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 ديباچه

که از ارکان مهم اسـالم   ،حج براي ،شارع مقدس

و داراي ابعــاد ملتلــا سياســي، عبــادي، فــردي و 

احکـام   ،هاي ديني اجتماعي است، مانند ديگر آموزه

خاصي مقرر کرده است. ايـن احکـام کـه از آن بـه     

شود، داراي گسـتردگي و دقـت    مناسک حج ياد مي

هاي مراجع عظام تقليـد   زيادي است. تفاوت ديدگاه

يز اهميت يادگيري دقيـق مناسـک را   در اين زمينه ن

 کند. دوچندان مي

 گـروه فقـه و حقـور بـر آن شـد       در اين راسـتا، 

تــا گزيــده مناســک مبتالبــه حــج را تحــت عنــوان 

در اختيـار   ،تدوين و منتشر نمـوده « مناسك همراه»

هاي حج و عمره و حجاج  نيون محترم کاروانوحار

  اهلل الحرام قرار دهد. و زوار بيت
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تــن از  چهــاردهفتــاواي ناســک همــراه، در ايــن م

 بامام خمينيا بخجت ا خخخآيات عظـام:   ،مراجع عظام تقليد

جواديخآمل بخبخ4گلپميگمن فمضلخليکران بخخ بيموخبتبريزي

مقام خخبخگلپميگامن خخصمف سنستمن بخخبسبحمن زن من بخشبنريخ

ذکـر   دامت بركاتهمنوريخهيدان خخبمکمر خشنرازي، معظمخرهبري

آيات عظام، به صـورت الفبـا،   و ترتيب اسامي شده 

مشـمول   ،است. اميد اسـت ايـن تـال    تنظيم شده 

 رضايت خداوند متعال قرار گيرد.

، تـدوين  «منصور مظاهري»استاد  به همتاين اثر 

از همکاری دفاتر مراجع عظام همچنين شده است. 

 شود. تقليد تشکر و قدردانی می

 توفيقات همگان را از خداوند متعال خواستاريم.
 

 گروه فقه و حقوق
 پژوهشکده حج و زيارت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 احرامفصل اول:    

 گفتار اول: ميقات

  منوره مدينه طرف از احرام مكان: 1مسئله

ــرام  .9 ــت اح ــب اس ــجره   ،واج ــجد ش ــل مس  داخ

خيم؛در صــورت امكـان در مســجد قــد  بنـا بــر احتيـاط  )

و احــرام خــارج از آن كفايــت  باشــد( اهللخجت اا خخآياا 

 ي.اخاهللخممميهخآي خ؛ كند نمي

واجـب، داخـل مسـجد شـجره      بنا بر احتيـاط  .5

بخآيمتخعظم :خامم خميني بخسنستمن احرام صورت گيرد؛ 

 نوري.خبفمضل

از طـرف چـي يـا     ،احرام در محاذي مسـجد  .4

از داخـل  ؛ هرچنـد احـرام   کنـد  كفايـت مـي   ،راست
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جاواديبخخعظام :خخآيمتخ ؛مستحب است ، احتياطسجدم

بنـا بـر   )البتـه   خمکامرخخبگلپميگمن موي بخسبحمن بخصمف بخ

 واجب، از پشت مسجد قديم احـرام نبنـدد؛   احتياط

ختبريزي(.اهللخخخآي 

ـ ولو قسـمت جديـد ـ      شجره بايد در مسجد .3

انـد،  نيت احرام حج يا عمره را از قلب خـود بگرر 

منطقـه ذوالحليفـه    ، در كـل ولي گفتن تلبيه واجـب 

 اهللخزن من .خآي خكافي است؛ 

از مرقوا،  دود ن   : عبوور يرور عيود     2مسئله

 احرام  دا تيكن از دازگشت ده مرقا،

طبـق  چنانچه ميقات ديگري در پـيش نـدارد،    (الف

اگر بيرون حـرم باشـد،    :آي خاهللخمکمر ) مراجعخهيهنظر 

ات الزم گشت بـه ميقـ  بازخبندد و از همان جا احرام مي

 .به ميقات برگردد ،بايد جهت احرامنيست( 

 چنانچه ميقات ديگري در پيش دارد: (ب

خبايــد بـه ميقـات برگــردد؛   در صـورت امكـان   . 9

سابحمن بخخماوي بخخخبايخمممياهخجواديبخختبريزيبخ:آيمتخعظم 

به از ذوالحليفه گرشته و مگر آنكه  گلپميگمن .خبصمف 
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ي اسـت و  كه احـرام از آن كـاف  باشد جحفه رسيده 

مگـر اهـل   .خاهللخسنساتمن خخآيا خخالزم نيست برگـردد؛  

 .آي خاهللخجت  مدينه نسبت به احرام از جحفه؛ 

به ميقات قبلـي برگـردد؛    ،واجب بنا بر احتياط. 5

  .نوريخببخفمضلميني خامم خ:آيمتخعظم 

توانـد   و مي به ميقات قبلي برگردد الزم نيست .4

خب:خزن امن خعظام خخآيامتخ؛ در ميقات بعـدي محـرم شـود   

 .مکمر 

 دود ن   مرقوا،  عيود  از  : عبوور يرور  3مسئله

 گشت ده مرقا،دا عدم تيكن از داز  احرام

 وارد حرم نشده است: الف(

ــا . از 9 ــان ج ــدد؛   هم ــرام ببن   آياامتخعظاام :خاح

 .نوريخبموي بخسبحمن بخفمضلبخمکمر جواديبخامم خميني بخ

کنـد، از ميقـات    . اگر از ميقات ديگري عبور مي5

محرم شود؛ وگرنه هر جا که هسـت، محـرم   بعدي 

 .اهللخزن من خآي خشود؛ 

كنـد، از ميقـات    . اگر از ميقات ديگري عبور مي4

بعدي محرم شود؛ وگرنه بايد به مقداري كه ممكـن  
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 اســت، بــه طــرف ميقــات برگــردد و محــرم شــود؛ 

خگلپميگمن .خبآيمتخعظم :خصمف 

( ت ا خاهللخجخآيا خخخ. احتياط واجب اين است كه )بايد؛3

به مقداري كه ممكن است به طـرف ميقـات برگـردد و    

خ.سنستمن خبايخآيمتخعظم :ختبريزيبخممميهمحرم شود؛ 

 وارد حرم شده است: ب(

و . در صورت امکان، بايـد از حـرم خـارج شـود     9

 ،به طرف ميقـات  (جت  خآي خاهلل واجب؛ بنا بر احتياط)

 الحـل  إاّل از ادنـي  بـرود و  ،به مقداري که ممکن است

کن از رفتن بـه ادنـي   تم عدم صورت در و شود محرم

خخخگلپميگمن .خبآيمتخعظم :خصمف خ؛الحل در مکه محرم شود

واجب است از حرم خـارج   . در صورت امکان2

الزم اسـت بـه    شود و از مرز حرم محرم شود و ااّل

تواند، عقب بـرود؛ هرچنـد بـه مـرز      مقداري که مي

 . خاهللخسبحمن آيحرم نرسد و از آنجا احرام ببندد؛ 

. در صورت امکان، بايد از حرم خارج شـود و  4

ــود؛     ــرم ش ــرم مح ــل ح ــردد و اال داخ ــرم گ  مح

ايبخمااوي بخخآياامتخعظاام :خاماام خمينياا بختبرياازيبخممميااه

 .نوريخبزن من بخسنستمن بخفمضلبخمکمر 
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خ خاهللخجوادي.يآخ؛. هر جا که هست، محرم شود3

 احرام دد ن  مرقا، محاذ  از : عبور4مسئله

اگرچـه   ،واجـب جـايز نيسـت    بنا بـر احتيـاط   .9

امم خميني بخخ:آيمتخعظم ميقات ديگري در پيش باشد؛ 

)مگـر اهـل مدينـه نسـبت بـه      ناوريخخخببخمکمر تبريزي

 (آي خاهللخجت  ذوالحليفه براي احرام در جحفه؛ 

خآيامتخكنـد؛  عبـور نبايد بدون احرام از محـاذي   .5

)البتـه اگـر بـه     گلپميگمن .خبصمف سبحمن بخجواديبخخعظم :

 (ايخممميهاهللخخآي خخها عبور  نيفتد؛ هيچ يك از ميقات

در صورتي كه ميقـات يـا محـاذي ميقـاتي در      .4

پيش داشته باشد، بعيـد نيسـت كـه گرشـتن جـايز      

 .سنستمن خاهللآي خباشد؛ 

اهللخخآيا خخ. گرشتن از محاذي دور مانعي نـدارد ) 3

پـيش از   (؛ اما براي ورود به مكه يا حرم، بايدموي 

 .اهللخزن من خآي خخحرم، احرام ببندد؛

 .آي خاهللخفمضلمستحب، عبور نکند؛  بنا بر احتياط. 2
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 : احرام از جده 5مسئله

رونـد،   . اگر بدون رفتن به ميقات، به مکـه مـي  9

خـارج   هر کجاتوانند از جده محرم شوند. بلکه  مي

خ؛خحرم، مانند حديبيه، محـرم شـوند، صـحيس اسـت    

خ.ن من اهللخزخآي خ

 .سميرخمراجع؛خ. صحيس و مجزي نيست5

 : نذر احرام از جده6مسئله

هاي جغرافيايي، نقطه محـاذي   . با مالحظه نقشه9

رو  جحفه، در جنوب شرقي جده واقع است. ازايـن 

شود در فرودگاه جده احرام بسـت؛ زيـرا    با نرر مي

 .اهللخسنستمن خآي خپيش از ميقات واقع است؛ 

کــه در جــده محــرم . صــحيس اســت و کســي 5

شود، نبايد براي رفتن به مکـه از مواقيـت عبـور     مي

خ.آي خاهللخزن من خکند؛

خواهند يکسره بـه مکـه برونـد،     . کساني که مي4

توانند به وسـيله نـرر در فرودگـاه جـده محـرم       مي

شوند و ديگر تجديد احرام، در ميقات، الزم نيست؛ 

 .آي خاهللخسبحمن 
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ه محرم شوند و کفايت توانند با نرر در جد . مي3

خآي خاهللخجت  .کند؛  مي

. کسي که عازم عمره مفرده اسـت جـايز اسـت    2

ني الحل نرر کند و محرم شـود  دقبل از رسيدن به أ

جاواديبخخخ؛خآيمتخعظم :خواه در جده باشد يا قبل از آن

 مکمر .خبصمف بخفمضلبخگلپميگمن 

آيمتخعظم :خامم خميني بختبريازيبخخ. صحيس نيست؛ 6

 .نوريخبايبخموي خممميه

 در معوذ ر  دوانوان  احورام  ها  كارراه: 7مسئله

 شجره مرقا،

در حــال عبــور از  ،در صــورت امكــان: راهكااار او 

و از در ديگـر   ،مسجد محرم شوند؛ يعني از يك در وارد

 .هيهخمراجع؛ تلبيه بگويند عبورخارج شوند و در حال 

با نرر در مدينه يا قبل از رسيدن بـه  : راهكار دوم

 1.هيهخمراجعميقات محرم شوند؛ 

احرام از نزديك يا محـاذي مسـجد،   : راهكار سوم

 اگر نتواند تا وقت پاك شدن صبر كند.
                                                           

 احراا  در يررا مرترا      در اينجا مجوزنذر را  آيت اهلل زنجاني. البته 1
 د.ندان نمي
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، نزديك مسجد محرم شوند و در بنا بر احتياط. 9

 .ميني امم خجحفه يا محاذي آن تجديد احرام كنند؛ 

ــر د و ندر محــاذي مســجد محــرم شــو . 5 ــا ب بن

تجديـد احـرام    ،ي آندر جحفـه يـا محـاذ    ،احتياط

 جت  .اهللخخآي خد؛ نكن

 د؛ از جحفـه يـا محـاذي آن محـرم شـون     . بايد 4

 .ايخاهللخممميهخآي خ

سمت راست يا  ،مسجد شجره بيروناز . احرام 3

 سميرخمراجعکند؛  كفايت ميچي آن، 

  نذر دا احرام: 8مسئله 

مگر آنكـه بدانـد مسـتلزم     ؛احرام با نرر جايز است .9

ـ كه انعقاد نـرر،   مانند استظالل شود ـ  ميارتكاب حرام 

اگر بداند بـراي  بله،  اهللخسنستمن .خآي خمورد اشكال است؛ 

تواند به يكـي از مواقيـت معروفـه     احرام عمره تمتع نمي

ولـي احتيـاط آن اسـت كـه در     ؛ برود، نرر اشكال ندارد

 .اهللخفمضلخآي خخ؛، تجديد احرام كندادني الحل

هاي  گانه، يا از نزديكي قيت پنجاگر از يكي از موا .5

از غيـر مواقيـت    توانند حتي با نرر گررند، نمي مي، آن

از هر کجا پيش گررند،  محرم شوند و اگر از آنجا نمي
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حرم محرم شوند، كافي است و نيازي به نـرر نيسـت؛   

 اهللخزن من .خآي خ

 ،اگر نرر كند از محلي كه پيش از ميقات است. 4

ست و بايد از همان جـا محـرم   احرام ببندد، جايز ا

 .سميرخمراجع شود؛

 دانوان احرام نذر در شوهر اذن: 9مسئله

آيامتخعظام :خخخنرر زن، بايد با اذن شوهر باشـد؛   .9

ولـي اجـازه در    ناوري.خخببخگلپميگامن خصمف خامم خميني ب

 .اهللخفمضلخآي خخ؛کند از اذن در نرر كفايت مي، سفر

 احتيـاط  بنـا بـر  اگر شوهر حضور دارد، بايـد   .5

 اي.خاهللخممميهخآي خواجب، نرر زن با اجازه او باشد؛ 

اگر نرر زن، مزاحم حق شوهر نباشـد، اجـازه   . 4

موي بخجواديبخآيمتخعظم :خجت  بختبريزيبخالزم نيست؛ 

 .مکمر خبزن من بخسبحمن بخسنستمن 

  تيتع حج احرام محل: 11مسئله

واجـب، مكـه    بنا بر احتيـاط محل احرام حج،  .9

 صمف .خبوي بخمتبريزيجت  بخ:خعظم آيمتخخاست؛قديم 

 !باشد هر جا !محل احرام حج، شهر مكه است .5
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امم خميني بخخ:آيمتخعظم ساز؛  هاي تازه گرچه در محله

ولـي   نوري.خبفمضلبخگلپميگمن ايبخزن من بخخممميهجواديبخ

بنـا بـر   احـرام،  در مناطقي كه جـزو حـرم نيسـت،    

خبسابحمن خخ:تخعظام خآيامخ ؛واجب )بنـا بـر فتـوا    احتياط

 .مکمر خآي خاهللجايز نيست؛ ( سنستمن 

 احرام نيت گفتار دوم:

   چند نفر نرت ده  حج مستحبي  عيره: 1مسئله

و حج مسـتحبي   مفرده عمرهخهيهخمراجعطبق نظر 

و در صـحيس اسـت    ديگـران  نيابـت  و خود نيت به

 ؛ هرچند اجمااًل.بايد نيت همه بشود هااعمال آن

 شدن محرم حال در محرما، ترك قصد: 2مسئله

الزم نيست، ولي با قصد انجـام محرمـاتي كـه    . 9

بلكه غيـر   ،کند، احرام باطل عمره يا حج را باطل مي

جاواديبخختبريزيبخامم خميني بخخم :عظآيمتخخممكن است؛

 نوري.خبسبحمن بخفمضلموي بخايبخخممميه

اگر مکلا  . الزم نيست، فقط در احرام عمره مفرده،5

فارغ شدن از سـعي بـا همسـر     قبل ازاشد قصد داشته ب

 ،خود نزديکي کند يـا در ايـن کـار ترديـد داشـته باشـد      
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نيز همين  حکم استمنا بنا بر احتياطت )اس احرامش باطل

 .اهللخزن من خآي خخ؛(نستمن سخاهللخآي خخاست؛

آيامتخخخالزم اسـت؛  محرماتجميع  1قصد ترك. 4

 مکمر .خبگلپميگمن بخعظم :خجت  بخصمف 

 تلبيهسوم:  گفتار

 : ذكر  اجب تلبره1مسئله

َلبَّْيَك، الّلُهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك ال ََشيَك َلَك »اكتفا به ذكر  .9

امام خمينيا بختبريازيبخخخخخآيمتخعظام :خجايز است؛  «َلبَّْيَك 

 نوري.خبفمضلبخسنستمن بخموي بخايخممميهجواديبخ

ّن ا» (اهللخزن امن خخيا خخآخ)بنا بر فتـوا؛  بنا بر احتياط .5

به آن ضميمه شود؛  «احلمد والنعمة لك وامللك ال َشيك لك

  .مکمرخبگلپميگمن بخصمف خبآيمتخعظم :خجت  بخسبحمن 

 تلبره در سكون ده  صل   حركت ده  قف: 2مسئله

 اهللخنوري.خآي خ. احتياط واجب در مراعات است؛ 9

 ؛اشكال ندارد ،اگر نزد اهل لسان صحيس باشد. 5

  .ايخاهللخممميهخآي خ

 .سميرخمراجعاشكال ندارد. . 4
                                                           

د، بره  رمرا  را نردا  محادادن اين قصد بااى كسى كه قصرد انجرا     .1
 ت احاا  وى وجود دارد.صور  ارتكازى و ضمنى در نر
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  : زمان قطع تلبره3مسئله

 در عمره مفرده: الف(

 آيد: براي كسي كه از بيرون حرم مي ٭

ــد؛  9 ــه را قطــع كن ــه حــرم، تلبي  . هنگــام ورود ب

ايبخماوي بخسابحمن بخخخخمممياهخجواديبخخآيمتخعظم :ختبريزيب

 .مکمر خبفمضل

را  ، هنگام ورود بـه حـرم، تلبيـه   بنا بر احتياط. 5

آيمتخعظم :خامام خمينيا بخسنساتمن بخصامف بخخخخخقطع كند؛ 

 .نوريخبگلپميگمن 

. تکرار تلبيه، تا ورود به حرم، مستحب است و 4

خزن من .خبآيمتخعظم :خجت  بعد از آن استحباب ندارد؛ 

براي كسي كه براي احرام از مكه خارج شـده   ٭

 است:

 :خآيامتخعظامخخ. هنگام مشاهده كعبه، تلبيه را قطع كند؛ 9

خمکمر .خبايبخموي بخسبحمن بخفمضلخممميهجواديبخخختبريزيب

، هنگـام مشـاهده كعبـه )موضـع     بنا بر احتياط. 5

تلبيه را قطـع كنـد؛    (اهللخسنستمن خآي خ هاي مكه؛ خانه

خنوري.خبآيمتخعظم :خامم خميني بخصمف بخگلپميگمن 
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. تكرار تلبيه تا زمـاني مسـتحب اسـت كـه بـه      4

ــد م  ــه بتوان ــد؛ جــايي برســد ك  ســجدالحرام را ببين

خزن من .خبآيمتخعظم :خجت  

 در عمره تمتع: ب(

هاي مكه پيـدا شـد، تلبيـه را قطـع      . وقتي خانه9

ايبخماوي بخسابحمن بخخخخمممياهخخآيمتخعظام :ختبريازيبخخكند؛ 

 مکمر .خبفمضل

موضـع  )هنگام مشـاهده  واجب،  بنا بر احتياط. 5

وقتــي ( سنسااتمن خآياا خاهللهــاي قــديم مکــه؛  خانــه

آيامتخخهاي مكه پيدا شـد، تلبيـه را قطـع كنـد؛      خانه

 نوري.خبصمف بخگلپميگمن جواديبخامم خميني بخخعظم :

هاي مكـه، مسـتحب    . تكرار تلبيه، تا ديدن خانه4

آياامتخعظاام :خو بعــد از آن اســتحبابي نــدارد؛ خاســت

 زن من .خبجت  

 هاي مكه: مراد از خانه نكته:

 اســت؛  9. محــدوده مكــه زمــان پيــامبر اكــرم9

 .اهللخزن من خي خآ

جت  بخ آيمتخعظم :هاي قديمي مكه است؛  . خانه5

 .سنستمن خبتبريزيبخموي 
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هايي كه در زمان انجام عمره جـزو مكـه    . خانه4

ــود؛    ــزر  ش ــه ب ــد مك ــد، هرچن   آياامتخعظاام :باش

ايبخسابحمن بخصامف بخفمضالبخخخخخمممياهخجواديبخامم خميني بخ

 .نوريخبگلپميگمن بخمکمر 

 در حج تمتع: ج(

تا ظهر روز عرفه مستحب اسـت و بعـد از آن   . 9

 .زن من خبآيمتخعظم :خجت  مستحب نيست؛ 

آيمتخ. بايد تا ظهر روز عرفه بيشتر تلبيه نگويد؛ 5

خمکمر .خبايبخموي بخسبحمن بخفمضلخعظم :ختبريزيبخممميه

واجب، تا ظهر روز عرفـه بيشـتر    بنا بر احتياط. 4

سنستمن بخواديبخجآيمتخعظم :خامم خميني بختلبيه نگويد؛ 

خنوري.خبصمف بخگلپميگمن 

 گفتار چهارم: مسائل متفرقه احرام

 از دعود  مفورده  عيوره  دا تيتع عيره اصله: ف1مسئله

   حج نجاما

قصـد  ، در كمتر از يـك مـاه، بـه    بنا بر احتياط. 9

 .امم خميني خجا آورده شود؛ به  رجا

خعظام :خجت ا بخخخآيامتخشرط نيست؛  معينفاصله  .5
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ولـي  )ناوري.خخخبلپميگمن گفمضلبخايبخموي بخخممميهخجواديب

انجام دادن عمره مفـرده، در ايـام تشـريق، مشـروع     

 (.سبحمن خبعظم :خزن من خآيمتنيست؛ 

در اعتبـار فاصـله    اگر به نيت يك شلص باشد، .4

بين عمـره تمتـع و عمـره مفـرده، اشـكال اسـت و       

نبايـد تـرك    به فاصله، از جهت ماه قمـري،  احتياط

خ.سنستمن خوخم :ختبريزيعظخآيمتخ؛شود

. اگر هر دو را براي خـود و يـا بـراي ديگـري     3

 قصـد رجـا  دهـد، در عمـره مفـرده     مکررًا انجام مي

 .صمف خآي خاهللنمايد؛ 

 قصد رجـا . در يك ماه قمري اشكال دارد و به 2

 مکمر .اهللخخآي خآورده شود؛ 

  مفرده عيره د  درن فاصله: 2مسئله

سـي روز از عمـره   از در كمتـر   بنا بر احتيـاط . 9

 .امم خميني خ، به قصد رجا آورده شود؛قبلي

. فاصله معيني بين دو عمره مفرده شرط نيست؛ 5

خبگلپميگامن خزن من بخسبحمن بخخجواديبخجت  بخ:آيمتخعظم 

فقط يک عمـره   ،در هر ماه ،بنا بر احتياطولي . نوري
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جا آورد و اگر دو عمره براي  تواند به  براي خود مي

يگر انجام دهد يا يک عمره براي خود و يک افراد د

؛ عمره هم براي ديگري، فاصله مرکور شرط نيسـت 

 .ايخاهللخممميهخآي خ

در هـر مـاه    ولـي . فاصله يك ماه شرط نيست، 4

. ولي تکرار يك عمره انجام دادتنها توان  مي ،قمري

عمره، به نيابت افراد متعـدد، هرچنـد در يـک مـاه     

 بخمااوي:ختبرياازيبخعظاام  آياامت؛ قمــري، اشــکال نــدارد

 .فمضلخبسنستمن بخصمف 

. در هر ماه قمري فقط يک عمره براي خود يـا  3

تـوان انجـام داد و بيشـتر از يـک عمـره       ديگري مي

 .مکمر خاهللخآي خاشکال دارد؛ 

: احرام در آخر ماه   انجوام دادن اعيوال در   3مسئله

 ماه دعد 

 بعـدي  ماه در اعمال و ماهيك  آخر در احراماگر 

 انجام شود، مالك فاصله با احرام بعدي كدام است؟

. مالك ماهي است كه در آن محرم شده اسـت؛  9

خبصاامف سنسااتمن بخخخساابحمن بتبرياازيبخجت اا بخخ:آياامتخعظاام 

خنوري.خبگلپميگمن 
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. مالک ماهي اسـت کـه در آن عمـره را انجـام     5

خمکمر .خب بخفمضليآيمتخعظم :خموداده است؛ 

ــاه رجــب . 4 ــا  ،در خصــوم م ــاطبن ــر احتي  ، ب

 مـالك مـاهي اسـت كـه در آن محـرم شـده اسـت        

 مـالك، مـاه انجـام اعمـال اسـت؛       ،ها و در بقيه ماه

 .ايخاهللخممميهخآي خ

هاي قمري، ميزان  براي درک فضيلت عمره ماه. 3

انعقاد احرام اسـت و بـراي صـحت عمـره، جديـد      

شدن ماه معتبر نيست و براي لـزوم احـرام جديـد،    

احرام قبلي معتبر بوده و جديـد  گرشتن سي روز از 

خ.اهللخزن من خخخآي شدن ماه معيار نيست؛ 

خآي خاهللخجوادي.خ. تفاوتی ندارد؛2

   مفورده  عيوره  از دعود   مكه از خر ج: 4مسئله

 درا   ر د ده مكه احرام حكم

. خــروج جــايز اســت و اگــر از ميقــات عبــور 9

رونـد، تـا سـي روز     نکنند، مثل اينکه بـه جـده مـي   

شده، الزم نيست محرم شوند. ولـي اگـر از   فاصله ن

روند و  کنند، مثل اينکه به مدينه مي ميقات عبور مي
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گردند، بايد در مسـجد شـجره    از آنجا به مكه برمي

محرم شوند، براي عمره مفرده ديگر و اگر با عمـره  

مفرده اول يك ماه فاصله نشده، عمره دوم را رجائًا 

خ.امم خميني به جا آورند؛ 

ج جايز اسـت و در بازگشـت، اگـر سـي     . خرو5

روز از احرام قبلي آنان نگرشته باشد، تجديد احرام 

 .اهللخزن من خآي خالزم نيست؛ 

.خروج جايز است و اگـر از احـرام قبلـي سـي     4

روز گرشته، بايد محرم شود و اگر فاصـله كمتـر از   

ــه     ــت ك ــاهي اس ــر آن م ــوده و در غي ــي روز ب  س

خاست كه محرم شود؛احرام بسته، احتياط واجب آن 

  .اهللخگلپميگمن خآي خ

. خروج جايز است و اگر در همان مـاه قمـري   3

كــه محــرم شــده، وارد شــود، تجديــد احــرام الزم 

)و اگر ماه خروج با ماه مراجعت خسميرخمراجعنيست؛ 

تغاير دارد أحوط اين است که با احرام براي عمـره  

وارد شود؛ هرچند خروج در آخر ماهي، و ورود در 

اول ماه ديگر باشد و همچنين گرشتن سـي روز بـا   

خ(.آي خاهللخجت  خعدم تغاير ماه؛
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: احرام از ادني الحول دورا  كسوي كوه     5مسئله

 خواهد درا  عيره مفرده ده مكه مشرف شود مي

. صحيس نيست؛ مگر بـراي کسـاني کـه بـدون     9

انـد و سـ س    قصد دخول حرم از ميقات عبور کرده

آيمتخعظم :خخم گرفته باشند؛بر انجام دادن عمره تصمي

خسنستمن .خبتبريزيبخموي 

ــوالي آن    5 ــت و حـ ــي از مواقيـ ــر از يکـ  . اگـ

صـحيس نيسـت؛    ادني الحـل کند، احرام از  عبور مي

خ.اهللخزن من خآي خ

. در عمره مفرده احـرام از ادنـي الحـل کفايـت     4

 کند؛ هرچند بـا عبـور از ميقـات، بـدون احـرام،       مي

صامف بخفمضالبخخخجاواديبخخ :خآيمتخعظامخگناه کرده است؛ 

خمکمر .خبگلپميگمن 

آيمتخعظم :خامم خمينيا بخجت ا بخخخ. صحيس نيست؛ 3

 . نوريخبايممميه

. صحيس نيست؛ مگر در مسير ميقات يا محاذي 2

 .اهللخسبحمن خآي خآن نباشد؛ 
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 گفتار پنجم: محرمات احرام

