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اجلهة االوىل
عمرة التمتع
تتألف عمرة التمتع من مخسة واجبات:
 -1اإلحرام
 -2الطواف
 -3السعي
 -4صالة الطواف
 -5التقصري
وتفصيل الكالم فيها يقع يف مباحث:
تنبيه:

تشرتك العمرة املفردة مع عمرة التمتع يف عموم الواجبات ،فام نذكره من

أحكام وواجبات لعمرة التمتع جيري بعينه يف العمرة املفردة إال ما نشري اليه
من االختالف يف بعض املوارد كام سيتضح.
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المبحث األول
اإلحرام

الإحرام
والكالم فيه يقع ضمن فصول:
الف�صل الأول
مواقيت االحرام
املطهرة لإلحرام منها ،وجيب
خصصتها الرشيعة االسالمية ّ
هناك أماكن ّ

ويسمى ّ
كل منها ميقات ًا ،وهي تسعة:
أن يكون اإلحرام من تلك األماكن،
ّ
الأول :ذو احلليفة

وتقع بالقرب من املدينة املنورة ،وهي ميقات أهل املدينة وكل من أراد

احلج من طريق املدينة ،وهذا امليقات يشتمل عىل مسجد معروف بـ(مسجد
ّ

الشجرة).

والواجب  -عىل األحوط وجوب ًا  -أن يكون اإلحرام من داخل املسجد،

وال يكفي اإلحرام من خارج املسجد وإن كان حماذي ًا له  -بأن يقف بحذاء
املسجد مستقب ً
ال الكعبة فيصري املسجد عن يمينه او شامله.-

ويستثنى من ذلك احلائض والنفساء فإنّه جيوز هلام االحرام بأحد طرق

ثالث:
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 -1االحرام من داخل املسجد باالجتياز بأن تدخل من باب وخترج من

آخر وتنوي وتلبي يف حال االجتياز من دون أن متكث فيه ،وهذا هو االحوط

استحباب ًا.

 -2االحرام من خارج املسجد  -سوا ًء كانت حماذي ًة للمسجد او ال.-

 -3االحرام من البيداء ،وذلك بأن تنوي يف داخل املسجد بنحو االجتياز

وتلبي يف البيداء وهذا هو األفضل  -كام سيأيت يف فروع الفصل الثالث.-

وهل االستثناء املتقدم يشمل املجنب فيجوز له االح��رام من خارج

املسجد؟

ج -كال ،فال يصح منه االحرام من خارج املسجد ،وإنّام له أن حيرم بأحد

طرق ثالث:

 -1أن يتيمم وحيرم من داخل املسجد أي ينوي ويلبي داخل املسجد،

واالحوط استحباب ًا له أن ال يرفع صوته بالتلبية داخل املسجد ،فإذا وصل

البيداء رفع صوته هبا.

 -2أن حيرم من داخل املسجد باالجتياز أي ينوي ويلبي من داخل

املسجد  -من دون تيمم -ومن دون أن يمكث فيه ،واالحوط استحباب ًا له

ّ
ويؤخر رفع الصوت هبا اىل البيداء.
أن ال يرفع صوته بالتلبية داخل املسجد

 -3أن حيرم من البيداء وذلك بأن ينوي يف مسجد الشجرة  -إ ّما بأن

يدخله متيم ًام او بنحو االجتياز -ويلبي يف البيداء ،وهذا هو األفضل  -كام

ارحالا تيقاوم
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سيأيت.-
تنبيهات:

التنبيه األول :مسجد الشجرة من املساجد القديمة التي كانت عىل عهد

النبي  -صىل اهلل عليه واله -ثم حصلت فيه توسعة ،فهل الواجب يف االحرام
أن يكون من املسجد القديم او يصح االحرام من التوسعة؟

ج -يصح االح��رام من التوسعة ،وإن كان األوىل رعاية االحتياط

باالحرام من املسجد القديم(((.

التنبيه الثاين :يشتمل مسجد الشجرة عىل مصىل وباحة خارجية (احلديقة

التي بني احلاممات واملصىل) ،واالحوط وجوب ًا أن يكون االحرام من داخل
املصىل وال يكفي االحرام من خارجه.

التنبيه الثالث :من األخطاء التي يقع فيها بعض املسؤولني عن محالت

احلج حيث ال يمكنه أن يدخل اىل مسجد النساء لعقد النية والتلبية فيحرم

هبن من باحة املسجد ،ويف مثل ذلك يبطل احرامهن عىل االحوط وجوب ًا-
بال فرق بني العامل العامد واجلاهل ،-ولعالج ذلك البد من سلوك أحد

األمور التالية:

 -1إ ّما الرجوع اىل من جييز االح��رام من باحة املسجد  -مع مراعاة
((( نقل بعض الثقاة عمن يثق به أن من أراد االحرام من مسجد الشجرة القديم فليتوجه من وسط
املسجد املسقوف اىل حمراب املسجد وقبل أن يصل اىل املحراب بام يقارب عرشة أمتار فليحرم فذلك
هو املسجد القديم.
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االعلم فاالعلم -وبذلك يكتفى باالحرام السابق.
 -2او االحرام من ميقات اجلحفة الذي يقع يف طريق الذاهب اىل مكة.
 -3او تطبيق ما سيأيت بحق من ترك االحرام من امليقات.

التنبيه الرابع :ال جيوز تأخري اإلحرام من ذي احلليفة إىل اجلحفة إلاّ

لرضورة من مرض أو ضعف أو غريمها من األعذار.
وما حكم من ّ
أخر االحرام اىل اجلحفة؟

ج -جيتزئ باحرامه من ميقات اجلحفة وإن كان آث ًام بتأخريه االحرام.
أسئلة تطبيق ّية:

بناء عىل التوسعة اجلديدة يف مسجد الشجرة واختفاء معامل
سً -1
املسجد األصيل هل جيوز اإلحرام من أي موضع يف املسجد اجلديد؟

ج -ال يبعد جواز اإلح��رام من أي موضع من مسجد الشجرة حتى

األقسام املستحدثة.

س -2الطريق املع ّبد إىل مسجد الشجرة يتجاوز امليقات قلي ً
ال ثم يعود

اليه بطريق دائري هل جيوز هذا الدخول ملن نوى االحرام؟
ج -جيوز.

س -3ذكرتم ان االحوط عدم كفاية اإلحرام يف ذي احلليفة من خارج

مسجدها فام هو حكم من احرم من خارج املسجد عمد ًا أو جه ً
ال باحلكم؟

ج -جيري عليه عىل االحوط وجوب ًا أحكام تارك اإلحرام املذكور يف

ارحالا تيقاوم
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املسألة  1٦8و 1٦9من رسالة املناسك.
س -4ذكرتم يف املناسك ان املرأة احلائض ونحوها جيوز هلا اإلحرام من

خارج مسجد الشجرة ،ولكنها لو دخلت املسجد وأحرمت فيه فهل يصح

إحرامها؟

ج -إذا أحرمت حال اإلجتياز فيه بالدخول من باب واخلروج من باب

صح بل يصح مطلق ًا عىل األقرب.
آخر ّ

ماء للغسل وأراد ان حيرم من مسجد الشجرة
س -5لو كان جنب ًا ومل جيد ً

فهل يلزمه التيمم الجل العمل باالحتياط اللزومي يف اإلحرام من املسجد؟

ج -إذا مل يتيرس له  -ولو بسبب الزحام  -اجتياز املسجد واإلحرام منه

يف هذا احلال ،ومل يتيرس له أيض ًا الصرب إىل حني حصول املاء فليتيمم ويدخل

املسجد وحيرم منه وال جيزيه اإلحرام من خارج املسجد عىل األحوط وجوب ًا.
س -6إذا أحرمت احلائض حال دخوهلا مسجد الشجرة وخرجت من

نفس ذلك الباب الذي دخلت منه فهل يصح إحرامها؟

ج -نعم يصح إحرامها وان ارتكبت حمرم ًا بدخول املسجد ال عىل وجه

االجتياز.

س -7من كانت جتمع بني تروك احلائض واعامل املستحاضة احتياط ًا

واجب ًا فمن اين حترم يف ميقات ذي احلليفة؟

ج -يتأتى االحتياط باالحرام من املسجد يف حال االجتياز فيه بالدخول

من باب واخلروج من باب آخر ،وإن مل يمكنها ذلك فلرتجع يف املسألة إىل
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فقيه آخر مع رعاية االعلم فاالعلم.
الثاين :وادي العقيق
مر عليه من غريهم ،وهذا
وهو ميقات أهل العراق ونجد ،وكل من ّ

امليقات له أجزاء ثالثة:

ألوله ،و(الغمرة) وهو اسم لوسطه ،و(ذات
(املسلخ)((( وهو اسم ّ

عرق) وهو اسم آلخره(((.

أي جزء من أجزائه الثالثة وإن كان األحوط األوىل
وجيوز االحرام من ِّ

أن حيرم املك ّلف قبل أن يصل ذات عرق ،فيام إذا مل متنعه عن ذلك تق ّية أو
مرض.

تنبيه:

قيل :جيوز اإلحرام يف حال التق ّية قبل ذات عرق رس ًا من غري نزع الثياب

إىل ذات عرق ،فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثويب اإلحرام هناك وال

ك ّفارة عليه ،ولكن هذا القول ال خيلو عن إشكال.

وعليه فال جيوز أن حيرم من املسلخ او الغمرة إذا كان يضطر اىل لبس

املخيط ملقتىض التق ّية ،ولو فعل ذلك صح احرامه وان كان آث ًام وعليه كفارة

لبس املخيط عىل االحوط وجوب ًا.

((( او (املسلح).
ميال ،وبني الغمرة وذات عرق (ً )20
إن املسافة بني املسلخ والغمرة تقدر ب(ً )17
((( قيلّ :
ميال،
وامليل يساوي ( )1.60كيلو مرت تقريب ًا.
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الثالث :اجلحفة

(((

وهي ميقات أهل الشام ومرص واملغرب ،بل ّ
يمر عليها حتى من
كل من ّ

مر بذي احلليفة ومل حيرم منها لعذر أو من دون عذر.
ّ
الرابعَ :ي َلم َلم

يمر من ذلك الطريق ،ويلملم اسم
وهو ميقات أهل اليمن ،وكل من ّ

جلبل(((.

اخلام�س :قرن املنازل
يمر من ذلك الطريق.
وهو ميقات أهل الطائف ،وكل من ّ

تنبيهان:

خيتص امليقات يف (وادي العقيق واجلحفة ويلملم وقرن
التنبيه األول :ال ّ

املنازل) باملساجد املوجودة فيها ،بل ّ
كل مكان يصدق عليه أنّه من العقيق أو
اجلحفة أو يلملم أو قرن املنازل جيوز اإلحرام منه ،وإذا مل يتمكّن املك ّلف من

إحراز ذلك فله أن يتخلص باالحرام نذر ًا قبل ذلك كام هو جائز اختيار ًا -

كام سيأيت.-

التنبيه الثاين :سيأيت جواز االحرام بالنذر من امليقات او قبله يف حال
((( وتسمى أيض ًا َمه َيعة وهي الواسعة املبسوطة ،وسميت اجلحفة الن ً
سيال جاءها فاجتحفهم،
وفيها غرق محاد بن عيسى اجلهني غريق اجلحفة.
((( جبل كبري من جبال هتامة يبعد عن مكة ( )100كيلو مرت جنوهبا عىل طريق اليمن مكة الساحل
القديم.
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االختيار ،كام أنّه يف كل مورد يرتدد امليقات بني مكانني او أكثر يقع أحدها

أقرب اىل مكة فبامكان املكلف االحرام بالنذر من املكان األبعد او قبله الن

رشط صحة االحرام بالنذر أن يكون من امليقات او قبله.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1يوجد اختالف يف تعيني مكان امليقات يف قرن املنازل بني اهلدا

(وادي حمرم) ووادي السيل فهل يمكن للمك ّلف ان ينذر باإلحرام من اهلدا

النه أبعد من وادي السيل بالنسبة ملكة كام أخرب بعض الثقاة ،سواء أكان النذر
قبل امليقات أم فيه بقوله( :هلل عيل ان أحرم من هذا املكان) أم حيتاط باإلحرام
منهام وذلك للخروج من هذا اخلالف ،وهل يرشع النذر يف املواقيت املعلومة

سواء أكان النذر قبل الوصول إليها أم بعده؟

ج -إذا كان اهلدا بالنسبة إىل مكّة املكرمة واقع ًا خلف وادي السيل جاز
ٍ
حينئذ عىل ّ
كل تقدير وال حاجة إىل اإلحتياط
ان ينذر اإلحرام فيه فيصح
باإلحرام من املوضعني ،كام يصح اإلحرام بالنذر قبل الوصول إىل املواقيت
املعلومة وكذا نذر اإلحرام يف املواقيت نفسها.

س -2يف مفروض املسألة السابقة هل ترون ان امليقات يف قرن املنازل

هو اهلدا أو وادي السيل ،أو ان العربة يف ذلك بام يطمئن به املك ّلف بعد تتبعه

املسألة؟

ج -هذا يتبع اطمئنان املك ّلف ومع عدم حصول االطمئنان لديه فله

التخلص عن اإلشكال بالطريقة املذكورة انف ًا.

ارحالا تيقاوم
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س -3هل خيتص امليقات يف املواقيت اخلمسة (ذو احلليفة واجلحفة

والعتيق وقرن املنازل ويلملم) بمساجدها أم جيوز اإلح��رام منها من أي

موضع منها؟

ج -جيوز اإلحرام من أي موضع منها فيام عدا ذي احلليفة فان األحوط

لزوم ًا اإلحرام من مسجدها مسجد الشجرة وعدم اإلكتفاء باإلحرام يف
خارج املسجد لغري احلائض والنفساء.

ال�ساد�س :حماذاة �أحد املواقيت املتقدمة

يمر بيشء من املواقيت السابقة إذا وصل إىل موضع
ّ
فإن من سلك طريق ًا ال ّ

حياذي أحدها أحرم من ذلك املوضع ،وهنا أسئلة:
س -1ما املراد بمحاذي امليقات؟

ج -املقصود به املكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة املع ّظمة يكون امليقات

عىل يمينه أو شامله بحيث لو جاوز ذلك املكان يتاميل امليقات إىل ورائه ،وال

تتحقق املحاذاة من جهة الفوق عىل االحوط لزوم ًا.

س -2هل يشرتط رعاية الدقة يف حتقق املحاذاة ام يكفي الصدق العريف؟

ج -يكفي يف حتقق املحاذاة الصدق العريف وال يعترب التدقيق العقيل.
س -3هل يصح ملن كان يف امليقات أن حيرم من خارجه باملحاذاة؟

ج -ال يصح منه ذلكّ ،
فإن رشط جواز االحرام من حماذي امليقات هو

مر بميقات كميقات الشجرة
أن يسلك طريق ًا ال يمر بأحد املواقيت ،وأ ّما من ّ

فال جيوز له أن حيرم منه باملحاذاة بأن يقف خارجه وحيرم حماذي ًا له.
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س -4وهل جيوز لشخص أن يتجاوز املحاذي من دون احرام؟
ج -هنا ثالث حاالت:

احلالة األوىل :أن يكون أمامه حماذي آخر ألحد املواقيت  -كام إذا كان

يمر يف طريقه بموضعني حياذي ّ
كل منهام ميقات ًا -ويف هذه احلالة هو خميرّ بني
ّ
االحرام من املحاذي األول او الثاين ،واألحوط األَوىل له اختيار اإلحرام من
املحاذي االول.

احلالة الثانية :أن يكون أمامه ميقات ،ويف هذه احلالة هو خميرّ بني االحرام
من املحاذي األول او الثاين ،كام جيوز له االحرام من امليقات.
احلالة الثالثة :أن ال يكون أمامه ميقات وال حماذي آخر للميقات ،ويف

هذه احلالة االحوط وجوب ًا له أن ال يتجاوز املحاذي األول إال حمرم ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل هناك مسافة حمددة ملحاذي امليقات؟
ج -ال ،بل العربة بالصدق العريف.

س -2كيف نحدد املكان املحاذي للميقات الذي جيوز اإلحرام منه ملن

يمر بشئ من املواقيت؟
ال ّ

ج -إذا افرتضنا خطني متقاطعني يشكالن زاوية قائمة ( 9٠درجة)

يمر بامليقات فإذا وقف الشخص
يمر بمكة املكرمة واآلخر ّ
وكان احدمها ّ

يف نقطة التقاطع مستقب ً
ال مكّة املكرمة فهو واقف يف املكان املحاذي لذلك

ارحالا تيقاوم

19

امليقات والعربة يف هذا بالصدق العريف وال يعترب فيه التدقيق العقيل.

س -3مقتىض املناط املذكور يف جواب السؤال املتقدم ان حماذي ّ
كل من

املواقيت اخلمسة ال ينحرص يف نقطة واحدة بل توجد نقاط حماذاة متعدّ دة

لكل منها وذلك باختالف اخلطني املتقاطعني املفروضني فانه كلام زيد يف
طول احدمها ونقص من االخر يتغري نقطة التقاطع اال إذا حد ّدتم ذلك بان
يكون اخلطان يف موضع التقاطع متساويني طوالً ولعل هذا هو الذي حيد ّد
املحاذاة العرفية ،وعىل ذلك ال تكون جدّ ة قبل موضع املحاذاة الهنا اقرب إىل

مكّة من اجلحفة بكثري؟

ج -املناط عرف ًا يف املحاذاة هو ما ذكرناه وفاق ًا للمحقق النائيني وال

يضرّ به تغري نقطة املحاذاة كلام زيد يف احد اخلطني املتقاطعني  -الذين يشكالن

زاوية قائمة -ونقص من االخر ،نعم اشرتط بعض الفقهاء يف املحاذاة املعتربة

يف اإلحرام ان يكون البعد يسري ًا بني موضع املحاذاة وامليقات ولكنه خالف
املختار.

وأ ّما ما ذكر من اشرتاط تساوي اخلطني املتقاطعني فغريب اذ الزمه عدم

حتقق املحاذاة يف مورد صحيح ابن سنان الذي هو عمدة الدليل عىل االكتفاء
باالحرام من حماذي امليقات.

س -4وفق املناط املذكور لتحديد حماذي امليقات توجد كثري من نقاط

املحاذاة ملختلف املواقيت حتى بالقرب من مكّة ومقتىض ذلك انه جيوز

للمك ّلف ترك اإلحرام إىل آخر نقطة حماذية لبعض املواقيت قبل الدخول يف
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مكّة فهل هذا صحيح؟

يمر املك ّلف يف طريقه بيشء من املواقيت فبامكانه تأخري
ج -إذا مل ّ
اإلحرام إىل آخر نقاط املحاذاة ولكن قبل الوصول إىل احلرم بناء ًا عىل ما هو
املختار من عدم جواز دخول احلرم إال حمرم ًا.

س -5هل تتحقق املحاذاة ألحد املواقيت من غري جهة اليمني والشامل؟
مر بالطائرة عىل سامء امليقات
ج -يمكن تصويرها من جهة الفوق كام إذا ّ

وأمكن التوقف هناك بمقدار أداء التلبية لك ّن يف كفايتها إشكال.

س -6هل الفارق بني جدّ ة واجلحفة يف خط الطول بمقدار ( )٤دقائق

يكفي يف حتقق املحاذاة؟

ج -نعم الفارق املذكور يكفي يف حتقق املحاذاة العرفية ملن يقف يف

النقطة املشار اليها يف اجلنوب الرشقي ملدينة جدّ ة.

س -7إذا كانت نقطة املحاذاة للجحفة تقع يف اجلنوب الرشقي من جدّ ة

 -كام هو رأيكم الرشيف  -فهل جيوز اإلحرام من مجيع مناطق جدّ ة؟

ج -جيوز بالنذر ،فان نقطة املحاذاة ال تقع يف جدّ ة نفسها بل يف اخلارج

منها من جهة اجلنوب الرشقي.

س -8قرن املنازل احد املواقيت التي جيب اإلح��رام منها وقد جرى

حتويل خط السري و ُعمل مسجد يف السيل الكبري بالطائف لالحرام منه ويقال
انه حياذي قرن املنازل فهل جيزي اإلحرام منه؟

ج -ال جيتزأ باالحرام منه اال مع االطمئنان بمحاذاته لقرن املنازل بحيث
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لو وقف فيه الشخص مستقب ً
ال للكعبة املعظمة يكون امليقات عىل شامله أو
يمينه ولو جاوزه يتاميل امليقات إىل ورائه.

ال�سابع :مكّة
وهي ميقات يف أربع موارد:
حج التمتّع ،فمن كان فرضه حج التمتع فيحرم له بعد
املورد االولّ :

أداء عمرة التمتع من مكة املكرمة ،وهكذا من كان فرضه حج االفراد او
القران  -كأهل مكة -وأراد االتيان بحج التمتع استحباب ًا او بنذر ونحوه،

وال يصح االحرام حلج التمتع من غري مكة إال يف من نيس االحرام او تركه
جهالً ،عىل تفصيل يأيت.

املورد الثاين :حج ِ
القران واإلفراد ألهل مكّة ،فإنّه جيوز هلم اإلحرام من
ّ

مكّة وال يلزمهم الرجوع إىل سائر املواقيت ،وإن كان األوىل -لغري النساء-
اخلروج إىل بعض املواقيت -كاجلعرانة -واالحرام منها.

املورد الثالث :حج القران او االف��راد للمقيمني يف مكة الذين انتقل

فرضهم اىل حج االفراد او القران ،وهم من أقاموا يف مكة سنتني ودخلوا يف
الثالثة ،فإنّه جيوز هلم اإلحرام من مكّة وال يلزمهم الرجوع إىل سائر املواقيت،
وإن كان األوىل -لغري النساء -اخلروج إىل بعض املواقيت -كاجلعرانة-

واالحرام منها.

املورد الرابع :حج القران او االف��راد للمتواجدين يف مكة ومل ينتقل
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فرضهم اىل االفراد اوالقران كمن أقام يف مكة ومل يكمل له سنتان ،وأراد

االتيان بحج االفراد او القران استحباب ًا او بنذر ،فكل من كان يف مكة وأراد
االتيان بحج االف��راد او القران فإنّه جيوز له اإلح��رام من مكّة وال يلزمه

الرجوع إىل سائر املواقيت ،وإن كان األوىل -لغري النساء -اخلروج إىل بعض

املواقيت -كاجلعرانة -واالحرام منها.

س -1وهل جيب االحرام من مكة القديمة او جيوز االحرام من مكة

احلديثة كالعزيزية وغريها؟

ج -جيوز االحرام من مكة احلديثة برشط أن تقع داخل احلرم دون ما

كان منها خارج احلرم فال جيوز االحرام منه ،واألحوط األوىل اإلحرام من
مكّة القديمة التي كانت عىل عهد رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله).

س -2اآلفاقي  -الذي يبعد منزله عن مكة أكثر من ( )16فرسخ ًا أي

ما يقرب من ( )88كيلو مرت -من أين حيرم حلج االفراد لو أراد االتيان به
استحباب ًا او بنذر؟

ج -له أربع حاالت:
احلالة األوىل :أن يكون منزله دون امليقات اىل مكة  -أي أقرب اىل مكة

من امليقات -فيحرم من منزله ،وال جيب عليه الرجوع اىل أحد املواقيت ،كام

سيأيت.

احلالة الثانية :أن يكون منزله قبل امليقات فيحرم من أحد املواقيت

املتقدمة كمسجد الشجرة ونحوه.
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احلالة الثالثة :أن يكون متواجد ًا يف مكة فيحرم منها ،وإن كان األوىل

لغري النساء اخلروج من مكة واالحرام من بعض املواقيت كاجلعرانة ،كام

جيوز له االحرام من أي منطقة من مناطق أدنى احلل سوا ًء كانت خارج مكة
ام داخلها كالتنعيم يف زماننا.

احلالة الرابعة :أن يكون متواجد ًا خارج مكة فيلزمه االحرام من أحد

املواقيت وليس له االحرام من أدنى احلل او من عرفات او غريها.

ِ
ينقض الشهر
نعم إذا كان قد دخل مكة بعمرة مفردة ثم خرج منها ومل

الذي اعتمر فيه جاز له الرجوع اىل مكة واالحرام منها حلج االفراد.
تنبيه:

من كان فرضه حج االفراد او القران كأهل مكة ومن أقام فيها سنتني إذا

أرادوا أن حيجوا حج متتع استحباب ًا او بنذر ونحوه فيلزمهم  -عىل االحوط

وجوب ًا -اخلروج ألحد املواقيت كالشجرة او اجلحفة اوغريمها واالحرام

لعمرة التمتع ،وبعد الفراغ منها حيرمون للحج من مكة.
أسئلة تطبيق ّية:

بحج اإلفراد فمن أين
س -1املتواجد يف مكّة املكرمة إذا أراد اإلتيان ّ

حيرم له؟

ج -جيوز له اإلحرام من مكّة نفسها(((.

((( كام جيوز له االحرام من بعض املواقيت كاجلعرانة بل هو األوىل لغري النساء.
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احلجة ثم خرج من مكّة وعاد اليها
س -2من أتى بعمرة مفردة يف ذي ّ

بحج اإلفراد ندب ًا فهل حيرم من مكّة؟
وبدا له ان يأيت ّ

ج -جيوز وان كان االوىل ان خيرج إىل بعض املواقيت وحيرم منها.

