن يماني را استالم کنه و باه نازد   

 وااف خاد را تمام نماد  و بگايه:

ْو يل  ف  » م  َقن ْعن ج ب ام َرَزْقَتنج َوبار   «.يام آَتْيَتنجألل ها

را  حجرا سااد ر هر شاط، ارکان خانه کعباه و  مستحب است د کننه  و براي وااف

 :2استالم نمايه و در وقت استالم حجر بگايه

ها ل َتْشَهَد يل  ب املاوافا   » يثاقج َتعاَهْدتا
ْيتاها َو م   «.أماَنتج أد 

 

                                                           

 . مستجار در پشت کعبه در نزديک رکن يماني برابر در خانه کعبه قرار دارد.1

انجام بعضي از اين مستحبات در زما  ما و در ازدحهام جمعيهت بهراي بسهياري از مهردم غيهر        آية اهلل مکارم:. 5

توا  انجهام داد، هرگهاه نيهت انجهام آ  را      دهد و آنچه را نمي ممکن است، بنابراين آنچه را ممکن است انجام مي

 براين اصرار بر مزاحمت ديگرا  نبايد داشته باشد.داشته باشد، خداوند متابق نيت  پاداش به او خواهد داد، بنا



 نماز وااف
 

 

 

 

 

 

 

 نماز طواف :سومفصل 

عاعع]220[ واجب است بعه از تمام شهن وااف  مر ، دو رکعت نماز بخاانه؛ مثال    

 نماز ابح.

عاعع]222[ هاي  که خااست بخاانه، مگر سار اي  تاانه نماز وااف را با هر سار  مي  

را « قال هاا اهلل احاه   »، ساار   «حماه »، و مستحب است در رکعت اول، بعه از 1سجه 

 را بخاانه.« قل يا أيها الکافرون»سار  بخاانه و در رکعت دوم، 

 جايز است نماز وااف را بلنه بخاانه مثل نماز ابح يا آهسته مثل نماز ظهر.  عاع]222[

عاعع]222[ و بايه ا اد  کنه و  2شک در رکعات نماز وااف ماجب ببالن نماز است  
                                                           

 هاي سجده در نماز، مانعي ندارد ولي نبايد آيه سجده را بخواند. قرائت سوره آية اهلل زنجاني:. 1

شود  هاي سجده در نماز جايز است، ولي اگر سجده را انجام داد نماز باطل مي قرائت سوره آية اهلل سيستاني: 

مگر اينکه سهواً سجده کند و اگر سجده نکند نماز صحيح است ولي گناه کرده است و اگر قبهل از آيهه سهجده،    

 اي ديگر عدول کند اشکال ندارد هرچند عمداً شروع کرده باشد. به سوره

در افعال؛  ظندر رکعات است مثل  ظنبعد از استقرار آ  به تروّي علي األحوط، و اظهر اعتبار  هجت:آية اهلل ب. 5

به وجود باشد يا عدم به مصحّح باشد يا مبتل به رکن باشد يا غير آ ، در محل شک و يا نسهيا  باشهد    ظنچه 

کنهد، اگرچهه احتيهاط در اعهاده      مهي  يا خارج از محل. پا لوازم آ  از تدارک يا بتال  يا عدم تدارک را مترتّب

کنهد مگهر در مهوردي کهه انجهام داد  آ  مبتهل        به فعل که تدارک نمي ظنالجمله، در صورت تعلّق   است في

 .نباشد يقيناً
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و در احکاام، ايان    2و در ظن در افعال احتيااط کناه.   1رکعاتر د ظنبار بعيه نيست ا ت

 نماز با نماز ياميه مساوي است.

 آورد. به جا که بعه از وااف مبادرت به نماز کنه و زود 3است احاط آن  عاع]222[

عاعع]222[ واجب آن  و احتياط 4واجب است که اين نماز نزد مقام ابراهيم واقع شاد  

که سنگي که مقام است بين او و خانه کعبه  [به واري] 5آورد به جا مقاماست که پشت 
                                                           

 احتياط واجب اعاده بعد از اتمام است. آية اهلل مکارم:. 1

 .ظن در افعال حکم شک را دارد آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 5

 ظن در افعال معتبر است. گلپايگاني، فاضل:، آيات عظام سبحاني

بايستي بعد از طوا  مبادرت به نماز کند، کهه در عهر  نگوينهد بهين آنهها       آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 3

 .فاصله شده

 نبايد بين طوا  و نماز آ  فاصله ايجاد شود. اي: آية اهلل خامنه 

ا  وقت معيني ندارد ولي چو  از توابع و ملحقات طوا  است مهواالت بهين طهوا     نماز طو آية اهلل زنجاني: 

واجب و نماز معتبر است، يعني نبايد بدو  عذر بين آ  و طوا ، فاصله بيندازد به قدري که عرفاً از توابع آ  بهه  

اشکال نهدارد   حساب نيايد؛ ولي اگر به جهت عذري مانند تشکيل صفو  جماعت يا تجديد وضو به تأخير بيفتد

 و اگر بدو  عذر، نماز را به تأخير بيندازد بايد بعد از خواند  نماز، طوا  و نماز را اعاده کند.

و فاصله آ  دو زياد نباشهد کهه مهواالت بهه ههم       بايستي بعد از طوا  مبادرت به نماز کند آية اهلل سبحاني:

 بخورد و اين يک امر عرفي است.

اي نباشد ولي فاصهله بهه مقهدار ده دقيقهه      معني که به نظر عر  بين آ  دو فاصلهبه اين  آية اهلل سيستاني: 

براي استراحت يا يافتن جاي مناسب و مانند آ  اشکال ندارد ولي کاري ديگر مانند نماز قضا به احتيهاط واجهب   

 نبايد انجام دهد.

 احتيهاط بنا بر  ،اخالل به فوريت کند اقوي مبادرت به نماز است و در صورتي که عالماً و عامداً آية اهلل فاضل: 

 .شود طوا  باطل مي

 احتياط واجب نزد مقام واقع شود.بنا بر  آية اهلل گلپايگاني:. 4

 . احوط بلکه اظهر آ  است... :، آية هلل خوييآية اهلل تبريزى. 2

ايجاد زحمهت بهراي    در صورت عدمه و   7پشت مقام ابراهيم] طوا [واجب است که نماز  اي: آية اهلل خامنه 

تواند آ  را در مسجدالحرام، پشهت   نزديک به مقام اقامه شود؛ و در صورتي که اين امر ميسر نشود، مي ه  ديگرا 

 آورد. به جا مقام و با فاصله از آ ،

آورد و همچنين بايد نزديک مقام باشد به قدري  به جا «پشت مقام»نماز طوا  واجب را بايد  آية اهلل زنجاني:

   خواند. نماز مي «نزد مقام»ردم بگويند که م
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تر بايسته، ليکن نه به واري که  واقع شاد و بهتر آن است که هرچه ممکن باشه نزديک

 مزاحمت با سايرين کنه.

عاعع]222[ ؛ به وااري کاه   زيادي جمعيت نتاانست پشت مقام بايسته به واسبهاگر   

 1آورد به جاا  ، در يکي از دو جانبدوري زياد به واسبهکنه  از ميگفته شاد نزد مقام نم

                                                                                                                                        

 :جايگاه نماز طوا  نزد مقام ابراهيم است بنابراين پشهت مقهام و يها دو جانهب او مهادامي کهه        آية اهلل سبحاني

جلوتر از مقام نباشد از نظر صحت نماز يکسا  است. هرگاه به خاطر ازدحام جمعيت نتواند نهزد مقهام نمهاز بخوانهد،     

حسهوب شهود يها دو جانهب آ ، و الزم     ترين نقته به مقام به جا آورد خواه اين نقته پشت مقهام م  نماز را در نزديک

چه بسا صبر کرد  موجب از بين رفتن مواالت بين طوا  و نمهاز آ  بشهود    نيست براي خلوت شد  مقام صبر کند

که در ايام حج و يا بعضي ايام عمره تا شعاع خيلي زياد از کعبه ادامه دارد، موجهب   کننده چنا  و اگر جمعيت طوا 

 بخواند، بايد جوري بايستد که مقام بين او و خانه باشد نه يکي از دو طر  آ . شود نماز را در فاصله دور

 اظهر آ  است.... آية اهلل فاضل:، آية اهلل سيستاني 

بهتر است که نسهبت   هرچند ،اي از مسجدالحرام نماز طوا  را بخواند مجزي است در هر نقته آية اهلل نوري:

 تر باشد بهتر است  را مراعات کند. نزديک هرچه) به مقام حضرت ابراهيم، األقرب فاألقرب

از نزديکي مقام، با مراعات  تمکننماز بايد پشت مقام باشد و در نزديکي آ  و در صورت عدم  آية اهلل تبريزى:. 1

 آورد. به جا تواند احتياط، پشت مقام ميبنا بر  األقرب فاالقرب به مقام

 مسئله قبل مراجعه شود. ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه 

توانهد بها رعايهت األقهرب فهاألقرب دورتهر نمهاز         در صورت عدم تمکن از نماز نزديک مقام، مي آية اهلل خويي:

 بخواند ولي به هر حال بايد پشت مقام باشد.

د کنندگا ، الزم نيست نماز طوا  واجب را نزد مقهام بخوانهد، هرچنه    در مواقع ازدحام طوا  آية اهلل زنجاني:

کننهدگا    تواند تا جهايي کهه مزاحمهت طهوا      بتواند با محافظت همراها ، نزديک مقام نماز بخواند؛ بنابراين مي

ههاي   ي که عرفاً رو به مقام و کعبه باشهد و نمهاز در قسهمت   به طورنباشد عقب برود، اما بايد پشت مقام بايستد 

 تر باشد. راست و چد مقام، صحيح نيست، هرچند به مقام نزديک

 عمل شود. 443مسئله  ذيلدر اين مسئله و مسئله بعدي طبق  آية اهلل سبحاني: 

و اگر نتواند پشت مقام و نزديک به آ  به جا آورد، احتياط واجب آ  اسهت کهه ههم آ  را در     آية اهلل سيستاني: 

؛ چه در سمت راست باشد و يا چد، و هم دور از آ  ولي پشت مقام به جها آورد و اگهر نتوانهد آ  دو را    اش نزديکي

م را انجام دهد، در ههر جهاي مسهجد کهه شهده      کدا هيچبه جا آورد، هر کدام که ممکن است انجام دهد و اگر نتواند 

باشد و اگر پا از آ ، تها زمهاني کهه وقهت     تر  بر احتياط مستحب رعايت کند هرچه به مقام نزديک انجام دهد و بنا

   سعي تنگ شود توانست نزديک به مقام و پشت آ  نماز را اعاده کند، احتياط مستحب اعاده آ  است.
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 خاانه. در جايي که گفته شاد نزد مقام نماز مي

عاعع]221[ مالحااه   آورد باياه  به جاا  اگر ممکن نشه در دو جانب نزد مقام نماز را  

و اگر سه وارف مسااوي باشانه، در     1تر را بکنه از ميان دو جانب و پشت مقام، نزديک

تر از پشت باشانه   و اگر دو ورف نزديک 2پشت نماز بخاانه و در دو ورف کافي نيست

نزد مقام نباشه بعيه نيست جايز بادن اکتفا به پشت لکن احتياط  کهام هيچبه مقام ولکن 

ز در ياک وارف باا مالحااه     آن است که يک نماز در پشت مقاام بخااناه و ياک نماا    

در اارت امکان در پشت مقام تا وقتي که وقات   3تري و احاط ا اد  نماز است کنزدي

 تنگ نشه  براي سعي.

 جايز است نماز وااف مستحب را در هر جاي مسجهالحرام کاه بخااهاه    عاعع]220[

4کنه. تاانه  مهًا ترک که آن را ميانه  آورد، اگرچه در حال اختيار، بلکه گفته به جا
 

                                                                                                                                        

 :اگر نتواند پشت مقام و نزديک آ  نماز بخواند، احتياطاً در يکي از دو طر  مقام و ههم پشهت    آية اهلل فاضل

 ند.مقام و دور از آ ، نماز بخوا

 تر از مقام نماز بخواند. تواند در جايي از دو طر  مقام يا عقب مي آية اهلل مکارم:

کند األقرب فاألقرب به سوي خلف مقام و دو جانهب آ    و اگر آ  هم ممکن نباشد، مراعات مي آية اهلل بهجت:. 1

را، با رعايت احتياط، در صورت دورا  امر بين بعض مراتب خلف و اَحَد جانبين به جمع در نماز بلکه بهه اعهاده،   

 سهتحب در ههر جهاي    از نماز در پشت سهر، اگرچهه در آخهر وقهت امکها  باشهد و نمهاز طهوا  م         تمکنپا از 

 مسجد باشد جايز است.

 حکم آ  در مسئله قبل گذشت. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

 مراجعه شود. 443مسئله  ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه

  مسئله قبل مراجعه شود. ذيلبه  آية اهلل زنجاني:

 احوط نماز خلف مقام است. آية اهلل فاضل:

 .کافي است آية اهلل سبحاني:. 5

 اعاده الزم نيست. آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني:. 3

 اولي اعاده نماز است. آية اهلل فاضل:

 بخواند. رجائاًبهتر آ  است که هر وقت توانست نماز را دوباره پشت مقام  آية اهلل گلپايگاني: 

 .مورد تأمّل است آية اهلل بهجت:. 4

  نبايد عمداً ترک کند. :آية اهلل سبحاني
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عاعع]220[  نماز وااف واجب را فراماش کنه باياه هار وقات کاه ياادش       اگر کسي  

 باه بعاه ذکار     777مسائله   آورد و به همان دساتاري کاه در   به جا آمه در مقام ابراهيم

1شه   مل نمايه.
 

عاعع]220[ اگر نماز وااف را فراماش کنه و در بين سعي بين اافا و مارو  ياادش      

سعي را رها کنه و برگاردد، دو رکعات نمااز را بخااناه، بعاه از آن،       همان جابيايه، از 

 کنه. تمام 2همان جاسعي را از 

عاعع]222[ شخصي که نماز را فراماش کرد  و ساير ا مال را که بعه از نماز بايه  مل   

 کنه،  مل کرد ، ا اد  آنها ظاهرًا  زم نباشه، اگرچه احتياط استحبابي در ا اد  است.

اگر برگشتن به مسجهالحرام مشکل باشه از باراي شخصاي کاه نمااز را      اعع ع]222[

و  آورد، اگرچه در شهر ديگار باشاه   به جا يادش آمه نماز را هر جافراماش کرد ، بايه 

3برگشتن به حرم  زم نيست، اگرچه آسان باشه.
 

                                                                                                                                        

 :ظاهر آ  است که نماز طوا  مستحب، مستحب است. آية اهلل سيستاني  

 سزاوار نيست ترک کنند. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 ترک آ  مشکل است. آية اهلل مکارم: 

اين در صورتي است که در مکه يا حوالي آ  يادش بيايد، ولي اگر بعهد از دور شهد  از مکهه     آية اهلل زنجاني:. 1

 نماز بخواند. هما  جاتواند  يادش آمد مي

ولي اعاده اعمال مترتبه واجب نيست و اگهر در مکهه اسهت     بياورد به جا بايد نماز طوا  را آية اهلل سبحاني:

 آورد و اگهر از مکهه خهارج شهده اسهت و بازگشهت بهه         بهه جها   ابهراهيم بايد نماز را در مسهجدالحرام نهزد مقهام    

مکه مشکل نباشد بايد به مکه برگردد و در نزد مقام ابراهيم نماز بخوانهد و در صهورت مشهکل بهود ، ههر کجها       

 آورد و در ايههن صههورت احتياطههاً بههراي نمههاز نايههب نيههز بگيههرد کههه در   بههه جهها توانههد آ  را متههذکر شههد، مههي

 ز بخواند.نزد مقام ني

در صورت تجاوز از نصف، بقيه سعي را و در کمتهر از نصهف، همهه آ  را     آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي .5

 آورد. به جا مجدداً

آورد و بعضي در صورت تعذر  به جا و احوط آ  است برگردد به حرم اگر دشوار نباشد و آنها را آية اهلل بهجت:. 3

کهه متهذکر    ههر جها  اند بنابراين احوط جمع است ميا  قضاي آنهها، در   را الزم دانستهبرگشتن به مقام، استنابه 

   .آورد جاي شود و گرفتن نايب که آنها را در مقام به



 مناسک حج                                  172

عاعع]222[  1نياورد و بميرد، واجب است بر پسار بازر،ِ   به جا اگر کسي اين نماز را  

 تفصيل داد  شه  است.« صاة»؛ به نحاي که در کتاب او، که آن را قضا کنه

 ، در احکامي که براي ناسي ذکر شه، شريک است با او.مسئلهجاهل به   عاع]222[

عاعع]222[ واجب است بر هر مکلفي که نماز خاد را ياد بگيارد و قرائات و ذکرهااي      

آورد، خصاااًا   به جا واجب را پيش کسي درست کنه که تکليف الهي را به وار احيح

اگار نمااز    انه ، چان بعضي گفته2ماز را تصحيح کنهخااهه به حج برود بايه ن کسي که مي

                                                                                                                                        

 آورد. به جا احوط و اولي اين است برگشته و نماز را در حرم آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

اگر پي  از خروج از مکه به ياد آورد و برگشت به مسجدالحرام براي او حرجي نباشد، بايد  اي: آية اهلل خامنه

به يادش آمد که نماز طهوا  را   مکرمهبرگردد به مسجدالحرام براي انجام نماز طوا ، و اگر پا از خروج از مکه 

 نخوانده است، بايد آ  را در هما  محلي که به ياد آورده اقامه کند.

 شود.عمل  435مسئله  متابق ذيل زنجاني: آية اهلل

 .عمل شود و اگر بازگشت مشکل نباشد بايد برگردد 435متابق ذيل مسئله  آية اهلل سبحاني:

اگر بعد از بيرو  رفتن از مکه يادش بيايد، احتياط واجب آ  است که برگردد و نزد مقهام   آية اهلل سيستاني:

مشقت دارد نماز را در هما  موضعي که يادش آمده انجام دههد و الزم   ن براي اوبرگشت اگر و آورد جاي نماز به

 نيست براي انجام نماز به حرم برگردد، گرچه ميسور باشد.

 .آورد به جا و بهتر است نايب هم بگيرد تا خلف مقام براي او آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي
همها   د  نماز در منا و استنابه واالّ در هر جا که هسهت  اگر در منا باشد مخير است بين خوان آية اهلل فاضل:

 نماز بخواند گرچه جوازل گرفتنل نايب هم بعيد نيست. جا

 منظور برگشتن به حرم، خارج از مسجدالحرام است. آية اهلل مکارم:

 بر ولي او الزم است آ  را قضا کند. آية اهلل بهجت:. 1

 .ايد پسر بزرگترش، آ  را از طر  پدر قضا کنداحتياط واجب ببنا بر  آية اهلل سيستاني: 

ملحو  نماز بخواند نمازش باطل است مگر اينکهه جاههل قاصهر يها      به طور تمکناگر با فرض  آية اهلل تبريزى:. 5

 شود. معتقد به صحت قرائت باشد و در فرض تعمّد حج  باطل مي

توانست صبر کند و قرائت  را تصهحيح نمايهد و مهع ذلهک بها       اگر در زماني که نماز خواند مي آية اهلل خويي: 

 شود. قرائت ملحو  نماز بخواند نمازش باطل است مگر جاهل قاصر باشد و در فرض تعمّد حج  باطل مي

طوا  را به تهأخير  هاي نمازش را تصحيح کند بايد  تواند همه يا برخي از اشتباه کسي که مي آية اهلل زنجاني: 

آورد، ولي اگر بدو  اطالع از اين امهر طهوا  و اعمهال     به جا بيندازد و پا از تصحيح قرائت، طوا  و نماز آ  را

آورد، هر وقت متوجه شود بايد قرائت  را ياد بگيرد و نماز طواف  را به تفصهيلي کهه در مسهئله     به جا بعدي را

   ي او صحيح است.گذشت بخواند، ولي طوا  و اعمال بعد 435
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او درست نباشه  مر  او باول است و همچنين حج نيز باول است. پس  الو  بر آنکه باه  

کنه، ممکن است چيزهايي که در احارام بار    پيها نمي ذمها سالم برائت  اين قال، از 

 حالل نشاد. او حرام شه  باد؛ مثل زن و چيزهايي که گذشت، بر او

هاي واجب را ياد بگيرد باياه نمااز را   اگر شخصي نتاانست قرائت يا ذکر  عاعع]222[

را  آورد و کافي است و اگر ممکن است، کساي  به جا تاانه خادش به هر ترتيبي که مي

و احتياط آن است که در مقام ابراهيم به شخ   ادلي  1بگمارد که نماز را تلقين او کنه

2افي نيست.نايب گرفتن نيز ککه  چنان؛ اقتها کنه، ليکن اکتفا به نماز جما ت نکنه
 

                                                                                                                                        

 :اگر کسي با احهرام عمهره وارد مکهه شهد و عمهدًا از يهادگيري قرائهت صهحيح سهرباز زد،           آية اهلل سبحاني

است و در صورتي که براي او حرجي نباشد بايد در احرام بمانهد و قرائهت نمهاز را اصهالح کنهد و در       کار معصيت

صهحيح اعهاده کنهد و اگهر      به طهور نماز را ياد بگيرد و  آورده و سپا به جا صورت حرجي بود  طوا  و نماز را

 نايب بگيرد. نتوانست ياد بگيرد احتياطاً

قرائت به همين مقدار که عربي صحيح بر آ  صدق کند کهافي اسهت و    :تبريزي، خويي، مکارم آيات عظام. 1

کسي که اصالً امکا  صحيح خواند  براي  وجود ندارد، مثل کسي که لکنهت زبها  دارد، بهه همها  نحهو اگهر       

 .بخواند صحيح است و تکليف ديگري ندارد

ه او تلقهين کنهد و اگهر امکها      و اگر موفق نشد، کسي را وادار کند که قرائت صهحيح را به   آية اهلل سبحاني:

 آورد و احتياطاً نايب هم بگيرد. به جا تواند نداشت به هر نحو که مي

و اگر ممکن شود نماز طوا  را در مقام به جماعت بخواند و در صورت عهدم امکها  جماعهت،     آية اهلل بهجت:. 5

 .ه کافي استعمل به وظيفه يوميّ

 از طوا  به جماعت معلوم نيست.جايز بود  اقامه نم اي: آية اهلل خامنه

 نماز جماعت و گرفتن نايب لزومي ندارد. آية اهلل زنجاني: 

 از زيهادي  مقدار ولي انگاري، اگر نتواند قرائت خود را تصحيح کند، هرچند در اثر مسامحه و سهل آية اهلل سيستاني: 

به طور صحيح بخواند، خواند  حمد به همين صورت کافي است و اگهر نتوانهد، بهه احتيهاط واجهب       بتواند را حمد سوره

تواند صحيح بخواند به آ  اضافه کند و اگر نتواند، تسبيح بگويهد و اگهر وقهت بهراي يهادگرفتن       مقداري از قرآ  را که مي

د، مقهداري از قهرآ  را بخوانهد کهه عرفهاً قهرآ        همه حمد نباشد اگر به مقدار معتنابه ياد بگيرد کافي اسهت و اگهر نتوانه   

 خواند  صدق کند و اگر نتواند، تسبيح بگويد و اما سوره از جاهلي که نتواند ياد بگيرد ساقط است.

اگر ياد گرفتن قرائت و احکام واجبه نماز ممکن نشود، نماز طوا  را بهه   آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

فرادي نيز بخواند و اگر نايب هم بگيرد جههت   به طورا به آ  اشکال دارد و واجب است جماعت بخواند ولي اکتف

   نماز، بهتر و متابق با احتياط است.

 احتياط واجب، جماعت در نماز طوا  مشروع نيست.بنا بر  آية اهلل مکارم:
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عاعع]221[ شاد خاانه مگر آنکه مزاحمات کناه باا     نماز وااف را در همه اوقات مي  

از واجب، که اگر نماز وااف بخاانه ماجب فات يامياه شااد، پاس باياه اول     وقت نم

1نماز ياميه را بخاانه.
 

عاعع]220[ محه کرد در يااد گارفتن قرائات و ذکار     مبا تي مسا اگر کسي از روي بي  

تااناه باياه بخااناه و ااحيح      از تا وقت تنگ شه، نماز را به هر نحا که ماي واجب نم

 مال کناه و    779مسئله  است و احتياط آن است که به دستار کار معصيت، ليکن است

2اگر ممکن است کسي را وادار کنه که تلقين او کنه.
 

عاعع]220[ نماز وااف استحبابي  زم نيست در نزد مقام ابراهيم باشاه بلکاه در هار      

خصاص در ماقع ازدحام مناسب است مرا ات سااير   است، به جاي مسجهالحرام جايز

 حجا  را بنماينه.

 الستفتائات نماز طواف

آورد  و بعاه   به جاا  کسي نماز وااِف  مر  را در داخل ِحجر اسما يل سعاعع]220[

 ؟او چيست اجه شه  است، وظيفهاز تقصير مت

3بايه نماز را ا اد  کنه.عج ـ
 

                                                           

ال اگر نافرماني کرده نماز ديگري، و در هر ح اهمو همچنين است اگر مزاحمت کند با واجب  آية اهلل زنجاني:. 1

 طوا  را بخواند صحيح است.

 گذشت. 433در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5

تواند بخواند و با جماعهت   احتياط واجب به هر نحوي که خودش ميبنا بر  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

 هم بخواند و نايب هم بگيرد.

کنهد و بهه جماعهت     کفايهت مهي   و بخوانهد  ه تلقين با ولو تواند ه  ترين شکلي که مي به کامل آية اهلل زنجاني: 

 خواند ، متابق احتياط استحبابي است.

بود ، اين است که هم نماز را به کيفيتي کهه بيها  آ     مقصراحتياط مستحب در صورت  آية اهلل سيستاني:

 آورد و هم آ  را به جماعت بخواند و هم نايب جهت انجام آ  از طرف  بگيرد. به جا گذشت

نزد مقام ابراهيم اعاده کند و اعاده اعمال مترتب بر آ  الزم نيست و اگر از مکه بيرو  رفته  آية اهلل سبحاني:. 3

نايب بگيرد و خهود   مقاماز نزد چنانچه بتواند برگردد و نماز را نزد مقام بخواند وگرنه به احتياط براي خواند  نم

 نيز هر کجا هست بخواند.
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عاعع]222[ شخصي بعه از وااف، وضايش باول شه و خجالت کشيه که بگاياه،   س

 وضا خاانه و بعه از آن، سعي و تقصير را انجام داد و مرحال شاه، وظيفاه     نمازش را بي

 ؟او چيست

 1.نهبايه نماز و سعي و تقصير را ا اد  ک ج ـ

عاعع]222[ زني نماز وااف خاد را در حجر اسما يل خاانه و چان به منزل آماه،   س

شاد، وظيفاه او نسابت    شه  است و تا وقاف به  رفات پاک نمي حائضملتفت شه که 

 به نماز چيست و آيا  مل او احيح است يا خير؟

ـ   مر  او احيح است و بايه براي حج تمتع محرم شاد و وقتي خااست واااف  عج 

2آورد. به جا حج را انجام دهه، قبل يا بعه از آن، نماز وااف  مر  تمتع راو نماز 
 

عاعع]222[ کسي که هرچه سعي نماد ماارد غير احيِح قرائاِت خااد را تصاحيح     س

کنه نتاانست و نيز شخصي ديگر را جهت اقتها کردن و يا تلقين نمادن قرائت ااحيح  

 چيست؟اش  پيها نکرد وظيفه

ـ  دارد بخاانه و باه جما ات خااناهن حتاي در فارض امکاان       به هر نحا قهرت عج 

3واجب نيست.
 

عاعع]222[ آن در  کرد  جمعيت زياد باد  و بعه از در ماقعي که شخ  وااف مي س

غيار از  ه باي  اثر ازدحام، نتاانسته است که نزديک مقام نماز بخاانه و در آن وقت چار 

 يح است يا خير؟نماز خاانهن دور از مقام نهاشته، آيا نماز او اح

                                                           

 به احتياط واجب بايد طوا  را نيز اعاده کند. :، فاضلسيستانيتبريزي،  آيات عظام .1

 بايد طوا  را نيز اعاده کند. آية اهلل سبحاني:، آية اهلل خويي

 ال بعدي را اعاده کند.بايد نماز طوا  را بخواند و سپا طوا  و نماز و اعم آية اهلل زنجاني:

 باشد. احتياط در اعاده سعي و تقصير نيز مي و ايد نماز را اعاده کندب آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 آورد. به جا احتياط آ  است که نماز سابق را قبل از طوا  حج مکارم:بهجت، تبريزي، آيات عظام . 5

 قضاي نماز را بايد قبل از طوا  حج بخواند. سيستاني:سبحاني، آيات عظام خويي، زنجاني، 

 گذشت. 433در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 3
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1اگر امکان نهاشته با فرض اضبرار مانع نهارد.عج ـ
 

آيا در اارت ازدحام که نشاد پشت مقاام ياا احاه الجاانبين آن نمااز       اعسع]222[

وااف خاانه تا حهود منبر و نماز در قسمت راست يا چپ منبر خاانه  شاه، بااز هام    

 ؟نماز در مقام، در اارت امکان، همان روز يا روزهاي ديگر  زم است

ـ  آن  اذر بااقي    بين واااف و نمااز    رفيهدر اارتي که تا بعه از فاات ماا ت عج 

2باد  ا اد  واجب نيست.
 

عاعع]222[ و األحااط  » اياه:  شش نماز وااف، در تحريرالاسايله فرمااد   مسئله  در س

 ايااه:  اول نماااز جما اات همااان کتاااب فرماااد مساائله  و در« بشااخ   ااادل اإلقتااهاء

 بفرماييااه « رو ية اْلام الالة يف صالالة  الطالالواف و کالالذا صالالة  الحتيالالا   الالّل اشالالکالالمشالال َبالالل»

 ناار چيست؟م

ـ   مناار از مشرو يت، احت است و احتياط مزبار استحبابي اسات و نباياه باه    عج 

3جما ت اکتفا شاد.
 

خااهنه نمااز واافشاان را    قرائتشان درست نيست و مي که کساني براي  سعاعع]211[

العکس و يا تااننه نماز وااف حج را به نماز وااف نساء يا ب به جما ت بخااننه، آيا مي
                                                           

 ت.رعايت احتياط گذش 434در ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 1

 مراجعه شود. 443در اين مسئله و مسئله بعد به ذيل مسئله  آية اهلل زنجاني:

 رجوع شود. 434به ذيل مسئله  آية اهلل سبحاني: 

 با فرض نبود اضترار هم مانع ندارد. اهلل نوري:آية 

 ت.رعايت احتياط گذش 434در ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 5

 در هر صورت اعاده الزم نيست. آية اهلل سيستاني: 

 اگرچه خوب است. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 .جماعت در نماز طوا  واجب، مستحب است آية اهلل بهجت:. 3

 نشود. اکتفاکه به آ   احتياط وجوبي است اهلل سبحاني:آية 

 خواند  نماز به جماعت، احوط است ولي نبايد به آ  اکتفا شود. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 احتياط واجب، جماعت در نماز طوا  مشروع نيست.بنا بر  آية اهلل مکارم: 
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که نايب است به کسي که نايب نيست و يا نماز وااف واجاب را باه مساتحب و    کسي 

 بالعکس اقتها کننه يا نه؟

1شاد. اکتفا به جما ت نبايه بکننه و احتياط در همه ماارد سؤال حاال ميعج ـ
 

عاعع]210[ تااناه تبر اًا از کساي کاه حاج       کسي که قرائتش درست نيست، آيا مي س

 نه و حج انجام دهه؟واجب بر  هه  دارد نيابت ک

ـ  هرچناه تبر اي باشاه، مگار آنکاه بتااناه        2نيابت چنين شخصي احيح نيستعج 

قرائت خاد را تصحيح کناه و از ذوي األ اذار محسااب نباشاه، کاه در ايان ااارت        

 تاانه نيابت را قبال نمايه، ولي بايه قرائت خاد را درست کنه. مي

تاانناه   سات و کلماات نمااز را نماي    افرادي با اينکه قرائتشان درست ني سعاعع]210[

                                                           

توانهد اقتهدا کنهد در طهوا       ز طوا  واجب، و همچنهين مهي  گذشت استحباب جماعت در نما آية اهلل بهجت:. 1

 .مستحب با طوا  واجب امام

 براي رعايت احتياط بايد به نماز طوا  واجب اقتدا کند. :آية اهلل سيستاني ،آية اهلل تبريزى 

 ست.يجايز بود  اقامه نماز طوا  به جماعت معلوم ن اي: آية اهلل خامنه 

احتيهاط  بنها بهر    از نمازهاي مستحبي باالصاله مشروع نيست. و همچنين يک چهيجماعت در  آية اهلل خويي: 

وجوبي نماز طوا  را به نمازهاي يوميه و بالعکا جايز نيست اقتدا کند و نمهاز طهوا  بهه نمهاز طهوا  واجهب       

 .مانعي ندارد

  در ذيلت نيست توا  به جماعت اکتفا کرد و حکم کسي که قرائت  درس در نماز طوا  نمي آية اهلل زنجاني:

 گذشت و نيابت چنين کسي در حج و عمره واجب، صحيح نيست. 433مسئله 

و در ههر صهورت    بهه آ  اکتفها نشهود    شود به جماعت خواند ولي احتياطاًنماز طوا  را مي آية اهلل سبحاني: 

 توا  در نماز طوا  به نماز يوميه اقتدا کرد. نمي

جماعت در نماز مستحبي مشروع نيست و اگر امکها  داشهت بهه نمهاز      آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 متلوب واقع شد . رجاطوا  واجب اقتدا کند واالّ به نماز يوميه به 

 احتياط واجب، جماعت در نماز طوا  مشروع نيست.بنا بر  آية اهلل مکارم: 

 .اکتفا به عمل  مشکل است آية اهلل بهجت:. 5

 احتياط واجب.بنا بر   مکارم:آية اهلل، آية اهلل سيستاني 

 مراجعه شود. 144به مسئله  آية اهلل صافي: 

 نيابت چنين شخصي خال  احتياط است. آية اهلل گلپايگاني: 
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دهنه، بعاه   يت مناب  نه انجام ميشانه و  مر  را به ن درست بگاينه، در حج نايب مي

شاانه و باراي    تااننه نايب شانه، آيا چگانه از احرام خار  مي که نمي شانه متاجه مي

 اي دارنه؟ حج چه وظيفه

ـ  مل نيابي خاد را تصاحيح  در اارت امکان بايه قرائت خاد را درست کننه و  عج 

نماينه تا از احرام خار  شانه، بلي اگر ممکن نيست و معذور هستنه احرام آنها احيح 

1واقع نشه  و از احرام خار  هستنه.
 

گاياه درسات    کسي که مبمئن باشه قرائتش يا ذکري کاه در نمااز ماي    سعاعع]210[

بخاانه، بعه معلام شااد   گانه است و نماز وااف را؛ ا م از وااف زيارت و نساء، همان

 که اشتبا  باد  است، آيا بايه چه کنه؟

2داد ، نمازش احيح است. اگر احتمال غلط بادن آن را نميعج ـ
 

                                                           

بهه ايهن عهذر بهه      توجهکسي که قرائت  درست نبوده و يا از جهات ديگر معذور بوده و بدو   آية اهلل بهجت:. 1

اعمال و يا بعد از عمره تمتع متوجه نقص کهار خهود شهده، احتياطهاً در     نيابت از ديگري محرم شده و در وسط 

آورد و خود نيز آ  عمل را انجام دههد و نيهابت  صهحيح اسهت      به جا موارد عذر نايب بگيرد تا عمل را صحيحاً

 توانسته نايب شود. هرچند از اول نمي

 احتياط اين است که حج را به نيت نيابي تمام کند. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 مگر آنکه نيابت در عمره يا حج مستحب باشد. آية اهلل زنجاني: 

عنهه   منهوب   مجهزي از  احتيهاط واجهب  بنا بهر   تمام کند وليعنه  منوب  بايد حج را به نيت آية اهلل سبحاني:

نشد هرچنهد بها تهالش زيهاد عهالوه بهر نمهاز خهود         تواند تصحيح کند، ولي موفق کرد ميو اگر گما  مينيست 

 شد، ولي در مورد اجرت با اجير مصالحه کند. استنابه نيز بنمايد، هرچند نبايد از اول نايب مي

تمام کنند هرچند به احتياط واجهب  عنه  منوب  احرام صحيح است و بايد حج )را  به نيت آية اهلل سيستاني: 

 نيست.عنه  منوب  مجزي از

 نيابت صحيح نيست، ولي احرام صحيح است. هلل فاضل:آية ا 

 لکهن صهحت عمهره مهذکور بهراي     به جا آورد و اعمال راعنه  منوب  احتياط به قصدبنا بر  آية اهلل گلپايگاني:

 اشکال است و نسبت به اجرت نيز با مستأجر مصالحه نمايند. عنه محل منوب 

 اط باطل است.احتيبنا بر  نيابت و احرام او آية اهلل مکارم: 

 صحيح اعاده کند. به طورباطل است و بايد نماز را  آية اهلل بهجت:. 5

   اگر جاهل قاصر باشد صحيح است. آية اهلل خويي: 
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عاعع]212[ شلاغ است کاه ااف واااف تاا      به قهريچنه روزي که اوراف کعبه  س

مقام و نزديک آن ممکن نيست مگار  آيه و نماز خاانهن پشت  مي 7پشت مقام ابراهيم

اينکه چنه نفري اوراف انسان بايستنه تا انسان نمااز وااافش را بخااناه، بفرمايياه آياا      

کاه   هر جاحتمًا نماز بايه َخْلف مقام و نزديک آن باشه ولا به اين اارت، يا دورتر تا 

 تاانه به تنهايي نماز بخاانه، کافي است؟ مي

ـ  و  محذوري در بين نيست، بايه خلف و نزد مقام نماز بخااناه و  اگر امکان داردعج 

1در مارد ضرورت، تأخير مانع نهارد با مرا ات األقرب فاألقرب.
 

در نماز وااف که انسان مشغال ذکر باد، او را حرکات دادناه، ذکار را     سعاعع]212[

 ؟تکرار کرد، دوبار  تکان دادنه و تکرار کرد، آيا مانعي نهارد

ـ  حرکت کرد  که استقرار او از بين رفتاه، ماانع ناهارد و در غيار ايان       اگر واريعج 

 اارت تکرار نکنه مگر به قصه احتياط، به شرط آنکه وساسه نباشه.

آيا محمال نجسي کاه در واااف معفاا نيسات، در نمااز واااف مثال         سعاعع]212[

 ؟نمازهاي ياميه معفا است يا نه

                                                                                                                                        

 اگر در اشتباه خود معذور بوده، نمازش صحيح است و اگر معذور نبوده  آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني

 بايد اعاده نمايد.

او صحيح است ولکن نماز طوا  را قضا کند و در قضاي نمازل طوا ِ  حج آية اهلل گلپايگاني:، صافيآية اهلل  

 عمره و حج و طوا  نساء رعايت ترتيب شود.

تواننهد تها جهايي کهه مزاحمهت       در موقع ازدحام الزم نيست نماز نزد مقهام باشهد، بلکهه مهي     آية اهلل زنجاني: .1

 ولي بايد رو به مقام و کعبه باشد.کنندگا  نباشد عقب بروند،  طوا 

بايد نماز طوا  را به تأخير نياندازد که موجب فوت مواالت شود و بايد بها مراعهات االقهرب     آية اهلل سبحاني: 

 فاالقرب به مقام اتيا  شود.

  ولو با کمک ديگرا . آية اهلل فاضل: 

اطرا  او حلقه بزنند اجتنهاب کنهد کهه موجهب      آورد و از اينکه چند نفر در به جا يعني دورتر آية اهلل مکارم:

 کنندگا  است و نماز او خالي از اشکال نيست. مزاحمت براي طوا 

 نماز طوا  در خلف مقام الزم نيست. آية اهلل نوري: 

 گذشت. 434تا مسئله  443در ذيل مسئله  آيات عظام سايرنظر 
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1رد.در نماز وااف حکم نمازهاي ياميه را داعج ـ
 

 به جاا  بين وااف و نماز آن، اگر نماز مستحبي يا  بادت مستحبي ديگر سعاعع]212[

 آورد، اشکال دارد يا نه؟

2احتياط در ترک آن و مبادرت به نماز وااف است.عج ـ
 

عاعع]212[ جمعيت زياد اسات و چاان زن و مارد     7گاهي در پشت مقام ابراهيم س

شاانه، باهون اينکاه ريباه و      فشار ازدحام واقع ماي  گيرنه، احيانًا مارد کنار هم قرار مي

 رسانه؟ فسادي در بين باشه، آيا به نماز وااف ضرر نمي

3براي نماز ضرر نهارد.عج ـ
 

                                                           

  در طوا  نيز اشکال ندارد. متنجامحمول  سيستاني:، خويي، زنجانيتبريزي، آيات عظام . 1

 مراجعه شود. 265مسئله  ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه

 نماز طوا  از حيث احکام نجاست و محمول نجا و متنجا حکم نمازهاي يوميه را دارد. آية اهلل سبحاني:

تواند با آ  سهتر   تواند با آ  ستر عورت کند معفو است. و اگر مي ي باشد که نميمتنجسهرگاه  آية اهلل فاضل:

 و به احتياط واجب اجتناب کند. عورت کند و يا اعيا  نجسه باشد محل اشکال است

کند، در طوا  و نماز آ  اشکالي ندارد و نيز محمهول   هايي که به تنهايي ستر عورت نمي لباس آية اهلل مکارم: 

 .متنجانجا و 

 نباشد. به فوريت عرفيه مخلاشکال ندارد اگر  آية اهلل بهجت:. 5

نبايد ميا  طوا  و نماز آ  فاصله ايجاد شود، و معيار تشخيص ايجاد فاصله يا عدم آ  بهر   اي: آية اهلل خامنه 

 مبناي عر  است.

اگر متابعت عرفي طوا  و نماز را به هم بزند، انجام آ  در طهوا  واجهب بهدو  عهذر جهايز       آية اهلل زنجاني: 

 کند. نيست و طوا  را باطل مي

  نبايد نماز مستحبي بخواند و يا کارهاي مستحبي ديگر مثل استالم حجر و... انجام دهد. هلل سبحاني:آية ا 

 اگر حداقل يک وجب بين ز  و مرد فاصله باشد، تقدم ز  بر مرد يا محاذات اشکال ندارد. آية اهلل خويي:. 3

تواننهد   و اين امر اختصاص به نماز طوا  ندارد، بلکه در مسجدالحرام و اطرا  آ  بانوا  مهي  آية اهلل زنجاني:

 نمازهايشا  را مساوي يا جلوتر از مردها بخوانند و کراهت هم ندارد.

در صورت امکا ، ز  جلوتر از مرد و يا محاذي او و يا مرد پشت سر ز  و محاذي او نباشد  آية اهلل سبحاني: 

ايت اين شرط حرجي باشد و يا الزمه آ  به هم خورد  مواالت بين طهوا  و نمهاز گهردد رعايهت ايهن      و اگر رع

   شرط الزم نيست.
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هاا   کنناه   دانه که اگر نماز وااف را شروع کناه، واااف   احيانًا انسان مي سعاعع]212[

کناه،   نماز را شروع ماي  در  ين حالکننه،  مي جا جابهدهنه و  آينه و او را حرکت مي مي

 آيا اگر اين نماز را تمام کنه، احيح است؟

1اگر احيحًا تمام کنه مانع نهارد.عج ـ
 

عاعع]201[ بار هار مکلفاي واجاب اسات قرائات نمازهااي        ايه  در مناسک فرماد  س

اي حج، حال اگر حاجي کاتاهي کرد و براي تعلام و  اش را ياد بگيرد، خصااًا بر ياميه

کناه و ياا اينکاه باياه      ماز اقهام ننماد، آيا همين نماز باول کفايت ماي يادگيري قرائت ن

 دانيه، آيا همين نماز کافي است يا خير؟ نايب بگيرد و در اارتي که نيابت را  زم نمي

ـ  اگر وقت ضيا شاد؛ به واري که اگر بعه از وااف بخااهه نماز را يااد بگيارد   عج 

2تاانه بخاانه. دش هر وار ميشاد، خا ماا ت بين نماز و وااف فات مي
 

زني مرحرم به احرام  مر  تمتع شاه  و پاس از ورود باه مکاه و انجاام       سعاعع]200[

 ؟گرديه ، چه وظيفه دارد حائضوااف، قبل از اينکه نماز وااف بخاانه 

ـ  اگر وقت وسعت دارد ابر کنه تا پاک شاد و نماز را بخااناه و بقياه ا ماال را    عج 

انجام دهه و چنانچه وقت تنگ باشه سعي و تقصير  مر  تمتع را انجام دهاه و مرحارم   
                                                                                                                                        

 :زند.عدم رعايت فاصله مرد با ز  در صورت ازدحام، ضرري به صحت نماز نمي آية اهلل سيستاني 

آنا  بشود. بلي چنانچه ز  از اهل سهنّت  بايد رعايت عدم تقدّم ز  از مرد و عدم محاذي بود   آية اهلل فاضل: 

باشد يا تأخير نماز طوا  موجب به هم خورد  مواالت عرفيه شود يا مستلزم عسهر و حهرج باشهد رعايهت ايهن      

 شرط الزم نيست.

اگر به اميد اينکه بتواند نماز را صحيحاً  آيات عظام زنجاني، سبحاني، صافي، فاضل، گلپايگاني، مکارم:. 1

 وع نمايد و صحيحاً تمام کند مانعي ندارد.انجام دهد شر

 نيز خواهد آمد. 355گذشت و در سؤال  431و  433در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5

 مهالک در ضهيق وقهت آ  اسهت کهه بها تهأخير، نتوانهد بهه اعمهال            آيات عظام تبريزي، خوويي، مکوارم:  

   حج برسد.

 مراجعه شود. 433مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 

 احتياط الزم است عمره را تأخير بياندازد تا قرائت را بياموزد.بنا بر  آية اهلل سيستاني: 
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، نماز را بخاانه و سپس بقيه ا ماال  1شاد به حج تمتع و بعه از وااف حج يا قبل از آن

 را انجام دهه.

خااناه و وقات تصاحيح آن را ناهارد،      ماازش را غلاط ماي   کسي کاه ن  سعاعع]200[

تاانه خادش بخاانه، آياا چناين کساي     به همان کيفيت که مي فرماييه نماز وااف را مي

 بياورد؟ به جا تاانه  مر  مفرد  مستحبي مي

2اشکال نهارد.عج ـ
 

آورد  و بهون نماز و سعي، تقصير کارد    به جا شخصي وااف  مر  را سعاعع]200[

 تکليف او چيست؟است، 

ـ  ياا نسايان، ا ااد  تقصاير  زم      آورد و با فرض جهال  به جا بايه نماز و سعي راعج 

3نيست اگرچه احاط است.
 

                                                           

 احتيهاط آ  اسهت کهه نمهاز طهوا  گذشهته را قبهل از طهوا  حهج           مکوارم:  تبريوزي، بهجت،  آيات عظام. 1

 .آوردجا  به 

 د.کنبايد آ  را قبل از طوا  حج قضا  سيستاني:سبحاني، زنجاني،  خويي، آيات عظام 

 اگر بتواند استنابه هم بکند، اگرچه در امر تصحيح خال  شرع کرده باشد. آية اهلل بهجت:. 5

تواند براي خود عمره مفهرده و يها   بايد آ  را تصحيح کند و اگر بعد از تالش موفق نشد مي آية اهلل سبحاني: 

نهين  هد ولي تبرعهاً اشهکال نهدارد و چ   عمره تمتع استيجاري انجام دتواند براي ديگرا  آورد ولي نمي به جا حج

 خواند فردي را براي خواند  نماز نايب بگيرد.  عالوه بر اينکه خود نماز طوا  را مي صيشخ

 و بنا بر احتياط، براي نماز نايب هم بگيرد. آية اهلل گلپايگاني: آيةاهلل صافي، 

 احتياطاً تقصير را هم اعاده کند. آية اهلل بهجت:. 3

 اعاده تقصير نيز الزم است. آية اهلل خويي:، تبريزىآية اهلل  

آورد و اگر معهذور نبهوده بايهد     به جا اگر در اين کار معذور بوده بايد نماز و سعي و تقصير را آية اهلل زنجاني: 

آورد و در ههر دو صهورت تها تقصهير      به جا نماز طوا  را بخواند و سپا طوا  و نماز و سعي و تقصير را دوباره

 ه بايد از محرمات احرام اجتناب کند.نکرد

و با فرض جهل و نسيا  اعاده طوا  الزم نيست ولي تقصير را اعهاده کنهد و بهراي تقصهير      آية اهلل سبحاني: 

در عمره تمتهع عهالوه بهر اعهاده تقصهير بعهد از نمهاز         جايي که کرده در عمره مفرده کفاره واجب نيست ولي بي

   کند. طوا  و سعي بايد يک گاو قرباني
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پشت مقام است يا شامل دو وارف  « نماز وااف نزد مقام»آيا مقصاد از  سعاعع]202[

 شاد؟ مقام نيز مي

1بايه خلف مقام باشه.عج ـ
 

عاعع]202[ اگر کسي نماز را در غير از مقام ابراهيم بخاانه و با ا تقاد به احت آن  س

 ؟بقيه ا مال را انجام دهه، وظيفه او چيست

2فقط نماز را بايه ا اد  کنه.عج ـ
 

اگر پشت مقام ابراهيم دو وبقه شاد، آيا نماز در وبقه با  يا زيار زماين    سعاعع]202[

 است؟ احيح

 خلف مقام نماز خاانه ، احيح نيست. در اارتي که احراز نشادعج ـ

عاعع]202[ شخصي نماز وااف را، به ا تقاد اينکاه ِحجار اساما يل مقاام اباراهيم       س

 ؟است، در حجر اسما يل خاانه ، چه بايه بکنه

 بايه نماز را ا اد  کنه.عج ـ

 آورد؟ به جا تاان با نماز جما ت ياميه آيا نماز وااف واجب را مي سعاع]202[

3ن محل اشکال است.احت آعج ـ
 

                                                                                                                                        

 :اگر فاصله زياد شده است، به احتياط واجب بايد طوا  را اعهاده کنهد و در عمهره مفهرده      آية اهلل سيستاني

 بايد پا از سعي، تقصير را نيز اعاده کند و همچنين در عمره تمتع در صورت جهل بلکه در صورت نسيا  نيهز 

 بدهد. کفارهاط واجب بايد يک شتر احتياط و در فرض نسيا  سعي در عمره تمتع به احتيبنا بر 

 .و تقصير نمايد و با فرض جهل و نسيا  کفاره ندارد :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

 گذشت. 443در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 1

 خواند. نماز مي «نزد مقام»ي که بگويند به طورو همچنين نزديک مقام باشد  آية اهلل زنجاني:

 اعاده نماز هم الزم نيست. نوري:آية اهلل . 5

 جايز بود  اقامه نماز طوا  به جماعت معلوم نيست. اي: آية اهلل خامنه. 3

 توا  به جماعت اکتفا کرد. نمي ه متلقاً در نماز طوا  ه آية اهلل زنجاني:

 توا  در نماز طوا  به نماز يوميه اقتدا کرد. نمي آية اهلل سبحاني: 

 مشروعيت جماعت در نماز طوا  متلقاً محل اشکال است. آية اهلل مکارم:
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عاعع]202[ تااان باراي    ادق است و آيا حه معيني نميااي  پشت مقام تا چه انهاز  س

 کرد؟ آن فرض

  رفي است.عج ـ

عاعع]201[ آيا فااله انهاختن بين وااف و نماز به مقهار دو رکعات نمااز اشاکال     س

 ؟است رد و اااً  چه مقهار فااله مرخلدا

ـ  مبادرت  رفيه است. و در هر اارت با تأخير نمااز، ا ااد    مانع نهارد، و ميزان عج 

1وااف  زم نيست.
 

رساه، آياا در ايان ااارت      گاهي وااف تا نزدياک تا رهااي مساجه ماي     سعاعع]200[

 نمايه؟ آورد و آيا اهق پشت مقام مي به جا کننهگان سر وااف  شاد نماز وااف را پشت مي

2اهق َخْلف، به نار  رف است.عج ـ
 

                                                           

 با فوت مواالت عرفي، احتياطاً نماز را بخواند و بعد طوا  و نماز را اعاده کند. آية اهلل تبريزى:. 1

 بايد اعاده نمايد. آية اهلل خويي: 

 مراجعه شود. 444مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 

نبايد بين طوا  و نماز آ ، نماز مستحبي بخواند و يا کارهاي مستحب ديگر مثهل اسهتالم    آية اهلل سبحاني:

حجر و... انجام دهد البته تأخير غير عمدي مشکلي ندارد و اگهر کسهي عمهداً بهين طهوا  و نمهاز فاصهله زيهاد         

اعمال مترتبه را انجام دههد از  انداخت بايد عالوه بر نماز، طوا  و نماز آ  را اعاده کند و اگر عمداً نماز نخواند و 

احرام خارج شده و بايد به ترتيبي که گفته شد نماز را بخواند و سپا طوا  و نماز آ  و اعمال مترتبه را اعهاده  

 کند و اگر وقت تدارک گذشته باشد عمره او باطل است.

ي مناسهبي بهراي نمهاز،    حصيل جها فاصله انداختن به مقدار ده دقيقه براي استراحت يا ت آية اهلل سيستاني: 

به مبادرت نيست ولي به کارهايي جداي از نماز طوا ، مثل خواند  نماز قضا و مانند آ  مشغول نشهود و   مُخل

 اگر عمداً اخالل به مبادرت نمود، احتياطاً طوا  را هم اعاده کند.

م ازدحهام و غيهر آ  فهرق    به مواالت عرفيه نسهبت بهه افهراد و هنگها     مخلظاهراً مقدار فاصله  آية اهلل فاضل: 

نيسهت. و اگهر    مخهل کلي فاصله از ده تا پانزده دقيقه براي استراحت و رفع خستگي و تتهير  به طورکند. و  مي

 عمداً مواالت را به هم زد احتياطاً طوا  را هم اعاده کند.

 احتياط در ترک آ  و مبادرت به نماز طوا  است. آية اهلل مکارم: 

 گذشت. 443و  443ذيل مسئله  در آيات عظامنظر  .5
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شخصي محرم به احرام  مر  تمتع، وارد مکه شه  است و هفات روز ماثاًل    اععسع]200[

هاي زيادي دارد، آيا واجب اسات کاه تاا آخار وقات در       در مکه تاقف دارد و نماز او غلط

 احرام بمانه و نمازش را ااالح کنه و بعه شروع به وااف کنه يا وظيفه ديگري دارد؟

ـ  اگر بعه از وااف تا قبال از فااات مااا ت  رفياه      زم نيست تا آن وقت ابر کنه، و عج 

1تاانه نماز بخاانه. هاي خاد را درست کنه، به هر نحا مي بين وااف و نماز نتاانه غلط
 

عاعع]200[ اينجانب چنه سال قبل به مکه معامه مشرف شهم و در آنجا اوً  نمااز   س

مفارد  و ديگاري   وااف نساء و نماز وااف براي هر دو وااف واجب را که يکي  مر  

باشم، لبفًا مرا  ام و ثانيًا در تعهاد اشااط وااف دوم هم در شک مي باشه نخاانه  حج مي

 راهنمايي کنيه.

ـ  باه شاک ا تناا    ايه  اگر بعه از وااف و انصراف از آن، شک در  هد اشااط کرد عج 

 خاد بخاانياه تاانيه به مکه برويه در محل  ايه، اگر نمي نکنيه و نمازهايي را که نخاانه 

2حرمت نساء باقي است.ايه  و تا نخاانه 
 

                                                           

 گذشت. 433که در ذيل  اگر عسر و حرج ندارد صبر کند و يا به جماعت بخواند، چنا  آية اهلل بهجت:. 1

اگر براي او امکا  داشته باشد که قرائت را تصحيح نمايد الزم است تا  آيات عظام تبريزي، خويي، صافي: 

 آخر وقت صبر کند.

 مراجعه شود. 433مسئله  لذيبه  آية اهلل زنجاني: 

اگر براي او امکا  داشته باشد که قرائت را تصحيح کند بايد در احرام بماند و قرائت خود را  آية اهلل سبحاني: 

اي کهه در ذيهل مسهئله     تصحيح کند مگر اينکه بقاء در احرام موجب عسر و حرج شود، در اين صورت به وظيفه

 گذشت عمل کند. 433

 احتياط واجب بايد تأخير بيندازد تا قرائت  را تصحيح نمايد.بنا بر  ي:آية اهلل سيستان 

تواند قرائت  را تصحيح کند بايد طوا  را تا ضيق وقت تأخير بيندازد مگر اينکه بقهاي   اگر مي آية اهلل فاضل: 

 د.در احرام موجب عسر و حرج شود و مالک در ضيق وقت آ  است که حتي به مقدار واجب رکني عرفه نرس

 الزم است صبر کند مگر آنکه عسر و حرج باشد. آية اهلل مکارم: 

 گذشت. 433ذيل مسئله در  آيات عظامساير  نظر 

و احوط جمع است ميا  قضاي آنها در هر جا که متذکر شهود و گهرفتن نايهب کهه آنهها را در       آية اهلل بهجت:. 5

   آورد. مي به جا مقام
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 1مستحبات نماز طواف

عاعع]202[ در نماز وااف، مستحب است بعه از حمه در رکعت اول سار  تاحيه و   

آورد و  به جاا  در رکعت دوم سار  جحه را بخاانه و پس از نماز، حمه و ثناي الهي را

 :2خهاونه  الم ولب قبال نمايه و بگايهالاات بر محمه و آل محمه بفرسته و از 

ل هالا» ل هالا َ الح َنْعامئ اله  کا الد    کا نّالج. َأحَلْمالدا هلل  ب َمحام  الرا اْلَعْهالد  م 
َعْلها آخ  نّج َوال ََتْ

م  َتَقب ْل م    ألل ها

ج احَلْمدا إىل  ب  َوَيْرِض، أَ َحّتى َينَْته 
م  َصل  َ حما حيا  د   لل ها َم  َ   ا د  َوآل   ا الْر َقْلب الج  م  نّالج َوَطه 

َوَتَقب الْل م 

 «.َ َمل َوَزو  

 و در روايت ديگر است:

ول َک »  َرسا
اَو َوطاَ ة  ي 

ن ج ب طاَ تج ا  م  اْرَْحْ وَدَو َوا 9ألل ها دا ج أْن أَتَعّدى حا
م  َجن ْبن  ْجَعْلن الج ألل ها

ب َک 
 ْن حيا 

وَلَک  ِم  ب  َرسا
باَدَو  َوَمةئ کَتَک  َوحيا  نيَ  َو    «.اْلّصاحل  

بعاه از نمااز واااف باه ساجه        7و در بعضي از روايات است که حضرت اادق

 گفت: رفته و چنين مي

ََ َحّقًا َح » ّقًا ال إلَه إال  َأْن ج َتَعب دًا َور  لا َقْبَل کل  ََشء  َسَجَد َلک َوجه  الرا َبْعالَد کالل  َواْل  ّقًا األو 
خ 

ْر يل  فالّنِّّن ذا بَ  أَنا َوها ََشء   َو َفاْغف  ْنَب اْلَعظيَم َغرْيا را الذ 
ف  َْ ها ال َي ْر يل إن 

َو فاْغف  َيتج ب َيد  نْيَ َيَدْيَک ناص 

ْنَب اْلَعظ يَم غَ  ناويب َ ح َنْفيس َوال َيْدَفعا الذ  رِل ب ذا
ق  َو ما  «.رْيا

و بعه از سجه ، روي مبارک آن حضرت از گريه چنين بااد کاه گاياا در آب فارو     

 رفته باشه.

 

                                                                                                                                        

 :در صورتي که ترک نماز طوا  از روي عمد نباشد. آية اهلل سبحاني 

 باشد.همسر او حرام نمي آية اهلل مکارم: 

 آورد. رجا به جااين مستحبات را به قصد  آية اهلل مکارم:. 1

دعاي اول و دوم در مناسک ايشا  موجود نيست و در دعهاي آخهر نيهز     آية اهلل سيستاني:، آية اهلل بهجت. 5

 دارد. تفاوت در عبارت وجود



 سعی و بعضی از احکام آن
 

 

 

 

 

 

 

 احکام آناز  یسعي و بعض :چهارمفصل 

عاعع]202[ آوردن نماز وااف، سعي کنه بين افا و مرو ،  به جا واجب است بعه از  

 انه. معروف که دو کا 

 آن است که از کا  افا برود به مرو  و از مرو  برگردد به افا.« سعي»مراد از   عاع]202[

عاعع]202[ واجب است سعي بين افا و مرو  هفت مرتبه باشاه کاه باه هار مرتباه        

؛ به اين معنا که از افا به مرو  رفتن يک شاط اسات و از مارو  باه اافا     شاط گاينه

 برگشتن نيز يک شاط است.

عاعع]202[ ت اول از افا شروع کنه و بايه در دور هفاتم باه مارو  خاتم     واجب اس  

باياه ا ااد  کناه و اگار در باين ساعي        اگر از مرو  شروع کنه، هر وقت فهميه شاد، و

1افا شروع کنه.بگيرد و از  بفهمه بايه از سر
 

عاعع]202[ که ابتها کنه از جزء اول افا و از آنجا شروع به ساعي کناه    2احتياط آن است  
                                                           

اگر آ  دور را که از مروه شروع کرده ناديده بگيرد و بقيه را تکميل کند، بعيهد نيسهت کفايهت     آية اهلل مکارم:. 1

 کند.

واجب است که ابتدا کند از جزء اول صفا به آنکه پاشنه پا را بچسباند، در غير سوار و محمول،  آية اهلل بهجت:. 5

  .به جزء اول مسافت
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 کنه. کفايت مي به نحا متعارف سعي کنه  وار  همانو  1رتي که روي کا  برودو در اا

، چاه در  2بين افا و مرو  جايز است ساار  و بر روي محمل در سعي ما  عاعع]201[

 حال اختيار و چه با  ذر ليکن را  رفتن افضل است.

عاعع]200[ وهارت از حهث و خب  و ستر  ارت در ساعي معتبار نيسات، گرچاه       

3احاط مرا ات وهارت از حهث است.
 

عاعع]200[ آورد و اگار  ماهًا    باه جاا   واجب است سعي را بعه از وااف و نماز آن  

 آورد بايه بعه از وااف و نماز، آن را ا اد  کنه. به جا پيش از آنها

                                                                                                                                        

  الزم و واجب است که ابتدا کند از اول جزء صفا. آية اهلل خويي: تبريزي،آية اهلل 

 بايد در هر شوط، از جزء اول کوه، شروع و به جزء اول کوه مقابل، ختم کند. آية اهلل زنجاني:

مبدأ و منتهاي  باشد که فعالً سعي از بيخ کوه صفا به بيخ کوه مروه در قالب هفت شوط مي آية اهلل سبحاني:

اند جزو مسعي نيست لکن در جانب مروه احتياط واجب اين است کهه سهربااليي    هي را با سنگ مفروش کردسع

 سعي بپيمايد. عنوا  را نيز به

در هر دور بايد تمام فاصله ميا  صفا و مروه را بپيمايد اما باال رفتن از بلندي صهفا و مهروه    اي: آية اهلل خامنه. 1

 الزم نيست.

بايد تمام مسافت بين دو کوه پيموده شود و باال رفتن از کوه الزم نيست گرچهه احتيهاط    آية اهلل سيستاني:

مستحب است و احتياط واجب اين است که فاصله مذکور دقيقاً همه آ  پيموده شود؛ يعني اينکه شهوط اول را  

مروه و به همين ترتيهب   ه مثالً ه از اولين جزء پايين کوه صفا آغاز کند و حرکت کند تا برسد به اولين جزء کوه 

 ها را انجام دهد. بقيه شوط

قسهمتي از کهوه    اکنهو   همواجب است فاصله ميا  دو کوه را طي کند و بايد توجه داشت که  آية اهلل مکارم: 

اند و تنها قسمتي از کوه نمايا  است و الزم نيست به قسمت نمايا  کوه بهرود بلکهه    صفا و مروه را مفروش کرده

 که به قسمت سربااليي برسد کافي است. همين اندازه

ولي در صورت توانايي و امکا  بايهد وسهيله را    :، صافي، فاضلسبحاني، زنجانياي،  خامنهآيات عظام . 5

 خود ببرد.

 اگر با اختيار خود نشسته، جايز است. آية اهلل خويي:

وسيله را نگهه دارد بهدو  اينکهه      توانددهد و يا اينکه مياگر خودش وسيله را حرکت مي آية اهلل سيستاني:

 دهد درخواست کند، جايز است. براي نگه داشتن از شخصي که حرکت  مي

 احتياط واجب معتبر است.بنا بر  ستر عورت آية اهلل مکارم:. 3
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عاعع]200[ بهارد سعي را بر وااف، اقاي آن است که آن اگر از روي فراماشي مقهم   

 مقهم بهارد.مسئله  و همچنين است اگر از روي نهانستن 1را ا اد  کنه

عاعع]202[ ، پاس اگار از را  غيار    2واجب است رفتن و برگشتن از را  متعارف باشه  

 متعارف به افا برود يا به مرو ، سعيش باول است.

عاعع]202[ اگر بين افا و مرو  را دو وبقه يا چنه وبقه کننه و تمام وبقات باين دو    

گرچه احاط سعي از همان راهي است که ، 3کا  باشه، از هر وبقه جايز است سعي کنه

 از اول متعارف باد .

عاعع]202[ دار بااد و ساعي    اگر وبقه زيرزميني درست شه و کا  افا و مرو  ريشه  

 و احاط سعي از وبقه روي زميني است. 4الااهر  است  لي بين آن دو واقع شه احيح

                                                           

 احتياط واجب.بنا بر  گلپايگاني:مکارم، آيات عظام بهجت، صافي، . 1

داشتن سعي از جهت فراموشي طوا  بوده باشد، باز احهوط ايهن    مقدماگر  :آية اهلل تبريزى، آية اهلل خويي 

 است که سعي را پا از طوا  اعاده نمايد.

به عرفات يا  اگر قبل از فوت وقت متذکر شود، ولي اگر طوا  عمره تمتع را پا از وقو  آية اهلل سيستاني:

 است. رچه بهتمتذکر شد اعاده سعي الزم نيست گره حج طوا  حج را پا از پايا  ذي

رونهد بهه    به طر  صفا مي واجب نيست سعي از راه متعار  باشد پا اگر از راهي که معموالً آية اهلل زنجاني:. 5

 و همههين مقهدار کهه از راههي بههرود کهه متعهار  مهردم بگوينههد        شهود  طهر  مهروه بهرود سههعي  باطهل نمهي     

هرچند احتياط مستحب آ  است کهه در حهال سهعي از بهين دو      مسير بين دو کوه را پيموده است، کافي است

 خارج نشود. وهک

سعي در طبقه دوم با توجه به اينکه از باالي کهوه صهفا شهروع و بهه بهاالي کهوه مهروه خهتم          آية اهلل بهجت:. 3

 کند. شود، کفايت مي شود، در صورتي که احراز شود که سعي بين صفا و مروه واقع مي مي

سعي در طبقه دوم مسعي صحيح نيست مگر آنکه براي  محرز باشد که طبقه دوم ميها    اي: آية اهلل خامنه

 دو کوه واقع است نه باالتر از آ .

 سعي در طبقه دوم و سوم فعلي، صحيح نيست. آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني 

وه نيست و سعي در آنجا اشهکال  طبقه دوم که فعالً وجود دارد ميا  دو ک آية اهلل مکارم:، آية اهلل سبحاني

 د.دار

 جايز نيست.  آية اهلل فاضل: 

 اشکال دارد. آية اهلل صافي:. 4
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عاعع]202[ واجب است در وقت رفتن به ورف مرو ، متاجه به آنجا و وقات رفاتن     

پس اگر  قب  قب برود يا پهلاا را باه وارف اافا ياا       1رو به افا متاجه به آن باشه.

سار   هي به پشتمرو  کنه و برود باول است، ليکن نگا  کردن به چپ و راست بلکه گا

 اشکال نهارد.

عاعع]202[ جايز است به جهت استراحت و رفع خستگي، نشساتن ياا خاابياهن بار       

افا يا مرو  و همين وار جايز است نشستن يا خاابيهن بين آنها براي رفع خساتگي و  

2اقاي.بنا بر   زم نيست  ذري داشته باشه
 

عاعع]202[ جايز است تأخير سعي از وااف و نماز آن، براي رفع خستگي يا تخفيف   

گرمي هاا و جايز است بهون  ذر تاأخير بيناهازد تاا شاب، گرچاه احتيااط در تاأخير        

 نينهاختن است.

3جايز نيست تأخير انهاختن تا فردا بهون  ذر؛ از قبيل مرض.  عاع]221[
 

                                                           

تواند مسير سعي را به پهلو يا عقب عقب برود،  الزم نيست سعي به صورت متعار  باشد و مي آية اهلل زنجاني:. 1

 خال  متعار ، خال  احتياط استحبابي است. هرچند سعي بر

 .صفا و مروه بدو  عذر بين مااحوط ترک جلوس است در  اهلل بهجت:آية . 5

احتياط بايد به مقهداري باشهد کهه مهواالت     بنا بر  :، مکارمفاضلسبحاني، ، خوييآيات عظام تبريزي،  

 عرفيه به هم نخورد.

خسهتگي،  هرچند رفع خستگي، طوالني شود، ولي بايهد پها از رفهع     :آية اهلل سيستاني ،آية اهلل زنجاني

 بالفاصله سعي را ادامه دهد.

 و اگر تأخير عمدي و بدو  عذر بوده احتياطا بايد طوا  و نماز آ  را اعاده کند. سيستاني: آية اهللآية اهلل تبريزى، . 3

 اگر تأخير انداخت طوا  و نماز را اعاده نمايد. آية اهلل خويي:

به تأخير نيندازد، اما کسي که کمي قبهل از طلهوع فجهر،     بلکه تا بين التلوعين روز بعد هم اهلل زنجاني: آية 

تواند سعي را تا اوائل روز به تأخير بيندازد؛ و در هر حال اگر بهدو  عهذر، سهعي را بهه فهردا بهه        طوا  کرده مي

 تأخير بيندازد طوا  و نماز آ  را قبل از سعي اعاده کند.

تواند سعي را شب انجام دهد مشهروط بهر    نماز خواند مياگر کسي طوا  را روز انجام داد و  آية اهلل سبحاني: 

اينکه پي  از طلوع فجر از سعي فارز شود و همچنين اگر طوا  را در شب انجام داد تا قبل از طلوع فجر سعي 

تواند به فردا موکول کند و اگر چنين کرد، بايد طوا  و نماز را اعهاده کنهد مگهر بهه خهاطر       و نمي آورد به جا را

   اندازد که اشکال ندارد و اعاده طوا  و نماز الزم نيست. تأخيرو خستگي )عذر  اين مقدار به بيماري 

 ولي اگر تأخير انداخت، سعي او باطل نخواهد شد هرچند گناه کرده است. آية اهلل مکارم:
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عاعع]220[ نيات خاال  باراي فرماان خاهاي       اسعي از  بادات است و بايه آن را ب  

1تعالي بياورد.
 

عاعع]220[ سعي مثل وااف رکن است و حکم ترک آن از روي  مه يا ساها چناان     

 است که در وااف گذشت.

عاعع]220[ زياد کردن در سعي بر هفت مرتبه از روي  مه ماجاب باوال شاهن آن      

 است به تفصيلي که در وااف گذشت.

اگر از روي فراماشي زياد کنه بر سعي؛ چه کمتر از يک مرتبه ياا بيشاتر،     عاعع]222[

سعي او احيح است و بهتر آن است که زايه را رها کنه، گرچه بعيه نيست کاه بتااناه   

 2برسانه. آن را به هفت مرتبه

عاعع]222[ اگر سعي را کم کنه سهاًا، واجب است آن را اتمام کنه هر وقات ياادش     

ه وون خاد مراجعت کرد  و براي او مشقت نهارد، بايه مراجعات کناه و   و اگر ب 3بيايه
                                                           

  .مراجعه شود 244مسئله  ذيلبه  :آية اهلل سيستاني، آية اهلل زنجاني. 1

 اگهر زيهادي يهک شهوط باشهد مسهتحب اسهت آ  را بهه          ويي، سبحاني:بريزي، ختآيات عظام بهجت، . 5

 هفت برساند.

 و بايد از زما  يادآوري بقيه مقدار اضافه را ادامه ندهد. اي: آية اهلل خامنه 

 اگر زايد يک شهوط يها بيشهتر باشهد مسهتحب اسهت آ  را بهه         آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني

 هفت برساند.

 احتياط در ترک اين کار است. مکارم:آية اهلل 

 مسئله بعدي مراجعه شود. ذيلبه  :، آية اهلل تبريزيآية اهلل خويي .3

و اگر تقصير کرده بايد آ  را اعاده کند و تا تقصير نکرده از محرمهات احهرام پرهيهز کنهد و      آية اهلل زنجاني: 

هفتم يها قسهمتي از آ  را سههواً کهم کهرده       فرقي بين شوط چهارم و قبل از آ  نيست، ولي چنانچه تنها شوط

 است اعاده تقصير و اجتناب از محرمات احرام الزم نيست.

اگر پي  از آنکه يک دور از هفت دور را تکميل کند، ديگر دورهها را فرامهوش نمايهد بايهد      آية اهلل سبحاني: 

راموش نمايد ههر موقهع متهذکر شهد     سعي را از سر بگيرد، و اگر پا از يک دور کامل يا بيشتر ديگر دورها را ف

آورد ولي احتياط مستحب آ  اسهت کهه اگهر قبهل از تجهاوز از نصهف سهعي باقيمانهده را          مي به جا باقيمانده را

  فراموش کرد سعي را از سر بگيرد.
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 تاانه يا مشقت دارد بايه نايب بگيرد. اگر نمي

عاعع]222[ اگر کمتر از يک مرتبه سعي کرد و بقيه را فراماش کارد بيااورد، احتيااط      

و اگر بعه از تمام کردن يک مرتباه ياا بيشاتر     1واجب آن است که سعي را از سر بگيرد

ساعي را تماام کناه، لايکن      همان جاا فراماش کرد به هفت مرتبه برسانه جايز است از 

 2احتياط آن است که اگر چهار مرتبه را تمام نکرد ، تمام کنه و از سر بگيرد.

                                                                                                                                        

 :اقوي و اگر پا از گذشتن زما  سهعي  بنا بر  چه يک شوط فراموش کرده باشد يا بيشتر، آية اهلل سيستاني

حجه به يهاد آورد سهعي    اش ناقص بوده يا پا از انتهاي ذي در عرفات يادش بيايد سعي عمره ش بيايد؛ مثالًياد

حج  ناقص بوده، احتياط آ  است که کمبود را جبرا  کند و سپا سعي را از سر بگيرد و اگر نتواند برگهردد  

قهدار کمبهود و   جمع نمايد بين تهدارک م يا مشقت دارد، بايد نايب بگيرد و احتياط واجب آ  است که نايب هم 

 ل.بين اعاده سعي کام

احتياط واجب سعي را از سهر بگيهرد ولهي    بنا بر  چنانچه قبل از تمام کرد  شوط چهارم باشد آية اهلل فاضل:

 تواند آ  را اتمام کند يا از سر بگيرد. اگر شوط چهارم را تمام کرده است مي

کند و تها   کند و اگر تقصير هم کرده دوباره تقصير مي هر وقت متوجه شد سعي را تکميل مي آية اهلل زنجاني:. 1

 کند. تقصير نکرده از محرمات احرام پرهيز مي

 بايد سعي را از سر بگيرد. آية اهلل سبحاني: 

 در صورتي که پا از فوت مواالت باشد. آية اهلل سيستاني: 

ز روي فراموشي و بعد از شوط چهارم بوده، واجب است بهاقي را ههر وقهت    و اگر کمبود سعي ا آية اهلل بهجت:. 5

يادش آمد، هرچند بعد از فراغت اعمال حج باشد، تدارک نمايد و در صورتي کهه خهود نتوانهد تهدارک کنهد يها       

تدارک سخت باشد واجب است نايب بگيرد و اگر کمبهودش پهي  از شهوط چههارم و از روي فراموشهي بهوده،       

 آورد و در صورت دشواري آ  نايب بگيرد. به جا است که شخصاً يک سعي کاملاحتياط اين 

چنانچه کمبود سعي از روي فراموشي و بعد از شوط چهارم بوده، واجب اسهت   آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

ند تدارک کنهد يها   باقي را هر وقت يادش آمد، هرچند بعد از فراغت از اعمال حج باشد، تدارک نمايد. و اگر خود نتوا

 تدارک آ  مشقت داشته باشد واجب است نايب بگيرد و در اين صورت احتياط اين است که نايب به نيت فراز ذمهه 

از اتمام يا تمام يک سعي کامل به جا آورد. و اگر کمبهودش پهي  از شهوط چههارم و از روي فراموشهي      عنه  منوب 

 قصد اعم از تمام يا اتمام به جا آورد. بوده، احتياط اين است که شخصاً يک سعي کامل به

کمتر از هفت دور سعي کند، اگر در مکه است بايهد آ  را تکميهل کنهد و اگهر از      اگر سهواً آية اهلل سبحاني:

مکه خارج شده و بازگشت به مکه مشکل نيست برگردد آ  را تکميل نمايد و اگر بازگشت حرجي و پهر مشهقت   

  آورد. به جا تکميل سعي ناقص يک سعي کاملباشد نايب بگيرد و نايب پا از 
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عاعع]222[  اسابه باه و  شاد بر او آنچه حرام شه  باد با تمام کردن سعي، حالل نمي  

 احرام.

اگر فراماش کرد بعض سعي را در  مر  تمتع، پس به گمان اينکه ا ماال    عاعع]222[

 مر  تمام شه ، از احرام خار  شه و بعه از آن نزديکي باا زناان کارد، واجاب اسات      

1برگردد و سعي را تمام کنه و احتياط واجب آن است که يک گاو براي کفار  ذبح کنه.
 

عاعع]222[ کرد بعض سعي را در  مر  تمتع و تقصير کرد و بعاه از آن  اگر فراماش   

، بلکاه  2سابا  مل کنهمسئله  نزديکي با زنان کرد، احتياط واجب آن است که به دستار
                                                                                                                                        

 :اگر کمتر از يک مرتبه سعي کرد و بقيه را فراموش کرد که انجهام دههد، احتيهاط واجهب آ       آية اهلل فاضل

کمتر از چهار مرتبه را انجام داده باشد و بقيهه را فرامهوش    اگر است طور است که سعي را از سر بگيرد و همين

 کرده باشد.

 کفاره جماع واجب است و در ناخن گرفتن احتياط واجب. اهلل بهجت:آية . 1

و به اعتقاد اينکه از سعي فارز شده مُحل شود، در اين صهورت احهوط    آية اهلل سيستاني:، آية اهلل تبريزى 

 اين است که يک گاو کفاره بدهد و الزم است سعي را به نحوي که گفته شد تمام نمايد.

ن صورت به اعتقاد اينکه از سعي عمره تمتع فارز شده مُحل شده، در اين صورت احهوط  در اي آية اهلل خويي: 

 بلکه اظهر اين است که يک گاو کفاره دارد.

در دو صورت کفاره گاو واجب است، صورت اول آنکه بعد از خروج از احرام به گما  خود، بها   آية اهلل زنجاني: 

رفتن از احرام خهارج شهده باشهد و پها از آ  يکهي از محرمهات       زنا  نزديکي کند، صورت دوم آنکه با ناخن گ

 احرام را مرتکب شود.

جا يک گهاو کفهاره بدههد     اگر با تقصير گما  کرده از احرام خارج شده بايد براي تقصير بي آية اهلل سبحاني: 

و بهه گمها    چه جماع کرده باشد و چه نکرده باشد؛ اگر کسي مقداري از سعي را در عمره تمتع فرامهوش کنهد   

اينکه سعي را تکميل کرده تقصير کند و از احرام خارج شود واجب است برگردد سهعي را تمهام کنهد و سهپا     

 جا يک گاو ذبح کند. تقصير کند و به جهت تقصير بي

 احوط براي جماع و نيز ناخن گرفتن.بنا بر  يک گاو کفاره دارد آيات عظام صافي، گلپايگاني، مکارم: 

کنهد کهه شه      فرق نمهي  کفارهو اقوي آ  است که يک گاو براي کفاره ذبح کند و در وجوب  :آية اهلل فاضل 

 شوط انجام داده باشد و از احرام خارج شده باشد يا کمتر از آ .

 بايد در صورت تقصير هما  کفاره را بدهد اگرچه با ز  نزديکي نکرده باشد. آية اهلل سبحاني:. 5

را بدهد، اگرچهه بها ز     کفارهاحتياط واجب آ  است که طبق مسئله سابق عمل کند و هما   آية اهلل فاضل: 

 نيز نزديکي نکرده باشد و در تقصير فرقي نيست که ناخن گرفته باشد يا مو.
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احتياط واجب آن است که در اين دو حکم سعي در غير  مر  تمتاع را نياز ملحاا باه     

1تمتع کنه در کفار  و اتمام.
 

عاعع]221[ و اگر شک  2رفت و آمهها بعه از تقصير، ا تنا نکنه اگر شک کنه در  هد  

کنه بعه از آنکه از  مل فارغ شه و منصرف شه، چان بناگذاري بر اتمام و ا تنا نکردن 

دهاه اتماام    ، احتياط آن است که آنچه احتمال نق  ماي 3به شک خالي از اشکال نيست
                                                           

 حکم مختص به عمره تمتع است. آية اهلل بهجت:. 1

  اين حکم مختص است به سعي در عمره تمتع. آية اهلل تبريزى:

 جها مربهوط بهه عمهره تمتهع اسهت و در عمهره         ذبح گاو بهه عنهوا  کفهاره در تقصهير بهي       سبحاني:آية اهلل

 مفرده نيست.

بدهد چه جماع کنهد و چهه    کفارهاگر در عمره تمتع باشد به احتياط واجب بايد يک گاو  آية اهلل سيستاني: 

الزم نيست بلکه بايهد   کفارهه مفرده و حج نکند و سعي را تمام کند و تقصير را احتياطاً اعاده نمايد ولي در عمر

 سعي را تمام و تقصير را در عمره مفرده اعاده نمايد.

 اولي الحاق اين دو حکم است در غير عمره تمتع به تمتع. آية اهلل فاضل: 

 اند. الحاق اين حکم در غير تمتع به تمتع نشده مسئلهمتعرض  آية اهلل گلپايگاني: 

يافت و مشهغول   همچنين اگر شک او در اشواط بعد از آ  باشد که خود را از سعي فارز شده آية اهلل زنجاني:. 5

بدهد هنگام سهعي   چنانچه احتمالدر اين دو صورت دهند  کارهايي شده که متعارفاً بعد از اتمام سعي انجام مي

 متوجه تعداد اشواط بوده به شک خود اعتنا نکند، خواه شک در زياده باشد يا نقيصه.

ههر دور در   از بعهد  اگهر  اسهت  طهور  چه شک در زياده کند و چه شک در نقيصه و همهين  :آية اهلل سبحاني 

 صحت آ  شک نمايد، به آ  اعتنا نکند.

ک شه  عمهل  از فراز از بعد اگر است طور چه شک در زياده کند و چه شک در نقيصه و همين آية اهلل فاضل:

 در زياده کند.

 اعتنا به شک نکند و عمل  صحيح است. اهلل نوري:آية ، آية اهلل بهجت .3

اظهر اين است که بايد به اين شک اعتنا شود و شک در عدد اشواط سهعي   آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 .کند را باطل مي

ا صحت بگذارد و اگر احتمهال کهم بهود  آنهها ر    بنا بر  اگر احتمال زياد بود  آنها را بدهد، آية اهلل سيستاني: 

احتيهاط اگهر بعهد    بنها بهر    مواالت باشد سعي باطل اسهت و  به هم خورد دهد در صورتي که شک او قبل از  مي

  .باشد نيز باطل است
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براي حاجتي ترک کرد  کنه خصااًا اگر شک در ناق  گذاشتن در اين باشه که  مهًا 

و  است سعي را، که برگردد و اتمام کنه که در اين اارت وجاب اتماام بعياه نيسات   

 دانه ناق  نشه  ا تنا نکنه. اگر شک در زياد  دارد و مي

شاک  رست آوردن آن در د ،اگر بعه از فارغ شهن از سعي يا از هر دوري  عاعع]220[

وار اگر در بين رفت و آماه، شاک در    و همين 1ا تنا نکنه و سعيش احيح است ،کنه

 آوردن جزء پيش کنه، ا تنا نکنه. به جا احيح

عاعع]220[ اگر در مرو  شک کنه که هفت دفعه رفت و آمه کارد  ياا زياادتر؛ مثال       

اينکه شک کنه بين هفت و ُنه ا تنا نکنه و اگر قبل از رسيهن به مرو  شک کنه که ايان  

سعي او باول است و همچنين است هر شاکي کاه باه    ، ظاهرًا 2دور هفت است يا کمتر

 ؛ مثل شک بين يک و سه يا دو و چهار و هکذا.کمتر از هفت تعلا بگيرد

د و روز بعه شک کرد کاه ساعي کارد     آور به جا اگر وااف را در روزي  عاعع]220[

، مگار آنکاه   3بر آوردن، گرچه احتياط در آوردن است است يا نه، بعيه نيست بناگذاري
                                                                                                                                        

 اگر بعد از منصر  شد  از سعي، شک در عهدد آ  کنهد بهه آ  شهک      آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

دهد که کمتر از هفت مرتبهه سهعي کهرده، احتيهاط آ       اعتنا نکند و سعي  صحيح است، ليکن اگر احتمال مي

 است که دوباره سعي کند.

 بايد سعي را از اول اعاده کند. آية اهلل مکارم:

د و در غيهر  عه سابق متصل به قتعه مشکوک، محرز باشد اعتنا نکنه چنانچه صحيح بود  قت آية اهلل زنجاني:. 1

 سهعي  از شد  سعي شک کرده، بايد سعي را اتمام و دوباره اعاده کند و اگر بعد از فارز ياين صورت اگر در اثنا

 شک کرده، چنانچه احتمال بدهد هنگام سعي به رعايت شرايط صحت توجه داشته اعتنا نکند.يا بعد از تقصير 

کنهد   چنانچه اطمينا  دارد که در ادامه سعي، نسبت به تعداد اشواط، حجت شرعي پيدا مهي  آية اهلل زنجاني:. 5

سهعي او صهحيح اسهت و اگهر چنهين      حجت شرعي پيدا کهرد  تواند سعي را ادامه دهد که اگر تا پايا  سعي،  مي

 اطميناني ندارد سعي او باطل است.

 شروع کند. ند سپا سعي را از صفا مجدداًارسخود را به مروه ب آية اهلل سبحاني: 

 شک بعد از وقت است. آية اهلل بهجت:. 3

 احوط اعاده طوا  و نماز و اتيا  به سعي است. آية اهلل تبريزى:

 فتواي ايشا  در اين مسهئله روشهن نيسهت و لهذا احتيهاط بهه اعهاده طهوا  و نمهاز و اتيها             آية اهلل خويي:

  سعي است.
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 از تقصير شک کنه که در اين اارت  زم نيست سعي کنه.بعه 

 مسائل متفرقه لسعي
 مسائل متفرقه سعي

دانسته بايه هفت مرتبه بين افا و مرو  سعي کنه و با هماين   کسي که مي اع ع]222[

نيت از افا شروع کرد  ولي رفت و برگشت را يک مرتباه حسااب کارد  و در نتيجاه     

اگرچه اقاي کفايات   1را ا اد  کنه، ياط آن است که سعيچهارد  مرتبه سعي نماد ، احت

 همان سعي است.

آورد و سعي را شب انجاام   مي به جا کسي که بعهازظهر، وااف و نماز را اع ع]222[

مانع نهارد و احتياط آن اسات   ،دهه، اگر بهون تأخير  رفي، سعي در شب واقع شاد مي

 است.، اگرچه اقاي کفايت 2که تا شب تأخير نينهازد

                                                                                                                                        

  رعايت اين احتياط مستحب است. زنجاني:آية اهلل 

سعي را به عنوا  ما في الذمه انجام دهد و انجام ديگر اعمهال مترتبهه الزم نيسهت     احتياطاً آية اهلل سبحاني:

 گرچه احوط است.

احتياط واجب اتيا  به سعي است، ولي اعاده طوا  و نماز آ  الزم نيست، مگهر احتمهال    آية اهلل سيستاني:

 بدهد عمداً سعي را تأخير انداخته که در اين صورت احتياط واجب اعاده طوا  و نماز هم هست.

اگر چيزي که مشکوک است، تأخير انداختن سعي بدو  عذر است، بعيد نيست بناگهذاري بهر    آية اهلل فاضل:

ورد ، اگرچه احتياط مستحب در آورد  است و اگر چيزي که مشکوک اسهت، تهأخير بها عهذر باشهد. در ايهن       آ

 صورت وجهي براي بناگذاري بر اينکه آورده شده نيست.

 .سعي صحيح است اي: آية اهلل خامنه ،آية اهلل بهجت. 1

احتيهاط  بنها بهر    اسهت ولهي   و در نتيجه چهارده مرتبه سعي نموده است سهعي او صهحيح   آية اهلل سبحاني: 

 مستحب پا از فوت مواالت سعي را اعاده کند و همچنين تقصير را.

 بوده صحّت  اشکال دارد.« مقصر»بوده سعي  صحيح است و اگر  «قاصر»اگر جاهل  آية اهلل سيستاني:

 سعي او باطل است. آية اهلل مکارم: 

به تأخير انداختن سعي پا از طوا  و نماز طوا  تا روز بعد از آ  جايز نيست، امها تهأخير    اي: آية اهلل خامنه. 5

  مانعي ندارد. ]هما  روز[در انجام آ  تا شبل 
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عاعع]222[  سعي در وبقه فاقاني، اگر محارز نيسات کاه باين اافا و مارو  اسات،          

1جايز نيست.
 

 الستفتائات لسعي
 استفتائات سعي

کسي که در اثناي سعي متاجه شاد که وااف او بايش از هفات شااط     سعاعع]222[

 ؟باد  تکليف او چيست

ـ  به اين نحا احتياط کنه که سعي را تمام نمايه و بعاه از فاات مااا ت     تاانه ميعج 

شااط، واااف و نمااز و ساعي را      14 رفيه بين شاط زايه وااف و مقهار باقيمانه  تا 

2ا اد  کنه و بعه تقصير نمايه.
 

                                                                                                                                        

 تأخير عرفي اشکال ندارد و مبادرت الزم نيست ولي تهأخير بهه فهردا     آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني

ر تا فرداي آ  روز تأخير بياندازد، به احتياط واجب بايد طوا  را اعهاده کنهد.   جايز نيست و اگر عمداً و بدو  عذ

 در صورت اخير اعاده واجب است . آية اهلل زنجاني:)

  مراجعه شود. 344به ذيل مسئله  آية اهلل سبحاني: 

نهد بهه تهأخير    توا هرگاه طوا  و نماز آ  را در هر موقع از روز انجام دهد سعي را تها شهب مهي    آية اهلل مکارم:

 بياندازد. ولي تأخير تا فردا جايز نيست و اگر تأخير انداخت گناه کرده ولي اعمال او صحيح است.

 مراجعه شود. 332به مسئله . 1

اگر عمد بوده به هما  نحو که گذشت اشکال دارد و در غير عمد، احتياط در اتمام تا چههارده   آية اهلل بهجت:. 5

 شوط اگر ممکن است.

 تواند از طوا  و سعي خود دست برداشته و مجدداً طهوا  و نمهاز طهوا  و سهعي را از      مي اي: اهلل خامنهآية  

 سر بگيرد.

اي نهدارد و سهعي را    اگر زياده طوا  کمتر از يک شهوط بهوده، وظيفهه    :آية اهلل سبحاني، آية اهلل زنجاني

زائد طوا  را به قصد قربت متلقهه تها هفهت     هاي کند و اگر بيشتر بوده بايد سعي را رها کند و شوط تکميل مي

شوط تکميل کند و نماز طوا  بخواند بدو  آنکه تعيين کند که براي طوا  اول است يها دوم، سهپا سهعي را    

و بعهد از سهعي دو    :اند فرموده اضافه آية اهلل سبحاني تکميل کند و پا از سعي دو رکعت نماز ديگر بخواند.

آورد و نيت هفت دور طوا  فقط بهه قصهد قربهت و متلوبيهت باشهد نهه        جا به رکعت هم براي طوا  مستحب

شهود و نمهاز آ  بعهد از     واجب و نه مستحب اگرچه ظاهر اين است که هفت دور دوم طوا  واجب محسوب مهي 

  طوا  است و هفت دور اول مستحب و نماز آ  بعد از سعي است.
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اگر از مرو  شروع و به افا ختم کرد  و بعه فهمياه  اسات، وظيفاه او     سعاعع]222[

 ؟ر تقصير کرد  باشهچيست، به خصاص اگ

1بايه سعي را ا اد  کنه و اگر تقصير نکرد  تقصير کنه.عج ـ
 

 کساي بعاه از اتماام شااط ششاِم ساعي در اافا، گماان تماام شاهن            سعاعع]222[

هفت شاط را کرد و تقصير نماد ولي فارًا به او گفتنه که بايه يک شاط ديگر بياوري، 

 د، آياا  مال او ااحيح اسات ياا خيار و       او هم انجام داد و بعه بار ديگر تقصاير نماا  

 ؟کفار  دارد يا نه

2 مل احيح است و کفار  نهارد.عج ـ
 

                                                                                                                                        

 :مسجدالحرام و شوط اضافي را تا يک طوا  کامل به قصد احتياط آ  است که برگردد به  آية اهلل سيستاني

قربت متلقه تکميل نمايد و براي آ  نماز طوا  بخواند، سپا سعي  را تمهام کنهد و احتيهاط مسهتحب ايهن      

 است که آ  را اعاده نمايد.

 کند. احتياطاً سعي را رها کند تا مواالت عرفيه از بين برود. پا از آ  همه را اعاده آية اهلل فاضل: 

 در فرض تقصير هم بايد دو مرتبه تقصير کند. سبحاني، سيستاني:زنجاني، آيات عظام تبريزي، خويي، . 1

 تقصير کرده باشد  تا از احرام خارج شود. و تقصير نمايد )اگرچه قبالً آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

اگر با اعتقاد به صحت تقصير کرده، تقصير اعهاده نهدارد مگهر از بهاب احتيهاط و در غيهر ايهن         آية اهلل فاضل: 

 صورت بايد تقصير را اعاده کند.

آورد و اگر از روي سهو و فراموشهي   به جا اگر به خاطر ندانستن مسئله باشد، بايد سعي را از نو آية اهلل مکارم: 

بهه   في الذمه رود و احتياط مستحب آ  است که هفت دور به قصد ماباشد، کافي است يک دور از صفا به مروه ب

 آورد. جا

 که احوط است. باشد گرفته راهاي   مگر آنکه در عمره تمتع ناخن آية اهلل بهجت:. 5

 احتياط يک گاو کفاره دهد.بنا بر  آية اهلل تبريزى: 

 کفاره بدهد. اظهر يک گاوبنا بر  اگر در عمره تمتع باشد بايد آية اهلل خويي: 

بنها بهر    اگر در عمره تمتع باشد و کمبود به جههت فراموشهي باشهد    آية اهلل سيستاني:، آية اهلل سبحاني 

ههاي   اقوي  يک گاو کفاره بدهد و اما اگر کمبود به جهت ندانسهتن تعهداد شهوط    آية اهلل سبحاني:احتياط )

 دارد.سعي بوده است مثالً، يا در عمره مفرده يا حج بوده، کفاره ن

 دارد. کفارهاگر ناخن گرفته  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 بر احتياط واجب بايد يک گاو کفاره بدهد. عمل صحيح است ولي اگر در عمره تمتع بوده است بنا آية اهلل فاضل: 
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عاعع]221[ کسي در اثناي سعي براي آب خاردن از مسير منحرف شاه  و پاس از    س

 ؟خاردن آب ادامه داد  است چه اارت دارد

ـ   ين را  اگر سعي را قبع نکرد  و به نيت سعي حرکت را ادامه داد  است و در با عج 

آب خارد  يا اگر قبع کرد ، از جايي که سعي را قبع کرد  يا مرحاذي آن سعي را تماام  

1کرد  احيح است.
 

عاعع]220[ کسي که واااف و نمااز آن را انجاام داد  و ساعي را باه روز بعاه ياا         س

 ؟روزهاي بعه به تأخير انهاخته است، آيا وااف و نماز را بايه ا اد  کنه

2اختيارًا نبايه سعي را به روز بعه تأخير بينهازد. زم نيست ولي عج ـ
 

گيرناه در   ماهانه براي واااف ناياب ماي   هايي که از جهت  ادت  آيا زن اعسع]220[

 تااننه نايب بگيرنه؟ سعي هم مي

ـ  آورنه با مرا ات ترتيب  به جا محل سعي مسجه نيست و سعي را بايه خادشانعج 

 بين وااف و سعي.

اگر کسي يقين کنه که هفت شاط سعي بين افا و مرو  را تماام کارد     سعاعع]220[

اد که پنج شاط باد ، اوً  آيا کل ساعي را باياه از   ش است ولي بعه از تقصير متاجه مي

؟ و ثانيًا آياا تقصاير هام    سر بگيرد يا دو شاوي را که ناق  باد  است بايه تکميل کنه

 بايه بکنه، يا تقصير اول کافي است؟

                                                           

او صهحيح   بلکه اگر اشتباه کرده و قبل از محل قتع شده، سعي را ادامهه داده، سهعي   آية اهلل زنجاني:. 1

است و اگر بعد از محل قتع شده، سعي را ادامه داده اگر شوط ششم يا هفتم بوده، از محل قتع تا پايا  

سعي را بايد اعاده کند و اگر در اشواط ديگر بوده دو شوط از سعي  ناقص مانده و بايهد شهوط ششهم و    

 هفتم را به جا آورد.

 چنانچه عمداً و بدو  عذر بهوده احتياطهاً بايهد طهوا  و نمهاز آ  را       :تبريزي، سيستاني آيات عظام. 5

 اعاده کند.

بايد قبل از سعي طوا  و نماز  ،اگر بدو  هيچ عذري تأخير انداخته :، سبحانيزنجاني آيات عظام خويي،

  را اعاده کند.



 مناسک حج                                  211

ـ  بايه سعي را اتمام کنه و احتياواًا تقصاير را ا ااد  نماياه، گرچاه وجااب ايان        عج 

1نيست. احتياط معلام
 

عاعع]222[ شخصي بعه از وااف  مر  تمتاع گام شاه  و بعاه از پياها شاهن باه         س

ام و تقصير نمااد و محارم شاه     آورد  به جا رفقايش گفته است که سعي افا و مرو  را

و ماقاع واااف و ساعي اافا و     مناا   اجعت از  رفات وبراي حج تمتع، ولي بعه از مر

وار  ينام، هم مرو  و ا مال حج اظهار کرد؛ مثل اينکه من در ا مال  مر  به افا نيامه 

اي، بعه از مراجعت به ايران چنه بار به پسرانش گفته ا مال من  اهلل آمه  شاء  انه ان گفته

او ناياب بگيرناه، اگار  مال      ناق  شه  و قبل از فاتش وايت نماد  است که باراي 

شخ  فاق الذکر باول باشه ورّراث او حاضرنه اينجانب را بفرستنه تا ا مال حج او را 

 ؟چيست حضرت  اليار انجام بههم، آيا ن

ـ  تااننه شما را نايب کننه براي  مل حج تمتع، ولي بايه ناياب ساعي را    ورثه ميعج 

در فرض مرقاام بايش از ناياب گارفتن     جهاگانه به نيابت آن مرحام انجام دهه. گرچه 

2براي سعي  زم نيست.
 

                                                           

 .نمايد و تقصير را هم اعاده مي آية اهلل بهجت:. 1

احتياط واجهب  بنا بر  اگر در عمره تمتع بوده احتياطاً تقصير را اعاده کند و :فاضل آية اهلل، آية اهلل تبريزى 

 بدهد. کفارهيک گاو 

 و تقصهير را بايهد اعهاده نمايهد و اگهر در عمهره تمتهع بهوده يهک گهاو            آية اهلل سوبحاني: ، آية اهلل خويي 

 کفاره بدهد.

و در مهورد کفهاره    و سپا تقصير نمايد و تا تقصير نکرده از محرمات احهرام اجتنهاب کنهد    آية اهلل زنجاني: 

 و ذيل آنها عمل کند. 343و  343متابق مسئله 

اين احتياط واجب است و اگر تقصير از روي فراموشي کمبود باشد و در عمره تمتع باشد  آية اهلل سيستاني:

 .بدهد کفارهاحتياطاً بايد يک گاو 

 اين احتياط ترک نشود. ظام صافي، گلپايگاني، مکارم:آيات ع

احتياط اين است که براي حج تمتع نايب بگيرند، و احوط ايهن اسهت کهه نايهب يهک سهعي        آية اهلل تبريزى:. 5

 آورد. به جا اي هم به نيت ميت جداگانه

  کنند. ضا ميحج او باطل است مگر اينکه سعي را فراموش کرده بوده که براي او ق آية اهلل خويي:
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عاعع]222[ رونه و از ورف ديگر  بين افا و مرو  واري است که از يک ورف مي س

ه است، آيا اگر امکان باشاه  رفت و برگشت دو سه متري فاال نگردنه يعني بي آن برمي

 ؟از همان مسيري که به افا رفته، به مرو  برود اشکال دارد

 اشکال نهارد، ولي نبايه مزاحم ديگران شاد.عج ـ

شخصي در حال سعي کردن باد، يک وقت دياه مقاهاري را کاه باراي      سعاعع]222[

 زم اسات   کارد  انه به وار  ادي سير کرد  است، گماان ماي   گذاري کرد  هروله  المت

هروله کنه و لذا برگشت و مقهاري را که  ادي رفته بااد، باا هرولاه تکارار کارد، آياا       

 ؟سعيش اشکال دارد

1اشکال دارد.عج ـ
 

                                                                                                                                        

 :آورده باشد به شک خود اعتنا نکند. به جا دهد سعي را و اگر احتمال مي آية اهلل زنجاني 

و اگر کسي آ  را در عمره تمتع فراموش کرد و تقصير نمود اگر تا قبهل   حج او باطل است آية اهلل سبحاني:

اعاده کند و يک گاو کفاره بدههد ولهي اگهر بعهد از     تقصير را  آورد و به جا از احرام حج يادش آمد بايد برگردد و

آورد و اگر نتوانست وقتي از منا برگشهت سهعي    به جا احرام حج يادش آمد چنانچه بتواند، قبل از وقو  عرفات

جا ذبح کند، لذا با توجه بهه اينکهه ايهن شهخص اصهرار       را بر اعمال حج مقدم بدارد و يک گاو را براي تقصير بي

 .انجام نداده و تدارک نکرده حج او باطل است دارد که سعي را

اگر از روي جهل به موضوع يا حکم، سعي را ترک کند حج  باطل است، لهذا در فهرض    آية اهلل سيستاني: 

 سؤال بر ورثه الزم است براي کل حج تمتع از طر  ميت نايب بگيرند.

با فرض ترک سعي از جهت ندانستن مسئله، بايد احتياطاً عمره مفهرده   آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 .آورند و بعد از آ  حج او را اعاده نمايند به جا براي او

در فرض سؤال که اعمال بعدي را با جزم به صحت انجام داده است لذا صحيح است و گهرفتن   آية اهلل فاضل: 

 کند. نايب براي سعي کفايت مي

 حج تمتع الزم نيست. کلگرفتن نايب براي  :آية اهلل مکارم 

 ظاهراً اشکال ندارد. آية اهلل بهجت:. 1

 اگر به قصد انجام وظيفه واقعيه باشد، اشکالي ندارد. آية اهلل تبريزى: 

و چيهزي بهر او    در حال اختيار نبايد چنين کند ولي در فرض مذکور سعي او درست است اي: آية اهلل خامنه 

 ياط در اتمام و اعاده سعي است.نيست، اگرچه احت

  اظهر اشکال ندارد. اگرچه اعاده سعي متابق احتياط است.بنا بر  آية اهلل خويي: 
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عاعع]222[ شخصي در سعي بين افا و مرو ، از جايي که به افا يا مرو  رسيه براي  س

کنه، بلکه تقريبًا مقهار دو سه متر هاللاي شاکل و ياا مساتقيم باه       شاط بعهي شروع نمي

اسات  کنه، و در اين مقهار متاجه نيست که با نيت سعي  آيه و شروع مي شکل  رضي مي

 کنم، آيا مضر نيست؟ دهه سعي مي کني جااب مي يا نه، ولي اگر از او سؤال شاد چه مي

 سعي احيح است.مسئله  به سعي نيست، و در فرض مضررا  رفتن مزبار روي کا  عج ـ

عاعع]222[ برناه و   هاا را باا چارخ ماي     کاه ماريض   هماان جاا  آيا سعي کاردن از   س

کنناه( ااحيح و    گرداننه )يعني حهود دو متر با تر از ابتهاي سراشيبي شاروع ماي   برمي

هاي سيا  بعه از  به سنگکافي است؟ يا حتمًا بايه از اول کا  افا شروع و در مرو  هم 

 هاي ااف که بقاياي کا  است برسنه؟ سنگ

1  برود.و احراز شاد و  زم نيست با سعي بايه بين دو کا  باشهعج ـ
 

عاعع]222[ کناه، واجاب    کسي که بين افا و مرو  سعي ماي ايه  در مناسک فرماد  س

است در هنگامي که به ورف مرو  در حرکت است تاجهش به مرو  باشاه وباالعکس،   

 ؟ت و يا وضعي و تکليفيآيا اين وجاب تاجه، تکليفي اس

2وضعي است. ج ـ
 

گاهي انسان در اثر ازدحاام جهات رفاتن باراي ساعي ناچاار اسات از         سعاعع]221[

و نفسااء چيسات، و آياا باراي      حاائض ، در اين اارت تکليف  بار کنه مسجهالحرام

 سعي هم مثل وااف نايب بگيرنه؟

                                                                                                                                        

 :اشکال ندارد. آيات عظام زنجاني، صافي، فاضل، گلپايگاني، مکارم 

هرگهز انجهام    کرد، چنانچه نيت او انجام وظيفه واقعي باشد يعني اگر کسي او را متوجه مي آية اهلل سبحاني:

داد در اين صورت سعي او صحيح است لکن احتياط در اتمام و اعاده سعي از اول است )و اين احتيهاط اگهر    نمي

 .جا نشود  در عمره تمتع باشد مؤکد است تا گرفتار محذور کفاره بي

 صحت سعي  اشکال دارد مگر آنکه جاهل قاصر باشد. آية اهلل سيستاني: 

 گذشت. 353يل مسئله در ذ آيات عظامنظر . 1

 مراجعه شود. 334مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني:. 5
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ـ  اگر امکان نهاشته باشه که از را  ديگري برونه بايه تأخير بينهازنه، و اگر آن هم  ج 

رسه و بار فارض مخالفات چنانچاه از آن را  رفات و       ابت ميممکن نيست نابت به ني

 خادش سعي کرد سعيش احيح است هرچنه گنا  کرد  است.

 ؟را زيادي در سعي جهاًل، آيا حکم زيادي سهاي را دارد يا  مهي سعاع]220[

1محل اشکال است.عج ـ
 

ساعي  عي هاي معمالي در َمسا  ار شهن در چرختاانه بهون سا کسي که نمي سعاعع]220[

 اش چيست؟ ز خاد را ارف ساغات کرد ، وظيفهه ليکن تمکن مالي نهارد، چان َارکن

ـ  ا چرخ سعي کنه ولا با فروش چيزي يا قرض بايه خادش ساعي  تاانه ب اگر ميعج 

 کنه و استنابه احيح نيست مگر آنکه مشقت و حر  در کار باشه.

هکي هفات شااط   هم زد و با فاااله انا  ه شخصي شاط سام سعي را ب سعاعع]220[

 آورد و تقصير نماد، آيا اين سعي احيح است؟ به جا ديگر

2و بايه سعي را ا اد  کنه. اشکال داردعج ـ
 

                                                           

 ظاهراً جهالً مانعي ندارد. آية اهلل بهجت:. 1

اظههر موجهب بتهال  سهعي     بنا بهر   زيادي از روي جهل به حکم آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

 باشد، اگرچه احتياط در اعاده است. نمي

 .حکم زيادي سهوي را دارد و سعي او صحيح است حاني، صافي، گلپايگاني:سب ،اي آيات عظام خامنه

سهعي را   ياز اثنا مقدار کميحکم زياده سهوي را دارد؛ بنابراين اگر از روي ندانستن مسئله  آية اهلل زنجاني:

از  دوباره سعي نمايد سعي  صحيح است، ولي اگر در شروع سعي قبل از رسيد  به کوه صفا شروع کنهد )مهثالً  

 شروع کند  سعي  باطل است. محل هروله

 آورد، مگر آنکه کمتر از يک دور باشد. به جا بايد از نورا دارد و  عمديحکم زيادي  آية اهلل مکارم:

 اشکال ندارد. زنجاني، فاضل، مکارم، نوري: ،اي آيات عظام تبريزي، خامنه. 5

 .در فرض اعتقاد به جواز مانعي ندارد آية اهلل خويي:

اگر از آنچه انجام داده منصر  شده و پا از فوت مواالت از اول شروع کهرد اشهکال نهدارد لهيکن      آية اهلل سبحاني:

 به عنوا  تکليف فعلي انجام دهد. مجدداً آ  را به هفت دور برساند و سعي را اگر نصف سعي را انجام داده احتياطاً
را از سرگرفته باشد صهحيح اسهت و اگهر قبهل از آ       اگر پا از فوت مواالت عرفيه سعي آية اهلل سيستاني:

   باشد اشکال دارد مگر آنکه جاهل قاصر باشد که در اين صورت نيز صحيح است.

 صحت آ  بعيد نيست.  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي
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عاعع]222[ شخصي به ا تقاد اينکه هر شاط سعي، رفت و برگشت از افا به مرو   س

شاد و سعي خااد را باه    ميمسئله  کنه و در شاط سام متاجه است، سعي را شروع مي

 ؟آيا سعي او چه حکمي دارد دهه، اتمه ميهفت شاط خ

 سعي او احيح است.عج ـ

عاعع]222[ شخصي در حال سعي گاهي  قب  قب به ورف مرو  و يا اافا رفتاه    س

 ؟است، تکليف او چيست

ـ   بايه آن مقهار را تهارک کنه و اگر از آن محال گذشاته ساعي او اشاکال دارد و    عج 

1احتياط در اتمام و ا اد  است.
 

باشاه، جاايز    سعي از وبقه دوم فعلي، که با تر از کا  افا و مارو  ماي   سعاعع]222[

 است يا نه؟

2اشکال دارد.عج ـ
 

عاعع]222[ شخصي به جهت کنترل همراهان خااد در حاين ساعي، گااهي باه  قاب        س

 کرد ، آيا سعي او احيح است؟ گشته و بهون تاجه مجهدًا همان مسافت را وي مي برمي

3عي را ا اد  کنه.اشکال دارد و بايه سعج ـ
 

                                                           

 تواند سعي سابق را رها کرده و مجدداً سعي را از سر بگيرد. و مي اي: آية اهلل خامنه. 1

مها بعهد آ  را   نقص سعي او صحيح است، هرچند احتياط استحبابي آ  است که آ  مقدار و  اهلل زنجاني: آية 

 تدارک کند.

 جبرا  کند و اگر از آ  محل گذشته يعني وارد شهوط يها اشهواط بعهدي شهده و      برگردد و آية اهلل سبحاني:

 ام و اعاده است.تدارک کند سعي او اشکال دارد و احتياط در اتم تواند برگردد و نمي

 تواند برگردد و جبرا  کند و سعي او اشکال ندارد. مي آية اهلل مکارم: 

 گذشت. 332در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5

 اشکال ندارد. آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني:. 3

بهه عقهب   براي مثال چند متر از مسافت مسعي را که سعي نموده بهراي کنتهرل همراهها      آية اهلل سبحاني: 

 خواهد دوباره آ  چند متر را برگردد تا به محل قتع برسد بايد بهه قصهد سهعي طهي نکنهد       برگشته حاال که مي

 در اين صورت سعي او صحيح و در غير اين صورت سعي او به جهت زيادي عمدي باطل است.

 ام ندهد.مگر اينکه جاهل قاصر باشد يا مقدار اضافي را به قصد سعي انج آية اهلل سيستاني: 

 اشکال ندارد و اعاده الزم نيست ولي بهتر است اين کار را نکند. آية اهلل مکارم: 
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عاعع]222[ شخصي سعي بين افا و مرو  را، پنج دور رفت و برگشت که مجما ًا  س

 هماان جاا  شاه ساعي را از   مسئله  که متاجه گا  آنشاد، انجام داد  است و  د  شاط مي

 قبع نماد و تقصير کرد، تکليف چيست؟

1در فرض سؤال احاط ا اد  سعي است.عج ـ
 

عاعع]222[ شخصي به تصار اينکه رفتن با ي کا  افا يا مرو   زم اسات، چاان    س

اين مقهار مسافت را تحت فشار جمعيت رفته لذا باراي ا ااد  آن مقاهاري وارد ساعي     

شه  و بعه به نيت سعي برگشته است و در واقع مقهاري مساافت را دوباار واي کارد      

 ؟است، آيا سعي او درست است

2ل کرد  باشه ضرر نهارد.اگر به نيت احتياط  معج ـ
 

شخصي به تصار اينکه سعي نيز نياز به وضا دارد بعه از ياک شااط و    سعاعع]221[

نماياه،   گيرد و هفات شااط ديگار ساعي ماي      کنه و وضا مي نيم سعي خاد را قبع مي

 تکليف او چيست؟

3اشکال دارد و بايه سعي را ا اد  کنه.عج ـ
 

داناه، اماا تردياه دارد کاه شااط       را ميکسي که قهر متيقن  هد اشااط  سعاعع]220[

ام داد ، ولي شاک دارد کاه بقياه را    دانه پنج شاط انج بعهي را انجام داد  يا نه؛ مثاًل مي

 يا نه، تکليف او چيست؟ انجام داد 

4فرض مزبار شک در اشااط است و مببل است.عج ـ
 

عاعع]220[  اگر کسي سعي را به وار کلي فراماش کارد و تقصاير نمااد، تکلياف      س

 ؟او چيست
                                                           

 گذشت. 341در ذيل سؤال  آيات عظامنظر . 1

 سعي  صحيح است. آية اهلل زنجاني:. 5

 گذشت. 343در ذيل سؤال  آيات عظامنظر . 3

 و ذيهل آ    324ه متهابق مسهئله   نه سعي شک کرده وگر يو اين در صورتي است که در اثنا آية اهلل زنجاني:. 4

 عمل کند.
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1آورد. به جا از احرام خار  شه  و هر وقت يادش آمه سعي راعج ـ
 

عاعع]220[ اگر کسي قبل از رسيهن باه مارو ، در آوردن هفات و ُناه شاک کارد،        س

 ؟تکليف او چيست

2مببل است و بايه سعي را ا اد  کنه.عج ـ
 

 آياا مااا ت در تماام اشاااط ساعي معتبار اسات و ياا اختصااص باه            اععسع]222[

 ؟بعض دارد

ـ   در سعي ماا ت معتبر نيست مگر شاط اول تمام نشه  باشاه، کاه در ااارت    عج 

3فاات ماا ت احتياوًا از سر بگيرد.
 

                                                           

 احتياطاً تقصير را هم اعاده کند. آية اهلل بهجت:. 1

 از احرام خارج نشده و تقصير را اعاده نمايد.  آية اهلل خويي: تبريزي،آية اهلل  

  643بايد سعي کرده دوباره تقصير کند و اگهر وقهت تهدارک گذشهته متهابق ذيهل مسهئله         آية اهلل زنجاني: 

 عمل کند.

اگر کسي آ  را در عمره تمتع فراموش کرد و تقصير نمود اگر تا قبل از احرام حهج يهادش    آية اهلل سبحاني:

ر بعد از احرام حج يهادش آمهد   آورد و تقصير را اعاده کند و يک گاو کفاره بدهد ولي اگ به جا آمد بايد برگردد و

بهر اعمهال حهج     اآورد و اگر نتوانست وقتي از منها برگشهت سهعي ر    به جا چنانچه بتواند قبل از وقو  به عرفات

جا ذبح کند اما اگر سعي حج را فراموش کرد اگر خهود او در مکهه اسهت و     مقدم بدارد و يک گاو براي تقصير بي

آورد و  بهه جها   اًدايد برگردد و انجام دهد و طوا  نساء و نماز آ  را نيز مجدتواند برگردد، بيا مکاني است که مي

 آورد. به جا اگر برگشتن براي او مشقت دارد استنابه کرده و نايب او سعي و سپا طوا  نساء و نماز را براي او

 احتياط تقصير را پا از سعي اعاده کند و يک گاو کفاره بدهد.بنا بر  آية اهلل سيستاني: 

احتياط قبل از اعاده تقصير، محرمهات   بر احتياط تقصير را پا از سعي اعاده کند، و بنابنا بر  آية اهلل فاضل: 

 ثابت نيست. کفارهاحرام را مراعات کند ولي 

مگر آنکه اطمينا  داشته باشد که در ادامه سعي نسبت به تعداد اشهواط بهه علهم يها حجهت       آية اهلل زنجاني:. 5

 رسد. شرعي مي

 .دليلي بر اعتبار مواالت در سعي در غير شوط اول نيست آية اهلل بهجت:. 3

 احوط اعتبار مواالت عرفيه بين اشواط سعي است. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

در غير موارد خاص که قتع سعي جايز است، رعايت مهواالت عرفيهه در سهعي، الزم بهوده و      آية اهلل زنجاني: 

  شود. ت و چنانچه بدو  عذر، سعي را قتع کند باطل ميقتع آ  جايز نيس
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اگر در سعي، بعضي مااضع بهن زن غير از وجه و کّفين پيها باشاه آياا    سعاعع]222[

 زنه يا نه؟ ر ميبه سعي او ضر

 زنه. ضرر نميعج ـ

عاعع]222[ کنه و با حال تردياه باه    شخصي در حال سعي در  هد اشااط شک مي س

بعاه از   دهه و در فکر است که  هد را ضبط کناه، پاس از تأمال و    سعي خاد ادامه مي

ا يقين، شاد و ب آنکه اه متر سعي کرد يا وارد شاط بعهي شه، يقين به  هد حاال مي

 دهه، آيا اين سعي احيح است يا نه؟ سعي را هم انجام ميباقي 

1احيح است.عج ـ
 

 مستحبات سعي 2مستحبات لسعي

عاعع]222[ مستحب است بعه از فراغ از نماز وااف و پيش از ساعي، باه نازد چاا        

زمزم رفته يک يا دو دلا آب بکشه و آن را بياشامه و به سر و پشت و شکم خاد بريزد 
                                                                                                                                        

 :آورده شهود ولهذا    به جها  سعي يک عمل واحد عبادي است، بايد به صورت يک عمل واحد آية اهلل سبحاني

 .خال  احتياط است فاصله زياد ميا  اشواط که مضر به مواالت باشد بر

 جب مواالت عرفيه الزم است.احتياط وابنا بر  آية اهلل فاضل:، آية اهلل سيستاني

 مواالت معتبر است. :آية اهلل صافي

 مواالت در سعي معتبر نيست. آية اهلل گلپايگاني: 

 احتياط واجب آ  است که در غير موارد استثنا شده مواالت عرفيه رعايت شود. آية اهلل مکارم: 

سعي بوده و سعي در حال شک و ادامه آ  گرفتن اش تجديد و از سر وظيفه آية اهلل خويي: ،آية اهلل تبريزى. 1

 صحيح و مجزي نبوده، لذا احتياط اعاده سعي است.

شود و بايد سهعي را اعهاده کنهد مگهر آنکهه اطمينها         مي با شک در عدد اشواط سعي باطل آية اهلل زنجاني:

   رسد. داشته باشد که در ادامه سعي نسبت به تعداد اشواط به علم يا حجت شرعي مي

 کشف حال ادامه داده باشد. يرجادر صورتي که به  صافي، گلپايگاني، مکارم:سبحاني، عظام آيات  

 است. احتياط واجب در اعاده اشکال است و محلدر فرض سؤال صحت سعي  آية اهلل فاضل: 

ط بهه  آورد و بايد توجه داشت که بعضي از مستحبات مربهو  رجا به جااين مستحبات را به قصد  آية اهلل مکارم:. 5

تهوا ، انجهام دههد. و     هاي گذشته است و در عصر ما موضوع ندارد و يا عمهالً ممکهن نيسهت، آنچهه را مهي      زما 

 دهد. خداوند به نيت او پاداش مي
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عًا َوش  » و بگايه: ْزقًا واس  ْلاًم ناف عًا َور  م  اْجَعْلها    ْن کا َألل ها ْقم   ل  داء  فاًء م   «.َوسا

بيايااه، و مسااتحب اساات از دري کااه محاااذي   حجرا سااادپااس از آن، بااه ناازد 

است به ساي افا متاجه شاد و با آرامي دل و بهن با ي افا رفتاه و باه    حجرا ساد

در او است رو نمايه و حمه و ثناي الهاي   حجرا سادخانه کعبه نار کنه و به رکني که 

 اين اذکار را بگايه: گا  آنهاي الهي را به خاور بياورد،  آورد و نعمت به جا را

 هفت مرتبه.« اهللا أکََبا »

 هفت مرتبه. «أحَلمدا هلل »

 هفت مرتبه.« ال إلَه إاّل اهللا»

، َلها املاْلک َوَلها احْل » يک َلها َا الَْمدا ال إلَه إال  اهللا َوْحَد ا ال رَش  ْي م  ْي ج َويا الولا ب َيالد     حيا َو َحجِل ال َيما َوها

َو َ ح يرٌ  اَْلرْيا َوها ء َقد   سه مرتبه.« کل  ََشْ

 بفرسته، پس بگايه:پس الاات بر محمه و آل محمه 

ائ م  اهللا أکََبا َ ح ما َهدانا َواحَلْمدا هلل  َ ح ما أْبةنا َواحَلْمدا هلل  احَلج  اْلَقي وع  َواحَلْمدا هلل  احَل » « ج  الالد 

 سه مرتبه.

 پس بگايه:

ولاها ال نَ » دًا َ ْبدا ا َوَرسا َم  يَن َوَلالْو َأْشَهدا أْن ال إلَه إال  اهللا َوأْشَهدا أن   ا نَي َلها الالد 
ْل ص  ْعبادا إال  إّيا ا ُما

کونَ  َ  املاَْش   سه مرتبه.«. کر 

 پس بگايه:

م  إِّن  أْسَألاک اْلعَ » ْنيا َواْل َألل ها َر   ْفَو َواْلعاف َيَة َواْلَيقنَي يف الد   سه مرتبه.« خ 

 :1پس بگايه

نًَة َويف اْل » َّ ْنيا َح نا يف الد 
م  آت  نًَة َوق نا َ ذاَب الن ار  َألل ها َّ  َح

َر    سه مرتبه.« خ 

 پس بگايه:

 اه مرتبه.« اهللا أکََبا »

                                                           

 اين دعا و همچنين بعضي از دعاهاي آخر اين قسمت در مناسک ايشا  مذکور نيست. آية اهلل خويي:. 1
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 اه مرتبه.« ال إلَه إاّل اهلل»

 اه مرتبه.« أحَلْمدا هلل »

بحاَن اهلل »  اه مرتبه.« سا

 پس بگايه:

« ، ، َوَنرَصَ َ ْبَد ا ، أْنَجَز َوْ َد ا َوَلالها  ، َفَلها املاْلکا َوَغَلَب األْحزاَب َوْحَد ا ال إلَه إاّل اهللا َوْحَد ا َوْحَد ا

، أَ  ْو احَلْمدا َوْحَد ا م  بار  ، أَ يل  يف   لل ها الوذا ب الَک  املَْول  َوف يام َبْعَد املَالْول  الم  إِّن  أ ا ْلَمالة  اْلَقالَْب   لل ها الْن ظا م 

ک َيْوَع ال ظ ل  إاّل َوَوْحَشت ه  أَ  م  أظ ل نج يف ظ ل  َ ْرش   «. ظ ل َک لل ها

 و بسيار تکرار کنه سپردن دين و نفس و اهل و مال خاد را به خهاونه  الم.

 پس بگايه:

ْلنج َ الح » م  اْسالَتْعم  ها د ينج َوَنْفيس َوَأْهل، َألل ها عا
يعا َودائ 

يَم ال ذي ال َتض  ح  ْْحَن الر  عا اهللَ الر 
أْسَتْود 

نج  َنب ي َک َوَتَوف 
ن ة  ْذِّن کتاب َک َوسا ت ه  َوأ   ل  ْتنَة   َ ح م  َن اْلف   «.م 

 پس بگايه:

 سه مرتبه.« اهللا أکََبا »

تکبير بگايه و باز د ا را ا ااد    يک بارپس د اي سابا را دو مرتبه تکرار کنه، پس 

 تاانه بخاانه. نمايه و اگر تمام اين  مل را نتاانه انجام دهه، هر قهر که مي

 نمايه و اين د ا را بخاانه:و مستحب است که رو به کعبه 

الورا » فا ََ ََ اْل َر   َفا ن الَک َأْنال ف  َْ ْد َ َل  ب املَ ْدلا َفعا ْن  ا
ْر يل  کل  َذْنب  أْذَنْبتاها َقط  َفا  م  اْغف  ،  َألل ها يما

ح  الالر 

ها تَ  ََ َأْهلا ْن َتْفَعْل يب  ما َأْن
ها َفا ن َک ا  ََ َأْهلا م  اْفَعْل يب ما َأْن ْبنألل ها ََ َغنالجِل َ الْن ْرَْحْنالج َوإْن تاَعالذ  ج َفَأْنال

، َ ذايب َوأَ  الها الم  ال َتْفَعالْل يب مالا َأَنالا َأْهلا  اْرَْحْنالج، َألل ها
ت ه  ْتاٌج إىل َرْْحَ ک. َفياَمْن َأَنا  ا

ت  ْتاٌج إىل َرْْحَ َنا  ا

ْبنج َوََلْ َتْظل ْمنج أ ها تاَعذ  َا أت قج َ ْدَلک وَ َفا ن َک إْن َتْفَعْل يب ما َأنا أْهلا َمْن َفيالا ال أخافا َجْوَرَو ْصَبْح

ْرَْحْنج
َو َ ْدٌل ال ََياورا ا   «.ها

 پس بگايه:

ت َک » َن الن ار  ب َرْْحَ
، َوأجْرِّن م  د  َم    ا

د  َوآل  َم  ها َصل  َ ح  ا لا
ها َوال َينَْفدا نائ  لا

 «.يا َمْن ال ََييبا سائ 
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رکس که بخااهه مال او زياد شااد، ايساتادن   و در حهي  شريف وارد شه  است: ه

آيه بر پله چهاارم بايساته و متاجاه     بر افا را وال دهه و هنگامي که از افا پايين مي

 خانه کعبه شاد و بگايه:

ه  » يق  ْلَمت ه  َوض  ْرَبت ه  َوَوْحَشت ه  َوظا ْن َ ذاب  اْلَقَْب  َوف ْتنَت ه  َوغا وذا ب ک م  م  إِّن  أ ا الَألل ها ، َألل ها
م  َوَضنْکه 

َک أَ   «. ظ ل َک َيْوَع ال ظ ل  إال   ظ ل نج يف ظ ل  َ ْرش 

 پس از پله چهارم پايين رود و احرام را از روي کمر خاد بردارد و بگايه:

ث يالبا َ الح اْلَعْفال» ، يا َمْن يا َو أْوىل ب اْلَعْفو  ، اْلَعْفالَو الْ يا َرب  اْلَعْفو  يا َمْن أَمَر ب اْلَعْفو  يا َمْن ها َعْفالَو و 

ْلنج ب طاَ ت َک  ْد َ َل  ن ْعَمَتک َواْسَتْعم  ، ااْردا  «.َوَمْرضات َک  اْلَعْفَو، يا َجوادا يا کريما يا َقريبا يا َبعيدا

و مستحب است پياد  سعي نمايه و از افا تا به مناار  مياناه را  رود و از آنجاا تاا     

 را  حاه شاتر تناه رود و اگار سااار باشاه ايان       جايي که محل بازار  باران است ماننه 

له تنه نمايه و از آنجا تا به مرو  نيز ميانه رود و در وقت برگشتن نيز به هماان  الجم  في

ها هروله نيست و مساتحب اسات در هنگاامي کاه      ترتيب مراجعت نمايه و از براي زن

 رسه به منار  ميانه بگايه: مي

م  اهلل  َوب اهلل ، َواهللا » ّْ ، َوَص ب  د   اهللا َ ح ح  أکََبا َم  الْر َواْرَحالْم َوََتالاَوْز َ الاّم َوأَ   ا م  اْغف  ، َألل ها
ْهل  َبْيت ه 

ََ اأْلَ أَ  َتْعَلْم إن َک  ، َجل  اأْلَ َ ز  اأْلَ ْن َج أْقَوعا
ِّن ل ل تج ه  ، َواْهد  ْفها يل أَ کَرعا

م  إن  َ َمل َضعيٌف، َفضالا   لل ها

نّج، أَ َوَتَقب ْلها  م  َلَک م  نّج َ َمل يا َمْن َيْقَبلا َ َمَل املات قنيَ  َسْعيج، َوب َک  لل ها ِت َتَقب ْل م  و   «.َحْويل َوقا

 و همين که از محل بازار  باران گذشت بگايه:

ها ال  يا َذا» ن 
ناويب، ا  ْر يل ذا ود ، اْغف  ناوَب املَن  َواْلَفْضل  َواْلکَرع  َوالن ْعامء  َواْلا را الذ 

ف  َْ ََ  ال  إ   َي  «.َأْن

 باه جاا   آورد آنچه را که در افا به جا و هنگامي که به مرو  رسيه برود با ي آن و

 آورد و بخاانه د اهاي آنجا را به ترتيبي که ذکر شه.