   سونجا   دا حوله احرام كردن  صل: 1مسئله

  سوزن

جاواديبخخامام خمينيا بخخخخعظام :خخآيامتخجايز است؛ . 9

)مشروط به اينكه از عنـوان ازار   .ناوريخخبفمضلبخمکمر 

 (.ايخممميهاهللخخآي خخارج نشود؛  رداو 

يايـد، جـايز   باگر به صـورت يقـه پيـراهن در    . 5

 .گلپميگمن خبصمف خعظم :خآيمتست؛ ني

آيامتخعظام :خخخواجب جايز نيست؛  بنا بر احتياط. 4

 سبحمن .خبجت  

واجـب،   بنا بـر احتيـاط  ازار )لنگ(،  . نسبت به3

 سنستمن .خبعظم :ختبريزيبخموي خآيمت ؛جايز نيست

گره زدن و بستن . مردان بايد از اموري همچون 2

تـا لـزوم نداشـته     ،با هر وسيله ،هاي جامه احرام لبه

 .اهللخزن من خآي خ؛ اجتناب نمايند ،باشد

بـه   لنـگ گـره زدن   عظام خخمراجعطبق نظر  توجه:

 يا احتياط، جايز نيست. انا بر فتوگردن، ب
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   مردان درا  د خته كيردند از استفاده: 2مسئله

ــت؛ . 9 ــايز اس جااواديبخآياامتخعظاام :ختبرياازيبخخج

 .مکمر خبفمضلبخايبخسنستمن خممميه

ــاط. 5 ــر احتي ــا ب خخ:آياامتخعظاام جــايز نيســت؛  بن

 نوري.خبموي خبامم خميني بخجت  

 هللخزن من .اخخآي ؛ ، مگر در صورت لزومستنيجايز . 4

استفاده از هميان و كمربندي كه براي حفظ پول به  .3

 گلپميگمن .خبصمف آيمتخعظم :خجايز است؛  ،بندند كمر مي

در صورتي كه كمربند پهـن نباشـد و پوشـش    . 2

 اهللخسبحمن .خخآي حساب نشود، اشكال ندارد؛ 

  مردان درا  د خته دمپايي پوشردن: 3مسئله

خامام خآيامتخعظام :خخخنيسـت؛  جـايز   بنا بر احتياط .9

 نوري.خبجت  ميني بخ

تمام روي پا پوشيده نشـود )و لبـاس هـم    اگر . 5

خ.سميرخمراجع ( جايز است؛ايخاهللخممميهخآي خصدر نكند؛ 

  مچي ساعت د خته دند: 4مسئله

بخجااواديخآياامتخعظاام :ختبرياازيباشــكال نــدارد؛  . 9

 .مکمر خبفمضلسبحمن بخسنستمن بخبخزن من 
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  اشــكال نــدارد؛ صــدر نكنــد،اگــر لبــاس  .5

 .ايخاهللخممميهخآي خ

 ،از ساعتي كه بنـد دوختـه دارد   ،بنا بر احتياط. 4

جت ا بخماوي بخخخآيمتخعظم :خامم خمينيا بخخاجتناب كند؛ 

 نوري.خبصمف بخگلپميگمن 

  شب در استظالل: 5مسئله

مگــر در حــال ضــرورت و در  ،. جــايز نيســت9

م كفاره هرچند لزو ؛كفاره دارد ،صورت علم و عمد

بنـا بـر   بـاراني  هـاي غيـر    شـب  بين الطلوعين و در

 .اهللخزن من خآي خ ؛است احتياط

ــا در صــورت بــاران   5   يــا بــاد شــديد؛  ). تنه

خاهللخمکمر .خآي خخ؛جايز نيست (اهللخسبحمن خآي خ

اهللخخآيا خخدر شب بـاراني؛  واجب ) بنا بر احتياط. 4

در ـ  آي خاهللخجواديدر شب بارانی و سرد؛ ـ  سنستمن 

خخ؛هاي باراني و سـرد بـه خـاطر تحفـظ از سـرما      شب

 خخ.اهللختبريزيخآي خ ؛جايز نيست (ايخممميهاهللخخآي خ

. چنانچه موجب تحفظ از باران، گرما و سرما و 3

 اهللخموي .خخآي نباشد جايز است؛  باد و مانند آن

آيامتخعظام :خامام خمينيا بخجت ا بخخخخخخ؛ . جايز است2

 .رينوخبصمف بخفمضلبخگلپميگمن 



  اول: احرامفصل 

 

37 

 : استظالل از تنعرم تا مسجدالحرام6مسئله

جاواديبخخآيمتخعظام :خامام خمينيا بخخخخ. مانعي ندارد؛ 9

 نوري.خبصمف بخفمضلبخگلپميگمن بخمکمر 

آيامتخعظام :خخخواجب جايز نيست؛  بنا بر احتياط. 5

 .سنستمن خبايخجت  بختبريزيبخممميه

تا دخول مكه متيقن سـابق   واجب بنا بر احتياط. 4

 .اهللخموي خآي خكند؛ استظالل ن

. تنها در صـورت مشـقت شـديد يـا اختيـاري      3

 اهللخزن من .خآي خنبودن آن براي محرم، جايز است؛ 

ــب   2 ــت و در ش ــايز نيس ــتظالل در روز ج  . اس

هم، در صورت باد شديد يـا بـاران، جـايز نيسـت؛     

خ.اهللخسبحمن خآي خ

 مسورر  در متحورك  سوايه  دا استظالل: 7مسئله

  نيودن لمنز از دعد حركت

خ.اهللخزن من خآي خ. جايز نيست؛ 9

ــت؛   5 ــتظالل اس ــرك اس ــب در ت ــاط واج  . احتي

 سنستمن .خبايبخسبحمن خآيمتخعظم :خجت  بختبريزيبخممميه

جاواديبخخامام خمينيا بخخخخ:آيامتخعظام خخ. جايز است؛ 4

 نوري.خبلپميگمن بخمکمر صمف بخفمضلبخگ
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، در قسـمت جديـد شـهر مكـه،     بنا بر احتياط. 3

 اهللخموي .خآي خالل كند؛ ترك استظ

 ضر ر، حال در حتي استظالل كفاره: 8مسئله

  اضطرار  

 يكفاره استظالل يك گوسفند است؛ بنا بـر فتـوا  

 )و خ خاهللخجااوادي؛يااآخ،اماام خمينياا مگــر خمراجااعخهيااه

هـاي   نسبت به بين الطلوعين و شـب آي خاهللخزن من خ

 واجب است. بنا بر احتياطكه غير باراني( 

 دادن زيورآال، ده مرد شان: ن9مسئله

مستحب، بـراي شـوهر و ديگـر     بنا بر احتياط. 9

 .اهللخسنستمن خآي خمحارم ظاهر نسازد؛ 

شوهر خود نشـان دهـد؛    به حتي ؛. نبايد به مرد5

 .سميرخمراجع

  دانواندرا   ماسكاز  استفاده: 11مسئله

 .مکمر خبايخممميهآيمتخعظم :خجايز است؛  .9

عي نـدارد، ولـي بـه هـر     در حال ضرورت مان .5

 . صمفخبآيمتخعظم :خزن من حال كفاره دارد؛ 

 . در حال ضرورت مانعي ندارد و كفاره هـم نـدارد؛  4

 نوري.خبسبحمن بخسنستمن جواديبخجت  بخخعظم :خآيمت



  اول: احرامفصل 

 

31 

 دانوان درا  دستكش پوشردن: 11مسئله

، طبـق نظـر   ُمحـرم  پوشيدن دستكش براي بانوان

 ، جايز نيست.ا بر احتياطبنبنا بر فتوا يا ؛ هيهخمراجع

  آينه در نگاه: 12مسئله

خ.هيهخمراجع؛ جايز نيست ت:زين براي ٭

 ، مانند نگاه راننده در آينه:قصد زينتدون ب ٭

 گلپميگمن .خب:خصمف عظم آيمتخ ؛جايز نيست. 9

 . اگر در معـر  تـزيين باشـد، جـايز نيسـت؛      5

 .آي خاهللخزن من 

خامم خمينيا بخخ:عظم آيمتخ ؛احتياط در ترك است. 4

 .نوريخبفمضل

جاواديبخخآيمتخعظم :خجت  بختبريزيبخجايز است؛ . 3

 مکمر .خبايبخموي بخسبحمن بخسنستمن خممميه

: كفواره چورك كوردن دودن در فوور      13مسوئله 

 اضطرار 

 فـر   در بـدن  كـردن  چربهيهخمراجعخطبق نظر 

چرب کردن در حـال احـرام   ). ندارد مانعي اضطرار

اسـت و   زيجا مطلقًاارد خو  ند یکه بو یبا روغن
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ولـي در مـورد    ،(ياهللخجاوادخخ ياخآ ؛نـدارد هم  کفاره

  کفاره آن اختالف است:

خبايبخماوي خخآيامتخعظام :خمممياهخخخ. مطلقًا كفاره ندارد؛ 9

 .فمضل

خبتبريازيخآيامتخعظام :خخخ ؛بنـا بـر احتيـاط   ). مطلقـًا  5

 نوري.خبآيمتخعظم :خزن من كفاره دارد؛  مکمر (

خ:آيمتخعظام خ فاره دارد؛ك ،در فر  معطر بودن. 4

خ.گلپميگمن خبسبحمن بخصمف امم خميني بخ

 ،در فـر  معطـر بـودن   ، واجب بنا بر احتياط. 3

 .سنستمن خبجت  خ:آيمتخعظم خكفاره دارد؛

  دو خوش ها  مروه دويردن   خوردن: 14مسئله

جـايز  هـا   ايـن ميـوه  خـوردن   هيهخمراجعطبق نظر 

 است.  

 اما بوييدن:

 اهللخزن من .خآي خجايز نيست؛ . 9

آيمتخعظام :خخ ؛جايز نيست ،واجب بنا بر احتياط .5

 خخفمضل.خببخصمف  سنستمنخبايبخموي خممميهجواديبخ

خامام خمينيا بخجت ا بخخخخخخاست؛  جايز. 4 آيامتخعظام :

خنوري.خبتبريزيبخسبحمن بخگلپميگمن بخمکمر 

خ



 

 

 

 

 

 طواففصل دوم: 

 طواف محدوده گفتار اول:

  مطاف حد: 1مسئله

واجـب  بين كعبه تا مقام ابراهيم فاصله . رعايت 9

يعنـي نتوانـد   کنـد؛  مگر آنكه ضرورت اقتضا  ،است

كه خلوت باشد را و زماني ) ددر اين حد طواف كن

كه در اين صورت با رعايـت   (امم خميني پيدا نكند؛ 

خـارج از مطـاف جــايز   طـواف   ،األقـرب فـاألقرب  

خسبحمن .خبامم خميني آيمتخعظم :خ ؛است

، طـواف بايـد در   بنا بر احتيـاط امكان، . در صورت 5

محدوده مركور باشد، ولي در موارد ازدحام، طـواف در  

 اهللختبريزي.خآي خخارج از اين محدوده نيز كافي است؛ 
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. با عدم تمکن از طواف در محدوده، به خـاطر  4

ازدحام، طواف از پشت مقام، بـه شـرط اتصـال بـه     

خآيامتخعظام :خخجمعيت طـواف کننـده، کـافي اسـت؛     

 گلپميگمن .خبصمف جواديبخ

. چنانچه ضـرورت عرفـي اقتضـا كنـد، انجـام      3

طواف در خارج از اين محدوده، با رعايت االقـرب  

 اهللخفمضل.خآي خفاالقرب، مانعي ندارد؛ 

رعايت فاصله مركور الزم اسـت و كسـي كـه    . 2

تواند در اين محدوده طـواف كنـد يـا مشـقت      نمي

ز آن هـم معـرور   گيرد و اگر ا شديد دارد، نايب مي

و  توانـد در فاصـله دورتـر طـواف كنـد      است، مـي 

الزم نيسـت، البتـه در ايـام     رعايت األقرب فاألقرب

شلوغ، مثل ايام شلوغ حـج و رمضـان كـه مشـقت     

 .اهللخزن من خآي خنوعيه دارد، استثنا است؛ 

. طواف بايد بين بيت و مقام باشد و براي كسـاني  6

اف كننـد يـا طـواف    كه نتوانند در محدوده مركور طـو 

براي آنها مشقت داشته باشد، با تحري اوقات خلـوت  

نسبي احتياط الزم است. وگرنـه طـواف در خـارج از    

 اهللخجت  .خآي خمحدوده جايز است؛ 



  طواف: دومفصل 
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مقـام نيـز    بعـد از  . طواف حد خاصي نـدارد و 7

بخايبخماوي بخسنساتمن خخخمممياهخخ:آيامتخعظام خخجايز است؛ 

 .نوريخبمکمر 

 مسجدالحرام ا ل قهطب از طواف: 2مسئله

خبسنساتمن خخبايخمممياهخخعظام :خخخآيامتخ. اشکال ندارد؛ 9

بــرای  ت األقــرب فــاألقربيــا رعا، بــنااوريخبمکاامر 

خ خاهللخجوادي.يآخ؛نيمعرور

خارج از محدوده طواف بـين   با توجه به اينکه. 5

آيامتخعظام :خامام خخخخ، مجزي نيسـت؛  مقام و کعبه است

صـورت   )مگـر در خگلپايگاان   بجت  بخصامف خ، ميني 

( مگـر در  فمضالخخبسابحمن خعظام :خخخآيامتخمشقت شديد؛ 

ايامي از سال کـه طـواف در محـدوده، بـراي نـوع      

حجــاج، حرجــي اســت؛ مثــل ايــام شــلوغ حــج و 

خ.اهللخزن من خآي خرمضان؛ 

  مسجدالحرام د م طبقه از طواف: 3مسئله

( 973372با توجه به نامه سازمان جغرافيا )تركر: 

ديوار كعبه حدود نيم متر از  الحرامطبقه دوم مسجد

ــار روي آن    ــال اختي ــواف در ح ــت و ط ــاالتر اس ب
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)طواف از جهت باالتر بودن از خانـه   صحيس نيست

کعبه مانعي ندارد، ولي خـارج از محـدوده طـواف    

 (آي خاهللخجت  است؛ 

 دربنــابراين در صــورت عــدم تمكــن از طــواف 

 مسجدالحرام: وطبقه اول صحن

ت األقرب يبا رعا  بمکمرخاهللخآي خاشكال ندارد؛ . 9

  خاهللخجوادييآخ؛فاألقرب

 بايــد نايــب بگيــرد كــه در  صــحيس نيســت و .5

سنساتمن بخخخ:آيامتخعظام خخ ؛پائين از طرف او طواف كنـد 

 .نوريخبصمف 

هم نايـب بگيـرد كـه از     ،واجب بنا بر احتياط. 4

پايين طواف كنـد و هـم خـود  از طبقـه فوقـاني      

 فمضل. بايخممميهخبتبريزيخ:آيمتخعظم خ؛طواف كند

بايد براي طواف و نماز در پايين نايب بگيـرد  . 3

و عالوه بر نايب، خود در طبقه دوم طواف را انجام 

دهد و نماز طواف را در پايين و اگـر مشـقت دارد،   

اي كه پشت مقام قرار گيرد، بلواند  در باال، به گونه

اي کـه اقـرب بـه کعبـه      وخود شلص بايد در طبقه

ا بياورد نه در طبقه ابعد. بنابراين تا است، طوافش ر



  طواف: دومفصل 
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تواند در طبقه دوم طواف کنـد، بـه طبقـه سـوم      مي

 اهللخسبحمن .خآي خنرود؛ 

. صحيس نيست و اگر نتواند در مطاف )محدوده 2

مقام ابراهيم و در صورت حـرج نـوعي در صـحن    

مسجد يا طبقه اول( طواف کند، بايد نايب بگيرد تا 

کنـد و اگـر از نايـب    در مطاف از طرف او طـواف  

توانـد در طبقـه دوم    مـي بخگرفتن نيـز معـرور اسـت   

 آي خاهللخزن من .خطواف کند؛

 حِجوور ديووواره ر   گووذاردن دسووت: 4مسووئله

  طواف حال در اسياعرل

 اهللخنوري.خآي خايز نيست؛ ج .9

جت ا بخخآيمتخعظام :خخخجايز نيست؛ بنا بر احتياط .5

 .گلپميگمن خبفمضلسبحمن بخصمف بخ

تبرياازيبخاماام خمينياا بخخآياامتخعظاام :اســت؛  جــايز .4

 مکمر .خبموي بخزن من بخسنستمن جواديبخايبخخممميه

  طواف حال در كعبه رد  گذاردندست : 5مسئله

جواديبخآيمتخعظم :خامم خميني بختبريزيبخجايز است؛  .9

   مکمر .خبزن من بخسنستمن ايبخموي بخخممميه
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جت ا بخخآيمتخعظام :خخجايز نيست؛  بنا بر احتياط .5

 نوري.خببخفمضلبخگلپميگمن سبحمن بخصمف 

 طواف در حدث از طهارت گفتار دوم:

 تدارك   طواف حال در حدث دادن رخ: 1مسئله

 ( باشد:دور 2/4اگر حدث قبل از نصا ) الف(

بنا بـر   ،. در حدث اكبر اعاده و در حدث اصغر9

خخآيامتخعظام :خخختكميـل و اعـاده كنـد؛    ،واجب احتياط

خري.نوخبامم خميني 

  بعـــد از طهـــارت، طـــواف را اعـــاده كنـــد؛. 5

 خخسميرخمراجع

( و قبل از دور 2/4) اگر حدث بعد از نصا ب(

 :اتمام دور چهارم باشد

بعــد از طهــارت، طــواف را تكميــل و اعــاده  . 9

خخواجــب؛ بنــا بــر احتيــاط)فمضاالخاهللخخآياا خکنــد؛  مـي 

 (گلپميگمن خبصمف موي بخبختبريزيخ:آيمتخعظم 

ــل از  . 5 ــم قب ــا را دارد؛ حك خخ:آياامتخعظاام خنص

 .نوريخبامم خميني بخسنستمن 



  طواف: دومفصل 
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ــارم را دارد؛  . 4 ــام شــوط چه ــد از اتم  حكــم بع

خخ.مکمر خبايبخسبحمن خممميهجواديبخخبجت  خ:آيمتخعظم 

حدث بدون اختيار باشد، بعد از طهـارت،  اگر . 3

و اگر با اختيـار   كرده و اعاده نمايدطواف را تكميل 

خ.هللخزن من اخآي خخ، باطل است؛باشد

 د:اگر حدث بعد از اتمام دور چهارم باش (ج

 کنــد؛  بعـد از طهـارت، طـواف را تكميـل مـي      .9

گلپميگامن بخخصامف بخخخبجاواديخآيمتخعظام :خامام خمينيا بخخخخ

به حدث أکبـر طـواف را اعـاده     )ولي نسبتخبمکمر 

 (.نورياهللخخخآي کند،

حدث بدون اختيار باشد، بعد از طهـارت،  اگر . 5

، باطـل  کند و اگر با اختيار باشد ميل ميطواف را تك

 .اهللخزن من خآي خخاست؛

اگر حدث بدون اختيار باشد، بعد از طهـارت،   . 4

 ،کنـد و اگـر بـا اختيـار باشـد      طواف را تكميل مـي 

جت ا بخخآيامتخعظام :خخخکنـد؛   احتياطًا اتمام و اعاده مـي 

 سنستمن .خبموي خبتبريزي

 زوال کنـد و بـا    تكميـل مـي   ،با بقاي مـواالت  .3

 توانـد   و مـي  کنـد  آن، احتياطًا تكميـل و اعـاده مـي   
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 ؛ از طواف قبل اعـرا  نمـوده و آن را اعـاده کنـد    

خاي.خاهللخممميهخآي خ

: در مواردي كه طواف تكميـل و اعـاده الزم   نكته

اعم از اتمام و  نيتتواند يك طواف به  ميدارد، آيا 

 ؟ اعاده انجام دهد

ــت؛   9 ــحيس نيس ــل ص ــن عم خ :خآياامتخعظاامخخ. اي

 گلپميگمن .خبامم خميني بخزن من بخصمف 

آيا خاهللخخواجب صـحيس نيسـت؛    بنا بر احتياط. 5

خسنستمن .

را رهـا کـرده،    اول. بهتر آن اسـت کـه طـواف    4

 آي خاهللخمکمر .طواف ديگري را شروع کند، 

آيامتخعظام :خجت ا بخخخخاين عمل صـحيس اسـت؛    .3

 وري.نخبايبخموي بخسبحمن بخفمضلخممميهجواديبختبريزيبخ

 اتيوام  از دعود  يسول  يوا   ضو در شك: 2مسئله

 طواف

نسبت به شک در وضو، به شک اعتنـا نکنـد،    . 9

اگـر بعـد از حـدث    ولي نسبت به شک در غسـل،  

اصغر شك كند كه غسل كـرده يـا نـه، بايـد غسـل      
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و براي اعمال آتيه وضو کند كرده و طواف را اعاده 

 موي .خبآيمتخعظم :ختبريزيبگيرد؛ 

تمال دهد هنگام طواف متوجه طهـارت  اگر اح . 5

 اهللخزن من .خآي خاعتنا نكند؛ به شك خود  ،خود بوده

 ،سابقه او از جهت تقدم طهارت و حـدث اگر  .4

به شک خود  ،روشن نباشد ،قبل از شروع به طواف

طهـارت الزم   ،ولي بايد براي اعمال بعد ،اعتنا نکند

 اهللخسبحمن .خآي خ؛ کنندرا تحصيل 

ولي بايد بـراي نمـاز    ،و صحيس استطواف ا .3

آيامتخعظام :خامام خمينيا بخخخخخ؛ تحصيل طهـارت کننـد  

بخسنسااتمن بخصاامف بخفمضاالبخايخممميااهخجااواديبخبجت اا 

 .نوريخبگلپميگمن بخمکمر 

 عيوره طوواف   در  ضو دطالن انكشاف: 3مسئله

   قبل از گذشتن  قت تدارك تقصرر از دعد  تيتع

آيمتخعظم :خ كافي است؛ اعاده طواف و نماز آن . 9

 نوري.خبايبخفمضلبخمکمر خامم خميني بخممميه

. از احرام خارج نشده و عالوه بر اعاده طـواف  5

؛خبنا بـر احتيـاط  نيز )سعي و تقصير و نماز آن، اعاده 
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ــت؛  (جااواديخبتبرياازيخبعظاام :خجت اا خخخآياامت  الزم اس

خب صاامفمااوي بخزن اامن بخساابحمن بخسنسااتمن بخخخعظاام :خخآياامت

 گلپميگمن .

  حج اتيام از دعد   ضو دطالن انكشاف: 4مسئله

، حج او صـحيس  آنها ها و نماز با تدارک طواف. 9

خبمکامر خبخفمضالخايبخخمممياهخآيمتخعظم :خامم خميني بخ ؛است

 .نوري

با تـدارک  اگر طواف حج و طواف نساء بوده،  .5

حـج او  الحجـه   تا آخر ذي و سعي، ها و نماز طواف

 نبازگشـت  اگر از مكه خارج شـده و  و است صحيس

است، نايب بگيرد و عالوه بر يا غير ممکن حرجي 

را  هـا  نماز طواف ،خود  هر کجا که هست ،نايب

الحجه متوجه بطالن  ولي چنانچه بعد از ذي ؛بلواند

او عمـره   وظيفـه  ،وضوي خود در طواف حج شـد 

بايـد نايـب    ،توانـد  مفرده است و چنانچه خود نمي

ـ  خد؛جـا آور  ه بگيرد و سال بعد حج واجب خود را ب

 .اهللخسبحمن خآي خ

ــر . غيــر از تــدارک، در صــورت امکــان، 4 ــا ب بن

 .اهللخجت  خآي خخ، عمره مفرده هم انجام دهد؛احتياط
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در عمره تمتع بوده، احرامش مبدل به حج  اگر. 3

افراد شده است و اعمالي کـه بـه نيـت حـج تمتـع      

کنـد و اگـر در    انجام داده، کفايت از حج افـراد مـي  

 ، بايـد طـواف و اعمـال مترتبـه بـر آن را      حج بـوده 

 گيـرد؛  انجام دهد و اگر در وطن فهميده، نايب مـي 

 اهللخزن من .خآي خ

طواف باطل است و احرام بـاقي اسـت و اگـر     .2

و نماز ها  طواف، در مکه متوجه شود ،الحجه در ذي

جـا    و عمره مفرده نيز بـه  انجام دادهو سعي را  آنها

 جـا آورد   واجـب را بـه   آورد و در سال بعـد حـج   

 الحجه متوجه شـود، عمـره مفـرده     و اگر بعد از ذي

 ،و چنانچه در خارج از ميقـات باشـد   انجام دهدرا 

و اعمـال عمـره    ئًامحرم شود رجادوباره  الزم است

تا ُمحـّل شـود و    انجام دهدمفرده را با طواف نساء 

  ؛جــا آورد در ســال بعــد حــج واجــب خــود را بــه 

 .گلپميگمن خبف صمآيمتخعظم :خ

 ،بنـا بـر احتيـاط   تمتـع او باطـل اسـت و     حج. 6

جـا آورده   سعي را به قصد عمره مفرده به  و طواف
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 ،طواف نساء را انجـام داده  ،و تقصير يا حلق نموده

تمتـع را بـه    حـج شود و سال آينده  از احرام خارج 

 .اهللختبريزيخآي خ ؛جا آورد 

او باطل احرام و  حج ،اگر زمان تدارک گرشته .7

ماننـد اينکـه    ،است و اگر زمان تدارک بـاقي باشـد  

الحجـه تمـام    طواف حج باطل بوده و هنوز مـاه ذي 

کنـد و اگـر    طواف و اعمال مترتبـه را اعـاده    ،نشده

بـراي آن اعمـال نايـب     ،متمکن از مباشرت نيسـت 

گيــرد و نبايــد اعــاده غيــر از طــواف نســاء از مــاه ب 

 و در فر  جهـل ؛  اهللخمويخآي خ ؛الحجه بگررد ذي

واجب،  بنا بر احتياطعدم امکان تدارک، به حکم با 

 .اهللخسنستمن خآي خبايد يک شتر کفاره بدهد؛ 

ارت او يـ اگر کسی در اعمـال مکـه، طـواف ز   . 3

 د پـس از اعـاده آن، سـعی و طـواف    يباطل باشد با

  خاهللخجوادي.يآ ؛دنساء و نماز آن را هم اعاده نماي

 طواف ده نسبت مبطون   مسلوس  ظرفه: 5مسئله

 آن نياز  

اگر مسلوس و مبطون وقتـي   هيهخمراجعطبق نظر 

توانند نماز و طـواف را بـا    دارند كه در آن وقت مي

 .کنندآن وقت را انتلاب د د، باينطهارت انجام ده
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د نـ توان مقداري از طواف و نماز را ميتنها  اما اگر

د، نظـرات مراجـع عظـام در    نبدون حدث انجام ده

 سلوس و مبطون به شرح ذيل است:م

 مسلوس  ظرفه

، براي طواف و نماز يـك وضـو كـافي اسـت    . 9

 ؛ مادامي كه خروج بـول بـه شـكل متعـارف نباشـد     

 سنستمن . بعظم :ختبريزيبخموي بخزن من خآيمت

 ، بــراي طــواف و نمــاز يــك وضــو كــافي اســت. 5

 خوانــد و  اگــر نمــاز را بالفاصــله بعــد از طــواف مــي

 ورت، بـراي هـر يـك وضـو بگيـرد؛      در غير ايـن صـ  

 .خخمکمر اهللخخآي خ

 براي طواف يک وضو بگيـرد و چهـار شـوط    . 4

سـه   کـرده، جا آورد و بعد تجديـد وضـو    آن را به 

خخبعظام :خصامف خخخآيامتخ؛ شوط ديگر آن را انجـام دهـد  

 گلپميگمن .

اگر حـرج و مشـقتي نباشـد، در اثنـاي عمـل      . 3

اي يـك وضـو بـر   . وگرنـه  تجديد وضو الزم اسـت 

ــاز   ــراي نم ــو ب ــك وض ــواف و ي ــت ط ــافي اس  ؛ ك
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 ناوري.خخبايخمممياهخجواديبخآيمتخعظم :خامم خميني بخجت  بخ

ــاط )و  ــر احتي ــا ب ــب بن ــرد؛  ،واج ــم بگي ــب ه خ ناي

 .(فمضلخب عظم :خسبحمنخآيمت

   مانند آن مبطون  ظرفه

  براي طواف و نمـاز يـك وضـو كـافي اسـت     . 9

  (، مگــر حــدثيزن اامن خاهللخآياا خ)در خــروج ريــس؛ 

؛ غير از آنچه مستند به بيماري اوست از او سر بزند

در صـورت  به احتيـاط واجـب   . )و اهللخسنستمن خآي خ

 ؛نايـب بگيـرد  هم  امكان، هم خود  طواف كند و

 (.موي خبتبريزيعظم :خخآيمت

خاهللخجت  .خخآي . بايد براي طواف نايب بگيرد؛ 5

. براي طواف و نماز يک وضو کافي است، اگـر  4

ــاز را ــي   نم ــواف م ــد از ط ــله بع ــد و  بالفاص  خوان

 وضـو بگيـرد؛    هـر يـک  در غير اين صورت بـراي  

خآي خاهللخمکمر .