بحج اإلفراد فهل جيوز ان
س -3لو دخل بعمرة مفردة واراد اإلتيان ّ

حيرم له من ادنى احلل ،ولو مل جيز ولكنه ضاق وقته ومل يسعه الذهاب إىل
امليقات فهل جيوز ان حيرم من عرفات مثالً؟

احلج وبقي يف مكّة إىل يوم الرتوية
ج -إذا أتى بعمرته املفردة يف اشهر ّ

حج اإلفراد فاما ان خيرج من
حلج التمتّع فان أراد أداء ّ
فليس له ان حيرم االّ ّ

مكّة قبل يوم الرتوية وحيرم من اجلعرانة أو نحوها من أدنى احلل الواقع يف

خارج مكّة أو يعود إىل مكّة قبل انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته املفردة

فيحرم من مكّة نفسها سواء ما يقع منها يف احلرم أو التنعيم الذي يقع يف أدنى

احلل ،وجيوز أيض ًا ان خيرج إىل غريه من أدنى احلل فيحرم منه ،وإذا كان يف
حلج اإلفراد فعليه العود إىل احد املواقيت وليس
خارج مكّة وأراد اإلحرام ّ

له اإلحرام من أدنى احلل أو من عرفات أو غريها.

حج التمتّع فاتى هبا ويف العام الالحق دخل مكّة
س -4من كانت وظيفته ّ
ٍ
وحينئذ
بحج اإلفراد فهل حيق له ذلك
بإحرام العمرة املفردة ثم أراد اإلتيان ّ
فمن أين حيرم له من مكّة أم من غريها؟
بحج اإلفراد وجيزيه
احلج فله ان يأيت ّ
ج -إذا كان قد اعتمر قبل أشهر ّ

اإلحرام له من مكّة املكرمة نفسها إذا كان فيها ،وأما إذا أتى بالعمرة املفردة
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باحلج وبقي يف مكّة إىل يوم الرتوية كانت
احلج ثم عزم عىل اإلتيان
ّ
يف أشهر ّ

بحج اإلفراد ،نعم لو خرج
بحج التمتّع وليس له اإلتيان ّ
عمرته متعة فيأيت ّ
حلج اإلفراد من أحد املواقيت.
احلج جاز له اإلحرام ّ
من مكّة قبل أيام ّ
س -5ما هي حدود مكّة القديمة؟

ج -املذكور من حدودها يف الروايات الواردة عن أئمة اهلدى عليهم

السالم :عقبة املدنيني ،وعقبة ذي طوى.

س -6هل يصح اإلح��رام من املحالت املستحدثة يف مكّة املكرمة

كالشيشة والعزيزية وشارع الستني ونحوها عل ًام ان بعض هذه املحالت تبعد

عن مركز املدينة بام يقارب من عرشين كيلو مرت ًا؟

ج -املحالت املستحدثة إذا عدت جزء ًا من املدينة املقدسة يف العرص

احلارض جاز اإلحرام منها عىل األظهر إال ما كان خارج ًا منها من احلرم.

س -7من دخل مكّة املكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إىل عرفات ومنى

احلجاج فهل يلزمه الرجوع إىل احد املواقيت اخلمسة لالحرام
لنصب خيم ّ
حلج اإلفراد ان قصد اداءه ،أو انه يمكنه اإلحرام له من ادنى ّ
احلل؟
ّ

ج -مع عدم انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته جيوز ان يرجع إىل

حلج اإلفراد
بحج اإلفراد ،وال جيوز اإلحرام ّ
مكّة من غري احرام ثم حيرم منها ّ

من ادنى ّ
احلل.
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الثامن :املنزل الذي ي�سكنه املك ّلف
وهو ميقات من كان منزله دون امليقات إىل مكّة  -أي أقرب اىل مكة من

امليقات حتى وإن مل يكن أقرب اىل املحاذي للميقات ،-فإنّه جيوز له اإلحرام
من منزله ،وال يلزمه الرجوع إىل املواقيت ،سوا ًء كان فرضه:

 -1حج التمتع ،كام لو كان ال ُبعد بني منزله ومكة أكثر من ( )16فرسخ ًا

أي ما يقرب من ( )88كيلو مرت فيحرم لعمرة التمتع من منزله.

 -2أم كان فرضه حج االفراد او القران ،كام لو كان ال ُبعد بني منزله

ومكة اقل من ( )16فرسخ ًا.

 -3أم أراد أن يأيت بالعمرة املفردة.
ففي مجيع ذلك جيوز له أن حيرم لنسكه من منزله.
س -من كان منزله دون امليقات هل جيوز له الرجوع اىل احد املواقيت

واالحرام منه؟

ج -نعم جيوز له ذلك.

تنبيه:

أهل جدّ ة واملقيمون فيها جيوز هلم االحرام لنسكهم مطلق ًا  -سوا ًء كان

حج ًا ام عمرةً -من جدّ ة نفسها ،للنص اخلاص ،وال جيب عليهم الذهاب اىل
أحد املواقيت اخلمسة االوىل وإن كان جيوز هلم ذلك.
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س -وهل جيوز هلم أن حيرموا من أدنى احلل؟
ج -ليس هلم ذلك.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1من كان منـزله دون امليقات إىل مكّة املكرمة وأراد اإلحرام لعمرة

التمتّع فهل يلزمه اخلروج له إىل احد املواقيت اخلمسة كام ذكرتم ذلك بالنسبة

إىل أهل مكّة ومن كان فيها ام جيوز له اإلحرام من منـزله؟
ج -جيوز له اإلحرام من منـزله.

للحج أو العمرة؟
س -2املقيمون يف جدّ ة من أين حيرمون
ّ

ج -جيوز هلم اإلحرام من جدّ ة نفسها.

س -3املقيمون يف جدّ ة التي تعد جدّ ة مقر ًا هلم يعتمرون يف ّ
كل شهر

فهل جيزهيم اإلحرام هلا من أدنى احلل؟

ج -جيزهيم اإلحرام من جدّ ة نفسها وليس هلم اإلحرام من أدنى احلل.
س -4هل جيب عىل املقيم يف جدّ ة الذهاب إىل أحد املواقيت اخلمسة

لإلحرام منها للعمرة املفردة أو غريها أو يكفيه اإلحرام من مكانه بالنذر؟

ج -يمكنه اإلحرام من جدّ ة بال حاجة إىل النذر ،وال جيب عليه الذهاب

إىل أحد املواقيت.

س -5إذا كان منزل املكلف اقرب إىل مكة من امليقات ومل يكن اقرب مما
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حياذيه فهل له ا ِ
إلحرام من منزله؟
ج -نعم.

التا�سع� :أدنى احلل

وهو ميقات العمرة املفردة ملن أراد اإلتيان هبا بعد الفراغ من حج ِ
القران
ّ

أو اإلفراد ،بل لكل عمرة مفردة ملن كان يف مكة وأراد اإلتيان هبا ،ويستثنى
من ذلك صورة واحدة وهي :من أفسد عمرته املفردة باجلامع قبل السعي فإنّه

جيب عليه  -عىل االحوط لزوم ًا -االحرام للعمرة املعادة من أحد املواقيت

وال جيزيه االحرام من أدنى احلل عىل االحوط لزوم ًا ،كام تقدم.
س -ماذا يقصد من أدنى احلل؟

ج -هو أقرب منطقة اىل احلرم املكي او هو حد احلرم املكي.

تنبيهات:

التنبيه األول :إن أدنى احلل إنّام يكون ميقاتا للعمرة املفردة ملن كان يف

مكة إذا دخلها عىل وجه مرشوع كام إذا دخلها بعمرة مفردة او بعمرة متتع
او بحج القران او االفراد وبعد الفراغ من احلج أراد االتيان بالعمرة املفردة،

وأ ّما إذا مل يدخلها عىل وجه مرشوع كام لو دخلها من دون احرام  -سوا ًء كان

عاصي ًا ام ال -فال جيزيه االحرام للعمرة من ادنى احلل بل البد من االحرام
من أحد املواقيت اخلمسة املتقدمة.

ونفس احلكم فيام لو مل يدخلها وإنّام شارف عىل دخول احلرم او مكة
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فليس له االحرام من أدنى احلل بل البد من الرجوع اىل امليقات.
التنبيه الثاين :هل جيوز االحرام من مسجد التنعيم للعمرة املفردة يف

زماننا بعدما صار داخل مكة؟

ج -جيوز االحرام للعمرة املفردة من التنعيم ملن كان يف مكة ،وأ ّما من

كان خارج مكة فال جيوز له االحرام للعمرة من التنعيم الستلزامه دخول
مكة من دون احرام وهو غري جائز.

التنبيه الثالث :من خرج من مكة اىل عرفات او منى او املشعر او جدّ ة

او الطائف او غري ذلك وعاد يف غري الشهر الذي اعتمر فيه فيلزمه أن حيرم

بالعمرة لدخول مكة او احلرم ،ومن أين حيرم هلا؟
ج -له حاالت:

احلالة األوىل :أن يتجاوز يف خروجه احد املواقيت اخلمسة  -كام لو

ذهب اىل املدينة املنورة  -والالزم عليه أن حيرم من أحد املواقيت اخلمسة
كمسجد الشجرة.

احلالة الثانية :أن خيرج اىل ما دون امليقات ولكن يتجاوز املحاذي له

والالزم عليه أن حيرم من املحاذي عىل االحوط وجوب ًا إذا مل يكن أمامه
ميقات او حماذي آخر ،كام تقدم.

احلالة الثالثة :أن خيرج خارج احلرم ومكة ولكن دون امليقات واملحاذي

له  -كام إذا خرج اىل عرفات -و الالزم عليه أن حيرم إ ّما من أحد املواقيت
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اخلمسة او حيرم من أدنى احلل الواقع خارج مكة كأن حيرم من احلديب ّية
(شمييس) او اجلعرانة ،وال جيوز له االحرام من التنعيم يف زماننا الستلزامه

دخول مكة من غري احرام(((.

احلالة الرابعة :أن خيرج خارج مكة ولكنه مازال يف احلرم  -كام إذا خرج

اىل منى او املشعر -وحكمه حكم احلالة الثالثة.

التنبيه الرابع :من وجب عليه االحرام للعمرة من أدنى احلل جاز له

االحرام من أي نقطة تقع عىل أدنى احلل وال خصوصية للجعرانة او احلديبية

إال من حيث كوهنا نقاط ًا عىل أدنى احلل.

التنبيه اخلامس :تقدم وسيأيت أن أدنى احلل ليس ميقات ًا لعمرة التمتع

حتى وإن كان الشخص يف مكة عىل االحوط وجوب ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1االحرام للعمرة املفردة ملن يف مكة من ادنى احلل هل جيب ان يتم

من التنعيم أو احلديبية أو اجلعرانة؟

ج -ال خصوصية للمواضع الثالثة بل يكفي االحرام من حدود احلرم

املكي من أي منطقة كانت.

س -2من دخل مكّة املكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إىل عرفات ومنى

احلجاج فهل يلزمه الرجوع إىل احد املواقيت اخلمسة لالحرام
لنصب خيم ّ
((( باعتبار ّ
أن مكة قد اتسعت يف زماننا فصار جزء منها خارج احلرم املكي وهو اجلزء الواقع من جهة
مسجد التنعيم.

ارحالا تيقاوم
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ج -مع عدم انقضاء الشهر الذي احرم فيه لعمرته جيوز ان يرجع إىل

حلج اإلفراد
بحج اإلفراد ،وال جيوز اإلحرام ّ
مكّة من غري احرام ثم حيرم منها ّ

من ادنى ّ
احلل.

بحج التمتّع فهل يلزمه
س -3إذا أتى بالعمرة املفردة ثم قصد اإلتيان ّ

الذهاب إىل أحد املواقيت ليحرم لعمرة التمتّع؟

ج -نعم يلزمه ذلك وال جيزيه اإلحرام من أدنى احلل وان كان بمكة عىل

احلج وقد بقي يف مكّة
األحوط لزوم ًا ،هذا ولو كانت عمرته املفردة يف أشهر ّ

بحج التمتّع وال حمل
قاصد ًا
للحج إىل يوم الرتوية انقلبت عمرته متعة فيأيت ّ
ّ

لإلتيان بعمرة التمتّع.

س -4شخص أح��رم لالتيان بالعمرة املفردة فاعتقل ومل يسمح له
باالتيان بالسعي إلاّ من الطابق العلوي  -الذي ال جيتزأ به رشع ًا -ثم عاد إىل

حجة اإلسالم فلو اكمل أعامل عمرته املفردة فهل بامكانه
مكّة املكرمة الداء ّ

اإلحرام لعمرة التمتّع من أدنى احلل كالتنعيم النه ال يسمح له بالعودة إىل

امليقات؟

احلج فبامكانه ان يبقى يف
ج -إذا كان احرامه للعمرة املفردة يف اشهر ّ

مكّة إىل يوم الرتوية فتصبح عمرته متعة واما اإلحرام لعمرة التمتّع من أدنى

احلل فمحل اشكال عندنا.

س -5إذا اتى بعمرة التمتّع يف شهر ذي القعدة ثم خرج من مكّة حلاجة
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احلجة فهل يتعني عليه الذهاب إىل امليقات الحرام
واراد العود يف شهر ذي ّ

عمرة التمتّع ام يكفي اإلحرام من أدنى احلل ،وكيف لو مل يتمكّن من الذهاب
إىل امليقات؟

ج -ال جيزي ان حيرم لعمرة التمتّع من أدن��ى احلل  -عىل األحوط

وجوب ًا -حتى وان مل يكن متمكّن ًا من الذهاب إىل أحد املواقيت ،نعم يمكنه

ان حيرم للعمرة املفردة من أدنى احلل فيبقى إىل يوم الرتوية يف مكّة قاصد ًا

بحج التمتّع.
احلج فتكون متعة فيأيت ّ
ّ

س -6إذا دخل مكّة بعمرة مفردة ثم احرم لعمرة التمتّع من ادنى احلل

معتمد ًا عىل مناسك السيد اخلوئي يف بعض طبعاته ومل ينتبه إال بعد فراغه

من اعامل العمرة فام هو حكمها؟
ج -يشكل االجتزاء هبا(((.

س -7من دخل مكّة بال احرام ولو عصيان ًا واراد اإلتيان بالعمرة املفردة

فهل له ان حيرم هلا من ادنى احلل؟

ج -ال جيوز له ذلك بل عليه ان يرجع إىل امليقات فيحرم منه.

س -8ما حكم من تأخر يف اإلحرام متعمد ًا حتى بلغ مشارف مكّة ثم

((( هذا وفق ما نسب إىل السيد اخلوئي يف اجوبة بعض االستفتاءات من لزوم كون ِاإلحرام يف
مفروض السؤال من احد املواقيت ومع عدم التمكن فال بد من اخلروج من مكة بام يمكن ثم ِ
اإلحرام

(الحظ مناسك احلج ط مؤسسة احياء آثار اإلمام اخلوئي ص .)2٥3
ولكن مقتىض املسألة ( )٤من فصل اقسام احلج من العروة الوثقى مع تعليقته عليها هو جواز ِ
اإلحرام
يف مفروض السؤال من ادنى احلل ايض ًا.
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عاد إىل رشده فهل جيوز له اإلحرام للعمرة املفردة من مسجد التنعيم ليتسنى

له دخول مكّة املكرمة؟

ج -ليس له ذلك بل عليه الرجوع إىل أحد املواقيت.

س -9من أ ّدى العمرة املفردة يف شهر ذي القعدة وخرج من مكّة واراد

احلجة فهو ملزم باالحرام للدخول فيها فان اراد
الدخول اليها يف شهر ذي ّ
اإلحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين حيرم من مكانه أم من أدنى احلل أم من

أحد املواقيت؟

ج -إذا كان يف احلرم فليحرم من اجلعرانة أو احلديبية ونحومها دون

التنعيم النه يقع يف الوقت احلارض يف مكّة املكرمة ،وان كان يف خارج احلرم
فيام دون امليقات فاحلكم كذلك مع مراعاة عدم دخول احلرم إال حمرم ًا وان
كان فيام يبلغ امليقات فال بد من اإلحرام من امليقات.

حجها إىل اإلفراد ومل جتد من خيرج
س -10املرأة احلائض التي انقلب ّ

معها إىل التنعيم لالحرام للعمرة املفردة فهل جيوز هلا اإلحرام من مكّة نفسها؟
ج -ال يصح اإلحرام للعمرة املفردة من مكّة من اجلزء الواقع يف احلرم.

س -11من كان يف مكّة املكرمة واراد اإلتيان بعمرة مفردة هل جيوز له

ان يذهب إىل جدّ ة وحيرم منها بالنذر؟

ج -جيوز ولكن ال جيب بل يمكنه اإلحرام من التنعيم ونحوه.

الف�صل الثاين
�أحكام املواقيت
احلكم الأول :حكم تقدمي الإحرام على امليقات

ال جيوز اإلحرام قبل امليقات ،وال يكفي املرور عليه حمرم ًا ،بل ال ُبدّ من

انشاء اإلحرام من نفس امليقات ،ويستثنى من ذلك موردان:

املورد االول :أن ينذر اإلحرام قبل امليقات ،فإنّه يصح وال يلزمه التجديد

يمر
يف امليقات ،وال املرور عليه ،بل جيوز له الذهاب إىل مكّة من طريق ال ّ
احلج الواجب واملندوب ،والعمرة
بيشء من املواقيت ،وال فرق يف ذلك بني ّ

املفردة.

للحج أو عمرة التمتّع فال ُبدّ أن يراعى فيه عدم
نعم ،إذا كان إحرامه
ّ

احلج ،كام علم ممّا تقدّ م.
تقدّ مه عىل أشهر ّ

ونلفت النظر اىل ّ
أن نذر االحرام قبل امليقات إنّام يصح برشط وهو :أن

ال يعلم حني االحرام أنّه سيظلل وإال كان متعلق النذر مرجوح ًا((( فال ينعقد

((( يعترب يف متعلق النذر أن يكون راجح ًا رشع ًا حني العمل ،بأن يكون طاعة هلل تعاىل من صالة أو
صوم أو حج أو صدقة أو نحوها مما يعترب يف صحتها قصد القربة ،أو أمرا ندب إليه الرشع ويصح
التقرب به إىل اهلل تعاىل كزيارة املؤمنني وتشييع جنائزهم وعيادة املرىض وغريها ،فينعقد النذر يف كل
واجب أو مندوب  -ولو كان كفائيا  -إذا تعلق بفعله ،ويف كل حرام أو مكروه إذا تعلق برتكه.
35
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النذر وال يصح االحرام عىل االحوط وجوب ًا(((.

ثم ّ
إن من مل يعلم حني االحرام أنّه سيظلل فيصح نذره وينعقد إحرامه

حتى وإن أحرم مظ ّل ً
ال بعد ذلك ،كام لو نذر االحرام من الطائرة ،وكان ال

يعلم ّ
أن طريانه يف النهار ،فمثله يصح احرامه وينعقد مادام حني النذر ال
يعلم أنّه سيظ ّلل.
تنبيهان:

التنبيه األول :من نذر اإلحرام قبل امليقات وخالف وأحرم من امليقات

متعمد ًا.
صح إحرامه ،ويكون آث ًام وجتب عليه ك ّفارة خمالفة النذر إذا كان ّ

التنبيه الثاين :إنّام يصح نذر االحرام إذا كان متعلق النذر هو االحرام قبل

امليقات او من امليقات ،وال يصح لو نذر االحرام بعد امليقات لعدم جواز

جتاوز امليقات اال حمرم ًا  -كام سيأيت -فيكون متعلق النذر مرجوح ًا فال ينعقد.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1أيهّ ام أفضل اإلحرام من امليقات أم من قبله بالنذر؟
ج -اإلحرام من امليقات أفضل.

س -2ما هي الصيغة املجزية لنذر اإلحرام قبل امليقات وهل يصح بكال
التقوي عىل
وأما املباح  -كام إذا نذر أكل طعام أو تركه  -فان قصد به معنى راجح ًا كام لو قصد بأكله ّ
العبادة أو برتكه منع النفس عن الشهوة انعقد نذره وإال مل ينعقد عىل االظهر(.منهاج الصاحلني ج3
مسالة)712
((( وهذا االحتياط يصح الرجوع فيه اىل من يرى انعقاد النذر إذا كان متعلقه مرجوح ًا ،إن وجد من
يرى ذلك.

متلا ةرمعىلوالا ةهجلا
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نوعيه املطلق واملعلق؟

عيل ان احرم من
ج -يكفي يف نذر اإلحرام املعلق ان يقول مثالً( :هلل َّ

عيل ان احرم
جدّ ة ان وصلتها سامل ًا) ،ويف نذر اإلحرام املطلق ان يقول( :هلل َّ
من جدّ ة) والثاين صحيح كاألول.

عيل نذر ان احرم
س -3من أحرم بالنذر لعمرة التمتّع هبذه الصيغة( :هلل َّ

من هذا املكان) ماذا يرتتب عليه؟

ج -صحة النذر بالصيغة املذكورة حمل إشكال فال بد من رعاية االحتياط

ولو بتجديد اإلحرام بنذر آخر قبل امليقات أو جتديد اإلحرام من امليقات

نفسه ،ولو أتى باعامل عمرة التمتّع باالحرام األول جه ً
ال منه باحلكم ففي

صحة عمرته إشكال ويمكن الرجوع يف هذه املسألة إىل الغري وفق ضوابطه

الرشعية.

يصح اإلحرام من مطار جدّ ة بالنذر؟ وما هو احلكم فيام إذا مل
س -4هل
ّ

يكن نذره صحيح ًا فتوى أو احتياط ًا؟

ج -يصح احرامه عىل املختار ان كان بنذر صحيح وإلاّ فيبطل ان كان

بطالن النذر بنحو الفتيا وإلاّ فعليه مراعاة مقتىض االحتياط وال اثر جلهله
ببطالن النذر ولو احتياط ًا يف تصحيح احرامه.

يصح
س -5إذا أرادت الزوجة ان حترم بالنذر فيام قبل امليقات فهل
ّ
نذرها من دون إذن زوجها؟
ج -نعم إذا مل يكن منافي ًا حلق الزوج يف اإلستمتاع منها  -كام لو كان
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احلج واجب ًا عليها كحجة اإلسالم
بعيد ًا عنها خالل هذه الفرتة  -أو كان ّ
واحلج املستأجرة عليه قبل زواجها وانحرص طريق اإلحرام له بالنذر قبل

امليقات ،وأ ّما يف غري ذلك فيعترب إذنه يف انعقاد نذرها.

س -6يف نذر اإلحرام قبل امليقات هل يكفي ان ينشئ نذر اإلحرام يف

الطائرة أثناء حتليقها يف اجلو ام ال بد من نذر اإلحرام من مكان معني؟

ج -يكفي أن ينذر اإلحرام قبل امليقات وال يعترب حتديد مكان اإلحرام

مضبوط ًا.

س -7هل جيوز اإلحرام من مكّة املكرمة للعمرة املفردة بالنذر؟

ج -ال جيوز بل البد من اخلروج إىل أدنى احلل لالحرام هلا.

س -8هل يصح نذر اإلحرام قبل امليقات ممن يعلم أنّه سيضطر بذلك

إىل إرتكاب التظليل املحرم؟
ج -حمل إشكال.

س -9هل يصح اإلحرام يف مطار بريوت مث ً
ال بالنذر؟

ج -اإلحرام بالنذر قبل امليقات صحيح ،نعم نذر اإلحرام قبل امليقات

املحرم حمل إشكال ،فلو نذر اإلحرام من املطار
مع كونه مستلزم ًا للتظليل
ّ
وكان يتيرس له السفر بالطائرة يف الليل من دون ان تكون السامء ممطرة فال

إشكال يف انعقاد نذره ويصح احرامه وإن احرم يف حال كونه مظل ً
ال عىل

نفسه.

متلا ةرمعىلوالا ةهجلا
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املورد الثاين :إذا قصد العمرة املفردة يف رجب ،وخيش عدم إدراكها إذا

ّ
أخر اإلحرام إىل امليقات ،جاز له اإلحرام قبل امليقات ،وحتسب له عمرة

رجب وإن أتى ببقية األعامل يف شعبان ،وال فرق يف ذلك بني العمرة الواجبة
واملندوبة.

احلكم الثاين :حكم ال�شك يف امليقات

جيب عىل املك ّلف اليقني بوصوله إىل امليقات واإلحرام منه ،أو يكون

ّ
الشك يف
حجة رشع ّية ،وال جيوز له اإلح��رام عند
ذلك عن اطمئنان أو ّ
الوصول إىل امليقات.

لإحرام عن امليقات
احلكم الثالث :حكم ت�أخري ا ِ
كام ال جيوز تقديم اإلحرام عىل امليقات ال جيوز تأخريه عنه ،فال جيوز ملن

احلج أو العمرة أو دخول احلرم أو مكّة أن يتجاوز امليقات اختيار ًا إلاّ
أراد ّ

حمرم ًا ،وإن كان أمامه ميقات آخر ،ولو جتاوزه وجب العود إليه مع االمكان،
وإذا مل يعد وأحرم من امليقات الثاين بطل إحرامه.
ويستثنى من ذلك موردان:
 -1من خرج من مكة بعد اداء العمرة املفردة وجتاوز امليقات وأراد

العود يف نفس الشهر الذي اعتمر فيه ،ففي هذه احلالة ال جيب عليه االحرام
من امليقات عند املرور عليه.

 -2من جتاوز ذا احلليفة اىل اجلحفة ال لعذر ،فإنّه جيزيه اإلحرام من
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اجلحفة وإن كان آث ًام.
س -1وهل جيوز للمكلف أن يتجاوز عن املكان املحاذي للميقات من

دون احرام؟

ج -هنا ثالث حاالت:

احلالة األوىل :أن يكون أمامه حماذي آخر ألحد املواقيت  -كام إذا كان

يمر يف طريقه بموضعني حياذي ّ
كل منهام ميقات ًا -ويف هذه احلالة هو خميرّ بني
ّ
االحرام من املحاذي األول او الثاين ،واألحوط األَوىل له اختيار اإلحرام من
املحاذي االول.