 و پس از آن بگايه:

ب  اْلَعْفَو يا َمْن يا »
م  يا َمْن َأَمَر ب اْلَعْفو  يا َمْن حيا  الو َ الَح ْعطج َ َح اْلَعْفو  َألل ها اْلَعْفالو  يالا  ، يا َمْن َيْعفا

، اْلَعْفَو اْلَعْفَو اْلَعْفوَ   «.َرب  اْلَعْفو 
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و مستحب است در گريه کردن کاشش کنه و خااد را باه گرياه وادارد و در حاال     

 سعي د ا بسيار کنه و بخاانه اين د ا را:

َن الظ ن  » ّْ م  إِّن  َأْسَألاک حا  الن ي ة  يف الت َوکل  َ َلْيَک  حال   ب ک َ ح کل  ألل ها
ْدق   «.َوص 

 

 

 



 

 

 

 



 فصل هفتم: تقصیر
 

 

 

 

 

 

 

 تقصير و بعض احکام آن :پنجمفصل 

عاعع]222[ ها يا  يعني قهري از ناخن ؛تقصير کنه ،واجب است بعه از آنکه سعي کرد  

 قهري از ماي سر يا شارب يا ريش را بزنه و بهتر آن است که اکتفا به زدن ناخن نکناه 

و تراشايهن سار در تقصاير کفايات      1و از ماي قهري بزنه، بلکه ماافاا احتيااط اسات   

 است. کنه بلکه حرام نمي

 ي از قصاه  اين  مل نياز از  باادات اسات و باياه باا نيات پااک و خاال          عاعع]222[

شااد مگار آنکاه     اش مي ماجب باول شهن  مر  2غير اوا ت خها بياورد و اگر ريا کنه

 جبران کنه.

                                                           

 مؤکد استحبابي، براي تقصير، کوتاه کرد  مو را انتخاب کند. احتياطبنا بر  و آية اهلل زنجاني:. 1

 پا از کوتاه کرد  مو باشد.به ناخن گرفتن اکتفا نشود و اگر خواست ناخن بگيرد،  :آية اهلل سبحاني 

 احتياط واجب اکتفا به آ  نکند و اگر خواسهت نهاخن بگيهرد پها از کوتهاه کهرد        بنا بر  آية اهلل سيستاني:

 مو باشد.

 اين قيد را ندارند. آية اهلل گلپايگاني: 

 بلکه احتياط واجب است. آية اهلل مکارم: 

شهود و بايهد    اش تبديل به حج افهراد مهي   شود و اگر تا آخر وقت، جبرا  نکند عمره باطل مي آية اهلل زنجاني:. 5

  عمل نمايد. 331مسئله  ذيلمتابق 
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عاعع]221[ اش  اگر تقصير را فراماش کنه تا وقتاي کاه احارام حاج را ببناهد  مار         

 و احتياط آن است که فهيه بههه. 1احيح است و مستحب است فهيه يک گاسفنه

عاعع]220[ صير را ترک کنه تا احارام بساتن باه حاج،  مار  او باوال       تق 2اگر  مهًا  

، و احتياط واجب آن است که پس از اقاي و ظاهرًا حج او حج افراد شادبنا بر  شاد مي

4و در سال بعه حج را ا اد  کنه. 3آورد به جا تمام کردن حج افراد،  مر  مفرد 
 

عاعع]220[ در  مر  تمتع وااف نساء واجاب نيسات و اگار بخااهاه احتيااط کناه         

 آورد. به جا 5رجائًاوااف و نماز آن را 

                                                           

 :ده، مگر آنکه وقت براي تدارک تقصير او باقي باشد که بايد آم 342سؤال حکم آ  در ذيل  آية اهلل سبحاني

 تدارک کند.

 احتياط يک گوسفند بدهد.بنا بر  آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي:. 1

کنهد و تقصهير    ذبهح  هه  شتر يا و گاو يا گوسفند احتياط مؤکد استحبابي، يک قرباني ه بنا بر  آية اهلل زنجاني: 

 فراموش شده، قضا ندارد.

 احتياط واجب يک گوسفند فديه بدهد.بنا بر  آيات عظام صافي، فاضل، گلپايگاني، نوري: 

 يا از روي ندانستن مسئله. اي: آية اهلل خامنه .5

 آورد. به جا الزم است بعد از حج، عمره مفرده آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني: .3

آورد هرچنهد عمهره    به جا حج افراد و گذشتن روز سيزدهم عمره مفردهو بايد پا از انجام  آية اهلل زنجاني: 

کنهد و در ههر    و اگر بدو  توجه به مسئله حج تمتع انجام دهد، کفايت از حج افراد مهي  تمتع او استحبابي باشد

 کند. نميحجة االسالم حال چو  بدو  عذر بوده کفايت از 

آورد. به احتيهاط واجهب حهج را     به جا در صورت تمکن، بعد از حج افراد بايد عمره مفرده آية اهلل سيستاني:

 .در سال ديگر نيز اعاده کند

 .آورد به جا واجب بوده بايد در سال بعد، عمره و حجاو حج و اگر حج  اي: آية اهلل خامنه. 4

رد و مستحب است به اين حج اکتفا نکند و بياو به جا مفرده و بايد بعد از اعمال حج، عمره آية اهلل سبحاني: 

 آورد. به جا در صورت امکا  در آينده حج تمتعي

 آورد  حج در سال بعد احتياط مستحب است. به جا آية اهلل مکارم: 

 قبل از تقصير. اي: آية اهلل خامنه. 2

 آورد. رجا به جاضرورتي ندارد طوا  نساء را به قصد  آية اهلل مکارم: ،آية اهلل سبحاني 

در عمره تمتع طوا  نساء واجب نيست بلکه انجام آ  موافهق احتيهاط اسهت و اگهر بخواهنهد       آية اهلل فاضل: 

 انجام آ  قبل از تقصير است. محلاحتياط کنند 
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عاعع]220[ غيار از    شااد بار او باه    بعه از آنکه شخ  محرم تقصير کرد، حالل ماي   

 هرچه حرام شه  باد بر او به واسبه احرام، حتي نزديکي با زن. 1سر تراشيهن

کنهن ما کافي نيست بلکه ميازان کاتاا  کاردن اسات باه هار        در تقصير،  عاعع]222[

احااط در   و 2باشه و اکتفا به کاتا  کردن ماي زير بغل و نحا آن مشکل استاي  وسيله

 استفتائات تقصير 3تقصير، گرفتن ناخن يا چيهن ريش يا شارب يا ماي سر است.
                                                           

  محهل ظاهر عهدم حرمهت احرامهي آ  اسهت و حرمهت بهه جههت منافهات بها وجهوب تهوفير             آية اهلل بهجت: .1

 .تأمّل است

اگر عمره تمتع در ماه شوال انجام داده شود، تراشيد  سر تا سي روز بعهد   آية اهلل خويي: آية اهلل تبريزي،

احتياط واجب، نبايد سر تراشيده شهود، و اگهر از روي علهم و عمهد     بنا بر  از عيد فتر جايز است، ولي بعد از آ 

 احتياط يک گوسفند کفاره دارد.بنا بر  باشد،

کردني که مثل تراشيد  اسهت پرهيهز    مؤکد استحبابي، سر نتراشد و از ماشيناحتياط بنا بر  آية اهلل زنجاني:

 کفاره ندارد. کدام هيچکند؛ ولي 

ز  بزنهد، لهيکن اگهر     بين عمره تمتع و حج نبايد حلق کند و يا موي سر را بها ماشهين تهه    آية اهلل سبحاني: 

 زند.يچنين کرد فقط معصيت کرده و کفاره ندارد و به عمره و حج او ضرر نم

 شهود. اگرچهه احتيهاط مسهتحب تهرک آ  اسهت پها از         تراشهيد  نيهز حهالل مهي     سر آية اهلل سيستاني: 

گذشت سي روز از عيد فتر و احتياط مستحب اين است که در صورت انجام آ  از روي علم و عمد يک قربهاني  

 کفاره بدهد.

 رد.تمتع مانعي ندا حجتراشيد  سر بين عمره تمتع و  آية اهلل فاضل: 

کلهي تقصهير از غيهر     به طوربلکه نبايد براي تقصير، موي زير بغل و مانند آ  را کوتاه کند و  آية اهلل زنجاني:. 5

 .دارد کفاره عمد، و علم صورت در و است حرام بلکه کند، نمي کفايت شارب، و ري  و سر موي

 پا از کوتاه کرد  مو باشد.به ناخن گرفتن اکتفا نشود و اگر خواست ناخن بگيرد،  :آية اهلل سبحاني. 3

بنها بهر    احتياط واجب بايد موي سر يا ري  يا سبيل خود را کوتاه کند وبنا بر  در تقصير آية اهلل سيستاني:

بعهد از کوتهاه   احتياط واجب گرفتن ناخن به تنهايي کافي نيست بلکه احتياط واجب اين است که ناخن گهرفتن  

 کرد  مو باشد.

 .اقوي است آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 احتياط مستحب آ  است که به گرفتن ناخن اکتفا نکند. آية اهلل فاضل: 

 احتياط واجب.بنا بر  گرفتن ناخن به تنهايي کافي نيست آية اهلل مکارم:
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آيا کسي که تقصير او محکام باه بباالن اسات و بعاه از آن محرماات       سعاعع]222[

 ؟فار  دارد يا خيرباد  کمسئله  آورد  و جاهل به به جا احرام را

 ؛ به تفصيلي که در کتب ذکر شه  است.1با جهل کفار  نهارد مگر در ايهعج ـ

کسي که بعه از سعي در  مر  تمتع تقصير کرد، بعه به شک افتاد که آيا  سعاعع]222[

 ؟تقصيري که کردم احيح است يا نه، آيا اشکال دارد يا نه

2و ملتفت باد ، اشکال نهارد.مسئله  اگر در حال  مل  الم بهعج ـ
 

شااد و   ها به احرام  مر  مفرد  از ميقات محرم مي يکي از خهمه کاروان سعاعع]222[

باه   ين افا و مرو  را به هماان  نااان  آيه و وااف و نماز آن و سپس سعي ب به مکه مي

کرد نتف؛ يعني کنهن ما کافي است و چنه ناخ   آورد، ولي براي تقصير، گمان مي مي جا

ما را به  ناان تقصير َکْنه و به حساب خادش از احرام خار  شه، ساپس باراي  مار     

از رفت و محرم شاه و باه مکاه آماه و کلياه ا ماال،       اش باد به ميقات  تمتع که وظيفه

 چيست؟اش  وااف تا تقصير، را انجام داد، آيا ا مالش چگانه است و در آينه  وظيفه

ـ  کنهن ما در تقصير کافي نيست و  مر  تمتع او احيح نيست مگر آنکه قبال از  عج 

 احرام براي آن، از احرام  مر  مفرد  با تقصير احيح خار  شاد.

عاعع]222[ ايي تاانه در هر جا  اگر کسي تقصير  مر  مفرد  را فراماش کرد، آيا مي س

 ؟ زيرا به ايران بازگشته است و آيا نيازي به وااف نساء مجهد هست؟تقصير کنه يا نه

                                                           

 در صيد و ماليد  روغن. آية اهلل زنجاني:. 1

 مراجعه شود. 1354ئله مسذيل به 

در صورتي که احتمال التفات در حال عمل را  خويي، زنجاني، سبحاني: ،اي آيات عظام تبريزي، خامنه. 5

 بدهد، اعتنا نکند.

 به هر حال اشکال ندارد. آية اهلل سيستاني: 

 بايد بنا را بر صحت بگذارد. آية اهلل مکارم: 
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ـ  و  1را ا ااد  کناه   تاانه انجام دهه، ولي بايه وااف نسااء  مي هر جاتقصير را در عج 

 يرد.تاانه برود، نايب بگ اگر خادش نمي

 ؟هرگا  سني براي شيعه تقصير نمايه چه اارت دارد سعاع]222[

 اشکال نهارد.عج ـ

شخصي در حج به  اض تقصير در  مر  تمتع ياک ماا از باهن کناه       سعاعع]211[

؟ و در ااارتي کاه   است و اآلن که متاجه شه  است، آياا حاج او اشاکال دارد ياا ناه     

 مرتکب خالف شه  باشه تکليف چيست؟

ـ  را انجام داد ، با  مل مزبار از احرام فعاًل خار  شه  اسات و چنانچاه    اگر حجعج 

آورد و بعاهًا  مار  و حاج     به جا حج واجب باد  احتياط آن است که يک  مر  مفرد 

2تمتع را انجام دهه.
 

                                                           

کنهد و طهوا  نسهاء را بعهد از آ  اعهاده       اکنو  که قبل از تقصير متذکر شده است، تقصير مي آية اهلل بهجت:. 1

شد  طوا  نساء بر تقصير در عمره مفرده در صورت ضرورت يا نسهيا  يها جههل     مقدماحوط و بنا بر  نمايد مي

 .مجزي است

 احتياط واجب در صورت امکا  تقصير در مکه است. آية اهلل تبريزى: 

   نساء را خودش نيز در هر کجا هست بخواند.اعالوه بر نايب نماز طو و احتياطاً اهلل سبحاني:آية  

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم:، آية اهلل سيستاني 

 اعاده عمره و حج الزم نيست. آية اهلل بهجت:. 5

آورد،  بهه جها   ا بکند و سپا حجاگر به علت ندانستن مسئله، به جاي تقصير، موي خود ر اي: آية اهلل خامنه 

اش  آورده، حج إفراد خواهد بود. در اين صورت اگر حهج واجهب بهر عههده     به جا اش باطل است و حجي که عمره

آورد، و در سال بعهد، عمهره تمتهع و     به جا احتياط واجب بايد بعد از انجام مناسک حج، عمره مفردهبنا بر  بوده،

 حج را اعاده کند.

 شود و الزم است بعد از حج عمره مفهرده  حج  مبدل به افراد مي ، صافي، گلپايگاني:آيات عظام خويي 

 آورد و احتياط اين است که سال ديگر حج را اعاده نمايد. به جا

آورد و اگر در اين اشتباه معذور بهوده کفايهت از    به جا و بايد بعد از ايام تشريق، عمره مفرده آية اهلل زنجاني: 

 کند. حج واجب مي

شهود و پها از آ  بايهد در صهورت      ظاهراً حج او منقلب به افراد مي آية اهلل سيستاني:، آية اهلل سبحاني

  آورد و احتياط مستحب آ  است که حج را در سال ديگر اعاده کند. به جا تمکن عمره مفرده
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 به جاا  شخصي بعه از وااف و نماز وااف تقصير کرد و سپس سعي را سعاعع]210[

 اش چيست؟ هآورد و دوبار  تقصير کرد، وظيف

1اگر جاهل يا ساهي باد  چيزي بر او نيست.عج ـ
 

دارناه، اگار بعاه از ساعي      ا مال حج را بر وقافين مقهم ماي  که کساني  سعاعع]210[

 گردد؟ تقصير نمادنه، آيا ماجب مرحل شهن و يا کفار  مي

 انه کفار  نهارد. شانه و اگر جاهل يا ساهي باد  مرحّل نميعج ـ

 کنه؟ حلا نماد، آيا کفايت ميجاي تقصير  اگر کسي به سعاع]210[

2کنه. در  مر  تمتع کفايت نميعج ـ
 

کسي کاه بعاه از انجاام ا ماال  مار ، در منازل تقصاير کارد  اسات،           سعاعع]212[

 چيست؟اش  وظيفه

 مانع نهارد.عج ـ

فرماييه: اگر کساي تقصاير را باه     دوم تقصير ميمسئله  در حضرت  الي سعاعع]212[

اش باول است، مقصاد از ببالن  مر  چيست؟ ديگر اينکاه وظيفاه    انجام دهه  مر ريا 

 شاد؟ او چه مي

                                                                                                                                        

 :و اعهاده عمهره و    داحتياط آ  است که در حج واجب يها غيهر آ  عمهره مفهرده را انجهام دهه       آية اهلل مکارم 

 .حج تمتع الزم نيست

 مراجعه شود. 335به ذيل سؤال . 1

 بايد کفاره بدهد. آية اهلل بهجت:. 5

احتيهاط در غيهر   بنا بر  در صورت علم و عمد يک گوسفند کفاره دارد بلکه آية اهلل خويي: آية اهلل تبريزي، 

 صورت علم و عمد نيز کفاره دارد.

 و در صهورت علهم و عمهد بايهد يهک گوسهفند        زنجاني، سوبحاني، سيسوتاني:  اي،  خامنهآيات عظام  

 کفاره بدهد.

 احتيهاط اگرچهه جاههل يها ناسهي      بنها بهر    و يک گوسفند کفهاره دارد و  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 بوده باشد.

احتياط واجب يک گوسفند کفهاره  بنا بر  قعده به بعد باشد، اين کار اگر عمداً باشد و در ماه ذي آية اهلل مکارم: 

 دارد و در غير عمد کفاره نيست.
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ـ  محارم   مقصاد اين است که در تقصير ريا کنه و بهون تهارک تقصير، براي حاج عج 

شاد و حج انجام دهه، که در اين اارت حکام کساي را دارد کاه باهون تقصاير وارد      

1آورد. به جا  زم است حج تمتع را سال بعها مال حج شه  است و در هر اارت 
 

 ؟اگر کسي در اثناي سعي تقصير نماد، وظيفه او چيست سعاع]212[

بايه سعي را تمام کنه و تقصير را ا اد  کنه، بلي اگر از روي نسيان يا جهال تقصاير   عج ـ  

 و اگر از اول سعي قصه هفت شاط نهاشته سعي ا اد  دارد. 2کرد ، ا اد  تقصير  زم نيست

 ؟اگر کسي از روي جهل، تقصير را ترک نماد چه حکمي دارد سعاع]212[

3جهل حکم  مه را دارد.مسئله  در اينعج ـ
 

در  مر  مفرد  اگر کسي تقصير را  مهًا يا از روي جهل و نسيان تارک   سعاعع]212[

 دارد؟اي  نماد و وااف نساء را انجام داد، چه وظيفه

ـ   بايه تقصير نمايه و وااف نساء را ا اد  نمايه و فرقي بين اار  مه و ساها و  عج 

 4 لم و جهل نيست  لي األحاط.

                                                           

 مراجعه شود. 331. به ذيل مسئله 1

 احتياطاً تقصير را اعاده کند.  :، مکارمگلپايگانيفاضل، صافي، بهجت، آيات عظام . 5

 .بايد بعد از اتمام سعي تقصير را نيز اعاده کند سبحاني: ،خوييتبريزي، آيات عظام 

اعاده تقصير در هر صورت الزم است و اگر تقصير از روي فراموشي بقيه اشواط سعي باشد   سيستاني:آية اهلل 

 بايد به احتياط واجب تقصير را اعاده کند و يک گاو کفاره بدهد.

 گذشت. 343نسبت به کفاره، در ذيل مسئله  آيات عظامنظر 

 .عمل کند 331شود و بايد متابق ذيل مسئله  مي اش تبديل به حج افراد و عمره آية اهلل زنجاني:. 3

 مراجعه شود. 333سؤال ذيل . به 4



 

 



 احکام بين  مر  و حج تمتع

 

 

 

 

 

 

 

 احکام بين عمره و حج تمتعفصل ششم: 

عاعع]212[   باه جاا   بعه از انجام  مر  تمتع و قبل از حج تمتاع نباياه  مار  مفارد       

ولي براي  مر   ،آوردنه احت  مر  مفرد  محل اشکال است به جا و اگر 1آورد  شاد

 2شاد. و حج تمتع اشکالي ايجاد نمي

                                                           

 دارد.اشکال ن آية اهلل بهجت:. 1

 احتياط واجب.بنا بر  اي: آية اهلل خامنه 

خهارج شهود و در    عمره مفرده بين عمره تمتع و حج تمتع مشروع نيست مگر اينکه از حهرم  آية اهلل تبريزى:. 5

مکه شود که در ايهن صهورت    از ماهي که محرم براي عمره تمتع شده با احرام عمره مفرده داخلماه ديگر غير 

 شود. عمره مفرده او صحيح است و عمره تمتع او تبديل به عمره مفرده مي

آورد  عمره مفرده بين عمره تمتع و حج تمتع  به جا اند که فقط فرموده آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل خويي 

 يست.جايز ن

 کند. ولي عمره تمتع را باطل مي آية اهلل زنجاني: 

گهردد و   مبهدل بعيد نيست که عمره قبل باطل شود و اين عمره مفرده به عمره تمتع  ولي آية اهلل سبحاني:

 در اين صورت احتياطاً يک طوا  نساء و نماز آ  را به عنوا  ما في الذمه جهت تکميل عمره قبل بياورد.

آورد، ظاهر ايهن اسهت کهه موجهب بتهال        به جا اگر بين عمره تمتع و حج، عمره مفرده اني:آية اهلل سيست 

حجه در مکهه بمانهد و قصهد     عمره تمتع خواهد شد و الزم است که آ  را اعاده نمايد. ولي اگر تا روز هشتم ذي

   محرم شود. حجتواند براي  آيد و مي اش تمتع به حساب مي کند عمره مفرده حج
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عاعع]201[ آورد  باشنه هر دفعه کاه از   به جا هاي حج اگر  مر  مفرد  خهمه کاروان  

ولي اگار   1گردنه  زم نيست محرم شانه رونه و برمي شانه و به جه  مي مکه خار  مي

مگار در ااارت    2ر  شاانه نبايه از مکاه خاا   احتياطبنا بر  انه، آورد  به جا  مر  تمتع
                                                                                                                                        

  آورده  به جها  داده اين در صورتي است که عمره مفرده را در هما  ماهي که عمره تمتع انجام اهلل فاضل:آية

حجه در مکه بماند ايهن عمهره    شود، اما اگر در ماه ديگر انجام داده، عمره تمتع او باطل شده و اگر تا هشتم ذي

 خواهد بود.تمتع او با همين عمره صحيح  حجشود و  مفرده عمره تمتع محسوب مي

 گذشت. 553در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 1

تواننهد ماننهد حتّهاب و     در صورتي که اعمال حج تفويت نشود، خروج از مکه مانعي ندارد، مي آية اهلل بهجت:. 5

   .حَشّاش بدو  احرام بروند و برگردند

 احرام حج.جايز نيست، مگر در مورد حاجت و با  آية اهلل خويي: آية اهلل تبريزي،

خروج از مکه مکرمه بعد از عمره تمتع و قبل از اعمال حج براي کسي که متمهئن اسهت    اي: آية اهلل خامنه

تواند براي انجام حج تمتع به مکه برگردد جايز اسهت. هرچنهد احتيهاط مسهتحب آ  اسهت کهه از مکهه         که مي

احتياط بايد ابتدا در مکهه بهراي   بنا بر  ورتمکرمه خارج نشود مگر براي نياز و کار ضروري. کما اينکه در اين ص

حج محرم شود و بعد خارج شود. و اگر محرم شد  براي او مشقت داشته باشد، جايز است براي انجام کار خهود  

بدو  احرام خارج شود. و افرادي که قصد عمل به اين احتياط را دارند و ناچار هستند يهک يها چنهد مرتبهه بهه      

توانند براي ورود به مکه مکرمه، اول عمره مفهرده انجهام    ها، مي شوند مانند خدمه کاروا مکه وارد و از آ  خارج 

 بهه جها   دهند و عمره تمتع را به تأخير بيندازند تا زماني که بتوانند در آ  وقت عمره تمتع را قبل از اعمال حج

ز عمره تمتع فارز شدند از مکهه  از ميقات براي عمره تمتع محرم شوند و هنگامي که ا آورند، در اين صورت بايد

 .براي حج محرم شوند

  جايز نيست از مکه و حوالي نزديک آ  خهارج شهوند مگهر در صهورت نيهاز، در ايهن صهورت ههم ه          آية اهلل زنجاني:

 شود. اگرحرجي نباشد ه بايد با احرام حج بيرو  بروند و چنانچه بدو  نياز و عذر خارج شوند، عمره تمتعشا  باطل مي

عمره تمتع به عرفات و يا بيرو  از توابع مکه بروند بايد محرم به احرام  اگر بخواهند پا از اهلل سبحاني:آية 

توانند بدو  احرام خهارج شهوند ولهي در هرحهال     مشقت باشد که مي حج بشوند مگر اينکه احرام موجب حرج و

شوند در اين صورت بايهد بها احهرام حهج از     مي رو روبهاحرام حج از مکه قبل از عرفات با مشکل  اياگر بدانند بر

 مکه بيرو  بروند.

احتياط واجب نبايد از مکه بيهرو  بهرود   بنا بر  آورد، به جا ف اعمال عمره تمتع راکلاگر م آية اهلل سيستاني: 

مگر براي حج، مگر آنکه بيرو  رفتن  جهت انجام کاري باشد، اگرچهه آ  کهار غيهر ضهروري باشهد و تهرس از       

تواند به مکهه برگهردد و از آنجها     مال حج  فوت گردد نداشته باشد، که در اين صورت اگر بداند که مياينکه اع

   احرام حج ببندد، اظهر جواز بيرو  رفتن  از مکه بدو  احرام است.
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 استفتائات احکام بین  مر  و حج تمتع محرمنه به احرام حج. که درحاليحاجت 

 الستفتائات احکام بين عمره و حج تمتع

بروناه،  منا  ها که پس از انجام  مر  تمتع بايه به  رفات و خهمه کاروان سعاعع]200[

 وظيفه آنان چيست؟براي ديهن چادرها و کارهاي ديگر و برگردنه به مکه، 

ـ   و  1در مارد ضرورت مگر ،تااننه از مکه خار  بشانه احتياط واجب نميبهتعبرعععج 

در اين اارت بايه براي حج محرم شانه و بيرون برونه. بلاي اگار احارام باراي آناان      

تاانناه باهون احارام باه      بر آنان ضرورت دارد ميمنا  َحَرجي باشه و رفتن به  رفات و

 آنجا برونه.

 ؟آيا بين  مر  تمتع و حج تمتع ماشين کردن سر جايز است سعاع]200[

ـ  و از ماشاين کردناي کاه مثال      ماشين کردن مانع نهارد ولي نبايه سار را بتراشاه  عج 

2تراشيهن است بايه اجتناب شاد  لي األحاط.
 

بين  مر  تمتع و حج تمتع که جايز نيست سر بتراشه، آيا سر تراشايهن   سعاعع]200[

 ؟کفار  دارد يا خير

                                                                                                                                        

 :کنهد، مهانعي نهدارد کهه      اگر يقين يا اطمينا  دارد که خروج از مکه لتمه به حج او وارد نمي آية اهلل فاضل

حتي بدو  احرام هم از مکه خارج بشود و براي احرام از مکه و مناسک به مکه برگردد لکن احتيهاط اسهتحبابي   

 بر خال  آ  است.  

گردند و حهج خهود را انجهام     ه به موقع برميحرام است خارج شوند مگر اينکه متمئن باشند ک آية اهلل مکارم:

 دهند و همچنين در صورت حاجت. مي

توانهد از   تواند به مکه برگردد و براي اعمال حج محرم شود، مي اگر اطمينا  داشته باشد که مي آية اهلل نوري:

 د.مکه خارج شو

 است، مراجعه شود. آيات عظامو ذيل آ ، که نظر  344و نيز به مسئله 

 در ذيل مسئله قبل گذشت. آيات عظامنظر . 1

 گذشت. 333در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5
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1کفار  ثابت نيست.عج ـ
 

آورد،  باه جاا   کاالً دانست و ا ماال  مار  را    زني که حيض باد و نمي سعاعع]202[

 آورد يا کافي است؟ به جا بفرماييه بايه دوبار 

ـ  ولاي اگار وقات     2نمااز را ا ااد  کناه،   اگر در وسعت وقت است بايه وااف و عج 

3نهارد، در اينکه وظيفه مبهل شه  يا نه، اشکال است و احتياط را مرا ات نمايه.
 

                                                           

 مراجعه شود. 333مسئله  ذيل به آية اهلل بهجت:. 1

 احتياط يک گوسفند کفاره دارد.بنا بر  ،اگر از روي علم و عمد باشد خويي:، تبريزي آيات عظام 

 احتياط مسهتحب آ  اسهت کهه در صهورت انجهام آ  از روي علهم و عمهد، يهک قربهاني           آية اهلل سيستاني: 

  کفاره بدهد.

 احتياط، هرچند جاهل يا ناسي باشد.بنا بر  بايد يک گوسفند کفاره بدهد آية اهلل صافي:

 ارد.در صورت علم به مسئله يک گوسفند کفاره دارد و در صورت جهل و نسيا  کفاره ند آية اهلل گلپايگاني: 

 احتياط.بنا بر  کفاره آ  يک گوسفند است آية اهلل مکارم: 

 و احتياطاً سعي و تقصير را نيز اعاده کند. فاضل:آيات عظام بهجت، تبريزي،  .5

 و سپا سعي و تقصير را اعاده نمايد. آية اهلل سيستاني: ي،يآية اهلل خو

 گهر تها قبهل از وقهو  اختيهاري عرفهه پهاک نشهد        ا بايد همه اعمال عمره را اعاده نمايهد و  آية اهلل سبحاني:

 به إفراد مبدل شده است. اش هوظيف

و سعي و تقصير را اعاده نمايد و اگر پا از پاکي، وقت براي انجام اعمال   آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 شود. به اِفراد مي مبدلعمره ندارد حج او 

پا از تمام شد  ايام حيض و غسل، اگر وقت باقي است بايد طوا  و نمهاز آ    آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 3

سعي  سعي و تقصير را در عمره تمتع اعاده نمايد و اگر وقت ندارد حتي براياحتياط  بنا بر  و آية اهلل تبريزي)و 

ن اسهت سهعي و تقصهير    آورد، و چنانچهه مهتمک   و تقصير حج افراد انجام داده و عمره مفرده را بعد از حج به جا مي

کند، ولو آنکه مسماي وقو  اختياري عرفات را درک کند، اگر حيض او بعد از احرام بهود مخيهر اسهت بهين اينکهه      

سعي و تقصير کرده سپا براي حج محرم شود و بعد از رجوع از منا، طوا  عمره تمتع و نماز آ  را قبهل از طهوا    

 احهرام  از قبهل  او حهيض  اگر و جا آورد ده و عمره مفرده را بعد از حج بهحج قضا کند و بين اينکه حج افراد انجام دا

 .آورد به جا حج از بعد را مفرده عمره و داده انجام افراد حج بايد بوده بستن احرام هنگام يا بستن

 اگر در موقع احرام پاک نبوده وظيفه تبديل شده و اما اگر پاک بوده تنهها الزم اسهت بعهد     اي: آية اهلل خامنه 

 از مراجعه از منا به مکه طوا  عمره تمتع و نماز آ  را ه قبهل از طهوا  و نمهاز و سهعي حهج و يها بعهد از آ  ه          

  قضا کند.
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تراشيهن سر بعه از  مر  تمتع و قبال از احارام حاج حارام     که  چنانهم سعاعع]202[

 ؟است، آيا تراشيهن اارت نيز همين حکم را داراست

 ر اين مارد، حکم خااي نهارد.غير از حکم تراشيهن ريش در غيعج ـ

تااان قبال از    ؟ و بناابراين، آياا ماي   آيا غار ِحرا جزو محهود  مکه است سعاعع]202[

 کنه؟ و اهق خرو  از مکه نمي وقاف به آنجا رفت

1بايه از اهل محل تحقيا شاد.عج ـ
 

کسي که از کارمنهان سازمان حج است و به ناچاار باياه بعاه از  مار       سعاعع]202[

قبل از حج از مکه خار  و به  رفات برود، باا تاجاه باه اينکاه حاج او نياابتي       تمتع و 

 زنه؟ نمي است، آيا لبمه به حج او

                                                                                                                                        

 :مراجعه شود. 144مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني 

حج  مبهدل بهه افهراد     اگر وقت موسع نباشد، پا اگر در حال احرام حائض بوده است، ني:آية اهلل سيستا

تواند بايد عمره مفرده انجام دههد و اگهر حهيض او بعهد از احهرام بهوده در        شود و پا از فراز از حج، اگر مي مي

ج را انجام دهد طهوا   به مکه، قبل از اينکه طوا  ح فرض سؤال بايد پا از فارز شد  از اعمال منا و بازگشتن

 عمره و نماز آ  را قضا کند.

بهه   مبهدل اگر بتال  طوا  از جهت جهل به مسئله باشد، حج او قههراً   آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 آورد و احتياطاًًٌ حج را اعاده نمايد. به جا مره مفردهافراد شده و پا از حج، بايد ع

پا از تمام شد  ايام حيض و غسل، اگر وقت باقي است بايد طوا  و نماز آ  و سعي و تقصير را  آية اهلل فاضل: 

 در عمره تمتع اعاده کند، و اگر وقت ندارد حج افراد انجام داده و عمره مفرده را بعد از حج به جا آورد.

 آورد. به جا بعد از حج شود و عمره مفرده اشکالي نيست، حج او مبدل به حج افراد مي آية اهلل مکارم: 

 رفتن به غار حِرا و امثال آ  از مناطق نزديک ضهرري نهدارد، خهواه جهزو      آية اهلل زنجاني:، آية اهلل تبريزى. 1

 مکه باشد يا نه.

 مالحظه شود. 314نسبت به اصل خروج در ذيل مسئله  آيات عظامنظر 

 خارج شد  به اطرا  و توابع مکه مانع ندارد. آية اهلل خويي:

 رفتن به غار حرا مشکل ندارد. :آية اهلل سبحاني 

 شود. به احتياط واجب نبايد خارج شود اين احتياط شامل غار حِرا نيز مي آية اهلل سيستاني: 

 به توسعه شهر مکهه، رفهتن بهه اطهرا  آ  تها جهايي کهه صهدق کنهد از مکهه اسهت             توجهبا  آية اهلل فاضل:

 مانعي ندارد.
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ـ  بايه محرم شاد باه احارام    زنه، ولي در اارت امکان ضرر به حج و نيابت نميعج 

1حج و از مکه خار  شاد  لي األحاط.
 

عاعع]202[ بعضي از حجا  منزلشان از مکه خار  است، بعه از  مر  تمتع و قبال   س

 ؟از احرام به حج تمتع، خار  شهن آنان از مکه چه حکمي دارد

ـ  خرو  از مکه بعه از  مر  تمتاع جاايز نيسات  لاي األحااط، مگار در ماارد        عج 

2ضرورت که در اين اارت هم بايه محرم شانه به احرام حج و خار  شانه.
 

عاعع]202[ الناار و جبال ثاار     اخيرًا خط کمربنهي در اواراف مکاه از پااي جبال     س

گذرد، که غار ِحرا و غار ثار در اين دو جبل است، باين  مار  و حاج رفاتن باراي       مي

 زيارت اين دو مکان مقهآ، چه اارت دارد؟

ـ  قبل نيز بيان شه و تشخي  ماضااع  مسئله  و در 3معلام استمسئله  حکم کليعج 

                                                           

 گذشت. 314در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 1

ولي اگر براي  مشقت شديد نداشته باشد بايد با احرام حج، خارج گردد و در هر صورت اين  آية اهلل زنجاني:

نيابت  بهراي حهج واجهب، صهحيح اسهت کهه در هنگهام احهرام،          شخص از ذوي االعذار است و تنها در صورتي

 اطمينا  داشته چنين مشکلي براي  پي  نخواهد آمد.

در احکام خروج بين عمره و حج فرقي بين نايب و اصيل نيست که در مسائل قبهل احکهام    آية اهلل سبحاني:

 آ  گذشت.

 مراجعه شود. 314به ذيل مسئله . 5

بيرو  رفتن از مکه بعد از عمره يا در اثناي آنکه حرام شده، بيرو  رفتن  زنجاني: آية اهلل، آية اهلل تبريزى

بيرو  مکه اسهت   به جاي ديگر است و اما رفتن به اطرا  و نواحي تابع مکه مانعي ندارد، پا کسي که منزل 

 يا بعد از فراغت از اعمال عمره، به منزل خود برگردد. تواند در اثنا مي

منظور از مکه همه شهر توسعه يافته اسهت پها رفهتن بهه منهاطق       آية اهلل سيستاني:، يآية اهلل سبحان 

 جديد اشکال ندارد.

و اگر محرم بود  براي چنين شخصي حرجي باشهد، بهدو  احهرام نيهز      آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 تواند خارج شود. مي

 ست.اين مقدار ضرر ندارد و احرام الزم ني آية اهلل مکارم:

  مراجعه شود. 316و  314به ذيل مسئله  .3
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 است. با خاد مکلف

عاعع]201[ خرو  از مکه براي کسي که  مار  تمتاع انجاام داد ، باراي کاار غيار        س

 ؟ضروري جايز است يا نه و مالک ضرورت چيست

 و ضرورت  رفي است. 1احتياط واجب جايز نيستبهتعبرععج ـ

 

                                                                                                                                        

 :ههاي حمهل مسهافر در بهين عمهره تمتهع و        و همچنهين اسهت اگهر اتوبهوس     کال ندارداش آية اهلل سبحاني 

حج تمتع، زائرين را به بيرو  شهر مکه بردند و سپا وارد شهر شدند و يا رفتن مختصر زائرين به تهوابعي مثهل   

 زند، حتي اگر عمره قبلي را در ماه هاللي ديگهري  آنها به مکه، ضرري به حج نمي منا و جمرات و برگشت فوري

آورده باشند، ولي احتياط مستحب است که همين مقدار هم بيرو  نروند. ولهي چنانچهه از حهد مختصهر      به جا

ماه ديگهري غيهر   تجاوز کنند و از مکه و يا توابع آ  بيرو  رفته و يا از حرم خارج شوند و عمره تمتع خود را در 

 از ماه خروج از مکه انجام داده باشند، بايد با احرام جديد وارد شوند.

 اشکال ندارد. آية اهلل مکارم: 

 مراجعه شود. 314به ذيل مسئله . 1



 

 



 

 

 

 فرادإتبّهل حج تمتع به  
 

 

 

 فرادإتبّدل حج تمتع به فصل هفتم: 

اگر شخصي که احرام  مر  بسته است، به واسبه  ذري، دير وقات وارد    عاعع]200[

بيااورد وقات وقااف باه  رفاات       باه جاا   خااست  مر  ؛ به واري که اگر ميمکه شه

 باه جاا   گذشت يا خاف داشت که بگذرد، بايه  هول کنه باه حاج ِافاراد و پاس از     مي

2است. آورد و حج او احيح و کافي از  به جا  مر  مفرد  1آوردن آن
 

اگر زني احرام بست و وقتي به مکه وارد شه، به واسبه حيض ياا نفااآ     عاعع]200[

خااست بمانه تا پاک شااد تارآ آن داشات کاه      آورد و اگر مي به جا نتاانست وااف

3ه  مل کنه.قبل گفته شه بايمسئله  دروقت وقاف به  رفات بگذرد، به دستاري که 
 

                                                           

 است.حجة االسالم آورد و مجزي از  به جا و گذشتن روز سيزدهم، عمره مفرده آية اهلل زنجاني:. 1

تواند عمره را تمام   داند که به علت تنگي وقت نمي تمتع است و مي حجاش  ي که وظيفهکس اي: آية اهلل خامنه. 5

کند و حج را درک نمايد، واجب است از حج تمتع به حج افراد عدول کند و سپا بعهد از تمهام کهرد  اعمهال     

 آورد. به جا حج، عمره مفرده

 مراجعه شود. 551. به مسئله 3

چنانچه حيض قبل از بستن احرام يا هنگام احرام بستن بود، به دسهتوري   خويي:آية اهلل ، آية اهلل تبريزى 

که در مسئله قبل گفته شد بايد عمل کند و اگر بعد از احرام بود مخير است بين اينکه به دسهتور مسهئله قبهل    

حهج،  عمل کند و بين اينکه سعي و تقصير کند و براي حج احرام ببندد و پا از برگشتن از منا، قبل از طهوا   

  طوا  عمره و نماز آ  را قضا کند.
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اگر بهون احرام وارد مکه شه و نبستن احرام باه واسابه  اذري بااد  و       عاعع]200[

1ِافراد ببنهد و به دستار سابا  مل کنه. حجوقت هم تنگ باشه، بايه در مکه احرام 
 

عاعع]202[ و  جهت احرام نبسته و  مر  خااد را باوال کارد     اگر از روي  مه و بي  

آورد و پاس   به جاا  وقت تنگ شه  از  مر  تمتع، احتياط واجب آن است که حج افراد

                                                                                                                                        

 توانهد بهه دسهتور مسهئله قبهل عمهل نمايهد و ههم          اگر در موقع احرام پاک بوده هم مهي  اي: آية اهلل خامنه 

 تمتهع شهده    حهج تواند سعي و تقصير عمره تمتع را انجام داده و از احرام خارج شود و بعداً مُحرم بهه احهرام    مي

 نا، قضاي طوا  عمره تمتع و نماز آ  را قبل از طوا  و نماز و سعي حج و يا بعهد از آنهها  و بعد از انجام اعمال م

 آورد. به جا

 گفته شد عمل کند. 144مسئله  ذيلبايد به دستوري که در  آية اهلل زنجاني:

شهود و در   در فرض مسئله اگر در حال احرام حائض بوده است، حج  بدل به افهراد مهي   آية اهلل سيستاني: 

صورت تمکن بايد بعد از حج عمره مفرده انجام دهد و اگر بعد از احرام حائض شده است احتياط مسهتحب ايهن   

تواند به احرام خود باقي باشد و سعي و تقصير را انجام دههد و پها از اعمهال منها،      است که عدول کند ولي مي

 قبل از طوا  حج، طوا  عمره و نماز آ  را قضا کند.

 .تساحرام او محلاگر ممکن نباشد غير مکه واال احتياط در رعايت احتماالت در  ت:آية اهلل بهج. 1

اش مستقر  تواند عدول به حج افراد يا قرا  نمايد؛ بلکه اگر حج در ذمه نمي آية اهلل خويي: آية اهلل تبريزي، 

 هاي آينده انجام دهد. بوده، بايد حج تمتع خود را در سال

انجهام  که هست احرام حج افهراد ببنهدد و پها از     هر کجاتواند  بايد از خارج حرم و اگر نمي آية اهلل زنجاني:

 است.حجة االسالم آورد و مجزي از  به جا حج و گذشتن روز سيزدهم عمره مفرده

ي الحل برود و بهرا   باطل وارد مکه شود و وقت تنگ باشد بايد به ادني و يا با احرام اشتباه و آية اهلل سبحاني:

اگر اين کار را نيز نتوانست انجام دهد از هما  مکه به عنوا  حهج إفهراد محهرم شهده و      حج إفراد محرم گردد و

گردد؛ ولي اگر بدو  عذر يا عمداً اين کار  سالم محسوب مياال حجةبراي وقو  به عرفات برود وحج او به عنوا  

بايد حج خهود را در   ند وک يسالم او کفايت نماال حجة آورد و آ  از به جا را کرد بايد به احتياط واجب حج إفراد

 هاي بعد بياورد.   سال

اش حج تمتع است، اگر قبل از احرام عمره بفهمد که وقت او براي اتمهام   کسي که وظيفه آية اهلل سيستاني: 

اش  ذمهه در  تواند عدول به حج افراد يا قرا  نمايهد، بلکهه اگهر حهج     عمره قبل از زوال روز عرفه تنگ است، نمي

 هاي آينده انجام دهد. مستقر بوده، بايد حج تمتع خود را در سال

باشد،  بايد هر کجا هسهت محهرم   الحل   ادنياگر متمکن نيست که به ميقات برگردد، هرچند  آية اهلل صافي:

 شود به احرام حج افراد.
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1از آن  مر  مفرد  و در سال ديگر حج را ا اد  کنه.
 

نرسيهن به وقاف اختيااري   هاي پيش، خاف مسئلهمراد از تنگي وقت در   عاعع]202[

 است تا غروب. حجه ذيکه از ظهر نهم ما   2 رفه است

عاعع]202[ آورد و پس از ورود به مکه ديه وقات تناگ    مي به جا کسي که حج مستحب  

 و  مر  مفرد  بر او واجب نيست. 3آورد به جا و حج افراداست،  هول به افراد کنه 

عاعع]202[ کسي که محرم شه به احرام  مر  تمتاع از حاج واجاب و  ماهًا تاأخير        

4ذکر شه  مل نمايه. 924 مسئله انهاخت تا وقت تنگ شه، بايه به دستاري که در
 

                                                           

 .233و  524مسئله ذيل . رجوع شود به 1

حکم آ  مانند مسئله قبل است و در اين صورت حج بر او مستقر  سيستاني: تبريزي، خويي، آيات عظام 

 است و بايد در آينده انجام دهد.

هرگاه کسي از روي علم و عمد احرام بستن از ميقات را ترک کند و به جهت تنگي وقهت   اي: آية اهلل خامنه

داشته باشد و در نتيجه وقت بهراي انجهام   يا عذر ديگر نتواند به ميقات برگردد و ميقات ديگري نيز در پي  رو ن

شود. و در صورتي که حج بر او مستقر شده يها مسهتتيع    عمره تنگ شود، عمره او فوت شده و حج  باطل مي

 آورد. به جا باشد، بايد سال ديگر حج

 کند. نميحجة االسالم آورد ولي کفايت از  به جا تواند حج افراد و عمره مفرده مي آية اهلل زنجاني:

دارد که حج بهر او   بعيد نيست که چنين شخصي حکم کسي را کند و اين حج کفايت نمي آية اهلل سبحاني: 

اگهر از   آورد و بهه جها   براين اگر از استتاعت هم خارج شده باشد بايد در اولين فرصت حج تمتعمستقر شده بنا

 دنيا رفت از ترکه او براي  حج انجام دهند. 

ميزا  در تنگي وقت آ  است که نتواند وقو  اختيهاري عرفهات را،    يي، سبحاني:آيات عظام تبريزي، خو. 5

  ولو به اندازه مسمّاي آ  درک کند.
  ميزا  تنگي وقت، آ  است که نتواند قبل از غروب روز نهم، در عرفات، وقو  کند. آية اهلل زنجاني:

 حد تنگي وقت آ  است که نتواند قبل از زوالل روز عرفه اعمال عمره را به اتمام رساند. آية اهلل سيستاني:

 باشد. درک نکرد  جزء رکني از وقو  اختياري عرفه مي آية اهلل فاضل:

 آورد. به جا و بايد پا از حج افراد و گذشتن روز سيزدهم، عمره مفرده آية اهلل زنجاني:. 3

به تأخير انداخت  آورد  اعمال آ  را  به جا کسي که محرم شد به احرام عمره تمتع ولي عمداً آية اهلل بهجت:. 4

تا وقت تنگ شد، هرچند در ابتال عمره معصيت کرده ولي واجب است نيت حج افراد کند و بعداً عمهره مفهرده   

 .احوطبنا بر  آورد به جا آورد و در سال آينده حج تمتع به جا را

هرگاه در سعه وقت براي عمره تمتع احرام بست و طوا  و سهعي خهود را    آية اهلل خويي:، زىآية اهلل تبري 

 آورد و حج را درک نمايد به تأخير انداخت،  به جا عمداً تا زماني که نتواند آنها را
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عاعع]202[ ه حج تمتع است و در وقت احرام بستن  لم پيها کنا اش  کسي که وظيفه  

از اول  تااناه  رساه، ماي   آورد، به وقاف  رفاات نماي   به جا که اگر بخااهه  مر  تمتع

آورد و  باه جاا   فارد  آورد و پاس از آن،  مار  م   به جا رم شاد به حج افراد و آن رامرح

 حج تمتع به إفراد استفتائات تبّهل 1است.  ملش احيح

 حج تمتع به إفراد الستفتائات تبدّل

کسي قصه بيرون رفتن از مکاه را داشات، باه هماين جهات از اول در       سعاعع]202[

آورد، بعاهًا از   به جاا  ميقات به نيت  مر  مفرد  مرحرم و وارد مکه شه و  مر  مفرد  را

کناه، ياا باياه     مر ، از  مر  تمتع کفايت ماي خار  شهن از مکه منصرف شه، آيا اين  
                                                                                                                                        

 افهراد   اظهر به حج افراد عدول نمايد. لکن احوط اين است که عهدول بهه  بنا بر  تواند عمره وي باطل است و نمي

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

 آمده عمل نمايد. 233مسئله  ذيلاي که در  بايد به وظيفه آية اهلل زنجاني:

هرگاه در سعه وقت براي عمره تمتع احرام بست و طوا  و سهعي خهود را عمهداً تها زوال      آية اهلل سيستاني: 

تواند به حهج افهراد عهدول نمايهد، اگرچهه احتيهاط        تأخير انداخت، عمره وي باطل است، نميآفتاب روز عرفه به 

انجام دهد، بلکه احوط اين اسهت کهه طهوا  و نمهاز آ  و      رجامستحب اين است که اعمال حج افراد را به قصد 

 آورد. به جا اش را به قصد اعم از حج افراد و عمره مفرده سعي و حلق يا تقصير در عمره

در جايي که عمره تمتع به واسته حيض يا تنگي وقت امکا  نداشته باشهد، بايهد از اول، حهج     آية اهلل بهجت:. 1

 .افراد را نيت کند

 مراجعه شود. 353مسئله  ذيلبه  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

شهود،   رفات پاک نمهي ز  حائض اگر اطمينا  دارد تا وقت احرام براي حج و درک وقو  ع اي: آية اهلل خامنه

يا اگر پاک شود وقت کافي براي انجام عمره تا درک وقو  عرفهات را نخواههد داشهت، در ايهن صهورت بايهد در       

آورد، و عمهل وي مجهزي از    به جها  هما  ميقات به حج افراد محرم شود و پا از انجام اعمال حج، عمره مفرده

 تمتع خواهد بود. حج

 کند. ميحجة االسالم که در اين تأخير، معذور بوده کفايت از و در صورتي  آية اهلل زنجاني: 

اهراً طه  را تمتع تواند اعمال و همچنين اگر ز  در ميقات علم دارد که نمي آية اهلل نوري:، آية اهلل سبحاني

 افراد. حجرسد بايد از اول محرم شود به  انجام دهد و به وقو  نمي

  تواند محرم به حج افراد شود. ينم :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي

 جواز احرام بستن او به احرام حج افراد، از هما  ابتداي کار مشکل است، بلکه عدم جواز بعيد نيست. آية اهلل فاضل:
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 برگردد به ميقات و براي  مر  تمتع مرحرم شاد؟

ـ   1تاانه  مر  مفرد  را تبهيل باه  مار  تمتاع کناه     اگر حج او استحبابي است ميعج 

 ولي چنانچه حج واجب يا نيابي باشه، جااز تبهيل محل اشکال است.

اگر بعه از نيت  مر  و احرام، مجهدًا براي  مر  ديگر مرحرم شاد، مثاًل به نيت  اعسع]201[

 ؟ مر  مفرد  مرحرم شه  بعهًا نيت  مر  تمتع کنه و تلبيه بگايه، آيا کهام  مر  احيح است

ـ  اگر نيت کرد  و تلبيه گفته، محرم شه  است و تجهيه احارام ماضااع ناهارد و    عج 

 و احرام دوم باول است. 2 مر  نيت کنهتاانه براي ناع ديگر  نمي

زني که  ادت ماهانه وقتيه و  هديه داشت و مثاًل روز هفاتم ماا  پااک     اعسع]200[

آورد، روز بعه  به جا اش را شه، همان روز هفتم پاک شه و غسل کرد و ا مال  مر  مي

                                                           

 مراجعه شود. 135و  1355به ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 1

آورده و اتفاقاً تا وقت حج در  به جا هاي حج کسي که عمره مفرده را در ماه آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

آورد و فرقي در اين حکم بهين   به جا تواند عمره مفرده خود را عمره تمتع قرار داده و حج را ، ميمانده باقيمکه 

 حج واجب و حج مستحبي نيست.

 مراجعه شود. 135به ذيل مسئله  آية اهلل زنجاني: 

آورده و در مکه مانده اسهت تها روز ترويهه     به جا هاي حج کسي که عمره مفرده را در ماه  سيستاني:آية اهلل 

شود و بايد حج تمتع انجام دههد و در ايهن    حجه  و قصد حج دارد، عمره او عمره تمتع محسوب مي )هشتم ذي

 حکم فرقي بين حج واجب و مستحب نيست.

سي که در اشهر حج به نيت عمره مفرده وارد مکه شود، چنانچه عمره ک آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 تواند آ  را عمره تمتع قرار دههد و بعهد از آ  حهج    مفرده بر او واجب نباشد و همچنين حج استحبابي باشد، مي

 شود او را قرباني حج تمتع. آورد و الزم مي به جا

تواند هما  عمره را تبديل به عمره تمتهع   در تمامي صور ميهاي حج بوده،  اگر احرام او در ماه آية اهلل فاضل: 

 تواند تبديل به عمره تمتع کند. انجام داده باشد ميعنه  منوب  کند و در حج نيابي هم اگر عمره را به نيت

حجه  واقهع   قعده و ذي هاي حج )شوال، و ذي مشروط به اينکه عمره او در ماه :آية اهلل نوري، آية اهلل مکارم 

 شده باشد.

 شود. با فرض اينکه هر دو عمره در ماه حج و از شخص واحد باشد فقط تمتع واقع مي آية اهلل فاضل:. 5

تواند نيت عمره خود را به عمره تمتع برگرداند به شرط اينکه عمهره مفهرده بهه نهذر و      ولي مي آية اهلل مکارم: 

 مانند آ  بر او واجب نشده باشد.
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کارد،  لک ديه، باز غسل کرد و ا مال را انجام داد تا روز دهم و براي  رفاات حرکات   

 ؟ازدهم هم لک ديه، آيا حجش افراد است يا تمتعروز ي

1در فرض مزبار وظيفه او تمتع است.عج ـ
 

عاعع]200[  زني روز هشتم خان ديه، خيال کرد حيض اسات، احارامش را تباهيل     س

 به حج افراد کرد، بعه که باه  رفاات رفات متاجاه شاه کاه استحاضاه اسات، وظيفاه          

 ؟او چيست

ـ  شه  و وااف را  مهًا تأخير نينهاختاه حاج ِافاراد را تماام      اگر وقت  مر  ضياعج 

 آورد. به جا و اگر حج واجب است سپس  مر  مفرد  2کنه

                                                           

اعمال عمره تمتع او صحيح است و اگر هنگام اعمال عمره تمتع در باطن نيز پاک بوده است  آية اهلل زنجاني:. 1

 آورد. به جا بايد حج تمتع

انهد و حهج    هايي که ديده محکوم به استحاضهه  اگر مجموع آ  روزها از ده روز بگذرد، لک ني:آية اهلل سيستا

ها محکوم به حيضهند و احتياطهاً بايهد در اوقهات پهاکي جمهع        تمتع خود را تمام کند و اگر از ده روز نگذرد لک

پهي  از طهوا  حهج    نمايد بين احکام طاهر و حائض و به موجب اين احتياط، بايهد طهوا  عمهره و نمهازش را     

 احتياطاً قضا نمايد.

اگر وقت برگشتن به مکه را داشته باشد، به نحوي که اگر برگردد اعمال عمره تمتهع را انجهام    آية اهلل تبريزى:. 5

تواند مسمّاي وقو  اختياري عرفات را درک کند، بايد برگردد و اعمال عمره تمتع را انجام دههد و اگهر    دهد مي

کند و چنانچهه اسهتتاعت  بهاقي     ه قصد اعم از حج افراد و عمره مفرده، اعمال  را تمام ميوقت نداشته باشد ب

 آورد. به جا هاي آينده حج بود يا بعد از اين مستتيع شد بايد در سال

 اند. متعرض اين مسئله نشده :گلپايگاني ،صافي خويي، آيات عظام

 آورد و کفايههت از  بههه جهها زدهم عمههره مفههردهبايههد اعمههال حههج افههراد و پهها از روز سههي آيووة اهلل زنجوواني:

 کند. ميحجة االسالم 

اعمال حج را به نيت تکليف فعلي تمام کند ليکن به احتياط واجب در منا قرباني نموده و بعهد   آية اهلل سبحاني:

و در  گمان  به حيض از روي موازين شهرعي بهوده   از اتمام اعمال مکه يک عمره مفرده به جا آورد و اگر اين ظن و

کنهد ولهي اگهر     سالم کفايهت مهي  اال حجةگونه که گفته شد انجام داد از  اعمال را آ  ضيق وقت کشف خال  شد، و

هاي بعد حهج تمتهع را انجهام     بايد در سال يا سال انگاري بوده اکتفا به اين حج مشکل است و اعتقاد او از روي سهل

  ن است اگر اين ز  نايب بوده باشد.همچني دهد و اگر فوت کرد از ترکه او استنابه کنند و
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عاعع]200[ دهام مساتحبي    باشم، ا مال حجي که انجام ماي  حج مي مهيرگرو اينجانب  س

 جاي  مر  تمتع،  مر  مفارد  ه شاد به جاي حج تمتع، نيت حج افراد نماد و ب است، آيا مي

 تااننه چنين کننه؟ واجب الحج نيستنه آيا مي انجام داد؟ و همچنين ساير خهمه،

ـ   تااننه حج افراد تااننه  مر  مفرد  انجام دهنه و براي حج محرم نشانه و مي ميعج 

1آورنه، ولي ميقات حج افراد مااقيت معروفه است. به جا
 

کسي که حج افراد بر او واجب و متعين است و به قصه حاج افاراد در    سعاعع]202[

تاانه نيت حج افاراد خااد را باه  مار  تمتاع       است، آيا مي ها محرم شه  يکي از ميقات

تاانه حاج افاراد    آورد و همچنين آيا مي به جا تبهيل نمايه و بعه از انجام آن، حج تمتع

 انجام آن، براي  مر  تمتع محرم شاد؟را به  مر  مفرد  تبهيل نمايه و بعه از 

2شاد. تاانه  هول کنه و تبهيل نمي نمي ج ـ
 

                                                                                                                                        

 :اگر وقت عمره تنگ باشد، پا اگر اعتقاد او به حيض از روي موازين شرعيه باشهد؛ مهثالً    آية اهلل سيستاني

خوني که ديده در ايام عادت  بوده ولي قبل از سه روز قتع شود، در اين صورت احتيهاط واجهب آ  اسهت کهه     

او مستقر بوده و يا اگر مستقر نبوده بعداً مستتيع شود، احتياطهاً   ذمهاگر حج در اعمال حج افراد را تمام کند و 

بايد دوباره حج نمايد ولي اگر مستقر نبوده و مستتيع هم نشود، چيزي بر او نيست و اگر اعتقاد او به حهيض از  

 روي موازين شرعيه نبوده، حج و احرام او باطل است و بايد اعاده نمايد.

 گذرند. گانه يا نزديکي آ  مي و اين در صورتي است که از مواقيت پنج زنجاني:آية اهلل . 1

 و الزم نيست بعد از آ  عمره مفرده انجام دهد. آية اهلل سيستاني: 

 و انجام عمره مفرده بر آنها واجب نيست هرگاه حج تمتع واجب را قبالً انجام داده باشد. آية اهلل مکارم: 

 جواز عدول مورد تأمل است. آية اهلل بهجت: .5

کشهف خهال  شهود مثهل ز       قبل از ضهيق وقهت   عدول صحيح نيست مگر در موردي که :آية اهلل سبحاني 

تواند اعمال عمره را انجام دهد ولي پا از نيت حج افراد پهاک شهد    حائض که يقين داشت به جهت حيض نمي

ه است اين افراد در ميقات نيت احرام بهه عنهوا    در اين صورت الزم است عدول به عمره تمتع کند؛ ولي شايست

 محرم شوند. واقعي بکنند و تکليف فعلي و

تبديل حج افراد به عمره مفرده جايز نيست و اما در تبديل حج افراد به  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

حائض که چهو  يقهين داشهت     ن بود و بعد کشف خال  شد )مانند ز عمره تمتع، اگر اول حج افراد بر او متعيّ

خال  عادت پاک بود  الزم اسهت از   براي عمره تمتع پاک نيست به قصد حج افراد محرم شد و اتفاقاً در مکه بر

آورد و اما کسي کهه حهج افهراد ههم از او      به جا حج افراد عدول به عمره تمتع کند و بعد از انجام آ  حج تمتع

  تمتع يا حج افراد را تمام کند. صحيح است مختار است که عدول نمايد به
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شخصي با احرام  مر  تمتع وارد مکه شه  و بعه از ا مال  مر ، باراي   اعسع]202[

 1؟حج افراد محرم شه  است، آيا حج او احيح است

ـ  نيسات   و از ميقات براي حاج افاراد محارم شاه  بعياه      2اگر از مکه خار  شه عج 

شاد و اگر از مکه محرم شاه ، در ااارت اشاتبا  در     ولي تمتع واقع نمي 3حج، احت

 متع است، و در غير اين اارت حج او احيح نيست.تببيا، حج او احيح و ت

در حرم براي حج افراد محرم شه  و بعضي از ا مال را انجام  4شخصي اعسع]202[

 ؟داد ، وظيفه او چيست

ـ  باد ، چنانچه ممکن نيست که به ميقات برود و از آنجا محارم  اگر از روي جهل عج 

و ا ماالي کاه امکاان     5شاد و به وقاف برسه، در همان محلي که هسات محارم شااد   

تهارک آن با احرام هست تهارک کنه و چنانچه تمام ا مال را با همان احرام انجاام داد   

 6و بعه متاجه شه ، حج او احيح است.

 

                                                           

 بلي و قصد افراد لغو بوده است. آية اهلل بهجت:. 1

اگر بدو  عذر از مکه و حوالي آ  خارج شهده عمهره تمهتع  را باطهل کهرده، و احهرام حهج         آية اهلل زنجاني:. 5

 شده، در صورت...  افرادش صحيح است و اگر از مکه محرم

 . ندارد، اگر از مکه خارج شده... کسي که حج واجب آية اهلل نوري:

مگر اينکهه   عمداً وظيفه خود را تغيير دهد تواند اختياراً ونمي وظيفه نائي حج تمتع است و آية اهلل سبحاني:. 3

انجام دهد که بايهد بهراي عمهره قبلهي ههم احتياطهاً        بخواهد حج إفراد مستحبي اش نباشد وحج واجب در ذمه

ميقات براي إفراد محرم شده و بعهداً اگهر در    انجام دهد. ليکن اگر از باب ختا و سهو درنماز آ  را  طوا  نساء و

  ل َ  م  ها للّ أَ »لبيک  :حتي تا مشعر اگر به ياد آورد بگويد اثناي عمل و
 ن  سا  وَ  َک تاب  ک 

و محرم به احهرام حهج    «َک ي  ب  نَ  ة 

 شود و اگر بعد از اتمام اعمال فهميد بعيد نيست که حج او صحيح باشد.

 عدول جايز نيست ولي اگر از باب اشتباه در تتبيق باشد اشکال ندارد. آية اهلل سيستاني: 

 صحت حج او خالي از اشکال نيست. آية اهلل مکارم: 

 ي نائي.شخص آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي. 4

 تواند، به خارج حرم برود و از آنجا محرم شود. و اگر مي آيات عظام زنجاني، سيستاني، مکارم:. 2

 .مراجعه شود 343و  344مسئله  به. 6



 

 

 

 

 

 

 

 دو : اعمال حج تمتع خشب 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 احرام حج فصل اول:
 احرام حج

عاعع]202[ واجب است بر مکلف که بعه از تمام شهن ا ماال  مار ، احارام ببناهد       

 .تمتع براي حج

عاعع]202[ وااري کاه در احارام     هاي واجب را به لبيکاگر نيت کنه حج تمتع را و   

شاد و  زم نيست قصه کنه احرام بساتن را و همچناين     مر  ذکر شه بگايه، محرم مي

1که در احرام  مر  گذشت.  زم نيست قصه کنه ترک محرمات را، چنان
 

عاعع]202[  ماجاب بباالن    و رياا  2نيت بايه خاال  باراي اوا ات خهاوناه باشاه       

  مل است.

 کيفيت احرام بستن و لبيک گفتن همان نحاا اسات کاه در احارام  مار         عاعع]221[

 ذکر شه.

عاعع]220[ تمام چيزهايي که در محرمات احرام بيان شه، در ايان احارام هام حارام       

 است و آنچه کفار  داشت کفار  دارد، به همان ترتيب.

عاعع]220[ وقتي کاه بتااناه بعاه از احارام باه وقااف       وقت احرام ماّسع است و تا   
                                                           

 مراجعه شود. 521مسئله  ذيل. به 1

 .رجوع شود 244به مسئله  آية اهلل سيستاني:. 5
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1تاانه  قب بينهازد. و از آن وقت نمي تاانه تأخير بينهازد اختياري  رفه برسه، مي
 

عاعع]220[ حاّل  احتياط واجب آن است که کسي کاه از  مار  تمتاع فاارغ شاه و مر       

 ،و اگر حاجتي براي بيرون رفاتن پايش آماه    2گرديه، از مکه خار  نشاد بهون حاجت

تياط واجب آن است که محرم شاد به احرام حج و بيرون رود و به همان احرام براي اح

 ا مال حج برگردد.

عاعع]222[ اگر بهون حاجت و بهون احرام بيرون رفات از مکاه، لايکن برگشات و       

3آورد،  ملش احيح است. به جا احرام بست و حج
 

                                                           

بنابراين تأخير احرام تا وقتي که بتواند مقداري قبل از غروب روز نهم در عرفات، وقهو  کنهد    آية اهلل زنجاني:. 1

   جايز است.

تواند وقو  اختياري عرفه را درک کند، جايز نيست احرام را از وقت مهذکور   کسي که مي آية اهلل سيستاني:

 تأخير بيندازد.

 گذشت. 314در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5

اگر خارج از حرم و مکه و ميقات شد و عود نمود در غير ماه احرام اولي، پا محتاج به احهرام   هلل بهجت:آية ا. 3

حکم متمتع بها بر عمره سابقه اسهت  دهد و الزمه آ ، عدم ترتّب  ر ميعمره است و عمره ثانيه را عمره تمتع قرا

 و احتياج آ  به طوا  نساء موافق با احتياط است.

نگشته باشد، بايد دوباره محهرم  هي که عمره را انجام داده بود براگر از ميقات گذشته و در ما ي:تبريز آية اهلل

 به جها  براي عمره سابق احتياطا طوا  نساء شود و آورد و هما  عمره تمتع او محسوب مي به جا شود و عمره را

 آورد. 

احرام خارج شود، پا اگر در همها  مهاهي    اگر بعد از انجام عمره تمتع از شهر مکه بدو  :اي آية اهلل خامنه

که عمره انجام داده به مکه برگردد، نياز به تجديد احرام براي ورود به شهر مکه ندارد، ولهي اگهر در مهاه بعهد از     

 بهه حجهه   قعده انجام دهد و خارج شهود، و در مهاه ذي   ماه انجام عمره به مکه برگردد، مثل اينکه عمره را در ذي

واجهب اسهت بها احهرام      الحجه خارج شده و مجدداً برگهردد  قعده عمره انجام دهد و ذي در ذي و يا که برگرددم

تمتهع   ةشود همين عمهر  جديد براي عمره جهت دخول مکه مُحرم شود، و عمره تمتع وي که متصل به حج مي

احهرام عمهره    و اگر مجدداً محرم نشود و عمره دوم را انجام ندهد حج تمتع وي صحيح نيست ودوم خواهد بود. 

 تمتع جديد بايد از يکي از مواقيت خمسه باشد.

ها گذشت و در ماهي که عمره را انجام داده بوده برنگشته باشد، اعاده عمهره الزم   اگر از ميقات آية اهلل خويي: 

 است، ولي اگر قبل از گذشت ماهي که عمره را انجام داده باشد اعاده عمره الزم نيست.  

   شود. مي عذر از مکه و حوالي آ  خارج شده عمره تمتع  باطل نياز و چو  بدو  آية اهلل زنجاني: 
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1مستحب است احرام بستن در روز ترويه بلکه احاط است.  عاع]222[
 

عاعع]222[ هار ماضاع کاه باشاه، گرچاه در       2محل احرام حاج، شاهر مکاه اسات      
                                                                                                                                        

 :اگر در غير ماهي که عمره انجام داده برگردد بايد با احرام جديد وارد شود و عمهره دوم او   آية اهلل سبحاني

طوا  نسهاء بها    حتياطاًعمره تمتع است و محتمل است که عمره اول او به عمره دوم تبديل شده باشد بنابراين ا

 بياورد. هالذمفي    مااعنوه نماز آ  را ب

اگر در ماه بعد وارد شود و دوباره نخواهد بيرو  برود و در ماه بعد از آ  وارد شود، بايد بها   آية اهلل سيستاني:

وارد شهود؛   عمره تمتع وارد شود و اگر باز هم بخواهد خارج شود و در ماه بعد وارد شود، بايهد بها عمهره مفهرده    

خواههد   قعده وارد شده و بهاز ههم مهي    مانند اينکه در ماه شوال عمره تمتع انجام داده و خارج شده و در ماه ذي

 قعده او بايد عمره مفرده باشد. حجه وارد شود در اين صورت عمره ماه ذي خارج شود و ماه ذي

به عمره تمتع شده و عمره را انجام داده از اگر در هما  ماهي که محرم  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

مکه بيرو  رفتند و در هما  ماه برگشتند، احرام الزم نيست و اگر يک ماه فاصله شده، بايد مجدداً بهراي عمهره   

شود و اگر يک ماه فاصله نشده، ولي در غير ماهي که محرم بهه عمهره    تمتع محرم شود و عمره اولي، مفرده مي

 شود، احتياطاً براي عمره تمتع دوباره محرم شود. اره به مکه وارد ميتمتع شده بود، دوب

آورد و  بهه جها   عمهره تمتهع   مجدداًمگر آنکه در ماه بعد وارد مکه شود، که در اين صورت بايد  آية اهلل فاضل:

ز بعد محرم به احرام حج تمتع بشود و عمره اول فاسد شده است، و اگر مجهدداً محهرم نشهود حهج تمتهع او نيه      

 شود. باطل مي

اگر در هما  ماه قمري برگردد چيزي بر او نيست ولي اگر در ماه بعد برگردد و از ميقهات ههم    آية اهلل مکارم: 

 آورد به جها  عمره حجه برگشت  بايد دوباره محرم شود و ينه رفت و در ذيمد بهقعده  گذشته باشد )مثالً در ذي

 .آورد به جا نساء طوا  احتياطاً سابق مرهع براي و شود مي حساب او تمتع عمره هما  و

 حجه  است. بهترين زما  احرام بستن، هنگام زوال )ظهر  روز ترويه )هشتم ذي اي: آية اهلل خامنه. 1

 بلکه احوط استحبابي آ  است که از روز ترويه به تأخير نيندازد. آية اهلل زنجاني: 

و پي  از روز ترويه نيز احرام بستن جايز است و احتياط آ  است که بيشتر از سه روز پهي    آية اهلل صافي: 

 که احتياط آ  است که اگر محرم شده، پي  از روز ترويه از مکه خارج نشود. از ترويه احرام نبندد؛ چنا 

 م باشد.احتياط احرام حج بايد از مکه قديبنا بر  صافي: ،خويي ،تبريزي ،بهجت آيات عظام. 5

ميقات احرام حج تمتهع، مکهه مکرمهه اسهت، و بهتهر آ  اسهت کهه بهراي حهج تمتهع از            اي: آية اهلل خامنه

مسجدالحرام مُحرم شود، و مُحرم شد  در همه جاي مکه، حتي بافت جديد شهر، صحيح اسهت، امها احهوط آ     

شههر اسهت يها نهه، مُحهرم      است که در مناطق قديمي آ  مُحرم شود، و در صورتي که شک کند که محلي جزء 

 شد  در آ  محل صحيح نيست.

  از نقاطي از شهر مکه که به علت توسعه خارج حرم واقع شده، نبايد احرام ببندد. :آية اهلل سبحاني 
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  7ياا حجار اساما يل    7، ولاي مساتحب اسات در مقاام اباراهيم     سااز  هاي تاز  محله

1شاد. واقع
 

عاعع]222[  ، واجاب و  رفاات مناا   اگر فراماش کنه احرام بستن را و بيرون رود باه   

است برگردد به مکه و احرام ببنهد و اگر ممکن نشه باه واسابه تنگاي وقات ياا  اذر       

2رم شاد.که هست مرح همان جاديگر، از 
 

عاعع]222[ اگر يادش نيايه که احرام نبسته، مگر بعه از تمامي ا مال، حجش احيح   

است ظاهرًا و احتياط مستحب آن است که اگر يادش آمه، بعه از وقااف باه  رفاات و    
                                                                                                                                        

 :بهوده اسهت،    9و احوط و اولي احرام بستن از مکه قديم است کهه در زمها  رسهول اهلل    آية اهلل سيستاني

  هايي که بيرو  حرم باشد. هاي جديد شهر است، مگر قسمت ستن از قسمتاگرچه اظهر جواز احرام ب

ولي از بيرو  حرم )مانند مناطقي که بعد از مسجد تنعيم است و اکنو  جزو مکه شده  خهالي   آية اهلل مکارم:

  از اشکال نيست.

 در مسجد يا در مقام ابراهيم. آية اهلل نوري:، آية اهلل فاضل. 1

 مستحب است در مسجدالحرام احرام ببندد. آية اهلل مکارم: 

و همچنين است اگر برگشتن به مکه براي  مشقت داشته باشد؛ البته اين در صهورتي اسهت    آية اهلل زنجاني: .5

محرم شود و بايد قبل يها بعهد از    هما  جاتواند در  که به عرفات نرسيده باشد، اما اگر در عرفات يادش بيايد مي

م  َ حألل  » :تلبيه بگويد ن ة  َنب يک ها توانهد بهه    و احتياط مستحب آ  است که در اين صورت نيز اگر مي «کتاب ک َو سا

گونهه عمهل    مکه برگردد و از آنجا محرم شود و اگر بعد از عرفات و قبل از حلق يا تقصير نيز يادش بيايد همهين 

 هها کفايهت از    ن حهج در تمهام صهورت   ترديد صحيح است و ايه  کند و اگر بعد از حلق و تقصير بفهمد حج  بي

 کند. کند مگر صورت سوم )که بعد از عرفات يادش بيايد  که کفايت نمي ميحجة االسالم 

شهود   اي که متوجه شهد محهرم مهي    اگر بازگشت غير ممکن يا حرجي باشد در هما  نقته آية اهلل سبحاني:

و اگهر در مشهعر بهه خهاطر      «تابک و سالنة نبيالکک اللهم  ح»اگرچه آ  نقته عرفات باشد و پا از لبيک بگويد 

شود و خوب است جمله ياد شده را نيز بگويهد. حکهم خهروج بهدو  احهرام از روي       محرم مي هما  جاآورد، در 

 .ندانستن مسئله نيز همين است

 تواند برگهردد و اگهر نتوانسهت برگهردد     احتياط آ  است که هر قدر مي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 .که هست محرم شود هما  جاواجب است از 

در عرفات يا مشعر يا منا، قبل از رمي جمرات و ذبح، ولي اگهر بعهد از آ  متوجهه شهود وقهت       آية اهلل مکارم: 

 احرام گذشته و حج  صحيح است.
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 .2، تمام کنه حج را و در سال بعه ا اد  کنه1مشعر يا قبل از فارغ شهن از ا مال

 باه واسابه  حکام کساي اسات کاه      اگر احرام نبناهد، در مسئله  جاهل به  عاعع]222[

3نبسته. فراماشي احرام
 

اگر کسي از روي  لم و  مه ترک کنه احرام را تا زمان فات وقااف باه     عاعع]221[

 4 رفه و مشعر، حج او باول است.

 الستفتائات احرام حج
 استفتائات احرام حج

فااله بعضي از محالت جهيه ا حهاث مکه تاا مساجهالحرام بايش از     اعسع]220[

؛ مکه باشانه « جزو»مکه حساب شانه نه اينکه « تاابع»کيلامتر است و شايه  رفًا از  17

انه، با اين کيفيات آياا    چرا که تابلاهاي راهنمايي با فلش، جهت مکه را مشخ  نماد 

 ؟هفاق الذکر محرم ش تاان براي حج در محالت مي

                                                           

 احرام ببندد و تمام کند حج را. آية اهلل نوري:، آية اهلل بهجت. 1

اگر بعد از وقو  به عرفات يادش بيايد يا حکم را ياد بگيرد، بايد از   سيستاني:آيات عظام تبريزي، خويي،  

 جايي که هست احرام ببندد، هرچند متمکن از بازگشت به مکه و احرام از مکه باشد.

 مسئله قبل مراجعه شود. ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 

را تمام کند و احتياط مستحب آ  اسهت  محرم شود و حج  هما  جافوراً  آية اهلل فاضل:، آية اهلل سبحاني

 آورد. به جا که سال آينده دوباره

محرم شود و حج را تمام کند و احتياط آ  است که سال  هما  جافوراً  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 .آورد، اگرچه بعيد نيست جواز اکتفا به حج اول به جا آينده دوباره

و در صورتي که يادش نيامد و يا حکم را نداند تا بعد از فارز شد   يستاني:آيات عظام تبريزي، خويي، س .5

 از اعمال حج، حج  صحيح است.

 کند. االسالم نمي حجةجاهل به مسئله مانند دو مسئله قبل عمل کند، ولي اين حج، کفايت از  آية اهلل زنجاني:. 3

اگر از روي علم و عمد، احرام حج را ترک کند تا وقتي که نتواند محرم شده و قبل از غهروب   آية اهلل زنجاني:. 4

 روز نهم، عرفات را درک کند حج  باطل است.

اختيهاري عرفهات، حجه      اگر ترک کند احرام را از روي علم و عمد تا زما  فوت وقهو   آية اهلل سيستاني: 

   صحيح است گرچه گناه کرده است.باطل است و اگر به مقدار رکن درک کند، حج
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ـ  و اگر از محالت آن نيست يا ماارد شاک    1اگر از محالت مکه است مانع نهاردعج 

 کنه. است کفايت نمي

عاعع]220[ تااننه ا مال مکه را بر وقافين مقاهم بهارناه،    اشخاص معذوري که مي س

 ؟را قبل از وقافين انجام دادنه، چه اارتي دارد اگر جهاًل بهون احرام، ا مال مکه

ـ  و بايه يا قبل از وقافين آنها را با احرام ا ااد  کنناه ياا بعاه از      2کنه کفايت نميعج 

 آورنه. به جا وقافين و ا مال آنها را

فهميه که در احراِم حج، تلبيه نگفته اسات، آياا   منا  حاجي در  رفات يا سعاعع]220[

 ؟در لحاه التفات، تلبيه کافي است و تکليف او چيست

ـ  محرم شاد و بقيه ا مال را ا که بايه با احرام انجاام    تاانه به مکه برود و اگر ميعج 

لبيک بگايه و اگر بعاه   همان جا ،آورد، بايه چنين کنه و اگر ممکن نيست به جا دهه ا 

3از تقصير يا حلا متذکر شه ،  ملش احيح است و  زم نيست لبيک بگايه.
 

عاعع]222[ گرفتاه و هار دو   هاي وا ني و مرتفاع فارا    شهر مکه را چنه رشته کا  س

جانب کا  ساختمان شه  است، گاهي چنه کيلامتر بايه از اينجاناب کاا  رفات تاا باه      

 اامر   بني جانب ديگر رسيه و ساکنين احه الجانبين، جهاي از جانب ديگرنه؛ مثل شعب

تر در جانب ديگر است و به کيلامتر يا بيش 9که نزديک مسجهالحرام است و  زيزيه که 

از  تمتاع شاد، آياا احارام حاج     به همه اين قبعات مکه گفته مي حسب مسامحه  رفي،

 تمام اين نقاط و نقاط مشابه احيح است يا نه؟

ـ  هااي   هرچناه از سااختمان   ،ته است، احرام حج از آنجا ااحيح اسا  اگر در مکعج 

4جهيه اإلحهاث باشه.
 

                                                           

 مراجعه شود. 346ذيل مسئله . به 1

 .به آ  اکتفا نکند و احتياطاً طوا  و نماز و سعي را اعاده کند آية اهلل بهجت:. 5

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم: 

 مراجعه شود. 343و  344ذيل مسئله . به 3

 .مراجعه شود 346مسئله ذيل . به 4
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 1مستحبات احرام حج تا وقوف به عرفات
 مستحبات احرام حج تا وقاف به  رفات

عاعع]222[ اماري که در احرام  مر  مستحب باد، در احرام حج نيز مستحب اسات    

و پس از اينکه شخ ، احرام بسته و از مکه بيرون آمه، همين که بر اببح مشِرف شااد  

 شاد بگايه:منا  به آواز بلنه تلبيه بگايه و چان متاجه

م  ا ّياَو َأْرجا » نجأَ  و َوا ّياَو َألل ها َْ و َفَبل   «.أَمل  َوأْصل ْح يل َ َمل ْد ا

 رسيه بگايه:منا  و با تن و دل آرام با تسبيح و ذکر حا تعالي برود و چان به

ََنج هذا املَکان  » ًا يف  اف َية َوَبل   «.َاحَلْمدا هلل  ال ذي أْقَدَمن يها صاحل 

 پس بگايه:

ن» م  هذ    م  ََ ب ه  َ َلْينا َألل ها ّا َمنَنْ َج ِم  الک َفَأْسالأَ ج َوه  الَن املَناس  ََ َ الح م  االن  َ الَل  ب الام َمنَنْال لاَک أْن ََت

َو َويف َقْبَضت َک   «.َأْنب يائ َک َفّنن ام َأَنا َ ْبدا

باد  و به اوا ت الهي مشغال باشه و بهتر آن منا  شب  رفه را در 2و مستحب است

ن نماز ابح را رد و چاآو به جا است که  بادات و خصااًا نمازها را در مسجه ِخيف

خاانه تا ولاع آفتاب تعقيب گفته پس به  رفات روانه شاد و اگر خااسته باشه بعاه از  

آن است که تاا آفتااب ولااع نکارد  از      3ولاع ابح روانه شاد مانعي نهارد، ولي سنت

اسات و چاان باه  رفاات      4وادي مرَحسِّر رد نشاد و روانه شهن پيش از اابح مکارو   

 ا بخاانه:متاجه شاد اين د ا ر

                                                           

 آورد. رجا به جااين مستحبات را به قصد  هلل مکارم:آية ا. 1

انجام بعضي از اين مستحبات در حال حاضر ممکهن نيسهت يها مشهکل اسهت، بنهابراين نبايهد         آية اهلل مکارم:. 5

اصراري بر آ  داشته باشد و دردسر براي خود و ديگرا  ايجاد کند، هرگهاه نيهت  انجهام آ  باشهد خداونهد بهه       

 دهد. اب ميفضل خود به او ثو

 بلکه احوط. آيات عظام بهجت، صافي، گلپايگاني:. 3

بلکه خال  احتياط است مگر از جهت ضرورتي مثل بيمار و يا خهائف از   آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي. 4

 ازدحام.
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م  ا َلْيَک َصَمْدلا َوا ّياَو اْ َتَمْدلا وَ » ْحَلتالج َوأْن ْسأَ َرْدلا أَ أَ  َوْجَهَک َألل ها َو يل  يف ر  بالار  لاَک أْن تا

نّج َو أْفَضلا م   الَيْوَع َمْن ها
 ْن تاباهج ب ه 

َعَلنج ِم  َ يل  حاَجتج َوأْن ََتْ
 «.َتْقِض 

 



 

 

 

 

 

 

 

 وقوف به عرفات فصل دوم:
 وقاف به  رفات

عاعع]222[ که محلي است معروف و محهود اسات   واجب است وقاف به  رفات ا   

 ا به قصه قربت و خال  مثل ساير  بادات. 1معروفه به حهود

مراد از وقاف، بادن در آن مکان است؛ چه ساار  و چه پياد  يا نشسته يا   عاعع]222[

 خاابيه  يا در حال را  رفتن، به هر حال که باشه کافي است.

2باشه يا خااب وقاف او باول است.هاش  بي اگر در تمام وقت  عاع]222[
 

                                                           

تا آخهرين حهد موقهف    « مأزم»مجاز؛ و از دو  و محدوده آ  از درّه عُرنه و ثويّه و نمره تا ذي اي: آية اهلل خامنه. 1

 ها خارج از عرفات قرار دارند. است و اين محدوده

 اگر قبل از خواب قصد وقو  کرده، ولو در هنگام وقو  خواب باشد، مانعي ندارد. آية اهلل تبريزى:. 5

داده، تمهام مهدت    که احتمال مي ز زما  وقو ، نيت وقو  کرده باشد درحاليمگر آنکه قبل ا آية اهلل زنجاني:

 هوش باشد. وقو  به خواب برود يا بي

بايد دقايقي پي  از نيت وقو  بيدار باشد، بنابراين تمام وقت بدو  نيت و يا بدو  دقايقي  آية اهلل سبحاني:

 هوش يا خواب باشد وقو  باطل است. بيداري، بي

هوش شهود، تها آخهر     اگر در اول وقت وقو  مثالً آ  را قصد کند و بعد از آ  بخوابد يا بي ستاني:آية اهلل سي

ههوش باشهد    کند و اگر بدو  اينکه قصد وقو  کرده باشد در تمام وقت در حهال خهواب يها بهي     وقت کفايت مي

هوش باشهد،   خواب يا بيوقو  از او حاصل نشده است و اما اگر قبل از وقت قصد وقو  کرده ولي در تمام وقت 

 اشکال است.  محلکفايت اين وقو  
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عاعع]222[ روز نهم تاا   1به احتياط واجب  زم است در  رفات باشه از بعه از زوال  

که وقت نماز مغرب است، پس جايز نيست تاأخير بيناهازد و در وقات     2غروب شر ي

  صر بيايه و تاقف کنه.

 تأخير انهاختن از اول ظهر اگار کام باشاه ماثاًل باه مقاهار نمااز ظهار و           عاعع]221[

 ، ولاي احتيااط آن اسات کاه     3 صر که جمع بين آنها کنه، معلاام نيسات حارام باشاه    

4هازد.تأخير نين
 

                                                                                                                                        

 ولي اگر پي  از وقت در عرفات باشد و قصد وقهو  کنهد و بهه همهين      آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

قصد بخوابد و اتفاقاً در تمام وقت بيدار نشود صحت وقو  او بعيد نيست و اگر بعد از قصد وقو  و دخول وقهت  

 ر ندارد و وقو  او صحيح است.بخوابد ضر

 به عرفات آمده و نيت کرده باشد صحيح است. هرگاه قبالً آية اهلل مکارم: 

 بدو  آنکه قبالً قصد وقو  کرده باشد خواب باشد، وقو  او باطل است. آية اهلل نوري:

اول ظههر روز نههم    احتيهاط از بنها بهر    وقو  در عرفات براي شخص مختار آية اهلل خويي: ،آية اهلل تبريزى. 1

 د.تواند تا يک ساعت بعدازظهر وقو  را تأخير نماي حجه تا غروب است، و اظهر اين است که مي ذي

جواز تأخير از اول وقت، به اندازه خواند  نماز ظهر و عصر )به صهورت جمهع  و مقهدمات     اي: آية اهلل خامنه

 آ ، بعيد نيست

ل به مقدار اداي نماز ظهر و عصر، بدو  ترديد جايز است، بلکه تأخير تأخير وقو ، از اول زوا آية اهلل زنجاني: 

باشهد، هرچنهد خهال  احتيهاط اسهتحبابي اسهت و        آ  تا قبل از غروب، به مقدار مسمّاي عرفي وقو ، جايز مي

 منظور از غروب در اين مسئله، زوال حمره مشرقيه است.

 ه نمره کهه فعهالً  قظهر و عصر و انجام مقدمات آ  در منتتواند به مقدار اداي نماز  فقط مي آية اهلل سبحاني:

 باشد بماند و به اين مقدار وقو  را به تأخير بيندازد. مسجد نمره در آنجاست و خارج از عرفات مي

واجب بود  وقو  از اول ظهر مبني بر احتياط است و اظهر اين است که جايز است آ  را  آية اهلل سيستاني:

 .هم به تأخير اندازد از اول ظهر به مقدار انجام يک غسل و خواند  نماز ظهر و عصر پشت سر

 تا غروب آفتاب.  :مکارم ،آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي. 5

در صهورت اطمينها  بهه    غروب شرعي )زوال حمهره مشهرقيه  و   با شک در سقوط قرص،  آية اهلل سيستاني:

 احتياط واجب غروب شرعي )زوال حمره مشرقيه  است.بنا بر  سقوط قرص خورشيد

 مسئله قبل مراجعه شود. ذيل. به 3

 .اين احتياط لزومي است آية اهلل بهجت:. 4

 اين احتياط ترک نشود. آيات عظام صافي، فاضل، گلپايگاني، مکارم، نوري:
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عاعع]220[ گرچه واجب است چنانچه گذشت  1بادن در مجماع بعهازظهر تا مغرب  

لکن تمام آن رکن نيست که حج به ترک آن باول شاد، پس اگر مقهار کمي تاقف کناه  

و برود يا ورف  صر بيايه و تاقف کنه حج او احيح است اگرچاه تاقاف نکاردن از    

 روي  مه و  لم باشه.

وقاف رکن است مسماي وقاف است باه ايان معناي کاه گفتاه      آنچه در   عاعع]220[

پس اگر  2شاد قهري در  رفات باد ، هرچنه خيلي کم باشه مثل يک دقيقه يا دو دقيقه

 هيچ به  رفات نرود رکن را ترک کرد .

عاعع]220[ ، وقاف رکني را ترک کنه يعني در هيچ جازء از  3اگر از روي  مه و  لم  

کناه باراي او    ت نباشه حجش باول اسات، و کفايات نماي   بعهازظهر تا مغرب در  رفا

 وقاف در شب  يه که وقاف اضبراري است.

عاعع]222[ اگرکسي  مهًا پيش از غروب شر ي از  رفاات کااک کناه و از حاهود       

 رفات بيرون رود و پس از آن نادم شاد و برگردد و تا غروب تاقف کنه چيزي بار او  

اگر بهون آنکاه   کفار  است به يک شتر، و همچنين ، لکن احتياط در4اقايبنا بر  نيست
                                                           

تواند قبهل   گذشت که بي  از مسماي وقو ، واجب نيست، لکن بعد از حضور در عرفات نمي آية اهلل زنجاني:. 1

آيد کفاره دارد؛ ولي حج  باطل  از غروب، از عرفات کوچ کند، و اگر کوچ کند به تفصيلي که در مسائل بعد مي

 شود. نمي

 به قدري که عرفاً بگويند در عرفات توقّف کرده است. پايگاني:آية اهلل گل، آية اهلل صافي. 5

 بهتر است به اين مقدار قناعت نکند. آية اهلل مکارم: 

 اگر بدو  عذري مانند فراموشي و ضيق وقت وقو  رکني را ترک کند ... آية اهلل زنجاني:. 3

فات و اختياري مشهعر و يها اضهتراري    هاي اضتراري ليلي عرو با اين فرض اگر تمام وقو  آية اهلل سبحاني: 

ا يه شود و اگر حج بر او مستقر بهوده و  ليلي آ  را درک کند حج او باطل است و احرام او به عمره مفرده بدل مي

 کند بايد در سال بعد حج را انجام دهد.سال اول استتاعت او بوده فرقي نمي

 يا جهل تقصيري. آية اهلل سيستاني: 

 .حوط ثبوت کفاره است در صورت برگشتن نيزا آية اهلل بهجت: .4

 احوط کفاره يک شتر است. آية اهلل نوري: 
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پشيمان شاد از کار خاد، براي حاجتي برگردد لکن بعه از رسيهن با قصه قربت تاقاف  

1کنه چيزي بر او نيست.
 

عاعع]222[ اگر در فرض سابا مراجعت نکرد کفار  آن يک شتر است که بايه در را    

مستحب آن است که در مکه قربااني کناه، و   ، و احتياط 2بخااهه هر جاقرباني کنه  خها

آن اسات کاه    4، و احتياط مستحب3اگر متمکن از قرباني نباشه هيجه  روز روز  بگيرد

 هم روز  بگيرد. پشت سر

                                                           

 در صهورتي کهه پشهيما  شهده و برگهردد چيهزي بهر         گلپايگواني: صوافي،  آيات عظام تبريزي، خويي، . 1

 او نيست.

بيرو  رفتن از عرفات قبل از غروب از روي عمد حرام است، ولي  :، سيستاني، مکارماي آيات عظام خامنه

   ندارد. کفارهکند و در صورت مراجعت  حج را باطل نمي

بر کسي که از عرفات بيرو  رفته واجهب اسهت برگهردد؛ ولهي اگهر برنگشهت حهج او باطهل          آية اهلل زنجاني:

ارد، هرچنهد بعهد از مراجعهت در وقهوف  تها      شود و اگر برگشت )براي پشيماني يا به جهت ديگر  کفاره ند نمي

 .غروب قصد وقو  يا قصد قربت نکند

 .ظاهر اين است که در منا بايد نحر کند در روز عيد آية اهلل بهجت:. 5

 بايد در منا شتر را قرباني کند. آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني، صافي، گلپايگاني:

احتياط واجهب  بنا بر  اگرچه احتياط ذبح در منا است و ،ح در منابعيد نيست عدم تعين ذب اي: آية اهلل خامنه 

 .ذبح بايد روز عيد باشد

 بايد در روز عيد قربا  و احوط آ  است که در منا بکشد نه در مکه. آية اهلل سيستاني: 

 عمل شود. 214مسئله  ذيلطبق  آية اهلل فاضل: 

 .در منا و احتياطاً در روز عيد باشد آية اهلل مکارم: 

 در راه خدا در روز عيد قرباني کند. آية اهلل نوري:

 تواند در مکه يا پا از بازگشت از مکه بگيرد.و اين روزه را مي آية اهلل سبحاني:. 3

 تواند روزه را در مکه يا در راه يا پا از بازگشت به وطن بگيرد. و مي آية اهلل سيستاني: 

 .اظهر عدم وجوب توالي است ،آية اهلل بهجت. 4

 . احتياط...بنا بر  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 واجب است. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 اين احتياط ترک نشود. آية اهلل مکارم: 

 احتياط واجب. آية اهلل نوري:



 221   وقوف به عرفات

عاعع]222[ اگر سهاًا کاک کرد و بيرون رفت، پس اگر يادش آمه بايه مراجعت کناه    

گرچه احاط است و  1اقاي،ا بر بن و اگر مراجعت نکرد گناهکار است، لکن کفار  نهارد

 اگر يادش نيامه چيزي بر او نيست.

عاعع]222[ ، آنچه ذکر شاه بکناه، حکام او حکام     مسئلهاگر کسي از روي نهانستن   

2کسي است که سهاًا کرد  است.
 

عاعع]222[ ، از 3اگر کسي به واسبه  ذري، مثل فراماشي و تنگاي وقات و مثال آن     

نباشه و هيچ جزئي از زماان را درک نکناه، کاافي     ظهر نهم تا غروب شر ي در  رفات

و ايان زماان را    5 يه را هرچنه انهک باشه در  رفاات باشاه   4است که مقهاري از شب

 گاينه. مي وقت اضبراري  رفه

عاعع]222[ اگر کسي که به واسبه  ذر، روز نهم را وقااف نکارد  و شاب دهام را       

، اگرچاه درک کناه   6شاد در  رفات وقاف نکنه، ظاهرًا حج او باول مي  ذر بي  مهًا و
                                                           

 .اگر مراجعت نکرد در حکم عامد است علي األحوط آية اهلل بهجت:. 1

کسي که از روي فراموشي و يا ندانستن حکم کهوچ کنهد حکهم آ  حکهم      آية اهلل خويي:، اهلل تبريزى آية 

 احتياط بايد يک شتر کفاره دهد.بنا بر  عامد است؛ يعني اگر پا از به ياد آمد  و يا دانستن حکم برنگشت،

 .احتياط بايد يک شتر قرباني کندبنا بر  آية اهلل سبحاني: 

 احتياط بايد کفاره بدهد.بنا بر  ني:آية اهلل سيستا 

 بدهد. کفارهاحتياط بنا بر  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 احتياط کفاره دارد.بنا بر  آية اهلل مکارم: 

 اقوي.بنا بر  لکن کفاره دارد آية اهلل نوري:

 در مسئله قبل گذشت. آيات عظام. نظر 5

  و همچنين جاهل قاصر. آية اهلل سيستاني:. 3
 مثل جهل به موضوع يا حکم يا مريضي يا شدّت گرما و سرما. آية اهلل فاضل:

 و شب در اين مسئله، از زوال حمره مشرقيه تا طلوع فجر است. آية اهلل زنجاني:. 4

  مشهعر  و اگر خو  اين باشد که با درک وقو  اضتراري عرفهه، وقهو   آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني. 2

 قبل از طلوع آفتاب از او فوت بشود واجب است اکتفا کند به وقو  مشعر و حج  صحيح است.

موجب بتال  حج است تعمّد ترک وقو  اضتراري عرفه، که از شب عيد تا طلوع فجهر اسهت،    آية اهلل بهجت:. 6

 علي األحوط.
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 وقاف به مشعر را.

عاعع]221[ اگر کسي به واسبه فراماشي يا غفلت يا  ذر ديگر ترک کنه وقااف باه     

ري اسات و در شاب دهام کاه وقات اضابراري       را در روز نهم، که وقت اختيا  رفات

وقااف اختيااري مشاعر را درک کناه      کنه در احيح بادن حج او کاه  مي است، کفايت

 1چنانچه خااهه آمه.

 الستفتائات وقوف به عرفات

مشاخ  شاه  اسات جهات     مناا   َدَلفه وحهودي که براي  رفات و مرز سعاعع]220[

 ؟انجام مناسک، ا تبار دارد يا نه

2چنانچه مارد اومينان يا تصهيا اهل محل باشه معتبر است.عج ـ
 

، آيا قبل از نيت وقاف به  رفات است ياا  ةالرحم جبلبه  عادکراهت ا سعاعع]220[

 آن؟ بعه از

3در وقت وقاف کراهت دارد که از جبل با  رود.عج ـ
 

عاعع]220[ ا درک کرد  و قبل از رفتن به َمشاَعر،  شخصي وقاف اختياري  رفات ر س

اش   ليه شه  است، بفرماييه اگر به همين حال تا آخر ا مال بااقي باشاه وظيفاه    مٰيمرغ

                                                           

 حکم آ  بعداً خواهد آمد. :، زنجانيخويي ،آيات عظام تبريزي. 1

اگر اين حدود دست به دست از قديم اخذ شده باشد معتبر است، مهادام کهه اطمينها  در     آية اهلل سيستاني:. 5

 ختاي آ  پيدا نشود.

 اند معتبر است. مورد قبول اهل محل است، بنابراين تابلوها يا عالماتي که گذارده معموالً آية اهلل مکارم: 

، وقو  ننمايهد؛ ولهي کراههت آ     الةحمة جبلدر ساعات وقو ، روي  ط مستحب،احتيابنا بر  آية اهلل زنجاني:. 3

 ثابت نيست.

و  بر روي در صحراي عرفات مستحب است و بهتر است از وق الةحمة جبلوقو  در دامنه  آية اهلل سبحاني:

 در ساعات وقو  خودداري شود. الرحمة کوه و باالرفتن از جبل

 کهوه از طهر  چهد     دامنهه  در ايسهتاد   افضهل  ولهي  اسهت  موقهف  جهزو  الةحمرة  جبرل  آية اهلل سيسوتاني:  

 .آ  است
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و اگر بعه از اغما او را به ايران آورد  باشنه چه حکمي دارد و نيز اگار بعاه از    چيست

 به هاش بيايه، در مکه باشه يا در ايران، چه بايه کرد؟ حجه ذيايام تشريا در ما  

ـ  با فرض اينکه  ذر او فقط اغما است، پس از به هاش آمهن، اگر ممکان اسات   عج 

و در هر اارت سال بعاه حاج را ا ااد  کناه و باراي احاراز        1ا مال حج را اتمام کنه

 اتيان نمايه. اي خرو  از احرام بعه از اتمام حج،  مر  مفرد 

عاعع]222[ مثاًل شش روز باد  است، در حال  ادت زنانه اش  زني که  ادت ماهانه س

که روز ششم  اادت او اسات    حجه ذيشاد و در روز هشتم  براي  مر  تمتع مرحرم مي

دهاه و باراي حاج تمتاع      کنه و ا مال  مر  تمتع را انجام ماي  گردد و غسل مي ک ميپا

دانه کاه آياا اداماه دارد تاا      بينه و نمي شاد، ولي ظهر روز نهم در  رفه لک مي مرحرم مي

پس از د  روز، تا استحاضه حساب شاد و ا مال قبلي او احيح باشه ياا قبال از تماام    

                                                           

حج او باطل است و از احرام خارج شده و اگر استتاعت وي تا سال بعد باقي باشد حهج بهر او    آية اهلل تبريزى:. 1

 واجب است.

مفهرده  اگر فقط وقو  اختياري عرفات را درک نمايد، اظهر بتال  حج و انقالب آ  بهه عمهره    آية اهلل خويي:

 است.

حج  باطل است و احرام  بدل به عمره مفرده شهده اسهت و بايهد     آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني 

 مناسک عمره را انجام دهد.

بهه   را به قصد فراز ذمهه  باقي ماندهپا از به هوش آمد ، آنچه از اعمال که زما  انجام   آية اهلل سبحاني: 

اي اتيا  کند و اگر حج بر او مستقر بوده يا استتاعت  تا سال بعد باقي ماند، حهج را   آورد و نيز عمره مفرده جا

 اعاده کند.

 مراجعه شود. ، صورت هشتم334ذيل مسئله به  آية اهلل صافي:

آمهد ، بقيهه   در فرض مرقوم رمي روز عيد را نيابتاً از طر  او انجام دهند و پا از بهه ههوش    آية اهلل فاضل: 

آورد و اگر حج بهر او مسهتقر بهوده و يها      به جا اي احتياط واجب عمره مفردهبنا بر  اعمال را خودش انجام دهد و

 حج را اعاده کند. باقيماندهاستتاعت  تا سال بعد 

 با درک وقو  اختياري عرفه اگر بقيه اعمال را انجام دهد حج او صحيح است.  آية اهلل گلپايگاني: 

به  درک وقو  اختياري عرفي براي صحت حج کافي است، پا اگر به هوش آيد بقيه اعمال را هلل مکارم:آية ا 

گيرد به شرط آنکه وقت اعمال باقي باشد در غير اين صورت صهحت   آورد نايب مي به جا آورد و اگر نتواند مي جا

 .آورد به جا حج او مشکل است و براي خروج از احرام احتياطاً عمره مفرده



 مناسک حج                                  226

داشاته باشاه، وظيفاه او     شااد تاا حکام حايض را     يشهن د  روز از اول  ادت قبع ما 

 ؟ و در همين فرض اگر در مشعر لک ديه چه کنه؟چيست

ـ   و را  احتياط، انجام ا مال بهون قصه تمتع و ِافراد بلکه به  1 مل به احتياط کنهعج 

و اتيان  مر  مفرد  بعه از آن است، و چنانچه قصاه   2منا الذمه، با قرباني در في قصه ما
                                                           

چنانچه آ  لک که در عرفات ديده به وصهف حهيض نباشهد، ز  مزبهور مستحاضهه اسهت )و        آية اهلل تبريزى: .1

 به جها  کند و اعمال حج تمتع را همچنين است اگر لک زرد رنگ در مشعر ببيند  احکام مستحاضه را رعايت مي

ج افراد و تمتع ادامه دهد، اگر خهو   از ح اعمآورد و چنانچه لک به وصف حيض باشد، بايد اعمال را به قصد  مي

شود که وظيفه او حج افراد بوده و بايد بعد از حج، عمره مفهرده اتيها  کنهد و     قبل از ده روز قتع شد کشف مي

   اگر قتع نشد و پا از ده روز هم ديد، اعمال حج تمتع او صحيح است.

مال به قصد وظيفه فعليه بدو  قصد خصهوص  عمل به احتياط کند و راه احتياط، انجام اع اي: آية اهلل خامنه 

تمتع و اِفراد است و قرباني نيز انجام دهد پا اگر خو  از ده روز تجاوز کرد اعمال  صحيح بوده و اگهر تجهاوز   

 .آورد به جا نکرد، حج  تبديل به اِفراد شده و واجب است عمره مفرده نيز اگر حج واجب بوده است

صورتي است که آ  خو  داراي صفات حيض باشد و اگر داراي صفات حهيض  اين احتياط در  آية اهلل خويي:

 نباشد حکم استحاضه را دارد و احتياط الزم نيست.

چنانچه کامالً پاک شده باشد، عمره او صحيح است و ديد  لک بعهد از آ    آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني 

حيض را ندارد، بنهابراين منظهور از ده روز، مجمهوع دو     اقوي حکمبنا بر  زند؛ زيرا طهر متخلل ضرري به آ  نمي

خو  است نه با ضميمه کرد  طهر واقع در ميا  دو خو  و اگر ديد  لک نشانه ادامه مسهتمر خهو  باشهد بهه     

 دستور متن عمل کند.

احتياط  بربنا  بايد اعمال خود را به نيت تکليف فعلي اعم از حج تمتع يا إفراد انجام دهد و آية اهلل سبحاني: 

فهي   ي مابه جا هاي خود آورد ولي اگر در نيت به جا واجب در منا قرباني نموده و بعد از اعمال مکه عمره مفرده

الذمه يا تکليف فعلي، حج تمتع را قصد کرد چنانچه قصد حقيقي او اين بهوده کهه آنچهه خداونهد بهر او واجهب       

عالمهاً   باشد؛ ولهي اگهر عامهداً و    مي حج او صحيح ق است ودهد اين از باب ختا در تتبي گردانيده دارد انجام مي

احتيهاط در اعهاده آ  در سهال يها      عمره مفرده انجام نداد اکتفا به اين حج مشکل است و قصد حج تمتع کرد و

 هاي بعد است. سال

 د رجها  قرباني را به قصد رجا انجام دهد و همچنين عمره مفرده، اگهر ممکهن بهود بهه قصه      آية اهلل سيستاني:. 5

 انجام دهد.

شود کهه   اش روشن مي و پا از گذشت ده روز از اول حيض وظيفه آيات عظام صافي، فاضل، گلپايگاني: 

آورد و اگهر از   بهه جها   اگر از ده روز تجاوز نکرد و خو  قتع شد حج بدل به افراد شده و الزم است عمره مفهرده 

 تمتع او صحيح است.کند و حج  ده روز تجاوز کرد کشف از استحاضه بود  مي
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1رد  و بعه از انجام بعض ا مال حج کشف خالف شه ، اکتفا به اين حج نکنه.تمتع ک
 

عاعع]222[ فاق، اگر در  رفات يا مشعر لک دياه و هماان وقات    مسئله  در فرض س

يقين پيها کرد که خان حيض است و قباًل پاک نباد ، بايه چه کنه باا تاجاه باه اينکاه     

ولي وقت برگشتن به مکاه و انجاام    وقت وقافين اختياري و يا اضبراري آن باقي است

 ؟ا مال  مر  تمتع را نهارد

2مارد  هول به ِافراد است.عج ـ
 

عاعع]222[  وقاااف اضاابراري  رفااه آيااا از اول شااب تااا ولاااع فجاار اساات، يااا  س

 ؟ولاع آفتاب

 3وقاف اضبراري  رفه در شب  يه است و شب تا ولاع فجر است.عج ـ

 به  رفات مستحبات وقاف 4مستحبات وقوف به عرفات

 در وقاف به  رفات چنه چيز مستحب است:  عاع]222[

 بادن در حال وقاف. با وهارت .1

                                                           

هرگاه قصدِ  :)با اختال  در تعبير  آيات عظام بهجت، سبحاني، سيستاني، صافي، گلپايگاني، مکارم. 1

 انجامل وظيفه فعلي داشته باشد کافي است.

 کند. ميحجة االسالم در صورت عذر حج افراد و عمره مفرده کفايت از  آية اهلل زنجاني: 

 د وظيفه فعليه نموده و اشتباهاً قصد تمتع کرده باشد.مگر آنکه قص آية اهلل نوري:

شود، نيت حج افراد نمود و بعد کشف خال  شهد،   زني که به گما  اينکه تا آخر وقت پاک نمي آية اهلل خويي:. 5

ه محهرم شهوند و بهه ههر حهال در فهرض       الذم  في مناسب است زنا  حائض به نيت مااحرام او باطل است و لذا 

کهه هسهت    همها  جها  و  به عرفهات از  وق گذشت يا والحل   ادنيسؤال با فرض عدم تمکن از رفتن به ميقات و 

 احتياطاً به نيت حج افراد تجديد تلبيه نمايد.

 حکم  هما  حکم فرض سابق است. آية اهلل سيستاني: 

احتيهاط واجهب عمهره    بنها بهر    آورد و به جا ه از تمتع و افرادالذم  في بقيه اعمال را به قصد ما آية اهلل صافي: 

 .آورد به جا مفرده

 .و شب تا طلوع آفتاب است آية اهلل خويي:. 3

 دهد. انجام مي رجارا به قصد  مستحباتاين  آية اهلل مکارم:. 4
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 باشه. 1غسل نمادن و بهتر آن است که نزديک ظهر .2

آنچه ماجب تفرق حااآ است از خاد دور سازد تا آنکه قلب او متاجه جنااب   .6

 اقهآ الهي گردد.

وقاِف شاخ  در وارف دسات چاپ کاا       آيه،  که از مکه مياي  نسبت به قافله .4

 گردد. واقع

2مکرو  است. وقاف او در پايين کا  و در زمين هماار باد  باشه و با  رفتن کا   .5
 

 آورد. به جا در اول وقت، نماز ظهر و  صر را به يک اذان و دو اقامه .3

قلب خاد را به حضرت حا جّل و  ال متاجه ساخته و حماه الهاي و تهليال و     .7

و اه « اهلُل أکَبرر»آورد، پس از آن، اه مرتبه  به جا تمجيه نماد  و ثناي حضرت حا را

را بخاانه و آنچه خااهه د ا نمايه و از شيبان رجيم به خاها پناا    « تاحيه»مرتبه سار  

 ببرد و اين د ا را نيز بخاانه:

ةل  َواْدَرْأ َ ن الج رَش  » ْزق ک احْلَ ْن ر  ْع َ َل  م 
َن الن ار  َوأْوس  ر  کل ها فاک َرَقبَتج م  م  َرب  املَْشا   الَقة  ألل ها َّ  َف

ن  َوااْل   ، أَ اْْل  عنَي َويالا أْبَصالْنَش  الام   ّ ْجنج يا أْسَمَع ال تَْدر  ّْ م  ال ََتْکْر يب  َوال ََتَْدْ نج َوال َت َر الن الاظ ريَن اللل ها

نَي أْسأَ  اْح  ب نَي َويا أْرَحَم الر 
َع احْلاس  د َوأْن َتْفَعَل يب کذا َوکذاَويا أْْسَ َم    ا

د َوآل  َم   «.لاک أْن تاَصّلَ َ ح  ا

 اي کذا و کذا حاجت خاد را نام ببرد پس دست به آسمان بردارد و بگايه:ج و به

م  حاَجتج إلَْيک ال تجأَ » ِّن ما َمنَْعتَنج َوإْن َمنَْعتَنيها ََلْ َينَْفَعنج ما أْ طَيْتَنالج، الا ْن أْ طَيْتَن يها ََلْ َيضا  لل ها ر 

م  إِّّن ْسأَ أَ  َن الن ار  َألل ها
الک، أَ لاک َخةَص َرَقبَتج م  و َوأَجل ب ع ْلم  يَتج ب يَد  ْلک ناص  و َوم  لاک أْن ْسالأَ  َ بْدا

ا ياْرضيک َ ن ج
َقنج مل  َوف  کَج ال تالج أَرْيتَهالا َخل يَلالک ا ْبالراهيَم َصالَلوالا اهلل  َ َلْياله   تا ن ج َمناس  ل َم م  َّ َوأْن تا

داً  َم  ََ َ َليْها َنب ي ک  ا ْمَر ا َوأْحيَيْتَها َبْعَد املَْول  أَ  9َوَدَلْل ََ  ا ََ َ َمَلها َوأَطْل ي
 ْن َرض 

م  اْجَعْلنج ِم   «.لل ها

                                                           

 هنگام ظهر. آية اهلل نوري:. 1

در صحراي عرفات مستحب است و بهتر اسهت از وقهو  بهر    « مةحالر جبل»وقو  در دامنه  آية اهلل سبحاني:. 5

 در ساعات وقو  خودداري شود. الرحمة رفتن از جبل روي کوه و باال

 وقو  در پايين کوه افضل است. آية اهلل سيستاني: 
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 د ا را بخاانه: اين .7

الرْيا  ال إلَه إاّل »  اْْلَ
ولا ب َيالد    َو َحجِل ال َيما َا َوها ي

ْيج َويام  ْمدا حيا ، لَها املْاْلک َولَها احْلَ اهللا َوْحَد ا ال رَشيک لَها

َو َ ح يٌر،  َوها الولا الْقالأَ کل  ََشء َقد  الولا َوَفالْوَق مالا َيقا اّلا َنقا ْمدا کال ذي َتقاولا َوَخالرْياً ِم  م  لَک احْلَ ائ لاوَن، لل ها

کج َوَ ْياَي َوَِماِت َولَک تارانج )أَ  ّا م  لَک َصةِت َونا ِت َبراَءِتلل ها نْک قاو  الم  إِّّن ، أَ خل  َوب ک َحْويل َوم  لل ها

، أَ  الْن َ الذاب  الَْقالَْب  ْن َشتال  األْمالر  َوم  دور  َوم  س  الْص  ْن َوساو  َن الَْفْقر  َوم  وذا ب ک م  الم  إِّّن أَ أ ا لاک ْسالأَ لل ها

ياحا َوأَْسأَلاک َخالرْيَ الل ْيالل  َوَخالرْيَ الن    الر 
ْن رَش  ما ََيجءا ب ه  وذا ب ک م  ياح َوأ ا ، َخرْيَ الر  الم  اْجَعالْل يف أَ هالار  لل ها

وق الج َوَمْقَعالدي َوَمقالامج َوَمالْدَخل را ظامج َو ا
مج َوَدمج َو    َقْلبج ناورًا َويف َسْمعج َوَبرَصي ناورًا َويف حَلْ

ْم يل ناورًا يا َرب  َيْوَع أَ 
 «.لْقاو إن ک َ ح کل  ََشء َقديرٌ َوَُمَْرجج ناورًا َوأْ ظ 

 تاانه از خيرات و اهقات کاتاهي نکنه. و در اين روز تا مي

 کعبه را استقبال نماد  و اين اذکار را بگايه: آنکه .9

ْبحاَن اهلل » َ  إال  مالا شالا»اه مرتبه  «اهللا أکََبا »اه مرتبه « سا الو  ااه مرتباه    «ب الاهلل  َء اهللا ال قا

الَو أْشَهدا أْن ال ا لَه ا ال  » ْيالج َوها َا َوحيا يال
م  َا َويا ي

م  ْي ج َويا يک َلها َلها املاْلک َوَلها احَلْمدا حيا  اهللا َوْحَد ا ال رَش 

َو َ ح  اَْلرْيا َوها
ولا ب َيد    يرٌ  َحجِل ال َيما  اه مرتبه. «کل  ََشء َقد 

الکرساي را   آيةة از اوِل سار  بقر  د  آيه بخاانه، پس سار  تاحيه سه مرتبه و پس، 

 را بخاانه:سار  ا راف بخاانه تا آخر پس اين آيات 

{ َ مسواِت َواالب ي َخلََق السَّ اَتوي ََعَ اِنَّ َربَّکُم اهلُل اَّلَّ ِ ا ربَ  ِف ِستَِّ  أيّسث ُممَّ اسب ْب ُُ  ِِ ي االبَعارب
ُر َُباسَر  اللَّيبَل انلَّهسَر  َلبُق َواالَمب

ب
رِهِ ااَل ََلُ اْل رات ِِْمب َس َوالبَقَمَر َوانل ُجوَث ُمَسخَّ مب ثِيثسً َوال َّ َِ لُُبُه  َُطب

َتِدينَ  (54) اهلُل َرب  البعسلَِميَ  َيً  اِنَُّه ال ُُيِب  الُمعب ُعوا َربَّکُم َََُض اعً وَُخفب ِسُدوا ِِف  (55) اُدب َوال ُتفب
 َ ِسنيَ ربِ   َ االب ََت اهللِ قَِريٌب ِمَن اَلبحب فسً َوَطَمعسً اِنَّ رَْحب ُعوهُ َخوب هس َوادب ِِ ال َد اِصب  .{(53) عب

 را بخاانه.« أ راُذ ِبَربِّ الّناِآ ُقل»و سار  « ُقل أ راُذ ِبَربِّ الَفَلا»پس سار  

پس آنچه از نعم الهي بياد داشته باشه، يکاياک ذکار نمااد  و حماه الهاي نماياه و       

همچنين بر اهل و مال و ساير چيزهايي که حضارت حاا باه او تفضال نمااد ، حماه       
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 بنمايه و بگايه:

م  َلک احَلْمدا َ ح» ْيص ب َعَدد َوال تاکاَفأا ب َعَمل الل ها ک ال تج ال ُتا
 «.َنْعامئ 

از قرآن، که در آنها ذکر حمه شه  است، خها را حمه نمايه و باه آيااتي   و به آياتي 

که در آنها ذکر تسبيح شه  است خها را تسبيح نمايه و به آياتي که در آنهاا ذکار تکبيار    

شه  است خها را تکبير نمايه و به آياتي که در آنها ذکر تهليل شه  است خها را تهليال  

و السالم زيااد االاات بفرساته و باه هار       الصال نمايه و بر محمه و آل محمه  ليهم

اسمي از اسماء اهلل که در قرآن ماجاد است خها را بخاانه و به آنچه از اسماء الهي کاه  

در ياد دارد خها را ذکر کنه و به اسماء الهي که در آخر سار  حشر ماجاد اسات خاها   

 را بخاانه و آنها  بارتنه از:

ْيب  َوا» ََ ا اْل
يالزا اَْلب الارا اهللا  اَل  نا اْلَعز 

نا املاَهْيم 
ةعا املاْؤم   ّ يما املَْل ک اْلقاّدوسا ال

ح  ْْحنا الر   الر 
لّشهاَد  

را  قا اْلبارئا املاَصو 
ا اْلال  َتکَب 

 «.املا

 و اين د ا را بخاانه:

الْدرَ ْسأَ أَ » ت الک َوقا و  َو َلک َوأْسَألاک ب قا ت الک َوب َجميالع  مالا لاک يا اهللا يا َرْْحنا ب کل  ْاْسم ها ز  ت ک َو  

الول ک َصاللوالا اهلل  َ َلْياله  َوآل اله  َوب اْسالم ک  ک کل ها َوب َحق  َرسا
ک َوب َجْمع ک َوب أْرکان  ْلما

أحاَ  ب ه    

ي َبها َوب اْسم  االْ َکََب  االَک ک اْلَعظ يم  ال ذي َمْن َد او ب ه  کاَن َحّقًا َ َلْيک أْن ال َتا  ک االْ َْ َظالم  ََب  َوب اْسم 

الَر يل  ََجيالَع ذا  ف  َْ َيها ما َسَأَل أْن َت
د  ا َوأْن تاْعط  ناالويب االْ َْ َظم  ال ذي َمْن َد او ب ه  کاَن َحّقًا َ َلْيک أْن ال َترا

  
ْلم ک يف   «.يف ََجيع   

و هر حاجت که داري بخاا  و از حا سبحانه و تعالي ولب کن که تافيا حج بيابي 

را اهللَ َريب  »و هفتاد مرتبه  «لاک اَْلن ةَ ْسأَ أَ » و هر سال. و هفتاد مرتبه بگا:در سال آينه  
ف  َْ أْسَت

 «.َوأتاوبا ا َلْيه  

 الَطي الب  َواْدَرْأ أَ » پس بخاان اين د ا را:
ْزق ک احَلالةل  ْن ر  ْع َ َل  م 

َن الن ار  َوأْوس  م  فاکن ج م  لل ها

ن    اْْل 
َقة  َّ َقة  اْلَعَرب  َواْلَعَجم  َوااْل   َ ن ج رَش  َف َّ  «.ْنَش  َورَش  َف

 آنکه نزديک غروب آفتاب بگايه:. 11
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َ  ااْلا » ْن َتَشت  َن الَفْقر  َوم  وذا ب ک م  ِّن  أ ا
م  ا  ْيالل  َوالن هالار  أْمّالألل ها ْن رَش  ما حَيْدا ا ب الل  ور  َوم  ج الما

و َوأْميس َخ  ريًا ب َعْفو  َتج  ّْ ج ما
ْلم  َرت ک َوأْميس ظا ف  َْ رَيً  ب َم َتج  ّْ ناويب ما َتجريًا ب أمان ک َوأْميس ذا ّْ ْويف ما

الئ َل َويالا  ک اْلبالاقج يالا َخالرْيَ َمالْن سا
َتجريًا ب َوْجه  ّْ َ اْلبايل  ما ج اْلفاِّن  و َوأْميس َوْجه  ريًا ب ع ز  َتج  ّْ ذايل  ما

ت ک َوأَ  ج ب َرْْحَ
ْلن  نج  اف  أجَوَد َمْن أْ طج َجل  ّْ ْف َ ن ج رَش  ََج يع  َخْلق کْلب   «.َيَتک َواْْص 

و بهان که اد يه وارد  در اين روز شريف بسيار است و هر قاهر کاه ميساار باشاه     

خاانهن د ا مناسب است و بسيار خاب اسات کاه در ايان روز د ااي حضارت سايه       

و د اي حضرت زين العابهين سالم اهلل  ليه را که در ااحيفه کاملاه اسات     7الشههاء

 خاانه  شاد و بعه از غروب آفتاب بگايه:

ْن قاب ل أَبدًا مالا أْبَقْيَتنالج َواْقل ْبن الَج الْ أَ » ْقن يه  م  ْن هذا املَْوق ف  َواْرزا َر اْلَعْهد  م  َعْلها آخ  م  ال ََتْ َيالْوَع لل ها

ح نْج  حًا ما
ْفل  ّجالاج  ما و َوحا

ْن َوْفد  با ب ه  اْلَيْوَع أَحٌد م 
ورًا يل  بأْفَضل  ما َينَْقل  فا َْ ومًا َم َّتجابًا يل  َمْرحا ًا ما

الَن  ْم م  النْها
ََ أَحالدًا م  و َ َلْيک َوأْ ط نج أْفَضَل ما أْ َطْيال ْن أکَرع  َوْفد  َبْيت ک احَلراع  َواْجَعْلن َج اْلَيْوَع م 

کة  وَ   َواْلََبَ
الْن أَ اَْلرْي  عا ا َلْياله  م  يام أْرج 

و يل  ف  َر   َوبار  ف  َْ ْضوان  َواملَ  والر 
ة  ْْحَ ْو ْو َقل يالل أَ ْو مالال أَ ْهالل أَ الر 

  
ْم يف  و َِلا  «.کثري َوبار 

َن الن ار  أَ » و بسيار بگايه: م  أْ ت ْقن ج م   «.لل ها

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 وقوف به مشعرالحرام فصل سوم:
 وقاف به مشعرالحرام

عاعع]222[ بعه از آنکه از وقاف به  رفات در مغرب شب دهم فراغت حاال شاه،    

 که محل معروفي است و حهود معيني دارد. مشعرالحرامبايه کاک کنه به 

 مشاعرالحرام آن است که شب دهم را تا ولااع اابح در    1احتياط واجب  عاعع]222[

                                                           

 احتياط اين است که شب عيد را در مزدلفه بيتوته کند. آية اهلل بهجت:. 1

احتياط اين است که شب عيد را در مزدلفه بيتوته کنهد، هرچنهد وجهوب     :آية اهلل خويي، آية اهلل تبريزى 

 بيتوته ثابت نشده است.

 شود، ، وارد مشعر ميشب دهمبيتوته شب دهم در مشعرالحرام، واجب نيست؛ لکن کسي که  آية اهلل زنجاني: 

 اهلل.الي  قربةاحتياط مؤکد مستحب بيتوته کند يعني تا طلوع فجر در آنجا بماند بنا بر 

زائر خانه خدا شب را در مشعر بمانهد تها زمها  وقهو       است پا از وقو  در عرفات واجب آية اهلل سبحاني:

اختياري بين التلوعين را درک کند و نبايد شب يا قسمتي از آ  را در بيرو  از مشهعر بهه سهر ببهرد و سهپا      

هم نماند ولي وقو  اختيهاري   گر عمداًبراي وقو  رکني به مشعر بيايد مگر در حال ضرورت ولي در هر صورت ا

 را درک کرد حج او صحيح است.

واجب است پا از حرکت از عرفات مقداري از شب عيد را تا صبح در مشعرالحرام بمانهد   آية اهلل سيستاني:

و پا از آ  تا طلوع آفتاب نيز بايد بماند گرچه کوچ کرد  به طر  وادي محسر قبل از طلوع آفتاب به انهدکي  

 يز است و جايز نيست از آ  تجاوز کند.جا

واجب است بيتوته در مشعر و احتياط آ  است که در مشعر ذکر خدا را  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 .ترک نکند هرچند مختصر و کم باشد
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2و نيت کنه اوا ت خها را در اين به سر بردِن شب. 1به سر ببرد
 

و  3کنه تا ولااع آفتااب   مشعرالحرامچان ابح ولاع کرد نيت وقاف به   عاعع]221[

چان اين وقاف  بادت خهاونه است بايه با نيت خاال  از رياا و خادنماايي وقااف     

4حج او در اارت ريا کردن با  مه و  لم، باول خااهه شه. کنه واّ 
 

عاعع]220[ اقاي جااز کاک کردن بلکه استحباب آن است کمي قبل از ولاع آفتاب،   

و اگار تجااوز کارد     5تجااوز نکناه  « محّسار »به نحاي که قبل از ولاع آفتااب از وادي  

رکت کنه که قبال از  گناهکار است ولي کفار  براو نيست و احتياط آن است که وقتي ح

 ولاع آفتاب وارد وادي محّسر نشاد.

عاعع]220[  واري که در به) 6واجب است از ولاع ابح تا کمي قبل از ولاع آفتاب  

                                                           

 و مقداري ذکر خدا بگويد. آية اهلل مکارم:. 1

 معتبر در عبادات قصد تذلّل و کرن  در پيشگاه حق است. آية اهلل سيستاني:. 5

 مراجعه شود. 335مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني:. 3

 .التلوعين وقو  اختياري مشعر مقداري از شب است و وقو  بين آية اهلل سيستاني: 

 و  شهود  نمهي  بهين التلهوعين بهه تنههايي موجهب بتهال  حهج        ترک عمدي وقو  در مشعر ما آية اهلل مکارم:. 4

ولي گناه کرده و يک گوسفند بايهد   هرگاه شب را به تنهايي در آنجا بماند، براي صحيح بود  حج او کافي است؛

 کفاره بدهد.

اشهر و احوط وجوب ماند  است تا طلوع آفتاب، پا اگر عمداً پهي  از طلهوع آفتهاب بيهرو       آية اهلل بهجت: .2

 .اند ار است و بعضي يک گوسفند کفاره واجب دانستهرود و از وادي محسّر تجاوز کند گناه ک

ماند  تا طلوع آفتاب واجب است و در صورت کوچ قبل از طلوع آفتاب گناه  آية اهلل تبريزي،آية اهلل خويي: 

 .کرده و کفاره ندارد

 ماند  در مشعر از سپيده دم تا طلوع آفتاب واجب است. اي: خامنه آية اهلل

 حاجي، شب عيد وارد مشعرالحرام شود، قبل از طلوع خورشيد، نبايد از آنجا کوچ کند.اگر  آية اهلل زنجاني: 

وقو  بين التلوعين يک وقو  استيعابي است يعني براي کسي که عذر نهدارد بايهد تمهام     آية اهلل سبحاني:

 وقت بين التلوعين را در مشعر باشد و قبل از طلوع آفتاب از وادي محسَّر عبور نکند.