اگر حرجي و مشقتي نباشـد، در اثنـاي عمـل    . 3

يـك وضـو بـراي    . وگرنـه  تجديد وضو الزم اسـت 

ــاز   ــراي نم ــو ب ــك وض ــواف و ي ــت ط ــافي اس  ؛ ك
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بنـا  و  ناوريخخبايخمممياهخخجواديبخآيمتخعظم :خامم خميني ب

عظام :خخخآيامتخبگيـرد  هـم  واجـب نايـب    احتيـاط بر 

خفمضل.خبسبحمن 

واجب خود  نيز  بنا بر احتياطبگيرد و   نايب. 2

به براي طواف يک وضو بگيرد و چهار شوط آن را 

آورد و بعد تجديد وضو کرده، سه شوط ديگـر   جا

 گلپميگمن .خبآيمتخعظم :خصمف آن را انجام دهد، 

 فگفتار سوم: طهارت از خبث در طوا

 طوافدرا   نياز در معفو خون حكم: 1مسئله

 زن من .خوخايخممميهخجواديبعظم :خخآيمتمانعي ندارد؛  . 9

 ي.نورخبگلپميگمن بخسبحمن عظم :خخآيمتمعفو نيست؛  .5

بايــد معفـو نيســت و  واجــب  بنـا بــر احتيـاط  . 4

آيمتخعظم :خامم خميني بخجت  بختبريازيبخخاجتناب شود؛ 

 مکمر .خبضلموي بخسنستمن بخصمف بخفم

 در سواتر  يرور  متونج   محيول حكم:2مسئله

 طواف

خنوري.اهللخخآي خنيست؛  معفو . 9

آيامتخعظام :خخخنيست؛  معفو واجب بنا بر احتياط. 5

 فمضل.خب امم خميني
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خسميرخمراجع.مانعي ندارد؛ . 4

هوا  كوچوك    : حكم نج  دودن لبواس 3مسئله

 يرر ساتر

خب گلپميگامنخجاواديبخخخآيامتخعظام :خخ. معفو نيسـت؛  9

 .نوري

 آيامتخعظام :خخواجب معفو نيست؛  بنا بر احتياط. 5

 فمضل.خبامم خميني بخسنستمن بخصمف 

ــدارد؛ 4 ــانعي ن آياامتخعظاام :خجت اا بختبرياازيبخخ. م

 مکمر .خبايبخموي بخزن من بخسبحمن خممميه

 حووال لبوواس در   دوودن شوودن نجوو : 4مسووئله

 طواف

در صورت عدم امكان تطهير در حين طـواف،   .9

بعـد از اتمـام شـوط چهـارم      نجاسـت، علم به اگر 

کنـد؛ و اگـر     طواف را تكميلباشد، بعد از طهارت، 

بنـا  قبل از اتمام شوط چهارم باشد، بعـد از تطهيـر،   

اتمـام   واعم از تمـام   نيتيك طواف به ، بر احتياط

 .موي خبتبريزيعظم :خخآيمتآورد؛  جا  به 

 در صورت عدم امكان تطهير در حين طـواف،  . 5
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از اتمـام   اگـر قبـل   ،کند و اين طواف رها  طواف را

باشد، باطل است و بعـد از سـه و نـيم و    و نيم   سه

بـا  و تطهيـر و تكميـل    ،بنا بر احتيـاط قبل از چهار، 

کنـد و اگـر بعـد از دور چهـارم اسـت،       اعاده  نماز

خگلپميگمن .خبصمف عظم :خخآيمتکند؛  تطهير و تكميل 

ــر . 4 ــواف را   تطهي ــد و ط ــ کن ــرط ع ــه ش  دم )ب

خخ؛نمايــد  تكميــل (ايخممميااهاهللخخآياا خ فــوت مــواالت؛

زن من بخسبحمن بخخخجواديبخآيمتخعظم :خامم خميني بخجت  ب

 نوري.خبفمضلبخمکمر خسنستمن ب

از ا ل طواف  لباسددن يا  دودن نج : 5مسئله

 در اثنا  طواف آن ده علم  

 كرده، طواف را تكميـل و  تطهير بنا بر احتياط .9

 نوري.خببخجت  مم خميني يمتخعظم :خاآاعاده كند؛ 

خسميرخمراجع.همان حكم مسئله قبل را دارد؛  .5

: حكم فراموشي نجاست ددن يوا لبواس   6مسئله

 در طواف 

ــد؛     9 ــاده کن ــد اع ــت و باي ــل اس ــواف باط  . ط

 .گلپميگمن خبآيمتخعظم :خسبحمن 
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واجـب باطـل اسـت و بايـد بـا       بنا بر احتياط. 5

خبجاواديخ :خامام خمينيا بخخخآيامتخعظامخخطهارت اعاده کند؛ 

خنوري.خبصمف 

آيمتخعظم :خجت  بختبريزيبخ. طواف صحيس است؛ 4

 .مکمر خبايبخموي بخزن من بخسنستمن بخفمضلخممميه

 گفتار چهارم: بطالن طواف يا اشکال در قسمتي از آن

 : حكم دطالن طواف يا سعي1مسئله

 يـا  تمتـع  عمـره  در) او سـعي  يا طواف كه كسي

 تقصـير بـدون توجـه    و بوده اطلب جهتي به( مفرده

اعمـال   اعـاده  آيـا  و شـده  خارج احرام از كرده، آيا

 است؟ الزم

و از احـرام   بايد عمل باطل شده را جبران كند. 9

بخايخامام خمينيا بخمممياهخخخخ:آيمتخعظم خارج شده است؛ 

 نوري.خبفمضلبخمکمر 

بايد عمل باطـل شـده   . از احرام خارج نشده و 5

 جبـران كنـد   لبـاس احـرام    بـا را با رعايت ترتيـب  

بخسنساتمن خآيمتخعظم :خماوي بخسابحمن بخخخ کند؛و تقصير 
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آيامتخعظام :خخخخب؛واجـ  بنا بر احتياط)گلپميگمن خخبصمف 

 .(تبريزيخبجت  

د اعمـال مترتبـه را   ياز احرام خارج نشده و با. 4

؛ سـت االزم  بنا بر احتيـاط ر ياعاده کند و اعاده تقص

 . خاهللخجوادييآ

 ،کلـي باطـل بـوده    به طورسعي  اگر طواف يا. 3

و تـا  جـا آورد   بايد آن عمل و اعمال بعـدي را بـه   

و اگر تقصير نكرده، از محرمات احرام اجتناب كند 

برخي از اشواط طواف يا سعي باطل بـوده، آن  تنها 

ا مطابق تفصيلي که در مناسـک آمـده، تکميـل يـا     ر

ــد ــاده کن ــاب از   اع ــدي و اجتن ــال بع ــاده اعم و اع

 اهللخزن من .خخآي ؛ رام، الزم نيستمحرمات اح

 : اشكال در قسيتي از طواف2مسئله

اگـر ممکـن اسـت، بايـد بـه       هيهخمراجعطبق نظر 

عقب برگردد و همان قسمت را تکرار کند؛ اما اگـر  

 ممکن نيست:

. طواف را قطع نموده و حرکت را ادامـه داده و  9

آيامتخعظام :خخخآن شوط را از حجراالسود اعـاده کنـد؛   

خفمضل.خبسنستمن خجواديب
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. طواف را قطع نمـوده و حرکـت را ادامـه داده    5

تا به جايي که طواف اشکال داشت، برسد و از آنجا 

خبراي تکميل، نيت نمـوده و طـواف را ادامـه دهـد؛    

خخسميرخمراجع.

 طواف قطعگفتار پنجم: 

 مستحب طواف قطع: 1مسئله

قطع طواف مسـتحب مطلقـًا    هيهخمراجعطبق نظر 

 .جايز است

 عذر دد ن  اجب طواف قطع: 2ئلهمس

 از جهت حكم تكليفيالف( 

آيامتخعظام :خامام خمينيا بختبريازيبخخخخخخجايز است؛ . 9

 .نوريخبمکمر ايبخسنستمن بخفمضلبخخممميه

 اهللخجت  .خآي خجايز نيست؛  بنا بر احتياط .5

زن امن بخخموي بخجواديبخآيمتخعظم :خجايز نيست؛  .4

 .گلپميگمن خبصمف سبحمن بخ

 هت حكم وضعياز ج ب(

و  رده و از آن صرف نظر كنداگر طواف را قطع ك
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انجـام   يبدون به هم خوردن مواالت، طواف ديگـر 

 :دهد

. اشكال دارد و اگر بعد از شوط چهارم طـواف  9

بوده، بايد آن را تمام كند و نماز بلواند و دو مرتبه 

 خامم خميني خطواف و نماز آن را اعاده کند؛

خعظام :خخخآيامتخ؛ يس اسـت . انجام طواف دوم صـح 5

خنوري.خبصمف بخفمضلبخگلپميگمن بخمکمر خايبخمميهمجت  بخ

. در فر  اعتقاد به جواز، از سرگرفتن صـحيس  4

 .اهللخموي خخآي خاست؛

. اشكال دارد، مگر آنكه جاهل قاصـر باشـد؛ البتـه    3

در صورتي که استيناف پس از فـوت مـواالت عرفيـه    

رم بـوده و قطـع بـه    اگر قبل از اتمام شوط چهابوده يا 

اين صورت باشد که از مطاف خارج، و مشغول کاري 

شده که عرفًا بگويند طوافش را قطع نموده و س س از 

 سنستمن .اهللخخآي خ، طوافش صحيس است؛ سرگرفته

. در هر صورت اگر يك طواف كامـل بـه نيـت    2

وظيفه فعليه، اعم از تمام و اتمام، به جا آورد كـافي  

ختبريزي.اهللخخآي خاست؛ 
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. اگر قبل از نصا، بدون عرر، طـواف را رهـا   6

ــه، آن را از    ــواالت عرفي ــوت م ــس از ف ــرده و پ ك

، طواف و اعمال بعد از آن صـحيس اسـت؛   سرگرفته

واجب، طـواف قبلـي را تمـام     بنا بر احتياطوگرنه، 

كند و نماز آن را بلواند و س س طـواف را از سـر   

خاهللخسبحمن .خي خآبگيرد و اعمال مترتبه را اعاده کند؛ 

. اگر استيناف طواف از روي عرر، چـون سـهو   7

باشد يا بعد از فـوت مـواالت، طـواف دوم    جهل خيا

است. ولي اگر قبل از فوت مـواالت، بـدون   خصحيس

باطـل   بنا بر احتياطخکرده، طواف دومخعرر، استيناف

خ؛خآي خاهللخزن من .است

بعد از فوت مواالت طواف دوم صحيس اسـت  . 3

ر قبـل از فـوت مـواالت باشـد طـواف دوم      ولی اگ

 . خاهللخجوادييآ؛ اشکال دارد مگر جاهل قاصر باشد

 قطع طواف ده خاطر عذر مريضي : 3مسئله

کند و بعـد از   ، اعاده مچهارشوط قبل از اتمام  .9

آيامتخعظام :خامام خمينيا بخخخخخ؛ طواف را تكميل كند ،آن

 خخنوري.خبسنستمن جواديبخ
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هـارم احتيـاط آن اسـت    چ شوط)البته بين نيمه و 

که اتمام و اعاده کند يا يک طواف کامل از نو انجام 

 (.اهللخفمضلخآي خدهد؛ 

قبل از اتمـام  . در صورت خروج از مطاف، اگر 5

احتيـاط   آنکند و بعـد از   ، اعاده باشد مچهارشوط 

آن است كه براي اتمام باقيمانده، نايب بگيرد و بعد 

اين طـواف را اعـاده   احتياطًا تكميل و  زوال عرراز 

 موي .خبتبريزيعظم :خخآيمتخکند؛

 ،اعـاده كنـد و بعـد از آن    نيمـه، قبل از اتمـام   .4

البتـه  )مکمر خخبسبحمن عظم :خخآيمت؛ طواف را تكميل كند

طـواف   ،بنـا بـر احتيـاط    ،هم خوردهه اگر مواالت ب

و  جـا آورد  قبلي را تكميل و يك طواف جديـد بـه   

داشته و يک طـواف  برتواند از طواف قبل دست  مي

 (.ايخاهللخممميهخآي خخکامل از نو انجام دهد؛

 چهـارم،  شـوط کند و بعد از  اعاده  نيمهقبل از  .3

بـين نيمـه و   گيرد و ببراي اتمام نايب  ،بدون تأخير

نايـب   ،براي اتمـام پايان شوط چهارم، بدون تأخير 

توانـد، نـايبش    همچنين خود  و اگر نمي گيرد وب

 اهللخزن من .خآي خ؛ ه جا آورديك طواف كامل ب
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اعاده و نيمه، قبل از  ،هم بلورده اگر مواالت ب .2

نيمـه و پايـان   ، تكميـل و بـين   مچهـار شوط بعد از 

 احتيـاط در تكميـل و اعـاده اسـت؛     شوط چهـارم،  

 گلپميگمن .خبصمف عظم :خخآيمت

. اگر قبل از شوط چهارم طواف را قطع كنـد و  6

ا  الزم  باطل و اعادهاز مطاف بيرون رود، طوافش 

است؛ ولي اگر بعد از شوط چهارم باشد، اگر قـادر  

به اتمام نيست، صبر كند تا وقت طواف تنگ شـود  

دهند و اگـر   و اگر باز هم قادر نشد، او را طواف مي

ــراي اتمــام طــواف نايــب   ــود، ب آن هــم ممكــن نب

 اهللخجت  .خآي خگيرد؛  مي

  جياعت نياز خاطر ده طواف قطع: 4مسئله

اگر در جماعـت شـركت كنـد، اتمـام طـواف       .9

چهـارم  شـوط  اتمـام  از كافي است؛ وگرنه اگر قبل 

وگرنـه اعـاده    .بوده و مواالت باقي است، اتمام کند

  کنــد؛ چهــارم مطلقــًا اتمــام شــوط کنــد و بعــد از  

 .سنستمن خببخسبحمن امم خميني آيمتخعظم :خ

اگر در جماعـت شـركت كنـد، اتمـام طـواف       .5
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وگرنـه بـا خـروج از مطـاف يـا فـوت        ؛تكافي اس

چهارم، اعاده کند و بعد شوط مواالت، قبل از اتمام 

، تکميـل و طـواف را   بنا بر احتياطچهارم، شوط از 

 1.موي خبتبريزيعظم :خخآيمت اعاده کند؛

اگر در جماعـت شـركت كنـد، اتمـام طـواف       .4

تواند طـواف را   كافي است؛ وگرنه در تمام صور مي

اما اگر بلواهد احتياط  .و صحيس استاز سر بگيرد 

و نـيم قطـع   شـوط  پس اگر طواف قبل از سه  ،کند

  اما .شده و فصل طويل شده، طواف را از سر بگيرد

چهـارم  شوط اگر بعد از نصا و قبل از تمام شدن 

طواف را تمام کنـد و نمـاز    ،بوده و فاصله هم شده

؛ طـواف و نمـاز را اعـاده کنـد     ،آن را بلواند و بعد

 اهللخفمضل.خي خآ

طـوالني  با  آن،کند و قبل از   اتمام نيمهعد از . ب3

 .ايخاهللخممميهخآي خ؛ اعاده کند بنا بر احتياطشدن فاصله 

طواف قبلي را هرچند کمتر  انجام نماز، پس از. 2

خمکمر .خآي خاهللکند؛  تکميل  ،از نصا باشد

                                                           

كه بعداً به طرور   آيا  عظا . درباره شاكت در جماعت، بايد فتاواي 1
 تفصرلي بران خواهد شد، مورد توجه قاار گراد.
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کالي ندارد اش نلورد، به هماگر مواالت عرفيه  .6

از اکمـال شـوط چهـارم     قبل و بلورد به هم و اگر

بـا اکمـال آن طـواف و     ؛احتياط مراعات شود ،باشد

خ.اهللخجت  خآي خخ؛اعاده آن

باشـد،  بعـد از شـوط چهـارم    قطع طواف اگر . 7

مگـر بـيش از نايـب    ؛ کنـد  قبلي را اتمام مـي طواف 

گرفتن افراد بيمار فاصله شود کـه طـواف را اعـاده    

مـه شـوط چهـارم، طـواف را     و در قبل از ني کند مي

کند؛ ااّل اينكه فاصله كـم باشـد، كـه آن را     اعاده مي

نمايد و در بين سه و نيم و چهار، طواف  تكميل مي

 .اهللخزن من خآي خخکند؛ قبلي را اتمام و س س اعاده مي

چهارم، اتمام و قبل از نيمه،  شوط. بعد از پايان 3

تکميـل و   بنا بـر احتيـاط  اعاده و بين نيمه و چهار، 

خخگلپميگمن .خبعظم :خصمف خآيمتاعاده کند؛ 

اگر قطع بعد از شوط چهارم باشد از همان جا . 1

بوده و فصـل   کند و اگر قبل از دور چهارماتمام می

ش از آن اتمام و يپ بنا بر احتياطو ل شده اعاده يطو

  خاهللخجوادي.يآ. آورد جا می نماز آن را به
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ط چهـارم باشـد   . اگر قطع طواف بعد از شـو 97

ــي   ــام م ــي را اتم ــواف قبل ــل از   ط ــر قب ــد و اگ  کن

کنـد؛   اتمام شوط چهارم بوده، طـواف را اعـاده مـي   

 آي خاهللخنوري.

در اشووا   و شك  نقصان ،زيادهگفتار ششم: حکم 

 طواف

 طواف از سهو  كردن كم: 1مسئله

اگر قبل از فوت مـواالت )و   هيهخمراجعطبق نظر 

طـواف   (ماوي خخبتبريزيعظم :خخآيمت خروج از مطاف؛

را كم كنـد، آن را تكميـل کنـد؛ امـا بعـد از فـوت       

 مواالت:

 قبل از انجام نصا: الف(

آيامتخعظام :خامام خمينيا بخخخخخ. طواف را اعاده كند؛ 9

ايبخساابحمن بخصاامف بخفمضاالبخخخممميااهجااواديبخجت اا بخ

 نوري.خبگلپميگمن بخمکمر 

 .اهللخزن من خآي خ. طواف را تكميل كند؛ 5

 واجــب اتمــام و اعــاده كنــد؛  حتيــاطبنــا بــر ا. 4

)و اگر مقدار باقيمانـده  خسنستمن .خبعظم :ختبريزيخآيمت
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بيش از يك شوط و كمتر از چهار شوط باشد، بايد 

شلصًا طواف را تمام كند و بهتر اسـت اعـاده هـم    

 (.اهللخموي خآي خبنمايد؛ 

 انجام نصا و قبل از شوط چهارم: بعد از ب(

آيمتخعظم :خموي بخزن من بخ. طواف را تكميل كند؛ 9

 . مکمر خبسبحمن 

خ؛خواجـب طـواف را اعـاده کنـد     بنا بـر احتيـاط   .2

 .آي خاهللخجت  

 واجــب اتمــام و اعــاده كنــد؛  بنــا بــر احتيــاط. 4

ايبخسنساتمن بخخخمممياهخجواديبخآيمتخعظم :خامم خميني بختبريزيبخ

 .گلپميگمن خبصمف بخفمضل

 .اهللخنوريخآي . مانند صورت قبل است؛ 3

 بعد از انجام شوط چهارم: ج(

جواديبخبخآيمتخعظم :خجت  . طواف را تكميل كند؛ 9

خبموي بخزن من بخسبحمن بخسنستمن بخصمف بخگلپميگامن بخمکامر خخ

 .نوري

ــد؛     5 ــاده كن ــام و اع ــب اتم ــاط واج ــه احتي  . ب

 اي.خممميهخبآيمتخعظم :خامم خميني بختبريزي
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 طواف در سهو  زياد : 2مسئله

اگـر  خ(اهللخسنساتمن خخغنرخازخآي خ)خاجعهيهخمر طبق نظر

کنـد و   آن را قطع مي، كمتر از يك دور باشدزيادي 

بيشـتر از يـك   زيـادي  اگر  اما طواف صحيس است؛

 دور باشد:

 (زن امن خخاهللخآيا خخ؛)بنا بر فتواواجب  بنا بر احتياط .9

يــا  بــدون تعيــين قصــد اســتحباببــه قصــد قربــت، 

ــو ــاند؛   ب،وج ــت برس ــه هف خعظاام :خآياامتخآن را ب

ايبخسابحمن بخخخمممياهخجواديبختبريزيبخجت  بخامم خميني بخ

خنوري.خبمکمر خ1بسنستمن 

توانــد دور اضــافي را رهــا كنــد؛ هرچنــد  . مــي5

آن است كه طبـق نظـر اول عمـل     احتياط مستحب

 2.گلپميگمن خبصمف خآيمتخعظم : كند؛

                                                           

به اتما  طواف از همران دور   حكم: آيت اهلل سرستاني . البته طبق نظا1
برا احتررا     و قبر  از آن بنرا   ،اوبا فت بعد از ركن عااقي بنا اول،
 است. واجب

 مااجع پس از انجا  اين دو طواف، دو ركعت نمراز قبر     . طبق نظا2
 دو ركعرت اول را  و دو ركعرت بعرد از سرعي بنوانرد و     از سعي 

 ( قراار دهردب بردون    آيرت اهلل سربحاني   :بااي فايضه )طواف دو 
  آنكرره تعررررن كنررد بررااي طررواف اول يررا طررواف دو  اسررت.   

 : اين حكم بنا با احترا  مستحب است(اهلل سرستاني  آيت)
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  اجب شك در اشواط طواف: 3مسئله

 قبل از تمام شدن طواف: الف(

 بين هفت و بيشتر از آن:شک  ٭

امام خمينيا بخخخخ:آيامتخعظام خخطوافش باطل اسـت؛  . 9

 نوري.خبسنستمن سبحمن بخموي بخايبخخممميهجواديبختبريزيبخ

را تکميـل، و بعـد از    طواف . به احتياط واجب5

؛ انجام نماز طواف، طـواف و نمـاز را اعـاده نمايـد    

  .گلپميگمن خبجت  بخصمف خ:آيمتخعظم 

ام كند و طوافش صـحيس اسـت؛   آن دور را تم. 4

 .مکمر خبفمضلآيمتخعظم :خ

اگـر اطمينـان دارد تـا پـيش از پايـان طـواف،       . 3

 ،کنـد  نسبت به تعداد اشواط، حجت شرعي پيدا مي

طواف را ادامه دهد و اگر حجـت شـرعي    دتوان مي

در غيـر ايـن صـورت     پيدا كرد، طـواف صـحيس، و  

خ.اهللخزن من خآي خباطل است؛ 

 و کمتر از آن.شک بين هفت  ٭

خ.اهللخزن من خآي خ. حکم صورت قبل را دارد. 9

خ. در غير شک بين شش و هفت، طواف باطـل و در 5
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شک بين شـش و هفـت، آن شـوط را تکميـل و نمـاز      

خرا بلواند و دوباره طواف و نمـاز را اعـاده کنـد؛   خطواف

 .سبحمن اهللخخآي خ

. در غير شک بين شش و هفت طواف باطل، و 4

واجـب،   بنا بـر احتيـاط  شش و هفت، در شک بين 

خسنستمن .اهللخخآي خطواف را اعاده کند؛ 

خ؛واجــب طــواف باطــل اســتخبنــا بــر احتيــاط. 3

خ.مکمر اهللخخآي خ

آيامتخعظام :خامام خمينيا بخخخخخخ. طواف باطل اسـت؛ 2

ايبخماوي بخصامف بخفمضالبخخخخخممميهجواديبخجت  بختبريزيبخ

خنوري.خبگلپميگمن 

 طواف: بعد از اتمام و انصراف از (ب

 آن:و بيشتر از هفت شك بين  ٭

 نســبت  ،اگــر احتمــال بدهــد هنگــام طــواف . 9

به رعايت عـدد اشـواط، التفـات داشـته اسـت، بـه       

؛ اال بايـد طـواف را اعـاده کنـد     نکند واعتنا شکش 

 .اهللخزن من خآي خ

 خسميرخمراجع ؛اعتنا نكندبه شك خود  .5
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 :آنو كمتر از  هفتشك بين  ٭

خجت ا بخخ:آيامتخعظام خخخ؛نا نكنـد اعت. به شك خود 9

ايبخسابحمن بخصامف بخفمضالبخگلپميگامن بخخخخخخمممياهخخجواديب

 نوري.خبمکمر 

 ميني .خامم خ. احتياط ترك نشود؛5

. اگر وارد عمل بعـدي شـده، بـه شـكش اعتنـا      4

نكند و اگر وارد عمل بعدي نشده، بايـد طـواف را   

خموي .خبآيمتخعظم :ختبريزيخاعاده كند؛

از عمل محسوب شود، به شک . اگر عرفًا فارغ 3

خآي خاهللخسنستمن .خخود اعتنا نکند؛

نسبت به رعايت  ،اگر احتمال بدهد هنگام طواف. 2

نکنـد  اعتنـا  عدد اشواط، التفات داشته است، به شکش 

خ.اهللخزن من خآي خ؛ بايد طواف را اعاده کند ااّل و

 طواف اشواط در ظن: 4مسئله

 اهللخجت  .خآي خ؛ را دارد (يقين)ظن در نماز حكم  .9

 .سميرخمراجعحكم شك را دارد؛  .5

 الشك كثرر  ظرفه: 5مسئله

 ؛اگر به حد وسواس رسيده، نبايـد اعتنـا كنـد    .9

 اهللخموي .خآي خ
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بنا را بر اقل گراشـته، طـواف را تمـام كنـد و      .5

س س دوباره اعاده کند و اگر كثرت شـك بـه حـد    

  .اهللخزن منخآي خوسواس برسد، اعتنا نكند؛ 

 .عسميرخمراجبه شكش اعتنا نكند؛ . 4

 اينكوه  شك  تا حال در طواف : استيرار6مسئله

 رسدد يقرن ده

آيامتخخواجـب صـحيس نيسـت؛     بنا بر احتيـاط . 9

 .فمضلخببخموي تبريزيخ:عظم 

كشـا وضـعيت خـود     و  قصد رجااگر به . 5

سبحمن بخجواديبخخ:آيمتخعظم ادامه دهد، صحيس است؛ 

 .مر مکخبگلپميگمن صمف بخ

اگـر اطمينـان دارد تـا پـيش از پايـان طـواف،       . 4

 ،کنـد  نسبت به تعداد اشواط، حجت شرعي پيدا مي

طواف را ادامه دهد و اگر حجـت شـرعي    دتوان مي

 در غيـر ايـن صـورت    صـحيس، و  پيدا كرد، طـواف  

خ.اهللخزن من خآي خباطل است؛ 

خآياامتخعظاام :خاشـكال نــدارد و صــحيس اســت؛  . 3

 نوري.خبايبخسنستمن خممميهخامم خميني بخجت  ب



  

 

 مناسك همراه 33

 طواف در بانوانطهارت  احکامگفتار هفتم: 

: شرطرت استيرار جريان خون در سوه  1مسئله

 ر ز ا ل عاد، 

الزم نيسـت در ســه روز اول حــيي، جريــان   .9

خون پشت سر هم باشد، ولي بايد سـه روز اول در  

خ.اهللخزن من خآي خيك دهه باشد؛ 

ن خـون مسـتمر   اگر سه روز اول حيي، جريا .5

نباشد، مثاًل دو روز خون ببيند و يک روز پاک شود 

واجـب   بنا بر احتياطو دوباره يک روز خون ببيند، 

بايد بين كارهاي مستحاضه و تروك حـايي جمـع   

خخ.گلپميگمن خبصمف آيمتخعظم :خكند؛ 

. بايد در سه روز اول حيي، جريان خـون پشـت   4

خجع.سميرخمراخسر هم باشد تا حيي محقق شود؛

 متخلل نقاء: 2مسئله

ببيند و پاک شود و بـه   ناگر سه روز يا بيشتر خو

اعمال را انجام دهد و دوباره قبل از ده  ،گمان پاکي

 :روز خون ببيند

ــوع. 9 ــر مجم ــده و   اگ ــون دي ــه خ ــايي ك روزه

از ده روز تجـاوز  روزهايي كه در وسط پاك بـوده،  

حـيي  پاك بـوده نيـز    روزهايي كه در وسطنکند، 
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ايبخخممميهجواديبخبخآيمتخعظم :خامم خميني بخجت   است؛