احلالة الثانية :أن يكون أمامه ميقات ،ويف هذه احلالة هو خميرّ بني االحرام
من املحاذي األول او الثاين ،كام جيوز له االحرام من امليقات.
احلالة الثالثة :أن ال يكون أمامه ميقات وال حماذي آخر للميقات ،ويف

هذه احلالة االحوط وجوب ًا له أن ال يتجاوز املحاذي األول إال حمرم ًا ،وقد

تقدم كل ذلك يف امليقات السادس.

س -2إذا مل يكن املسافر قاصد ًا للنسك أو دخول احلرم أو مكّة ،بأن كان

له شغل خارج احلرم ثم بدا له دخول احلرم بعد جتاوز امليقات ،فمن أين حيرم

للعمرة املفردة؟

ج -جيوز له اإلح��رام للعمرة املفردة من أدنى ّ
احلل ،من غري مسجد

التنعيم.

متلا ةرمعىلوالا ةهجلا
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فائدة:

من خالل ما تقدم اتضح أنّه يف ثالثة م��وارد يف العمرة املفردة يلزم
االحرام من احد املواقيت اخلمسة األُول املتقدمة ،ويف موردين من أدنى
احلل ،ويف خامس جيوز االحرام من منزله:
ّأما املوارد الثالثة:

 -1اآلفاقي ،وهو من كان ال ُبعد بني منزله ومكة أكثر من ( )16فرسخ ًا.

 -2من كان يف مكة وأفسد عمرته باجلامع قبل السعي فيلزمه االحرام

من امليقات عىل االحوط وجوب ًا للعمرة املعادة.

 -3من كان يف مكة وقد دخلها عىل غري الوجه املرشوع كام لو دخلها من

غري احرام ،سوا ًء كان عاصي ًا ام ال.
وأما اآلخران:
ّ

 -1من كان يف مكة وقد دخلها عىل وجه مرشوع ،فيجوز له االحرام من

أدنى احلل حتى من مسجد التنعيم.

 -2من مل يكن قاصد ًا النسك او دخول احلرم ثم بدا له ذلك ،فيجوز له

االحرام من أدنى احلل ،من غري مسجد التنعيم.

وأما اخلامس :فهو من كان منزله دون امليقات اىل مكة.
ّ

أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز عبور امليقات بالطائرة من دون احرام ملن قصد النزول
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يف جدّ ة واالحرام منها بالنذر؟

ج -جيوز إذا كانت الطائرة تعرب امليقات من أعايل اجلو  -كام هو عادة

كذلك  -نعم إذا كان يف املدينة املنورة فليس له ترك اإلحرام من مسجد
الشجرة والذهاب بالطائرة إىل جدّ ة لالحرام منها بالنذر.

س -2يقال :ان الذهاب إىل جدّ ة بالطائرة من الظهران أو بغداد أو املدينة

املنورة ال يصدق كونه جتاوز ًا للميقات وبالتايل جيوز اختيار ًا الذهاب إىل جدّ ة

واالحرام للعمرة املفردة منها فام مدى صحة هذا الكالم؟

ج -ال يصدق جتاوز امليقات يف الذهاب بالطائرة من بغداد أو الظهران

إىل جدّ ة بخالف الذهاب هبا من املدينة اليها إذا عدّ عرف ًا مسافر ًا إىل مكّة.

احلج فهل جيوز
س -3من كان يف املدينة املنورة فعزم عىل أداء العمرة أو ّ

له ختلص ًا من اإلحرام من مسجد الشجرة ان جيعل مقصده جدّ ة فيتوجه إليها

بالطائرة ثم حيرم منها بالنذر أو غريه؟

ج -إذا كان حني رشوعه يف السفر من املدينة املنورة يعد عرف ًا مسافر ًا

إىل مكّة املكرمة لقرص مدة بقائه يف جدّ ة كبضع ساعات مث ً
ال مل جيز له جتاوز

مسجد الشجرة من غري إحرام ،وأ ّما ان كان يعد عرف ًا مسافر ًا إىل جدّ ة ويعد

سفره من جدّ ة إىل مكّة انشاء لسفر جديد جاز له تأخري اإلحرام عن مسجد
الشجرة.

س -4من أحرم من مسجد الشجرة هل جيوز له ان يرجع بعد اإلحرام

متلا ةرمعىلوالا ةهجلا
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ج -جيوز يف حد ذاته ولكن يلزمه اإلجتناب عن التظليل املحرم.

س -5يف مفروض (السؤال  )3إذا مل جيز للمك ّلف ترك اإلحرام من

متعمد ًا فهل
مسجد الشجرة والتوجه إىل جدّ ة من غري إحرام ولكنّه فعل ذلك ّ

يلزمه الرجوع إىل املدينة واإلحرام من مسجد الشجرة أم جيوز له اإلحرام من
جدّ ة بالنذر؟

ج -جيوز له الذهاب إىل اجلحفة واإلحرام منها وان كان عاصي ًا يف تركه

اإلحرام من مسجد الشجرة وال جيوز له اإلحرام من جدّ ة بالنذر يف ّ
كل
األحوال.

احلكم الرابع :حكم ترك االحرام من امليقات
ترك االحرام من امليقات تارة يكون عن علم وعمد ،وأخرى لغري ذلك،

فهنا مقامان:

املقام الأول :ترك االحرام من امليقات عن علم وعمد

ال اشكال يف عدم جواز ترك االحرام من امليقات وجتاوزه ملن كان قاصد ًا

النسك ،فيكون آث ًام حتى لو جتاوز مسجد الشجرة اىل اجلحفة  -كام تقدم،-

هذا من حيث احلكم التكليفي ،ولكن ماذا يرتتب عليه من حيث احلكم

الوضعي؟

ج -إذا ترك املك ّلف اإلحرام من امليقات عن علم وعمد حتى جتاوزه
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 -يف غري الفرض املتقدم (من جتاوز ميقات مسجد الشجرة اىل اجلحفة)

 -و ُيلحق بذلك أيض ًا من أحرم قبل امليقات او بعده عن علم وعمد ،ففي

املسألة صورتان:

الصورة األوىل :أن يتمكّن من الرجوع إىل امليقات ،ففي هذه الصورة

جيب عليه الرجوع واالحرام منه ،سواء أكان رجوعه من داخل احلرم أم كان
صح عمله من دون إشكال.
من خارجه ،فان أتى بذلك ّ

الصورة الثانية :أن ال يتمكّن من الرجوع إىل امليقات  -سواء كان خارج

احلرم أم كان داخله ،متمكّن ًا من الرجوع إىل احلل أم ال -ويف هذه الصورة
حجه ،وعدم االكتفاء باالحرام من غري امليقات ،ولزوم اإلتيان
حيكم ببطالن ّ
باحلج يف عام آخر إذا كان مستطيع ًا.
ّ

وأ ّما من ترك االحرام من مسجد الشجرة وأحرم من اجلحفة فيصح

إحرامه ،كام تقدم.

املقام الثاين :ترك االحرام من امليقات عن غري علم وعمد

إذا ترك اإلحرام من امليقات عن نسيان  -سوا ًء كان ناسي ًا للحكم بأن

نيس وجوب االحرام من امليقات او كان ناسي ًا للموضوع كمن نيس ّ
أن هذا

من املواقيت فلم حيرم منه -أو إغامء أو ما شاكل ذلك ،أو تركه عن جهل

باحلكم أو جهل بامليقات  -يف غري الفرض املتقدم (من ترك االحرام من
مسجد الشجرة اىل اجلحفة)  -ويلحق بذلك أيض ًا من أحرم قبل امليقات او

متلا ةرمعىلوالا ةهجلا
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بعده نسيان ًا او جهالً ،وكذا يلحق به عىل االحوط وجوب ًا من فرغ من عمرة

التمتع ثم التفت اىل أنّه مل حيرم هلا ،فللمسألة صور أربع:

الصورة األوىل :أن يتمكّن من الرجوع إىل امليقات ،فيجب عليه الرجوع

واإلحرام منه.

الصورة الثانية :أن يكون يف احلرم ومل يمكنه الرجوع إىل امليقات لكن
ٍ
حينئذ الرجوع إىل اخلارج واالحرام
أمكنه الرجوع إىل خارج احلرم ،وعليه

منه.

واألوىل يف هذه الصورة االبتعاد عن احلرم باملقدار املمكن ثم اإلحرام

من هناك.

الصورة الثالثة :أن يكون يف احلرم ومل يمكنه الرجوع إىل اخلارج ،وعليه

يف هذه الصورة أن حيرم من مكانه ،وإن كان قد دخل مكّة.

الصورة الرابعة :أن يكون خارج احلرم ومل يمكنه الرجوع إىل امليقات،

واألحوط وجوب ًا له يف هذه الصورة أن يرجع باملقدار املمكن ثم حيرم.

ويف مجيع هذه الصور األربع حيكم بصحة عمل املك ّلف إذا قام بام ذكرناه

من الوظائف.
تنبيه:

هذه الصور األربعة خمتصة بمن ترك االحرام لعمرة التمتع او احلج،

وال تشمل العمرة املفردة عىل االحوط وجوب ًا فال جيزي االحرام هلا من غري
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امليقات ملن ترك االحرام هلا من امليقات إذا كان قاصد ًا للعمرة ،وأ ّما من مل

يقصدها ومل يقصد دخول احلرم او مكة ثم بدا له دخول احلرم او مكة جاز له
االحرام هلا من ادنى احلل ،كام تقدم.
أسئلة تطبيقية:

س -1إذا أحرم الشخص لعمرة التمتّع من موضع ظن انه امليقات ثم

تبني له خالفه بعد ان أتى ببعض مناسكها فامذا يفعل؟

ج -ال يعتد بام أتى به وجيري عليه حكم من ترك اإلحرام من امليقات

جه ً
ال وقد ذكرناه يف املسألة  1٦9من رسالة املناسك(((.

س -2شخص نيس ان يلبي يف امليقات ومل يذكر حتى وصل إىل مكّة

املكرمة فام هو حكمه؟

ج -إذا أمكنه الرجوع إىل امليقات واإلحرام من هناك لزمه الرجوع وإال

ففيه صور ذكرناها يف املسألة  1٦9من رسالة املناسك فلرتاجع.

س -3لو نيس ان يل ّبي يف امليقات وتذكر يف الطريق وال يتمكّن من

الرجوع إىل امليقات إال بالذهاب إىل مكّة والرجوع من هناك فامذا يصنع؟

ج -إذا كان ذلك يف عمرة التمتّع فليحرم بالعمرة املفردة لدخول احلرم

أو مكّة من أدنى احلل فان بقي يف مكّة إىل يوم الرتوية كانت عمرته متعة فيأيت

بحج التمتّع وله ان خيرج منها إىل بعض املواقيت وحيرم منه يف شهر آخر
ّ
لعمرة التمتّع وال جيوز اإلحرام هلا من أدنى احلل عىل األحوط.
((( وهو ما تقدم يف هذا املقام.

متلا ةرمعىلوالا ةهجلا
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س -4إذا نيس التلبية يف العمرة املفردة فهل تشمله احكام نسيان اإلحرام

احلج؟
يف ّ

ج -ال تشمله عىل االحوط بمعنى ان االجتزاء باالحرام هلا من غري

امليقات مع عدم التمكن من العودة اليه عىل التفصيل املذكور يف املسألة 1٦9

من رسالة املناسك حمل إشكال.

للحج من امليقات  -لعذر من نسيان أو جهل أو
س -5إذا ترك اإلحرام
ّ

غريمها  -حتى دخل مكة فهل يلزمه الرجوع إىل امليقات لإلحرام منه ولو كان
حرجيا عليه بسبب غالء أجرة النقل املجحفة بحاله؟

ج -ال يلزمه ذلك يف هذه الصورة لكن عليه الرجوع إىل خارج احلرم

واإلحرام منه ان أمكنه ومل يكن حرجي ًا عليه.

احلكم اخلام�س :حكم احلائ�ض لو تركت االحرام من امليقات:
إذا تركت احلائض اإلحرام من امليقات جلهلها باحلكم ،فلها صور أربع

أيض ًا:

الصورة األوىل :أن تتمكّن من الرجوع إىل امليقات ،فيجب عليها الرجوع

واإلحرام منه.

الصورة الثانية :أن تكون يف احلرم ومل يمكنها الرجوع إىل امليقات لكن
ٍ
حينئذ الرجوع إىل اخلارج واالحرام
أمكنها الرجوع إىل خارج احلرم ،وعليها

منه عىل االحوط وجوب ًا.
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واألحوط لزوم ًا هلا يف هذه الصورة االبتعاد عن احلرم باملقدار املمكن ثم

اإلحرام من هناك عىل ان ال يكون ذلك مستلزم ًا لفوات احلج.

الصورة الثالثة :أن تكون يف احلرم ومل يمكنها الرجوع إىل اخلارج ،وعليها

يف هذه الصورة أن حترم من مكاهنا ،وإن كانت قد دخلت مكّة.

الصورة الرابعة :أن تكون خارج احلرم ومل يمكنها الرجوع إىل امليقات،

واألحوط وجوب ًا هلا يف هذه الصورة أن ترجع باملقدار املمكن ثم حترم.
احلكم ال�ساد�س :حكم ف�ساد عمرة التمتع

إذا فسدت العمرة  -ولو لفساد إحرامها -وجبت إعادهتا مع التمكّن،

حجه ،وعليه اإلعادة
ومع عدم اإلعادة  -ولو من جهة ضيق الوقت  -يفسد ّ

يف سنة أخرى إن كان احلج واجب ًا  -وبقيت االستطاعة او كان مستقر ًا عليه
 -دون ما إذا كان مستحب ًا.

احلكم ال�سابع :حكم من �أتى بعمرة التمتع من دون �إحرام

من أكمل عمرة التمتع ثم التفت اىل أنّه مل حيرم هلا نسيان ًا او جه ً
ال منه

باحلكم فام حكم عمرته؟

صحة العمرة فيام إذا أتى املك ّلف
ج -ذهب مجع من الفقهاء (رض) اىل ّ

هبا من دون إحرام جلهل أو نسيان ،ولكن هذا القول ال خيلو من إشكال،
واألحوط وجوب ًا يف هذه الصورة اإلعادة عىل النحو الذي تقدم يف املقام

الثاين فيأيت يف حقه الصور األربعة املتقدمة ،كام تقدم.

متلا ةرمعىلوالا ةهجلا
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أسئلة تطبيق ّية:

س -1ما حكم من تذكر بعد احرام احلج انّه قد أتى بعمرة التمتع بدون

احرام؟ وهل يفرق بني صورة التمكن من اتياهنا وبني عدم التمكن؟

ج -ال خيلو احلكم بصحة عمرته عن اشكال بال فرق بني صورة التمكن

من إعادة العمرة مع االحرام وعدمه(((.

س -2ذكر يف مسالة ( )172من كتاب مناسك احلج :قال مجع من

الفقهاء (رض��وان اهلل تعاىل عليهم) بصحة العمرة فيام إذا املكلف هبا من

دون احرام جلهل او نسيان ،ولكن هذا القول ال خيلو من اشكال ،واالحوط

وجوب ًا  -يف هذه الصورة -اإلعادة عىل النحو الذي ذكرناه فيام إذا متكن منها.
والسؤال هو :ما احلكم فيام إذا مل يتمكن من اعادهتا؟

ج -يبطل حجه عىل االحوط(((.

احلكم الثامن :حكم من ترك االحرام من مكة يف حج التمتع
تقدم وسيأيت أن املتمتع جيب عليه أن حيرم حلجه من مكة ولكن ما حكم

من ترك االحرام حلج التمتع من مكة؟
ج -ههنا صورتان:

الصورة األوىل :تركه عن علم وعمد

((( استفتاء عىل املوقع.
((( استفتاء عىل املوقع.
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من ترك االحرام عامل ًا عامد ًا حتى فاته الوقوف االختياري كله بعرفات

بسبب تركه لالحرام فسد حجه.

وأ ّما لو تداركه وأحرم قبل أن يفوته الوقوف الركني مل يفسد حجه وإن

كان آث ًام من جهة تفويته مقدار ًا من الواجب.

ونفس الكالم يأيت بحق من أحرم من غري مكة عامل ًا عامد ًا ،فيبطل

إحرامه وإن دخل مكة حمرم ًا وجيب عليه االستئناف من مكة مع اإلمكان

وإال بطل حجه.

الصورة الثانية :تركه عن نسيان او جهل

من ترك االحرام نسيان ًا او جه ً
ال منه باحلكم اىل أن خرج من مكة فله

حاالت ثالث:

احلالة األوىل :أن يتذكر او يعلم باحلكم وهو يف عرفات او قبل ذلك،

والواجب عليه أن يرجع اىل مكة وحيرم منها ،وإذا مل يتمكن من الرجوع
لضيق الوقت او لعذر آخر  -كاملرأة التي مل يكن معها احد يرافقها وخشيت

عىل نفسها من الرجوع لوحدها -يحُ رم من املوضع الذي هو فيه.

احلالة الثانية :أن يتذكر او يعلم باحلكم بعد الوقوف بعرفات كام لو تذكر

او علم وهو يف املزدلفة او منى ،والواجب عليه أن حيرم من مكانه ،وال جيب
عليه الرجوع اىل مكة لالحرام منها حتى وإن كان متمكن ًا من الرجوع.

احلالة الثالثة :أن يتذكر او يعلم باحلكم بعد الفراغ من احلج ،ويف هذه

متلا ةرمعىلوالا ةهجلا

51

احلالة يصح حجه وال جيب عليه يشء.

ونفس هذه احلاالت تأيت بحق من أحرم من غري مكة نسيان ًا او جه ً
ال منه

باحلكم.

وسيأيت كل ذلك يف إحرام احلج يف الفصل الثاين.
تنبيه:

من أحرم لنسك مل جيز له االعراض عن إحرامه وتركه ،ومن فعل ذلك

فإن كان يف العمرة املفردة فال يبطل إحرامه إال أن يأيت بمناسكها عىل الوجه

الصحيح ،وأ ّما إذا كان يف احلج او عمرة التمتع فال يبطل إحرامهام إال إذا

انتهى وقت النسك ،فلو ترك أعامل عمرة التمتع بعد االحرام هلا حتى ضاق
الوقت عن االتيان بطوافها والسعي قبل الزوال من يوم عرفة بطلت عمرته

وبطل إحرامه ،ومن ترك الوقوفني او أحدمها بعد االحرام للحج فقد بطل

حجه وعليه التحلل من إحرامه بعمرة مفردة ،وهكذا لو ترك رمي مجرة العقبة

يوم العيد فيبطل حجه وإحرامه ،وكذا إذا ترك باقي أعامل احلج كالطواف
حتى دخل شهر حمرم فقد بطل حجه وإحرامه.

أسئلة تطبيقية:

حلج التمتّع أو تركه جاه ً
ال بوجوبه ومل
س -1إذا نسى املك ّلف أن حيرم ّ
يلتفت إلاّ بعد وقوفه يف عرفات أو يف املزدلفة فام هو تكليفه؟
ج -إذا تذكر أو علم احلكم وهو يف عرفات ومتكّن من الرجوع إىل مكّة

واإلحرام منها تعني ،وان مل يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر
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حجه وكذا لو تذكر أو علم باحلكم عند
حيرم من املوضع الذي هو فيه ويصح ّ

الوقوف باملزدلفة فانه حيرم من مكانه وان متكّن من العود إىل مكّة واإلحرام
منها.

احلج فتذكر بعد اعامل منى وقبل الطواف
س -2إذا نيس التلبية يف احرام ّ

فام هو حكمه؟

حجه.
ج -يلبي متى ما تذكر ويأيت ببقية املناسك ويصح ّ

س -3إذا وصل جدّ ة بالطائرة وأراد الذهاب منها إىل املدينة املنورة

ولكنّه مل يسمح له بذلك فأحرم من جدّ ة بالنذر أو ذهب إىل اجلحفة فأحرم
منها ثم سمح له بالذهاب إىل املدينة فهل جيوز له ان يعرض عن إحرامه

وجيدد اإلحرام من مسجد الشجرة أم ال؟ وإذا مل جيز وقد فعل ذلك فامذا

عليه؟

ج -ال يصح منه اإلعراض عن إحرامه بعد انعقاده صحيح ًا ولكنّه

لو جهل فتجرد عن ثياب اإلحرام ولبس املخيط أو ارتكب أمر ًا آخر من
حمظورات اإلحرام جه ً
ال باحلكم مل جتب عليه الكفارة إال يف اإل ّدهان بالدهن

الطيب أو املطيب عىل األحوط وجوب ًا.

مير باملواقيت
احلكم الثامن :كيفية �إحرام النائي الذي ال ّ

تقدّ م ّ
أن النائي((( جيب عليه اإلحرام لعمرته من أحد املواقيت اخلمسة

((( او يعرب عنه باآلفاقي وهو ما كان البعد بني منزله ومكة أكثر من ( )16فرسخ ًا أي ما يقرب من
( )88كيلو مرت.

متلا ةرمعىلوالا ةهجلا
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األوىل او من املحاذي هلا او من منزله إذا كان منزله دون امليقات اىل مكة ،فإن

يمر هبا كام هو احلال يف زماننا
كان طريقه منها فال إشكال ،وإن كان طريقه ال ّ
هذا ،حيث ّ
احلجاج يردون مطار جدّ ة ابتدا ًء ،وقسم منهم يريدون
أن أغلب ّ

تقديم أعامل العمرة واحلج عىل الذهاب إىل املدينة املنورة ،ومن املعلوم ّ
أن
ّ
املطمأن به
جدّ ة ليست من املواقيت ،وحماذاهتا ألحد املواقيت غري ثابتة ،بل
عدمها ،فلهم أن خيتاروا أحد الطرق الثالثة:

جو ًا عىل بعض
األول :أن حيرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل املرور ّ

املواقيت  -باعتبار أن نذر االحرام إنّام يصح لو كان قبل امليقات او منه، -
وهذا ال إشكال فيه فيام إذا مل يستلزم االستظالل من الشمس -كام إذا كان

الطريان يف الليل  -أو االتّقاء من املطر ،وأ ّما إذا كان يعلم بأنّه سيضطر اىل
التظليل فال يصح نذره عىل االحوط وجوب ًا لكونه مرجوح ًا وبالتايل ال يصح
احرامه(((.

الثاين :أن يميض من جدّ ة إىل بعض املواقيت  -كاجلحفة -أو إىل ما

حياذيه فيحرم منه ،أو يذهب إىل مكان يقع قبل أحد املواقيت فيحرم منه

بالنذر ك (رابغ) الذي يقع قبل اجلحفة ،وهو بلد مشهور يربطه بجدة طريق

عام فيسهل الوصول إليه.

الثالث :أن حيرم من جدّ ة بالنذر ،وجيوز هذا برشطني:

 -1أن ال يعلم أنّ��ه سيضطر اىل التظليل مثالً ،وأ ّم��ا إذا علم بذلك

((( وهذا االحتياط يصح الرجوع فيه اىل من يرى صحة انعقاد النذر إذا كان متعلقه مرجوح ًا ،إن
وجد من يرى ذلك.
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فيشكل((( صحة نذره واحرامه ،كام تقدم.

 -2أن يعلم  -ولو إمجاالً ّ -
بأن بني جدّ ة واحلرم موضع ًا حياذي أحد

املواقيت كام ال يبعد ذلك بلحاظ املحاذاة مع اجلحفة ،وأ ّما إذا احتمل وجود
موضع املحاذاة ومل حيرزه فال يمكنه اإلحرام من جدّ ة بالنذر.

نعم ،إذا وردها عازم ًا عىل الذهاب إىل أحد املواقيت أو ما بحكمها ثم

مل يتيسرّ له ذلك جاز له اإلحرام منها بالنذر أيض ًا حتى إذا مل يعلم بني جدّ ة
واحلرم موضع ًا حياذي أحد املواقيت ،وال يلزمه يف هذه الصورة أن جيدّ د
إحرامه خارج احلرم قبل الدخول فيه عىل األظهر.
س -من يعلم  -ولو امج��االً -بوجود نقطة حم��اذاة بني جدّ ة واحلرم،

هل جيوز له االحرام بالنذر من جدّ ة يف حال االختيار او ال جيوز إال عند
االضطرار؟

ج -جيوز االحرام بالنذر اختيار ًا.

تنبيه:

تقدم ّ
أن أهل جدّ ة واملقيمني فيها جيوز هلم االحرام منها لنسكهم للنص

اخلاص.

أسئلة تطبيق ّية:

للحج من مدينة جدّ ة ،واذا مل جيز فامذا العمل؟
س -1هل جيوز اإلحرام
ّ

ج -ليست جدّ ة من املواقيت وال حماذية ألحدها فال يصح اإلحرام منها

((( وهذا االحتياط ال يصح فيه الرجوع اىل من ال يرى أن جدّ ة قبل امليقات وإن كان يرى صحة النذر
إذا كان متعلقه مرجوح ًا.

متلا ةرمعىلوالا ةهجلا
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احلج ولكن إذا علم املك ّلف أن بينها واحلرم موضع ًا حياذي احد
للعمرة أو ّ
املواقيت  -كام ال يبعد ذلك بلحاظ املحاذاة مع اجلحفة  -جاز له اإلحرام

منها بالنذر.

س -2مدينة جدّ ة هل تقع يف حدود احلرم ام هي خارجة منه وهل هي

من املواقيت أو حماذية لبعضها ولذلك جيوز اإلحرام منها؟

ج -جدّ ة خارجة عن حدود احلرم وليست هي من املواقيت وال حماذية

لبعضها نعم توجد بينها وبني احلرم نقطة حتاذي اجلحفة ولذلك جيوز اإلحرام
من جدّ ة للوافدين اليها بالنذر.