ماند  تا طلوع آفتاب در سرزمين مشعر واجب است و اگر قبل از آ  عمداً کهوچ کنهد حهج او      مکارم:آية اهلل

 باطل نيست ولي گناه کرده و يک گوسفند بايد کفاره بدهد.

   احتياط ماند  تا طلوع آفتاب روز عيد واجب است.بنا بر  آية اهلل بهجت:. 6
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( در مشعر بماننه، لکن تمام آن رکن نيست بلکه رکن وقاف کماي  پيش گفته شهمسئله 

وقااف   قاهر ياک دقيقاه باشاه، پاس اگار کساي       ه اگرچاه با   1از بين البلاا ين اسات  

 حج او باول خااهه شه. 2آيه البلا ين را يکسر  ترک کنه به تفصيلي که مي بين

عاعع]220[ ، قهري کاه شاب در مشاعر تاقاف     3 ذري دارنه که کساني جايز است براي   

                                                                                                                                        

  ،وقو  در مزدلفه واجب است از طلوع فجر تا طلوع آفتاب  مکارم:خويي، اي،  خامنهآيات عظام تبريزي

 روز عيد قربا .

 مقدار واجب وقو  اختياري مشهعر، مسهمّاي وقهو  بهين التلهوعين اسهت و مقهدار رکهن،          آية اهلل زنجاني: 

وقو  مسماي وقو  بين غروب )=زوال حمره مشرقيه  روز نهم تا طلوع خورشيد روز عيد است، پا کسي کهه  

 شهود و اگهر مقهداري از شهب عيهد را در مشهعر،        بدو  عذر، تمام اين مقهدار را تهرک کنهد حجه  باطهل مهي      

رک نکنهد حجه    وقو  نموده رکن وقو  را درک کرده پا چنانچه هيچ مقدار از وقهو  بهين التلهوعين را د   

اسهت و   «گفتن ذکهر خداونهد متعهال   ». دومين واجب مشعر، باشد ه  عمد و علم روي از هرچند شود ه  باطل نمي

ذکر قلبي، کافي نيست، بلکه بايد آ  را به زبا  آورد و الزم نيست که ذکر را به عنوا  ذکر مشعرالحرام بگويهد و  

 به هر صورت )نماز، دعا، تهليل، تسبيح و...  خداوند را به زبا  يهاد کنهد کهافي اسهت و در ههر حهال تهرک آ         

 کند. وقو  را باطل نمي

از طلوع از مشعر بيرو  رود ولي اگهر چنهين کهرد معصهيت کهرده لکهن حهج او         نبايد قبل آية اهلل سبحاني:

 صحيح است و کفاره هم ندارد.

 از لهه الجم  و رکن، وقو  في کمي قبل از طلوع آفتاببلکه واجب قسمتي از شب است تا  آية اهلل سيستاني: 

د کوچ کند حج  صحيح اسهت  ک کند و قبل از طلوع فجر با علم و عمدر را شب از مقداري اگر پا است، آ 

 و بمانهد  التلهوعين   ولي گوسفندي را بايد کفاره بدهد و اگر جاهل باشد کفاره ندارد و اگر فقهط بخشهي از بهين   

 کوچ کند ه هرچند عمداً ه باز هم حج  صحيح است و کفاره ندارد گرچه گناه کرده است.

 بگويند در آنجا توقّف کرده است. به مقداري که عرفاً آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي. 1

 خواهد آمد. 334در ذيل مسئله  آيات عظام. نظر 5

احتيهاط متقهدّم   بنها بهر    کسي که شب را در مشعر به روز آورده، به قصد وقو  با قصد قربهت،  آية اهلل بهجت: .3

  و دشوار باشد بر او ماند  بعد از طلوع فجر، جايز است که قبل از طلوع فجر از آنجا بيرو  رود بهه سهوي   343)

 .کار ضروري دارند که کساني ها و مردهاي پير و بيمارا  و  منا؛ مثل ز 

ز ازدحام يا بيماري دارنهد، و  زنا ، ناتوانا ، کودکا  و سالمنداني که عذري همچو  ترس ا اي: آية اهلل خامنه 

توانند در شب عيد قربا  و پها   کنند، مانند پرستار و خدمتکار، مي آنا  را مراقبت و همراهي مي که کساني نيز 

   از اندکي وقو  در مشعر، به منا کوچ کنند.
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هاا و بيمااران و پيرماردان و اشاخاص ضاعيف و       ها و بچاه  ؛ مثل زنمنا کردنه کاک کننه به

و احتيااط واجاب آن    1نمايي آنها  زم است همارا  باشانه  اشخااي که براي پرستاري يا راه

بناابراين باراي ايان اشاخاص وقااف باين        2است که پيش از نصف شاب حرکات نکنناه،   
                                                                                                                                        

 :به منا کهوچ کننهد    توانند مقداري از شب عيد را در مشعر، وقو  کرده اند که مي چند دسته آية اهلل زنجاني

کودکا ، هرچند وقو  بين التلوعين براي آنها مشهقت نداشهته    و بانوا . 5 و 1 :مانند ه شب نيمه از قبل ولو ه

که وقو  بين التلوعين برايشها  مشهقت )هرچنهد شهديد      صورتي در ه کهنساال  مانند . افراد ناتوا  ه  3باشد؛ 

ترسند اگهر   مي که کساني . 2وقو  بين التلوعين برايشا  موجب حرج است؛  که کساني . 4نباشد  داشته باشد؛ 

بين التلوعين وقو  کنند مواجه با مشکلي شوند که دفع آ  واجب است مهثالً بها ضهرري اساسهي يها ختهري       

آيد که نتوانهد   مي پي  ه کاروا  مراجعت مانند . کسي که اگر وقو  کند براي  مشکلي ه 6شوند؛  رو روبهجدي 

. مهأمورا   3ههاي پيشهين را همراههي کننهد؛      الزم اسهت گهروه   کهه  کساني . 4آورد؛  به جا عمال مکه را شخصاًا

 تدارکات که بايد براي تأمين احتياجات حجاج، زودتر به منا بروند.

عهذر   که کساني الزم است همراها  معذورين و  فاضل: بهجت، زنجاني، صافي، گلپايگاني، آيات عظام. 1

   شد. در صورت امکا  براي درک وقو  اختياري به مشعر برگردند.آنها برطر

ناچارند همراه معذورين باشند، اگر بتوانند ولو يک لحظه قبل از  که کساني  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

گردنهد  طلوع آفتاب به مشعر برگردند بايد برگردند و در فرض عجز، اگر بتوانند قبل از ظهر روز عيهد بهه آنجها بر   

 بايد برگردند.

حج آنهها   که کساني برگردند اما  بايدچنانچه معذورين مستقر شوند و نيازي به اينها ندارند  آية اهلل سبحاني:

 نيابي است چنانچه با معذورين به منا رفتند براي درک وقو  اختياري به مشعر برگردند.

 ايد برگردند.اگر معذورين نيازي به اينها ندارند، ب :آية اهلل سيستاني

 احتياط بايد برگردند.بنا بر  در صورت امکا ، آية اهلل مکارم:

همين که مقداري از شهب را در مشهعر ماندنهد،     تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني، فاضل: آيات عظام. 5

 توانند تا قبل از طلوع فجر از آنجا بروند. مي

 .از اندکي وقو  در مشعر به منا کوچ کنندتوانند در شب عيد قربا  و پا  مي اي: آية اهلل خامنه

 اين احتياط مستحب است. آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني

واجب است معذورين و زنها  و کودکها  و... کهه وقهو  اضهتراري ليلهي مشهعر را انجهام          آية اهلل سبحاني:

که شب از نيمهه گذشهت    گاه  آهمراه آنا  هستند اگر قبل از نيمه شب وارد مشعر شوند  که کساني هند و د يم

از حد مشعر خارج شوند و جمره عقبه را نيز بعد از نيمه شب رمي کنند لکن چنانچه پليا يا مهأمورين دولتهي   

عربستا  مانع از توقف ماشين معذورين در مشعر شدند و زودتهر از نيمهه شهب از مشهعر گذشهتند ايهن وقهو         

 د پا از نيمه شب باشد و زودتر رمي نکنند. لکن رمي جمره عقبه بايکند واضتراري کفايت مي
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 البلا ين  زم نيست و احتياط مستحب آن است که اگر تاقف مشکل نباشه تخلف نکننه.

عاعع]222[ کسي که شب يا بعض آن را در مشعر باد  است اگر قبل از ولاع اابح    

 مهًا و بهون  ذر از مشعر بيرون رود و تا ولاع آفتاب برنگردد، در اارتي که وقااف  

مشهار حج او احيح اسات، و باياه ياک گاسافنه     بنا بر   رفه از او فات نشه  است،

ه از اتمام حج  زم است در سال ؛ يعني بع1خالف آن است بر کفار  بههه، لکن احتياط

 ديگر حجش را ا اد  کنه و اين احتياط ترک نشاد.

عاعع]222[ کسي که درک نکنه وقاف بين البلا ين را يا وقاف شب را، در اارتي   

که ااحب  ذر باشه، اگر مقهاري از ولاع آفتاب تا ظهر در مشعر تاقف کناه اگرچاه   

                                                                                                                                        

 :جايز است به توقّف قسمتي از شب عيد در آنجا و حرکت کرد  قبهل از طلهوع فجهر بهه      آية اهلل سيستاني

 .طر  منا اکتفا کنند

اگر بدو  عذر بيرو  رود پي  از طلوع فجر، به شرطي که عالوه بر بيتوته مشعر، وقو  عرفهه از او   آية اهلل بهجت:. 1

 .لکن بر او يک گوسفند کفاره الزم است و اين قول مشهور و قوي استصحيح است وفوت نشده باشد، حج او 

د، بلي اگر جاهل به حکم شو حج  باطل است و تبديل به عمره مفرده مي آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

بايسهت   بوده و پا از علم ممکن نباشد ولو تا قبل از ظهر روز عيد به مشعر برگردد حج  صحيح اسهت و مهي  

 يک گوسفند قرباني کند.

 اگر از روي اختيار به اندازه مصداق وقو  نيز توقف نکند حج  باطل است. اي: آية اهلل خامنه 

، ولي چنانچه قبل از نيمه شب، کوچ کند، بايد يک شهتر قربهاني کنهد و    حج او صحيح است آية اهلل زنجاني:

اگر بين آ  و طلوع فجر برود يک گوسفند کفاره دارد و چنانچه بعد از طلوع فجر کوچ کند يها جاههل يها ناسهي     

 باشد و يا قبل از طلوع آفتاب برگردد کفاره ندارد.

اين حج را مبرء ذمهه ندانهد و اعمهال حهج را بهه       ياطاًًنگويم اقوي بتال  حج است احت اگر آية اهلل سبحاني:

 پايا  برده و يک گوسفند کفاره بدهد و به احتياط واجب سال بعد حج را اعاده کند.

باشد و بايد در صورتي که با آگاهي از حکم شرعي اين کهار   اظهر حج  صحيح ميبنا بر  آية اهلل سيستاني: 

 را کرده باشد يک گوسفند کفاره بدهد.

 اين احتياط الزم نيست. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 اقوي.بنا بر  آية اهلل فاضل: 

بين التلوعين را عمهداً تهرک کهرده، حهج او صهحيح اسهت        کسي که شب را در مشعر مانده و آية اهلل مکارم:

  هرچند گناه کرده و يک گوسفند کفاره دارد.
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1کم باشه حج او احيح است.
 

 آنچه گذشت معلام شه که براي وقاف به مشعر سه وقت است: از  عاع]222[

  ذري دارنه. که کساني شب  يه براي  اولعا

2بين ولاع ابح و ولاع آفتاب. دو عا
 

عاع قسام  کاه   چناان ؛  از ولاع آفتاب تا ظهر روز دهم، که اضبراري مشعر است بي 

3اول نيز اضبراري است.
 

چان معلام شه که وقاف به  رفات و مشعر اختياري و اضبراري دارناه    عاعع]222[

و از براي وقاف به مشعر دو قسم اضبراري است، پس به مالحاه ادراک هر دو ماقف 

يا يکي از آنها در وقت اختياري يا اضبراري، مفردًا و مرکبًا، و به مالحاه ترک  ماهي  

اينجا آنچه مارد ابتال ممکان اسات بشااد،     يا جهلي يا نسياني، اقسام زيادي دارد که در

4شاد: ذکر مي
 

                                                           

 مشروط بر اينکه وقو  اختياري عرفه يا اضتراري آ  در صورت عذر را درک کرده باشد. آية اهلل زنجاني:. 1

حج او صحيح نيسهت مگهر اينکهه وقهو       سيستاني، صافي، گلپايگاني، مکارم: ،سبحاني آيات عظام

   اختياري يا الاقل اضتراري عرفات را نيز درک کرده باشد که حج او صحيح است.

 در عرفات را درک کرده باشد.اگر وقو   آية اهلل فاضل:

 قسمتي از شب تا طلوع آفتاب. آية اهلل سيستاني:. 5

 براي افراد عادي؛ يعني افرادي که عذري براي ترک وقوفين ندارند. آية اهلل فاضل: 

 و گذشت که قسم اول اختياري است. آية اهلل سيستاني:. 3

 :ايد به دستوري که در ذيل اين مسئله آمده عمهل شهود  شود و ب حج در موارد ذيل، فاسد مي آية اهلل زنجاني:. 4

. ترک هر دو وقهو  ليلهي و اختيهاري    3. ترک وقو  اختياري عرفه، بدو  عذر؛ 5. ترک هر دو وقو ، متلقاً؛ 1

. فقط اختياري يها اضهتراري عرفهه    6و  2. فقط اضتراري نهاري مشعر را درک کند، متلقاً؛ 4مشعر، بدو  عذر؛ 

قاً. البته دو مورد اخير در يک صورت حجشا  صحيح است و آ  اينکه شهبانه از مشهعر عبهور    را درک کند، متل

انهد و وقتهي متوجهه     اند قصد وقو  نکهرده  دانسته کرده و در آنجا ذکر خداوند گفته باشند و چو  مسئله را نمي

کند و از اينجها   سد نميرسند. در غير اين چند صورت، ترک وقو ، حج را فا اند که به وقو  نهاري هم نمي شده

 شود. گانه روشن مي حکم تمام صور دوازده

 هايي با متن وجود دارد. در بيا  صور هشتگانه وقوفين، تفاوت آية اهلل سيستاني:
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عاعع ز ؛ يعناي از ظهار رو  آنکه مکلف درک هر دو ماقف کناه در وقات اختيااري   اول

 رفه،  رفات را و بين البلا ين ابح دهم، مشعر را درک کنه. پس اشکالي در ااحت  

 حج او نيست.

عاع از دو ماقف را درک نکنه، نه اختياري آنهاا را و ناه اضابراري     يک هيچآنکه  دو 

کاه   1را، پس اشکالي نيست در ببالن حج او و بايه به همان احارام حاج  مار  مفارد     

آورد  به جاا   بارت است از وااف و نماز آن و سعي و تقصير و وااف نساء و نماز آن،

و باياه ساال    2احتياوًا ذباح کناه  همرا  داشته باشه  و از احرام محّل شاد و اگر گاسفنه

، در اارتي کاه درک نکاردن   3، اگر شرايط استبا ت را دارا باشهآورد به جا ديگر حج

 ماقف به واسبه  ذر باشه.

                                                           

با نيت عدول به عمره مفرده علي األحوط، و وجوب ذبح گوسفند که همراه داشته باشد محتاج  آية اهلل بهجت:. 1

فق احتياط و مروي در خبر داود رقي و صحيح ضُريا به نقل فقيه است و در سال آينهده  به تأمّل است، بلي موا

 کند اگر شرايط مقرّره وجوب حج درباره او متحقق بشود. حج مي

آورد و در صورتي که شهرايط   به جا بايد عدول به عمره مفرده بکند و اعمال عمره مفرده را آية اهلل سبحاني: 

د و از آنجا که در اين موارد عدول خود بهه  ر او مستقر شده باشد سال ديگر به حج برواستتاعت را داشته، حج ب

 گيرد به احتياط واجب براي عدول به عمره مفرده نيز نيت کند. خود صورت نمي

 و بهتر است قصد عدول به عمره مفرده بنمايد. آية اهلل فاضل: 

 اند. متعرض اين فرع نشده آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

 گوسفند را قرباني کند. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

واجب است در صورتي که استتاعت  تا سال بعد باقي بماند و يا حج از  :آية اهلل سيستاني ،آية اهلل خويي .3

 اش مستقر شده باشد، سال بعد به حج برود. ذمههاي پي  بر  سال

االسالم، نهذر يها    حجة. حج او حج واجب باشد، 1 :شود حج سال بعد در دو صورت واجب مي زنجاني:آية اهلل  

نکرده باشد. و در وجوب حج سال بعهد بهه    تحلل. حج او مستحب باشد و هنگام احرام، با خداوند، شرط 5غيره؛ 

 جهت ترک وقو ، فرقي بين صورت عذر و عدم عذر نيست.

ترک عمدي يا جهل از روي تقصير حج خود را به عمره مفرده عدول و در مشعر در صورت  آية اهلل سبحاني:

کند ولي در صورت ترک غير عمدي و يا از روي جههل قصهوري و يها نسهيا       و غير مشعر در سال بعد اعاده مي

کنهد و در غيهر مسهتقر در صهورت بقهاء       حج تبديل به عمره مفرده )عدول  و در مستقر در سال بعد اعهاده مهي  

 تتاعت حج را اعاده نمايد.اس
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عاعع]222[ اگر درک نکردن دو ماقف که ذکر شه، از روي تقصير بااد  حاج بار او      

1برود.شاد و بايه سال ديگر چه شرايط باشه يا نباشه به حج  مستقر مي
 

عاعع]222[ آن است که اين شخ  که حاج او باوال شاه و باياه      2احتياط مستحب  

 د  بکنه.آورد نيت  هول به  مر  مفر به جا  مر 

آنکه درک کنه اختياري  رفه را با اضبراري مشعر در روز؛ يعناي اضابراري    بي عاع

 3وال اسات  نهاري مشعر را، پس اگر اختياري مشعر را  مهًا ترک کرد  باشه حاج او با 

 احيح است. واّ 

عاع آنکه درک کرد  باشاه اختيااري مشاعر را باا اضابراري  رفاه، پاس اگار          چهتر 

 احيح است. واّ اختياري  رفه را  مهًا ترک کرد ، حج او باول است 

آنکه درک کرد  باشه اختياري  رفه را با اضبراري شب مشعر؛ يعني قبال از   پهجمعاع

ر را با  ذر ترک کرد  است، چنانچه گفته شاه، حاج   ولاع ابح، پس اگر اختياري مشع

4احتياط واجب.بنا بر  باول است واّ او احيح است 
 

عاع آنکه درک کرد  باشه اضبراري ليلي مشعر و اضبراري  رفاه را، پاس اگار     ششم

باشه و اختياري  رفه را  مهًا ترک نکرد  باشاه ظااهرًا حاج او ااحيح      5ااحب  ذر

 است و غير ااحب  ذر اگر اختياري يکي را  مهًا ترک کرد  باشه حجش باول اسات 

، و اگار باه غيار    6احتياط در ديگري که اختياري مشعر باشهبنا بر  در يکي و اقايبنا بر 
                                                           

 مسئله قبل مراجعه شود. ذيلبه  آية اهلل سبحاني:، آية اهلل زنجاني. 1

 احتياط واجب.بنا بر  مکارم: ،آيات عظام بهجت، سبحاني. 5

چو  اختياري مشعر بخشي از شب است تا طلوع آفتاب، اگر بين التلهوعين را عمهداً ههم     آية اهلل سيستاني:. 3

 واجب است. کفارهترک کند حج  صحيح است ولي در صورت علم يک گوسفند 

 گذشت. 334در اين فرض در مسئله  آيات عظام. نظر 4

معهذور اسهت؛ ماننهد زنها  و      منظور از صاحب عذر کسي است که از ماند  شب در مشعر آية اهلل سيستاني:. 2

 بيمارا  و همراها  آنها.

لکن اگر ترک اختياري مشعر به اين صورت باشد که شب وقو  در مزدلفهه   آية اهلل خويي: ،آية اهلل تبريزى. 6

کرده و از روي جهل به مسئله قبل از فجر از آنجا کوچ کرد و تا ظهر روز عيد هم نتوانسهت بهه مشهعر برگهردد     

   .ست و بايد يک گوسفند کفاره دهدحج او صحيح ا
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  مه باشه احتياط واجب در ببالن است.

عاع آنکه درک کرد  باشه اضبراري  رفه و اضبراري يامي مشعر را، پاس اگار    هفيم

ااحت بعياه نيسات،     واّ ترک يکي از دو اختياري را  مهًا کرد  باشاه حاج او باوال    

 با حاال بادن شرايط وجاب. 1ا اد  است در سال بعه، گرچه احتياط

عاع اارت اتمام و آنکه درک کنه اختياري  رفه را فقط، احتياط واجب در اين  هشيم

 حج او باول است. واّ اگر اختياري مشعر را  مهًا ترک نکرد  باشه  2ا اد  است

                                                                                                                                        

 :کسي که وقو  به عرفات را درک کرده است، لکن شب يا قسمتي از آ  را در مشعرالحرام  آية اهلل سبحاني

وقو  کرد ولي قبل از طلوع فجر عمدا و بدو  عذر از مشعر بيرو  رفت و تا طلوع آفتاب ولو بهه  قهدر مسهماي    

 کند. وقو  رکني برنگشت بايد يک کفاره )گوسفند  بدهد و به احتياط واجب سال بعد حج را اعاده

اختياري مشعر از شب اسهت تها طلهوع آفتهاب و حهج او در ايهن صهورت صهحيح اسهت،           آية اهلل سيستاني:

حج  باطل اسهت و اگهر از روي فراموشهي يها جههل       ،جاهل مقصر باشددر ترک آ  اگر و  که گذشت همچنا 

   قصوري يا هر عذر ديگر، اختياري را ترک کند و اضتراري را انجام دهد حج  صحيح است.

لکهن  را ترک کرده باشد حجه  باطهل اسهت و   اگر عمداً اختياري عرفه  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

نسبت به ترک اختياري مشعر، اگر بدو  عذر پي  از اذا  صبح از مشعر بيرو  برود حجه  صهحيح اسهت بهه     

ه باشهد ولکهن بهر آ  يهک     شرط آنکه وقو  به عرفات را انجام داده باشد و شب در مشعر به قصهد وقهو  مانهد   

 گوسفند کفاره واجب است.

 اقهوي حهج   بنها بهر    اگر اختياري عرفه باشد حهج باطهل اسهت و اگهر اختيهاري مشهعر باشهد،        آية اهلل فاضل:

 باطل است.

و  اگر اختياري مشعر را عمداً ترک کرده باشد حج او صحيح است و يهک گوسهفند کفهاره دارد    آية اهلل مکارم: 

 احتياط واجب باطل است.بنا بر  وقو  عرفه را ترک کرده باشد، حج اواگر از روي جهل 

 اند.  متعرض اين احتياط نشده آية اهلل سبحاني: .1

آنکه فقط وقو  اختياري عرفات را درک نمايد که اظهر در اين صورت صحت حج اسهت مگهر    آية اهلل بهجت:. 5

 آنکه اختياري مشعر را عمداً ترک کرده باشد.

اظهر در اين صورت اين است که حج او باطل و بهه عمهره مفهرده منقلهب      آية اهلل خويي:، تبريزى آية اهلل 

مگر ترک اختياري مشعر به اين صورت باشد که شب وقو  در مزدلفه کرده و از روي جهل بهه مسهئله    شود مي

قبل از فجر از آنجا کوچ کرد و تا ظهر عيد هم نتوانست به مشعر برگردد که در اين صورت حج او صحيح و بايهد  

   .يک گوسفند کفاره دهد
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1آنکه درک کنه اضبراري  رفه را فقط، در اين اارت حج او باول است. نهمعا
 

عاع آنکه درک کنه اختياري مشعر را، در اين اارت حج او ااحيح اسات اگار     دهم

 حج او باول است. واّ  وقاف  رفه را  مهًا ترک نکرد  باشه

 آنکه درک کناه اضابراري روز مشاعر را فقاط، در ايان ااارت حاج او         يتزدهمعاع

2باول است.
 

عاع آنکه درک کنه اضبراري ليلي مشعر را فقط، در اين اارت اگر وقااف   دوازدهم

                                                                                                                                        

 :ترک کرده حهج او باطهل و احهرام     يا به خاطر جهل تقصيري و اگر اختياري مشعر را عمداً آية اهلل سبحاني

شود و حج را در مستقر و غير مستقر سال بعد بياورد ولي اگر همهين شهخص هنگهام    ه ميدتبديل به عمره مفر

و ترک اختياري مشعر غير عمدي و يها از روي جههل قصهوري و يها     عبور از مشعر به منا ذکر خدا را گفته است 

 گرنه باطل است حتي اگر ترک وقو  مشعر غير عمد باشد. و صحيح است وحج انسيا  باشد، 

ک صورت و آ  اينکه هنگهام  ي جز شود، به حج او باطل است و به عمره مفرده منقلب مي آية اهلل سيستاني:

عبور از عرفات به منا در مشعر در وقت اختياري )از شب تا طلوع آفتاب  گذشته باشد و ذکهر خهدا گفتهه باشهد     

 در اين صورت حج  صحيح است هرچند قصد وقو  نکرده باشد از روي جهل به مسئله. که

آورد و  بهه جها   ه از عمره و حجالذم  في شود به اينکه اعمال را به قصد مااحتياط در آ  ترک ن آية اهلل صافي: 

 د. آور به جا که حج بر او مستقر بوده يا استتاعت  باقي باشد حج در سال بعد نيز در صورتي

 اقوي و اشهر صحيح بود  حج است.  آية اهلل گلپايگاني: 

 حج او صحيح است و احتياج به اعاده ندارد. آية اهلل مکارم: 

 آورد تا از احرام خارج شود. به جا و بايد عمره مفرده آيات عظام سبحاني، سيستاني، مکارم:. 1

 است.مورد تأمّل است هر دو اضتراري مشعر که اين صورت و صورت بعدي  آية اهلل بهجت:. 5

آنکه فقط وقو  اضتراري مزدلفه را درک کند، که در اين صورت بعيد  آيات عظام تبريزي، خويي، صافي: 

نيست حج  صحيح باشد. ولي احتياط اين است باقي اعمال را به قصد فراز ذمه از آنچه به او تعلق گرفته چهه  

 آورد و در سال بعد حج را اعاده نمايد. به جا ه مفرده و چه حجعمر

در صورت ترک عمدي و يا از روي جهل تقصهيري حهج باطهل و بهه عمهره مفهرده عهدول         آية اهلل سبحاني: 

عمهدي و يها از روي جههل     کند لکن اگر ترک غيهر  کند و حج را در مشعر و غير مشعر در سال بعد اعاده مي مي

  باشد به احتياط واجب حج او باطل و آ  را بدل به عمره مفرده کرده و در مشهعر و در سهال   قصوري و يا نسيا

 کند.  بعد و در غير مستقر در صورت بقاء استتاعت حج را اعاده مي

 شود. حج او باطل است و بدل به عمره مفرده مي آية اهلل سيستاني: 

 ه باشد، ظاهراً حج او صحيح است.اگر اختياري عرفه را عمداً ترک نکرد آية اهلل فاضل: 
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 1 رفات را  مهًا ترک نکرد  باشه و از ااحبان  ذر باشه، ظاهرًا حج او ااحيح اسات  

 است. باول واّ 

 استفتائات وقاف به مشعرالحرام الستفتائات وقوف به مشعرالحرام

کاه آنجاا   َعر بادناه، از افارادي    ازم َمشا  حجه ذيدر شب دهم اي   ه  اعسع]221[

؟ جااب دادنه اينجا است، اومينان پيها کردناه کاه   بادنه سؤال نمادنه مشعر کجا است

گذشاته   وقت اضبراري مشعر هممشعر است، نيت بيتاته و قصه وقاف کردنه، بعه که 

 چيست؟ باد، معلام شه مشعر نباد ، آيا نسبت به باقي ا مال حج و سال آينه  وظيفه

ـ  احتياوًا اين حج را اتمام کننه و بعه از آن، ا مال  مر  مفرد  انجاام دهناه و در   عج 

2اارت استقرار حج يا بقاي استبا ت، سال بعه حج را ا اد  کننه.
 

عاعع]220[ گايه درک وقاف اختياري مشعر باراي او   که مي مهيرگرو به گفته اگر  س

تاانه آن را درک نمايه، ا تماد کنه و وقاف اختياري را ترک نماياه   مشکل است و نمي

 نهارد؟ آيا اشکالي

                                                           

 حج او صحيح است. آية اهلل سبحاني:. 1

 بلکه هرچند از صاحبا  عذر نباشد. آية اهلل سيستاني: 

در اين صورت اگرچه صحت حج  بعيد نيست ولي احتياط ترک نشود بهه انجهام اعمهال بهه      آية اهلل صافي: 

ر سال آينده در صورت استقرار حج بر او و بقاء اسهتتاعت  آورد  حج د به جا قصد ما في الذمّه از عمره و حج و

 و در اين جهت فرقي بين اضتراري ليلي و نهاري مشعر نيست.

بنها بهر    در اين صورت اگر وقو  به عرفات را عمداً ترک کرده باشهد، حهج او باطهل اسهت واالّ     آية اهلل فاضل: 

 .نباشد األعذار احتياط حج باطل است، اگرچه از ذوي

 در اين صورت بعيد نيست حج  صحيح باشد، اگرچه احوط اعاده است.  اهلل گلپايگاني: آية 

 خالي از اشکال نيست. آية اهلل مکارم: 

 گذشت. 334در فرض هشتم، صور وقوفين، در مسئله  آيات عظام . نظر5

 مراجعه شود. 334مسئله  ذيلبه صورت پنجم و ششم  آية اهلل زنجاني:

آورنهد و سهال    به جا حج و عمره از الذمه في تياط اين است که بقيه اعمال را به قصد مااح آية اهلل سبحاني:

 بعد حج را اعاده کنند.
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1کنه. اگر براي خاد شخ   ذر حاال شه ، کفايت ميعج ـ
 

عاعع]220[ رونه ولي خاد را قبل  ميا من از ولاع فجر، به ها، قبل که با زناي  خهمه س

کننه، آيا نيابت آنان  رساننه و وقاف رکني مشعر را درک مي از ولاع آفتاب به مشعر مي

 احيح است يا نه؟

ـ  کاه نيابات آنهاا ااحيح اسات در فارض مرقاام         2انه اگر از ذوي األ ذار نباد عج 

3انه. حجشان نيابتًا احيح است. هرچنه مرتکب حرام شه 
 

عاعع]220[ ، پاس از  4دانسته وقاف اختياري مشعر، بين ولا ين است کسي که نمي س

 ؟آن وقاف اضبراري را درک کرد ، وظيفه او چيست

ـ  اگر جهل او قصاري و  ذري باشه، نه تقصيري و ترک وقاف اختياري از روي عج 

5 ذر شه  باشه، مانع نهارد.
 

را درک کارد  و   لاي مشاعر  ات و مقهاري از وقاِف َليشخصي وقاف  رف سعاعع]222[

، براي بردن اثاث و کاار ديگاري، و قصاه داشاته     منا  مهًا قبل از ولاع فجر رفته است به

 اي چيست؟ خاابش برد ، وظيفه چنين حاجيمنا  است که مجهدًا به مشعر برگردد ولي در

ـ  با فرض اينکه ترک اختياري مشعر  مهي نبااد ، در فارض مرقاام، اضابراري     عج 

ر شب نيت وقاف نهاشته، بايه اضابراري روز را درک کناه، ولاي    ولي اگ 6کافي است،
                                                           

 نيست. اگر مقداري از شب مانده باشد، حج  صحيح است و چيزي بر او آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني. 1

 و عذر طاري است. آية اهلل بهجت:. 5

 مراجعه شود.. به شرط هفتم نايب 3

 نيابت آنها به هر حال صحيح است. آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني

 اند. ها به منا بروند گناهي نکرده اگر الزم بوده است با ز  آية اهلل مکارم:

 اشکال است.  محلبا فرض ترک عمدي، نيابت  آية اهلل نوري:

 طلوع آفتاب. وقو  اختياري مشعر از شب است تا آية اهلل سيستاني:. 4

 مراجعه شود. 334. به ذيل مسئله 2

 چو  عذر طاري است نيابت صحيح است. آية اهلل بهجت:. 6

احتياط، وقو  اضتراري روز را درک کند و در فرض مذکور که عذر طاري اسهت حهج   بنا بر  آية اهلل تبريزى:

  است.عنه  منوب  او مجزي از
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 اگرنايب است کافي نيست.

 1مشعرالحراممستحبات وقوف به 
 مستحبات وقاف به مشعرالحرام

 مشاعرالحرام بهان که مستحب است با تن و دلي آرام از  رفات به سااي    عاعع]222[

 به تّل سرخ رسيه بگايه: متاجه شه  و استغفار نمايه و همين که از ورف دست راست

م  اْرَحمْ » الل ها
کج 2 ينج َوَتَقب ْل َمناس 

ْم يل  د  ْد ا يف َ َمل َوَسل  ج َوز 
ف   «.َتَوق 

ي نمايه و کسي را آزار نههه و مساتحب اسات نمااز شاام و     رو ميانهو در را  رفتن 

دو نماز به يک  خفتن را تا مزدلفه به تأخير انهازد اگرچه ثل  شب نيز بگذرد و ميان هر

آورد و در ااارتي   به جاا  جمع کنه و ناافل مغرب را بعه از نماز  شا اذان و دو اقامه

که از رسيهن به مزدلفه پيش از نصف شب مانعي رسيه، بايه نماز مغارب و  شاا را باه    

و مستحب است که در وسط وادي، از ورف راسات  تأخير نينهازد و در ميان را  بخاانه 

قاهم   مشاعرالحرام ه و اگر حاجي اارور  باشاه مساتحب اسات کاه در      را  نزول نماي

و مستحب است که آن شب را به هار مقاهار کاه ميساار باشاه باه  باادت و         3بگذارد

                                                                                                                                        

 :گذشت. بايد وقو  اضتراري روز را در فرض تمکن درک کند و حکم نايب معذور به عذر طاري قبالً آية اهلل خويي 

 حج  صحيح است و نيابت  مجزي است. آية اهلل سيستاني: ،آية اهلل زنجاني

عنه  منوب  باشد از چنانچه در شب نيت بيتوته و يا وقو  داشته، کافي است و اگر نايب مي :آية اهلل سبحاني

کند ولي اگر شب بدو  نيت بيتوته و يا وقو  اضتراري از مشعر گذشته و بهه منها رفتهه اسهت بايهد       يت ميکفا

 کند. کفايت ميعنه  منوب  اضتراري نهاري را درک کند در اين صورت حج او صحيح و اگر نايب است از

 و براي نيابت هم کافي است. آية اهلل فاضل: 

 به جا آورد احتياط آ  است که به جا تواند اضتراري روز مشعر را اگر مي حج او صحيح است و آية اهلل مکارم:

 است.صحيح  نيز نيابت آورد و اگر نايب است 

 گذشت. 334مسئله  ذيلدر  آيات عظامنظر 

 بياورند. رجا به جارا به قصد  مستحباتاين  آية اهلل مکارم:. 1

 اللهمّ ارحم موقفي و زد في عملي. آية اهلل نوري:، آية اهلل بهجت. 5

 مشعرالحرام در اين روايات نام کوهي است که در سرزمين مزدلفه بوده است. آية اهلل زنجاني:. 3

اين حکم در روايات متعددي آمده است و احتماالً منظور از آ  با پاي برهنه قدم گذاشهتن در   آية اهلل مکارم: 

 سرزمين مشعر است.
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 اوا ت الهي به سر برد و اين د ا را بخاانه:

ِّن  أَ أَ »
م  ا  ، الل ها َعا  َجا

م  هذ    عَ ْسأَ لل ها َمَع يل  ف يها َجوام  الَن اَْلالرْي   لاک أْن ََتْ نج م  ّْ ْؤي  م  ال تا ، الل ها اَْلرْي 

يل  هالذا َوأنْ  ََ أْول ياَءو يف َمنْالز  ْف َفنج ما َ ر  َعر  َمَعها يل  يف َقْلبج َوأْطلابا ا َلْيک أْن تا  ال ذي َسَأْلتاک أْن ََتْ

َع الَش    َينج َجوام   «.َتق 

آورد و باه   به جاا  هي راو مستحب است بعه از نماز ابح با وهارت حمه و ثناي ال

 هر مقهاري که ميسار باشه از نعم و تفضالت حضرت حا ذکر کنه و بار محماه و آل  

 د ا نمايه و اين د ا را نيز بخاانه: گا  آنمحمه الاات بفرسته 

ْزق ک احَلالةل  » ْن ر  ْع َ َل  م 
َن الن ار  َوأْوس  م  َرب  املَْشَعر  احَلراع فاک َرَقَبتج م  َواْدَرْأ َ ن الج رَش   ألل ها

ن  َوااْل    اْْل 
َقة  َّ م  أَ ْنَش، أَ َف ول َول کالل  واف الد جالائ َزٌ  لل ها ؤا ّْ وٍّ َوَخرْيا َم  َوَخرْيا َمْد ا

ََ َخرْيا َمْطلاوب ا َلْيه  ْن

َرِت َوأنْ  يَلنج َ ْثَرِت َوَتْقَبَل َمْعذ  ق  َز  َ  َفاْجَعْل جائ َزِت يف َمْوط نج هذا أْن تا او  يَئتالج ناالم  اْجَعالل  َتا
ْن َخط 

نيا زاد ي َن الد   «.الت ْقوي م 

 رمي خااهه نماد، از مزدلفاه باردارد و  منا  هايي را که در ريز  و مستحب است سنگ

رفته و باه  منا  و مستحب است وقتي که از مزدلفه به ساي 1مجماع آنها هفتاد دانه است

نه رود و اگر ساار  است سااري خاد وادي محسِّر رسيه، به مقهار اه قهم ماننه شتر ت

 بگايه: را حرکت دهه و

َا َبْعديأَ » ْفنج ف يَمْن َتَرک ْب َدْ َوِت َواْخلا ْم يل َ ْهدي َواْقَبْل َتْوَبتج َوأج  م  َسل   «.لل ها

 

                                                           

کنهد بهتهر اسهت بيشهتر      ها اصابت نمي ولي از آنجا که در شلوغي جمعيت غالباً بعضي از سنگ :آية اهلل مکارم. 1

 آوري کند. جمع



 واجبات منا فصل چهارم:
 

 

 

 

 

 

 

 منا واجبات فصل چهارم:

 رمي جمر   قبه رمي جمره عقبه

 .منا يعني ريگ انهاختن به جمر ، که نام محلي است در

عاعع]222[ يعناي رياگ   « حصاي »خااهه بينهازد به آن،  شرط است در سنگي که مي  

کافي نيست و « شن»پس اگر آنقهر ريز باشه که ريگ به آن گفته نشاد مثل  1گفته شاد،

ريگ مثل کلاخ و خزف و اقساام   ر، باشه نيز کافي نيست، چنانچه به غيراگر خيلي بز

 ها حتي سنگ مرمر مانع نهارد. جااهرات نيز جايز نيست و اما اقسام سنگ

عاعع]222[ نيسات و   و سنگ خار  حرم کافي 2ها از حرم باشه شرط است که سنگ  

و مسجه ِخيف  تاانه بردارد مگر مسجهالحرام مي 3در حرم از هر ماضعي که مباح باشه

                                                           

 .ريزه بر آنها بکند بايد صدق اسم سنگ و سنگ آية اهلل بهجت:. 1

 مثالً به اندازه هسته خرما يا فندق باشد. آية اهلل سبحاني: 

 باشند.انگشت  سر به اندازه و سست و دار رنگين و نقتهها  و مستحب است ريگ آية اهلل سيستاني: 

اند، بلکهه از بيهرو  آورده شهده و     هايي که در اصل خلقت، در حرم آفريده نشده رمي با سنگ آية اهلل زنجاني:. 5

 مدتي در حرم باشند و از حرم برداشته شوند صحيح است.

  بر احتياط نبايد به آ  اکتفا کند بناو اگر مباح نباشد ها مباح باشد  بايد استفاده از سنگ آية اهلل زنجاني:. 3
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 بردارد. و مستحب است از مشعر 1احاطا بر بن بلکه ساير مساجه

عاعع]222[ ديگاري   يعني آنها را خادش يا کاس  2؛باشنه ها بکر شرط است که سنگ  

 هاي قبل. به وجه احيح نينهاخته باشه، اگرچه در سال

عاعع]222[ شرط است که مباح باشه، پس با سنگ غصبي يا آنچه که ديگاري باراي     

3خادش حيازت کرد  کافي نيست.
 

عاعع]0111[ تا غاروب آن و اگار    وقت انهاختن سنگ از ولاع آفتاب روز  يه است  

نشه احتياوًا  تذکرآورد و اگر تا آن وقت م به جا تاانه مي ، تا روز سيزدهم4فراماش کرد

5در سال ديگر خادش يا نايبش بينهازد.
 

                                                                                                                                        

 به مسهجدالحرام و مسهجد خيهف     هايي که متعلق ؛ مانند رمي با سنگو در صورت عدم عذر معصيت کرده است

 يا ساير مساجد است.

 احتياط واجب نسبت به حکم وضعي.بنا بر  آية اهلل سيستاني: 

اند ولي برداشتن سنگ از مساجد اگر جزو آنها  در حکم وضعي ذکر نفرموده اين احتياط را آية اهلل سيستاني:. 1

 باشد متلقاً جايز نيست.

 احتياط بايد بکر باشد.بنا بر  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 5

هايي که در پاي جمرات، ريخته شده است کافي نيست و اگر از جاههاي   رمي جمره با سنگ آية اهلل زنجاني:

ها قبالً براي رمي جمره اسهتفاده شهده باشهد؛ البتهه      ديگر حرم بردارد و رمي کند کافي است، هرچند اين سنگ

 اين کار، خال  احتياط استحبابي است.

 . باشد... نشدهاز آ  براي رمي استفاده بايد قبالً  مکارم:آية اهلل سبحاني، آية اهلل  

ها غصبي نيست و يا غصبي بهود  آنهها را فرامهوش     اگر اعتقاد داشت سنگ آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 3

 کرد و خودش غاصب نبود رمي صحيح است و در غير آ  بايد اعاده شود.

احتيهاط  بنها بهر    و  رضايت او حهرام اسهت   هايي که متعلق به ديگري است بدو رمي با ريگ آية اهلل زنجاني:

 .نبايد به آ  اکتفا کند و در صورت عدم عذر معصيت کرده است

مشکل است اکتفا به آ  مگر آنکه نداند غصبي است يا فراموش کرده باشد و خود غاصهب   آية اهلل سيستاني: 

 نباشد يا حرمت را فراموش کرده باشد يا جاهل قاصر باشد.

 دانست. يا مسئله را نمي خويي، صافي، گلپايگاني:يزي، تبرآيات عظام . 4

وقت رمي بعد از طلوع آفتاب روز عيد است تا غروب آ ، و اگر فراموش کرد يا ترک کرد عمداً  آية اهلل بهجت:. 2

بهر ادا، و احتيهاط در رعايهت     به جا آورد بها تقهديم قضها    علي األحوط، تا روز سيزدهم، در روزي که متذکر شود

 مانند خو  و مرض،  عدم عذر مسوّز رمي در شب در ادا آفتاب است در قضاء ايضاً باطلوع 
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 ها چنه امر: واجب است در انهاختن سنگ  عاع]0110[

عاعع  غيار، کاه ماجاب     خال ، بهون رياا و نماايش دادِن  مال باه    نيت، با قصه اول

 شاد. ببالن مي

                                                                                                                                        

  سهال  در األحهوط،  وقت علهي  و اگر متذکر نشد يا متذکر شد بعد از انقضاي ايام تشريق يا ترک کرد عمداً تا آ 

 د.آورن به جا مباشرت،کا  ام عدم يا آينده سال در حج عدم بر نيابت ترتب با او، نايب يا خود آينده

بعد رمي را شخصاً  احتياط اين است که به منا رفته و رمي نموده و در سال آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

نيسهت برگهردد بلکهه سهال ديگهر       آورد، و اگر بعد از خروج از مکه يادش آمهد واجهب   به جا خودش و يا نايب 

 کنند. بر احتياط رمي مي خودش يا نايب  بنا

اگر از مکه بيرو  نرفته احتياط واجب آ  است که به منا رفته رمي نمايد و در سال ديگهر   اي: آية اهلل خامنه 

نيز خودش يا نايب  قضا کند و اگر از مکه خارج شده احتياط واجب آ  است که در سال بعد خهود يها نهايب     

 رمي کند. 

تواند در شهب   شد مي ذکر خواهد 1413مسئله  ذيلهايي باشد که در  ولي اگر کسي از گروه آية اهلل زنجاني:

ک نمايهد بايهد   تهر  ه اضتراراً يا اختياراً عيد، جمره عقبه را رمي کنند و اگر روز عيد رمي را از روي علم و عمد ه 

ه و همچنين روز عيد سال آينهده،  حج در طول ذي رجائاًقبل از رمي روز يازدهم آ  را قضا کند و اگر قضا نکند، 

رود براي رمي، نايب بگيرد و اگهر رمهي روز عيهد را از روي     مکه نمي آورد و اگر سال آينده به به جا قضاي آ  را

کنهد و اگهر    فراموشي يا جهل ترک نمايد چنانچه تا روز سيزدهم متوجه شود قبل از رمي ادايي، آ  را قضها مهي  

آورد و اگهر پها    به جها  قضاي آ  را رجائاًحجه امسال و روز عيد سال بعد  در ذي آ  در مکه يادش بيايد بعد از

 از خروج از مکه متوجه شود قضاي رمي واجب نيست؛ هرچند متابق احتياط استحبابي است.

هرگاه به خاطر فراموشي يا جهل در روز عيد رمي نکرد تا روز سيزدهم قبل از رمي آ  روز  آية اهلل سبحاني: 

دهد و اگر پا از روز سيزدهم متوجه شود، اگر از مکه خارج نشده خود تدارک کند و در سال ديگهر نيهز   انجام 

 .خود يا نايب  رمي کنند و اگر از مکه خارج شده، احتياطاً در سال ديگر قضا کنند

مهانع شهد    اگر در روز عيد رمي نکرد از روي جهل يا فراموشي يا هر عذر ديگر هرگاه رفع آية اهلل سيستاني: 

بايد جبرا  کند در منا باشد و يا در مکه حتي اگر بعد از روز سيزدهم ماه باشد، ولي در شب رمهي نکنهد و اگهر    

پا از خروج از مکه مانع برطر  شود الزم نيست برگردد و احتياط مستحب است کهه در سهال بعهد خهود يها      

 نايب  رمي کنند.

آورد و واجب اسهت قضها را قبهل از رمهي آ  روز      به جا به نيت قضا تواند ... تا روز سيزدهم ميآية اهلل فاضل: 

 انجام دهد.

 در سال بعد خودش يا نايب  بايد رمي نمايد. آية اهلل گلپايگاني: 

  تواند نايب بگيرد. اگر بتواند بايد خودش در سال آينده در هما  موقع قضا کند و اگر نمي آية اهلل مکارم: 
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عاع  آنکه آنها را بينهازد، پس اگر بارود نزدياک و باا دسات بگاذارد باه جمار ،         دو 

 نيست. کافي

عاع آنکه به انهاختن، به جمر  برسه. پس اگر سنگ را انهاخت و سانگ ديگاران    بي 

 به آن خارد و به واسبه آن يا کمک آن به جمر  رسيه کافي نيست، لکن اگر سانگ باه  

1جايي بخارد و کمانه کنه و به جمر  برسه کافي است ظاهرًا.
 

 ها بايه هفت باشه. ريز   هد سنگ چهتر عا

عاع يکي يکي  قب هم بينهازد و در اين اارت، اگر باا هام باه    بايه به تهريج  پهجم

 2.جمر  بخارد مانع نهارد ولي اگر همه را يا چنه  هد را باا هام بيناهازد کاافي نيسات     

3با هم به جمر  نرسه و دنبال هم برسه. اگرچه
 

                                                           

ي ريزه در راه به چيزي برخورد نموده و سپا به جمره برسد کهاف  اين است که اگر سنگظاهر  آية اهلل بهجت:. 1

 و انتهاي آ . باشد با بقاي صدق رمي در ابتدا

ريزه در راه به چيز بسيار سهفتي ماننهد سهنگ     اگر سنگ آيات عظام تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني: 

 نخواهد بود.بخورد و در اثر آ  جَسته و به جمره برسد کافي 

ها به جمره برخورد کند، بنابراين اگر برخهورد نکنهد يها گمها  کنهد کهه        چهارم آنکه ريگ اي: آية اهلل خامنه 

هها بهه دايهره پيرامهو  جمهره،       اصابت کرده، کافي نيست و بايد ريگ ديگري را به جاي آ  بزند، و رسيد  ريگ

 بدو  برخورد با آ ، کافي نيست.

باشد بلکه بايد آ  فضا را که حضرت ابراهيم رمي کرده  ابت کرد  به ديوار شرط نمياص آية اهلل سبحاني: 

و در سابق به وسيله ستوني که قسمت پايين آ  را حوض کوچکي احاطه کرده بود مورد هد  قهرار دههد و   

هد  هاي قبلي معلوم نيست هر نقته از ديوار را مورد  رمي کند چه اصابت بکند چه نکند و اگر محل ستو 

و البته مقداري از ديوار که خارج حدود منا واقع شهده رمهي    قرار دهد و به سوي آ  پرتاب کند، کافي است.

معني است ولهي اصهابت    هد  بي نشود و در تمام موارد رمي بايد با هد  گيري آ  فضا توأم باشد و رمي بي

 شرط نيست.

 اشکال است. محل آية اهلل فاضل: 

هها الزم نيسهت بلکهه کهافي      ورد رمي جمرات فتواي اخير ما اين است که اصابت به ستو در م آية اهلل مکارم: 

 است سنگ را به دايره اطرا  جمرات پرتاب کنند و در مسائل آينده نيز به همين صورت عمل شود.

 شود. يعني مجموعاً يک رمي حساب مي آيات عظام زنجاني، سبحاني، فاضل، مکارم:. 5

 رعايت مواالت، در زد  ش  سنگ اول الزم است. آية اهلل زنجاني:. 3
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عاعع]0110[  اگر شک کنه که سنگ را ديگري استعمال کرد  ياا ناه جاايز اسات باه        

1آن بينهازد.
 

2ا تنا نکنه. انه، اگر سنگي را که در حرم است احتمال بههه از خار  آورد   عاع]0110[
 

عاعع]0112[ ؛ يعني ريگ گفتاه  «حصي»خااهه بينهازد  اگر شک کنه به سنگي که مي  

 شاد، بايه به آن اکتفا نکنه. مي

عاعع]0112[ اگر شک کنه در  هد انهاختن، در وقتي که مشاغال  مال اسات، باياه       

بينهازد تا  لم به  هد پيها کنه و همچنين اگر شک کنه که سانگي کاه اناهاخت     چنهان

3خارد به جمر  يا نه، بايه بينهازد تا  لم به رسيهن پيها کنه.
 

عاعع]0112[ اگر سنگي را که انهاخت به جمر  نرسيه، بايه دو مرتبه بينهازد، اگرچاه    

ي جمار  چيزهااي ديگاري    در وقت رمي گمانش آن باد که رسيه  است. پس اگر پهلا

نصب شه  و اشتباهًا به آنها رمي کرد ، کافي نيست و بايه ا اد  کناه، اگرچاه در ساال    

4ديگر به وسيله نايبش.
 

                                                           

 ها شرط نيست. گذشت که بکر بود  سنگ آية اهلل زنجاني:. 1

در خارج حهرم بهوده سهپا     مثالً شک کند که با آ  رمي شده يا نه و يا شک کند که قبالً آية اهلل سبحاني: 

هايي که در اطرا  جمرات ريخته شهده   وارد حرم شده است در هر دو صورت به شک خود اعتنا نکند اما با ريگ

 کند. رمي کفايت نمي

ههاي آنجها اسهتعمال شهده      مگر اينکه در جايي باشد که علم داشته باشد بعضي از سهنگ  آية اهلل سيستاني: 

 ورد نظر هم يکي از آنها باشد که در اين صورت بايد احتياط کند.است و احتمال بدهد که سنگ م

 اند مانعي ندارد. گذشت که اگر يقين هم دارد که سابقاً از خارج حرم آورده آية اهلل زنجاني:. 5

 احتياط آ  است که با آ  رمي نکند. آية اهلل فاضل: 

ده، يا به حدي بزند که اگر متعهار  مهردم ايهن    لکن اگر اطمينا  پيدا کند که هفت سنگ ز آية اهلل زنجاني:. 3

 کردند، کافي است. زدند اطمينا  پيدا مي مقدار مي

  اصابت شرط نيست. آية اهلل سبحاني: 

 گونه که گفتيم کافي است سنگ به دايره اطرا  جمره بيفتد. هما  آية اهلل مکارم:

 و اصابت شرط نيست. چنانچه فضاي مذکور را رمي کند کافي است آية اهلل سبحاني:. 4

 اگر پا از خروج از مکه متوجه شود اعاده الزم نيست گرچه احوط است. آية اهلل سيستاني:

 گونه که گفتيم کافي است سنگ به دايره اطرا  جمره بيفتد. هما  آية اهلل مکارم:
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عاعع]0112[ شااد؛   اگر چنه سنگ را با هم بينهازد مانع نهارد لکن يکي حسااب ماي    

 چه يکي از آنها به محل بخارد يا همه.

1پياد  سنگ بينهازد.جايز است ساار  و   عاع]0112[
 

عاعع]0112[ بايه سنگ را با دست بينهازد، اگر با پا يا دهان بينهازد کافي نيست، ولي   

2کافي باشه.« فالخن»بعيه نيست با 
 

اگر بعه از آنکه سنگ را انهاخت و از محل منصرف شه، شاک کناه در     عاعع]0101[

 3که برگردد و نقيصه را تمام کنه ها، اگر شک در نقيصه کنه، احتياط آن است  هد سنگ

 و در شک در زياد  ا تنا نکنه.

عاعع]0100[ در انهاختن سنگ يا در  اهد   4شک کنه، اگر بعه از ذبح يا سر تراشيهن  
                                                           

 مستحب است در حال پرتاب پياده باشد. سيستاني:بهجت، تبريزي،  آيات عظام. 1

 اما پياده افضل است. فاضل:آية اهلل  

 خال  احتياط است. آية اهلل بهجت:. 5

 اند. متعرض اين مسئله نشده آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل خويي 

 رمي با فالخن، صحيح است و رمي با پا و دها ، خال  احتياط استحبابي است. آية اهلل زنجاني: 

و  د و با اعضاي ديگر بد  و يا بهه وسهيله ديگهر کهافي نيسهت     ها بايد با دست پرتاب شون سنگ آية اهلل سبحاني: 

 توانند نايب بگيرند و رمي با دهن يا پاها کافي نيست. يکه دست ندارند و يا هر دو دست آنها فلج است م کساني 

 احتياط واجب کافي نيست.بنا بر  مکارم: ،فاضل ،سيستاني، صافي آيات عظام 

 اشکال ندارد. آية اهلل بهجت:. 3

اگر شک در نقيصه کند بايد برگردد و نقيصه  سبحاني، صافي، گلپايگاني:تبريزي، خويي، آيات عظام 

 را تمام کند.

ها توجه داشته، اعتنا به شهک  نکنهد،    چنانچه احتمال دهد هنگام رمي به حفا عدد سنگ آية اهلل زنجاني: 

 هرچند شک در نقيصه باشد.

 في فراز باشد اعتنا نکند و اگر قبل از آ  است بايد تدارک کند.اگر بعد از صدق عر آية اهلل سيستاني:

آورد و اگهر   مهي  بهه جها   قيمانهده را چنانچه مواالت به هم نخهورده، با  گذارد و بنا را بر کمتر مي آية اهلل مکارم: 

ر مواالت به هم خورده، احتياط آ  است که آ  را تکميل کند و سپا از نو، هفت سنگ بزنهد؛ مگهر آنکهه چهها    

 سنگ زده باشد.

  و يا پا از فرا رسيد  شب باشد. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 4
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 نه.نک آن، ا تنا

عاعع]0100[ بناا بار    اگر بعه از فارغ شهن شک کنه در اينکه درست انهاخته ياا ناه،    

، 2نگ آخري به محل شک کناه باياه ا ااد  کناه    بلي اگر در رسيهن س 1احت بگذارد،

ولي اگر رسيهن را دانست و احتمال داد که با پا انهاخته باشه يا سنگ مستعمل انهاختاه  

 باشه، ا تنا نکنه.

 ظن به رسيهن سنگ و  هد آن ا تبار نهارد.  عاع]0100[

عاعع]0102[ يا خب  و در خااد   3ها شرط نيست وهارت از حهث در انهاختن سنگ  

4سنگها نيز وهارت شرط نيست.
 

عاعع]0102[  تاانناه باه واسابه  اذري      نماي  کاه  کسااني  و  5هاا  ها و ماريض  از بچه  
                                                                                                                                        

 :در اصل، بايد رمي کند و اگر در تعدد آ  شک داشته باشد اگر احتمال رعايت بدههد، اعتنها    آية اهلل زنجاني

و همچنهين اگهر بعهد از     نکند و اگر بعد از گذشتن وقت رمي ه روز دهم ه در اصل رمي يا عدد آ  شهک کنهد،    

 کند. ، اعتنا نميگذشتن وقت رمي و رسيد  شب شک کند

 چنانچه احتمال بدهد هنگام رمي به رعايت شرايط آ  توجه داشته اعتنا نکند. آية اهلل زنجاني:. 1

ولي ظن به پرتاب و يا ظن به صحت در حين رمي اعتبار ندارد و بايد يقين کند که صحيح  آية اهلل سبحاني: 

 که گذشت اصابت شرط نيست. طور  هما پرتاب کرده ولي 

  .1414گذشت در مسئله  آية اهلل بهجت:. 5

شهته و سهنگ   بر نرسيد  گذا ريزه به جمره رسيد يا نه بنا اگر شک کند سنگ آية اهلل خويي: آية اهلل تبريزي، 

 رسيد  شب باشد. ديگري بزند مگر آنکه شک وي در وقتي باشد که به واجب ديگري مشغول شده يا پا از فرا

در تمام فروض اين مسئله چنانچه احتمال بدهد هنگام رمهي بهه رعايهت شهرايط آ  توجهه       آية اهلل زنجاني: 

 داشته يا بعد از روز عيد، شک کند اعتنا نکند.

 اگر بعد از ذبح يا سر تراشيد  باشد، به شک خود اعتنا نکند واالّ بايد آ  را اعاده کند. ي:آية اهلل سبحان 

 اگر بعد از صدق فراز باشد عرفاً اعتنا نکند، متلقاً. آية اهلل سيستاني: 

 رسد. براي اين استثناء وجهي به نظر نمي آية اهلل فاضل: 

 رعايت طهارت از حد ، متابق احتياط استحبابي است. آية اهلل زنجاني:. 3

 خال  احتياط است. آية اهلل بهجت:. 4

  بيماري که اميد ندارد تا مغرب بهبودي حاصل کند. آيات عظام بهجت، سبحاني، تبريزي، خويي:. 2
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1ا خادشان رمي کننه، کسي ديگر نيابت کنه. مثل اغما ا
 

مستحب است بلکه ماافا احتياط است که اگر بشااد ماريض را حمال      عاعع]0102[

2او سنگ بينهازنه.در حضار ببرنه نزد جمر  و  کننه و
 

عاعع]0102[ باه هااش آماه، بعاه از آنکاه ناياب       هاش  بي اگر مريض خاب شه و  

خادش ا اد  کنه و اگر در بين سانگ اناهاختن خااب     ها را انهاخت،  زم نيست سنگ

شه يا به هاش آمه، بايه خادش از سر، سنگ بينهازد و کفايت کاردن باه مقاهاري کاه     

3ست.نايب  مل کرد  مشکل ا
 

 کنناه  تااننه شب  مال   ذر دارنه از اينکه روز رمي کننه، مي که کساني   عاعع]0102[

4هر وقت شب که باشه.
 

                                                                                                                                        

 :1413مسئله  ذيلر از رمي در روز معذورند )به تفصيلي که د که کساني بانوا  و کودکا  و  آية اهلل زنجاني 

کنند و چنانچه از رمي در شب و روز، معهذور باشهند، بهراي رمهي در روز، نايهب       خواهد آمد  شب عيد، رمي مي

است و در صورتي که نتوانند براي رمي در روز نايب بگيرنهد بهراي    مقدمگيرند و رمي در شب قبل، بر نيابت  مي

 گيرند. رمي در شب قبل، نايب مي

 تواند احتياط در جمع بين استنابه و رمي در شب است. و اگر شب مي ت:آية اهلل بهج. 1

 توانند نايب بگيرند. از انجام رَمي حتي در شب معذورند )مانند بيمارا   مي که کساني  اي: آية اهلل خامنه 

 دارد.عنه  منوب  نيابت احتياج به اذ  و اجازه آية اهلل مکارم: 

ست مريض سنگ را به دست گيرد که ديگري بيندازد او را، و جمع کند بين اين و اگر ممکن ا آية اهلل بهجت:. 5

 .کار و استنابه علي األحوط

ها را با دست بگيهرد و ديگهري بهراي او     و اگر ممکن است مريض سنگ آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

  کند. رمي

 در ذيل آنها مراجعه شود. آيات عظامو حواشي  1545تا  1544به مسئله . 3

احتياط واجب مجهزي  بنا بر  توانند شب قبل از آ  روز رمي کنند اما در شب بعد، معذورين مي آية اهلل بهجت:. 4

 نيست مگر اينکه فردا مانعي داشته باشند.

 .شب قبل از آ  روز آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

از انجهام رمهي در روز    که کساني عيد وظيفه اختياري آنا  است  غير از زنا  که رمي شب اي: آية اهلل خامنه

از انجهام رمهي در روز    کهه  کسهاني  توانند در شب عيد يا شب پا از آ  رمي کنند، همچنهين   عيد معذورند مي

   توانند شب قبل يا شب بعد از آ  رمي کنند. حجه معذورند، مي يازدهم يا دوازدهم ذي
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 1مستحبات رمي جمرات
 مستحبات رمي جمرات

 در رمي جمرات چنه چيز مستحب است:  عاع]0102[

 با وهارت بادن در حال رمي. .1

 بخاانه: ها را در دست گرفته و آماد  رمي است، اين د ا را  هنگامي که سنگ. 2

ن  يف َ َمل» ن  يل  َواْرَفْعها ه 
م  هذ    حَصَياِت َفأْحص   «.ألل ها

 انهازد تکبير بگايه. با هر سنگي که مي. 6

 انهازد اين د ا را بخاانه: هر سنگي را که مي .4

م  اْدَحْر  ن ج » ، ألل ها يقًا ب کتاب َک اهللا أکََبا م  َتْصد  ْيطاَن ألل ها الم  اْجَعْلالها يل   َوَ ح الش   َنب ي ک ألل ها
ن ة  سا

وراً  فا َْ ورًا َوَ َمًة َمْقباوالً َوَسْعيًا َمْشکورًا َوَذْنبًا َم  «.َحّجًا َمَْبا

                                                                                                                                        

 :ج  کودکها ؛  ب   بهانوا ؛ الهف    :توانند جمره را در شب قبهل رمهي کننهد    اند که مي چند دسته آية اهلل زنجاني

که رمي در روز براي آنهها مشهقت    تمام کساني  د ضعيفي که رمي در روز براي  مشقت دارد، هرچند شديد نباشد؛ 

تواننهد   ن چند گروه در روز هم ميايکه به جهت تهيه ارزاق عمومي از رمي در روز معذورند.    کساني   هشديد دارد، 

تواننهد در روز رمهي کننهد؛     که نمي کساني  الف  :رمي نمايند. چند گروهند که بايد جمره را در شب قبل رمي کنند

کهه رمهي در روز برايشها  ضهرر      کسهاني  ج  رو شوند؛  ترسند براي رمي در روز با ختر جدي روبه که مي کساني ب  

. احتيهاط بهه آ  اکتفها نکنهد    اگر در روز، رمي کردند بنا بر و بايد شب قبل رمي نمايند، اساسي دارد، اين سه دسته 

 کسي که وظيفه او نايب گرفتن است اگر کسي بدو  گفته او براي  سنگ زد کافي است.

 توانهد بايهد    يعني شب قبل از هر روز رمي کند نه شهب بعهد ولهي اگهر در شهب ههم نمهي        آية اهلل سبحاني: 

تواند شب رمي کند بلکه بايد در روز  و در هر سه مورد شب عيد و شب يازدهم و دوازدهم نايب نمي نايب بگيرد

 رمي نمايد.

توانند هما  شب  شب از ماند  در مشعر معذور بودند مانند زنا  و بيمارا  مي که کساني  آية اهلل سيستاني: 

کنند مگر اينکه آنها نياز بهه همراههي در طهول روز    عيد رمي کنند و اما پرستارا  و همراها  آنها بايد روز رمي 

ي که به مقدار رمي هم از آنها مستغني نشوند و اما رمي در شب بعد کافي نيست و معهذور  به طورداشته باشند 

 از ماند  روز در منا معذورند به جهت ترس يا بيماري يا غير آ . که کساني بايد نايب بگيرد مگر چوپانا  و 

روزهها گرفتهار کهار حجهاج      کهه  کسهاني  توانند در شب رمي کنند، همچنهين   زنا  و پيرا  مي رم:آية اهلل مکا

 کند در شب قبل يا شب بعد. هستند و فرق نمي

 آورد. رجا به جااين مستحبات را به قصد  آية اهلل مکارم:. 1
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ميان او و جمر  در جمر   قبه د  يا پانزد  ذراع فااله باشه و در جمار  اولاي و   . 5

 کنار  جمر  بايسته. وسبي

جمر   قبه را رو به جمر  و پشت به قبله رمي نمايه و جمر  اولاي و وسابي را    .3

 رو به قبله ايستاد  رمي نمايه.

 ريز  را بر انگشت ابهام گذارد  و با ناخِن انگشِت شهادت بينهازد. سنگ .7

 ، اين د ا را بخاانه:منا پس از برگشتن به جاي خاد در .7

ريا لل ها أَ »
با َون ْعَم املَْْويل َون ْعَم الن ص  ْعَم الر 

َا َفن  َا َوَ َلْيک َتَوکْل  «.م  ب ک َون ْق

 قربانی 1يقربان

ناي  آورد، ذبح يک ههي؛ يع مي به جا واجب است بر کسي که حج تمتع  عاعع]0101[

2است. يک شتر يا يک گاو يا يک گاسفنه و شتر افضل است و پس از آن گاو بهتر
 

براي چنه نفر به شرکت، ياک هاهي در حاال اختياار،      3کنه کفايت نمي  عاعع]0100[

و احتياط واجب جمع بين شرکت در ذبح  ضرورت نيز محل اشکال است بلکه در حال

4شاد. و روز  است که ذکر مي
 

                                                           

هاي قرباني مصر  نشود و آ  را بسهوزانند يها دفهن کننهد ذبهح در آنجها        در صورتي که گوشت آية اهلل مکارم:. 1

شود در  ها مصر  مي تمجزي نيست، بلکه بايد پول آ  را کنار بگذارند و در وطن خود يا محل ديگري که گوش

هها خهارج از    م قربانگهاه ها مصر  شود باز با توجه به اينکه تما قرباني کنند و اگر تمام گوشت هحج هما  ماه ذي

 منا است، مخير است در آنجا قرباني کند يا در وطن خود اگرچه بهتر است در آنجا ذبح شود.

 يها  گهاو  يها  شهتر  يعنهي  گانه، آورد، بايد يکي از چهارپايا  سه مي به جا کسي که حج تمتع اي: آية اهلل خامنه. 5

 از غيهر  امها  باشهد،  شهتر  که است آ  بهتر و ماده يا باشد نر يقربان که ندارد تفاوتي کند، قرباني را بز يا گوسفند

 .کند نمي کفايت حيوانات ساير کرد  قرباني مذکور، چهارپايا 

و در ميها   گوسفند  ذبح شتر از فضيلت بيشتري برخوردار است و پا از آ  گاو و در آخر آية اهلل سبحاني: 

بعد بز نر و در صورتي کهه اينهها يافهت نشهود مهي  ثهواب       اقسام گوسفند، قوچ و بره نر افضل است و در مرتبه 

 بيشتري دارد تا بز ماده.

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم:. 3

   کند و بايد به جاي آ  روزه بگيرند. بلکه در حال ضرورت نيز کفايت نمي آية اهلل زنجاني:. 4
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 ساير حياانات، غير از سه حياان مذکار، کافي نيست.  عاع]0100[

 و بايه مرا ات شاد: در ههي چنه چيز معتبر است  عاع]0100[

عاع آنکه اگر شتر باشه سن آن کمتر از پنج سال نباشه و داخل در شش سال شه   اول

احتياط واجب، کمتر از دو سال نباشه و داخل در سه ساال  بنا بر  و اگر گاو است 1باشه

و در مايش باه احتيااط واجاب      2کمتر از سن گاو نباشاه « بز»شه  باشه و همچنين در 

 3سال نباشه و داخل در سال دوم شه  باشه. کمتر از يک

 بر احتياط. ، حتي مثل کچلي بنا4بايه احيح باشه، پس حياان مريض کافي نيست دو عا

                                                                                                                                        

 :گوسفندي را قرباني کند و قرباني يک گوسفند براي دو نفر صهحيح نيسهت    هر فردي بايد مستقالً آية اهلل سبحاني

بنابراين هرگاه دو نفر فقط توانايي خريد يک گوسفند داشته باشند بايد به جاي قرباني روزه بگيرنهد مگهر اينکهه يکهي از     

 ار جايز است.دو نفر پول خود را به ديگري ببخشد يا قرض دهد تا او قرباني کند و خود روزه بگيرد اين ک

بهاي زيادي که مالهک آ    به واستهدر صورت ضرورت مثل اينکه جز يک قرباني پيدا نشود و  آية اهلل صافي: 

گرانهي قيمهت نتواننهد     بهه واسهته  معين کرده هر يک نتوانند آ  را بخرند يا اگر بيشتر از يک قرباني پيدا شود 

ني کنند و احتياطاً بهدل آ  روزه بگيرنهد ولهي اگهر يهک      شرکت خريداري نمايند و قربا به طورخريداري نمايند 

 بنهابراين قرباني بيشتر پيدا نشود و هر يک بتوانند آ  را خريداري نمايند هر کدام توانستند بايد قربهاني نماينهد   

 تواند ديگرا  را با خود شريک کند. اگر يک نفر قرباني داشته باشد نمي

ل ضرورت يک هدي براي چند نفر به شراکت کفايت کنهد و در ايهن   اگرچه بعيد نيست در حا آية اهلل فاضل:

  صورت احتياط مستحب جمع بين شراکت در هدي و روزه است.

 احتياط واجب.بنا بر  اي: آية اهلل خامنه. 1

 احتياط مستحب، دو ساله باشند.بنا بر  گاو و بز يک ساله، کافي است و آية اهلل زنجاني:. 5

)بره و مي   وارد در  بايد داخل در ش  سال و گاو و بز داخل در سه سال و گوسفندشتر  آية اهلل سبحاني:

 دو سال شده باشد.

کند ولي بهتر است کمتر از دو سال نباشهد و   اگر گاو داخل در سال دوم شده باشد کفايت مي آية اهلل فاضل:

کند ولي احتيهاط مسهتحب    ت ميهمچنين است اگر قرباني بز باشد و اگر مي  باشد کمتر از يک سال هم کفاي

 سال نباشد. است که کمتر از يک

گوسفند بايستي هفت ماه  تمام و وارد ماه هشتم باشد و کمتهر   آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 3

 از آ  کافي نيست و احتياط اين است که يک سال  تمام و در سال دوم داخل شده باشد.

 احتياط مستحب يک ساله باشد.بنا بر  مي  ش  ماهه، کافي است و آية اهلل زنجاني: 

   احوط اولي اين است که مريض نباشد. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 4
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1بايه خيلي پير نباشه. بي عا
 

بايه تام األجزاء باشه و ناق  کافي نيست. پس اگر واضح باشه کاري ياا   اعع2چهتر 

و  3واضح نباشه به احتياط واجاب کاافي نيسات   اقاي کافي نيست و اگر بنا بر  لنگي آن
                                                                                                                                        

 حيواني که مبتال به مرضي است که گوشت  را فاسد کرده کافي نيست و  :آية اهلل صافي، آية اهلل زنجاني

 مجرد کچلي حيوا ، مانعي ندارد.

 شود مجزي نيست. حيوا  مريض که گوشت آ  فاسد و خورد  آ  موجب بيماري مي آية اهلل سبحاني: 

 احتياط واجب بايد صحيح باشد.بنا بر  آية اهلل فاضل: 

  اند. متعرض اين حکم نشده ،آية اهلل گلپايگاني 

احوط اولي آ  است که خيلي پير نباشد يعني مغز استخوان  آب  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 1

 نشده باشد.

باال بود  سن قرباني مانع نيست آنچه مانع است اين است کهه بهه خهاطر شکسهتگي مغهز       آية اهلل سبحاني: 

 استخوان  آب شده باشد.

 ي که استخوان  پوک باشد.به طور آية اهلل زنجاني: 

 احتياط واجب.بنا بر  کارم:آية اهلل م، آية اهلل فاضل 

بايد تام االجزاء باشد پا کور و يک چشمي و لنگ و گوش بريده حتهي اگهر قليلهي از گهوش      آية اهلل بهجت:. 5

 بريده باشند و آنکه از شاخ اندروني آ  چيزي ناقص است مجزي نيست.

)هرچنهد يهک چشهم    کافي نيست کور  پا باشد االعضاء بايد تام آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:

 باشد  و لنگ و گوش بريده و آنکه شاخ داخل  شکسته است و مانند آ .

هاي آ ، کامل باشد، بنابراين قرباني کرد  حيهوا  نهاقص، ماننهد     چهارم آنکه اعضا و اندام اي: آية اهلل خامنه

ته شده و اختهه نشهده   کوف هاي  اش کشيده شده باشد، کافي نيست، اما اگر بيضه حيواني که اخته شده يا بيضه

کور و شَل و گوش بريده و حيهواني   و بريده کند، و نيز قرباني کرد  حيوا  دم باشد، قرباني کرد  آ  کفايت مي

که قسمت داخلي شاخ آ  شکسته باشد، يا از ابتدا با يکي از ايهن عيهوب بهه دنيها آمهده باشهد، کهافي نيسهت.         

اي  هگونه  بهه  دارد، وجهود  آ  نوعا  هايي باشد که در ديگر هم اندام د يکي ازقکه فا بنابراين قرباني کرد  حيواني

کافي نيست. اما اگر بخ  بيروني شاخ آ  )که مانند غال  و پوشه    آيد، شمار  که فقدا  آ  عضو يک نقص به

 باشد، يا گوش آ  شکافته يا سوراخ شده باشد، مانعي ندارد. بخ  داخلي است  شکسته

 بايد تام االجزاء و سالم باشد پا ناقص و معيوب، کافي نيست. آية اهلل زنجاني:

اش آشکار، کور، لوچ، دم بريده، اخته شده، گوش بريده، و يا دسهت و پها    نبايد قرباني لنگي آية اهلل سبحاني:

 شکسته باشد همچنين نبايد ريشه شاخ آ  شکسته باشد و سر شاخ شکسته باشد اشکال ندارد.

 رعايت اين احتياط مستحب است. :آية اهلل زنجاني. 3

 لنگي مختصر عيب ندارد. آية اهلل مکارم: 
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و دم برياه  و   1احتياط واجب آن است که چشمش سفيه نشه  باشه و بايه گاش بريه 

 نباشه. شاخ داخل آن شکسته يا بريه 

بايه  غر نباشه و اگر در ُگرد  او پيه باشه کافي است، و احتياط آن است که  پهجمعاع

2آن را در  رف  غر نگاينه.
 

 ؛ يعني بايه خصيتين آن را بيرون نياورد  باشنه.3هنباش« خصي»بايه  اششمع

4بايه بيضه آن را نکابيه  باشنه به احتياط واجب. هفيمعا
 

عاع به احتياط واجب و اگر گاش ياا شااخ در    دم نباشه بايه در اال خلقت بي هشيم

5خلقت االي نهاشته باشه، بعيه نيست کفايت، اگرچه خالف احتياط است.
 

                                                           

 .اگر قسمتي از گوش حيوا  بريده باشد، اشکال ندارد آية اهلل زنجاني:. 1

که عالوه بر ايهن او را   بايد الغر نباشد و مشهور کفايت بود  پيه در گرده اوست و احوط آنست آية اهلل بهجت:. 5

   .ينددر عر  الغر نگو
 پيه داشتن در گرده مالک نيست. بايد عرفاً الغر نباشد و آية اهلل خويي:

  بر کليه آ  مقداري چربي باشد کافي است. آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني
 نبايد در عر  الغر شمرده شود. آية اهلل سبحاني:

 معتبر است که قرباني عرفاً الغر نباشد. آية اهلل سيستاني: 

 احوط قرباني نبايد اَخته باشد.بنا بر  آية اهلل فاضل:، اهلل تبريزىآية . 3

ههاي  را   با وجود حيوا  سالم نبايد قرباني از حيواناتي باشد که با شهکافتن پوسهت، بيضهه    آية اهلل سبحاني:

 آورند. بيرو  مي

 اين احتياط مستحب است. :آية اهلل فاضل ،آية اهلل بهجت. 4

 احوط و اولي آ  است که بيضه آ  را نکوبيده باشند. ي، سيستاني:آيات عظام تبريزي، خوي 

 شرط چهارم مراجعه شود. ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه 

 احتياط مستحب، بيضه آ  را نتابيده و نکوبيده و نماليده باشند.بنا بر  آية اهلل زنجاني: 

هاي  برجا باشهد حتهي بها وجهود      بيضههاي  را کوبيده باشند و  هاي بيضه حيواني که رگ آية اهلل سبحاني:

حيوا  فاقد اين عيب، براي قرباني کافي است ولي در هر حال بهتر است با وجود حيوا  سالم ايهن نهوع حيهوا     

 را نيز قرباني نکنند.

 جايز است کشتن حيواني که بيضه آ  را کوبيده باشند. آية اهلل مکارم:، آية اهلل گلپايگاني

ي نيست اگر گوش او شکافته يا سوراخ باشد اگرچه احوط ترک اين دو و ترک حيواني کهه  باک آية اهلل بهجت:. 2

شاخ يا دم از براي او در اصل خلقت نباشد و همچنين آ  حيوا  که عروق و بيضتين او را ماليهده باشهند کهه او    

   .را موجوء و مرضوض الخصيتين گويند اگرچه اظهر اجزاء موجوء است
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1بيضه نباشه. در اال خلقت بي معانه
 

اگر غير از خصي يافت نشاد، بعيه نيست کفايات ذباح خصاي، گرچاه       عاعع]0102[

 2همان سال و اگر نشه سال ديگر، حجه ذياحتياط در جمع بين آن و سالم است در ما  

 روز . يا جمع بين ناق  و

                                                                                                                                        

  احوط و اولي اين است که قرباني طوري نباشد که از اصل خلقت  تبريزي، خويي، سيستاني:آيات عظام

 شاخ و دُم نداشته باشد.

 شرط چهارم مراجعه شود. ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه 

ذبح حيواني که در اصل خلقت، گوش ندارد و همچنين حيواني که دم ندارد و عرفاً ناقص به  آية اهلل زنجاني: 

 آيد کافي نيست؛ ولي اگر در اصل خلقت، شاخ نداشته باشد اشکال ندارد. يحساب م

ولهي   ؛اگر نداشتن دم در برخي از نژادهاي گوسفند طبيعي باشد قرباني کرد  آ  صحيح است آية اهلل سبحاني: 

حيواني کهه  . نيست دم به دنيا آمده باشد، آ  گوسفند براي قرباني کافي اگر نژاد آ  داراي دم باشد و يکي از آنها بي

هاي آ  را از ته بريده باشند مجزي نيست ولي اگر کمي از گوش را بريده و يها   در آفرين  فاقد گوش است يا گوش

 اند اشکالي ندارد با اين حال بهتر است غير آ  را انتخاب کنند.گذاري سوراخ کرده عنوا  عالمته ب

احتياط واجب آ  است که حيواني را که شاخ يا گهوش يها دم در اصهل     :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي

 خلقت ندارد قرباني نکند.

 دم باشد اشکال ندارد. اگر در اصل خلقت بي آية اهلل مکارم: 

 احتياط.بنا بر  آية اهلل مکارم:. 1

 وزه.کند بين آ  و ر اگر تأخير انداخت و پيدا نشد اشکال ندارد و جمع مي آية اهلل بهجت:. 5

حجه به اين شرايط تهيه کند، هرچه  و کسي که نتواند قرباني را ولو با صبر کرد  تا آخر ذي آية اهلل تبريزى: 

 ممکن باشد کافي است.

 ممکن  باشد هما  کافي است. هرچهو کسي که نتواند قرباني را به اين شرايط تهيه کند،  آية اهلل خويي: 

و مرضوض گوسفند يافت نشود، ذبح آ  کافي است لکن اگهر ناچهار شهد    اگر غير از خصي  آية اهلل سبحاني: 

حيوا  ناقصي را که نقص آ  از جهت خصي بود  آ  نيست، قرباني کند کفايت کهرده ولهي احتيهاط مسهتحب     

حجه و اگر يافت نشد در سال آينده ذبح کند و احتيهاط   هم در بقيه ذي ح کند و يک هدي تامّاست که آ  را ذب

 ت که بين ذبح هدي ناقص و هدي تامّ و روزه جمع کند.بهتر آ  اس

 اخته پيدا نشود، هما  کافي است. به جزحجه  اگر تا روز سيزدهم ذي آية اهلل سيستاني: 

احتياط مستحب آنست که سه روز در حج و هفت روز پا از حج روزه بگيرد و اين حکهم در   آية اهلل صافي: 

 مورد قرباني ناقص است چه خصي باشد و چه غير آ .

احتياط ناقص را ذبح کند و در سال بعد نيز خودش و يا نايب  بايد حيوا  ديگهري  بنا بر  آية اهلل گلپايگاني: 

 کند.را که واجد شرايط است قرباني 

 اين احتياط واجب نيست. آية اهلل مکارم: 
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 کراهت دارد.انه  لکن گفته 1گاوميش در ذبح واجب، کافي است  عاع]0102[

عاعع]0102[ اگر حياان، شاخ خارجش شکسته يا بريه  باشه اشاکال ناهارد و شااخ      

؛ شاخ سخت سياهي است که به منزله غالف اسات از باراي شااخ داخال کاه آن      خار 

2شاخ سفيه است.
 

و احتيااط آن اسات    3شکاف داشتن گاش و ساراخ بادن آن مانع نهارد  عاعع]0102[

 نباشه. که چنين

4بايه ذبح را بعه از رمي جمر   قبه بکنه به احتياط واجب.  عاع]0102[
 

عاعع]0102[ يک گاسفنه، کمتر چيزي است که کافي است براي ذباح، لکان هرچاه      

اه شتر همرا  آوردنه،  9بيشتر ذبح کنه افضل است و در روايت است که رسال خها

شصت و شش تاي  نحر کردنه و 7سي و چهار تاي آنها را براي حضرت اميرالمؤمنين

 آنها را براي خادشان.

، قيمت آن را پيش شخ  اميناي بگاذارد کاه در    5اگر ههي يافت نشاد  عاعع]0101[
                                                           

 اند. متعرض اين فرع نشده آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل خويي. 1

کند امها اگهر    حيواني که شاخ برو  و درو  آ  هر دو شکسته باشد، براي قرباني کفايت نمي آية اهلل سبحاني:. 5

سالم باشد در صورتي که اين شکستگي عرفاً نقهص و  شاخ بيرو  آ  شکسته ولي شاخ درو  و به اصتالح ريشه 

 کند، بنابراين شکسته شد  سر شاخ گوسفند اشکال ندارد. شود کفايت مي عيب محسوب نمي

ولهي   داردنه گذاري انجام گرفته باشد مهانع   شکا  گوش يا سوراخ کرد  آ  اگر براي عالمت آية اهلل سبحاني:. 3

 بهتر است غير آ  را انتخاب کنند.

 باشد. واجب است قرباني پا از رمي گلپايگاني:صافي،  ،آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني .4

 اقوي بعد از رمي قرباني کند.بنا بر  آية اهلل فاضل: 

حجهه همها  سهال،     و احوط آ  است که در صورت تهأخير از ذي  :فرمايد در ادامه اين فرع مي آية اهلل بهجت:. 2

 وم ده روز.جمع کند بين آ  و ص

 . و نتواند تا فراهم شد  قرباني، در مکه بماند... آية اهلل زنجاني:

 1421اگر تا روز سيزدهم يافت نشود بعيد نيست کفايت روزه )که در بخ  بعد، مسهئله   آية اهلل سيستاني: 

باشهد   حجهه اگهر ممکهن    خواهد آمد  ولي احتياط مستحب اين است که جمع کند بين روزه و ذبح در بقيه ذي

 هرچند با سپرد  به شخص امين.
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 ذبح کنه و اگر در اين سال ممکان نشااد، ساال بعاه ايان      منا  بگيرد و در حجه ذيبقيه 

 کار را بکنه.

 از غير جهات خصاي باادن کاه گذشات(     اگر ههي ناق  يافت شاد )  عاعع]0100[

و اگار   حجاه  ذيو يک ههي تام هم در بقيه  1احتياط واجب آن است که آن را ذبح کنه

ح کنه، و احتياط بهتر آن است که جمع کناه باين هاهي نااق  و     نشه در سال آينه  ذب

 ههي تام؛ به واري که گفته شه و روز  به نحاي که ذکر شه.

2احتياط واجب آن است که ذبح ههي را از روز  يه تأخير نينهازد.  عاع]0100[
 

                                                           

 مراجعه شود. 1454مسئله  به ذيل :، صافي، گلپايگانيآيات عظام بهجت. 1

کند بايد صهبر کنهد ولهي اگهر فعهال       حجه هدي تام پيدا مي اگر تا آخر ذي آية اهلل خويي: آية اهلل تبريزي، 

تواند هدي ناقص ذبهح کنهد ولهي اگهر اتفاقهاً کشهف        دهد تا آخر ادامه پيدا کند مي متمکن نيست و احتمال مي

 خال  شد بايد اعاده کند.

دي تام، قرباني کند و پها  حجه صبر کند و ه هدي ناقص کافي نيست، بلکه بايد تا آخر ذي آية اهلل زنجاني:

از آ  حلق و تقصير کرده اعمال بعدي را انجام دهد، البته در صورتي که اين تهأخير، حرجهي اسهت يها مجبهور      

حجهه و اگهر نشهد در سهال      ذي باقيمانهده دهد و در  است به وطن برگردد بدو  قرباني، اعمال بعدي را انجام مي

 روزه گرفتن نيست. او هکند و در هر حال، وظيف بعد، قرباني مي

ايم لکن اگر ناچهار شهد حيهوا  ناقصهي را کهه      در مورد خصي در مسائل قبل متعرض شده آية اهلل سبحاني: 

چهه در  کنهد و آ   خصي بود  نباشد بلکه از جهات ديگر ناقص باشد را قرباني کند کفايت مي خاطر  بهنقص آ  

 احتياط واجب آمده احتياط مستحب است. به عنوا متن 

احتياط اين است که بين ذبح ناقص و روزه اگر در ايام تشريق يافت نشد جمهع نمايهد. و    آية اهلل سيستاني: 

حجه هدي تام يافت شود به احتياط واجب آ  را نيز اضهافه کننهد و همچنهين اسهت اگهر پهول        اگر در بقيه ذي

 هدي واجد شرايط را ندارد.

 دي.و بعيد نيست اکتفا به همين ه آية اهلل فاضل:

 هرگاه صحيح يافت نشود ناقص کافي است و احتياط مزبور الزم نيست. آية اهلل مکارم:

حجه اگرچهه   ست در بقيه ذيا واجب است ذبح هدي در روز عيد، و اما بعد از عيد پا مجزي آية اهلل بهجت:. 5

 .هگان خال  احتياط است تکليفاً تأخير از آ  بدو  عذر خصوصاً تأخير از ايام تشريق سه

زماني  تواند ذبح را تا روز دوازدهم به تأخير بيندازد و در صورت عذر، تأخير آ  تا اختياراً مي آية اهلل زنجاني: 

مهانعي نهدارد ولهي در     آورد، به جا حجه که بتواند بعد از قرباني، حلق و تقصير کرده و اعمال مکه آخر را در ذي

هر حال بايد ترتيب بين اعمال روز عيد و همچنين بين حلق يها تقصهير و اعمهال مکهه رعايهت شهود، هرچنهد        

   شرطيت ترتيب بين اعمال منا مخصوص عالم عامد است.
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عاعع]0100[  ذري مثل فراماشي يا غير آن، ذبح را در روز  يه نکرد،  به واسبهاگر   

 حجاه  ذيو اگر نشه در بقيه ماا     1ذبح کنه« تشريا»در ايام  احتياط واجب آن است که

2نيز همين حکم است. و در تأخير  مهي
 

اگر حيااني را به گمان آنکه احيح و سالم است ذبح کارد بعاه معلاام      عاعع]0102[

3شه که مريض يا ناق  باد ، کافي نيست و بايه دوبار  ذبح کنه.
 

4اگر حيااني را به گمان چاقي ذبح کرد بعه معلام شه  غر است، کافي است.  عاع]0102[
 

                                                                                                                                        

 :تواند در روزهاي تشريق هم قرباني کند.  اين احتياط مستحب است و مي آية اهلل سيستاني 

احتياط اختياراً جايز نيست ذبح هدي را از روز عيد تأخير بيندازد بنا بر  آية اهلل گلپايگاني:، صافيآية اهلل  

 اگرچه اقوي جواز آ  است.

 تا روز سيزدهم جايز است. آية اهلل مکارم: 

 حکم آ  در مسئله قبل بيا  شد. آية اهلل بهجت:. 1

 الزم است.بلکه بدو  ترديد  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 مسئله قبل مراجعه شود. ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 

فرصهت دارنهد قربهاني کننهد و اگهر امکها         حجهه  افراد معذور تا غهروب روز سهيزدهم ذي   :آية اهلل سبحاني

توانند وظيفه قرباني را انجام دهند ولي رمي خهود را در روز يهازدهم و دوازدههم انجهام      نپذيرفت، تا آخر ماه مي

   دهند هرچند قرباني به تأخير افتاده باشد.
 تواند در روزهاي تشريق قرباني کند. اقوي آ  است که مي آية اهلل سيستاني:

اين احتياط واجب نيست اگرچه متلوب اسهت ولکن اگر در غير ايهام نحهر   آية اهلل گلپايگاني:،  صافيآية اهلل 

 کند. ذبهح الذمه في احتيهاط قصد ادا و قضها نکند، بلکه به قصد مابنا بر  )روز عيد و سه روز بعهد از آ   بهود

 تا روز سيزدهم در هر حال جايز است ذبح کند. آية اهلل مکارم: 

اگر عمداً ذبح را از ايام تشريق تأخير بيندازد حج  باطل است و اگهر معهذور باشهد بايهد      آية اهلل سيستاني:. 5

 حجه را نيز انجام دهد.  روزه بگيرد و احتياط مستحب اين است که ذبح در بقيه ذي

چنانچه قرباني را به عقيده اينکه سالم است خريداري نمود  :، مکارمآيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني. 3

توانهد بهه آ  اکتفها نمايهد و الزم      و قيمت  را پرداخت و بعد معلوم شد که عيبي دارد، ظاهر اين است کهه مهي  

 نيست قرباني ديگري بنمايد.

 در صورت تمکن مالي.  اي: آية اهلل خامنه 

گما  چاقي خريد سپا معلوم شد الغر است کافي است چه قبل از ذبح اگر حيواني را به  آية اهلل سيستاني:. 4

معلوم شود چه بعد از آ ، ولي اگر خودش گوسفندي داشت و آ  را به گما  چاقي ذبح کرد سپا معلهوم شهد   

   الغر است به احتياط واجب کافي نيست.
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عاعع]0102[ اگر حيااني را به گمان  غري خريه و به اميه آنکه چاق درآياه، باراي     

 ذبح کرد و بعه معلام شه چاق است، کافي است. رجائًااوا ت خها 

عاعع]0102[ داد لکان از روي   داد که حياان چاق است يا احتمال مي اگر احتمال نمي  

1ت.مبا تي ذبح کرد نه به اميه ماافقت امر خهاونه، کافي نيس بي
 

، براي اوا ات  مسئلهاگر  غري آن را ا تقاد داشت و به واسبه جهل به   عاعع]0102[

2خهاونه ذبح کرد، بعه معلام شه چاق است، احتياط واجب در ا اد  است.
 

عاعع]0102[ ، باراي  مسائله اگر ناق  بادن را ا تقاد داشت و باه واسابه جهال باه       

 ست ظاهرًا کافي باشه.اوا ت خهاونه ذبح کرد و بعه معلام شه احيح ا

عاعع]0121[ احتياط آن است که ذبيحه را سه قسامت کنناه، ياک قسامت را ههياه        

بههنه و يک قسمت را اهقه بههناه و قاهري هام از ذبيحاه بخارناه و ااهقه را باه        

و اگر اهقه را باه فقاراي    3نيست ها واجب از اين احتياط يک هيچمؤمنين بههنه ولکن 
                                                                                                                                        

 :و بعد از ذبح کرد  يا پا از خريد  و هرگاه حيواني را که به ظاهر چاق است، خريداري کند  آية اهلل مکارم

 پرداخت وجه و قبل از ذبح معلوم شود الغر است، کافي است.

 قصد اطاعت امر الهي داشته است کافي است. اگر اجماالً آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، مکارم:. 1

  ر بهوده بايهد مجهدداً   کنهد ولهي اگهر الغه     اگر معلوم شد گوسفند الغهر نبهوده کفايهت مهي     آية اهلل سبحاني: 

 قرباني کند.

در فرض مزبور  :، صافي، گلپايگانيسيستانيسبحاني، آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، زنجاني، . 5

 کند. کفايت مي

 بهتر است اعاده کند. آية اهلل فاضل:

 ظاهراً کافي است. آية اهلل نوري:

قهدري هديهه دهنهد و قهدري صهدقه دهنهد و الزم       که قدري از ذبيحه بخورند و  احوط آنست آية اهلل بهجت:. 3

بر اظهر که مقدار هر يک از هديه و صدقه ثلث ذبيحه باشد و نيز در خصوص سههم صهدقه احهوط آ      نيست بنا

است که بر مؤمنين بوده باشد و اگر به اختيار خود به غير مؤمن بدهد احوط ضما  اوست يعنهي قيمهت قهدري    

دهد و همين احتياط در سهم هديه به مثل اتال  و بيع جاريست و عمل به  مي عنوا  صدقه به فقيره از آ  را ب

   .احتياط به مثل توسيط فقير يا استيکال او ممکن است، و در صورت عدم امکا ، اين تکليف ساقط است
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 1ذبيحه را به آنها بههه اشکال نهارد و ضامن حصه فقراء نيسات کفار بههه يا آنکه تمام 

 ليکن احتياط؛ خصااًا در خاردِن قهري از ذبيحه، خيلي مبلاب است.

عاعع]0120[ جايز است که ذبح را کسي ديگر به نيابت انجام دهاه و نيات را ناياب      

2کنه و احتياوًا خاد شخ  هم نيت کنه.
 

                                                                                                                                        

 مؤمن تواند از فقير  اين احتياط واجب است ولي نسبت به صدقه انسا  مي آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

و نسبت به هديه از مؤمن ديگري ولو از شهر خودش وکالت در قبول و اعراض بگيرد و بعد از ذبح از طهر  آنهها   

قبول و قبض کرده و بعد اعراض نمايد و در صورتي که در منا متمکن از تقسيم نيست اخهذ وکالهت مزبهور الزم    

 .واجب ضامن است احتياطبنا بر  است و اگر اين عمل را با فرض تمکن انجام ندهد

 زائهر  هرچنهد  ولي واجب است حداقل ثلث قرباني را به فقيهري کهه در حهرم حضهور دارد ه      آية اهلل زنجاني: 

 کار کافي است از فقير وکالت بگيرد و از طر  فقير، سهم او را تحويل بگيرد. اين براي و بدهد صدقه ه باشد

به احتياط واجب قسمت فقرا به آنها داده شود و چو  عمل به اين قسمت در شرايط فعلي  آية اهلل سبحاني: 

تواند از فقيري در شهر خود يا نقته ديگر وکالت بگيرد که در غياب او به وي تمليک کنهد  پذير نيست ميامکا 

 و سپا آ  را رها کند و اگر اين کار را هم نتواند انجام دهد اذ  فقير ساقط است.

احتياط واجب بنا بر  :فرمايند در دو قسم اول با متن موافق هستند و اما در قسم سوم مي :آية اهلل سيستاني 

و زحمهت زيهادي شهود     مشهقت آ  را به فقراي مسلمانا  صدقه دهد. و اگر صدقه داد  ممکن نباشد يا موجب 

کنهد بهه وکيهل او داده شهود      يشود و رساند  آ  به خود فقير الزم نيست بلکه کفايهت مه   وجوب آ  ساقط مي

کند به هديهه داد  يها    ميتصر  وکيل بر حسب اجازه موکل در آ   گاه آ کننده باشد  اگرچه وکيل خود قرباني

 .فروش يا اعراض از آ  و يا غير اينها

است که قدري از قرباني را خودش بخورد و قهدري را   آ  واجباحتياط  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

هديه دهد و مقداري را به فقير مؤمن صدقه بدهد، و احتياط آ  است که هديه را هم بهه مهؤمن بدههد و اينکهه     

 از صدقه و هديه کمتر از ثلث قرباني نباشد و در هديه فقر شرط نيست. هر يک

ولهي وکالهت گهرفتن از    سهت  ابه سه قسمت واجب براي کسي که متمکن است تقسيم ذبيحه  آية اهلل مکارم: 

 فقير الزم نيست.

بلکه به احتياط واجب ضامن حصّه فقرا است مگر اينکه قرباني ارزش مالي خود را به دليل  آية اهلل سيستاني:. 1

 فراواني بي  از حد از دست بدهد.

بايد نيت از صاحب قرباني تا هنگهام کشهتن مسهتمر باشهد و کشهنده الزم       آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

  نيست نيت کند هرچند احوط و اولي نيت نمود  اوست.
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عاعع]0120[ ، بلکه خالي از قات نيست 1احتياط واجب آن است که ذابح مؤمن باشه  

 وار در ذبح کفارات. و همين

                                                                                                                                        

 :تواند از کسي بخواهد يا بهه   در ذبح قرباني و کفارات، مباشرت، معتبر نيست، پا حاجي مي آية اهلل زنجاني

کهه   گري را در اين کار، نايب خود قهرار دههد و در صهورت اول ه    تواند دي او اجازه دهد براي  ذبح کند، بلکه مي

 قةبرة کهنم   براي حج تمتع قربهاني مهي  »حاجي، قصد داشته باشد که  خود بايد ذبح هنگام ه متعار  موارد است

اجمال در ذهن او باشد و الزم نيست ذابهح، قصهد قربهت يها نيهت      طور   به کافي است اين قصدو « الي اهلل

کند کافي است، هرچند اصالً کسهي را   او را ذبح مي حيوا ؛ بلکه همين که براي حج داشته باشدانجام قرباني 

مهتن  باشد و حکمي کهه در   نيت نکرده باشد و چو  کار ذابح، نيابت نيست، بدو  ترديد، ايما  در او معتبر نمي

 آيد. ميمناسک آمده است مربوط به صورت دوم يعني صورت نيابت است که به ندرت پي  

هرگاه انسا  ديگري را براي قرباني نايب بگيرد، در اين صهورت خهود شهخص فقهط قصهد       آية اهلل سبحاني:

)اينکه قرباني براي حج تمتع اسهت و اينکهه بهراي     قربت کند ولي نايب بايد عمل را آگاهانه و با تعيين نوع عمل

امها هرگهاه فقهط     يا نايب در ذبح است  انجام دهد،دهد و  خود است يا نيابتا و فردي که حج را براي او انجام مي

کهار   -تعيهين نهوع عمهل    -کند، در اين صورت اعمال مربوط به نيت )آگاهانهه بهود    ذبح را به ديگري واگذار مي

ار فقط قصد قربت کند و بقيه بر عهده نايهب  گز براي خدا انجام شود  مربوط به خود اوست. پا در شق اول حج

 بنهابراين ار اسهت،  گز عهده حج شود و اعمال مربوط به نيت بر ط ذبح به ديگري واگذار مياست و در شق دوم فق

رود و پها از   آنچه امروز بيشتر مرسوم است که نايب بدو  واسته و يا با اذ  در توکيل به غير، به قربانگهاه مهي  

کند آنچه بر ذمهه   د و قصد ميآور صورت برداري از اسامي افراد مختلف به ترتيب نام يک يک افراد را در نظر مي

االسالم يا نيابتي يا مسهتحبي باشهد، کهافي اسهت و ذبهح کلهي از طهر          حجةدهم خواه  فالني است، انجام مي

 موکلين کافي نيست و بايد به هنگام ذبح تک تک افراد را مشخص کند.

باشد نيهت کنهد و اگهر     و احوط آ  است که عالوه بر نايب خودش هم اگر در وقت ذبح حاضر آية اهلل صافي: 

نيت را تها   فرستد نيت کند و گيرد مي مي حاضر نيست موقعي که نايب يا وکيلي را که از طر  او براي ذبح نايب

 وقت ذبح مستمر بدارد.

 عالوه بر خودش ذابح نيز بايد نيت کند. آية اهلل گلپايگاني: 

 کند. نيت را حاجي مي آية اهلل مکارم: 

 ما  شرط نيست ولي شرايط ديگر را بايد دارا باشد.اي آية اهلل بهجت:. 1

اگر مسهلما  باشهد    آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني، سيستاني، صافي، گلپايگاني:

 کند و شيعه بود  ذابح لزومي ندارد. کفايت مي

را خهودش انجهام    کننده بايد شيعه اثني عشري باشد اما اگر نيت احتياط واجب ذبحبنا بر  اي: آية اهلل خامنه

 .کننده شرط نباشد دهد و فقط براي اجراي آ  نايب بگيرد در اين صورت بعيد نيست که شيعه بود  ذبح

در صورتي که ذابح را در انجام قرباني نايب کرده باشد و اما اگر از او خصوص  آية اهلل نوري:، آية اهلل فاضل

  ذبح را خواسته باشد الزم نيست مؤمن باشد و خودش بايد قصد قرباني و قربت را انجام دهد.
 توانند ذبح کنند. مي حالل است تمام مسلمانا  که ذبيحه آنا  پاک و آية اهلل مکارم:
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و  کناه  در اارتي که قرباني به دست غير مؤمن انجام گيرد، کفايت نمي  عاعع]0120[

بايه دو مرتبه قرباني کنه، هرچنه در وقت قرباني متاجه نشاد که ذابح مؤمن نيسات ياا   

1شه.بامسئله  جاهل به
 

عاعع]0122[ ذبح هم از  بادات است و در آن نيت خال  و قصه اوا ات خهاوناه     

  زم است.

عاعع]0122[ احتياط آن است که اگر احتمال نق  يا مرض در گاسفنه بههنه، آن را   

معاينه کننه، اگرچه اقاي در احتمال آنکه  يبي حادث شاه  باشاه، مثال آنکاه احتماال      

اناه،  اهم لازوم معايناه اسات و       يا آن را خصاي کارد   انه  بههه گاش يا دمش را بريه 

2زاد باد ، ترک نشاد.و مادرهايي که محتمل است از حال تاله داشته  احتياط در  يب
 

اگر بعه از ذبح کردن، احتمال داد ناق  بادن يا نهاشاتن سااير شارايط      عاعع]0122[

3را، ا تنا نکنه.
 

عاعع]0122[ يهاري کردن و ذبح، و نايب انجام داد، و اگر به کسي نيابت داد براي خر  

بعه از آن شخ  محرم احتمال داد که نايب به شرايط  مل نکرد  باشه، به اين احتمال 

 ا تنا نکنه و ذبح کافي است.

                                                           

 شود. مسئله قبل معلوم مياز  آيات عظام. نظر 1

 در موارد احتمال نقص و مرض متلقاً فحص الزم نيست. آية اهلل تبريزى:. 5

 فحص الزم نيست. آية اهلل خويي: 

 اگر احتمال عقاليي عيب يا مرض مادرزادي، داده شود فحص، واجب است. آية اهلل زنجاني: 

مستحب آ  است که فحص کنهد مخصوصهاً اگهر     فحص متلقاً الزم نيست، گرچه احتياط آية اهلل سيستاني: 

 احتمال نقص از هنگام والدت در ميا  باشد.

حيوا  و يا اخته نبود  يا سهاير عيهوب پنههاني کهه      سن بعيد نيست قول فروشنده در موردو  آية اهلل مکارم: 

 داند مقبول باشد. خريدار نمي

حتمال بدهد که در حال ذبح احهراز شهرايط   در صورتي که ا خويي، زنجاني، فاضل: تبريزي، آيات عظام. 3

 کرده بوده.

 به شرطي که هنگام ذبح آ  را وارسي کرده باشد. آية اهلل سبحاني:

 و همچنين اگر شک در اين باشد که محل ذبح منا بوده يا جاي ديگر. آية اهلل سيستاني: 



 مناسک حج                                  298

اگر کسي را نايب کرد براي خريهاري و ذباح، باياه  لام پياها کناه ياا         عاعع]0122[

 کنه. ت نميبه اينکه  مل کرد  است و گمان کفاي 1اومينان

عاعع]0122[ اگر نايب  مهًا بر خالف دستار شرع، در اوااف ذبيحاه ياا در کشاتن      

 آن،  مل کرد ضامن است و بايه غرامت آن را بههه و بايه دو مرتبه ذبح کننه.

، اگر باراي  2خالف دستار  مل کنه اگر نايب از روي اشتبا  يا جهل، بر  عاعع]0121[

و در هار ااارت    3معلام نيست ضامن باشه واّ  مل اجرت گرفته است ضامن است 

 بايه ا اد  شاد.

                                                           

 احتياطاً اطمينا  الزم است. آية اهلل بهجت:. 1

 اگر نايب ثقه باشد و خبر دهد از ذبح کافي است. اهلل خويي:آية ، آية اهلل تبريزى

 يا حجت شرعيه ديگري مانند شهادت دو عادل يا اخبهار کسهي کهه گفتهه او در ايهن مهورد        آية اهلل زنجاني:

بلکه اگر نايب ثقه باشد و خبر از ذبهح دههد    .باشد داشته وجود است آور براي حاجي يا متعار  مردم، اطمينا 

 .کافي است

چناچه وکيل يا نايب در ذبح مورد وثوق بود وگفت کهه حيهوا  را خريهداري کهرده و ذبهح       :آية اهلل سبحاني

 .کند نموده، کفايت مي

تهوا    ام، در صورتي که متهم به کذب نباشد، مهي  اگر بگويد قرباني کرده آية اهلل گلپايگاني: ،آية اهلل صافي

 سخن او را پذيرفت.

 فرع مجمل است و تفصيلي دارد.اين  آية اهلل صافي:. 5

 اند. متعرض اين فرع نشده آية اهلل گلپايگاني: 

 اگر خال  موجب عدم اجزاء شود در هر صورت ضامن است و اعاده الزم است. آية اهلل بهجت:. 3

 .متلقاً مورد ضما  است آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

 در هر دو صورت ضامن است، مگر شرط عدم ضما  کرده باشد ه ولو ارتکازاً ه. آية اهلل زنجاني: 

چو  اتال  صورت گرفته ضامن است چه براي اين کار اجرت گرفته باشد يها اينکهه تبرعها     آية اهلل سبحاني: 

  انجام داده باشد ولي بهتر است در مورد تبرع رعايت انصها  شهده و مصهالحه گهردد ولهي در ههر صهورت بايهد        

 ذبح اعاده شود.

 در هر دو صورت ضامن است. آية اهلل سيستاني: 

 احتيهاط ضهامن اسهت اگرچهه عمهل را تبرعهاً انجهام        بنا بر  و نيز اگر تلف مستند به ذابح باشد آية اهلل فاضل: 

 داده باشد.

 بوده ضامن است. مقصراگر  آية اهلل مکارم:
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 قربانیبهل  قربانيبدل 

اگر قادر نباشاه بار ذباح، باياه ساه روز در حاج و هفات روز پاس از           عاعع]0120[

 مراجعت از حج روز  بگيرد.

عاعع]0120[ ، آن است که نه ههي را داشته باشاه و  1ذبح نباشه مراد از اينکه قادر بر  

 پالش را.نه 

تاانه بهون زحمت و مشقت قرض کنه و در ازاي قرض چيازي   اگر مي  عاعع]0120[

2که ادا کنه داشته باشه بايه قرض کنه و ذبح کنه.
 

عاعع]0122[ ونه سفر اسات بفروشاه،   تاانه بهون مشقت چيزي که زايه از مؤ اگر مي  

3وشه.باشه  زم نيست بفر هرچهبايه بفروشه، و ههي بخرد، لکن لباآ را 
 

                                                           

شود، عبارت است از اينکه پول خريهد  آ    که به روزه بدل ميمراد از عدم قدرت در ذبحي  آية اهلل سبحاني: .1

در مکهه يها    به ازاي قهرض را جههت ادا   را نداشته باشد و يا نتواند بدو  زحمت و مشقت قرض کند و يا اينکه ما

وطن نداشته باشد و اما اگر پول خريد  قرباني را دارد ولي به هر دليهل مثهل نبهود  گوسهفند و يها امهر ديگهر        

توانهد تها آخهر     ست تا غروب روز سيزدهم قرباني کند، حلق يا تقصير را انجام دهد و در مورد قرباني اگر مينتوان

حجه انجام دهد و در غير اين صورت سال بعد قرباني را ولو با استنابه در منا انجام دهد و در آ  صهورت کهه    ذي

داند بايد سه روز قبهل از عيهد و هفهت روز     ز اول ميتواند قرباني تهيه کند، اگر ا به خاطر عدم توانايي مالي، نمي

حجه سه روز را در مکه و بقيه را در محل بماند، و بهاز   بعد از برگشتن روزه بگيرد و اگر نتوانست بايد تا آخر ذي

هم اگر نتوانست به عللي در مکه بماند، سه روز را در راه و هفت روز را در محل و باز هم اگر نشد سهه روز را در  

 فاصله هفت روز بعدي را نيز در محل بگيرد. محل و با

 واجب نيست پول قرباني را قرض کند، ولي اگر قرض کرد بايد قرباني کند. آية اهلل زنجاني:. 5

 نيست.  که زائد بر مؤونه باشد فرق بين لباس و غير آ  در صورتي آية اهلل صافي:، آية اهلل بهجت. 3

 فرقي بين لباس و غير لباس نيست. :زنجاني، تبريزي، خوييآيات عظام 

ولي در لباسي که به آ  حاجت دارد اگر بفروشد و قرباني تهيه نمايد احتياط آ  است کهه   آية اهلل سبحاني:

 روزه هم بگيرد.

 احتيهاط واجهب بايهد آ  را بفروشهد و قربهاني      بنها بهر    اگر لباس مهورد حاجهت او نباشهد    آية اهلل سيستاني:

 تهيه کند.

 اند. متعرض اين فرع نشده ية اهلل گلپايگاني:آ 

 لباسي که مورد حاجت است. آية اهلل مکارم: 
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عاعع]0122[ ، ليکن اگر کسب کرد و 1 زم نيست کسب کنه و پال ههي را تهيه کنه  

 تهيه کرد، بايه ذبح کنه.

عاعع]0122[ لباآ را  زم نيسات بفروشاه لکان اگار لبااآ زاياه داشات و         اگرچه  

2فروخت، ظاهرًا بايه ذبح کنه و احتياط آن است که روز  هم بگيرد.
 

عاعع]0122[ بگيارد و احتيااط واجاب آن     حجاه  ذي  را بايه در ما  اين سه روز روز  

3است که از هفتم تا نهم بگيرد و جلاتر نگيرد.
 

 بايه اين سه روز دنبال هم باشه.  عاع]0122[

اگر روز هفتم نتاانست روز  بگيرد، روز هشتم و نهم بگيرد و ياک روز    عاعع]0122[

که بعه از ايام تشريا، که ياازدهم  بگيرد و احتياط آن است منا  ديگر بعه از مراجعت از

4و دوازدهم و سيزدهم است، بگيرد.
 

                                                           

 اگر مناسب باشد و عسر و حرج نباشد الزم است کسب نمايد. آية اهلل بهجت:. 1

 گذشت که لباس زائد را بفروشد و ذبح کند و روزه الزم نيست. آية اهلل بهجت:. 5

 در اين صورت روزه الزم نيست. مکارم:آيات عظام تبريزي، زنجاني،  

 اند. متعرض اين فرع نشده آية اهلل گلپايگاني: 

تواند پا از شروع به اعمال عمره تمتع از اول ماه  و سه روز اول را مي آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي:. 3

 حجه بگيرد. ذي

بل از عيد قربا  قرار گيرد هفهتم و هشهتم و   روز يا کامالً ق سهبايد اين  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 حجه. نهم. و يا پا از بازگشت از منا و تا آخر ذي

توانهد يهک روز را بعهد از    ليکن اگر قبل از ايام منا يعني روز هشتم و نهم را روزه گرفت مي آية اهلل سبحاني: 

 حجه روزه بگيرد.تواند از اول ذي ايام تشريق روزه بگيرد کما اينکه اين سه روز را مي

کسي که بايد در حج روزه بگيرد چنانچهه نتوانهد روز هفهتم را روزه بگيهرد      آية اهلل خويي: ،آية اهلل تبريزى. 4

 هشتم و نهم را روزه گرفته و روز ديگر را پا از بازگشت از منا روزه بگيرد.

 و بايد بعد از روز سيزدهم بگيرد، مگر به جهت ضرورت. آية اهلل زنجاني: 

گزار باشد و چه غير آ  روزه در ايام تشريق براي کسي که در منا است جايز نيست چه حج آية اهلل سبحاني: 

لذا اگر قبل از ايام منا روزه نگرفت بايد بعد از ايام تشريق سه روز در مکه روزه بگيرد و هفت روز در محل خهود  

محل سه روز و بعد فاصله انداخته و هفهت روز را   و اگر در مکه نشد در راه بازگشت و اگر آ  هم ممکن نشد در

  و به احتياط واجب هفت روز روزه که بايد در محل بگيرد متوالياً بگيرد. روزه بگيرد
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، بلکه در 1، جايز نيست بگيردمنا اين سه روز روز  را در ايام تشريا، در  عاعع]0121[

 بياورد يا نه. به جا چه حج 2است، کس حرام روز  براي همهمنا  ايام تشريا در

عاعع]0120[ فتم را روز  نگرفته و هشتم و نهم احتياط مستحب براي کسي که روز ه  

ن، روز کاه اول آ  ، ساه روز روز  بگيارد ا   مناا  را گرفته، آن است که بعه از مراجعت از

3کاک کردن است؛ يعني سيزدهم
ا و متاالي بگيرد و قصهش آن باشاه کاه ساه روز از     

 پنج روز براي اداي روز  واجب باشه.

عاعع]0120[ ز نهم را هم نگيرد و بعه از مراجعت اگر روز هشتم را روز  نگرفت، رو  

 سه روز دنبال هم بگيرد. 4منا از

هر وقت  حجه ذيجايز است اگر از هشتم روز  تعايا افتاد، تا آخر   عاعع]0120[

آن است که بعه از اياام تشاريا    بخااهه اين سه روز را روز  بگيرد، اگرچه احتياط

5فارًا بگيرد.
 

                                                                                                                                        

 :مکلفي که بايد سه روز در حج روزه بگيرد اگر موفق نشود همهه سهه روز را پهي  از روز     آية اهلل سيستاني

کند آنها را در روز هشتم و نهم و يک روز ديگر پا از برگشت از منها   ت نمياحتياط کفايبنا بر  آورد، به جا عيد

ا روزه بگيرد، اگرچهه جهايز اسهت    ربگيرد، و افضل اين است که پا از سپري شد  روزهاي تشريق اين سه روز 

ر خهود  اظههر اگرچهه د  بنا بهر   که از روز سيزدهم شروع کند، در صورتي که قبل از آ  از منا برگشته باشد، بلکه

 روز سيزدهم برگشته باشد.

 روز صورت اين در ه مثالً روز چهاردهم، مجبور است مراجعت کند مگر براي ضرورتي باشد ه  آية اهلل زنجاني:. 1

 گيرد. مي روزه را سيزدهم

 نسبت به غير ناسک خالي از تأمّل نيست. آية اهلل بهجت:. 5

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم: 

 و اول آ  روز چهاردهم است. اهلل زنجاني:آية  .3

 و احتياط آنست که اول آ  روز چهاردهم باشد. آية اهلل صافي:

 .رجوع شود1423مسئله  ذيلبه  آية اهلل سيستاني: 

 مشروط بر اينکه روز سيزدهم در منا نباشد واالّ بايد از روز چهاردهم شروع کند. آية اهلل فاضل: 

 و گذشتن روز سيزدهم. :اهلل سبحاني آية، آية اهلل زنجاني. 4

ها را بگيهرد و بهدو     احتياط اين است که پا از بازگشت هرچه زودتر روزه آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 2

 عذر تأخير ننمايد.

 اين احتياط ترک نشود. آية اهلل مکارم: 
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عاعع]0122[ تاانه روز  بگيرد و  زم نيست در مکه قصه اقامات   اين سه روز را در سفر مي  

1ه روز در مکه مهلت نيست بين را  هم جايز است بگيرد.کنه، بلکه اگر براي مانهن س
 

عاعع]0122[ اگر ساه روز روز  را گرفات و بعاه از آن ماتمکن شاه از هاهي،  زم         

 سه روز متمکن شه بايه ذبح کنه. ، ليکن اگر قبل از تمام شهن2ذبح کنه نيست

عاعع]0122[ باياه هاهي را    تمام شه حجه ذياگر اين سه روز روز  را نگرفت تا ما    

 و روز  فايه  نهارد. 3ذبح کنهمنا  خادش يا نايبش در

عاعع]0122[  آورد و قبال از   باه جاا   بايه اين سه روز روز  را، بعه از احرام به  مر   

4تاانه. آن نمي
 

                                                           

 مراجعه شود. 1423به حاشيه مسئله  آية اهلل سبحاني:. 1

 .اگرچه ذبح کرد  افضل و احوط است خصوصاً در صورت وجدا  هدي قبل از خروج از منا بهجت:آية اهلل . 5

احتياط واجب بايد قرباني کند؛ در غير اين صهورت  بنا بر  اگر تا آخر ايام تشريق متمکن شد، آية اهلل تبريزي:

  کند.روزه کفايت مي

 ه قرباني کند.احتياط واجب آ  است ک آيات عظام خويي، صافي، گلپايگاني:

تواند بهه روزه،   اگر در روز دهم تا دوازدهم، متمکن از هدي شد الزم است قرباني کند و نمي آية اهلل زنجاني:

 اکتفا کند و اگر بعد از آ  متمکن شد الزم نيست.

 ند.ک اگر تا آخر ايام تشريق متمکن شد بايد ذبح کند و در غير اين صورت، روزه کفايت مي آية اهلل سبحاني:

احتياط قرباني بر او واجب خواهد شد اگر تمکن قبل از گذشت ايهام تشهريق باشهد    بنا بر  آية اهلل سيستاني:

 کند. واالّ روزه کفايت مي

  احتياط واجب قرباني کند.بنا بر  آية اهلل مکارم:

 حجهه   در ذي :، مکوارم فاضول  ،صوافي  ،سيسوتاني  ،آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سوبحاني . 3

 آينده. سال

بايد در سال آينده، خودش يا نايب  در منا ذبح کند و اگر تأخير روزه از روي علم و عمهد و   آية اهلل زنجاني: 

حجه روزه بگيهرد بايهد    اختيار بوده بايد يک گوسفند کفاره بدهد، بلي چنانچه به جهت ضرورتي نتوانسته در ذي

 .کند حجه روزه بگيرد و قرباني کفايت نمي بعد از ذي

 بهر احتيهاط هفهت روز     کفهاره بکنهد و سهپا بنها     يها  هدي از الذمه  في و در ذبح نيت ما آية اهلل گلپايگاني:

 نزد اهل  روزه بگيرد. درپي پي

  بايد بعد از محرم شد  به احرام حج بگيرد. آية اهلل زنجاني:. 4
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 هفت روز بقيه را بايه بعه از مراجعت از سفر حج، روز  بگيرد.  عاع]0122[

1آورد. به جا درپي پياحتياط واجب آن است که   عاع]0122[
 

جايز نيست اين هفت روز را در مکه يا در را  روز  بگيارد، مگار آنکاه      عاعع]0121[

در اين ااارت اگار ماهتي بگاذرد کاه در آن ماهت        2بناي اقامت در مکه داشته باشه،

آورد و همچناين جاايز اسات     به جا تاانست به وون خاد مراجعت کنه، جايز است مي

 اگر يک ما  بمانه.

کننه، بعيه نيست باراي کساي کاه     در اين ايام که با هااپيما مراجعت مي  عاعع]0120[

ماا اشاخاص را باه محال     هااپي کاه  در مکه اقامت کرد  جايز باشه باه هماان مقاهاري   

و باه احتيااط واجاب     3ابر کنه و روز  بگيرد ليکن احتياط خالف آن اسات  رسانه مي

4جمع بين سه روز و هفت روز را نکنه.
 

                                                                                                                                        

 :تواند اين سه روز را بگيهرد امها بعهد از     يعني تا زماني که محرم به احرام عمره تمتع نشده نمي آية اهلل فاضل

 گذشت روزه بگيرد. 1424تواند به تفصيلي که در مسئله  هم باشد مي محلاحرام عمره تمتع اگرچه 

 .اظهر عدم وجوب توالي است آية اهلل بهجت:. 1

 باشهد، مگهر در مهواردي کهه ذکهر       درپهي  پهي سه روز روزه و همچنين هفهت روز روزه بايهد    آية اهلل زنجاني: 

 شده است.

 احتياط مستحب.... بنا بر  آيات عظام سيستاني، صافي، فاضل، گلپايگاني، مکارم:

در اين صورت بايد صبر کند تا همراها  او به وطن مراجعت کنند  سيستاني:تبريزي، خويي،  آيات عظام. 5

 يا يک ماه بگذرد و سپا روزه بگيرد.

 اند. نشده 1446متعرض اين مسئله و مسائل بعد تا مسئله  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

کند  صبر بازگردد محل به هواپيما با و برود فرودگاه به بايد ه مثالً بايد به هما  مقداري که ه  آية اهلل زنجاني:. 3

 روز جمع نمايد. 4روز و  3و سپا روزه بگيرد و نبايد بين 

 مراجعه شود. يقبلمسئله  ذيلبه  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:

 اين احتياط الزم نيست. آية اهلل مکارم:

 فاصله الزم نيست. آية اهلل بهجت:. 4

 روز جمع نمايند. 4روز و  3نبايد بين  گلپايگاني:آيات عظام تبريزي، خويي، صافي،  

 احتياط مستحب عدم جمع است. :آية اهلل سيستاني
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عاعع]0120[ اگر در غير مکه؛ چه در را  يا در بلهي غير از وون خادش، اقامت کرد   

مقهاري ابر کنه کاه اگار را    ، اگرچه به 1ظاهرًا نتاانه هفت روز روز  را در آنجا بگيرد

 رسيه. پيماد به وون مي مي

عاعع]0120[ ماهي را کاه اگار بماناه در مکاه جاايز اسات روز  را بگيارد و         يابتها  

حساب ماقع رسيهن به وون را ظاهرًا بايه از وقتي که بناي مجاورت  يوار ابتها همين

2کنه. يا اقامت به مکه کرد حساب
 

عاعع]0122[ اگر متمکن از روز  گرفتن شه و قبل از آنکاه روز  بگيارد مارد، واجاب       

3بر احتياط واجب. اقاي، و هفت روز ديگر را بنابنا بر  است ولي او سه روز را قضا کنه
 

عاعع]0122[ روز  بگيارد، پاس    همان جا زم نيست بعه از برگشتن به بله خاد، در   

 بگيرد.تاانه  اگر در جاي ديگر قصه اقامت کرد مي

                                                           

 توانست به وطن برسد صبر کند. قدر که مير بلد ديگر روزه بگيرد، البته آنمانعي ندارد د آية اهلل بهجت:. 1

 اند. متعرض اين مسئله نشده آية اهلل خويي:

 انهد   بلکه مهالک ايهن اسهت کهه همسهفرهاي  کهه در مکهه اقامهت نکهرده          اهلل خويي:آية ، آية اهلل تبريزى. 5

 به وطن برسند.  

مبدأ اين دو مدت پا از انقضاء ايام تشريق و پايا  مناسک حج )يعني انجام طوا  نسهاء  و   آية اهلل زنجاني: 

 سه روز روزه گرفتن است.

 .شود يعني روز چهاردهم حساب مي بعد ايام تشريق ابتداي ماه از ما آية اهلل سبحاني: 

 شد. ابتدا آ  زماني است که اگر قصد اقامت در مکه نداشت معموالً از آنجا خارج مي آية اهلل سيستاني: 

بلکه مالک آ  است که همسفرا  او به وطن برسند ولي در يک ماه احتيهاط واجهب محاسهبه     آية اهلل مکارم:

   بعد از قصد اقامت در مکه است.

 واجب است بگيرد. آية اهلل زنجاني:، اهلل بهجت آية. 3

 اند.  متعرض اين مسئله نشده آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

اگر سه روز را روزه گرفته قضاي بقيه واجب نيست ولي اگر هيچ روزه نگرفته بايهد همهه را    آية اهلل سبحاني: 

 .قضا کند

 واجب نيست. کدام هيچ آية اهلل سيستاني: 

 بر احتياط مستحب قضا کند. بر ولي واجب است سه روز را قضا کند و هفت روز ديگر را بنا اهلل فاضل:آية  
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اگر متمکن از سه روز روز  نشه، در مکه و برگشت به محال خااد، در     عاعع]0122[

تاانه در محل بگيارد، لايکن باا هفات روز روز       باقي است مي حجه ذياارتي که ما  

، اگرچاه باه وسايله    2هاهي ذباح کناه   در منی و اگر ما  گذشته باشه بايه  1بههه فااله

 شخ  اميني باشه.

 قربانيمسائل متفرقه 

، 4فقيار  ، و فروش يا هباه ساهم  3تقسيم قرباني به سه قسم واجب نيست  عاعع]0122[

 بنابراين،  مل بعضي، کاه باه اد ااي فقار      5قبل از قرباني و بهون قبض آن باول است.

 کنناه   فروشانه ياا هباه ماي     يا وکالت از فقير، ثل  فقير را از قرباني بخااد حااجي ماي   

 احيح نيست.

عاعع]0122[ ، کمي در وادي مرحسِّر ساخته شه  ، مسلخ فعليمنا شاد که در گفته مي  

قرباني کننه منا  بايه در حجه ذيدر اارت امکان ولا تا آخر  هرچنهو در اين اارت، 

6لکن قرباني در مسلخ جهيه مجزي است.
 

                                                           

 فاصله الزم نيست. آية اهلل بهجت:. 1

 احتياط مستحب عدم جمع است. آية اهلل سيستاني: 

  حجه گذشته باشد و ذبح هدي، الزم نيست. و بايد روزه بگيرد هرچند ماه ذي آية اهلل زنجاني:. 5

  البته در سال آينده. آية اهلل سيستاني:

 گذشت. 1444در  آيات عظام. نظر 3

 توسط فقير يا وکيل او. :آية اهلل فاضل. 4

جايز است قبل از قبض، از فقيري در وطن   آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سبحاني، سيستاني:. 2

 وکالت بگيرد که در يک سوم قرباني طبق خواسته او تصر  کند.

تواند از فقرا و مؤمنين آشهنا در شههر    نسبت به صدقه و اهدا، انسا  مي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 .ل کرده و بدو  تقسيم اعراض نمايدخود وکالت در قبول و اعراض بگيرد و بعد از ذبح از طر  آنها قبو

.در زما  حاضر به خارج از منا )مکاني به نام معيصم  منتقل شده است . 