 )مشروط به اينکه هر دو خـون  نوري.خبسبحمن بخفمضل

 در ايام عادت باشـد هاي حيي بوده يا  داراي نشانه

يــا يکــي از آنهــا در ايــام عــادت و ديگــري داراي 

 موي (خبيتبريزخ:آيمتخعظم ؛ صفات حيي باشد

بـين   ،واجب بنا بر احتياط ،در ايام پاکي وسط. 5

 تـروک حـائي و عبـادات مستحاضـه جمـع کنــد؛     

 گلپميگمن .خب بخصمف سنستمنخ:آيمتخعظم 

ــدارد و   . 4 ــيي را ن ــم ح ــاکي، حک ــاي پ روزه

خ:آيمتخعظام خشود؛  عبادات در آن ايام صحيس واقع مي

خ.مکمر خبزن من 

 نياز   طواف در كثرره مستحاضه  ظرفه: 3مسئله

 ؛غسل کنـد  براي هر يک از طواف و نماز بايد. 9

در باطن  مگر آنکه از وقت غسل تا آخر نماز، خون

که در اين صورت، الزم نيست بـراي   قطع باشد هم

که البته وضـو بـراي   )ناوريخخي خاهللخآنماز غسل کند؛ 

خجاواديبخخبآيمتخعظم :خامام خمينيا خخالزم است؛  هر يک

( اگر خون کاماًل قطع باشد، وضو هـم نيـاز   ايخممميه

   .آي خاهللخجتخندارد؛
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بيـرون   اي كـه  ونـه ه گب ،اگر خون مستمر باشد. 5

از پنبه منقطع نشـود، يـك غسـل كـافي      آمدن خون

است؛ وگرنه اگر بعد از غسل، خـون بيـرون نزنـد،    

براي نماز هم كافي است؛ و اگر بيـرون زده باشـد،   

غسـل الزم اسـت؛    هم براي نماز ،به احتياط واجب

 اهللخسنستمن .خآي خ

بـراي   ،بنـا بـر احتيـاط   يوميه، عالوه بر اغسال  .4

، کـدام طواف و نماز آن يك غسل كند و براي هـر  

 .فمضلخبيتبريزخ:آيمتخعظم يك وضو بگيرد؛ 

 ؛براي هر كدام غسل كند و وضـو الزم نـدارد   .3

مگر اينكه محدث به حدث اصغر باشد كـه احـوط   

 اهللخموي .خآي خ نيز بگيرد؛وضو اين است كه 

خون نبيند،  ،يوميهنماز براي  ،اگر بعد از غسل .2

وگرنه براي هر كدام از طـواف   ؛الزم نيست تجديد

احتياطًا يك غسـل كنـد و اگـر فاصـله بـين       و نماز

 شـود و در نزديـك مسـجد     غسل و طواف زياد مي

 توانــد غســل كنــد، احتياطــًا موقــع ورود  هــم نمــي

خخبه مسـجدالحرام تـيمم بـدل از غسـل هـم بنمايـد؛      

 گمن .گلپميخبصمف خ:آيمتخعظم 
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ــل  .6 ــر از غس ــاز،   غي ــاي نم ــري  ه ــل ديگ  غس

 مسـتحب؛  بنا بر احتيـاط ) بايدو تنها  نيست واجب

 .سبحمن اهللخخآي خخوضو بگيرد؛ (مکمر خاهللخآي خ

عالوه بر غسـل، وضـو هـم     ،بايد براي طواف. 7

بگيرد و بدون تأخير طـواف کنـد و در مـورد نمـاز      

از طواف، چنانچه آن را بدون فاصله قابـل تـوجهي   

الزم نيسـت بـراي آن    ،جـا آورده باشـد   طواف بـه  

وااّل بايـد   .جـا آورد  مجددًا اعمال مستحاضـه را بـه   

براي نماز طواف هم وظـايا مستحاضـه را تکـرار    

مگر در صورتي که اطمينان داشته باشد پس از  ؛کند

تا پايـان نمـاز، از وي خـون بيـرون نيامـده       ،طواف

خاهللخزن من .خآي خ ؛است

ظرفه مستحاضه متوسطه در طواف :  4مسئله

   نياز آن

. براي طواف، يک غسل و بـراي نمـاز طـواف،    9

غسل ديگر انجام دهد و براي هر کـدام وضـو هـم    

خ.نوريخبايخآيمتخعظم :خامم خميني بخممميهبگيرد؛ 

 .مکمر خبزن من عظم :ختخمآيخ. حکم قليله را دارد؛5

. براي طواف و نماز آن يـک غسـل کـافي اسـت و     4
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آيامتخعظام :خخخي هر کدام از طواف و نماز وضو بگيرد؛ برا

خ.(موي خبآيمتخعظم :ختبريزي:خبنا بر احتياط)خفمضلخبجت  

. براي طواف و نماز يک غسل کافي است. ولي 3

 بنـا بـر احتيـاط   )خبراي هـر يـک از طـواف و نمـاز    

بايد يـک وضـو بگيـرد و    خ(آي خاهللخسنستمن خواجب؛

يه قباًل يک غسل چنانچه براي خواندن نمازهاي يوم

در آن روز انجام داده باشد، الزم نيست براي طواف 

جاواديبخخمتخعظام ؛خخياخآ؛خو نماز آن دوباره غسـل کنـد  

 سنستمن .

بنا بـر  . براي طواف، غسل و وضو انجام دهد و 2

واجب، براي نماز هـم آنهـا را تکـرار کنـد؛      احتياط

خگلپميگمن .خبآيمتخعظم :خصمف 

نماز انجام داده، وظيفـه   . اگر وظايا خود را براي6

خآي خاهللخسبحمن .خاي به غير از وضو ندارد؛ جداگانه

:  ظرفه مستحاضه قلرلوه در طوواف     5مسئله

 نياز آن  

. براي هر کدام از طواف و نمـاز )بنـا براحتيـاط:    9

( وضوي مستقل نيـاز دارد و  موي خبآيمتخعظم :ختبريزي

بنا  ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده، آب بکشد و
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واجب، پنبه را عو  کرده يا تطهيـر کنـد؛    بر احتياط

 .فمضلخبايخممميهجواديبخآيمتخعظم :خامم خميني بخجت  بخ

، براي هر کدام از طواف و نمـاز،  بنا بر احتياط. 5

وضوي مستقل نياز دارد و ظاهر فرج، اگر خون بـه  

آن رسيده، آب بکشد و عو  کـردن پنبـه يـا آب    

رچند احتياط مسـتحب در  کشيدن آن الزم نيست؛ ه

 .مکمر خبسنستمن خ:آيمتخعظم آن است؛ 

واجب، هر کدام از طواف و نماز  بنا بر احتياط. 4

در صورت استمرار خون، وضوي مستقل نيـاز دارد  

و ظاهر فرج را، اگر خون به آن رسيده، آب بکشـد  

سابحمن بخخخ:آيامتخعظام خخو همچنين پنبه را عو  کنـد؛  

خنوري.خبصمف بخگلپميگمن 

. اگر بين طـواف و نمـاز طـواف، فاصـله قابـل      3

توانـد بـدون    توجهي حاصل نشود، مستحاضـه مـي  

ـ     ه جـا  تکرار وظايا مستحاضـه، نمـاز طـواف را ب

آورد. ولي اگر بين طواف و نماز طواف فاصله قابل 

توجهي ايجاد گردد و مطمئن نباشد تـا پايـان نمـاز    

شود، بايـد وظـايا مستحاضـه را     خون خارج نمي
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 تکــرار کنــد و ظــاهر فــرج را، اگــر نجــس شــده،  

آب بکشد و پنبـه را عـو  کـرده يـا آب بکشـد؛      

خاهللخزن من .خآي خ

 ده كثرره   سطهمتو مستحاضه  ر د: 6مسئله

 مسجدين

هاي واجبش را انجام  اگرچه غسل ،جايز است .9

جاواديبخخآيمتخعظم :خامم خمينيا بختبريازيبخخخنداده باشد؛ 

 نوري.خببخفمضلسنستمن بخموي بخايخممميه

 تنهــا ) هــاي واجـب نمـاز   غسـل انجـام  بـدون   .5

جـايز نيسـت؛    (مکامر خ خاهللخآي ؛کثيرهمستحاضه در 

 .ن سبحمخبجت  خ:آيمتخعظم 

 بنـا بـر احتيـاط    ،هاي واجب نماز غسلانجام بدون  .4

جـايز  ( آي خاهللخزن امن خواجب )تنها در مستحاضه کثيره، 

  .گلپميگمن خبصمف خ:آيمتخعظم نيست؛ 

  يأس سن: 7مسئله

مگر اينكـه   استقمري سال پنجاه  اتمام مطلقًا .9

خون، صفات حيي و شـرايط آن را داشـته باشـد؛    

 .اهللخمکمر خآي خ
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ــًا .5 ــام مطلق ــت  اتم ــال شص ــري س ــت؛ قم  اس

  .اهللخسنستمنخآي خ

هاي غير سيده اتمام پنجـاه سـال قمـري و     زن .4

 سـال شصـت  سـال و  پنجاه اگر بين هاي سيده،  زن

يا در ايام عادت آنهـا  خون به صفات حيي  قمري،

بين احكام حائي و مستحاضه  ،بنا بر احتياطباشد، 

محكوم بـه   ،قمري سالشصت جمع كنند و بعد از 

 .نوريخبمتخعظم :ختبريزيآي استحاضه است؛

يـام عـادت   ا. اگر خون به صفات حيي يـا در  3

هـاي سـيده و غيـر سـيده بـين پنجـاه تـا         زن ،باشد

شصت سال قمري بـين تـروک حـائي و وظـايا     

  .يموخاهللخآي خمستحاضه احتياط کنند؛ 

. اگر پنجـاه سـال قمـري تمـام شـده و قرشـيه       2

ه را دارد و اگر اطمينـان دارد  نيست، حكم استحاض

كه قرشيه است يا در آن شك دارد، چنانچه شـروع  

 خون در عـادت يـا يكـي دو روز قبـل از آن باشـد      

يا خون او اوصاف حـيي را داشـته باشـد، حكـم     

حــيي را دارد و ســيده، قســمي از اقســام قرشــيه  

 اهللخزن من .خآي خاست؛ 
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 ؛تعيين سن يائسگي محل تأمل و احتياط است. 6

در اين مسئله با رعايت شـرايط، بـه مجتهـد ديگـر     

 اي.خاهللخممميهخآي خد؛ كنيمراجعه 

سـيده اتمـام   غيـر   و سـال . سيده اتمام شصـت  7

آيمتخعظم :خامام خمينيا بخسابحمن بخخخخ قمري؛ سالپنجاه 

)مگر علـم يـا اطمينـان بـه      1.گلپميگمن خبصمف بخفمضل

 آي خاهللخجت  (خحيضيت پيدا کند؛

اتمام شصت، و غير سيده قرشـيه  ه يده قرشي. س3

 . خاهللخجوادييآ ؛اتمام پنجاه سال قمری

 طواف در بانوان پوشش احکامگفتار هشتم: 

 يوا  موو : حكم نيايان شودن قسويتي از   1مسئله

 طواف حال در زن ددن

در فـر  سـهو و جهـل     ،هياهخمراجاعخخطبق نظـر  

در فر  عمد ؛ اما طواف او صحيس است ،قصوري

 و جهل تقصيري:

                                                           

روز و  85سرال و   85سال قماى بره سرال شمسرى حردود     شصت  .1
 شود. مي ماه 6سال و 85حدود  ي،ه سال شمسسال قماى بپنجاه 
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واجب طوافش صـحيس نيسـت؛    ا بر احتياطبن .9

بخزن امن خخبتبريزيبخموي جت  بخآيمتخعظم :خامم خميني بخ

 نوري.خبگلپميگمن خصمف ب

 در صـورت عـدم عـرر    هرچند ؛صحيس است .5

ايبخخمممياهخجاواديبخخآيامتخعظام :خخخده اسـت؛  كـر معصيت 

 مکمر .خبفمضلبخسبحمن بخسنستمن 

 طواف حال در زن حجاك: 2مسئله

بنا بـر  )واجب  بنا بر احتياطکند و  فرر ميبا نماز . 9

تنها وجـه و كفـين در    (سبحمن خجواديب:خمتخعظم يآخ؛فتوا

آيمتخعظم :خامم خميني بخجت ا بخخطواف استثنا شده است؛ 

 مکمر .خبگلپميگمن بخصمف بخفمضلبخايخممميه

 واجـب؛   بنـا بـر احتيـاط   کنـد   فـرر نمـي  . با نماز 5

ــورت   آياا خاهللختبرياازيخ ــاندن ص ــراي زن از و پوش ب

ولکـن بايـد بـه     .واجـب اسـت   ،بنا بر احتياطنامحرم، 

 ؛نحوي باشـد کـه سـاتر بـه صـورت زن مـس  نشـود       

 اهللخموي .خآي خ

در نمـاز  كنـد؛ جـز اينكـه     . با نماز فرقـي نمـي  4

ولـي در طـواف    ،تواند صورت خود را ب وشـاند  مي

 اهللخنوري.خآي خ ؛واجب است صورت خود را ن وشاند
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اسـت همـان مقـدار کـه در نمـاز      احتياط اين . 3

در طـواف نيـز واجـب     ،واجب اسـت آن پوشاندن 

ولي اگر قسمتي از موها يـا بـازو و سـار پـا      .است

 .اهللخسنستمن خآي خ ؛طواف صحيس است ،پيدا باشد

کننده در معر  ديد  از آنجا که معمواًل طواف. 2

پوشاندن عورت بر مردها و تمام  ،ناظر محترم است

وجـه و کّفـين ـ بـر بـانوان، واجـب        اندام ـ به جز 

 اهللخزن من .خآي خاست؛ 

 طواف درگفتار نهم: نيابت 

 مسئله: حكم نرادت در دعض اشواط طواف

آيامتخعظام :خامام خمينيا بخخخخخ. نيابت صحيس است؛ 9

 .نوريخبايخجت  بخممميه

. تنها اگر بعد از تجاوز از نصا معرور شـده و  5

يس عرر  پيش آمدن بيمـاري اسـت، نيابـت صـح    

 .اهللخزن من خآي خاست؛ 

. اگر نتوان در باقيمانده اشواط مكلا را طواف 4

خ:آيامتخعظام خخبراي طواف كامـل نايـب بگيـرد؛     داد؛
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مگـر بعـد از شـوط    ).خبخمکمر گلپميگمن خبصمف جواديبخ

چهارم، كه در اين صورت احتياط آن است كه براي 

باقيمانده نايب بگيرد و بعد از زوال عـرر خـود ،   

 نده را بـه جـا آورده و طـواف را اعـاده کنـد؛     باقيما

 (موي خبتبريزيخ:آيمتخعظم 

. اگر در اثنا عاجز شود و پيش از تجاوز نصـا  3

باشد، بايد نايب طواف را از سر بگيرد و اگـر پـس   

از تجاوز نصا باشد، بايد نايـب آن را اتمـام کنـد    

ولي نماز طواف را عالوه بر نايب خود شلص نيـز  

خخسبحمن .اهللخآي خ؛ بلواند

تواند طواف را تمام  داند كه نمي . اگر از اول مي2

ــد؛     ــأيوس باش ــواف م ــام ط ــدا از انج ــد )از ابت  كن

( و نيز در صورت عجز از اتمام شوط اهللخفمضلخآي خ

چهارم، بايد براي طواف كامل نايب بگيرد. ولي اگر 

تواند براي بقيه نايـب   بعد از شوط چهارم باشد، مي

 .خسنستمن اهللخآي خبگيرد؛ 
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 گفتار دهم: طواف مستحب

حكم يك شوط طواف مستحبي درا  : 1مسئله 

 خود يا ده نرادت از ديگر  

 .سنستمن آيمتخعظم :خسبحمن بخخ. اشکال ندارد؛9

 سميرخمراجع.. صحيس نيست؛ 5

حكم طواف مستحبي دعد از احورام    : 2مسئله

 قبل از اعيال عيره يا حج

صامف بخخجواديبخجت  بخآيمتخعظم :خ. اشکال ندارد؛ 9

 گلپميگمن .

طواف نساء را انجام  هرچند. اگر طواف واجب 5

 توانــد طــواف مســتحب انجــام دهــد؛  نــداده، نمــي

 آيمتخعظم :خزن من بخسبحمن .

ــاط . 4 ــر احتي ــا ب ــود؛   بن ــرک ش خآياامتخعظاام :خخت

 نوري.مکمر بخايبخخخامم خميني بخممميه

 واجـب بعـد از احـرام و قبـل از     بنا بر احتياط. 3

آيامتخعظام :ختبريازيبخخخخخرفتن به عرفـات تـرک شـود؛   

  بخسنستمن بخفمضل.يمو

 



 

 

 

 

 

 طواف نمازفصل سوم: 
 نيواز    طوواف  دورن  انوداختن  فاصوله : 1مسئله

  طواف

حکـم   ،لزوم مواالت بين طواف و نماز طواف .9

نابراين بـا تـأخير  نمـاز،    ب .تکليفي است و نه وضعي

مام خمينيا بخخخآيامتخعظام :خاخخاعاده طواف الزم نيست؛ 

 نوري.خبايبخصمف بخگلپميگمن بخمکمر خجت  بخممميه

حکم وضعي  آن، لزوم مواالت بين طواف و نماز. 5

ــدم   اســت ــات عمــدي )ع و در صــورت عــدم مراع

( بايد طواف و نماز آي خاهللخزن من مراعات بدون عرر، 

خسبحمن .خبموي جواديبخ:خآيمتخعظم خآن را اعاده كند؛

حکـم   آن واف و نمـاز لـزوم مـواالت بـين طـ     .4

و در صورت عدم مراعات عمدي، بـه   وضعي است
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 احتياط واجـب، طـواف و نمـاز آن را اعـاده كنـد؛      

 .فمضلخب:ختبريزيبخسنستمن آيمتخعظم 

  : مكان نياز طواف2مسئله

 در اوقات امكان و عدم ازدحام: الف(

نماز طواف بايد نزد مقام بـه   هيهخمراجعطبق نظر 

 نسبت به خلا مقام:اما  1جا آورده شود؛

 . پشــت مقــام يــا يكــي از طــرفين آن باشــد و  9

مادامي كه جلـوتر از مقـام نباشـد، صـحيس اسـت؛      

   اهللخسبحمن .خآي خ

واجـب پشـت مقـام باشـد؛ بـه       بنا بر احتيـاط . 5

طوري كه مقام بين او و كعبه قرار گيرد و هر چقدر 

آيمتخعظم :خامام خمينيا بخخختر باشد، بهتر است؛  نزديك

 .مکمر خببخصمف بخگلپميگمن جت  

. بايد پشت مقام باشد؛ به طوري كه مقام بين او 4

جااواديبخآياامتخعظاام :ختبرياازيبخخو كعبــه قــرار گيــرد؛

 .فمضلخبموي بخزن من بخسنستمن ايبخخخممميه
                                                           

نماز شا  نرست و در نزد متا  بودن  ،آيت اهلل نوري. البته طبق نظا 1
اسرتب هاننرد    كافي ،نده شوداي از مسجدالحاا  نماز خوا ها نتطه

 بهتا است. ،باشدو پشت آن  تا نزديکهانه به متا  
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 در اوقات ازدحام: ب(

. اگر پشت مقام به نحوي كه نـزد مقـام باشـد،    9

نـد؛ بـه   ممكن نشد، در يكي از طرفين آن نماز بلوا

خواند و اگر  اي كه گفته شود نزد مقام نماز مي گونه

تـر از طـرفين و پشـت     آن هم ممكن نشد، نزديـك 

پشـت مقـام    بنـا بـر احتيـاط   مقام را مالحظه كنـد ) 

و اگـر سـه طـرف مسـاوي      (اهللخفمضلخآي خ بلواند؛

ــد؛    ــاز بلوان ــام نم ــت مق ــد، پش خآياامتخعظاام :خخباش

 گلپميگمن .خبامم خميني بخصمف 

ديك مقام اقامه شود و در صورت ازدحام و . نز5

 مزاحمت، در مسـجدالحرام بـا فاصـله پشـت مقـام      

 اي.خاهللخممميهخآي خبه جا آورد؛ 

. با عدم تمكن از خوانـدن نمـاز نـزد مقـام، در     4

ترين نقطه به مقام بـه جـا آورد؛ چـه پشـت      نزديك

مقام و چه دو طرف آن. ولي اگـر جمعيـت طـواف    

زيـاد از کعبـه ادامـه دارد و    کننده تـا شـعاع خيلـي    

اي دور بلواننـد،   شود نماز را در فاصـله  موجب مي

بايد جوري بايستد که مقام بين او و خانه باشد، نـه  

 .اهللخسبحمن خآي خيکي از دو طرف او؛ 
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عد مفرط، در يكـي  . در صورت عدم تمكن و ُب3

رد و اگـر نشـد،   از دو جانب مقام، نماز را به جا آو

قرب خلا مقام و دو طرف آن فاألمراعات االقرب 

را با رعايت احتياط به جمع در نمـاز كنـد و بلكـه    

اعــاده آن، پــس از تمكــن از نمــاز در پشــت ســر، 

 .اهللخجت  خآي خهرچند در آخر وقت امكان باشد؛ 

 بنا بر احتياط). با مراعات االقرب فاالقرب بايد 2

 پشـت مقـام بـه جـا آورد؛     ( اهللختبريزيخآي خخواجب؛

 .اهللخموي خخآي 

. با عـدم تمکـن از خوانـدن نمـاز پشـت مقـام و       6

واجـب، هـم در يكــي از    بنـا بـر احتيـاط   نزديـک آن،  

طرفين مقام و نزديک به آن و هـم پشـت مقـام، ولـي     

دورتر از آن، به جا آورد و اگر هر دو ممكن نشد، هـر  

كدام ممكن است، و اگر هيچ كدام ممكن نيست، هـر  

 .اهللخسنستمن خآي خند؛ تواند بلوا جاي مسجد مي

كننـدگان نباشـد،    . تا جايي كـه مزاحمـت طـواف   7

 .زن من آي خاهللخعقب برود، اما بايد پشت مقام بايستد؛ 

تر از مقـام   تواند در يكي از طرفين يا عقب . مي3

 اهللخمکمر .خآي خبلواند؛ 
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ـ اقامه آن در دو طـرف مقـام    .1  نقطـه دورتـر    اي

 اسـت.   زيجـا  کـه نـزد مقـام صـدر کنـد      یتا حـد 

 .ياهللخجوادخ يآ

نياز طوواف در طبقوه ا ل مسوجدالحرام     3:1مسئله

 )از حرث داالتر دودن از مقام(

سابحمن بخخجواديبخعظم :خخآيمتخ. نماز صحيس است؛9

خنوري.خبسنستمن بخفمضلبخمکمر 

در صورت امکان نماز در صـحن مسـجدالحرام،   . 5

 .ايخاهللخممميهخآي خ ؛خلا مقام خوانده شود

خبآيمتخعظم :خزن امن خ ؛نماز طواف صحيس نيست. 4

خ.صمف 

   مسوجدالحرام  در مورد  دور  زن : تقدم4مسئله

 محاذا، آنان

 ؛محاذات رعايـت شـود  تقدم و عدم عدم  بايد .9
                                                           

 بايررد  2در مسررهله  آيررا  عظررا از جهررت فاصررله مكرراني: فتررواي  .1

 رعايت شود و در حال اختررار و عرد  ضراور  نمراز طرواف در      

بره يررا از    همه مااجرع عظرا   طبته اول مسجدالحاا  با طبق نظا 

 رست.صحرح ن آيت اهلل نوري
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 يـا بـه مـواالت     ،مگر اينكه اين شرط حرجي باشـد 

اهـل سـنت   از زن )يـا  بين طواف و نماز لطمه بزند 

ن آصورت، رعايت  كه در اين( اهللخفمضلخآي خ ؛باشد

 اهللخسبحمن .خآي خشرط الزم نيست؛ 

اگر حداقل يک وجب بـين زن و مـرد فاصـله     .5

باشد، تقدم زن بر مرد يـا محـاذات اشـکال نـدارد؛     

خ.موي اهللخخآي خ

. عدم رعايت فاصله مرد با زن، در صورت ازدحـام،  4

 آي خاهللخسنستمن خزند؛ ضرري به صحت نماز نمي

مـرد بـا زن ضـرري بـه     . عدم رعايـت فاصـله   3

آيمتخعظم :خامم خميني بخجت ا بخخزند؛  صحت نماز نمي

ايبخزن امن بخصامف بخگلپميگامن بخخخخخمممياهخجواديبختبريزيبخ

 نوري.خبمکمر 

 نيواز  در صحرح قرائت از عاجز حكم: 5مسئله 

   ده شرط عدم مسامحه در يادگرر طواف

توانـد بلوانـد و مجـزي     به هر صورتي که مي .9

لـي در  و ،مکامر خخبم :ختبريازيبخماوي خخآيمتخعظاخ؛ است

صورت امكان، كسي را بگمـارد كـه نمـاز را بـه او     

خ:آيمتخعظام خنايب گرفتن لزومي ندارد؛  تلقين كند و

 .نوريخبفمضلايبخزن من بخخممميهخامم خميني ب
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در صورتي که اقتدا کردن ممکن باشـد، اقتـدا    .5

توانـد   هـر طـوري مـي    ،کند و در غير اين صـورت 

 .اهللخجت  خي خآبلواند؛ 

تواند خود  بلواند و بـا   ميكه به هر نحوي  .4

خگلپميگمن .خبصمف خ:آيمتخعظم  ؛جماعت هم بلواند

 ولـي  هرچند در يادگيري مسامحه كرده باشد،خ.3

 به طـور  تواند مي را حمد سوره از زيادي اگر مقدار

توانـد،   همان كافي است و اگر نمـي صحيس بلواند، 

توانـد   ري از قرآن را که مـي مقدا ،به احتياط واجب

آن را هـم  به آن اضافه کنـد و اگـر   ، صحيس بلواند

، تسبيس بگويد و اگر وقت براي يادگرفتن تواند نمي

گرفتـه،  ياد كه مقدار معتنابه ، همان همه حمد نباشد

كـه  مقدار از قـرآن  هر تواند،  نميکافي است و اگر 

ــد، كــافي اســت صــدر  ــدن كن و اگــر  قــرآن خوان

از جـاهلي کـه    ،تسـبيس بگويـد و سـوره   ، تواند مين

 اهللخسنستمن .خآي خ؛ ساقط است ،نتواند ياد بگيرد

. اگر ممکن است کسي را بگمـارد کـه قرائـت    2

صحيس را به او تلقين کند و اگر امکان نداشت، بـه  

تواند به جا بياورد و احتياطًا نايـب   هر نحوي که مي

خسبحمن .جواديبخخ:متخعظم يآ ؛هم بگيرد
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 : جياعت در نياز طواف6 مسئله

. جماعــت در نمــاز طــواف واجــب، مســتحب 9

خاهللخجت  .خآي خاست؛ 

( بـه  آيا خاهللخزن امن خخبر فتوا؛  )بنا بنا بر احتياط. 5

 .سميرخمراجعآن اکتفا نشود؛ 

  طواف نياز ركعا، در ظن حكم: 7مسئله 

؛ اســتاتمــام  ، اعــاده بعــد ازاحتيــاط واجــب .9

 اهللخمکمر .خآي خ

 جع.سميرخمرار ركعات معتبر است؛ ظن د .5

 طواف نياز افعال در ظن حكم: 8مسئله 

سابحمن بخخخجواديبخجت  بآيمتخعظم :خمعتبر است؛  .9

 .گلپميگمن خبفمضل

خبتبريازيبخماوي خخخ:آيامتخعظام خخحكم شـك را دارد؛   .5

خسنستمن .