س -3ذكرتم يف رسالة املناسك انه جيوز اإلحرام من جدّ ة بالنذر فيام
إذا علم ولو إمجاالً بان بني جدّ ة واحلرم موضع ًا حياذي أحد املواقيت كام

ولكن قد يشكّك يف وجود نقطة
ال يبعد ذلك بلحاظ املحاذاة مع اجلحفة،
ّ

املحاذاة هذه بدعوى ان جدّ ة تقع بالنظر إىل خطوط الطول من بعد اجلحفة

فال يتصور وجود نقطة املحاذاة بينها وبني مكّة املكرمة بالقياس إىل اجلحفة

فام هو تعليقكم؟

ج -اخلرائط اجلغرافية تبني ان جدّ ة بالنظر إىل خطوط الطول تقع قبل

اجلحفة ال بعدها وعىل هذا األساس نرى ان النقطة املحاذية للجحفة تقع يف

اجلنوب الرشقي من جدّ ة.

الف�صل الثالث
كيف ّية االحرام
واجبات اإلحرام ثالثة أمور:
الأمر الأول
الن ّية

باحلج أو العمرة متقرب ًا إىل اهلل
ومعنى الن ّية أن يعقد العزم عىل اإلتيان
ّ

تعاىل ،وال يعترب فيها املعرفة التفصيل ّية بام يشتمل عليه نسكه ،بل تكفي
املعرفة االمجال ّية أيض ًا ،فلو مل يعلم املك ّلف حني الن ّية بتفاصيل ما جيب عليه

يف العمرة -مثالً -كفاه أن يتعلمه شيئ ًا فشيئ ًا من الرسالة العملية أو ممن يثق
به من املع ِّلمني.

ويعترب يف الن ّية أمور:

اوالً :القربة كام يف سائر العبادات بأن يقصد االحرام قربة هلل تعاىل بمعنى

أن يكون قصده له متع ّبد ًا به بإضافته إىل اهلل تعاىل إضافة تذ ّللية ويكفي يف
ذلك أن يكون الباعث إىل القصد املذكور هو أمر اهلل تعاىل بال فرق بني أن

يكون ذلك بداعي احلب له تعاىل ،او رجاء الثواب ،او اخلوف من العقاب.

ثاني ًا :أن يكون قصده لالحرام خالص ًا هلل عز وجل ،فإذا ضم إليه الرياء
57
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بطل ،فلو قصد أن يتع ّبد باالحرام حتى يراه الناس بطل احرامه.
وهل يقدح ال ُعجب بالنية؟

ج  -ال يقدح ،سوا ًء أكان مقارن ًا للعمل ام متأخر ًا عنه.

نعم ،إذا كان ال ُعجب منافي ًا لقصد القربة  -كام إذا وصل اىل حد االدالل

بأن يم ّن عىل اهلل عز وجل باالحرام -كان موجب ًا لبطالن احرامه.

ثالث ًا :حصوهلا يف مكان خاص وهو امليقات ،وقد تقدم بيانه يف مبحث

املواقيت.

احلج أو العمرةّ ،
حج متتّع أو ِقران أو
احلج ّ
وأن ّ
رابع ًا :تعيني املنوي وأنّه ّ

إفرادّ ،
وأن العمرة عمرة مفردة او متتع.

خامس ًا :أن يقصد النيابة عن الغري إذا كان االحرام عن غريه.

وهنا أسئلة:

س -1إذا كان االحرام عن نفسه هل يلزم أن يقصد أنّه حيرم عن نفسه

باالصالة؟

ج -ال يلزم ذلك بل يكفي يف وقوعه عن نفسه أن ال يقصد النيابة عن

الغري.

س -2من نذر أن حيج حج التمتع مثالً ،وقد حج متتع ًا إال أنّه مل يقصد أنّه

احلج املنذور ولو لكونه غاف ً
وفاء
ال عن نذره حني العمل ،فهل ُيعدّ ما أتى به ً

ارح لاا ةّيفيك
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للنذر ،ويسقط عنه او البد أن يقصد حني العمل أنّه احلج املنذور؟

جُ -يعد ما أتى به وفا ًء للنذر ،ويسقط عنه النذر ،إذ ال يشرتط يف صحة

املنذور أن يقصد عنوان النذر بل يكفي يف سقوط الواجب بالنذر انطباق

حج ًا نذري ًا مثالً ،وهو قد
املنذور عىل املأيت به ،وال يتوقف عىل قصد كونه ّ
أتى بحج التمتع فانطبق املنذور عليه.

س -3من كانت وظيفته حجة اإلسالم هل يلزم أن يقصد عنوان حجة

اإلس�لام كأن يقول مثالً( :اح��رم لعمرة التمتع من حج التمتع من حجة

اإلسالم قربة هلل تعاىل)؟

حج َة االسالم انطباق
ج -ال يلزم ذلك بل يكفي يف كون ما أتى به ّ

الواجب باألصالة عليه ،وال حيتاج إىل قصد زائد.

نعم يلزم يف االحرام أن يقصد ّ
أن ما أتى به هو احرام عمرة التمتع مث ً
ال

 -كام تقدم  -وال يلزم أكثر من ذلك.

س -4هل يشرتط يف صحة النية أن يتلفظ هبا؟

صحة الن ّية التلفظ هبا وإن كان مستحب ًا ،وهذا هو املورد
ج -ال يعترب يف ّ

الوحيد الذي يستحب فيه التلفظ بالنية (أي التلفظ هبا حال االحرام) ،وأ ّما
يف باقي العبادات فال يستحب وإن كان جائز ًا ،نعم يف مورد واحد يوجب

التلفظ بالنية بطالن العمل عىل االحوط وجوب ًا وهو يف صالة االحتياط.
س -5هل يشرتط يف صحة النية أن خيطرها يف ذهنه؟

ج -ال يعترب يف صحة النية اإلخطار بالبال ،بل يكفي الداعي عىل حد
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سائر العبادات ،بمعنى ّ
أن الذي دعاه اىل االحرام هو أمر اهلل عز وجل ويكون
ملتفت ًا اىل العمل بحيث لو سئل عن فعله ألجاب وال يبقى متحري ًا.

فر ٌع :العزم على ترك املحرمات حال االحرام

حمرماته  -حدوث ًا وبقا ًء أي ال
ال يعترب يف ّ
صحة اإلحرام العزم عىل ترك ّ

فيصح اإلحرام حتى مع العزم عىل ارتكاب
حني انشاء التلبية وال بعدها -
ّ
حمرمات االحرام  -كاجلامع او التظليل وغريمها -حني انشاء التلبية.

ويستثنى من ذلك مورد واحد يعترب فيه العزم عىل ترك خصوص اجلامع

واالستمناء حني انشاء التلبية وهو:

ما إذا كان عازم ًا حني اإلحرام يف العمرة املفردة عىل أن جيامع زوجته

قبل الفراغ من السعي أو تر ّدد يف ذلك ،فإنّه يوجب بطالن إحرامه.

وكذلك احلال يف االستمناء عىل األحوط وجوب ًا ،فإذا كان عازم ًا حني

اإلحرام يف العمرة املفردة عىل االستمناء قبل الفراغ من السعي أو تر ّدد يف
ذلك بطل احرامه عىل االحوط وجوب ًا(((.

س -1وهل يلزم يف العمرة املفردة أن يعزم عىل ترك بقية حمرمات االحرام

 -غري اجلامع واالستمناء -حال االحرام؟

ج -ال يلزم ذلك ،فلو قصد حني االحرام للعمرة املفردة أن يظلل مث ً
ال

او تردد يف ذلك فال يرض بصحة احرامه.

((( وإنّام احتاط ملا سيأيت يف تروك االحرام من ّ
أن إحلاق االستمناء باجلامع يف العمرة املفردة هو بنحو
االحتياط ،وأ ّما يف احلج وعمرة التمتع فاالحلاق بنحو الفتوى.
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س -2لو عزم عىل ترك اجلامع واالستمناء حني اإلحرام للعمرة املفردة

يستمر عزمه ،وإنّام نوى بعد حتقق اإلحرام اإلتيان باجلامع او االستمناء
ولكن مل
ّ
فام حكم احرامه؟

ج -ال يبطل إحرامه.

تنبيهان:

التنبيه األول :ال يلزم يف النية قصد الوجوب وال الندب وال غري ذلك

من صفات األمر ،فال جيب عليه يف احلج الواجب أن ينوي أنّه واجب وال
يلزم يف املستحب أن ينوي أنّه كذلك ،ولكن ال يرض ذكرمها بالنية ،بل لو

عكس وقصد الوجوب يف احلج املستحب واالستحباب يف احلج الواجب

مل يرض.

التنبيه الثاين :من أتى بحجة اإلسالم ثم أراد أن يعيدها مرة أخرى ،كيف

تكون نية احلجة املعادة هل يقصد أنهّ ا حجة اإلسالم او ينوهيا احتياط ًا او
استحباب ًا او ماذا؟

ج -جيوز له أمران:

 -1أن يقصد أنهّ ا حجة اإلسالم احتياط ًا.

 -2أن يقصد امتثال االمر الواقعي املتوجه اليه فعالً ،فإنّه بال اشكال

يوجد أمر باحلج متوجه اىل عامة املكلفني  -سوا ًء كان ذلك االمر وجوبي ًا

وهو بحق من استقر عليه احلج او املستطيع الذي مل حيج سابق ًا ام كان
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استحبابي ًا وهو بحق غري املستطيع او من حج سابق ًا -فإذا قصد املكلف

ذلك األمر صح حجه ،فإن كانت حجته السابقة صحيحة فهذه احلجة تقع
مستحب ًة ،وإن كانت حجته السابقة باطلة فهذه تقع حجة اإلسالم وإن مل
يقصد أنهّ ا حجة اإلسالم.

وهذه النية  -امتثال االمر الواقعي -يقصدها يف االحرام والطواف

وسائر واجبات احلج والعمرة.
أسئلة تطبيق ّية:

حجة اإلسالم ولكنه شاك يف صحة عمله فهل له ان يعيد
س -1من أدى ّ

حجة اإلسالم؟
احلجة بنية ّ
ّ

ج -جيوز ذلك احتياط ًا.

احلج مرة أخرى
حجة اإلسالم وقد هتيأ له الذهاب إىل ّ
حج ّ
س -2من ّ

احلجة لتقع بدي ً
احلجة األوىل عىل تقدير
ال عن ّ
كيف جيب ان تكون نيته يف هذه ّ

وقوع اخللل فيها واستحباب ًا عىل تقدير متاميتها؟

ج -يقصد إمتثال األمر املتوجه إليه فع ً
ال وان كان ال يدري أوجويب هو

أو استحبايب.

احلج؟
حج التمتّع ظن ًا منه اهنا ّ
س -3ما حكم من احرم لعمرة التمتّع بنية ّ
ج -إذا قصد اإلحرام للنسك الواجب عليه وطبقه ً
صح
احلج ّ
خطأ عىل ّ

وال يشء عليه(((.

((( وهذا ما يعبرّ عنه ب(اخلطأ يف التطبيق) بأن يقصد االتيان بالواجب الذي عليه ولكن يطبقه خطأ
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س -4إذا ذكر يف نية احلج النديب (حجة اإلس�لام) فهل يرض بصحة

حجه؟

ج -ال يرض.
س -5إذا كان من قصده أداء احلج املندوب فأخطأ عند اإلحرام فنوى

أداء حجة اإلسالم فامذا يصنع؟

ج -إذا مل تتوفر فيه رشوط حجة اإلسالم((( وقع مندوب ًا عىل كل حال.

حلج التمتّع بدال عن عمرة التمتّع فاتى بأعامل
س -6إذا أخطأ فأحرم ّ

العمرة ثم تنبه إىل خطأه فامذا يفعل؟
ج -ال يرضه ذلك.

س -7إذا أحرم للعمرة املفردة بدالً عن عمرة التمتّع جه ً
ال أو نسيان ًا فام

هو حكمه؟

ج -إذا كان قاصد ًا العمرة التي هي وظيفته فتخيل اهنا العمرة املفردة مل

يرضه اخلطأ يف التطبيق وإال أتى بأعامل العمرة املفردة فإذا بقي يف مكّة إىل يوم
بحج التمتّع.
الرتوية قاصد ًا
للحج كانت عمرته متعته فيأيت ّ
ّ

يستحب التلفظ بالنية يف احرام عمرة التمتّع فهل يكفي فيه ان
س-8
ّ

حلج التمتّع قربة إىل اهلل تعاىل)؟
يقول( :أحرم لعمرة التمتّع ّ
ج -يكفي.

واشتباها عىل واجب آخر ظن ًا منه أنّه الواجب الذي ُأمر به.
((( كام إذا مل يكن املكلف مستطيع ًا.
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س -9هل ترض كلمة َ
(أح� ِ�ر ُم) يف التلفظ بنية اإلحرام كام حيكى عن
ّ

بعض الفقهاء؟

ترض.
ج -ال ّ

املحرم أن حيرم
س -10هل جيوز ملن يعلم بأنّه سيضطر إىل التظليل
ّ

للحج ندب ًا؟
ّ

ج -الظاهر جوازه.
الأمر الثاين
التلبية

وصورهتا أن يقول( :ل ّبيك اللهم ل ّبيك ،ل ّبيك ال رشيك لك ل ّبيك).

واألحوط األوىل إضافة هذه اجلملةّ :
(إن احلمد والنعمة لك وامللك ،ال

رشيك لك).

وجيوز إضافة (ل ّبيك) إىل آخرها بأن يقول( :ال رشيك لك ل ّبيك).

حج التمتّع
والتلبية بمثابة تكبرية االحرام يف الصالة ،فال ينعقد إحرام ّ

حج اإلفراد ،وإحرام العمرة املفردة إلاّ بالتلبية ،فلو
وإحرام عمرته ،وإحرام ّ

نوى االحرام ولبس الثوبني وفعل شيئ ًا من حمرمات االحرام قبل أن يل ّبي مل

يأثم وليس عليه كفارة.

وأما حج ِ
القران فكام يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق باإلشعار أو التقليد،
ّ ّ

فالتلبية او االشعار او التقليد يف حج القران بمثابة تكبرية االحرام يف الصالة
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ال ينعقد االحرام إال بواحد منها.
وهنا عدّ ة أسئلة:
س -1كم مرة جيب عىل املحرم أن يل ّبي؟

يستحب له االكثار
ج -الواجب يف االحرام أن يلبي مرة واحدة ،نعم
ّ

منها وتكرارها ما استطاع.

س -2هل هناك زمان او مكان لقطع التلبية او أنهّ ا مستحبة مطلق ًا؟

ج -األحوط وجوب ًا ملن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة

موضع بيوت مكّة القديمة ،وحدّ ه ملن جاء من أعىل مكّة عن طريق املدينة

(عقبة املدنيني) ،وملن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى).

كام ّ
أن األحوط وجوب ًا ملن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول احلرم

إذا جاء من خارج احلرم  -بأن كان احرامه من أحد املواقيت اخلمسة او من
املحاذي هلا او من منزله ،-وعند مشاهدة موضع بيوت مكّة إذا كان إحرامه
من أدنى احلل.

احلج قطعها عند الزوال
بأي نوع من انواع ّ
حج ّ
واالحوط وجوب ًا ملن ّ

من يوم عرفة.

س -3ماذا يقصد من التقليد واالشعار الذي ينعقد به االحرام يف حج

القران؟

ج -اإلشعار :هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ل ُيعلم أنهّ ا
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هدي ،واألحوط وجوب ًا أن يكون الطعن يف الصفحة اليمنى.

نعم ،إذا كانت ال ُبدَ ن كثرية ،جاز أن يدخل الرجل بني ّ
كل بدنتني فيشعر

خمتص بال ُبدن
إحدامها من الصفحة اليمنى واألخرى من اليرسى ،واإلشعار ّ

وال يتحقق يف غريها من االنعام كالغنم والبقر.

وأ ّما التقليد فهو :أن يع ّلق يف رقبة اهلدي خيط ًا أو سري ًا أو نع ً
ال ونحوها

ليعلم أنّه هدي ،والتقليد ال خيتص بال ُبدَ ن بل هو مشرتك بينها وبني غريها
من انواع اهلدي.

س -4هل جيوز للقارن اجلمع بني االشعار والتقليد؟

ج -نعم جيوز ،بل األوىل اجلمع بني اإلشعار والتقليد يف ال ُبدن ،واألحوط

األوىل أن يل ِّبي القارن وإن كان عقد إحرامه باإلشعار أو التقليد.

س -5ماذا يقصد من التجليل؟ وهل يكفي يف حتقق احرام حج القران

بدالً عن التقليد؟

ج -التجليل :هو سرت اهلدي بثوب ونحوه ليكون عالمة عىل كونه هدي ًا،

وال يبعد كفاية التجليل بدالً عن التقليد يف حتقق االحرام.

س -6هل تشرتط الطهارة من احل��دث األك�بر او األصغر يف حتقق

االحرام؟

صحة اإلحرام،
ج -ال تشرتط الطهارة عن احلدث األصغر واألكرب يف ّ

فيصح اإلحرام من املحدث باألصغر أو األكرب ،كاملجنب واحلائض والنفساء

ارح لاا ةّيفيك

67

وغريهم.
تنبيه:

بعض النساء تتوهم عدم صحة االحرام من احلائض فترتك االحرام من

امليقات جه ً
ال منها باحلكم ،ويف هذه احلالة جيري يف حقها الصور األربعة
املتقدمة يف املقام الثاين من الفصل الثاين.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1ورد يف املناسك يف مستحبات اإلحرام لعمرة التمتّع ان يقول

احلج ل ّبيك) ولكن
بحجة وعمرة مع ًا ل ّبيك ،ل ّبيك هذه عمرة إىل
(ل ّبيك
ّ
ّ
بحجة أو عمرة
احلج للسيد اخلوئي هكذا (ل ّبيك
املذكور يف مناسك
ّ
ّ

يستحب
احلج ل ّبيك) فاهيام االصح وهل
ّ
ل ّبيك ،ل ّبيك وهذه عمرة متعة إىل ّ
احلج ام يلزم تغيريه وكيف التغيري؟
قول ذلك يف احرام العمرة املفردة واحرام ّ

ج -مصدر التلبية املذكورة هو ما اورده الشيخ الصدوق يف الفقيه

بحجة وعمرة مع ًا ل ّبيك،
واملقنع وبينهام بعض الفروق ففي الفقيه (ل ّبيك
ّ

احلج ل ّبيك) ولكن يف املقنع املطبوع ويف ما اورده
ل ّبيك هذه عمرة متعة إىل ّ
عنه يف مستدرك الوسائل خيتلف عن ذلك ولعل الصحيح ما ورد يف الفقيه،

احلج فال بأس به
واما اإلتيان بالتلبية املذكورة يف احرام العمرة املفردة أو ّ

مع عدم قصد الورود وتغيري العبارة بام يتناسب كان يقول يف احرام العمرة
املفردة( :ل ّبيك بعمرة مفردة ل ّبيك ،ل ّبيك هذه عمرة مفردة ل ّبيك) ويقول يف
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حجة ل ّبيك)(((.
بحجة ل ّبيك ،ل ّبيك هذه ّ
احلج( :ل ّبيك ّ
احرام ّ

س -2هل اإلحتياط برتك الوقف باحلركة والوصل بالسكون يف الصالة

جيري يف التلبية أيض ًا؟

ج -نعم جيري فيها أيض ًا ولكنّه احتياط استحبايب عندنا.
س -3إذا تبني للحاج بعد الوقوفني انه مل يؤد التلبية بصورة صحيحة

فامذا تكليفه؟

ج -إذا كان قد أداها عىل حسب متكنه انذاك ومل يكن اللحن بحد يمنع

ويصح
من صدق التلبية عليه عرف ًا فال يشء عليه وإال فليجددها يف مكانه
ّ
حجه أيض ًا(((.
ّ
فرو ٌع
الفرع الأول :حكم من ال يح�سن التلبية

عىل املك ّلف أن يتع ّلم ألفاظ التلبية وحيسن أداءه��ا بصورة صحيحة

كتكبرية اإلحرام يف الصالة ،ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلامت من
ِق َب ِل شخص آخر ،فإذا مل يتع ّلم تلك األلفاظ ومل يتيسرّ له التلقني فله حالتان:

احلالة األوىل :أن ال يكون اللحن بحدّ يمنع من صدق التلبية عليها عرف ًا،

ويف هذه احلالة جيتزئ بالتل ّفظ هبا ملحون ًا.

((( سيأيت ذكر لفظة التلبية وصيغتها املستحبة ومجلة من آداهبا يف فصل مستحباب ِاإلحرام.
أن من ترك االحرام يف احلج نسيان ًا او ً
((( ملا تقدم ويأيت من ّ
جهال وتذكر او علم بعد الوقوفني فيحرم
من مكانه.
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احلالة الثانية :أن يكون اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليها عرف ًا،

ويف هذه احلالة األحوط وجوب ًا له اجلمع بني ثالثة أمور:

 -1اإلتيان بمرادفها بأن يقول بدل ِّ
كل تلبية( :أجبتك أجبتك).
 -2االتيان برتمجتها (إن مل يكن عربي ًا).

 -3االستنابة هلا.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1ورد يف املناسك ان من ال يقدر عىل التلفظ بالتلبية بنحو يصدق

عليه عنواهنا عرف ًا فاالحوط اجلمع بني اإلتيان بمرادفها وبرتمجتها واالستنابة

يف ذلك والسؤال :انه ما املرادف لكلمة (ل ّبيك)؟

ج -االحوط ان يقول( :اجبتك اجبتك) مكان ّ
كل تلبية.

الفرع الثاين :تلبية االخر�س
األخرس عىل قسمني:
األول :االخرس لعارض
وهو من ال يمكنه النطق بألفاظ التلبية لعارض من مرض ونحوه أفقده

القدرة عىل النطق.

وا ّلالزم عليه مع التفاته إىل لفظة التلبية أن يأيت هبا عىل قدر ما يمكنه ،فإن

حرك هبا لسانه وشفتيه حني إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إىل معانيها
عجز ّ

عىل نحو يناسب متثيل لفظها.
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األصم من األول ومن بحكمه
الثاين :األخرس
ّ
وهو من ولد فاقد ًا للسمع والنطق.

ضم
حيرك لسانه وشفتيه تشبيه ًا بمن يتل ّفظ هبا ،مع ّ
وا ّلالزم عليه أن ّ
اإلشارة باإلصبع إىل معانيها أيض ًا.
الفرع الثالث :تلبية ال�صبي
الصبي عىل قسمني:
ّ

األول :الصبي املم ّيز

وهو من يدرك معنى التلبية واالحرام.

وقد تقدم أنّه يستحب له أن حيج بإذن ول ّيه ،فيأيت بالتلبية وباقي واجبات

احلج كالبالغني.

الثاين :الصبي غري املم ّيز

وهو من ال يدرك معنى التلبية وإن كان قادر ًا عىل النطق هبا.

وقد تقدم ّ
أن الويل يستحب له احجاج الصبي والصب ّية غري املم ّيزين،

فيأمرمها بالتلبية ويلقنهام إياها  -إن كانا قابلني للتلقني -وإال ل ّبى عنهام.

تنبيه:

جيوز للصبي والصبية غري البالغني دخول مكة من دون احرام ،وال جيب

عىل ول ّيهام االحرام هبام او أمرمها باالحرام ،ولكن لو أحرم هبام لزمه إمتام

ارح لاا ةّيفيك
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اعامهلام ،كام تقدم.
الفرع الرابع :الأف�ضل يف االحرام

تقدم ّ
أن من رشائط صحة االح��رام انشاءه يف امليقات ،ولكن هناك

أماكن قام النص الرشعي عىل أفضلية االحرام منها وإن مل تكن من املواقيت
املتقدّ مة ،وبيان ذلك:

اوالً :االفضل ملن عقد اإلحرام من مسجد الشجرة أن ّ
يؤخر التلبية إىل

حلليفة حني تستوي به األرض ،بمعنى أنّه إذا أراد
أول البيداء عند آخر ذي ا ُ

االحرام من مسجد الشجرة فينوي االحرام يف مسجد الشجرة ولكن يلبي
يف البيداء وال يلبي يف مسجد الشجرة.

وإن كان األحوط استحباب ًا أن يلبي يف مسجد الشجرة ويؤخر رفع

الصوت هبا إىل البيداء ،هذا للرجل ،وهبذا يكون إلحرام الرجل فردان:

األول :وهو األفضل وذلك بأن ينوي االحرام يف مسجد الشجرة ويلبي

يف البيداء.

الثاين :وهو االحوط استحباب ًا وذلك بأن ينوي ويلبي يف مسجد الشجرة

من دون رفع الصوت بالتلبية يف مسجد الشجرة ،فإذا وصل البيداء رفع

صوته بالتلبية(((.

هذا يف غري املجنب ،وأ ّما املجنب فهو خمري يف احرامه بني:
((( هذا من قبيل التامم يف أماكن التخيري فإنّه أفضل ولكن القرص أحوط.
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 -1أن يتيمم وحيرم من داخل املسجد ،من دون رفع الصوت بالتلبية

فإذا وصل البيداء رفع صوته هبا ،وهذا هو االحوط استحباب ًا.

 -2أن حيرم من داخل املسجد باالجتياز من دون أن يمكث فيه ،ويؤخر

رفع الصوت بالتلبية اىل البيداء أيض ًا ،وهذا موافق لالحتياط االستحبايب

أيض ًا.