حجه  اگر به علت تغيير محل، ذبح در منا ممکن نباشد و تأخير انداختن آ ، ولو تا آخر ماه ذي آية اهلل بهجت:. 6

 ز منا اشکال ندارد. موجب عُسر و حرج نوعي باشد، در اين صورت ذبح در خارج ا
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 تااناه باراي قربااني شاخ  ثاالثي را       کسي که اجير در حج است، ماي   عاعع]0122[

و وکيل مزبار، نيت قرباني حجي کاه مااکلش از وارف ماکال خااد انجاام       وکيل کنه 

1نمايه. دهه را مي مي
 

                                                                                                                                        

 حجه، حلق  پا اگر متمکن از تأخير و ذبح در منا باشد، اگرچه تا آخر ذي آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

يا تقصير نمايد و مُحل شود و ذبح را تأخير بيندازد و همچنين طوا  و نماز طوا  و سعي را تأخير بيانهدازد واالّ  

الزم به تذکر است اگر در روز عيد مهتمکن از ذبهح در منها نبهود و     [کتفا کند، جايز است به ذبح در مذبح فعلي ا

هاي جديد ذبح کنهد   در مسلخ آية اهلل خوييتواند طبق فتواي  حجه را بدهد، مي احتمال بقاي عذر تا آخر ذي

شهکوک اسهت   کهه م  جايي و :اند اضافه فرموده آية اهلل تبريزىو  ]ولي اگر اتفاقاً کشف خال  شد اعاده نمايد.

 که منا باشد مبيت و ذبح و تقصير در حال اختيار هم مجزي است.

محل انجام ذبح، منا است و در صورتي که از ذبح در منا ممانعت شود، انجام آ  در محهل   اي: آية اهلل خامنه 

 تعيين شده در حال حاضر، بالمانع است.

هايي که در خارج منا و وادي محسَّهر ولهي نزديهک     در شرايط کنوني، قرباني کرد  در مسلخ آية اهلل زنجاني: 

منا احدا  شده است مجزي است و تأخير براي ذبح در منا الزم نيست ولي اگر تأخير انداخت اعمهال بعهدي را   

  هم به تأخير بيندازد.

 .ذبح در مسلخ جديد مجزي است آية اهلل سبحاني:

در صورت زياد بود  حجاج و گنجاي  نداشتن منا براي همهه آنهها در وقهت اراده ذبهح،      تاني:آية اهلل سيس 

توانهد در   بعيد نيست کشتن در وادي محسِّر نيز جايز باشد، اگرچه احوط ترک آ  است مگر آنکه بداند که نمهي 

ريق ميسهور نبهود در ههر    منا تا روز سيزدهم قرباني کند. و چنانچه ذبح در منا يا وادي محسر تا آخهر ايهام تشه   

در حال اختيار به ذبح در مکاني که مشکوک است از منها يها    اکتفاتواند ذبح کند و جواز  کجاي حرم بخواهد مي

 ها محل اشکال است. باشد به علت شک در صحت عالئم منصوبه در آ  مکا  وادي محسر مي

ايام تشريق، الزم است ذبح را تأخير نمايد بلکه لهزوم  در صورت تمکن از ذبح در  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

شهود و بهاقي    حجه بعيد نيست ولي حلق را روز عيد انجام دهد و با اين عمل از احرام مخيط خارج مهي  تأخير تا آخر ذي

 کلي ذبح در منا ممکن نبود ذبح در وادي محسِّر کافي است.ه اعمال را به ترتيب به جا آورد. و اگر ب

اوال خارج بود  مذبح فعلي از منا ثابت نيست بلکه به احتمال قوي قسهمتي از آ  داخهل منها      فاضل:آية اهلل 

توانند در روز عيد در مذبح  است و بر فرض اينکه مسلخ فعلي خارج از منا باشد، صبر کرد  الزم نيست بلکه مي

 فعلي قرباني کنند و بقيه اعمال را انجام دهند.

 وز سيزدهم تأخير نيندازد.از ر آية اهلل مکارم: 

 .مراجعه شود 1441مسئله ذيل . به 1

 وکيل بايد نيت کند آ  قرباني که بر موکل  واجب است. آية اهلل سيستاني: ،آية اهلل سبحاني 

 کند. نيت قرباني را نايب اصلي مي آية اهلل مکارم: 
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عاعع]0121[ ، لکن اگر تأخير 1تأخير ذبح از روز  يه  مهًا، جايز نيست  لي األحاط  

2کنه. شه  مهًا يا جهاًل يا نسيانًا، ذبح در شب کفايت مي
 

عاعع]0120[ تااننه قبل از  وکيل ديگري هستنه که براي او قرباني کننه، مي که کساني   

3اينکه حلا يا تقصير کننه، قرباني ديگري را ذبح نماينه.
 

 استفتائات قرباني الستفتائات قرباني

عاعع]0120[ گذارنه و کسي با پال مشترک براي  جمعي از حجا  پال روي هم مي س

نفار قصاه    ذبح، هر گاسفنه را براي ياک خرد و در وقت  همه آنان تعهادي گاسفنه مي

کنه، آيا اين ترتيب ذبح اشکال دارد يا خير و آيا در اارت تفااوت   کنه و قرباني مي مي

 شاد؟ انه چه وضعي پيها مي گاسفنهان در قيمت با اينکه همه به يک انهاز  پال داد 

4اگر ااحبان پال راضي باشنه اشکال نهارد.عج ـ
 

                                                           

 گذشت. 1435مسئله  در ذيل آيات عظامنظر . 1

 ذبح در شب، بعد از عيد، خال  احتياط است. آية اهلل تبريزى: .5

 کند مگر براي خائف. ذبح در شب کفايت نمي آيات عظام خويي، سبحاني، فاضل: 

، مگر بهراي خهائف   کند تأخير قرباني تا روز دوازدهم جايز است ولي ذبح در شب کفايت نمي آية اهلل زنجاني: 

 کند. هاي بعدي کفايت ميذور است، قرباني در شبتواند شب دهم قرباني کند و اگر از آ  هم مع که مي

 .که در شب قرباني نکند، حتي شب روزهاي تشريق، مگر براي خائف ستا و احتياط واجب اين آية اهلل سيستاني: 

 کند. احتياط کفايت نميبنا بر  آيات عظام صافي، گلپايگاني، مکارم: 

شهود، تها در منها حلهق يها       جا شد  بد  يا لباس محرم ميچو  قرباني کرد  باعث ن البته آية اهلل زنجاني:. 3

 تقصير نکرده نبايد قرباني ديگري را ذبح کند و در هر حال اگر قرباني کرد، صحيح است.

 اگر صاحبا  پول اجازه داده باشند مانعي ندارد ولي رضايت قلبي کافي نيست. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 4

 مراجعه شود. 1441به ذيل مسئله  آية اهلل سبحاني:

 اگر صاحبا  پول راضهي باشهند و ذابهح وکالهت در افهراز داشهته باشهد         آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 اشکال ندارد.

است که وکالت بگيرد در مقابل وجه مورد توافق، يک گوسفند به نيابت از او قرباني  ليکن بهتر آية اهلل فاضل: 

 که براي ذبح نايب هم بگيرد. کند و مجاز باشد
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عاعع]0120[ و او ذبح نماد  اسات  انه  گاسفنه خاد را به غير مؤمن داد  که کساني  س

 انه، وظيفه آنان چيست؟ انه و بعه متاجه شه  و بعه، حلا و ا مال مترتبه را انجام داد 

1ذبح را ا اد  کننه و حلا و ا مال مترتبه احيح است.عج ـ
 

ه شه  و کسي قرباني را به غير مؤمن داد  و او کشته است و بعه متاج سعاعع]0122[

در  ين تاجه،  مهًا بهون تجهيه قرباني حلا کرد  و ا مال مترتباه بار حلاا را انجاام     

 ؟داد ، آيا مرحّل شه  است يا نه و آيا فقط قرباني بايه بکنه يا همه ا مال را ا اد  نمايه

ـ  داد ،  با فرض اينکه احتمال اّحِت ا مالي را که بعه از قربااني اتياان کارد  ماي    عج 

2و ا مالش احيح است. شه  است و فقط قرباني بر  هه  او استمرِحّل 
 

 حضارت  االي  قرباني در مسلخ جهيه،  بارت نقل شاه  از  مسئله  در سعاعع]0122[

 اراحت در حکم نهارد، لبفًا نار مبارک را مرقام فرماييه.

3ذبح در مسلخ جهيه مرجزي است.عج ـ
 

ت کاه يقاين باه باادن شارايط      آيا در شرايط قرباني، تحقياا  زم اسا   سعاعع]0122[

 ؟حاال شاد يا  زم نيست

ـ  حياان بعه از تمام بادن آن است، مثل  که مرباط به نق   ارض بر در شرايبيعج 

تااناه   خصي نبادن يا معياب نبادن حياان، فح   زم نيست و در اارت شاک ماي  

،  زم 4بهون تحقيا ذبح کنه، ولي در شرايط ديگر مثل سن حياان يا مؤمن باادن ذاباح  

5است يقين حاال شاد.
 

                                                           

 گذشت. 1445در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 1

چنانچه فقط ذبح و حلق را به غير مؤمن واگذار کند ولي خود نيهت کنهد اشهکال نهدارد و      آية اهلل سبحاني:

 چنانچه نيت ذبح و حلق را به غير مؤمن واگذارد، بايد اعاده کند.

 گذشت. 1445در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5

 مراجعه به ذيل مسئله قبلي شود. آية اهلل سبحاني:

 .مراجعه شود1443مسئله ذيل . به 3

 مراجعه شود. 1445مسئله  ذيل. به 4

  .مراجعه شود1442مسئله ذيل . به 2
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 ]از[در مکه جيب کسي را زدنه و پالش را بردنه، شکايت کارد، بعاه    سعاعع]0122[

وي مراحل قاناني، حاکم آنجا حکم کرد پاالش را از دزد بگيرناه و باه او بههناه، آياا      

 ؟جايز است پال را بگيرد و گاسفنه قرباني را با آن بخرد يا نه

1خاد او است، مانع نهارد. دانه که پال اگر ميعج ـ
 

شخصي بهون گرفتن وکالات در ذباح، از وارف  ياالش ياا شاخ         سعاعع]0122[

نمايه، به اين خيال که اذن فحاي از او دارد و مبمئن است که وقتاي   ديگري قرباني مي

ام او راضاي اسات و    به  يالش يا رفيقش بگايه من در قربانگا  براي تاا قربااني کارد    

 د، اين نحا قرباني کافيست يا نه؟شا خاشحال هم مي

2کافي نيست مگر او را وکيل کرد  باشه.عج ـ
 

عاعع]0122[ رونه و بهون اينکه در قربااني   روز  يه، بعض اشخاص به قربانگا  مي س

کننه، آيا اين قرباني کافي است يا  ته باشنه، خادشان براي رفقايشان قرباني مينيابت داش

 باني به  هه  چه کسي است؟نه؟ و اگر کافي نيست، پال قر

                                                                                                                                        

 توا  به قهول او اعتمهاد    اگر بايع اهل خبره بود و از سن هدي خبر داد مي آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

 کرد.

 .اطمينا  يا حجت ديگر شرعي الزم است آية اهلل زنجاني:

اگر احتمال نقص يا مرض يا کمبود سن در حيوا  خريداري شده براي قربهاني وجهود دارد    آية اهلل سبحاني: 

 احتياطاً فحص کند.

 .توا  به قول فروشنده ظاهر الصالح قناعت کرد ر صفات پنهاني حيوا  ميد آية اهلل مکارم: 

 داند آ  شخص دزد است مانع ندارد. اگر مي آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني:. 1

و همچنين اگر شرايط تقاص حاصل باشهد و بهه ههر حهال اگهر قربهاني را بهه نحهو کلهي           آية اهلل سيستاني:

 کند مجزي است. ادا را آ  قيمت پول، آ  با و بخرد الذمه في

کهه اگهر او بفهمهد     يبهه طهور  چنانچه احراز رضايت کرد و شاهد حال هم دالّ بر رضايت بود؛  آية اهلل بهجت:. 5

 کند. راضي است کفايت مي

قرباني کرد  بايد به وسيله خود شخص يا با وکالت از سوي او انجام شود، اما اگهر شهخص    اي: آية اهلل خامنه 

تهوا    احتياط، نميبنا بر  ديگري بدو  وکالت گرفتن از او براي  ذبح انجام دهد، صحت آ  محل اشکال است و

 .به آ  اکتفا کرد

 کافي نيست مگر مأذو  در ذبح باشد. آية اهلل زنجاني:
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ـ  شاد که خر  کرد  است مگر آنکه  و پال از مال کسي خار  مي کنه کفايت نميعج 

1در بين باشه. ریغر
 

گذارنه که  در قربانگا ، حجا  و ااحب گاسفنه يک قراري با هم مي اعسع]0121[

حاجي هام  برد،  نام مي ي به فالن مبلغ وهر يکخااهنه،  چنه رأآ گاسفنهي که مي هر

رود باا   کشاه، بعاه ماي    يکي را به نيت افرادي که وکالات دارد ماي   کنه و يکي قبال مي

 کنه، آيا در قرباني اشکالي نيست؟ ااحب گاسفنه حساب مي

 اشکال نهارد.عج ـ

گذارناه کاه د     در قربانگا  د  نفر حاجي با ااحب گاسفنه قارار ماي   اعسع]0120[

کنيم از قرار يکي دويست رياال ساعادي ماثاًل، در     مييم و قرباني کن گاسفنه را جها مي

آينه و بهون قرار جهيه با ااحب گاسفنه، باه   اين بين چنه نفر ديگر از رفقاي آنان مي

کننه و بنا دارنه که بعه از قرباني وبا قرارداد سااير افاراد،    تعهادشان گاسفنه قرباني مي

 درست است يا خير؟هاي آنان  نيبه ااحب گاسفنه پال بههنه، آيا قربا

2اگر يقين به رضايت ااحب گاسفنه دارنه، مانع نهارد.عج ـ
 

غير مؤمن مشغال سر بريهن قرباني باد، شخصي کاه باراي او قربااني     اعسع]0120[

داد در بردن و آوردن چاقا، به نحاي  ه دست گذاشت روي دست ذابح و فشار ميش مي

 شه، آيا اين قرباني احيح است؟ که بريهن سر گاسفنه به هر دو اسناد داد  مي

3اگر خادش ذبح نکرد ، احيح نيست.عج ـ
 

                                                           

 کند. در مسئله قبل بيا  شد که در چه صورتي کفايت مي بهجت:آية اهلل . 1

 سؤال قبل مراجعه شود. ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه 

 .واالّ رضايت بعدي کافي نيست آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي. 5

 مراجعه شود.1445ذيل مسئله . به 3

ونه است و فقط ذبح به ذابهح  گ ظاهر حال ايناين شخص خود نيت داشته باشد که  چنانچه آية اهلل سبحاني:

 من واگذار شده اشکال ندارد.غير مؤ
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در روز  يه قربان معماً  در هر کاارواني چناه نفار باراي قربااني از       اعسع]0120[

آينه قربانگا ، اگر کساي شاک کناه کاه باراي فاالن        شانه و مي ورف ديگران نايب مي

 ؟ني کردم يا نه، وظيفه نايب چيستشخ  هم قربا

 بايه قرباني کنه.عج ـ

 آياا ذباح باا کاردهااي اساتيل کاه معلاام نيسات آهان اسات ياا ناه              سعاعع]0122[

 ؟چگانه است

1احيح نيست.عج ـ
 

اگر انسان مريض نتاانه در حج تمتع قرباني کنه و باه ديگاري نيابات     سعاعع]0122[

دهه و نايب و وکيل فراماش کنه و در مهينه يا در ايران يادش بيايه که قربااني نکارد    

 چيست؟اش  است، وظيفه

ـ  باقي است که بايه در سال آينه  اش  بر حج او اشکالي نيست، ولي قرباني بر ذمهعج 
                                                           

اگر در تيزي و حدّت مثل آهن باشد تا انتهاي ذبح، بعيد نيست حکم آهن را داشهته باشهد بهه     آية اهلل بهجت:. 1

  الغاي خصوصيت.

 ذبح آهن باشد، احتياط مستحب آ  است که با آ  ذبح کند. محلمانعي ندارد، بلي اگر در  آية اهلل تبريزى:

شود. بايد از آهن باشد، و استيل )که فوالد مخلوط بها مهاده    ابزاري که ذبح با آ  انجام مي اي: آية اهلل خامنه 

ضد زنگ است  در حکم آهن است، اما اگر در مورد آهني بود  ابزار ذبح ترديد دارد، تا زماني کهه آهنهي بهود     

 کند.     محرز نشده، ذبح کرد  با آ  کفايت نميآ

 ذبح با آ  مانعي ندارد.  آية اهلل خويي: 

 اي کهه در برنهدگي، از چهاقوي آهنهي، کمتهر نباشهد        ذبح با چاقوي استيل، بلکه هر وسهيله  آية اهلل زنجاني: 

 صحيح است.

مين که فلز باشد و تيز که حيوا  را کند و ه و غير استيل فرق نميذبح با کاردهاي استيل  آية اهلل سبحاني: 

 اذيت نکند، کافي است.

 خالي از اشکال نيست. آية اهلل سيستاني: 

 اگر محرز نباشد که استيل آهن است صحيح نيست. آية اهلل صافي: 

 اشکال ندارد. آية اهلل فاضل: 

 اي صحيح است. با هر فلز برنده آية اهلل نوري:، آية اهلل مکارم 
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فهمياه باياه در ااارت امکاان در هماان ماا         حجه ذياگر در ما   انجام دهه ومنا  در

1قرباني کنه.
 

عاعع]0122[ شخصي باراي خااد و نيابات افارادي باه قربانگاا  رفات و د  رأآ         س

رأآ  9گاسفنه خريه و قرباني کرد، بعاه از رسايهن باه منازل، يقاين پياها کارد پاال         

ناهاد  چيسات؟ ضامنًا باا      نسبت به پال يک رأآ کهاش  گاسفنه را داد  است، وظيفه

بانگا  ااحب گاسفنه را پيها نکرد، آيا جايز است که در آن پاال تصارف   مراجعه به قر

؟ و کنه و بعه از مراجعت به ايران پال ايراني به حاکم شرع بههه و يا اهقه بههه يا نه

در اارتي که تصرف در آن جايز باشه اکناان کاه باه اياران برگشاته، آياا باياه رياال         

 ؟آزاد بهههي يا قيمت آن به ارز دولتي يا ارز سعاد

ـ  و باياه ياا رياال     2با يأآ از شناسايي ااحبش، از ورف او به فقير اهقه دهاه عج 

 بههه و يا قيمت با  را بههه.

عاعع]0122[ شااد   کنه به ا تقاد اينکه گاشت گاسفنه تلف مي شخصي قرباني نمي س

دهه،  يت تقصير کرد ، ا مال حج را انجام ميشاد وبا همين کيف اي نمي و از آنان استفاد 

 وظيفه او چيست؟

کرد  که  ملش احيح اسات، از احارام خاار  شاه       اگر جاهل باد  و فکر ميعـ ج
                                                           

هاي  يا کشتارگاه امن بدين شکل که اگر وکيل يا نايب هنوز در مکه است سعي کند آ  را در بحاني:آية اهلل س. 1

و اگر پول يها فهي  قربهاني بهه ههدر رفتهه        نزديک به منا انجام دهد وگرنه بايد در سال آينده در منا انجام دهد

 دهد. است قرباني بر ذمه نايب باقي است و بايد انجام

 حجه متوجه شود بهه احتيهاط واجهب جمهع کنهد بهين        اگر پا از ايام تشريق در ماه ذي آية اهلل سيستاني:

 روزه و ذبح.

 بايد فقير مؤمن باشد. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

 بايد با اذ  حاکم شرع به فقير مؤمن غير سيد صدقه دهد. آية اهلل زنجاني: 

 د و بهتر است با اذ  حاکم شرع اين کار انجام شود.بدهصدقه غير سيد به فقير مؤمن  آية اهلل سبحاني: 

 و به احتياط واجب بايد به اذ  حاکم شرع باشد. آية اهلل سيستاني: 
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1ولي قرباني بر ذمه او است.
 

 تاانه قبل از ذبِح گاسفنِه خاد، براي ديگري ذبح نمايه؟ آيا مرحرم مي سعاع]0122[

2مانع نهارد.عج ـ
 

عاعع]0122[ اگر کسي مؤمن بادن ذابح را قبل از ذبح احراز کرد و بعهًا معلام شاه   س

 کنه؟ خالف باد  است، آيا آن قرباني کفايت مي

3کنه. کفايت نميعج ـ
 

 ؟اگر قرباني از وجه غير مرَخمَّس باشه چه اارت دارد سعاع]0011[

4کنه. کفايت نميعج ـ
 

                                                           

 ر را بدهد.کفاره ازاله شَعقرباني کند و بعد تقصير نمايد و  آية اهلل بهجت:. 1

حرمت استمتاع از زنا  باقي اسهت و  حلق و تقصير او صحيح بوده و از احرام خارج شده ولي  آية اهلل زنجاني: 

 .بايد قرباني کرده و اعمال مکه را اعاده کند

ولي در جاهل مقصر و يا در صورت عمد چنين فردي از احرام خارج نشده و اگر محرم مرد  آية اهلل سبحاني:

ام را ترک نمايهد و  هاي احرام را بپوشد و محرمات احر هرج کند و حولاباشد بايد فوراً لباس دوخته را از تن خ مي

هاي موجود اعمال مترتبه را انجام دهد و اگر پايا  ايام تشريق ذبح نکند تها آخهر    هبعد از قرباني در منا يا قربانگا

احتيهاط  بنها بهر    آورد و حهج خهود را   به جها  حجه بايد ذبح کند و اعمال را انجام دهد و يک عمره مفرده نيز ذي

 واجب سال بعد اعاده کند.

ظاهراً از احرام خارج نشده و الزم است محرمات احرام را رعايت کند و اگر تا پايا  ايام تشريق   فاضل:آية اهلل 

 د.عمره مفرده از احرام خارج شو احتياط باطل است و بايد بابنا بر  ذبح کند حج  صحيح است واالّ

را ترک کنهد و قبهل از پايها  ايهام     بايد فوراً لباس دوخته را بيرو  آورد و محرمات احرام  آية اهلل سيستاني:

 احتياط.بنا بر  تشريق ذبح کند وگرنه حج او باطل است

رود و به هيچ وجه قابل استفاده نيست، بايد پول آ  را کنار گذارد  اگر قرباني در منا از بين مي آية اهلل مکارم: 

 حجه آ  سال و اگر نتوانست در سال بعد در ايام تشريق . و در شهر خودش قرباني کند )در ماه ذي

 مراجعه شود. 1431مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني:. 5

 است نخست قرباني خود را ذبح کند سپا قرباني افراد ديگر را.ولي بهتر  آية اهلل سبحاني: 

 .مراجعه شود1445ذيل مسئله . به 3

 باشد، ظاهراً کافي است. ذمهاگر معامله به  آية اهلل بهجت:. 4

  چو  متعار  خريد به ثمن کلي است، قرباني صحيح است. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 
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عاعع]0010[ اسافنه مرضااض   تاان گ در اارت  هم وجاد گاسفنه سالم، آيا مي س

 انه( را ذبح نماد؟ هاي آن را کابيه  گاسفنهي که تخمالخصيتين )

1اگر غير خصي و مرضاض يافت نشاد، ذبح خصي و مرضاض کافي است.عج ـ
 

عاعع]0010[ شخصي به ا تماد نايب خاد در رمي، ذبح کرد  و حلاا نمااد  اسات،     س

 ؟بعه معلام شه  که نايب از جانب او رمي ننماد  است، آيا ذبح و حلا او احيح است

 کنه. کفايت ميعج ـ

عاعع]0010[ شخصي در قرباني کسي را نايب خاد کارد و پاس از آن باه ديگاري      س

 ؟احيح استنيابت داد، ولي شخ  اول ذبح نماد، آيا 

ـ   اگر اولي را از وکالت  زل نکرد  کافي است و مجرد نيابت دادن به دومي،  زل عج 

2اولي از نيابت نيست.
 

عاعع]0012[ شخصي با جهل به اشتراط مؤمن بادن ذابح، قرباني خاد را به ديگري  س

 ؟شه  است، وظيفه او چيستمسئله  واگذار کرد  که ذبح نمايه، بعه از ذبح متاجه

3گر مؤمن بادن ذابح معلام نيست، بايه دو مرتبه قرباني کنه.اعج ـ
 

 ؟ههوکالت د تاانه به ديگري  کسي را وکيل در قرباني نماد ، آيا وکيل مي سعاع]0012[

 تاانه به ديگري بههه. اگر وکالت داد  که وکيل خادش قرباني کنه، نميعج ـ

، آياا  4اگر ذبح قرباني شخصي تاسط غير مؤمن ااارت گرفتاه باشاه    سعاعع]0012[

 تکرار آن بايه در ايام تشريا باشه؟

                                                                                                                                        

 گزار به اندازه خما مشغول است.کند و فقط ذمه حجکفايت مي اهلل سبحاني: آية ،اي آية اهلل خامنه 

 مراجعه شود. 664سؤال ذيل به  آية اهلل زنجاني: 

اش  چو  متعار  خريد به ثمن کلي است، قرباني صحيح است ولي ذمهه  آية اهلل نوري:، آية اهلل سيستاني 

 به اندازه خما مشغول است.

 .مراجعه شود« هفتمشرط » 1453 و 1454در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 1

 مراجعه شود.« شرط چهارم» 1453مسئله  ذيلبه  اي: آية اهلل خامنه 

 صحيح است. آية اهلل زنجاني:. 5

  .مراجعه شود1445ذيل مسئله . به 3

 مراجعه شود. 1445ذيل مسئله . به 4
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ـ  آخر آن هم قرباني شاد کافي است، اگرچه تاأخير آن از   ، تاحجه ذياگر در بقيه عج 

 ايام تشريا جايز نيست.

هاري تاانه باه مقا   مرحرمي که لباآ احرامش بر اثر ذبح نجس شه ، مي سعاعع]0012[

 کنه، در لباِآ احرام نجس باشه؟ که براي ديگران ذبح مي

ـ   و اگر نکرد ضرري به احرام ياا   1در اارت امکان بايه لباآ خاد را تبهير کنهعج 

 ذبح نهارد.

در مناسک ناشته شه : واجب است احتياوًا، که قرباني را از روز  ياه   سعاعع]0012[

ير اناهاخت، باه غيار از حرمات تکليفاي،      تأخير نينهازنه، حال اگر کسي بهون  ذر تأخ

 دارد؟  ااقب ديگري هم

ـ   قرباني او احيح است، ولي باياه ترتياب باين قربااني و حلاا و ا ماال مکاه        عج 

2مرا ات شاد.
 

                                                           

 احتياط واجب. بنا بر  سيستاني: ،آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي. 1

 احتياط مستحب تعويض يا تتهير آ  است. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 علي األحوط األشهر. آية اهلل بهجت:. 5

اگر ذبح را عمداً تأخير بيندازد تا تنگي وقت روز عيد که ديگر نتواند در آ   آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 ر نمايد، ولي اعمال مکه را تأخير بياندازد.روز ذبح کند، بايد حلق يا تقصي

هر دليلي از روز عيد به تأخير انداخته، الزم نيسهت حلهق يها    بنا بر  کسي که ذبح قرباني را اي: آية اهلل خامنه 

تقصير را هم به تأخير اندازد، بلکه بعيد نيست انجام حلق يا تقصهير در روز عيهد واجهب باشهد، و نبايهد در ايهن       

گانهه مکهه در چنهين حهالتي )تهأخير در       تياط کند، اما صحت انجام طوا  حج و ديگر اعمال پهنج مورد ترک اح

 انجام قرباني  محل اشکال است و بايد براي انجام آ  اعمال تا ذبح قرباني منتظر بماند.

 مراجعه شود. 1431مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 

 ير افتاد، بايد حلق و تقصير را انجام دهد.اگر تا غروب روز سيزدهم تأخ آية اهلل سبحاني: 

داشتن تقصير يا حلق بر ذبح ولي احتياط واجب ايهن اسهت کهه پها از      مقدمجايز است  آية اهلل سيستاني: 

شهود و تقهديم اعمهال     تهيه قرباني در مکاني که ذبح در آ  براي او جايز است باشد. ولي تا ذبح نکند مُحل نمي

ي کسي که بايد آنها را بعد از وقوفين انجام دهد جايز نيست و اگر کسهي از روي علهم   مکه بر حلق يا تقصير برا

 و عمد مقدم بدارد بايد يک گوسفند قرباني کند.

احتياط مراعات شود و اگر از روي سهو يا جهل ترتيب بنا بر  بايد ترتيب آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

  مکه بايد بعد از قرباني و حلق يا تقصير انجام شود.مراعات نشد اشکال ندارد ولي احکام 
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هنااز زناه     کاه  درحاالي بعه از فري اودا  اربعه، اگر گردن قرباني را  سعاعع]0012[

 ؟است قبع نماد، چه اارتي دارد

 کنه. ، لکن ذبيحه حالل است و کفايت از قرباني مي1کار حرامي استعج ـ

عاعع]0001[ ممکان شااد باياه ذباح را      حجه ذيتا آخر منا  فرماييه اگر ذبح در مي س

دهيه که حلا را همان روز  يه انجام دهه، ياا باياه حلاا و     تأخير بينهازد، آيا اجاز  مي

 ال بکشه؟تقصير را تا بعه از قرباني تأخير بينهازد، هرچنه د  روز و

2بايه مرا ات ترتيب شاد  لي األحاط.عج ـ
 

باا گاسافنهي کاه     اناه،  آن را کابياه  هاي  آيا حکم گاسفنهي که تخم سعاعع]0000[

ي را هااي گاسافنه   انه يکي است يا نه؟ و در هر اارت، اگر تخام  هايش را تابيه  تخم

 را بيان فرماييه.ي مرجزي است يا نه؟ لبفًا نار خادتان تابيه  باشنه، آيا براي َهه

3احتياط واجب بايه تابيه  هم نشه  باشه.بهتعبرععج ـ
 

کننه، اگر قباع اودا  اربعاه بکنناه و     حيااني را که براي ههي ذبح مي سعاعع]0000[

اودا   آن را رها نماينه و حياان به خادي خاد پشت به قبلاه شااد و ياا بعاه از قباع     

ه اجساد حياانات ذبح شاه  پارت نمايناه و    اربعه، قبل از جان دادن، حياان را روي بقي

 ؟حياان در اثر اين کار، از قبله منحرف شاد و در آن حال جان دهه، حکمش چيست

                                                                                                                                        

 :تأخير تا روز سيزدهم جايز است. آية اهلل مکارم 

 مانعي ندارد ولهي اگهر عمهداً چنهين کنهد اسهتفاده از گوشهت آ  مکهروه اسهت بلکهه خهال              آية اهلل بهجت:. 1

 .احتياط است

 ذبيحه حالل نيست. احتياط الزم،بنا بر  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 اين کار حرام نيست ولي بهتر است اين کار را نکند. آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني 

 گرچه اين کار اگر عمدي باشد حرام است ولي استفاده از گوشت آ  مکروه است. آية اهلل سبحاني:

 احتياط.بنا بر  آية اهلل فاضل:، آية اهلل سيستاني

 خواهد آمد. 1145يل مسئله در ذ آيات عظامنظر . 5

 رجوع شود.)شرايط هدي  ، 1453مسئله  ذيلبه  گلپايگاني:سبحاني،  ،اي آيات عظام خامنه. 3

 احتياط مستحب است.  سيستاني، فاضل: ،زنجاني ،آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي
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 رو به قبله بادن در حال قبع اودا  اربعه کافي است.عج ـ

ياا قبال از آن   اگر کسي پس از ذبح قربااني و انجاام بااقي مناساک و      سعاعع]0000[

 ؟از حه نصاب است وظيفه چيست ي کمترمتاجه شه که سن َهه

1ا اد   زم است.عج ـ
 

دانه که احراماي او در روز  ياه در مسالخ باه      اگر روحاني کاروان مي سعاعع]0002[

شاد و به جهت اينکه روحاني است و باياه بار ا ماال حجاا  نااارت       خان آلاد  مي

ه نجاس  آلاد است، آياا باا  لام با     داشته باشه مهت چنه سا ت لباآ احرامي او خان

 چيست؟ شهن و وا ني بادن آن تکليف او

2اگر معذور از تبهيل يا تبهير است اشکال نهارد.عج ـ
 

دانه که براي ناارت بر ا ماال حاج    روحاني کارواني نايب است و مي سعاعع]0002[

يتي کاه دارد در  مسائال شااد و باه جهات     حجا  در قربانگا  لباآ او به خان آلاد  مي

 گردد، آيا با  لم به اين جهت، نيابتش در حج اشکالي دارد؟ ميقربانگا  معبل 

 نيابت اشکال نهارد.عج ـ

ساخته شه  است، آياا در آنجاا   منا  هاي جهيه مکه، در بعضي از محله سعاعع]0002[

 شاد قرباني نماد يا خير؟ مي

3است، احيح نيست.منا  است مانع نهارد، ولي بهون احراز اينکه درمنا  اگر درعج ـ
 

                                                           

اگر در ايام تشريق باشد بايد اعاده کند و اگر بعد از آ  باشد به احتياط واجب جمهع کنهد    آية اهلل سيستاني:. 1

 بين اعاده ذبح و روزه.

 احتياط واجب.بنا بر  مکارم: ،گلپايگاني اي، صافي، آيات عظام خامنه 

ابتهدا از احهرام    اگر ممکن است، به احتياط واجب بايد مبادرت به تتهير يا تبديل کنهد يها   آية اهلل سيستاني:. 5

 خارج شود سپا به اين کار بپردازد.

 با فرض شک، مانعي ندارد. آية اهلل تبريزى:. 3

 در مورد شک در منا فتواي ايشا  به دست نيامد. آية اهلل خويي: 

 در شرايط کنوني ذبح در اماکن نزديک منا مجزي است. آية اهلل زنجاني: 
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عاعع]0002[ اش  هااي گذشاته ذاباِح قربااني     کنه که در سال يا ساال  انسان شک مي س

 اش چيست؟ مؤمن باد  يا نه، اآلن وظيفه

شک بعه از  مال اسات،   دانسته و ملتفت باد  و  را ميمسئله  اگر در حال  مل،عـ ج

1ا تنا نکنه و در غير اين اارت بايه قرباني را ا اد  نمايه.
 

عاعع]0002[ ها يا اشخاص خّيِر ديگر، که باراي قربااني از    بعضي از مهيران کاروان س

هاا را غيار    گيرنه و احيانًا خادشان سر بريهن را ياد نهارنه لاذا قربااني   اشخاص پال مي

ضاامن اسات    کنه، اوً  آيا از مناب  نه مرجزي است يا نه و ثانيًا آيا نايب مؤمن ذبح مي

 ؟يا خير

 2و کسي که پال را از مناب  نه گرفته ضامن است. کنه ت نميقرباني مزبار کفايعج ـ

 قربانيمستحبات 
 قربانیمستحبات 

 :3مستحبات ههي چنه چيز است  عاع]0002[

در اارت تمکن، قرباني شتر باشه و در اارت نباادن آن، گااو و در ااارت    . 1

 نبادن آن، گاسفنه باشه.

 قرباني بسيار فربه باشه. .2

در اارت شتر يا گاو بادن آن، از جنس ماد  و در اارت گاسفنه يا باز باادن    .6

 آن، از جنس نر باشه.

                                                           

 .مراجعه شود 1445ه ذيل مسئلبه در اين سؤال و سؤال بعد . 1

 مراجعه شود. 1441مسئله  ذيلبراي پاسخ اين سؤال و سؤال بعد به  آية اهلل زنجاني: 

 مراجعه شود. 1424مسئله  ذيلبه  آية اهلل فاضل:. 5

ها از حجاج جهت خريد قرباني و ذبح پول گرفته و نيابت با اذ   در کاروا  که کساني و اگر  آية اهلل سبحاني:

اند چنانچه فقط ذبح را به غير مؤمن واگذار و خود نيت کند اشکال ندارد ولهي ههم ذبهح و ههم      رفتهدر توکيل گ

 تواند به غير مؤمن واگذار کند. نيت را نمي

 آورد. به جا و اميد ثواب رجابه قصد  آية اهلل مکارم:. 3
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هاا تاا زانااي آن را     خااهنه او را نحر کننه، ايستاد  و از سر دسات  شتري که مي .4

ببنهنه و شخ  در جانب راست او بايسته و کارد يا نيز  يا خنجر به گاادال گاردن او   

 ذبح يا نحر اين د ا را بخاانه: فرو برد و در وقت

اموال  َوااْلَ »  ّ ي َفَطَر ال
َج ل ل ذ  َا َوْجه  ْه ل اًم َوما أَ َوج  ّْ يفًا ما

ن  َصالةِت  ْرَض َحن 
کنَي ا  َن املاْشالر  َنا م 

َن املا  ْرلا َوأنا م  يک َلها َوب ذل ک اام  کج َوَ ْياَي َوَِمَاِت  هلل  َرب  اْلعاملَ نَي ال رَش  ّا نْالک َونا الم  م  نَي، َألل ها
ل م  ّْ

ن ج م  َتَقب ْل م  ، ألل ها م  اهلل  َواهللا أکََبا ّْ
 .«َوَلک ب 

 اينکه خاد قرباني را بکشه و اگر نتاانه، دست خاد را با ي دست کشنه  بگذارد.. 5

 تقصير يا حلق
 تقصير يا حلا

 1هر مکلفي مختار است که بعه از ذبح کردن، يا سر بتراشه و يا از ناخن  عاعع]0001[

 يا ماي خاد قهري بچينه، مگر چنه وايفه:

عاع باراي   خاد قهري بگيرنه و کافي نيسات ظااهراً   2ها که بايه از ما يا ناخن زن اول

 3آنها سر تراشيهن.

4اط واجب.کسي که سال اول حج او باشه، که بايه سر بتراشه به احتي دو عا
 

                                                           

مو را انتخاب کند و همچنهين اسهت   احتياط مؤکد استحبابي، براي تقصير، کوتاه کرد  بنا بر  آية اهلل زنجاني:. 1

 حکم تقصير بانوا .

 به ناخن گرفتن اکتفا نشود و اگر خواست ناخن بگيرد، پا از کوتاه کرد  مو باشد. آية اهلل سبحاني: 

احتياط واجب و اگر خواست ناخن بگيرد بنا بر  گرفتن ناخن کافي نيست آية اهلل مکارم:، آية اهلل سيستاني 

 کرد  مو باشد. بايد بعد از کوتاه

 حکم  گذشت. مکارم: ،سيستانيسبحاني،  آيات عظام. 5

 باشد. و جايز نيز نمي صافي، گلپايگاني: ،سبحاني ،زنجانيبهجت، آيات عظام . 3

 کند. زنا  حتماً بايد تقصير کنند و براي آنا  حلق کفايت نمي اي: آية اهلل خامنه

 م و نيز سوم و چهارم مستحبّ مؤکد است.سر تراشيد  در اين مورد دو آية اهلل بهجت:. 4

احتياط مستحب اين است که سر تراشهيد  را اختيهار کنهد، هرچنهد      آيات عظام تبريزي، خويي، فاضل:

  مخير بودن  بين حلق و تقصير خالي از قوت نيست.
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عاع  يا نحا آن باراي رفاع شاپش و   « امغ»کسي که ماي سر خاد را به  سل يا  بي 

1نحا آن چسبانيه  باشه بايه سر بتراشه به احتياط واجب.
 

عاع کسي که ماي خاد را جمع کرد  و گر  زد  و درهم پيچيه  و بافته اسات،   چهتر 

2بايه سر بتراشه به احتياط واجب.
 

عاع سار   خنثاي مشکل اگر از اين سه دساته اخيار نباشاه، باياه تقصاير کناه و        پهجم

3نتراشه.
 

اگر خنثاي مشکل از اين سه وايفه باشه، واجب است هم تقصير کناه و    عاعع]0000[

4هم سر بتراشه احتياوًا.
 

                                                                                                                                        

 :او اول حهج  هرچنهد  آورد بايد سهرش را بتراشهد ه    مي به جا خود راحجة االسالم مردي که  آية اهلل زنجاني 

 زند، سرش را بتراشد. تواند با ماشيني که مانند تيغ از ته مي مي و ه نباشد

يا حج نيابي و حجة االسالم خواه رود  تراشيد  سر براي کسي که براي اولين بار به حج مي آية اهلل سبحاني:

 بهه جها   ستحبي يا نيابيحج م آورد هرچند قبالً مي به جا راحجة االسالم و همچنين کسي که  يا مستحب باشد

 .آورده باشد و فردي که موهاي خود را گره زده يا با هم جمع کرده واجب است

 چنين کسي نيز مخير است و سر تراشيد  متعين نيست. آية اهلل مکارم:

 باشد. مخير بين تراشيد  سر و کوتاه کرد  مو يا چيد  ناخن مي آية اهلل نوري:

احتياط اين است که سر تراشيد  را اختيار کند. بلکه وجوب  زنجاني، فاضل:آيات عظام تبريزي، خويي، . 1

   آ  اظهر است.

 . مانند طايفه قبل است.5

تعهين حلهق   بنا بر  تخيير که گذشت، و امابنا بر  تراشيد  براي خنثاي مشکل جايز نيست سر آية اهلل بهجت:. 3

 .بر مرد، اگر يکي از قسم متقدّم باشد، احوط جمع است

 خنثاي مشهکل اگهر مهوي سهر خهود را نچسهبانده يها نبافتهه باشهد بايهد            آية اهلل خويي:، ية اهلل تبريزىآ

 تقصير نمايد.

 خنثي در حکم ز  است و تقصير بر او متعين است. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

کمي مو را کوتاه کرده بعهد سهر را    اگر از دو دسته اخير نباشد مو را کوتاه کند و اگر باشد اول آية اهلل مکارم: 

 بر احتياط واجب . تراشد )بنا مي

 به مسئله قبل مراجعه شود. ، مکارم:گلپايگاني صافي،آيات عظام بهجت، . 4

بنها بهر    بايد هم تقصير و هم حلق نمايد و اگر از قسم سوم يا چهارم باشد، آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

  قدم بدارد.احتياط تقصير را بر حلق م
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1تراشه تمامش را بتراشه. احتياط آن است که کسي که سر را مي  عاع]0000[
 

عاعع]0000[ شاارب را    کنه مقهار کمي از ماي سر يا ريش ياا  در تقصير کفايت مي  

کاه هام    3اسات  و بهتار  2چيهن، به هر نحا و با هر آلت که باشاه و ياا نااخن گارفتن.    

 را بگيرد. مقهاري از ما بگيرد و هم ناخن

سر تراشيهن و تقصير چان از  بادات است، بايه با نيت خاال  از رياا     عاعع]0002[

و براي اوا ت خهاونه باشه و بهون آن احيح نيست و آنچه بايه باه آن حاالل شااد    

 شاد. حالل نمي

عاعع]0002[ جايز است سر را خاد انسان بتراشه يا به سلماني بههاه و همچناين در     

4ن است که سلماني هم نيت کنه.تقصير و بايه خادش نيت کنه و بهتر آ
 

عاعع]0002[ مسائله   سر تراشيهن بر آنها متعين است، مثل اشخااي که در که کساني   

سار آنهاا و آن کاافي     بايه تيغ را بکشانه باه   ،اول ذکر شه، اگر سر آنها ما نهاشته باشه

5سر. تراشيهن است از
 

                                                                                                                                        

 :بايد احتياطاً اول تقصير کند و سپا سر بتراشد. آية اهلل زنجاني 

  .احتياط حلق نمايدگاه بنا بر  آ بايد اول تقصير نمايد و  آية اهلل سيستاني:

 بلکه بايد تمام  را بتراشد. سيستاني، گلپايگاني: ،آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني. 1

 مراجعه شود. 1154ذيل مسئله . به 5

 و احوط آ  است. اي: آية اهلل خامنه. 3

 در رابته با نيت سلماني متلبي در دست نيست. ، سيستاني:خويي تبريزي، آيات عظام. 4

 کننده نيست. نيازي به نيت سلماني و يا تقصير آية اهلل سبحاني: 

 در طايفه دوم مراجعه شود. 1154به ذيل مسئله . 2

 احتياط تقصير هم بکند.بنا بر  آية اهلل سيستاني:،  زنجانيآية اهلل

احتياط تيغ را به سر بکشند و بنا بر  در اين صورت تقصير متعين است و آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 در صروره اين احتياط ترک نشود.

 احتياط مستحب تقصير هم بکند.بنا بر  آية اهلل فاضل: 

احتياط جمع ميا  آ  و ناخن گهرفتن اسهت و اگهر ريه  يها شهارب دارد کمهي از آ  را نيهز          آية اهلل مکارم:

 احتياطاً کوتاه کند.
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ن ماي ريش يا شاارب  مخير هستنه ميان تراشيهن سر و گرفت که کساني   عاعع]0002[

و اگر هيچ ماا نهاشاتنه حتاي     1و گرفتن ناخن، اگر سرشان ما نهاشت بايه تقصير کننه

 سر بکشنه کافي است.ه و اگر آن را هم نهاشتنه تيغ را ب 2ماي ابرو بايه ناخن بگيرنه

 کنه از تقصير. تراشيهن ريش کفايت نمي  عاع]0002[

3ر بغل يا  انه محل اشکال است.اکتفا کردن به تقصير ماي زي  عاع]0002[
 

عاعع]0001[ و جايز نيسات اختياارًا در    4استمنا  محل تراشيهن سر و تقصير نمادن  

 غير آنجا.

عاعع]0000[ اگرچه بعيه نيست جااز تاأخير   5احتياط آن است که در روز  يه باشه،  
                                                           

 احتياط اين است که به کوتاه کرد  موي ابرو اکتفا نکند. آية اهلل بهجت:. 1

 اکتفا به کوتاه کرد  موي ابرو محل اشکال است. آية اهلل تبريزى: 

احتياط واجب بايد مقداري از موي سر يا ري  بنا بر  در کوتاه کرد  مو يستاني:آية اهلل س، آية اهلل خويي 

 يا سبيل را کوتاه کند.

 کند. کوتاه کرد  ابرو براي تقصير، کفايت نمي آية اهلل زنجاني: 

 بايد موي ري  يا سبيل را کوتاه کند. آية اهلل مکارم: ،آية اهلل سبحاني

و سينه و پا مجزي و صحيح است ولي احتياط مستحب است کهه از مهوي    تقصير با موي ابرو آية اهلل فاضل:

 سر يا ري  يا شارب تقصير کنند.

 مراجعه شود. 1154به ذيل مسئله . 5

 مراجعه شود. 334ذيل مسئله به  آية اهلل زنجاني:. 3

احتيهاط بايهد   بنها بهر    شود بايد در منا ريخته شود بلکه مويي که براي حلق يا تقصير زده مي آية اهلل زنجاني:. 4

 عمل حلق و تقصير نيز در منا انجام شود.

 احتياط در روز عيد انجام گيرد.بنا بر  آية اهلل بهجت:. 2

احتياط واجب آ  است که در روز عيد باشد و اگر روز عيد نکهرد تها آخهر     آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

 حجه وقت دارد. ذي

ياط واجب، بايد حلق يا تقصير واجهب را در روز عيهد قربها  انجهام دههد، و اگهر       احتبنا بر  اي: آية اهلل خامنه 

 کند.  چنين نکند، واجب است که در شب يازدهم يا پا از آ  آ  را انجام دهد، و هما  کفايت مي

احتياط مستحب اين است که از روز عيد تأخير نشود و بعيهد نيسهت    آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني

  آورد. به جا حجه آ  تا آخرين زماني که بتواند اعمال حج را در ماه ذيتأخير 
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 تشريا. تا آخِر ايام

باياه   1و از آنجاا کااک کارد   منا  اگر کسي سر نتراشيه و تقصير نکرد در  عاعع]0000[

مراجعت کنه و  مل را انجام دهه و فرقي نيست در اين حکم بين کسي که  مهًا تارک  

 نهانستن.مسئله  به واسبهو سهاًا يا  2کرد  يا نسيانًا

عاعع]0000[ که هست سار   هر جا، منا اگر براي اين شخ  ممکن نشاد برگشتن به  

، در اارت امکان، و مستحب است 3منا به تهبتراشه يا تقصير کنه و ماي خاد را بفرس

 دفن کنه در محل خيمه خاد.منا  که ما را در

عاعع]0002[ تراشاي و همچناين   رجايز نيست وااف حج بکنه قبال از تقصاير ياا س     

 سعي را جايز نيست جلا بينهازد.

عاعع]0002[ تراشي يا تقصير وااف و سعي کنه از روي سها يا جهال  اگر قبل از سر  

بايه برگردد و سر بتراشه يا تقصير کنه و پس از آن وااف و نماز آن و ساعي   به حکم،

هست سر بتراشه و تقصاير کناه و    هر جابرگردد منا  تاانه به و اگر نمي 4آورد به جا را
                                                                                                                                        

 :بايد چنانچه عذري نهدارد آ  را   جواز تأخير عمدي حلق از روز عيد خال  احتياط است و آية اهلل سبحاني

کنهد   به تأخير نيندازد لکن جهت حفا ترتيب اعمال روز عيد تا قرباني نکرده است جايز نيست حلق يا تقصهير 

نمايهد و   صهورت غهروب روز سهيزدهم حلهق مهي      مگر اينکه تا غروب روز سيزدهم نتواند قرباني کند که در ايهن 

 مسائل مربوط به قرباني با اين فرض گذشت.
 تأخير عمدي علي االحوط جايز نيست. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 عيد باشد.واجب است تراشيد  سر و تقصير در روز  آية اهلل نوري:

احتياط بايد برگردد و در منا حلهق يها   بنا بر  چنانچه از روي علم و عمد، تقصير را ترک کرده آية اهلل زنجاني:. 1

تواند در جايي کهه هسهت حلهق يها تقصهير       تقصير کند و اگر از روي فراموشي يا ندانستن مسئله ترک کرده مي

تواند، در منا حلق يا تقصير کند و در هر حهال اگهر    ميکند؛ هرچند احتياط مؤکد مستحب در اين است که اگر 

 بيرو  منا، حلق يا تقصير نمود واجب است موي خود را به منا بفرستد.

 احتياط واجب ملحق به عامد است.بنا بر  ناسي آية اهلل سيستاني:. 5

 مستحب است موي خود را بفرستد. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي.3

 احتياط واجب.بنا بر  رم:آية اهلل مکا 

اگر قبهل  ، البته اعاده طوا  و سعي لزوم ندارد، بلکه احتياط استحبابي دارد آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 4

  از خروج از مکه متذکر شود، احتياط در خصوص اعاده طوا  نبايد ترک شود.
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 ي را.ا اد  کنه وااف و نماز و سع

عاعع]0002[ اگر از روي  لم و  مه اينکار را کرد ، بايه  االو  بار ا ااد  واااف و       

1نماز و سعي يک گاسفنه ذبح کنه.
 

، 2اگر فقط وااف را از روي  لم و  مه مقهم داشته گاسفنه  زم اسات   عاعع]0002[

و اگر فقط سعي را مقهم داشته گاسفنه  زم نيست، ليکن بايه ا ااد  کناه آن را بعاه از    

 حلا يا تقصير و وااف و نماز آن.

عاعع]0002[ اگر از روي  لم يا جهل يا نسيان بعه از وااف يا سعي يا هر دو، سر را   

ترتياب حااال شااد و اگار      تراشيه يا تقصير کرد، احتياط آن است کاه ا ااد  کناه تاا    

3سر بکشه احتياوًا.ه تراشي باد  تيغ را بتکليفش سر
 

                                                                                                                                        

 :اگر حلق يا تقصير نکرده بايد انجام دهد و موي خود را بهه منها بفرسهتد، سهپا بايهد      پا  آية اهلل زنجاني

پا از کوچ کرد  از منا، متوجهه شهده   تقديم اعمال مکه از روي سهو بوده و اعمال مکه را اعاده کند، مگر آنکه 

 باشد که در اين صورت اعاده اعمال مکه، الزم نيست.

الف  اگر عمداً مقدم داشت بايد پا از حلهق   :مقدم داشت چهار صورت داردو اگر کسي آ  را  آية اهلل سبحاني:

 و يها نسهياناً   و تقصير طوا  و نماز آ  و سعي را اعاده کند و يک گوسفند به عنوا  کفاره ذبح کنهد. ب  اگهر سههواً   

ا  را عمداً مقهدم داشهت   مقدم داشت بايد بعد از حلق يا تقصير آنها را به ترتيب اعاده کند و کفاره ندارد. ج  اگر طو

 حکم آ  نيز مانند فرع الف است. د  اگر فقط سعي را عمداً مقدم داشت حکم آ  مانند فرع ب است.

اعاده طوا  و سعي الزم نيست گرچه احوط است ولي اگر تقديم طوا  براي عذري غيهر   آية اهلل سيستاني: 

 از جهل و نسيا  بوده اعاده الزم است.

 . احتياط واجب پا از آ  سعي و....بنا بر  ية اهلل مکارم:آ، آية اهلل فاضل 

  احوط گوسفندي کفاره دارد.بنا بر  در صورت تعمّد آية اهلل بهجت:. 1

 اند.  ولي متعرض کفاره نشده ،گناه کرده آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 اند. متعرض کفاره نشده آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي. 5

 مسئله اجمال دارد. آيات عظام بهجت، زنجاني، مکارم:. 3

اگر عمداً يا بر اثر فراموشي يا عدم آگاهي از مسئله، در خارج از منا حلق يا تقصير نمايد و  اي: آية اهلل خامنه

يا حلق يا تقصير نکند و از منا خارج شود و سپا ساير اعمال را انجام دههد، واجهب اسهت کهه بهراي حلهق يها        

 به منا باز گردد و بقيه اعمال را نيز اعاده نمايد.   تقصير

  يعني طوا  و سعي را اعاده کند تا ترتيب حاصل شود. آية اهلل خويي:
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عاعع]0002[  ذبح کنه واول رمي جمر  کنه و بعه از آن منا  به احتياط واجب بايه در  

1بعه تقصير يا حلا.
 

                                                                                                                                        

 :واجب است طوا  زيارت و نماز و سعي را تجديد کند و سپا طوا  نسهاء را انجهام دههد     آية اهلل سبحاني

که گفته شد همه اعمال مکهه را تجديهد کنهد و     طور  هما  لکن اگر حلق را حتي از طوا  نساء مؤخر داشته باز

کهه آ  دو در محهل خهود      حتي اگر بعد از حلق يا تقصير و قبل از تجديد اعمال بر سر او مو روييده باشد چو 

 اند نيازي به تجديد و يا کشيد  تيغ بر سر نيست. هانجام شد

ز حلق يا تقصير باشد در صورتي که جاهل يها ناسهي   اگر منظور اعاده طوا  و سعي بعد ا آية اهلل سيستاني: 

 رساند الزم نيست حتي در عالم عامد. باشد الزم نيست و اما اعاده حلق يا تقصير که ذيل عبارت آ  را مي

 .الزم است اعاده طوا  و نماز و سعي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 عهاده کنهد تها ترتيهب حاصهل شهود و وجههي بهراي آخهر          يعني احتياطهاً طهوا  و سهعي را ا    آية اهلل فاضل: 

   باشد. مسئله نمي

احتيهاط حلهق و   بنا بهر   واجب است که ذبح پا از رمي جمره عقبه باشد و آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 1

   تقصير بايد پا از آ  دو باشد.

ي کند، سهپا ه در صهورتي کهه     را رَمد قربا ، ابتدا جمره عقبه واجب است که در روز عي اي: آية اهلل خامنه 

ذبح قرباني در روز عيد براي  ميسر است ه قرباني نمايد و پا از آ ، حلق يها تقصهير کنهد؛ و در صهورتي کهه       

ظاهر، تکرار اعمال به ترتيب فوق بر او واجهب  بنا بر  عمداً ترتيب اعمال مذکور را رعايت نکند، معصيت کرده؛ اما

صورت امکا ، موافق احتياط است. حکم کسي کهه بهر اثهر ناآگهاهي يها فراموشهي        نيست، هرچند تکرار آنها در

 نيز چنين است. ترتيب مذکور را رعايت نکرده

کهه   نهد رعايت ترتيب بين رمي جمره عقبه و ذبح و حلق يا تقصير الزم است، ولي سه گروه آية اهلل زنجاني: 

 ترسد اگر بخواهد صبر کند کهه ذبهح انجهام شهود     ه ميکسي کالف   :توانند قبل از ذبح، حلق يا تقصير کنند مي

 ب آورد؛  بهه جها   مشکلي مانند مراجعت کاروا  يا حائض شد  براي  پي  آيد که نتواند شخصاً اعمال مکهه را 

ترسد تأخير اعمال مکه باعث بروز مشکلي شود که شرعاً دفع آ  الزم است مثالً ختر جاني داشته  کسي که مي

کنهد، ايهن سهه گهروه      أخير اعمال مکه مشقت شديد بي  از متعارفي را براي او ايجهاد مهي  کسي که ت ج باشد؛ 

دهنهد و در شهب    کنند و به کسي براي قرباني وکالت مي روند و جمره عقبه را رمي مي شبانه از مشعر به منا مي

 آيند، هرچند قرباني آنها انجام نشده باشد. عيد با حلق يا تقصير از احرام بيرو  مي

انجهام دههد    به ترتيب است و بايد جوري اعمال را مجهدداً  مخلترک عمدي رمي روز عيد  آية اهلل سبحاني: 

حلق و تقصير پها   که ترتيب حاصل شود بدين ترتيب بايد قرباني پا از رمي جمره عقبه انجام گيرد و وظيفه

نکند يا حکم آ  را فراموش کنهد  باشد لکن اگر کسي از روي جهل به حکم شرعي ترتيب را رعايت از قرباني مي

  عمل او صحيح است ولي در صورت عمد بايد به نحوي که ترتيب حاصل شود اعاده کند.
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خالف اين ترتيب  مل کنه، پس اگار از روي غفلات و ساها بااد ،      اگر بر  عاعع]0021[

باد  بعيه نيست که ا ااد  نخااهاه و احتيااط    مسئله  ا اد   زم نيست و اگر از روي جهل به

1ه.به ا اد  است و اگر از روي  لم و  مه باد  در اارت امکان احتياط را ترک نکن
 

عاعع]0020[ سر تراشيهن باد سر تراشيه يا تقصاير  اش  بعه از آنکه مرحرمي که وظيفه  

احرام  به واسبهيي که حرام شه ، شاد بر او تمام چيزها ، حالل ميکردن باد تقصير کرد

از دو جهت حرمت داشت: يکي آنکاه در حارم    و باي خاش و اما ايه 2حج، مگر زن

ايه جايز نيست نه براي محرم و نه براي غير محرم و اين حرمت باقي است. دوم آنکه 

بر خصاص محرم نيز ايه جايز نيست، چه در حرم باشه يا غير حرم و بعيه نيست که 

او  حلا يا تقصير از جهت دوم حرمت برداشته شاد، پس جايز است از باراي  به واسبه

3ايه در خار  حرم.
 

                                                                                                                                        

 :تواند قبل از ذبح حلق يا تقصير کند در صورتي که قرباني را در جايي که ذبهح در آ    مي آية اهلل سيستاني

 مکا  جايز است تهيه کرده باشد.

 است. اگر رعايت نکند گناه کرده و اما عمل  صحيح آية اهلل مکارم: 

بنها بهر    تعمّهد  صهورت  در طور اگر از روي فراموشي و جهل باشد اعاده آ  الزم نيست و همين آية اهلل بهجت:. 1

 .که اظهر تماميت آنست مشهور

 اگر از روي جهل يا نسيا  بوده اعاده الزم نيست. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 مسئله قبل مراجعه شود. ذيلبه  :آية اهلل سبحاني، اي اهلل خامنه آية 

 در صورت علم و عمد بايد اعاده کند و در جهل و نسيا  الزم نيست. آية اهلل زنجاني:

  اين احتياط مستحب است. آية اهلل مکارم: 

 خواهد آمد. 1135در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 5

 .وجه نيست تماميت مناسک منا، بي مجردحليت صيد احرامي به  آية اهلل بهجت:. 3

احتياط واجب صيد بر او حرام است و اين احتياط تها ظههر   بنا بر  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

 روز سيزدهم ادامه دارد.

  نسهاء و  حرمت صيد از جهت دوم هم باقي است و بعد از انجهام طهوا   آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 شود. نماز آ  حالل مي

  احتياط آ  است که در اين حال صيد را ترک کند. آية اهلل مکارم: 



 217  تقصيرمسائل متفرقه حلق و 

 رتقصيو مسائل متفرقه حلق 
 رتقصيو مسائل متفرقه حلا 

 تااناه  احتيااط نماي  بناا بار    دليلي از روز  يه تأخير افتاد،ه اگر قرباني، ب  عاعع]0020[

حلا کنه و از احرام خار  شاد و بعه قرباني کنه بلکه ترتياب باين قربااني و حلاا و     

1ا ات کنه  لي األحاط.ا مال مترتبه بر آن را بايه مر
 

                                                           

 حلق و تقصير در روز عيد است.احتياط بنا بر  آية اهلل بهجت:. 1

احتياط، قرباني بايهد در روز عيهد باشهد و چنانچهه قربهاني در روز عيهد       بنا بر  آية اهلل خويي: ،آية اهلل تبريزى

 تواند بعد از رمي حلق يا تقصير را در روز عيد انجام دهد و مُحلّ شود و قرباني را تأخير بيندازد. کن نباشد، ميمم

هر دليلي از روز عيد به تأخير انداخته، الزم نيسهت حلهق يها    بنا بر  کسي که ذبح قرباني را اي: آية اهلل خامنه 

انجهام حلهق يها تقصهير در روز عيهد واجهب        احتياط واجببر  بنا تقصير را هم به تأخير اندازد، بلکه بعيد نيست

گانه مکهه در چنهين    باشد، و نبايد در اين مورد ترک احتياط کند، اما صحت انجام طوا  حج و ديگر اعمال پنج

 .حالتي )تأخير در انجام قرباني  محل اشکال است و بايد براي انجام آ  اعمال تا ذبح قرباني منتظر بماند

بلکه نبايد حلق و تقصير کند و رعايت ترتيب بين رمي و ذبح و حلق و تقصير و اعمال مکه،  زنجاني: آية اهلل 

 واجب و معتبر است.

امها رمهي روز   اگر نتوانست قرباني را انجام دهد بايد حلق و يا تقصير را بهه تهأخير بينهدازد     آية اهلل سبحاني:

ر ن اگه وب روز سهيزدهم فراتهر رود بنهابراي   حلق يا تقصير از غرنبايد تأخير يازدهم و دوازدهم را انجام دهد ولي 

حجه وقت دارد انجهام دههد    نتوانست تا غروب روز سيزدهم قرباني کند حلق يا تقصير را انجام دهد و تا آخر ذي

بهه خهاطر عهدم توانهايي مهالي       چنانچهه سال بعد قرباني را ولو در منا انجام دههد. امها   صورت بايد   و در غير اين

داند بايهد روز قبهل از عيهد و هفهت روز بعهد از برگشهتن از سهفر روزه         وانست قرباني انجام دهد اگر از اول مينت

 بگيرد و مسئله صور ديگري دارد که قبالً بيا  شد.

 اگر قرباني را در منا تهيه کرد جايز است تقصير يا حلق. آية اهلل سيستاني: 

تواند حلق کند و از احرام خارج شود ولي اعمهال مکهه بايهد بعهد از      مي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 قرباني و حلق انجام شود.

تواند حلق يا تقصير کند و از احرام خارج شود و بعد قرباني کند بلکه ترتيب  احتياط نميبنا بر  آية اهلل فاضل: 

ألحوط مگر در فرض اضترار و يا حرج کهه در  بين قرباني و حلق و اعمال مترتّبه بر آ  را بايد مراعات کند علي ا

تواند در اواخر روز، حلهق يها تقصهير     اين صورت رعايت ترتيب بين ذبح و حلق يا تقصير الزم نيست و حاجي مي

 کند و از احرام خارج شود، ولي اعمال مکه را بايد پا از اطمينا  به ذبح انجام دهد.

 جب را نکند عمل او باطل نيست.و اگر رعايت اين احتياط وا آية اهلل مکارم:

 بلکه بايد روز عيد حلق کند و تأخير نيندازد. آية اهلل نوري: 
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عاعع]0020[ تأخير حلا، تا آخر ايام تشريا مانع نهارد، هرچنه  مهي باشه و حلاا    

1کنه. در شب هم احيح است و کفايت مي
 

عاعع]0022[ اگر حاجي براي قرباني به کسي وکالت دهه، تا وکيل او قرباني نکارد ،    

ولي اگر با ا تقاد به اينکه وکيل او براي او قرباني کارد  حلاا کارد     تاانه حلا کنه نمي

بعه معلام شه که وکيل او هناز قرباني نکرد ، حلا مزباار کاافي اسات و اگار بعاه از      

2کنه و  زم نيست آنها را ا اد  کنه. حلا ا مال مکه را هم انجام داد  باشه کفايت مي
 

                                                           

 حلق در روز عيد است و در صورت تأخير شب هم مجزي است.احتياط بنا بر  آية اهلل بهجت:. 1

ايهد در روز  احتياط حلهق ب بنا بر  که گذشت احتياط واجب در عدم تأخير عمدي است. چنا  آية اهلل تبريزى: 

 باشد. پا اگر در روز عيد انجام نگرفت بايد در روز بعد انجام گيرد.

احتياط واجب، حلق يا تقصير واجب را در روز عيد قربا  انجام دههد، و اگهر چنهين    بنا بر  اي: آية اهلل خامنه 

  کند. را انجام دهد، و هما  کفايت مي آ  نکند، واجب است که در شب يازدهم يا پا از آ ،

 احتياط واجب آ  است که در روز عيد باشد. آية اهلل خويي:
 1133مسهئله   ذيهل حلق و تقصير در شب عيد جايز نيست؛ مگر بهراي چنهد گهروه کهه در      آية اهلل زنجاني: 

تأخير آ  تا زمهاني کهه بتهوا  بعهد از آ  اعمهال      هاي ديگر مانعي ندارد و  گذشت و انجام حلق و تقصير در شب

 آورد مانعي ندارد. به جا حجه ذيمکه را در 

توانهد از روز   نمهي  احتياط واجببنا بر  حلق و تقصير و ذبح در شب جايز نيست و عمداً هم آية اهلل سبحاني: 

 عيد به تأخير بيندازد.

حلق در شب عيد جايز نيست مگر براي خائف و به احتياط مسهتحب از روز عيهد تهأخير     آية اهلل سيستاني: 

 از عيد در شب هم کافي است. نشود ولي بعد

حلق در شب خال  احتياط است و اگهر در روز عيهد تهرک نمهود، روز      آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 يازدهم بايد حلق کند و تأخير عمدي علي األحوط جايز نيست.

 احتياط در ترک حلق در شب است. آية اهلل مکارم: 

 اجعه شود.مر 1131به ذيل مسئله  آية اهلل نوري:

 مراجعه شود. 1144مسئله  به ذيل آية اهلل بهجت:. 5

 ولي اعاده اعمال مکه الزم است. آية اهلل زنجاني:

اما اگرچه اعمال انجام شده صحيح است ليکن تا يقين به ذبح قربهاني نکهرده اسهت هنهوز      آية اهلل سبحاني: 

 بيرو  آورد. محرم است و اگر لباس دوخته به تن کرده فوراً

ولي او هنوز محرم است و بايد لبهاس دوختهه را بيهرو  آورد و از سهاير محرمهات احهرام        آية اهلل سيستاني: 

 شود و همچنين در قسمت بعد مسئله. اجتناب کند و با ذبح مُحل مي



 219  استفتائات حلق و تقصير

عاعع]0022[  باشاه،  است و وظيفه آنها سر تراشيهن ماي  سال اول حج آنها که کساني   

ماا، اول سار را ماشاين کنناه و بعاه آن را      احتياط، جايز نيست به واسبه زيادي بنا بر 

1فارًا بتراشنه و در اارت  لم و  مه کفار  دارد. هرچنهبتراشنه 
 

عاعع]0022[ تاانه قبل از اينکه خاادش   کسي که بخااهه ديگري را حلا نمايه، نمي  

تاانه ناخن ديگري را براي تقصاير بگيارد و    تقصير کنه سر او را بتراشه ولي ميحلا يا 

2ازاله ماي ديگري نيز قبل از خار  شهن از احرام جايز نيست ولا براي تقصير.
 

 استفتائات حلا و تقصير الستفتائات حلق و تقصير

عاعع]0022[  کسي که سفر اول حج او است، در وقتي که سالماني سار او را باراي    س

هاي خاد باد  و غافل باد  که نبايه ايان کاار را    تراشيه ، مشغال گرفتن ناخن حلا مي

 بکنه. آيا کفار  دارد يا خير؟

 چيزي بر او نيست.عج ـ

عاعع]0022[ حلا نماد  و ا مال مترتبه را انجام داد  و پس از ايان  منا  کسي که در غير س

 خير؟ خير و  مر  مفرد  او احيح است يا مر  مفرد  انجام داد ، آيا مرِحّل شه  است يا 

3مرِحّل نشه  است و  مر  او احيح نيست.عج ـ
 

                                                           

 مراجعه شود.)طايفه دوم   1154ذيل مسئله . به 1

اش سر تراشيد  است جايز نيست اول سر را ماشين کند ولي اگر با ماشين  کسي که وظيفه آية اهلل زنجاني: 

 ز  بتراشد جايز و کافي است. ته

ز  بتراشند کهافي اسهت گرچهه احتيهاط مسهتحب       اگر با ماشين ته آية اهلل سيستاني:، آية اهلل سبحاني 

 تراشيد  با تيغ است.

 در ذيل آ  مراجعه شود. آيات عظامو نظر  1164به سؤال . 5

مگر اينکه از جهت جهل به مسئله و غفلت، در غيهر منها    صافي، گلپايگاني:خويي، آيات عظام تبريزي، . 3

حلق کرده باشد، که در اين صورت اجزاء بعيد نيست، هرچند احتياط آ  اسهت کهه در صهورت امکها  بهه منها       

 برگردد و حلق کند. همچنين است حکم سه مسئله بعد.

احتياط محل نشده است و براي خروج از احرام احتياطاً به نيهت انجهام وظيفهه فعليهه     بنا بر  ية اهلل زنجاني:آ 

  حلق کرده طوا  و سعي و طوا  نساء انجام دهد.
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قربااني   نيست و اشخاص پس ازمنا  شاد که مسلخ جهيه، در گفته مي سعاعع]0022[

 انه، وظيفه آنان چيست؟ حلا و تقصير کرد  همان جادر آنجا، و بيرون آمهن، پشِت 

1بايه ا اد  شاد. نباد منا  اگر حلا و تقصير درعج ـ
 

اناه   بعه از حلا و تقصير مزبار به مکه آمه  که کساني سابا، مسئله  در سعاعع]0021[

اناه   انه و بعه متاجه شه  و ا مال مکه از قبيل وااف و سعي و وااف نساء را انجام داد 

 نباد ، آيا ا مال مکه آنان احيح است؟منا  که حلا و تقصير در

2نيست و بايه آن ا مال هم ا اد  شاد.در فرض مزبار احيح عج ـ
 

مناا   کسي که سال قبل هم به حج مشارف شاه  و حلاا را در خاار      سعاعع]0020[

دارد و اگر ا مال اي  نماد  چه وظيفهمنا  انجام داد  است و امسال هم حلا را در خار 

 ؟را انجام داد  احيح است يا خيرمکه 

                                                                                                                                        

 :شود  ينم محلدر غير منا حلق يا تقصير کند و اعمال مترتبه را انجام دهد  اگر کسي عمداً آية اهلل سبحاني

را در منا اعاده کند و اعمال مترتبه را نيز بياورد و اگر از مکه بيرو  رفته باشد بايد حلق يا تقصهير   بلکه بايد آ 

کند و موهاي خود را به منا بفرستد و کسي را نايب کند که اعمال مکه او را انجام دهد و سال بعهد نيهز در ايهام    

توانهد   يابه کند. تا اين وظايف را انجام ندههد نمه  تشريق رمي روز يازدهم و دوازدهم خود را انجام دهد و يا استن

براي عمره يا حج ديگر محرم شود و اگر محرم شود احرام او صحيح نيست بلکه تا حلق و اعمهال مترتبهه را بهه    

حلهق را   باشد ولي اگر از روي جهل به موضوع يها نسهياناً   ينحوي که گفته شد انجام ندهد در حال احرام باقي م

 بيرو  از منا انجام داده اعمال مترتبه درست است فقط بايد حلق يا تقصير کند و موهاي خود را به منا بفرستد.

 کافي است هرچند عمهدًا باشهد ولهي واجهب اسهت در صهورت امکها  مهوي خهود را بهه            آية اهلل سيستاني: 

 .منا بفرستد

فلت و نسيا  در غير منها حلهق کهرده باشهد کهه در ايهن       مگر اينکه از روي جهل قصوري يا غ آية اهلل فاضل: 

صورت مُحِلّ شده و عمره او صحيح است، هرچند که در صورت امکا  و عدم عسر و حهرج بهتهر اسهت بهه منها      

  برگردد و حلق کند و اعمال مترتبه را اعاده کند.

ل آنها صحيح است و اگهر  است و در صورت جهل يا نسيا  عم مسلماين حکم در صورت عمد  آية اهلل مکارم: 

 تواند به منا برگردد و سر خود را بتراشد و يا کوتاه کند برگردد. مي

 قبل مراجعه شود.سؤال  ذيل. به 1

 .احتياط اعاده شودبنا بر  آية اهلل زنجاني:

 مراجعه شود. 1143و  1132 سؤال ذيل. به 5
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ـ  ي است و بعاه واااف و نمااز و ساعي     ا اد  کنه و يک حلا کافمنا  حلا را درعج 

بعه ياک   آورد و به جا سال قبل را ا اد  کنه و احتياوًا وااف ونماز وسعي امسال را نيز

کنه، گرچه ظاهر اين است کاه احارام باراي     و کفايت مي وااف نساء و نماز انجام دهه

1است.  مر  و حج امسال احيح نباد 
 

صاير کارد    جااي حلاا تق   اگر در ماردي که حاجي بايه حلا کنه، به سعاعع]0020[

 چيست، آيا کفار  دارد يا نه؟اش  است وظيفه

 باد  کفار  ناهارد و در فارض  لام احااط اسات و در فارض      مسئله  اگر جاهل بهعج ـ 

2آورد  ا اد  کنه. به جا بر احتياط بايه حلا را انجام دهه و چنانچه ا مال مکه را بنامسئله 
 

عاعع]0020[ کسي که سال دوم حج او است و سال قبل براي خادش حج نماد  و  س

آورد، آياا در سافر دوم حکام     ماي  به جا حلا کرد  است و امسال به نيابت ديگري حج

 ارور  را دارد که بايه حلا کنه يا تقصير کافي است؟

 کنه. تقصير کفايت ميعج ـ

ه و براي اولاين باار آماه    نايب شخ  ديگري ش 31شخصي در سال  سعاعع]0022[

اسات و  مناا   حلا نماد، به ا تقاد اينکه اينجا جزومنا  مکه و در مرز بين وادي مرَحّسر و
                                                           

 مراجعه شود. 1143مسئله  ذيل. به 1

آمد احرام جديد او صحيح نيسهت و بايهد    1143ي بوده با توجه به آنچه در سؤال اگر عمد آية اهلل سبحاني:

نسبت به وظايف سال قبل از حلق به بعد اقدام کند لکن چنانچه بخواهد احتيهاط کنهد بايهد بعهد از حلهق و يها       

به عنهوا  اعمهال    ريک باغير از بيتوته و نفر را دوباره انجام دهد، ه تقصير همه اعمال از جمله طوا  نساء البته ب

سال قبل انجام دهد و بار ديگر به عنوا  تکليف فعلي. مثالً اول سه جمره را براي روز يازدهم حج سال گذشهته  

 به عنوا  تکليف فعلي در حج امسال و هکذا بقيه اعمال را. رمي کند و سپا هر سه را مجدداً

 عد نيز لزومي ندارد.اعاده اينها الزم نيست و همچنين احتياط ب آية اهلل مکارم:

 مراجعه شود. 1143و سؤال  1132، 1154مسئله  ذيل. به 5

 به جا و در فرض علم کفاره واجب است و در هر دو صورت بعد از حلق چنانچه اعمال مکه را آية اهلل زنجاني:

 آورده اعاده کند.

  در فرض جهل، اعاده واجب نيست گرچه احوط است. آية اهلل سيستاني:
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مناا   ا ساالم و در  حجةة يک سال بعه باز به مکه مشرف شه، براي خادش باه  نااان   

تقصير نماد به خيال اينکه حلا قبلي و ا مال حج گذشته او احيح باد  است، و ساال  

الذمه مرحرم شه، در اين بين متاجه شه کاه   في به  ناان ما ز به مکه مشرف شه وبا 35

باد  است و در نار حضرت امام کافي نيست، امسال حلاا  منا  حلا سال اول در خار 

باه   الذماه  في ما به قصهدهه و بقيه ا مال را نيز  الذمه انجام مي في ما به قصهمنا  را در

 آورد  است، آيا اين کار کافي است يا نه؟ جا

1م را ا اد  کنه.ا سال حجةشاد و بايه   نه واقع مي و از مناب کنه کفايت ميعج ـ
 

اگر کسي مقهاري از سر خاد را با تيغ بتراشه و بقياه را ماشاين کناه،     سعاعع]0022[

 تراشه. مي کنه؟ ضمنًا بعه از ماشين، بقيه سر را نيز آيا جايز است و حلا اهق مي

ـ  تا حلا تمام نشه  کاتا  کردن ماي سر جايز نيست، و اگر تمام سر را تراشايه   عج 

2از حلا کافي است.
 

تاانه درک کنه و باراي بقياه    کسي که غير از وقافين اضبراري را نمي سعاعع]0022[

 انجام دهه؟منا  تاانه حلا را در غير از مي گيرد، آيا ا مال خاد نايب مي

                                                           

 واجب نيست.حجة االسالم اعاده  مکارم:خويي،  ،تبريزىيات عظام آ. 1

 را اعاده کند.حجة االسالم احتياط بنا بر  آية اهلل زنجاني:

 مراجعه شود. 1143به ذيل سؤال  آية اهلل سبحاني:

 حلق اول صحيح است. آية اهلل سيستاني:

اگر جهالً يا نسياناً در غير منا تقصير کرده است صحت آ  بعيد نيسهت   آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 .االسالم او صحيح است حجةو  اگرچه احوط و اولي حلق در منا و اعاده اعمال مترتبه است. بنابراين حج نيابي

 ست.واجب نيحجة االسالم کند و اعاده  واقع شده و کفايت ميعنه  منوب  در فرض سؤال از آية اهلل فاضل:

 .مراجعه شود 1154مسئله ذيل . به 5

 شود و مجزي است. ماشين کرد  تقصير حساب مي آية اهلل خويي:

 کند. ز  بزند کفايت از حلق مي اگر با ماشين ته آيات عظام زنجاني، سبحاني، سيستاني: 

 ز  بوده که مانند حلق کرد  است کافي است. اگر ماشين ته :آية اهلل فاضل  

 کند. ز  نيز کفايت از حلق مي و تراشيد  سر با ماشين ته کوتاه کرد  کافي است ارم:آية اهلل مک 



 211  استفتائات حلق و تقصير

1برود. امن کافي نيست، مگر آنکه نتاانه بهمنا  حلا کنه و حلا در غيرمنا  دربايه عج ـ
 

شخصي دو ماضع در سرش شکسته است، ممکن است که حلاا روز   سعاعع]0022[

 ؟ يه با   پار  شهن پاست گردد اگر تقصير نمايه، مرجزي است يا وظيفه ديگري دارد

ـ  ام نمايه، تا آخار اياام تشاريا،    اگر اميه خاب شهن در حهي که بتاانه حلِا تمعج 

دارد تأخير بينهازد و همچنين ا مال مترتبه را، و اگر اميه نهارد يا پس از تاأخير خااب   

2تاانه بتراشه و تقصير هم بکنه. نشه، احتياط آن است که هر مقهار سر را مي
 

( انجاام  منا خار  از)منا  شخصي سال گذشته قرباني و حلا را در غير سعاعع]0022[

و پس از خاتمه ا مال، به ايران برگشته است و امسال نيز به مهينه مشارف شاه  و   داد  

باه   تاانه براي خاد يا ديگري حاج  ؟ و آيا ميقصه حج دارد، بفرماييه وظيفه او چيست

                                                           

 ولي در صورت امکا  بايد موي خود را به منا بفرستد. آية اهلل زنجاني: .1

تواند انجام دههد ولهي بايهد    تواند در منا حلق يا تقصير کند در خارج منا مياگر فردي نمي آية اهلل سبحاني: 

 خته را به منا برگرداند.موهاي ري

بايد در منا حلق کند ولي حلق در غير منا هم کافي است حتي اگر عمداً باشهد و بهه ههر     آية اهلل سيستاني: 

 حال در صورت امکا  بايد موهاي خود را به منا بفرستد.

که گذشت، صروره مخير اسهت بهين حلهق و تقصهير و در فهرض       چنا  :، نوريتبريزىات عظام بهجت، آي. 5

 مذکور که متمکن از حلق نيست بايد تقصير کند.

تخيير بين حلق و تقصير حتي براي غير معذور خالي از قوت نيسهت. بنهابراين، اگرچهه اميهد      آية اهلل خويي: 

 .کند خوب شد  داشته باشد تقصير کفايت مي

 ز ، سرش را بتراشد. کافي است مگر آنکه بدو  حرج بتواند با ماشين ته تقصير، آية اهلل زنجاني:

اگر اميد خوب شد  در حدي که بتواند حلق تمام نمايد تا آخر ايام تشريق تأخير بينهدازد   آية اهلل سبحاني: 

شهود اگهر   و پا از حلق به آنها بپردازد ولي اگر اميد بهبودي ندارد و يا تا غروب روز سيزدهم بهبودي حاصهل ن 

تواند حلق کند تقصير کند و از احرام خارج گهردد   تواند حلق را انجام دهد و اگر نميز  مي چنانچه با ماشين ته

لهو بها   حجهه مهتمکن از حلهق شهد، و     ا آخهر ذي تواند اعمال مکه را انجام دهد و به احتياط واجب چنانچه ت و مي

 ماشين حلق نمايد و موهاي خود را به منا بفرستد.

احتيهاط  بنها بهر    ز  براي او ميسور باشد تقصهير کهافي نيسهت،    اگر تراشيد  با ماشين ته ة اهلل سيستاني:آي 

 واجب و اگر حلق حرجي بود تقصير کافي است.

 چو  صروره مخير بين حلق و تقصير است لذا اين مسئله موضوعاً منتفي است. آية اهلل فاضل: 

 کرد  قسمتي کافي است.حلق واجب نيست و کوتاه  آية اهلل مکارم: 
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 آورد يا نه؟ جا

ـ   تا وظيفه سال قبل را از؛ قرباني و حلا و ا مال مترتبه بار آن، انجاام ناهاد  و از   عج 

1تاانه مرحرم شاد. احرام آن خار  نشه ، نمي
 

ي تمام ا مال حج را به نحا احيح انجام داد  است، آياا از  مميزابي  سعاعع]0022[

 شاد يا نه؟ َارور  بادن، خار  مي

2شاد. بلي، خار  ميعج ـ
 

در روز  يه قربان که حاجي باياه حلاا کناه و از ورفاي تراشايهن و       اعسع]0021[

کنهن ما بر مرحرم حرام است، آيا حجا  بايه بعه از تقصير افرادي که مخير بين حلا و 

تقصير هستنه، از وجادشان براي حلا استفاد  کننه يا در آن وقت براي شاخ  جاايز   

                                                           

 در صورت جهل به مسئله يا غفلت، اعاده اعمال الزم نيست. :، آية اهلل خوييآية اهلل تبريزى. 1

کنهد   احتياط از احرام خارج نشده است پا اگر در حوالي منا قرباني کرده کفايت مهي بنا بر  آية اهلل زنجاني: 

از احرام بايد احتياطاً حلق يا تقصهير انجهام دههد و پها از آ      وگرنه بايد قرباني را نيز اعاده کند و براي خروج 

 تواند مجدداً محرم شود. مي

در منا به نحوي که در جاي خهود گذشهت ميسهر نيسهت      فعالً چو  کهدر رابته با قرباني  آية اهلل سبحاني:

 مراجعه شود. 1143اعاده الزم نيست لکن به جهت حلق در خارج از منا به ذيل سؤال 

 حلق سابق مجزي است و نسهبت بهه ذبهح اگهر جاههل قاصهر بهوده مجهزي اسهت و اگهر            اهلل سيستاني:آية  

 مقصر بوده است در فرض مذکور به احتيهاط واجهب بايهد جمهع کنهد بهين ذبهح و روزه ده روز و اعهاده اعمهال          

 ديگر الزم نيست.

ر با عدم تمکن از ذبهح در منها   صحت حج سال گذشته بعيد نيست و اگ آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 قرباني را در مذابح معمول انجام داده اعاده الزم نيست.

 مراجعه شود. 1143سؤال  ذيلبه  آية اهلل فاضل:

کند و قرباني اگر در منا امکا  نداشت کافي است واالّ آ  را نيهز اعهاده    حلق را در منا اعاده مي آية اهلل مکارم: 

 باشد. ترتبه الزم نميکند اما اعاده اعمال م مي

 مراجعه شود. 1154به ذيل مسئله . 5

 آورد بايد حلق نمايد. به جا خود راحجة االسالم وقتي  آية اهلل زنجاني:

هرچند نهام صهروره    آورد بايد حلق کند به جاحجة االسالم اگر پا از بلوز مستتيع شد و  آية اهلل سبحاني:

 بر او صدق نکند.
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شايهن سار خااد و تراشايهن سار      است که سر خاد را بتراشه و آيا فرق است باين ترا 

 ديگري و در هر حال تکليف شر ي او چيست؟

ـ  ز احارام باه حلاا ياا     تاانه به کسي که ا تاانه خاد را حلا کنه و مي خادش ميعج 

تقصير خار  شه  واگذار کنه که او را حلا نمايه، و در هر اارت اگار ديگاري او را   

 1.باشه اگرچه از احرام خار  نشه  کنه حلا کنه کفايت مي

عاعع]0020[ دانه کاه باا    سر تراشيهن است و از اول مياش  کسي که در حج وظيفه س

 آيه، بفرماييه آيا سرش را بايه بتراشه يا نه؟ تيغ کشيهن سرش خان مي

2بايه سر بتراشه  لي األحاط.عج ـ
 

                                                           

 کند از احرام خارج نشده باشد مجزي نيست. حلق مي اگر کسي که او را آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 1

بنا بر  البته اگر حاجي با توجه به حرمت حلق بر ديگري، از او بخواهد که براي  حلق نمايد، آية اهلل زنجاني: 

 کند. احتياط اين حلق کفايت نمي

حلق و يا تقصير کند کفاره نهدارد امها در صهورت     و يا جهالً اگر محرم؛ محرم ديگر را سهواً آية اهلل سبحاني:

 عمد بايد کفاره دهد و در هر حال به اين حلق يا تقصير اکتفا نشود.

کسي که از احرام خارج نشده است، جايز نيست براي ديگري حلق يا تقصير انجام دهد و  آية اهلل سيستاني: 

 مجزي هم نيست.

 کند از احرام خارج نشده باشد، مشکل است. اگر کسي که او را حلق مي گاني:آيات عظام صافي، فاضل، گلپاي 

 خالي از اشکال نيست.  آية اهلل مکارم: 

  .بايستي اول تقصير کند و مقداري از موي سر خود را چيده، سپا سر بتراشد آية اهلل بهجت:. 5

 آيد. بداند از سرش خو  مي چندهر: اگر به نحو متعار  حلق انجام شود، جايز است آية اهلل تبريزي 

 بلکه بايد اول تقصير کند سپا سرش را بتراشد. آية اهلل خويي: 

 واجب است سرش را بتراشد و اگر خو  هم بيايد اشکال ندارد. آية اهلل زنجاني: 
  ز  بزند. بايد با ماشين ته آية اهلل سبحاني:

ز  بتراشهد و يها در صهورتي کهه      جايز نيست سر خود را با تيغ بتراشد بلکه با ماشين تهه  آية اهلل سيستاني: 

مخير بين تراشيد  و کوتاه کرد  باشد ابتدا موي خود را کوتاه و سپا اگر بخواهد سر خود را با تيغ بتراشهد و  

 کند اگرچه گنهکار است.   اگر با آنچه گفته شد مخالفت کند کفايت مي

در صورتي که پا از فحص، حالّق ماهري پيدا نکرد که سر او را خوني  آية اهلل گلپايگاني:، صافيآية اهلل  

حجه هر وقت متمکن شد حلق نمايد هرچند به مکه آمده باشد و مهو را بهه    نکند، تقصير نمايد و بعد در ماه ذي

 منا بفرستد. 
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بار احتيااط    در مناسک آمه  است: کسي که سال اول حج او باشاه، بناا   اعسع]0020[

 تاان در اين احتياط واجب به ديگري رجاع کرد؟ سر خاد را بتراشه، آيا مي واجب بايه

ـ   حکم ساير احتياوات را دارد، ليکن چان امر مهمي اسات، مرا اات کنياه ايان     عج 

1احتياط را.
 

 ؟کسي که حلا را فراماش کرد  و به ايران بازگشته است، وظيفه او چيست سعاع]0020[

ـ  تاانه خاادش باه    مترتبه بر حلا را انجام دهه و اگر نميبايه حلا و ا مال مکه عج 

 لي األحاط و براي  بفرستهمنا  مکه برود، در محل خادش حلا کنه و ماي خاد را به

2ا اد  ا مال مکه نايب بگيرد.
 

 کسي که وظيفه او حلا است ولايکن از حلاا معاذور اسات، وظيفاه       سعاعع]0022[

 ؟او چيست

ـ  تقصير در اين مارد، ولي احاط آن است کاه احتيااط    بعيه نيست لزوم و کفايتعج 

3را به غير رجاع کننه.
 

عاعع]0022[ تاانه حلا و ياا   اگر کسي قرباني را از روي  مه تأخير بينهازد، آيا مي س
                                                                                                                                        

 :تراشيد  سر واجب نيست. آية اهلل فاضل 

 سر تراشيد  واجب نيست ولي احوط است. آية اهلل مکارم: 

 .مراجعه شود 1154ذيل مسئله . به 1

 مراجعه شود. 1132مسئله  به ذيل. 5

 اعاده اعمال الزم نيست ولي فرستاد  مهو بهه منها در صهورت امکها        آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني

 است.الزم 

 مراجعه شود. 1154. به ذيل مسئله 3

 کند. تقصير کفايت مي آية اهلل زنجاني:

توانهد تقصهير کنهد لکهن     داشته باشد مي طبيچنانچه عذر او وجه شرعي يا مصلحت مهم  آية اهلل سبحاني: 

 احتياط را از کف ندهد و تا محلي براي حلق هست آ  را به تقصير بدل ننمايد.

نيست و نسبت به چند طايفهه  رعايت اين احتياط براي کسي که سال اول او است متلقاً الزم  آية اهلل فاضل: 

گذشت که به احتياط واجب بايد سر بتراشند، در فرض سؤال رعايت اين احتياط براي آنهها   1154که در مسئله 

 کند. الزم نبوده و تقصير کفايت مي
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 تقصير نمايه و يا بايه حتمًا بعه از قرباني باشه؟

1بايه حلا را بعه از قرباني انجام دهه،  لي األحاط.عج ـ
 

شخصي در روز  يه قربان در حال َرمي جمر   قبه پال خااد را گام    سعاعع]0022[

کرد و چان پال براي ههي نهاشت آن را مبهل به روز  کرد و تصميم دارد بعه از اياام  

تشريا شروع به سه روز روز  نمايه، آيا چنين شخصي تقصير ياا حلاا را پاس از ساه     

 ؟صير نمايهروز روز  انجام دهه يا همان روز  يه حلا يا تق

2حلا يا تقصير نمايه. تاانه روز  يه ميعج ـ
 

تاانه تقصير کنه آيا اگر ريش بتراشاه،   شخصي که ارور  نيست و مي سعاعع]0022[

 کنه يا نه؟ ر کفايت از تقصير ميارف نار از حرمت، اين کا

 کنه. کفايت نميعج ـ

يهنه و من هم به تراش ي، که دوستان سر مي صر  يه قربان، بعه از َهه سعاعع]0022[

تراشم باراي   اين فکر که بايه سر را تراشيه رفتم سر خاد را تراشيهم و نگفتم که سر مي

 ؟چيست حج تمتع، فقط سرم را تراشيهم، در اين اارت وظيفه من

ـ   اگر سر را به  ناان اينکه وظيفه شما سرتراشاي اسات و از ا ماال حاج اسات      عج 

 نيت را نگفته باشيه. هرچنهاحيح است ايه  تراشيه 

جاي سر تراشايهن  ه تاانم ب آيه، آيا مي چان من از سر تراشيهن بهم مي سعاعع]0022[

 تقصير کنم و آيا آن کار گناهي هم دارد يا نه؟

ـ  بايه سار بتراشايه  لاي األحااط و اگار نتراشايه گذشاته از        منا  در سفر اول درعج 

3شايه  لي األحاط. معصيت از احرام هم خار  نمي
 

                                                           

 گذشت. 1145مسئله  در ذيل آيات عظامنظر . 1

 مراجعه شود. 1131به ذيل مسئله . 5

 تياط واجب حلق يا تقصير را از روز عيد تأخير نياندازد.احبنا بر  اي: آية اهلل خامنه

 بلکه بايد روز عيد حلق يا تقصير نمايد. آية اهلل نوري:، آية اهلل سبحاني

 گذشت. 1154مسئله  در ذيل آيات عظامنظر . 3
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عاعع]0021[ حاجي در مذبح، بعه از قرباني فاارًا تقصاير کارد  کاه دچاار تبهيار        س

نجاست بهن و لباآ احرام نگردد و بعه از رسيهن به چادر حلاا کناه، از ياک وارف     

 ؟ارور  است و از ورفي در حلا قصه احالل نکرد ، تکليفش چيست

ـ  ت و باه حسااب   تقصير در اارت جهل کفار  نهارد و حلا را اگر به قصه قربعج 

حلا کناه  منا  يکي از ا مال انجام داد ، کافي است وگرنه باقي بر احرام است و بايه در

 1 لي األحاط.

 مستحبات حلق

 در حلا چنه چيز مستحب است:  عاع]0020[

 آنکه از جانب راست پيش سر ابتها کنه و اين د ا را بخاانه: .1

م  أْ ط نج ب کا أَ » ياَمة   ناوراً  ل  َشْعَر   لل ها  «.َيْوَع اْلق 

در خيمه خاد دفن نمايه و اولي اين است کاه بعاه   منا  آنکه ماي سر خاد را در .2

 2ها را بگيرد. از حلا، از اوراف ريش و شارب خاد گرفته و همچنين ناخن

 

 

                                                           

 . حکم سؤال قبل را دارد.1

 حلق يا تقصير بايد در منا انجام شود. اي: آية اهلل خامنه 

 و و مستحب است در وقت سر تراشيد  رو به قبله کند... و احوط آ  است کهه از اطهرا  سهر    بهجت: آية اهلل. 5

 .ها را بگيرد ري  و شارب مو بگيرد و ناخن



 فصل پنجم: واجبات بعه از ا مال منی
 

 

 

 

 

 

 

 مکه اعمال فصل پنجم:
 ا مال مکه

، که سه چيز باد، مراجعت باه مکاه، باراي    منا واجب است بعه از تمام شهن ا مال

 ا مالي که در آنجا واجب است.

عاعع]0020[ فارغ شه بياياه  منا  جايز است بلکه مستحب است روز  يه که از ا مال  

و بعياه نيسات    1به مکه براي بقيه ا مال حج و جايز است تأخير بينهازد تا روز يازدهم

هم اگر آماه و   حجه ذي؛ به اين معني که روز آخر 2حجه ذيکه جايز باشه تأخير تا آخر 

 آورد مانع نهارد. به جا ا مال را

 بياورد: به جا ا مالي که در مکه واجب است  عاع]0020[

 گاينه. مي« وااف زيارت»وااف حج است که آن را  اولعا

 نماز وااف است. دو عا

 ين افا و مرو  است.سعي ب بي عا

 وااف نساء است. چهتر عا

                                                           

 احتياط مستحب از روز يازدهم تأخير نيفتد.بنا بر  و سيستاني: ، تبريزي، خويي،آية اهلل بهجت. 1

 اگرچه احوط آ  است که تأخير نيندازد. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي. 5

 احتياط مستحب از روز سيزدهم تأخير نيندازد.بنا بر  آية اهلل مکارم:
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 نماز وااف نساء است. پهجمعا

کيفيت وااف حج و نماز آن و سعي و وااف نساء و نماز آن، به هماان    عاعع]0022[

نحا است که در وااف  مر  و نماز آن و سعي گذشت، باهون هايچ تفااوت، مگار در     

 آورد. به جا نيت که اينجا بايه به نيت وااف حج و سعي آن و وااف نساء

عاعع]0022[ از آن را قبل وااف حج و نماز و سعي و وااف نساء و نم 1جايز نيست  

 باه جاا   مناا  گاناه  آوردن ا مال  رفات و مشعر و ا مال سه به جا از رفتن به  رفات و

 آورد در حال اختيار.

عاعع]0022[ واااف حاج و نمااز و ساعي و      که براي آنها جايز اسات انه  چنه وايفه  

قبال از رفاتن باه     3و نماز آن را، بعه از آنکه محرم به احارام حاج شاهنه    2نساء وااف

 و  مل آنها مجزي است: 4آورنه به جا  رفات،

                                                           

احتياط جايز نيست و در صورتي که از روي ندانستن حکم شرعي مقدم بدارد، اکتفا بنا بر  آية اهلل سيستاني:. 1

 باشد. به آنها مورد اشکال است، اگرچه خالي از وجه نمي

 ... طوا  نساء و نماز آ  علي المشهور األظهر....آية اهلل بهجت:. 5

 .احتياط واجببنا بر  آية اهلل مکارم:. 3

اظهر جواز تقديم براي صاحب عذر است و احوط آ  است کهه تقهديم کنهد و بعهد از آ  اگهر       آية اهلل بهجت:. 4

حجه اعاده نمايد و اگر ممکن نشهد اسهتنابه نمايهد     ممکن شود اعاده آ  در ايام تشريق کند واالّ در باقي ماه ذي

ال تقهديم واجهب اسهت و    اشک شود، پا بي داند )مورد چهارم  که در تمام ماه ممکن نمي علي األحوط و اگر مي

 .احوط جمع بين تقديم و استنابه است
ترسهد،   کسي که از رفتن به مکه يا از مباشرت به اعمال بعد از رجوع از منا بر جا  خود مهي  آية اهلل تبريزى:

 مقهدم بدارد و بقيه طوايف معذورين، طوا  حهج و نمهاز آ  را    مقدمتواند طوا  نساء و نمازش را نيز  او فقط مي

کنند و بعد در وقت خودش اعاده کنند و چنانچه سهعي را   مقدماحتياط مستحبّ، سعي را هم بنا بر  کنند و مي

 کردند، احتياط واجب آ  است که در وقت  اعاده کنند. مقدم

تقديم طوا  حج و نماز و سعي بر وقوفين در حج تمتع جايز نيست مگر بهراي پيرمهردا  يها     آية اهلل خويي: 

آورده و سهعي را   به جا توانند طوا  حج و نمازش را قبل از وقوفين زني که بيم حيض شد  دارد، که اين دو مي

نماينهد و اولهي و    هدر وقت خودش بنمايند و احوط اين است که سعي را نيز مقدم داشته و در وقت  ههم اعهاد  

حجهه و کسهي کهه     بهتر نيز در صورت امکا ، اعاده طوا  و نماز است در ايام تشريق يا بعد از آ  تا آخر ماه ذي

تواند طوا  حج و نماز و سعي را بر وقوفين مقهدم بهدارد بلکهه مقهدم      ترسد مي از رفتن به مکه بر جا  خود مي

  .اعمال منا هر جا دل  بخواهد برودداشتن طوا  نساء نيز عيبي ندارد و بعد از 
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عاع ياا نفسااء شاانه و پااک      حاائض هايي که ترآ آن دارنه که در برگشاتن   زن اول

 نشانه و نتااننه بماننه تا پاک شانه.

عاع هايي که  اجز باشانه از واااف در ماقاع مراجعات، باراي       زنپيرمردها يا پير دو 

1اشنه.، يا  اجز از برگشتن به مکه بزيادي جمعيت
 

2اشخاص مريضي که بترسنه در وقت ازدحام وااف کننه يا  اجز باشنه از آن. بي عا
 

شااد   ، به جهتي براي آنها ممکن نميحجه ذيتا آخر ما   داننه مي که کساني  چهتر عاع

3وااف و سعي.
 

                                                                                                                                        

 :حتهي  ترسند نتوانند از منا به مکه بازگردند، واجب است تمام اعمال مکه ه  مي که کساني بر  آية اهلل زنجاني 

فات، مقدم بدارند و عمل آنها مجزي است، هرچنهد کشهف خهال  شهود، امها سهاير       عر وقو  بر را ه نساء طوا 

به جهتهي ماننهد    که کساني . 1 :توانند طوا  نساء را مقدم بدارند و آنها عبارتند از شوند نمي طوايفي که ذکر مي

ترسند که نتوانند اعمهال مکهه را پها از بازگشهت از منها انجهام        توانند يا مي حيض يا پيري زياد يا بيماري نمي

ما  خودش بهر آنهها   طوا  و سعي در ز که کساني . 5دهند، بر اينها تقديم طوا  و سعي، واجب و مجزي است؛ 

خهو  آ  دارنهد کهه اعمهال      که کساني . 3حرجي است؛ بر اين گروه تقديم طوا  و سعي، جايز و مجزي است؛ 

مقدم کننهد، کهه    رجائاًتوانند طوا  حج و سعي را  مکه در زما  خودش براي آنها ايجاد حرج کند، اين گروه مي

 اگر بعداً معلوم شد واقعاً حرجي بوده مجزي است.

. سهپا اعهاده بعهد از    رجائاًاحوط براي اين چند طايفه تقديم طوا  نساء و نماز آ  است  ية اهلل گلپايگاني:آ 

 مناسک منا در صورت تمکن واالّ بايد نايب بگيرد.

توانند خودشا  بعد از برگشهتن از منها اعمهال مکهه را در ازدحهام       يپيرمرد يا پيرزني که نم آية اهلل سبحاني:. 1

 دهند.انجام 

 مناط عسر است نه عجز. آية اهلل سيستاني: 

 و نتواند صبر کند تا ازدحام تمام شود يا صبر کرد  مستلزم عسر و حرج باشد. آية اهلل فاضل:

مريض يا معلول و هر کسي که بازگشت به مکه براي او مشکل باشد، يا طوا  مشکل باشد  آية اهلل سيستاني:. 5

 در اثر ازدحام و مانند آ .

 شوند. و نتوانند تا رفع ازدحام در مکه بمانند يا با عسر و حرج مواجه مي آية اهلل فاضل: 

 ترسند. کساني که از رفتن به مکه بر جا  خود مي آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 3

تيهار  آورد  اعمال فوق، پي  از وقو  در عرفات و مشعر و اعمهال منها در حهال اخ    به جا اي: آية اهلل خامنه

حيض يها   به ترسند با ابتال خست، زناني که مين :جايز نيست، اما اين کار براي سه گروه جايز است که عبارتنداز

 نفاس پا از بازگشت به مکه مکرمه از انجام طوا  و نماز آ  باز بمانند، 
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عاعع]0022[  سااه وايفااه اول، ا مااالي را کااه جلااا انهاختنااه، کااافي اساات اگرچااه   

 نشااد و ماريض خااب شااد و ازدحاام       حاائض بعه خالف آن ظاهر شااد، ماثاًل زن   

چنهان نباشه که ماجب مزاحمت شاد، پس بر اينهاا  زم نيسات ا ااد  ا ماال گرچاه      

1احاط است.
 

عاعع]0022[ ، اگار از  آورد باه جاا   تاانه ا ماال را  وايفه چهارم که  قيه  داشت نمي  

؛ مثال  مجزي است، و اما اگر از جهت ديگار بااد  و پيري و  ليلي باد باز  جهت مرض

شاد و بعه خالفش ظاهر شه بايه ا اد  کناه ا ماال را،    آنکه ا تقاد داشت سيل مانع مي

2رجاع. بعه از
 

                                                                                                                                        

 مردا  و زناني که ناتوا  از طوا  و نماز آ  پا از بازگشت بهه مکهه    :و نتوانند تا پاک شد  منتظر بمانند؛ دوم

بيماراني که پا از بازگشهت بهه    :از جهت زيادي ازدحام باشند، و يا اصوالً ناتوا  از بازگشت به مکه باشند؛ سوم

 مکه مکرمه، بر اثر ازدحام يا ترس از آ ، از انجام طوا  ناتوانند.  

ري که عذر عر  پسند داشته باشد از اينکه اعمال را بعد از برگشتن از منا تها  هر کا ديگ آية اهلل سبحاني:

 حجه و يا زماني که در مکه هست خود انجام دهد. آخر ذي

 ترسند براي آنها بازگشت به مکه ميسر نشود. مي که کساني  آية اهلل سيستاني: 

 اجعه شود.به ذيل مسئله قبل مر زنجاني:، آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي. 1

احتياط آ  است که بعد از برگشتن از منا، اگر ممکهن شهود در ايهام تشهريق وگرنهه تها آخهر         آية اهلل صافي: 

 .آورند به جا حجه طوا  و سعي را دوباره ذي

 احتياط به اعاده در صورت امکا  ترک نشود. آية اهلل مکارم: 

 )طايفه چهارم  مراجعه شود. 1146به ذيل مسئله  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 5

 مراجعه شود. 1146مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني:

هاي دوم و سوم هستند که گذشت و اعتقاد به سيل و امثهال آ   بيماري و پيري جزء گروه آية اهلل سبحاني: 

  جزء گروه چهارم که در صورت کشف خال  بايد اعمال را اعاده کنند

 اند. در همه موارد اعاده را موافق احتياط استحبابي بيا  کرده آية اهلل گلپايگاني: ، سيستانيآية اهلل

احوط آ  است که پا از مراجعت از منا نايب بگيرند که اعمال آنها را انجام دهد و اگر بعد از  آية اهلل صافي:

 مراجعت خال  يقيني که داشت ظاهر شد اعاده الزم است بدو  تفاوت بين صور مذکوره.

 داد و بعداً مرض حاد  نشد، مجزي نيست. و اگر احتمال حدو  مرض را مي آية اهلل فاضل: 

 احتياط به اعاده در صورت امکا  ترک نشود. ارم:آية اهلل مک
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شخ  محرم که به واسبه احرام حج، چيزهايي بر او حرام شه، کاه در    عاعع]0022[

 سابا به تفصيل ذکار شاه، در ساه ماقاع و بعاه از ساه  مال باه تاهريج آنهاا بار او            

 شاد: حالل مي

عاع شااد   ، که به آن همه چيز حالل ماي منا بعه از تقصير کردن يا سر تراشيهن در اول

و گفته شه که ايه از جهات احارام نياز     پيشتر ذکر شهکه  چنانمگر باي خاش و زن 

1شاد نه از جهت حرم. حالل مي
 

آوردن وااف زيارت و نماز آن و ساعي باين اافا و مارو ، باه       به جا بعه از دو عاع

 2، ولي زن بر او حرام است.شاد بر او باي خاش تفصيلي که گذشت، حالل مي

کيفّيت مثل واااف و نمااز   آوردن وااف نساء و نماز آن، که در  به جا بعه از بي عاع

شاد بر او زن نيز، پس بعه از اين سه  مل، همه چياز    مر  است که گذشت، حالل مي

رم حارام اسات باراي    در ح و اما ايه کردن 3شاد که به احرام حرام شه  باد حالل مي

 رم و چه مرِحّل.همه کس؛ چه مرح

عاعع]0021[ واااف زياارت و    ذر؛ مثل پيري و خاف حيض،  به واسبه که کساني   

شاد و تمام محّرماات   ، باي خاش و زن بر آنها حالل نمي4داشتنه مقهموااف نساء را 

 بعه از تقصير يا حلا حالل خااهه شه.

وااف نساء اختصاص به مرد نهارد بلکه بر زن و خنثي و خصي و بچاه    عاعع]0020[

سابا گفته شاه بار   مميز نيز  زم است که اگر وااف نساء نکننه زن به همان تفصيل که 

شااد، بلکاه وفال     شاد و نيز اگر زن آن را ترک کنه مرد بر او حالل نمي آنها حالل نمي

                                                           

 گذشت. 1141مسئله  در ذيل آيات عظامنظر . 1

 احوط در حج تمتع آ  است که پي  از طوا  نساء و نماز آ  از بوي خوش نيز اجتناب نمايد. :آية اهلل صافي. 5

د شکار است که تا ظههر روز  مان ها باقي مي فقط چيزي که از حرام آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 3

 احتياط واجب.بنا بر  سيزدهم حرام است،

 مراجعه شود. 1146مسئله  ذيلبه  زنجاني: تبريزي، خويي، آيات عظام. 4
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تاا   1واااف نسااء بههاه    غير مميز، اگر ولي او را محرم کرد بايه او را به احتياط واجب

2بعه از بالغ شهن، زن يا مرد بر او حالل شاد.
 

عاعع]0020[ و باهون آن زن حاالل    3جاب اسات  وااف نساء و نمااز آن، اگرچاه وا    

شااد، بلکاه    شاد، ليکن رکن نيست و ترک  مهي آن ماجب باول شهن حج نماي  نمي

ر او حاالل  نياورد زن ب به جا و اگر آورد به جا واجب است بر کسي که حج کرد  آن را

و شاهه   شه  باد؛ مثل  قه کردن و خببه کردن آنچه از زن بر او حرام شاد، بلکه نمي

4احتياط واجب.بنا بر  شاد، شهن نيز بر او حالل نمي
 

عاعع]0020[ جايز نيست مقهم داشتن سعي را بر وااف زيارت يا بر نماز آن اختياارًا    

                                                           

بر ولي يا کسي که به اذ  او کودک را احجاج کهرده واجهب اسهت     :، صافي، گلپايگانيآيات عظام زنجاني. 1

 بلوز، همسر بر او حرام خواهد بود.کودک را طوا  نساء بدهد وگرنه بعد از 

د و اگهر کسهي انجهام    نه آور به جا دهند بايدحج و يا عمره مفرده انجام مي که کساني همه  آية اهلل سبحاني: 

 ندهد و بميرد بايد براي او نايب بگيرند و هزينه نايب از ترکه برداشته شود.

بنها بهر    شهود، ولکهن   بعد از طوا  حج و نماز و سعي، ظاهراً عقد حالل مهي  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

 شود، گرچه اظهر اختصاص حرمت به جماع است. احتياط استمتاعات جايز نمي

شود و اما حليت استمتاع در صبي  گونه که گذشت، با حلق يا تقصير، عقد حالل مي هما  آية اهلل سيستاني: 

 تواند از همسرش استمتاع ببرد. پا اگر بالغ شد و هنوز طوا  نساء نکرده، نمياست بر طوا  نساء،  متوقفهم 

اند، طوا  نساء بدهند تا در صورت افاقه ز  يا مرد  رلم کردهجنو  و مغمي عليه را نيز اگر مُحم آية اهلل فاضل: 

 بر آنها حالل شود.

 لهي  او را محهرم کهرده، طهوا  نسهاء      در مهورد مجنهوني کهه و   و نيهز   آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 است.الزم 

 حجه انجام گيرد، و بدو  آ ... اگرچه از اجزاء واجب حج است و بايد در ذي آية اهلل زنجاني:. 3

 احتياط در حرمت ختبه نمود  استحبابي است[ :اندفرموده 354. ]در مسئله 

 اي شهادت هم ننمايد.و به احتياط واجب اد صافي، گلپايگاني: بهجت، آيات عظام . 4

و ظاهر اين است که بتواند بعد از طوا  و سعي عقد نمايد ولي لذت برد   آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

 احتياط، اگرچه اظهر جواز غير از جماع است.بنا بر  از ز  براي  جايز نيست

اقوي جايز اسهت ز  عقهد   بنا بر  پا از تراشيد  و يا کوتاه کرد  مو، آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني

 کند و شاهد عقد باشد.
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و جايز نيست مقهم داشتن وااف نساء را بر وااف زياارت و بار ساعي اختياارًا و اگار      

 مقهم داشت ا اد  کنه تا ترتيب حاال شاد.

عاعع]0022[ آورد در حاال ضارورت،    به جاا  جايز است وااف نساء را قبل از سعي  

مثل ترآ از حيض و نتاانستن اقامت به مکه تا زمان پاکي، لايکن احتيااط در آن اسات    

1آورد. به جا که نايب بگيرد که بعه از آن
 

عاعع]0022[ آورد يا به واسابه نهانساتن    به جا اگر سهاًا وااف نساء را قبل از سعي  

   2وااف و سعيش احيح است و احتياط در ا اد  وااف است. هم بهارد،حکم مق

نيااورد تاا برگشات از حاج، پاس اگار        به جا 3اگر وااف نساء را سهاًا  عاعع]0022[

تاانه يا مشقت دارد نايب بگيارد   و اگر نمي بياورد به جا تاانه بايه خادش برگردد و مي

4شاد. آوردن، زن به او حالل مي به جا و پس از
 

                                                           

تقديم طوا  نساء بر سعي در حال ضرورت و خو  حيض جايز اسهت و همچنهين از ناسهي و     آية اهلل بهجت:. 1

 .جاهل مجزي است تقديم بر سعي علي األظهر

هد و اگر نتوانست جايز نيست قبل از سعي طوا  نساء را انجام د خويي، سيستاني: تبريزي، آيات عظام 

 احتياط براي طوا  نساء نايب بگيرد.بنا بر  تواند از مکه خارج شود و تا زما  پاکي در مکه بماند، مي

ترسد پا از سعي، متمکن از طوا  نساء نباشد بايد طوا  نساء را مقدم بهدارد   کسي که مي آية اهلل زنجاني: 

 آورد و اگر حائض بود نايب بگيرد. به جا ء راتواند، دوباره طوا  نسا و بعد از سعي نيز اگر مي

 آورد. به جا حائض نشد واجب است خودش طوا  نساء و نماز آ  را ولي اگر بعداً آية اهلل سبحاني: 

 اند. متعرض اين مسئله نشده :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 

 حکم آ  در مسئله قبلي گذشت که مجزي است. آية اهلل بهجت:. 5

 احتياط، الزم است آنها را بعد از سعي اعاده کند.بنا بر  آية اهلل خويي:، اهلل تبريزى آية 

طوا  زيارت و سعي  صحيح است و اعاده طوا  نساء با نمازش بعد از  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 تواند اعاده کند نايب بگيرد. سعي احوط است و اگر خودش نمي

  و يا از روي جهل مقدم داشته اعاده آ  بعد از سعي مستحب است. ر سهواًاگ آية اهلل سبحاني: 

 يا عمداً. :، گلپايگانيفاضلصافي، سيستاني، خويي، اي،  خامنهتبريزي، آيات عظام بهجت، . 3

نماز آ  را در محلي کهه   نياورد؛ و خود نيز احتياطاً به جا و يا جهالً فراموش کرد و يا عمداً آية اهلل سبحاني: 

 هست بخواند.

آورد ولي نمازش را ترک کرده يا صحيح نخوانده باشد، همسهرش   به جا اگر کسي طوا  نساء را آية اهلل مکارم:. 4

توانهد در   شود، ولي بايد نماز طوا  نساء را در صورت امکا  پشت مقام در مکه مکرمه و اگر نمهي  بر او حرام نمي

 .محلي که هست بخواند
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اگر کسي وااف واجب را ا چه وااف  مر  و چه واااف حاج و چاه       عاعع]0022[

ا فراماش کرد و برگشت و با زن نزديکي کارد، باياه ياک هاهي در مکاه        وااف نساء

تاانه، خاادش بارود و واااف و     و اگر مي 1کنه و احتياط آن است که شتر باشه قرباني

و اگار   2آورد باه جاا   نساء سعي را هام  آورد. و احتياوًا در غير وااف به جا نماز آن را

 تاانه يا مشقت دارد نايب بگيرد. نمي

 ياا واااف زياارت ا از روي      اگر کسي واااف را ا چاه واااف  مار        عاعع]0022[

 نياورد و برگشت به محلِّ خاد، بايه حج را ا اد  کنه و ياک شاتر   به جا مسئله جهل به

3کنه. قرباني
 

                                                           

اگر طوا  عمره فراموش شده، در مکه؛ و اگر طوا  حهج   آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سيستاني:. 1

 کند.فراموش شده، در منا قرباني نمايد و قرباني نمود  يک گوسفند کفايت مي

 يهد  بايد يک شتر در مکه نحر کند و هر کهدام از ايهن سهه طهوا  را بها نمهاز آ  اعهاده نما        آية اهلل سبحاني: 

 توانههد خههود بههازگردد و انجههام دهههد  و در طههوا  حههج و عمههره اعمههال مترتبههه را نيههز اعههاده کنههد و اگههر نمههي

 استنابه کند.

کسي که تمام طوا  يا بعض آ  را فراموش کند و يادش نيايد تا به شهر   آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

آورد واجهب اسهت    به جها  مايد و آنچه را فراموش کردهخود برگردد و براي او مشکل باشد که به مکه مراجعت ن

احتياط واجب هدي بفرستد و احوط آ  است که شهتر  بنا بر  نايب بگيرد که براي او طوا  کند و در اين صورت

احتيهاط الزم سهعي   بنا بر  و نماز طوا  بخواند و :دنفرماي مي« براي او طوا  کند»بعد از  آية اهلل صافيباشد. 

احتياط واجب هدي بفرستد، و احوط آ  است که شتر باشد، و در مواردي کهه  بنا بر  در اين صورت هم بنمايد و

 گفته شد بايد وجوباً يا احتياطاً بعد از اتمام و نماز طوا ، اعاده نمايد، نايب نيز به هما  شرح عمل کند.

 و احتياط مستحب. آية اهلل فاضل: 

 قرباني کرد  گوسفند و اعاده سعي احتياط مستحب است. آية اهلل مکارم:

اگر قبل از فوت وقت متذکر شود، بايد سعي را اعاده کند و اگر بعد از آ  باشد، مثالً طهوا  عمهره    آية اهلل سيستاني:. 5

و اعهاده  کنهد   حجه متذکر شود طوا  را قضا مهي  را پا از وقو  در عرفات متذکر شود يا طوا  حج را پا از پايا  ذي

 شود. اند آنچه بر او حرام شده است حالل نمي سعي الزم نيست و تا طوا  را خودش يا نايب  انجام نداده

  .حتي در حال علم و عمد موافق احتياط است وجوب ذبح يک شتر متلقاً آية اهلل بهجت:. 3

ت، و اما در طهوا  عمهره تمتهع    کفاره داد  يک شتر در ترک طوا  حج از روي جهل به مسئله اس آية اهلل تبريزى:

  چنانچه از روي جهل به مسئله ترک شد، هرچند بايد حج را در سال آينده اعاده کرد ولي کفاره ندارد.
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 مکهالستفتائات اعمال 
 مکهاستفتائات ا مال 

عاعع]0022[  ، مناا  اگر کسي تنها اين ترآ را داشاته باشاه کاه بعاه از برگشات از      س

 تااناه ا ماال حاج را مقاهم      در اثر ازدحام نتاانه وااف کنه يا به مشقت بيفته، آياا ماي  

 دارد يا نه؟

1تاانه مقهم بهارد. مارِد جااِز تقهيم نيست و نميعج ـ
 

                                                                                                                                        

 :اگر کسي طوا  عمره تمتع را از روي علم يا از روي جهل ترک کنهد بهه نحهوي کهه قبهل از       آية اهلل خويي

شود و بايد در سهال ديگهر حهج را     اش باطل مي وقو  عرفات نتواند آ  را تدارک نمايد عمره و حتي احرام عمره

 ده باشد.اِعاده نمايد و کفاره مذکوره اختصاص دارد به موردي که طوا  حج را از روي جهل ترک کر

اگر طوا  حج تمتع را ترک کند بايد يک شتر در مکه قرباني کند و حج را اعهاده نمايهد ولهي اگهر      آية اهلل سبحاني: 

ولهي   ترک کند بايد حج را در سال بعد اعاده کند ولي کفهاره نهدارد  و يا عمداً طوا  عمره تمتع را از روي جهل به حکم 

د ولي هنوز بهه وطهن برنگشهته و    شو از روي جهل ترک کرده، عمره او باطل مي آنجايي که طوا  عمره تمتع را عمداً يا

تواند طوا  را انجام دههد حهج او بهه حهج افهراد تبهديل        ثنا آگاه يا پشيما  شده است ولي به خاطر ضيق وقت نميدر ا

 اورد.شود و در اين صورت اعمال حج را به نيت حج افراد انجام بدهد و بعد از آ  عمره مفرده بي مي

 کفاره در مورد طوا  عمره مبني بر احتياط واجب است. آية اهلل سيستاني: 

دهد در احرام باشد، احتياطاً از نزديکي بها ز  قبهل از    چو  احتمال مي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 انجام عمره مفرده دوري نمايد و يک شتر قرباني کند.

 احتياط است.بنا بر  رهدر طوا  عم کفاره آية اهلل فاضل: 

 در ترک طوا  عمره، قرباني احتياط مستحب است و در طوا  حج، احتياط واجب است. آية اهلل مکارم:

ترسد، جايز است  تقديم اعمال مکه براي کسي که پا از بازگشت از منا از ازدحام جمعيت مي آية اهلل بهجت:. 1

 .ولي احتياطاً بعد از برگشت از منا اعمال را تکرار کند و در صورت عدم امکا  نايب بگيرد

   نايب بگيرد.احتياط آ  است که مقدم دارد و بعداً اگر نتوانست براي طوا آية اهلل مکارم:، آية اهلل تبريزى 

 تواننههد  در مههورد اول تقههديم طههوا  و سههعي واجههب و مجههزي اسههت و در مههورد دوم مههي آيووة اهلل زنجوواني: 

 از دو مهورد   يهک  ههيچ مقدم کنند ولي اگر کشهف خهال  شهد مجهزي نيسهت و تقهديم طهوا  نسهاء در          رجائاً

 جايز نيست.

افرادي که داراي روحيه ضعيف هستند و يا حالت وسواسي و ترس از جمعيهت دارنهد ايهن     آية اهلل سبحاني:

 شود.مجوز تقديم اعمال مکه بر وقوفين نمي حالت صرفاً

بازگشت به مکه براي آنها مشکل است و يا طوا  نمود  بعد از بازگشت از منا  که کساني  آية اهلل سيستاني: 

 .دارند مقدمتوانند  ر آ  براي آنها مشکل است ميازدحام شديد جمعيت يا غي علتبه 
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مقهم داشات، ولاي   منا  ا مال حج را به جهت خاف حيض، بر ا مال اعسع]0021[

بايه اتمام و ا ااد  کناه و چناين     چان وااف يا سعي را قبع کرد  باد، به واري که مي

 بر او چيزي نيست؟منا  کرد، آيا بعه از ا مال

1اگر وظيفه را انجام داد  چيزي بر او نيست.عج ـ
 

عاعع]0020[ تااناه ا ماال    يض يا مرض داشته باشه، ميآيا نايب هم، اگر خاف ح س

 مقهم بهارد يا نه؟منا  حج را بر وقافين و ا مال

2مانع نهارد.عج ـ
 

عاعع]0020[ تاانناه   دهنه، آيا مي انجام ميمنا  ا مال حج را قبل از ا مال که کساني  س

 انجام دهنه و باقي ا مال را قبل؟منا  سعي را بعه از برگشتن از

 3.محل اشکال استعج ـ

 األ ذار جايز است يا  زم؟ تقهيم ا مال مکه براي ذوي سعاع]0020[

4است و  زم نيست. جايزعج ـ
 

                                                           

 مراجعه شود. 1146به ذيل مسئله  آية اهلل بهجت:. 1

تقديم سعي و طوا  نساء بر وقو  مجزي نيست گرچه احوط تقديم سعي  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

 .تواند مقدم کند يترسد همه اعمال مکه را م و اعاده آ  است، بلي کسي که از بازگشت به مکه مي

 مراجعه شود. 1144مسئله  ذيلبه  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

    صحيح است.تاگر هنگام احرام، اطمينا  به عدم عذر داشته باشد، حج و نياب آية اهلل زنجاني:. 5

 بعد از طوا  سعي است. آية اهلل بهجت:. 3

 .مراجعه شود 1146به مسئله  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 جايز نيست. آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني

 دهند. انجام مي همه را قبالً آية اهلل مکارم: 

مگر براي کسي کهه يقهين دارد بعهد از برگشهتن از منها و تها آخهر         گلپايگاني:، صافيات عظام بهجت، آي. 4

 .تقديم واجب استحجه امکا  انجام آ  را ندارد که در اين صورت  ذي

مگر اينکه بدانند يا اطمينا  داشته باشند؛ چنانچه اعمال مکه را بر وقوفين مقدم نکنند، بعد  آية اهلل تبريزى:

احتيهاط  بنها بهر    امکا  انجام آ  را ندارند، که در اين صهورت واجهب اسهت طهوا  و نمهاز آ  را مقهدم کننهد و       

  مستحب، سعي را نيز مقدم و بعد اعاده کنند.

  مراجعه شود. 1146مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني:



 229  استفتائات اعمال مکه

نماينه، آيا بايه اقرب زمان  ا مال حج را مقهم بر وقافين مي که کساني  سعاعع]0022[

 ؟نهبه ماقفين را ر ايت کن

  زم نيست.عج ـ

عاعع]0022[ دارنه، بار  هاه     ا مال حج را مقهم مي که کساني تشخي   ذر براي  س

 ين؟مسئالخاد آنان است يا بر  هه  گرداننهگان گرو  و 

1تشخي  با خاد مکّلف است.عج ـ
 

عاعع]0022[ تاانه ا مال حاج   دهنه، آيا مي کسي که او را به وسيله تخت وااف مي س

 خاد را بر وقافين مقهم بهارد؟

 تاانه مقهم بهارد. دهنه و  ذر ديگري نيست، نمياگر در هر اارت بايه او را وااف عج ـ

عاعع]0022[ تااناه واااف    دارد، آيا ماي  کسي که ا مال حج را بر وقافين مقهم مي س

 نساء را بعه از وقافين و ا مال ديگر انجام دهه؟

2احتياط در ماردي تقهيم بهارنه که هر سه  مل را مقهمًا انجام دهنه.بهتعبرععج ـ
 

تاانه ا مال مکه را بر وقافين مقهم باهارد، اگار جهااًل     شخصي که مي سعاعع]0022[

 بهون احرام، ا مال مکه را انجام داد چه اارتي دارد؟

ـ  و بايه يا قبل از وقافين آنها را با احرام ا اد  کناه و ياا بعاه از     3کنه کفايت نميعج 
                                                                                                                                        

 :حجهه عذرشها     دانند تا زماني که در مکه هسهتند و يها تها آخهر ذي     مي که کساني مگر براي  آية اهلل سبحاني

   انجام دهند. شوند که در اين صورت واجب است خود اعمال را تقديماً شود و مجبور به استنابه مي برطر  نمي

 احتياط واجب آ  است که ترک نکنند. مکارم:آية اهلل 

دانند يا خيهر و علهم وسهواس و     يعني حاجي بايد ببيند معمول مردم، وضعيت وي را عذر مي آية اهلل زنجاني:. 1

 داند، مالک نيست و بايد به متعار  رجوع کند. علم کسي که کمترين دشواري را عذر مي

 مراجعه شود. 1146مسئله  ذيلبه  :گلپايگاني، زنجانيتبريزي، خويي،  آيات عظام. 5

 تأخير طوا  نساء مانعي ندارد. آية اهلل سيستاني: 

 اً انجام دهد.مقدمهر سه عمل را  آية اهلل مکارم: 

داشت، بعداً کشف شد که اعمال را بدو  احهرام   مقدماگر شخصي به دليل عذر، اعمال مکه را  آية اهلل بهجت:. 3

 .انجام داده، به آ  اکتفا نکند و احتياطاً طوا  و نماز و سعي را اعاده کند

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم: 
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 آورد. به جا ، آنها رامنا وقافين و ا مال

عاعع]0022[ تااناه   تاانه ا مال مکه را به نايب واگذارد، در اارتي کاه ماي   آيا مي س

 آورد؟ به جا تأخير بينهازد تا خاد

ـ  تاانه  آورد، ولا با تأخير، تا آخر وقت نمي به جا تاانه خادش با فرض اينکه ميعج 

 نايب بگيرد.