ايبخخآيمتخعظم :خامم خمينيا بخمممياهخخاحتياط شود؛ . 4

خنوري.خبزن من بخصمف بخمکمر 

خ

خ



 

 

 

 

 

 سعيفصل چهارم: 
 سعي مکان گفتار اول:

 جديد مسعا  در سعي: 1مسئله

جاواديبخخخ:آيامتخعظام خخصحيس و مجزي اسـت؛   . 9

 نوري.خبفمضلبخمکمر خبايبخسبحمن خممميه

اگر اطمينان پيدا كنند كه كوه صفا و مـروه تـا    .5

مسعاي جديد امتداد داشـته اسـت، سـعي در آنجـا     

خصمف .خبسنستمن بخ  جتخ:آيمتخعظم مجزي است؛ 

 هـا   . چنانچه در طرف صـفا، از نزديـک شيشـه   4

 و در طرف مروه، تـا سـتون بزرگـي کـه در وسـط      

 مــروه قــرار دارد، ســعي کنــد، مجــزي اســت؛      

خ.آي خاهللخزن من 
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 طبقه فوقاني  درسعي : 2مسئله

  سنستمن .خبزن من خ:آيمتخعظم . مجزي نيست؛ 9

وه صـفا و  . سعي از طبقه دوم، کـه از بـاالي کـ   5

مروه باشد، مجزي است و سعي بين الحدين است؛ 

خجت  .جواديبخخ:متخعظم يآ

ممکـن   ، و زيـرزمين کا سعيماگر از طبقه ه. 4

 .مکمر خبسبحمن خ:آيمتخعظم  نباشد، اشکال ندارد؛

بـين صـفا و مـروه واقـع      . اگر محرز نيست كه3

آيمتخعظم :خامم خميني بختبريازيبخخخه، مجزي نيست؛شد 

 نوري.خبيبخموي بخصمف بخفمضلبخگلپميگمن اخممميه

 سعي در طبقه زيرزمرن: 3مسئله

کـه   آي خاهللخصامف خ)به غير از خمراجعخعظم طبق نظر 

سـعي در طبقـه   اساس نظر ايشان: اشـکال دارد(   بر

با توجه به اينكه بـين كـوه صـفا و مـروه      ،زيرزمين

و مسعاي جديد آن نيـز حکـم    است، صحيس است

د. )چنانچه تا انتهـاي مسـعي   مسعاي همکا را دار

 (آي خاهللخزن من سعي کند، مجزي است؛ 



  چهارم: سعيفصل 
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 زمان سعيگفتار دوم: 

 شب تا سعي تأخرر: 1مسئله

 بدون حتي ،را توان سعي مي عظم خمراجعطبق نظر 

 .انداخت خيرأت به شب تا ،عرر

  ر ز دعد تا سعي تأخرر: 2مسئله

قبل از سعي، طواف و نماز آن  بدون عرر بايد. 9

 سبحمن .خبموي بخزن من خ:آيمتخعظم عاده كند؛ ا را

بنا بـر   قبل از سعي، طواف و نماز آن رابدون عرر  .5

 سنستمن .عظم :ختبريزيبخخآيمتاعاده كند؛  احتياط

طـواف و نمـاز اعـاده     جايز نيست، امـا  تأخير. 4

ايبخصامف بخخخآيمتخعظم :خامم خميني بخجت  بخممميه ندارد؛

 نوري.خبفمضلبخگلپميگمن بخمکمر 

 ر سعی برای فردا و پس از آن مجزی اسـت ي. تأخ3

 . خاهللخجوادييآست. يو اعاده طواف و نماز الزم ن

 کيفيت سعي گفتار سوم:

  سواره يا محيل ر   سعي: 1مسئله

هرچنـد راه رفـتن افضـل     مطلقـًا؛  جايز اسـت . 9

گلپميگامن بخخجاواديبخخآيمتخعظم :خامم خميني بخجت  بخ ؛است

 نوري.خبمکمر 
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بايد خـود  وسـيله   و توانايي  اختيار حال در. 5

ايبخزن اامن بخخعظاام :ختبرياازيبخممميااهخخآياامترا راه ببــرد؛ 

 فمضل.خبسبحمن بخصمف 

دهد يا اينكـه   اگر خود  وسيله را حركت مي. 4

تواند وسيله را نگه دارد، بدون اينكه بـراي نگـه    مي

دهد، درخواسـت   داشتن از شلصي كه حركتش مي

 اهللخسنستمن .خي خآكند، جايز است؛ 

ــا اختيــار خــود نشســته، جــايز اســت؛  3  . اگــر ب

  اهللخموي .خآي خ

 سعي در مواال،: 2مسئله

خاهللخگلپميگمن .خآي خنيست؛  الزممواالت در سعي  .9

خآيامتخعظام :خخخنيسـت؛   الزمغير شـوط اول،   در. 5

 نوري.خبايخامم خميني بخجت  بخممميه

جاواديبخخعظام :خخخآيامتخ )بنا بر فتوا؛ بنا بر احتياط .4

در تمـامي اشـواط مـواالت مراعـات      (صمف خبزن من 

خسنسااتمن بخساابحمن بخآياامتخعظاام :ختبرياازيبخمااوي بخ؛ شــود

 1مکمر .خبفمضل

                                                           

در مواردي رعايت  ،. البته كساني كه معتتد به وجوب مواال  هستند1
 اند. كاده استثنااين شا  را 
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 هنگوام  در مور ه    صوفا  درن نشستن: 3مسئله

 سعي

خايبخامم خميني بخمممياهخخ:آيمتخعظم ؛ . اشکال ندارد9

خنوري.خبگلپميگمن بخصمف 

 بـدون عـرر ننشـيند؛    واجـب،   بنا بـر احتيـاط  . 5

 آي خاهللخجت  .

هرچند طوالني  ؛براي رفع خستگي جايز است .4

ولي پس از رفع خستگي، بالفاصـله سـعي را    .شود

 سنستمن .خبزن من خ:آيمتخعظم خادامه دهد؛

( آيا خاهللخجاواديخخ)بنا بر فتوا؛  واجب بنا بر احتياط. 3

خخمقداري باشد كـه مـواالت عرفيـه بـه هـم نلـورد؛      به 

 .مکمر خبفمضلتبريزيبخموي بخسبحمن بخعظم :خخآيمت

 و قطع آن سعي در خلل و شك احکامگفتار چهارم: 

 از ر   فراموشي سعي در كردن زياد: 1مسئله

ــر   ــق نظ ــردن از روي  ، مراجااعهيااهخطب ــاد ك زي

چـه كمتـر از يـك شـوط يـا بيشـتر، بـه         ،فراموشي

 .زند صحت سعي ضرر نمي
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  هلج از ر   سعي در كردن زياد: 2مسئله

 . حکم زيادي عمـدي را دارد و بايـد از نـو بـه     9

ــد؛    ــک دور باش ــر از ي ــه کمت ــر آنک ــا آورد؛ مگ  ج

خآي خاهللخمکمر .

خبآيمتخعظم :خامم خمينيا بخفمضالخخمحل اشكال است؛  .5

 نوري.

. اشكال دارد؛ مگـر آنكـه جاهـل قاصـر باشـد؛      4

 اهللخسنستمن .خآي خ

آيامتخعظام :خخخزنـد؛   به صحت سعي ضرر نمـي  .3

ايبخمااوي بخزن اامن بخخممميااهخجااواديبخ بختبرياازيبجت اا

 گلپميگمن .خبسبحمن بخصمف 

 تقصورر   از دعود : علم ده نقصان سوعي   3مسئله

 تيتع عيره

سعي را اتمام كند و اعاده تقصير الزم نيسـت؛   .9

 .نوريخبايخممميهبخآيمتخعظم :خامم خميني 

آيمتخعظم :خسعي را اتمام و تقصير را اعاده كند؛  .5

مربوط بـه  بخ)مگر در صورتي که نقصان موي خبسبحمن 
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خ؛خشــوط هفــتم باشــد کــه اتمــام ســعي کــافي اســت

خآي خاهللخزن من (

تقصير را اعاده  ،بنا بر احتياطو  ،سعي را اتمام .4

سنساتمن بخخخجاواديبخختبريازيبخخجت ا بخآيمتخعظام :خخكند؛ 

 مکمر .خبگلپميگمن صمف بخفمضلبخ

 نيز الزم است.كفاره  جرم خازخمراجعالبته طبق نظر  ٭

 آن سرگرر  از   سعي قطع: 4مسئله

خامم خميني .؛ اشكال دارد .9

 اسـت؛   مجـزي با اعتقاد به جواز از سـرگرفتن   .5

 .اهللخموي خآي خ

 ؛صحيس اسـت  ،اگر بعد از فوت مواالت باشد .4

كـه   جاهل قاصر باشدمگر آنكه  وگرنه اشكال دارد

 جوادي.خبسنستمن خ:متخعظم يآ ؛صحيس است

اگر از آنچه انجام داده، منصرف شده و پس از . 3

فوت مواالت شروع كرده، اشكال ندارد. ولـي اگـر   

نصا سعي را انجام داده، احتياطـًا آن را بـه هفـت    

بـه عنـوان تكليـا فعلـي     مجددًا برساند و سعي را 

 اهللخسبحمن .خآي خانجام دهد؛ 



  

 

 مناسك همراه 995

آيمتخعظام :خجت ا بخخخ سعي جديد اشكال ندارد؛. 2

ايبخزن امن بخصامف بخفمضالبخگلپميگاامن بخخخخخهتبريازيبخمممياخخ

 نوري.خبمکمر 

توا اينكوه دوه     شكحالت  دا سعي ستيرارا: 5مسئله

 يقرن درسد  

آيامتخعظام :خامام خمينيا بخخخخخسعي صحيس است؛  .9

 نوري.خبايبخسنستمن خجت  بخممميه

موي بخخ:آيمتخعظم اعاده كند؛ واجب  بنا بر احتياط .5

 فمضل.خبتبريزي

صحيس اسـت؛   ،ا حال ادامه دادهكش یاگر به رجا .4

خمکمر .خبگلپميگمن سبحمن بخصمف بخجواديبخ:خآيمتخعظم 

اطمينان دارد تا پيش از پايان سعي نسـبت  اگر  .3

توانـد   به تعداد اشواط حجت شرعي پيدا کنـد، مـي  

سعي را ادامه دهد و اگر حجت شـرعي پيـدا کـرد،    

سعي صحيس و در غير ايـن صـورت باطـل اسـت؛     

  .ن من اهللخزخآي خ

 



 

 

 

 

 

کام نيب عمره تمتع و حج تمتع  فصل پنجم: اح
 : خر ج از مكه درن عيره   حج تيتع 1مسئله

. با اطمينـان از عـدم فـوت اعمـال حـج جـايز       9

خبايبخفمضالبخمکامر خخخآيامتخعظام :خجت ا بخمممياهخخخخاست؛ 

 .نوري

؛ هرچند ضروري نباشد). خروج براي حاجت، 5

عـدم فـوت اعمـال    با اطمينان بـه   (آي خاهللخسنستمن 

حـرام  ا. البته بـا  اهللخسنستمن خآي خحج، اشکال ندارد؛ 

 موي خبعظم :ختبريزيخخآيمتحج، 

. خروج براي انجام کاري که نياز دارد، اشـکال  4

ندارد و در اين صورت نيز اگر بتواند، بايد با احرام 

 .اهللخزن من خآي خحج خارج شود؛ 
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؛ فتـوا بـر  جايز نيست )بنا واجب  بنا بر احتياط. 3

، مگـر در صـورت ضـرورت و بـا     سبحمن (خآي خاهلل

خبصامف خجاواديبخخخبامام خمينيا خخآيامتخعظام :خخخاحرام حـج؛  

 . گلپميگمن

: خر ج از مكه  پ  از اعيال منا   قبل 2مسئله

 از انجام طواف   سعي  دا فر  عدم ضر ر،

 .صمف خبآيمتخعظم :ختبريزيبخموي . جايز نيست؛ 9

آيمتخعظام :خجت ا بخخخيست؛ جايز ن بنا بر احتياط. 5

 فمضل. بسبحمن جواديبخ

ايبخخآيمتخعظم :خامم خميني بخمممياهخ. اشکال ندارد؛ 4

 نوري.خبزن من بخسنستمن بخمکمر 

   تيتوع  عيوره  از دعود   مكوه  از خر ج: 3مسئله

خمرقا، از نگذشت دا احرام حكم

)از  ما في الرمـه واجب، به قصد  بنا بر احتياط. 9

 .امم خميني عمره ببندد؛ تمتع و مفرده( احرام 

اگر در همان ماه هاللـي کـه بـراي عمـره تمتـع      . 5

نياز به احرام جديد نيست و اگـر   ،برگردد ،احرام بسته

در ماه ديگر برگردد، بايد بار ديگر محرم به عمره تمتع 



کام نيب عمره تمتع و  حج تمتعفصل  پنجم: اح
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ولـي   .فمضالخخبماوي خخبايخآيمتخعظم :ختبريزيبخممميه ؛بشود

اسـت بـه    اگر در ماه ديگر به مکه بازگردد، واجـب 

ميقات رفته و براي عمره تمتع احرام ببندد و اعمال 

عمره را انجام دهد و احتياط واجـب آن اسـت کـه    

يک طواف نساء براي عمره اول به جـا آورد و اگـر   

خجا نياورد، حج او صـحيس نيسـت؛  ه عمره تمتع را ب

 .مکمر خبآيمتخعظم :خجت  بخسبحمن 

ره عمـ  ،. چنانچه بدون عرر از مکه خارج شـده 4

چنانچـه از   بازگشـت، شـود و در   تمتعش باطل مـي 

توانـد بـدون    روز نگرشـته، مـي   احرام قبلي او سي

 .اهللخزن من خآي خخ؛احرام از ميقات بگررد

احرام الزم نيسـت و   ،. اگر در همان ماه برگردد3

اگر در ماِه بعد باشد، پس اگر دوباره نلواهد خارج 

ع محـرم  تا زمان حج بايد به قصد عمـره تمتـ   ،شود

شود و اگر دوباره قصد خروج و بازگشـت در مـاه   

  ؛بايد به قصد عمـره مفـرده محـرم شـود     ،بعد دارد

 .اهللخسنستمن خآي خ

اگر در همان ماهي که محـرم بـه عمـره تمتـع     . 2

شده و عمره را انجام داده، از مکه بيرون رفتـه و در  
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همان ماه برگشته، احرام الزم نيست و اگر يک مـاه  

عمـره تمتـع محـرم     بـراي  مجددًابايد  ،هفاصله شد

شـود و اگـر يـک مـاه      مفرده مياولي شود و عمره 

ولي در غير ماهي که محرم بـه عمـره    ،فاصله نشده

شـود،   دوبـاره بـه مکـه وارد مـي     ،تمتع شـده بـوده  

خخ؛عمــره تمتــع دوبــاره محــرم شــود  بــراياحتياطــًا 

 .گلپميگمن خبصمف خ:آيمتخعظم 

بـدون   ،ه از ميقـات احتياط واجـب آن اسـت کـ   . 6

بگررد و براي دخول مکه احرام ببنـدد و بـراي    ،احرام

حج خود نيز از مکه محرم شود و هر دو احـرام را بـه   

خاهللخنوري.خآي خخ؛قصد قربت مطلقه انجام دهد

بايد بـا احـرام از ميقـات عبـور کنـد و عمـره       . 7

 . خاهللخجوادييآمفرده انجام دهد؛

القعووده     : انجووام عيووره تيتووع در ذ4مسووئله

 الحجه  خر ج از مكه در ذ 

. عمره تمتع قبلـي باطـل شـده و بايـد مجـددًا      9

ــي از     ــرام از يک ــا اح ــد؛ ب ــام ده ــع انج ــره تمت عم

 .فمضالخخبايخآيمتخعظم :خمممياهخهاي عمره تمتع؛  ميقات
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تواند از ادني الحل بـراي عمـره مفـرده محـرم      )مي

شود و اگر به قصد انجام حج، تا روز ترويه در مکه 

خشـود؛  بماند، عمره مفرده تبديل به عمره تمتـع مـي  

خ(.آي خاهللخسنستمن 

. اگر از ميقات گرشته، بايد دوباره محـرم شـود   5

و عمره به جا آورد و همان عمره تمتع او محسوب 

و براي عمره سابق، احتياطـًا   اهللخموي خخآي شود؛  مي

خبآيمتخعظم :خجت ا بختبريازيخخطواف نساء به جا آورد؛ 

خمکمر .

. اگر يک ماه فاصله شده، بايد مجددًا بـراي عمـره   4

شـود و اگـر    تمتع محرم شود و عمره اولي مفـرده مـي  

يک ماه فاصله نشده، احتياطًا براي عمره تمتـع دوبـاره   

خ.گلپميگمن خب:خصمف آيمتخعظم محرم شود؛ 

. اگر سي روز از احرام قبلي گرشته يا از ميقات 3

ــور نمــوده،  ــاطعب ــر احتي ــا ب ــه قصــد  واجــب بن  ب

)از تمتع و مفرده( احرام عمـره ببنـدد؛    ما في الرمه

 .امم خميني 

. واجب است به ميقات رفته و براي عمره تمتع 2

احرام ببندد و اعمال عمره را انجام دهـد و احتيـاط   
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واجب آن است که يک طواف نساء براي عمره اول 

به جا آورد و اگر عمره تمتع را به جا نيـاورد، حـج   

 سبحمن .آي خاهللخنيست؛ او صحيس 

توانـد خـارج شـود و در     . در صورت حاجت مي6

بازگشت، چنانچه از احرام قبلي او سـي روز گرشـته،   

بايد مجددًا محرم شود و اگر بدون نيـاز خـارج شـود،    

   .اهللخزن من خآي خگردد؛  ا  باطل مي عمره

خ. خاهللخجوادييآيان شده است؛ بله قبلی مسئ در. 7

 تيتع حج   عيره درن سر دنتراشر: 5مسئله

ايبخخآيمتخعظم :خامم خمينيا بخمممياهخخ. جايز نيست؛ 9

 .نوريخبسبحمن بخصمف بخگلپميگمن بخمکمر 

ــدارد؛ 5 آياامتخعظاام :خجت اا بخزن اامن بخخ. اشــکال ن

 فمضل.خبسنستمن 

. اگر عمره تمتع در ماه شوال انجـام داده شـود،   4

تراشيدن سر، تا سي روز بعـد از عيـد فطـر، جـايز     

واجـب، نبايـد    بنا بر احتيـاط ت. ولي بعد از آن، اس

خموي .خخبآيمتخعظم :ختبريزيختراشيده شود؛

دن سـر در حـج   يمگر آنکه تراشـ  ؛ز استي. جا3
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ش يدن پيراشتنه آن با يبرای کسی واجب باشد و زم

 . خاهللخجوادييآ ؛ن برودياز آن از ب

: انجام عيره مفرده دورن عيوره   حوج    6مسئله

 تيتع

 کليفي:حکم ت الف(

جاواديبخخآيمتخعظام :خامام خمينيا بخخخخ. جايز نيست؛ 9

 نوري.خبموي بخزن من بخسبحمن بخصمف بخگلپميگمن بخمکمر 

 اي.خاهللخممميهخآي خجايز نيست؛  بنا بر احتياط. 5

. جايز نيست؛ مگر در صورتي که از مکه خارج 4

شود و در ماه بعد از ماه انجام عمره تمتع، با احـرام  

خ.فمضلخبآيمتخعظم :ختبريزياخل شود؛ عمره مفرده، د

. اگر براي عمره مفرده محرم شـود، بايـد آن را   3

 .اهللخسنستمن خآي ختمام کند؛ 

 اهللخجت  .خآي خ. اشکال ندارد؛ 2

 ( حکم وضعي:ب

خبزن من خ:آيمتخعظم کند؛  . عمره تمتع را باطل مي9

حجه در مکه بماند و  . ولي اگر تا هشتم ذيسنستمن 
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آيد؛  د، عمره مفرده، تمتع به حساب ميقصد حج کن

 آي خاهللخسنستمن .

بـه   مبـدل . عمره تمتع باطل و اين عمره مفرده، 5

 .آي خاهللخسبحمن خگردد؛ عمره تمتع مي

. اگر در ماه ديگر انجام دهد، عمره تمتع باطـل،  4

ــا هشــتم ذي  ــد،   و چنانچــه ت  الحجــه در مکــه بمان

 شـود؛   اين عمره مفرده، عمـره تمتـع محسـوب مـي    

 آي خاهللخفمضل.

. اگر از حرم خارج شده و در غير از ماهي کـه  3

براي عمره تمتع محرم شده، انجام دهد، عمره تمتع 

 .اهللختبريزيخآي خشود؛  به عمره مفرده تبديل مي

ــد؛  اي بــه عمــره و حــج تمتــع نمــي  . لطمــه2  زن

ايبخصمف بخخممميهجواديبخآيمتخعظم :خامم خميني بخجت  بخ

 .رينوخبمکمر 

 



 

خ

 

 

 

 وقوفينفصل ششم: 

 گفتار اول: وقوف در عرفات

 : ادتدا   قوف1مسئله

پشت سـر هـم    . به مقدار خواندن نماز ظهر و عصر9

مقـدمات آن  و ( اهللخسنساتمن خخخآيا خ)و انجام يک غسـل؛  

خاي.خممميهخاهللخخآي ؛ختأخير از ظهر روز نهم اشکال ندارد

کنـد؛  تواند تـأخير   مي بعدازظهر. تا يک ساعت 5

 موي .خبتبريزيخ:آيمتخعظم 

. تأخير تا قبل از غروب )زوال حمـره مشـرقيه( بـه    4

 .اهللخزن من خآي خمقدار مسماي عرفي وقوف جايز است؛ 

. فقط تأخير به مقدار اداي نماز ظهر و عصر در 3

اول وقت و انجام مقدمات آن در منطقـه نمـره کـه    
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فعاًل مسجد نمره در آن اسـت و خـارج از عرفـات    

 اهللخسبحمن .خآي خباشد، جايز است؛  مي

. احتياط واجب آن اسـت کـه وقـوف را از اول    2

آيمتخعظم :خامام خمينيا بخجت ا بخخخخظهر تأخير نيندازد؛ 

 .نوريخبصمف بخفمضلبخگلپميگمن بخمکمر جواديبخ

 : انتها   قوف2مسئله

آيمتخعظم :خجت  بختبريزيبخ. غروب آفتاب است؛ 9

 .مکمر خبموي 

سقوط قرم، غروب شرعی )زوال  با شک در. 5

در صـورت اطمينـان بـه سـقوط     حمره مشـرقيه( و  

واجـب، غـروب    بنـا بـر احتيـاط   ، خورشـيد  قرم

 .اهللخسنستمن خآي خشرعي )زوال حمره مشرقيه( است؛ 

. غروب شرعي )زوال حمـره مشـرقيه( اسـت؛    4

ايبخزن امن بخخخمممياهخآيمتخعظام :خامام خمينيا بخجاواديبخخخخخ

خنوري.خبگلپميگمن سبحمن بخصمف بخفمضلبخ

متادعت از اهل سونت در رييوت هوالل    : 3مسئله

 الحجه نسبت ده انجام  قوفرن ذ 

 ( علم به خالف نباشدالف

( اهللخسنساتمن خخخآي )به غير از  هيهخمراجعطبق نظر 

 کند. کفايت مي
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واجـب کفايـت    بنا بـر احتيـاط  : اهللخسنستمن خخآي 

جه حال کند مگر بر طبق ضوابط شرعي هالل ذي نمي

 ثابت شود.

 ( علم به خالف باشدب

آيمتخعظم :خامم خميني بخجاواديبخخکند؛  . کفايت مي9

 ايبخزن من بخفمضلبخمکمر بخنوري.خممميه

خکنـد؛  . در صورت ناچاري و تقيـه کفايـت مـي   5

 آيمتخعظم :خجت  بخصمف بخگلپميگمن .

  . :ختبريزيبخمويآيمتخعظمخکند؛ . کفايت نمي4

ــا بــر احتيــاط  . 3  کنــد؛  فايــت نمــي واجــب ک بن

 اهللخسنستمن .خخآي 

 گفتار دوم: وقوف در مشعر

 مشعر در فجر طلوع تا عرد شب درتوته: 1مسئله

واجـب   فجـر تـا طلـوع    شببودن مقداري از  .9

 اهللخسنستمن .خآي خاست؛ 

 .گلپميگمن خبصمف عظم :خسبحمن بخخآيمتواجب است؛  .5

ــه .4 ــاط واجــب، الزم اســت؛   ب خآياامتخعظاام :خاحتي

 نوري.خبايبخفمضلبخمکمر خممميهجواديبخميني بخجت  بخخامم 
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اسـت؛  هرچند مطـابق احتيـاط    ؛واجب نيست .3

خزن من .خببخموي آيمتخعظم :ختبريزي

 طلووع  توا  فجور  طلووع  از مشعر در  قوف: 2مسئله

  عرد ر ز آفتاك

 واجب است از طلوع فجـر تـا طلـوع آفتـاب     . 9

ــد؛  ــعر بمان خايبخخممميااهختبرياازيبخ:آياامتخعظاام در مش

و تا کمي قبل از طلوع آفتـاب؛   مکمر خبسبحمن موي بخ

خبصمف بخفمضلبخگلپميگمن جواديبخخمم خميني بآيمتخعظم :خا

 نوري.خ

واجب تا طلـوع آفتـاب واجـب     بنا بر احتياط. 5

 .اهللخجت  خآي خاست؛ 

 مســمايمقـدار واجـب وقــوف اختيـاري مشـعر،     . 4

 ،وقــوف بــين الطلــوعين اســت و مقــدار رکــن وقــوف

روز نهم  )زوال حمره مشرقيه(وقوف بين غروب  مايمس

 اهللخزن من .خآي خ ؛تا طلوع خورشيد روز عيد است

. واجب وقوف، قسمتي از شب تا کمي قبـل از  3

طلوع آفتاب است و ركن، وقوف في الجملـه از آن  

 اهللخسنستمن .خآي خاست؛ 
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 از دوانوان    معوذ رين  شوبانه  كوو   زموان : 3مسئله

 امن ده مشعر

شب حركت كنند، امـا در صـورت    بايد بعد از نيمه .9

شـب اشـكالي نـدارد و     اضطرار، حركـت قبـل از نيمـه   

 .سبحمن اهللخخآي خكند؛  وقوف اضطراري كفايت مي

شب حركـت   بعد از نيمه ،واجب بنا بر احتياط. 5

 نوري.خبمم خميني آيمتخعظم :خاكنند؛ 

خجع.سميرخمراشب حركت كنند؛  توانند قبل از نيمه مي. 4

 :  قوف در حال عبور4مسئله

: نيـت وقـوف در حـال    هيهخمراجعخعظم طبق نظر 

عبور اشکال ندارد و مجزي است لرا براي بانوان و 

ساير معرورين در وقوف شبانه مشعرالحرام توقـا  

اتوبوس و يا پياده شـدن از آن بـراي نيـت وقـوف     

 الزم نيست.