 -3أن حيرم من البيداء وذلك بأن ينوي يف مسجد الشجرة  -إ ّما بأن

يدخله متيم ًام او بنحو االجتياز -ويلبي يف البيداء ،وهذا هو األفضل.
وأما املرأة فإلحرامها فردان أيض ًا:

األول :وهو األفضل وذلك بأن تنوي االحرام يف مسجد الشجرة من

دون أن تلبي فيه ،وتلبي يف البيداء.

الثاين :وهو االحوط استحباب ًا وذلك بأن تنوي وتلبي يف مسجد الشجرة،

وال ترفع صوهتا بالتلبية إذا وصلت البيداء ،بل ال ترفع صوهتا بالتلبية يف كل

نسك ويف كل مكان.

هذا يف غري احلائض والنفساء ،وأ ّما احلائض والنفساء فهام خمريان يف

إحرامهام بني:

 -1أن تنوي يف مسجد الشجرة وذلك بالدخول اليه بنحو االجتياز من

دون أن متكث فيه ،وتلبي يف البيداء ،وهذا هو األفضل.

 -2أن تنوي وتلبي يف مسجد الشجرة وذل��ك بالدخول اليه بنحو
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 -3أن تنوي وتلبي من خارج املسجد.
س -هل جيوز ملن يريد االحرام من البيداء أن يذهب اليها مبارشة من

دون أن ينوي يف مسجد الشجرة وحيرم منها؟

يمر بمسجد
ج -كال ال جيوز بل رشط جواز االحرام من البيداء أن ّ

الشجرة وينوي فيه ثم يلبي يف البيداء.

ثاني ًا :األوىل ملن عقد اإلحرام من سائر املواقيت تأخري التلبية إىل أن يميش

ال داخل امليقات ،فينوي داخل امليقات وبعد النية يميش قلي ً
قلي ً
ال ثم يلبي.

ثالث ًا :األوىل ملن عقد احرام احلج من املسجد احلرام تأخري التلبية إىل

يسمى االن ب
الرقطاء ،وهو موضع دون الردم [ ،والردم موضع بمكة ،قيلّ :
(مدعى)((( بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد اجلن].
أسئلة تطبيق ّية:

س-1هل جيوز التلبية جهر ًا يف مسجد الشجرة مبارشة بعد الن ّية ام ال بد

رس ًا يف املسجد الن اإلحرام ال ينعقد
لذلك من الوصول إىل البيداء وانام يلبي ّ
اال باداء التلبيات األربع؟

ج -جيوز اإلتيان بالتلبية  -جهر ًا أو اخفات ًا  -يف مسجد الشجرة ،بل هو

االحوط ،وان كان االفضل تأخري اإلتيان هبا بعد عقد((( اإلحرام يف املسجد
((( الن اجلائي من من االبطح اىل املسجد كان يدعو هناك فسميت مدعى.
((( أي نية االحرام.
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إىل اول البيداء.
س -2إذا جهرت املرأة بالتلبية أو بالقراءة يف صالة الطواف بحيث

يسمعها األجنبي فهل يبطل عملها؟
ج -ال يبطل.

س -3جاء يف املناسك :ان االوىل ملن عقد اإلحرام من سائر املواقيت

تأخري التلبية إىل ان يميش قليالً ،فهل تقصدون بامليش قليالً ،امليش من نفس
امليقات أم بعد جتاوزه.

ج -املقصود اإلتيان بالتلبية يف نفس امليقات بعد امليش قلي ً
ال عن موضع

ن ّية اإلحرام فيه.

الفرع اخلام�س :ال�شك يف التلبية
الشك يف التلبية عىل نحوين:
النحو األول :أن يشك يف صحتها بعد االتيان هبا ،فيبني عىل صحتها وال

حاجة اىل إعادهتا  -بال فرق بني أن يكون شكه يف امليقات او بعد التجاوز

عنه.-

النحو الثاين :أن يشك يف اصل االتيان هبا ،وله حالتان:
ّ
يشك  -بعد لبس الثوبني وقبل التجاوز من املكان
احلالة األوىل :أن

الذي ال جيوز تأخري التلبية عنه -يف أنّه أتى هبا أم ال ،أي يشك قبل التجاوز

عن امليقات ،ويف هذه احلالة يبنى عىل عدم اإلتيان هبا.
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احلالة الثانية :أن ّ
يشك بعد التجاوز عن امليقات فيبني عىل أنّه أتى هبا.
تنبيه:

ّ
إن التجاوز يتحقق بحق من أحرم من ذي احلليفة بعد التجاوز عن ذي

احلليفة ال بعد التجاوز عن مسجد الشجرة عىل االحوط وجوب ًا ،فإذا كان

شكه يف االتيان بالتلبية بعد خروجه من مسجد الشجرة وقبل التجاوز عن
ذي احلليفة فيلزمه االعتناء بشكه والرجوع للمسجد والتلبية عىل االحوط
وجوب ًا ،وأ ّما إذا كان شكه بعد التجاوز عن ذي احلليفة فال يعتني بشكه.
الأمر الثالث
لب�س الثوبني
الواجب الثالث من واجبات االحرام لبس الثوبني (اإلزار والرداء)

للرجال بعد التجرد عماّ جيب عىل املحرم اجتنابه ،ويستثنى من ذلك الصب ّيان
فيجوز تأخري جتريدهم إىل فخ((( إذا ساروا من ذلك الطريق.
ويعترب يف لبسهام نية القربة ،فهام من الواجبات العبادية.
س -1وهل يعترب يف لبسهام كيف ّية خاصة؟

خاصة ،فيجوز االتزار بأحدمها كيف شاء،
ج -ال يعترب يف لبسهام كيف ّية ّ

واالرتداء باآلخر أو التوشح به  -كام يفعل أبناء العامة -أو غري ذلك من

اهليئات ،وان كان األحوط استحباب ًا لبسهام عىل الطريق املألوف.

((( هو املكان الذي وقعت فيه معركة فخ بزعامة احلسني بن عيل وقد استشهد فيها ،وتعرف فخ اليوم
باسم حي الشهداء يف مكة املكرمة.

76

تو�ضيح منا�سك احلج

س -2هل لبس الثوبني رشط يف صحة االحرام؟

ج -لبس الثوبني للمحرم واجب تكليفي استقاليل وليس رشط ًا يف حتقق

اإلحرام ،فلو نوى ولبى عاري ًا او البس ًا ملا جيب عىل املحرم االجتناب عنه
انعقد احرامه وصح وإن كان آث ًام.

س -3وهل يلزم أن يكون لبس الثوبني قبل النية والتلبية؟

ج -األحوط وجوب ًا كون اللبس قبل الن ّية والتلبية ،ولو قدّ مهام عليه -

بأن نوى ولبى ثم لبس الثوبني -صح احرامه ولكن األحوط األوىل إعادهتام
بعد اللبس.

س -4هل جيوز الزيادة عىل الثوبني؟

ج -نعم جيوز يف بداية االحرام وبعده للتحفظ من الربد او احلر او لغري

ذلك.

س -5وجوب لبس الثوبني خمتص بالرجال ،فام حكم النساء؟

ج -جيوز للنساء االح��رام بألبستهن العادية برشط أن تكون واجدة

للرشوط املعتربة يف لباس املصيل االتية.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل يعترب يف لبس ثويب اإلحرام وخلع املخيط قصد القربة؟

ج -ال يعترب يف خلع املخيط ولكن ال يبعد اعتباره يف لبس ثويب اإلحرام

ويكفي ان ينوي القربة باستمرار لبسهام قبل ن ّية اإلحرام والتلبية.
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س -2إذا لبس احلاج ثويب اإلحرام قبل امليقات فهل جيب عليه فتح

االزار وحتريك الرداء يف امليقات ليصدق اللبس هناك أم ال؟
ج -ال جيب.

س -3هل جيب عىل املرأة ان جتتنب املخيط يف ثياهبا حال اإلحرام أم

جيوز هلا ان حترم يف ألبستها العادية؟

ج -جيوز هلا اإلحرام يف ألبستها العادية.
فرو ٌع

الفرع الأول :ما يعترب يف ثوبي االحرام
يعترب يف الثوبني جمموعة من الرشوط:

اوالً :يعترب فيهام مجيع الرشوط املعتربة يف لباس املصيل وهي:
 -1يلزم أن ال يكونا من احلرير اخلالص.
 -2وال من أجزاء السباع.

 -3وال مما ال يؤكل حلمه عىل األحوط وجوب ًا.
املذهب.
 -4وال من ّ

 -5ويلزم طهارهتام كذلك.
نعم ال بأس بتنجسهام بنجاسة معفو عنها يف الصالة(((.

((( هذا إذا مل يكن يف حال الطواف وإال فسيأيت عدم العفو عن النجاسة املعفو عنها يف الصالة يف حال
الطواف عىل االحوط.

78

تو�ضيح منا�سك احلج

حيث يعفى عن النجاسة يف الثوبني يف املوارد اآلتية:
 -1دم اجلروح والقروح حتى تربأ  -ومنها دم البواسري -وإن مل يكن

يف التبديل او التطهري حرج او مشقة ،برشط أن تكون اجلروح والقروح هلا
ثبات واستقرار دون اجلروح اجلزئية واخلدوش ،فإذا ُجرح املحرم وتنجست

ثيابه ال جيب عليه تطهريها.

 -2الدم األقل من عقد االهبام إذا مل يكن من دم احليض ،ويلحق بدم

احليض عىل األحوط لزوم ًا دم نجس العني ودم امليتة ودم السباع بل مطلق

غري مأكول اللحم ،ودم النفاس واالستحاضة فال يعفى عن قليلها أيض ًا.

 -3النجاسة يف حال االضطرار ،فإذا تنجست ثياب املحرم وكان مضطر ًا

اىل لبسها بسبب الربد مث ً
ال ومل يمكنه تبديلها او تطهريها جاز له لبسها.

ثاني ًا :أن يكونا ثوبني فال يكفي االحرام بثوب واحد طويل جيعل قسم

منه إزار ًا واآلخر رداء ًا.

ثالث ًا :األحوط وجوب ًا يف اإلزار أن يكون مجيعه ساتر ًا للبرشة غري ٍ
حاك

عنها ،وال يعترب ذلك يف الرداء.

الرسة إىل الركبة،
رابع ًا :األحوط وجوب ًا يف اإلزار أن يكون ساتر ًا من ّ

واالحوط وجوب ًا يف الرداء أن يكون ساتر ًا للمنكبني والعضدَ ين وقدر ًا معتد ًا

به من الظهر ،ومعنى ذلك أن يكون فيهام قابل ّية السرت بذلك املقدار وليس

املعترب فعلية السرت حال االحرام ملا تقدم من عدم اعتبار كيف ّية خاصة للبس
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الثوبني.

خامس ًا :األحوط األوىل يف الثوبني أن يكونا من املنسوج ،وال يكونا من

قبيل اجللد واملل ّبد(((.

هذا كله يف ثويب االحرام للرجل.

وأ ّما ثوب املرأة الذي حترم فيه فيعترب فيه مجيع الرشوط املعتربة يف لباس

املصيل بام يف ذلك عدم كونه من احلرير عىل االحوط وجوب ًا ،وال يعترب فيه

غري ذلك.

كام يعفى عن النجاسة يف ثياهبن إذا كانت مما يعفى عنه يف الصالة.

وهل جيوز للمحرمة أن تلبس شيئ ًا من احلرير  -غري الثوب -كأن يكون

حجاهبا من احلرير او جورهبا او غري ذلك مما ال يصدق عليه عنوان الثوب؟

ج -االحوط لزوم ًا أن ال تلبس شيئ ًا من احلرير اخلالص يف مجيع أحوال

االحرام إال يف حال الرضورة كاالتقاء من الربد واحلر او غري ذلك(((.
وهل يعترب يف ثويب احرام الرجل وثياب احرام املرأة االباحة؟

ج -ال يعترب ذلك فيصح االح��رام بثوب مغصوب او متعلق للحق

الرشعي ،وإن كان آث ًام لو كان عامل ًا عامد ًا.

((( املل ّبد :املضغوط واملكبوس.
ختتص بالرجال وال حيرم لبسه عىل النساء حتى يف الصالة إال يف مورد االحرام
((( حرمة لبس احلرير ّ
عىل االحوط.
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نعم ال يصح الطواف وصالته بساتر مغصوب او متعلق للحق الرشعي

 كام سيأيت تفصيله يف ما يعترب يف الطواف.-أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز االكتفاء يف اإلحرام بثوب واحد طويل جيعل قس ًام منه

رداء واآلخر إزار ًا؟
ً

ج -الظاهر عدم االكتفاء به.

س -2يشرتط يف اإلزار من ثويب اإلحرام أن يكون ساتر ًا مابني الرسة إىل

الركبة فهل يشرتط سرت الرسة طول فرتة اإلحرام أو حني عقده فقط؟

ج -إن ما يلزم عىل االحوط أن يكون اإلزار بمقدار ما يسرت بني الرسة

والركبة وال يلزم سرت الرسة عند عقد اإلحرام فض ً
ال عن وجوبه يف متام مدته.
س -2إذا أحرم يف ثوب مغصوب أو غري واجد لرشائط الساتر يف الصالة

حجه؟
فهل يصح ّ

ج -ال يرض ذلك بصحة إحرامه ،نعم إذا كان ساتره يف الطواف او يف

صالته مغصوب ًا او فاقد ًا لبعض الرشوط االخرى املعتربة فيه جرى عليه

حكم تارك الطواف او تارك صالته عىل كالم وتفصيل مذكور يف املناسك
فراجع.

الفرع الثاين :لو أحرم يف قميص  -جاه ً
وصح إحرامه،
ال أو ناسي ًا  -نزعه
ّ

بل يصح إحرامه حتى فيام إذا أحرم فيه عامل ًا عامد ًا  -ملا تقدم من عدم كون

لبس الثوبني رشط ًا يف صحة االحرام -وإن كان آث ًام.
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صحة إحرامه ،ولكن يلزم
وأ ّما إذا لبسه  -بعد اإلحرام  -فال إشكال يف ّ

عليه ش ّقه وإخراجه من حتت.

تنجس أحد الثوبني أو كالمها بعد التل ّبس باإلحرام
الفرع الثالث :إذا ّ

فاألحوط وجوب ًا املبادرة إىل التبديل أو التطهري مع االمكان.

وأ ّما إذا تنجس بدن املحرم فال جيب عليه املبادرة اىل تطهريه ،نعم البد

من تطهريه للطواف وصالته.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1ورد يف املناسك انه إذا تنجس احد ثويب اإلح��رام أو كالمها

فاالحوط املبادرة إىل التبديل أو التطهري ولكن كثري ًا ممن يذهبون إىل املذبح

تتنجس ثياهبم بالدم وال يتيرس هلم القاء الثوب املتنجس وال تبديله وتطهريه
إلاّ بعد العودة إىل خيامهم فهل عليهم يشء يف ذلك؟
ج -ال يشء عليهم.

س -2مرشد احلجاج الذي يتطلب عمله ان يبقى فرتة طويلة يف املذبح

هل يلزمه املبادرة إىل تطهري ثوب إحرامه أو تبديله إذا تنجس بالدم أو بغريه؟
ج -نعم يلزمه ذلك عىل األحوط.

س -3هل جتب الكفارة عىل املحرم إذا تنجس ثوب احرامه أو تنجس

جسمه فلم يبادر إىل تطهريمها؟

ج -ال جتب الكفارة بذلك بل أصل وجوب املبادرة إىل تطهري البدن إذا
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تنجس غري معلوم(((.
الفرع الرابع :ال جتب االستدامة يف لباس اإلح��رام ،فال بأس بنزعه

لرضورة أو غري رضورة ،كام ال بأس بتبديله عىل أن يكون البدل واجد ًا
للرشائط.

أسئلة تطبيق ّية:

س -هل جيوز للمحرم ان يرمي الرداء عن منكبه بعد متامية اإلحرام

ويبقى باملئزر فقط ويأيت باألعامل عىل هذا احلال؟
ج -جيوز له ذلك.

((( نعم سيأيت اعتبار طهارة البدن حني الطواف وصالته.

الف�صل الرابع
�آداب االحرام
م�ستحبات الإحرام
يستحب يف االحرام أمور:
( )1تنظيف اجلسد ،وتقليم األظفار ،وأخذ الشارب ،وإزالة الشعر من

اإلبطني والعانة ،كل ذلك قبل االحرام.

( )2ترسيح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة ملن أراد احلج،

وقبل شهر واحد ملن أراد العمرة املفردة.

وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك ،وهذا القول وإن كان ضعيف ًا إال أنّه

أحوط.

( )3الغسل لالحرام ،ويصح من احلائض والنفساء أيض ًا ،وجيوز تقديمه

عىل امليقات وال يشرتط ايقاعه فيه خصوص ًا ملن خاف عوز املاء يف امليقات،
فإن وجد املاء يف امليقات يستحب أعادته.

وهو من االغسال املجزية عن الوضوء.
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وهنا أسئلة:

س -1ما حكم من اغتسل ثم أحدث باالصغر قبل أن حيرم؟

ج -ينتقض غسله ويستحب له اعادته((( ،وهذا الغسل املعاد جيزي عن

الوضوء.

س -2ما حكم من اغتسل ثم أكل او رشب قبل أن حيرم؟

ج -ال ينتقض غسله ،ويكون جمزي ًا عن الوضوء ،وإن استحب له اعادته.

س -3هل يلزم عىل النائب أن يقصد النيابة  -يف غسله لالحرام -عن

املنوب عنه لو أراد حتقيق االستحباب؟
ج -نعم يلزمه ذلك.

(((

أي وقت جيزيه لالحرام؟
س -4من اغتسل لالحرام اىل ّ

ج -جيزي الغسل هنار ًا إىل آخر الليلة اآلتية ،بمعنى ّ
أن من أغتسل يف أول

النهار فقد حقق االستحباب حتى لو أحرم يف آخر الليل ،وجيزي الغسل لي ً
ال
إىل آخر النهار اآليت.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1ذكرتم يف املناسك :أن من اغتسل لالحرام ثم احدث باالصغر أو

أكل أو لبس ما حيرم عىل املحرم قبل ان يل ّبي اعاد غسله ،والسؤال :انه هل

((( راجع مسالة ( )340منهاج الصاحلني ج.1
((( س -إذا أراد النائب يف احلج االغتسال لالحرام فهل ينوي الغسل عن مفسه ام يغتسل لإلحرام
نيابة عن املنوب عنه؟
ج -ينوي الغسل لإلحرام نيابة عن املنوب عنه ( .استفتاء عىل املوقع).

مارحالا بادآ
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تنتقض الطهارة احلاصلة بالغسل املجزية عن الوضوء باالكل واللبس كام

تنتقض باحلدث االصغر ؟

ج -ال يبعد عدم انتقاضها هبام وإن استحب إعادة الغسل.

س -2ورد يف املناسك ان من مستحبات اإلح��رام الغسل يف امليقات

فإذا اغتسل الرجل يف بعض محامات التنعيم يف القسم الداخل منه يف احلرم

وأكتفى به عن الوضوء فام حكم عمرته؟

ج -يصح غسله وعمرته ،فإنّه ال يعترب يف غسل اإلحرام وقوعه يف نفس

امليقات بل جيوز اإلتيان به قبل الوصول اليه.

س -3غسل اإلح��رام يف امليقات ألداء العمرة املفردة هل يغني عن

الوضوء؟

ج -نعم.

( )٤أن يدعو عند الغسل عىل ما ذكره الصدوق ويقول:

«بسم اهلل وباهلل اللهم اجعله يل نور ًا وطهور ًا وحرز ًا وأمن ًا من كل خوف،

وشفاء من كل داء وسقم .اللهم طهرين وطهر قلبي وارشح يل صدري،

وأجر عىل لساين حمبتك ،ومدحتك ،والثناء عليك ،فإنّه ال قوة يل إال بك ،وقد
علمت أن قوام ديني التسليم لك ،واالتباع لسنة نبيك صلواتك عليه وآله».
( )٥أن يدعو عند لبس ثويب االحرام ويقول:
«احلمد هلل الذي رزقني ما أواري به عوريت وأؤدي فيه فريض ،وأعبد

86

تو�ضيح منا�سك احلج

فيه ريب :وأنتهي فيه إىل ما أمرين ،احلمد هلل الذي قصدته فبلغني ،وإرادته
فأعانني وقبلني ومل يقطع يب ،ووجهه أردت فسلمني ،فهو حصني ،وكهفي،

وحرزي ،وظهري ،ومالذي ،ورجائي ،ومنجاي ،وذخري ،وعديت يف شديت

ورخائي».

( )٦أن يكون ثوباه لالحرام من القطن.
( )7أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر ،فإن مل يتمكن فبعد فريضة

أخرى ،وإال فبعد ركعتني أو ست ركعات من النوافل ،والست أفضل ،يقرأ
يف الركعة األوىل الفاحتة وسورة التوحيد ،ويف الثانية الفاحتة وسورة اجلحد،

فإذا فرغ محد اهلل وأثنى عليه ،وصىل عىل النبي وآله ثم يقول« :اللهم إين
أسألك أن جتعلني ممن استجاب لك ،وآمن بوعدك ،واتبع أمرك ،فإين عبدك
ويف قبضتك ،ال أوقى إال ما وقيت ،وال آخذ إال ما أعطيت ،وقد ذكرت
احلج ،فأسألك أن تعزم يل عليه عىل كتابك ،وسنة نبيك ،وتقويني عىل ما

ضعفت عنه ،وتسلم مني مناسكي يف يرس منك وعافية ،واجعلني من وفدك
الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت.

اللهم إين خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مايل ابتغاء مرضاتك.
اللهم إين أريد التمتع بالعمرة إىل احلج عىل كتابك وسنة نبيك ،،فإن

عرض يل عارض حيبسني ،فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عيل.

اللهم إن مل تكن حجة فعمرة .أحرم لك شعري ،وبرشي ،وحلمي ودمي،

مارحالا بادآ
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وعظامي ،وخمي ،وعصبي ،من النساء والثياب ،والطيب ،أبتغي بذلك

وجهك والدار اآلخرة».

( )8التلفظ بنية االحرام مقارنا للتلبية.
( )9رفع الصوت بالتلبية للرجال.
( )1٠أن يقول يف تلبيته« :لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال رشيك لك لبيك،

إن احلمد والنعمة لك وامللك ال رشيك لك لبيك،

لبيك ذا املعارج لبيك ،لبيك داعيا إىل دار السالم لبيك ،لبيك غفار

الذنوب لبيك ،لبيك أهل التلبية لبيك ،لبيك ذا اجلالل واالكرام لبيك ،لبيك
تبدئ واملعاد إليك لبيك ،لبيك نستغني ويفتقر إليك لبيك ،لبيك مرهوبا
ومرغوبا إليك لبيك ،لبيك إله احلق لبيك لبيك ذا النعامء والفضل احلسن

اجلميل لبيك ،لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ،لبيك عبدك وابن عبديك

لبيك ،لبيك يا كريم لبيك».
ثم يقول:

«لبيك أتقرب إليك بمحمد وآل حممد صلوات اهلل عليه وعليهم لبيك،

لبيك بحجة وعمرة معا لبيك ،لبيك هذه متعة عمرة إىل احلج لبيك ،لبيك

متامها وبالغها عليك لبيك».

( )11تكرار التلبية حال االحرام ،عند االستيقاظ من النوم ،وبعد كل

صالة ،وعند كل ركوب ونزول وكل علو أكمة أو هبوط واد منها ،وعند
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مالقاة الراكب ،ويف األسحار يستحب إكثارها ولو كان املحرم جنبا أو
حائضا ،وال يقطعها يف عمرة التمتع إىل أن يشاهد بيوت مكة القديمة ،ويف
حج التمتع إىل زوال يوم عرفة  -كام تقدم.-

مكروهات االحرام:
يكره يف االحرام أمور:
( )1االحرام يف ثوب أسود ،بل األحوط ترك ذلك ،واألفضل االحرام

يف ثوب أبيض.

( )2النوم عىل الفراش األصفر ،وعىل الوسادة الصفراء.
( )3االحرام يف الثياب الوسخة ،ولو وسخت حال االحرام فاألوىل أن

ال يغسلها ما دام حمرم ًا ،وال بأس بتبديلها.

( )٤االحرام يف الثياب املع ّلمة ،أي :املشتملة عىل الرسم ونحوه.
( )٥استعامل احلناء قبل االحرام إذا كان أثره باقيا إىل وقت االحرام.
( )٦دخول احلامم ،واألوىل بل األحوط أن ال يدلك املحرم جسده.
( )7تلبية من يناديه ،بل األحوط ترك ذلك.

الف�صل اخلام�س
تروك االحرام
تقدم ّ
أن اإلحرام ال ينعقد من دون التلبية أو ما بحكمها  -االشعار او
التقليد -وإن حصلت ن ّيته ،وإذا أحرم املك ّلف حرمت عليه ُأمور ،بعضها
يعم الرجل واملرأة ،وبعضها خمتص بالرجال ،وبعضها خمتص بالنساء ،فهي

عىل ثالثة اقسام:

القسم األول :ما حيرم عىل الرجل املحرم واملرأة املحرمة مع ًا.
وهو متمثل يف اثنني وعرشين أمر ًا:

الصيد.
ّ -1

جلماَ ع.
 -2ا ُ

 -3تقبيل النِّساء.

 -4مس الن ِ
ّساء.
َ ُّ

 -5مالعبة املرأة.
النظر اىل املرأة بشهوة.
-6
ُ
 -7االستمناء.
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َ -8عقد النكاح.

 -9استعامل ال ّطيب.
 -10الن َظ ُر يف املرآة.

التزين.
ّ -11

ْتحال.
 -12االك َ

الفس ْوق.
ُ -13
 -14اجلدال.

اإلدهان.
-15
َ

 -16التّقليم.