عاعع]0011[ وقت انجام ا مال حج تاا روز ياازدهم اسات و    ايه  در مناسک فرماد  س

نيت کنه، در اارتي که وقت انجام مناسک حاج تاا    حجه ذييست که تا آخر ما  بعيه ن

روز يازدهم باشه، اگر تأخير انهاخت چان محتمل است ظارف وجااب منقضاي شاه      

 باشه آيا معصيت نماد  است؟

 معصيت نيست.عج ـ

برگشته و هناز ا مال واجب مکه را انجاام ناهاد ، آياا    منا  کسي که از سعاعع]0010[

تااناه قبال از    انه وااف مستحبي انجام دهه و نيز در حال احرام  مر  تمتع آيا ميتا مي

 انجام  مر ، وااف مستحبي انجام دهه؟

1احتياوًا ترک نمايه.عج ـ
 

تااان از مکاه    ، قبل از انجام ا مال مکاه، ماي  منا آيا بعه از انجام ا مال سعاعع]0010[

 خار  شه يا خير؟

2مانع نهارد.عج ـ
 

                                                           

 گذشت. 463در ذيل سئوال  آيات عظامنظر . 1

 خال  احتياط است. آية اهلل بهجت:. 5

 جايز نيست. :، صافيخوييآيات عظام تبريزي،  

 را در وقت خودش انجام دهد. باقيماندهولي بايد خروج به نحوي باشد که بتواند مناسک  اي: آية اهلل خامنه

 احتياط آ  است که تا اعمال را تکميل نکرده خارج نشود. آية اهلل سبحاني: 

احتياط واجب اين است که تا اعمال حج تمام نشده از مکه خارج نشود، مگر اينکهه اطمينها     آية اهلل فاضل: 

 گردد. داشته باشد که براي اتمام اعمال برمي
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عاعع]0010[  کاهام  هايچ جااي آورد  باشاه و در    اگر شخ ، چنهين  مر  مفرد  به  

1کنه. ها کفايت ميوااف نساء نکرد  باشه، يک وااف نساء براي تمام آن
 

الذمه کناه، گرچاه    في احتياط آن است که نايب در وااف نساء، نيت ما  عاعع]0012[

2تاانه به نيت مناب  نه انجام دهه. مي
 

آوردن وااف نسااء و بعاه از انجاام حلاا و ا ماال       به جا آيا پيش از سعاعع]0012[

 از زن حرام است و يا اختصاص به جماع دارد؟ تمتعو  تلذذبعهي، تمام انااع 

3از زن بايه اجتناب نمايه. تلذذاز مبلا عج ـ
 

 ؟آيا تأخير وااف نساء از سعي تا چنه روز، جايز است يا خير سعاع]0012[

4مانع نهارد.عج ـ
 

عاعع]0012[ شخصي بعه از حج، ازدوا  کارد و داراي فرزناه شاه، بعاهًا متاجاه       س

نياورد  است، حال که متاجه شه  است، حکم  به جا شاد که در حج، وااف نساء را مي

                                                           

 احتياط، براي هر کدام يک طوا  نساء انجام دهد.بنا بر  ني، فاضل:يستاآيات عظام بهجت، س. 1

زم دارد ولي احتياط اين است تا طوا  عمره مفرده را انجهام  هر احرام، طوا  نساء مستقل ال آية اهلل تبريزى: 

 نداده، محرم به احرام جديد نشود.

بها طهوا     تحلهل آورد، اگرچه  به جا واجب است براي هر عمره مفرده جداگانه طوا  نساء اي: آية اهلل خامنه 

 نساء واحد بعيد نيست. 

 وا  نساء مستقل الزم دارد. هر احرام، ط صافي:سبحاني، آيات عظام خويي، زنجاني،  

 طوا  نساء را انجام دهد.عنه  منوب  واجب است به نيابت از اي: آية اهلل خامنه. 5

 .انجام دهدعنه  منوب  به نيت آية اهلل سيستاني:، آية اهلل خويي

 ت.انجام دهد و انجام به قصد ما في الذمه نيز صحيح اسعنه  منوب  به نيت :، سبحانيآية اهلل زنجاني 

 .آورد عنه به جا منوب  طوا  نساء را بايد به نيت آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 انجام شود.عنه  منوب  طوا  نساء به نيت آية اهلل فاضل: 

اظهر اختصاص حرمت به جماع است، هرچند احتياط آ  است که از متلق  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 3

 تلذذ اجتناب شود.

 حجه به تأخير بيفتد. ولي نبايد از ماه ذي آية اهلل زنجاني:. 4

 حجه آ  را انجام دهد. تواند تا آخر ذي مي آية اهلل سبحاني:
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 زن و فرزنه او چگانه است و نسبت به وااف بايه چه کنه؟

ـ   و  1زاد  را دارد ولي  قه ازدوا  باول است با فرض جهل، فرزنه او حکم حاللعج 

 بايه وااف نساء را انجام دهه و اگر بخااهه بعه از آن تجهيه  قه نمايه.

مردي به زنش گفت وظيفه من وااف نساء است ولي تا باياه واااف    سعاعع]0012[

ذکار کارد، آياا کاافي     « وااف رجال« »وااف نساء»جاي نيت  آوري  زن به به جا رجال

 است يا نه؟

 مانع نهارد.اگر مناارش اداي وظيفه است، عج ـ

داد، بهون اينکه تقصير کنه، وااف نساء  کسي که  مر  مفرد  انجام مي سعاعع]0012[

 ؟آورد، آيا وظيفه او چيست و  مر  او باول است يا نهجا   به را

ـ  نماياه و   2شاد، ليکن بايه بعه از تقصير، واااف نسااء را ا ااد      مر  باول نميعج 

 بهون آن حرمت نساء باقي است.

کنه که وااف نسااء حاج ياا     شخصي پس از مراجعت از مکه شک مي سعاعع]0001[

 اي دارد؟ آورد  يا نه، چه وظيفه به جا  مر  مفرد  را

ـ  دهاه و   اگر التفات به وجاب وااف نساء نهاشاته، باياه واااف نسااء را انجاام     عج 

 3همچنين است در اارت التفات  لي األحاط، بلکه خالي از قات نيست.

                                                           

زاده اسهت،   نياورد ز  حالل نيست ولي عقد صحيح اسهت و فرزنهد حهالل    به جا تا طوا  نساء آية اهلل بهجت:. 1

 آورد نايب بگيرد که طوا  نساء و نمازش را انجام دهد. به جا اگر نتواند شخصاً طوا  نساء را بنابراين

ظاهراً عقد صحيح است و نياز به تجديد ندارد، ولي مادامي که طوا  نساء  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 و نماز آ  را خودش و در صورت تعذر نايب  انجام نداده جماع جايز نيست.

 و احتياط استحبابي در اعاده عقد بعد از طوا  نساء است. عقد ازدواج آنها صحيح آية اهلل زنجاني: 

 زاده است و بايد طوا  نساء را انجام دهد و احتياطاً عقد را تجديد کند. فرزند او حالل آية اهلل سبحاني:

عقد او صحيح است؛ زيرا آنچه بر حاجي پا از حلق حرام است، استمتاع است نه عقهد و   آية اهلل سيستاني: 

 د به هر حال ملحق به او هستند.اما اوال

 مراجعه شود. 333به ذيل سؤال  .5

  آورد واالّ نايب بگيرد. به جا اگر توانست خودش آية اهلل بهجت:. 3
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عاعع]0000[  اگر کسي بعه از شاط چهارم واااف نسااء  مار  مفارد ، باا زوجاه        س

وارد نکارد  و  اي  خاد مااقعه نمايه، آيا ماننه وااف نساء حج است کاه باه حاج لبماه    

 کفار  هم نهارد؟

1بلي،  مل احيح است و کفار  نهارد، اگرچه حرام مرتکب شه  است.عج ـ
 

عاعع]0000[ نياوردن وااف نساء از روي جهل، هماننه وااف حاج و  مار     به جا س
                                                                                                                                        

 اگر شک بعد از عمل مواقعه با زوجه براي  حاصل شد، به آ  اعتنا ننموده  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

 انجام آ  گذارد.بنا بر  و

اگر قبل از تمتع از نساء، شک کرده، بايد طوا  نساء را انجام دهد و اگر بعد از تمتهع، شهک    اهلل زنجاني: آية 

کنهد   است اعتنا به شک  نمهي  کرده چنانچه احتمال بدهد هنگام استمتاع، به رعايت جهات شرعي توجه داشته

حجهه، بهراي  شهک     بعد از گذشتن مهاه ذي آورد، البته در حج اگر  به جا و اگر احتمال ندهد بايد طوا  نساء را

 .کند پيدا شده متلقاً اعتنا نمي

الحهرام بهه پايها      ةحجر  ذيکه مهاه   چنانچه در انجام طوا  نساء در حج شک کند درحالي آية اهلل سبحاني: 

نرسيده است چنين فردي بايد خود و در صورت عدم امکا  نايب او طوا  نساء و نماز آ  را انجهام دههد و اگهر    

حجه چنين شکي رخ دهد اعتنا نکند ولي در مورد شک در انجام طوا  عمهره مفهرده بهه     پا از خروج ماه ذي

 متن عمل شود.

 بايد طوا  نساء را انجام دهد و اگر معذور است يا مشقت دارد نايب بگيرد. آية اهلل سيستاني:

ولي اگر التفات به وجوب آ  داشته و شک دارد کهه انجهام داده يها نهه،      آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 .بعيد نيست انجام آ  واجب نباشد، اگرچه احتياط خوب است

 طوا  نساء الزم نيست. ،احتياط واجب در صورت اول ولي در صورت بعدبنا بر  آية اهلل مکارم:

 مراجعه شود. 313به ذيل مسئله . 1

احتياط و بعد از شوط پنجم کفاره ندارد البته ايهن  بنا بر  اتمام شوط پنجم کفاره دارد،قبل از  آية اهلل بهجت:

 مسئله را درباره حج دارند نه عمره مفرده.

شود، ولهي قبهل از شهوط پهنجم کفهاره       چنانچه اين عمل بعد از سعي بوده، عمره باطل نمي آية اهلل تبريزى: 

  دارد، بلکه احوط کفاره است متلقاً.

 .آورده بوده به جا شود ولي کفاره دارد مگر اينکه شوط پنجم را بعد از سعي عمره باطل نمي هلل خويي:آية ا

بعد از نيمه اول طوا  نساء يعني سه شوط و نهيم، و بايهد اسهتغفار کنهد و طهواف  را بها        آية اهلل سبحاني:

 تحصيل طهارت تمام کند.

 د.ندارد و طواف  را تمام کن کفارهاستغفار کند و  آية اهلل سيستاني: 
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فصال پانجم    17مسائله   درکه  چناناست که بايه حج را ا اد  کنه و شتر قرباني نمايه؟ 

 فرماييه؟ حج در مناسک مي

ـ  لي حرمت نسااء باهون   کنه و کفار  نهارد، و ترک وااف نساء، حج را باول نميعج 

1ارد.آن باقي است و ارتکاب آن کفار  د
 

عاعع]0000[ شخصي قبل از وااف نساء با زوجاه خااد مال باه نمااد  و از روي      س

 ؟شهات به او دست زد  است، آيا کفار  دارد

2کفار  دارد مگر در اارت جهل.عج ـ
 

 حائضزني که ا مال حج خاد را بر وقافين مقهم داشته، بعه از سعي  سعاعع]0002[

دهاه، آياا ايان     او وااف نساء را انجام ميشاد، شاهرش در همان وقت به نيابت از  مي

 نيابت احيح است؟

ـ  کنه و احتيااط آن   احيح نيست و تقهيم براي کسي است که خادش وااف ميعج 

3اکتفا به آنچه مقهم داشته هم نکنه. است که
 

عاعع]0002[ نياورد، آيا فقط زن بر او حرام است ياا   به جا اگر نايب وااف نساء را س
                                                           

 گذشت که در صورت جهل و نسيا  و غفلت، کفاره ندارد. 353در مسئله  .1

 گذشت که در مورد نسيا  و غفلت هم کفاره ندارد. 353در مسئله . 5

 احتياط واجب، ولي در صورت فراموشي يا ندانستن مسئله کفاره ندارد.بنا بر  آية اهلل مکارم:

 مراجعه شود. 1135ذيل مسئله ه ب

کرده، اعاده طوا  حج الزم  مقدماگر به جهت خو  از حيض، اعمال حج را  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 3

 بر احتياط واجب بايد سعي را اعاده کند و بايد طوا  نساء هم بعد از وقوفين و اعمال حج باشد. نيست لکن بنا

 آورد واالّ  مههي بههه جهها پهها از بازگشههت از منهها اگههر پههاک شههد طههوا  نسههاء را خههودش  آيووة اهلل زنجوواني: 

 د.گير نايب مي

بنا  کرده، اعاده طوا  حج الزم نيست لکن مقدماگر به جهت خو  از حيض، اعمال حج را  :آية اهلل سبحاني

 .و نماز آ  برودطوا  نساء سپا به سراز بايد سعي را اعاده کند و مستحب احتياط بر 

آنچه مقدم داشته کافي است و طوا  نساء را پا از اعمهال روز عيهد انجهام دههد و اگهر       آية اهلل سيستاني:

 نتوانست تکليف ساقط است ولي احتياط آ  است که نايب بگيرد.
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 ست، هرچنه بعه از مردن باشه، که بايه براي او قضا کنه؟اش هم مشغال ا ذمه

ـ  ذمه او هم مشاغال اسات، ولاي خاادش باياه در حيااتش انجاام دهاه و اگار          عج 

1تاانه نايب بگيرد. نمي
 

شخصي وااف نساء  مر  مفرد  را فراماش کرد  و بعاه باراي  مار      سعاعع]0002[

 تمتع محرم شه  است، آيا وااف نساء فراماش شه  را، بعه از انجام ا مال  مار  تمتاع  

 آورد يا قبل از آن؟ به جا

ـ  آورد و اگر تأخير بيناهازد، واااف    به جا تاانه بعه از انجام ا مال  مر  تمتععن،عج 

2کنه. آن مي نساء حج، کفايت از
 

عاعع]0002[ نيااورد  و بعاه از آن حاج     به جا کسي که وااف نساء  مر  مفرد  را س

 کنه؟ آورد، آيا وااف نساء حج ِافراد کفايت مي مي به جا ِافراد

3کنه. کفايت ميعج ـ
 

عاعع]0002[  زناااني کااه  ماال زناشااايي از آنااان ممکاان نيساات پيرمااردان و پير س

ّنين اسات، آياا اگار واااف نسااء را نياورناه       کسي که ِ ننه و نيز ک و ازدوا  هم نمي

 ؟اشکال دارد

                                                           

احتيهاط  بنها بهر    در صورت عدم تدارک در زما  زنده بودن ، خويي، فاضل:بهجت، تبريزي،  آيات عظام. 1

 د.آورده شو به جا از ترکه اوبايد قضاي آ  

کند يا  وصيت و اگر در زما  حيات  تدارک نکرد واجب است وصيت کند و در هر صورت ه   آية اهلل زنجاني: 

شود؛ مگر متبرعهي پيهدا    که خارج ميتر اصل از آ  هزينه و اوست ولي عهده بر نساء طوا  انجام يتمسئول ه نه

 از ثلث حساب کنند.شود يا خودش وصيت نافذي کرده باشد که 

اگر بميرد از ترکه او کسي را اجير کنند تا طوا  نساء را به نيابت از او و به نيهت آنچهه بهر     آية اهلل سبحاني: 

اثري از جههت حرمهت   عنه  منوب  ت بهبآورد ولي ترک طوا  نساء از جانب نايب نس به جا ذمه نايب بوده است

 نساء ندارد.

 گذشت. 1543له در ذيل مسئ آيات عظامنظر . 5

 . مانند سؤال قبل است.3
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 گرچه وااف نساء جزو ا مال نيست، لکن  مل واجباي اسات کاه باياه انجاام      عـ ج

1داد  شاد.
 

 2مستحبات طواف حج و نماز آن و لسعي

آنچه که از مستحبات در وااف  مر  و نماز آن و سعي ذکر شاه اينجاا     عاعع]0002[

 ياه  آياه، در روز   و مستحب است شخصي که به جهت وااف حج مي نيز جاري است

 قربان بيايه و بر درب مسجه بايسته و اين د ا را بخاانه:

نّج َ حأَ » م  َا   ک   لل ها ّا ْمها يل أَ  َک نا ف  بَذْنب اله   ْسألاَک َوَسل ْمنج َلها َوَسل   َِ ل يل  املاْعال أَلَة اْلَعليل  الالذ  ّْ َم

َعنج ب حاَجَتج، أَ  ناويب َوأْن تاْرج  َر يل ذا ف  َْ َا أْن َت َا َبْيتاالک جْئال و َوالَبْيال و َواْلَبَلالدا َبَلالدا ِّن  َ ْبالدا
الم  ا  لل ها

 َ ت ب عًا ال  ع  طاَ َتک ما و أْسالأْطلابا َرْْحََتک َوأؤا يًا ب َقَدر  و راض  الأَلَة املاْضالَطر  إَلْيالک املْاط يالع  ْمر  ّْ ألاک َم

 َ َن الن ار  ب َرْْحَت کال 
نج َ ْفوو َوَتا رَيِّن م  ََ َبل  وَبت ک أْن تا قا عا

ْن َ ذاب ک اْْلائ ف  ل  ق  م  و املاْشف   «.ْمر 

بيايه و استالم و باسه نماياه و اگار باسايهن ممکان نشاه،       حجرا سادپس به نزد 

دست خاد را بباسه و اگار آن هام ممکان نشاه مقابال حجار       دست به حجر ماليه  و 

 آورد. به جا ادآورد  ب به جا ايستاد  و تکبير بگايه و بعه آنچه در وااف  مر 

 

                                                           

تواند زناشويي  نمي که کساني طوا  نساء از اجزاء واجب حج يا عمره مفرده است و بر عِنّين و  آية اهلل زنجاني:. 1

 کنند نيز واجب است.

 آورد. به جا اين اعمال را به قصد رجا و اميد متلوبيت آية اهلل مکارم:. 5



 

 

 

 

 

 

 

 منا دربيتوته  فصل ششم:
 ابیتاته در من

 و شاب دوازدهام را در   حجاه  ذيواجب است بر حا  که شب يازدهم   عاعع]0001[

1تا نصف شب. بيتاته کنه؛ يعني در آنجا بمانه از غروب آفتابمنا 
 

 چنه وايفه بايه در شب سيزدهم نيز تا نصف شب بماننه:  عاع]0000[

کسي که ايه کرد  است در احرام، و احتياط واجب آن است که اگر اايه را   اولعاع

ليکن غيار از اايه کاردن چيزهااي      2گرفته باشه و نکشته باشه شب سيزدهم را بمانه،
                                                           

 .بعد نصف شب تا ما آية اهلل بهجت:. 1

تواند از سر شب تا بعد از نيمه شب و يا از قبل از نيمه  مي آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، مکارم: 

 شب تا طلوع فجر در آنجا بماند.

 بعيد نيست که بيتوته کرد  در نيمه دوم شب نيز جايز باشد. اي: آية اهلل خامنه 

نيمهه   از غروب تها يعني بايد « اصباح»و بين « بيتوته نيمه اول شب»حاجي مخير است بين  آية اهلل زنجاني: 

 شب در منا به سر برد و يا اينکه هنگام طلوع فجر، در منا حضور داشته باشد.

تواند از سر شب تا نيمه آ  در منا بماند يا اينکه اگر نصهف اول در منها نبهوده بايهد بهه       مي آية اهلل سبحاني: 

 ي به منا برگردد که پي  از طلوع فجر به منا بيايد تا فجر طلوع کند.نحو

 و بعيد نيست که بتوا  به نيمه دوم شب اکتفا کرد. آية اهلل فاضل: 

کسي که در حال احرام از شکار خودداري نکرده واجب است شب خويي، سيستاني:  تبريزي، آيات عظام. 5

 سيزدهم را نيز در منا بماند.

 اند. متعرّض اين فرع مسئله نشده :گلپايگانيآية اهلل  
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ديگر که از ايه بر محرم حرام است، مثل خاردن گاشت ايه و نشاان دادن اايه باه    

 اياد و غير آن را اگر اجتناب نکرد  واجب نيست بيتاته شب سيزدهم.

و چه باا زن   چه در ُقبرل و چه در دربرر 1کسي که نزديکي با زن کرد  در احرام؛ دو عاع

ولي غير از جماع، کارهاي ديگر مثل باسيهن و لماس و غيار آن را اگار     خاد يا اجنبيه،

 يتاته شب سيزدهم.شاد ب اجتناب نکرد ، واجب نمي

عاع  و غاروب شاب سايزدهم را    مناا   که در روز دوازدهام کااک نکارد از    کسي بي 

2درک کرد.
 

عاعع]0000[ هااي ياازدهم و دوازدهام و     که واجاب نيسات در شاب   انه  چنه وايفه  

3بماننه:منا  در سيزدهم
 

عاع براي آنها مشقت داشته باشه مانهن،  که کساني بيماران و پرستاران آنها و ديگر  اول

 به هر  ذري که باشه.

                                                           

احتياط کسي که با ز  نزديکي کرده بايد شب سيزدهم را در بنا بر  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 1

 منا بماند.

 ها اجتناب نکرده. کسي که از تمتع از ز  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

منا باشد، بلکه حوالي غهروب کهه خورشهيد، زرد     در خورشيد، قرص شد  ها يعني هنگام پن آية اهلل زنجاني:. 5

 .رنگ است در منا باشد

 که در اين صورت بايد تا طلوع فجر در منا باشد. آية اهلل سيستاني:، آية اهلل سبحاني 

بيتوته بر آنها مشقت شديد داشته باشد.  که کساني  :نتوانند بيتوته کنند. دوم که کساني  :اول آية اهلل زنجاني:. 3

 در بايهد  کهه  پرسهتاري  يها  طبيهب  ماننهد  شرعاً موظفند آ  شب را در خارج منا به سر ببهرد ه   که کساني  :سوم

 کهه  کسهاني   :چههارم . ه دازندبپر حجاج نيازهاي تأمين بهمنا  خارج در بايد که مأموريني و باشد مکه بيمارستا 

 آ  مقدمات و مکه اعمال انجام اگر پا روند، مي مکه به مکه، واجب اعمال دوازدهم برايشب يا و  يازدهم شب

 که صورتي در مگر يابند، حضورمنا  در فجر طلوع هنگام واالّ بايد کنند مي ترک را بيتوته گرفت فرا را شب تمام

انهد، چنهين افهرادي پها از اينکهه از       به سوي منها بازگشهته   مکه اعمال از پا و شده خارجمنا  از غروب از بعد

 و اول مهورد  در بيتوته ترک کنند، بيتوته راه بين در ه عذر بدو  ولو توانند ه  محدوده مکه قديم خارج شدند مي

 .ندارد کفاره چهارم و سوم مورد در و دارد کفاره دوم،

 وزه بسيار به ندرت ممکن است مورد ابتال باشد.جز مورد اول و پنجم امره ب معموالً آية اهلل سبحاني: 
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عاع ترآ آن دارنه که اگار شاب را بمانناه ماال آنهاا در مکاه از باين         که کساني  دو 

1َتهٌّ به باشه.رود، به شروي که مال مرع مي
 

2حياانات آنها به چرانيهن در شب. دارد هايي که احتيا  شبان بي عا
 

3متکفل آب دادن به حجا  هستنه در مکه. که کساني  چهتر عا
 

بيهار باشنه و به  بادت مشغال باشنه تا اابح و   4شب را در مکه که کساني  پهجمعاع

کار ديگر جز آن نکننه، مگر کارهااي ضاروري؛ از قبيال خااردن و آشااميهن باه قاهر        

 5احتيا  و تجهيه وضا.

                                                           

 کسي که در صورت بيتوته نمود  بر جا  يا مال خود بترسد. آية اهلل خويي: آية اهلل تبريزي،. 1

 کسي که در صورت بيتوته نمود  در منا بر جا  يا مال يا آبروي خود بترسد. آية اهلل سيستاني:

 احتياط کفاره الزم است.بنا بر  و در طائفه اول اند طائفه سوم و چهارم استثناء نشده آية اهلل خويي:. 5

 ي که ترک آ  موجب ضرر يا زحمت شديد باشد.به طور آية اهلل مکارم:، آية اهلل سبحاني 

 مگر اينکه داخل در طايفه اول باشد. ،طايفه سوم مستثني نيست آية اهلل سيستاني: 

 در استثناي اين طايفه تأمّل است. آية اهلل تبريزى:. 3

 کساني که براي تدارک نيازهاي ضروري حجاج ناچارند در مکه بمانند. آية اهلل سبحاني:
 يا متکفل ساير کارهاي الزم براي حجاج هستند. آية اهلل مکارم:

و مشهغول بهه سهاير    ک حج؛ از قبيل طوا  و سعي علي األحهوط واالّ رجهوع بهه منها نمايهد      سُبه نُ آية اهلل بهجت:. 4

 .عبادات نشود مگر در صورت خروج از منا بعد از نصف شب علي األحوط، و از امور ضروريه مذکوره، نوم غالب است

کسي که در مکه تمام شب و يا باقيمانده از شب، اگر بعد از دخول در شب  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

؛ مانند خورد  و آشهاميد  و تتهيهر و امثهال    ضروري حاجت جز هاز منا خارج شده و مشغول به عبادت بوده، ب

 آنها کار ديگري نداشته.

و به اعمال مکه )= طوا  حج و سعي و طوا  نساء  مشغول باشند و انجام عبادات مسهتحب   آية اهلل زنجاني: 

 باشد. ترک بيتوته نمي مجوزمانند طوا  و دعا و نگاه به کعبه 

 در مسجدالحرام. آية اهلل سبحاني:

کسي که از منا، اول شب يا پي  از آ ، بيرو  رفته و در مکه در تمهام مهدت نيمهه دوم     آية اهلل سيستاني: 

ک زماني که براي حوائج ضروري مانند خورد  و آشاميد  و امثهال آ  الزم اسهت،   اند جز شب تا طلوع فجر، به

 تن به منا بازداشته است.مشغول به عبادت شده و اشتغال به آ ، او را از برگش

کسي کهه   :اند و آ  اين است اين طايفه را نيز از وجوب بيتوته استثنا کرده آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 2

و سپا از مکه خهارج شهده و از عقبهه مهدنيين گذشهته       مانده باقيطوا  خانه خدا را نموده و به عبادت خود 

   تواند در راه بيتوته کند و به منا نيايد. باشد، چنين شخصي مي
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عاعع]0000[ اجتناب نکارد  باياه شاب     1کسي که در احرام  مر  تمتع از ايه و زن  

 سيزدهم بمانه و اين حکم اختصاص به احرام حج نهارد.

مقهار شب که واجب است در اين سه شب بيتاته کرد، از اول شب اسات    عاعع]0002[

تا نيمه شب مانع ناهارد بعاه از آن   منا  ، پس کسي که از غروب بيتاته کرد در2تا نصف آن

 بيرون برود، و احتياط مستحب آن است که پيش از ولاع ابح وارد مکه نشاد.

عاعع]0002[ ، احتياط واجاب آن اسات کاه    نبادمنا  ر ذر د کسي که در اول شب بي  

3قبل از نيمه شب برگردد و تا ابح بمانه.
 

بار   کنناه، بناا   نيمه شب را بايه از اول غروب تا ولااع آفتااب حسااب     عاعع]0002[
                                                                                                                                        

 :و احتياط مستحب اين است که عبادت خود را به طوا  و نماز طوا  اختصاص دهند. آية اهلل سبحاني 

ا خارج شده و از عقبه مدنيين گذشته باشهد  طايفه ديگر کسي است که از مکه به قصد من آية اهلل سيستاني: 

تواند در راه پي  از رسيد  به منا بخوابد ولي اگهر منهزل او بعهد از عقبهه مهدنيين باشهد        که در اين صورت مي

 تواند در منزل  بخوابد. نمي

 احتياط.بنا بر  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 1

 .ناب نکردهنزديکي با ز  اجتاز يعني  آية اهلل زنجاني:

 گذشت. 1554در ذيل مسئله  آيات عظامساير  نظر .5

اگر حاجي ساعتي از اوايل شب بيتوته در منا را درک نکند کفاره ندارد و احتياطاً قسهمت دوم   آية اهلل بهجت: .3

   .را در منا بماند

عذر، بيتوته نيمه  بيترک نيمه اول؛ چه با عذر باشد چه با  :، مکارمسيستانيتبريزي، خويي،  آيات عظام

 دوم را بايد درک کند.

 .واجب است اي: آية اهلل خامنه 

 کافي است که طلوع فجر را در منا درک کند. آية اهلل زنجاني: 

اگر از اول شب در منا نبوده بايد به نحوي به منا برگردد کهه پهي  از طلهوع فجهر در منها       آية اهلل سبحاني: 

 و اصباح نمايد. باشد

واجب است برگردد و در صورتي که بدو  عذر قسمتي از اول شب را در  آية اهلل گلپايگاني:، صافيآية اهلل 

 منا نبوده احتياط در پرداخت کفاره ترک نشود.

بيتوته شب در منا، نسبت به نيمه اول يا دوم شب واجب تخييري است، لذا اگهر از روي عهذر    آية اهلل فاضل:

 ايد نيمه دوم را در منا بيتوته کند.هم نيمه اول شب در منا نباشد، ب
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 کننه. ، و احتياط آن است که از مغرب شر ي حساب1واجب احتياط

عاعع]0002[  خال  براي اوا ت خهاونهاز  بادات است و بايه با نيت منا  بيتاته در  

2آورد. به جا
 

عاعع]0002[ نارود، حتاي در   مناا   مشغال  بادت شاد و به 3جايز نيست در غير مکه  

4و مکه به احتياط واجب.منا  بين را 
 

عاعع]0002[ را، در شبي که واجب است بمانه، باراي  منا  کسي که ترک کنه بيتاته به  

 5.نهک هر شبي يک گاسفنه بايه قرباني

عاعع]0001[ فرقي نيست در واجب بادن قرباني بين آنکه از روي  لم و  مه باشاه    

                                                           

نيمهه   :مکارم ،فاضل ،صافي ،سبحاني، سيستانياي، خويي،  بهجت، تبريزي، خامنهآيات عظام . 1

 شود از غروب آفتاب تا طلوع فجر حساب مي اشب در من

وع آفتهاب  تا طلاز غروب شرعي براي بيتوته نيمه اول شب، راه احتياط در اين است که شب  آية اهلل زنجاني: 

طلهوع  تها  از اسهتتار قهرص    حساب شود و براي بازگشتن قبل از نيمه شب به منا، احتياط در اين است که شهب 

 فجر حساب شود.

 احتياط واجب از غروب شرعي تا طلوع آفتاب حساب شود.بنا بر  آية اهلل نوري:

 بلکه براي تذلل در پيشگاه خداوند. آية اهلل سيستاني:. 5

 مسجدالحرام. سبحاني:آية اهلل . 3

سپا  مانده باقيکسي که طوا  خانه خدا را نموده و در عبادت خود  آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي:. 4

توانهد در راه بيتوتهه نمايهد و الزم نيسهت      از مکه بيرو  رفته و از عقبه مدنيين گذشته باشد، چنين شخصي مي

 خود را به منا برساند.  

 احتياط در مکه قديمه بماند.بنا بر  اهلل خويي:آية ، آية اهلل تبريزى 

 قرآ  قرائت و نماز و مستحب طوا  مانند که براي انجام عبادات مستحب در مکه ه  همچنا  آية اهلل زنجاني: 

 تواند بيتوته را ترک کند و اگر ترک کند بايد يک گوسفند قرباني کند. نمي ه دعا و

 ذيل طايفه پنجم گذشت. 1555نظر ايشا  در مسئله  آية اهلل سيستاني: 

بيتوته در منا را ترک کند بايد براي شب اول يک گوسفند قرباني کند و اگهر   کسي که عمداً آية اهلل سبحاني:. 2

 .کدام يک گوسفند قرباني کند نبود به احتياط واجب براي هر شب دوم و سوم هم عمداً

 واجب.احتياط بنا بر  آية اهلل مکارم: 
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  1.مسئلهيا از روي نسيان باشه يا از روي نهانستن 

عاعع]0000[ ، مناا  باه اناه   در مکه تا ابح به  بادت مشغال بادنه و نيامه  که کساني   

2ني بر آنها واجب نيست.قربا
 

عاعع]0000[ بماننه، منا  گفته شه واجب نيست در 1222ئله مس که در اي چهار وايفه  

حتاي دساته    3کنناه  در اارتي که نمانهنه بايه براي هر شب يک گاسفنه کفار  قرباني

 سام و چهارم به احتياط واجب.

عاعع]0000[ مناا   از شرايط هاهي را، کاه در   يک هيچگاسفنهي که بايه قرباني شاد،   

4باشه.براي حج بايه ذبح کننه،  زم نيست داشته 
 

                                                           

احتياط اين اسهت کهه در صهورت     آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سيستاني، صافي، گلپايگاني:. 1

 فراموشي و يا ندانستن حکم نيز يک گوسفند کفاره بدهد.

 و تفاوت نداشتن مبني بر احتياط است. و يا معذور و يا غير معذور اي: آية اهلل خامنه 

  يا  کفاره ندارد.در صورت جهل و نس آية اهلل سبحاني:

 در جاهل و ناسي و معذور مبني بر احتياط است. کفارهثبوت  آية اهلل فاضل:

  احتياط واجب در همه صور.بنا بر  آية اهلل مکارم:

بهراي انجهام اعمهال     که کساني  الف  :براي ترک بيتوته، قرباني واجب است مگر در چند مورد آية اهلل زنجاني:. 5

شهرعاً موظفنهد خهارج منها      کهه  کساني  ج از بيتوته عاجزند؛  که کساني ب  اند؛  واجب مکه، بيتوته را ترک کرده

 اند. در منا بوده ولي در اين ماند  قصد قربت يا قصد انجام مناسک حج نداشته که کساني  د باشند؛ 

 ياط بايد کفاره بدهد.احتبنا بر  آيات عظام بهجت، صافي، گلپايگاني:. 3

احتياط، بر معذور و شبا  و متکفّل آب. و نسبت به بقيه طوايفي کهه بهر آنهها واجهب     بنا بر  آية اهلل تبريزى: 

 نيست، در صورت ترک کفاره الزم نيست.

 مراجعه شود. 1555مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني:، آية اهلل خويي

 يست و ثبوت کفاره بر چهار طائفه ديگر مبني بر احتياط است.بر طائفه پنجم کفاره ن آية اهلل سبحاني:

احتياط واجب آ  است که دسته اول و دوم کفاره بدهند اما دسته چهارم و پنجم و دسته  آية اهلل سيستاني:

 اي نيست. ذکر شد بر آنها کفاره 1555ديگري که در مسئله 

 د، کفاره بر آنها واجب نيست.کساني که از بيتوته در منا معا  هستن آية اهلل مکارم:

 هرچند احتياط اين است که آ  شرايط در کفاره نيز مراعات شود. آية اهلل بهجت:. 4

 بايد شرايط هدي را داشته باشد. آية اهلل زنجاني:
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پاس  تااناه   گاسفنهي را که بايه قرباني کنه، محل معيني نهارد حتي مي اع ع]0002[

1قرباني کنه.منا  از مراجعت به محل خاد قرباني بکنه، اگرچه احتياط آن است که در
 

عاعع]0002[ بيتاته کرد، درک نشاد يا زودتار  منا  اگر قسمتي از اول شب که بايه در  

 2شانه، احتياط واجب آن است که يک گاسفنه قرباني کنناه خار  منا  از نصف شب از

 و فرقي بين اارت  ذر و  هم  ذر نيست.

عاعع]0002[ جايز است باراي آنهاا کااک کاردن در روز دوازدهام، باياه        که کساني   

در روز سايزدهم کااک    کاه  کسااني  ، و 3بعهازظهر کاک کننه و جايز نيست قبل از ظهر

 بخااهنه کاک کننه.ارنه هر وقت را کننه مخت مي
                                                           

 اين احتياط ترک نشود. آية اهلل بهجت:. 1

اي که بر محرم، براي غير از شکار، واجب شده است، اظهر اين اسهت   کفاره آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

کشد و بهتر اين است که کفهاره را در  ب بخواهد جا تواند کشتن  را تا بازگشت از حج تأخير انداخته و هر که مي

 حج خود بکشد.

 احتياط واجب بايد در منا قرباني کند.بنا بر  اي: آية اهلل خامنه 

محل خاص براي ذبح اين کفاره ذکر نشده است و آنچه در روايات است، مربوط بهه اخهالل    اني:آية اهلل سبح

 محرمات احرام است نه کفاره ترک هر واجب.

اظهر هر جا که قرباني نمايد بنا بر  احتياط واجب بايد در منا قرباني کند و اگر نکردبنا بر  آية اهلل سيستاني:

 مجزي است.

 مراجعه شود. 1552به ذيل مسئله  ة اهلل سبحاني:آي، آية اهلل بهجت. 5

 کافي است نصف اول يا نصف دوم شب را بماند. مکارم: تبريزي، خويي، سيستاني، آيات عظام 

 مگر آنکه نيمه دوم شب را کامالً در منا باشد. اي: آية اهلل خامنه

 طلهوع فجهر را در منها درک    يها  گفتهه شهد    1531مگهر از مهواردي باشهند کهه در مسهئله       آية اهلل زنجاني: 

 کرده باشند.

کسي که براي انجام اعمال به مکه آمده و نتوانسته خهود را تها گذشهت     آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

صهورت  و در  قسمتي از شب به منا برساند، بر او کفاره واجب نيست، اگرچه بعد از نيمه شب به منا رسيده باشد

 عذر کفاره واجب نيست.

  که بيتوته در منا را در نيمه دوم شب هم ترک کند. چنا  ة اهلل فاضل:آي

 مسئله بعد خواهد آمد. ذيلولي در مواردي جايز است خارج شوند که در  آية اهلل سيستاني:. 3
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 منا درمسائل متفرقه بيتاته  منا درمسائل متفرقه بيتوته 

اگر حاجي اابح دوازدهام باه مکاه بياياه واجاب نيسات باراي َنْفار،            عاعع]0002[

1برگردد گرچه رفتن او به مکه قبل از ظهر جايز نيست.منا  بعهازظهر به
 

عاعع]0002[ هم حکم مردان را دارناه.  ها  در کاک کردن بعهازظهر روز دوازدهم، زن  

 قبل از ظهر از تااننه بنابراين، اگر با  ذر از رمي در روز، شب دوازدهم رمي کردنه نمي

 مگر از مانهن تا بعهازظهر معذور باشنه. 2کاک کننهمنا 

                                                           

 احتياط برگردد.بنا بر  بهجت، فاضل، مکارم: آيات عظام. 1

 ر.بايد برگردد براي تحقق نفر بعدازظه: آيات عظام تبريزي

 توانهد قبهل از ظههر بهه منها بيايهد تها بعهدازظهر برگهردد واجهب اسهت وگرنهه بهر او               اگر مهي  آية اهلل خويي: 

 چيزي نيست.

موقّهت از   به طورتواند اثاثيه و وسايل خود را در منا گذاشته قبل از ظهر دوازدهم  حاجي مي آية اهلل زنجاني: 

ل خهود را  يهر يا روز بعد کوچ کند و بدو  عذر جايز نيست وسها منا خارج شود لکن بايد به منا برگردد تا بعدازظ

   جمع کرده پي  از ظهر از منا کوچ کند، هرچند اگر کوچ کرد الزم نيست برگردد.

اگر فردي براي اعمال مکه يا کارهاي ديگر روز دوازدهم به مکه بيايد بايد در صورت امکا   آية اهلل سبحاني:

انجهام دههد    بعهدازظهر به منا برگردد تها فريضهه نفهر و کهوچ کهرد        بعدازظهر قبل از ظهر و در غير آ  صورت

 اين فريضه نيز مديو  هستند مگر در صورت اضترار.نسبت افرادي که نايب هستند به  خصوصاً

تواند   گذارد که مستلزم برگشتن باشد، مي به جا اگر در منا متعلقاتي؛ از قبيل رحل و اثا  آية اهلل سيستاني:

پا از رمي و پي  از ظهر از منا بيرو  رود و در اين صهورت بايهد بهه منها برگهردد؛ چهه پهي  از ظههر و چهه          

بر احتيهاط جهايز نيسهت پهي  از ظههر       بعدازظهر و قبل از غروب يا روز بعد کوچ کند و اگر متعلقاتي ندارد بنا

 اشته باشد و اگر خارج شد به احتيهاط واجهب بايهد بهراي نفهر بهاز گهردد چهه         خارج شود گرچه نيت برگشتن د

 پي  از ظهر چه بعد از آ .

 برگردد براي تحقق نفر بعدازظهر.قبل از ظهر بايد  گلپايگاني:آية اهلل  آية اهلل صافي،

چ کنند و در اين توانند قبل از ظهر کوکنند ميو مريض که در شب رمي مياز حبا خائف  آية اهلل سبحاني:. 5

 بعهدازظهر شوند چه ز  و چه مرد بايهد  حکم فرقي بين ز  و مرد نيست ولي اگر جزء اين دو دسته حساب نمي

 دوازدهم کوچ کنند موارد ديگري نيز استثناء شده که مبتال به نيست.

مهرض يها امثهال آ ،    در منا توقف نمايند به سبب خهو  يها   توانند  نمي که کساني ها و  شبا  آية اهلل سيستاني:

توانند پا از رمي شهبانه کهوچ    گانه را در شب يازدهم و شب دوازدهم انجام دهند و اينا  مي توانند رمي جمرات سه مي

  دهند انجام شب در را جمرات رمي عيد شب در عقبه جمره رمي جز توانند به کنند اما زنا  نمي
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نيست، در شاب ياازدهم   منا  ، که ازمنا هاي متصل به در زمين که کساني   عاعع]0002[

 1ههنه و براي هر شب يک گاسفنه قربااني کنناه  بايه کفار  ب کننه و دوازدهم بيتاته مي

است يا به گفته اشاخاص محلاي، مبمائن    منا  هرچنه ا تقاد پيها کرد  باشنه که آنجا از

 شه  باشنه.

عاعع]0021[ خار  شه  و بعه از منا  اگرحاجي قبل از غروب آفتاب شب سيزدهم از  

و رماي روز سايزدهم بار او     2ماناه مراجعت کرد ، واجب نيست شب را بمنا  غروب به

 شاد. واجب نمي

 استفتائات بيتاته در منا منا الستفتائات بيتوته در

انجام شاد چه اارت دارد و آيا اشخاص منا  اگر در غيرمنا  بيتاته در سعاعع]0020[

 ؟جاهل به ماضاع معذورنه يا خير

3بايه قرباني کننه و فرقي بين  الم و جاهل نيست.عج ـ
 

                                                                                                                                        

 توانند نايب بگيرند و در هر صورت نبايد قبهل از ظههر    توانند خودشا  انجام دهند و اگر نمي که در روز اگر ميبل

از منا کوچ کنند مگر اينکه کوچ کرد  بعدازظهر بر آنهها حرجهي باشهد کهه در ايهن صهورت اگهر بيتوتهه شهب          

 يست، نفر پي  از ظهر جايز است.ن ميسرسيزدهم براي آنها ممکن باشد و حرجي نباشد بايد بمانند و اگر 

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم:، آية اهلل بهجت .1

 در ناسهي و جاههل و معهذور وجهوب کفهاره مبنهي بهر         آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، فاضول:  

 .احتياط است

 .احتياط واجببنا بر  اي: آية اهلل خامنه 

ر، بيتوته کنند و کفاره توانند در وادي محسِّ ولي اگر منا گنجاي  حجاج را نداشته باشد، مي آية اهلل زنجاني: 

 هم ندارد.

 حتياطاً براي شب اول يک گوسفند قرباني کنند.ا :آية اهلل سبحاني

 مبني بر احتياط است. کفارهدر صورت فراموشي يا ندانستن مسئله،  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

و نيز کسي که بعدازظهر دوازدهم کوچ کند و قبل از غروب براي کهاري بهه منها برگهردد و تها       آية اهلل فاضل:. 5

 غروب بماند واجب نيست شب سيزدهم را بماند و همچنين رمي روز سيزدهم بر او واجب نيست.

 .مراجعه شود 1533ذيل مسئله . به 3
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عاعع]0020[ مناا   مقهاري از اول شب، با  ذر يا باهون  اذر، در خاار     که کساني  س

بادنه يا قبل از نصف شب خار  شهنه، در مناسک احتياط استحبابي اسات نسابت باه    

 ؟کفار  و در تحرير احتياط وجابي، آيا کفار  واجب است يا خير

1اين احتياط وجابي است و ترک نشاد.عج ـ
 

نبااد، واجاب   منا  ي که بهون  ذر نصف اول شب را درکسايه  فرماد  سعاعع]0020[

 بمانه، آيا کفار  ترک َمبيت را نيز بايه بههه؟منا  است نصف دوم را در

  2بايه کفار  هم بههه.عج ـ

عاعع]0022[ باشااه يااا در منااا  کسااي کااه در شااب يااازدهم و دوازدهاام بايااه در س

شااد، ولاي در    ت ماي مسجهالحرام مشغال  بادت گردد، در مسجهالحرام مشغال  بااد 

شااد، وظيفاه او چيسات؟ و ساؤال      زنه و بيهار ماي  بين آن از خستگي مرتب چرت مي

اهلل شرفًا( درست  زاد الحرام )بامي وسيع براي مسجه ديگر در اين راببه که اخيرًا پشت

بمانه و يا در مسجهالحرام مشغال  بادت باشه، منا  هايي که بايه يا در انه، آيا شب کرد 

 در آنجا و  بادت کردن کافي است يا نه؟ مانهن

ـ  کنه که تمام شب مشغال باه  باادت    نمي رود که اهق خااب مي به قهرياگر عج 

 کافي است. 4و  بادت در هر جاي مکه 3باد ، کافي نيست و بايه کفار  بههه

                                                           

 مراجعه شود 1532و  1554ذيل مسئله . به 1

 .مراجعه شود 1552مسئله  ذيلبه  آية اهلل سبحاني: ، بهجتآية اهلل 

 . مانند سؤال قبل است.5

حاجهت ضهروري؛ ماننهد خهورد  و      به جزکسي که در مکه تمام شب مشغول به عبادت بوده،  آية اهلل بهجت:. 3

اسهت علهي    آشاميد  و نوم غالب و تتهير و امثال آنها، کار ديگهري نداشهته و مهراد از عبهادت طهوا  و سهعي      

   األحوط.

 مراجعه شود. 1553و  1555مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني:

دارد و  کفهاره احتياط واجهب  بنا بر  کوتاهي باشد، مدتبلکه اگر خواب برود هرچند براي  آية اهلل سيستاني: 

 آنچه معتبر است عبادت در نصف دوم شب است.

 مسجدالحرام. آية اهلل سبحاني:. 4
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عاعع]0022[ ه يقاين  داري است، چنهين سال قبل جايي را کا  اينجانب شغلم حمله س

هاي بعاه فهمياهم و بارايم يقاين      ام و سال ها بيتاته نماد  است با حاجيمنا  داشتم جزو

اسات آياا کفاار  بار     مناا   ايام خاار  از   هاي قبل بيتاته نماد  حاال شه جايي که سال

اينجانب و همه حجا  واجب است يا نه؟ و در اارتي کاه کفاار  واجاب باشاه، آياا      

؟ و آيا ابالغ به حجا  واجب اسات  ناست يا بر  هه  م کفار  حجا  بر  هه  خادشان

 يا نه؟ و اگر بعضي از آنان مرد  باشنه يا دسترسي به آنان نباشه، تکليف چيست؟

ـ  و کفار  ديگران بر شما واجب  1کفار  ترک بيتاته خاد شما بر شما واجب استعج 

بار خااد آناان واجاب     نيست و  زم نيست به آنان ا الم نماييه و اگر فهميهناه کفاار    

 مل احيح و  ملاي کاه انجاام شاه  تفااوتي دارد، نسابت باه         جرتت، ولي اگر ااس

 تفاوت بايه رضايت حجا  تحصيل شاد.

گذاري اآلن، که به  هاي قبل، با  المت در سالمنا  گذاري حهود  المت سعاعع]0022[

داري اسات، در   کنه، و اينجاناب کاه شاغلم حملاه     امت انجام گرفته فرق ميوسيله حک

ايام کاه اگار تعياين فعلاي حکامات        زميني بيتاته کرد  قبل با حجا  در قبعههاي  سال

باد ، و اگر تعيين قبلي احيح باشه که ما يقاين  منا  احيح باشه، بيتاته ما در خار  از

بار   ن اهل مکه بيتاته ما احيح است، حال بنابه آن داريم وبا  لميت قبلي و نار پيروا

هاي قبل چيست؟  ا تکليف ما نسبت به بيتاته سالاينکه تعيين حکامت احيح باشه، آي

و در اارت وجاب کفار  آيا ابالغ به همه حجا   زم است يا نه؟ و آيا باا تاجاه باه    

ت، نسابت باه   بيتاته ترک نشه  بلکه اشتبا  در مصهاق بااد  اسا  مسئله  اينکه در فرض

 باشم يا نه؟ حجا  ضامن مي

ـ  ايه تا يقين پيها نکنياه   بادن آن داشتهمنا  ين بهکه يقايه  اگر در محلي بيتاته کرد عج 

                                                           

 .مراجعه شود 1533. به مسئله 1

احتياط واجب و اعالم به ديگرا ، الزم نيست، اما اگر آنها باخبر شوند و کفاره بدهند بايد بنا بر  آية اهلل مکارم: 

 هاي اطرا  منا جزو منا است. هاي کوه شما آنها را راضي کنيد ضمناً دامنه
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1باد ، قرباني  زم نيست، و در اين اارت ابالغ و ا الم  زم نيست.منا  که خار 
 

عاعع]0022[ تااننه شب دوازدهم براي  ي در روز، مياز َرم  ذر دارنه که کساني آيا  س

يا بايه اابر کنناه   منا  دنه بهبه مکه بياينه و ديگر برنگرمنا  روز دوازدهم رمي کننه و از

 و بعهازظهر با مردم کاک کننه؟

2تااننه بعه از َمبيت واجب خار  شانه و  زم نيست ابر کننه. ميعج ـ
 

تاانناه   ماي  ،خاف مشقت دارنه که کساني قباًل سؤال شه  است که آيا  سعاعع]0022[

 حضارت  االي  ؛ و برنگردنهمنا  به مکه رفته و ديگر به شب دوازدهم رمي جمر  نماد 

ايه در اارت  ذر اشکال نهارد، ولي قبال از نصاف شاب نباياه بيارون       جااب فرماد 

ها نياز باراي    شاد که آيا خهمه کاروان فاق اين سؤال مبرح ميمسئله  برونه. با تاجه به

رمي نماد  و به مکه بروناه  تااننه به همرا  آنان در شب  پذيرايي از اين قبيل زائرين مي

 ؟برنگردنهمنا  اف تا وقت شر ي روز دوازدهم ديگر بهو براي وق

ـ  وقاف در روز دوازدهم واجب نيست و آنچه واجب است کاک نکاردن قبال از   عج 

بروناه و روز  مناا   تاانناه بعاه از نصاف شاب از     و اشخاص ذکر شه  ماي  3زوال است

                                                           

ئله قبل گذشت، در غير اين صهورت  گونه که در مس بلکه هما  زنجاني، سبحاني، سيستاني: آيات عظام. 1

 نيز اعالم الزم نيست.

 .دنبراي نَفْر بعدازظهر به منا برگرد قبل از ظهر الزم استبر احتياط  بنا بهجت، فاضل، مکارم: آيات عظام .5

 .دنبراي نَفْر بعدازظهر به منا برگرد بايد قبل از ظهر :خويي، صافي، گلپايگانيآيات عظام 

 بعدازظهر به منا برگردند. نَفْربايد براي  آية اهلل تبريزي:

قبل از ظهر روز دوازدهم کوچ نکنند )يعني با برداشتن اثاثيه و تا نمايند بايد شب قبل، رمي  آية اهلل زنجاني: 

توانند اثاثيه و وسايل خود را در منا گذاشته و به طور موقت از منا خارج شوند لکن بايد به  مي هرچندو وسايل  

 گردند تا بعدازظهر يا روز بعد کوچ کنند.منا بر

هم عذر داشته باشد، واالّ بايد صهبر  ددر صورتي که از رمي در روز و ماند  تا بعدازظهر دواز آية اهلل سبحاني:

 .نيز مراجعه شود  1533)به ذيل مسئله  کنند و بعدازظهر با مردم کوچ نمايند

منا برگردند تا کوچ از منا قبل از غروب روز دوازدهم يها بعهد    ه به  بعدازظهر هرچندبايد ه   آية اهلل سيستاني:

 از رمي روز سيزدهم تحقق پيدا کند.

توانند همراه معذورين از منا برونهد و روز دوازدههم بهراي     و اگر همراهي خدمه، الزم است مي آية اهلل زنجاني:. 3

 رمي برگردند.
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هازظهر و اگر قبال از ظهار آمهناه بعا     1برگردنه ولا بعهازظهرمنا  دوازدهم براي رمي به

 بيرون برونه. و رمي شب براي آنها کافي نيست.

خاار  و باه مکاه    مناا   حاجي شب دوازدهم، بعه از نصاف شاب، از   سعاعع]0022[

بياياه ياا   مناا   آيه، آيا  زم است که قبل از ظهر باه  ميمنا  رود، روز بعه براي رمي به مي

 تاانه بيايه؟ اي غير از رمي نهارد بعهازظهر هم مي چان وظيفه

تااناه قبال    بيايه، هرچنه اگر قبل از ظهر بيايه نميمنا   زم نيست قبل از ظهر بهعـ  ج

2از ظهر کاک کنه.
 

عاعع]0021[ خار  نماد، وظيفاه  منا  ها را قبل از ظهر دوازدهم از مهير کارواني زن س

تاانساتنه باهون ماهير     بادنه نميمسئله  اوالع نهاشتنه و يا اگر متاجهمسئله  آنان که از

 بماننه چيست؟منا  کاروان و همراهان در

 مانع نهارد.انه  با فرض اينکه  ذر داشتهعج ـ

باه  باادت   مناا   جااي بيتاتاه در   مقهار شب براي کسي که در مکه به اعسع]0020[

 ؟اع فجر است يا تا ولاع آفتابشاد، چقهر است؟ از مغرب تا ول مشغال مي

3شاد. تا ولاع فجر حساب ميعج ـ
 

عاعع]0020[ ها باه مکاه بارود،     خااهه براي وااف بعه از ا مال ثالثه روز  يه، مي س

کنه، آيا برود  اگر به مکه برود سه سا ت از َمبيت اول شب را درک نمي دانه که ولي مي

 يا نه؟ و اگر رفت کفار  دارد يا خير؟

ـ    به مکه ا در فرض مرقام ا مانع نهارد، ولي براي تأخير باياه کفاار    منا  رفتن ازعج 

4بههه.
 

                                                           

 به ذيل سؤال قبل مراجعه شود.. 1

 مراجعه شود. 1544به ذيل سؤال . 5

 برگردد. اماند ولي حاال که کوچ کرده الزم نيست قبل از ظهر به من بايد در منا مي آية اهلل زنجاني:

 مراجعه شود. 1553و  1555مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني:. 3

 از غروب آفتاب است تا طلوع فجر. آية اهلل سيستاني:

 مراجعه شود. 1532و  1554ذيل مسئله . به 4



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 گانه رمي جمرات سه فصل هفتم:
 گانه رمي جمرات سه

عاعع]0020[ بيتاتاه کناه باياه در روِز آنهاا رماي      مناا   هايي که واجب است در شب  

را جمر  ُاولي و يکي را ريز  بزنه به سه محل، که يکي  گانه کنه؛ يعني سنگ جمرات سه

همه آن را ترک کنه، باه حاج    جمر  ورسبي و يکي را جمر   قبه گاينه، ولي اگر  مهًا

 است. کار معصيتو احيح است، گرچه در اارت  مه  رسانه او ضرر نمي

عاعع]0022[ بمانناه، واجاب اسات روز    مناا   اشخااي که بايه شاب سايزدهم را در    

1سيزدهم رمي جمرات کننه.
 

ريز  که بايه به جمر  بزنه، براي هر ياک در هار روزي باياه      هد سنگ  عاعع]0022[

 هفت  هد باشه و کيفيت انهاختن و شرايط و واجبات آن به همان نحا است کاه ساابقاً  

 در جمر   قبه گفته شه.

وقت انهاختن سنگ از اول ولاع آفتاب تا غاروب آفتااِب روزي اسات      عاعع]0022[

 آورد. به جا کرد  است و در شب جايز نيست که شب آن روز را بيتاته

                                                           

بهر احتيهاط روز سهيزدهم رمهي      اگر بيتوته کند واجب اسهت بنها   آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 1

 جمرات کند.

 اگر بيتوته کردند بايد روز سيزدهم، رمي جمرات کنند. آية اهلل زنجاني:
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؛ مثال شابان و   آورد باه جاا   اگر کسي  ذري داشته باشه از اينکاه روز  اع ع]0022[

ت  ليل و کسي که ترآ داشته باشه از چيزي مثل تزاحم جمعيت، جاايز اسا   مريض و

1شب آن روز يا شب بعه انجام دهه.
 

عاعع]0022[ واجب است ترتيب در سنگ انهاختن به اينکه: اول به جمر  ُاولي و بعه   

 از آن به جمر  ورسبي و بعه از آن به جمر   قبه سنگ بينهازد.

خاالف   نياورد، بايه دوبار  آنچه که بار  به جا اگر به ترتيبي که گفته شه  عاعع]0022[

اگر اول به جمر  ورسبي  واري که ترتيب حاال شاد، مثاًل آورد، به به جا ترتيب کرد 

آورد و  باه جاا   کنه که جمر  ورسبي را دوباار   انهاخت و بعه به جمر  ُاولي کفايت مي

 بعه جمر   قبه را و ا اد  جمر  ُاولي  زم نيست.

                                                           

واجب مجهزي   بر احتياط توانند شب قبل از آ  روز رمي کنند اما در شب بعد، بنا معذورين مي آية اهلل بهجت:. 1

 نيست مگر اينکه فردا مانعي داشته باشند.

براي چنين کساني جايز است رمي را شب آ  روز انجهام دهنهد و ايهن بهر      آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 نيابت مقدم است.

مهي  همچنين زنا  و سالمندا  و کودکاني هم که از شدت ازدحام در روز، بيم دارند کهه ر  اي: آية اهلل خامنه 

 توانند شبانه رمي کنند. در روز برايشا  مشقت داشته باشد، مي

رمي در روز بهر آنهها   ب  توانند در روز رمي کنند؛  نمي الف  :عذر، مخصوص کساني است که آية اهلل زنجاني:

 گهروه  نيسهت،  جايز آنها براي روز در رمي اساسي ه  ضرر يا جدي ختر خو  مانند به جهتي ه ج  حرجي است؛ 

اگهر از رمهي در شهب قبهل معذورنهد      توانند و گروه اول و سوم بايد جمرات را در شب قبل رمي کنند و  مي دوم

 توانند شب بعد رمي کنند و بايد براي رمي در روز نايب بگيرند. نمي

تواند، نايب بگيرد که در روز بهراي او   شب قبل رمي کند نه شب بعد و اگر در شب هم نمي آية اهلل سبحاني:

 کند.رمي 

واجب است رمي جمرات در روز باشد و از اين حکم چوپانا  و هر کسي که از مانهد  روز   آية اهلل سيستاني:

شود، که براي آنها  جهايز اسهت رمهي ههر       در منا معذور است، به علت ترس يا مرض يا چيز ديگري، استثنا مي

است رمي همه روزهها را در يهک شهب جمهع     روزي را در شب آ  روز انجام دهند و اگر اين را هم نتوانند، جايز 

تواننهد رمهي    ها و مثل آنا  که در روز به خاطر کثرت جمعيت يا چيز ديگهر نمهي   کنند. و اما زنا ، ضعفا، مريض

 کنند، بايد براي رمي در روز نايب بگيرند.

 را در يک شب جمع کنند. و اگر اين را هم نتوانند، جايز است رمي همه روزها :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي 
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عاعع]0021[ قبل ذکر شه، فرق نيست ميان آنکه از روي  لم مسئله  در حکمي که در  

، در هار  مسائله نسيان ياا از روي نهانساتن    و  مه خالف ترتيب کنه يا از روي سها و

 اارت بايه ا اد  کنه.

و مشاغال   اگر کسي چهار سنگ به جمر  ُاولي بينهازد و آن را رها کناه   عاعع]0020[

تااناه   باشه پس ماي  جمر  بعهي بشاد کافي است و  زم نيست تمام هفت سنگ مقهم

ورسبي و بعه مشغال جمار    چهار سنگ به جمر  ُاولي بزنه و بعه چهار سنگ به جمر 

خااهه هفت سنگ جمار   قباه و ساه سانگ آن دو تااي        قبه شاد و به هر ترتيب مي

واجب از براي کسي که از روي  لم و  مه ايان کاار    ، ليکن احتياط1ديگري را بينهازد
                                                           

اگر مخالفت ترتيب کند اعاده نمايد آنچه را که در غير مرتبه خود کرده، بلي اگر چههار سهنگ    آية اهلل بهجت:. 1

کند در ترتيب، و سهه سهنگ را بعهد از آ      بر جمره انداخت و آ  را ترک نمود و مشغول ديگري شد کفايت مي

 .است زند، اگرچه احوط در اينجا نيز اعاده مي

اگر بعد از اينکه جمره سابق را چهار ريگ زد فراموش نمهوده و بهه جمهره     آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 کند. بعدي رفت، واجب نيست رمي را تماماً اعاده کند بلکه اگر سه ريگ ديگر به جمره قبلي زد کفايت مي

اي  ت ولي اگر از روي علم و عمد، رمهي جمهره  اين در صورت فراموشي يا ندانستن مسئله اس آية اهلل زنجاني: 

 را رها کرده، بايد آ  جمره را بزند سپا جمرات بعدي را اعهاده کنهد، البتهه رعايهت ترتيهب در سهنگ هفهتم،        

 الزم نيست.

ها چههار سهنگ پرتهاب کهرد بايهد      ه هر کدام از جمرهو يا عمداً ب و يا سهواً اگر کسي جهالً آية اهلل سبحاني: 

اولي سهپا وسهتي و سهپا کبهري      سنگ به جمره کدام سه سنگ پرتاب کند مثالً اول چهار به هربرگردد و 

سنگ زد و سهپا بهه جمهره کبهري هفهت       بزند، همچنين صورت ديگر اينکه اگر به جمره اولي و وستي چهار

امهد  سنگ زد بايد آ  دو مورد ناقص را تکميل کند و در تکميل ترتيب شرط نيست ولي احتياط مستحب در ع

 اين است که رمي خود را از اول به صورت کامل با رعايت ترتيب اعاده کند.

اگر چهار ريگ را به يک جمره پرتاب کرد و به علت فراموشي يا ندانسهتن حکهم شهرعي،     آية اهلل سيستاني: 

يهگ بزنهد   کند که جمره سابق را سه ر آ  را رها کرد و جمره ديگري را پا از آ  رمي نمود، براي او کفايت مي

  و اعاده رمي جمره بعد الزم نيست.

ريزه بزند و سپا از روي فراموشي جمهره   اگر به جمره اولي چهار سنگ آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

کند. بلي اگهر نقهص مربهوط بهه جمهره       ريزه بزند، اگر کمبود اولي را جبرا  کند کفايت مي بعدي را هفت سنگ

    است و الزم نيست رمي جمرات قبل را کامل کند. ولي اگر عمداً چهار سوم باشد اکمال آ  کافي
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1را کرد ، ا اد  است.
 

عاعع]0020[ بعه اگر کسي فراماش کنه در يکي از روزها رمي کنه واجب است روز   

آن را قضا کنه و اگر دو روز را فراماش کرد باياه در روز بعاه هار دو را قضاا کناه و      

2همچنين است اگر از روي  مه ترک کرد  باشه.
 

عاعع]0020[  ، پاس در روز ياازدهم اگار    3واجب اسات قضاا را مقاهم باهارد بار ادا       

بعه رماي روز   آورد و به جا بياورد، اول قضاي  يه را به جا بخااهه قضاي روز  يه را

يازدهم را که ادا است و همچنين بايه قضاي روز جلاا را مقاهم باهارد بار قضااي روز      

 بخااهااه قضاااي روز  يااه و روز يااازدهم و   بعااه، پااس اگاار در روز ساايزدهم مااثالً 

آورد بايه به ترتيب از قضاي روز  يه شروع و باه روز سايزدهم    به جا روز دوازدهم را

 ختم کنه که ادا است.

                                                                                                                                        

  هفت سنگ بزند احتيهاط الزم آ  اسهت کهه رمهي      هر يکسنگ به جمره اولي بزند و بعد جمره دوم و سوم را

 تمام جمرات را اعاده نمايد چنانچه احوط الحاق جاهل به عالم است.

 اقيمانده را نيز با ترتيب بزند.احتياط آ  است که ب آية اهلل مکارم: 

 ....  احتياط مستحب :آية اهلل سبحاني. 1

احتيهاط بايهد   بنا بهر   شود و با ترک رمي، اگرچه عمدي باشد حج باطل نمي آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

 قضاي آ  را در سال آينده خودش يا نايب  انجام دهد.  

 احتياط متعمد هم همين حکم را دارد.بنا بر  و همچنين جاهل به مسئله و آية اهلل سيستاني:

احتياط اين است که بين اداي هما  روز و قضاي روز قبل فاصله گذاشته، و  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 3

هنگام زوال آورد و قضاي روز قبل طر  صبح و اداي هما  روز  به جا قضاي روز قبل را پي  از اداي هما  روز

 باشد.

روزي کهه   يهک دوازدههم  و بايد بين قضا و ادا و همچنين بين قضاي دو روز الاقل به مقهدار   آية اهلل زنجاني: 

 زند فاصله بيندازد. سنگ مي

مستحب است که بين آ  دو فاصله گذاشته شود، قضاي روز قبل طر  صبح و اداي هما   آية اهلل سبحاني:

 .روز هنگام ظهر باشد

فاصله بينهدازد و اينکهه قضها را بهر ادا     قدري و احتياط واجب اين است که بين ادا و قضا  اهلل سيستاني: آية 

 بدارد و احتياط مستحب اين است که قضا در اول روز و ادا هنگام ظهر باشد. مقدم

  احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم: 
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عاعع]0022[ گانه واجب است، قضاي رمي بعض از   چنانچه قضاي رمي جمرات سه  

آنها هم، اگر ترک شه  باشه، واجب است. پس اگر در روز يازدهم جمر  اولي را رماي  

کرد و دوتاي ديگر را نکرد روز بعه بايه آن را که نکرد  اتيان کنه و بعاه تکلياف ايان    

1آورد. به جا روز را
 

عاعع]0022[ در روز بعه فهميه که جمرات روز قبل را به خالف ترتيب انهاخته، اگر   

 آورد. به جا ؛ به واري که ترتيب حاال شاد و بعه وظيفه اين روز رابايه قضا کنه

عاعع]0022[ از جمرات يا بعض آنها چهار سنگ انهاختاه باشاه و در    هر يکاگر به   

ز قبل را قضا کنه و بعه وظيفاه  آن است که بقيه رو 2روز بعه يادش بيايه احتياط واجب

 آورد. به جا روز را

عاعع]0022[ و مناا   گانه را و خار  شااد از  اگر کسي فراماش کنه رمي جمرات سه  

آورد و اگار   باه جاا   ، باياه برگاردد و  به مکه بيايه، پس اگر در ايام تشريا ياادش آماه  

ياا  ماهًا تعاياا     تشريا ياادش بياياه  متمکن نيست بايه نايب بگيرد و اگر بعه از ايام 

 آورد به جا بينهازد تا بعه، احتياط واجب آن است که خادش يا نايبش از مکه برگردد و

3و در سال ديگر هم در ايامي که فات شه  است خادش يا نايبش قضا کنه.
 

                                                           

 مراجعه شود. 1563له ي بعدي به ذيل مسئ نسبت به اين مسئله و دو مسئله. 1

زند فاصله بيندازد؛  روزي که سنگ مييک دوازدهم و بايد بين رمي قضا و ادا الاقل به مقدار  آية اهلل زنجاني:

 ولي رعايت فاصله و ترتيب در قضاي سنگ هفتم الزم نيست.

 واجب است. آية اهلل سبحاني:. 5

 گهردد از مکهه بهه جههت آنهها، و اگهر متهذکر نشهد تها           مهي کسي که فراموش کند رمهي را، بر  آية اهلل بهجت:. 3

 کند در سال آينده در ايام تشريق، خهودش يها نهايب  در صهورت عهدم امکها  مباشهرت         بعد از خروج، قضا مي

 .علي األحوط

کسي که رمي را در منا فراموش نموده و پا از کوچ به مکه يهادش آمهد،    آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

به منا برگشته و رمي نمايد. و چنانچه فراموش شده رمي دو روز يا سه روز باشد، احتياط اين اسهت   واجب است

که بين وظيفه هر روز و روز ديگر يک ساعت فاصله بگذارد و چنانچه پا از خروج از مکه يادش آمد کهه رمهي   

  ب  آ  را قضا نمايد.احتياط در سال بعد خود يا نايبنا بر  نکرده، واجب نيست به منا برگردد بلکه
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اگر فراماش کرد رمي جمرات را و يادش نيامه مگار بعاه از خارو  از      عاعع]0022[

1ه در سال ديگر قضا کنه آن را، خادش يا نايبش.مکه، احتياط واجب آن است ک
 

کسي که بعض از جمرات را فراماش کنه، حکمش همان اسات کاه در     عاعع]0022[

قبل ذکر شه، بلکه کسي که کمتر از هفت سنگ در تمام جمرات يا بعاض آن  مسئله  دو

2احتياط واجب.بنا بر  انهاخت همين حکم را دارد
 

                                                                                                                                        

 :ها و رعايت فاصله بين رمي هر روز و روز بعهد بهه مقهدار     در هر حال رعايت ترتيب بين رمي آية اهلل زنجاني

 زند الزم است. يک دوازدهم روزي که سنگ مي

ه آورد و در سهال بعهد ههم در ايهام منها به       به جا حجه تا زماني که در مکه است تا آخر ذي آية اهلل سبحاني:

 احتياط واجب اعاده نمايد و يا استنابه کند.

کسي که رمي جمرات را به علت فراموشي و يا جهل بهه مسهئله تهرک نمايهد و در مکهه       آية اهلل سيستاني:

يادش بيايد يا حکم  را بداند واجب است به منا بيايد و رمي نمايد و اگر رمي در دو روز تهرک شهده باشهد يها     

يد به ترتيب روزها قضا نمايهد و بهين قضهاي ههر روز و روز بعهد مقهداري وقهت فاصهله         احتياط بابنا بر  سه روز،

بياندازد. و چنانچه پا از بيرو  رفتن از مکه يادش بيايد يا حکم  را بداند، واجهب نيسهت جههت تهدارک آ      

حهج   برگردد و احتياط مستحب اين است که خودش شخصاً آ  را در سال آينده قضا نمايد، در صورتي کهه بهه  

 برود و يا توسط نايب ، در صورتي که به حج نرود. 

گانه را جهالً يا سهواً يا عمداً ترک کرد، بايهد   اگر کسي رمي جمرات سه آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

آورد و اگهر مهتمکن    به جا اگر به مکه يا خارج مکه هم رفته باشد تا ايام تشريق نگذشته برگردد به منا و رمي را

نياورد بايد در سال بعد خودش يا نهايب  رمهي را    به جا نيست نايب بگيرد و اگر تا ايام تشريق خودش يا نايب 

 قضا نمايد در ايام تشريق.  

 افتد. اگر از سيزدهم بگذرد به سال بعد مي آية اهلل مکارم:

 در ذيل مسئله قبل گذشت. آيات عظام . نظر1

 در اين صورت قضاي رمي واجب نيست و رعايت اين احتياط، مستحب است. آية اهلل زنجاني:

  آورد و در صورت عدم امکا ، نايب  انجام دهد. به جا خودشرا  در سال بعد قضاي آ بايد  آية اهلل مکارم:

 آ  مراجعه شود. ذيلو  1561به مسئله  آية اهلل زنجاني:. 5

ده بايد رمي را به ترتيبي که در مسهائل قبلهي گفتهه شهد از اول     اگر کمتر از چهار سنگ ز آية اهلل سبحاني: 

سنگ به خهاطر عهدم    شروع کند و با رعايت عدم تداخل روزها رمي هر روزي را انجام دهد ولي اگر پا از چهار

آشنايي به حکم شرعي و يا فراموشي بقيه را به تأخير انداخت بايد عمل را به ترتيب در هما  روز تکميهل کنهد   

 . به طور کامل انجام دهدر قضا شده غير متداخل هر روزي را مستقل از روز ديگر و اگ
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عاعع]0021[ ه باشه از انهاختن سنگ؛ مثل آنکه مريض باشه ياا  کسي که  ذري داشت  

وفل باشه که نتاانه رمي کنه يا  ليل باشه مثل آنکه دست يا پايش شکسته باشاه ياا از   

و اگار از ناياب گارفتن     1آورد به جا باشه، بايه نايبشهاش  بي حالي نتاانه يا شهت بي

باه   از وارف او  و وفل کاچک، ولي او يا شخ  ديگريهاش  بي هم  اجز باشه مثل

و احتياط واجب آن است که تا مأياآ نشه  از اينکه خادش  مل کنه، نايب  2آورد جا

شاد شخ  معذور را ببرنه و در حضار او رمي  و بهتر آن است که اگر مي 3 مل نکنه

4شاد سنگ را در دست او بگذارنه و بينهازنه. کننه و اگر مي
 

                                                                                                                                        

 :حکم ترک رمي کامل جمرات يا بعض آنها در اين موارد ماننهد حکهم تهرک رمهي تمهام       آية اهلل سيستاني

 جمرات است.

نايهب  ي رمهي در روز  بهرا رسهد وگرنهه    اگر بتواند شب قبل، سنگ بزند نوبت بهه نيابهت نمهي    آية اهلل زنجاني:. 1

 گيرد؛ البته در اين صورت اگر بدو  درخواست او ديگري براي  سنگ بزند کافي است. مي

توا  از او اذ  گرفت در اين صورت اذ  گهرفتن   اي مريض است که نمي هرگاه کسي به گونه آية اهلل سبحاني:. 5

 ساقط است و بايد از طر  او رمي کرد.

 و در سال بعد نايب بگيرد. آية اهلل مکارم:

ي شد بايهد خهودش اعهاده    گيرد لکن اگر بعداً متمکن از رَمتواند نايب ب قبل از يأس هم مي اي: آية اهلل خامنه. 3

 .کند ولي اگر بعد از يأس نايب بگيرد و رفع عذر شود اعاده الزم نيست

معلوم شد که معذور بوده کافي است و در غيهر  نايب بگيرد و اگر  رجائاًتواند  قبل از يأس مي آية اهلل زنجاني: 

 کند.اين صورت کفايت نمي

اگر مريض و معذور از خوب شد  و رفع عذر مأيوس باشند واجب است اسهتنابه نماينهد و    آية اهلل سبحاني: 

تواننهد   در اين صورت اگر رفع عذر شد و يا بهبودي پيدا کرد اعاده الزم نيست ولي اگر مهأيوس ههم نباشهد مهي    

چهه را    نايب بگيرند ولي در اين صورت چنانچه بهبودي حاصل شد و يا رفع عذر گرديهد بهه احتيهاط واجهب آ    

 انجام داده اعاده کند.

 شود نايب عمل کند ولي اگر بعداً متمکن شد بايد خودش انجام دهد. قبل از يأس مي آية اهلل سيستاني: 

دست بگيرد که ديگهري آ  را بينهدازد و بهين ايهن کهار و      اگر ممکن است مريض سنگ را به  آية اهلل بهجت:. 4

 استنابه جمع کند علي االحوط.

 اگر ممکن است مريض سنگ را بگيرد و ديگري براي او رمي کند. :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي

 در شرايط فعلي اين امور ضرورتي ندارد. آية اهلل مکارم: 
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، آوردن آورد،  اذر بروارف شاه    باه جاا   اگر بعه از آنکه نايب  مل را  عاعع]0020[

1خادش  زم نيست اگرچه احاط است.
 

عاعع]0020[ اگر شخ  مريض مأياآ باشاه از خااب شاهن ياا شاخ  معاذور         

تااناه   مأياآ باشه از رفع  ذر، واجب است که نايب بگيرد و اگر ماأياآ نيسات ماي   

2احتياط آن است که خادش  مل کنه.نايب بگيرد، ليکن اگر  ذر رفع شه 
 

اگر ديگران مأياآ باشانه از رفاع  اذِر معاذور،  زم نيسات از او اذن        عاعع]0020[

 و اگر نتاانه اذن بههه اذن معتبر نخااهه باد. 3بگيرنه اگرچه احاط است

 اگر بعه از گذشتِن روزي که واجب باد  در آن رمي کنه شک کناه کاه    عاعع]0022[

 ا نه ا تنا نکنه.آورد  ي به جا

                                                           

 احتياط واجب اعاده الزم است.بنا بر  اگر مأيوس از رفع عذر بوده، سيستاني:، تبريزي، خوييآيات عظام  .1

 .رجوع شود 1544مسئله  ذيلبه  آية اهلل سبحاني:، اي آية اهلل خامنه

 اگر قبل از گذشتن وقت رمي متمکن از رمي شد بايد خودش رمي کند. آية اهلل زنجاني: 

عنهه رمهي انجهام      گرفته و يا نايب بعد از يأس از رفع عهذر منهوب  اگر با يأس از رفع عذر نايب  آية اهلل فاضل: 

 داده باشد اعاده الزم نيست و در غير اين دو صورت اعاده واجب است.

 احتياط بايد خودش رمي کند.بنا بر  اگر قبل از گذشتن وقت رمي، متمکن از رمي شد، آية اهلل مکارم:

 مراجعه شود. 1544به ذيل مسئله . 5

 اگر قتع به رضايت داشته باشد اذ  الزم نيست.  بهجت:آية اهلل. 3

وظيفه عاجز نايب گرفتن است و اسهتنابه بهدو  اذ  گهرفتن تحقهق پيهدا       آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 هوش و طفل غير مميز. کند مگر اينکه از نايب گرفتن هم عاجز باشد مثل بي نمي

 احتياط استحبابي در اذ  گرفتن است. آية اهلل زنجاني: 

 مراجعه شود. 1544به ذيل مسئله  آية اهلل سبحاني:

بهه   معذور بايد نايب بگيرد و کسي که قادر به نايب گرفتن نيست ولي او يا هر کا ديگهر  آية اهلل سيستاني: 

 کند. رمي او يجا

  عليهه  شهود مگهر در مغمهي    حقّهق نمهي  اسهتنابه بهدو  اذ  گهرفتن م    :آية اهلل گلپايگواني  ،آية اهلل صافي 

 که گذشت.

بهه   استنابه بايد با اجازه معذور باشد و اگر نتواند اذ  بدهد، ولي يا شخص ديگهري از طهر  او   آية اهلل مکارم: 

 آورد و در سال بعد خودش نايب بگيرد. جا
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 ، ا تنا نکنه.1اگر بعه از انهاختن شک کنه که کيفيت آن احيح باد  يا نه  عاع]0022[

عاعع]0022[ اگر در وقتي که مشغال رمي جمر   قبه است شک کنه که اولاي را ياا     

 2دومي را يا هر دو را رمي کرد  يا احيح انجام داد  يا نه ا تنا نکنه.

عاعع]0022[ اگر در  هد شک کنه که آيا هفت باد  يا کمتر، قبل از آنکه داخال شااد در     

رمي جمر  بعهي، بايه آنچه محتمل است که کسر شه  بياورد تا يقين کنه هفت  اهد شاه ،   

3بر احتياط واجب. هرچنه منصرف از  مل شه  باشه و مشغال کارهاي ديگر باشه بنا
 

عاعع]0022[ بايه رمي کنه يقين پيها کنه که يکي از سه اگر بعه از گذشتن روزي که   

جمر  را رمي نکرد  ظاهرًا جايز است اکتفا به قضاي رمي جمر   قبه کنه و احتيااط آن  

4است که هر سه را قضا کنه.
 

 اگر بعه از آنکه داخل در جمر  بعاهي شاه شاک کناه در  اهد قبلاي،         عاعع]0022[

 پس اگر بهانه چهار سنگ از قبلي را انهاخته و شک کنه کاه بقياه را ياا بعاض از آنهاا      

بقيه را اتيان کنه اگرچه بعه از اتيان جمار  بعاهي، و    5را انهاخته يا نه به احتياط واجب
                                                           

 ته اعتنا نکند.چنانچه احتمال بدهد هنگام رمي به رعايت شرايط آ  توجه داش آية اهلل زنجاني:. 1

اگر شک او نسبت به اصل رمي است بايد برگردد جوري رمي کند که ترتيب رعايت شهده و   آية اهلل سبحاني:. 5

اي را  ت به رمي جمرات اتفاق افتد کهه آيها جمهره   بيقين هم حاصل گردد و اين شک اگر در ظر  هر روزي نس

برگهردد و جمهره مشهکوک و سهپا آنچهه بهر آ        رمي کرده يا نه هرچند از محيط رمي خارج شده باشد بايهد  

مترتب است را رمي نمايد و ضمن رعايت ترتيب يقين حاصل گردد ولي اگر شب يا روز بعد شک کرد بهه شهک   

 خود اعتنا نکند.

 گذشت. 1414در ذيل مسئله  آيات عظامنظر  .3

تعلق گرفته رمي آ  جمهره را  ها به کمتر از چهار  ولي اگر يک طر  شک او در عدد سنگ :آية اهلل سبحاني

بايد از سر بگيرد و اکتفا به تکميل خال  احتياط است و در اين صورت اگر جمرات مترتبه را رمهي کهرده بايهد    

 به ترتيب اعاده کند.

 اين احتياط ترک نشود. آيات عظام بهجت، صافي، گلپايگاني، مکارم:. 4

 از سر گيرد. بايد رمي هر سه جمره را به ترتيب آية اهلل سبحاني:

 رمي سه جمره را به ترتيب به قصد ما في الذمه انجام دهد. آية اهلل نوري: 

 بايد بقيه را اتيا  کند. آية اهلل سبحاني:. 5
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 اگر در کمتر از چهار، شک داشته باشه تا مقهار چهار ا تنااء نکناه و ساه سانگ ديگار      

1را بزنه.
 

عاعع]0021[ اگر بعه از انهاختن به هر سه جمر  يقين پيها کنه که يک سانگ ياا دو     

جمر  ناق  شه  بايه هرچه را احتمال کسري داد  باه   از يکي از سه سنگ يا سه سنگ

 يک از سه جمر  بزنه. هر

عاعع]0020[ را از  اگر بعه از انهاختن سنگ به هر سه، يقاين کناه کاه يکاي از آنهاا       

آن اسات   و احتيااط  2ه نيست جااز اکتفا به کسري جمر  آخاري چهار کمتر انهاخته بعي

3از سر بگيرد. که جمر  اخري را از سر بگيرد و احتياط با تر آن است که هر سه را
 

                                                           

 .نکند اعتنا خود شک بهمسئله  فروض از يک هيچدر  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، صافي:. 1

 ند.ا متعرّض اين فرع نشده آية اهلل گلپايگاني:

در هر دو صورت اين مسئله، چنانچه احتمال بدهد هنگام رمي جمره بعدي متوجهه تکميهل    آية اهلل زنجاني:

جمره قبلي بوده، اعتنا نکند و اگر نه در صورت اول جمره قبلي را تکميهل کنهد و در صهورت دوم، آ  را از سهر     

 گيرد. کند و اگر نه آ  را از سر مي يبگيرد و بعد از آ  جمره بعدي را اگر چهار سنگ زده آ  را تکميل م

گر بعد از رمي هر سه جمره شک او به کمتر از چهار باشد مثالً شک کند سه سنگ زده يا ا آية اهلل سبحاني: 

 بيشتر يا دو سنگ زده يا بيشتر بايد رمي آ  جمره را از سر بگيرد و جمرات بعهدي را اگهر رمهي کهرده مجهدداً     

 اعاده کند تا ترتيب حفا شود.

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم:

 اند. متعرض اين مسئله نشده آية اهلل خويي:. 5

 .بايد رمي جمره آخري را از سر بگيرد و احتياط مستحب اين است که هر سه را از سر بگيرد آية اهلل زنجاني:

و اين احتياط نبايد ترک شود، بنابراين بايد رمهي ههر   به تکميل خال  احتياط است  اکتفا آية اهلل سبحاني:

 سه جمره را به ترتيب از سر بگيرد.

 در اين صورت بايد رمي هر سه جمره را به ترتيب از سر بگيرد. آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 به کسري جمره آخري و يا رمي جمره اخري. آية اهلل فاضل:

 اين احتياط ترک نشود. ارم:آيات عظام بهجت، تبريزي، مک. 3

و در فرض مسهئله کهه   اگر بعد از غروب آفتاب شک کند جايز است اکتفا به جمره آخري  آية اهلل سيستاني: 

احتيهاط بايهد   بنها بهر    و اگر قبل از آ  باشهد احتياط بايد رمي آ  را از سر بگيرد بنا بر  کمتر از چهار سنگ زده

 به ترتيب جبرا  کند. همه را
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اگر بعه از گذشتن وقت هر سه روز، يقاين کناه کاه ياک روز را رماي        عاعع]0020[

مرا ات ترتيب، گرچه باه  نکرد  و نهانه کهام روز است، بايه هر سه روز را قضا کنه با 

 1به قضاي روز آخر جايز است. اکتفااحتمالي 

 مسائل متفرقه رمي
 مسائل متفرقه رمي

ها و مراقبين آنها و افراد ضعيفي که مجازناه بعاه از نصاف شاب از      زن  عاعع]0020[

کنناه   تاانناه شاب رماي    وارد شانه، اگر از رمي در روز معذورنه ميمنا  مشعرالحرام به

2همان شب رمي نماينه. ها مبلقًا مجازنه بلکه زن
 

                                                           

 احتياط در قضاي هر سه روز است. اهلل بهجت:آية . 1

اظهر اکتفا به قضاي يک روز است به قصد آنچه در عهده اوست؛ اعم از قضاي سهه رمهي يها     آية اهلل تبريزى:

 تواند اکتفا به رمي جمره عقبه نمايد. يک رمي، بلکه مي

 قضاي رمي جمره عقبه کافي است. آية اهلل سيستاني:، آية اهلل خويي 

 بايد رمي هر سه جمره را به ترتيب به قصد ما في الذمه قضا کند. اهلل زنجاني:آية  

را قضهاء  )رمي جمره عقبهه   سه روز را با مراعات ترتيب قضا کند يا اينکه روز اول  تواند مي آية اهلل سبحاني:

 کند. قضا ديگر روز دو از الذمه في کند و سپا يک روز به عنوا  ما

في الذمه انجام  احوط آ  است که رمي سه جمره را به ترتيب به قصد ما اهلل گلپايگاني:آية ، آية اهلل صافي 

 دهد. اگرچه در صورتي که شک بعد از روز دوازدهم باشد بي  از قضاي رمي جمره عقبه واجب نيست.

 توانهد اکتفها کنهد بهه      احتياط واجب بايد هر سه روز را قضا کند با مراعات ترتيهب و مهي  بنا بر  آية اهلل فاضل:

 .الذمه في رمي سه جمره به ترتيب، به قصد ما

 .دهد انجام هالذم في کافي است که يک روز را به نيت ما آية اهلل مکارم: 

توانند شهب عيهد رمهي جمهره      است ميکوچ از مشعر در شب برايشا  جايز  که کساني زنا  و  آية اهلل بهجت:. 5

 اظهر.بنا بر  نمايند

توانند  ترسند هم، مي از دشمن مي که کساني ها و  بيمارا  و پيرها و ضعيف آية اهلل خويي: ،آية اهلل تبريزى 

 .در شب عيد رمي کنند

 را در روز  يز  بخواهد بهه نيابهت از ديگهري َرمهي کنهد بهه احتيهاط واجهب َرمه         ولي اگر  اي: آية اهلل خامنه 

  انجام دهد.
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عاعع]0022[   و  زم نيسات در وبقاه اول   1در وبقه دوم جمارات رماي جاايز اسات      

 رمي نماينه.

تااننه شب قبال از   مي 2ي کننه ذر دارنه از اينکه روز  يه َرم که کساني   عاعع]0022[

تاانناه بعاه    و اگر از رمي روز يازدهم نيز معذورنه مي 3آن، يا شب بعه از آن رمي کننه

 از رمي به جاي روز  يه، در شب يازدهم رمي روز يازدهم را هم انجام دهنه.

                                                                                                                                        

 :توانند شب عيد، رمهي کننهد،    مي در مورد رمي جمره عقبه روز عيد، بانوا  و کودکا  متلقاً آية اهلل زنجاني

توانند شب قبهل، رمهي کننهد و در مهورد      هرچند از رمي در روز معذور نباشند و ديگرا  تنها در صورت عذر مي

توانند شب قبل، رمي کنند و فرقي بين بانوا  و کودکا  و غيهر   رمي جمرات همه حجاج تنها در صورت عذر مي

 .آنها نيست

توانند پها از نيمهه شهب    و کودکا  و بيمارا  و افراد ناتوا  و کليه معذورين که مي بانوا  آية اهلل سبحاني: 

 توانند پا از نيمه شب رمي نمايند.مشعر را به قصد منا ترک کنند، مي

توانند هما  شب عيهد  از ماند  در شب معذور بودند، مثل زنا  و بيمارا ، مي که کساني  آية اهلل سيستاني: 

رستارا  و همراها  آنا  بايد در روز رمي نمايند، مگر آنکه نياز مسهتمر در طهول روز بهه آنهها     رمي کنند؛ ولي پ

 باشد؛ به طوري که به مقدار رمي هم از آنها مستغني نشوند.

 و نيابت ز  از ز  معذور در آ  شب اشکال ندارد. آية اهلل مکارم:

 است.رمي در هر دو طبقه جايز و مکفي  آية اهلل بهجت:. 1

 احتياط مجزي نيست.بنا بر  آية اهلل تبريزى: 

  اگرچه احتياط مستحب رمي از مکا  متعار  در گذشته است. اي: آية اهلل خامنه 

کفايت نمود  زد  سنگ بر مقداري که بر ارتفاع جمهره افهزوده شهده،     آية اهلل سيستاني:، آية اهلل خويي 

ي نمايد. و اگر متمکن نباشد مقهدار زيهادي را خهودش    محل اشکال است و احوط آ  است که مقدار سابق را رم

 .رمي کند و نايب نيز بگيرد براي زد  به مقدار سابق، و فرقي بين عالم و جاهل و ناسي نيست

ههايي کهه بيهرو  از محهل      رمي جمراتي که اخيراً احدا  شده در تمام طبقات حتي قسمت آية اهلل زنجاني: 

جمرات سابق يا بيرو  از منا است و همچنين رمي هر دو طر  ديوار کافي است، هرچند احتيهاط مسهتحب در   

 آ  است که قسمت وسط ديوار رمي شود.

 .خال  احتياط استرمي در طبقه فوقاني  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

ز  در صورت تمکن بايد در هما  شب عيد رمي جمره عقبه نمايد، مخصوصهاً اگهر حهج او     اي: آية اهلل خامنه. 5

 حج نيابي باشد و تأخير تا شب يازدهم صحيح نيست.

 گذشت. 1524مسئله  در ذيل آيات عظامنظر . 3
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تااننه شاب رماي کنناه آياا  زم      با  ذر از رمي در روز مي که کساني  اعسع]0022[

 تااننه همان روز نايب بگيرنه؟ نه يا ميي کناست شب رم

1تااننه نايب بگيرنه. ميعج ـ
 

چنانچه کساني ابح روز دهم از رمي کردن معذور باشنه ولي اومينان  سعاعع]0022[

تااننه ناياب   دارنه که بعهازظهر خلات است و قادر به رمي هستنه، بفرماييه از ابح مي

 مي نماينه؟بگيرنه يا بايه ابر کننه تا خلات شاد و ر

2تااننه نايب بگيرنه. رمي کننه، نمي تااننه در روز اگر ميعج ـ
 

يا کافي نيست و اگر در شاب   تاان در شب رمي کرد آيا بهون  ذر مي اعسع]0022[

احيح است آيا گناهي هم مرتکب شه  است و همچنين تأخير ذبح از روز  ياه قرباان   

 ؟هرچنه احيح است ولي آيا گناهي هم مرتکب شه  است

ـ  و اگر بهون  اذر رماي در روز را تارک     شاد بهون  ذر، رمي در شب واقع نميعج 

اگر ذباح را  ماهًا    3نمايه گنا  کرد  است، و همچنين معصيت نماد  است  لي األحاط

 از روز  يه تأخير بينهازد، هرچنه ذبح احيح است.

                                                           

توانند براي  ب قبل، رمي کنند، و اگر نميبايد ش زنجاني، سبحاني:بهجت، تبريزي، خويي،  آيات عظام. 1

 رمي در روز نايب بگيرند.

 د.نبايد شب رمي نماي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

ي نمايد، جايز نيست نايب بگيهرد  تواند شب رَم ز معذور است اما ميي در روکسي که از رَم اي: آية اهلل خامنه 

 .ي نمايدخودش در شب پي  و يا شب بعد رَم بلکه بايد

تواند در شب  که گذشت کسي که معذور از رمي در روز است بايد نايب بگيرد و نمي چنا  آية اهلل سيستاني:

   از ماند  روز در منا معذور باشند. که کساني رمي نمايد، مگر چوپانا  و 

 احتياط واجب آ  است که شب رمي کنند. آية اهلل فاضل: 

 تا در شب بتواند رمي کند نايب گرفتن مشکل است. آية اهلل مکارم: 

 به ذيل مسئله قبل مراجعه شود.. 5

 گذشت. 1435مسئله  در ذيل آيات عظامنظر . 3
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عاعع]0022[ تاانه شب رمي کنه يا ناه   کسي که در رمي جمرات نايب شه ، آيا مي س

کنه،  ه رميتاان دانسته که نمي باشه و از ابتها مي و همچنين کسي که در اال حج نايب

 تاانه روز رمي کنه و يا در رمي روز مسامحه و اهمال کنه، حکمش چيست؟ يا نمي

ـ   تااناه   نايب بايه ا مال اختياري حاج را انجاام دهاه و اگار معاذور باشاه نماي       عج 

اهمال ماجب و کسي که در رمي نايب شه  بايه روز رمي کنه و مسامحه و  1شاد نايب

 ببالن نيابت نيست، هرچنه در فرض سؤال جايز نيست.

جمارات نماياه، آياا    تااناه رماي    شخصي که خاد معذور است و نمي سعاعع]0021[

تاانه شخ  ديگري را که براي او هم رمي در روز مقهور نيست، نايب قرار دهه تا  مي

ه بتااناه ناياب   در شب رمي نمايه و آيا در اارت بادن و يا نبادن شخ  ساامي کا  

 فرق دارد يا خير؟مسئله  شاد و در روز رمي نمايه، حکم

ـ  در اارت امکان بايه کسي را نايب بگيرد که در روز رمي نمايه و اگار ممکان   عج 

احتياط واجب روز بعه خادش قضا کنه و اگر در قضا هم امکان مباشارت  بنا بر  2نباشه

 نيست، نايب بگيرد.

                                                           

 گذشت. 1444مسئله  در ذيل آيات عظامنظر . 1

نايبل در رمي، بايد در روز رمي کند مگر نايب ديگري پيهدا نشهود و معهذور از رمهي در روز،      آية اهلل زنجاني:

باشهد  ه مگر در عذر طاري ه البته نايهب در حهج اگهر ز  يها کهودک مميهز        تواند در حج واجب، نايب شود،   نمي

 تواند جمره عقبه را شب عيد رمي کند. مي

تواند  هاي منا مي ز يازدهم و دوازدهم و طوا  نساء و بيتوتهشخص معذور نسبت به رمي رو آية اهلل سبحاني:

هها در مسهجدالحرام بهه عبهادت      براي اداي حج نايب شود. در اين صورت بايد رمي را در شب و به جاي بيتوتهه 

 بپردازد و در طوا  نساء ديگري را نايب بگيرد.

 حج نيست. مانع نيابت 15و  11عذر در رمي جمرات در روز  آية اهلل سيستاني:

 اگر استنابه براي روز ممکن نباشد، رمي نايب در شب قبل، کافي است. آية اهلل زنجاني:. 5

تواند رمي را بدهد به کسي کهه در شهب رمهي    و يا کسي حاضر نشد براي او نيابت کند مي آية اهلل سبحاني: 

اي روز بعد عالوه بر رمهي آ  روز  کند ولي چنانچه خودش خوب شد روز بعد قضا کند و يا اگر نايبي پيدا شد بر

  قضاي روز قبل را نيز استنابه کند که در روز رمي کند.
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ريز  اول به دياار مجاور و بعاه باه جمار      در رمي جمرات، اگر سنگ سعاعع]0020[

 ؟ريز  ديگر بزنه بخارد آيا کافي است، يا بايه سنگ

1ظاهرًا کافي است.عج ـ
 

عاعع]0020[ پاس آن   ام، شخصي وقت رمي جمرات شک کرد که چناه سانگ زد    س

 رد يا نه؟مقهار را رها کرد و دوبار  از اول شروع نماد، آيا رمي او اشکال دا

 شاد. اشکال نهارد هرچنه رها نميعج ـ

عاعع]0020[ کاک کردن شب دهم و درک کردن وقاف اضابراري  ايه  اينکه فرماد  س

مشعر و رمي در شب دهم براي زنان جايز است و نفس زن بادن  ذر است، آيا با ايان  

 تااننه نايب شانه؟ حال زنان مي

 تااننه نايب باشنه. ميعج ـ

عاعع]0022[ زمان قهيم که َجَمرات به اارت فعلي نبااد  اسات و يقيناًا بعاهًا      در س

بلنهتر و قبارتر درست شه  است، بنابراين در جمر   قبه چرا رمي کاردن مخصااص   

؟ و اگار  چين وسط دياار سيماني است و رمي به دياار سيماني جايز نيسات  به آن سنگ

ماني دو ورف قبه اکتفا به دياار سيکه اکثر مردم در جمر    دانيه بفرماييه؛ زيرا جايز مي

 کننه و خالاه مالک رمي در جمرات چيست؟ چين مي سنگ

2دياار سيماني پشت جمر  از جمر  نيست و رمي آن کافي نيست.عج ـ
 

عاعع]0022[ تاانه در روز رمي نمايه، براي رمي زني ناياب شااد    اگر مردي که مي س

 تاانه رمي زن را در شب انجام دهه؟ آيا مي

 تاانه و بايه رمي را در روز انجام دهه. نميعج ـ

                                                           

 .مراجعه شود 1441بند سوم از مسئله ذيل . به 1

 مراجعه شود. 1452به سؤال . 5

  در حال حاضر ديوار سيماني وجود ندارد. آيات عظام بهجت، سبحاني، مکارم:

احتياط واجب رمي آ  قسمت که سابقاً ديوار بوده است و اکنهو   بنا بر  آية اهلل فاضل:، آية اهلل سيستاني

 اند کافي نيست. برداشته
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افرادي که معذورنه از واجباتي که تارکش ولاا  ماهًا مضار باه حاج        سعاعع]0022[

هاي يازدهم  در شبمنا  ؛ مثل رمي جمرات در روز يازدهم و دوازدهم و َمبيت بهنيست

 تااننه؟ تااننه اجير شانه و نيابت کننه يا نمي و دوازدهم، آيا مي

1ه، حتي اگر از مثل مذکارات  ذر داشته باشنه.تااننه نايب شان ذوي األ ذار نميعج ـ
 

ـ  ]1297[ کنه، آيا کافي اسات کاه اّول    کسي که به نيابِت ديگري رمي جمر  مي س 

اي را رمي کنه و پس از آن به نيابت ديگران ولاا د  نفار باشانه     براي خادش هر جمر 

جمار   قباه نياز     وار و در پايان براي رمي کنه، بعه جمر  وسبي را هم همين جا يک

چنين کنه، يا اينکه بايه اّول هر سه جمر  را براي خادش و بعه هر سه را باراي دوماي   

 ؟و همچنين نسبت به ديگران رمي نمايه

 2هر دو اارت احيح است.عج ـ

ـ  ]1298[ تااناه قبال از رماي     آيا ماي تاانه در روز  يه رمي کنه،  کسي که نمي س 

 حلا نمايه و روز ديگر رمي کنه؟

3جايز نيست  لي األحاط.عج ـ
 

                                                           

 مراجعه شود. 144به ذيل مسئله . 1

 مراجعه شود. 1533به ذيل سؤال  آية اهلل سبحاني:

ولي در هنگام قضاي رمي روز قبل مثالً يازدهم و اداي رمي روز دوازدهم که ههر دو در روز   آية اهلل سبحاني:. 5

شود، نبايد متداخالً انجام دهد، مثالً به جمره اولي چهارده سنگ بزنهد، هفهت عهدد آ  بهراي      دوازدهم انجام مي

رود بلکه بايد قضهاي روز  قضاي روز يازدهم و هفت عدد ديگر براي روز دوازدهم و سپا به سراز جمره وستي ب

يازدهم به صورت کامل در هر سه مرتبه جمره انجام شود و سپا براي روز دوازدهم مستقالً از سر گيرد و بهين  

 روزها کمي فاصله بيندازد.

  به هر تقدير ترتيب الزم است. آية اهلل بهجت: .3

کند و چنانچه از رمي در شهب عيهد   چنين شخصي بايد شب عيد رمي  :آية اهلل سبحاني، آية اهلل تبريزى 

 کند. گيرد و بعد از رمي نايب حلق يا تقصير مي هم معذور باشد براي رمي در روز نايب مي

 را از روز عيد تأخير نيندازد.حلق احتياط واجب بنا بر  اي: آية اهلل خامنه 

 ي و حلق کند.رمي در روز عيد نايب بگيرد و بعد از رمي قربانبراي بايد  آية اهلل زنجاني: 

  وظيفه چنين کسي نايب گرفتن در روز عيد است. آية اهلل سيستاني:
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 تاان رمي نماد؟ آيا جمر   قبه را از هر ورف مي سعاع]0022[

1کنه. اگر به جمر  بزنه کافي است، ولي رمي دياار کفايت نميعج ـ
 

کاه از خاار    هايي که در مشعر ماجاد است و معلام است  ريز  سنگ سعاعع]0011[

تااان از   ار  از حرم، آياا ماي  انه، و معلام نيست که از حرم است يا از خ از مشعر آورد 

 آنها براي رمي استفاد  نماد؟

ـ  در مارد سؤال استفاد  نکنناه مگار آنکاه     انه، اگر معلام است که از خار  آورد عج 

2واري باشه که جزو مشعر محساب شاد.
 

شخصي رمي جمر   قبه را در روز  يه غلاط انجاام داد  اسات و در     سعاعع]0010[

از قضاي جمار   قباه، باياه رماي روز ياازدهم و      شاد، آيا بعه  روز سيزدهم متاجه مي

 ؟دوازدهم را نيز تکرار کنه

  زم نيست.عج ـ

                                                                                                                                        

 تواند.بله، مي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 الزم است بقيه اعمال خود را روز عيد انجام دهد. آية اهلل مکارم: 

 گذشت که تأخير حلق از روز عيد جايز نيست علي األحوط. آية اهلل نوري:

 مراجعه شود. 1452به سؤال . 1

رمي آ  از هر طر  کافي است، ولي مستحب است از جلوي آ  پشهت   :آية اهلل سبحاني ،آية اهلل تبريزى

  .شود به قبله رمي

 در شرايط فعلي، رمي تمام ديوار جمره از هر دو طر ، کافي است. آية اهلل زنجاني:

 مراجعه شود. 1534 سؤال ذيلبه  آية اهلل فاضل:، آية اهلل سيستاني

 فعالً ديواري وجود ندارد. آية اهلل مکارم:

 مانعي ندارد. آية اهلل زنجاني:. 5

 هرگاه درباره ريگي که در اختيار دارد شک کنهد کهه بها آ  رمهي شهده يها نهه و يها شهک           آية اهلل سبحاني:

 کند که قباًل در خارج حرم بهوده، سهپا وارد سهرزمين حهرم شهده اسهت، در ههر دو صهورت بهه شهک خهود            

 اعتنا نکند.

 اگر عرفاً جزو مشعر حساب شود مانعي ندارد وگرنه بايد احراز شود از حرم است. آية اهلل سيستاني:
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 ؟ي استبه َرم ي، مرِخلا زياد  از هفت َرمآي سعاع]0010[

فت داشته باشه احيح نيست و بايه رمي را ا ااد  کناه،   اگر از اول قصه زيادتر از هعج ـ 

1ريز  که به قصه هفت باد ، اضافه زد  ضرر نهارد. ولي اگر بعه از تمام شهن هفت سنگ
 

عاعع]0010[ کسي که نتاانسته ذبح کنه و حلا ياا تقصاير نياز ننمااد  اسات، آياا        س

 تاانه رمي روز يازدهم را انجام دهه؟ مي

 مانع نهارد.عج ـ

شاد، آيا کاافي اسات    زني که احتمال بههه، رمي با   قا هگي او مي سعاعع]0012[

 در رمي نايب بگيرد؟

2تاانه نايب بگيرد. شاد و مي افته،  ذر محساب مي اگر در اثر آن به مشقت ميعج ـ
 

بياورناه  منا  ر بهَعرا شب دهم بعه از نصف شب از َمش ها شاد که زن آيا مي سعاعع]0012[

آنان را به جمر   قبه ببرنه و رمي کننه و بعاه باه خيماه برگردانناه و نزدياک      و همان شب 

غروب روز يازدهم مجهدًا آنان را به جمرات ببرنه تا شب دوازدهم، هام رماي روز ياازدهم    

 ؟خبرهاي احتمالي را انجام دهنه و هم رمي روز دوازدهم را، با تاجه به ازدحام و

                                                           

 مخل به رمي نيست. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 1

استنابه براي رمي نيست، بايد خودش انجام دهد و اگر قبل از وقو  بهه عرفهه    مجوزقاعدگي  يزى:آية اهلل تبر. 5

احتيهاط  بنها بهر    کنهد و  مقدمترسد که رمي باعث قاعدگي بشود و نتواند طوا  کند، بايد طوا  و نماز آ  را  مي

 کند و در وقت خودش اعاده کند. مقدممستحب سعي را نيز 

 شود. افتد، عذر، محسوب مي ر در اثر آ  به مشقت شديد مياگ آية اهلل زنجاني: 

اگر زني احتمال بدهد رمي يا مقدمات آ  مثل رفهتن بهه پهاي جمهرات موجهب قاعهدگي        آية اهلل سبحاني:

شود و با اينکه پزشک او را از فعاليت زياد منع کرده تا موجب قاعدگي نشهود و در اثهر قاعهدگي بهه مشهقت       مي

در ايهن  دههد،   انجهام مهي  ا که پا از برگشتن از منا اعمال حج را در روز دوازدهم بهه بعهد   افتد باألخص آنج مي

 تواند براي رمي نايب بگيرد.صورت عذر او موجه است و مي

 مجرد احتمال وقوع در مشقت مجوز استنابه نيست. آية اهلل سيستاني: 

 اند. متعرّض اين فرع نشده آية اهلل گلپايگاني: 

 اين کار اشکالي ندارد. مکارم:آية اهلل 
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ـ  در همان شاِب  منا  از وقاف به مشعر و آمهن بهها رمي جمر   قبه پس  براي زنعج 

 يه قربان مانع نهارد، ولي رمي روز يازدهم و دوازدهم در اارتي براي آناان در شاب   

1از رمي روز معذور باشنه.احيح است که 
 

داناه کاه    دانه يک روز رمي را ترک کرد  است ولي نماي  اگر کسي مي سعاعع]0012[

 اش چيست؟ دهم، وظيفهزدهم، يا دوازروز دهم باد  يا يا

ـ  الذمه انجام دهاه.   في احاط آن است که رمي سه جمر  را به ترتيب، به قصه ماعج 

 قباه   اگرچه در اارتي که شک بعه از روز دوازدهم باشه بيش از قضاي رماي جمار   

2واجب نيست.
 

ريز   کرد  است که بايه سنگ شخصي در رمي جمرات چنين تصار مي سعاعع]0012[

ها که به وسايله آن   هاي نصب شه  جمرات بخارد، نه به مالت  ي سنگ سنگبه خاد 

ريز   ها بخارد، يازد  سنگ مالت بنهکشي شه  است، لذا براي اومينان که به خاد سنگ

انهاخته و هفت  هد از آنها را رمي احيح محساب داشته است، آيا اين رماي ااحيح   

 نه؟ است يا

ـ  احتياوًا زد ، مانع نهارد و چنانچه شاک نهاشاته و   اگر مااردي را که شک داشته عج 
                                                           

 گذشت. 1524در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 1

 مراجعه شود. 1535به مسئله در مورد متن و ذيل . 5

اگر در روز دوازدهم علم پيدا کند رمهي يهک روز را انجهام نهداده و شهک       آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

داشته باشد آ  روز که رمي آ  را انجام نداده، روز دوازدهم است يا روزههاي قبهل، بايهد ههر سهه جمهره را بهه        

ه و کند، ولي اگر در روز دوازدهم علم پيدا کرد که رمي يهک روز را تهرک کهرد    رمي الذمّه في ترتيب به قصد ما

تواند به رمي جمره عقبه اکتفا کند و اگر بعد از روز دوازدهم علم پيهدا   داند که روز دهم بوده يا يازدهم، مي نمي

تواند به رمي جمره عقبهه   داند روز دهم بوده يا يازدهم يا دوازدهم، مي کرد که رمي يک روز را ترک کرده و نمي

 اکتفا کند.

 مره را به ترتيب به قصد ما في الذمه قضا کند.بايد رمي هر سه ج آية اهلل زنجاني:

رمي جمهره عقبهه کهافي اسهت و اگهر در روز       ياگر بعد از گذشت روز دوازدهم باشد قضا آية اهلل سيستاني:

 آورد. به جا دوازدهم باشد رمي جمرات هما  روز را
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 قصااه زياااد  هاام نهاشااته اساات، اااحيح اساات هرچنااه در اياان اااارت احتياااط    

1مبلاب است.
 

شخصي روز  يه قربان براي رمي جمر   قبه رفته و انجاام داد  ولاي    سعاعع]0012[

ماي  دو روز بعه را در اثر کسالت وکالت داد  و روز سايزدهم خاادش باراي قضااي ر    

جمرات رفته، ولي اول رمي جمر   قبه نماد ، بعهًا برگشته از جمر  ُاولي شاروع کارد    

و روز يازدهم و دوازدهم را يک مرتبه چهارد  سنگ زد ، هفت  هد براي روز ياازدهم  

و هفت  هد براي روز دوازدهم و جمر  ورسبي را همچنين دوازد  سانگ زد  و جمار    

 ؟ست، و اآلن به ايران برگشته است، آيا وظيفه او چيست قبه را نيز دوازد  سنگ زد  ا

ـ  اگر کسالت داشته و معذور باد  و وکالت داد   مل او احيح است، و نيااز باه   عج 

 2تکرار نهاشته است، و در هر اارت تکرار به نحا مرقام احيح نيست.

 

                                                           

 بلکه متلقاً صحيح است. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 1

به اين نحو نيز صحيح است ولي به احتياط واجهب بهين قضهاي روز يهازدهم و قضهاي روز       تاني:آية اهلل سيس. 5

 دوازدهم بايد قدري فاصله بيندازد.



 

 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم: مستحبات

 مستحبات منا مستحبات منا 1منا مستحبات

که براي حااجي مساتحب اسات کاه روز ياازدهم و دوازدهام و        بهان اع ع]0012[

بيارون نارود و تکبيار    مناا   بمانه و حتي به جهت وااف مساتحب از منا  سيزدهم را در

ه از د  نماز که اول آنهاا نمااز ظهار روز    بعمنا  بعه از پانزد  نماز و در غيرمنا  گفتن در

انه و بهتر در کيفيت تکبيار آن   باشه و بعضي آن را واجب دانسته مستحب مي يه است 

 است که بگايه:

، ال إلَه إاّل » ، اهللا أکََبا ، اهللا أکالََبا َ الحأهللا أکََبا ، اهللا أکََبا َوهلل    احَلْمدا مالا َهالداَنا، اهللا   اهللا َواهللا أکََبا

ْن ََب يَمة  ااْل  أکََبا َ ح ، َواحَلْمدا هلل   حما َرَزَقنا م   «.ما أْبةنا ْنعاع 

اقامت دارد نمازهااي واجاب و مساتحب را در    منا  و مستحب است مادامي که در

آورد و در حهي  است که اه رکعت نماز در مسجه ِخياف، باا    به جا مسجه ِخيف

بگاياه ثاااب   « سرْبحاَن اهلِل» و هرکس در آنجا اه مرتبه  بادت هفتاد سال برابر است

                                                           

 انجام گيرد. رجاقصد ه مناسب است اين مستحبات و مستحبات آينده ب آية اهلل مکارم:. 1
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بگاياه  « ال إلَه إالّ اهلل » آزاد کردن است و هرکس در آنجا اه مرتبه برابر ثااب بنه  آن

ثااب آن برابر است با ثااب کسي که احياي نفس کرد  باشه و هرکس در آنجاا ااه   

ْمدا هلل » مرتبه بگايه، ثااب آن برابر است با ثااب خارا   اراقين کاه در را  خاها     « أحْلَ

 دیگر مکه معامهمستحبات  تصّهق نمايه.

 مستحبات ديگر مکه معظمه

 آداب و مستحبات ديگر در مکه معامه از اين قرار است:  عاع]0001[

 زياد ذکر خها نمادن و خاانهن قرآن. .1

 ختم نمادن قرآن.. 2

 خاردن از آب زمزم و بعه از خاردن، اين د ا را بخاانه:. 6

ْزق» ْلاًم ناف عًا، َور  م  اْجَعْلها    ْقمألل ها ْن کل  داء َوسا
فاًء م  عًا، َوش   «.ًا واس 

کرا هلل »و نيز بگايه:  م  اهلل  َوب اهلل  َوالش  ّْ  «.ب 

 نار نمادن به کعبه و بسيار تکرار کردن آن. .4

؛ در اول شب سه واااف، در آخار شاب    1روز د  مرتبه وااف نمادن در هر شبانه. 5

 دو وااف. سه وااف، پس از دخال ابح دو وااف و بعهازظهر

هنگام تاقف در مکه، به  هد ايام سال؛ يعني سيصه و شصت مرتبه وااف نماياه  . 3

 و اگر اين مقهار نشه پنجا  و دو مرتبه و اگر آن هم ميسار نشه هر مقهاري که بتاانه.

؛ خصااًا کسي که سفر اول او است و مساتحب اسات   2به خانه کعبه داخل شاد. 7

 در وقت داخل شهن بگايه:قبل از دخال غسل بنمايه و 

ْن َ ذاب  الن ار  أَ » ن ج م  نًا َفآم  ََ َوَمْن َدَخَلها کاَن آم  ْل م  إن ک قا  «.لل ها

                                                           

ههاي مسهتحب را    است، بهتر است طوا  ولي در مواقعي که ازدحام جمعيت براي طوا  واجب آية اهلل مکارم:. 1

 طوا  واجب دارند بدهند. که کساني ترک کنند و مجال را به 

گونه امور در حال حاضر معموالً امکا  ندارد و هرگاه کسي نيت آ  را داشته باشد، خداونهد    اين آية اهلل مکارم:. 5

 دهد. به لتف  به او ثواب آ  را مي
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پس دو رکعت نماز بين دو ستان بر سنگ قرمز بگزارد. در رکعت اول بعه از حمه، 

و در رکعت دوم بعه از حمه، پنجاا  و پانج آياه از سااير جاهااي قارآن       « حم، سجه »

 اانه.بخ

 دو رکعت نماز خاانهن در هر يک از چهار زاويه کعبه، و بعه از نماز اين د ا را بخاانه:.  7

فالاَد  إىلأَ » ي أ أْو َتَعب أ أْو أَ الد  أو  اْسالَتَعد  ل و  م  َمْن ََتَ ْفالد    َوجائ َزت اله  َوَنواف ل اله   لل ها َُمْلاالوق َرجالاَء ر 

ل ه  َفا َلْيالک يالا َسالي د   و َوَنَواف ل الک َوَفواض  ْفالد  ي َئت الج َوَتْعب َئت الج َوإْ الدادي َواْسالت ْعدادي َرجالاَء ر  ي ََتْ

ِّن  ََلْ آت الک الْ 
ها نائ الٌل َفالا  ٌل َوال َينْقاصا

ي ب  اْلَيْوَع َرجائ ج يا َمْن ال ََي يبا َ َلْيه  سائ  َ ک، َفة َتا
َيالْوَع َوجائ َزت 

ْمتاها َوال َشفاَ ة  َُمْ  ح َقد 
ّرًا ب الظ ْلم  َواالْساَء   َ حب َعَمل َصال  ق  ها َولکن ج أَتْيتاک ما الها  لاوق َرَجْوتا ن 

َنْفيس  َفا 

الَو کالذل ک أْن تاَصالل  َ الح ْذَر فأْسَألاک يالا َمالْن ها َة يل  َوال  ا ج  الَأَلت ج  ال حا ّْ الج َم
الد َوآل اله  َوتاْعط َين  َم   ا

د ِّن  ََمْبا  َوَتْقل َبنج ، ب َرْغَبتج َوال َترا الوو ل ْلَعظ اليم  اليما أْرجا
يما يا َ ظ 

يما يا َ ظ 
وهًا َِمْناو ًا َوال خائ بًا يا َ ظ 

ََ أَ  ْنَب اْلَعظ يَم ال إلَه إاّل َأْن َ الذ  َر يل 
ف  َْ يما أْن َت

 «.ْسَألاک يا َ ظ 

 بگايه، پس بگايه:« اهلُل أکَبرر»و مستحب است هنگام خرو  از کعبه، سه مرتبه 

م  ال أَ » عا لل ها
ار  الن اف  ََ الض  َْ ب نا أْ داَءنا َفا ن ک أْن ْشم  نا َوال تا َهْد َبةَءَنا َرب   «.ََتْ

هاا   د پلاه ها را دست چپ قرار داد  کعبه را استقبال نمايه و ناز  بعهًا پايين آمه  و پله

 دو رکعت نماز بخاانه.

 الستحباب عمره مفرده

عاعع]0000[ مستحب  ج، در اارتي که ميسار باشه،که بعه از فراغ از ا مال ح بهان  

 مار  ساابا،    آورد  شاد و در ا تبار فااله باين ايان  مار  و    به جا است  مر  مفرد 

 باه جاا   رجاا قصاه  ه ب ما  است و احتياط در اين است که در فصل کمتر از يک خالف

 و کيفيت اين  مر  در اارت حج افراد و  مر  مفرد  ذکر شه. 1بياورد

                                                           

 گذشت. 143ذيل مسئله  در آيات عظام نظر. 1
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 وداعطواف الستحباب 

خااهه از مکاه بيارون رود، مساتحب اسات      که براي کسي که مي بهان اع ع]0000[

، در ااارت امکاان،   وااف وداع نمايه و در هر شاوي حجرا سااد و رکان يمااني را   

 باه جاا   استالم نمايه و چان به مستجار رسه مستحباتي که قباًل براي آن مکان ذکر شاه 

را استالم نمااد  و شاکم خااد را باه      جرا سادحآورد و آنچه خااهه د ا نمايه، بعهًا 

خانه کعبه بچسبانه يک دست را بر َحَجر و دست ديگار را باه وارف درب گذاشاته و     

 ي نمايه و الاات بر پيغمبر و آل او بفرسته و اين د ا را بخاانه:حمه و ثناي اله

م  َصل  َ حأَ » الْن  لل ها ت الک م  رَيَ
ي الک َوخ  ين الک َوَحب يب الک َوَنج  ک َوَنب ي ک َوَام 

ول  و َوَرسا
د َ ْبد  َم   ا

و َوااوذ ي يف َجنْب الک َوَ َبالَدو َخْلق ک، أَ  ساالت ک َوجاَهَد يف َسب يل ک َوَصالَدَع ب الَأْمر  َغ ر  م  کام َبل  لل ها

، أَ  ىَحتّ  نيا
ْفل حأتا ا اْلَيق  ْبنج ما

م  أْقل  الَن لل ها و م  الْن َوْفالد  عا ب ه  أَحالٌد م  َتجابًا ب أْفَضل  ما َيْرج  ّْ حًا ما نْج  ًا ما

ْضوان  َواْلعاف َية    َوالر 
ة  ْْحَ  َوالر 

کة   َواْلََبَ
ر   ف  َْ  «.املَْ

و مستحب است وقت بيرون آمهن از باب حناوين، کاه مقابال رکان شاامي اسات،      

بلبه و وقات بيارون رفاتن يکاهرهم     بيرون رود و از خهاونه متعال تافيا مراجعت را ب

 خرما خريه  و آن را بر فقرا تصّهق نمايه.

 



 

 

 

 

 

 

 

 مسائل متفرقهفصل نهم: 
 مسائل متفرقه

عاعع]0000[ نماز جما ت منعقه شه، « مسجهالنبي»يا « مسجهالحرام»در وقتي که در   

از جما ت تخلف نکننه و با ساير مسالمين باه   مؤمنين نبايه از آنجا خار  شانه و بايه 

1جما ت نماز بخااننه.
 

                                                           

و بها قصهد فهرادي و عمهل بهه       اگر کار ضروري ندارند خارج نشوند و خوب است شرکت کننهد  آية اهلل بهجت:. 1

تواننهد در  توانند در جماعت حضور يابند؛ ولي اگر امکا  رعايت شرايط نماز منفهرد نبهود، مهي   وظيفه منفرد مي

 يند.نماجماعت حضور يابند، ولي نماز را اعاده مي

بلي نماز مجزي است در صورتي که قرائت حمد و سهوره را بهراي    آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

شود به نحو حديث نفا بخواند و در نماز جمعه بعهد از فهراز از آ ، بها آنهها،      خود آهسته قرائت کند و اگر نمي

 نماز ظهر را اعاده کند.

رج شد  از مسهجد هنگهام نمهاز جماعهت کهه سهبب وههن شهيعه         حجاج محترم بايد از خا آية اهلل زنجاني: 

شود، جداً خودداري کنند و خوب است در نماز جماعت اهل سنت، شهرکت کننهد؛ ولهي در شهرايط کنهوني       مي

 بايست آ  را اعاده کنند. مي

 با آنها جماعت خوانده شود و پا از آ  اعاده کند. آية اهلل سبحاني: 

اشکال است و در غير حال ضرورت شرکت در جماعهات آنها     در حال ضرورت بي هعامنماز با  آية اهلل صافي: 

به شيعه باشد خهوب اسهت و اعهاده آ  الزم نيسهت اگرچهه موافهق بها         اتهاماگر موجب تأليف قلوب آنها و دفع 

احتياط است و خروج از مسجد در هنگام اقامه جماعات و يا ايستاد  و شرکت نکرد  شايسته نيست، بلهي اگهر   

  ضرورتي ايجاب کند مانع ندارد.
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عاعع]0002[ هااي سايا     ها؛ چه مرمر باشه يا سنگ سجه  نمادن بر تمام اقسام سنگ  

هاايي کاه در    و سانگ  1جايز است معهني يا سنگ گچ و آهک، قبل از آنکه پخته شاد

مساجه  » واار در  نهارد و هماين از اين قبيل است سجه  بر آنها اشکال « مسجهالحرام»

 «.9اهلل رسال

عاعع]0002[ در مساافرخانه و هتال نباياه نمااز را باه جما ات       « مهينه»و « مکه»در   

در مساجه شارکت کنناه و نمااز را باه     تااننه در جما ت ساير مسلمين  و مي 2بخااننه

 جما ت بخااننه.

                                                                                                                                        

 :اشکال است و در غير حال ضهرورت شهرکت در جماعهت     حال ضرورت بي در عامه نماز با آية اهلل گلپايگاني

 آنا  خوب است، لکن با تمکن نماز را با شرايط کامل اعاده کند.

 واالقوي جواز   الل اْلالزف و الجالر و  :اندفرموده 4في المکا ، مسئله  المقدمة الةابعة، 5، جالوسيلة. ]در تحرير

 [النور  و اْلص ولو بعد الطبخ

 شود سجده کرد. بلکه به گچ و آهک پخته و آجر و کوزه گلي و مانند آ  هم مي آية اهلل فاضل:، آية اهلل بهجت. 1

 احتياط مستحب آ  است که در حال اختيار به گچ و آهک پخته سجده نکنند. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

 سجده بر آجر و سفال و گچ و آهک و سيما  صحيح است. اي: آية اهلل خامنه 

 احتياط آ  است که به گچ و آهک پخته سجده نکنند. آية اهلل زنجاني:

 بلکه بعد از پخته شد  نيز جايز است. آية اهلل سيستاني: 

 چه قبل از پخته شد  و چه بعد از آ  صحيح است. آية اهلل نوري:، اهلل مکارمآية 

ها در مکه و مدينه مانعي ندارد اگر مستلزم  ها و مسافرخانه برگزار نمود  نماز جماعت در هتل آية اهلل بهجت:. 5

 مفسده نباشد.

 اند. متعرض اين مسئله نشده آية اهلل خويي: 

اي کهه   ها در مکه و مدينه مانعي ندارد، مگر باعث مفسهده  کرد  نماز جماعت در هتلبرگزار  آية اهلل زنجاني: 

 گذشت. 1313دفع آ  الزم است شود، و حکم شرکت در نماز جماعت عامه، در مسئله 

رنگ و ضهعيف شهود    ها سبب شود که حضور شيعه در مساجد کمهرگاه اقامه نماز در هتل آية اهلل سبحاني: 

 ندهند در غير اين صورت اشکالي ندارد. اين کار را انجام

 اگر خال  تقيه نباشد اشکال ندارد ولي شرکت در جماعت مسلمين بهتر است. آية اهلل سيستاني: 

 در صورتي که مفسده داشته باشد. :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي

 نخوانند.اگر خال  تقيه ولو تقيه مداراتي است نماز را به جماعت  آية اهلل فاضل: 

 هاي کارواني و بزرگ اشکال دارد ولي نماز چند نفري اشکال ندارد. نماز جماعت آية اهلل مکارم:
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ه مساجهالحرام و  تخيير بين قصر و اتمام در مکه و مهيناه اختصااص با     عاعع]0002[

مسجهالنبي دارد و در تمام مکه و مهينه جاري نيست بلي اختصاص باه مساجه ااالي    

نهارد و در جاهاي تاسعه داد  شه  مسجه هم جاري است، هرچنه احتياط اقتصاار بار   

  هماان تاانه نماز را تمام بخاانه  مسجه االي است پس در تمام مسجه فعلي مسافر مي

1بخاانه. تاانه شکسته که مي وار
 

عاعع]0002[ در تقصيرهايي که در  مر  تمتع کرد  است، احتياط واجب آن است که   

و اگار   2سر ببارد منا  گاسفنه يا غير آن را در مکه سر ببرد و اگر در حج تقصير کرد در
                                                           

و... نمازش را تمام بخوانهد و احتيهاط در ايهن     تواند در مسجدالحرام و مسجد پيغمبر مسافر مي آية اهلل بهجت:. 1

اول جز و اين مسجد نبوده و بعد بهه ايهن مسهاجد    است که نماز را شکسته بخواند ولي اگر بخواهد در جايي که 

 اضافه شده نماز بخواند، احتياط واجب آ  است که شکسته بخواند.

 تواند قصر و تمام بخواند. در مکه و مدينه قديم مي :، آية اهلل خوييآية اهلل تبريزى 

د دو شهر نماز را تمام بخواند هاي جدي محلهتواند در تمامي دو شهر مکه و مدينه حتي  مي اي: آية اهلل خامنه 

ههاي   محلهه و اختصاص به مسجدالحرام و مسجدالنبي ندارد. گرچه احتياط استحبابي در اختصهاص تخييهر بهه    

 قديمي دو شهر بلکه در اختصاص به دو مسجد است.

، سهفارش اکيهد بهه    يک از اماکن اربعه، ثابت نيست و نسبت به اين اماکن اقوي، تخيير در هيچبنا بر  آية اهلل زنجاني: 

انهد ؛ پها اگهر شهرايط      نيز بر اين نظر بوده :که مشهور اصحاب ائمه معصومين قصد اقامه کرد  شده است )همچنا 

 ه بايد نماز را شکسته بخوانند. 9مسجدالنبي و مسجدالحرام قديمي قسمت در حتي قصد اقامه، محقّق نباشد ه

تواند در تمهامي دو شههر مکهه و     مي مکارم، نوري:آيات عظام سيستاني، صافي، فاضل، گلپايگاني، 

 مدينه نماز را تمام بخواند و اختصاص به مسجدالحرام و مسجدالنبي ندارد.

نمايد و در احرام حج در منا و در صورتي کهه خهودش   در احرام عمره، در مکه ذبح يا نحر مي  آية اهلل بهجت:. 5

 گيرد. يب ميقادر بر انجام آ  در مکا  مشخص شده نباشد، نا

جاي کشتن کفاره شکار در احرام عمره، مکه مکرمه است و جهاي کشهتن کفهاره     آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

توانهد   اي که بر محرم براي غير از شکار واجب شده است، اظههر ايهن اسهت کهه مهي      شکار در احرام حج، منا است. کفاره

 جا بخواهد بکشد. و بهتر اين است که کفاره را در حج، خود بکشد. کشتن  را تا بازگشت از حج تأخير انداخته و هر

محل ذبح کفاره صيد در عمره مکه است و در حج منها اسهت و احتيهاط آ  اسهت کهه در       اي: آية اهلل خامنه 

ديگر کفارات نيز به همين نحو عمل کنند، اما اگر در مکه مکرمه يا در منا ذبح نکند و پا از بازگشهت از حهج،   

  کند. در وطن خود يا در مکا  ديگر ذبح نمايد، کفايت مي
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 ترک کرد آن را و برگشت به محل خاد، در محل خاد بکشه و اهقه بههه.