  مشعر دهمعذ رين  هيراهان دازگشت: 5مسئله

 الطلوعرن درن درك درا 

اهللخخآيا خخ ؛بنـا بـر احتيـاط   )در صورت امكـان  . 9

عظام :خجت ا بخزن امن بخخخخخآيامتخايد برگردنـد؛  ( بمکمر 

 گلپميگمن .خبصمف بخفمضل
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کساني که ناچارند همراه معرورين باشند، اگر . 5

ولو يک لحظه قبل از طلوع آفتاب به مشعر  ،بتوانند

اگر بتوانند  بايد برگردند و در فر  عجز، ،برگردند

ــد  ــه آنجــا برگردن ــد ب ــل از ظهــر روز عي ــد  ،قب باي

 موي .خبتبريزيخ:آيمتخعظم  ؛برگردند

، بايـد  اگر معـرورين نيـازي بـه اينهـا ندارنـد      .4

  سنستمن .اهللخخآي خخبرگردند؛

ايــد ب ،اگــر معــرورين نيــازي بــه اينهــا ندارنــد. 3

چنانچـه   ،اما کساني که حج آنها نيابي است .برگردند

 ،براي درک وقوف اختيـاري  ،رفتند ارورين به منبا مع

 اهللخسبحمن .خآي خبه مشعر برگردند؛ الزم است 

آيمتخعظام :خامام خمينيا بخخخخگردند؛ رالزم نيست ب. 2

 1.نوريخبايخممميه جوادي

: تورك عيود   قووف دورن الطلووعرن      6مسئله

 مشعر

 درك مشـعر  در را شـبانه  وقـوف  كه كسيحكم 
                                                           

بررن فتهرا اخرت ف     ،. بايد توجه داشت كه در مورد نرابت معرذورين 1
 به مسهله آن مااجعه شود. باست
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 تـرك  را الطلـوعين  بـين  وقـوف  عمـداً  ولـي  ،كرده

 :  عرفات وقوف درك فر  با نموده،

خجواديآيمتخعظم :خجت  بخحج او صحيس است؛  .9

 مکمر .خبگلپميگمن  بخصمفسنستمن بخبخزن من بخ

خبايخمممياهخخعظام :خخآيامتخ ؛بايد حج را اعاده كنـد  .5

؛ مگر اينكه جاهل باشد، كـه در ايـن صـورت    فمضل

 .موي خبآيمتخعظم :ختبريزيحج او صحيس است؛ 

  آيامتخعظام :خخحج را اعـاده كنـد؛    بنا بر احتياط. 4

 1.نوريخبامم خميني بخسبحمن 

                                                           

 اند. ز صور، كفاره را الز  دانستهدر باخي ا ،مااجع عظا اي از  . عده1



 

 



 

 

 

 

 

 منا رد روز عيدقربان اعمالفصل هفتم: 

 گفتار اول: ترتيب اعمال

، )رمـي،  رعايت نكردن ترتيب هيهخمراجعطبق نظر 

سـهو   ،غفلـت از روي چنانچه ذبس، حلق يا تقصير( 

؛ اما حكـم ترتيـب   اده نداردجهل باشد، نياز به اع يا

 اعمال بدين شرح است:

 : ترترب درن رمي   ذدح 1مسئله

ترتيب الزم است و در صورت عدم رعايت، بايـد   .9

 سبحمن .خببخزن من موي خبتبريزيخآيمتخعظم :اعاده شود؛ 

عظام :خخختمآياخ؛ بنا بر احتياط. ترتيب الزم است )5

ولـي   ( و اگر رعايت نكند، گناه كـرده، مکمر خبجت  

 اي.خممميهخآي خاهللعملش صحيس است؛ 
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و در صـورت   ترتيب الزم است ،بنا بر احتياط. 4

اعـاده   بنا بر احتياطعدم رعايت، در صورت امكان، 

سنستمن بخصامف بخخجواديبخآيمتخعظم :خامم خميني بخشود؛ 

 نوري.خبفمضلبخگلپميگمن 

 : ترترب درن ذدح   حلق2مسئله

عدم رعايـت،   . ترتيب الزم است و در صورت9

خ.خخسبحمن خبزن من خآيمتخعظم :بايد اعاده شود؛ 

خمتخعظام :خآياخ؛ بنا بر احتياط. ترتيب الزم است )5

( و اگر رعايت نكند، گناه كـرده، ولـي   مکمر خبجت  

  اي.خممميهخاهللخخآي عملش صحيس است؛ 

اگر قرباني را در جايي كه ذبس و قرباني در آن  .4

تواند قبـل از ذبـس    يم ،مجزي است تهيه كرده باشد

  .اهللخسنستمن خآي خحلق يا تقصير كند؛ 

و در صـورت   ترتيب الزم اسـت  بنا بر احتياط. 3

اعـاده   بنا بر احتيـاط عدم رعايت، در صورت امكان 

ماوي بخخجاواديبخخآيمتخعظم :خامم خميني بختبريزيبخشود؛ 

 نوري.خبصمف بخفمضلبخگلپميگمن 
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 رموويگفتار دوم: 

 عرضي توسعه در جيرا، رمي: 1مسئله

بايـد  ، اگر بتواند جـاي جمممـره قـديمي را بشناسـد    . 9

جا را رمي کند و اگر شناختن جاي جمره قـديمي    همان

وسـط ديـوار   )يا رمي آن براي او مشقت داشـته باشـد،   

هـر جـاي جمـره    ( اهللختبريازيخخآيا خخجديد را رمي كند؛ 

 .ايخاهللخممميهخآي خ ؛کافي است ،فعلي را رمي کند

بنـا  بتواند جاي جمره قديمي را بشناسـد،   . اگر5

واجب بايد همان جا را رمي كنـد و اگـر    بر احتياط

ميسور نباشد، به احتياط واجب بايد رمـي را تكـرار   

كند؛ مگر مقداري كه مستلزم حرج يا ضـرر اسـت؛   

خسنستمن .اهللخخآي خ

در صــورت عــدم امکــان رمــي ســتون ســابق، .خ4

 .هللخصمف ؛خآي خاستون سابق رمي شودخمحاذي

. اگر مکان سابق آن مشلص نباشـد، رمـي هـر    3

جاي جمره، غير از مقداري از ديـوار كـه خـارج از    

ولـي   ب خاهللخجاواديخياخآ ؛حدود مناست، كافي اسـت 

اصــابت بــه ســتون شــرط نيســت و رمــي بايــد بــا 

خسبحمن .اهللخخآي خگيري آن فضا همراه باشد؛  هدف
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تـر   . سنگ بايد به حوضچه بيفتد؛ هرچند بزر 2

از سابق شـده باشـد و اگـر بـه ديـوار بزنـد تـا بـه         

خمکمر .اهللخخآي خحوضچه بيفتد، كافي است؛ 

. رمي هر قسمت از جمرات )اگـر ممكـن نيسـت    6

( جت ا خاهللخخآي خ سؤال شود كه جمره از كجا زياد شده؛

 نوري.خبآيمتخعظم :خزن من بخفمضل؛ كافي است

 د م طبقه از جيرا، رمي: 2مسئله

ــر  .9 ــا ب ــاط بن ــت   احتي ــزي نيس ــب، مج  ؛ واج

  .گلپميگمنخبصمف بخسنستمن خبموي بختبريزيخعظم :خآيمت

 .سميرخمراجع؛ صحيس است .5

 جيره: رمي شبانه 3مسئله

توانند در هر وقـت شـب، شـب     مي معرورين .9

آيمتخعظم :خامام خمينيا بخخخقبل يا شب بعد، رمي كنند؛ 

خ.نوريخبايبخفمضلبخمکمر خممميهجواديبخ

 توانند شـب قبـل از آن روز   ميتنها  ن. معروري5

 .سبحمن خبموي بخآيمتخعظم :ختبريزي رمي كنند؛

 رمي كننـد؛  توانند شب قبل از آن روز مي . معرورين4

 واجـب، مجـزي نيسـت؛    بنا بر احتيـاط اما در شب بعد، 

 آي خاهللخجت  .خمگر آنکه فردا مانعي داشته باشند؛
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رمي  ،يا شب بعدتوانند شب قبل  مي . معرورين3

كنند و اگر نتوانستند، رمي همـه روزهـا را در يـك    

 گلپميگمن .خبصمف جواديبخخ:آيمتخعظم شب جمع كنند؛ 

. كساني كه شـب، از مانـدن در مشـعر معـرور     2

ــي  ــان و بيمــاران، م ــل زن ــد، مث ــد همــان  بودن  توانن

 شب عيد رمـي كننـد. ولـي پرسـتاران و همراهـان      

 نيـاز مسـتمر   آنها بايد روز رمي كننـد؛ مگـر اينكـه    

ــب      ــي در ش ــد و رم ــا باش ــه آنه ــول روز ب  در ط

 بعدي کـافي نيسـت و معـرور بايـد نايـب بگيـرد؛       

مگر چوپانان و کساني که از ماندن در منا معرورند؛ 

به جهت ترس يا بيمـاري يـا غيـر آن، کـه در ايـن      

صورت جايز است رمي هـر روزي را در شـب آن   

ننـد، جـايز   توا روز انجام دهند و اگر اين را هم نمي

است رمي همه روزها را در يک شب جمـع کننـد؛   

 اهللخسنستمن .خآي خ

اي از معرورين بايـد در شـب قبـل رمـي      . عده6

، رمي روزانه بـراي آنهـا كـافي    بنا بر احتياطكنند و 

نيست، كه اين افـراد عبارتنـد از: كسـاني كـه رمـي      
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روزانه براي آنها ممكن نيست يا ضرر اساسـي دارد  

اي از  رو شوند. عـده  د با خطر جدي روبهترسن يا مي

توانند در شـب قبـل رمـي كننـد، كـه       معرورين مي

بانوان، كودكان، ضعفا، كساني كه رمي روزانه بـراي  

آنان مشقت شـديد دارد و كسـاني كـه بـراي تهيـه      

ــه معرورنــد، از ايــن   ارزار عمــومي از رمــي روزان

خاهللخزن من .خآي خاند؛  جمله

 مي : عجز از دعض ر4مسئله

؛خآيامتخعظام :خخخ. بايد براي کل رمي نايـب بگيـرد  9

خمکمر .خبتبريزيبخزن من بخسبحمن 

آيمتخعظم :خامم خمينيا بخخ. براي بقيه نايب بگيرد؛ 5

 .ايخمميهمخبجت  

. احتياط آن است که نايب، بقيه را رمي نمـوده  4

خ:آيامتخعظام خخو بعد از آن، تمامًا به نيابت انجام دهد؛ 

خ.فمضلخبصمف 

واجب، نايـب يـک رمـي کامـل      بر احتياطبنا . 3

نيـت اعـم از    ،انجام دهد و نسبت به مقدار تکميلي

خ.هللخسنستمن خآي اکمال و اعاده را داشته باشد؛ 
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توان برای بقيه نايب گرفت، هرچند نيابـت   . می2

 .آي خاهللخجواديبرای تمام رمی بهتر است؛ 

: تخررر معذ رين درن رمي شوبانه   نرادوت   5مسئله

  زدر ر

 رمـي  روز در را جمـرات تواننـد   نمـي  كه افرادي

روز  درتوانند  مي كنند يا رمي شب در بايدآيا كنند، 

 ؟بگيرند نايب

خبمينيا خخامم آيمتخعظم :ختوانند نايب بگيرند؛  مي. 9

 .نوري

ــرد و   5 ــب بگي ــد ناي ــه باي ــي روزان ــرور از رم . مع

تواند در شب رمي كند؛ مگر چوپانان و كساني كه  نمي

خاهللخسنستمن .خآي خندن روز در منا معرور باشند؛ از ما

. بايد شب قبل رمي کنند و اگر معرورند، براي 4

آيامتخعظام :خجت ا بخخخخخگيرنـد؛  رمي در روز نايـب مـي  

 سبحمن .خبتبريزيبخموي بخزن من 

خبفمضالخخ:آيامتخعظام خخخ؛بجوا بنا بر احتياط) بايد. 3

خايبخممميهجواديبخآيمتخعظم :خ ؛نمايد  شب رمي (مکمر 

خصمف بخگلپميگمن .
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 ااد: تقدم قضا  رمي ر ز قبل در 6مسئله

خآيمتخعظام :خامام خمينيا بخجت ا بخخخخ. واجب است؛ 9

صاامف بخفمضاالبخساابحمن بخايبخزن اامن بخخممميااهخجااواديب

خنوري.خبگلپميگمن 

آيامتخعظام :خخخ. احتياط واجـب در تقـدم اسـت؛    5

 مکمر .خبتبريزيبخموي بخسنستمن 

قضوا  رموي ر ز    : فاصله انداختن درن7مسئله

 قبل   ادا  ر ز حاضر

آياامتخعظاام :خاماام خمينياا بخجت اا بخخ. الزم نيســت؛ 9

 .نوريخبايبخسبحمن بخصمف بخفمضلبخگلپميگمن بخمکمر خممميه

 زن من .جواديبخمتخعظم ؛خيآ. الزم است؛5

آيامتخعظام :خخخواجب الزم اسـت؛   بنا بر احتياط. 4

 سنستمن .خبتبريزيبخموي 

 : مقدار فاصله8مسئله

. بــين رمــي قضــا و ادا، الاقــل بــه مقــدار      9

زننــد، فاصــله  دوازدهــم روزي کــه ســنگ مــي يــک

 اهللخزن من .خآي خبيندازند؛ 

خسنستمن .خاهللآي خکند؛  . مدتي فاصله کفايت مي5

. فاصله آن، به مقداری است که عرفًا يک رمـی  4

 . خاهللخجواديي.خآمحسوب نشوند
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ــاط . 3 ــر احتي ــا ب ــل،  بن ــب، قضــاي روز قب   واج

ــام زوال   ــان روز هنگ ــرف صــبس و اداي آن، هم ط

خموي .خبتبريزيخ:آيمتخعظم  باشد؛

ــي الزم نيســت  2 ــله خاص خ؛خآياامتخعظاام :خخ. فاص

بخصامف بخفمضالبخخخايبخسابحمن خخامم خميني بخجت ا بخمممياهخخ

 نوري.خگلپميگمن بخمکمر ب

: ترترووب دوورن رمووي ر ز يووازدهم      9مسووئله

 د ازدهم   ذدح   يا حلق   تقصرر

؛ ايـن ترتيـب بـراي    مراجاعخعظام خخ مـه طبق نظر ه

کساني که ذبس و يا حلق و تقصـير را در روز عيـد   

 اند، الزم نيست. انجام نداده

ترترب درن قضا  رمي ر ز يوازدهم  : 11مسئله

 يا قضا  رمي ر ز د ازدهم ادا  

بنـا بـر   بـر فتـوا يـا     بنـا  هيهخمراجعخعظم طبق نظر 

يـد هـر سـه    (؛ بااهللخسنساتمن خخآي خ)به غير از  احتياط

جمره رمي شود و بعد از آن رمـي روز دوازدهـم و   

 يا قضاي آن انجام گيرد.
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 ابتـدا اي را  تواند هر جمره : و مياهللخسنستمن خآي خ

يـا   ادابراي قضاي روز يـازدهم و بعـد از آن بـراي    

قضاي روز دوازدهم رمـي نمايـد ولـي بـه احتيـاط      

 واجب بايد بين آن دو قدري فاصله بيندازد.

 رمي خود   رمي نرادي درن : ترترب 11مسئله

؛ کسي که در رمي نايب هيهخمراجعخعظم طبق نظر 

شود، الزم نيست هر سـه جمـره را بـراي خـود      مي

رمي نمايـد   منوب عنهرمي نموده و بعد از آن براي 

ي خود را کـه انجـام   تواند در هر جمره، رم بلکه مي

 را هم انجام دهد. داد، رمي نيابی

گانه ر ز يوازدهم     جيرا، سه: ترك 12مسئله

 دهمزد ا

 حکم وضعي الف(

اگر عمـدي هـم باشـد، بـه      بهيهخمراجاعخطبق نظر 

 شود.  اي وارد نمي صحت حج لطمه

 حکم تکليفي )وجوب تدارک( ب(

 قبل از خروج از مکه ٭

، اگر در ايـام تشـريق باشـد،    هيهخمراجعطبق نظر 
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د بايد برگردد و به جا آورد و اگر متمکن نيست، باي

 نايب بگيرد؛ اما اگر بعد از ايام تشريق باشد:

. احتياط واجب آن است که خود  يـا نـايبش   9

از مکه برگردد و به جا آورد و در سال ديگـر هـم،   

 در ايامي که فوت شده اسـت، خـود  يـا نـايبش     

ايبخزن امن بخخخآيامتخعظام :خامام خمينيا بخمممياهخخخخخقضا کند؛ 

خخخنوري.خبفمضل

در سـال  خ( خاهللخجوادييآخ؛)بنا بر احتياط واجب. 5

بعد خود  يا نايبش رمي را در ايـام تشـريق قضـا    

خ.مکمر خبآيمتخعظم :خصمف بخگلپميگمن خکند؛

 بنا بـر احتيـاط  الحجه به جا آورد و  . تا آخر ذي4

واجب، در سال بعد هـم در ايـام منـا، خـود  يـا      

 .اهللخسبحمن خآي خنايبش به جا آورد؛ 

 و رمــي کنــد؛ . واجــب اســت بــه منــا برگــردد 3

خسنستمن .خبآيمتخعظم :خجت  بختبريزيبخموي 

 بعد از خروج از مکه ٭

. احتيــاط واجــب آن اســت کــه آن را در ســال 9

خديگر، خود  يا نايبش در ايام تشـريق قضـا کنـد؛   
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ايبخخمممياهخجاواديبخخآيمتخعظام :خامام خمينيا بختبريازيبخخخخخ

 نوري.خبموي بخسبحمن بخفمضل

ـ   5 بنـا بـر   ) ايبش. بايد در سال بعد خـود  يـا ن

( در ؛خآيا خاهللخجت ا خخواجب نسبت به نيابت احتياط

 .مکمر آي خاهللخايام تشريق قضا کند؛ 

 . اگــر در ايــام تشــريق باشــد، بايــد برگــردد و  4

 به جا آورد و اگر مـتمکن نيسـت، نايـب بگيـرد و     

اگر بعد از ايام تشريق باشد، در سال بعـد خـود    

آيامتخعظام :خخخ يا نايبش، در ايام تشـريق، قضـا کنـد؛   

خگلپميگمن .خبصمف 

خبآيمتخعظم :خزن امن خ. قضاي رمي واجب نيست؛ 3

خسنستمن .

دعد از انصوراف از   رمي عدد در شك: 13مسئله

  قرداني از قبلآن   

در شك در نقيصه، تدارك كند؛  ،بنا بر احتياط .9

 فمضل.خبايخممميهميني بخآيمتخعظم :خامم خ

 .اهللخجت  خخآي نكند؛ خود مطلقًا اعتنا به شك  .5

خ. اگر بعد از صدر عرفي فراغ باشد، اعتنا نكند؛4

 خسنستمن .جواديبخخ:عظم  تمآي
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اگر احتمال بدهد هنگام عمل به رعايت عـدد  . 3

خاهللخزن من .خآي خاعتنا نكند؛  ،توجه داشته

. اگـر شــک در نقيصـه باشــد، بنـا را بــر کمتــر    2

ــه هــم نلــورده،   مــي گــرارد و چنانچــه مــواالت ب

آورد و اگـر مـواالت بـه هـم      يمانده را به جا ميباق

خورده، احتياط آن اسـت کـه آن را تکميـل کنـد و     

س س از نو، هفت سـنگ بزنـد؛ مگـر اينکـه چهـار      

 مکمر .اهللخخآي خسنگ زده باشد؛ 

بايد برگردد و نقيصـه   ،اگر شک در نقيصه کند .6

آيمتخعظم :ختبريزيبخموي بخسبحمن بخصمف بخ ؛را تمام کند

 نوري.خبيگمن گلپم

  معذ رين طرف از رمي در اذن: 14مسئله

باشد يـا   مأيوس ،از رفع عرر  معرور نايباگر  . 9

خخ:آيامتخعظام خخ اذن معتبـر نيسـت؛   نتواند اذن بگيـرد، 

خ.نوريخبايبخفمضلخممميهجواديبخامم خميني بخ

 . اســتنابه بايــد بــا اجــازه معــرور باشــد و اگــر 5

 ري از طـرف  يا شلص ديگـ ولي نتواند اذن بدهد، 
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خاو به جا آورد و در سال بعد خود  نايـب بگيـرد؛  

 .اهللخمکمر خخآي 

بـه  يا اطميناني که به منزله قطـع اسـت،    اگر قطع. 4

 .اهللخجت  خخآي اذن الزم نيست؛  ،رضايت داشته باشد

 ؛کنـد  استنابه بدون اذن گرفتن تحقق پيدا نمـي . 3

مثـل   ؛مگر اينکه از نايب گـرفتن هـم عـاجز باشـد    

بخموي بختبريزيعظم :خخخآيمت ؛هو  و طفل غير مميز يب

خ.گلپميگمن خبصمف بخسنستمن سبحمن بخ

خخ. احتيـــاط اســـتحبابي در اذن گـــرفتن اســـت؛2

خآي خاهللخزن من .

دوا   : رفع عوذر دعود از نرادوت در رموي    15مسئله

 فر  يأس از رفع آن

. اگر قبل از گرشتن وقت رمي، متمکن از رمي 9

( بايـد خـود    آيا خاهللخمکامر خخ ؛بنا بر احتياطشد، )

 .اهللخزن من خآي خرمي کند؛ 

آيامتخعظام :خخخخواجب، اعاده الزم است؛ بنا بر احتياط. 5

خسنستمن .خبتبريزيبخموي 

آياامتخعظاام :خاماام خمينياا بخ. اعــاده الزم نيســت؛ 4
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ايبخساابحمن بخصاامف بخفمضاالبخخخممميااهجااواديبخخجت اا ب

 نوري.خبگلپميگمن 

 گفتار سوم: قرباني

 زمان قرداني: 1مسئله

. احتياط واجب آن است که در روز عيد انجـام  9

ايبخخآيمتخعظم :خامم خميني بخجت  بختبريزيبخممميهگيرد؛ 

خنوري.خبموي بخسبحمن بخفمضل

 .آي خاهللخزن من . تا روز دوازدهم اشکال ندارد؛ 5

آيامتخعظام :خخخ. تا آخر ايام تشريق، جـايز اسـت؛   4

خمکمر .خبسنستمن جواديبخ

در غيـر   بنا بر احتياطاست و  جايز حجهذي . تا آخر3

و قضـا ننمايـد و    اداروز عيد و سه روز بعـد  قصـد   

 گلپميگمن .خبصمف  آيمتخعظم :کند؛  الذمهنيت ما في 

 : تأخرر قرداني 2مسئله

واجب در ايام تشريق و اگر هـم   بنا بر احتياط. 9

آيامتخعظام :خخخالحجه انجام گيرد؛  نشد در بقيه ماه ذي

خ.نوريخبفمضلخايبخني بخجت  بخممميهامم خمي
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الحجـه   . تا آخر ايام تشريق، بلکـه تـا آخـر ذي   5

واجـب، در غيـر روز    بنا بر احتياطکافي است. ولي 

انجـام   ما فـي الرمـه  عيد و سه روز بعد ، به نيت 

 .گلپميگمن خبآيمتخعظم :خصمف شود؛ 

. تا آخر ايام تشريق انجام دهـد و اگـر آن هـم    4

آيامتخعظام :خخخالحجه انجام گيـرد؛   ذي نشد، تا آخر ماه

 سبحمن .خبموي بختبريزي

. تأخير از ايـام تشـريق، بـدون عـرر، موجـب      3

بطالن حج است و در صورت عرر، به جاي قرباني 

 .سنستمن آيمتخعظم خجواديبخروزه بگيرد؛ 

الحجـه   . در صورت عرر، تأخير آن تا آخـر ذي 2

خآي خاهللخمکمر .اشکال ندارد؛ 

ـ خ.6 اني از روز دوازدهـم، بـدون عـرر،    تأخير قرب

موجب بطالن حج است و در صورت عرر، تـأخير  

بتواند بعد از قرباني حلـق و تقصـير   خآن تا زماني که

الحجـه بـه جـا آورد،     کرده و اعمال مکـه را در ذي 

خآي خاهللخزن من .؛خاشکال ندارد

 : قرداني در شب يازدهم   دعد از آن 3مسئله

م :خامم خمينيا بخجت ا بخخخآيمتخعظکند؛  . کفايت مي9

 . نوريخبايخممميه
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آيمتخعظام :خخکند، مگر براي خائا؛  . کفايت نمي5

خفمضل.خبموي بخسبحمن 

متخعظام ؛خخياخآ؛خواجب کافي نيست بنا بر احتياط. 4

آيمتخعظم :ختبريازيبخخمگر براي خائا؛  مکمر جواديبخ

 گلپميگمن .خبسنستمن بخصمف 

ـ    قرباني در شب کفايت نمـي  .4 راي کنـد؛ مگـر ب

تواند شب دهم قرباني کنـد و اگـر از    خائا که مي

هـاي بعـدي    آن هم معرور اسـت، قربـاني در شـب   

خ؛خآي خاهللخزن من .کند کفايت مي

 : اييان ذادح 4مسئله

واجب بايد ذابـس مـؤمن )شـيعه     بنا بر احتياط. 9

 امامي( باشد، بلكـه خـالي از قـوت نيسـت؛       دوازده

 امم خميني .

ذبس را خواسته باشد، الزم . اگر از او خصوم 5

نيست مؤمن باشد و خود  بايـد قصـد قربـاني و    

خببخفمضالخسبحمن خايبخممميهجواديبخآيمتخعظم :خخقربت كند؛

 نوري.
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. ايمان در ذابـس شـرط نيسـت و اسـالم كـافي      4

آيامتخعظام :خجت ا بختبريازيبخماوي بخزن امن بخخخخخخخاست؛ 

 .مکمر خبسنستمن بخصمف بخگلپميگمن 

 اني: تثلرث قرد5مسئله

تثليث قرباني، يعني اينكه حاجي، قربـاني را سـه   

و مقـداري   1قسمت كرده و مقداري از آن را صدقه

 را هديه و مقدار ديگر را خود مصرف کند.

آيمتخعظام :خامام خمينيا بخخخخ. تثليث واجب نيست؛ 9

خنوري.خبايبخفمضلخممميهجواديبخ

ــن، . 5 ــورت تمک ــت؛  در ص ــب اس ــث واج  تثلي

 مکمر .خآي خاهلل

آيامتخعظام :خخختثليث واجب است؛  ا بر احتياطبن. 4

خگلپميگمن .خبجت  بختبريزيبخموي بخصمف 

واجب، صدقه دادن ثلث قربـاني   بنا بر احتياط. 3

                                                           

توانرد   دانند، مي كه آن را الز  مي آيا  عظاميبت به صدقه، بنا با نظا . نس1

از فترا وكالت در قبض و اعااض بگرراد و در صرور  عرد  تمكرن،     

( و همچنررن  آيت اهلل زنجراني ساقط است )ولي ضامن سهم فترا استب 

 است نسبت به هديه در وكالت گافتن از مؤمن.
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خبآيامتخعظام :خسابحمن خخخبه فقير مسـلمان الزم اسـت؛   

خسنستمن .

. صدقه دادن ثلث قرباني به فقيري که در حـرم  2

خحضــور دارد، هرچنــد زائــر باشــد، واجــب اســت؛

 اهللخزن من .خ خآي

تقصورر قبول    يا: تأخرر قرداني   حلق 6مسئله

 از انجام آن

 توانـد )اگـر قربـاني را در منـا تهيـه كـرد؛        . مي9

آيامتخعظام :خخخ( حلق يا تقصير كنـد؛  اهللخسنستمن خآي خ

 .گلپميگمن خبتبريزيبخموي بخصمف 

. نبايد حلق يا تقصير را از روز عيـد بـه تـأخير    5

 نوري.اهللخخخآي بيندازد؛ 

در روز عيد حلق يا تقصـير  بايد  بنا بر احتياط. 4

خاي.خممميهخبآيمتخعظم :خجت  کند؛ 

تواند تقصير كند. بلكـه بايـد    نمي بنا بر احتياط. 3

 ترتيب بـين قربـاني و تقصـير و اعمـال پـس از آن      

ــد عمــل او باطــل   ــه هرچن ــد؛ وگرن  را مراعــات كن
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سـت؛  نيست، ولي اگر از روي عمد بوده گناه كرده ا

 .اهللخمکمر خخآي 

 . حلــق يــا تقصــير بايــد بعــد از قربــاني باشــد؛ 2

و از غروب روز سيزدهم به تـأخير   ،اهللخزن من خآي خ

خ.اهللخسبحمن خآي خنيفتد؛ 

واجب )مگر در فر  اضطرار يا  بنا بر احتياط. 6

حلق نكنـد و بعـد از قربـاني،     (اهللخفمضلخآي خ حرج؛

خ.جواديخبامم خميني خ:متخعظم يآ حلق يا تقصير نمايد؛

 تقصير و حلقگفتار چهارم: 

 : اكتفا ده ناخن گرفتن در تقصرر 1مسئله

. به ناخن گرفتن اكتفـا نشـود و اگـر خواسـت     9

ــد؛     ــو باش ــردن م ــاه ک ــس از کوت ــرد، پ ــاخن بگي  ن

 .اهللخسبحمن خآي خ

واجـب بـه نـاخن گـرفتن اكتفـا       بنا بر احتياط. 5

ز كوتـاه  نشود و اگر خواست نـاخن بگيـرد، پـس ا   

 .مکمر خبآيمتخعظم :خسنستمن كردن مو باشد؛ 

. ناخن گرفتن در تقصير كـافي اسـت؛ هرچنـد    4
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آيمتخعظم :خامم خمينيا بخخبهتر است به آن اكتفا نشود؛ 

ايبخموي بخزن من بخصامف بخخخممميهجواديبخجت  بختبريزيبخ

 نوري.خبفمضلبخگلپميگمن 

موو  محورم   تقصورر  يوا  حلق  : كفايت2مسئله

 خود تقصرر از لقب  ديگر

 تقصير، حكم تكليفي حلق و هيهخمراجعطبق نظر 

عمدي موي ديگري قبل از تقصير، حرمت اسـت و  

حكم ناخن گـرفتن ديگـري قبـل از تقصـير، عـدم      

است؛ اما حكم وضعي كفايت اين حلـق يـا   حرمت 

 مو:تقصير 

خآيامتخعظام :خامام خمينيا بخجت ا بخخخخخ. كافي است؛ 9

 نوري.خبايخممميهخجواديب

خبآيمتخعظم :ختبريزيبخموي بخسبحمن في نيست؛ . كا5

خسنستمن .