َ -17ق ُتل هوام اجلَ َسد.

 -18إخراج الدم من ال َبدن.

 -19إزال ُة َّ
الشعر عن البدَ ن.
َ -20قلع الضرّ ُس
السالح
 -21حمَ ُل ِّ
 -22االرمتاس
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القسم الثاين :ما حيرم عىل الرجل املحرم خاصة.
وهو أربعة امور:

واملزرر والرساويل وكذا الثياب املتعارفة عىل االحوط
 -1لبس الدرع
ّ

وجوب ًا.

واجلورب
ف
لبس اخلُ ّ
َ
ُ -2

َ -3سرت الرأس.
 -4التظليل.

القسم الثالث :ما حيرم عىل املرأة خاصة.
وهو ثالثة امور:
 -1سرت الوجه.
 -2لبس القفازين.

 -3لبس احلرير اخلالص عىل االحوط لزوم ًا.
وتفصيل ذلك:

الق�سم الأول:
ما يحرم على الرجل املحرم واملر�أة املحرمة مع ًا
ربي
 -1ال�صيد ال ّ

تأهل لعارض ،وال
واملقصود بالصيد((( :احليوان املمتنع بالطبع وإن ّ

فرق فيه بني أن يكون حملل األكل أو ال.

والكالم تارة يقع يف احلكم التكليفي ،وأخ��رى يف احلكم الوضعي

(الكفارة).

احلكم التكليفي:
رب وهي:
ال جيوز للمحرم استحالل االمور اآلتية من صيد ال ّ

 -1اصطياده.
 -2قتله.
 -3جرحه.

 -4كرس عضو منه.
 -5بل ومطلق إيذائه.

((( أي املصيد فاطلق املصدر وأريد اسم املفعول.
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وهل جيوز للمحل يف احلرم اصطياد الصيد او قتله وغري ذلك مما تقدم مما

هو حمرم عىل املحرم؟

ج -ال جيوز ذلك للمحل يف احلرم أيض ًا.

 -6إعانة غريه  -حم ً
ال كان أو حمرم ًا -عىل صيد احليوان الربي ،حتى

بمثل اإلشارة إليه ليصطاد.

وهل جيوز للمحرم أن ُيعني غريه عىل قتل الصيد او كرسه او جرحه

ونحو ذلك مما هو حمرم عليه غري الصيد؟

ج -األحوط وجوب ًا عدم إعانته يف مطلق ما حيرم عىل املحرم استحالله

من الصيد.

 -7إمساك الصيد الربي واالحتفاظ به ،سواء اصطاده هو  -ولو قبل

إحرامه  -أم غريه يف احلل أم يف احلرم ،فإذا كان معه صيد وجب عليه ارساله.
حل يف ّ
 -8أكل يشء من الصيد وان كان قد اصطاده ا ُمل ّ
احلل ،كام حيرم عىل

ا ُمل ّ
حل  -عىل األحوط وجوب ًا -ما اصطاده املحرم يف احلل فقتله باالصطياد
أو ذبحه بعد اصطياده ،وكذلك حيرم عىل ا ُمل ّ
حل ما اصطاده أو ذبحه املحرم

أو ا ُمل ّ
حل يف احلرم.

فروع
الفرع األول :يثبت لفرخ الصيد الربي حكم نفسه ،فال جيوز اصطياده

وال جرحه و...

عم ةمرحملا ةأرملاو مرحملا لجرلا ىلع مرحي ام
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وأ ّما بيضه فيحرم أخذه وكرسه وأكله عىل املحرم ،واألحوط وجوب ًا أن

ال ُيعني غريه  -حم ً
ال او حمرم ًا -عىل أخذه وكرسه وأكله أيض ًا.

الفرع الثاين :األحكام املتقدمة  -كام ذكرنا  -إنّام ختتص بصيد الرب ،ومنه

اجلراد ،وأما صيد البحر فال بأس به.

واملراد بصيد البحر ما يعيش يف املاء فقط كالسمك ،وأ ّما ما يعيش يف املاء

ربي ،وال بأس بصيد ما يشك يف كونه بر ّي ًا.
وخارجه فملحق بال ّ

الفرع الثالث :كام حيرم عىل املحرم صيد الرب كذلك حيرم عليه قتل يشء

من الدواب وان مل يكن من الصيد((( ،ويستثنى من ذلك موارد:

 - 1احليوانات األهلية  -وإن توحشت -كالغنم والبقر واإلبل ،وما

ال يستقل بالطريان من الطيور كالدجاج حتى الدجاج احلبيش (الغرغر)(((،

فانّه جيوز له ذبحها ،كام ال بأس بذبح ما يشك يف كونه أهلي ًا.

 - 2ما خشيه املحرم عىل نفسه أو أراده من السباع واحل ّيات وغريمها،

فانّه جيوز له قتله.

 - 3سباع الطيور إذا آذت محام احلرم ،فيجوز قتلها أيض ًا.
 - ٤األفعى واألسود الغدر((( وكل ح ّية سوء والعقرب والفأرة ،فانّه

((( يعني احليوان الذي ُيصطاد وهو الوحيش ،والوحيش هو الذي جيوب الرب وال يستانس.
((( طائر أغرب اللون قدر الدجاج األهيل ،أصله يف البحر ،وقيل :هو طري أسود مشهور يف املغرب
كان بحري ًا فصار بر ّي ًا.
((( احلية الكبرية.
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جيوز قتلها مطلق ًا.

وال ك ّفارة يف قتل يشء مما ذكر ،كام ال ك ّفارة يف قتل السباع مطلق ًا -إال

األسد -عىل املشهور.

وقيل بثبوت الك ّفارة  -وهي القيمة  -يف قتل ما مل يرده منها.

الفرع الرابع :ال بأس للمحرم أن يرمي الغراب ِ
واحلدَ َأة ،وال ك ّفارة لو

أصاهبام الرمي وقتلهام.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1لو كان مع املحرم صيد من الطيور وهو مقصوص اجلناحني أو مل

يبلغ أوان الطريان فهل يلزمه ان يتحفظ عليه حتى يقدر عىل الطريان؟
ج -نعم يطعمه ويرعاه إىل ان يقدر عىل الطريان فيخيل سبيله.

س -2من تروك اإلحرام االحتفاظ بالصيد فهل يصدق ذلك عىل ما

حيتفظ به املحرم يف بالده؟

ج -املمنوع ان يصطحب معه شيئ ًا من الصيد حال إحرامه.

س -3من اصطاد طري ًا فجعله عند ابنه أو خادمه املرافق معه ثم احرم

هل عليه يشء يف ذلك؟

ج -نعم عليه ان خيرجه من ملكه أو خيليّ سبيله.
س -4من كان عنده صيد لغريه فأحرم هل جيوز له االحتفاظ به أو
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اعطاؤه للمحل أو يلزمه ارساله وهل يضمنه عندئذ ملالكه؟

ج -ال جيوز له االحتفاظ به ،واالحوط وجوب ًا ارساله وعدم تسليمه

ّ
للمحل ،فان ارسله ومل يمسكه مالكه كان عليه ضامنه.
حتى

س -5إذا اصطاد املحرم حيوان ًا يف احلرم فأخرجه إىل خارج احلرم جاه ً
ال

باحلكم أو عامل ًا به فهل يلزمه إرجاعه إىل احلرم؟
ج -نعم جيب عليه إعادته إىل احلرم.

س -6لو اصطاد صيد ًا مما حيل اكله فطبخه ثم اح��رم فهل جيوز له

اصطحاب الصيد املطبوخ إىل مكّة ،وهل له ان يأكل منه؟

ج -جيوز ان يصطحبه إىل مكّة وجيوز ان يأكل منه بعد احالله ال قبله.

س -7هل جيوز قتل الوزغة والعقرب واحلية يف حال اإلحرام؟

ج -جيوز للمحرم قتل العقرب وكذا ّ
كل حية سوء وأ ّما الوزغة فال جيوز

له قتلها.

احلكم الو�ضعي (كفّارات ال�صيد):
الكفارات التي حددهتا الرشيعة املقدسة عىل املحرم إذا قتل بعض

الصيود يف خارج احلرم  -بال فرق بني العمد والسهو واجلهل -هي:
 -1يف قتل النعامة بدنة.
 -2يف قتل بقرة الوحش بقرة.

 -3يف قتل محار الوحش بقرة عىل األحوط لزوم ًا.
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 -4يف قتل الظبي شاة.
 -5يف قتل األرنب شاة.

 -6يف قتل الثعلب شاة عىل األحوط وجوب ًا.
والدراج ونظريها حمَ َل قد فطم من اللبن
واحلجل
 -7يف قتل القطاة
ّ
ّ

وأكل من الشجر.

 -8يف قتل العصفور والقبرّ ة والصعوة ُمدّ من الطعام.

 -9يف قتل غري ما ذكر من الطيور -كاحلاممة ونحوها -شاة ،ويف فرخه

حمَ َل أو جدي((( ،وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرك حكم الفرخ ،وإذا كان

جمرد ًا عن الفرخ عىل األحوط
فيه فرخ ال يتحرك ففيه درهم ،وكذا إذا كان ّ
وجوب ًا.

كف من الطعام ،والثاين أفضل ،ومع
 -10يف قتل جرادة واحدة مترة أو ّ

التعدّ د تتعدّ د الك ّفارة إال إذا كان كثري ًا عرف ًا فان فيه شاة.
جدي.
 -11يف قتل الريبوع والقنفذ والضب
ُ
 -12يف قتل العظاية كف من الطعام.

 -13يف قتل الزنبور -متعمد ًا -اطعام يشء من الطعام ،وإذا كان القتل

دفع ًا اليذائه فال يشء عليه.

((( َ
احل َمل :ابن الظان إذا كان له أربعة أشهر اىل سنة.
واجلدي :ابن املاعز إذا كان له أربعة أشهر اىل سنة.
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فرو ٌع

الفرع األول :من أصاب شيئ ًا من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ومل جيد ما

يشرتهيا به فعليه إطعام ستني مسكين ًا ،لكل مسكني مدّ  ،فإن مل يقدر صام

ثامنية عرش يوم ًا.

وإن كان فداؤه بقرة ومل جيد فليطعم ثالثني مسكين ًا ،فإن مل يقدر صام

تسعة أيام.

وإن كان فداؤه شاة ومل جيد فليطعم عرشة مساكني ،فإن مل يقدر صام

ثالثة أيام.

الفرع الثاين :إذا أصاب املحرم الصيد يف خارج احلرم فعليه الكفارة  -كام

تقدم -وإذا مل يكن له كفارة حمددة رشع ًا فيجب عليه أن يدفع قيمته السوقية.
وإذا أصاب ا ُملحل الصيد يف احلرم فعليه القيمة  -إال يف األسد ّ
فإن فيه

كبش ًا -فإذا قتل ا ُملحل نعامة مث ً
ال يف احلرم فعليه أن يدفع قيمتها.

وإذا أصاب املحرم الصيد يف احلرم فعليه اجلمع بني الك ّفارتني ،فلو قتل

نعامة مث ً
ال يف احلرم فعلية أن يك ّفر بقيمتها وبقرة.

الفرع الثالث :جيب عىل ا ُملحرم أن ينحرف عن اجلادة إذا كان فيها اجلراد،

فإن مل يتمكّن فال بأس بقتلها.

الفرع الرابع :لو اشرتك مجاعة حمرمون يف قتل صيد فعىل ّ
كل واحد منهم

ك ّفارة مستقلة.
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الفرع اخلامس :ك ّفارة أكل الصيد كك ّفارة الصيد نفسه  -بال فرق بني

العمد والسهو واجلهل ،-فلو صاده املحرم وأكله فعليه ك ّفارتان ،فلو اصطاد
نعامة مث ً
ال يف احلل وأكل منها فعليه التكفري ببقرتني.

الفرع السادس :إذا كان مع املحل صيد ودخل احلرم وجب عليه إرساله،

فإن مل يرسله حتى مات لزمه الفداء.

ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه مطلق ًا  -سوا ًء اصطاده هو ام

غريه ،قبل أن حيرم أم بعده ،يف احلل ام يف احلرم ،وسوا ًء كان الصيد له ام

لغريه ،كام تقدم ،-وإن مل يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل
دخول احلرم عىل األحوط وجوب ًا ،فلو أمسك نعامة مث ً
ال ومل يرسلها حتى

ماتت يف احلل لزمه التكفري ببقرة عىل االحوط وجوب ًا.
الفرع السابع :تتكرر الك ّفارة يف احلاالت التالية:

 -1إذا تكرر الصيد خلطأ أو نسيان أو اضطرار أو جهل يعذر فيه  -جهل

قصوري.-

 -2تتكرر الكفارة يف حالة العمد إذا كان الصيد من ا ُملحل يف احلرم.

 -3تتكرر الكفارة يف حالة العمد إذا كان الصيد من املحرم مع تعدّ د

اإلحرام  -كام لو اصطاد يف احرام العمرة واصطاد يف احرام احلج.-

وأ ّما إذا تكرر الصيد عمد ًا  -عامل ًا باحلكم او جاه ً
ال مقرص ًا -من املحرم

املرة األوىل ،بل هو ممن قال اهلل تعاىل
يف إحرام واحد فال جتب الك ّفارة بعد ّ
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101

أسئلة تطبيق ّية:

س -هل جتب الكفارة بقتل أو وطء اجلراد اضطرار ًا ،وما هي كفارته؟

ج -كفارة قتل اجلرادة ولو اضطرار ًا مترة أو كف من الطعام ومع التعدّ د

تتعدّ د الكفارة اال إذا كان كثري ًا عرف ًا فان فيه شاة ،نعم إذا وطأ املحرم اجلراد

يف الطريق فال كفارة عليه إذا مل يتيرس له اجتنابه ،وإن كان االحوط استحباب ًا

له أن يك ّفر.

 - 2جمامعة الن�ساء
احلكم التكليفي:

حيرم عىل املحرم اجلامع أثناء عمرة التمتّع ،وكذا أثناء العمرة املفردة،

احلج قبل اإلتيان بصالة طواف النساء ،هذا من حيث احلكم التكليفي.
وأثناء ّ
احلكم الوضعي:

وماذا يرتتب عليه وضع ًا؟

ج -تارة يكون اجلامع يف عمرة التمتع وأخرى يف احلج وثالثة يف العمرة

املفردة ،ورابعة يكون اجلامع من املحل لزوجته املحرمة ،فالكالم يقع يف

أربعة مقامات:

املقام الأول :اجلماع يف عمرة التمتع

إذا جامع املتمتّع أثناء عمرته قب ً
ال أو دبر ًا ،عامل ًا عامد ًا ،فإن كان بعد
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الفراغ من السعي مل تفسد عمرته ،ووجبت عـليه الكــ ّفارة ،وهي عىل

األحوط لزوم ًا جزور أو بقرة ،وإن كان قبل الفراغ من السعي فك ّفارته كام

باحلج بعدها ثم يعيدمها يف العام
تقدم ،واألحوط وجوب ًا أن يتم عمرته ويأيت
ّ

القابل.

ونفس احلكم يف املرأة املحرمة إذا كانت عاملة باحلكم ومطاوعة له عىل

اجلامع.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1رجل جامع يف إحرام عمرة التمتّع عامل ًا عامد ًا واملرأة حمرمة أيض ًا

فهل جيب عليها الكفارة كام جيب عىل زوجها ،وهل يغرم الزوج كفارهتا؟

ج -إذا طاوعته وجب عليها الكفارة أيض ًا واذا كانت مكرهة فليس

عليها يشء ولكن تثبت الكفارة عىل زوجها عىل االحوط.

س -2ورد يف املناسك يف كفارة اجلامع يف اثناء عمرة التمتّع اهنا جزور

احلج اهنا بدنة ومع العجز عنها شاة فام الفرق بني
أو بقرة ويف كفارة اجلامع يف ّ
اجلزور والبدنة؟

ج -اجلزور يكون من اإلبل خاصة والبدنة  -كام يقول معظم اللغويني -

تكون من اإلبل والبقر ،ولكن اكثر استخدامها يف الروايات يف مقابل البقر،
فال يرتك مراعاة االحتياط يف ذلك.
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املقام الثاين :اجلماع يف احلج

للحج  -بال فرق بني أقسام الحج -امرأته قب ً
ال أو دبر ًا،
إذا جامع املحرم
ّ

عامل ًا عامد ًا ،فله صورتان:

ٍ
وحينئذ جتب عليه
الصورة األوىل :أن يقع اجلامع قبل الوقوف باملزدلفة،

ستة أمور:

 -1الك ّفارة وهي بدنة ومع العجز عنها شاة.
احلج الذي وقع اجلامع فيه.
 -2إمتام ّ

احلج الذي جامع فيه واجب ًا
 -3إعادة احلج يف العام القابل  -سواء كان ّ

أم مستحب ًا.-

حجتهام التي جامعا فيها -بأن ال
 -4جيب التفريق بني الرجل واملرأة يف ّ

احلج حتى أعامل
جيتمعا إال إذا كان معهام ثالث -إىل أن يفرغا من مناسك ّ

منى ويرجعا إىل نفس املحل الذي وقع فيه اجلامع ،ولو رجعا من غري ذلك

الطريق جاز أن جيتمعا إذا قضيا املناسك.

احلجة املعادة من حني الوصول إىل حمل
 -5جيب التفريق بينهام أيض ًا يف ّ

وقوع اجلامع  -الذي حصل يف احلجة السابقة -إىل وقت الذبح بمنى ،بل
األحوط وجوب ًا استمرار التفريق إىل الفراغ من متام األعامل والرجوع إىل
املكان الذي وقع فيه اجلامع.

 -6املبيت ليلة الثالث عرش يف منى عىل االحوط وجوب ًا ،وال جيوز له
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االفاضة من منى يف اليوم الثاين عرش -كام سيأيت.-

وهل تلك االحكام ختتص بالرجل الذي جامع ام تشمل املرأة ايض ًا؟

ج -إذا كانت املرأة حمرمة وعاملة باحلال ومطاوعة له عىل اجلامع فتثبت

تلك االحكام بحقها ،وأ ّما إذا كانت مكرهة عىل اجلامع فال يشء عليها،
وجتب عىل الزوج ِ
املكره ك ّفارتان.
الصورة الثانية :أن يقع اجلامع بعد الوقوف يف املزدلفة ،وله حالتان:

احلالة األوىل :أن يكون اجلامع قبل طواف النساء فتجب عليه الك ّفارة

عىل النحو املتقدم ،ولكن ال جتب عليه اإلعادة ،وكذلك إذا كان مجاعه قبل

إمتام الشوط الرابع من طواف النساء ،ويف احلالتني جيب عليه املبيت ليلة

الثالث عرش يف منى عىل االحوط وجوب ًا.

احلالة الثانية :أن يكون اجلامع بعد إمتام الشوط الرابع من طواف النساء

ويف هذه احلالة ال يشء عليه سوى املبيت يف منى ليلة الثالث عرش عىل
االحوط وجوب ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

س -إذا جامع املحرم زوجته بعد الشوط الرابع من طواف النساء فامذا

يصنع؟

ج -يستغفر اهلل ويتم طوافه((( وال كفارة عليه.

((( ولكن مقتىض ما ذكره يف املناسك يف مسالة ( )285يف الصورة الثالثة هو االمتام واالعادة عىل
االحوط وجوب ًا.
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املقام الثالث :اجلماع يف العمرة املفردة

من جامع امرأته عامل ًا عامد ًا يف العمرة املفردة ،فله حالتان:

احلالة األوىل :أن يكون اجلامع بعد السعي فتجب عليه الك ّفارة وهي بدنة

ومع العجز عنها شاة ،وال تفسد عمرته.

احلالة الثانية :أن يكون اجلامع قبل السعي ،فتجب عليه ثالثة أمور:
 -1الكفارة وهي بدنة ومع العجز شاة.

 -2األحوط وجوب ًا له إمتام العمرة الفاسدة أيض ًا.
 -3جيب عليه أن يقيم يف مكة إىل شهر آخر ثم خيرج إىل أحد املواقيت

اخلمسة املعروفة وحيرم منه للعمرة املعادة عىل االحوط وجوب ًا ،وال جيزئه

اإلحرام من أدنى احلل عىل األحوط وجوب ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

س -ورد يف املناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصري فان كان

عامل ًا عامد ًا فعليه كفارة بدنة وان كان جاه ً
ال فال يشء عليه ،فام هو حكم

النايس؟

ج -ال يشء عليه أيض ًا.

املقام الرابع :جمامعة املحل لزوجته املحرمة

إذا جامع املحل زوجته املحرمة مطلق ًا  -بال فرق بني احرام العمرة

واحلج -فإن كانت مطاوعة وجبت عليها ك ّفارة بدنة ،واالحوط لزوم ًا أن
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يغرمها زوجها.

وإن كانت مكرهة فال يشء عليها ووجبت الك ّفارة عىل زوجها عىل

األحوط وجوب ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

للحج قبل ان حيرم زوجها فأجربها عىل التمكني له
س -امرأة احرمت
ّ

للمقاربة فهل يبطل احرامها بذلك وهل عليها يشء؟

ج -ال يبطل احرامها وال يشء عليها ولكن عىل زوجها كفارة بدنة عىل

االحوط وجوب ًا ،هذا فيام إذا مل يطلب منها تأخري اإلحرام ليتمكّن من املقاربة

قبل ان حترم ،وأ ّما يف هذه الصورة فيشكل صحة احرامها ملزامحته حلق الزوج
مع سعة وقته.

فر ٌع

أن املحرم إذا جامع زوجته عامل ًا عامد ًا وجبت عليه الكفارة وترتبت
تقدم ّ

عليه االحكام املتقدمة ،ولكن ما حكم من جامع نسيان ًا او جهالً؟
وحجه ،وال جتب عليه الك ّفارة.
ج -تصح عمرته
ّ

املحرمات اآلتية التي توجب الك ّفارة ،بمعنى
وهذا احلكم جيري أيض ًا يف ّ

ّ
أي عمل منها ال يوجب الك ّفارة عليه إذا كان صدوره منه
أن ارتكاب املحرم َّ
ناشئ ًا عن جهل أو نسيان ،وهكذا كل ما يوجب الكفارة إذا حصل جه ً
ال او
نسيان ًا فال تثبت عليه ،ويستثنى من ذلك موارد:
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احلج أو العمرة حتى رجع إىل بالده وواقع
 - 1ما إذا نيس الطواف يف ّ

أهله  -سوا ًء كان طواف احلج بأقسامه ،او طواف العمرة ،كانت عمرة متتع

او عمرة مفردة ،او طواف النساء -ففي مجيع ذلك يلزمه أن يبعث شاة اىل
منى إن كان املنيس طواف احلج ،واىل مكة إن كان املنيس طواف العمرة.

 -2ما إذا نيس أكثر من ثالثة أشواط من الطواف يف احلج او العمرة حتى

رجع اىل بالده وواقع اهلهّ ،
فإن االحوط وجوب ًا ثبوت الكفارة بالنحو املتقدم
أيض ًا.

 -3من ترك الطواف جه ً
ال منه باحلكم ،فإن كان املرتوك طواف احلج

فعليه بدنة ،وإن كان املرتوك طواف العمرة فكذلك عىل االحوط وجوب ًا.

 -4ما إذا نيس السعي كله يف عمرة التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منهّ ،
فإن

عليه بقرة عىل االحوط وجوب ًا.

 -5ما إذا نيس شيئ ًا من السعي يف عمرة التمتّع فأحل باعتقاد الفراغ منه،

ّ
فإن عليه بقرة عىل االحوط وجوب ًا أيض ًا.

أمر يده عىل رأسه أو حليته عبث ًا فسقطت شعرة أو أكثر لزمه
 -6من ّ

التكفري بكف من طعام.

 -7ما إذا ا ّدهن بالدهن الط ّيب أو املط ّيب عن جهل لزمه اطعام فقري عىل

االحوط وجوب ًا.

 -8من ترك املبيت يف منى جه ً
ال او نسيان ًا فعليه التكفري بشاة عىل
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االحوط وجوب ًا.
وسيأيت مجيع تلك املوارد يف حماهلا.

 -9الصيدّ ،
فإن الكفارة تثبت يف مورده مطلق ًا ،كام تقدم.
 - 3تقبيل الن�ساء
احلكم التكليفي:

ال جيوز تكليف ًا للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ،وكذا ال جيوز عىل

االحوط لزوم ًا أن يق ّبلها من دون شهوة.
احلكم الوضعي:

وماذا يرتتب عليه وضع ًا لو ق ّبلها؟

ج -فيه تفصيل:

 -1إذا ق ّبلها عن شهوة وخرج منه املني فعليه ك ّفارة بدنة.

 -2وإذا ق ّبلها عن شهوة ومل خيرج منه املني فعليه كفارة شاة.

 -3وإذا ق ّبلها ال عن شهوة وجبت عليه الك ّفارة أيض ًا عىل األحوط

وجوب ًا وهي شاة.

وهل جيوز للمرأة املحرمة أن تُق ّبل زوجها؟

ج -ال جيوز ،فإن فعلت ذلك فإن كان عن شهوة فعليها شاة ،وكذلك إن

مل يكن عن شهوة عىل االحوط وجوب ًا.
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وال حرمة وال كفارة عليها إذا قبلت أحد ًا من أرحامها كأخيها او أبيها.
وهل جيوز للمحل أن يق ّبل زوجته املحرمة؟ وماذا يرتتب عىل ذلك؟

ج -ال جيوز فإذا فعل ذلك فاألحوط لزوم ًا أن يك ّفر بدم شاة.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز للمحرم تقبيل زوجته من دون شهوة؟
ج -االحوط لزوم ًا تركه.