                                                                                                                                        

 :تهوا  انجهام داد، مگهر کفهاره صهيد       کفارات عمره و حج را پا از مراجعت به وطن هم مهي  آية اهلل زنجاني 

 و جماع، که محل ذبح کفهاره صهيد و جمهاع در حهج، منها و در عمهره مفهرده، مکهه و در عمهره تمتهع مکهه و            

  منا است.

حرام و کعبهه  کهه بهه مسهجدال    هرچهه محل ذبح و يا نحر کفاره صيد در عمره تمتهع مکهه    آية اهلل سبحاني:

تواند در منا ذبح کند و محل ذبح و يا نحر کفهاره حهج منها    تر باشد و اگر نتواست يا به تأخير انداخت مي نزديک

تواند آ  را تا زما  حج به تأخير بيندازد و است. همچنين محل ذبح و يا نحر کفاره عمره مفرده مکه است و مي

متع و حج و عمره مفرده  اگرچه تأخير کفاره از محل خهود خهال    در منا قرباني کند و در هر سه مورد )عمره ت

ند در محل قربهاني کنهد ولهي در عمهره     اتو ياحتياط است لکن اگر از منا هم تأخير انداخت و به وطن برگشت م

 تمتع و عمره مفرده حکم اولي مکه است و در حج حکم اولي منا است.

باشهد و   مهي  مکرمهه ده به علت شکار در عمره مفرده، مکهه  و جاي کشتن کفاره واجب ش آية اهلل سيستاني: 

احتيهاط،  بنا بر  باشد، و همچنين است شکار در احرام حج يا عمره تمتع، منا مي علتجاي کفاره واجب شده به 

کفاره واجب شده به علت ساير محرمات احرام غير شکار. و اگر آ  را از روي عذر و يا بدو  عذر در منها نکشهت   

 خواست بکشد. هر جااظهر جايز است آ  را در بنا بر  رگشت،تا آنکه ب

محل ذبح يا نحر کفاره صيد، اگر در احرام عمره باشد، مکه و اگر در احرام حج باشد، مناسهت   آية اهلل صافي: 

احتياط، محل ذبح کفاره غير صيد نيز در احرام حج، منا و در احرام عمره مکه است، ولي اگر مهتمکن از  بنا بر  و

آ  در مکه يا منا نشد و يا فقيري که آ  را به او صدقه بدهد، نبود و يا به هر جهت ديگر ترک شهد، در وطهن    

 ذبح کند و به فقير بدهد.

محرمات احرام حج  کفارهمحرمات احرام عمره در مکه ذبح شود و  کفارهاحتياط اين است که  آية اهلل فاضل: 

شود، ذبح در وطن جهايز بلکهه متهابق     که گوشت آ  در آ  دو مکا  مصر  فقراي مؤمن نمي در منا، ولي فعالً

 احتياط است، تا به مصر  فقراي مؤمن برسد.

 در مکه و کفهارات احهرام حهج را بايهد در      در صورت تمکن بايد کفارات در احرام عمره را آية اهلل گلپايگاني:

موشي در اين مکا  ذبح نکرد، در صورت امکا  نايب بگيرد، که از طهر   منا ذبح کند و اگر عمداً و يا از روي فرا

 و در صورت عدم تمکن مهالي يها پيهدا نشهد  فقيهر مهؤمن در بلهد خهود يها جهاي           او در منا يا مکه ذبح نمايد، 

 ديگر ذبح کند.

  احتياط مستحب آ  است.... آية اهلل مکارم: 

تواند در شهر خود يها جهاي ديگهر     پيدا نکرد  فقير مؤمن ميدر صورت نداشتن قدرت مالي يا  آية اهلل نوري:

 ذبح کند.
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عاعع]0002[ کسي که در ميقات يا محاذي آن ياا جااي ديگاري کاه تکلياف اقتضاا         

تاانه احرام خاد را به هم بزنه و مرحل شاد براي رفتن باه مهيناه    کرد محرم شه نمي مي

و اگر لباآ احارام را هام بکناه و قصاه بيارون آماهن از       يا براي مقصه ديگري،  منار 

احرام بر او حرام شه  حالل  واسبه بهخارد و آنچه  احرام را بکنه، احرامش به هم نمي

 آورد بايه کفار  بههه. به جا شاد و اگر کاري که ماجب کفار  است نمي

عاعع]0002[  ذري؛ مثل مرض، نتاانه لباآ دوختاه خااد را بکناه و     به واسبهاگر   

 لبياک نيت  مار  و ياا حاج کناه و      1لباآ احرام بپاشه، بايه در ميقات يا محاذات آن

است، و هر وقت  ذرش برورف شه جامه دوخته را بکنه، و اگر لبااآ  بگايه و کافي 

احرام نپاشيه  بپاشه، و  زم نيست به ميقات برگردد، ولي براي پاشيهن لبااآ دوختاه   

2بايه يک گاسفنه قرباني کنه.
 

عاعع]0001[ يا نسيان از حکم يا ماضاع يا غفلات،  مسئله  کسي که از روي نهانستن  

احرام را ارتکاب نماد کفار  نهارد مگر ايه که در هر اارت کفار  بعضي از محرمات 

3دارد، پس در غير ايه ارتکاب از روي  مه و  لم ماجب کفار  است.
 

                                                           

   مراجعه شود. 544. به ذيل مسئله 1

 گذشت. 324در ذيل مسئله  آيات عظام. نظر 5

نسبت به موارد فوق، در مورد اول بعد از اينکه مقهداري از سهعي را در عمهره تمتهع فرامهوش       آية اهلل بهجت:. 3

 هاي خود را بگيرد به خيال اينکه احرام  تمام شده.  يا ناخن :ندنموده اين اضافه را دار

هر عملي غير از صيد، که از محرم از روي جهل و نسيا  سهر بزنهد کفهاره     آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

 :ندارد، مگر موارد ذيل

اري از سهعي را در عمهره   آنکه طوا  فريضه حج يا عمره را فراموش نموده و با عيال خود نزديکي نمايد يها مقهد   

و يا آنکه بعد از سعي و قبل از تقصهير  از سعي فارز شده، از احرام در آمد به اعتقاد اينکه  وتمتع فراموش نموده 

 به جهت ندانستن حکم با ز  خود نزديکي کند.

 خود بر سر يا ري  خود بکشد و يک يا بيشتر مو از آ  بيفتد. کسي که دست خود را بي 

   مالي کند از روي ناداني. خود را روغنآنکه بد   

که ايشا  مورد نزديکي بين سعي و تقصهير را ذکهر    فرق اين با اند با حاشيه مذکور موافق آية اهلل سيستاني:

  اند. مالي به روغن خوشبو را موجب دانسته اند و در مورد آخر، روغن نفرموده
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عاعع]0000[ سال واقع شانه، پاس اگار در ياک      مر  تمتع و حج تمتع بايه در يک  

 باشه. آورد و در سال ديگر حج تمتع احيح نمي به جا سال  مر  تمتع

عاعع]0000[ خااهاه احارام    ماي  کاه  درحاليحج تمتع است، بايه اش  کسي که وظيفه  

ز آن حج تمتع، اگرچه به نيت  مر  ببنهد نيت آن داشته باشه که  مر  تمتع کنه و بعه ا

ارتکازي اجمالي، پس اگر نيت  مر  مفرد  بکنه و بعه بخااهه آن را  مر  تمتاع قارار   

1کنه. دهه حج او اشکال پيها مي
 

عاعع]0000[  به جاا  اگر بعه از مشغال شهن به حج تمتع، شک کنه که  مر  تمتع را  

2آورد  يا نه، ا تنا نکنه و  ملش احيح است. به جا يا شک کنه که احيح آورد  يا نه
 

عاعع]0002[ در هر يک از ا مال  مر  و حج، اگر شک کنه بعه از آنکه وارد  ملاي    
                                                                                                                                        

 :جهل به حکم بايد يک فقير را اطعام کند. صورت مالي که در و همچنين روغن آية اهلل زنجاني 

 .1133و  1134، 343 :به مسائل و حواشي مربوطه مراجعه شود آية اهلل سبحاني: 

 مناسک مذکور است. در و بعض موارد ديگر که آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

هاي حج، به عمره تمتع، محل تأمّل و احتياط است، و اگر در  جواز عدول از عمره مفرده در ماه آية اهلل بهجت:. 1

تواند با قصد، عدول بهه   اشهر حج به عمره مفرده محرم شد و داخل مکه شد و وقت ضيق باشد از حج تمتع، مي

 م.و، با احتياط در اراقه دعمره تمتع نمايد در صورتي که به سببي واجب نشده باشد بقا بر عمره مفرده بر ا

 ه تمتع حساب کند.عمر جاي تواند آ  را به مي دهد انجام مفرده عمره هاي حج اگر در ماه آية اهلل تبريزى: 

هاي حج، عمره مفرده انجام دهد و تها وقهت حهج اتفاقهاً در مکهه       اگر در ماه آية اهلل فاضل:، آية اهلل خويي 

آورد، و در اين حکم بهين حهج واجهب و مسهتحب      به جا تواند آ  را عمره تمتع قرار داده و حج تمتع بماند، مي

 فرقي نيست.

 مراجعه شود. 135مسئله  ذيلبه  آية اهلل زنجاني: 

تواند  آورد مي به جا خواهد حج مستحبي هاي حج آورده و مي ده را در ماهچنانچه عمره مفر آية اهلل سبحاني: 

 عدول به عمره تمتع کند.

حجه در مکه بماند و قصهد   هاي حج عمره مفرده انجام دهد و تا روز هشتم ذي اگر در ماه آية اهلل سيستاني: 

 ين حج واجب و مستحب نيست.آيد و بايد حج تمتع انجام دهد و فرقي ب اش تمتع به حساب مي حج کند عمره

هاي حج واقع شده باشد  به عمره تمتع جايز است ولي ايهن در   ولي از عمره مفرده )اگر در ماه آية اهلل مکارم: 

 مورد حج مستحبي است.

 .متابق ذيل مسئله بعدي عمل شود آية اهلل زنجاني:. 5
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چه شک کنه که آورد  يا نه، ياا شاک کناه     1؛نکنه شه  باشه که مترتب بر اوست، ا تنا

 فاسه. که احيح آورد  يا

عاعع]0002[ هاي  هاي حج واقع شاد و ما  ، هر دو در ما تمتعبايه  مر  تمتع و حج   

  مر  تمتاع  قعه  ذياست. پس اگر کسي در شاال يا  حجه ذيو  قعه  ذيحج؛ شاال و 

آورد ااحيح اسات، و اگار قبال از شااال       به جا آورد و در ماقع حج، حج تمتع به جا

ال  مار  قبال از شااال    آورد احيح نيست، اگرچه بعض ا م به جا بخااهه  مر  تمتع

 هاي حج. واقع شاد و بقيه در شاال يا ساير ما 

عاعع]0002[ کسي که به احرام  مر  تمتع وارد مکه، شه در اارتي که حج او فات   

آورد و از  باه جاا   حرامي که بسته،  مار  مفارد   شه  قصه  مر  مفرد  کنه و به همان ا

سال ديگار شارايط اساتبا ت را دارا     احرام خار  شاد، و اگر حج بر او مستقر باد  يا

2باشه بايه به حج برود.
 

عاعع]0002[ در  ياک  هيچشرايبي که براي ههي است که در حج تمتع بايه ذبح کنه   

تاانه گاسفنه خصاي   عتبر نيست پس ميحيااني که براي کفار  تقصير بايه قرباني کنه م

3و معياب را براي کفار  قرباني کنه.
 

عاعع]0002[ هايي که براي کفار  يا چيز ديگار بار انساان     غير از ههي تمتع، از ههي  

و اماا از قربااني    تاانه شخ  کفار  دهنه  از گاشت آنهاا بخاارد   شاد، نمي واجب مي

 4استحبابي جايز است بخارد.
                                                           

ي متوجه انجام عمل قبلي بهوده اسهت اعتنها نکنهد و     چنانچه احتمال دهد هنگام شروع در عمل بعد آية اهلل زنجاني:. 1

 اگر در صحت عمل قبلي شک کند چنانچه احتمال بدهد هنگام عمل به رعايت شرايط آ  توجه داشته، اعتنا نکند.

استحبابي باشهد، و در  مگر آنکه عمره تمتع او آورد  به جا کلي بايد در سال آينده حج به طور آية اهلل زنجاني:. 5

 کرده باشد. تحللرام شرط هنگام اح

 هرچند احتياط اين است که آ  شرايط در کفاره نيز مراعات شود. آية اهلل بهجت:. 3

 کند.ولي اگر حيواني را ذبح کند که گوشت آ  قابل استفاده نباشد کفايت نمي آية اهلل سبحاني: 

عيبي ندارد که مقداري از آ  را خودش بخورد و قيمت آ  را براي فقرا بهه   آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 4

  عهده بگيرد.
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1مصرف کفارات: فقرا و مساکين هستنه.  عاع]0002[
 

اگر در حرم چيزي پياها کارد، برداشاتن آن کراهات شاهيه دارد، بلکاه         عاعع]0001[

2احتياط در برنهاشتن است.
 

عاعع]0000[ قصاه   تااناه  حرم را برداشت و از يک درهم کمتر باشه ماي « لقبه»اگر   

چنانچه تملک نکارد   و 3تملک آن را بکنه و آن را مصرف کنه و ضامن ااحبش نيست
                                                                                                                                        

 کسي که کفاره بر او واجب شده، نبايد از گوشت آ  بخورد، امها خهورد  گوشهت قربهاني      اي: آية اهلل خامنه

 واجب يا مستحب و يا نذري اشکال ندارد.

اين است که خهود کفهاره دهنهده از آ  نخهورد و اگهر خهورد        و احتياط آية اهلل فاضل:، آية اهلل سيستاني

و  :فرماينهد  اضافه مهي  آية اهلل فاضلاحتياط اين است که قيمت مقداري را که خورده به فقرا صدقه بدهد. )و 

  نزديکا  او نيز اگر فقير نيستند از آ  نخورند .

 د.و اگر تناول کرد معادل آ  را به فقرا صدقه ده آية اهلل سبحاني:

 بايد مؤمن باشند. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 1

  مصر  کفارات فقير مؤمن غير سيد است. آية اهلل زنجاني: 

هها و نهازل    ولي نبايد بهه ناصهبي   باشد سپا به ديگرا  اولويت با فقرا و مساکين مومن مي آية اهلل سبحاني: 

 آنا  داده شود. منزله

بايد مسلما  بلکه به احتياط واجب مؤمن باشند مگر اينکه مؤمن مستحق پيدا نشود کهه   آية اهلل سيستاني: 

 توا  به ضعفاي غير ناصبي داد. مي

خهود را   کفارهتواند  ، فقير مؤمن غير سيد است. بلي اگر دهنده آ  سيد باشد ميکفارهمصر   آية اهلل فاضل: 

 به سيد فقير بدهد.

ره، فقير غير سيد است و اگر دهنده کفاره سيد باشد، جهايز اسهت کهه کفهاره     مصر  کفا آية اهلل گلپايگاني: 

 احتياط واجب بايد فقير مؤمن باشد.بنا بر  خود را به سيد فقير بدهد و

 احتياط آ  است که کفاره غير سادات به سادات داده نشود. آية اهلل مکارم: 

 اند.فرع نشده متعرض اين تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني: آيات عظام. 5

 بلکه نبايد بردارد، مگر منظورش اعال  کرد  و پيدا کرد  صاحب  باشد. آية اهلل زنجاني:

 .احتياط آ  است که آ  را بر ندارد آية اهلل سبحاني:

 اين احتياط ترک نشود. آية اهلل مکارم:، آية اهلل فاضل

در لقته حرم )چه قيمت آ  به يک درهم برسد يا نه  بايد تا يک سال آ  را اعهال  کنهد؛ پها اگهر      آية اهلل زنجاني:. 3

  مالک آ  را نيافت، بايد آ  را صدقه دهد يا براي صاحب آ  تا وقتي که احتمال دارد صاحب آ  پيدا شود
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و تفريط نکرد ضامن نيست، ولي اگر بهون تملک نگا  داشت و در نگاههاري کاتااهي  

و تفريط کرد ضامن است، و اگر قصه تملک کرد و ااحبش قبل از تلف شهن پيها شه 

1بايه آن را به ااحبش رد کنه به احتياط واجب.
 

عاعع]0000[  ا بيشاتر ارزش داشات   اگر لقبه را که در حرم برداشات ياک درهام يا      

 اگار نيافات او را بعاه از     از ااحبش جساتجا کناه، پاس    بايه يک سال تعريف کنه و

 : يکاي آنکاه آن را باراي اااحبش حفاظ کناه، در       2يک سال، مخير است باين دو امار  

اين اارت اگر در نگاههاري کاتاهي نکرد ضامن نيست در ااارت تلاف. دوم آنکاه    

 براي ااحبش اهقه بههه، لکان اگار اااحبش پياها شاه و راضاي باه ااهقه نشاه          

و جايز نيست آن را تملک کناه و اگار تملاک کناه مالاک       3بايه  اضش را به او بههه

 شاد. شاد و ضامن هم مي نمي

عاعع]0000[ دهه که مرحاّل   انجاماي  محرم شهن نتاانسته باشه وظيفهکسي که بعه از   
                                                                                                                                        

          يهک سهال اعهال ، صهدقه     نگاه دارد و اگر از بين بهرود چنانچهه کوتهاهي نکهرده ضهامن نيسهت و اگهر بعهد از 

 تواند بهه صهدقه راضهي شهود يها عهوض مهال  را بگيهرد و ثهواب صهدقه بهراي             بدهد و صاحب  پيدا شود، مي

 .باشد دهنده صدقه

به فقير مؤمن صدقه بدهد و در صورتي که صاحب  پيدا شود از طر  صاحب  بايد آ  را  آية اهلل سبحاني: 

   او بدهد. به صدقه داد  راضي نشود عوض آ  را بهو 

احتياط واجب بايد از طر  صاحب  صدقه بدهد و ههر وقهت صهاحب  پيهدا شهد      بنا بر  آية اهلل سيستاني: 

 چنانچه به صدقه داد  راضي نشود عوض آ  را به او بدهد.  

 بايد آ  را به صاحب  باز گرداند. آية اهلل مکارم:. 1

 ست که آ  را صدقه دهد.احتياط واجب آ  ا :سيستاني تبريزي، خويي، آيات عظام. 5

 مسئله قبل مراجعه شود. ذيلبه  آية اهلل زنجاني:

سال پيدا نشد از طر  صاحب  صدقه دهد به نحوي که در مسئله قبهل   و اگر پا از يک آية اهلل سبحاني:

 گفته شد و بهتر است که آ  را به حاکم شرع تحويل دهد.

 دهد صدقه بدهد. پيدا شد  صاحب  نمي هرگاه احتمال قابل توجه در مورد آية اهلل مکارم:

 تواند آ  را تحويل حاکم شرع بدهد.  و همچنين مي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي. 3

 احتياط واجب.بنا بر  آية اهلل مکارم: 
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مناسک ذکر شه   مال   آخرکه در  آنهابايه به وظيفه  استشاد، اگر مصهود يا محصار 

تااناه    مار  مفارد  ماي    انجام نمايه و اگر مصهود يا محصار نيست، در بعض ماارد با

 مرحّل شاد.

عاعع]0002[ و مهر  نهارد اي مسجه مانعه سجه  کردن روي فرش 9مسجهالنبيدر   

و  زم نيست  1بخااننه گذاشتن جايز نيست و  زم نيست در جايي که سنگ است نماز

حصير يا نحا آن با خاد ببرنه، ولي اگر مرا ات کننه که ماجب وهان نشااد و حصاير    

براي جانماز با خاد داشته باشنه و روي آن نماز بخااننه، به واري کاه متعاارف سااير    

نماا   ز  ملي که ماجب هتک و انگشتشاد ا است اشکال نهارد، ليکن تأکيه ميمسلمين 

 شهن باشه اجتناب نماينه.

                                                           

 ، اکتفا به غير آ  خال  احتياط است.  «يصح السجود عليه ما»در صورت امکا  سجده بر  آية اهلل بهجت:. 1

  . در صورت تمکن الزم است... اهلل تبريزى: آية 

تواند بر فهرش و ماننهد آ  سهجده نمايهد و الزم نيسهت       جايي که انسا  بايد تقيه کند مي اي: آية اهلل خامنه

براي نماز به جاي ديگر برود، ولي اگر در هما  محل بتواند طوري که به زحمت نيفتهد بهر حصهير يها سهنگ و      

 احتياط واجب بايد بر اين اشياء سجده نمايد.  بنا بر  امثال آ  سجده کند،

 اگر در آ  مکا ، تمکن از سجود بر آنچه سجود بر آ  جايز است ندارد، سجده صحيح است. آية اهلل خويي:

هاي مسجد، مجزي نيست و اگهر ضهرورتي اقتضها کهرد بهر روي       سجده کرد  بر روي فرش آية اهلل زنجاني: 

 خواند؛ ولي نبايد به آ  اکتفا کند. هاي مسجد نماز مي فرش

 نما نشد  جايي را انتخاب کند که بتواند بر سنگ سجده کند. در صورت امکا  و انگشت آية اهلل سبحاني: 

اگر تقيه اقتضا کنهد و  تواند رجائاً در روضه مقدسه بخواند و در هر صورت مينماز مستحبي را  آية اهلل سيستاني: 

 يصحّ السجود عليه نباشد، سجده صحيح است و الزم نيست از آنجا منتقل شود به جاي ديگر. در هما  جا ما

د و اگر به خواند و ضرورتي نباشد نبايد به فرش سجده کن اگر فرادي مي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

خواند سجده بر فرش در مواردي که به خاطر تقيه ضرورت داشته باشهد، مهانع نهدارد و حکهم لهزوم       جماعت مي

 گذشت. 1313اعاده و عدم آ  در مسئله 

کهه بتوانهد    محلّهي  در بايهد  نشهود  شهد   نمها  اگر مخالف تقيه نباشد و موجب هتک و انگشت آية اهلل فاضل:

 هاي مسجد قرار گيرد سجده نمايد. سجده بر سنگ محلپيشاني او در 

 دارد. مقدمولي اگر به سهولت به جايي که براي سجده مناسب است، دسترسي دارد، آ  را  آية اهلل مکارم: 
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عاعع]0002[ تااان روي   بعاه از اتماام نمااز جما ات، آياا ماي       9مساجهالنبي در  س

فارش اسات و بار     که سنگهاي مسجه سجه  نماد و يا اينکه بايه برود در جايي  فرش

 سنگ نماز بخاانه؟

1جاي ديگر که سنگ مفروش است برود.  زم نيست بهعج ـ
 

کسي که نماز را در مسجهالحرام به نحاا اساتهار  خااناه  اسات؛ باه       سعاعع]0002[

واري که رو در روي امام جما ت و يا ورفين او ايساتاد  بااد  اسات، آياا ايان نمااز       

 ؟احتيا  به ا اد  دارد

2با وضع فعلي نياز به ا اد  نهارد.عج ـ
 

                                                           

 .مراجعه شود 1334ذيل مسئله . به 1

محفوز باشهد تها تمهام     اگربا انحفاز نسبت در صف مأمومين با امام با انحفاز نسبت امام به کعبه  آية اهلل بهجت:. 5

و عدم حائل بين هر مأموم و آنکه به او متّصل است، دور نيسهت تصهحيح نمهاز     7دور حتي اطرا  حجر اسماعيل

 جماعت به طور استداره در اطرا  کعبه يا مسجد و در امام غير مرضي مراعات وظيفه منفرد الزم است.

 ه بخواند. ولو به نحو حديث نفا بايد قرائت را خود هدر هر صورت  آية اهلل سيستاني:، آية اهلل تبريزى 

بنها بهر    نماز کسي که پشت سر امام يا در يکهي از دو طهر  او بايسهتد، صهحيح اسهت، و      اي: آية اهلل خامنه 

احتياط مستحب، کسي که در يکي از دو طر  امام ايستاده بايد فاصله ميا  امام جماعت و کعبه را رعايت کند 

 .تر نباشد، اما نماز کسي که در طر  ديگر کعبه مقابل امام بايستد، صحيح نيست کعبه نزديکو از امام به 

شود  جايز نيست، ولي به هر حال چو  اقتدا صوري است بايد قرائت را ولو آهسته و يا اگر نمي آية اهلل خويي: 

 به نحو حديث نفا بخواند و اين نماز مجزي است.

سجدالحرام به نحو استداره مانعي ندارد؛ ولي در حال حاضر که نماز جماعهت آنهها شهرايط    نماز در م آية اهلل زنجاني: 

 الزم را ندارد بايد نماز را اعاده کرد، هرچند بسيار مناسب است که شيعيا  در نماز جماعت عامه، حاضر گردند.

فاصهله او بها کعبهه بهي  از      تر باشد يعنهي بايد در صورت اقتدا در تمام دورها از امام عقب آية اهلل سبحاني: 

روي امام قرار دارند صحيح نيست و در هر حهال بايهد نمهاز را     روبه که کساني فاصله امام جماعت باشد ولي نماز 

 اعاده کنند.

احتياط بايد به حسب دايهره  بنا بر  نماز به نحو استداره مانعي ندارد ولي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

)بهه ذيهل   تر از امام به کعبه هم نباشد.  احتياط با مراعات قيد قبلي نزديکبنا بر  اشد و همچنينمقدم بر امام نب

  مراجعه شود  1313مسئله 
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عاعع]0002[ در اارتي که شخ  نمازگزار وارد يکي از مساجه مهينه مناار  و ياا    س

مکه معامه شه و مشاهه  کرد که جما ت خاتمه يافته است، ولي نماازگزاران در مساجه   

ياياه  جااي آورد ياا باياه ب    تاانه نماز را ُفرادي بر وبا شارايط ماجااد باه    هستنه، آيا مي

 مسافرخانه و يا هتل و نمازش را با چيزي که سجه  بر آن احيح است انجام دهه؟

1آورد. به جا و بر وبا نماز آنان همان جاتاانه در  ميعج ـ
 

عاعع]0002[ حصيرهايي که در حجاز مارد استفاد  حجا  ايراناي و غيار ايراناي واقاع      س

 اينکه حصير مزبار با نخ مخلاط است؟شاد، سجه  بر آن جايز است يا خير، با مالحاه  مي

2شاد مانع نهارد. اگر  رفًا روي حصير سجه  ميعج ـ
 

عاعع]0002[ اگر انجام نماز به کيفيتي باشه که معلام نيست ماافا نار اهال سانت    س

باشه، ماننه سجه  بر پشت نمازگزاراِن اِف جلا و  هم ر ايت اتصال و... آيا نمااز در  

 اد  شاد؟گانه ماارد بايه ا  اين

 ا اد  دارد.عج ـ

تاانناه از مقاهار تاساعه يافتاه مساجهالحرام و       و جنب مي حائضآيا  سعاعع]0021[

 ؟ بار کننه يا خير 9مسجهالنبي

3تااننه. نميعج ـ
 

عاعع]0020[ براي شرکت در نماز مغرب در مکه و مهيناه وارد مسااجه    که کساني  س
                                                                                                                                        

 :اگر به جهت تقيه خوانده باشد اعاده ندارد و در غير مورد تقيه استداره جايز نيست. آية اهلل فاضل 

 تر از امام به کعبه نباشد. مقدم بر امام و نزديکايد به حسب دايره، ب آية اهلل نوري: ،آية اهلل مکارم 

  .مراجعه شود 1334ذيل مسئله . به 1

 بخواند، ولي نبايد به آ  اکتفا کند. رجائاًتواند  مي آية اهلل زنجاني:

 اگر مجموع آنچه سجده بر آ  صحيح است به اندازه کفا  برسد اشکال ندارد. آية اهلل بهجت:. 5

 سجده بر اين حصيرها مانعي ندارد. آيات عظام زنجاني، سيستاني، مکارم: 

 احکام متلق مساجد را دارند ولي احکام خاصه را ندارند. آية اهلل بهجت:. 3

 احتياط بايد عبور ترک شود.بنا بر  آية اهلل تبريزى: 

 ولي مسعي حکم مسجد را ندارد. آية اهلل سبحاني: 
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آيا جايز است بالفااله بعه از نمااز  خااننه،  شانه و نمازهاي خاد را با جما ت مي مي

 جما ت نماز  شا را بخااننه يا نه؟

1مانع نهارد و اگر وقت نشه  بايه ابر کننه.عج ـ
 

 هااي فارش شاه  در مساجهالحرام      کرد کاه بار سانگ    کسي خيال مي سعاعع]0020[

کارد  اسات، آياا     ا سجه  احيح نيست و بر پشت دسات ساجه  ماي    زاد  اهلل شرفًا ا

 که به اين نحا خاانه  چه حکمي دارد؟نمازهايي 

2احيح نيست، مگر جاهل قاار باشه.عج ـ
 

عاعع]0020[ نماز ابح را به جما ات باا سااير     که کساني در ليالي مقمر  در مکه،  س

ا بايه بعه از روشن شهن هم دوبار  بخااننه، يا همان نماز که باه  خااننه، آي مسلمين مي

 کافي است؟انه  جما ت خاانه 

3در فرض مرقام، جما ت احيح است و ا اد  نهارد.عج ـ
 

                                                           

 ت.رد، چه آنکه استتار قرص کافي اسي ندارد با رعايت وظيفه منفاشکال آية اهلل بهجت:. 1

 کند.احتياط واجب استتار قرص کفايت نميبنا بر  آية اهلل خويي:

 بايد قبل از نماز عشاء نماز مغرب را اعاده کنند.و  آية اهلل زنجاني: 

ولي در تقيه مداراتي به ذيهل مسهئله    ،در تقيه خوفي وقت مانند بقيه شرايط و اجزاء است آية اهلل سبحاني: 

 مراجعه شود. 1313

 اگر قبل از دخول وقت، نماز با آنها بخواند مجزي نيست. آية اهلل سيستاني: 

 وقت وارد شده است. آية اهلل مکارم: 

 نمازهاي  را قضا کند و نماز طوا  را خود يا نايب  اعاده نمايد. آية اهلل سبحاني:، آية اهلل بهجت .5

نمازهايي که به اين صورت خوانده، باطل است و بايد اعاده کند و اگر نماز طهوا  را ههم بهه     اهلل تبريزى: آية

اين صورت خوانده، حکم نسيا  نماز طوا  بر آ  جاري است، چنانچه متمکن اسهت بايهد پشهت مقهام ابهراهيم      

 تواند در جاي خود اعاده کند. اعاده کند، و اگر متمکن نيست مي

 جاهل قاصر مُستثني نشده است. م خويي، زنجاني، صافي، گلپايگاني:آيات عظا

 آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سبحاني، سيستاني، صافي، فاضل، گلپايگاني، مکارم، نوري:. 3

 هاي مهتابي و غير مهتابي نيست. فرقي ميا  شب

 نهد احتيهاط در ايهن زمينهه     ههاي مهتهابي و غيهر مهتهابي نيسهت، هرچ      فرقي ميا  شهب  اي: آية اهلل خامنه 

 خوب است. 
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عاعع]0022[ ( در مکه حجه ذيهشتم کسي که قصه کرد  است تا پايان روز ترويه ) س

اقامت نمايه، به تصار اينکه از آغاز ورودش به مکه تا روز ترويه د  روز است و بر اين 

معلاام شاه د  روز   اساآ، چنه روز نماز را تمام خاانه، بعه خالف آن ثابت گردياه و  

 ؟ آيا تمام است يا قصر؟در نماز چيست نباد  است، وظيفه او

اگر واقع د  روز را قصه کرد  و بعه خالف آن معلام شاه  اسات، مثال اينکاه     جعاعع

شنبه است، بعهًا معلام شاه ماا     يقين داشت که ما  سي روز است و روز ترويه مثاًل سه

را تماام بخااناه، و اگار واقاع آن را     ايه نماز روز است و روز ترويه دوشنبه است، ب 29

روز و  29داناه ماا     مانه، مثال اينکاه ماي    کنه که د  روز مي قصه نهارد و فقط خيال مي

کنه تا آن روز د  روز اسات   ترويه دوشنبه است ولي در حساب اشتبا  کرد  و خيال مي

 1األحااط  اانه  ليواقعًا نيست، بايه بعه از کشف خالف نمازها را جمع بخ که درحالي
                                                                                                                                        

 :هاي مهتابي، الزم است؛ لذا در فرض سؤال بايد بعد از روشن شهد    تأخير نماز صبح در شب آية اهلل زنجاني

 هوا نماز صبح را اعاده کند.

 قصر است و بايد نمازش را احتياطاً قضا کند. آية اهلل بهجت:. 1

شده که قصد ده روز نمايد، نمازش تمام است؛ اما اگهر قصهد کهرده تها روز     اگر اشتباه منشأ  آية اهلل تبريزى:

کرده کهه از امهروز تها آ  روز ده روز اسهت، نمهازش شکسهته اسهت، ولهي         ماند و فکر ميمعيني مثالً جمعه مي

 .در هر دو صورت در مکه قديم مخير است بين قصر و تمامنمازهايي که قبالً خوانده، قضا ندارد و 

آنچه نماز تمام خوانده و وقت آ  گذشته قضا نهدارد و در مکهه قديمهه شهخص     در هر صورت   خويي:آية اهلل 

 مخير بين قصر و تمام است.

تواند نماز را تمام بخواند چو  بين قصر و اتمهام   در مکه و مدينه در کمتر از ده روز هم مي اي: آية اهلل خامنه

 مخير است.

 .نمازش قصر است آية اهلل زنجاني:

 نماز او قصر است و آنچه را به صورت تمام خوانده، بايد به صورت قصر قضا کند. :آية اهلل سبحاني

 به هر حال نماز تمام در همه شهر مکه صحيح است. :، مکارم، نوريسيستانيآيات عظام 

نه منهوره  مسافر مخير است نماز خود را در تمام شهر مکه مکرمه و مدي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي

 به صورت تمام يها شکسهته بخوانهد، بنهابراين احتيهاط آ  اسهت کهه پها از کشهف خهال  نمازههاي خهود را             

  تمام بخواند.
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 و آنچه تمام خاانه  را نيز قصرًا قضا نمايه.

خااهاه   ؛ ماثاًل د  ساال، حاا  ماي    از فقها نباد  يک هيچشخصي مقله  اعسع]0022[

هااي او مثال نمااز و روز  و     تقليه کنه، در اين د  سال مکه هم رفته است، آياا  باادت  

 حجش احيح است يا نه؟

1کسي که بايه از او تقليه کنه باشه احيح است.اگر ا مالش مبابا فتااي عج ـ
 

ـ  ]1346[ وقاف  »هايي که در مسجهالحرام است بر بعضي ناشته شه  کاه   قرآن س 

شه  است، شاايع اسات آنهاا کاه کلماه وقاف و ياا        ولي بر بعضي ديگر ناشته ن« است

  بارت ديگري که مفهم وقف بادن باشه نهارد جايز است بردارنه و چنين کاري احيانااً 

 شه  است، بفرماييه جايز است يا نه؟

ـ   بگيرناه، جاايز نيسات و باياه      رباط  ذيبرداشتن آنها باهون اينکاه از متصاهي    عج 

2برگردانه  شاد.
 

ـ   ]1347[  شااد باا خااد     آيا مقهاري از سنگ افا و مرو ، ياا از مشاعر را ماي    س 

 آورد يا نه؟

                                                                                                                                        

 :انده صحيح است و تا در فرض اول که واقع ده روز را قصد کرده است نمازهايي را که تمام خو آية اهلل فاضل

سفر جديد نکرده است نمازها را حتي در عرفات و منا بايد تمام بخواند، اما در فرض دوم کهه در   يوقتي که انشا

واقع قصد ده روز نداشته و اشتباه کرده است نمازهايي را که در مکه تمام خوانده صحيح است و مادامي کهه در  

 .مکه است مخير بين قصر و اتمام است اما در عرفات و منا بايد شکسته بخواند

 بهه جها   اگر اعمال  متابق واقع باشد و عبادات را به قصد قربهت  آيات عظام، زنجاني، صافي، گلپايگاني:. 1

آورده باشد صحيح است و راه به دست آورد  متابق شد  آ  با واقع اين است که يا علم پيدا کند کهه متهابق   

 د از او است واقع شده است.  اش تقلي با واقع بوده يا آنکه متابق فتواي مجتهدي که فعالً وظيفه

 کند باشد صحيح است. اگر متابق فتواي کسي که اآل  از او تقليد مي آية اهلل مکارم:، آية اهلل سبحاني

اگر متابق فتواي کسي که اآل  بايد از او تقليهد کنهد باشهد صهحيح اسهت، در غيهر ايهن         آية اهلل سيستاني:

قاصر باشد و اخالل به چيزي شده باشد که بها جههل قصهوري    صورت نيز گاهي صحيح است، مانند اينکه جاهل 

 ضرر ندارد.

  خواهد آمد. 1424در ذيل سؤال  آيات عظامنظر . 5



 مناسک حج                                  601

1نيست و از مشعر مانع نهارد. از افا و مرو  جايزعج ـ
 

 ؟ِجَهين چيستنيت تيمم از حهث اکبر در َمس سعاع]0022[

ـ   اگر در مسجه جنب شه ، بايه فارًا خار  شاد و براي خرو  از مساجه تايمم   عج 

2بهل از غسل جنابت کنه و با اين التفات اگر تيمم کنه احيح و با نيت است.
 

                                                           

برداشتن خاک و سنگ از مسجدالحرام و صفا و مروه جايز نيست و اگر آورده بايهد بهر گردانهد     آية اهلل بهجت:. 1

 .ولي از ساير اماکن حرام نيست

داشتن خاک و ريگ و سنگ از آنچه نام برده شده مانعي ندارد بلي اگر در مسهجدالحرام و  بر آية اهلل تبريزى:

 .مسجد خيف و يا ساير مساجد فرض شود، جايز نيست و برگرداند  آ  الزم است

 اند. نسبت به صفا و مروه متعرض اين مسئله نشده آية اهلل خويي:

ايت رضه  بهدو   مروه يا مساجد يا ملک اشخاص اسهت ه  برداشتن سنگي که متعلق به صفا و  آية اهلل زنجاني:

کال ندارد و برگرداند  آ  واجب نيست، مگر آنکه پا از برگردانهد ، در  اش آ  غير از و نيست جايز ه مالک آ 

 اين اماکن مورد استفاده قرار گيرد يا مالک آ  راضي نباشد.

صفا و مروه  مشعر و منا سنگ يا خاکي برداشهته   اگر کسي از منتقه حرم )مکه، مخصوصاً آية اهلل سبحاني:

 و به وطن خود برده است بايد آ  را به حرم برگرداند.  

 ندارد و برگرداند  واجب نيست. اشکال آية اهلل سيستاني:

 .بر احتياط از آورد  خاک و ريگ حرم خودداري شود و اگر آورده، در صورت تمکن به حرم برگرداند بنا آية اهلل صافي:

دو مانعي ندارد. و در هر صورت برگرداند  الزم نيست.  از صفا و مروه جايز نيست. و از غير آ  ية اهلل فاضل:آ

 .عمال پرهيز کنندولي به طور کلي الزم است مؤمنين از اين قبيل ا

 بيرو  برد  خاک و سنگ از حرم ممنوع است علي األحوط. آية اهلل گلپايگاني:

 شرعاً اشکال دارد و احتياط آ  است که آ  را برگرداند.اين کار  آية اهلل مکارم:

 از عرفات و مشعرالحرام اشکال ندارد ولي از صفا و مروه اشکال دارد و بايد برگرداند. آية اهلل نوري:

کهه بايهد بهدو  آ      تهيمم تر باشد از زمها    مگر اينکه زما  خروج کوتاه :آية اهلل سيستاني، آية اهلل بهجت. 5

 خارج شود يا مساوي باشد که مخير است.

 بدل از غسل جنابت، به جهت خروج از مسجد است. تيممنيت در  آية اهلل تبريزى: 

تر از زما  الزم براي تيمم و يا مساوي باشد کهه   مگر اينکه زما  خروج کوتاه :آية اهلل فاضل، آية اهلل خويي

 در اين صورت واجب نيست.

 چسبد صحيح نيست. هاي مسجدالحرام که از آ  چيزي به دست نمي تيمم با سنگ هلل زنجاني:آية ا 

و حائض نيت تيمم بدل از غسل حيض کند و خارج شود مگر اينکه اگر تيمم نکند، زودتهر   آية اهلل سبحاني:

 شود. خارج مي

  تر از زما  تيمم باشد. مگر اينکه زما  خروج کوتاه آية اهلل مکارم:
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عاعع]0022[ کننه و  در تبهير مسجهالحرام به نحاي که  ين نجاست را برورف مي س

شااد، انساان    شاينه و از هر ورف با آب قليل شسته مي ريزنه و مي بعه با ظرف آب مي

هاا از بااب    کنه، آيا جااز سجه  بر آن سانگ  به نجاست تمام مسجه  لم  ادي پيها مي

  سر و حر  است يا جهت ديگر؟

 شاد و با فرض شک نبايه ا تنا شاد.  لم پيها نميعج ـ

اينکه خمس مال خاد را بپردازد به حاج رفتاه اسات و    شخصي بهون  اعسع]0021[

 خااهه بپردازد، آيا حج او احيح است يا خير؟ اآلن مي

ـ  اگر لباآ احرام و قرباني با پال غير مخمس نباد ،  مل او اشاکال ناهارد و در   عج 

1غير اين اارت تفصيالتي دارد که به رساله مراجعه شاد.
 

رم هستم اگر خها بخااهاه ساال آيناه  باه     اينجانب که تحت تکفل په اعسع]0020[

اتفاق مادرم به زيارت خانه خها مشرف خااهم شه،  زم به يادآوري اسات کاه هزيناه    

هايي که پهرم وي هفت يا هشت سال به  ناان هفتگي و يا پالي کاه   اين سفر را از پال

گاناه   يخ هايچ ايم، قابل ذکر است که پهرم تاا ايان تاار    انهاز به ما داد  پرداخته براي پس

ه است، خااهشمنهم مرقام بفرماييه که حاج ماا باا ايان     وجهي به  ناان خمس نپرداخت

 کنه؟ پال چه اارتي پيها مي

ـ   اگر يقين به وجاد خمس در پال مزبار نهاريه حج اشاکال ناهارد و اگار يقاين     عج 

 به وجاد خماس در ماال دارياه  زم اسات احارام و قربااني را از ماال حاالل يقيناي          

2تهيه نماييه.
 

                                                           

 گذشت. 664در ذيل سؤال  آيات عظامظر ن. 1

 مراجعه شود. 664به ذيل سؤال . 5

با توجه به لزوم خما در هبه، علي األحوط و همچنين اينکه در طول هفت يها هشهت سهال     آية اهلل بهجت:

 اين پول جمع شده، بايد خما به آ  تعلّق گرفته باشد.

هاي جمع شده تا سهال تشهر  بهه حهج را      چنانچه پول آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، فاضل: 

  تخميا نماييد به وظيفه عمل شده و حج اشکالي ندارد.
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عاعع]0020[ اگر از ورف قاضي مکه حکم شه که فالن روز  يه است و ايه  فرماد  س

، آيا اگر در هماين فارض بتااان    ما يقين به خالف نهاشته باشيم متابعت آنان جايز است

را بهون محذور انجام داد تاا متابعات   منا  احتياط کرد و وقاف  رفات و مشعر و ا مال

 ا اين کار  زم است يا نه؟قبعي واقع شاد، آي

1بايه تبعيت کننه ولا با  لم به خالف.عج ـ
 

                                                                                                                                        

  حج شما صحيح است. :ايخامنهآية اهلل 

 هاي حج. و ساير هزينه آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني

ود، بايهد امهوال خهود را    خمسي ندارد، چنانچه به حهج يها عمهره مشهر  شه      اگر کسي ماه آية اهلل سبحاني:

هاي حج يا عمره را بپردازد و يا از احکام شرع اجازه بگيهرد، لهيکن اگهر     تخميا کند و الاقل خما تمام هزينه

خما مبالغ مذکور را به ذمه بگيرد و سپا مبالغ ياد شده را خرج کند و توا  پرداخت خما را داشته باشهد،  

 باني او هم صحيح است.کند و طوا  و قر کفايت ميحجة االسالم از 

آنکه علم به خال  فرض شود، که انسا  بداند روزي که به حکم قاضي روز عرفه )نههم  اسهت،    آية اهلل بهجت:. 1

واقعاً روز ترويه و هشتم باشد، که در اين صورت وقو  با آنها کافي نخواهد بود. بلي با عدم علم به خال  و عهدم  

کهه   تقيه بر نحو معهود متعار ، اقوي کفايت موافقت با عامه است چنها  خال  و با صدق  ت شرعيه برحجقيام 

سيره قتعيه غير مردوعه بر آ  داللت دارد و عدم مانعيت علم به خال  از صحت عمل با ناچاري و تقيه، خهالي  

از وجه نيست و عمل به واقع در جميع صور، ظاهراً مجزي است و با عدم شرايط تقيه صحت عمهل مهورد تأمهل    

 .ست با موافقت عامه، ولو علم به خال  عمل ايشا  بر حسب حکم حاکم ايشا  نباشدا

 :است اما با اين اضافه آية اهلل خويينظر ايشا  عيناً نظر  آية اهلل تبريزى: 

و ممکن است در صورت دوم چاره کند به اينکه در روز عيد آنها )روز نهم واقعاً  از طريق منا به مکهه برگهردد و    

مها )ولهو يهک     نحوي که قبل از غروب وقو  در عرفات بنمايهد ولهو آنهاً   ه ز راه عرفات و مشعر به منا برود، ببعد ا

 .لحظه  و در حال حرکت، و به همين نحو وقو  در مشعر را در شب درک کند و بعد براي اعمال به منا برود

به حکم قاضي روز عرفه )نهم  اسهت،  آنکه علم به خال  فرض شود، که انسا  بداند روزي که  آية اهلل خويي: 

واقعاً روز ترويه و هشتم باشد، که در اين صورت وقو  با آنها کافي نخواهد بود. و در اين حال اگر مکلف تمکهن  

بدو  محذور حتي محذور مخالفت تقيه، بايهد   از عمل به وظيفه را داشته باشد ولو به وقو  اضتراري در مزدلفه

ر غير اين صورت حج  بدل به عمره مفرده شده و حجي نخواههد داشهت. و چنانچهه    عمل به وظيفه نمايد، و د

هاي بعد باقي نخواهد ماند، وجوب حج از او ساقط خواهد بهود، مگهر    استتاعت  از همين سال بوده و براي سال

 .نمايد اي پيدا کند که در اين صورت دوباره حج مي اينکه استتاعت تازه

  مجزي است ولو با علم به خال . آية اهلل زنجاني: 
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تاانه گاشات کفاار  تقصاير خااد را باه مصارف        آيا شخ  فقير مي سعاعع]0020[

 ؟هستنه برسانهفقرايي که نانخار او 

 شاد ارف نماد. نفقه آنان بر او واجب است نمي که کساني براي عج ـ

آيه، در مکه معلاام   ام  مر  تمتع بر گردن انسان ميکفاراتي که در احر سعاعع]0022[

که فقير مؤمن نيست، آيا بايه ابر کنه تا در محل، ذبح کنه و به فقير بههه و ايان   است

 نهارد؟ تأخير  مهي مانع

ـ   تأخير  مهي خالف احتياط است و در هر اارت ذبح در محل و دادن به فقرا عج 

1کنه. مي کفايت
 

                                                                                                                                        

 :به خاطر اختال  افق علم قتعي به خهال   اگر علم قتعي به خال  نباشد حج صحيح است و  آية اهلل سبحاني

اگر علم قتعي به خال  حاصل شود مثالً روز نهم حکم مفتي عربستا  روز هشتم واقعي باشهد و نتوانهد   شکل است 

بعدازظهر روز دهم آنها در عرفات حضور داشته باشد و شب يهازدهم پها از طلهوع    احتياط کند )مقداري ولو کم از 

شود و اگر او در هما  سال مستتيع شهده و اسهتتاعت    احرام حج او به عمره مفرده تبديل مي  فجر در مشعر باشد

  شود مگر اينکه مجدداً مستتيع شود. هاي بعد باقي نماند حج از او ساقط مي او براي سال

اگر براي مکلف ممکن شود که اعمال حج را در اوقهات مخصهوص خهود، برطبهق ضهوابط       هلل سيستاني:آية ا

آورد، حج  در هر صورت صهحيح اسهت    به جا آورد و آنها را به همين صورت به جا شرعي، در باب ثبوت هالل

نيهز   عامهه و حکم قاضي  نياورد، اگرچه به علت عذري باشد پا اگر از نظر به جا و اگر آنها را به صورت ياد شده

در وقو  در عرفات و مشعر پيروي نکرد، شکي در بتال  حج او نيست ولي اگر از او پيروي کند صهحت حهج او   

 مورد اشکال است.

حجه ثابت شود و براي شهيعه شهرعاً    ، اول ماه ذيعامههرگاه نزد قاضي  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

حجه در نزد آنها روز هشتم به نظر شيعه باشهد، احتيهاط واجهب آ      ت روز نهم ذيثابت نشده باشد و به اين جه

است که اگر ممکن است وقو  اختياري عرفات را در روزي که نزد شيعه نهم اسهت انجهام دههد و اگهر ممکهن      

ر منا به نشد اضتراري آ  را درک کند، و به مشعر رفته و وقو  در آنجا را نيز درک نمايد و اعمال روز عيد را د

عمل آورد، و اگر درک اضتراري عرفات هم ممکن نشد درک اختياري مشعر کافي است و حج  صحيح اسهت  

از و اگهر  کنهد   اقوي چنانچه گفته خواهد شد، درک اضتراري عرفه و اضتراري مشهعر نيهز کفايهت مهي    بنا بر  و

وي صحت و کفايت همين حهج اسهت   جهت تقيه ناچار به متابعت باشند و از عمل به وظيفه خود خائف باشند اق

االسالم، هرچند عالم به خال  باشند و اگر بدو  خو  متمکن از عمل به وظيفه باشند احوط آ  اسهت   حجةاز 

 وظيفه خود نمايند حتي با عدم علم به خال .ه متابعت کند و بعد واجب است عمل ب رجاکه با آنها 

 گذشت. 1314در ذيل مسئله  آيات عظامنظر . 1
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دانه متعلاا   اگر شخصي در مکه يا مهينه پال سعادي پيها کنه که نمي سعاعع]0022[

 به ايراني است يا غير ايراني، وظيفه او چيست؟

1با يأآ از پيها شهن ااحبش از ورف او به فقير اهقه بههه  لي األحاط.عج ـ
 

زني به همرا  شاهرش در روز ياازدهم جهات رماي باه وارف جمارات        سعاعع]0022[

کناه،   بر اثر شهت گرمي هاا و کثرت جمعيات، شااهر خااد را گام ماي      کنه که حرکت مي

افتاه، ماأمارين او را باه     دهه و باه زماين ماي    حالت اضبراب و شاکه شهن به او دست مي

بعه از چهار روز تفحا  و جساتجاي زيااد در بيمارساتان پياها       کننه، بيمارستان منتقل مي

باشاه و در   به انجام بقيه ا ماال حاج نماي   شاد که قادر به سخن گفتن نباد  و حتي قادر  مي

کننه که باه نيابات از خاانااد  خاادش      فااله اين مهت همراهان او شاهرش را تکليف مي

بااد  کاه شااهر در حاال نااراحتي و       بقيه ا مال او را انجام دهه، آنچاه مسالم اسات ايان    

نجام دادياه ياا ناه    شاد ا مال نيابتي را ا تي باد ، ولي از او که سؤال ميپر حااآاضبراب و 

ه کناه کا   دهه بلي انجام دادم، پس از مراجعت از حج شاهرش قسم جالله ياد مي جااب مي

ه که اجتماع ما با هم حارام  کن نباد ، و ا مال نيابتي را انجام نهادم و اظهار مي به جا من حالم

ياا  کناه   ؟ و در اارت  هم احت آيا با نيابت کفايت ماي است، آيا حج احيح است يا نه

 اينکه  زم است خادش بقيه ا مال حج را انجام دهه و قرباني که به واسبه  اهم بيتاتاه در  

 ؟ادفرستاد  شمنا  باشه، آيا در محل خادش ذبح کنه کافي است و يا بايه به ميمنا 

ـ   اگر ا مال روز  يه را انجام داد  و ا مال مکاه را انجاام ناهاد  در ااارتي کاه     عج 

و اگر معذور است ناياب   2برود بايه خادش آنها را انجام دهه، تاانه خادش به مکه مي

مناا   و  زم نيسات باه   4ني مارد سؤال در محل خادش هم احيح اسات و قربا 3بگيرد

                                                           

 مراجعه شود. 1335الي  1334به ذيل مسئله . 1

در صورتي که فقط مبيت در منا و رمي جمرات در روز يازدهم و دوازدههم   آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 5

 .گيرد مرات در سال آينده نايب ميج رمي براي و است صحيح او حجترک شده، 

 حجه است، ولي طوا  نساء و نماز آ  وقت معيني ندارد.   البته وقت طوا  حج و نماز آ  ماه ذي اي: آية اهلل خامنه. 3

 در فرض مسئله که صورت اضترار است کفاره الزم نيست. آية اهلل مکارم:، آية اهلل زنجاني. 4
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فرستاد  شاد، و رمي ايامي که انجام نشه ، سال بعاه باياه قضاا شااد و اگار خاادش       

 برود، نيابت کافي است. تاانه نمي

شااد و در مغارب روز نهام     به حج مشرف مي 1631شخصي در سال  سعاعع]0022[

باه  مناا   رفتاه و در خاار   منا  شعرالحرام بهبا وانِت کارگري بهون تاقف در م حجه ذي

سر تراشيه  اسات، تکلياف ايان شاخ      منا  دست غير مؤمن قرباني کرد ، و در خار 

 شاد؟تاانه به نيت ديگري يا براي خادش به حج مشرف  چيست، آيا مي

ـ  احتياط واجب بايه قرباني و سرتراشي و ا مال مکه را ا اد  کناه و  مار    بهتعبرععج 

آورد و دو مرتبه اال حج را هم انجام دهه و تا سرتراشي و ا ماال   به جا هماي  مفرد 

1بعه از آن انجام نگرفته و  مر  مفرد  را انجام نهاد ، باقي بر احرام است.
 

                                                           

 حج  صحيح است و حلق کند و موي خود به منا فرستد. آية اهلل بهجت:. 1

فرض مزبور که از مشعر عبور کرد ولهي توقهف نکهرد، چنانچهه از روي ندانسهتن مسهئله،        در آية اهلل تبريزى: 

وقو  به مشعر را ترک کرد، حج  صحيح است و بايد آ  اعمال و اعمال بعد از آ  را اعاده کند و بعد از اعهاده  

 آورد. به جا تواند به نيت ديگري يا براي خودش حج آنها مي

و  مشعر از روي جهل به حکم بوده حج  صحيح است ولي بايد يهک گوسهفند   اگر ترک وق آية اهلل خويي: 

 کفاره بدهد و ذبح و حلق اگر در روز بوده مجزي است.

اگر هنگام عبور از مشعرالحرام، قصد وقو  کرده يا به جهت ندانستن حکم، قصهد وقهو  نکهرده     آية اهلل زنجاني: 

ولي در مشعر ذکر خدا گفته باشد حج او صحيح است و از احرام خارج شده است ولي بايد قرباني کند، و اگهر قصهد   

 آورد تا از احرام بيرو  آيد.وقو  نکرده و ذکر خدا هم نگفته حج  باطل است و بايد اعمال عمره مفرده به جا 

اين شخص چنانچه وقو  اختياري عرفه را درک کرده باشد نه اضتراري عرفه را و هنگهام   آية اهلل سبحاني:

مرور از مشعر به منا ذکر خدا را گفته است حج  صحيح است در غير اين صهورت حهج او باطهل اسهت و حهج      

لکن در مهورد  کند و يا بقاي آ  حج را در سال بعد اعاده مي خود را تبديل به عمره کند و در صورت استقرار حج

خاطر محذوراتي که هست ذبهح در خهارج   ه اال  ب صحت حج و انجام قرباني و حلق به شرحي که در متن است؛

کند و چنانچه خود نيت قرباني و حلق را داشته مباشرت حلّاق و ذابح غير مومن اشهکال نهدارد و   منا کفايت مي

 ه منا بفرستد.ب راموهاي خود 

اگر هنگام مرور از مزدلفه قصد وقو  کرده باشد حج  صحيح است و اگهر قصهد نکهرده     آية اهلل سيستاني: 

 هم حج  صهحيح اسهت و قربهاني او در    باشد از روي جهل به مسئله ولي ذکر خدا در حال مرور گفته باشد باز

  و نيز صحيح استصحيح است و حلق ا خارج از منا از روي غفلت و جهل قصوري
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عاعع]0022[ و مشاعر و بعاه از مراجعات از امااکن مزباار در      منا  آيا در  رفات و س

اارتي که مسافت شر ي محقا نشاد وظيفه حجاجي که قاباًل در مکاه معاماه قصاه     

 از حي  قصر و اتمام چيست؟انه  اقامت کرد 

1در فرض مذکار تمام است.عج ـ
 

عاعع]0022[ چه ببن مکه يا محاالت   انه، بعضي از حجا  در مکه قصه اقامه کرد  س

اشاته باشانه کاه تاا  رفاات      آن مثل شيشه و ريع الذاخر يا مسفله يا حجان، اگر يقين د

چهار فرسخ است، نماز را قصر و اگر شک داشته باشنه در مسافت شر ي نماز را تماام  

، تکلياف آناان از ناار قصار و اتماام      مناا  خااننه، بفرماييه در مراجعت از  رفات و مي

تاجه به اينکه تاقف آنان در مکه يک روز يا سه روز يا نه روز است و بايه  چيست؟ با

 ؟ايران يا مهينه حرکت کننهبه 

                                                                                                                                        

  بهه   ولي اگر در مشعر نه قصد کرده است و نه ذکر خدا گفته است حج  باطل است و بايد اعمال عمره مفهرده

کافي است و بايد تقصير کنهد و بهراي طهوا  نسهاء      عمره سعي و طوا  جاي آورد و طوا  و سعي حج او به جا

 نايب بگيرد.

اگر ترک وقو  مشعر عمدي نبوده و از طرفي وقو  اختياري عرفات را درک کرده است و  آية اهلل گلپايگاني: 

به مسهئله   همچنين تمکن از قرباني در منا نداشته و در وادي محسر قرباني کرده و از طر  ديگر از جهت جهل

 .آمده عمل نمايد نو غفلت در غير منا حلق کرده، اجزاء بعيد نيست. و در غير صورت فوق، بايد به آنچه در مت

چنانچه ترک وقو  مشعر عمدي نبوده و کارهاي فوق جهالً صورت گرفتهه، حهج او صهحيح و     آية اهلل مکارم: 

 اعاده قرباني هم الزم نيست.

کيلومتر يا بيشهتر   44اگر مجموع مسافت از مکه به عرفات و از آنجا به مشعر و منا تا مکه  آية اهلل سيستاني:. 1

ه است و اگر کمتر باشد نماز تمام است و در اين صورت اگر از عرفات قصد بازگشت به وطهن را  باشد نماز شکست

اقامت او است بلکهه از ايهن جههت کهه در راه واقهع       محلداشته باشد و آمدن  به مکه نه از اين جهت باشد که 

 است نمازش در مشعر و منا شکسته است و در مکه مخير است.

در فرض مذکور اگر قصد برگشت به وطن ندارد تا در محل اقامهه اسهت    گلپايگاني: آية اهلل، آية اهلل صافي

 ]در عرفات نماز تمهام اسهت  [بايد نمازش را تمام بخواند و اگر قصد مراجعت به وطن قبل از ده روز داشته باشد 

بايهد نمهاز    ]فاتدر مشعر و منا و در مکه پا از مراجعت از عر[اقامه  محلو در برگشت از محلي که رفته و در 

 را شکسته بخواند البته در مکه مخير بين قصر و اتمام است.
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ـ  در اارت  هم مسافت شر يه يا شک در آنکه در نماز باقي بر تمام هساتنه، اگار   عج 

روناه و بعاه از مکاه     گردنه، از جهت اينکه محل اقامه است مي از  رفات که به مکه برمي

 کننه، در بازگشت به مکه و در خاد مکه هم نمازشان تمام است. مسافرت ميقصه 

 ؟اگر ماقف دو روز اختالف داشته باشه، وظيفه چيست سعاع]0021[

1نيست.مسئله  فرقي بين يک روز اختالف و دو روز در حکمعج ـ
 

عاعع]0020[ اگر مشقت يا حر  داشته باشاه... بفرمايياه    ايه: در مااردي که فرماد  س

 مناار از مشقت و حر  شخصي است يا نا ي؟

ـ  مالحاه شاد و اگر حکم دائر مهار حر  و مشاقت باشاه،   مسئله  بايه خصاصعج 

 شخصي آن مناار است.

حاجي تمام ا مال  مر  و حج را انجاام داد و بعاه فهمياه وضاايش      سعاعع]0020[

ها و نماز، حج او احيح است يا نه؟ و بار فارض    هارک واافباول باد  است، آيا با ت

 فساد چگانه از احرام خار  شاد، وظيفه او چيست؟

2ها و نماز، حج او احيح است. بلي با تهارک واافعج ـ
 

                                                           

 مراجعه شود. 1325سؤال ذيل . به 1

 احتياط عمره مفرده هم انجام دهد.بنا بر  غير از تدارک در صورت امکا ، آية اهلل بهجت:. 5

 طوا  و سعي را به قصد عمره مفردهاحتياط بنا بر  تمتع او باطل است و حجدر فرض مزبور  آية اهلل تبريزى: 

 تمتهع را  حهج شود و سال آينهده   آورده و تقصير يا حلق نموده طوا  نساء را انجام داده از احرام خارج مي به جا

 آورد. به جا

اگر زما  تدارک گذشته مانند اينکه وضوي طوا  عمره باطل بوده حج  باطل است، احهرام   آية اهلل خويي: 

حجهه تمهام    اگر زما  تدارک باقي باشد مانند اينکه طوا  حج باطهل بهوده و هنهوز مهاه ذي    او هم باطل است و 

گيهرد و   کند و اگر متمکن از مباشرت نيست براي آ  اعمهال نايهب مهي    نشده طوا  و اعمال مترتبه را اعاده مي

   حجه بگذرد. نبايد اعاده غير از طوا  نساء از ماه ذي

راجعت به وطن متوجه شده اعاده طوا  و نمهاز آ  کهافي اسهت و در غيهر ايهن      اگر بعد از م آية اهلل زنجاني: 

  عمل نمايد. 414و  643مسئله  ذيلصورت متابق 
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باه قيمات    اگر شخصي مبلغي َارز به فردي بههاه کاه  ااض آن را ا     سعاعع]0020[

 دارد؟دولتي يا آزاد ا پال ايراني بگيرد، چه حکمي 

 در تبهيل پال بايه با هم تراضي نماينه و خالف مقررات هم نباشه.عج ـ

عاعع]0022[ باشانه و  مناا   خااهناه باهون احارام در  رفاات و     پيشاهنگاني کاه ماي    

تااننه براي ورود به مکه،  مر  مفرد  انجام دهناه   تااننه در آنجا با احرام باشنه، مي نمي

ه مستبيع است نبايه اين کار را قبال کنه و باياه  براي حج محرم نشانه، ولي کسي کو 

آورد و در هر اارت اگر مرحرم شه و با لباآ مخيط باد حاج   به جا  مر  و حج تمتع
                                                                                                                                        

 :وضو و يا اينکه با وضوي باطلي انجام شده  اگر بعد از اعمال حج فهميد که طوا  حج او بي آية اهلل سبحاني

وضو انجام داده طوا   سعي و چنانچه طوا  نساء را نيز بيحجه طوا  و نماز و  است اين شخص بايد تا آخر ذي

نساء و نمازش را اعاده کند و چنانچه اين شخص از مکه خارج شده باشد و بازگشهت حرجهي و يها غيهر ممکهن      

باشد بايد نايب بگيرد و عالوه بر نايب خودش هر کجا که هست نماز طوا  را بخواند ولي اگهر بازگشهت مشهکل    

رگردد و انجام دهد و در اين صورت اعاده حج در سال ديگر الزم نيسهت ولهي چنانچهه بعهد از     نيست خود بايد ب

تواند بايهد   او عمره مفرده است و چنانچه خود نمي حجه متوجه بتال  وضوي خود در طوا  حج شد وظيفه ذي

تمتهع او از   رهر بعد از حج فهميهد وضهوي طهوا  عمه    و اگ آورد به جا نايب بگيرد و سال بعد حج واجب خود را

روي سهو باطل بوده بايد خود يا نايب ، طوا  و نماز آ  و سعي را اعاده کند و عالوه بر نايب خودش ههم نمهاز   

را انجام دهد و يک عمره مفرده به عنوا  تکليف فعلي، خود و يا نايب  انجام دهد و به احتياط مسهتحب، حهج   

 را سال بعد اعاده کند.

ما  تدارک گذشته مانند اينکه وضوي طوا  عمره باطل بوده حجه  باطهل اسهت،    اگر ز آية اهلل سيستاني:

حجهه   احرام او هم باطل است و اگر زما  تدارک باقي باشد مانند اينکه طوا  حج باطهل بهوده و هنهوز مهاه ذي    

گيهرد   يکند و اگر متمکن از مباشرت نيست براي آ  اعمال نايب م تمام نشده طوا  و اعمال مترتبه را اعاده مي

احتيهاط واجهب بايهد يهک     بنا بر  در فرض جهل به حکمو  حجه بگذرد و نبايد اعاده غير از طوا  نساء از ماه ذي

 ت.شتر کفاره بدهد و از احرام خارج شده اس

در فرض سؤال طوا  او باطهل اسهت و احهرام او بهاقي اسهت و اگهر در        آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

آورد و  بهه جها   جه شود بعد از وضو، طوا  حج و نماز آ  و سعي و طوا  نساء و نماز آ  راحجه در مکه متو ذي

آورد و اگهر بعهد از    بهه جها   آورد با طوا  نساء و مُحلّ شود و در سال بعهد حهج واجهب را    به جا عمره مفرده نيز

آورد و چنانچهه در خهارج از ميقهات باشهد الزم اسهت،       به جا حجه متوجه بتال  طوا  شود، عمره مفرده را ذي

آورد تا مُحهلّ شهود و    به جا را با طوا  نساء و به مکه برود و اعمال عمره مفرده رجائاًثانياً در ميقات محرم شود 

 آورد. به جا در سال بعد حج واجب خود را
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1او احيح است و بايه کفار  بههه.
 

عاعع]0022[ شخصي بعه از احرام  مر  تمتع دياانه شه  است، دوساتان او باهون    س

دهنه، آيا ايان ا ماال    تبر ًا باقي ا مال او را انجام ميگيرنه و يا  اجاز  براي او نايب مي

 شاد يا نه؟ و اگر پالي خار  شاه،   براي شخ  اول مرجزي است و از احرام خار  مي

 شاد از ولي کسي که دياانه شه  گرفت يا نه؟ آيا مي

ـ  و  2کنه و شاخ  اول همچناان در احارام بااقي اسات      نيابت مزبار کفايت نميعج 

تاانه به ديگري رجاع  پالي که خر  شه  از مال کسي است که خر  کرد  است و نمي

 کنه، مگر آنکه مغرور شه  باشه.

عاعع]0022[  آيااا  ماار  و حااج بااه واساابه جماااع، يااا تاارک وااااف، يااا تاارک    س

 ؟ض فساد، چگانه بايه از احرام خار  شهشاد يا نه؟ و بر فر الماقفين، فاسه مي احه

ـ  ارد فساد به واسبه امار ذکر شه ، در مناسک ماجاد اسات و جمااع   تفصيل ماعج 

در  مر  تمتع مفسه نيست و چنانچه در حج فساد به واسبه جمااع باشاه، باياه  مال     

شااد، ولاي در    حج را تمام کنه گرچه حج فاسه است و با اتمام حج از احرام خار  مي

 به جاا  احرام حج،  مر  مفرد  ماارد ديگر، اگر فساد به ترک وقاف باشه، بايه به همان

ورد و مرحّل شاد و حکم ترک وااف در  مر  تمتع، در مناسک مفصاًل بيان شه  است آ
                                                           

 مراجعه شود. 536و  521به ذيل مسئله . 1

 احتياط واجب.بنا بر  اي: آية اهلل خامنه

 شود احتياطاً. حتي در احرام نايب گرفته مي آية اهلل بهجت:. 5

 شود. اظهر، احرام او نيز باطل ميبنا بر  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

اگر کسي بعد از احرام ديوانه شد، به نحوي که براي انجام حهج فاقهد قهدرت گشهت و او را      :آية اهلل سبحاني 

احتياطاً وليّ يا متکفل امر او، اعمال  را به صورت عمره مفهرده تمهام کنهد و نسهبت بهه حهج       وارد حرم کردند، 

 در مدت عمره اگر مستلزم مخارجي شد، وليّ او از اموال  بپردازد. اي ندارد و وظيفه

 اگر احتمال بهبودي و درک وقوفين در او نيست، نيازي به نيابت نيست و حج و احهرام او  آية اهلل سيستاني:

 باطل است.

ظاهراً احرام و حج او باطل است و احتياط مستحب آ  اسهت کهه در صهورت بهبهودي عمهره       آية اهلل فاضل:

 اي ولو با استنابه انجام دهد. مفرده
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1و ترک وااف در حج ااري دارد که بعض آنها در مناسک ذکر شه  است.
 

 باه جاا   کسي که حج او به واسبه ترک وقافين فاسه شه  و باقي ا مال را سعاعع]0022[

  مر  مفرد  به ايران آمه  است، تکليف فعلي و آينه  اين مرحرم چيست؟آورد  و بهون 

2تاانه براي خرو  از احرام  مر  مفرد  انجام دهه. به احرام باقي است و ميعج ـ
 

 ؟آيا قصه ِاببال  مر  يا حج و يا بعض اجزاء آن، مببل است يا نه سعاع]0022[

 قصه اببال، مببل نيست.عج ـ

ف کنسروهاي گاشت و ماهي خارجي، که در باازار مسالمين   آيا مصر سعاعع]0022[

 رسه، جايز است يا نه؟ به فروش مي

ـ  و اگار   3اگر نهاننه از کجا وارد شه  يا بهاننه که از بالد مسلمين است مانع نهاردعج 

کنناه    شاد، در ااارتي محکاام باه حليات اسات کاه وارد       بهاننه از بالد کفر وارد مي

و احتمال بههنه که احراز تذکيه آن را کرد  و در دساترآ مسالمين قارار     مسلمان باشه

 4داد  است.

                                                           

 در مفروض سؤال، در مواضع خاص خود آمده است. آيات عظام. نظر 1

 شود.احتياط واجب ترک نبنا بر  آنچه در متن آمده آية اهلل تبريزى:. 5

کافي است پا بايد تقصير کند و طهوا  نسهاء انجهام     او عمره جاي طوا  و سعي حج به آية اهلل سيستاني: 

 دهد و اگر رفتن براي او مشکل است نايب بگيرد.

 تواند به مکه برود نايب بگيرد. و اگر شخصاً نمي آية اهلل مکارم: 

 بايد احراز شود که فلا دارد. سيستاني:تبريزي، خويي،  آيات عظام. 3

 خهارج  آب از انسها   توسهط  و زنده شود احراز و است دار چنانچه احراز شود از نوع ماهي فلا آية اهلل فاضل: 

 مسهلما   فروشهنده  چنانچهه  و نيسهت  حهالل  واال ندارد مانعي آ  مصر  است افتاده گيري ماهي تور در يا شده

 کند. کرده است کفايت مي را آ  داشتن فلا و تذکيه احراز که بدهند و احتمال باشد

اگر فروشنده مسلما  باشد و اين احتمال در او داده شود کافي است و مهاهي اگهر پها از     آية اهلل سيستاني:. 4

گيري بميرد حالل است و اگر اطمينا  پيدا شود که صيد کافر به اين صورت بوده اسهت اگهر    صيد در تور ماهي

 ل است.دار باشد حال ماهي فلا



 

 

 

 

 

 

 

 محصورو  مصدودفصل دهم: 
 مصهود و محصار

عاعع]0021[ از  مر  يا حج باه   1مصهود  بارت است از کسي که دشمن او را منع کنه  

 يا حج. ممناع شاد از  مر  2است که به واسبه مرضآيه و محصار آن  تفصيلي که مي

                                                           

کهه ظهاهراً تمهام    بل هه  آيهد  که مي تفصيلي به کسي که دشمن يا غير دشمن او را منع کند ه  آية اهلل زنجاني:. 1

باشهند و اگهر    مهي « مصدود»توانند اعمال حج يا عمره را به پايا  برسانند  به علتي به جز بيماري نمي که کساني 

اي اسهت کهه شهامل شکسهتگي      بيمهاري، معنهاي گسهترده    باشند )مهراد از  مي «محصور»مانع آنها بيماري باشد 

از  صهدّ و حصهر   -خواهد آمد 1343موارد صد و حصر از حج در مسئله  - شود  استخوا  و مجروح شد  نيز مي

توانهد تها يهک سهال،      ي که نميبه طور. در احرام عمره مفرده، ممنوع شده 1 :يابد در موارد ذيل تحقق مي عمره

توانهد پها از    ي کهه نمهي  به طهور . در احرام عمره تمتع از انجام اعمال عمره، ممنوع شده 5عمره را تمام کند؛ 

. در احرام عمهره مفهرده يها عمهره تمتهع اگهر در       3انجام عمره هيچ مقدار از وقو  اختياري عرفه را درک کند؛ 

 شده که در احرام ماند  براي شخص وي يا نوع مردم حرجي است.مدتي از انجام کامل اعمال، بازداشته 

مصدود کسي است که دشمن و مانند او از رسيد  او به اماکن مقدسه براي انجام اعمهال   آية اهلل سيستاني:

عمره يا حج پا از احرام منع کند و محصور کسي است کهه بيمهاري و ماننهد آ  مهانع رسهيد  او بهه امهاکن        

 ام اعمال حج يا عمره پا از احرام شود.مقدسه براي انج

بعد از احرام پا يا کمر آنها بشکند و يها سهکته کننهد و يها تصهاد  نماينهد و بهه         که کساني  آية اهلل سبحاني:. 5

اي ايجهاد کنهد کهه آ      اي زخمي شوند که از انجام اعمال منع گردند و کالً هر چيزي کهه در بهد  عارضهه    گونه

 عمال شود، حکم محصور را دارد.عارضه مانع از ادامه ا

 يا شکستگي اعضا يا مجروح شد  و مانند آ . آية اهلل مکارم:
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کسي که محرم شه به احرام  مر  يا احرام حج، واجاب اسات  مار  و      عاعع]0020[

2و اگر نکنه به احرام باقي خااهه مانه. 1حج را تمام کنه
 

عاعع]0020[ اگر کسي احرام  مر  را بست و بعه از آن دشمني يا کسي ديگار    

غير آنها، او را منع کننه از رفتن مکه و را  ديگاري نباشاه    از قبيل  مال دولت يا

تااناه در   ماي  3جز آن راهي که ممناع است يا اگر باشه مؤونه آن را نهاشته باشه

و از  4شه  يک شتر يا يک گاو يا يک گاسفنه قرباني کناه  محل که ممناع همان 

و باه   5احرام خار  شاد و احتياط واجب آن است که به نيت تحليل قربااني کناه  

                                                           

 هرچند عمره و حج او مستحبي باشد. آية اهلل زنجاني: .1

 بقاي احرام در بعضي از صور محل اشکال است. آية اهلل خويي: ،آية اهلل تبريزى. 5

 شود. دو  انجام اعمال باطل ميدر بعضي از موارد احرام ب آية اهلل سيستاني: 

 شود. در بعضي موارد، احرام خود به خود باطل مي آية اهلل فاضل: 

ني باشد و براي انجهام قربها   اني تنها براي خروج از احرام نميمکلف است قرباني کند و اين قرب آية اهلل زنجاني: .3

تواند در محلي که منهع   که مي   بفرستد همچنا منا :آ  مکه و غير :عمره مفرده) تواند آ  را به محل قرباني مي

پا از قرباني يا حلق يا تقصيرل از موي سر، محرمهات  شده يا محل ديگر قرباني کند و قصد تحليل الزم نيست و 

کوتاه کرد  ري  و شهارب و   و ه حج در يا باشد شده مصدود عمره در شود ه  مي حالل او بر ه ز  حتي احرام ه 

کند و چنانچه نتواند قرباني کند ظاهراً در عمره مفرده با حلق يا تقصير از احرام خهارج   نميناخن گرفتن کفايت 

شود و در عمره تمتع با انجام حج افراد و اگر از حج هم ممنوع است بايد صبر کند تها حهج فهوت شهود و بها       مي

اي که در اين مسئله براي  يفهعمره مفرده و اگر از آ  هم مصدود است با حلق يا تقصير از احرام خارج شود. وظ

شود در صورتي است که مصدود، شرط تحلل نکرده باشد، ولي اگر در هنگام احرام بها خداونهد    مصدود گفته مي

متعال قرار گذاشته باشد که اگر مانعي پي  آمد از احرام بيرو  آيد، به مجهرد مصهدود شهد ، از احهرام خهارج      

 نيست.شود و قرباني و حلق يا تقصير الزم  مي

شود و اگر نتواند قرباني تهيه کند به احتياط واجهب   به احتياط واجب، بدو  آ  مُحل نمي آية اهلل سيستاني:. 4

 ده روز روزه بگيرد.

  روز 14 قربهاني  جهاي  کنهد و احتياطهاً بهه    نشهد نيهت خهروج از احهرام مهي      ميسهر اگر قرباني  آية اهلل مکارم:

 .گيرد مي روزه

  قيد تحليل الزم نيست. خويي، سيستاني:آيات عظام تبريزي، . 2
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و در اين اارت بار او هماه    1احتياط واجب قهري از ما يا ناخن خاد را بگيرد

2شاد حتي زن. چيز حالل مي
 

عاعع]0020[  را از اگر کسي به احرام  مر  وارد مکه شه و دشمن يا کساي ديگار او    

بلکه بعيه نيست کاه   ،پيش را داردمسئله  مال  مر  منع کرد، همان حکمآوردن ا  به جا

3ه.باش اگر از وااف يا سعي نيز منع کنه، همين حکم را داشته
 

                                                                                                                                        

 :و با تقصير از احرام خارج شود و اگر به هر دليلي قرباني ممکهن نيسهت بايهد ده روز روزه     آية اهلل سبحاني

بگيرد و الزم نيست پا از پايا  روزه تقصير کند بلکه همين که قصد کند بهه جهاي ههدي روزه بگيهرد کهافي      

کند و از احرام خارج شود همچنين کسي که بعد از قرباني روز عيد مصهدود شهد نيهاز    تواند تقصير است. لذا مي

 به قرباني مجدد ندارد.

 .و احتياج به حلق يا تقصير بعد از هدي موافق احتياط است آية اهلل بهجت:. 1

نمايد، بلکهه  احتياط اين است که حلق يا تقصير را به آ  )قرباني  ضميمه  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

 احتيههاط ايههن اسههت کههه حلههق را اختيههار نمايههد در صههورتي کههه قربههاني را بهها خههود آورده باشههد در            

  عمره مفرده.

 به ناخن اکتفا نشود. آية اهلل سبحاني:

 احتياط واجب کافي نيست و جايز است حلق به جاي تقصير.بنا بر  گرفتن ناخن آية اهلل سيستاني: 

و احتياط آ  است که شخص مصدود عالوه بر قرباني حلق نيز بنمايد و  گلپايگاني:آية اهلل ، آية اهلل صافي

بهتر آ  است که جمع کند بين حلق و تقصير و احتياط آ  است که هنگام ذبح يا نحر قربهاني قبهل از تقصهير    

 نيت تحليل از احرام کند.

 کند مخصوصاً کسي که سوق هدي نموده باشد. حلق تقصير جاي ... و يا بهآية اهلل فاضل: 

 کند. ناخن به تنهايي کفايت نمياحتياط واجب بنا بر  آية اهلل مکارم: 

حکم مذکور در مورد عمره مفرده است و همچنين عمره تمتع اگر از اعمال حج نيهز منهع    آية اهلل سيستاني:. 5

 شود. وظيفه او به حج افراد تبديل ميشود ولي اگر فقط از آمد  به مکه قبل از وقوفين منع شود 

شود به منع از دخول مکه يا از انجام افعهال بعهد از دخهول و     معتمر به عمره تمتع مصدود مي آية اهلل بهجت:. 3

شود در صورت عدم امکا  استنابه در هما  سال، اگرچه بعد از طوا  مصدود از سعي بشود  متحلّل به هدي مي

 .عمره مفرده از خصوص طوا  نساء بعد از اتيا  به ساير اعمال و تقصير و همچنين اگر ممنوع شد در

 شود که نتواند نايب بگيرد. در هر سه فرض در صورتي مصدود مي آية اهلل زنجاني:

کسي که در عمره مفرده و يا عمره تمتع بعد از احرام مصدود شود چه داخهل حهرم شهده     آية اهلل سبحاني: 

  يک از اعمال عمره را انجام دهد هيچه او اجازه ندهند باشد و يا نشده باشد و ب
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عاعع]0022[ بههکاري، که نهارد بههه، حبس کننه يا باه ظلام    به واسبهکسي را که   

 حبس کننه حکم سابا را دارد.

عاعع]0022[ آوردن ا ماال، پاالي    به جا اگر بعه از احرام براي رفتن به مکه يا اجاز   

مبالبه کننه، پس اگر داشته باشه بايه بههه، مگر آنکه حرجي باشه و اگر نهاشاته باشاه   

 باشه. يا حرجي باشه ظاهرًا حکم مصهود را داشته

عاعع]0022[ اگر از يک وريا مصاهود شاه و را  ديگاري هسات کاه بااز اسات و          

مخار  رفتن از آن را  را دارد بايه به احرام باقي بمانه و از آن را  برود و اگار از آن را   

 آورد و از احرام خار  شاد. به جا رفت و حج او فات شه، بايه  مر  مفرد 

عاعع]0022[ بارود باه    اگر شخ  مصهود خاف آن داشته باشه که اگر از را  ديگار   

بلکاه باياه باه را      صهود را بکنه و مرحّل شااد، تاانه  مل شخ  م رسه، نمي حج نمي

1متحلل شاد. تا فات محقا شاد و با  مر  مفرد ادامه دهه و ابر کنه 
 

از وقااف   ياک  هايچ کنه مصهود بادن در حج به اينکه به  تحقا پيها مي  عاعع]0022[

کنه اگر نرساه باه چيازي     اختياري و اضبراري  رفه و مشعر نرسه، بلکه تحقا پيها مي

شاد هرچنه از روي  لم و  ماه نباشاه و ااار آن ]در[     به فات آن، حج فات مي که

و منا  سابا ذکر شه، بلکه ظاهرًا تحقا پيها کنه به اينکه بعه از وقافين منع کننه او را از

، با  اهم امکاان   2يا ا مال مکهمنا  مکه و نتاانه نايب بگيرد، بلکه اگر منع کننه از ا مال
                                                                                                                                        

  منع کنند بايد در هر کجا هست گوسفند و يا گاو و يا شهتري را  و يا او را از انجام طوا  و سعي و يا فقط سعي

و سپا تقصير نمايد در اين صورت از احرام خارج شده و همه محرمات احرام حتي تمتعات از همسهر  ذبح کند 

 گردد. حالل ميبر او 

 اند. اين مسئله و مسئله قبل را، متعرض نشده :، صافي، گلپايگانيخويي تبريزي، آيات عظام. 1

اش قربهاني در محهل صهدّ     مصدود از حهج چنانچهه از موقهف عرفهات و مشهعر باشهد، وظيفهه        آية اهلل بهجت:. 5

)جلوگيري  و بيرو  آمد  از احرام است و احتياط اين است که عالوه بر قرباني حلق يا تقصير نيز بنمايد و اگهر  

د اسهت بلکهه   مصدود از احد الموقفين باشد و متمکن از ديگري باشد يا بشود اظهر عهدم جريها  حکهم مصهدو    

ف است در صورت تمشّي حج صحيح اگرچه اضتراري باشد به اتيا  آ ، و با تماميت حج بهه ههر نهوعي در    کلم

 به هدي است، نيست  تحللآ  سال باشد محلّي براي صدّ و حکم آنکه 
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 بهراي آنهها   جميع اقسام آ  باشد در اين صورت حج او صهحيح و تمهام اسهت و    ه و اگر مصدود از ما بعد الموقفين ب

نمايد و احتياط اين است کهه بعهد از    عمل به وظيفه؛ يعني استنابه در رمي و واجب بعدي که قابل استنابه است مي

 آوَرَد جهاي  اين اعمال از احرام خارج شود و همچنين در اعمال بعد از منا؛ چنانچه متمکن از انجام آ  شد خهود بهه  

حجه هما  سال، در سال آينده در صورت تماميهت حهج بهه     نابه در ذياست از تمکن عدم تقدير بر و بگيرد نايب واالّ

و کسي که تمام اعمال حج را بهه جها آورده و در    وقوفين، پا جواز رفع حرج به تحلل به هدي خالي از وجه نيست

 خواهد به منا برود و منع و جلوگيري شود حج  تمهام اسهت و   مکه است و جهت بيتوته در منا و رمي جمرات مي

   گيرد و در صورت عدم امکا  براي سال بعد نايب بگيرد. براي رمي در صورت امکا  هما  سال نايب مي

مصدود از حج، چنانچه از موقف عرفات و مشعر يا خصهوص موقهف مشهعر     آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

صدّ و بيرو  آمد  از احرام اسهت و احتيهاط ايهن اسهت کهه عهالوه بهر         محلاش قرباني در  مصدود باشد، وظيفه

بعهد از   اعمال منا يها از قرباني، حلق يا تقصير نيز بنمايد و چنانچه مصدود از طوا  و سعي بعد از موقفين )قبل 

طهوا  و  صدّ است و اگر بتوانهد بهراي    محلاش قرباني در  آ   باشد در اين صورت اگر نتواند نايب بگيرد، وظيفه

، سعي نايب بگيرد، احوط اين است که هر دو وظيفه را انجام دهد؛ يعنهي ههم قربهاني کنهد و ههم نايهب بگيهرد       

گرچه اظهر جواز اکتفا به قرباني است در صورتي که جلوگيري از دخول در مکه باشهد و جهواز اکتفها بهه نايهب      

منا جلوگيري شده باشد نه از رفتن به مکهه،  گرفتن است اگر جلوگيري بعد از آ  باشد و چنانچه فقط از اعمال 

در اين صورت چنانچه بتواند براي رمي و قرباني نايب بگيرد صحيح اسهت و خهود حلهق يها تقصهير نمهوده و از       

آورد و چنانچه نتواند نايب بگيرد، در اين صهورت ظهاهراً    به جا احرام خارج شده، سپا بقيه مناسک و اعمال را

کند و در جاي خود حلق يا تقصهير   قرباني او جاي ل قرباني را نزد کسي بگذارد که بهاش اين است که پو وظيفه

آورد  اعمال مکه به مکه رفته و پا از انجام اعمال آنجا، تمام چيزهايي که به احهرام بهر او    به جا نموده و براي

و بايسهتي در   حرام شده بود، حالل خواهد شد حتي ز  و حاجتي به چيز ديگر نهدارد و حجه  صهحيح اسهت    

 احتياط رمي را اعاده نمايد.بنا بر  سال بعد

يا طوا  حج يا سعي، ممنوع شود و نتواند نايب بگيهرد  روز عيد بلکه اگر از رمي جمره عقبه  آية اهلل زنجاني: 

 ، قرباني و حلق يا تقصير کند تا از احرام بيرو  آيد.1345مصدود است و مصدود از حج بايد متابق مسئله 

در صورتي که شخص بعد از احرام حج از انجام مناسک بعد از احرام ممنوع شد مصهدود از   اهلل سبحاني:آية 

کسي کهه بعهد از احهرام حهج از      (الف :ست ازا باشد و اهم آ  عبارتشود که براي آ  صوري ميحج ناميده مي

بايد گوسفند و يا گاو و يها   درک وقوفين اختياري و اضتراري ممنوع گردد بايد به حکم مصدود عمل کند يعني

شتري را ذبح کند و بعد از تقصير از احرام خارج گردد که در اين صورت همهه محرمهات احهرام بهراي او حهالل      

 :است. ب  صورتي که شخص وقوفين را انجام داده لکن از اعمال منا و مکه مصدود گرديده که سه صهورت دارد 

عکا صورت قبل يعني از اعمال مکهه     بر5اعمال مکه را انجام دهد. د   فقط از اعمال منا منع شود ولي بتوان1

توانهد     از هر دو منع شود. در هر يک از اين سهه صهورت يها مهي    3منع شود ولي بتواند اعمال منا را انجام دهد. 

  :ست ازا شود ش  صورت که حکم هر کدام عبارتتواند بنابراين مينايب بگيرد و يا نمي
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 1   بهراي رمهي و ذبهح نايهب بگيهرد و در      اگر شخصي بعد از وقوفين فقط از آمد  به منا ممنوع شود اگر بتواند

بايد اين کار را انجام دههد و اعمهال مکهه را خهود بيهاورد و      بيرو  منا حلق کند و موي خود را به منا بفرستند، 

 شب يک گوسفند ذبح کند.هاي منا نيز در مکه به عبادت بپردازد وگرنه براي هر  عوض بيتوته

تواند بگيهرد در ايهن صهورت نيهز حکهم      اگر شخص بعد از وقوفين از آمد  به منا ممنوع شد و نايب هم نمي  5 

 :شود و بايد اعمال را به شرح زير انجام دهد يمصدود جاري نم

نهايب  در ايهام تشهريق    شود زيرا آ  فرع تمکن است و نهايتا اينکه سال بعد خود و يا  رمي از او ساقط ميالف   

 رمي را انجام دهد.

در مورد قرباني اگر بتواند پول آ  را به شخص متمئن بدهد تا از طر  او قرباني کنهد واالّ بايهد بهدل آ  را    ب   

 بياورد يعني سه روز روزه در ايام حج و هفت روز روزه پا از بازگشت به وطن.

 را به منا بفرستد و سپا اعمال مکه را خود انجام دهد.ق را نيز بيرو  منا انجام دهد و موي خود لحج  

 در مورد بيتوته در منا به نحوي که گذشهت در مکهه بهه عبهادت بپهردازد يها بهراي ههر شهب گوسهفندي را           د   

و بنا بر احتياط واجب براي شب دوم و شب سوم نيهز اگهر بيتوتهه را تهرک کهرد، يهک       د به عنوا  کفاره ذبح کن

 قرباني انجام دهد.

توانهد نايهب بگيهرد دو    و مي )طوا  و نماز، سعي، طوا  نساء و نماز آ   اگر شخصي از اعمال مکه منع شود  3 

 :فرع دارد

شود و حکم مصهدود را دارد و بها همها      اينکه از دخول مکه منع شده اين شخص مشمول ادله نيابت نميالف   

 شود. ميکامل از احرام خارج  به طورقرباني و حلق و يا تقصير روز عيد 

اينکه وارد مکه شده ولي از اعمال مسجدالحرام منع گرديده که در اينجا بايد براي اعمال خود نايهب بگيهرد   ب   

 چنين شخصي نيز اگر نتواند استنابه کند از موارد مصدود است.

طريهق اولهي حکهم مصهدود را دارد     تواند نايب هم بگيرد به  و اما اگر شخص از آمد  به مکه منع شده و نمي  4 

البته چنانچه اين شخص قرباني روز عيد را انجام داده ديگر نيازي به قرباني مجهدد نهدارد و بها همها  قربهاني و      

 .گردد مي محلکامل بعد از مصدود شد  و عدم توا  در استنابه  به طورحلق و يا تقصير روز عيد از احرام 

که هر دو منع شود چه بتواند نايب بگيرد يا نه حکهم مصهدود را دارد و بايهد    اگر شخص از ورود به منا و م  6و2

 به حکم مصدود عمل کند و از احرام خارج شود.

مصدود در حج تمتع اگر از رسيد  به وقوفين يا مشعر به تنهايي منع شده باشد احتيهاط   آية اهلل سيستاني: 

گوسفندي را قرباني کند و سپا از احرام بيهرو  رود. و   اين است که طوا  و سعي نمايد و سر خود را بتراشد و

اگر از طوا  و سعي منع شده باشد، در اين صورت اگر نتواند نايب بگيرد و بخواهد از احرام بيرو  رود، احتيهاط  

اين است که قرباني کرده و پا از آ  حلق يا تقصير نمايد و اگر بتواند نايب بگيرد بعيد نيست که نايب گهرفتن  

آورد و  مهي  به جا گيرد و نماز طوا  را خود پا از طوا  نايب ايت کند، بنابراين براي طوا  و سعي نايب ميکف

  به جا آورد  اعمال آنجا جلوگيري شود، اگر از رسيدن  به منا جهت
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براي منا  آورد و منع نمادنه از برگشتن به به جا ي که تمام ا مال رانايب، بلي در اارت

کنه و حج او ااحيح اسات و    بيتاته و ا مال ايام تشريا، مصهود بادن تحقا پيها نمي

 يگر.بايه نايب بگيرد براي ا مال در اين سال و اگر نشه سال د

عاعع]0022[  باه جاا   کسي که مصهود شه از آمهن به مکه ياا از اتماام ا ماال ياا از      

شاد و باه دساتاري کاه     تي به غير  مه، حج باول ميآوردن ا مالي که به ترک آنها، ح

، اگر حج بر او مستقر شاه  بااد  ياا آنکاه در ساال ديگار       گفته شه از احرام خار  شه

 1عه از رفع منع، دوبار  به حج بارود نياورد ، بايه ب به جا مستبيع است و حج واجب را
                                                                                                                                        

        در اين صورت اگر بتواند نايب بگيرد بايد نايب جهت رمهي و قربهاني کهرد  بگيهرد، و پها از آ  سهر خهود را 

آورد و اگهر   بهه جها   بتراشد يا کوتاه کند و موي خود را در صورت امکا  نيز به منا بفرسهتد، و بهاقي مناسهک را   

واجب نيست رمهي کنهد ه    که  همچنا  بگيرد، روزه آ  جاي نتواند نايب بگيرد، واجب نيست قرباني کند، ولي به

آورد، در صورتي که بهه حهج بهرود و يها      ابه ج اگرچه احتياط اين است که خودش شخصاً رمي را در سال آينده

نايب ، در صورتي که به حج نرود ه سپا باقي مناسک حج را، از سر تراشيد  يا کوتاه کهرد  و اعمهال     توسط

 ديگهري  چيز هيچ به نيازي و ها، شوند حتي ز  آورد، و پا از آ  همه محرمات احرام بر او حالل مي به جا مکه

 .  نيست

گانه منا ه رمي، قرباني و حلهق يها     اگر بعد از وقوفين او را از مناسک سه اهلل گلپايگاني: آية، آية اهلل صافي 

شهده   حجه ههم منهع   تقصير ه منع کنند، پا اگر همچنين از داخل شد  مکه و اداي مناسک آ  در طول ذي 

از نايهب گهرفتن    باشد، در اين صورت حکم مصدود را دارد و اگر منع تنها از رجوع به منا است، پا اگر تمکهن 

کند و بعهد   گيرد تا رمي و قرباني را انجام دهد و پا از آ  خودش حلق مي دارد، شخصي را براي خود نايب مي

احتيهاط  بنها بهر    توانهد نايهب بگيهرد    آورد و اگر نمي مي به جا شود و بقيه اعمال حج را از حلق از احرام خارج مي

شود و در صورتي که بعهد از انجهام    محلاند تا اينکه با عمره مفرده م کند و بر احرام باقي مي هدي را قرباني مي

کنهد   اعمال مکه او را از برگشتن به منا براي بيتوته و رمي ايام تشريق منع کردند مصدود بود  تحقق پيدا نمهي 

 و حج او صحيح است و بايد نايب بگيرد براي رمي جمرات در هما  سال و اگر امکا  نداشهت در سهال ديگهر و   

بنها بهر    هايي که بايد در منا بيتوته کند در مکه مشغول عبادت شود، و اگهر ايهن کهار ههم ممکهن نشهد       در شب

 احتياط براي ترک بيتوته در منا کفاره بدهد.

 شود. ق نمياز اعمال منا به تنهايي صدّ محق ظاهر آ  است که به منع آية اهلل فاضل:

يا متلق حج، تکليفاً واجب است در سال آينده، هما  قسم از حج را  بر مصدود از عمره تمتع آية اهلل زنجاني:. 1

آورد، هرچند عمره يا حجي که در آ  مصدود شده استحبابي باشد يا حج واجب بوده و اسهتتاعت   به جا مجدداً

  او تا سال بعد باقي نمانده باشد يا هنگام احرام، شرط تحلل کرده باشد؛
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 نيست. سالم جة اَحو ا مالي که نماد  کافي از 

عاعع]0021[ کسي که مصهود است اگر اميه برورف شهن مانع را داشته باشاه بلکاه     

1تاانه به دستاري که گفته شه از احرام خار  شاد. گمان آن را هم داشته باشه مي
 

مارض نتاانسات بارود باه      به واسبهبست و  2کسي که احرام  مر   عاعع]0020[
                                                                                                                                        

 شهود و نيهازي بهه نايهب گهرفتن       آورد يا حرجي باشد وجوب آ  ساقط مهي  به جا جاگر نتواند سال بعد، ح البته

 نيست و ظاهراً بر کسي که در عمره مفرده مصدود شده و از احرام بيرو  آمده واجب نيست دوباره عمره مفهرده 

 آورد. به جا

احوط تأخير احالل است براي کسي که اميد زوال صدّ و عذر را دارد و به خو  فهوات متحلّهل    آية اهلل بهجت: .1

 .احوطبنا بر  شود نمي

 اند. متعرض اين مسئله نشده گلپايگاني: آيات عظام تبريزي، خويي، صافي، 

 مصهدود را   توانهد احکهام   تا اطمينا  نداشته باشد که از عمهره يها حهج ممنهوع اسهت، نمهي       آية اهلل زنجاني: 

  بار کند.

تواند به احکام صهد عمهل کنهد و    اگر مصدود ظن عقالئي به عدم رفع منع داشته باشد مي آية اهلل سبحاني:

 در غير اين صورت براي روشن شد  وضعيت صبر کند.الزم نيست براي روشن شد  اوضاع صبر کند 

 انع را داشهته باشهد احتيهاط آ  اسهت کهه      اگر اميد به برطر  شهد  مه   آية اهلل مکارم:، آية اهلل سيستاني 

 صبر کنند.

 مشکل است. مانع عمل به احکام صدّ در ابتدا در صورت گما  به رفع آية اهلل فاضل: 

اگر هنگام احهرام، شهرط تحلهل    يا حج بست و به واسته مرض و مانند آ  نتوانست برود مکه  آية اهلل زنجاني:. 5

 قربهاني  بايهد  نکرده شرط اگر و شود مي حالل او بر ه ز  حتي احرام. ه  کرده باشد به مجرد حصر، تمام محرمات

 الزم تحليهل،  قصد آ  در و است واجب نيز تکليفاً بلکه نيست؛ احرام از آمد  بيرو  براي تنها قرباني اين و کند

 اگهر  قرباني يا پول آ  را توسط فرد اميني به محهل ذبهح ه    الف  :دهدانجام  دوانت مي شکل دو به را آ  و نيست

 معهين،  وقهت  در کهه  بگذارد قرار او با و بفرستد همنا   به باشد حج يا تمتع عمره اگر و مکه به باشد مفرده عمره

در غير محل ذبهح   ب  شود؛ مي حالل او بر ه ز  حتي ه احرام محرمات همه تقصير، با وقت آ  در و کند قرباني

 گهردد،  مي حالل ه ز  جز به بيماري باشد يا جاي ديگر  قرباني کند، پا از اين قرباني، محرمات احرام ه  محل)

 ايهن  هرچنهد  هه  بگيهرد  روزه روز سهه  آ  جاي به بايد کند قرباني نتواند اگر و نيست الزم تقصير صورت اين در

)و  بگيهرد  کرده اقامه قصد که جايي يا وطن در را روزه اين بايد و ه ندارد احرام از آمد  بيرو  در دخالتي روزه،

کنهد و اگهر    آورد و هر نوع حج و عمهره کفايهت مهي    به جا در اين صورت براي حالل شد  ز  بايد عمره يا حج

توانهد نايهب بگيهرد و     انجام حج و عمره يا اجتناب از محرمات احرام تا وقت انجام حج و عمره، حرجي باشد مهي 

  حج يا تمتع عمره از محصور بر دو صورت هر در شود  و پا از حج يا عمره ز  نيز حالل مي
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 مکه، اگر بخااهه مرحّل شاد بايه ههي کنه و به احتياط واجب ههي ياا پاال آن را  

اميني به مکه و با او قرارداد کنه که در چه روز و چه سا تي آن را  بفرسته به وسيله

در مکه ذبح کنه و وقتي که روز و سا ت ما ااد رسايه تقصاير کناه. پاس از آن،      

، و احتياط آن است که در ذباح،  1زن شاد مگر هرچه بر او حرام شه  باد حالل مي
                                                                                                                                        

 بهه   واجب است در سال آينده هما  قسم از حهج و عمهره را   ، تکليفااحرام خارج شدهاز  که ه آ  غير يا تمتع ه

و همچنين بر کسي که در عمهره مفهرده محصهور    گذشت،  1343مسئله  ذيلآورد، به هما  تفصيلي که در  جا

 شده و از احرام بيرو  آمده، واجب است عمره مفرده ديگري انجام دهد.

بهار پروردگهارا   »هر کا هنگام عقد احرام در عمره مفرده و يا تمتع و يا حهج شهرط کنهد     :آية اهلل سبحاني

در اين صورت الزم نيست که هدي را بهه  « گردا  محلشوم به شرط اينکه هرگاه محصور شدم تو مرا محرم مي

ديگهر بهراي   شهود و  قرباني کند و همه چيز حتي لذت برد  از همسر بر او حالل مي هما  جامکه بفرستد پا 

کنهد و ايهن   تحليل نيازي به آورد  عمره مفرده ندارد. به عبارت ديگر محصور در اينجا مانند مصدود عمهل مهي  

تواند در عمره مفرده و عمره تمتع و حج تمتع يا افراد و يا قرا  شرط کند ولي در حج قهرا  در  نوع شرط را مي

  هر صورت بايد قرباني را به منا بفرستد.

آورد، در صهورتي   مهي  به جا شخص محصور اگر حج تمتع و يا حج افراد آية اهلل گلپايگاني:، صافيآية اهلل 

گرداند، بدو  فرسهتاد  قربهاني بهه     محلکه موقع احرام با خداوند قرار گذاشته که اگر محصور شد خداوند او را 

 مجهرد آورد به  مي به جا شود ه حتي نسبت به ز  ه و شخص محصوري که حج قِرا    مي محلمنا، خود به خود 

 شود و نيازي به صبر کرد  تا زماني که قرباني به منا برسد نيست. مي محلفرستاد  قرباني به منا 

احتياط بايد قرباني بفرستد که در وقت معيني قربهاني  بنا بر  اگر در عمره مفرده محصور شده، آية اهلل بهجت:. 1

شود و اگهر محصهور در عمهره تمتهع      جز ز  حالل ميه احرام بر او، ب نمايند... و بعد از اين کار، تمامي محرمات

 شود.   باشد، حکم  حکم سابق است با اين تفاوت که ز  هم بر او حالل مي

اش اين است که يک قرباني بفرستد  اگر در عمره مفرده محصور شد وظيفه آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى 

آ  وقت معين قرباني نمايند و خود در آ  وقت معين بها تقصهير از احهرام    و با دوستا  خود وقت بگذارد که در 

جايز است در جاي خود قرباني نموده و از احرام بيهرو  بيايهد   ؛ به خصوص شود و براي چنين شخصي خارج مي

شهود مگهر    نمي حالل او بر ز  و ز  جز شود به و بر چنين شخصي بعد از اين کار تمام محرّمات احرام حالل مي

و اين در صهورتي اسهت کهه محصهور در      :آية اهلل تبريزى)آورد  به جا بعد از آنکه خوب شد و عمره مفرده را

حتهي نسهبت بهه ز     مکا  خودش ذبح يا نحر نمايد و اما اگر هدي را بفرستد، پها بهراي خهروج  از احهرام     

محصور شده حکمه  حکهم سهابق     و کسي که در عمره تمتع  وجهي هست هنگامي که هدي به محل  برسد

آنچهه گفتهه شهد عمهل     به و چنانچه   با اين فرق که فرستاد  قرباني بر او تعين دارد :آية اهلل تبريزى)است 

  شود. کند، ز  هم بر اين شخص حالل مي
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1قصه تحليل مناب  نه کنه.
 

                                                                                                                                        

 :کسي که در عمره مفرده و يا عمره تمتع بعد از احرام محصور شد بايد به احتيهاط واجهب    آية اهلل سبحاني

هدي يا پول آ  را به شخص اميني بسپارد و وعده بگذارد در چه موقعي ذبح کند پها از سهپري شهد  زمها      

تمتعات از همسر  به جزشود  يام بر او حالل مرکند و از احرام خارج شده و همه محرمات اح مشخص تقصير مي

جه به مکهه بهرود نايهب وي اعمهال     اين حرمت باقي است تا زماني که او و يا در صورتي که خود نتواند به هيچ و

عمره و بالتبع طوا  نساء را انجام دهد و نماز آ  را بخواند. اما اگر بقاء بر احهرام تها زمها  ذبهح در مکهه بهراي       

عالوه بر حرج در مواردي که عالج بيماري به حلق و تراشيد  موي سهر باشهد    محصور حرجي باشد و مخصوصاً

تمتع در محل حصر قرباني کند و با تقصير از احرام خارج شود ولي بايهد خهود    عمره در عمره مفرده يا تواند مي

گهزار بعهد از    عمره را بياورند و تا عمره را انجام ندهند لذت برد  از همسر حرام است. اما اگر حهج  يا نايب  بعداً

ورت خود و يا نايهب او  عمره تمتع و قبل از احرام حج چنا  بيمار شد که نتواند براي حج احرام ببندد در اين ص

شود و چنانچه حهج بهر او    طوا  نساء و نماز آ  را بياورند در اينجا در حقيقت عمره او به عمره مفرده تبديل مي

 مستقر بوده و يا سال بعد استتاعت  باقي است حج را در سال بعد بياورد.

اگر در عمره تمتع يا عمره مفرده محصور شود و بخواهد از احرام خارج شود بايد قرباني يا  آية اهلل سيستاني: 

قيمت آ  را به مکه بفرستد که در روز معيني آ  را ذبح کنند و پها از آ  حلهق يها تقصهير کنهد تها از احهرام        

ي کند و از احرام بيهرو  آيهد   بيرو  آيد و اگر نتواند قرباني يا قيمت آ  را بفرستد جايز است در جاي خود قربان

 شود جز ز .  و اگر اين را هم نتواند ده روز روزه بگيرد و در اين دو مورد همه چيز بر او حالل مي

حصهر، و   محهل اما در عمره مفرده مخير است بين ارسال هدي بهه مکهه و يها ذبهح ههدي در       آية اهلل فاضل: 

 . درعمره تمتع به احتياط واجب...

بفرستد، و با دوستا  خود قرار بگذارد کهه در فهال  روز و فهال      مکهبايد پول يک قربانى را به  :آية اهلل مکارم

آيهد، و   کنهد، و از احهرام بيهرو  مهى     تقصير مى معينبراى او قربانى کنند، سپا در هما  موعد  مکهساعت در 

آورد، و اگر حهال    به جا ردهکه حال  خوب شود، و عمره مف شود مگر همسر، تا زمانى همه چيز بر او حالل مى

قربهانى کنهد،    مکهفرستد، و چنانچه کسى نباشد که براى او در  آورد، نايب مى به جا خوب شد و نتوانست عمره

گردد، و اگر آ  هم ممکن نشد، در بازگشت بهه وطهن    کند و از احرام خارج مى که هست قربانى مى هما  جادر 

 کند. قربانى مى

او  حهج احتياط واجب، و اگهر  بنا بر  کند، باشد، مانند مسئله قبل عمل مى« عمره تمتع»م و هرگاه محرم به احرا

 آورد. به جا واجب بوده، بايد سال بعد

 اند.  متعرض اين احتياط نشده ، صافي، گلپايگاني:آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي. 1

 اين احتياط الزم نيست. :، مکارمسيستانيزنجاني،  آيات عظام 

 و احتياط مستحب آ  است که نايب... اهلل فاضل:آية 



 610  صورمصدود و مح

عاعع]0020[ مارض نتاانسات بارود باراي      باه واسابه  کسي که احرام حج بسات و    

 ههي يا پال آن را بايه بفرساته باه   1 رفات و مشعر، بايه ههي کنه و به احتياط واجب

و در آن وقات تقصاير    2کننه و ماا ه  کننه که روز  يه ذباح شااد   که در آنجا ذبحمنا 

3شاد مگر زن. کنه، پس هرچه بر او حرام شه  باد حالل مي
 

کسي که حج واجب به  هه  او است و به واسبه مرض محصاار شاه،     عاعع]0020[

و واااف   4بياورد به جا و ا مال حج را شاد مگر آنکه خادش بيايه زن بر او حالل نمي

                                                           

حکم محصور در حج، مانند حکم محصور در عمره است ولي راجع به حالل  آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 1

 .شود شد  ز  بر او احتياط اين است که ز  بر او پا از حلق يا تقصير حالل نمي

 .طبق ذيل مسئله قبل عمل کند آية اهلل زنجاني:

 اقوي.بنا بر  بلکه فاضل: ، مکارم،آيات عظام سبحاني، سيستاني

بايد يک قرباني به منا بفرستد و پا از ذبح و نحر قرباني در منا، نسبت  آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

 شود. ه مُحلّ مي ز  جز به همه تروک احرام ه به

 علي األحوط. آية اهلل بهجت:. 5

 يد روز دهم يا بعد از آ  تا سيزدهم، وعده قرباني بگذارد.با آية اهلل مکارم:

 بنا بر احتياط واجب. آية اهلل مکارم:. 3

شهود و محصهور    محصور در عمره تمتع ز  هم پا از تحلل بر او حالل مي آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى. 4

نيهاورد ز  بهر او    به جا يا عمره مفردهاحتياط تا وقتي طوا  حج و سعي و طوا  نساء را در حج و بنا بر  در حج

 شود. حالل نمي

 .گذشت 1331در مسئله تفصيلي است که در ذيل مسئله  آية اهلل زنجاني: 

اگهر  الف   :حالل شد  تمتعات از همسر براي شخص محصور به يکي از سه طرق زير است آية اهلل سبحاني: 

  اگهر در حهج واجهب    بآورد.  به جا هبودي عمره مفردهدر عمره تمتع يا عمره مفرده محصور شده بايد پا از ب

اگهر   (جمحصور شده بايد تا سال آينده صبر کند و سال آينده حج خود را اعاده کند تا همسر بر او حالل شهود.  

شهود و در صهورتي کهه    در حج مستحب محصور شده است با انجام طوا  نساء تمتعات از همسر بر او حالل مي

 باشد بايد نايب بگيرد.سط خود او ممکن نيست و يا حرجي مياعمال فوق الذکر تو

 آورد، ز  بر او حالل خواهد شد. به جا اي هرگاه طوا  و سعي را در حجي يا عمره :آية اهلل سيستاني

بايد براي  اگر از انجام مناسک روز عيد و يا بعد از روز عيد محصور شود آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي 

دهد، وگرنه بهراي اعمهال    قرباني نايب بگيرد و خودش حلق نمايد و در صورت امکا  اعمال مکه را انجامرمي و 

 بخواند  مکه نيز نايب بگيرد، و اگر در مسجد است نماز طوا  را خودش
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اء بکنه، ولي اگر  اجز شه از آمهن، بعيه نيست کفايت  مل نايب باراي تحليال زن   نس

کفايات واااف ناياب از او،     1بر او. و اما کسي که حج او استحبابي باد ، بعياه نيسات  

2وليکن احتياط آن است که در اارت امکان خادش برود.
 

عاعع]0022[ د  بااد و شاخ    نکار ]ذباح[  اگر کسي که با او قرار داد  باد ذبح کنه   

محرم در روز ما اد محّل شه و با زن هم نزديکي کرد، معصايت نکارد  و کفاار  هام     

و  3نهارد، ليکن بايه باز ههي يا پال را بفرسته و ماا ه  کنه و بايه از زن اجتناب کناه 

احتياط واجب آن است که از وقتي که معلاام شاه  مال نشاه ، اجتنااب کناه گرچاه        

 براي ذبح. فرسته تناب از وقتي باشه که شخ  را ميکه وجاب اج 4محتمل است

                                                                                                                                        

 ايهن  امکا  در منا بيتوته کنهد و در   احتياط بايد خودش نماز بگزارد و نايب هم بگيرد و در صورتبنا بر  وگرنه

در اينکهه   احتياط کفاره بدههد. بنا بر  اينکه بيتوته نکرده، صورت حج  صحيح است و در غير اين صورت براي

ز  کافي باشد، اشکال است؛ اگرچه در صورتي که رفتن به مکهه بهراي او    استنابه جهت طوا  نساء براي حليت

 استنابه است. حرجي باشد اقوي جواز

ده حج انجام دهد تا ز  بر او حالل شود، يا قبل از فرا رسيد  سال آينهده عمهره   بايد سال آين آية اهلل مکارم:

 و بعههد از عمههره مفههرده نايههب، همههه چيههز بههر او   فرسههتدتوانههد، نايههب مههيآورد؛ و اگههر نمههي بههه جهها مفههرده

 شود. حالل مي

 حکهم محصهور کهه گفتهه شهد، اختصهاص بهه حهج          سيسوتاني: تبريزي، خوويي، زنجواني،    آيات عظام. 1

 واجب ندارد.

يا استيجاري بوده، يا حج او واجب بوده و سال  تبرعيو همچنين است کسي که حج او نيابتي  آية اهلل فاضل:

اول استتاعت بوده و استتاعت تا سال بعد استمرار نداشته باشد. و کفايت نيابهت در صهورتي اسهت کهه رفهتن      

 براي خود او حرجي باشد.

 اين احتياط ترک نشود. مکارم:آية اهلل  ،آية اهلل فاضل. 5

 از همه محرمات احرام اجتناب کند. آية اهلل فاضل:. 3

احتياط خهوب اسهت و امها امسهاک نسهاء پها لهزوم آ  زايهل          اگرچه است، بلکه اظهر همين آية اهلل بهجت:. 4

 .اظهر و احوطبنا بر  شود مگر آنکه به مباشرت يا استنابه، طوا  نساء را انجام دهد نمي

 اند. اين فرع را متعرض نشده گلپايگاني: صافي،خويي،  تبريزي، ت عظامآيا 

فرسهتد از ز    رعايت اين احتياط، الزم نيست بلکه از وقتي که شهخص را بهراي قربهاني مهي     آية اهلل زنجاني: 

  کند و اجتناب از ساير محرمات احرام، الزم نيست. اجتناب مي



 611  مصدود و محصور

 محصار بادن، مثل تحقا مصهود بادن است که گذشت. تحقا  عاع]0022[

عاعع]0022[ باه   1اگر مريض بعه از آنکه ههي يا پالش را فرستاد حالش خاب شاه   

پاس اگار مرحارم باه احارام تمتاع        2واري که تاانايي رفتن به مکه را داشت، بايه برود.

آورد و اگر وقت تناگ شاه باه     مي به جا و به وقت رسيه، ا مال  مر  و حج را 3است

شاد، بايه بارود باه    بياورد وقاف به  رفات فات مي به جا واري که اگر بخااهه  مر 

و بعاه از آن   4آن است که قصه  اهول کناه   بياورد و احتياط به جا  رفات و حج افراد
                                                                                                                                        

 :و بايد زماني که علم به عدم ذبح پيدا کرد از ارتکاب محرمات احرام خودداري کند و کها   آية اهلل سبحاني

 آورد. به جا ديگر را جهت ذبح تعيين و قرار بگذارد چنين فردي پا از بهبودي بايد عمره مفرده

ا فرسهتد از محرمهات احهرام اجتنهاب کنهد ته       کافي است از هنگامي که شخص دوم را مي آية اهلل سيستاني:

گذارد که از جانب او ذبح کنهد، گرچهه احتيهاط مسهتحب اجتنهاب از محرمهات احهرام از         زماني که با او قرار مي

 زماني است که فهميد شخص اول عمل نکرده است.

اگر محصور در عمره تمتع بعد از فرستاد  هدي يا پول آ  حهال  خهوب شهد بهه نحهوي کهه        آية اهلل سبحاني:. 1

عمهره تمتهع    رسد و   قبل از ذبح هدي به مکه ميالف :و اعمال را انجام دهد چند صورت داردتواند به مکه برود  مي

  از آنجهايي کهه محهل    بدههد.   شود و مثل ديگرا  اعمال را انجام مي دهد و سپا براي حج محرم مي را انجام مي

ه قربهاني ذبهح شهده و او    ذبح هدي محصور در عمره تمتع، مکه و قبل از احرام حج است اگر زماني به مکه رسهد که  

شهود و ايهن قربهاني بهه      دهد و سپا براي حج محهرم مهي   تقصير نکرده است مثل فرع اول عمره تمتع را انجام مي

روز عيد بايد قرباني کند. اما اگر هدي او ذبح شهده و خهود او    کند و در احتياط واجب کفايت از قرباني روز عيد نمي

ده انجام دهد و از احرام خارج گردد ليکن اگر زما  براي حج افراد ولهو بها درک   است بايد عمره مفر نيز تقصير کرده

کنهد.   کفايهت مهي  حجة االسةالم  دهد و از  وقو  اختياري مشعر باقي باشد محرم به حج افراد شده و آ  را انجام مي

ههد عمهره تمتهع      چنين شخصي اگر به مکه رسيد و هنوز تقصير نکرده و هدي او نيز ذبح نشهده ولهي اگهر بخوا   ج

رسد بايد عدول به قرا  کند و هدي را با خود به عرفات و سپا بهه مشهعر    انجام دهد به وقو  اختياري عرفات نمي

 کند. کفايت ميحجة االسالم و بعد به منا ببرد و در آنجا ذبح کند و اين حج نيز از 

موضوع اين حکم، کسي است که در احرام عمره پا از فرستاد  هدي يا قيمت  يا قبل  آية اهلل سيستاني: 

 برسد. ر هدي به مکهحي که بتواند قبل از ذبح يا نبه طوراز آ  حال  بهبود يابد، 

تواند اعمال حج را در زما   اگر گما  داشته باشد که مي سيستاني: ،خويي، زنجاني تبريزي، آيات عظام. 5

 آورد بايد برود. به جا خود

دههد و   مهي  انجهام  را آ  اعمال است، مفرده عمره احرام اگر محرم به و آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني. 3

 شود. مُحل مي

 احتياط استحبابي است. قصد عدول متابق آية اهلل زنجاني:. 4
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 .لسامجة االَحمفرد  بکنه و کافي است از   مر 
مشاعر   2و اگر وقتي رسيه به مکه که حاج فاات شاه ؛ يعناي باه وقات اختيااري       1

احارام   آورد و از باه جاا   و باياه آن را  3به  مر  مفرد  شاد رسه،  مر  او مبهّل مي نمي

که قصه  هول به  مر  مفرد  کناه و حاج واجاب را باا     خار  شاد و احتياط آن است 

 آورد. به جا در سال ديگر وجاد شرايط

پيش ذکر شاه ،  مسئله  مصهود به دشمن، در حکمي که براي مريض در  عاعع]0022[

4است. ماننه او
 

                                                           

، پها  ه اسهت درک کند حج او فوت شد فين راوو اگر زماني برسد که نتواند مقدار رکن از وق آية اهلل زنجاني:. 1

 بهه جها   و بايد با هما  احرام، اعمهال عمهره مفهرده را    مانده باقياگر هدي او را ذبح نکرده باشند، در حال احرام 

آيد و هديي هم که فرستاده بايد ذبح شود و اگر زماني برسد که ههدي او   آورده و با انجام آ  از احرام بيرو  مي

و در هر حال اگهر حهج وي فهوت شهد، بايهد در       آيد مياز احرام بيرو  ح کرده اند با تقصير در محل قرباني ذب را

 براي حج استحبابي احرام بسته باشد.  امسال سال آينده هما  قسم از حج را انجام دهد، هرچند 

 يا اضتراري عرفات و اضتراري مشعر. آية اهلل سيستاني:، آية اهلل سبحاني. 5

 ک اضتراري نهاري مشعر به تنهايي براي صحت حج کافي است.ادرا آية اهلل فاضل:

 يا ادراک اضتراري ليلي مشعر.... آية اهلل گلپايگاني: 

 اگر يکي از دو وقو  مشعر و عرفات را درک کند کافي است. آية اهلل مکارم: 

 .احوطبنا بر  به ذبح مبعو  قبل از فوت حج تحللدر صورت عدم  آية اهلل بهجت:. 3

اش کشته نشهده، حهج او بهدل بهه عمهره مفهرده        در اين صورت اگر قرباني آية اهلل خويي:، هلل تبريزىآية ا 

 شود و اگر کشته شده باشد از احرام بيرو  آمهده اسهت و تمهام محّرمهات بهر او حهالل شهده مگهر ز  و بهر           مي

 آورد تها ز  نيهز بهر او حهالل شهود       به جها  او واجب است که طوا  حج و نماز و سعي و طوا  نساء و نمازش را

 بنا بر احتياط.

و اگر پا از احرام حج مريض شده باشد و پا از فرستاد  هدي بهبهود يابهد، پها اگهر      آية اهلل سيستاني:

کند بايد برود و در اين صورت اگر مهوقفين يها خصهوص مشهعر )بهه نحهوي کهه         گما  کند که حج را درک مي

شود و اگهر قبهل    ز اين قرباني او را بکشند برسد، حج او بدل به عمره مفرده ميگذشت  را درک نکند، اگر قبل ا

و  شهود  تراشد و از هر چيز به جز ز  محهل مهي   کند و يا سر مي از رسيد  او قرباني او را کشته باشند تقصير مي

 آورد. به جا براي حالل شد  ز ، بايد طوا  و سعي را در حج يا عمره

 قربهاني کنهد و مهوردي بهراي جريها  ايهن        همها  جها  مصهدود بايهد    ية اهلل سيسوتاني: آ، آية اهلل زنجاني. 4

  حکم ندارد.
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عاعع]0022[ نتاانستنه باه   مريض نيستنه ليکن به  لت ديگر، بعه از احرام که کساني   

ضاعف بار او    مکه برونه؛ مثل کسي که پايش يا کمرش شکسته يا به واسبه خاانريزي 

مشاکل اسات.    مسائله  لايکن  1مستالي شه ، بعيه نيست حکم مريض را داشاته باشانه،  

بنابراين، احتياط آن است که به احرام باقي بماننه تا وقتي که خاب شانه. پس اگر حج 

م خار  شانه و حج اگر واجب باد  باا  بياورنه و از احرا به جا فات شه ،  مر  مفرد 

 ه.وجاد شرايط ا اد  کنن

زماني که بايه مريض ماا ه  کنه براي ذباح در احارام حاج، روز دهام       عاعع]0022[

و بايه قرار تأخير تا ايام تشريا نههه و در احارام  مار  تمتاع     2است به احتياط واجب

                                                                                                                                        

 :احکام مصدود در بخ  قبلي )مسائل قبل  گذشت. آية اهلل سبحاني 

 ايم. که مصدود شده ذبح کند، به شرطي که در مناسک نوشته هما  جابايد قرباني را در  آية اهلل مکارم:

پي  آمد مانعي غير از صد و حصهر، احتيهاط    کسي که نتواند حج خود را ادامه دهد، از جهت :آية اهلل بهجت. 1

 اين است که در جاي خود قرباني نموده و از احرام خارج شود.

 دو مورد مذکور مصداق محصورند. آية اهلل خويي:، آية اهلل تبريزى

موارد مذکور، حکم محصور را دارند و علل ديگر که به وضهعيت جسهمي يها روحهي محهرم،       آية اهلل زنجاني: 

 ربتي ندارد حکم مصدود را دارند.

بعد از احرام پا يا کمر آنها بشکند و يا سکته کنند و يا تصاد  نماينهد و يها بهه     که کساني  آية اهلل سبحاني: 

اي ايجهاد کنهد کهه آ      هر چيزي کهه در بهد  عارضهه    کالً منع گردند و لاي زخمي شوند که از انجام اعما گونه

 عارضه مانع از ادامه اعمال شود حکم محصور را دارد.

دو مورد مذکور، مصداق محصورند ولي اگر مانع ديگري غير از حصر و صد باشد تفصهيلي   آية اهلل سيستاني: 

 مراجعه شود. 443و  423دارند، به مناسک مسئله 

در موارد مشکوک به حصر، عالوه بر انجام وظيفه محصور، با عمره مفرده  اهلل گلپايگاني: آية، آية اهلل صافي 

 از احرام خارج شود.

 ظاهر اين است که حکم مريض را دارند. آية اهلل فاضل: 

 حکم مريض را دارند و نسبت به موانع ديگر، مثل خراب شد  وسيله نقليه حکم مصدود را دارند. آية اهلل مکارم:

 اند. اين مسئله را متعرض نشده گلپايگاني: صافي،خويي، تبريزي،  آيات عظام. 5

در احرام حج يا عمره تمتع بايد روز دهم را وقت کشتن قرباني قرار دهند و در احهرام عمهره    آية اهلل زنجاني: 

  توانند هر زماني را تعيين کنند. مفرده مي
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 احتياط آن است قبل از خرو  حا  به  رفات باشه.

 محصارو  استفتائات مصهود محصورو  الستفتائات مصدود

عاعع]0021[ ياا   :شخصي به نيت  مر  تمتع استحبابي براي يکاي از معصاامين   س

آورد و قاهرت بار اتماام     به جا يکي از شهها مرحرم شه و وااف و نماز وااف  مر  را

  مل از او سلب شه، آيا همان حکم محصار و مصهود را دارد؟

ـ  ناياب   ال را تمام کنه وتاانه ا م اگر مريض شه  يا دشمن او را منع کرد  و نميعج 

1تاانه بگيرد، حکم محصار و مصهود را دارد. هم نمي
 

است و باياه  ملاي کاه محصاار انجاام       آيا تصادف در احرام، حصراععس] 0020[

 آورد؟ به جا دهه مي

2شاد. بلي، با شرايط معتبر  در حصر، حکم حصر بر آن مترتب ميعج ـ
 

رباط است به کساي  م ايه، در مناسک، حکم محصار را که بيان فرماد  سعاعع]0020[

مرحرم شه  است و قبل از مرحل شهن محصار شاد، در اينجا اين سؤال مبرح اسات   که

که اگر پس از انجام ا مال  مر  تمتع و خار  شهن از احرام آن محصار شاد و نتااناه  

 ؟ و وظيفه او چيست؟براي حج مرحرم شاد، آيا حج از او ساقط است يا نه

                                                                                                                                        

 :در عمره تمتع حداکثر زما  صبر اين است که وقت بستن احرام براي حج به پايها  برسهد    آية اهلل سبحاني

 م و در احرام حج حداکثر تا قبل از غروب روز دهم.مثالً يک ساعت قبل از ظهر روز نه

 ندارد.در احرام حج بايد روز دهم را وقت کشتن قرباني قرار دهند و در احرام عمره زما  معيني  آية اهلل سيستاني: 

 تا روز سيزدهم جايز است. آية اهلل مکارم: 

تواند اعمال عمره را تمام  اگر مريض شده يا دشمن او را منع کرده و نمي آية اهلل گلپايگاني:، آية اهلل صافي. 1

 .کند نايب بگيرد و اگر قدرت انجام اعمال حج را ندارد، واجب نيست مُحرم به احرام حج گردد

مصدود در عمره و حج واجب و استحبابي و نيابي تبرعي و نيابي استيجاري و همچنين در  آية اهلل سبحاني: 

و احکام محصهور بهه تفصهيل در ذيهل      عمره مفرده استحبابي و نيابي تبرعي و يا استيجاري حکم  يکي است

 و مسائل ديگر گذشت. 1336مسئله 

 .مراجعه شود 1333ذيل مسئله . به 5
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ـ   کناه و چنانچاه ساال اول     ولي کفايت از حاج نماي   1از احرام خار  شه  استعج 

 استبا ت او باشه حج بر او واجب نشه  است.

عاعع]0020[ شااد؛   شخصي بعه از آنکه براي حج مرحرم شه ، دچار سکته قلبي مي س

 اي که هر ناع حرکت براي او ضرر دارد، وظيفه او چيست؟ به گانه

ـ  کناه و چنانچاه    ار را پياها ماي  تاانه وقافين را درک کنه، حکام محصا   اگر نميعج 
، تفصيل بين امکان استنابه و  اهم آن اسات   2وقافين را درک کرد ، نسبت به بقيه ا مال

 که در مناسک ذکر شه  است.