آيامتخعظام :خخخواجب كافي نيست؛  بنا بر احتياط. 4

خمکمر .خبصمف بخفمضلبخگلپميگمن 

. كافي است؛ مگر اينكه حـاجي بـدون عـرر از    3

محرمي بلواهد كه موي او را حلق يا تقصـير کنـد   
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 ، كـافي نيسـت؛   بنـا بـر احتيـاط   كه در اين صورت، 

خاهللخزن من .خآي خ

زن ده جوا    : تراشردن سر دا ماشرن ته3مسئله

 ترغ 

خبآيامتخعظام :خزن امن بخسنساتمن خخخخکند؛  . کفايت مي9

 نوري.خبمکمر 

خ؛خکنـد  عرفًا حلق صـدر کنـد، کفايـت مـي     . اگر5

خفمضل.خبسبحمن جواديبخآيمتخعظم :خ

؛خآيمتخعظام :خخواجب، کافي نيست بنا بر احتياط. 4

خگلپميگمن .خبصمف خايبخامم خميني بخممميه

. حلق، واجب تعييني نيست و به قصـد وظيفـه   3

 آي خاهللخجت  . فعليه، ماشين کردن هم کافي است؛

 مردان درا حج  ا ل سفر در حلق: 4مسئله

آورد،  االسـالم خـود را بـه جـا مـي      حجةاگر  .9

ــد؛     ــق كن ــد حل ــد، باي ــج اول او نباش ــد ح خخهرچن

 .اهللخزن من خآي خ

ـ 5 رود خـواه   ين بـار حـج مـي   . کسي که براي اول

همچنين حج نيابي و يا مستحب و  االسالم يا حجة
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 بايـد  آورد،  االسـالم را بـه جـا مـي     حجةةکسي که 

 هرچنـد سـفر اولـش نباشـد، مثـل کسـي       حلق کند 

است که قباًل حج مستحبي يا نيـابي بـه جـا آورده؛    

 .اهللخسبحمن خآي خ

آيامتخعظام :خخخلق كنـد؛  بايد حبه احتياط واجب . 4

خب صاامفبخايبخسنسااتمن خممميااهجااواديبخم خمينياا بخاماا

 .گلپميگمن 

حلـق، مسـتحب و    ؛ هرچندتقصير جايز است .3

تبريازيبخماوي بخفمضالبخخخخجت ا بخخآيمتخعظام :خخافضل است؛ 

 .نوريخبمکمر 

 از ر ز عرد تقصرر يا حلق: تأخرر 5مسئله

تقصير، تا زماني که بتوانـد بعـد    يا. تأخير حلق 9

الحجه به جا آورد، جايز  ذي از آن اعمال مکه را در

 سنستمن .خبآيمتخعظم :خزن من است؛ 

ــايز اســت  5 ــام تشــريق ج ــا آخــر اي ــأخير ت خ؛خ. ت

خمکمر .خبآيمتخعظم :خامم خميني بخفمضل

خ.آي خاهللخنوري. تأخير جايز نيست 4

 احتياط واجب آن است که در روز عيد باشـد . 3
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 جـا  شب يازدهم يا بعـد آن بـه    ،جا نياورد و اگر به 

 ي.اخممميهخبآيمتخعظم :خجت  د؛ آور

واجب بايـد در روز عيـد باشـد؛     بنا بر احتياط. 2

و اگر تأخير انـداخت روز   گلپميگمن خبآيمتخعظم :خصمف 

و اگـر تـأخير    آيا خاهللخجاواديخخيازدهم به جا آورد؛ 

آيامتخعظام :خخخالحجـه وقـت دارد؛    انداخت تا آخر ذي

 .موي خبتبريزي

قربـاني را   اينکهست مگر جايز ني بنا بر احتياط. 6

 . سبحمن خآي خاهللانجام نداده باشد؛ 

  تقصورر شوبانه دعود از     حلق: صحت 6مسئله

 ر ز عرد 

 .اهللخسبحمن خآي خ. مجزي نيست؛ 9

آيمتخعظم :خ ؛نيستمجزي واجب  بنا بر احتياط. 5

 .مکمر خبگلپميگمن موي بخصمف بخجواديبختبريزيبخ

م خمينيا بخجت ا بخخخآيمتخعظم :خامکند؛  کفايت مي. 4

 .نوريخبايبخزن من بخسنستمن بخفمضلخممميه

 



 

 

 

 

 

 فصل هشتم: اعمال مکه

: تقديم اعيال مكوه دور  قووفرن دورا      1مسئله

 معذ رين

آيمتخعظم :خامام خمينيا بخجت ا بخخخخخ. واجب نيست؛9

  بخسنستمن بخفمضلبخنوري.يايبخموخممميهجواديبخ

ن . واجب نيست مگر آنکه اطمينان به عدم تمک5

از انجام آن اعمال، بعد از برگشـتن از منـا حاصـل    

آيامتخعظام :خجت ا بختبريازيبخسابحمن بخصامف بخخخخخخخخشود؛

 گلپميگمن .

. واجــب اســت مگــر مــواردي کــه مجــوز آن  4

حرجي بودن طواف و سعي يا خوف مشقت باشـد،  

به مکه بازگردد  ترسد، نتواند از منا ته کسي که ميالب
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يـد ولـي سـاير    بايد حتي طواف نسـاء را مقـدم نما  

خبدارنـد؛   مقـدم تواننـد طـواف نسـاء را     طوائا نمي

 اهللخزن من .خخآي 

 . احتيــاط واجــب آن اســت کــه تــرک نکننــد؛  3

 اهللخمکمر .خخآي 

 : تقديم طواف   سعي در  قوفرن2مسئله

 براي چهار گروه تقديم جايز است

ترسند به جهت حـيي و نفـاس    . زناني که مي9

نجام طواف و نماز آن باز از ا ز مناپس از بازگشت ا

 بمانند.

هايي که بـه جهـت ازدحـام     . پيرمردها و پيرزن5

 عاجز از طواف باشند.

خن گروه عسر و حرج است نـه عجـز؛  يمناط در ا)

 (.آيمتخعظم :خسنستمن بخفمضلبخسبحمن بخمکمر 

. بيماراني که بترسند در وقـت ازدحـام طـواف    4

 نمايند يا از طواف عاجز باشند.



  هشتم: اعمال مکهفصل 
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د بر طبق نظر همه مراجع عظـام اسـت   مور 4اين 

 (اهللخزن من خخآي خ)به غير از

حجه بـه جهتـي    دانند تا آخر ذي . کساني که مي3

آيمتخعظم :خامم خمينيا بخخخامکان طواف و سعي نيست؛

 صمف بخفمضلبخگلپميگمن بخنوريبخمکمر .جواديبخجت  بخ

کساني که از رفتن به مکه بر جان خـود بترسـند؛   

  .ييزيبخموآيمتخعظم :ختبر

ترسند براي آنها بازگشت بـه مکـه     کساني که مي

 .سنستمن خآي خاهللميسر نشود؛ 

 اينکـه کساني که عرر عرف پسند داشته باشند از 

حجـه و  ال تا آخر ذي اعمال را بعد از برگشتن از منا

 يا زماني که در مکه هستند، خودشان انجـام دهنـد؛   

 سبحمن .خخآي خاهلل

منـا  ترسند نتواننـد از   کساني که مي :زن من خآي خاهلل)

به مکه بازگردند، واجب است تمام اعمال مکه ـ حتـي   

 طواف نساء ـ را بر وقوف عرفات، مقدم بدارند.

کساني که به جهتي مانند حيي يا پيري زيـاد يـا   

ترسـند کـه نتواننـد اعمـال      توانند يا مي بيماري نمي
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ينهـا  انجام دهند، بـر ا منا مکه را پس از بازگشت از 

 تقديم طواف و سعي واجب است. 

 کساني که طواف و سـعي در زمـان خـود  بـر     

آنها حرجي است، بر اينهـا تقـديم طـواف و سـعي     

 جايز است.

کساني که خوف آن دارند که اعمال مکه در زمان 

تواننـد   مـي  خود  براي آنها ايجاد حرج کند، اينها

 مقدم کنند. طواف حج و سعي را رجائًا

يم طواف نساء در  قوفرن در ذ   : تقد3مسئله

 األعذار

آيمتخعظم :خامم خميني بخجت  بخ. صحيس است؛ 9

ايبخسبحمن بخسنساتمن بخفمضالبخمکامر بخخخخخممميهجواديبخ

 نوري.

ترسـد،   صحيس نيست، مگر براي کسي که مـي . 5

يبخآيامتخعظام :ختبريازخخخبه مکه باز گردد؛ منا نتواند از 

  بخزن من يمو

 طـواف نسـاء و نمـاز آن     واجب بنا بر احتياط. 4

 بـدارد و اگـر بعـدًا ممکـن بـود، آن       رجائًا مقدمرا 



  هشتم: اعمال مکهفصل 
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خنه بـراي اعـاده آن نايـب بگيـرد؛    را اعاده نمايد وگر

 اهللخگلپميگمن .خخآي 

تقديم اعيوال مكوه دورا  خوائفرن از     : 4مسئله

 ازدحام

ايبخخعظم :خامم خميني بخممميهخآيمتخصحيس نيست؛ .9

 لبخسبحمن بخنوري. بخصمف بخگلپميگمن بخفمضموي

برای کسانی که بازگشت به مکه  صحيس است .5

برای آنها مشکل و يا طواف نمودن بعد از بازگشت 

منا به علت ازدحام شديد جمعيت يا غير آن مشکل 

 سنستمن .خآي خاهلل؛ باشد

صحيس است ولي احتيـاط بعـد از برگشـت از     .4

اعمال را تکرار کند و در صـورت عـدم امکـان    منا 

 .جت  خآي خاهللخر اعمال، نايب بگيرد؛تکرا

  خاهللخجوادي.يآس است؛ا صحي. برای پيران خائ3

احتياط واجب آن است که مقدم بدارد و بعـد   .2

آيامتخعظام :خخخخاگر نتوانست، براي طواف نايب بگيرد؛

 تبريزيبخمکمر .
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اگر ترس داشته باشد که در اثـر ازدحـام بعـد از     .6

طـواف و   نـد، تقـديم  ت از منا نتوانـد، طـواف ک  برگش

است و اگر تـرس از افتـادن در    سعي واجب و مجزي

نمايـد و اگـر    رجائًا مقـدم تواند  مشقت داشته باشد مي

طواف نسـاء   و تقديمکشا خالف شد مجزي نيست 

 اهللخزن من .خخآي يک از دو مورد صحيس نيست؛  در هيچ

 تقديم اعيال مكه   كشف خالف: 5مسئله

سنساتمن بخخجواديبخمتخعظم :خآيخاعاده الزم نيست؛ .9

 1.گلپميگمن 

ــت     .5 ــده داش ــر عقي ــت مگ ــاده الزم نيس  اع

تواند اعمال را به جهتي مثل سـيل انجـام    که نمي

ايبخسابحمن بخخخآيمتخعظم :خامام خمينيا بخمممياهخخخخدهد؛

 فمضلبخنوري.

ــاط  .4 ــر احتي ــا ب ــت؛  بن ــاده الزم اس ــب اع خخواج

 آيمتخعظم :خجت  بخصمف بخمکمر .
                                                           

ن به مسهله تتديم طواف نسراء  . نسبت به طواف نساء بااي نظا ايشا1
 مااجعه شود.



  هشتم: اعمال مکهفصل 
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نماز آن اعاده الزم نيست ولـي در  در طواف و  .3

واجـب آن را   احتيـاط بنـا بـر   سعي اگر مقدم نمود 

  .يآيمتخعظم :ختبريزيبخموخاعاده نمايد؛

اعاده الزم نيست مگر کسي که خوف داشته به  .2

 زن من .خآي خاهللخمشقت بيافتد؛

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 امن رد بيتوهت: نهمفصل 

  درتوته در  اجب مقدار: 1مسئله

خ:آيامتخعظام خخد نيمه اول شب را بيتوته كند؛ باي. 9

 .نوريخبگلپميگمن بخصمف جواديبخجت  بخامم خميني بخ

 مليـر  بين بيتوتـه در نيمـه اول يـا دوم شـب    . 5

بخماوي بخسنساتمن بخخخايخمممياهختبريزيبخخ:آيمتخعظم ؛ است

 مکمر .خبفمضل

اگـر  يـا   را بيتوته كنـد  شب اول  نيمهتواند  . مي4

برگردد  ابايد به نحوي به منه، نصا اول در منا نبود

بيايـد تـا فجـر طلـوع      اکه پيش از طلوع فجر به من

 سبحمن .خمتخعظم :خزن من بآي ؛کند
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  درتوته درا  شب نريه محاسبه: 2مسئله

ب تـا طلـوع   واز غـر  ،واجـب  بنا بـر احتيـاط  . 9

خامم خميني .اهللخخآي خشود؛  حساب مي ،آفتاب

ي تا طلوع واجب از غروب شرع بنا بر احتياط. 5

 .اهللخنوريخآي خشود؛  آفتاب حساب مي

از غروب شرعي ، نيمه اول شب ،بنا بر احتياط. 4

از غـروب آفتـاب تـا     ،تا طلوع آفتـاب و نيمـه دوم  

 آي خاهللخزن من .؛ شودطلوع فجر حساب 

از غروب آفتاب تا طلوع فجر  اشب در من نيمه. 3

خجاواديبخخآيامتخعظام :خجت ا بختبريازيبخخخخ؛ شود حساب مي

 مکمر .خبايبخموي بخسبحمن بخسنستمن بخصمف بخفمضلخممميه

شوب  دعد از درتوته : حكم خر ج از منا 3مسئله

   دازگشت قبل از ظهر ر ز د ازدهمد ازدهم 

 خروج، در شب باشد:الف( 

بـه منـا    بعـدازظهر  . بايد قبل از ظهر براي نفـر  9

خ.گلپميگمن خبآيمتخعظم :خموي بخصمف برگردد؛ 

واجب بايـد قبـل از ظهـر بـراي      تياطبنا بر اح. 5



  نهم: بيتوهت رد منافصل 
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آيامتخعظام :خجت ا بخخخخخبرگـردد؛  بعـدازظهر  تحقق نفر 

 .مکمر خبفمضل

 اگر وسايل خـود را در منـا گراشـته، بايـد بـه       .4

منــا برگــردد. ولــي اگــر كــوم كــرده، الزم نيســت  

خبرگردد؛ هرچند جايز نيست بدون عرر كـوم كنـد؛  

 .اهللخزن من خآي خ

ـ به منـا برگـردد، تـا     بعدازظهرـ هرچند  . بايد3

كوم از منا قبل از غروب روز دوازدهـم يـا بعـد از    

متخعظام ؛خخياخآرمي روز سيزدهم، تحقـق پيـدا كنـد؛    

 سنستمن .جواديبختبريزيبخ

. در صورت امكـان بايـد قبـل از ظهـر بـه منـا       2

انجـام دهـد؛    بعـدازظهر برگردد، تا فريضـه نفـر را   

ر؛ برگردد؛ مگر در صورت اضـطرا  بعدازظهروگرنه 

 اهللخسبحمن .خآي خ

. الزم نيست قبل از ظهر برگـردد؛ هرچنـد اگـر    6

تواند قبل از ظهر كـوم كنـد؛    قبل از ظهر بيايد، نمي

 .نوريخبايخآيمتخعظم :خامم خميني بخممميه

 خروج، در روز باشد: ب(
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، بعـدازظهر . بايد قبل از ظهر، براي تحقـق نفـر    9

 . گلپميگمنخبآيمتخعظم :خموي بخصمف برگردد؛ 

ــاط. 5 ــر احتي ــا ب ــل از ظهــر   بن ــد قب  واجــب، باي

آيمتخعظم :خجت  بخخ، برگردد؛بعدازظهر براي تحقق نفر 

خ.مکمر خبفمضل

. بايد در صورت امكـان، قبـل از ظهـر بـه منـا      4

برگردد؛ وگرنه بعدازظهر برگردد، تا فريضـه نفـر را   

خ.اهللخسبحمن خآي خخانجام دهد؛ مگر در صورت اضطرار؛

بعــدازظهر بــه منــا بــازگردد تــا  . بايــد هرچنــد3

آيمتخعظام خخبعدازظهر روز دوازدهم از منا کوم کند؛ 

 تبريزيبخجوادي.

. هرچند خروج از منا جايز نبـوده اسـت، ولـي    2

آيامتخعظام :خخخخالزم نيست قبل از ظهر به منا برگـردد؛ 

 .نوريخبايخامم خميني بخممميه

. اگر وسايل خود را در منا گراشته، بايد به منـا  6

ردد. ولي اگر كوم كـرده، الزم نيسـت برگـردد؛    برگ

ــد؛    ــوم كن ــرر ك ــدون ع ــت ب ــايز نيس ــد ج  هرچن

 .اهللخزن من خآي خ



  نهم: بيتوهت رد منافصل 
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. اگــر در منــا متعلقــاتي )مثــل اثــاث و وســايل( 7

توانـد پـس    داشته باشد كه مستلزم برگشتن باشد، مي

ــ چـه    از رمي و پيش از ظهر از منا بيرون رود. ولي

ايد برگردد و قبـل از  ـ ب  بعدازظهرپيش از ظهر و چه 

غروب يا روز بعد، كوم كند و اگر متعلقـاتي نـدارد،   

، جايز نيست پيش از ظهر خارج شـود؛  بنا بر احتياط

گرچه نيت برگشتن داشته باشد و اگر خارج شد، بـه  

احتيــاط واجــب، بايــد ـ چــه پــيش از ظهــر و چــه   

 .اهللخسنستمن خآي خـ براي نفر بازگردد؛  بعدازظهر

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 نساء طواف: دهمفصل 
 نساء طواف در نايب نرت: 1مسئله

نايـب در طـواف نسـاء بايـد      مراجعخهيهطبق نظر 

مـا فـي   بـه قصـد    انجـام آن و کند  منوب عنهقصد 

 كند. نيز كفايت مي الرمه

  تقصرر در نساء طواف تقديم: 2مسئله

در عمـره   ،شدن طواف نساء بـر تقصـير   مقدم .9

 ،يان يـا جهـل  در صـورت ضـرورت يـا نسـ     ،مفرده

 اهللخجت  .خخآي مجزي است؛ 

خبآيمتخعظم :خسنستمن  ؛واجب بنا بر احتياط)بايد  .5

 بعــد از تقصــير، طــواف نســاء اعــاده شــود  (مکامر خ

خآيامتخعظام :خخخو بدون آن، حرمت نساء بـاقي اسـت؛   
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ايبخماوي بخزن امن بخخخخمممياهخجاواديبخخامم خميني بختبريازيبخخ

 ري.نوخبسبحمن بخصمف بخفمضلبخگلپميگمن 

 چنود  دورا   نسواء  طواف يك ده اكتفا: 3مسئله

 عيره

آيامتخعظام :خخخد؛ كـر  توان به يك طواف اكتفا مي .9

 نوري.خخبامم خميني بخگلپميگمن بخمکمر 

، براي هر كدام يك طواف نسـاء  بنا بر احتياط .5

 سنستمن .خبفمضلبخآيمتخعظم :خجت  انجام دهد؛ 

مسـتقل الزم دارد؛   يهر احـرام، طـواف نسـا    .4

خبسابحمن خبخزن امن خماوي بخخجاواديبخخخبآيمتخعظم :ختبريزي

 .صمف 

جداگانـه   ،واجب است براي هر عمـره مفـرده  . 3

بـا طـواف    تحلـل اگرچـه   ؛جـا آورد  طواف نساء به 

 اي.خاهللخممميهخخآي بعيد نيست؛  ،واحد ينسا

 : دايره حرمت تيتعا، قبل از طواف نساء4مسئله

بنـا بـر   ه، . مطلق تلرذ حرام، ولي در عمره مفرد9

، بايد از عقـد كـردن و شـاهد شـدن پرهيـز      احتياط

 اهللخسنستمن .خآي خشود؛ 



  دهم: طواف نساءفصل 
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. حرمت استمتاعاتي که با احرام آمده بود، باقي 5

 . آي خاهللخزن من است؛ 

آيامتخعظام :خخخ؛ تنها نزديكي با زن حـرام اسـت   .4

خموي .خبتبريزي

واجب عقد کـردن   بنا بر احتياط. مطلق تلرذ و 3

خآياامتخعظاام :خ؛ ر آن حــرام اســتو شــاهد شــدن بــ

خبايبخسابحمن بخفمضالبخمکامر خخخخمممياهخجواديبخامم خميني بخ

ننمايـد؛   و به احتياط واجب أداي شهادت هـم  نوريخ

 گلپميگمن .خبآيمتخعظم :خجت  بخصمف 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

  نيابت: يازدهمفصل 
 : نرادت معذ ر در اعيال1مسئله

. اگــر در انجــام اعمــالي کــه در صــحت حــج  9

ت ندارد، معرور است، نيابـت صـحيس اسـت؛    دخال

مثل طواف نساء، بيتوته در منا، رمي روز يـازدهم و  

دوازدهم. البته نيابـت کسـي کـه نقـص در مواضـع      

بنا سجده دارد، مثل آنکه يک دست يا يک پا ندارد، 

بنا بـر  همچنين،  کند؛ واجب، کفايت نمي بر احتياط

واجب، نيابـت کسـي کـه قـرائتش صـحيس       احتياط

يست، مگـر اينکـه قرائـت خـود را قبـل از عمـل       ن

و اگر گمـان   صامف خخبسنستمن : آيمتخعظم تصحيس کند؛ 

تواند تصـحيس کنـد، ولـي موفـق نشـد؛       کرد مي مي
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هرچند با تال  زياد عالوه بـر نمـاز خـود اسـتنابه     

در ولـي  شـد،   کند، هرچند نبايـد از اول نايـب مـي   

 .بحمن آي خاهللخسخمصالحه کند؛کننده جير اجرت با ا

. صحيس است، مگر کسي که معرور در قرائـت  5

  واجـب، صـحيس نيسـت؛    بنـا بـر احتيـاط   باشد، که 

 .آي خاهللخمکمر 

خواجب )با تمکن از غير معـرور؛  بنا بر احتياط. 4

 .اهللخگلپميگمن خخآي ( صحيس نيست؛ اهللخجت  خآي خ

آيمتخعظام :خامام خمينيا بختبريازيبخخخخخ. صحيس نيست؛ 3

 نوري.خببخموي بخزن من بخفمضلايخممميهجواديبخ

 1طار  عذر دا معذ ر نرادت: 2مسئله

خبمينيا خخامام خآيامتخعظام :خخخ. محل اشكال اسـت؛  9

خفمضل.

اگر عرر او منجر بـه نقـص بعضـي از اعمـال     . 5

حج نشود، نيابت او صـحيس اسـت و اگـر موجـب     

 بطـالن اجـاره بعيـد نيسـت و احـوط       ،نقص شـود 

                                                           

ولرى بعرد از اسرترجار     ،معذور نباشد ،هنگا  قبول نرابت ،اگا نايب .1

 گويند. مي طارىعذر معذور شود، اين عذر را 



  يازدهم: نيابت فصل

 

974 

 ه شـود و  اعـاد  منـوب عنـه  آن است كه حـج بـراي   

 ؛ مصــالحه شــود ،منــوب عنــهبــا در مــورد اجــرت 

 .ايخاهللخممميهخآي خ

منـوب  مثل حکـم   ،حکم نايب ،در عرر طاري. 4

و گـاهي   ،است که در بعضي موارد حج صحيس عنه

بنــابراين نيابــت در انجــام بعضــي از  .باطــل اســت

واجبات حج کـه تـرک عمـدي آن موجـب بطـالن      

و رمــي روز  ماننــد طــواف نســاء و بيتوتــه نيســت،

   سنستمن .خاهللخآي خاشکال ندارد؛  يازدهم و دوازدهم،

 . اگر هنگام محرم شـدن اطمينـان داشـته باشـد     3

که از انجام مناسک عمـره و حـج معـرور نيسـت،     

نيابت صحيس است؛ هرچند بعدًا عرري پـيش آيـد؛   

   زن من .خاهللخآي خ

آياامتخعظاام :خجت اا بخصــحيس و كــافي اســت؛ . 2

مااوي بخساابحمن بخصاامف بخگلپميگاامن بخخجااواديبختبرياازيب

 نوري.خبمکمر 

  تقلرد در نايب  ظرفه: 3مسئله

 بـه وظيفـه خـود  عمـل      ،در نيابت از ميـت . 9
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 احتيـاط کنـد؛    فـي الجملـه   ،کند و در نيابت از حي

 .اهللخجت  خخآي 

طبق و ميتي كه وصيت كرده، در نيابت از حي . 5

تـي كـه   و در نيابت از ميعمل کند  منوب عنهتقليد 

 ماوي خخاهللخخآيا خخود ؛ وظيفه طبق  ،وصيت نکرده

واجـب، طـوري    بنا بر احتيـاط در صورت اخير،  و)

عمل كند كه طبق وظيفه ورثه هـم مجـزي باشـد و    

اگر وصيتي نكرده، نايب به حسـب تقليـد خـود     

عمل كند و طوري باشد كه به حسب وظيفـه ورثـه   

 (.تبريزياهللخخآي خخهم مجزي باشد؛

محرمات احـرام، نايـب بايـد فتـواي      در مورد. 4

مرجع تقليـد خـود  را رعايـت کنـد و در مـورد      

نايـب   ،چنانچه به فتواي مقلَّد ،مناسک و اعمال حج

بايد در احـرام   ،نتواند بدون احرام از ميقات بگررد

و اعمال حج، فتواي مرجع تقليـد خـود را رعايـت    

کند تا به شکل صحيس، محرم شـده و از آن بيـرون   

کسي که براي حج يا عمره واجـب خـود ،   آيد و 

 کنـد،  مـي وصـيت   کند يا بـراي آن  کسي را اجير مي



  يازدهم: نيابت فصل
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بايد رعايت فتواي مقلَّد خود را در اعمال حـج بـر   

کـه بـراي حـج     ،ميـت ولـي  و بـر  کنـد  نايب شرط 

گيرد و همچنين بر وصـي کـه    نايب مي واجب ميْت

براي حج وصيت شده ـ مستحب يا واجب ـ نايـب    

است که عـالوه بـر رعايـت تقليـد      گيرد، واجب مي

در اعمـال حـج، رعايـت فتـواي مقلَّـد       منوب عنـه 

 ،خودشان را نيز بر نايب شرط کنند و بـه دنبـال آن  

نايب بايد تقليد شرط شده را نيز رعايت کند و اگر 

يا وصي او در نايـب گـرفتن چنـين    ولي مستطيع يا 

فتواي مقلَّد  ،قيدي ننمايند، نايب بايد در اعمال حج

يـا وصـي را نيـز    ولـي  و همچنين مقلَّـد   منوب عنه

 اهللخزن من .خآي خکند؛ رعايت 

. بايد طبق وظيفه خود  عمل کند و اگر اجيـر  3

شده که طبق نظر منوب عنه يا مستأجر عمـل کنـد،   

چه به صراحت ذکر شده و چه اطالر منصـرف بـه   

آن باشد، بايد به همان نحـو عمـل نمايـد؛ مگـر در     

 .سنستمن  اهللخآي خخاد عمل؛صورت يقين به فس

. ولـي  کنـد  نايب طبق وظيفه خود  عمل مي. 2
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اي عمل  اگر كيفيت خاصي شرط شده، بايد به گونه

کند که مراعات وظيفه خود  و کيفيت ذکر شـده،  

ايبخخممميااهجااواديبخآياامتخعظاام :خاماام خمينياا بخشــود؛ 

 نوري.خبسبحمن بخصمف بخفمضلبخگلپميگمن بخمکمر 

  مستطرع خصش نرادت: 4مسئله

و حـج او باطـل اسـت؛     نيابت صحيس نيسـت  .9

 نوري.خبآيمتخعظم :خامم خميني بخزن من 

شـود؛   مي يبر منوب عنهو ذمه  ،حج نايب صحيس .5

خببخفمضالخسنساتمن خموي بخجواديبختبريزيبخجت  بخآيمتخعظم :خ

 مکمر .