س -2املرأة املحرمة إذا ق ّبلت أو صافحت أباها أو أخاها أو زوجها أو

أي ًا من حمارمها بداعي املحبة واملودة فهل حيرم عليها ذلك وهل عليها كفارة،

وما احلكم لو ق ّبل أو صافح املحرم احدى حمارمه أو زوجته بداعي الشوق

واملودة هل حيرم عليه ذلك وهل عليه الكفارة؟

ج -ال باس بذلك كله وال كفارة فيه اال يف تقبيل املحرم زوجته ال عن

شهوة وتقبيل املحرمة زوجها ال عن شهوة فان فيهام كفارة دم شاة عىل

االحوط.

س -3هل جيوز التلذذ الشهوي مع الزوجة إذا كان احدمها حمرم ًا؟

ّ
املحل بزوجته املحرمة بغري املقاربة والتقبيل نعم إذا
ج -ال حيرم التذاذ

كانت تتلذذ بمسه هلا بشهوة حرمت عليها املطاوعة وكذلك العكس.
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س -4هل تثبت الكفارة إذا قبلت املحرمة زوجها بشهوة؟
ج -جتب عليها كفارة دم شاة(((.

 - ٤م�س الن�ساء

يضمها إليه عن
ال جيوز تكليف ًا للمحرم أن ّ
يمس زوجته أو حيملها أو ّ
شهوة ،فإن فعل ذلك فأمنى أو مل ِ
يمن لزمه ك ّفارة شاة.
والضم عن شهوة فال حرمة وال كفارة عليه.
املس واحلمل
وإذا مل يكن ّ
ّ
ونفس االحكام تثبت للمحرمة إذا مست زوجها.

وهل احلكم خمتص بمس الزوجة او يشمل غريها؟
ج -ال خيتص احلكم بالزوج والزوجة.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز للمحل أن يتلذذ بمس زوجته املحرمة ،وهل جيوز هلا

مطاوعته عىل ذلك؟

ج -ال دليل عىل حرمة مس املحل زوجته املحرمة بشهوة وال عىل

حرمة مطاوعتها له يف ذلك ،نعم إذا كانت تتلذذ بمسه هلا بشهوة حرمت
عليها املطاوعة.

س -2هل جيوز للمرأة املحرمة ان تساعد زوجها العاجز يف حال احرامه
((( استفتاء يف املوقع.
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فيام يتوقف عىل ملس بدنه وال سيام يف منطقة العورة؟
ج -جيوز ولكن ال تلمسه بشهوة.

س -3إذا حصل التلذذ قهر ًا حني االمساك بالزوجة اثناء الطواف فهل

جيب عليه ان ينفصل عنها وان كانت تتعرض للمضايقة وربام االحتكاك
املحرم؟
ّ

ج -إذا كان االستمرار يف االمساك هبا يستوجب استمرار التلذذ

يسوغه له.
فعليه تركها وما ذكر ال ّ

س -4امرأة سقطت يف أثناء الطواف مع شدة الزحام فهل جيوز ملن يعلم

من نفسه انه يتلذذ شهوي ًا بامساكها ان يقوم بانقاذها؟

ج -ال جيوز اال إذا مل جيد من يقوم بذلك غريه فيقترص يف امساكها

عىل مقدار الرضورة.

س -5إذا علم الطائف أنّه ال يتاملك نفسه عن اللمس أو النظر املحرمني

يف اثناء الطواف فهل جيوز له اداء الطواف املستحب يف هذه احلالة؟
ج -بل ال بد له من تركه يف هذه الصورة.

س -6إذا علمت املرأة أو ظنت اهنا ستتعرض من دون ارادهتا للمس

املحرم من قبل بعض الطائفني فهل جيوز هلا ان تطوف مستحب ًا؟
ج -االحوط تركه يف صورة العلم أو االطمئنان بذلك.
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تكرر اللمس بشهوة يوجب تعدّ د الكفارة؟
س -7هل ّ
ج -نعم.

س -8إذا مكنت املرأة املحرمة زوجها املحرم من ضمها اليه عن شهوة

فهل تثبت الكفارة عليها كام تثبت عىل الزوج؟
ج -ال.

 - ٥مالعبة املر�أة
ال جيوز للمحرم أن يالعب زوجته  -س��وا ًء كانت بشهوة او بدون

شهوة -وإن فعل ذلك فأمنى لزمته ك ّفارة بدنة ،ومع العجز عنها فشاة.
أسئلة تطبيق ّية:

س -شخص العب زوجته قبل ان يطوف طواف النساء فام هو حكمه؟

ج -إذا أمنى لزمته كفارة بدنة ومع العجز عنها فشاة وان مل ينزل فليستغفر

اهلل وال شئ عليه.

 -6النظر �إىل املر�أة
احلكم التكليفي:

ال جيوز للمحرم أن ينظر إىل زوجته بشهوة إذا كان مستتبع ًا لإلمناء ،بل

مطلق ًا  -وإن مل يستتبع االمناء -عىل األحوط األوىل.
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احلكم الوضعي:

لو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الك ّفارة عىل األحوط وجوب ًا

وهي بدنة.

وأ ّما إذا نظر إليها بشهوة ومل ِ
يمن ،أو نظر إليها بغري شهوة فأمنى فال

حرمة وال ك ّفارة عليه.

فرعان

حيل له ،فإن مل ِ
الفرع األول :إذا نظر املحرم إىل غري أهله نظر ًا ال ّ
يمن

فال ك ّفارة عليه ،وإن أمنى وجبت عليه الك ّفارة ،واألحوط وجوب ًا إن كان

مورس ًا أن يك ّفر ببدنة ،وإن كان متوسط احلال أن يك ّفر ببقرة  -عىل االحوط
وجوب ًا ،-وأ ّما الفقري فتجزئه الشاة عىل األظهر.

الفرع الثاين :جيوز استمتاع املحرم من زوجته بالتحدث إليها وجمالستها

واملزاح معها ونحو ذلك وإن كان بشهوة ،إال ّ
أن األحوط استحباب ًا ترك
االستمتاع منها مطلق ًا  -وإن مل يكن بشهوة.-

أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز للمحل االلتذاذ بزوجته املحرمة بغري اجلامع واملس

والتقبيل؟

ج -الظاهر جوازه.
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س -2هل جيوز التلذذ الشهوي مع الزوجة إذا كان احدمها حمرم ًا؟

ّ
املحل بزوجته املحرمة بغري املقاربة والتقبيل نعم إذا
ج -ال حيرم التذاذ

كانت تتلذذ بمسه هلا بشهوة حرمت عليها املطاوعة وكذلك العكس.

س -3ما حكم املزاح الشهوي للمحرم مع زوجته إذا كان بالكالم فقط؟
ج -ال حيرم يف حد ذاته.

 - 7اال�ستمناء
االستمناء عىل أقسام:
األول :االستمناء بدلك العضو التناسيل باليد أو غريها ،وهو حرام

احلج حكم اجلامع ،وكذا يف
مطلق ًا  -يف حال االحرام وغريه ،-وحكمه يف ّ

احلج قبل الوقوف
العمرة املفردة عىل األحوط وجوب ًا ،فلو استمنى يف إحرام ّ

باملزدلفة وجبت عليه الك ّفارة  -وهي كفارة اجلامع ،-ولزمه إمتامه وإعادته يف

العام القابل ،ولو فعل ذلك يف عمرته املفردة قبل الفراغ من السعي وجبت
عليه الك ّفارة عىل االحوط وجوب ًا ،ووجب عليه إمتام العمرة وإعادهتا يف

الشهر الالحق عىل األحوط وجوب ًا.

الثاين :االستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو مالعبتها أو النظر إليها ،وقد

تقدم حكمه.

الثالث :االستمناء باالستامع إىل حديث امرأة أو نعتها أو باخليال أو ما

حمرم عىل املحرم أيض ًا كالسابقني ،ولكن ال تثبت الك ّفارة
شاكل ذلك ،وهذا ّ
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عليه بسببه(((.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا مل يكن التسبب بخروج املني بفعل ما يثري الشهوة كالضغط

عىل غدة الربوستات فهل هو حمرم عىل املحرم وهل يوجب الكفارة؟
ج -االحوط االوىل االجتناب عنه وال كفارة فيه.

س -2االحكام املذكورة يف املسألة  232من املناسك الستمناء املحرم

بدلك عضوه التناسيل هل تثبت يف ان��زال امل��رأة املحرمة بدلك عضوها

التناسيل؟

ج -نعم عىل األحوط.

 - 8عقد النكاح

حيرم عىل املحرم التزويج لنفسه ،أو لغريه ،سواء أكان ذلك الغري حمرم ًا

أم كان حمالً ،وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ،وسواء
كانت املرأة حمرمة ام حملة.

وهل يبطل العقد؟ وحترم عليه املعقود عليها او ال؟

ج -إذا كان الزوج حمرم ًا وعامل ًا باحلرمة حرمت عليه مؤبد ًا وان مل تكن

الزوجة حمرمة ،بخالف ما إذا كان جاه ً
ال باحلرمة فيبطل العقد فقط وال حترم

عليه مؤبد ًا.

((( وهذا القسم حيرم عىل املحل إذا كان بالتخيل ،وأ ّما إذا كان باحلديث مع الزوجة ونحو ذلك -
ولو كان عرب اهلاتف -من دون فعل خارجي كالعبث باالعضاء ونحو ذلك فال حيرم.
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وإذا كانت الزوجة حمرمة وعاملة باحلرمة وعقدت عىل رجل حرمت عليه

مؤبد ًا عىل االحوط لزوم ًا وإن كان الزوج حمالً ،بخالف ما لو كانت جاهلة
باحلرمة فيفسد العقد فقط(((.

فرو ٌع

شخص امرأ ًة ملحرم فدخل هبا ،فعىل ّ
كل من العاقد
الفرع األول :إذا عقد
ٌ

والرجل واملرأة ك ّفارة بدنة  -مضاف ًا اىل كفارة اجلامع عىل املحرم -بالرشوط

التالية:

 -1أن يتوىل العقد للمحرم شخص آخر ،وأ ّما لو عقد املحرم لنفسه فال

تثبت الكفارة بالنحو املتقدم.

 -2أن يدخل هبا املحرم.
 -3أن يكونوا  -العاقد واملعقود له واملرأة -عاملني باحلكم أي يعلمون

باحلرمة التكليف ّية وأنّه ال جيوز للمحرم العقد.

وإذا كان بعضهم عامل ًا باحلكم دون بعض فال ك ّفارة عىل اجلاهل.
 -4أن يكونوا عاملني باملوضوع أي يعلمون ّ
أن املعقود له حمرم.

وإذا كان بعضهم عامل ًا باملوضوع دون بعض فال ك ّفارة عىل اجلاهل.

وهل خيتلف احلكم فيام إذا كان العاقد واملرأة املعقود عليها حم ّلني او

حمرمني؟

((( راجع مسالة ( )1008و ( )1009املسائل املنتخبة.

عم ةمرحملا ةأرملاو مرحملا لجرلا ىلع مرحي ام

117

ج -ال فرق فيام ذكر بني أن يكون العاقد واملرأة حم ّلني أو حمرمني ،وإنّام

املهم أن يكون املعقود له حمرم ًا.

يتحمل
الفرع الثاين :ال جيوز  -عىل االح��وط وجوب ًا -للمحرم أن
ّ

الشهادة عىل عقد النكاح ،بمعنى يشهد عىل عقد النكاح وحيرض وقوعه.

حتملها حمالً.
واألحوط األوىل أن يتجنب أداء الشهادة عليه أيض ًا وإن ّ

الفرع الثالث :األحوط األوىل أن ال يتعرض املحرم خلطبة النساء(((.

نعم جيوز له الرجوع إىل مط ّلقته الرجعية ،كام جيوز له طالق زوجته.
تنبيه:

جيوز للحاج بعد احللق او التقصري العقد عىل النساء والشهادة عليه ،كام

سيأيت.

وأ ّما يف العمرة املفردة فال جيوز  -عىل االحوط وجوب ًا -العقد والشهادة
عليه ما مل ِ
يأت بطواف النساء وصالته.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز للمحرم ان يوكل حم ً
ال يف العقد له بعد احالله؟
ج -جيوز.

س -2إذا عقد للمحل امرأة حمرمة فهل حترم عليه مؤبد ًا مع علمها

((( التعرض خلطبة املرأة أن يدعوها للزواج بشكل غري رصيح ،كأن يقول هلا :إنيّ يف مثلك لراغب او
ّ
إن مثلك لريغب فيها الرجال ونحو ذلك.
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باحلرمة؟

ج -نعم عىل االحوط.
س -3رجل تزوج وهو جيهل انه باق عىل احرامه فهل حترم عليه املرأة

مؤبد ًا مع دخوله هبا؟

ج -ال حترم عليه بذلك.

س -4إذا كان الرجل بحسب فتوى مقلده غري ٍ
باق عىل احرامه وحسب

يصح عقدمها مع علم املرأة باحلال؟
فتوى مقلد املرأة باقي ًا عىل احرامه فهل
ّ
واذا كانت املرأة جاهلة باملوضوع أو باحلكم فهل عىل الرجل اعالمها بذلك؟

ج -ال يصح العقد بالنسبة إىل املرأة ويصح بالنسبة إىل الرجل سواء

أكانت عاملة باحلال ام جاهلة به واالحوط وجوب ًا اعالمها بذلك إذا كانت
جاهلة به.

س -5ذكرتم ان احلاج حيل له العقد عىل النساء والشهادة عىل العقد بعد

الذبح واحللق فهل املعتمر عمرة مفردة كذلك؟
ج -حمل اشكال واالحوط الرتك ما مل ِ
يأت بطواف النساء وبصالته.
 - 9ا�ستعمال الطيب
احلكم التكليفي:

حيرم عىل املحرم استعامل الطيب ش ًام وأك ً
ال وإطال ًء وصبغ ًا وبخور ًا،

وكذلك حيرم عليه ُلبس ما يكون عليه أثر منه.
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واملراد بالطيب ّ
كل مادة ُيط ّيب هبا البدن أو الثياب أو الطعام أو غريها،

مثل املسك والعنرب والورس والزعفران ونحوها ،حتى العطور املتعارفة
 كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها ،-فال جيوز للمحرم أن يشمالرائحة الطيبة كام ال جيوز له أكل الطيب كاهليل ونحوه وكذلك ال جيوز له

أن يلبس ما يكون عليه أثر الطيب.

فرو ٌع

الفرع األول :يستثنى من الطيب (خلوق الكعبة) وهو طيب كان يتخذ

من الزعفران وغريه يطىل به الكعبة املع ّظمة ،فال جيب عىل املحرم أن جيتنب

شمه وإصابته لثيابه وبدنه ،وإن أصاهبام مل جتب إزالته بغسل أو نحوه ،بال
فرق بني أن يكون يف حال الطواف او السعي او غري ذلك ،وبال فرق بني أن

يكون (خلوق الكعبة) عىل الكعبة او غريها.

ونفس احلكم يف الطيب الذي تطيب به الكعبة يف زماننا وإن مل يكن

متخذ ًا من الزعفران فال جيب االجتناب عنه.

وهكذا ما يتعارف عليه يف زماننا من تبخري املطاف فتنبعث رائحة طيبة

فال يلزم املحرم االجتناب عن شمه يف أثناء الطواف وإن كان اإلمساك عن

شمه أحوط استحباب ًا.

شم الرياحني وهي نباتات تفوح منها
الفرع الثاين :حيرم عىل املحرم ّ

للشم ،س��وا ًء التي يصنع منها الطيب  -كالياسمني
رائحة ط ّيبة وتتخذ
ّ
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رب ّية كالشيح والقيصوم
والورد -وغريها ،ويستثنى منها بعض أقسامها ال ّ
بشمها.
واخلزامي واإلذخر وأشباهها ،فإنّه ال بأس ّ

الفرع الثالث :الفواكه واخلرضوات الط ّيبة الرائحة  -كالتفاح والسفرجل

شمها
والنعناع -جيوز للمحرم أكلها ،ولكن األحوط وجوب ًا االمساك عن ّ

حني األكل.

الفرع الرابع :جيوز أكل األدهان الط ّيبة (كالدهن احلر) برشطني:

 -1أن ال ُيعدَّ من الطيب عرف ًا.

شمها حني األكل عىل االحوط لزوم ًا.
 -2أن يمسك عن ّ

وإذا طبخ الطعام به فيجوز أكله ولكن يمسك عن شمه عىل االحوط

لزوم ًا.

وهل جيوز أكل االدهان املط ّيبة  -التي أضيف هلا الطيب-؟
ج -ال جيوز.

الفرع اخلامس :ال جيب عىل املحرم أن يمسك عىل أنفه من الرائحة الطيبة

حال سعيه بني الصفا واملــــروة ،إذا كـــان هناك من يبيع العطور ،وعليه أن
يمسك عىل أنفه من الرائحة الطيبة يف غري هذا احلال ،وهذا ال مصداق له يف

زماننا حيث ال يوجد من يبيع العطور بني الصفا واملروة.

وعليه فيجب عىل املحرم أن يمسك عىل أنفه من الرائحة الطيبة التي

يشمها بني الصفا واملروة  -سوا ًء يف حال السعي او غريه.-

عم ةمرحملا ةأرملاو مرحملا لجرلا ىلع مرحي ام

121

بشم خلوق الكعبة ،عىل ما تقدم.
نعم ال بأس ّ

الفرع السادس :حيرم عىل املحرم أن يمسك عىل أنفه من الروائح

الكرهية ،نعم ال بأس باالرساع يف امليش للتخلص منها ،كام جيوز له التخلص

منها بكتم نفسه.
تنبيهات:

التنبيه األول :جيب عىل املحرم أن جيتنب عن شم الرائحة الطيبة التي

جيعلها بعض الطائفني او الساعني او املوجودين يف احلرم بال فرق بني أن
يكون يف حال الطواف والسعي او غري ذلك.

التنبيه الثاين :كام ال جيوز للمحرم أن يحُ دث التط ّيب بعد احرامه كذلك ال

جيوز له  -عىل االحوط وجوب ًا -أن يستعمل الطيب قبل إحرامه إذا كان يبقى
أثره اىل ما بعد االحرام ،فال جيوز له عىل  -االحوط -أن يستعمل املن ّظفات
ذات الرائحة الطيبة التي يبقى أثرها اىل ما بعد االحرام ،وهكذا إذا أكل طيب ًا

 كاهليل -يبقى أثره يف فمه اىل ما بعد االحرام ،او استعمل معجون االسنانالذي تبقى رائحته اىل ما بعد االحرام ،ففي مجيع ذلك البد من إزالة الرائحة

قبل االحرام عىل االحوط وجوب ًا.

التنبيه الثالثّ :
إن املط ّيبات والتوابل التي تضاف للطعام لتطييبه  -كاهليل

والدارسني والكمون وغري ذلك -هي عىل قسمني:
 -1ما جيعل الطعام ذا رائحة طيبة.
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 -2ما جيعل طعمه ط ّيب ًا من دون أن يضفي عليه نكهة وجيعل رائحته

طيبة.

واملحرم عىل املحرم هو األول دون الثاين.
ّ

التنبيه الرابع :العصائر الطبيعية املتخذة من الفواكه -كعصري الربتقال

والتفاح وغريها -جيوز رشهبا للمحرم ولكن يمسك أنفه عن شمها عىل

االحوط وجوب ًا ،وأ ّما إذا ثبت كوهنا مط ّيبة فال جيوز رشهبا ،وال ينفع امساك

شمها عند الرشب إذا ثبت كوهنا مط ّيبة.
االنف عن ّ

وأ ّما العصائر غري الطبيعية املتداولة يف زماننا فإن كانت مط ّيبة فال جيوز

رشهبا ،ولكن الظاهر ّ
أن أغلبها ليست مط ّيبة فال بأس برشهبا.

وعند الشك يف كوهنا مط ّيبة ُ -اضيف هلا الطيب -او ال ،جيوز رشهبا.

التنبيه اخلامس :جيوز للمحرم تدخني السيكارة ولكن إذا كانت هلا

رائحة طيبة كالتي تجُ عل بطعم النعناع او الفواكه ونحو ذلك فاالحوط

وجوب ًا االجتناب عنها.

التنبيه السادس :ينبغي للناسك أن يلتفت اىل ثياب احرامه قبل أن حيرم

هبا أن ال يكون عليها أثر من الطيب بسبب تأ ّثرها بالروائح التي حيملها معه

يف حقيبته ونحو ذلك ،ولو كان األمر كذلك وجب عليه االحرام بغريها او
غسلها حتى تزول منها الرائحة الطيبة ،وكذا ينبغي االلتفات اىل عدم غسل

ثياب االحرام باملن ّظفات ذات الرائحة الطيبة بحيث يبقى أثر الرائحة اىل ما
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بعد االحرام ،ولو فعل ذلك لزمه االحرام بغريها او غسلها اىل أن تزول
الرائحة قبل االحرام.

التنبيه السابع :ال جيوز للمحرم أن يمسك عىل أنفه او يلبس الكامم ملنع

استنشاق رائحة دخان السيارات الكرهية بال فرق بني الرجل واملرأة.
نعم جيوز للرجل أن يلبس الكامم يف حالتني:
 -1إذا مل تكن هناك رائحة كرهية.

 -2إذا كان يكتم نفسه عن شم الرائحة الكرهية دون أن يكون الكامم

مانع ًا من شمها.

وأ ّما املراة فال جيوز هلا لبس الكامم إن كان يمنع من شم الرائحة الكرهية

بل مطلق ًا عىل االحوط وجوب ًا حلرمة تغطية بعض وجهها حال االحرام ،كام

سيايت.

احلكم الوضعي:

تعمد املحرم أكل يشء من الطيب ،أو لبس ما يكون عليه أثر منه،
إذا ّ

فعليه ك ّفارة شاة عىل األحوط لزوم ًا ،وال ك ّفارة عليه يف استعامل الطيب فيام

عدا ذلك ،فلو تعمد شم الطيب مث ً
ال فال كفارة عليه  -وإن كان آث ًام ،-وإن

كان التكفري أحوط استحباب ًا.
تنبيه:

تقدم أن الكفارة تتكرر عند أكل يشء من الطيب ،ومعنى ذلك أنّه يف كل
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لقمة يأكلها جتب فيها الكفارة.
وإذا تكرر أكل يشء من الطيب تتكرر الكفارة وإن كان يف إحرام واحد.
وهكذا إذا تكرر لبس ما عليه أثر الطيب فتتكرر الكفارة  -سواء ختللها

أداء الكفارة ام ال.-
أسئلة تطبيقية:

س -1هل جيوز ملن يريد اإلحرام ان يتعطر قبله فيبقى أثره بعد ذلك

واملفروض عدم امكان ازالته؟

ج -حمل اشكال فاالحوط وجوب ًا تركه.

س -2إذا أكل املك ّلف شيئ ًا ذا رائحة طيبة قبل احرامه وبقيت رائحته يف

فمه فهل يرض ذلك باحرامه؟ وكذلك إذا غسل اسنانه بمعجون مط ّيب قبيل

احرامه وبقيت رائحته يف فمه فهل يرض ذلك باحرامه؟

ج -ال يرض باحرامه واالح��وط ان يغسل فمه إىل ان تذهب الرائحة

الطيبة.

س -3املحرم إذا غسل يده بصابون مع ّطر جه ً
ال باحلكم أو نسيان ًا فهل

يلزمه املبادرة إىل ازالة رائحته وتأخري اداء املناسك من الطواف وغريه إىل

حني زواهلا؟

يرض
ج -االحوط ازالة رائحته الطيبة عن بدنه مع االمكان ولكن ال ّ
بقاؤها بصحة مناسكه مطلق ًا.
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س -4االرشبة املعلبة ال ختلو معظمها أو مجيعها من العطر فهل جيوز

شمها عند
رشهبا من قبل املحرم مع غلق االنف عند رشهبا أو االمساك عن ّ

رشهبا؟

ج -مع صدق كوهنا مطيبة ال جيوز رشهبا ولكن الظاهر ان معظمها ال

تعدّ كذلك.

س -5ما حكم األكل والرشب من املطيب باهليل والدارسني وامثاهلام؟

ج -ال جيوز فيام يكون مطيب ًا باهليل ونحوه مما جيعل الطعام ذا رائحة طيبة

دون ما يطيب طعمه فقط.

س -6هل ان التوابل التي توضع عند الطبخ لتحسني نكهة الطعام

كالفلفل والكمون والزنجبيل والكركم والكزبرة تعد من الطيب بحيث ال

جيوز للمحرم استخدامها أو ال؟

جّ -
كل ما يط ّيب به الطعام مما جيعله ذا رائحة طيبة ممنوع عىل املحرم وأ ّما

ما يط ّيب طعمه فقط فال بأس به.

س -7ما حكم تناول املحرم االدوية ذات الرائحة الطيبة كرائحة النعناع

والربتقال سواء لرضورة أو بدوهنا؟

شمها عند التناول.
ج -جيوز تناوهلا ولكن األحوط عدم ّ

س -8هل جيوز للمحرم استعامل السكاير ذات الرائحة العطرة؟
ج -األحوط اإلجتناب عنها.
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س -9هل جيوز استخدام االوراق املعطرة من دون شمها أو انتقال

رائحتها إىل بدن املحرم أو لباسه؟

ج -ال يبعد جوازه يف هذه الصورة.
س -10هل جيوز استخدام ملطف اجلو الذي له رائحة الورد الطبيعي

يف حال اإلحرام؟

ج -لو استخدم فاصبح اجلو ذا رائحة طيبة لزم املحرم االمساك عىل انفه

لئال يشمها.

س -11هل جيوز للمحرم استعامل الصابون والشامبو إذا مل يكن ذا

رائحة عطرة أو كان ذا رائحة غري قوية؟

ج -جيوز استعامهلام يف الصورة األوىل واألحوط وجوب ًا اإلجتناب عنه

يف الصورة الثانية.