آورناه و   سجه شجر  ماي شاد، او را به م شخصي در مهينه مصهوم مي سعاعع]0022[
ت؟ و اگر نتااناه حاج   نماينه آيا احرام او احيح است و وظيفه بعهي او چيس مرحرم مي

 انجام دهه تکليف او چيست؟

ـ  تاانه که  مر  و حاج را انجاام دهاه، ولاا باا       و اگر مي 3احرام او احيح استعج 
آورد احااط   به جاا  تاانه حج استنابه در وااف و سعي، حج او احيح است و اگر نمي

 و با احرام مزبار  مر  مفرد  هم انجام دهه. 4صار را انجام دههآن است که وظيفه مح

 واحلمد هلل اّوالً وآخرًا وظاهرًا وباطناً 

 والّةع  ل  مد وآله الّطيبني والّلعن  ل أ دائهم أَجعني

                                                           

به احتياط واجب عمره خود را عمره مفرده قرار دهد و طوا  نساء انجام  :هلل سيستانيآية ا، آية اهلل بهجت. 1

 دهد و از احرام خارج شود.

در اين صورت خود يا نايب او طوا  نساء و نماز آ  را بياورند، در اينجا حقيقت عمهره او بهه عمهره     آية اهلل سبحاني:

 ه و يا سال بعد استتاعت  باقي است، حج را در سال بعد بياورد.شود و چنانچه حج بر او مستقر بود مفرده تبديل مي

 مراجعه شود. 1343، به ذيل مسئله 1332. با عنايت به مسئله 5

 گذشت. 1336صور مسئله در ذيل مسئله  آية اهلل سبحاني:

 نسبت به بقيه اعمال نايب بگيرد. :آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل صافي

توانهد اعمهال حهج و عمهره را ولهو بها        کرده مي ام او در صورتي صحيح است که خيال مياحر آية اهلل زنجاني:. 3

 آورد. به جا آورد لذا قصد کرده که اعمال حج و عمره را به جا استنابه

 حکم محصور را دارد. آية اهلل سيستاني:، آية اهلل زنجاني. 4

 ناتوا  شد حکم محصور را دارد که احکام آ  در مسائل قبل گذشت. چنانچه بعد از احرام کالً آية اهلل سبحاني:



 استفتائات جهيه
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 استفتائات جدید
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 تقليد
 تقليه

 ميتبقاء بر تقليد 

اشکال ندارد و بايد بقاء برر   ميتجايز نيست، ولي بقاء بر تقليد  ئاًابتدا ميتتقليد  اعع0022 

دي عمرل  هر تفترواي مج د زنده باشد و کسي که در بعضي از مسائل به هتجبه فتواي م ميتتقليد 

 ر همه مسائل از او تقليد کند.تواند د کرده، بعد از مردن آن مجتهد مي

گاينه: براي ابتهاي تقلياه باياه    داننه؛ يعني مي فقها حيات را شرط مي اهللعبهجت:ع

تااناه   اگر مرجع تقليه انسان از دنيا رفت، در اينکه آيا مي امااز مجتهه زنه  تقليه کرد و 

بر تقليه باقي بمانه يا بايه به مجتهه زنه  مراجعه نمايه، مارد اختالف است، پاس اگار   

کنه وگرنه وباا ناار مجتهاه     نار خادش  مل مي مجتهه باد وبامسئله  کسي در اين

 کنه. زنه   مل مي

لي که در آنها تقليه و  مل کرد  است، در اارتي در مسائ ميتباقي مانهن بر تقليه 

بر اقاي جايز  که مجتههي که از دنيا رفته با مجتهه زنه  از نار  لمي مساوي باشنه، بنا

با اجاز  مجتهه ديگري بر تقليه بااقي بااد  و  مال کارد  باشاه؛ و اگار        هرچنهاست، 
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بااقي بماناه و اگار مجتهاه     مجتههي که از دنيا رفته ا لم باشه، واجب است بر تقليه او 

 زنه  بعهًا ا لم شه واجب است در تمامي مسائل به او  هول نمايه.

رود، کنه از دنيا با  اگر مجتههي که انسان از او تقليه مي اهللعخيي،:عاهللعتبريزي،عع

در اارتي که فتااي او در نار مقّله باد  و فراماش نکرد  باشه، حکم بعه از فاات او  

يا فرامااش کارد     خيي،:اهللععفتااي او را ياد نگرفته ) و اگر بادنش است؛حکم زنه  

و بعيه نيسات در ااارتي    تبريزي:اهللععاست(  زم است به مجتهه زنه  رجاع کنه. )

 که فراماش کرد  است باز بتاانه به فتااي او  مل کنه.(

تاانناه همچناان از او    هرگا  مرجع تقليه از دنيا برود مقلهين او ماي  اي: آية اهلل خامنه

گايناه.   تقليه کننه، يعني به رساله او  مل نماينه. اين را اابالحًا بقاء بر تقليه ميت مي

جااز بقا بر تقليه ميت و حاهود آن، باياه از مجتهاه زناه  و حاائز      مسئله  و مکلف در

 شرايط تبعيت کنه.

تاانساته از او تقلياه کناه ا      اگر انسان مجتههي را در زماني کاه ماي   :اهللعزنجتن،ع

باالغ نشاه ( ا درک     هرچنهفهميه  ) باد  و خاب و به را مي مميزيعني در هنگامي که 

تاانه پس از مر، آن مجتهه از او تقليه کنه، خاا  در زمان زنه  باادن مجتهاه    کنه، مي

احتياط  مل بنا بر  کرد  باشه، در غير اين اارت،او تقليه کرد  باشه يا از او تقليه ن از

 کردن به فتااي مجتههي که از دنيا رفته جايز نيست.

کنه از دنيا برود حکام بعاه از فاات او     و چنانچه مجتههي که انسان از او تقليه مي

فته ا لم باشه ياا در ااارت   حکم زنه  بادنش است، بنابراين اگر مجتههي که از دنيا ر

فتااي او  مل کرد  باشه،  زم است بر فتااي او بااقي بماناه و اگار مجتهاه     تساوي به 

زنه  ا لم شه  باشه، بايه به او مراجعه شاد و اگر به فتااي مجتهه متافي که با مجتهاه  

 کنه. تاانه تقليه زنه  مساوي است  مل نکرد  باشه، از هر يک از آنها که بخااهه مي

به فتااي او از دنيا برود و انسان به فتاااي مجتهاه   و اگر مجتهه پيش از  مل کردن 

 تاانه به فتااي مجتههي که از دنيا رفته  مل نمايه. مساوي ديگر  مل کنه ديگر نمي
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ه از يا ا بارود، با يا کناه از دن  ياه ماي  که انساان از او تقل  ياگر مجتهه اهللعببنتن،:ع

 يه قبلا يتاانه بر تقل مي ته است،اد گرفيکه آنها را  يدر مسائل يه کنه وليمجتهه زنه  تقل

 ست.يز نيجا ت ابتهائًايه از ميبمانه اما تقل يباق

کنه از دنيا بارود، حکام بعاه از     اگر مجتههي که انسان از او تقليه مي اهللعبتايتن،:ع

م زنه  بادنش است. بنابراين، اگر او ا لم از مجتهه زنه  باشه بايه ا باا  لام    فات او حک

به اختالف در مسائل محل ابتال ولا اجما  ا بر تقليه او باقي بمانه و چنانچه مجتهه زناه    

ا لم از او باشه، بايه به مجتهه زنه  رجاع کنه. و اگر ا لميتي در ميان آنهاا معلاام نشااد    

است  مل خاد را با فتااي هر کهام تببياا نماياه مگار در مااارد      مخير يا مساوي باشنه

 اجمالي بر تکليف ماننه ماارد اختالف در قصر و تماام کاه بناا    حجت لم اجمالي يا قيام 

مسائله   احتياط واجب بايه ر ايت هر دو فتاا را بنمايه و ماراد از تقلياه در ااهر ايان     بر

 است نه  مل کردن به دستار او. معينه ارف التزام به متابعت از فتااي مجته

بلکه جااز بقا بر تقليه او در ساير مسائل نيز بعياه نيسات. ولاي اگار      اهللعيتف،:ع

بار احتيااط،    کرد ، ا لم از حي باشه، بقا بر تقلياه او، بناا   که از او تقليه مي ميتيمجتهه 

 حي واجب است.به ا لم باشه  هول  ميتکه اگر مجتهه حي، از  واجب است؛ چنان

جاايز اسات در ااارتي کاه مجتهاه       ميتباقي مانهن بر تقليه مسئله  اهللعفت  :ع

و مجتهه حي مساوي در  لم باشنه و چنانچه يکي از آن دو ا لام باشاه تقلياه از     ميت

 ، فرقي باين مساائلي کاه  مال نمااد  و     ميتا لم  زم است و در باقي مانهن بر تقليه 

 وجاد نهارد.مسائلي که  مل ننماد  

کناه از دنياا بارود، باياه از      اگر مجتههي که انسان از او تقليه ماي  اهللعگلپتيگتن،:ع

هي  مل کرد  ياا آن را  تهاي به فتااي مج مسئلهه زنه  تقليه کنه. ولي کسي که در تهمج

باه  مسئله  ياد گرفته و ملتزم به  مل به آن شه  باشه، اگر بعه از مردن آن مجتهه در آن

به فتااي مجتههي که از دنيا مسئله  تاانه در آن فتااي مجتهه زنه  رفتار نکرد  باشه، مي

 رفته باقي باشه.
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 اگرچه احتياط مستحب آن است که به فتااي مجتهه زنه  رفتار نمايه.

کنه از دنيا برود، بااقي ماناهن    هرگا  مجتههي که انسان از او تقليه مي اهللعنکتر :ع

ايز است بلکه اگر ا لم باشه واجب است، به شرط اينکه  مل به فتااي او ر تقليه او جب

 .کرد  باشه

 بر احتياط واجب. ا لم باشه بنا هرچنهجايز نيست  ئًاکردن به فتااي مجتهه مرد  ابتها مل 

 رجوع به فاالعلم

اي فتوا نداده و تنها احتياط واجب کرده است، ولي فاألعلم آن  مسئلهاگر اعلم در  اع0022س

احتياط را ندارد، آيا الزم است مقلِّد اعلم بداند مرجعش احتياط واجب کرده و بايد نيت رجوع به 

فاألعلم کند، يا همين که در مقام انجام وظيفه شرعي بوده و عملش طبر  فترواي فراألعلم اسرت     

اگر اعلم مثالً در احرام از مکه قرديم احتيراط واجرب اسرت، ولري       کافي است؟ به عبارت ديگر،

فهميده  حجفاألعلم چنين احتياطي نداشته، و مقلِّد اعلم از مکه جديد محرم شده و بعد از اعمال 

 اي دارد؟ است که اعلم چنين احتياطي داشته، آيا عملش صحيح است يا خير؟ و اکنون چه وظيفه

 مياهن فتاااي فااأل لم در تصاحيح  مال، باه فتاااي وي        پاس از فه  اهللعتبريزي:ع

 کنه. استناد مي

اگر  مال او در هنگاام ااهور مباابا باا فتاااي کساي بااد  کاه           اي: آية اهلل خامنه

 تاانست شر ًا از او تقليه کنه و بناي بر تقليه او بگذارد، احيح و مجزي است. مي

 فا  لم است کافي است.اگر معلام شاد  ملش مبابا فتااي  آية اهلل زنجاني:

 کافي است  مل او هرچنه نهانه مبابا فتااي فاأل لم باشه. اهللعببنتن،:ع

تاانه از او تقليه کنه داشته باشاه،   اگر مبابقت با فتااي کسي که مي اهللعبتايتن،:ع

 .تاانه به او رجاع کنه اآلن مي

ام بر  کنه که آنچه انجام داد در فرض سؤال، بعه از خاتمه ا مال نيت  اهللعيتف،:ع

هنگاام احارام از مکاه جهياه     اينکه  وبا نار فاأل لم باشه اشکال نهارد البته مشروط به

 قصه قربت از او متمشي شه  باشه.
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همين که  مل مبابا فتااي مشهار باشه احيح است و نيات رجااع    اهللعفت  :ع

کردنه بايه گفات و اگار بعاه از    گفتن و ارجاع دادن  زم نيست. بلي اگر سؤال  و حتي

 مل متاجه آن احتياط شهنه ا اد   زم نيست، هرچنه اگر بخااهنه وبا احتياط ا ااد   

 و  مل کننه مانعي نهارد.

کنه و چان  مل گذشاته او باا    رجاع به فاأل لم مي حجبعه از ا مال  اهللعنکتر :ع

 آن هماهنگ است، ا اد   زم نيست.

 استطاعت
 استبا ت

شده حج، از معلوليت جسمي به دليرل قعرن نعراع و يرا      نام برخي از زائران ثبت اعع0022س

برخوردارند که در انجام اعمال حج دچار مشکل  حادشيميايي شديد و يا بيماري اعصاب و روان 

شوند و برخي اعمال از قبيل طواف و نماز طواف را به ناچار بايد نائرب بگيرنرد و در مواقر ،     مي

 ]همچنين[ز پاسعگوي آنان خصوصاً در مواق  نيست، راري کنند، امکانات عربستان نيوقوف اضع

هراي   رود، از سرروي   هرا نمري   باشد، مثالً ويلچر درون حمام ها مناسب شرايط آنان نمي ساختمان

توانند استفاده کنند و يا استفاده سعت است. اکنرون برا    بهداشتي خصوصاً در عرفات و منا يا نمي

 آنچه ذکر شد بفرماييد:توجه به 

 افراد شرعاً استعاعت دارند يا خير؟ گونه اين. آيا با شرايط فوق، 1

توانند اين اعمال  دانند که شعصاً نمي . در صورت مستعين بودن، با توجه به اينکه از اول مي2

 را انجام دهند، تکلي  شرعي آنها چيست؟

باراي خااد    حاج م است و رفتن به اگر ساير شرائط استبا ت فراه اي:عاهللعختنه ع

اارت مستبيع نيساتنه   آنان ماجب حر  و سختي زياد نباشه بايه برونه و در غير اين

 و مأياآ از خاب شاهن باشانه،   بر آنان از قبل مستقر شه  باشه حجو در اارتي که 

 بايه نايب بگيرنه.

. اگار  2. در شرايط فاق افراد مذکار در ساؤال مساتبيع نيساتنه.     1  اهللعزنجتن،:ع
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اگار   هرچناه حج بر  هه  آنها مستقر باد ، بايه بهون تأخير براي انجام حج نايب بگيرنه. 

باه   ننه حاج خااد را  تاا انجام حج براي خادشان ضرر اساسي نهاشته باشه، شخصًا نيز مي

بعهًا اينکه    چنانچه ا ن استبا ت مالي دارنه و ازحج بر آنها مستقر نباد و اگر آورنه. جا

 آورنااه، مأياساانه بايااه بااهون تااأخير نايااب بگيرنااه.  بااه جااا نيااز بتااننااه شخصااًا حااج

 واهلل العالم.

 محروم کردن افراد معلال که اساتبا ت ماالي باراي خااد و همارا       اهللعببنتن،:ع

در  رفاات و مشاعر اسات،    دارنه، جائز نيست. از آنجا کاه رکان حاج هماان وقااف      

تااننه از نار وقاف به اقل اکتفا کننه. دو سا ت قبل از غروب از مکه حرکت کارد ،   مي

در  رفات وقاف کننه، سپس به مشعر رفته پس از نيمه شب به سمت مناا و از  مقهاري 

مکه برونه. ا مال منا را نائب انجام دهه و در ا مال حج، وااف و ساعي را   آنجا هم به

 دهنه. انجام مي خاد

جااب سؤال اّول: اگر از رفاتن باه حاج باه حار  و مشاقت زيااد         اهللعبتايتن،:ع

: دومراي حج نائب بگيرنه. جاااب ساؤال   افتنه حج بر آنها واجب نيست ولي بايه ب مي

 حکم آن روشن شه.

در  افراد مستبيع نيستنه و گانه اينبا تاجه به شرايبي که ذکر کرديه،  اهللعنکتر :ع

 آورنه. به جا اارت لزوم بايه نايب بگيرنه و احتياط آن است که  مر  مفرد  را

هر يک از افراد مذکار در سؤال که براي رفتن به حج در حر  شاهيه   يتف،:اهللعع

که حج بار آنهاا    گيرنه واجب نيست شخصًا به مکه مشرف شانه و در اارتي قرار مي

 باشانه باياه نائاب بگيرناه و اگار حاج بار آنهاا          مستقر باد  و مأياآ از رفع حر  مي

احتيااط  بناا بار    مستقر نشه  و فعاًل استبا ت مالي دارنه ولي استبا ت باهني نهارناه،  

 واجب نائب بگيرنه.

 باشه. در هر دو مارد استبا ت محقا نيست و حج واجب نمي اهللعنيري:ع

خوفي که برخي از افراد در و  1931س ر با توجه به حوادث پيش آمده در حج سال   1931

 اين زمينه دارند، آيا شرايط استعاعت محق  است؟
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 ای: مجرد آنچه ذكر شه مانع از تحقا استبا ت نيست.اهلل خامنه آية

ر يش از مقاهار متعاارف ساا   ين سفر بياهلل زنجانی: چنانچه معلام شاد خبر در ا ةآي

 ست، خاف مذکار مانع استبا ت نخااهه باد.يسفرها ن

 آورياه و باه خااد خااف      باه جاا   اهلل سبحانی: با تاكل به خها فريضاه حاج را   ةآي

 را  نههيه.

ستانی: اگر خاف  قاليي ضرر معته به باشه حج واجب نيست، ولي ايان  ياهلل س ةآي

 فرض فعال مبرح نيست.

 شاد.مارد سؤال، تبليغات ساء مذكار مانع تحقا استبا ت نمي اهلل اافی: در ةآي

اهلل مکارم: كساني كه نامشان براي حج درآمه ، ترآ به خاد را  نههنه و تاكال   ةيآ

 بر خها كننه و به حج برونه.

اساآ مانع اهلل ناری: براي افراد مستبيع رفتن به حج واجب است و شايعات بي ةآي

 شاد.رفتن به حج نمي

 نيابت
 ابتين

 وظيفه نايب نسبت به مستحبات حج

انجام حج بلدي نيابت دارد، چه مقدار از مستحبات مدينه و مکه را کسي که در  اعع0022س

 عنه انجام دهد؟ بايد به نيابت از منوب

مستحبات مهينه ومکه اگر در ضمن اجار  ذکر نشاد، بر  هاه  اجيار    اهللعتبريزي:ع

 نيست. بلي، آن مستحباتي که در خااد حاج و مار  متعاارف اسات باياه اتياان شااد،         

 .واهلل العالم

کسي که اجير شه  در مارد مساتحبات مکاه و مهيناه مثال زياارت       اهللعببنتن،:ع

شههاي احه،  و :وائمه بقيع وفاومه زهرا قبرستان اباوالب، مرقه ناراني پيامبرخها
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 رفًا منصرف به آن است  مل کنه؛ لايکن اگار   و يا  به هر ميزان که در قرارداد ذکر شه 

آورد   به جا بايه مستحباتي که معماً  در ا مال حج نيابتيدر قرارداد چيزي بيان نشه  

 را در مشاهه مشرفه ياد کنه. ترک نشاد و شايسته است که او و متعارف است، شاد مي

اوالق نيابات وباا  ارف    اينکه  بايه وبا  قه اجار   مل کنه مگر اهللعبتايتن،:ع

  ام يا خاص منصرف به انجام بعضي از ا مال باشه.

، خصاااياتي ذکار نشاه     مساتحبات اگر در ضمن  قه اجار  نسابت باه    اهللعيتف،:ع

باشه، احتياط اين است که مستحباتي را که باه واار متعاارف هماه ياا اکثار حجاا  انجاام         

 آورد، واهلل العالم. به جا به نيت مناب  نه يک باردهنه و زحمت معتّه به نهارد، اقال  مي

 متعارف انجام دهه.به مقهار عاهللعفت  :ع

شارط  اينکه  دهه، مگر به مقهاري که در نيابت متعارف است انجام مي اهللعنکتر :ع

 خااي کرد  باشنه.

دهنه  زم اسات،   ا  به وار معمال ومتعارف انجام ميحجمقهاري که اهللعنيري:عع

 بيش از آن شرط شه  باشه.اينکه  مگر

نيابت دارد، آيا در برگشت از سفر حج نيز بايد به کسي که در انجام حج بلدي  اعع0211س

 عنه برگردد يا لزومي ندارد؟ شهر منوب

 ارد.لزومي نهع:اي ، آية اهلل خامنهاهلل تبريزي آية

 اي بر لزوم آن باشه. مگر قرينه  زم نيست، آية اهلل زنجاني:

ن کاه در  يادر برگشت لزومی نهارد که به شهر مناب  نه برود مگر  :اهللعببنتن،ع

او  يابيا حاج ن  ز اگار تخلاف کارد  باه    يا ن اارت ني قه اجار  شرط شه  باشه و در ا

 شاد. ي وارد نمیا لبمه

  زم نيست. اهللعبتايتن،:ع

 تحقاا برگشت به شهر منااب  ناه  زم نيسات بلکاه در اساتيجار و      اهللعيتف،:عع

کننه  اجير را باراي رفاتن    نيابت شرط بازگشت از مکه مبلقًا معتبر نيست ولي اگر اجير
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به حج و برگشتن به شهر مناب  نه اجار  کنه، اجير بايه وبا قرار اجار   مال نماياه،   

 واهلل العالم.

 در ضمن  قه اجار  شرط شه  باشه.اينکه  خير،  زم نيست، مگر اهللعفت  :ع

 لزومي نهارد. نکتر :اهللعع

 شرط شه  باشه.اينکه  برگشتن به شهر مناب  نه  زم نيست مگراهللعنيري:عع

 محل احرام براي نايب

به  وي حج ميقاتي کند که براي پدر شعصي در مدينه منوره، ديگري را اجير مي اعع0210س

هاي ديگر، آيا اجيرر   آورد ولي مشعص نکرده است که از مسجد شجره محرم شود يا ميقات جا

پ  از آن به جحفه يا قررن المنرازل    عمره مفرده محرم شود و نيتتواند از مسجد شجره به  مي

 استيجاري محرم شود؟ تمتنبراي عمره  د وبرو

بار احارام از مساجه    ولاا از جهات تعاارف    اي  در اارتي که قرينهاهللعتبريزي:عع

 تاانه از خاد چهار ميقات ديگر نيز محرم شاد، واهلل العالم. شجر  احراز نشاد مي

معاروف، باه    تاانه از هر کهام از مااقيات  در فرض مذکار اجير مي اي:عاهللعختنه ع

مستأجر ناارش  اينکه  اجير گرفتن در مهينه، قرينه باشه براينکه  نيابت محرم شاد. مگر

 ر  باد  که در اين اارت بايه از مسجه شجر  محرم شاد.مسجه شج

باه يکاي    تاانه از مسجه شجر   مر  مفرد  انجام دهه. سپس اجير مي آية اهلل زنجاني:

 اي بر خالف آن باشه. به نيابت محرم شاد مگر قرينه گانه رفته، از مااقيت پنج

تمتاع  تاانه از يکي از مااقيت معروفه براي  مر  در فرض سؤال مي اهللعببنتن،:ع

 استيجاري محرم شاد مگر اينکه قرينه يا متعارف براي او احرام از مسجه شجر  باشه.

ظاهرًا اين استيجار منصرف است به احرام از مسجه شجر  ولي اگر اهللعبتايتن،:عع

 چنين نباشه يا تصريح به  هم تقييه کنه اشکال نهارد.

 اگر منصرف به احرام او از مسجه شجر  نباشه مانعي نهارد، واهلل العالم. عيتف،:اهللع

چنانچه  قه اجار  انصراف و يا ظهار  رفاي در احارام از خصااص     اهللعفت  :ع
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 مسجه شجر  را نهاشته باشه اشکالي نهارد.

اگر مناار اين است که  مر  مفرد  را انجام دهاه و بعاه باه ميقاات      اهللعنکتر :ع

فاااله  اينکاه   برگردد براي  مر  تمتع استيجاري محرم شاد مانعي نهارد، مشاروط بار  

  مر  مبابا فتااي ما حفظ شاد. ميان دو

در بين نباشه که مناار مستأجر احارام از مساجه شاجر     اي  اگر قرينه اهللعنيري:ع

 اانه.ت است مي

 عمره مفرده به نيابت از خود و ديگران

ديگران، صحيح  تبرعيانجام يک عمره مفرده استحبابي، به نيت خود و به نيابت  اعع0210س

 است يا نه؟

 احيح است، واهلل العالم اهللعتبريزي:ع

 مانع نهارد و احيح است.عاي:عاهللعختنه ع

 احيح است. آية اهلل زنجاني:

نيابات   اشتراک در نيت در  مر  مفرد  مستحبي يعني به نيت خاد و اهللعببنتن،:ع

اجمااً  در   ولاا افراد زياد باشنه اشکالي نهارد و در تمام ا مال بايه افراد را  ولاديگران 

 نيت مه نار داشت.

 : اشکال نهارد.اهللعبتايتن،ع

 اشکال نهارد، واهلل العالم اهللعيتف،:ع

 مانعي نهارد و احيح است. اهللعفت  :ع

 .اشتراک بين خاد و ديگران ا م از احياء و اماات اشکال نهارد اهللعنکتر :ع

 : احيح است.اهللعنيريع
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 احرام
 احرام

 جدهاحرام از 

شود  براي عمره مفرده محرم مي جدهدر فرودگاه مسئله  شعصي از روي جهل به اع0210س

بايست به يکي از مواقيت برود، تکلي   شود که مي و نماز و سعي متوجه ميو پ  از انجام طواف 

 چيست؟ او در اين صورت

احتياوًا به يکي از مااقيت ولا به جحفه بارود و باراي  مار  مفارد       اهللعتبريزي:ع

 احرام ببنهد و ا مال  مر  مفرد  را انجام دهه، واهلل العالم.

تکليفي نهارد، بلي اگر از ورف کسي نايب باد  و يا به سابب   فعاًل اي:عاهللعختنه ع

 کنه. نذر  مر  واجب شه  باشه کفايت نمي

ها نباشه، احرام از جاه  ااحيح   اگر مسيرش از مااقيت و نزديکي آن آية اهلل زنجاني:

 است، لذا اگر اين شخ  مستقيمًا به مکه رود، احرامش احيح است.

 يح اسات ولا  ياحرام او تا مرز حرم ادامه داشته، ظاهرا احت ّياگر ن :اهللعببنتن،ع

ن است ياط با تر اياحت گرچهم برگردد و دوبار  محرم شاد ين است که به تنعياط اياحت

الحال رفتاه و محارم شااد و ا ماال       ينماز آن به ادن ر و وااف نساء ويکه بعه از تقص

 انجام دهه. يف فعلي مر  را به  ناان تکل

 تااناه از   اانه باه ميقاات بارود ماي    ت  مر  او باول است و اگر نمي ايتن،:اهللعبتع

 دهه. ؛ ماننه مسجه تنعيم، دوبار  مرحرم شاد و ا مال را انجاملالح  دنيا

ا مال  مر  را اتمام کنه و چنانچه  مر   بقيهدر فرض سؤال، احتياوًا اهللعيتف،:عع

محارم شااد و  مار     الحل   ادنيمفرد  به نذر و غير  واجب باد  اکتفا به آن نکنه و از 

 واجبه خاد را انجام دهه، واهلل العالم.

نهارد و چنانچاه  خااي  در فرض سؤال،  مر  باول است و تکليف اهللعفت  :ع

 مر  به جهتي بر او واجب باد  است يا بخااهه يک  مر  مستحبي انجام دهاه باياه   
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 و محرم شاد و ا مال را انجام دهه.الحل   ادنيبه يکي از مااقيت برگردد ولا به 

احرام  مر  مفرد  منحصر به مااقيت معروف نيست. اگر اين شاخ   اهللعنکتر :عع

اسات مياان جاه  و مکاه ياا      اي  کاه نقباه   حهيبياه حرام را در ت و نيت اداش تاجه مي

اش احيح باد و همچناين اگار در جاه  ناذر احارام       کرد،  مر  محاذات آن تجهيه مي

از ايان دو کاار را انجاام ناهاد       ياک  هايچ اشکال باد ولي حا  که  کرد  باد  مر  او بي

شااد و اماروز در کناار     محساب ماي الحل   ادنياحرامش باول است و بايه به تنعيم که 

 کنه. شهر مکه قرار گرفته، برود و از آنجا محرم شاد و  مر  را تجهيه

 اگر بعه از ا مال متاّجه شاد  مر  او احيح است. اهللعنيري:ع

 احرام از حديبيه

 خواهشمند است بفرماييد آيا زائران ايراني بيت اهلل الحرام در موسرم حرج و يرا    اعع0212س

نيرز ماننرد سراير مواقيرت از قبيرل       حديبيهمحرم شوند؟ و آيا  حديبيهاز ميقات  توانند عمره مي

 باشد يا خير؟ ميقات شجره و جحفه مي

 حکم مااقيت خمسه را نهارد. اي: آية اهلل خامنه

هاا  ته کسي که از مااقيت و نزديکي آنگانه نيست، الب حهيبيه از مااقيت پنج آية اهلل زنجاني:

 تاانه از هر مکاني خار  حرم ا ماننه حهيبيه ا محرم شاد. ميکنه   بار نمي

از  يکا يکه شاخ  باه    يقات  مر  تمتع است در اارتيه ميبيحه اهللعببنتن،:ع

 معروف و محاذات آنها مرور نکنه. يها قاتيم

داخال   کاه  کساني ماننه تنعيم ميقات  مر  مفرد  است براي  حهيبيه اهللعبتايتن،:ع

  خااهناه  مار   مکه هستنه چه اهل مکه باشنه و چه حاجياني که پس از ا مال حج مي

 مفرد  انجام دهنه.

گاناه   حجا  ايراني براي انجام  مر  تمتع بايه از يکي از مااقيت پانج  اهللعيتف،:ع

هماين  مجازي نيسات و    حهيبياه معروفه محرم شانه ماننه مسجه شجر  و جحفه و از 

ر  مفرد ، لکن در  مار  مفارد  اگار  صايانًا از ميقاات  باار کارد  و از        براي  م وار
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 اهلل العالم.  احيح است و چيزي بر او نيست. ومحرم شاد  مر حهيبيه

 97مسائله   معروفه است کاه در  گانه پنجميقات  مر  تمتع يکي از مااقيت  اهللعفت  :ع

مناسک حج بيان شه  است. و در اارت  هم  بار از آنهاا،  زم اسات از محااذي     117تا 

روناه. باياه باه     براي حج تمتع از جاه  باه مکاه ماي     که کساني يکي از آنها محرم شاد. لذا 

از محااذي يکاي از    واّ جحفه يا يکي از مااقيت معروفه ديگر برونه و از آنجا محرم شاانه  

 . و در غير اين اارت احرام  مر  تمتع احيح نيست.آنها محرم بشانه

نياز   الحل  ادنيمعروفه  گانه پنجولي ميقات براي احرام  مر  مفرد   الو  بر مااقيت 

يا ِجعرانه يا تنعيم محرم شانه. بلي اگر کسي  حهيبيهافضل اين است که در  اماباشه  مي

با تمکن از احرام، بهون احارام  باار کناه     گانه پنجبراي  مر  مفرد  از يکي از مااقيت 

 مرتکب معصيت شه  است ولي احرامش از حهيبيه يا جعرانه يا تنعيم احيح است.

ياا جعراناه    حهيبيهتااننه از  رونه مي از جه  براي  مر  مفرد  به مکه مي که کساني بنابراين 

 انه.  بار نکرد  گانه پنج انه چان از مااقيت يا تنعيم محرم شانه و معصيتي نيز مرتکب نشه 

حهيبيه ميقات  مر  مفرد  اسات )ناه ميقاات  مار  تمتاع( باراي        .1 اهللعنکتر :ع

 از جااب با  معلام شه. .2 آينه؛ از جه  به ساي مکه مي که کساني 

رونه  زم است که به جحفاه بروناه و از    به مکه مي جه از  که کساني  اهللعنيري:ع

روناه باياه از مساجه شاجر  محارم       افرادي که از مهينه به مکه ماي  آنجا محرم شانه و

 ياا  شهتمتع داشته با حجقصه  مر  تمتع و انجام اينکه  شانه. و در اين حکم فرقي بين

خااهاه  مار     اسات و ماي   در مکاه  کسي که باشه نيست. بلي مفرد  داشته قصه  مر 

 محرم شاد.تاانه به حهيبيه برود و از آنجا  مفرد  انجام دهه مي

 لباس احرام بانوان

 شرايط لباس احرام بانوان چيست؟ اع0212س

يط لبااآ  تااننه در لباآ دوخته محرم شانه ولي سااير شارا   زنان مي اهللعتبريزي:ع

 احرام مردان را در آن بايه ر ايت نماينه، واهلل العالم.
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لبااآ احارام زناان     تااننه در لباآ خادشان محرم شانه و زنان مي اي:عاهللعختنه ع

شرايط لبااآ نماازگزار ر ايات شاه  باشاه و از       اينکهشرط خااي نهارد؛ مشروط به 

 حرير خال  نباشه.

باناان براي احرام لباآ خاااي نهارناه، ولاي لباساي را کاه محارم        آية اهلل زنجاني:

نمازگزار پاشه بايه حالل و پاک باد  و از ابريشم خال  نباشه و تمام شرايط لباآ  مي

 را داشته باشه، البته اين امار شرط احت احرام نيست.

اط  زم آن يا و احت شرايط آن همان شرايط لباآ احارام مارد اسات    ببنتن،:اهللعع

ی که بر تن دارنه، دو جامه احرامی که مردان به تان  يها ز  الو  بر جامهياست که زنان ن

 .انجام دهنهز با آن يکننه بپاشنه و وااف و سعی را ن می

معمالي خاد احرام ببنهنه، مشروط به اينکه: هاي  تااننه در لباآ مي اهللعبتايتن،:ع

از اجزاي درنهگان نباشه بلکه به احتيااط   .2به احتياط واجب از حرير خال  نباشه.  .1

نجاس نباشاه مگار     .4زربافت نباشه.  .6نباشه.  گاشت حرامواجب از اجزاي حياانات 

انگشات   ر از بناِه سار  است؛ ماننه خان زخم يا خاني که کمت معفار نماز نجاستي که د

 ابهام است و زن نبايه دستکش بپاشه.

پاشيهن لباآ احرام براي باناان واجب نيست بلي استحباب دارد و اگار   اهللعيتف،:ع

 بخااهنه به استحباب  مل کننه، شرايط آن با لباآ احرام مردان تفاوت نهارد، واهلل العالم.

لباآ احرام باناان شرط خااي نهارد واحتياط مستحب آن اسات کاه    اهللعفت  :ع

 اآ احرام را بپاشنه.در حال نيت و تلبيه باناان نيز دو لب

براي زن لباآ خااي شرط نيست، خاا  دوخته باشه يا غير دوخته و  اهللعنکتر :ع

انتخاب رنگ سفيه بهتار اسات ولاي جانس آن باياه حريار        هرچنههر رنگي که باشه، 

 خال  نباشه.

تااننه در لباآ خادشاان باه هار نحااي کاه هسات احارام         باناان مي اهللعنيري:ع

 ه دوخته باشه يا نباشه ولي حرير خال  نباشه.ببنهنه، چ
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 وقف به حرکت و وصل به لسکون در تلبيه

 وق  به حرکت و وصل به سکون در تلبيه چه حکمي دارد؟ اع0212س

 احتياط مستحب ترک آن است. واهلل العالم. اهللعتبريزي:ع

 تلبيه بايه نزد اهل لسان احيح باشه. اي:عاهللعختنه ع

 اشکال نهارد.آية اهلل زنجاني: 

احتياط مستحب در  اهم واال باه ساکان و      اگرچهاشکال نهارد،  اهللعببنتن،:ع

 وقف به حرکت است.

 اشکال نهارد. اهللعبتايتن،:ع

احاط و اولي مرا ات  اهم واال باه ساکان و      اگرچهاشکال نهارد  اهللعيتف،:ع

 وقف به حرکت است. واهلل العالم

 : مانعي نهارد.فت  عاهللع

 در هر دو اارت، اشکال نهارد. اهللعنکتر :ع

 احتياط واجب در مرا ات است. اهللعنيري:ع

 محرمات احرام
 محرمات احرام

 هاي خوشبو خوردن لسبزي

 هاي خوشبو در حال احرام چه حکمي دارد؟ خوردن نعنا و ساير سبزي اع0212س

 مانعي نهارد و احتياط مستحب آن است که آن را نبايه، واهلل العالم. اهللعتبريزي:ع

هاا،   احتيااط واجاب، محارم از بايياهن هرچياز معبار مانناه گال        بنا بر  اي: آية اهلل خامنه

 هاي خاشبا اجتناب کنه. سبزيجات و ميا 

 خاردن سبزيجات خاشبا براي محرم جايز است، ولي بايه مااظبت کناه آية اهلل زنجاني: 

 ا ولا با گرفتن بيني ا که باي خاش آن به مشامش نرسه.

 باييهن حرام است ولي خاردن بهون باييهن مانع نهارد. اهللعببنتن،:ع
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جايز است ولي به احتياط واجب بايه در وقت خااردن، از بايياهن    اهللعبتايتن،:ع

 آنها خادداري نمايه.

 هاي خاشبا اجتناب شاد، واهلل العالم. وسبزي احتياط از خاردن نعنابنا بر  اهللعيتف،:ع

 احتياوًا جايز نيست. اهللعفت  :ع

 اشکالي نهارد. اهللعنکتر :ع

 جايز نيست. اهللعنيري:ع

 الستفاده از بوي خوش براي کسي که حس بويايي ندارد

بويايي ندارد يا به علت زکرام و سررماخوردگي برويي را احسراس      ح کسي که  اعع0212س

 کند، استعمال طيب و ععر زدن به بدن و لباس و گرفتن بيني از بوي بد بر او حرام است يا نه؟ نمي

استعمال ويب بر او حرام است و نسبت به گرفتن بيني از با، چنانچه  اهللعتبريزي:ع

 ر، گرفتن بيني از باي به جايز نيست.کنه ولا مختص شخ  با را احساآ مي

استعمال ويب در هار ااارت جاايز نيسات، اگرچاه بااي آن باه         اي: آية اهلل خامنه

 مشامش نرسه، و در گرفتن بيني حکم ساير مرحرمين را دارد.

استعمال ويب ماننه  بر زدن و خاردن ز فران و... حرام است و بر  آية اهلل زنجاني:

 کنه گرفتن بيني حرام نيست. کسي که اااًل باي به را احساآ نمي

 تاانه به بهن و لباآ خاد  بار بزناه و ياا غاذاي معبار      نمي (الف اهللعببنتن،:ع

 ميل کنه.

 بيني خاد را از باي به نگيرد. احتياوًا (ب

کناه   استعمال و  بر زدن حرام است ولي اگر احساآ باي به نمي ايتن،:اهللعبتع

 گرفتن بيني حرام نيست.

 استعمال ويب وگرفتن بيني از باي به براي چنين کسي هم حرام است. اهللعيتف،:ع

بلي، در فرض سؤال نيز استعمال ويب و  بر زدن و بيناي را از بااي    اهللعفت  :ع

 به گرفتن حرام است.
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استعمال  بر براي او نياز اشاکال دارد ولاي گارفتن بيناي از باهااي        اهللعنکتر :ع

 خاب و به  زم نيست.

 پوشيدن دمپايي دوخته

 پوشيدن دمپايي دوخته براي مرد محرم چه حکمي دارد؟ اع0212س

 در اارتي که مقهاري روي پا باز باشه مانعي نهارد، واهلل العالم. اهللعتبريزي:ع

پاشيهن لباآ مخيط بر محرم جايز نيست و اگر لباآ اهق نکناه   اي:عاهللعختنه ع

 تمام روي پا پاشيه  نشاد.اينکه  اشکال نهارد، البته مشروط به

 اگر تمامي روي پا را نگيرد اشکال نهارد. آية اهلل زنجاني:

 اشکالي نهارد. اهللعببنتن،:ع

 اشکال نهارد. اهللعبتايتن،:ع

 اشکال نهارد، واهلل العالم. اهللعيتف،:ع

 مانعي نهارد. اهللعفت  :ع

اشکالي نهارد به شروي کاه روي پااي او را نگيارد ولاي بهتار اسات        اهللعنکتر :ع

 مردان در حال احرام چنين کفشي نپاشنه.

 اشکال دارد. اهللعنيري:ع

 بند دوخته لساعت مچي

 ن دوخته است چه حکمي دارد؟به مچ بستن ساعتي که بند آ اع0201س

 مانعي نهارد، واهلل العالم.اهللعتبريزي:عع

 هرچنهچنانچه گذشت، پاشيهن چيزي که بر آن لباآ اهق نکنه،  اي:عاهللعختنه ع

 مخيط باشه اشکالي نهارد.

 اشکال نهارد. آية اهلل زنجاني:

 نپاشه.اشکال نهارد ولی بهتر است در حال احرام  اهللعببنتن،:ع

 اشکال نهارد. اهللعبتايتن،:ع
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 احتيااط واجاب از بساتن آن در حاال احارام خاادداري کناه،        بنا بر  اهللعيتف،:ع

 واهلل العالم.

 اشکال نهارد. اهللعفت  :ع

 اشکالي نهارد.  :اهللعنکترع

 اشکال دارد. اهللعنيري:ع

 طواف
 وااف

 شکيات طواف

اسرتراحت  اي  شعصي در پايان يکي از اشواط طواف، آن را رهرا کررده و لح ره    اعع0200س

کند که شوط پرنجم بروده يرا ششرم،      گردد، شک مي کند و هنگامي که براي تکميل آن برمي مي

 تکليفش چيست؟

 چنانچه وااف واجب باد  باوال اسات و باياه آن را ا ااد  نماياه،      اهللعتبريزي:عع

 واهلل العالم.

 در هار ااارت مببال     3و  5شاک در  اهد اشاااط واااف باين      عاي:عختنه اهللعع

 وااف است.

 چنانچه وااف واجب باد  باول است. آية اهلل زنجاني:

 وااف او باول است. اهللعببنتن،:ع

 واافش باول است و بايه از سر بگيرد. اهللعبتايتن،:ع

در فرض سؤال، ظاهرًا وااف مذکار باوال اسات باياه از آن واااف      اهللعيتف،:ع

 ر کنه و وااف ديگر انجام دهه، واهلل العالم.ارف نا

 وااف وي در فرض سؤال باول است. اهللعفت  :ع

 احتياط واجب آن است که آن را رها کنه و از نا شروع کنه. اهللعنکتر :ع
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 واافش باول است. اهللعنيري:ع

 چيست؟اش  آورده، وظيفه به جا اگر در بين طواف نداند چند شوط اع0200س

شک در  هد اشااط واااف واجاب ماجاب بباالن آن اسات مگار        اهللعتبريزي:ع

بناا بار    آورد  يا بيشتر کاه  به جا هنگامي که به حجرا ساد برسه شک کنه، هفت شاط

 گذارد و واافش احيح است. واهلل العالم. هفت مي

اگر در بين وااف نهانه چنه شاط وااف انجام داد  وااافش باوال   عاي:عاهللعختنه ع

 .ا اد  کنهبايه  است و

 وااف او باول است. آية اهلل زنجاني:

 وااف او باول است. اهللعببنتن،:ع

 واافش باول است. اهللعبتايتن،:ع

 وااف باول است، واهلل العالم. اهللعيتف،:ع

 وااف او باول است، واهلل العالم. :اهللعفت  ع

 احتياط واجب آن است که آن را رها کنه و از نا شروع کنه. اهللعنکتر :ع

 واافش باول است و بايه ا اد  کنه. :نيري اهلل 

 بطان طواف

بره نيابرت از پردرش انجرام داده و روز بعرد بره نيابرت        اي  شعصي عمره مفرده اعع0200س

شود که در عمره اوّل طواف و نماز آن را بردون   در اثناي آن، متوجه مي شود و مادرش محرم مي

 وضو انجام داده است، وظيفه او در اين صورت چيست؟

احتياط وااف و نماز آن را قضا نمايه و پس از آن تمام ا ماال  بنا بر  اهللعتبريزي:ع

  مر  مفرد  به قصه ما في الذمه انجام دهه، واهلل العالم

 است. بايه وااف و نماز  مر  اول را ا اد  نمايه و احرام دوم نيز احيحعاي:عختنه عاهللع

 باه جاا   احرام دوم باول است و بايه وااف  مار  اول و نمااز آن را   آية اهلل زنجاني:

 آورد و ا مال بعهي آن را ا اد  کنه.
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احرام دوم باول است، بايه با وهارت وااف و نماز و سپس ا ماال   اهللعببنتن،:ع

مترتبه  مر  را بياورد و سپس براي مادرش محرم شااد و  مار  بيااورد لکان ااارت      

 ناان وظيفه فعلي بياورد و تقصاير نماياه   ه ببهتر اين است که با همان احرام دوم ا مال را 

ياورد و چنانچه هر کاهام از آن دو  مار  ياا هار     و وااف نساء و نماز آن را نيز به همين نيت ب

 دوي آنها با نذر يا استيجار بر او واجب شه  باد مجهدا به احتياط واجب آنها را بياورد.

 باول است و بايه همه ا مال  مر  اّول را ا اد  کنه. دوماحرام  اهللعبتايتن،:ع

را که به نيابات پاهر   اي  ، وااف و نماز  مر وضا فراماشیدر فرض  اهللعيتف،:ع

 .لمانجام داد  ا اد  نمايه، واهلل العا

آورد سپس ا مال  مر   به جا ابتها وااف و نماز وااف  مر  سابا را اهللعفت  :ع

 فعلي را انجام دهه.

 رجاا را به قصاه   دومکنه و  مر   وااف و نماز  مر  اّول را ا اد  مي اهللعنکتر :ع

نجاام  تاان ا داشته باشه که در يک ما  قمري بيش از يک  مر  نمي تاجهدهه ) امه مياد

 ؛ يعني به اميه اينکه مبلاب باشه(.رجا نيتداد مگر اينکه بر 

مانه   به جا وااف و نماز آن را که از  مر  اّول دومبعه از اتمام  مر   اهللعنيري:ع

 بياورد احيح است. به جا است

 در طواف معفونجالست 

است؟ و حکم محمول مترنج  در   معفودر نماز، در طواف نيز  معفوآيا نجاست  اعع0202س

 طواف چيست؟

نيست و محمال  معفااحتياط در وااف بنا بر  در نماز، معفانجاست  اهللعتبريزي:ع

 متنجس مضر به وااف نيست، واهلل العالم.

هاا   ها و زخم باشه؛ و نيز خان جراحتخاني که از يک درهم کمتر  اي: آية اهلل خامنه

کنه و پااک باادن    شاد، بر احت وااف نيز خللي وارد نمي که ماجب ببالن نماز نمي

 جاراب و دستمال و انگشتر و ماننه آنها شرط نيست.
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احتياط مستحب در وااف از نجاساتي هم که در نماز بخشايه   بنا بر  آية اهلل زنجاني:

 داشتن متنجس اجتناب شاد. شه  است و همچنين از همرا 

نجاستي که در نماز از آن  فا شه  در وااف از آن  فا نشه  است ولاي   اهللعببنتن،:ع

 زنه. حمل چيز نجس که ساتر نباشه ماننه دستمال نجس ضرري به احت وااف نمي

 اشکال نهارد. متنجسنيست ولي حمل  معفابه احتياط واجب  اهللعبتايتن،:ع

نيست اما محمال  معفادر نماز، در وااف  معفابر احتياط نجاست  بنا اهللعيتف،:ع

 متنجس اگر ساتر نباشه اشکال نهارد، واهلل العالم.

احتياط واجب آن است که از نجاسااتي کاه در نمااز  فاا شاه  و از       اهللعفت  :ع

 محمال متنجس اجتناب شاد.

 متانجس بر احتيااط واجاب( ولاي محماال      نيست )بنا معفانجاسات  اهللعنکتر :ع

 اشکالي نهارد.

 نباشه. متنجسنيست و محمال هم بايه  معفادر وااف  اهللعنيري:ع

 غسل مستحب طواف

جز غسل مستحبي براي رفتن به مسجدالحرام، غسل ديگري براي طرواف  ه آيا ب اعع0202س

 هر دو کافي است؟صورت وجود چنين استحبابي، آيا يک غسل به نيت  مستحب است و در

اهلل غسل مساتحب اسات و واااف، زياارت بيات       براي زيارت بيت اهللعتبريزي:ع

 است، واهلل العالم.

صاص وااف هام غسال مساتحبي وارد شاه  اسات ولاي       خ برايعاي:عاهللعختنه ع

 تاانيه هر دو را در يک غسل نيت کنيه. مي

اا  1 مسجهالحرام مستحب است  بارت اسات از: هايي که در ارتباط با  غسل آية اهلل زنجاني:

ا غسال     5ا غسل وااف؛ 4ا غسل زيارت خانه کعبه؛ 6ا غسل ورود به مکه؛ 2 ؛غسل ورود

 هاي متعهد احيح است. دخال کعبه و انجام يک غسل به نيت

هاي مستحب بيان شه  است يکاي غسال ورود باه     آنچه که از غسل اهللعببنتن،:ع
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ا ورود به مکه آن را تأخير انهاخت مانعي ناهارد ساپس غسال    حرم است که اگر کسي ت

شااد هار دو را باه    مي رجائًاورود به مکه است که اين غير غسل ورود به حرم است و 

يک نسبت انجام داد و اگر کسي اين دو غسل را انجام نهاد و تأخير انهاخت تاا مااقعي   

کناه و  غسال کناه کفايات ماي     مسجهالحرامکه منزل گرفت در منزل و قبل از رفتن به 

 ديگري غسل ورود به خانه کعبه است.

ُغسل زيارت کعباه مساتحب اسات ولاي اساتحباب ُغسال دخاال         اهللعبتايتن،:ع

اشاکال   رجامسجهالحرام و غسِل وااف ثابت نيست و اگر خااست انجام دهه به قصه 

 هاي متعهد انجام دهه.نيتتاانه يک غسل را به  نهارد و مي

 غسل براي وااف بالخصاص، به نار نرسيه  است، واهلل العالم. عيتف،:اهللع

؛ يعني دخال در مساجهالحرام و واااف غسال    بلي براي هر دو مارد اهللعفت  :ع

 کنه. مستحب است و يک غسل به نيت هر دو کفايت مي

 ظاهرًا وااف، غسِل مستحب نهارد. اهللعنکتر :ع

حبي باراي رفاتن باه مساجهالحرام اساتحباب غسال       جز غسل مسته باهللعنيري:عع

 ديگري براي وااف ثابت نيست.

 هل خوردن در طواف

اختيار پيموده و به  هايي را در اثر فشار جمعيت بي شعصي در يکي از اشواط، گام اعع0202س

را فررا گرفتره، نره جراي آن     مسرئله   طواف را پايان برده است، اکنون که همان نحو ادامه داده و

 داند و نه شوط را، تکلي  او چيست؟ را مي مقدار

 .العالمنيست، واهلل  واافدر فرض مزبار مضر به  اختياريحرکت غير  اهللعتبريزي:ع

رود ولي در اثر فشاار جمعيات ممکان اسات      اگر با اختيار خاد مي اي:عاهللعختنه ع

ديگاري او را ببارد   گاهي به جلا يا به اين ورف و آن ورف برود مانعي نهارد، ولي اگر 

 به واري که اراد  از او سلب گردد اشکال دارد.

همين مقهار که با اراد  خادش قهم برداشته کافي است. البتاه اگار فشاار     آية اهلل زنجاني:
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 تاانه وااف را از سر بگيرد. جمعيت او را بلنه کرد  جلا برد  باشنه اشکال دارد و مي

مرا  با جمعيت را کرد  باشه کافي است وگرنه هرگا  قصه وااف ه اهللعببنتن،:ع

خادش و اگر مقهور نيست يک وااف کامل به نيت تکليف فعلي انجام دهاه و   احتياوًا

 نماز آن را بخاانه.

 اختيار باد  وااف را پس از فات ماا ت از سر بگيرد. اگر کاماًل بي اهللعبتايتن،:ع

 از وااف مذکار ارف نار کنه و وااف ديگر انجام دهه، واهلل العالم اهللعيتف،:ع

تاانه فردي را نايب کنه تاا ياک واااف و     احتياوًا خادش و اگر نمي اهللعفت  :ع

 آورد. به جا وااف براي او نماز

اختيار بادن اين است که در وسط جمعيت قارار گرفتاه و    اگر مناار از بي اهللعنکتر :ع

 زنه. برنه اين وضع ضرري به وااف نمي ف دارد و جمعيت او را پيش ميقصه واا

  زم است وااف را ا اد  کنه. اهللعنيري:ع

 طواف معذورين

دار )ويلچر( يا سبد )تعت روان( طواف  با صندلي چرخ افراد ناتوان که قبالً اعع،عالف0202س

ممکرن اسرت    اند و حتي منن شدهشدند، در سال جاري از طواف در صحن مسجدالحرام  داده مي

کسي نباشد تا فرد ناتوان را بر دوش خود حمل کند و طواف بدهد يا همين کار نيز ممنوع شود و 

بام مسجدالحرام طواف داده شروند. آيرا چنرين طروافي      تچنين افرادي بايد در طبقه دوم يا پش

 کند يا نه، وظيفه آنان چيست؟ کفايت مي

 کنه. در اارت  هم امکان، با ر ايِت ا قرب فا قرب، کفايت مي اهللعبهجت:ع

ناياب  ها را از وبقه دوم وااف دهناه و  احتياط واجب آن است که آن اهللعتبريزي:ع

 ه.گيرنهم برايشان ب

هرگا  به هر جهت نتاانه در احن مسجهالحرام وااف کنه، و بايه  اي:عاهللعختنه ع

وااف را در وبقه دوم انجام دهه، به احتياط واجب بايه چنين شخصي خادش در وبقه 

دوم وااف کنه و کسي را هم نايب بگيرد که براي او در ااحن مساجه واااف انجاام     



 مناسک حج                                  662

 و اگار  جه بخاانناه، دهه، و نماز را هم خادش در وبقه دوم، و ناائبش در ااحن مسا   

 کنه خادش بتاانه در احن مسجه نماز بخاانه همان نماز او کفايت مي

سات و اگار نتااناه در مبااف     يح نيوااف بار روی وبقاه دوم ااح    اهللعزنجتن،:ع

ا وبقاه اول( واااف   يم و در اارت حر  نا ی، در احن مسجه ي)محهود  مقام ابراه

ز يا ب گارفتن ن يا ه و اگار از نا يورف او وااف نمارد تا در مباف از يب بگيه نايکنه، با

 تاانه در وبقه دوم وااف کنه.معذور است، می

ب، خااد در  يا رد و  الو  بر نايب بگيوااف و نماز در پايين نا يه برايبا اهللعببنتن،:ع

اگار مشاقت دارد، در باا ، باه     ن، و ييوبقه دوم وااف را انجام دهه و نماز واااف را در پاا  

که اقارب باه کعباه     يا يه در وبقهرد، بخاانه و خاد شخ  بايکه پشت مقام قرار گای  گانه

تاانه در وبقه دوم واااف کناه،   ن تا میيآورد، نه در وبقه ابعه. بنابرا به جا است، واافش را

 به وبقه سام نرود.

چنانچه احراز شاد که وبقه دوم با تر از کعبه است، وااف از باا  کفايات    اهللعبتايتن،:ع

کنه و بايه براي وااف از پايين نايب بگيرنه و  زم نيست احتياط کنناه و چنانچاه مبلاب     نمي

 مشکاک باشه، بايه احتياوًا بين وااف از با  و نايب گرفتن از پايين جمع نماينه.

نايب بگيرنه تا نايب در احن مسجهالحرام ر اين افراد بايه در فرض مذکا اهللعيتف،:ع

 بر احتياط مستحب خاد در وبقه دوم وااف داد  شاد. وااف کنه و بنا

تار نباشاه،    در فرض سؤال، چنانچه کعبه مقهساه از وبقاه دوم پاايين    اهللعفت  :ع

شانه، استنابه هم  مي  در وبقه دوم وااف داداينکه  آن است که  الو  بر احتياط واجب

 اهلل العالم.بنمايه؛ و

 کنه. ماارد که راهي جز اين نيست، وااف در وبقه با  کفايت ميگانه  در اين اهللعنکتر :ع

وااف در وبقه فاقاني احيح نيست و اين قبيل افراد باياه باه وسايله     اهللعنيري:ع

کال گرفتن وااف خاد را انجام بههنه و اگر ممکن نشه،  زم است براي وااف خااد  

 نايب بگيرنه.
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 سعي
 سعی

 لسعي در مسعاي جديد

سرالن   ( موازيمسجدالحرامن ر به اينکه عرض مسعي را از سمت شرق )بيرون  اعع0202س

اند و تقريباً عرض راهروي بين صفا و مروه دو برابر شده، لذا خواهشمند است  موجود توسعه داده

 شده جديد چه حکمي دارد؟بفرماييد سعي در قسمت افزوده 

ها پيش سابقه تشررف دارنرد،    از سال که کساني شايان ذکر است که طب  ن ر کارشناسان و 

 نيز ريشه کوه وجود دارد. اکنون همتداد داشته و کوه صفا و مروه تا اين قسمت نيز ام

اگر ثابت شاد که  رض مسعاي جهيه در بين کاا  اافا و مارو  در     اهللعبهجت:ع

بين الجبلين باشاه، باياه اقارب باه      سابا باد  که مانعي نهارد ولي اگر در خار  از حه

 واقعي ر ايت شاد. مسعاي

 مجزي است.احيح و سعي در مقهار تاسعه يافته  اي:عاهللعختنه ع

کنه، ولي بهتار اسات    سعي در قسمت تاسعه يافته مسعي کفايت مي آية اهلل زنجاني:

سعي را از قسمت قهيم افا شروع کرد ، به قسمت قهيم مرو  ختم نماياه، هرچناه در   

 ادامه سعي براي رفتن به مرو  از قسمت جهيه سعي نمايه.

 : سعي در قسمت تاسعه يافته مسعي مجزي است. واهلل العالماهللعببنتن،ع

و باا تاجاه    هاي کا  داد  شه ، با تاجه به شهادتي که به وجاد ريشه اهللعنکتر :ع

اناه و بعاهًا در    گاينه قباًل برجستگي کا  را در آن سمت ديه  به شهادت شهادي که مي

آورد باه     باه وجااد نماي   احجا هاي جهيه تخريب شه ، مشکلي براي سعي  ساختمان

يت کنناه  آينه ن که براي سعي مي مسجهالحرامتااننه از سمت  ا  ميحجخصاص اينکه 

از کنار کا  افا بگذرنه و وارد مسعاي جهيه شانه و در ماقع رسيهن به مارو  نياز از   

وََّف ِِِهمس}کنار مرو  بگذرنه و به اين ترتيب مصهاق  َُطَّ نب 
َ
 خااهه باد. {أ

در فرض سؤال، که در گذشته اين قسمت کاه ا ن باه مساعي اضاافه      اهللعنيري:ع

  ، سعي در قسمت جهيه، اشکال نهارد.شاد، جزء افا و مرو  باد مي
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 خروج از مکه
 خرو  از مکه

 تمتعخروج از مکه پس از عمره 

پايان شعصي از ميقات براي انجام عمره تمتن محرم شده و اعمال عمره را نيز به  اع0202س

به احرام حج محررم  آنکه  برده و عمداً يا اضعراراً بين اإلحرامين از مکه خارج شده است، بدون

گذرد، وظيفه او نسبت به احررام   شود، و مثال به مدينه آمده و بار ديگر به قصد مکه از ميقات مي

 در ميقات يا گذشتن از ميقات بدون احرام چيست؟

اگر در همان ما  هاللي که براي  مار  تمتاع احارام     :ايع اهللعختنهعآية،عاهللعتبريزيع

بسته برگردد نياز به احرام جهيه نيست و اگر در ما  ديگر برگردد، بايه بار ديگر محارم  

 العالم. به  مر  تمتع بشاد، واهلل

شااد و   چنانچه بهون  ذر از مکه خار  شه   مر  تمتعش باول مي آية اهلل زنجاني:

تااناه باهون    روز نگذشته، ماي   در مارد گذشتن از ميقات چنانچه از احرام قبلي او سي

 احرام از ميقات بگذرد.

تاانه بهون  هرگا  پيش از گذشتن يک ما  قمري از ميقات بگذرد مي اهللعببنتن،:ع

اد و ميازان در  ر غير اين اارت بايه محرم به  مر  تمتاع شا  احرام وارد مکه شاد و د

  مر  تمتع ما  قمري است.

اگر در همان ما  برگردد احرام  زم نيست و اگر در ماِ  بعه باشاه، پاس    اهللعبتايتن،:ع

اگر دوبار  نخااهه خار  شاد تا زمان حج بايه به قصه  مر  تمتع محرم شاد و اگر دوباار   

 زگشت در ما  بعه دارد بايه به قصه  مر  مفرد  محرم شاد.قصه خرو  و با

در فرض سؤال، اگر در همان ماهي که محرم به  مار  تمتاع شاه  و     اهللعيتف،:ع

 مر  را انجام داد ، از مکه بيرون رفته و در همان ما  برگشته، احرام  زم نيسات و اگار   

جهت  مار  تمتاع محارم شااد و  مار  اّولاي مفارد          مجهدًايک ما  فااله شه  بايه 

گر يک ما  فااله نشه  ولي در غير ماهي که محرم به  مر  تمتع شه  بااد   شاد، و ا مي
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 شاد، احتياوًا جهت  مر  تمتع دوبار  محرم شاد، واهلل العالم. دوبار  به مکه وارد مي

اسات بخااهاه برگاردد     داد  که  مر  تمتاع انجاام   اگردر همان ماهي اهللعفت  :ع

او به همان اارت احيح اسات. اماا اگار در     ديگر  زم نيست محرم شاد و حج تمتع

مکه شاد محرم به احرام  مار  تمتاع شااد و  مار  اولياه فاساه        ما  بعه بخااهه وارد

 نيست. شاد و وااف نساء هم  زم مي

 احارام ديگار   هرگا  در هماان ماا  قماري کاه محارم شاه  برگاردد،         اهللعنکتر :ع

  زم نيست.

احتياط واجب آن است که از ميقات بهون احرام بگذرد و براي دخال  اهللعنيري:ع

مکه احرام ببنهد و براي حج خاد نيز از مکه محرم شااد و هار دو احارام را باه قصاه      

 قربت مبلقه انجام دهه.

مأموريت شغلي ممکن  علتبه  شعصي که کارمند سازمان حج و زيارت است و اعع0201س

به مدينه برگردد، ولي يقين به اين امر ندارد، آيرا وقرت احررام در     است از مکه خارج شود؛ مثالً

 محرم شود؟ تمتنتواند به نيت عمره  ميقات مي

تاانه به نيت  مر  تمتع محرم شاد و اگر از مکه بخااهاه خاار    عاهللعتبريزي:عن،ع

 ر ايت نمايه، واهلل العالم.شاد احکام خرو  از مکه را بايه 

 اانه نيت  مر  تمتع کنه.تعاي:عن،عاهللعختنه ع

مانعي نهارد، ولي بهتر است بار اول با احرام  مر  مفرد  وارد شاد و  آية اهلل زنجاني:

احرام  مر  تمتع بسته،  از تنعيم خااهه از مکه خار  شاد در آخرين باري که ديگر نمي

 ا مال آن را انجام بههه.

احرام  مر  تمتع او احيح است ولاي در ااارت خارو  از مکاه      اهللعببنتن،:ع

 بايه احکام آن را ر ايت کنه.

کناه و خاار     تمتاع  نيتتاانه بلکه اگر قصه خرو  نهارد بايه  مي اهللعبتايتن،:ع

که مبمئن باشه حج را  غير ضروري، اشکال نهارد در اارتي هرچنهشهن براي کاري، 

 کنه. درک مي
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 تاانه، واهلل العالم. بلي مي اهللعيتف،:ع

 رسايهن باراي   اومينان به تاانه و خرو  از مکه در اارتي که بلي مي اهللعفت  :ع

 ا مال حج را دارد جايز است.

قاين  م ببنهناه حتاي در ااارتي کاه ي    تااننه براي  مر  تمتع احرا مياهللعنکتر :عع

هااي شاغلي، بعاه از پاياان  مار  تمتاع از مکاه خاار           داشته باشنه که به خاور الازام 

 براي انجام حج به ماقع برگردنه.اينکه  شانه، مشروط بر مي

 حجخروج از مکه پيش از اتمام اعمال 

طائ  در موارد ذيرل  خارج شدن از شهر مکه و منا، مثال رفتن به جده، مدينه يا  اعع0200س

 دارد؟ چه حکمي

 پ  از اعمال روز عيد قربان پيش از اعمال مکه. (ال 

 در روز يازدهم پ  از رمي جمرات (ب

 پ  از بيتوته نيمه اوّل شب يازدهم يا دوازدهم. (ج

 پ  از اعمال ايام تشري ، پيش از اعمال مکه. (د

خار  شهن از مکه و تاابع آن، قبل از ا مال مکاه و تماام کاردن آن     اهللعتبريزي:ع

 جايز نيست.

اشکال است، ولي بايه خارو  باه نحااي     در همه اار ياد شه  بي اي: آية اهلل خامنه

 را در وقت خادش انجام دهه. باقيمانه باشه که بتاانه مناسک 

 کارد  اسات بيارون نارود.     : احتياط آن است که تا ا مال را تکميال ن اهللعببنتن،ع

 واهلل العالم

مرحرم به احرام  مار  تمتاع    قعه  ذياشکال نهارد مگر اينکه در ما   اهللعبتايتن،:ع

 شه  باد که در اين اارت براي برگشت بايه محارم باه  مار  مفارد  شاه  و داخال       

 مکه بشاد.

 از ماارد مذکار جايز نيست. يک هيچدر  اهللعيتف،:ع
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تمام نشه  از مکه و مناا خاار     حجاحتياط واجب است که تا ا مال  اهللعفت  :ع

 گردد. اومينان داشته باشه که براي اتمام ا مال برمياينکه  نشاد مگر

 اشکال نهارد. اهللعنکتر :ع

 تجاوز از ميقات

کسي که در فاصله کمتر از يک ماه، که عمره مفررده انجرام داده و بره مدينره      اعع0200س

تواند بدون احرام از ميقرات بگرذرد و عمرره     برگشته و بار ديگر قصد رفتن به مکه دارد، آيا مي

 نياورد؟ به جا اي نيز مفرده

اگر در همان ما  هاللي که مرحرم باراي  مار  مفارد  شاه  برگاردد،       اهللعتبريزي:ع

 احرام جهيه  زم نيست، واهلل العالم.

خااهناه   پس از ا مال حج يا  مر  از مکه خار  شه  و مي که کساني بر  اي: آية اهلل خامنه

 در همان ماِ  انجام حج يا  مر ، دوبار  وارد مکه شانه، احرام مجهد واجب نيست.

 تاانه بهون احرام وارد شاد. روز نگذشته مي  اگر از احرام قبلي سي آية اهلل زنجاني:

گردد نيازي به تجهيه احرام نيست.اگر در همان ما  قمري به مکه باز اهللعببنتن،:ع

معيار فااله يک ما  نيست بلکه اگر در همان ما  باه مکاه برگاردد     اهللعبتايتن،:ع

 فااله ياک روز باشاه باياه باا احارام       هرچنهاحرام  زم نيست و اگر در ماِ  َبعه باشه 

 وارد شاد.

فارد  انجاام داد  از   اگر در همان ماهي که محرم شه  و ا مال  مر  م اهللعيتف،:ع

 کنه احرام براي  مر  مفرد  ديگر  زم نيست. واهلل العالم. ميقات  بار مي

اگر در همان ما  قمري که  مر  مفرد  انجام داد  قصه مکه کنه، جايز  اهللعفت  :ع

است که بهون احرام وارد مکه شاد. اما اگر در ما  بعه قصه مکاه کناه باياه محارم باه      

 اد و بهون احرام جايز نيست.احرام  مر  ش

 اگر در همان ما  قمري برگردد، احرام و  مر  بر او نيست. اهللعنکتر :ع

 تاانه. بلي مي اهللعنيري:ع



 مناسک حج                                  671

يکي از کارمندان سازمان حج و زيارت که بريش از يرک مراه در مکره بروده و       اعع0200س

در برگشت، بدون احررام وارد   رود و مي جدههمين مدت از عمره قبلي او گذشته، براي کاري به 

 اش چيست؟ مکه شده است، وظيفه

گرچه دخال در مکه بهون احرام پس از گذشت ما  قمري که در آن  اهللعتبريزي:ع

ما  احرام  مر  قبلي را بسته باد ، جايز نيست ولي بعه از دخال مکاه تکليفاي ناهارد،    

 واهلل العالم.

نهارد ولي اگر از روي  ماه باهون احارام وارد     وظيفه خااي فعاًلعاي:عاهللعختنه ع

 مکه شه ،  مل حرام انجام داد  و بايه تابه کنه.

احرام وارد مکه شه  بايه تاباه کناه و در هرحاال     اگر بهون  ذر بي آية اهلل زنجاني:

 تکليف ديگري نهارد.

اگر برگشت او به مکه در ما  قمري ديگر )غير از ماا  خارو ( اسات و     اهللعببنتن،:ع

نانچاه  و چ احرام ببنهد و  مر  را ا ااد  کناه   الحل  ادنيبخااهه حج تمتع انجام دهه بايه در 

 ه برود و از آنجا محرم به احرام تمتع شاد.يبيحا به حهيقصه  مر  تمتع دارد ترج

گنا  کرد  و چيزي بر او نيست ضامنًا معياار در لازوم  مار  باراي       اهللعبتايتن،:ع

روز  هرچناه ورود به مکه گذشتن يک ما  نيست بلکه ورود در ما  قمري ديگار اسات   

 بعه باشه.

بر چنين شخصي واجب باد  که بهون احرام وارد حرم نشاد حال که  اهللعيتف،:ع

خااهاه حاج    اگر ماقع حج است و ميبا  لم و  مه و يا از روي جهل وارد حرم شه ، 

جحفه ياا مساجه شاجر  بارود و      تمتع انجام دهه بايه به يکي از مااقيت معروفه؛ ماننه

آورد  به جاا  خااهه حج تمتع براي  مر  تمتع محرم شاد و اگر ماقع حج نيست يا نمي

 فعاًل تکليفي نهارد، واهلل العالم

فعااًل   ه  اسات ولاي در فارض مزباار    شا  بايه با احرام وارد مکه ماي  اهللعفت  :ع

 اي نهارد. وظيفه
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 کار خالف شر ي انجام داد  است و بايه برگردد و محرم شاد. اهللعنکتر :ع

 زم است به يکي از مااقيات برگاردد و در آنجاا احارام باراي  مار        اهللعنيري:عع

انجاام بههاه احارام     تمتاع خااهه حاج   مفرد  ببنهد و  مر  مفرد  انجام بههه و اگر مي

 ببنهد. تمتع مر  

 رمي
 يرم

 رمي در طبقات فوقاني

رمي جمرات از طبقه فوقاني جايز و مکفي است يا نه؟ و چنانچه بر اثر ازدحرام   اعع0202س

 جمعيت رمي در طبقه پايين مشکل باشد تکلي  چيست؟

 جايز است و  زم نيست در وبقه اّول رمي نماينه. انت عخمته،:

 رمي در هر دو وبقه جايز و کافي است. اهللعزنجتن،:عع،بهجتاهللعع

از با ، پاايين جمار    اينکه  کفايت رمي مزبار محل اشکال است مگر اهللعتبريزي:ع

را بتاانه رمي کنه و اگر در تمام روز رمي در وبقه پايين مشکل باشه و خاف بر نفاس  

کنه.  هم متمکن شه رمي را ا اد  مي داشته باشه، شب قبل رمي نمايه و چنانچه در روز

 واهلل العالم.

ظاهر، انجام رماي از وبقاه باا  )پال جمارات( جاايز اسات،        بنا بر  اي: آية اهلل خامنه

 هرچنه احاط آن است که از محل پيشين رمي کنه.

عرمي در تمام وبقات جايز است.عاهللعببنتن،:ع

اکتفا به رمي مقهار اضافه شه ، محّل اشکال است اگار رماي مقاهار     اهللعبتايتن،:ع

سابا ممکن نباشه هم خاد به مقهار جهيه اضافه شه  رمي کنه و هم نايب بگيارد کاه   

 به مقهار زايه رمي نمايه.

رمي آنچه بر ستان جمر  اضافه شه  خالف احتياط است ولي اگار از   اهللعيتف،:ع
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 کننه اشکال نهارد. واهلل العالم. ي جمر  رميوبقه فاقاني به قسمت قبل

 رمي از وبقه فاقاني جايز است. اهللعنيري:عع،اهللعفت  ع

: رمي در وبقه با  خالف احتياط است و اگر در همان روز ماتمکن  گلپتيگتن،اهللعع

 کننه. واهلل العالم. از رمي در وبقه پايين نشهنه روز بعه در وبقه پايين رمي

 .در هنگام ازدحام  عبتالعنتنععندارد،عنخصييًتتازعطبقع،رنعاهللعنکتر :ع

 يافته تولسعه جمرات رمي

ستون قبلي جمرات در طبقات پايين و باال، در هر جمره به صورت ديرواري بره طرول     اعع0202س

هرا و ايسرتادن در آن محرل      متر و عرض يک متر ساخته شده است که تشعيص محل قبلي ستون 22

پر ازدحام براي تشعيص آن، کاري دشوار و يا غير ممکن است، از اين رو خواهشمند اسرت بفرماييرد   

 ر؟کند يا خي متري کفايت مي 22اج در رمي جمرات چيست؟ و آيا رمي تمام ديوار حجتکلي  

کجا زيااد  ممکن نيست سؤال شاد که از اينکه  اگر ضرورت است، به اهللعبهجت:ع

 شه ، اشکال نهارد.

از کيفيت بنا اواالع دارناه، باه ديااار      که کساني با فح  و سؤال از  اهللعتبريزي:ع

هاي قبلي قرار گرفته رماي کنناه و اگار تشاخي  محال قبلاي        جهيهي که مقابل ستان

ايستادن در محل پر ازدحام براي تشخي  آن، کاري دشاار و يا غيار ممکان    ها و ستان

به نقشه ارسالي به اين جاناب از جمارات جهياه( چنانچاه وساط ديااار        تاجهبا باد )

 جهيه را در نار بگيرنه و رمي کننه، مجزي است ان شاء اهلل تعالي.

اگر بتاانه جاي َجَمر  قاهيمي را بشناساه و آن را رماي کناه، باياه       اي:عاهللعختنه ع

ياا رماي آن باراي او مشاقت     را رمي کنه، و اگر شناختن جاي جمر  قاهيمي   همان جا

 مر  فعلي را رمي کنه کافي است.داشته باشه، هر جاي ج

هاايي کاه اخيارًا احاهاث شاه  اسات، حتاي         زدن باه ساتان   سانگ  آية اهلل زنجاني:

هايي که از محل جمرات سابا بيرون است و همچنين رمي هر دو وارف ديااار    قسمت

 کافي است.
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مراجعه شاد. 1111مسئله  : به ذيلاهللعببنتن،ع

اگر دياار ماجاد، مشاتمل بار ساتان ساابا باشاه و تشاخي  آن        اهللعبتايتن،:ع

باياه هماان   اط واجاب  يا احتبنا بر  هرچنه به کمک اهل خبر  قبل از رمي ميسار باشه،

قسمت را رمي کننه و اگر ميسار نباشه، به احتياط واحب، بايه رمي را تکرار کننه، مگر 

 حر  يا ضرر است.مقهاري که مستلزم 

ن ساابا رمای   ساتا  يستان سابا، محااذ  يدر اارت  هم امکان رم اهللعيتف،:ع

 شاد؛ واهلل العالم.

 کنه. بلي، در فرض مزبار رمي جمرات فعلي کفايت مي اهللعفت  :ع

پرتاب سنگ به آن حاضچه، هرچنه بزرگتر از سابا شه  است کاافي   اهللعنکتر :ع

کناه، و هايچ    ر مزبار بزننه تا در حاضچه بيفته، آن هم کفايات ماي  است، و اگر به دياا

 ضرورتي نهارد که جاي ستان سابا را پيها کننه و به آن بزننه.

 قرباني
 يقربان

 ذبح با الستيل

اهل خبره اسرتيل  اينکه  ذبح حيوان با چاقوي استيل چه حکمي دارد؟ با توجه به اعع0202س

 دانند. را هم نوعي آهن مي

 اگر معلام نباشه آهن است يا نه، احيح نيست. :خمته،انت ع

 اگر آهن است احيح است. اهللعبهجت:ع

ذبح حياان با استيل در اارتي کاه آهان پياها نشااد ماانع ناهارد و        اهللعتبريزي:ع

مالک در آهن بادن اهق  رفي است و نار مبتني بار نارياات دقياا  لماي ا تبااري      

 نهارد. واهلل العالم.

 ل )که فا د مخلاط با ماد  ضه زنگ است( در حکم آهن است.ياست اي: اهلل خامنهآية 

 آهن نباشه. هرچنهاشکال نهارد  اهللعزنجتن،:ع
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که فلز باشه و تياز    کنه همين کاردهاي استيل و غير استيل فرقي نمي :ببنتن،اهللعع

عکه حياان را اذيت نکنه کافي است.

جايز بادن ذبح با چاقاي اساتيل خاالي از اشاکال نيسات و جااي       اهللعبتايتن،:ع

 احتياط است.

ذبح بايه با حهيه باشه و تشخي  آن با  رف است و اگر کسي يقين  اهللعيتف،:ع

 کنه استيل حهيه است براي او اشکال نهارد. واهلل العالم.

کاه از امتيااز    با تحقيقي که انجام گرفته اساتيل ناا ي از آهان اسات     اهللعفت  :ع

برخاردار است در اين اارت ذبح با آن مانعي نهارد و بر فرض احتمال امتزا   خااي

باه ااهق آهان     مضرغير آهن به آن، چان مقهار امتزا  شه  نسبت بسيار کمي دارد و 

 نيست، در اين اارت نيز مانعي نهارد.

آلات ماذکار  در   ذبح بايه با آلت حهيهي باشاه و حهياه باادن     اهللعگلپتيگتن،:ع

 سؤال محرز نيست. واهلل العالم.

 احيح است.اي  با هر فلز برنه  اهللعنکتر :ع

 حلق
 حلا

 حلق با ماشين اصاح

تراشد کفايت  هايي که مانند تيغ، موي سر را مي آيا در اعمال حج، حل  با ماشين اع0202س

 بايد با تيغ باشد؟ کند يا حتماً مي

 احتياط بايه با تيغ باشه.بنا بر  اي:عاهللعختنه ع

 کنه. کفايت مي اهللعزنجتن،:ع

تراشانه کاافي اسات،     اننه تيغ ماي سر را ماي که م زن تههاي  ماشين اهللعببنتن،:ع

 کنه. زيرا  رفًا حلا اهق مي
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 کنه. کفايت مي اهللعبتايتن،:ع

بايه حلا اهق کنه يعني تراشيهن و مجرد ازاله ماا مانناه تراشايهن،     اهللعيتف،:ع

 شاد. حلا محساب نمي

 کنه. کفايت مي اهللعنکتر :ع

 در فرض سؤال حلا با ماشين مزبار اشکال نهارد. اهللعنيري:ع

 لزوم رعايت ترتيب اعمال منا

ازدحام جمعيرت موجرب   ن ر به محدوديت سرزمين منا، اگر وقوف به منا بر اثر  اعع0202س

 قربران وجرود    دير در روز ع يمحرم به احررام حرج خروف خعرر جران      يبرا و عسر و حرج گردد

اعمال منرا را   بيترت شوديم ايدر اعمال منا همچنان الزم است و  بيوجوب ترت ايداشته باشد، آ

 نکرد؟ تيرعا

 تيا را ر ا بيا ترت تااناه یتماام روز باشاه، ما    یخاف برا نياگر ا اي:عاهللعختنه ع

باه   هيا است که ذباح و حلاا را از روز     نيواجب ا اطياارت احت نينکنه، بلکه در ا

 .نهازدين ريتاخ

 جمر   قبه را انجام دهه. یرم ،هيشب   تاانهی: در فرض سؤال، میزنجان اهللع

نباشاه و چاان اهال     یکه خبار  رديانجام بگ یماقع هي: ا مال منا بایسبحاناهللعع

 یمعمااً  ساا ت د  باه آن وارف خبار      دهناه، یاز ظهر انجام م شيسنت روز دهم پ

و دوازد   ازد يا انجاام دهناه و روز    بعاهازظهر باشاه،   یو اگر هم احتمال خبر ستين

از ظهر و در هر حال، ذبح و حلاا   شيپ هاست، ن بعهازظهربر کس است، خبر  انيجر

 زدهميروز بعه. البتاه حلاا را از روز سا    ولاقبه انجام دهنه جمر    یبعه از رم هيرا با

 مافا به ذبح نشانه. هرچنه نهازنه،ين ريتاخ

 .ستيا مال منا  زم ن بيترت تي: در فرض مذکار ر ایاافاهللعع

 تاانناه  ینشااد، ما   سريکننه و اگر آن هم م یآنها در شب رم تااننهیمکارم: ماهللعع

 را به هم بزننه. بيترت
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ناری: اگر خاف جانی در روز  يه قربان پس از انجام وقاف باه  رفاات  و   اهللعع

ه و نتاانه برای ا مال منا نايب بگيرد، در همان محال کاه   يايوقاف به مشعر به وجاد ب

ل قربانی کنه و يت تحليا گاسفنه به نيا گاو و يک شتر يت به وجاد آمه  است يممنا 

ی يزهايشاد و همه چن  مل از احرام خار  میيرد. با ايا ناخن خاد را بگي قهری از ما

 شاد.جه احرام بر او حرام شه  باد، حالل میيکه در نت

 بيتوته
 تاتهيب

 بيتوته در منا

ن ر به محدوديت سرزمين منا، اگر وقوف به منا بر اثر ازدحام جمعيرت موجرب    اعع0202س

 عسر و حرج گردد، حکم شرعي مسائل ذيل را بيان فرماييد: 

. در صورت توسعه سرزمين منا از طرف دولت عربستان آيا بيتوته در محدوده توسعه يافته 1

 جايز است؟

تصاص يافته( مقدور نباشد و باعر  عسرر و   . اگر بيتوته در محدوده فعلي منا )چادرهاي اخ2

 توان در مشعر وقوف نمود؟ حرج گردد آيا مي

. مالک عسر و حرج و چگونگي وقوف در محدوده فعلي با توجه به محردوديت چادرهراي   9

 اختصاص يافته و عدم امکان وقوف در معابر چيست؟

در دامنه و با ي کااِ    ، بيتاتهمنا از بيتاته در تمکندر اارت  هم عاي: آية اهلل خامنه

 مجزي است و کفار  نهارد.منا  مشرف به

. در اارتي که با    سر و 2. در فرض ضرورت جايز است،  1  :اهللعنکتر ع

. مناار از  سر و حر  اين اسات کاه وقااف در محاهود      6حر  شاد مانعي نهارد.  

 بسيار زيادي داشته باشه. مشقتفعلي 

تاانناه باه جااي بيتاتاه در مناا باه مکاه بروناه و در          ماي  کاه  کسااني  اهللعبابنتن،:ععع
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ن فرض را مقهم بهارنه. ولي اگر ايان فارض ممکان    مسجهالحرام به  بادت بپردازنه، بايه اي

هاا   نشه و يا به حر  مقرون گشت، بايه به اقرب فا قرب اکتفا کرد. البته مادامي که ساعادي 

 ديگر جائز نيست.اي  ر نقبهانه، بيتاته د نکرد چادرهاي ايراني را اجبار به خرو  از منا 

. اگر بيتاته در منا و در فرض ضيا منا 2. خير مگر در وادي محسر. 1 اهللعبتايتن،:ع

 ناهارد و باهل  اي  در وادي محسر، ممکن نباشه، نسبت به آن وظيفه جمعيتبر اثر ازدحام 

 حر ، همان مشقت زياد است. .  سر و6اشتغال به  بادت در مکه است، اتيان کنه. آنکه 

. در فارض  6. وقاف در مشعر هم مجزي نيسات.  2. مجزي نيست. 1 اهللعيتف،:ع

شب يک گاسفنه کفار  بههه و يا در اين  مذکار که مبيت به منا ممکن نيست، براي هر

ها در مکه به  بادت مشغال باشه و به کار ديگر غير از  بادت مشغال نباشه مگار   شب

ضروري، ماننه خاردن و آشاميهن و تجهيه وضا که در اين اارت مبيات باه   کارهاي 

 العالم. منا واجب نيست. واهلل

. خير، بايه از همان سرزمين تاسعه يافته منا استفاد  2. اشکال نهارد. 1 اهللعنيري:ع

 . از جااب قبل معلام شه.6شاد. 

 نماز
 نماز

 نماز جماعت با اهل لسنت

کنند  شرکت مي مسجدالحرامدر ايام عمره که جمعيت کمتري در نماز جماعت  اعع0201س

شود  ايستد، و چند ص  دور کعبه تشکيل مي امام مقابل در کعبه، يا کنار مقام ابراهيم به نماز مي

ها هستند و اتصال صفوف برقرار نيست آيا الزم اسرت شريعيان بره     داخل شبستانو بقيه جمعيت 

، اتصرال صرفوف را مراعرات کننرد و يرا بره همران        مسجدالحرامجماعت  هنگام شرکت در نماز

دهند  دانند کافي است، به عالوه بانوان را داخل حياط راه نمي مقداري که آنان نماز را صحيح مي

 قعن است، تکلي  چيست؟ و اتصال آنها به ناچار
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ر اارت نماز داننه بنماينه و در ه مرا ات آنچه را خاد آنها شرط مي اهللعبهجت:ع

 را ا اد  کننه،  لي األحاط.

آهسته بخااناه   ولااقتها به آنها ااري است و بايه قرائت را خادش اهللعتبريزي:عع

 واهلل العالم.تاانه بخاانه حهي  نفس کنه،  و اگر آهسته هم نمي

 العالم. کنه، واهلل داننه کفايت مي احيح مي نماز را وار که آنها همانعاي:عاهللعختنه ع

نماز جما ت آنها شرکت کننه، هرچناه باياه    بسيار مناسب است درآية اهلل زنجاني: 

 ه.نآن را ا اد  نماي

 بايه نماز خاانه  شه  با آنها را ا اد  کنه. اهللعببنتن،:ع

ي باياه  تاانه نماز بخاانه ول خااننه مي به همان نحا که آنها نماز مي اهللعبتايتن،:ع

 شاد مخفيانه بخاانه. هسته و اگر نميقرائتش را آ

 ، نماز خاد را ا اد  نمايه، واهلل العالم.تقيهبا فرض  هم وجاد اهللعيتف،:عع

 هماان جاا  ها بادناه   چنانچه هنگام اقامه جما ت اتفاقًا داخل شبستان اهللعفت  :ع

باا وساعت   ار نباشاه. ولاي اختياارًا و    اتصال برقر هرچنهاقتها کننه و نماز احيح است 

 فرقي بين آقايان و باناان نيست.مسئله  وقت آنجا نرونه و نماننه. و در اين

در مارد باناان که را  ديگري نهارنه، اشاکالي ناهارد. ولاي در ماارد      اهللعنکتر :ع

 آقايان چنانچه بتااننه اتصال افاف را ر ايت کننه،  زم است.

 ا ات کننه. زم است اّتصال افاف را مر اهللعنيري:ع

خوانرد و   گاهي اوقات امام جماعت اهرل سرنت در نمراز، سروره سرجده را مري       اعع0200س

 خيزند؛ روند و برمي نمازگزاران در اثناي قرائت به سجده مي

 : تکلي  چيست؟اوالً

 ؟را ترک کرد، نمازش چه حکمي دارد سهواً سجده يا جهالً ثانياً: اگر کسي عمداً يا

 رفت و سپ  به سجده و دوباره به قيام برگشت تکلي  چيست؟و اگر ندانسته به رکوع 

نمااز را  مسائله   کنه، و در جميع فاروض  تبعيتدر سجه  هم با آنها  اهللعبهجت:ع

 ا اد  کنه، واهلل العالم.



 679  نماز

ًا سجه  کارد  و احااط ا ااد  آن بعاه از     ئدر فرض استماع بايه ايما اهللعتبريزي:ع

شاد و اگر رکاع يا سجه  زائه  انجام داد بايه  باول نمينماز است و با ترک آن نمازش 

 نمازي را که خاانه  ا اد  کنه واهلل العالم.

نکنناه   تبعيات تااننه  نباشه مي تقيهکننه، بلي اگر خالف  تبعيتبايه  اي:عاهللعختنه ع

 مال نکارد  باشاه نماازش      تقياه مضر نيست؛ و اگار خاالف    تبعيتو در هر اارت 

 چه ر ايت احتياط خاب است.احيح است، گر

وري در کار نباد ماننه مااردي که خاد اماام در حاال نمااز    حذاگر م آية اهلل زنجاني:

وري از سجه  کردن داشت، بايه باا  حذکنه، مأمام هم بايه سجه  کنه و اگر م سجه  مي

 اشار  سجه  کنه و در هرحال بعهًا نماز را ا اد  کنه.

 در سجه  با آنها تبعيت کنه ولي در هر حال بايه نماز را ا اد  کنه. اهللعببنتن،:ع

تکليف اين است که اگر امام سجه  کرد او هم سجه  کنه و پس از اهللعبتايتن،:عع

و اشاار  ساجه  کناه و نمااز      با ايماا  و اگر امام سجه  نکرد او اتمام احتياوًا ا اد  کنه

هاًا سجه  نکرد نماز احيح است و اگر به رکاع يا س احيح است و اگر  مهًا يا جهاًل

 احتياط واجب باول است.بنا بر  رفت نماز

اگر شرکت در نماز  ناان تقيه داشته باشه و ترک ماافقت باا آناان در   اهللعيتف،:عع

سجه  مخالف تقيه باشه، در سجه  با آنها ماافقت کنه و نماز او احيح است و در غير 

اشاکال و بلکاه    سماع آيه ماجب وجاب نيست ترک ساجه  باي   مجردمارد تقيه چان 

باشه ماجب ببالن نمااز اسات، بلاي در     به ايما هرچنهسماع،   زم است و انجام آن به

نماياه. و زيااد شاهن رکااع در      و اشار  ساجه   ايما اارت استماع و هم تقيه، بايه به

 اارت مذکار  ماجب ببالن نماز است، واهلل العالم.

 تکليف تبعيت است و نماز احيح است. فت  :عاهللع

خاارد، ولاي اگار     نماي اي  اگر به هر جهت سجه  را ترک کرد  است به نماز لبماه 

 خالف تقيه نيست، بعه از نماز احتياوًا سجه  را انجام دهه.



 مناسک حج                                  681

اگر نهانسته به رکاع و سپس به سجه  رفته و بعهًا به قياام برگشاته اسات نماازش     

 د  کنه.باول است و بايه ا ا

تکليف آن است که از آنها متابعت شاد و احتياوًا نماز را بعاهًا ا ااد     اهللعنکتر :ع

 ديگر هم احتياط ا اد  است. اارت دو در و نمايه

در ااارت تارک ساجه      .2 ؛نمازش را بخاانه و دوبار  ا اد  کنه .1 اهللعنيري:ع

کنناه     مهًا يا جهال يا سهاًا اگر مشغال خاانهن ذکر شاد تا سکات واا ني کاه محاا   

در ااارت اخيار    .6 ؛اارت نماز است به  مل نياماه  باشاه نماازش ااحيح اسات     

 نمازش باول است.

خوانند، تکلي  شيعياني  گاهي در نماز جماعت اهل سنت پ  از رکوع، قنوت مي اعع0200س

 اند چيست؟ ر نماز جماعت آنها شرکت کردهکه د

 تبعيت کننه و احتياط را مرا ات نماينه به قصه آنچه جايز است مبلقا. اهللعبهجت:ع

 : متابعت کننه. واهلل العالم.اهللعيتف،ع، اهللعتبريزيع

قنات بعه از رکاع به قصه د اا ماانع ناهارد و در هار ااارت در       اي:عاهللعختنه ع

 فرض مرقام مضر به احت نماز نيست.

 متابعت کننه، هرچنه در هر حال ا اد  نماز  زم است. :اهللعزنجتن،ع

 : متابعت اشکالي نهارد. واهلل العالماهللعببنتن،ع

 اشکال نهارد. اهللعبتايتن،:ع

 بايه ماننه آنها نماز بخااننه. اهللعنکتر :ع

 نماز در اماکن تخيير

 آيا مسافر، در اماکن تعيير مجاز است نوافل ظهر و عصر را بعواند؟ اع0200س

اظهر  هم سقاط رواتب نهاريه در اماکن تخيير است اگرچاه فريضاه    اهللعبهجت:ع

را در خار  ايقاع نمايه يا قااه آن باشه يا قصرًا در داخل ايقاع نمايه، بلکه ثابت است 

 نافله با  هم تعين تقصير.
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 ناافل ظهر و  صر او ساقط است. واهلل العالم. اهللعتبريزي:ع

 ظهر و  صر در سفر ساقط است، حتي در اماکن تخيير. نافله نماز اي:عاهللعختنه ع

 مجاز نيست. :زنجتن،اهللعع

: ناافل ظهر و  صر در سفر مبلقاًا سااقط اسات و در امااکن تخييار      اهللعببنتن،ع

 دليلي بر آن نيست. واهلل العالم

 استحباب ناافل ظهر و  صر در اماکن تخيير ثابت نيست؛ واهلل العالم. اهللعيتف،:ع

 خير، مشرو يت ناافل ظهر و  صر در فرض مزبار ثابت نيست. اهللعفت  :ع

 مجاز نيست. اهللعنکتر :ع

 تاانه بخاانه. مي رجائًادر اارتي که تمام را اختيار کرد  اهللعنيري:ع

 نماز در مشاعر

فاصله بين مکه و عرفات که قبالً چهار فرسخ بوده امروزه با توجه به توسعه مکه  اع0202س

و اتصال شهر به منا کمتر از مسافت شرعي است در اين صورت، کسي که قصد اقامه ده روز در 

کند  ر شب يا بيشتر در آنجا بيتوته ميرود و چها مکه را نموده و سپ  به عرفات و مشعر و منا مي

 عرفات و مشعر و منا و پ  از مراجعت به مکه قصر است يا تمام؟نماز او در 

 بايه نماز را شکسته بخااننه با ر ايت تخيير در محلش از مکه. اهللعبهجت:ع

هاي مسکاني فعلي مکه تا  رفات کمتر از چهار  چنانچه از آخر خانه اهللعتبريزي:ع

کمتر از هشت فرساخ باشاه در    فرسخ و رفتن به  رفات و مشعر و منا و رجاع به مکه

 اقامت د  روز ا با قصه اقامت از قبل ا به  رفات بارود و ياا    اارتي که شخ  بعه از 

قصه اقامت د  روز در مکه نماد  و بعه از خااناهن ياک نمااز چهاار رکعتاي از      اينکه 

اقامت در مکه منصرف شه  و تصميم گرفت به  رفات برود نمازهااي او در  رفاات و   

دو ااارت مساافر اسات و     نا، و در رفتن و برگشتن تمام است و در غير اينمشعر و م

بايه نمازهاي خاد را در غير مکه قهيم، قصر بخاانه و در خاد مکه قهيم مخيار اسات   

 بين قصر و تمام. واهلل العالم.
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اگر پس از استقرار حکم اقامت  شر  در مکه مکرمه باه  رفاات و    اي:عاهللعختنه ع

 رفاات و مشاعر و مناا هشات      رفت و برگشات از اينکه  رود، با فرض مي مشعر و منا

 نيست نمازش در  رفات و منا تمام است. فرسخ شر ي

کسي که قصه اقامه د  روز در مکه نماد  يعني تصاميم دارد د  روز   اهللعزنجتن،:ع

در خاد مکه بمانه نماز او در مکه و  رفات و مشعر و منا تمام است، ولي مسافري کاه  

تصميم دارد در اثناي د  روز براي انجام ا مال خاد به  رفات و مشعر و منا برود تماام  

 او قصر است.چهار رکعتي نمازهاي 

: هرگا  قصه کنه در مکه د  روز بمانه و اقامت او محقا شاد به اين عببنتن،اهللع

و  رفاات  منا  پس از د  روز به گا  آنمعني که تصميم نهارد در اين د  روز بيرون برود 

برود در تمام مراحل نماز او تمام است و اگر قصه اقامه او محقا نشه، در تمام مراحال  

 لعالمنماز او شکسته است. واهلل ا

اگر مسافت مکه تا  رفات و از آنجا تا مشعر و از آنجا تاا مناا و تاا     اهللعبتايتن،:ع

 زم اسات نماازش    واّ خاانه  ( کيلامتر باشه نمازش را در اين اماکن قصر مي44مکه )

( کيلامتر باشه اگر برگشتِن او به مکه  باري باشاه  44اگر کمتر از ) را تمام بخاانه، بله

برگشتن به محّل اقامت است، پس حکم او در مشعر و منا قصر اسات ولاي در    اينکه نه

 مکه مخير است بين قصر و اتمام.

در فرض سؤال نماز شخ  مذکار در  رفاات و مشاعر و مناا تماام      اهللعيتف،:ع

 است همچنين پس از مراجعت به مکه، در مکه هم تمام است. واهلل العالم.

د  روز  با قبع نار از چنه شب مذکار باشه در مااضع ذکر اگر اقامه  اهللعفت  :ع

شه  نماز تمام است و اگر مجما ًا باشه نماز در آن مااضع شکساته، لايکن در مکاه و    

 بعه از مراجعت باشه مخير بين قصر و اتمام است. اگرچه

 نماز او تمام است. اهللعنکتر :ع

در اارتي که در مکاه قصاه اقامات د  روز کارد  باشاه نماازش در        اهللعنيري:ع
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اينکاه   جهات ه قصر است و در مراجعت در مکه ب واّ  رفات و مشعر و منا تمام است 

در اين شهر مخير است بين قصر و اتمام، اگر قصه اقامت نکرد مخير است و اگر قصاه  

 اقامت کرد که بايه تمام بخاانه.

 نماز در هواپيما

در برخي موارد، زائران بيت اهلل الحرام يا ساير مسافران، در وقت نماز داخرل   اعع0202س

نماز در هواپيما معمروالً مرانن اسرتقرار و طمأنينره نيسرت، در      اينکه  هواپيما هستند، با توجه به

صورتي که ساير شرايط، مثل قيام و قبله و رکوع و سجود مراعات شود، آيا در صورت علم يرا  

توانند نماز را پ  از پياده شدن  رسند و مي پيش از اتمام وقت نماز به مقصد مياينکه  احتمال

کند يا بايد تأخير بيندازند و در صورتي که نماز  از هواپيما بعوانند، نماز در هواپيما کفايت مي

 خواندند و پيش از اتمام وقت نماز پياده شدند، اعاده نماز الزم است يا نه؟ را در آن حال

چنانچه احتمال بههنه که تاا آخار وقات هااپيماا باه زماين ننشاينه         اهللعتبريزي:ع

تاانه در هااپيما نماز بخااننه و اگر پيش از اتمام وقات هااپيماا باه زماين نشسات       مي

 نمازشان را ا اد  کننه.

از استقرار و استقبال قبلاه، نمااز ااحيح و مجازي اسات،       تمکنبا  اي: آية اهلل خامنه

 بلکه جهت درک فضيلت اول وقت افضل است.

در فرض سؤال که نماز واجه شرايط احت است نماز احيح است  :تن،زنجاهللعع

 و ا اد  نهارد.

ن که قبل از ساپری شاهن   يبه ا ظنما حتی با  لم و با ينماز در هااپ: اهللعببنتن،ع

ام و يا ط مثال ق ينه، مجزی و کافی است هرچنه تمام شارا ينش می نيما بر زميهااپوقت، 

اط واجاب وقتای   يا ن ااارت باه احت  يا کن در ايسجاد مرا ات نشاد ل قبله و رکاع و

اگار در هااپيماا شارائط را     اماا ن نشست و وقت باقی اسات ا ااد  کناه    يما بر زميهااپ

و قعااد و رکااع و ساجاد نمااز را      ر ايت کرد مثل اينکه به جهت قبله و ر ايت قيام
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 خاانه حتي اگر وقت باقي باشه نيازي به ا اد  نهارد.

 در فرض مذکار نماز در هااپيما کافي است.   اهللعبتايتن،:ع

در اارت  لم بايه تأخير نمايه و در اارت احتمال، احاط خاانهن  اهللعيتف،:ع

 است. و چنانچه قبل از گذشتن وقت به مقصه رسيه ا اد 

حرکت باشه و بايه بتااننه تا پاياان   گزار بايه بيبه وار کلي مکان نماز اهللعفت  :ع

نماز شرايط نماز را ر ايت کننه لذا در فرض سؤال، در سعه وقت تأخير بينهازنه و اگر 

که ممکان اسات ر ايات     به قهريتنگي وقت ناچار باشنه نماز بخااننه بايه  به واسبه

 بنماينه و در اين اارت ا اد   زم نيست.شرايط را 

 چنين نمازي احيح است و ا اد  نهارد. اهللعنکتر :ع

 متفرقه
 متفرقه

 يش حج متافيف فيش حج متوفي

شود و به کمترر از آن   اگر فيش حج متوفي به مبلغ زيادي در بازار خريداري مي اعع0202س

ن از آن فيش براي رفرتن بره حرج اسرتفاده     توا توان براي حج ميت نايب گرفت، آيا مي مبلغ، مي

وارث صرغير داشرته    ميتمازاد قيمت آن متعل  به ورثه است و در صورتي که  که درحاليکرد، 

 باشد، چعور؟

تااان   ون اذن همه ورثه نميتاان نايب گرفت، به اگر به مبلغ کمتر مي اهللعتبريزي:ع

 ميت وايت کرد  باشاه کاه در ايان ااارت     اينکه  از فيش براي حج استفاد  کرد مگر

 شاد، واهلل العالم. التفاوت از ثل  حساب مي به ما

اگر وايت کرد  و بيش از ثل  نيست، وبا وايت  مل شاد واّ  اگار   ي:اعختنه اهللعع

 همه ورثه کبير باد  و راضي باشنه، انجام حج با فيش ياد شه  بهون اشکال است.

ظاهر اينکه فيش را در حال احت خريه  است ناا ي واايت باه     اهللعببنتن،:ع
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و ميقااتي از ثلا  حسااب کنناه و      التفااوت حاج بلاهي    به حج بلهي است بنابراين ما

پرداخت نماينه و وجه فيش را به  ناان ترکه تقسيم کننه البته اگار وارث همگاي باالغ    

 .باشنه با رضايت آنان استفاد  از فيش براي حج اشکالي نهارد

شاد و اگر حاج بار ميات مساتقر باشاه ياا        فيش به ورثه منتقل مي اهللعبتايتن،:ع

ه براي او نايب بگيرنه و اگر بخااهنه با آن فايش بروناه باياه باا     وايت کرد  باشه باي

 رضايت ورثه باشه و اگر اغير در مياِن آنها هست بايه سهِم او را بپردازنه.

 حاج به کمتر از مبلغ ارزش و فاروش فايش    متافينايب گرفتن براي  اهللعيتف،:ع

به ورثاه اسات و    متعلامانعي نهارد و زايه بر مبلغ که ارف استيجار حج شه ،  متافي

 شاد استفاد  کرد. از خاد فيش هم جهت استيجار با تاافا ورثه مي

 بلي چنانچه متافي ورثه اغير داشته باشه، بايه حا او مالحاه شاد. واهلل العالم.

تااان از   چنانچه ميت وايتي نسبت به حج بلاهي نهاشاته باشاه. ماي     اهللعفت  :ع

اارت استقرار حاج باراي او اساتنابه کارد و فايش را در اختياار        ميقات براي ميت در

به التفاوت، بين همه ورثه، وبا قانان شارع تقسايم گاردد. و در     ديگري قرار داد  و ما

 ن آن نيست.اين فرض فرقي بين داشتن اغير يا نهاشت

و در اارت نبادن وايت و  هم استقرار حج با وجاد اغير، بايه ساهم ااغير از   

 در استفتائات آمه  است.مسئله  مجماع فيش به هر اارت ر ايت شاد و تفصيل اين

در اارتي که ميت وايتي نکرد  باشه، اين کار جايز است، ولاي باه    اهللعنکتر :ع

 بايه از آن بپردازنه. اجاز  همه ورثه، و سهم اغير را

واجب باد  است و ورثاه کباار نباشانه،  زم اسات      متافياگر حج بر  اهللعنيري:ع

نايب بگيرنه و از آن فيش هم به نحاي که ذکار شاه  اسات، اساتفاد       متافي حجبراي 

اشکال نهارد و اگر در بين ورثه اغير وجاد دارد نيز با اجاز  واي و ياا حااکم شارع    

 .اشکال نهارد

تمام روند، اگر خود نيز  و به نيابت از وي به حج مي ميتبا فيش حج  که کساني  اعع0202س
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حاصرل شرده    ميرت جز باز بودن راه، که آن هم با فيش حرج  ه شرايط استعاعت را دارا باشند، ب

نايرب بگيرنرد و    متروفي در مدينه يا جده )قبل از ميقات( براي  است، در صورتي که بتوانند مثالً

 خودشان حج واجب خود را انجام دهند، تکلي  چيست؟

 جاا ه اگر بتاانه ورثه را راضي کنه که با آن فيش براي خااد حاج با    اهللعتبريزي:ع

 آورد و براي ميت نايب بگيرد، واهلل العالم.

آورناه، مساتبيع    باه جاا    زم باشه که با آن فيش براي پهر حج اگر :تن،زنجاهللعع

نيستنه، وگرنه هرکسي که استبا ت مالي دارد اگر بتاانه ورثه را راضي کناه کاه باا آن    

 باشه. آورد مستبيع مي به جا فيش براي خادش حج

بسيار ديه  شه  که افرادي به  ناان نيابت از پهر ياا ديگاران اجيار     اهللعببنتن،:ع

انه که خااد مساتبيع هساتنه،     ميقات ملتفت شه يا  در مهينه و انه وشه  و به حج آمه 

 کننه  ماافقت کننه بايه اين افراد براي خااد حاج انجاام دهناه و     اگر بقيه وّراث يا اجير

همچنين است اگر تبر ًا با فيش پهر ياا منااب    مناب  نه نائب بگيرنه وو يا  براي پهر

ايه تفاضل فيش را  نه به حج آمه  و متاجه استبا ت خاد شه  است در اين اارت ب

نسبت به حج ميقاتي به ورثه بپردازد ولي اگر قيمت نيابت بيشتر از فيش باد بايه خااد  

 بپردازد مگر اينکه ورثه ببخشنه.

اگر اجير باشه و نيابت مشروط به آن سال باشه. بايه حاج نياابي را    اهللعبتايتن،:ع

تااناه   بهارد و مي مقهمج خاد را بهارد و اگر مشروط نباشه يا اجير نباشه، بايه ح مقهم

تاانه حج خاد را انجام دهاه   مبمئن باشه در آينه  مياينکه  نايب بگيرد مگر ميتبراي 

 نيابي را انجام دهه. حجتاانه  که در اين اارت مي

در فرض مرقام، استيجار شخ  مذکار ااحيح نيسات، بلاي اگار باراي       اهللعيتف،:ع

از مباشرت و تسبيب اجير شه  باشه و حج مارد اجاار  ميقااتي باشاه باياه      ا مانجام حج، 

 حج ميقاتي استيجار کنه. واهلل العالم. ميتآورد و براي  به جا ا سالم خاد را خادش 

در فرض سؤال، وظيفه انجام حج نيابي است. گرچه اگار باراي خااد     اهللعفت  :ع
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در  متاافي و نايب گرفتن باراي   انه. معصيت کرد  هرچنهحج انجام دهنه احيح است. 

 مجزي نيست. واّ ز در استنابه باشنه. اارتي احيح و مجزي است که مجا

 سابا است.مسئله  ماننه اهللعنکتر :ع

نياابي انجاام بههناه، ايان      حجتااننه نايب باشنه و  اين قبيل افراد نمي اهللعنيري:ع

ام بههه و گرفتن نايب باياه باا ناار ورثاه و ياا      خاد را انج حجشخ  هم  زم است 

 هر يک در مارد خاد اختيار دارنه، باشه.واي و يا حاکم شرع، که 

پسر برزر  خرود را( برراي     يکي از ورثه را )مثالً ميتدر فرض سؤال قبل، اگر  اعع0202س

بره حرج    ميرت انجام حج مشعص کرده باشد، يا تمام ورثه اتفاق کنند که يکي از آنها از طررف  

 برود، تکلي  او چيست؟

 سابقه گذشت  مل شاد واهلل العالم.مسئله  به همان نحا که در اهللعتبريزي:ع

در فرض سؤال که را  با فيش مارد وايت براي پسار بااز شاه  و     ي:اعختنه اهللعع

اناه، باياه    وايت نسبت به زائه بر حج ميقاتي، از ثل  بيشتر نيست، يا ورثه اجاز  کرد 

 آورد. به جا پسر حج را به نيابت از پهر

اگر پسر بزر، قبل از پذيرش وايت يا قبال اجاار  ورثاه مساتبيع     تن،:زنجاهللعع

ا سالم خادش مقهم است و در غير اين اارت چنانچاه واايت ياا     حجةباد  انجام 

 آورد. به جا اجار  را قبال کنه، بايه از ورف ميت حج

تعکردهعبتشادعچهتنها عنت ا ععععتويعيتعپدرعب عحجعبلدياگرعنهيبعظه ع اهللعببنتن،:ع

رعشدنعابيطتظتعنتلیعداشي عولیعانکتنعرفينعب عحجعبرایعاوعنبيدهعدرعهرعتهرگتهعپسعازعاج

 .دعحجعراعازعطرفعنهيبعظه عانجت عدهد.يدوعيير عبت

جااي او  باشاه، باياه باه     يکي ازآنها کرد  به وايتکه  اارتي در اهللعبتايتن،:ع

اگر تاافاا آنهاا بار يکاي از آنهاا باشاه        مستبيع نيست. ولي حج انجام دهه و خادش

 فاق است.مسئله  مصهاق

معاين شاه     ميات و يا ورثه جهت انجاام حاج    ميتکسي که از براي  اهللعيتف،:ع



 مناسک حج                                  688

 تاانه نيابت کنه. واهلل العالم. چنانچه خاد استبا ت مالي داشته باشه نمي

 حکم آن از جااب قبل معلام شه. اهللعفت  :ع

او  مال شااد و اگار ورثاه      وايتکرد ، بايه به  وايتهرگا  ميت  اهللعنکتر :ع

 تاافا کننه جايز است او به حج برود.

 تاانه نيابت را قبال کنه. اگر خاد آن فرزنه مستبيع باشه، نمي اهللعنيري:ع

 یا  مر  حجسپرد  خمس  يا عمره حجلسپرده خمس 

قصد تشرف به حج يا عمرره را دارنرد، بايرد برراي حفر        که کساني اکنون  هم اعع0202س

نوبت، مبلغ مقرري را به بانک بسپارند که اين مبلغ معاب  قرارداد مضاربه است و سودي نيز بره  

رسد، اصل پرول و   گيرد و زماني که پ  از حدود سه سال، نوبت تشرف آنها فرا مي آن تعل  مي

سرپارند و بره عمرره يرا حرج مشررف        کنند و به سازمان حج و زيارت مي يافت ميسود آن را در

شوند. حال با توجه به اينکه سپردن پول به بانک، مقدمه رفتن به حج يا عمره است و چنانچه  مي

کسي اين پول را به بانک نسپارد نوبتي را براي رفتن به عمره يرا حرج نعواهرد داشرت و اکنرون      

 گيرد يا نه؟ همين است، آيا به اصل پول و سود آن خم  تعل  مي طري  رفتن به حج نيز

در فرض سؤال چنانچه بر اال پال سال بگذرد، يعناي از وقات باه     :تبريزياهللعع

انه، سال گذشته بايه خمس آن را بپردازد و نسابت   دست آوردن پالي که به بانک سپرد 

اگر در همان سال باه حاج ياا  مار       دهنه به مقهاري که زيادتر از اال پال به آنها، مي

 برونه چيزي بر آنها نيست. واهلل العالم.

سپرد  اگر از درآمه کسب غير مخّماس بااد ، خماس دارد و     اال :ايعختنه اهللعع

ساد حااله اگر پيش از سال  زيمت به سفر حج قابل واال نباد  جزو درآماه ساال   

هزينه سفر حج محسااب شااد   واال محساب است که اگر در همان سال به حساب 

 خمس نهارد.

اي واجب کرد  خماس پاال    در حج واجب و يا  مر ، اگر به وسيله :زنجتن،اهللعع

 مارد سؤال واجب نيست و در حج و  مر  مستحب واجب است.
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نايسي کرد  خماس   ها از درآمه همان سال باشه که نام هرگا  سپرد  :ببنتن،اهللعع

هااي   خاور نرسيهن نابت به تأخير بيفته ولي اگار درآماه ساال    نهارد هرچنه سفر او به

قبل باشه که خمس آن را نپرداخته است بايه خمس آن را بپردازد و اما نسبت باه سااد   

اگر اين ساد به وسيله يکي از  قاد شر ي به ااحب سپرد  تعلا گيرد ساد ماذکار از  

وااال اارف مؤوناه    شاد و اگر همان ساال   درآمههاي سال واال ساد محساب مي

شه خمس نهارد و در غير اين اارت بايه خمس آن را بپردازد و اما اگار کساي ساال    

شاد خماس باه هماه امااال او تعلاا       خمسي نهارد چنانچه به حج يا  مر  مشرف مي

هاي حج و يا  مر  را بپردازد و يا از حاکم شرع  گيرد و  اقل بايه خمس تمام هزينه مي

ن يا ه با احتساب اير باين اارت اخيو در ا مذکار را به ذمه بگيرد اجاز  گرفته و مبالغ

 تيا ا سالم کفا حجةن که تاان پرداخت آن را داشته باشه، از يبههی به حاکم شرع و ا

 ح است.يکنه و وااف و قربانی او هم اح می

گيرد و نيز به سااد آن، اگار از ورياا     به اال پال خمس تعلا مي :بتايتن،اهللعع

معامله شر يه ملک ااحب پال شه  است، بلي اگر حج بر او مستقر شه  و را  ديگري 

 گيرد. نام نهاشته باشه، خمس به آن تعلا نمي براي رفتن به حج در سال ثبت

 ست.  ين حج و  مر  نياال پال و ساد آن خمس دارد و تفاوتی ب :يتف،اهللعع

کنناه و در هماان ساال     نام ماي  افرادي که براي تشرف به حج يا  مر  ثبت:عفت  اهللعع

کننه، بايه خمس اال پال و ساد متعلقه مرباط به ساناات ساابا را    تافيا تشرف پيها نمي

 از خريه فيش را نهارنه. تمکنبپردازنه، مگر براي افرادي که حج بر آنها مستقر شه  و 

نايسي کرد  است، نه  درآمه همان سالي باشه که نامهرگا  اين پال از  :نکتر اهللعع

 .گيرد و نه به ساد آن به خاِد آن خمس تعلا مي

اگر همان سالي که مستبيع شه  است، آن پال را براي انجاام حاج در    :نيرياهللعع

نابت خاد به حساب ريخته است آن پاال جازو مؤوناه و مخاار  آن ساال محسااب       

هاي قبال مساتبيع بااد  و تاأخير      لگر در سال قبل يا ساشاد و خمس نهارد، ولي ا مي

نهاخته و به حساب نريخته است، بايه خمس آن را بههه. و در  مر  نيز اگر باه واار   ا
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متعارف يک مرتبه يا در چنه سال يک مرتبه باشه، پالي کاه باه حسااب ريختاه اسات      

گيارد و   تحايل مي گيرد، از ارباح آن سالي است که آن را خمس نهارد اما سادي که مي

اگر تا آخر سال خمسي خاد آن را در مخار   زم زناهگي خااد خار  کارد، خماس      

 نهارد و اگر بمانه و سال بر آن بگذرد خمس دارد.

برردن او بره عمرره     کره  درحرالي کررده،   نرام  ثبرت کسي که براي عمره مفررده   اعع0221س

بايست پولي به حساب بريزد ولي در سال بعرد نوبرت او    بوده و براي رفتن نيز به ناچار مي قععي

و  حرج شد، و به عمره مشرف خواهد شد، آيا سرِ سالِ خم ، به اين پول که به حساب سرازمان  

 گيرد يا نه؟ زيارت واريز شده، خم  تعل   مي

 در فرض سؤال خمس واجب نيست. اهللعبهجت:ع

 بايه آن را تخميس نمايه، واهلل العالم. بريزي:اهللعتع

 در فرض مزبار خمس نهارد. اي:عاهللعختنه ع

دست آوردن آن پال گذشته بايه خمس   به نچنانچه يک سال از زما ،:زنجتناهللعع

 آن را بپردازد.

 : به سؤال قبل مراجعه شاد.اهللعببنتن،ع

 خمس دارد. اهللعبتايتن،:ع

 پال مذکار خمس نهارد، واهلل العالم. اهللعيتف،:ع

در فرض مذکار خمس پال را بايه بههه مگر اينکه ديگر نتاانه پاال   اهللعفت  :ع

 پس بگيرد که در اين اارت خمس نهارد. حجرا از سازمان 

 خمس نهارد. اهللعنکتر :ع

 گيرد. خمس به آن تعّلا نمي اهللعنيري:ع

 مصهود مصدود

شعصي در ميقات براي عمره تمتن محرم شده است و پر  از احررام و قبرل از     اعع0220س

ولي در زمان  اند، ساير اعمال دستگير و زنداني شده و پ  از گذشت ايام تشري  او را آزاد کرده
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توانسرته عمرل کنرد، ولري      بوده يا نميمسئله  صدّ، به وظيفه مصدود عمل نکرده، حال يا جاهل به

چيست و در صرورتي کره   تواند عمره مفرده انجام دهد، وظيفه او براي خروج از احرام  اکنون مي

 نتواند عمره مفرده انجام دهد، تکليفش چيست؟

احتياط بين وظيفاه مصاهود و اتياان باه     بنا بر  چنانچه متمکن است، اهللعتبريزي:ع

 واهلل العالم.  مر  مفرد  جمع نمايه،

چان حکم مصاهود را دارد باياه باراي خارو  از احارام قربااني و        اهللعببنتن،:ع

تااناه،   تقصير کنه و احتياوًا پس از رفع منع، ا مال  مر  مفرد  را انجام دهه و اگر نمي

 نائب بگيرد.

هاهي تهياه و   اينکه  شاد مگر به احتياط واجب از احرام خار  نمي اهللعبتايتن،:ع

ذبح يا نحر کنه و به احتياط واجب حلا يا تقصير نيز  زم است و اگر متمکن از هاهي  

 روز  بگيرد.نباشه د  روز 

شخ  مذکار اگر قهرت بر ا مال  مر  مفارد  دارد باياه باا ا ماال      اهللعيتف،:ع

ه وظيفاه   مر  مفرد  از احرام خار  شاد و اگر از انجام  مر  مفرد  نيز ممناع است با 

 مصهود  مل کنه؛ واهلل العالم.

انجام  مر  مفارد  از  تاانه  مر  مفرد  انجام دهه بايه با  چنانچه مي اهللعفت  :ع

احرام خار  شاد و احتياط آن است که قصه  هول به  مر  مفارد  کناه. و چنانچاه    

ساعي   نتاانه  مر  مفرد  انجام دهه. اگر  لت آن مريضي باشاه باياه او را واااف و   

دهنه. و اگر ممکن نشه بايه براي وااف و سعي نايب بگيرد و از احرام خار  شاد و 

تااناه برگاردد حکام     و نماي اناه   اگر  لت آن اين باشه که او را از مکه اخرا  کارد  

 مصهود را دارد.

تااناه   بايه  مر  مفرد  انجام دهه و از احرام خار  شااد و اگار نماي    اهللعنکتر :ع

 يب بگيرد.کسي را نا

 اگر نتاانه  مر  مفرد  انجام دهه  زم است به وظيفه مصهود  مل نمايه.اهللعنيري:عع
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 بره جرا   تواند حرج تمترن   را به پايان برده و اکنون نمي تمتنشعصي اعمال عمره  اعع0220س

آورد، مثال براي خدمت به حجاج از سوي سازمان حج و زيارت به حج آمرده و اکنرون سرازمان    

 اش چيست؟ او را مأمور کرده که در ايام تشري  در مکه بماند، وظيفهمذکور 

چنانچه کسي مضبر به ترک حج تمتع بشااد احتيااط آن اسات کاه      اهللعتبريزي:ع

آورد ولاي مجارد مناع     به جا  مر  تمتع را  مر  مفرد  قرار داد  و براي آن وااف نساء

 ديگران محقا اضبرار نيست، واهلل العالم.

تاانه رها کنه و چيازي بار او نيسات و      مر  تمتع استحبابي را مي ي:اعختنه اهللعع

 احتياط مستحب آن است که وااف نساء را انجام دهه.

اي نهارد. البته احتيااط مساتحب در آن    در فرض اضبرار فعاًل وظيفه :زنجتن،اهللعع

 آورد. به جا ساءاست که  مر  تمتع را  مر  مفرد  قرار داد  و براي آن وااف ن

چنين فردي با انجام وااف نساء و نمااز آن، آن را باه  مار  مفارد       اهللعببنتن،:ع

هاي قبل بار ذماه او آماه     کنه و اگر استبا ت او باقي است و يا حج در سال تبهيل مي

باشه بايه سال بعه حج را انجام دهاه. ولاي تاجاه باه ايان نکتاه ضاروري اسات کاه          

 ذر از  مر  تمتع حتي استحبابي منصرف شاد.نه بهون اتا نمي

 به احتيااط واجاب آن را  مار  مفارد  قارار دهاه و واااف نسااء          اهللعبتايتن،:ع

 جاي آورد.ه ب

ا سالم، حاج واجاب باه     در فرض سؤال، در حج تمتع واجب )عاهللعيتف،:ع

نذر و غير ( ترک حج تمتع جايز نيست، و در حج تمتع مستحبي نيز با  اهم ضارورت   

 است. واهلل العالم. تمتع رفي يا شر ي احتياط واجب انجام حج 

 مرِحل است و تکليفي نهارد و به مأماريت خاد ادامه دهه. فعاًل اهللعفت  :ع

 نهارد.اي  حج نهارد وظيفهاگر تاانايي بر  اهللعنکتر :ع

بر آن شخ  واجب باد  است و به قصه اداي حاج واجاب    حجاگر  اهللعنيري:ع

از  مار    تمتاع را انجام داد  و اکنان قهرت اداي حج را ناهارد ايان  مار      تمتع مر  
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را  تمتاع کنه و  زم است بعهًا  مر  تمتاع و حاج    ي که جزء حج است کفايت نميتمتع

انجاام   تمتاع خااسته است حج  ل انجام بههه و اگر از باب استحباب ميباهم در يک سا

 بههه و مضبر به ترک حج شه  است اشکال نهارد.

 حج کادک حج کودک

واب در کالسکه سروار اسرت و خر    برد؛ مثالً کودک مميزي را ولي او به سعي مي اعع0220س

بيدار کند، و چنانچه در آغاز بيدار باشد و در  نيتاست، آيا الزم است در ابتداي سعي او را براي 

 بين راه خواب برود چه حکمي دارد؟

 را او سعي از  بادات است و سعي در حال خااب احيح نيست بايه بهجت: اهللع

 بيهار کنه.

احتياط واجب اين است کاه خاااب نارود و آن مقاهار را کاه      بنا بر  اهللعتبريزي:ع

ا اد  کنه و اگر قبل از نيت سعي، خااب « اتمام ما نق  من سعيه»خااب رفته، به نيت 

 ا سعي او باول است، واهلل العالم. رفته ا بهون اشکال

هام   اين در اثناا ًا بيهار باشه، بنابرئوثًا و بقاسعي، حه نيتبايه براي  اي:عاهللعختنه ع

ساعي دادن او  ؛ و همچنين در اارت تمکن خادش بايه سعي کنه و نبايه خااب باشه

 احيح نيست.

 یممکن است در اثناا  اينکهاگر ابتهاي سعي نيت کرد  و با تاجه به  تن،:زنجاهللعع

 سعي او احيح اسات، هرچناه در اثناای    سعي خاابش ببرد سعي را شروع کرد  است،

 سعي خاابش ببرد.

رايط وفل مميز بايه در تمام اشااط وااف و سعي بياهار باشاه و شا    اهللعببنتن،:ع

وااف و سعي را تا جايي که خار  از واقت او نباشه بايه ماننه افراد بزرگسال ر ايات  

 کنه و اگر ر ايت نکرد بر اساآ مسائل گذشته در وااف و ساعي اااالح نماياه ولاي     

هار کاهام از واااف و ساعي      یبيهار باشه ولي در اثناا  ئًادر بچه غير مميز چنانچه ابتها

بخاابه اشکال نهارد اما در وااف جاري او را در بغل بگيرد يا اگر تاانايي و امکاان را   
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رفتن دارد را  ببرنه که سمت چپ او به سمت کعبه باشه و در سعي نيز رو باه اافا و   

 مرو  باشه.

سعي ببارد   سعي در حال خااب مرجزي نيست و بايه او را وقتي به اهللعبتايتن،:ع

که بيهار بمانه و تا ممکن است او را به را  رفتن وادارد و سعي با کالسکه فقط در حاال  

  هم تمکن از را  رفتن مجزي است.

 سعي در حال خااب احيح نيست، واهلل العالم.اهللعيتف،:عع

چان سعي از  بادات است و احت آن مناط به نيت و قصاه قربات    اهللعفت  :ع

 خاااب رفتاه اسات باه     فرض مذکار اگر قبل از شااط چهاارم باه    لذا در مستمر است

احتياط واجب سعي را از اول ا اد  کنه و اگر بعه از شاط چهاارم خاااب رفتاه اسات     

 پس از بيهار شهن و تاجه و التفات بايه از جايي که به خااب رفته سعي را ادامه دهه.

 کرد  باشه، اشکالي نهارد. نيتدر اارتي که در ابتهاي سعي  اهللعنکتر :ع

و آن مقاهاري را   .2 ؛ زم است که او را براي انجام نيت بياهار کناه   .1 اهللعنيري:ع

 که در حال خااب پيش رفته است پس از بيهار شهن ا اد  کنه.

دهد، آيا بايد شانه چپ کودک  شعصي که کودک را در بغل گرفته و طواف مي اعع0222س

 نيز به طرف کعبه باشد؟

 لزومي نهارد، واهلل العالم. اهللعتبريزي:ع

 زم نيست، بلکه در احيح بادن واااف کساي کاه بچاه را واااف       تن،:زنجاهللعع

 دهه نيز  زم نيست شانه چپ او به ورف کعبه باشه. مي

 رجاع شاد. 1441به سؤال  اهللعببنتن،:ع

امکان سعي کنه واري او را وااف دهه که  رفًا وارف   حهبايه تا  اهللعبتايتن،:ع

 چپ او به ورف کعبه باشه.

 بر احتياط شانه چپ کادک نيز به ورف بيت باشه، واهلل العالم. بنا اهللعيتف،:ع
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 بلي بايه تمام شرايط در کادک نيز ر ايت شاد. اهللعفت  :ع

  زم نيست. اهللعنکتر :ع

 بلي  زم است. اهللعنيري:ع

دک دهند، آيا طهارت بدن و لباس کرو  و طواف مياند  کودکي را که محرم کرده اعع0222س

در حال طواف الزم است، و چنانچه قبل از طواف او را تعهير کنند براي يک طواف کافي است و 

 وارسي بين طواف الزم نيست؟

ر ايات وهاارت او را بکنناه ولاي     احتياط بنا بر  آن مقهار که بتااننه اهللعتبريزي:ع

 وارسي  زم نيست، واهلل العالم.

 ر شاد.ياط تبهياحتبنا بر  :ایخامنهآية اهلل 

در مارد کادک کم سن ماننه شيرخاار  کاه نجاس شاهن لبااآ ياا       تن،:زنجاهللعع

تاانه از نجس شهن آنها خادداري کنه ر ايت وهارت باهن   بهنش متعارف است و نمي

 نيست و در غير آنها ر ايت کننه. و لباآ  زم

ه قبل از وااف، باهن او را  يدهنه با يز را که وااف میر مميکادک غ اهللعببنتن،:ع

گار  يز بپاشااننه و د يبه اارت ظاهر او را وضا دهنه و پاشک تم هرچنهواهر کننه و 

ست و حکم وهارت باقی است و چنانچاه بعاه از واااف معلاام     يتا آخر وارسی  زم ن

 ح است.يا خب   ارض شه ، وااف او احين وااف حهث و يشاد در ح

 ر ايت وهارت بهن و لباِآ او  زم نيست. اهللعبتايتن،:ع

بايه شرايط وااف و نماز در وفل نيز مرا ات شاد و در اارت غيار   اهللعيتف،:ع

ناه و در  بادن وفل، در اارت امکان او را وضا دهنه لباآ و بهن او را تبهير کن مميز

اارت شک در  ارض شهن حهث و خب  وارسي  زم نيست و حکم وهاارت بااقي   

 است، واهلل العالم.