تـا بعـد از    اگر نايب از مسـتطيع بـودن خـود    .4

حـج   ،باشـد  اطـالع  بي وقوفين يا بعد از اعمال حج

 .سبحمن خبايخممميهعظم :خخآيمت؛ استنيابي او صحيس 

ــاط   .3 ــر احتي ــا ب ــت   بن ــزي نيس ــب، مج  ؛ واج

 گلپميگمن .خبصمف عظم :خخآيمت

 توسو   در عيره   حج  اجوب   نرادت: 5مسئله

 نرست صحرح قرائتش كه نايبي

آنكه قرائت مگر  ،صحيس نيستو احرام نيابت . 9



  يازدهم: نيابت فصل
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متخعظاام :خاماام خمينياا بخآيااتصــحيس کنــد؛ خــود را 

خنوري.خبايبخزن من خممميه

. نيابت صحيس نيست، ولي احرام صحيس است؛ 5

 اهللخفمضل.خآي 

منـوب  عمل را بـه نيـت   ، واجب بنا بر احتياط .4

نيـابتش   واجـب  بنا بر احتيـاط  هرچند ؛تمام کند عنه

بخسنساتمن بخخماوي خبختبريازيخآيمتخعظم :خمجزي نيست؛ 

خ.مکمر خبصمف بخگلپميگمن 

تواند نايب شود، اما اگر نايب شد  . هرچند نمي3

متوجه نقص  تمتعو در وسط اعمال يا بعد از عمره 

برای نماز طواف با اذن منـوب عنـه   )کار خود شد، 

احتياطًا در  (آي خاهللخجوادييا اوليای او نايب بگيرد؛ 

جـا   موارد عرر نايب بگيرد تا عمل را صـحيحًا بـه   

ا انجـام دهـد و نيـابتش    آورد و خود نيز آن عمل ر

خ.اهللخجت  خآي خ ؛صحيس است

بنا بـر  منوب عنه تمام کند ولي  نيتبايد حج را به . 2

کند؛ مگر اينکه قرائـت خـود    واجب، کفايت نمي احتياط

کــرد  را قبــل از عمــل تصــحيس کنــد و اگــر گمــان مــي
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تواند تصحيس کند، ولي موفق نشد، هرچند با تـال    مي

ود استنابه نيز بنمايد؛ هرچند نبايـد  زياد، عالوه بر نماز خ

در اجـرت بـا اجيـر کننـده     شـد، ولـي    از اول نايب مـي 

خآي خاهللخسبحمن .خ؛مصالحه کند

: نرادووت دووانوان    قوووف اضووطرار   6مسووئله

 مشعر

 اشکال ندارد. هيهخمراجعطبق نظر 

:  جوك استناده در فر  عدم استقرار 7مسئله

 حج    جود شرائ  اسوتطاعت دورا  كسوي كوه    

 قدر، ددني ندارد  دا فر  يأس از دهبود 

جاواديبخخآيمتخعظم :خجت  بخ. واجب فوري است؛ 9

 .سنستمن خبموي بخزن من بخسبحمن 

آيمتخعظام :خخ، واجب فوري است؛ بنا بر احتياط. 5

 گلپميگمن .خبتبريزيبخصمف 

ايبخخآيمتخعظم :خامم خميني بخمممياهخ. واجب نيست؛ 4

 نوري.خبفمضلبخمکمر 

 رادت درا  رمي شبانه عرد: ن8مسئله

. احتياط واجب آن است که در روز رمي کنـد؛  9

 .سنستمن خبايخآيمتخعظم :خممميه
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نيابت زن بـرای زن ديگـر   صحيس نيست مگر . 5

 .آي خاهللخمکمر ورت عدم تمکن؛ در ص

. صحيس نيسـت و بايـد رمـي را نايـب در روز     4

خ.سميرخمراجعانجام دهد؛ 

خ

خ



خ

خ

خ

خ



 

 

 

 

 

 متفرهق مسائل: دوازدهمفصل 
 تقليدگفتار اول: 

 در تقلرد مرت   دقا: 1مسئله

ـ   خهيهخمراجعطبق نظر  ه نحـو  )يا به نحو فتـوا يـا ب

ت ابتدائًا جايز نيسـت و بقـاي بـر    احتياط( تقليد مي

تقليد مي ت اشكال ندارد و بايد بقاي بر تقليد مي ـت،  

به فتواي مجتهد زنده باشد؛ امـا در مـورد محـدوده    

ميـت و همچنـين جـواز يـا وجـوب       بقاي تقليد بر

 بقاي بر تقليد ميت اعلم اختالف است:

 محدوده بقاي بر تقليد ميت: الف(

. صرف التزام به متابعت از فتواي مجتهد ميـت،  9

كافي است و عمل كردن به دسـتور او الزم نيسـت؛   

خسنستمن .جواديبخخعظم :ختخمآي
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. همين كـه در بعضـي از مسـائل بـه فتـواي او      5

باشد )يا آن را ياد گرفته و ملتزم به عمل  عمل كرده

؛خآيمتخعظم :خامم خميني بخ( كافي استاهللخصمف خآي خشده؛ 

خنوري.خبايبخفمضلخممميه

. در مسائلي که به فتواي او عمـل كـرده كـافي    4

 .مکمر خبآيمتخعظم :خجت  است؛ 

به فتواي او عمل كرده، يـا آن را  در مسائلي که . 3

عمل به آن شـده باشـد، كـافي    ياد گرفته و ملتزم به 

 .اهللخگلپميگمن خآي خاست؛ 

فتواي او را ياد گرفته و فرامو  در مسائلي که . 2

 .اهللخموي خآي خنكرده، كافي است؛ 

. در مسائلي كه فتـواي او را يـاد گرفتـه، کـافي     6

خ.سبحمن خبعظم :ختبريزيخآيمتاست؛ 

. در احکام عمره و حج بر فتواي مجتهد متوفي 7

 .اهللخزن من خآي خمانند؛ باقي ن

جواز يـا وجـوب بقـاي بـر تقليـد ميـت در        ب(

 صورت اعلميت ميت:

ايبخخآيمتخعظم :خامام خمينيا بخمممياهخخخ. جايز است؛ 9

 .نوريخبسبحمن بخگلپميگمن 



  دوازدهم: مسائل متفرهقفصل  
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آيمتخعظم :خجت ا بختبريازيبخماوي بخخخخ. الزم است؛ 5

 . مکمر خبفمضل

 . صمفجواديبخمتخعظم بخيآالزم است؛  بنا بر احتياط. 4

. بايد با علم به اختالف در مسائل محل ابـتالء،  3

خ.اهللخسنستمن خآي خولو اجمااًل، بر تقليد او باقي بماند؛ 

در احکام عمره و حج، بر فتواي مجتهد متوفي خ.2

خ.آي خاهللخزن من ؛خباقي نمانند

 : عد ل از مرجع مسا   ده مسا  2مسئله

 .فمضلجواديبخخعظم :تخمآي. جايز است؛ 9

دول از مسـاوي بـه مسـاوي در اعلميـت و     . ع5

اورعيت در مسائل غير مرتبط به هـم جـايز اسـت؛    

 .اهللخجت  خآي خ

. در غير مـوارد، علـم تفصـيلي يـا اجمـالي بـه       4

خ.اهللخسنستمن خآي خملالفت، جايز است؛ 

 سبحمن .خبآيمتخعظم :خموي بخزن من . جايز نيست؛ 3

ظام :خخآيامتخعخواجب جايز نيست؛  بنا بر احتياط. 2

 .ايممميهخبامم خميني 

. در خصــوم مســائلي کــه يــاد گرفتــه جــايز 6

 .اهللختبريزيخآي خنيست؛ 
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بنـا بـر   . در خصوم مسائلي کـه يـاد گرفتـه،    7

خ.اهللخصمف خآي خواجب، جايز نيست؛  احتياط

. در خصوم مسائلي که عمل کرده، رجوع بـه  3

خنوري.خبآيمتخعظم :خمکمر خمساوي جايز نيست؛

 و اهداي قرآن حرمين در نماز گفتار دوم:

  اتيام   قصر درن تخررر: 1مسئله

؛ جايز اسـت  مكه و مدينهجاي تليير در همه  .9

فمضالبخخايبخسنساتمن بخصامف بخخخخممميهخجواديبخآيمتخعظم :

 نوري.خبگلپميگمن بخمکمر 

؛ جايز اسـت  تليير در شهر مكه و مدينه قديم. 5

 موي .خبتبريزيآيمتخعظم :خ

ــر در تمــ. 4 ــي در  ،ام دو مســجد فعلــيتليي حت

؛ ، جايز اسـت جاهاي توسعه داده شده داخل مسجد

 سبحمن .خبآيمتخعظم :خامم خميني 

جـايز   قـديمي دو مسـجد   هـاي  تليير در قسـمت  .3

و در جاهايي كه بعـدًا بـه ايـن دو مسـجد اضـافه       است

 .اهللخجت  خآي خ شكسته است؛، شده، به احتياط واجب

 اهللخزن من .خآي خيست؛ جا تليير ثابت ن در هيچ .2
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شوركت در نيواز جياعوت اهول سونت      : 2مسئله

   ا ( )يرر استداره

شركت در نماز جماعـت آنـان    هيهخمراجاعخطبق نظر 

بســيار مناســب اســت و تــرك مســجد، هنگــام نمــاز، 

 شايسته نيست؛ اما در مورد صحت آن اختالف است:

ــنت   .9 ــل س ــه اه ــدا ب ــال ضــرورت؛ اقت  )در ح

؛ نه اعـاده  ( صحيس استلپميگمن گخبصمف خعظم :خآيمت

آيمتخعظام :خخدارد و نه نيازمند عمل به وظيفه منفرد؛ 

 .نوريخبمکمر فمضلبخايبخخممميهجواديبخامم خميني بخ

وظيفه منفرد رعايـت  جماعت صوري است و بايد  .5

خ.سنستمن خببخموي تبريزيجت  بخآيمتخعظم :خ؛ شود

ده کند؛ . با آنها جماعت خوانده شود و پس از آن إعا4

 آي خاهللخسبحمن .

. شايسته است اقتدا شود، ولي نبايد به آن اکتفـا  3

 آي خاهللخزن من .گردد؛ 

 ا  استداره جياعت نياز: 3مسئله

 .امم خميني نياز به اعاده ندارد؛ . با وضع فعلي، 9

بايد وظيفه منفرد رعايت . اقتدا صوري است و 5

خ.تمن سنسخبموي بختبريزيعظم :خجت  بخخآيمتشود؛ 
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 آي خاهللخسبحمن .عاده نمايد؛ ا. در هر حال بايد نماز را 4

بنـا بـر   ولي  ،نماز به نحو استداره مانعي ندارد. 3

خبمکامر خجاواديبخخخآيامتخعظام :خخ ؛بايـد واجـب )  احتياط

تـر از   و نزديـك به حسب دايره مقدم بر امام  (ناوريخ

؛ )البته در شرايط فعلي در فـر   نباشدامام به كعبه 

 گلپميگمن (.خبمتخعظم :خصمف آي ضرورت؛

نماز کسي که پشت سر امام يا در يکي از دو طرف . 2

اما نماز کسي که در طرف ديگر  .او بايستد، صحيس است

 .ايخاهللخممميهخخآي  ؛مقابل امام بايستد، صحيس نيست ،کعبه

 . اگر در شـرايط تقيـه نباشـد، صـحيس نيسـت؛      6

خفمضل.خاهللخخآي 

ود، ولي نبايد به آن اکتفـا  . شايسته است اقتدا ش7

خ؛خآي خاهللخزن من .کرد

: نياز جياعوت اهول تسونن   خوانودن     4مسئله

 آيا، سجده توس  امام جياعت

 بنـا بـر احتيـاط   . در سجده تبعيـت كنـد و بايـد )   9

نماز خود را اعـاده   (مکمر خبآيمتخعظم :خسنستمن  واجب؛

 .نوريخبآيمتخعظم :خجت  بخزن من بخسبحمن نمايد؛ 

ر تقيه باشد، در سجده تبعيت كند و نماز  . اگ5

 صمف .خبايخممميهجواديبخآيمتخعظم :خصحيس است؛ 
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توانـد بـه آن نمـاز اکتفـا      . اگر سجده کرد، نمي4

 .آي خاهللخفمضلنمايد؛ 

   مسووجدالنبي در فوورش دوور سووجده: 5مسووئله

  مسجدالحرام

هـاي   سجده بـر فـر  در مسـجدالنبي و شبسـتان     .9

حتي اگر بتوانـد در جـايي كـه     ،ردمسجدالحرام مانع ندا

سنگ است برود، الزم نيست و سجده بر فر  صـحيس  

ولي اگر بـه سـهولت    نوري.خبامم خميني آيمتخعظم :خاست؛ 

به جايي که براي سجده مناسب اسـت، دسترسـي دارد،   

 خخمکمر .جواديبخمتخعظم ؛خيآ:خآن را مقدم دارد

)طـوري كـه بـه زحمـت     تواند  در صورتي كه مي .5

ر جـايي كـه   د (ايخاهللخمممياهخخآيا خخ تد، در همان محل؛نيف

آنجا را انتلاب كند و  ،است سجده كند و امثال آن سنگ

بـر فـر    ( ايخمممياهخاهللخخآي خ؛ واجب بنا بر احتياطنبايد )

تبريزيبخخ:آيمتخعظم ؛ مگر آنكه تقيه اقتضا كند؛ دکن هسجد

 گلپميگمن .بخسنستمن بخصمف بخفمضلبخسبحمن موي بخ

، «ما يصس السجود عليه»ر صورت امكان، سجده بر . د4

 اهللخجت  .خآي خاكتفا به غير آن خالف احتياط است؛ 
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. سجده بـر فـر  مجـزي نيسـت و در فـر       3

ضرورت، با سجده بر فر  نماز  را بلواند؛ ولي 

خاهللخزن من .خآي خنبايد به آن اكتفا كند؛ 

 زائران دهاهدايي  ها  قرآن: 6مسئله

 اند:  چند دسته ها اين قرآن

هاي مستعمل مسجدالحرام، ممهور به  قرآن (الف

 .«هلل تعالي بالمسجدالحرام  وقا»ُمهر 

كـه توسـط زائـران     هاي چاپ عربستان قرآن (ب

شـود   براي قرائت در مسجدالحرام وقا يا هديه مي

هـاي   به خاطر يک شـکل بـودن قـرآن    ،متصديانو 

ده و بـه  ها خـارج کـر   آنها را از قفسه ،مسجدالحرام

 .دهند زائران متقاضي قرآن هديه مي

شـرايط  هاي چـاپ سـاير کشـورها كـه      قرآن (ج

 دسته قبل را دارند.

هايي است که هديه دولت عربستان و رياست  قرآن (د

 :گونه ُمهري ندارد ون حرمين شريفين است و هيچئش

ربـط   . برداشتن آنهـا بـدون اينکـه از متصـدي ذي    9

آيمتخعظام :خخ؛خبرگردانده شود بگيرند، جايز نيست و بايد

خگلپميگمن .جواديبخخبامم خميني 
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که  و سوم، دسته اول و دومهاي  . دريافت قرآن5

و تملـک   جايز نيستظاهر در جهت خام است، 

 .سبحمن خبجت  خآيمتخعظم : ؛دسته چهارم مانعي ندارد

هاي دسـته اول و دوم در غيـر    استفاده از قرآن. 4

اما دسته سـوم و چهـارم   مسجدالحرام اشکال دارد، 

ملکيـت نسـبت بـه دسـته      تحقـق اشکالي نـدارد و  

 .اهللخفمضلخآي خ ؛است مسلمچهارم 

هايي كـه از طـرف مسـئولين بـه      . تمليك قرآن3

 اهللخمکمر .خآي خشود، اشكال ندارد؛  زوار داده مي

ها در غير از دسته چهارم اشـكال دارد   . گرفتن قرآن2

 اهللخنوري.خآي خ ديگر برد؛ توان آنها را به مساجد و نمي

ــودن؛   . قــرآن6 ــه ب ــا هدي  هــايي را كــه وقــا )ي

تـوان   ( آنها محرز است، نميزن من بخآيمتخعظم :ختبريزي

تملك كرد )و در صورتي كـه برگردانـدن آنهـا بـه     

مسجدالحرام امكان ندارد، آنها را به مسـاجد ديگـر   

هـاي ديگـر    (؛ ولي گرفتن قـرآن ياخاهللخممميهخآي خخببرد؛

روي آن « وقـا بالمسـجدالحرام  »)هرچند عالمـت  

خآي خاهللختبريزي.( جايز است؛ اهللخزن من خآي خباشد؛ 
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هايي که توسط حجـاج و زائـرين وقـا     قرآن. 7

نشده، اعم از آنکه اثري از وقا بودن در آنها نباشد 

يا از طرف حکومت سعودي اثر وقا در آنها ديده 

کسـي اهـداء   ربط از آنهـا بـه    شود اگر مسئولين ذي

نمايند، گـرفتن آن اشـکال نـدارد و گيرنـده مالـک      

هـايي کـه توسـط حجـاج وقـا       شود ولي قرآن مي

خ.صمف خآي خاهلل بشود، گرفتن آنها جايز نيست.

 : نياز در هواپريا7مسئله

در صورت رعايت شرايط نماز، با اينكه علـم دارد يـا   

 دهد كه بعد از پياده شدن وقت باقي باشد: احتمال مي

آيمتخعظم :خامم خميني بخنماز صحيس و مجزي است؛  .9

زن امن بخسابحمن بخسنساتمن بخخخخموي بخايبخخممميهجواديبخجت  بخ

 مکمر .خخبفمضل

. در صورت علم بـه اينكـه قبـل از اتمـام وقـت،      5

نشـيند، بايـد تـأخير بينـدازد و در صـورت       هواپيما مي

واجب، در هواپيما بلواند و اگر  بنا بر احتياطاحتمال، 

 .اهللخصمف خآي خبل از اتمام وقت رسيد، اعاده کند؛ ق

. اگــر احتمــال بدهــد تــا آخــر وقــت هواپيمــا  4
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تواند بلواند. ولي اگر قبـل از اتمـام    نشيند، مي نمي

خ.اهللختبريزيخآي خوقت رسيد، اعاده نمايد؛ 

 حج و عمره کودکان گفتار سوم:

 : حج   عيره كودكان يرر ميرز1مسئله

به کودک غيـر مميـز احـرام    ولي خ،هيهخمراجعطبق نظر 

کند ايـن کـودک را بـراي حـج يـا       پوشاند و نيت مي مي

کنم؛ اگر امکان داشته باشد تلبيه را بـه او   عمره محرم مي

کند و در غير اين صـورت، از طـرف او تلبيـه     تلقين مي

کنـد و او را   گويد و از محرمات احرام او را حفظ مي مي

توانـد انجـام دهـد و    ل مـي کند که آنچه از اعما وادار مي

کنـد و دور خانـه   تواند از طرف او نيابـت مـي   آنچه نمي

دهـد   خدا او را طواف داده و بين صفا و مروه سعي مـي 

و بقيه اعمال نيز به همين صـورت اسـت و نسـبت بـه     

 احرام الزم نيست.ولي خود 

 ميرزيرر  در احرام كودك لي : مراد از 2مسئله

 ت کـه سرپرسـتي   در اين امـر کسـي اسـ   ولي . 9

کودک بر عهـده  ( سنستمن خآي خاهللحضانت؛  حق)و 

خآيامتخعظام :خخخاوست؛ هرچنـد ولـي شـرعي نباشـد؛     
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ولـي  )البته به اذن .خموي خبايخامم خميني بختبريزيبخممميه

 (.اهللخمکمر خآي خشرعي انجام دهد؛ 

شرعي، مانند پدر و جد پدري يا وصي از ولي . 5

از طـرف حـاکم يـا    آن دو و همچنين حاکم و امين 

ولـي  وکيل يکي از آنهاست و مادر نيـز ملحـق بـه    

 .فمضلخبآيمتخعظم :خجت  شرعي است؛ 

در اين امر کسي است کـه شـرعًا اختيـار    ولي . 4

دارد کودک را به سفر حج ببرد؛ خواه پدر يا جد يـا  

 .زن من جواديبخعظم :خختخمآيغير آنها؛ 

رعًا توانـد در مـال بچـه شـ     فردي است که ميولي . 3

تصرف کند، مانند پدر و جد پدري و وصي. عـالوه بـر   

مادر و همچنين کسي که متکفل امـور کـودک غيـر    ولي 

شـرعي اسـت. ولـي در مـورد     ولي مميز است ملحق به 

خ.آي خاهللخسبحمن اجازه بگيرد؛ ولي اخير، احتياطًا از 

ــر 2 ــي . در غي  شــرعي محــل اشــکال اســت؛  ول

 .رينوخبآيمتخعظم :خصمف بخگلپميگمن 

 : كفاره محرما، احرام نسبت ده كودك 3مسئله

طفـل اسـت؛   ولي در صيد، کفاره بر  مراجعخطبق نظر

ولـي  کودک را محرم کرده، کفاره بـر عهـده    ،)اگر ولي
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 است و در غير اين صـورت، بـر عهـده طفـل اسـت؛      

 (زن من خبآيمتخعظم :خجت  بختبريزيبخموي 

ر اوست و دولي )کفاره صيد کودک غير مميز بر 

 (سنستمن  آي خاهللغير او کفاره نيست؛ 

 اما در غير صيد: 

ولـي  عهدة بر ، کودک را محرم کرده، ولياگر . 9

 .اهللخجت  خآي خطفل است؛ 

طفل است؛ ولي . احتياط واجب آن است که بر 5

 . نوريخبصمف بخگلپميگمن جواديبخآيمتخعظم :خامم خميني بخ

ايبخموي بخخميهآيمتخعظم :ختبريزيبخمم. کفاره ندارد؛ 4

 .مکمر خبزن من بخسبحمن بخسنستمن بخفمضل

 : قرداني حج كودك4مسئله

، گوسفند قربـاني بـراي حـج بـر     مراجعخطبق نظر

: اگر مـادر  اهللخسبحمن خآي خ)دک است. کوولي عهده 

ولـي  کودک را محرم کند، هزينه قربـاني بـر عهـده    

 است؛ مگر اينکه خود مادر قبول کرده باشد(.

: اگـر  زن امن خخبماوي خجاواديبخخجت ا بخخ:خآيمتخعظم )

عهده خـود    کودک مستقاًل محرم شده، قرباني بر
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يـا مـأذون از طـرف او، کـودک را     ولي است و اگر 

 است(.ولي محرم کرده، قرباني بر عهده 

: قرباني کـودک غيـر   سنستمن خبآيمتخعظم :ختبريزي)

 اوست(.ولي مميز، بر عهده 

 :  ضو  كودك يرر ميرز 5مسئله

ر صورت تمکن، احوط آن است که در حال . د9

طواف هر دو طاهر باشند؛ )يعني کودک را صـورت  

خ.فمضلخبآيمتخعظم :خجت  وضو بدهند(؛ 

. در صورت امکـان، واجـب اسـت او را وضـو     5

آيامتخعظام :خخخدهد؛ هرچند به صورت وضـو باشـد؛   

خ.صمف خبتبريزيبخسبحمن 

ماوي بخخجاواديبخخعظام :خخخخآيامتخ. وضو الزم نيست؛ 4

 .مکمر خب من بخسنستمن زن

 : طهار، كودك يرر ميرز6مسئله

. در صورتي که تطهير بدن او زحمتـي نداشـته   9

هـاي شـيرخوار    باشد، بايد تطهير نمود. ولي در بچه

 اهللخمکمر .خآي خخالزم نيست؛

آيامتخعظام :خخخ. الزم است، ولي وارسي الزم نيست؛ 5

 نوري.خبسبحمن بخصمف بخفمضلجواديبخجت  بخ
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الزم اسـت،   بنا بر احتياطقدار که بتوانند، . آن م4

 .اهللختبريزيخآي خولي وارسي الزم نيست؛ 

 .  ايخاهللخممميهخآي خبدنش تطهير شود؛  بنا بر احتياط. 3

ــت؛ 2 خبزن اامن جااواديبخعظاام :خخخآياامت. الزم نيس

 .سنستمن 

: شرطرت قرار گرفتن شانه چپ كودك 7مسئله

 يرر ميرز ده طرف كعبه

امکان سعي شود طوري کـودک را   . بايد تا حد9

طواف دهند که عرفًا طرف چي او به طـرف کعبـه   

سابحمن بخسنساتمن بخخخجاواديبخخآيامتخعظام :خجت ا بخخخخ باشد؛

 .نوريخبفمضل

 .اهللخصمف خآي خالزم است؛  بنا بر احتياط. 5

 .مکمر خبآيمتخعظم :ختبريزيبخزن من . الزم نيست؛ 4

 : سعي كودك يرر ميرز خوادرده8مسئله

خ.آي خاهللخجت  تا حدي که ممکن است بيدار باشد؛  .9

ــت؛     5 ــافي اس ــد، ک ــدار باش ــدا بي ــر در ابت  . اگ

خ.آيمتخعظم :ختبريزيبخسبحمن 

. خواب به انـدازه متعـارف بـه سـعي او لطمـه      4

 اهللخنوري.خآي خزند؛  نمي
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ايبخزن من بخخممميهجواديبخآيمتخعظم :خ. مانع ندارد؛ 3

 .مکمر خبسنستمن بخصمف بخفمضل

: مختون نبوودن كوودك يرور ميروز در     9مسئله

 طواف

خبسابحمن خايبخخمممياهخجواديبخآيمتخعظم :خ. باطل است؛ 9

 گلپميگمن .

ــاط . 5 ــر احتي ــا ب ــت؛  بن ــل اس خآياامتخعظاام :خباط

 .نوريخبصمف خبامم خميني بخجت  بخفمضل

آيمتخعظم :ختبريزيبخموي بخزن امن بخخ ؛. باطل نيست4

 .مکمر خبسنستمن 

 تر دچه در طواف: پوشش دخ11مسئله

 اي کــه مميــز اســت، بــه  . پوشــش دختــر بچــه9

 همان مقدار معمـول زنـان در حـال احـرام اسـت؛      

؛خ)ولي ستر سر و گـردن الزم نيسـت    خاهللخسابحمن خآي

 (.آي خاهللخصمف 

. احتياط آن است که پوشش او در حال طواف، 5

بخآيامتخعظام :ختبريازيخخخخمانند پوشش زنان بالغـه باشـد؛  

)ولي پوشش سـر و گـردن و    مکمر خبايخميهممجواديبخ
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پاها الزم نيست و پوشش نسبت به غيـر مميـز الزم   

 (.آي خاهللخسنستمن خنيست؛

آياامتخعظاام :خ. ســتر ســر و گــردن الزم نيســت؛ 4

 .فمضلخبجت  

. پوشش خاصي الزم نيست و اگر پنج شـش سـال   3

خ.اهللخنوريخآي خرسيده، حکم بانوان را رعايت کند؛ 

 .اهللخزن من خآي خت؛ . پوشش الزم نيس2

 گفتار چهارم: خمس

 : خي  سپرده حج يا عيره1مسئله

: اگر از درآمد بـين  هيهخمراجعخعظم  الا: طبق نظر

قبل از فرا رسـيدن سـال   سال بوده و در همان سال 

 به حج يا عمره مشرف شود، خمس ندارد.خمسی 

بوده و پس از  یب: اگر از درآمد بين سال خمس

 ف شود:گرشت سال خمسی مشر

ــدارد .9 جااواديبخخآياامتخعظاام :خجت اا ب ؛خمــس ن

قبل از استقرار حج  اينکهمشروط به )سبحمن بخمکمر خ

خ(نوريخآي خاهللخباشد؛
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تبريازيبخخامام خمينيا بخخخآيمتخعظام :خخخمس دارد؛  .5

)مگر حـج مسـتقر شـده و راه      بخصمف يايبخموخممميه

 ديگــري بــراي تشــرف در ســال ثبــت نــام نباشــد؛ 

 تمن بخفمضل.سنآيمتخعظم .خس

اي  در حج واجب و يـا عمـره اگـر بـه وسـيله      .4

واجــب کــرده، خمــس نــدارد و در حــج و عمــره  

 زن من .خآي خاهللمستحب خمس دارد؛ 

از طريوق يكوي از    : خي  سود حاصله2مسئله

 عقود شرعي

 بخسنستمن بخيآيمتخعظم :ختبريزيبخمو خمس دارد؛. 9

 صمف بخفمضل.

 بخمکمر .آيمتخعظم :خجت  خ. خمس ندارد؛5

. اگر قابل دريافت نيسـت، جـزو درآمـد سـال     4

شـود و اگـر در همـان سـال      وصول محسـوب مـي  

بـه  در همان سال نيـز  )و  صرف در هزينه حج شود

آيمتخعظام :خخخمس ندارد؛  (امم خميني حج نيز برود؛ 

 ايبخسبحمن بخنوري.خممميهجواديبخ
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اي  . در حج واجب و يـا عمـره اگـر بـه وسـيله     3

مس نـدارد ولـي در حـج و عمـره     واجب کرده، خ

مستحبي خمـس دارد مگـر آن مقـدار از سـود کـه      

 زن من .خآي خاهللخمربوط به سال تشرف است؛

 

 نوالحمدهلل رب العالمي 