بلي  زم است و وارسي در بين وااف  زم نيست. ولاي اگار متاجاه     اهللعفت  :ع



 مناسک حج                                  696

 شهنه که لباآ و بهن او نجس شه ، احتياط اين است که آنها را تبهير کننه.

يار نمااد،   ه تبهيا بار بهن او زحمتی نهاشته باشه، يکه تبه در اارتی اهللعنکتر :ع

 ست.يرخاار  زم نهای شي ولی در بچه

 بلي  زم است و براي يک وااف کافي است، و وارسي  زم نيست. اهللعنيري:ع

 دياانه و حج مستقر ديوانه و حج مستقر

 نسبت به حج او چيست؟شعصي پ  از استقرار وجوب حج ديوانه شده، وظيفه ولي،  اع0222س

اش  ناهارد و پاس از ماردن وي از ترکاه    اي  تا زنه  است ولي وظيفاه اهللعتبريزي:عع

 گيرد، واهلل العالم. براي وي حج مي

ولي مجنان نسبت به حج او تکليفي نهارد، اگر تا آخر  مار  اقال   اي:ععاهللعختنه ع

 گيرنه. و نايب ميپس از مر، از ترکه ا وگرنه آورد مي به جا شه خادش حج

ا سالم از ديان شخ  مستبيع است و در مارد مجناان اگار    حجة تن،:زنجاهللعع

اميه بهبادي نباشه بايه ولّي از مال او براي انجام حج نايب بگيرد و اگار ديااناه هزيناه    

 اي نهارد. حج را نهاشته باشه، ولّي وظيفه

تاانه از امااالش باراي او    هرگا  يأآ از بهبادي او دارنه ولي او مي اهللعببنتن،:ع

حج نيابي بگيرد يا اين کار را به اميه برورف شهن  ذر تا هنگاام مار، تاأخير بيناهازد     

 وسپس از ترکه او استنابه کنه.

 بايه پس از مر، براي او نايب بگيرد. اهللعبتايتن،:ع

آورد و در  به جاا  در فرض سؤال، چنانچه افاقه حاال شاد، بايه حج را اهللعيتف،:ع

 واهلل العالم. استيجار شاد، حجاارت  هم افاقه تا حين مات، بايه پس از مات برايش 

احتيااط واجاب، ولاي    بناا بار    چنانچه اميه افاقه هست ابر کننه واّ  اهللعفت  :ع

 دهه.شر ي او از مال او يک حج نيابي انجام 
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نهارد، مخصااًا اگر اميه زوال جنان باشه ولي بعاه  اي  ولي او وظيفهتر :عاهللعنکع

 آورنه. به جا از مردن او بايه از مال او حج را نيابتًا

 نيابي بکنه. حجاگر مال دارد  زم است ولي اقهام به اهللعنيري:عع

 روز  مستحب در مهينه روزه مستحب در مدينه

استحباب سه روز روزه مسرتحبي در مدينره منروره برراي برآمردن حاجرت،       آيا  اعع0222س

 اختصاص به مسافر دارد يا براي اهالي مدينه و کسي که قصد عشره دارد نيز مستحب است؟

شااد و   حکم مزبار اختصاص به مسافر دارد و شامل اهل مهينه نماي  اهللعتبريزي:ع

ت قصاه اقامات د  روز نماازش تماام     نمازش قصر باشه يا به جها اينکه  در مسافر بين

 باشه، فرقي نيست، واهلل العالم.

از ااام در   ءاختصاص به مسافر نهارد، و ذکر مسافر جهات اساتثنا   ي:اعختنه اهللعع

 حال مسافر بادن است.

تحب روز  مستحبي حاجت در مهينه منار  براي مبلاا مساافر مسا    :زنجتن،اهللعع

کرد  باشه و استحباب آن در مارد اهالي مهينه ثابات   است، هرچنه قصه مانهن د  روز

 آورنه. به جا رجائًاتااننه اين روز  را  نيست و مي

مخصاص مسافر است و فرقي بين کسي که قصه  شر  کارد  و ياا    اهللعببنتن،:ع

 نيست.مسئله  نکرد  در اين

 براي همه مستحب است. اهللعبتايتن،:ع

 بعيه نيست اختصاص به مسافر نهاشته باشه، واهلل العالم. اهللعيتف،:ع

 رجائااً استحباب آن به قصه ورود براي غير مسافر ثابت نيسات، بلاي    اهللعفت  :ع

 نهارد. مانعي

اين حکم مخصاص مسافر است ولي ديگران بر اسااآ قاانان اّولاي     اهللعنکتر :ع
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 الو  بار ايان مساافري کاه      بگيرنه.تااننه به قصه حاجت روز   هر روزي بخااهنه مي

تاانه در ايان ساه روز    روز در مهينه روز  مستحبي بگيرد، مي  تاانه براي حاجت سه مي

 د  روز هم نکرد  باشه.قصه معتکف هم بشاد، هرچنه 

 مسجدالحراماعتکاف در 
 ا تکاف در مسجهالحرام

مسجدالحرام هستند باتوجره بره   بسياري از زائران خانه خدا خواهان اعتکاف در  اعع0222س

توانند پر  از   فرصت معنوي و تأثير فراوان روحي و رواني آن و لزوم روزه جهت اعتکاف، آيا مي

 اعتکاف بپردازند؟حضور در مکه مکرمه با نذر، به 

 : مانعي نهارد.اهللعبهجتع

ه چنانچاه ناذر روز  در مکاه نماياه تاا روز  در سافر ااحيح باشا         اهللعتبريزي:ع

 تاانه معتکف شاد. واهلل العالم. مي

احتياط واجاب  بنا بر  روز  مستحبي در سفر که با نذر احيح است، اي:عاهللعختنه ع

 ر منعقه شه  باشه.َضمشروط است به اينکه نذر در َح

رناه و  تااننه بعه از سفر نذر کننه که در همان سافر روز  بگي  بلي مي :زنجتن،اهللعع

 معتکف شانه.

تاانه قبل از سفر و يا حضار در مکه نذر کننه کاه در سافر ساه    مي اهللعببنتن،:ع

 روز روز  بگيرنه و با اين نذر ا تکاف کننه.

 اگر نذر کننه که در سفر روز  بگيرنه اشکال نهارد. اهللعبتايتن،:ع

 مارد اشکال است. مکرمهاحت نذر روز  بعه از ورود به مکه  اهللعيتف،:ع

 شاد. محّقا مي ظاهر آن است که اّحت روز  در سفر با نذر در وون اهللعفت  :ع

 بهون نيت اقامه د  روز روز  گرفتن و ا تکاف کردن، اشکال دارد. اهللعنکتر :ع

 تااننه مگر اينکه در وون نذر روز  کرد  باشنه. نمي اهللعنيري:ع
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تواند قبل از اذان صبح در  را دارد، آيا مي مسجدالحرامشعصي قصد اعتکاف در  اعع0222س

ال اعتکاف انجام دهد، با توجه به اينکه محل سرعي جرزو   تنعيم محرم شود و بقيه اعمال را در ح

 مسجد نيست؟

تاانه همه ا مال را در حاال ا تکااف انجاام دهاه.      مانعي نهارد و مي اهللعتبريزي:ع

 واهلل العالم.

 ع نهارد.ه محرم شاد و خرو  از مسجه براي انجام سعي مانتاان مي اي:عاهللعختنه ع

برساانه کاه    مساجهالحرام بله، اين شخ  بايه به نحاي خاد را به  اهللعببنتن،:ع

هنگام اذان ابح جهت شروع ا تکاف و روز  داخل مسجه باشه و ا ماال  مار  را در   

اناهاز  انجاام ساعي    حين ا تکاف انجام دهه. اشکالي نهارد و خار  شهن از مسجه باه  

زناه لايکن شاتاب     به ا تکاف ضرر نمي ک حاجت ضروریيبه  ناان  بين افا و مرو 

 کنه که سعي را زودتر به پايان ببرد و به مسجه برگردد.

تاانه ولي  زم است ا مال را تا زماني تأخير بيانهازد کاه ساعي    مي اهللعبتايتن،:ع

تااناه   ه ابر کردن تا آن ماقع سخت باشه مياو پس از پايان ا تکاف باشه، ولي چنانچ

 خار  شاد. تفاد  نمايه و از مسجه جهت انجام سعي از  ناان حاجت ضروري اس

 احت احرام قبل از شروع به ا تکاف، بعيه نيست. واهلل العالم اهللعيتف،:ع

 رسانه.پايان  مانعي نهارد لکن سعي نمايه تا  مل سعي را زودتر به  اهللعفت  :ع

 اين مقهار اشکال نهارد. اهللعنکتر :ع

  زم است قبل از اذان ابح در مسجهالحرام باشه. اهللعنيري:ع

 آوردن قرآن از مسجهالحرام آوردن قرآن از مسجدالحرام

 شود که چند دسته است:  هايي در مسجدالحرام به زائران اهدا مي قرآن اع0221س

 «.بالمسجدالحرام وق  هلل تعالي»مسجدالحرام، ممهور به مُهر هاي مستعمل  دسته اول: قرآن
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هاي چاپ عربستان، وق  و هديه زائران جهت قرائت در مسجدالحرام،  دسته دوم: قرآن

که چراپ سراير کشرورها اسرت و توسرط      سوم هاي دسته  ها و قرآن که متصدّيان اين قرآن

هاي مسجدالحرام از  بودن قرآن شود را به خاطر يک شکل زائران به مسجدالحرام هديه مي

دهنرد. و دسرته    قرآن هستند تحويل مري  ها خارج کرده و به زائران ديگر که متقاضي قفسه

حررمين شرريفين اسرت و     شئوناست که هديه دولت عربستان و رياست هايي  چهارم قرآن

ک ها جايز اسرت؟ و برفررض جرواز مالر     گونه مُهري ندارد. حال: آيا دريافت اين قرآن هيچ

ت عدم مالکيت، آيا جهت استفاده عمومي در غير مسراجد يرا در   در صورشوند يا نه؟ و  مي

 توان آنها را آورد؟ مساجد ديگر مي

 دسته اول و دوم جايز نيست و دسته سام ممکن اسات تمّلاک، ولاي    اهللعبهجت:ع

را اگار   دومک آن مانعي ناهارد و دساته اّول و   اط در ترک است و دسته چهارم تمّلاحتي

 تاانه به اقرب آن مساجه بگذارد. گذارنه در آنجا باشه مي نمي

تااان   را نماي اناه   هايي که محرز است زّوار ههيه و وقف کارد   قرآن اهللعتبريزي:ع

تااننه تمّلک کنناه و ياا    هاي ديگر جايز است و مي گرفت و تصرف کرد و گرفتن قرآن

 اهلل العالم.در مساجه و غير  براي  مام قرار دهنه، و

اسات، دريافات و   مرحارز  مسجهالحرام آن براي هايي که وقف  قرآن اي:عاهللعختنه ع

تمّلااک آن جااايز و اااحيح نيساات و در اااارتي کااه  ااادت و اسااتفاد  از آن در     

 مسجهالحرام امکان نهارد، آنها را به مساجه ديگر برد  و در آنجا استفاد  نماينه.

اناه جاايز    هايي که محرز است زّوار ههيه يا وقف کارد   گرفتن قرآن: ن،زنجتاهللعع

وقاف  »ربط جايز است، هرچنه  المات   هاي ديگر از مسئالين ذي نيست و گرفتن قرآن

 روي آن باشه.« مسجهالحرامبال

تااان   جايز نيست فقط دسته چهاارم را ماي   و سام : دسته اول و دوماهللعببنتن،ع

 العالم گرفت و تملک کرد. واهلل
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ا  و زائارين وقاف نشاه ؛    حجا هايي که تاسط  در فرض سؤال، قرآن اهللعيتف،:ع

ا م از آنکه اثري از وقف بادن در آنها نباشه يا از ورف حکامت سعادي اثر وقاف در  

از آنها به کسي اهها نماينه، گرفتن آن اشکال ناهارد   ربط ذيين مسئالآنها ديه  شاد اگر 

ا  وقاف بشااد، گارفتن آنهاا جاايز      حجا هايي که تاسط  شاد. قرآن و گيرنه  مالک مي

 نيست، واهلل العالم.

هاي دسته اول و دوم در غير مساجهالحرام اشاکال دارد،    استفاد  از قرآن اهللعفت  :ع

 است. مسلمملکيت نسبت به دسته چهارم  تحقا اما دسته سام و چهارم اشکالي نهارد و

 شاد اشکالي ين آن منبقه به زوار داد  ميمسئالهايي که از ورف  قرآن اهللعنکتر :ع

 شاد. نهارد و ملک آنها مي

تاان آنهاا را   در غير مارد اخير، گرفتن آنها اشکال دارد و همچنين نمي اهللعنيري:ع

 به مساجه يا جاهاي ديگر برد.

 نذورات نذورات

دارند که فالن مبلغ را بره مرا    برخي از زائران حرمين شريفين اظهار مي اعع0220عس

به اينکه ريعتن آنها در  توجهبقين بريزيم با  معهرنبوي يا قبور  معهراند تا در حرم  داده

ها غير ممکن است يا صرف حرم يا مصرف مقر ر خود نعواهد شد و حاضر نيستند  آن محل

راي شيعه توان آنها را در راه خير؛ مثل کمک به فق اين وجوه را با خود برگردانند، آيا مي

 صرف کرد؟

ه فقاراي شايعه   تاان خر  زّوار آنجا از شيعيان کرد و اگر نشاه با   مي اهللعبهجت:ع

 تاان داد. مي

اگر  لم به رضايت ااحبان وجا  باشه يا از قبل کسب اجاز  شه   اي:عاهللعختنه ع

 باشه، ارف آن در مارد فقراي شيعه اشکال نهارد.
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: در مارد زائران فقير مصرف شاد و اگر در ميان زائاران فقيار نباشاه    اهللعببنتن،ع

 اهلل العالمدر مارد فقراي شيعه مصرف شاد. و

 بايه به ااحبانش برگرداننه. اهللعبتايتن،:ع

 هااي ماذکار را از وارف اااحبان آن باه فقاراي شايعه         باياه پاال   اهللعفت ا :عع

 اهقه بههنه.

 مجاز هستنه که ارف فقراي شيعه در آنجا کننه اهللعنکتر :ع

 در اارتي که ااحبان پال راضي باشنه اشکال نهارد. اهللعنيري:ع
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 حج کفهرست تفصيلي مناس

 کفهرست تفصيلي زير به مناار تسهيل در دستيابي به مبالب ماارد نيااز در مناسا   

 ناااري تهّياه  آقاي شيخ جااد اا سالم  جناب  استاد منصار مااهری وحج، تاسط 

 اميه است براي سروران روحاني مفيه واقع شاد.شه ، 

 باشه. اين فهرست بر وبا شمار  مسائل و سؤا ت ميگفتني است 

 

 
 عالف

 227 که در مکه است( يکس ي مر  تمتع برا يبرااحرام )محل الحل  ياحرام از ادن

 269  مر  تمتع يجه  برا احرام از

 263 افتهيم و مقهار تاسعه يتنع فه و مسجهجحاحرام از 

 1414 حج اي مر   يه برايبياحرام از حه

 212 احرام از داخل مسجه شجر 

 224 احرام از رابغ
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 217 قاتيم دو ياحرام از محاذ

 217 قاتيم ياحرام از محاذ

 221 افتهيتاسعه هاي  احرام از مسجه شجر  و قسمت

 225 حج وارد مکه شه  يها ر ما يغ که در يکس يت خمسه براياحرام از مااق

 261 اي ق ياحرام از واد

 115 و ازدوا  آنان ياحرام اوفال و انجام ا مال حج تاسط ول

 اض کرد هنگام وااف، همان لباآ احارام کاه در آن محارم    جامه احرام را اگر ، احرام

 شه  بپاشه
272 

 212 احرام با نذر از جه 

 211 داننه يقات را نميکه م يکسان ينذر برا ااحرام ب

 219 ر مسجه شجر يغ ينذر در اارت  بار از محاذ ااحرام ب

 217 قاتيماز نذر قبل  احرام با

 222 هيبيت خمسه باشه نه از جه  و حهيه از مااقياحرام با

 226 قاتيدار دربار  م احرام بستن به گفته حمله

 277 احرام بستن در حال حهث ااغر و اکبر

 215 فهْحجريه احرام در ک مسجه شجر  و تجهياحرام حائض از نزد

 943 7ليا حجر اسما ي 7ميمقام ابراهاز احرام حج از شهر مکه و استحباب 

 951ا954  امر يشعب بن ا هيزي ز مکه ا ه ا حهاثياحرام حج از محالت جه

 944 خرو  از مکه و بازگشتن به مکه احرام حج از مکه بعه از

 946 رون رفتن از مکهيب ياحرام حج برا

 967 قصه ترک محرمات احرام ک گفتن ويقصه احرام و لب احرام حج تمتع با

 967 احرام حج تمتع بعه از  مر  تمتع

 945 ه مستحب استياحرام حج در روز ترو



 712 فهرست تفصيلي مناسک حج

 949 ترک کرد  است هاًلاحرام حج را ج

 951 استاحرام حج را  مهًا و  لمًا ترک کنه حج باول 

 947 ادش آمهيا  رفات ياحرام حج را فراماش کرد، در منا 

 941 احرام حج ماننه احرام  مر  تمتع است

 941 احرام حج و محرمات احرام و کفارات

 942 احرام حج و وقت آن

 172 ورود به مکه ي مر  برا اياحرام حج 

 229ا267 از مکه خار  شانه بايهاحرام خهمه کاروان که 

 114 و شاهر کردن دختر ا احرام دختر بچه و انجام ا مال حج به کمک مادر

 273_279 احرام در لباآ دوخته

 1619 احرام در لباآ دوخته بااسبه  ذر

 241 خالف جهت مکه قات و حرکت برياحرام در م

و يا به خاور نهانستن مسئله و يا  ذر ترک کرد، قات فراماش کرد ياحرام را از م

 ستيچ فهيوظ
215 

 1617 بزنهبه هم تاانه  يقات انجام داد نمياحرام را اگر در م

 211 ر انهازد حج باول استيقات تأخياحرام را  مهًا از م

 947 ادش آمهيا مال  ياحرام را فراماش کرد، بعه از تمام

 291 هيادش آيا حج ياحرام را فراماش کنه، بعه از  مر  

 213 قات محرم نشادياحرام زن حائض اگر از م

 221 حج افراد يقات براياحرام زن حائض در م

 277 احرام زنان

 292 ههتاانه ا مال  مر  تمتع را انجام د يض نميخاور حه دانه ب يکه م ياحرام زن

 1441 بعه از ايام تشريا آزاد شهو احرام  مر  تمتع را بست پس از احرام دستگير و زنهاني شه 
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 1416 مفرد  از جه احرام  مر  

 217 ستيز نيقات جاياحرام قبل از م

 249 انه يم شه که در مکه مق ياحرام کسان

 251 که بهون احرام وارد مکه شه  است ياحرام کس

 245 ه را فراماش کرد  استيکه تلب ياحرام کس

 265 ه به مکه آمه  استيبهون تلبو نهارد  ييي که شناااحرام کس

 239ا277 ت احرام بپاشهين دوجامه، قبل ازاحرام مردان، 

 296 ن پاهايک پارچه بياحرام و بستن 

 611 هن چنه لباآ احرامياحرام و پاش

 217 قاتير آن از مياحرام و تأخ

 271 پاست نباشه احرام و جامه احرام از

 291 ستياحرام و قصه احرام  زم ن

 252 احرام و قصه ترک محرمات

 277ا651ا652 ا سنگ گذاشتن و با نخ بستنياحرام و گر  زدن لباآ احرام، 

 274 رون آورديتاانه ب ياحرام و لباآ احرام را م

 279 نکنه کفار  نهارد رياحرام و لباآ اگر تبه

 299 هيا وجاهات شر يآمه منبر است يست از دراحرام و لباآ آن اگر معلام ن

 612ا616 آنمکروهات  احرام و مستحبات و

 277 هن آنياحرام و نجس شهن و آب کش

 969 ت خال ياحرام و ن

 251 احرام و واجبات آن

 214 مم از داخل مسجه شجر يم جنب با تااحر

 216 از مسجه شجر  م شخ  جنب و حائض در حال  بارااحر



 717 فهرست تفصيلي مناسک حج

 1621 ا جهل کفار  نهارديان و غفلت ينس يارتکاب محرمات احرام از رو

 512 ر محرم از شخ  محرم و کفار  آنيما تاسط غازاله 

 74 ا مهر قرار دادن آنيازدوا  و و ه  حج 

 1611 استحباب  مر  مفرد  بعه از ا مال حج

 151 استبا ت از ارث پهر

 112 از دارديمعاش به آن ن را فروش باغ اگر در امراياستبا ت از ور

 111 کار ا فروش بعض ابزارياستبا ت از ور

 111 ا منافع خمس و زکاتياستبا ت از ور

 15 ياستبا ت از نار مال

 61 استبا ت اگر نذر کرد   رفه کربال باشه

 41ا51ا91 ه داردير وجا  شر ياز به زکات و خمس و ساياستبا ت اگر ن

 67 خهمت در را  حج ير شهن براياستبا ت با اج

 43 يماريش آمهن بياستبا ت با ارث شاهر و پ

 22 خمس و زکات ياستبا ت با بههکار

 66ا94 استبا ت با بذل زاد و راحله و نفقه  ائله

 67ا53 ابت از حجياستبا ت با پال ن

 49 تر يه خانه ارزاناستبا ت با فروش خانه و خر

 27 اد، و استفاد  از کتب ماقافهياستبا ت با فروش کتب ز

 21ا35ا74 استبا ت با قرض کردن

 47ا39 ه زنيه و مبالبه مهريمهراستبا ت با 

 47 ه مثل سهم امام و سهم ساداتياستبا ت با وجا  شر 

 71 نام پهر يا ثبتباز شهن را  از وربا استبا ت 

 79 يو قربان يهه يجز براه استبا ت ب
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 1697 ا صاب يماريو بها  ن و قبع نخاعيمعلال ياستبا ت برا

 97 مشترک دارنه ياز پسران که زنهگ يضعاستبا ت پهر و ب

 57ا59ا91 و پزشکانها  ان کاروانياستبا ت خهمه و روحان

 21ا74ا113 که بههکار است ياستبا ت در اارت

 51 دارد ياز به خانه مسکانيکه ن ياستبا ت در اارت

 79 ازمنه شهن به پال سپرد  حجي، و ننام ثبتاستبا ت در ماقع 

 76 يا شخ  ديگرااستبا ت زن و اختصاص نابت به شاهر 

 77 حج ياستبا ت زن و اجاز  نهادن شاهر برا

 56 افتهيبه زحمت ب يمخار  زنهگ استبا ت زن، اگر شاهر در

 73ا 77 ت به حجيو وا ا استبا ت فرزنه بعه از فات پهر

 26ا24 ا 57 ا 96 خرو  از استبا ت ي، و تصرف در اماال براياستبا ت مال

 54 نهارد ياستبا ت محل يدارد ول يقاتياستبا ت م

 42 که حج را ترک کنه يکس استبا ت و استقرار حج بر

 75 يگرياستبا ت و بخشش مال به د

 37 هيسار يبرا نام ثبتاستبا ت و 

 2 ا 36 ا 41 تياستبا ت و رجاع به کفا

 55 و ااابت نکردن نام او ياستبا ت و شرکت در قر ه کش

 29 ا نهياستبا ت و شک در مقهار اماال که به انهاز  استبا ت هست 

 19 گرانياستبا ت و ولبکار بادن از د

 71 استبا ت و فات بر اثر سانحه

 76 استبا ت و فات در مکه مکرمه

 69 استبا ت و مخار   ائله تا برگشت از حج

 71 ا قبل از آنياستبا ت و مردن بعه از دخال حرم 



 719 فهرست تفصيلي مناسک حج

 93 رياستبا ت و مصرف مخار  حج از اماال اغ

 99 اکيبه خاردن تر ا تياداستبا ت و 

 73ا77ا77 حج از ورف دولت و استقرار حج يبرا يسينا استبا ت و نام

 95 مال ياستبا ت و نگههار

 17 از به ازدوا ياستبا ت و ن

 97 از نا  به ازدوا ياستبا ت و ن

که مستبيع نبااد  و در   خاد را انجام داد  درحالیاستبا ت، اگر خيال کرد، حج 

 زمان استبا ت قبعی، حج نيابتی انجام داد 
72 

 33 که مستبيع است و حج انجام داد ، بعه کشف خالف شه استبا ت، اگر خيال کرد

 37 ت استحباب محرم شاديست، به نيع نيال کرد  مستبياستبا ت، اگر خ

 27 تر يينمت پاياستبا ت، با فروش امالک به ق

 41 يزمان ا باز بادن را  ا ياستبا ت، بهن

 71 از فرزنهان يکيفات و نابت دادن به  حج و ينام برا استبا ت، ثبت

 23 ماين و هااپياجرت ماش ياستبا ت، در اارت گران

 75 باشه يگر که قادر به انجام حج نمياستبا ت، کهالت سن و امراض د

 13 يات زنهگيبرگشتن، داشتن ضروراستبا ت، مصارف رفتن و 

 72 يستياستبا ت، و کمک کردن به حکامت کمان

 519 م تا مسجهالحرامياستاالل از تنع

 517 نياار ماشيا ديه سقف ياستاالل از سا

 516 ا  رفاتيتا منزل  مسجهالحراماستاالل از 

 521 ار سقف رفتن در منياستاالل از مشعر و ز

 491ا517 ه مکه تا مسجهالحراميجههاي  محلهاستاالل از منزل و 

 519 مکه يها استاالل در احرام حج به هنگام  بار از تانل
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 515 هيل خارشيا تابش ماي يه  مادياستاالل در سا

 475 محرم ياستاالل در شب برا

 517 ر چتر رفتنياستاالل در  رفات و ز

 512 نيماش ياستاالل در قسمت جلا

 514 و کفار  آن امزدلفه و مناستاالل در 

 521 هن به منزليا رسياستاالل در مکه 

 513 شانه کنه نه بر ياستاالل فقط بر سر اهق م

 511 ن بعه از ولاع آفتابياستاالل و خااب رفتن در ماش

 144 استنابه بهون اذن پهر

 1447 و شرط روز  آن مسجهالحراما تکاف در 

 1449 يم قبل از اذان ابح و انجام سعياحرام از تنعا تکاف در مسجهالحرام و 

 176 بهانه شروعست قبل از يا مال حج تمتع را  زم ن

 1632 ش باول باد  استيه وضايا مال حج و  مر  را انجام داد  بعه فهم

 16 وفل يا بر  هه  وليا مال حج و  مر ، بر  هه  وفل است 

 952 ن انجام داد  استيفاا مال مکه را بهون احرام قبل از وق

 1173 تااننه قبل از  رفات انجام دهنه يم يا مال مکه را چه کسان

 1175 تاان قبل از رفتن به  رفات انجام داد يا مال مکه را نم

 تااناه   ير خاادش ما  يخکه با تاأ  يدر اارت تاان نائب گرفت: يا مال مکه را نم

 انجام دهه
1199 

 1176 که در مکه واجب است انجام دهه يا مال

 197 آنان نسبت به حج  يفهم شهن در مکه و وظيو مق هاقام

 115افحه  اقسام حج

 622 با زن کردن يانزال با دست باز



 700 فهرست تفصيلي مناسک حج

 621 ر زن خاد نگا  کنهيانزال محرم اگر به غ

 1451 آوردن قرآن از مسجهالحرام

 

 
 عب

 1695 تيه ميبقاء بر تقل

 14 ا سالم وفل حجةقات و يقبل از مبلاغ وفل 

 5 کنه يا سالم م حجةت از يالحرام کفابلاغ کادک قبل از مشعر

 494 که در احرام نيستتاسط شاهر  محرمهن زن يباس

را  ييکاه باا   يکس يخاش و استعمال آن و  بر زدن به بهن و لباآ برا يبا

 کنه ياحساآ نم

1417 

 1225 نباد  اکه اول شب بهون  ذر در من يکس يتا ابح برا اتاته به منيب

 1221 فهيچنه وا يزدهم برايدر شب س اتاته به منيب

 1226 در شب سيزدهم براي کسي که در  مر  تمتع از ايه و زن اجتناب نکرد  ابيتاته به من

 1221ا1224 ازدهم و دوازدهم از غروب آفتاب تا نصف شبيدر شب  اتاته به منيب

فاه واجاب   يچناه وا  يزدهم بارا يازدهم و دوازدهم و سيدر شب  اتاته به منيب

 ه کفار  بههنهيباولی ست، ين

 1222ا1262

 1229ا1261ا1262 ه کفار  بهههيرا ترک کنه با اتاته به منيب

 1261 کنه يمکه  بادت م تا ابح در يکنه ول يرا ترک م اتاته به منيب

 1263 وقت باشه کاک روز سيزدهم هر -دوازدهمازظهر روز و کاک کردن بعه ابيتاته به من

 1223 مه شب از غروب تا ولاع آفتابيو محاسبه ن اتاته به منيب

 1269 کفار  دارد امتصل به منهاي  نيتاته در زميب

 1429 اافته منيتاسعه هاي  تاته در قسمتيب
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 1251 کنه، تا ولاع فجر در مکه  بادت کنه يرا ترک م اتاته در منيب

 1227 ت خال  انجام شاديتاته  بادت است با نيب

 1227 ر مکه مشغال  بادت شاديست در غيز نيتاته نکنه جايب

 

 
 عپع

 511 پماد استفاد  کردن محرم، به خاور  رق ساز شهن بهن

 1419 مردان در حال احرام يدوخته برا ييهن دمپايپاش

 

 
  ع

 211 ر احرام از مسجه شجر  در اارت ضرورتيتأخ

 217ا 219 قاتير احرام از ميتأخ

 1211ا1172 ازدهميتا روز مکه ر ا مال يتأخ

 535 مشقت تبهير بی ير وااف برايتأخ

 1213 ر وااف نساء تا چنه روزيتأخ

 211 قات و ببالن حجياحرام از م ير  مهيتأخ

 1277 و رمی شبانه بهون  ذر ه قربانياز روز   ير قربانيتأخ

 1636  يرانيا پاليل پال ارز به تبه

 964 تمتع  يل حج افراد به  مر تبه

 923 دهه يکه حج مستحب انجام م يکس يل حج تمتع به افراد برايتبه

تاانه  مار  تمتاع    يض نميح  ي که به واسبهزن يل حج تمتع به حج افراد برايتبه

 انجام دهه

922 



 701 فهرست تفصيلي مناسک حج

 927 ر انهاخته استيکه ا مال را  مهًا تأخ يکس يل حج تمتع به حج افراد برايتبه

 927 رسه ين دارد به وقاف  رفات نميقيکه  يکس يل حج تمتع به حج افراد برايتبه

 926_924 که بهون احرام وارد مکه شه  است يکس يل حج تمتع به حج افراد، برايتبه

 921 ر وقت وارد مکه شه  است يکه د يکس يل حج تمتع به حج افراد، برايتبه

 965 ل  مر  تمتع به حج افراديتبه

 1652 هيمکه در خصاص روز   يت از حکم قاضيتبع

 915 ن  مر  تمتع و حج تمتعيهن اارت بيتراش

 1427 ه قربان دارديدر روز   يکه خاف خبر جان يکس يبرا يب ا مال منيترت

 1195 خاد شخ  استم ا مال حج به  هه  يتقه ي   ذر برايتشخ

 1691 تصادف در احرام حکم محصار را دارد

 1613 نه و مکهين قصر و اتمام در مهير بييخت

 1197 کنه يت نميبهون احرام جهاًل کفا مکهم ا مال يتقه

 1197 بهون وااف نساء مکهم ا مال يتقه

 1179 که ترآ از ازدحام دارد يکس يو  رفات برا ابر من مکهم ا مال يتقه

 1192  ين به جز سعيبر وقاف مکهم ا مال يتقه

 1194 ن باشهيست اقرب زمان به ماقافين  زم نيبر وقاف مکهم ا مال يتقه

 1196 ز است نه  زميار جا ذا  يذو يبرا مکهم ا مال يتقه

 1193 براي کسي که او را با تخت يا ويلچر بايه وااف دهنه جايز نيست مکهتقهيم ا مال 

 1191 مرض ايض يحخاف نائب به جهت  يبرا مکهم ا مال يتقه

 1191 ضيف حخابه جهت  مکهم ا مال يتقه

 1173 فه يچهار وا يم ا مال مکه برايتقه

 1177 ل داشت و کشف خالف شهنيکه ترآ از س يکس يم ا مال مکه برايتقه

 1177 م ا مال مکه و کشف خالف شهنيتقه
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 1174 در حال ضرورت يم وااف نساء بر سعيتقه

 1176 ستيز نيارت جايبر وااف ز يم سعيا تقهيارت يم وااف نساء بر وااف زيتقه

 779 ا نباشهير -ر از  بادت استيتقص

 1137 ست ين يش کافيهن رير با تراشيتقص

 1126 کنه يت ميش کفايسر و ر يما ير با کميتقص

 794 بغل نکنه ريز ياکتفا به کاتا  کردن ما -ر با کنهن مايتقص

 1152ا  1139 ل مکهبه جاي حلا و انجام ا مار يتقص

 1121 زنان در حج ير برايتقص

 1127 نهارنه يييچ ماکه ه يکسان ير برايتقص

 1156 آورد يمجا   بهحج  ابتًايکه سال دوم است و ن يکس ير برايتقص

 912 دارد ين مقهم ميبر وقاف اکه ا مال حج ر يکس يبرا ير بعه از سعيتقص

 777 هباشه، اکتفا به ناخن نکن يم ير بعه از سعيتقص

 716 ير بعه از وااف و قبل از نماز و سعيتقص

 911 است ز انجام داد ينر در  مر  تمتع با کنهن ما از بهن و حج را يتقص

 351 يا سعينماز وااف  ،يهن ببالن واافر در  مر  تمتع و فهميتقص

 797 کنهن انجام داد  و بعه محرم به  مر  تمتع شه  با ر در  مر  مفرد  رايتقص

 797 ران بازگشتهير در  مر  مفرد  را فراماش کرد  و به ايتقص

 911 کرد  ريدوبار  تقص و يسع ،ر را بعه از نماز وااف انجام داد ، بعهيتقص

 915 ا باول کرد  چگانه تهارک کنه، اگر به حج محرم شه  است ير را به ريتقص

 917 ا جهاًلير را ترک کنه  مهًا يتقص

 913 انجام داد  است يسع یر را در اثنايتقص

 1219 و وااف نساء را آورد  است ا ر را در  مر  مفرد  انجام نهاد يتقص

 914 دهه يمنزل انجام م ر را دريتقص



 702 فهرست تفصيلي مناسک حج

 917 وااف نساء آورد تقصير را سهاًا يا  مهًا يا جهاًل يا نسيانًا در  مر  مفرد  ترک کرد  بعه 

 791 و احرام حج بسته است  کرد ر را  مهًا ترک يتقص

 791 ر را فراماش کرد  و احرام حج بسته استيتقص

 1125 انجام دهه يگريا ديتاانه خادش انجام دهه  ير را ميتقص

 799 عهيش يبرا ير سنيتقص

 1124 ت خال  انجام شادين ر  بادت است بايتقص

 793 نه ايح است ير احيکنه تقص يبعه شک مر کرد  يتقص

 1171 دهه يکنه بعه حلا انجام م ير ميتقص

 916 کنه يکنه، حلا م ير نميتقص

 1129 ر بغل محل اشکال استيز ير و اکتفا به مايتقص

 1127 ش يهن رير و تراشيتقص

 777 هن سر و حرمت آنير و تراشيتقص

 796 هن سر يتراشر از ير و حالل شهن محرمات به غيتقص

 1161 باشه اه در منيحلا با يار يتقص

 1121 ا حلا بعه از ذبحير يتقص

 1161 ر آنيه و تأخيحلا در روز   يار يتقص

 1166 او فرستادن ما به من يهست حلا در محل و هر کجا يار يتقص

 1162 انًا ترک کنهيا نسيحلا را  مهًا و سهاًا  يار يتقص

 1146 شب ا حلا درير يتقص

 1167 انجام دهه يا سعيانًا بعه از وااف يا نسيا جهاًل يا حلا را اگر  مهًا ير يتقص

 1146 ر انهازديا تأخيرام تشيا حلا را تا آخر اير يتقص

 1164-1165 انجام دهه يه وااف و سعيا حلا نکنه نباير يتقص

 1141 ا حلا و حالل شهن محرمات احرامير يتقص



 مناسک حج                                  706

 1645 کرد  و حج انجام داد  است ينم يه از کسيتقل

 297ا293ا231 گفته شاد حيه قهر واجب آن احيه بايتلب

 234 شاد يه محرمات احرام بر او حرام نمينگا يه را اگر به خاور  ذريتلب

 236 ه را اگر فراماش کرديتلب

 235 ا حج تمتعيت  مر  تمتع کرد  يکنه نفراماش ه و يه را بگايتلب

 956 شاد يا بعه از حلا متاجه مي اا منيه را در احرام حج فراماش کرد  در  رفات يتلب

 294 که  ل است يکس يه گفتن برايتلب

 233 قاتير آن از ميه و تأخيتلب

 297 ه و ترجمه آنيتلب

 237 های مکه با پيها شهن خانه ه و قبع آن در  مر  تمتع و حج تمتعيتلب

 232 آنه و نائب گرفتن در يتلب

 259 ه و واجبات و مستحبات آنيتلب

 231 ن قهر واجب آنيتلقيادگيری يا ه و يتلب

 237 ه مستحبيه واجب و تکرار تلبيتلب

 1413 وقف به حرکت و وال به سکان در آن ،يهتلب

 925 ستيوقت، مراد از آن چ يتنگ

 1647 شخ  جنب يبرا 9مسجهالنبيو  مسجهالحراممم از حهث اکبر در يت

 

 
 عععج

 1633 ا  مر ين و فساد حج يالماقف ا ترک احهيترک وااف  اجماع 

 613ا617ا492 جماع در حج تمتع، قبل از وقاف به  رفات و بعه از آن

 614ا615 جماع در  مر  تمتع



 707 فهرست تفصيلي مناسک حج

 

 
 عح

ع022 از معذورين يا کسانی که در مکه نيستنه يحج استحباب
 2 ز ير مميوفل غ يبرا يحج استحباب

 171 که مال نهارد يکس يبرا ياستحبابحج 

 139 ان اهها ثااب کنهيت شخ  شروع کنه و در پايبه ن يحج استحباب

 3 کنه ا سالم نمي حجةحج استحبابي قصه کنه، به گمان اينکه بالغ نشه ، کفايت از 

 137 و قرض کردن زاد و راحله يحج استحباب

 135_133_171 ترک آنکراهت و  يحج استحباب

 62 ستيع نينکه مستبي، به ا تقاد ايحج استحباب

 963 حرم حج افراد از

 254 ا باول کنهيحج افراد اگر  مر  تمتع را به ر

 966 ها  کاروان  ي خهمهحج افراد برا

 174 حج افراد و حج تمتع و فرق آن دو

 174 حج افراد و اارت آن 

 617_479 ه بکنهيحج اگر فاسه شه چه با

 61 شاد يا فعل حرام ميحج اگر ماجب ترک واجب، 

 1651_1651 نکه خمس مال خاد را بهههيحج انجام دادن بهون ا

 1645 کرد  است يه نميتقل ياز کس يحج انجام داد  ول

 1637 ا مال را انجام داد  است ين فاسه شه  و باقيحج با ترک ماقف

 137 ا مشتبه يحج با مال حرام 

 197 افراد شه ،  مر  مفرد  را سال بعه انجام دههحج بهل به 
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 91 باشه يکه قادر به انجام حج نم يبه کس يحج بذل

 65 و بازگشتن باذل از بذل يحج بذل

 63 بر  هه  باذل يو پال قربان يحج بذل

 66_64 تيو  هم رجاع به کفا يحج بذل

 141 ک ساليخاد و پهر و مادر در  يحج برا

 133 / صر يو حضرت ول :نيمعصام يحج برا

 147 ت حج کنهياگر فراماش کنه از بله ن ،يحج بله

 1467ا1463ا1467 متافیش يحج به جا آوردن با ف

 1697 داريرواگهاي  يماريحج به جا آوردن در اارت خاف از ب

 257 ت کنهي مر  تمتع ن يحج تمتع به جا

 257 حج تمتع را گمان کرد  مقهم بر  مر  تمتع است

 1626 کنه کنه يا در احت شک مي  مر  تمتع مي انجامشک در  ،حج تمتع را مشغال است

 1621 سال انجام شاد کيه در يحج تمتع و حج  مر  با

 176 حج تمتع و دانستن ا مال آن قبل از ورود

 119افحه  حج تمتع و اارت اجمالي آن

 1625 حج انجام شاد يها ما  ه دريحج تمتع و  مر  تمتع با

 1632 ش باول باد يه وضايحج را انجام داد  بعه فهم

 1634 دهه يحج را با لباآ دوخته انجام م

 255 ا باول کنه سال بعه ا اد  کنهيحج را به ر

 197 حجش بهل به افراد شه ،  مر  مفرد  را سال بعه، بعه از ا مال حج به جا آورد

 4_7 شاد يا سالم محساب نم حجةر بالغ، يحج غ

 199 ناحج قر

 32 ض اجزا حج ساباعالذمه در اارت ببالن ب يف حج ما



 709 فهرست تفصيلي مناسک حج

 31 ياويالذمه و احت يف حج ما

 53 مقهم بر حج خاد است يابتيحج ن

 943 حج و محل احرام آن

 1631 يا شخصيمراد است  يحج و مشقت نا 

 253 ا باول کنهيض ا مال آن را به رعا بيحج 

 754_755 حجاب زن در وااف

 17 در حج يات زنهگيارف ضروربا  االلسام حجة

 295 کنه با آنکه حج خاد را انجام داد  است يت ميا سالم را ن حجة

 19افحه   ا سالم و شرايط آن حجة

 1 م  مر واجب استيک مرتبه در تماا سالم  حجة

 367 شاد يت اهلل محساب نميل از بيحجر اسما 

 1179 ج بعه از سه  ملياحرام به تهرحالل شهن محرمات 

 1155 ن کنهيگر را ماشيد عضسر را بتراشه، ب بعضاگر  ،حلا

 1427 تراشه يسر را م يما ،غيکه ماننه ت ييها ينحلا با ماش

 1122 ه تمام سر باشهيحلا با

 1161 باشه يه در منيحلا با

 1121 واجب است يکسانچه  يحلا برا

 1121 مشکل ایخنث يحلا برا

 1123 غ به سر بکشنهيسر نهارنه، ت يکه ما يکسان يحلا برا

 1134 گر يرجاع کردن به مجتهه دو که از حلا کردن معذور است  يکس يحلا برا

 1137 هن نکرد  استيت سر تراشيکه ن يکس يحلا برا

 1147 ، خادش هم مشغال ناخن گرفتن باديحلا تاسط سلمان

 1131 که محرم است و از احرام خار  نشه  است يحلا تاسط کس
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 1153 برود اکه نتاانه به من يکس يبرا احلا در خار  من

 1133 رديخااهه روز  بگ ينهارد و م يکه پال قربان يکس يه برايحلا در روز  

 1146 و تأخير حلا تا آخر ايام تشرياحلا در شب 

 1149ا1151 بعه از آنانجام ا مال مکه  -هيحلا در کنار مسلخ جه

 1143 کرد  باشه ريا تقصيز است که خادش حلا يجا يدر اارت يگريحلا د

 1152 ر کرد  استيآن تقص يبه جا ،حلا را انجام نهاد 

 1147 رتبه را به جا آورد تا مال م وانجام داد   ار منيحلا را در غ

 1151_1154 حلا را سال قبل و امسال در خار  منا انجام داد  است

 1136 ران آمه  استيحلا را فراماش کرد  و به ا

 1125 انجام دهه يا سلمانيتاانه خاد  يحلا را م

 1297 ستيز نيجا يحلا قبل از رم

 1131 هيآ يدانه سرش خان م يحلا کردن اگر م

 916 ر در  مر  تمتعيتقص يحلا کردن به جا

 1132 گريرجاع کنه به مجتهه داط واجب است، يحلا کردن سال اول چان احت

 167 ه  استيسر را تراشزن  تهن يآن با ماش يحلا نکردن و به جا

 1157 از سرش شکسته است عضکه ب يکس ير برايحلا و تقص

 1157 ابت سال بعه چگانه استيانجام داد ، ن ارا خار  من يحلا و قربان

 1171 حلا و مستحبات آن

 

 
 عخ

 937 جهاًل يغروب شر خرو  از  رفات قبل از 

 974 قبل از ولاع ابح  مهًا مشعرالحرامخرو  از 



 710 فهرست تفصيلي مناسک حج

 946 خرو  از مکه با احرام حج 

 944 گشتن به مکه و احرام بستن و احت آنو باز، بهون حاجت خرو  از مکه بهون احرام

 241 خرو  از مکه بعه از اتمام حج تمتع و ورود به مکه بهون احرام

 1212_1421 و قبل از ا مال حج در مکه اا مال من خرو  از مکه بعه از

 1419_1421 نه، و برگشتن به مکهيخرو  از مکه بعه از  مر  تمتع و رفتن به مه

 921 ير ضروريکار غ ين  مر  تمتع و حج تمتع برايخرو  از مکه ب

 917 دهنه خرو  از مکه بين  مر  تمتع و حج تمتع براي کارمنهاني که حج نيابي انجام مي

کاه منزلشاان از مکاه     يکسان ين  مر  تمتع و حج تمتع برايخرو  از مکه ب

 خار  است

917 

 1426 ک ما  از  مر يخرو  از مکه و رفتن به جه  بعه از گذشت 

 913_919 ن  مر  تمتع و حج تمتع و غار ثاريخرو  از مکه و رفتن به غار حرا ب

 1247_1247_1249 در روز ين از رميورمعذ يت شب دوازدهم برايبعه از مب يخرو  از من

 1267_1251 در ابح روز دوازدهم اخرو  از من

 1267 زنان هم حکم مردان را دارنهو  اخرو  از من

 1241 بعه از غروب مراجعت کردن -زدهميقبل از غروب شب س اخرو  از من

 911 بعه از  مر  تمتع ااز مکه به  رفات و منها  خرو  خهمه کاروان

 933  ياز  رفات قبل از غروب شر  يخرو  سها

 934_935 و کفار  آن ياز  رفات قبل از غروب شر  يخرو   مه

 1469 سپرد  حجخمس 

 1441 سپر   مر خمس 

 1627 ستيز نيکننه جا يم يکفار  قربان يکه برا يخاردن از گاشت گاسفنه

 1417 خاشبا در حال احرامهاي  يخاردن نعنا و سبز
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 عد

 1419 مردان در حال احرام يهن آن برايدوخته و پاش ييدمپا

 524 يگريدنهان کنهن محرم از خاد و د

 525 هيکش تاان يم کنه در حال احرام يکه درد م يدنهان

 1635 اانه و مجنان شهن بعه از احرام  مر  تمتعيد

 166 ه ا ماليف بقياانه و مجنان شهن در  رفات و تکليد

 145-246 نه يمجنان شهن در مهاانه و يد

 1443 که حج بر او مستقر شه  است ياانه و مجنان شهن کسيد

 

 
 عذ

 1142ا1176 من باشهؤه ميبا يذابح در قربان

 153 ت مناب  نهيا نيت نائب را بکنه يذابح ن

 

 
 ر 

 1693 که ا لم احتياط واجب کرد  رجاع به فا  لم در مسائل و ا مال حج

 544 داشته باشهوااف نيت در هم را رضاي ديگري 

 1277 رفع  ذر از رمی در بعهازظهر

 1253 در شب جايز نيست -گانه از ولاع آفتاب تا غروب آفتاب سه رمي جمرات 

 1255 ها گانه و  هد سنگ  سهجمرات  رمي



 711 فهرست تفصيلي مناسک حج

 1117 هم بيانهازد رمي جمرات اگر چنه سنگ را با

 1119 رمي جمرات با پا يا دهان يا فالخن

 1113 رمي جمرات باحضار مريض نزد جمر 

 1117 رمي جمرات پياد  يا ساار 

 1117 رمي جمرات در شب براي معذورين در روز 

 1273 ا نيابت در روزيرمي جمرات در شب 

 1424ا1274 رمي جمرات در وبقات فاقاني 

 1425 رمي جمرات در قسمت تاسعه يافته

 1117 داد ا اد  نهارد رمي جمرات را اگر نائب انجام

 1271_1271 کنه يکي از جمرات را ناق  آورد  رمي جمرات را انجام داد ، يقين مي

کنه يکي از جمرات  روزي يقين مي ،شتذدهه، بعه از گ رمي جمرات را انجام مي

 را رمي نکرد 

1277 

 1232 رمي جمرات را فراماش کرد  بايه روز بعه قضا کنه

 1237 برگردد قضا کنه، يا نائب بگيردو از منا خار  شه ، رمي جمرات را فراماش کرد  

 1237_1239 رمي جمرات را فراماش کرد  و از مکه خار  شه  است

 1613 دانه کهام روز است دانه يک روز ترک کرد ، نمي رمي جمرات را مي

 1271  زم نيسترمي جمرات را نائب انجام داد،  ذر برورف شه، ا اد  

 1276 دهه براي معذور، اذن  زم نيست رمي جمرات را نائب انجام مي

 1616 رمي جمرات روز يازدهم براي کسي که هناز حلا نکرد  است

 1256 نه در منيجمرات سه گا رمي

 1254 ماننه مي ارمي جمرات سه گانه براي کساني که شب سيزدهم در من

 1257_1275 براي معذورينشب  رمي جمرات سه گانه در

 1116 انه از خار  حرم آورد را ها  رمي جمرات و احتمال اينکه سنگ
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 1111 ها جمرات و انهاختن سنگ رمي

 1257ا1259 رمي جمرات و ترتيب آن

 1231ا1231 نسيانًا ،سهاًا ،ب  مهًارمي جمرات و خالف ترتي

 997 رمي جمرات و سنگ بايه از حرم باشه

 997 و سنگ بايه بکر باشهرمي جمرات 

 1111 رمي جمرات و سنگ بايه به جمر  برسه

 999 رمي جمرات و سنگ بايه مباح باشه

 1111 هفت  هد باشهها  رمي جمرات و سنگ

 1111 يکي يکي  قب هم بيانهازدرا ها  رمي جمرات و سنگ

 993 رمي جمرات و شرايط سنگ

 1111 بعه از سر تراشيهن و ذبحرمي جمرات و شک در انهاختن سنگ يا  هد 

 1112 بکر است يانهها  که سنگنرمي جمرات و شک در اي

 1114 نه حصي هستنه ياها  که سنگنرمي جمرات و شک در اي

 1112 رمي جمرات و شک در درست انهاختن بعه از فارغ شهن

 1115 يا شک در ااابت کردن -رمي جمرات و شک در  هد انهاختن

 1111 شک در نقيصه يا زياد  بعه از انصرافرمي جمرات و 

 1114 ها ا وهارت سنگخب  ي رمي جمرات و وهارت از حهث يا

 1116 رمي جمرات و ظن به رسيهن سنگ و  هد آن

 1617 جمر  اولي بعه جمر  وسبي و ... جمرات و قضای آن، ابتها رمي

 1272 رمي نکرد کنه يک روز  بعه يقين مي -رمي جمرات و گذشت وقت هر سه روز

 1119 رمي جمرات و مستحبات آن 

 1236ا1234ا1235ا1233 جمرات و مقهم داشتن قضا بر ادا رمي

 1295ا1291ا1279 رمي جمرات و نايب در آن بايه روز رمي کنه



 712 فهرست تفصيلي مناسک حج

 1271ا1272 رمي جمرات و نائب گرفتن براي معذور

 1113 رمي جمرات و نرسيهن سنگ به جمر 

 1115 و حال اغماها  و مريضها  از بچه رمي جمرات و نيابت

 1111 ب روز  يه تا غروبو وقت انهاختن سنگ از ولاع آفتا رمي جمرات

 1291 ريز  به دياار مجاور و بعه به جمر  بخارد رمي جمر  اگر سنگ

 1277 رمي جمر  در شب بهون  ذر

 1274 کنه رمي جمر  را انجام داد  و شک در به جا آوردن مي

 1279 کنه دهه، شک در  هد قبلي مي جمر  را انجام ميرمي 

 1293ا 1279 تاانه درحج نائب شاد تاانه انجام دهه آيا مي رمي جمر  را نمي

 1617 رمي جمر  را يازد  سنگ انهاخته

 1296 رمي جمر   قبه براي زنان در شب  يه و نائب شهن آنها

 1276 مراقبين در شب  يه  -ضعفا -رمي جمر   قبه براي زنان

 1612 رمي ا در اثنایي اد کردن، از ابتهارمي جمر  و قصه زي

 1297 تاانه انجام دهه، آيا حلا جايز است رمي را در روز يه نمي

 رمي زناان در روز ياازدهم و دوازدهام باياه در روز باشاه مگار از رمای در روز        

 معذور باشنه
1615 

 1614 دهه، رمي با   قا هگي او شاد، نائب بگيرد رمي زني که احتمال مي

هاايي کاه در مشاعر هسات و معلاام اسات از خاار  مشاعر          ريز  رمي کردن با سنگ

 انه آورد 
1611 

 1447 شاد روز  سه روز مستحبي در مهينه مخصاص مسافر است يا شامل اهل مهينه هم مي

 1157ا1157ا1159ا1137 حجه به جاي قرباني در ما  ذي روز  سه روز

 1131 حرام است اسه روز به جاي قرباني در ايام تشريا در من  روز 

 1137ا1139ا  1173 هفت روز  را بعه از سفر حج بگيرد  روز 

 542 ريا کردن بعه از وااف يا ساير ا مال
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 عز

 975ا974 نهيب يدهه در  رفات لک م يشاد، ا مال  مر  را انجام م يض پاک ميزن از ح

 1214 شاد يحائض م يدارد، بعه از سع يزن ا مال حج را مقهم م

ت حج يه نيض انجام دهه بايتاانه  مر  تمتع را به خاور ح ين دارد نميقيزن اگر 

 افراد کنه
 292ا221

 721 خارد يمبه هم اش  خاردن قرص، نام  ادت ماهانه زن با

 243 کنه يشاهر نذر احرام مزن بهون اذن 

 763 بينه رنگ مي خارد، و ايام  ادت يک يا دو لک کم زن براي جلاگيري از  ادت قرص مي

ت غسل جنابت ينبه خيال اينکه  ادت ماهيانه جنابت است، زن بعه از پاک شهن 

 دهه يکنه و ا مال حج را انجام م يم
724 

 711 شاد يض ميح مر  زن بعه از وااف 

 727 دهه شاد، با مصرف قرص، خان قبع شه  و ا مال را انجام مي بعه از وقافين حيض ميزن 

 761 شاد هناز پاک نشه  است يمتاجه م يسع کنه، در اثنای يوااف م يزن به تصار پاک

ل به حج افراد کرد بعه متاجه شه يض است حج تمتع را تبهينکه حيال ايخ زن به 

 استحاضه است
962 

در پاس از ياک و نايم ساال خاان نهياهن،       دارد،  يپنجا  سال شمسا بيش از زن 

 نهيب ي رفات خان م
723 

 213 قات محرم نشادياز مبه دليل نهانستن مسئله زن حائض اگر 

 771 زن حائض اگر برای انجام سعی مجبار شاد به دليل ازدحام از مسجهالحرام  بار کنه

 247ا264 زن حائض اگر در مسجه شجر  محرم شاد

 261 زن حائض اگر نتاانه وارد مسجه شجر  شاد

 961 نهيب يدهه دوبار  لک م ي مر  تمتع را انجام م يزن حائض بعه از رم



 717 فهرست تفصيلي مناسک حج

 221 شاد شاد، بعه کشف خالف می يت حج افراد محرم ميزن حائض به ن

 732 رديه نائب بگينبا يزن حائض در سع

 266ا262 شاد نه محرميتاانه با نذر در مه يزن حائض م

جحفاه   يشاد، چان خاابش برد محاذ يک مسجه شجر  محرم ميزن حائض نزد

 ه احرام نکرد  استيتجه
244 

 9يالنبيافته مسجهالحرام و مساجه تاانه از مقهار تاسعه  يا جنب نميزن حائض 

  بار کنه
1641 

 914 ض جهاًل ا مال  مر  تمتع را انجام داد  استيزن در حال ح

 775 ها باشهيپغير از وجه و کفين بعض مااضع بهن او  يسع زن در حال

 729 شاد يله ميزن در حال وااف مستحاضه قل

 733 کنه يبه بهن مردان نامحرم نگا  م يزن در حال وااف مستحب

 755 سرش باز است ياز ما يزن در حال وااف مقهار

 722 شاد يبه  رفات پاک نمشاد و تا رفتن  يض ميزن در  مر  تمتع بعه از شاط چهارم ح

 721 شاد يشاد و تا رفتن به  رفات پاک نم يض ميزن در  مر  تمتع قبل از شاط چهارم ح

 344 ه  و وااف انجام داد  استيام  ادت لک دير ايزن در غ

 622 و  هم انزال انزال حکم و با زن، کردن  يدست باز ،زن

 621ا621 جنب شادرا نگا  کنه و ديگری زن 

 619 زن را در حال احرام بباسه

 194افحه  زن را در حال احرام  قه کنه

 661ا629 در فرض  لم به مسئله و جهل به آنزن را در حال احرام  قه کنه 

 1653 دهه رود، شاهرش بقيه ا مالش را نيابتًا انجام مي زن روز يازدهم مريض و به بيمارستان مي

 726 شاد يض ميمتاجه شه  وااف باول باد  و ح زن  مر  تمتع را انجام داد ، بعه

 765 نهيب يه بعه از پنجا  سال چنه روز خان مير قرشيشصت سال و غ ه بعه ازيزن قرش

 719 بينه زن که  ادت وقتيه و  هديه دارد بعه از پاک شهن و غسل و انجام ا مال دوبار  لک مي
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 662 زن محرم باشه، مرد محرم نباشه و  قه انجام دهنه

 496 التذاذ به او دست بزنه يتاانه از رو يحل ما شاهر مرياست، آ مِرْحزن مر

 727ا725 و حکم نماز و وااف ویزن مستحاضه 

 761 بينه وااف لک مي شاد، در اثنای وضا مشغال وااف مي زن مستحاضه بعه از غسل و

 766 شاد يوااف نماز ظهر شروع م يرد، در اثنایگ يکنه و وضا م يزن مستحاضه غسل م

 762 ن غسل و ا ماليرد و فااله افتادن بيه غسل کنه و وضا بگيزن مستحاضه که با

ض شه  تا وقاف به  رفاات  يل خاانه ، بعه حيزن نماز وااف را در حجر اسما 

 شاد يپاک نم
795 

 1217 وااف نساءبه جاي کنه  يت وااف رجال ميزن ن

 463ا427 زن و پاشانهن اارت

 515 زن و پاشانهن اارت و چانه

 696ا691 آ تيارهن زيزن و پاش

 656 نيقفاز -هن لباآ دوختهيزن و پاش

 517 در حال بيرون آوردن مقنعه ه  شهن اارتيزن و پاش

 513 زن و خشک کردن اارت با حاله

 666 محرم يزن و  قه کردن او را برا

 1296 تااننه در حج نائب شانه يدهنه، م يجمر   قبه را در شب انجام م يزنان که رم

 1415 ط لباآ احرام آنانيزنان و شرا

 1267 ازنان هم حکم مردان را دارنه در خرو  از من

 مساتحبی  تااناه باه احارام  مار  مفارد        يدهاه ما   يا مرض ميض يکه احتمال ح يزن

 محرم شاد
196 

 764 نهيب يلک م يک بار، دو سه روزيما   هر دو يشاد، ول يض نميکه ح يزن

 

 



 719 فهرست تفصيلي مناسک حج

 

 
 عس

 1411 و بنه دوخته آن در حال احرام يسا ت مچ

ر مسجهالحرام انسان  لام  يدر تبههاي مسجهالحرام، با آنکه  سجه  بر سنگ

 کنه يها ميبه نجاست تمام مسجه پ
1649 

 1642 سجه  کردن بر پشت دست در مسجهالحرام 

 1667 ر که با نخ مخلاط استيحص يسجه  کردن بر رو

 1614ا1664 9يمسجهالنبهاي  فرش -مسجهالحرامهاي  سنگ يسجه  کردن رو

 729 از جزء اول افا  يسع

 727 شاد، بر کس باول است ياز افا شروع م يسع

 765 از وبقه دوم و سام يسع

 763 نيرزمياز وبقه ز يسع

 735 برگرددک ورف، مثال از را  افا برود و ياز  يسع

 772 سعي با چرخ و ويلچر و نباد تمکن مالی

 764 ه از را  متعارف باشهيبا يسع

 767 ا به پهلا، نگا  به چپ و راست کردن، متاجه مرو  بادني قب  قب، به اارت ، يسع

 723ا725 ن کا  افا و مرو يب يسع

 773ا753 يدر وبقه فاقان يسع

 1417 هيجه يدر مسعا يسع

 754 دور انجام داد  است )رفت و برگشت را يک مرتبه حساب کرد ( چهارد سعي را اگر 

 757 را اگر از مرو  شروع کنه يسع



 مناسک حج                                  711

 775  قب  قب رفته يرا اگر مقهار يسع

 361 ادش آمه وااف را ناق  انجام داد يداد  يرا انجام م يسع

 1192 هيم نمامقهيه ا مال مکه را انجام و بق يرا بعه از ا مال من يسع

به هفت  يک شاط است شروع ولينکه رفت و برگشت يرا به ا تقاد ا يسع

 کنه  يشاط ختم م
774 

 747 شاد يرا تمام کنه، محرمات احرام حالل نم يسع

 731 دهه يبعه انجام م يا روزهايرا در روز بعه  يسع

 776 آورد يهفت شاط م يزنه، و با فااله انهک يرا در شاط سام به هم م يسع

 755 ظهر انجام داد  استي را شب و وااف را بعهازسع

 772 ر نماد يرا فراماش کرد  و تقص يسع

 743 ه را فراماش کرد يمرتبه آورد ، بق چهاررا کمتر از  يسع

 743 ه را فراماش کرد يک مرتبه آورد ، و بقيرا کمتر از  يسع

 747 به گمان خرو  از احرامبا زن  يکينزدو فراماشی بعضی از آن و  يسع

 1176 هيارت مقهم نمايه بر وااف زيرا نبا يسع

 734 رنهيه نائب بگياورد  و فات کرد ، بايرا ن يسع

 736 شاط باد  5شاد  ير متاجه ميشاط آورد ، بعه از تقص هفتن دارد يقيرا  يسع

 742 رکن است يسع

 737 سعي روي کا  افا و مرو  به اارت هاللي

 771 زن حائض اگر مجبار شاد از مسجهالحرام  بار کنه سعي

 761 اد  يا پيساار   يسع

 741 اورديت خال  بي بادت است با ن يسع

 766ا762ا361ا5663 قبل از وااف باول است يسع



 710 فهرست تفصيلي مناسک حج

 751 کنه يمها  کنه و شک در  هد رفت وآمه ير ميکرد  بعه تقص يسع

 751 کنه يمها  کرد  قبل از انصراف شک در  هد رفت و آمه يسع

 1446 يکادک و خااب رفتن در حال سع يسع

 757 شاط نماد از هفت ش يمتاجه شه وااف را ب يسع کنه و در اثنای يم يسع

 777 ر نمادنيدور رفت و برگشت و تقصپنج و  يسع

 767 ن را يکا  افا و مرو ، و ب يو استراحت رو يسع

 737 مرو  سعي و با  رفتن روي کا  افا و

 779 کا  افا و مرو  رفتن يو با  يسع

 775 ها بادن بعض مااضع بهن زنيو پ يسع

 769 ف گرمايتخف ير آن تا شب برايو تأخ يسع

 741 ر آن تا فردايو تأخ يسع

 766 ا نهانستن مسئلهي يفراماش يم آن بر وااف از رويو تقه يسع

 733 آن در قسمت هروله ي و تکرارسع

 739 سعي و تاجه به مرو  وجاب وضعي دارد

 744 يفراماش ياد کردن از رويو ز يسع

 746  مهًا اد کردن بر هفت مرتبهيو ز يسع

 771 اد کردن سهاًا و جهاًليو ز يسع

 776 هن به مرو يقبل از رسهفت و نه ن يو شک ب يسع

 751 و شک در احت يسع

 761  ارت و وهارت از حهث و خب  و ستر يسع

 731 آب خاردن يو قبع آن برا يسع

 771 يم و وضا گرفتن و ا اد  سعيک شاط و نيو قبع آن در  يسع
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 745 ابت گرفتنيو بازگشتن به وون و نسهاًا و کم کردن آن  يسع

 777 و کنترل همراهان و  قب برگشتن يسع

 777 و مستحبات آن يسع

 774 ا بعض اشااطي يو ماا ت در تمام اشااط سع يسع

 343 آنن يبدر و نماز جما ت  يسع

 771 هيدور و شک در بق پنجن به يقيو  يسع

 727 هفت شاط است يسع

 1647 برداشتن  مشعرالحراما يمرو   -سنگ از افا

 

 
 عش

 1415 ط لباآ احرام باناانيشرا

 117 ط مناب  نهيشرا

 117 ط نائب يشرا

 17 ا سالم حجةط وجاب يشرا

 146 مان در نائب در تمام ا مال حجيشرط ا

 1627 ستيدر گاسفنه کفار   زم ن يشرط قربان

 422 شستن سر و خشک کردن با حاله و دستمال

 1411 استراحت  يدر وااف بعه از کم ششو  پنجن يشک ب

 776 هن به مرو يقبل از رسنه و  هفتن يشک ب

 751 و انصراف يا بعه از سعير يبعه از تقص يسعشک در اشااط 

 1624 ا احت ا مال بعه از وارد شهن به  مل بعهيشک در ا مال 



 711 فصيلي مناسک حجفهرست ت

 1674 جمرات بعه از گذشت آن روز يشک در انجام رم

 1412 ن وااف که نهانه چنه شاط به جا آورد يشک در ب

 1292 کنه يکنه دوبار  از اول شروع م يکنه رها م يشک در تعهاد سنگ م

 1273 يا شک در احت آنها جمر   قبه يهنگام رم دوميو  ياول شک در رمي جمر 

 756 ريتقصوااف انجام شه  در روز قبل و بعه از بعه از  يشک در سع

 752 ادتريو ز هفتن يدر مرو  ب يشک در سع

 752 هن به مرو يقبل از رس يشک در سع

 793 ر بعه از آنيشک در احت تقص

 751 يبعه از فارغ شهن از سع ياحت سع شک در

 717 شک در احت وااف بعه از فراغ برای کسی که به حهود مباف آگاهی نهارد

 1275 جمرات بعه از انهاختن ياحت رمکيفيت شک در 

 1277 جمر  بعه شاد يکه وارد رمها قبل از آن شک در  هد سنگ

 1626 شک در احت ايشک در  مر  تمتع بعه از مشغال شهن به حج تمتع 

 

 
عص

 1159 شاد يز تمام ا مال حج را انجام داد ، از ارور  بادن خار  ميمم ياب

ع

ع

 عط

 561 شاط است هفتوااف 

 367 ا قرب فا قرب 7ميوااف از پشت مقام ابراه
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 594ا596 از دورها يدر بعض يحت 7ميوااف از پشت مقام ابراه

 335 ت شاط بعه از حجرا ساديو ن يمانيت ختم در رکن يوااف از حجرا ساد و ن

 591ا577ا577 ا  مهًايل باول است چه سهاًا يوااف از داخل حجر اسما 

 591_591 دورها يل در بعضيوااف از داخل حجر اسما 

 554 ا غسل مرتفع شاديه دارد  ذرش از وضا يوااف اگر ام

 555 کنها ااغر يا غسل باد  و شک در حهث اکبر يوااف اگر با وضا 

 349 ا جزء قبل کنهيوااف اگر در اثنا، شک در احت شاط 

 537 وااف اگر شک در وهارت بهن و لباآ دارد

 553 ا غسل کنهيا اکبر باد ، و شک در وضا يوااف اگر محهث به حهث ااغر 

 731 رسانه يکنه و وااف سام را به اتمام م يوااف اول و دوم را رها م

 556 غسل و  ارض شهن حهث ااغر مم بهل ازيوااف با ت

 547 انًايغفلتًا، نس يا اکبر،  مهًا،وااف با حهث ااغر 

 534ا536 وااف با خان قروح و جروح 

 575 اريوااف بهون اخت

 341ا341 ار و تهارک آنيوااف بهون اخت

 347 ر در  مر  تمتع بفهمهيوااف بهون وضا اگر بعه از تقص

 362 جهاًل  غفلتًا،وااف بهون وضا سهاًا، 

 345ا576ا572 که ختنه نشه  است و نائب گرفتن يا بچه يوااف برا

 366 وااف يا وفل برايض يخاد و حمل مر يوااف برا

 312ا311 شتر از هفت شاط باول استيا بيوااف به قصه کمتر 

 315ا314ا316 ک دور به قصه قهم زدن و تبرک يوااف به قصه هشت دور، 

 391 انجام داد وااف حج خاد را غلط انجام داد ، و چنهين مرتبه بعه از آن حج نيابي 

 597ا597 وااف خار  از شاذروان
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 1444 وااف دادن کادک و شانه چپ او به ورف کعبه 

 567 ت شرائط واافيض و ر ايوااف دادن مر

 377 انجام داد  استل سن بلاغ جنب شه  و با همان حال حج يکه در اوا يوااف دختر

 593ا595 7ليوااف در ورف حجر اسما 

 714 در وقت خلات يوااف در محهود  مباف ول

 747 سنت  ماز پشت مقام، و به ت دانستن اهلذراع و ن 5/23وااف در محهود  

 376 کرد دوبار  قبع شه يوااف را ا اد  م

 567 رديوااف را اگر به خاور مرض نتاانه انجام دهه نائب بگ

 714 وااف را اگر به قصه ا م از تمام و اتمام انجام دهه

 541 ا انجام دهه باول استيوااف را با ر

 753 دهه يوااف را به خاور دلچسب نشهن دوبار  انجام م

 731 ه را انجام داد  استيبق يگري، دو نتاانسته تمام کنه وااف را در دور ششم رها کرد 

 711 آورد بعه شش شاط ديگر به جا مي ،ناق  آورد  رها کرد وااف را در شاط اول که 

 562 ترک کنه  مهًاوااف را در  مر  تمتع 

 711 ر حج ا اد  کرد يغ يها ا باول انجام داد  و در ما يوااف را فراماش 

 746 کنه يآن نقبه شروع م يکنه بعه از محاذ يوااف را قبع م

 334ا331ا357ا352 کنه يمکنه و از اول شروع  يوااف را قبع م

 371 ه حج را ا اد  کنهيوااف را ترک نماد  و فقط نماز وااف را خاانه  با

 344 ه يام  ادت لک دير ايکه در غ يوااف زن

 573 ا تنهياد ، آهسته يپ يا وااف ساار 

 379 شاد ا ناق  انجام دهه، و در  رفات متاجهيوااف  مر  را فراماش کنه، 

 345 که ختنه برای او خبر دارد مختانر يوااف غ

 377 شاط وااف کرد   چهارد که  يوااف کس
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 376 ه را نائب گرفتهيشاط انجام داد  و بق دوکه  يوااف کس

هاد  و نا انجاام   يشااط ساع   دوشاط وااف و  بيش از چهارکه  يوااف کس

  ر کرد يبهون نماز وااف تقص
372 

 734 ار رفته استياخت يمتر در شاط دوم ب پنجمتر در شاط اول و پنج که  يوااف کس

کنه  يکنه و فکر م يل را تکرار ميکه از حجرا ساد تا حجر اسما  يوااف کس

 ت جها در هر شاط  زم است.ين
353 

 719 تماآ گرفته يشهات با بهن زن يکه از رو يوااف کس

 359 ل شه يوارد حجر اسما به قصه وااف که اشتباهًا  يوااف کس

 337 ه يکه با پال خمس نهاد  لباآ احرام خر يوااف کس

 1413ا397 ت، چنه گام به جلا رانه  شه يکه بر اثر فشار جمع يوااف کس

 اد کرد  بعه ماردد شاه   يک شاط زيکه بعه از اتمام وااف سهاًا  يوااف کس

 که سه يا چهار شاط ديگر به جا آورد 
397 

 371 ت به جا آورد يبه قصه جزئ يان، مقهاريکه بعه از پا يوااف کس

کناه در   ينهارد، بعه از وااف شک ما  يکه به حهود مباف آگاه يوااف کس

 ا نهيوااف باد  
717 

 399 از وااف را خار  مباف انجام داد  ي، مقهاريکه به خاور شلاغ يوااف کس

 354 ت برد  شه يبر اثر فشار جمع يکه تاهم کرد  در وااف مقهار يوااف کس

 391 ه ا مال را به جا آورد يشاط آورد ، و بق هفتش از يکه جهاًل ب يوااف کس

 713 ک شاط را خراب کرد يکه چنه متر از  يوااف کس

ر يت اهلل الحرام، از مسيل و لمس بيوااف به خاور تقب ي که در اثنایوااف کس

 منحرف شه 
393 

ه و در يا بگاه  يوااف محهث شه  و خجالات کشا   ي که در اثنایوااف کس

 همان حال ا مال را انجام داد 
377 

کنه لنگ احارامش نجاس شاه  و     يکه در حال وااف احساآ م يوااف کس

 ا تنا نکنه
713 
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 394 نهيب يم ينيخان در ب ين وااف، انهکيکه در ح يوااف کس

بارای  با تخت روان  و واافکه در خار  مباف هم  اجز است،  يوااف کس

 او مشکل است
375 

 356 که در شاط آخر محهث شه  و بهون وهارت اتمام کرد  است يوااف کس

ت مناب  ناه آغااز   يکنه، وااف را به ن يکه در شاط دوم شک م يوااف کس

 ت خادشيا به نيکرد  
395 

 379 مم وااف کرد يکه در مسجهالحرام خاابش برد  و با ت يوااف کس

 396 ش آمه يش پيبرا يکه دور پنجم  ذر يوااف کس

 337 نهارد يکه سال خمس يوااف کس

کناه و از   يکه شاط اول را خار  مباف، انجام داد  و بعه رها ما  يوااف کس

 شاد يسر شروع م
711 

 374 کنه يکه وااف را قبل از شاط چهارم، بهون  ذر قبع م يوااف کس

 767 ت به گردنش باد يکه غسل مس م يوااف کس

 357 ا تخت روانيابت يست، نيکه قادر به وااف ن يوااف کس

 371 که قبل از حجرا ساد شروع و به همان جا ختم کرد  يوااف کس

 769 که مبتال به خرو  مهفاع است يوااف کس

 767 ح استيکه مببان و مبتال به خرو  ر يوااف کس

 716 دهه يار انجام مياز وااف را بهون اخت يدهه مقهار يا احتمال ميدانه  يکه م يوااف کس

آورد  يت را به زبان ميکنه و ن يت را در دل گذرانه  و قبع ميکه ن يوااف کس

 کنه يو وااف را از نا شروع م
741 

 742 کنه ياوًا تکرار ميکه وسااآ دارد و ا مال را احت يوااف کس

مم ا مال يبهون ت يمم باد ، وليو ت يا ير جب ياش وضا يفهکه وظ يوااف کس

  مر  را آورد 
711 

 715 شاد وااف کسي که هناز وااف خاد را انجام نهاد  براي ديگري در وااف نائب مي
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 717 وااف در خار  مباف يدهنه، برا ين دارد در حال وااف او را هل ميقيکه  يوااف کس

 معااين ماجااب برخااارد بااا    وااااف کسااي کااه يقااين دارد، وااااف در محااهود   

 اجنبيه است
717 

ه يا ل را باه جاا آورد  و بق  ياز داخل حجر اسما ک شاط را يکه  يوااف کس

 ا مال را انجام داد  است
373 

 732ا712 شروع و به همان جا ختم کرد  است يمانيکه، اشتباهًا از رکن  يوااف کس

 392 به جا آورد  يجبران نق  احتمال يبرا رجائًاکه، دو شاط  يوااف کس

 1445 واافوااف کادک و وهارت بهن و لباآ کادک در حال 

 759 کردن از وبقه دوم يمه کار  رها کردن و سعيوااف کادک و ن

 737 انجام دادن بعه از احرام بستن يوااف مستحب

 739 ک نفريت يهر شاط به ن يوااف مستحب

 1211 ا حج را تمام نکرد  استيکه ا مال  مر   يکس يبرا يوااف مستحب

 127 ابت چنه نفريبه ن يوااف مستحب

 771 در خار  از حه مباف يوااف مستحب

 733 کننه يکه به بهن مردان نگا  م يزنان وقت يوااف مستحب

 735 در آن وااف واجب ط يت شرايو ر ا يوااف مستحب

 737 و شرط ختنه يوااف مستحب

 547ا  543 و وهارت از حهث ااغر و اکبر يوااف مستحب

 741 استسه به خاد بسته يکه ک يوااف مسلاآ و کس

 1417 لچر از وبقه دوم و سامين با ويوااف معذور

 374 ا بعه از دور چهارميکرد غش کرد قبل  يوااف م

 1171 وااف نساء اختصاص به مردان نهارد

 1217 ستياز آنان ممکن ن ييکه  مل زناشا يرزنانيرمردها و پيپ يوااف نساء برا

 1216 ستيکاف يکيچنه  مر  مفرد ،  يوااف نساء برا



 719 فهرست تفصيلي مناسک حج

 792 وااف نساء در  مر  تمتع

 171 وااف نساء در  مر  مفرد 

 175 شاد يوااف نساء در  مر  مفرد  انجام نهاد  و محرم به احرام  مر  تمتع م

 1215 وااف نساء را اگر نائب انجام نههه

 1217 فرزنه شه  يهاد ، ازدوا  کرد  و دارانوااف نساء را انجام 

 1197 ن انجام دههيه ا مال مکه را قبل از وقافين و بقياز وقافوااف نساء را بعه 

 1214 الذمه يت ما فيا به نيت مناب  نه انجام دهه يوااف نساء را به ن

 1212 است يست حرمت نساء باقيوااف نساء را جهاًل ترک کرد  حج باول ن

 1213 شه  استوااف نساء را در  مر  مفرد  فراماش کرد  و بعه محرم به  مر  تمتع 

 1173 ران بازگشتياورد و به ايوااف نساء را سهاًا به جا ن

 1175 انجام دهه يوااف نساء را سهاًا قبل از سع

 1176 ارت مقهم کرديه بر وااف زيوااف نساء را نبا

 1217 ه از مبلا تلذذ از زن اجتناب کنهياورد، بايوااف نساء را ن

 1172 کنه يآن حج را باول نم يست و ترک  مهيوااف نساء رکن ن

 1174 در حالت ضرورت يوااف نساء قبل از سع

 1211 دور چهارم با زوجه مجامعت کرد انجام وااف نساء و بعه از 

 1213 ر آنيوااف نساء و تأخ

 1211 وااف نساء و شک در انجام آن پس از مراجعت از مکه 

 277افحه   وااف و اباحه لباآ، غصبي نبادن آن

 579ا  575 اهل وساسه يها دقت -کردن به حجرا ساد وااف و ابتها

 745 ان واافيا دو شاط بعه از پايک شاط يوااف و استحباب 

 363 ن واافيوااف و استراحت در ب

 716 وااف و استراحت کردن در شاط اول
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 753ا744 وااف و انجام قران در وااف و ببالن وااف 

 772 آنوااف و آداب و مستحبات 

 736 ياويک شاط احتيوااف و آوردن 

 757 ن و چنه قهم جلا رفتن ياز زم يوااف و بلنه کردن شخص

 347 هن کعبه و شک در چنه قهم را  رفتنيوااف و باس

و  ن واااف يا حاهث در با  يض يح اف و به وجاد آمهن  ذر ماننه مرض،وا

  هم امکان به جا آوردن
319 

 336ا332 گرانياء دياحرام و اش يوااف و پا گذاشتن رو

 535 ر دارديامکان تبهبهون مشقت که  يکس ير آن برايوااف و تأخ

شااط باادن واااف     3ها و کشف  وااف و تجهيه آن به خاور شک در شاط

 اول بعه از سه شاط وااف جهيه
377 

 565 آن يوااف و ترک سها

 712 کنه يا تماد م يگريرا به د يرم ي،سع ي وااف،وااف و تعهاد دورها

 364 شعر خاانهن يهن،خنه ،وااف و تکلم

 321 وقت نماز واجب يوااف و تنگ

 311 نق  آن، بعه از مراجعت به وون و نائب گرفتنتاجه به وااف و 

 346 هن بعه از انجام ا مال حجيل و فهميوااف و چنه شاط از داخل حجر اسما 

 754 وااف و حجاب زن در وااف

 371ا333 خار  شهن از مباف به خاور ناافت مسجهالحراموااف و 

 271افحه   وااف و ختم آن به حجرا ساد

 273افحه   ها وااف و ختنه در مردان و پسر بچه

 339 که شک دارد متعلا خمس است يه لباآ احرام با پاليوااف و خر

 757 هنيوااف و خاردن و آشام

 599 اار کعبهيوااف و دست گذاشتن به د
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 351 ن دارد از قبل باد يقيهن نجاست در شاط ششم و يوااف و د

 341ا369 ار و جبران آنيوااف و را  رفتن چنه قهم بهون اخت

 544 در نيت وارد کردنر خها را يغ يوااف و رضا

 574 ه در واافيت ماا ت  رفيوااف و ر ا

 314 ک دوريادتر از يا زيک دور يکمتر از  ياد  سهايوااف و ز

 277افحه   وااف و ستر  ارت

 752 ا جهاًليبا لباآ دوخته،  مهًا  يوااف و سع

 1174 تيبا وااف  مر  فرق نهارد مگر در ن ابعه از ا مال من يوااف و سع

 747 ن آن دو يب بيرا اتمام و ا اد  و ترت يوااف و سع

 715 را با لباآ دوخته ا اد  کرد  يوااف و سع

 717 نماز جما ت در شاط اولوااف و شروع 

 355 ن به احت بعه از انجام ا مال يقيک ورف و يوااف و شک در اشااط و بعه گمان به 

 324 هفت و هشتن يبآخر وااف و شک در دور 

 325 هفت و هشتن يحجرا ساد بآن قبل از رسيهن به وااف و شک در 

 322 ه بعه از انصراف از واافيا نقصياد  يوااف و شک در ز

 326 وااف و شک در احت وااف بعه از انصراف از آن

 327 يوااف و شک در وااف مستحب

 531 وااف يا نفاآ در اثنایض يا حيوااف و شک در غسل جنابت 

 323 صهيوااف و شک در نق

 557 ا بعه از دور چهارميقبل وااف  وااف و شک در وضا در اثنای

 559 وهارت، و احتياوًا وضا و غسل انجام دهه بر ل و بناوااف و شک در وضا و غس

 557 ا غسل بعه از واافيشک در وضا  وااف و

 365 هن کعبهيباس -وااف و اارت را به چپ و راست گردانهن
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 545 وااف و وهارت از حهث ااغر و اکبر

 532 انگشتر و جاراب يوااف و وهارت بهن و لباآ از خان کمتر از درهم حت

 551 شهن حهث اکبر قبل از دور چهارموااف و  ارض 

 551ا  549 ا بعه از دور چهارميوااف و  ارض شهن حهث قبل 

 539ا  537 ن واافيدر بدر بهن يا لباآ نجاست يا ديهن وااف و  ارض شهن 

 571 وااف بادن نجاست از اول وااف در اثنای وااف و  لم به

 533 وااف و  لم به نجاست بعه از وااف

 571 نجاست يو فراماشوااف 

 576ا571 وااف و قرار گرفتن کعبه در ورف چپ وااف کننه 

 312ا311 وااف و قران، در وااف واجب و مستحب

 316 ان واافيا در پاي ياد  در اثناوااف و قصه ز

 319 و  هم امکان به جا آوردن وااف و قبع آن به خاور  ذر و تنگ شهن وقت وااف

 321 لت نماز واجبيا وقت فضيوااف و قبع آن به خاور نماز جما ت 

 317ا313ا315 وااف و قبع آن بهون  ذر

 743 ار آنير الشک بادن در آن و معيوااف و کث

 327 الشک در  هد دورها ريوااف و کث

 317 ه يوااف و کم کردن از آن و فات ماا ت  رف

 319ا317 ا  هم تجاوز از نصفيو تجاوز از نصف  يوااف و کم کردن سها

 313 شتريا بيک دور يوااف و کم کردن 

 329 وااف و گمان در  هد دورها

 367ا592 7مين خانه کعبه و مقام ابراهيوااف و محهود  آن ب

 574 خالف متعارف زدن بر و دور کننهگان واافوااف و مزاحمت 

 531 مم کنه ماجاد نباشهيکه ت يزيا چيوااف و نائب گرفتن، اگر آب 
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 1414 وااف و نجاست معفا در آن و حمل متنجس در وااف

 343 آنن يوااف و نماز جما ت در ب

 373 وااف و نماز در خار  حه

 751 ست با لباآ احرام باشهيکنه،  زم ن يوااف و نماز را ا اد  م

 756 که جنب باشه يمحرم يمم برايوااف و نماز وااف با ت

 751 وااف و نماز وااف شخ  مسلاآ

 1691 را انجام داد  و قهرت بر اتمام  مل نهارد ي مر  تمتع استحبابدر وااف و نماز 

 375 اشااط آن يابت گرفتن در بعضيوااف و ن

 546ا541ا569 ت آنيوااف و ن

 564 وااف و وقت فات آن

 342 وااف و همرا  داشتن پال خمس نهاد 

 1177 اورد و به محل برگردديا حج را جهاًل به جا نيوااف واجب در  مر  

 1177 کرد يکيا حج را فراماش کرد و با زن نزديوااف واجب در  مر  

 1612 وااف وداع

 331 ها کردنين به احت پيقيا نماز در حال شک و ادامه دادن و ي يا سعيوااف 

 351 فهمه ير ميبعه از تقص ،شه  ا نماز وااف در  مر  باولي يا سعيوااف 

 234افحه   ط و واجبات آنيوااف، شرا

 

 
 عع

 179  ادت شهن زن بعه از احرام  مر  مفرد 

 223ا219 قات بهون احرامي بار از م

 1422 که  مر  مفرد  انجام داد  يکس يقات بهون احرام براي بار از م
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 161 ه گفتنيت بعه از محرم شهن و تلبي هول از ن

 971  رفات و حهود آن

 1631  رفات و ماقف اگر دو روز اختالف باشه

 712 که نمازش غلط است يکس يبرا ي  مفرد  مستحب مر

رود، بهون احرام باه مکاه    يبه جه  مبعه از يک ما  از انجام  مر   مر  انجام داد ، 

 گردد يبرم
1426 

 227 ميقات معذور استادني الحل که به  للی از رفتن به  مر  تمتع از 

 1691 دهه بعه از وااف و نماز قهرت بر اتمام  مل نهارد يانجام م ي مر  تمتع استحباب

 1442 تاانه حج تمتع به جا آورد ياکنان نم ، مر  تمتع را انجام داد 

 267 ضرورت يتاانه از مکه خار  شاد مگر برا ي مر  تمتع را انجام داد  نم

 961 کنه يت مياز  مر  مفرد  ن مر  تمتع را بعه 

 177 کنه يت از  مر  مفرد  مي مر  تمتع کفا

 1623 ت کرد وارد مکه شه، حج از او فات شه، قصه  مر  مفرد  کنهي مر  تمتع ن

 1625 حج باشههاي  ه در ما ي مر  تمتع و حج تمتع با

 1621 ک سال انجام شاديه در ي مر  تمتع و حج تمتع با

 116 اانه شهن بعه از آنيو د مر  تمتع 

 211 قات آني مر  تمتع و محل احرام و م

 566_254 ه حج افراد انجام دههيباول کنه بايا ترک  مهی رکن ا ي مر  را به ر

 511  مر  مفرد  از مکه و استاالل در مکه

 1412 به نيابت تبر ی از ديگرانخاد و  يبرا ي مر  مفرد  استحباب

 1422 گردد يرود، بهون احرام به مکه برم ينه ميانجام داد ، به مه مر  مفرد  

بعه متاجاه شاه واااف و نمااز      -مادر يپهر، دوم را برا ي مر  مفرد  اول را برا

  مر  اول بهون وضا باد  است
1416 

 929 ي مر  تمتع در حج استحباب يجاه  مر  مفرد  ب
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 175  مر  تمتع ي مر  مفرد  بهون وااف نساء و محرم شهن برا

 1634 بهون احرام باشنه يخااهنه در  رفات و من يکه م يکسان ي مر  مفرد  برا

 923  مر  مفرد  براي کسي که حج تمتع استحبابي را به حج افراد تبهيل کرد  واجب نيست

 179 ستياش حج تمتع است واجب ن فهيکه وظ يکس ي مر  مفرد  برا

 121 خادش انجام نهاد  ينائب اگر حج واجب برا ي مر  مفرد  برا

 127 چنه نفراز ابت ي مر  مفرد  به ن

 919 ن  مر  تمتع و حج تمتع ي مر  مفرد  ب

 مر  تمتع باه   يه برايحج انجام داد  در مکه مانه ، باهاي  ر ما ي مر  مفرد  در غ

 ت خمسه بروديمااق
225 

 172 شاد ي مر  تمتع حساب م يحج جا يها  مر  مفرد  در ما 

 191 حج قبل از  مر  تمتع يها  مر  مفرد  در ما 

ک ما  يقات بهون احرام در فااله کمتر از يا  بار از مي مر  مفرد  را انجام داد ، آ

 ز استيجا
242 

 1219 ر انجام داد  و وااف نساء را آورد  استي مر  مفرد  را بهون تقص

 195 اش  مر  تمتع باد  است يفهقصه کرد ، با آنکه وظرا نهانسته  مر  مفرد  

 196 دهه يض و مرض ميکه احتمال ح يزن يبرا ي مر  مفرد  مستحب

 1611 بعه از ا مال حج ي مر  مفرد  مستحب

 1622  مر  تمتع قرار دهه يتاانه به جا يت کنه، نمي مر  مفرد  ن

 1416   و احرام از جه د مر  مفر

 177ا173ا176 ن دو  مر  مفرد يتکرار آن و مقهار فااله باستحباب  مر  مفرد  و 

 192 ر آن در حج افرادي مر  مفرد  و تأخ

 966 ها ي خهمه کاروانبراو حج افراد  مر  مفرد  

بعه از تقصير يا حلاا مگار زن بعاه از      مر  مفرد  و حالل شهن محرمات احرام

 وااف نساء و نماز آن
171 



 مناسک حج                                  726

 171 وااف نساءزمان انجام  مر  مفرد  و 

 175  مر  مفرد  و اارت آن

 911 خرو  از مکه و برگشتن به مکه مر  تمتع و  مر  مفرد  و 

 193 ر و ترک وااف نساء و محرم شهن به  مر  تمتعي مر  مفرد  و فراماش کردن تقص

 173  مر  مفرد  و فرق آن با  مر  تمتع

 174 رانيآمهن به ا هم امکان اتمام  مر  و و  يشهن در شاط پنجم سعض ي مر  مفرد  و مر

 256 خها انجام دهه يت خال  برايه به ني مر  و حج با

 171  مر  واجب و مستحب، اقسام  مر 

 

 
 عغ

 913 ا نه؟يغار حرا جزء مکه است 

 1415 وااف وارد است يبرا يغسل مستحب

 976 و قبل از رفتن به مشعر غش کردن بعه از وقاف به  رفات

 374 غش کردن در وااف قبل و بعه از دور چهارم

 

 
 عف

 177 ابتًا انجام دههيک ما  باشه و  مر  دوم را نين دو  مر  کمتر از يفااله ب

 194 بعه از انجام  مر  تمتع ن  مر  مفرد  و  مر  تمتعيفااله ب

 1467ا1467ا1463 يمتاف يابت گرفتن برايش حج و نيفروختن ف

 1637 ا مال ين و انجام باقيفساد حج با ترک ماقف
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 عق

ع0221ا0022 قرآن را از مسجهالحرام آوردن

 1144 خااهه ياز  بادات است و قصه قربت م يقربان

 1167 داد چاق است ياگر احتمال نم يقربان

 1135ا1142 ت شادير اب يترت ا ر کنهيا تقصيه حلا ير افتاد نبايه تأخياگر از روز   يقربان

 1143 ط بهههيا نهاشتن شراياگر بعه از ذبح احتمال ناق  بادن  يقربان

 1111 ر انهازديه تأخير افتاد، حلا را باياگر تأخ يقربان

 1123 اگر شاخ خارجش شکسته باشه يقربان

 1166 ه انجام نشهيدر روز   يفراماش يا از روياگر  مهًا  يقربان

 1124 افت نشادي ياز خص رياگر غ يقربان

 1125 ش باشهياگر گاوم يقربان

 1111ا1111 انه يه ش را کابيها اگر گاسفنه تخم يقربان

 1127 ا ساراخ داشته باشهياگر گاش شکاف  يقربان

 1161 ي اگر ناق  يافت شادقربان

 1196 ا نهيکرد   يقربان يکس ياگر نائب شک کنه برا يقربان

 1151ا1149 خالف دستار  مل کنه ا اشتباهًا بريا جهاًل ياگر نائب  مهًا  يقربان

 1161 افت نشاد ياگر  يقربان

 1177 که به سرقت برد  شه  و به حکم دادگا  برگردانه  شه  يبا پال يقربان

 1191ا1191 بر قيمت و تعهاد مشخ  ااحب گاسفنهانحجا  و با تاافا  يقربان

 1154 سفرمؤونه زائه بر  يزيبا فروش چ يقربان

 1153 زايه با فروش لباآ يقربان
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 1423ا1194 ليبا کارد است يقربان

 1179ا1177 يگريبهون اذن و وکالت از ورف د يقربان

 1121 ، يک قربانی در حال اختيارچنه نفر به شرکت يبرا يقربان

 1171 ر خاديا تقصيقبل از حلا  يگريد يبرا يقربان

 1165 بعه از ذبح معلام شه  غر است يقربان

 1164 ا ناق  باد يض يبعه از ذبح معلام شه مر يقربان

 1127 جمر   قبه باشه  يبعه از رم يقربان

 1117ا1117ا1113ا1114ا1199ا1192ا1174ا1176ا1146ا1142 ر مؤمن يتاسط غ يقربان

 1172 برای جمعی از حجا  ک نفر با پال مشترکيتاسط  يقربان

حلا در خار  منا، بهون تاقاف   -مؤمن ريدر خار  منا به دست غ يقربان

 در مشعرالحرام
1657 

 1117ا1171 هير از روز  يدر شب، و تأخ يقربان

 1113 ه مکه که در منا واقع شه  استيجه يها در محله يقربان

 1177 هيدر مسلخ جه يقربان

 1149 ه و حلا کنار آن يدر مسلخ جه يقربان

 1152ا1151 رد يرا اگر قادر نباشه، روز  بگ يقربان

 1195 را اگر نائب فراماش کنه  يقربان

 1167ا1163 ذبح کرد بعه معلام شه چاق باد  است يرا به ا تقاد  غر يقربان

ذباح  به واسبه جهل، برای اوا ت خهاونه را به ا تقاد ناق  بادن  يقربان

 ح استيکرد بعه معلام شه اح
1169 

 1147 ها کنه به  ملينان پيا اوميه  لم يابت بههه، باين يرا به کس يقربان

 1144 حلا کنه يه حاجيل انجام نهاد  نبايرا تا وک يقربان

 1147 ت نکرد يط را ر ايشخ  احتمال دهه نائب شرا را نائب انجام دهه، بعه يقربان

 1116 کرد بعه معلام شه سن گاسفنه کم است يقربان
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 1111 ر مخمسيکردن با پال غ يقربان

 1197 خاد يگران قبل از قربانيد يکردن محرم برا يقربان

 1116 که به دو نفر وکالت داد  يکس يقربان

 1112 نکرد  است يهناز رم يدر رم يکه نائب و يکس يقربان

 1115 رديگ يم يگريل ديرد، او هم وکيگ يل ميکه وک يکس يقربان

 1197 شاد و انجام ا مال بعه از آن ينکه گاشت تلف مينکردن به ا تقاد ا يقربان

 1173 ط آنيا در شرايو تحق يقربان

 1177ا1141 م آن به سه قسمتيو تقس يقربان

 1124ا1126 ط آنيو شرا يقربان

 1162 احتياوًا هير از روز  يتأخ هم و  يقربان

 1156 آن  يو قرض کردن برا يقربان

 1119 که زنه  است يحالو قبع کردن گردن دري قربان

 1155 آن يو کسب کردن برا يقربان

 1119 و مستحبات آن  يقربان

 1145 ا مرضياحتمال نق   ينه کردن برايو معا يقربان

 1179 دهه يانجام م يابيکه حج ن يکس يو نائب گرفتن در آن برا يقربان

 1115ا 1114ا 1117 و نجس شهن لباآ احرام يقربان

 1193 ها کرد که پال بعض گاسفنهان را نهاد ين پيقيو  يقربان

 1122ا1121 ا گاسفنهيگاو  ي واجب است؛ شتر،قربان

 1129 برای ذبح است ياست که کاف يزيک گاسفنه کمتر چي يقربان

 12 وفل است ي هه  ول ، بريقربان

 499 محرم ير خها برايغ يقسم خاردن برا

 1637 ستيمببل نيا بعض اجزاء آن ا حج يقصه اببال  مر  
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که در مکه  يکسان يو در مکه برا امن قصر و اتمام نماز در  رفات، مشعر،

 انه قصه اقامت کرد 
1657 

 374 قبع وااف قبل از شاط چهارم، بهون  ذر

 

 
 عک

 476 استاالل در هر احرام ياست برا يکيکنه کفار   يم ين مسقف راننهگيکه با ماش يکس

 1629 ن هستنهيکفارات و مصرف آن، فقرا و مساک

 1656 هيتاان به مصرف واجب النفقه رسان يرا نم کفار 

 449ا447ا447 ه رفتنير سايکفار  استاالل و ز

 645ا646 و استعمال مکرر آن خاش يکفار  استعمال با

 691 دست کردن و حنا بستنه کفار  انگشتر ب

 671 ستينگيرد،  را میپا  يروآنچه هن يپاش يکفار  برا

 916 ستين  مر  تمتع و حج تمتع ثابت نيهن بيسر تراش يکفار  برا

 1262 تاته کننهيب است در منيکه واجب ن يکسان يکفار  برا

جهاًل يا با نسيان از حکم يا ماضاع ياا  که محرمات احرام را  يکس يکفار  برا

 دهه يانجام مغفلت 
1621 

 427  مه  لم و يرو کفار  پاشانهن سر از

 423ا425ا424 کفار  پاشانهن سر و تکرار آن

 463ا465 زن يکفار  پاشانهن اارت برا

 657ا657ا655ا654 هن لباآ دوختهيکفار  پاش

 1262ا1229 اتاته به منيکفار  ترک ب

 1617 ر در  مر  و حج را کجا انجام دههيکفار  تقص
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 1627 را داشته باشه يط قربانيشراست ير در  مر  و حج  زم نيکفار  تقص

 672ا677ا677 کفار  جهال

 934 ياز  رفات قبل از غروب شر  يکفار  خرو   مه

 456 رون آوردن از بهنيکفار  خان ب

 694 ستيآ ت نيارهن زيکفار  در پاش

 411ا699 دارای بای خاش و بهون باهن يکفار  روغن مال

 1243ا1245 ستيانه به  هه  ک يتاته کرد ب ار منيس کاروان و حجا  که در غيکفار  رئ

 473ا441 ر سقف رفتن گرچه نذر در کار باشهيکفار  ز

 419ا417ا413ا415 و ازاله ما به غير تراشيهن هنيکفار  سر تراش

 631 خاش دارد يهن اگر بايکفار  سرمه کش

 672 کفار  فساق

 1266 کننه،  زم نيست شرايط ههي را داشته باشه کفار  کساني که به خاور ترک بيتاته بايه قرباني

 1241ا1269 کننه يتاته ميمتصل به منا بهاي  نيکه در زم يکفار  کسان

 1246 انه يمه اول شب در منا نباد که ن يکفار  کسان

 1264 تاانه کفار  کسي که به خاور ترک بيتاته بايه قرباني کنه محل معيني نهارد، در محل خاد هم مي

 1619 شاد يکه به خاور  ذر در لباآ دوخته محرم م يکفار  کس

 1244 است زد   چرتتاته به منا نکرد  و در مکه در حال  بادت يکه ب يکفار  کس

 791 ر را فراماش کرد  و احرام حج را بسته استيکه تقص يکفار  کس

 795 رش باول باد  و محرمات احرام را انجام داد يکه تقص يکفار  کس

 523 ز دوخته بپاشانه، دو کفار  استيکه سر خاد را با چ يکفار  کس

 749ا747 کرد   يکيرا ناق  آورد  و با زن نزد يکه سع يکفار  کس

 1177 کفار  کسي که وااف واجب در  مر  يا حج را جهاًل به جا نياورد و به محل برگردد

 1177 و با زن نزديکي کنه کفار  کسي که وااف واجب در  مر  يا حج را فراماش کنه
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 1167ا1163 انجام داد  يا حلا وااف و سعير يکه قبل از تقص يکفار  کس

 974 که قبل از ولاع ابح  مهًا از مشعرالحرام خار  شه   يکفار  کس

 1216 که قبل از وااف نساء با زوجه خاد مال به نماد  يکفار  کس

 1252ا1242ا1265 مه شب خار  شهيا قبل از نينباد  ااز اول شب در من يکه قسمت يکفار  کس

 673 انهش يکه در بهن ساکن م يکفار  کشتن جاناران

 473ا474 ا  حرميا گيکفار  کنهن درخت 

 437 کفار  کنهن دنهان

 1627 ه از گاشت آن بخارديکفار  محرمات احرام را نبا

 11 کفار  محرمات احرام نسبت به کادک

 437ا457 گرفتنکفار  ناخن 

 633 نهيکفار  نگا  کردن در آ

 1654 کفار  و مصرف آن در محّل خاد

 511 ا سهاًايو اارت  مهًا  هن دست به سريکنه  شهن ما با کش

 1639 رسه که در بازار مسلمين به فروش می و مصرف آنها يکنسرو گاشت و ماه

 177 ت ا مال حج افراد و حج تمتعيفيک

 177  مر  تمتع و  مر  مفرد ت ا مال يفيک

 1174 تيبا  مر  فرق نهارد مگر در ن يت وااف حج و سعيفيک

 

 
 عل

 231 ه گفته شاديح بايک و قهر واجب آن احيلب

 259 ک، واجبات و مستحبات آنيلب

 1662ا1661ا1661 لقبه حرم و برداشتن آن



 721 فهرست تفصيلي مناسک حج

 1655 نهيدر مکه و مه يها کردن پال سعاديلقبه و پ

 

 
  ع

 1617 سفر اول حج حلا کردن در يبه جازن  تهن يکردن با ماش نيماش

 916ا912 و کفار  آن ن  مر  تمتع و حج تمتعين کردن سر بيماش

 145 نهيمجنان شهن در مه

 5 کنه يا سالم م حجةت از يشاد کفايا بالغ  اقل  مشعرالحرامقبل از و کادک مجنان 

 216 ستيقات چيمحاذات م

 214 را  ثابت شهن آنقات و يمحاذات م

 624 از روی اجبار محرم اگر با زن محرم خاد جماع کنه

 671 رد محتا  شاد يگ يپا را م يکه رو يزيهن چيمحرم اگر به پاش

 276 ها کنه به خاور سرمايراهن اضبرار پيهن قبا و پيمحرم اگر به پاش

 667 ها کنه يمعبر اضبرار پ يا خاردن غذايهن لباآ يمحرم اگر به پاش

 447 محرم اگر به خاور  ذر استاالل کنه کفار  بههه

 499 ر از خها قسم بخارد يمحرم اگر به غ

 653ا651 و  هم سقاط کفار  به خاور اضبرار ها کرديا  پيمحرم اگر به لباآ دوخته احت

 614 محرم اگر در  مر  تمتع با زن جماع کنه

 661ا629 شاد يم يکنه، حرام ابهمحرم اگر زن را در حال احرام  قه 

 613 ته استيه را ذبح کنه در حکم مايمحرم اگر 

 626 ان انجام دههينس ،غفلت ،جهل يمحرم اگر محرمات احرام را از رو

 612 ه را حفظ کنهيه ايه بچمحرم با

 1671 ه  مر  و حج را تمام کنهيشاد، با يمحرم به احرام  مر  و حج م
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 527 را درخااست کنه يزيچ يگريتاانه از د يم محرم در حال احرام

 512 ر محرم ازاله ما کنه و کفار  آن يمحرم را غ

 461 اارت بگذارد يها را رو محرم زن اگر دست

 461 خااب بگذارد يبالش برا يمحرم زن اگر اارت را رو

 464ا466 تا محاذی بينی حفظ از نامحرم و پاشانهن اارت با چادر يمحرم زن برا

 661 هيا ماقت نماي يمحرم زن را  قه دائم

 429 ه بعض اارت را بپاشانهيمحرم زن نبا

 462 نماز ياز اوراف اارت برا يهن کميمحرم زن و پاش

 516 ستيفه چيکنه وظ يمحرم سرش تر است ابر کنه آفتاب ولاع م

 511 افتاد  استشاد، ولاع آفتاب استاالل اتفاق  محرم شبانه از مسجه شجر  محرم مي

 446  يا حه  محرم شهن از جه

 522 ردير محرم ناخن بگيتاانه از غ يمحرم م

 526 ردير ناخن بگيتقص يگر برايتاانه از محرم د يمحرم م

 611ا275 تاانه چنه لباآ احرام به خاور حفظ از سرما بپاشه يمحرم م

 617 را ذبح و بخارد ياانات اهليتاانه ح يمحرم م

 524 را بکنه يگريد  تاانه دنهان يممحرم 

 617 بکنه ييايدر تاانه شکار يمحرم م

باا انجاام  مار     يفه  مل کنه، در بعض مااارد  تاانه به وظ يشاد، نم يمحرم م

 حّل شادمفرد  مر
1666 

 664 ه استمناء کنهيمحرم نبا

 697ا693ا695 ه به بهن روغن بمالهيمحرم نبا

 619 را شکار کنهه پرنهگان و ملخ يمحرم نبا

 663 خاش دارد يبخارد که با يزيه چيمحرم نبا



 722 فهرست تفصيلي مناسک حج

 611 ه زنبار را بکشهيمحرم نبا

 625 ه شاهه  قه باشهيمحرم نبا

 615 نشان دهه يه شکار را به شکارچيمحرم نبا

 616 ه شکار، جاجه و تخم آن را بخارديمحرم نبا

 623 ه شهادت به  قه بهههيمحرم نبا

 611 را نگه دارد هيه ايمحرم نبا

 665 ات استعمال کنهيه  بريمحرم نبا

 614 ه گاشت شکار بخارديمحرم نبا

 497 نهيگر را ببيز ديا چين يکنه تا ماش ينه ميمحرم نگا  در آ

 644 محرم و اجتناب از خلاق کعبه

 669 هل، ليزنجب ،نيمحرم و اجتناب از دارچ

 669ا667 معبر يها يمحرم و اجتناب از سبز

 219افحه   ر خاديا غيمحرم و ازاله ما از خاد 

 412 ضرورت يمحرم و ازاله ما از رو

 417 ر بغليمحرم و ازاله ما از ز

 414 ا کنهنيا نار  ي يهنمحرم و ازاله ما با تراش

 495 محرم و استفاد  از اابان و شامپا

 637 دار ينهمحرم و اواق آ

 691 محرم و انگشتر به دست کردن

 411 محرم و بار بر سر گذاشتن 

 417 سردرد يمحرم و بستن دستمال به سر برا

 426 هنيمحرم و پاشانهن سر در وقت خااب

 413 مردان يمحرم و پاشانهن اارت برا
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 415 ها محرم و پاشانهن گاش

 411 ا حنايهن سر با گل يمحرم و پاشان

 639 پاشانه يپا را م يکه تمام رو يزيا چيهن جاراب يمحرم و پاش

 647ا643 هرچنه کم باشه و شبه دوخته هن لباآ دوختهيمحرم و پاش

 474 ض داردي ر ين که بنههايهن نعليمحرم و پاش

 471 سردرد يهن و بستن دستمال به سر برايمحرم و پاش

در ضرورت ا حمل قمقمه در محفاه   فتا بنه ا  ان دوختهيهن هميمحرم و پاش

 دوخته
 493ا649ا647

 477 ا آمپاليمحرم و تزر

 673ا676 ا قسم در مقام ضرورت واهلل گفتن يبل -  واهلل  ،محرم و جهال کردن

 159 ناع لذت از زن  محرم و حرام بادن جماع و هر

 679ا677 محرم و حنا استفاد  کردن

 451 رون آمهنيمسااک کردن و خان ب -هن بهنيمحرم و خراش

 642 اتيه و فروش  بريمحرم و خر

 422 محرم و خشک کردن سر با حاله و دستمال

 627 کردن در حال احرام يمحرم و خااستگار

 697 محرم و خاردن روغن که بای خاش نهارد

 641 های خاشبا از ميا  ب و بهيمحرم و خاردن س

 266افحه   محرم و خان بيرون آوردن از بهن خاد يا ديگران

 452 ا  و ضرورتياحترون آوردن در حال يمحرم و خان ب

 412 سر گذاشتن يمحرم و دست رو

 627  يمحرم و رجاع کردن به زن در والق رجع

 421 ا چادر رفتنيبنه  ر پشهيمحرم و ز



 727 فهرست تفصيلي مناسک حج

 421 ر دوش رفتنيمحرم و ز

 467  رفات ا اه رفتن در منير سايمحرم و ز

 477ا443ا445 ا ساار ياد  ير سقف رفتن در حال پيمحرم و ز

 444 ر سقف رفتن در شبيز محرم و

 441ا469 ا محملي يکشت يما،هااپ ين،ر سقف رفتن در ماشيمحرم و ز

 467 سر يه قرار دادن با يمحرم و سا

 419 خااب يبالش گذاشتن برا يمحرم و سر رو

 414ا416 ر آب کردنيمحرم و سر ز

 632ا631ا659 هنيمحرم و سرمه کش

 471 محرم و سالح برداشتن

 477ا472 در زير سقف نين در محل بنزيها و تاقف ماش ها و تانل ر پلي بار از ز محرم و

 497 ن يمحرم و  کس انهاختن با دورب

 635 نک زدن يمحرم و  

 672 دروغ گفتن -دشنام دادن -محرم و فساق

 214افحه   شانه محرم و کشتن جاناراني که در بهن ساکن مي

 491 محرم و کشتن مارمالک

 479ا439 ا  حرميا گيمحرم و کنهن درخت 

 437 محرم و کنهن دنهان

 416 محرم و کنه  شهن ما در وقت وضا غسل

 641 به يفرار کردن از با -به يمحرم و گرفتن دماغ از با

 514 يمصنا  يمحرم و ما

 437ا454 و کفار  محرم و ناخن گرفتن از دست و پا

 634 آب داد  شه  و درقل يمحرم و نگا  کردن در اجسام ا
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 637ا636 گرچه برای زينت نباشه ا زنيمرد  ينه،محرم و نگا  کردن در آ

 1171 شاد ير حالل ميانه، بعه از تقص که ا مال حج را مقهم داشته يکسان يمحرمات احرام برا

 1179 شاد يج در سه ماقع حالل ميمحرمات احرام به تهر

ه به مکه برود و يبه مکه حالش خاب شه با يمحصار اگر بعه از فرستادن هه

 ا مال را انجام دهه
1673 

ه يا کرد با يکينکرد ، محل شه و با زن نزد يلش در مکه قربانيمحصار اگر وک

 ا پال را بفرستهي يدوبار  هه
1674 

 1676 ا نائب، وااف نساء را انجام دههيه خادش يمحصار با

 1691 محصار به خاور تصادف 

 1671 ض شه و نتاانست به مکه رودي مر  بعه از احرام مرمحصار در 

 1696 شهن بعه از احرام حج تمتعمحصار 

 1692 محصار شهن بعه از انجام  مر  تمتع

 1672 محصار، احرام حج بست به واسبه مرض نتاانست به  رفات و مشعر برود

 943 محل احرام حج 

باه خااور   محصار و جاری بادن حکم آن برای کسانی که مريض نيستنه ولی 

 هنه به مکه برونپا، نتاان يشکستگ لت ديگر مثل 
1677 

 1679 مريض براي ذبح در حج بايه روز دهم و در  مر  قبل از خرو  به  رفات با وکيل قرار بگذارد

 164 ض شهن در ا مال و نائب گرفتن در بعض ا ماليمر

 34 ض شهن در مکه بعه از ا مال  مر  تمتعيمر

 955 مستحبات احرام حج تا وقاف به  رفات

 1171 مستحبات حلا

 561ا529ا527 دخال مسجهالحرام -دخال مکه معامه -مستحبات دخال حرم 

 1611 گر مکه معامهيمستحبات د

 1119 جمرات يمستحبات رم



 729 فهرست تفصيلي مناسک حج

 777  يمستحبات سع

 1219 يآن و سعمستحبات وااف حج و نماز 

 772 مستحبات وااف و آداب آن

 1119  يمستحبات قربان

 1619 امستحبات من

 724 مستحبات نماز وااف

 977 مستحبات وقاف به  رفات

 995 مستحبات وقاف به مشعرالحرام

 31 ض شاد ينه مريع اگر در مهيمستب

 45 ش حج بههنهيه از ترکه او برايع اگر فات کنه بايمستب

 71 اورديه حج بيک از فرزنهان بايع اگر فات کنه، کهام يمستب

 52 ه از ترکه او حج بههنهيما سفر کنه، فات کنه بايع اگر نتاانه با هااپيمستب

 44 انجام دهه يابيا ني يتاانه حج استحباب يع نميمستب

 75 ببخشه يگريتاانه مال خاد را به د يع نميمستب

 151ا143ا124 شادتاانه نائب  يع نميمستب

 46 ستين يکاف يگريه خادش حج به جا آورد، حج ديع، بايمستب

 1631 يا نا يمراد است  يا حر ، شخصيمشقت 

 1677 و ا مال مکه منع شاد  يمصهود اگر از ا مال من

 1671 ا گمان برورف شهن مانع را داشته باشهيه يمصهود اگر ام

 1673 رفتن به مکه دارد، اگر حج فات شاد چه کنه يگر برايمصهود اگر را  د

 1679 ع باشه سال بعه حج به جا آورديمصهود اگر مستب

تاانه  مل  نمی داحج فات ش ،گر برود به مکهياز را  د اگر خاف داشته باشهمصهود 

 با  مر  مفرد  از احرام خار  شاد تاانه مصهود انجام دهه و با تحقا فات می
1677 
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 1441 شاد يا آزاد ميام تشريشه  و بعه از ا ير و زنهانيبعه از احرام دستگمصهود 

 1677 حکمش ماننه مريض استش باز شه ياگر را  برا يبعه از ههبه دشمن مصهود 

 1674 شاد يم يزنهان يمصهود به خاور بههکار

 1677 را درک نکنه يو اضبرار يارين اختين که وقافيشاد به ا يمصهود محقا م

 1676ا1672ا1671 ستيشاد و احکام آن چ يگفته م يمصهود و محصار به چه کس

 1675 يا اجاز  انجام ا مال دخال مکه يمصهود و مبالبه وجه برا

 1694 ستياش چ يفهشاد، وظ يمصهوم در مسجه شجر  محرم م

 132 شاد يگفته م يمعذور به چه کس

 134ا165ا123ا125ا126 تاانه نائب بشاد يمعذور نم

 1697 ماران ا صاب چگانه حج به جا آورنهيا بي ييايميماران شيب ها، ين، قبع نخا يمعلال

 25ا6 مقهمات حج، واجب است 

 616 مکروهات احرام

 1141ا1169 ا  مل بر خالف ترتيب ا حلاير ي، تقصيقربان ا جمر  يرم او واجبات  امن

 226ا213 يا حصال اومينان يا رجاع به  رف محل شاد يه ثابت مينه شر يقات با بيم

 227  جه ن دريشاغل يقات برايم

 211 قات  مر  تمتعيم

 249 ماقتًا نه دائمًا انه يم شه که در مکه مق يقات کسانيم

 217 آن يقات و محاذيم

 

 
 عن

 123ا126 نائب اگر از بعض ا مال حج معذور باشه

 121ا119 رديا قبل از حرم بمينائب اگر بعه از احرام و داخل شهن در حرم 



 760 فهرست تفصيلي مناسک حج

 131ا159 ابت معذور شاد ينائب اگر بعه از قبال ن

 124 ع باشه ينائب اگر خادش مستب

 1293ا1279 تاانه در حج نائب شاد يجمرات معذور است نم ينائب اگر در رم

 161 ابت باشه و محرم شاد يقات غافل از نينائب اگر در م

 115 ا مستحب کنهيابت حج واجب يک سال از چنه نفر نينائب اگر در 

 1215 نائب اگر وااف نساء را انجام نههه

 116 ح انجام نهههينائب اگر وااف نساء را اح

 136 ح نباشه ينائب اگر قرائت نمازش اح

 125 رديبگ يگريدتاانه در بعض ا مال نائب  ينائب اگر معذور باشه نم

 134 ابت بهانهينائب اگر معذور باشه و مناب  نه در وقت ن

 157 ست ين ياش  هول به حج افراد شاد کاف فهينائب اگر وظ

 114 ا شه ينائب اگر وقتش از حج تمتع ض

 131 ستياش چ فهيمشعرالحرام را درک کنه وظ ينائب اگر وقاف اضبرار

 149 است يچه کسمقلِّه ا  زم است ساال کنه مناب  نه ينائب آ

 119 ه به قصه مناب  نه  مل را انجام دههينائب با

 151 کنه يت حج مينائب چنه ما  قبل از حج از بله مناب  نه ن

 1699 نه و مکه را انجام دههينائب چه مقهار از مستحبات مه

 1411 برگردده به شهر مناب  نه ينائب در بازگشت از حج با

 1179 ردينائب بگ يتاانه در قربان ينائب در حج م

 1214 ت مناب  نه بکنهيا نيالذمه  يف ت ماينائب در وااف نساء ن

 1411 گر محرم شاديت ديتاانه از مااق يا مير شه  است آينه اجينائب در مه

 141 باد  استع يشاد خادش مستب يشاد، در مکه متاجه م ينائب در مسجه شجر  محرم م

 162 ا نهيابت کرد  يت نيکنه ن ينائب در مکه شک م
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 163 پهر و مادر ينائب شهن برا

 123 مشعر را درک کننه ياريها اگر نتااننه وقاف اخت نائب شهن خهمه کاروان

 167 مشعرالحرام ينائب شهن زن و درک وقاف اضبرا

 164 انجام داد  است يکه  مر  تمتع مستحب ينائب شهن کس

 715 گران قبل از انجام وااف خاديوااف د ينائب شهن محرم برا

 131ا169 رفتن اماران به منيمشعرالحرام و همرا  ب ينائب شهن و درک وقاف اضبرار

 147 ه مناب  نه يمرجع تقل ايا وبا فتايه خادش  مل کنه يمرجع تقل اينائب وبا فتا

 152 ر ماسم حج انجام دههيا وااف حج را در غينائب وااف  مر  تمتع 

 142 رديه ا مال را نائب بگيتاانه بق يا ميدهه آ ينائب  مر  تمتع را انجام م

 1199 تاانه انجام دهه ير ميا مال مکه آنجا که خادش با تأخ ينائب گرفتن برا

 294 که  ل است يه کسيتلب ينائب گرفتن برا

 531 مم کنه ماجاد نباشهيکه ت يزيا چيوااف اگر آب  ينائب گرفتن برا

 129 ران فرستاد  شه ير و به ايدستگ اکه قبل از حلا در من يکس ينائب گرفتن برا

 311 نائب گرفتن به خاور نق  وااف بعه از مراجعت به وون

 567 نائب گرفتن در وااف به خاور مرض

 749 لباآ احرام داشته باشه و محرم باشه  يسع ا وااف يست براينائب  زم ن

 122 ا  مر  مفرد  انجام دههيخاد وااف  يتاانه برا ينائب م

 157 رديل بگينائب و وک يقربان يتاانه برا ينائب م

 157 رد يرا نائب بگ يگريتاانه در وااف شخ  د ينائب نم

 122 گرانيد يبرا يسع اوااف  ا مر  مفرد   ير شهن او براينائب و اج

 121 اورد  يخادش اگر حج واجب به جا ن ينائب و انجام  مر  مفرد  برا

 111 و لباآ احرام و کفارات ينائب و پال قربان

 117 ط آنينائب و شرا
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 146 مان در تمام ا مال حجينائب و شرط ا

 117 نائب و  مل او و سقاط حج از معذور 

 111 ه مناب  نهنائب و فارغ شهن ذم

 112 مناب  نه ينائب و قصه وااف نساء برا

 473 دور و استاالل و کفار  دادن ينذر احرام از جاها

 247 بي نايقات براينذر احرام قبل از م

 243 نذر زن بهون اذن شاهر

 1451 ن يفين شرينذورات حرم

 1663 در مسجهالحرام يا نماز جما ت استهار 

 1461 دار  سجه   نماز جما ت اهل سنت و خاانهن سار 

 1462 خاانهن قنات بعه از رکاعنماز جما ت اهل سنت و 

 1461 نماز جما ت در مسجهالحرام و  هم اتصال افاف جما ت

 1615 نهينماز جما ت در هتل و مسافرخانه در مکه و مه

 1616 نماز جما ت و شرکت در جما ت اهل سنت

 1466 ر و خاانهن نافله ظهر و  صريينماز در اماکن تخ

 1669 ماافا نار اهل سنت باشهست يکه معلام ن ينماز در اارت

 1465 ما و  هم ا اد  آنينماز در هااپ

 1644 مانه تمام خاانه  بعه کشف خالف شه يکه د  روز در مکه مينال اينماز را به خ

 1646 مقمر  در مکه يالينماز ابح در ل

 714_776 نماز وااف 

 777 يا ناسيجاهل  ينماز وااف برا

 719 دهنه ياحتمال دهه او را حرکت منماز وااف خاانهن اگر 

 714ا797ا797ا771ا779  يدر اارت شلاغ 7مينماز وااف در پشت مقام ابراه
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 719 است يحه آن  رف ،نماز وااف در پشت مقام

 791 هيامينماز وااف در اارت مزاحمت با نماز 

 713 7پشت مقام ابراهيم نيرزميا زيدوم   نماز وااف در وبقه

 721 افتهيانهازد، فااله بير بيرا اگر تأخنماز وااف 

 772 نماز وااف را اگر فراماش کرد 

 774 تاانه بخاانه ينماز وااف را با هر سار  م

 777 ح بخاانهيه احينماز وااف را با

 794 نماز وااف را بهون وضا خاانه  و ا مال بعه را انجام داد 

 775 ا آهسته بخاانهينماز وااف را بلنه 

 773 رد، پسر بزر، قضا کنهياورد و بمينماز وااف را به جا ن

 717ا796 ل خاانه  استينماز وااف را در حجر اسما 

 715 خاانه  است 7مير مقام ابراهينماز وااف را در غ

 774 ر ا مال را انجام دههينماز وااف را فراماش کنه و سا

 775 تاانه بخاانه يمشکل باشه، هر جا منماز وااف را فراماش کنه، برگشتن به مسجهالحرام 

 776 هيايادش بي ين سعينماز وااف را فراماش کنه، در ب

 726 نماز وااف را نخاانه  است

 717 7مينماز وااف زن و مرد کنار هم پشت مقام ابراه

 191 شاد کجا خاانه   ي مر  مفرد  مستحبوااف در نماز 

 712 تاانه  مر  مستحبي انجام دهه آن را نهارد آيا مينماز وااف کسي غلط است و وقت تصحيح 

 791 اد گرفتن مسامحه کرد يکه در  ينماز وااف کس

 722ا793ا779 که نمازش غلط است ينماز وااف کس

 792ا771 مسجهالحرام يدر هر جا ينماز وااف مستحب

 717ا 711ا799 يگرينماز وااف و اقتها به د



 762 فهرست تفصيلي مناسک حج

 777 7ميمقام ابراه نماز وااف و خاانهن آن پشت

 773 در رکعات نماز ظننماز وااف و شک و 

 777 نماز وااف و مبادرت به نماز بعه از وااف

 713 غير معفا نماز وااف و محمال نجس

 724 نماز وااف و مستحبات آن

 1641 نهينماز  شا و خاانهن آن بعه از نماز جما ت مغرب در مکه و مه

 1464_1659_1657 انه ا در  رفات ا منا کساني که در مکه قصه اقامت کرد نماز قصر يا اتمام براي 

 715 حال نماز انه در ي که او را حرکت داد نماز کس

 716 فهمه غلط باد  است يم که بعهًا ينماز کس

 717 ن وااف و نماز واافيب ينماز مستحب

 1297 جمرات يابت از چنه نفر در رمين

 127 شخ  زنه  يبرا يقاتيا مي يابت بلهين

 154 / صر يابت حج از حضرت ولين

 156 ابت در حج از شخ  زنه ين

 1115 ها ضيها و مر جمرات از بچه يابت در رمين

 1141 ت آنين يو چگانگ يابت در قربانين

 992 کنه يمشعرالحرام را درک م يگردد و وقاف رکن يمي که برابت کسين

 117 که حج بر خاد او مستقر و واجب شه  يابت کسين

 711 که نمازش غلط است يابت کسين

 712 که نمازش غلط است، درحج نائب شه  چگانه از احرام خار  شانه يابت کسين

 739 ک نفري يبرا يابت هر شاط در وااف مستحبين

 257  مر  تمتع يت حج تمتع به جاين

 295 ا سالم با آنکه حج واجب خاد را انجام داد  است حجةت ين
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 1217 وااف نساء يت وااف رجال به جاين

 113 نيابت و وجاب آن براي کسي که حج بر او مستقر شه  و مريض يا پير شه 

 

 
 عو

 251 واجبات احرام 

 1176ا1172 ر آنها يو تأخ اواجبات بعه از ا مال من

 172 مکه و نيت  مر  يا حج برای احراموجاب احرام برای ورود به 

 2 است يع فاريوجاب حج، بر شخ  مستب

 172 ا  مر  باشهيه به احرام حج يورود به مکه با

 155 ر شاديتاانه اج يع نباد  مياگر قبال مستب يوا

 547 ستيشرط ن يوضا در وااف مستحب

 197 شانه يم در مکه ميکه مق يفه کسانيوظ

 994 مشعر را درک کرد  يلياز وقاف ل ي رفات و مقهار ياريوقاف اخت

 996 مشعر را جهاًل ترک کرد  ياريوقاف اخت

 991 به استناد گفته ديگران مشعرالحرام را ترک کنه ياريوقاف اخت

 939  رفات را درک نکنه حج باول است ولا مشعر را درک کنه يو اضبرار ياريوقاف اخت

 977  رفات و مشعر و اقسام آن يو اضبرار ياريوقاف اخت

 165 کننه يماران ميکه مراقبت از ب يکسان يبرا يوقاف اضبرار

 973_9712ا937  رفات يوقاف اضبرار

 975ا972 مشعرالحرام يوقاف اضبرار

 931ا959 ستيز نير جايتأخ -يوقاف به  رفات از زوال روز نهم تا غروب شر 

 957 ه يا خاابينشسته  ،اد يپ ،ساار  ،وقاف به  رفات



 767 يلي مناسک حجفهرست تفص

 957 هاش باشه يا بيکه تمام وقت خااب  يوقاف به  رفات کس

 971 وقاف به  رفات و حهود آن

 972 الرحمة  جبلوقاف به  رفات و کراهت اعاد به 

 977 وقاف به  رفات و مستحبات آن

 953 وقاف به  رفات واجب است با قصه قربت باشه

 971 تا ولاع آفتابوقاف به مشعر از ولاع فجر 

 979ا977 در شب دهم وقاف به مشعر بعه از  رفات،

 973 وقاف به مشعر سه وقت است

 971 وقاف به مشعر و حرکت قبل از ولاع آفتاب

 995 وقاف به مشعر و مستحبات آن

 991 که معلام شه مشعرالحرام نباد  است ييجا وقاف در

 932ا931 در  رفات يوقاف رکن

 936 کنه يآن حج را باول م يدر  رفات و ترک  مه يوقاف رکن

 1631 باشهدر آن وقاف  رفات اگر دو روز اختالف 

 976 مارانيب ا بچه ا زن ين امعذور يشب دهم برا وقاف مشعرالحرام در

 153 ا مناب  نهيت نائب را بکنه يل در ذبح نيوک

 9 ستيوفل ک يول

 

 