س -12هل جيوز استعامل الصابون ذو الرائحة الكرهية يف حال اإلحرام؟
ج -جيوز.

س -13هل جيوز للمحرم استعامل صابون الرقي (املسمى احيان ًا

بصابون ابو اهليل) عل ًام انه يضاف إىل مواده االولية عند صناعته مادة من
نبات الغار ذي الرائحة العطرة؟

ج -صابون الرقي ليس ذا رائحة عطرة ولو كان كذلك فاالحوط وجوب ًا

التجنب عن استخدامه يف حال اإلحرام.
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س -14الطيب املوجود يف االسواق عىل انواع من حيث املصدر فبعضها

نبايت وبعضها حيواين وبرتويل فهل الطيب املحرم حال اإلحرام يعم اجلميع

أو خيتص بالنوع األول؟
ج -يعم اجلميع.

س -15ما يطىل به الكعبة املعظمة اليوم وليس من اخللوق الذي يتخذ

من الزعفران مث ً
ال فهل جيوز شمه للمحرم؟
ج -ال يبعد ذلك.

س -16يتعارف تبخري املطاف فتنبعث رائحة طيبة فيه لفرتة طويلة فهل

يلزم املحرم االجتناب عن شمه؟

ج -ال يلزمه ذلك يف أثناء الطواف وان كان أحوط استحباب ًا.
س -17عصري الفواكه ذات الرائحة الطيبة كعصري الربتقال وعصري

شمه اثناء الرشب؟
التفاح هل جيوز رشبه من قبل املحرم مع االمساك عن ّ

ج -جيوز رشبه ،ولزوم االمساك عن شم رائحته الطيبة اثناء ذلك مبني

عىل االحتياط الوجويب.

س -18يف م��ورد السؤال السابق لو احتمل احتواءه عىل يشء من

املطيبات اخلارجية فام هو حكمه؟

ج -جيوز رشبه ما مل يثبت كونه مطيب ًا.
س -19هل جيوز استخدام ما يسمى بـ (الدهن احلر) يف الرز املطبوخ
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وتناوله يف حال اإلحرام حيث ان له رائحة زكية عطرة؟

ج -جيوز اكل الرز املطيب به ولكن االحوط وجوب ًا االمساك عن شمه

حني االكل.

احلجاج من سائر املذاهب االسالمية يستعملون
س -20ان بعض
ّ
العطور فهل جيب عىل احلاج املؤمن االمساك عىل انفه من رائحة العطر

املستخدم من قبلهم واذا مل يفعل فهل عليه كفارة؟

ج -نعم يلزمه االمساك عن استشاممها ما امكنه من غري حرج ومشقة

ولكن ال كفارة عليه ان مل يفعل ولو من غري عذر.

س -21حمرم قدم له رشاب معطر فرشبه غفلة ومل يتنبه اال بعد االنتهاء

من رشبه فهل عليه يشء؟
ج -ال يشء عليه.

س -22هل تثبت الكفارة عىل املحرم يف عدم االمساك عىل انفه من

الرائحة الطيبة او االمساك عليه من الرائحة الكرهية؟
ج -ال كفارة يف ذلك وانام جمرد االثم.

س -23إذا تعدّ د من املحرم اكل االغذية املعطرة أو لبس ما يشتمل عىل

العطر فهل تتعدّ د الكفارة بتعدّ د االكل واللبس سواء أكان يف وقت واحد أم

اوقات خمتلفة وبعد أداء الكفارة عن املرة االوىل؟

ج -تتكرر الكفارة بتكرر االكل واللبس سواء ختللها أداء الكفارة ام ال.
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س -24إذا اتفق اجتامع الرائحة الطيبة والكرهية يف مكان واحد فامذا

يفعل املحرم إذا كان التخلص منه شاق ًا؟

ج -إذا مل يتيرس له كتم نفسه إىل حني اخلروج من املكان فهو باخليار بني

االمساك عىل انفه وعدمه.

س -25هل جيوز للمحرم استخدام الكاممات املانعة من وصول الدخان

والغبار إىل جماريه التنفسية؟

ج -إذا كانت متنع من استشامم الروائح الكرهية فال جيوز واذا كانت متنع

فقط من استنشاق الغبار والغازات املرضة فال يرض.

مرض جد ًا بالصحة هل جيوز للمحرم سد انفه
سّ -26
دخان السيارات ّ

عنها؟

ج -يمكنه ان يقطع التنفس للحظات جتنّب ًا عن استنشاقه وأ ّما االمساك

عىل انفه من رائحته الكرهية فال جيوز.

س -27هل جيوز للمحرم واملحرمة استخدام كاممة عىل انفه وفمه

لغرض الوقاية من التلوث الذي قلام ينجو منه احد الن اجلو يكون غالب ًا
مليئ ًا بانواع االوبئة مثل الزكام والسعال وغريمها من االمراض املزعجة،

وهذه الكاممات تغطي نصف االنف ومتام الفم وبعض الذقن وتشد إىل اجلهة

اخللفية من الرأس بخيط أو ما شابه ذلك؟

ج -أ ّما املحرم فيجوز له استخدام الكاممة املذكورة إذا مل متنعه من
استشامم الروائح الكرهية أو كان ينزعها عند مصادفته هلا أو يتخلص منها
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بكتم نفسه ،وأ ّما املحرمة فال تستخدمها عىل االحوط النه ال جيوز هلا عىل

االحوط سرت بعض وجهها ،نعم ال بأس هبا يف حال الرضورة.
 - 10النظر يف املر�آة
احلكم التكليفي:

ال جيوز للمحرم أن ينظر يف املرآة برشطني:
 -1أن يكون نظره للزينة  -بمعنى أن ينظر يف املرآة ألجل ترتيب ثيابه

ونحو ذلك ،-وأ ّما إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعالم
وجود حاجب عليه ،أو كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات

ونحو ذلك فال اشكال فيه.

 -2أن يتعمد النظر ،وأ ّما إذا نظر غفلة او نسيان ًا او جه ً
ال فال يشء عليه

حتى لو كان نظره للزينة.

وهل احلكم خمتص باملرآة او تُلحق هبا سائر االجسام الصقيلة؟
ج -تُلحق هبا سائر األجسام الصقيلة التي تفيد فائدهتا.
ويستحب ملن تعمد النظر يف املرآة للزينة أن جيدّ د التلبية.

وهل جيوز النظر عرب الن ّظارة الطب ّية؟

ج -ال بأس به ،نعم األحوط وجوب ًا االجتناب عن لبسها إذا عُدّ ت زينة

عرف ًا وإن مل يقصد هبا التز ّين ،كام سيايت.
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تنبيه:

ليس من النظر يف املرآة النظر يف شاشة الكامرة او املوبايل اللتقاط

الصور.

احلكم الوضعي:

تعمد النظر يف املرآة للزينة.
ال كفارة يف ّ

أسئلة تطبيقية:

س -1هل جتوز السكنى يف الشقق التي يكثر نصب املرايا يف غرفها

ومرافقها بحيث يقع نظر املحرم عليها ال حمالة؟

يتعمد النظر فيها للزينة.
ج -جتوز ولكن ال ّ

احلجاج يف مكّة املكرمة حتتوي
س -2العامرات واالبنية التي ينزل هبا ّ

معظمها أو كلها عىل مرايا منصوبة أمام مغاسل املاء أو يف احلاممات وكذلك

احلجاج للصعود والنزول يف الطوابق
يف املصاعد الكهربائية التي يستخدمها ّ
املختلفة لتلك العامرات فكثري ًا ما يتعرض املحرم للنظر إىل تلك املرايا غفلة
أو سهو ًا أو نسيان ًا ،فهل يف ذلك كفارة وما هي؟

ج -ال كفارة يف ذلك حتى لو كان النظر متعمد ًا ،نعم لو كان النظر للزينة

يستحب جتديد التلبية.
ّ

س -3هل جيوز للمحرم التقاط الصور بكامريا الفيديو مع ما يستدعيه
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ذلك من النظر يف الفتحة املخصصة للتحكم بالصورة أو الشاشة اجلانبية؟
ج -جيوز.

 - 11التز ّين
احلكم التكليفي:

األحوط وجوب ًا أن جيتنب املحرم واملحرمة عن ّ
كل ما ُيعدّ زينة عرف ًا

سواء قصد التز ّين أم ال.

وهل جيوز للمحرم واملحرمة استعامل احلناء؟

ج -ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا إذا عدّ ت زينة عرف ًا ،كام هو ليس ببعيد

إذا استعملت عىل الطريقة املتعارفة يف جمتمعاتنا.
نعم يف حالتني جيوز استعامهلا:

احلالة األوىل :إذا مل تكن زينة عرف ًاّ ،
فإن مفهوم الزينة من املفاهيم العرفية

التي ختتلف من جمتمع آلخر ومن زمان آلخر.

احلالة الثانية :إذا كانت لعالج ونحوه وإن كانت زينة عرف ًا.

وهنا أسئلة:

س -1هل جيوز وضع الزينة قبل االحرام بحيث يبقى أثرها اىل حني

االحرام؟

ج -ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا ،إذ ال فرق يف حرمة الزينة بني االحداث

واالستمرار ،فكام ال جيوز احداث الزينة بعد االحرام كذلك ال جيوز بقاؤها
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استعامل احلناء او الصبغ قبل االحرام وإن بقي أثره اىل حني االحرام.
س -2هل حرمة التز ّين ختتص بالزينة الظاهرة او تشمل الزينة غري
الظاهرة؟
ج -تعم الزينة غري الظاهرة ،فال جيوز للمحرم أن يلبس الساعة مث ً
ال

التي تعد زينة عرف ًا وان مل تكن ظاهرة ،وهكذا ال جيوز للمحرمة أن تلبس

ما يعد زينة من اللباس وإن مل يكن ظاهر ًا إال إذا كانت تعتاد عىل لبسه قبل
االحرام ،كام سيأيت.

س -3هل جيوز للمحرم واملحرمة التختّم يف حال اإلحرام؟

ج -يوجد حالتان:

احلالة األوىل :أن يلبس اخلاتم ال بقصد الزينة ،كام إذا قصد به االستحباب

الرشعي ،أو التحفظ عىل اخلاتم من الضياع ،أو إحصاء أشواط الطواف به
ونحو ذلك ،ويف هذه احلالة جيوز اللبس وإن عدّ عرف ًا زينة.

احلالة الثانية :أن يلبس اخلاتم بقصد الزينة واألحوط لزوم ًا تركه يف هذه

احلالة.

ومن ذلك يتضح ّ
أن املدار يف حرمة لبس اخلاتم  -عىل االحوط وجوب ًا-

عىل قصد التز ّين ال عىل كونه زينة عرف ًا.
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س -4هل جيوز للمرأة ُلبس ُ
احليل  -كالقالدة وغريها -حال االحرام؟

ج -يوجد حالتان:

احلالة األوىل :أن تلبس احليل ألجل الزينة ،ويف هذه احلالة حيرم عليها

لبسها.

احلالة الثانية :أن ال تقصد من لبسها الزينة والتز ّين  -كام إذا قصدت من

لبسها احلفاظ عليها من الضياع ،-ويف هذه احلالة األحوط وجوب ًا أن ترتك

لبسها إن عدّ ت زينة عرف ًا.

ويستثنى من حرمة ُلبس احليل للمحرمة حالة واحدة وهي:

ما إذا كانت املرأة تعتاد ُلبسها قبل إحرامها ،فيجوز هلا أن تلبسها بعد

االحرام ،فلو كانت تعتاد لبس القالدة مث ً
ال قبل أن حترم جاز هلا أن تلبسها

حني االحرام ،وال جيوز هلا أن تلبس ما مل تعتد عىل لبسه قبل االحرام.
وهل جيوز هلا أن تظهرها أمام األجنبي؟
ج -ال جيوز.

وهل جيوز هلا أن تظهرها لزوجها وحمارمها من الرجال؟

ج -جيوز ذلك ،وإن كان األحوط األوىل أن ال تظهرها لزوجها وحمارمها

من الرجال ما دامت حمرمة.

وهل احلكم السابق خمتص باحليل او يشمل كل زينة اعتادت املرأة عىل
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لبسها قبل االحرام؟

ج -يشمل كل زينة فلو كانت تعتاد  -قبل احرامهاُ -لبس لباس ُيعدّ

عرف ًا زينة جاز هلا لبسه بعد االحرام برشط أن تسرته عن األجنبي.
تنبيهان:

التنبيه األول :ال جيوز  -عىل االحوط وجوب ًا -للرجل املحرم لبس

النظارة الشمسية والطبية إذا عدتا عرف ًا من الزينة ،وأ ّما املرأة املحرمة فال

جيوز هلا لبسهام  -عىل االحوط وجوب ًا -من جهتني :من جهة الزينة ومن

جهة لزوم سرت بعض الوجه.

التنبيه الثاين :من األخطاء التي تقع فيها بعض احلاجات أنهّ ن يلبس

بعض القبعات او غريها مما يعد زينة عرف ًا كعالمة لتمييز القافلة ،وا ّلالزم
عليهن  -عىل االحوط -جتنب كل ما يعد زينة عرف ًا حال االحرام.
احلكم الوضعي:

هل تثبت الكفارة يف حال التز ّين؟

ج -ال ك ّفارة يف التز ّين يف مجيع املوارد املذكورة.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز للمحرم ان يسوي أو يعدل شعر رأسه أو شعر حاجبيه

أو شعر حليته بعد الوضوء مث ً
ال أم أنّه يعد من الزينة املمنوعة؟
ج -ال ي ّعد منها.
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س -2هل جيوز للمحرم استعامل املشط لتسوية شعر رأسه أو حليته أو

شاربه أم انه من الزينة املحرمة عليه؟

ج -ليس منها ،ولكن االحوط لزوم ًا تركه ما مل يتأكد أنّه ال يوجب

سقوط يشء من الشعر.

س -3هل صبغ الشعر يعد من حمظورات اإلحرام ويفرق فيه بني الرجل

واملرأة ،وما حكم استعامله قبل اإلحرام مع بقاء اثره بعده؟

ج -صبغ الشعر عىل النحو املتعارف من الزينة املمنوعة عىل املحرم

واملحرمة ،وأ ّما استعامله قبل اإلحرام فال بأس به وان كان أثره يبقى إىل ما

بعده.

س -4املكياج النسائي الذي خيفي بعض عيوب برشة الوجه من دون ان

املحرمة عىل املحرمة؟
يظهر للناظر هل يعد من الزينة ّ
ج -نعم عىل األحوط.

س -5هل جيوز للمحرم لبس النظارة التي حتمي العني من اشعة الشمس

املسامة بالنظارة الشمسية؟

ج -إذا ّعدت زينة عرف ًا فاألحوط االجتناب عنها وإلاّ فال بأس هبا.
س -6العدسة امللونة التي توضع عىل العني هل تعد من الزينة التي جيب

سرتها إذا كان وضعها لذلك؟

ج -نعم وجيب سرت العني عندئذ عن غري املحرم.
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املحرم عىل املحرم هو إحداثه أو ان ال يكون عليه يشء
س -7هل التزين ّ

من الزينة؟

ج -املقصود هو االعم نعم يف مثل التزين باحلناء وصبغ الشعر ال يرض

بقاء اثره بعد اإلحرام وال جتب ازالته.

س -8العباءة التي هي زينة يف نفسها ولكن املرأة تعتاد لبسها حتى يف

حمرم وصفر ما حكم لبسها اياها يف حال اإلحرام؟

ج -ال يبعد جواز لبسها هلا وان كان االحتياط يف حمله.

س -9الزينة املحرمة عىل املرأة املحرمة هل تشمل الزينة غري الظاهرة

كبعض األلبسة؟

ج -نعم عىل االحوط ،ما مل يكن ممن تعتاد لبسها قبل احرامها ،واهلل

العامل(((.

 - 12االكتحال
احلكم التكليفي:

االكتحال له مخس صور:
الصورة األوىل :أن يكتحل بالكحل األسود وهو حرام إن قصد به

التزين.

الصورة الثانية :أن يكتحل بالكحل األسود وال يقصد به التزين ،ويف
((( استفتاء خطي.
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هذه الصورة حيرم عىل االحوط وجوب ًا.

الصورة الثالثة :أن يكتحل بغري األسود  -كالكحل األمحر -ويعد عرف ًا

زينة ،ويقصد التزين به وهذا حرام.

الصورة الرابعة :أن يكتحل بغري الكحل األسود وال يعد عرف ًا زينة إال

أنّه يقصد به التزين ،وهذا حرام عىل االحوط لزوم ًا.

الصورة اخلامسة :أن يكتحل بغري األسود مما ال ُيعدّ عرف ًا زينة وال يقصد

به التزين ،وهذا جائز.
احلكم الوضعي:

املحرم؟
هل تثبت الك ّفارة يف االكتحال ّ

ج -ال كفارة يف االكتحال مطلق ًا وإن كان األوىل التكفري بشاة إذا اكتحل

املحرم ،وهو ما كان بالصور االربعة.
بالكحل ّ
 - 13الف�سوق
احلكم التكليفي:

حمرم ًا
املحرمة -وإن كان ّ
الفسوق  -ويشمل الكذب والسب واملفاخرة ّ

يف مجيع األحوال ،إال ّ
أن حرمته مؤكدة يف حال اإلحرام.

واملقصود باملفاخرة :التباهي أمام اآلخرين بالنسب أو املال أو اجلاه وما

حمرمة إذا كانت مشتملة عىل إهانة املؤمن واحلط من كرامته،
أشبهها ،وهي ّ
وإلاّ فال بأس هبا وال حترم ال عىل املحرم وال عىل غريه.
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احلكم الوضعي:

ال ك ّفارة يف الفسوق إال االستغفار ،وإن كان األحوط استحباب ًا التكفري

ببقرة.

 - 1٤اجلدال
احلكم التكليفي:

حيرم اجلدال عىل املحرم.

ويستثنى من حرمة اجلدال ّ
كل مورد يترضر املك ّلف من تركه ،كام لو كان

مؤ ّدي ًا إىل ذهاب حقه.

ويتحقق اجلدال برشوط ثالثة بل مخسة:

األول :خيتص بام كان مشتم ً
ال عىل احللف باهلل تعاىل وأسامئه،
وأ ّما احللف بغري اهلل تعاىل من املقدّ سات فال أثر له ،فض ً
ال عن مثل

قوهلم( :ال لعمري وبىل لعمري).

وهل يشرتط أن يكون بأحد اللفظني (بىل واهلل ،وال واهلل)؟

ج -ال يشرتط بل يكفي مطلق اليمني باهلل سوا ًء كانت بلفظ اجلاللة أم

بغريه ،وسوا ًء كانت مصدّ رة ب (ال) و ب (بىل) أم ال.
وهل يشرتط أن يكون باللغة العربية؟

ج -ال يشرتط بل يتحقق بغريها من اللغات.
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الثاين :أن يكون يف مقام اإلخبار فال أثر للحلف باهلل تعاىل لغري اإلخبار،

كام يف يمني املناشدة ،كقول السائل( :أسألك باهلل أن تعطيني) ،ويمني العقد
 -أي ما يقع تأكيد ًا ملا التزم به من إيقاع أمر أو تركه يف املستقبل -كقوله:

(واهلل ألعطينك كذا).

الثالث :أن يكون يف مقام اخلصومة ،بمعنى أن حيلف باهلل تعاىل إلثبات

أمر أو نفيه.

الرابع :يعترب يف حتقق اجلدال يف اليمني الصادقة تكرارها ثالث مرات

او أكثر ،فلو حلف باهلل صادق ًا عىل نفي يشء او اثباته مرة واحدة فال يتحقق
اجلدال ،وان كان األحوط استحباب ًا حتقق اجلدال حتى لو حلف مرة واحدة

صادق ًا.

وأ ّما اجلدال يف اليمني الكاذبة فال يعترب فيه التعدّ د بال إشكال بل يتحقق

باحللف مرة واحدة.

اخلامس :يعترب يف حتقق اجلدال يف اليمني الصادقة أن يكون تكرارها

ثالث مرات او أكثر وال ًء ،فلو حلف باهلل صادق ًا عىل نفي يشء او اثباته

ثالث مرات ليست متوالية  -كام لو حلف مرة وبعد فرتة حلف مرة أخرى
وهكذا -فال يتحقق اجلدال رشع ًا حتى لو تكرر ذلك منه مرات عدّ ة.

وأ ّما اجلدال يف اليمني الكاذبة فال يعترب فيها التعدد فض ً
ال عن التوايل.

وبذلك اتضح اختصاص الرشطني األخريين بتحقق اجلدال يف اليمني
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الصادقة دون الكاذبة.
احلكم الوضعي:
اوالً :إذا حلف املجادل صادق ًا ثالث مرات وال ًء فعليه ك ّفارة شاة ،ولو

زاد عىل الثالث مل تتكرر الك ّفارة.
وانام تتكرر يف موردين:

 -1إذا ك ّفر بعد الثالث أو الزائد عليها ثم حلف ثالث ًا او أكثر وال ًء
وجبت عليه ك ّفارة أخرى.
 -2إذا انقطع التتابع ثم حلف ثالث ًا او أكثر وال ًء وجبت عليه ك ّفارة

أخرى.

ثاني ًا :إذا حلف املجادل كاذب ًا فام هي كفارته؟

اجلواب:

 -1إذا حلف مرة واحدة فك ّفارته شاة.

 -2إذا حلف مرتني  -ومل يك ّفر بعد املرة األوىل -فكفارته شاتني.

 -3إذا حلف ثالث مرات  -مل يك ّفر بينها -فكفارته بقرة ،ولو زاد عىل

الثالث ومل يك ّفر مل تتكرر الك ّفارة.

 -4لو ك ّفر ثم جدّ د احللف كاذب ًا وجبت عليه الك ّفارة عىل النحو املتقدم

فمثالً :لو حلف كاذب ًا مرة فكفر بشاة ثم حلف كاذب ًا مرة أخرى وجبت عليه
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كفارة شاة أخرى ال شاتني.

مرة ثالثة ،وجبت
مرتني فك ّفر بشاتني ،ثم حلف كاذب ًا ّ
ولو حلف كاذب ًا ّ

عليه ك ّفارة شاة ال بقرة.

ولو حلف كاذب ًا ثالث مرات فك ّفر ببقرة ثم حلف كاذب ًا مرة أخرى

وجبت عليه شاة.
 - 15اال ّدهان

احلكم التكليفي:

حيرم اال ّدهان عىل املحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة ط ّيبة ،نعم جيوز

له أكل الدهن اخلايل من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة إذا مل ُيعد من الطيب

ولكن يمسك عن شمها عىل االحوط وجوب ًا ،كام تقدم.

وجيوز للمحرم استعامل األدهان غري الطيبة للتداوي ،وهكذا جيوز له

استعامل األدهان الطيبة أو املطيبة عند الرضورة.
تنبيه:

ّ
إن حرمة اال ّده��ان عىل املحرم هي إحداثية ال استمرارية ،فيجوز له

اال ّدهان قبل االحرام وإن بقي أثره اىل حني اإلحرام.
احلكم الوضعي:

ك ّفارة اال ّدهان بالدهن الط ّيب أو املط ّيب شاة إذا كان عن علم وعمد

عىل االحوط وجوب ًا.
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وإذا كان االدهان عن جهل فكفارته إطعام فقريعىل األحوط وجوب ًا.
وهل تثبت الكفارة باالدهان يف حال الرضورة؟

ج -إذا كان االده��ان بالدهن الطيب او املطيب فتثبت الكفارة عىل

االحوط وجوب ًا.

وأ ّما إذا مل يكن للدهن رائحة طيبة فال كفارة يف االده��ان به يف حال

الرضورة.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز ملن يريد اإلحرام ان يدهن جسمه بدهن معطر بحيث

يبقى أثره بعد اإلحرام؟
ج -جيوز له ِ
الدهان باال ْدهان طيبة الرائحة إذا مل يكن فيها يشء من
الطيب وان بقيت رائحته بعد اإلحرام.
س -2ما حكم استعامل مرطب الشفاه واجلليرسين والفازلني يف حال

اإلحرام؟

ج -ال بد من االجتناب عنها لغري رضورة مع صدق االده��ان عىل

استعامهلا.

س -4هل جيوز االدهان للوقاية من املرض أي قبل حدوثه؟

ج -جيوز مع صدق الرضورة.

س -5هل جتب كفارة االده��ان بالدهن الطيب أو املطيب حتى مع
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الرضورة؟

ج -نعم عىل األحوط.

س -6قد يضطر املحرم إىل تدهني نفسه للتداوي فهل تثبت عليه يف

ذلك كفارة؟

ج -إذا مل يكن الدهن ذا رائحة طيبة فال كفارة عليه.

 - 16التقليم
احلكم التكليفي:

ال جيوز للمحرم تقليم أظفاره(((.
وهل جيوز تقليم ظفر واحد؟
ج -ال جيوز.

وهل جيوز تقليم بعض الظفر الواحد؟
ج -ال جيوز.

وجيوز التقليم يف حالتني:
 -1أن تدعو رضورة إىل التقليم.

 -2أن يتأ ّذى ببقائه ،كام إذا انكرس بعض ظفره وتألمّ من بقاء الباقي
ٍ
حينئذ قطعه.
فيجوز له
((( التقليم أعم من القص ّ
فإن القص يكون باآللة ،وأ ّما التقليم فيكون هبا وبغريها كام لو قطع أظفاره
بأسنانه.
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احلكم الوضعي:

 -1ك ّفارة تقليم ّ
كل ظفر من اليد أو الرجل يف غري حال الرضورة مدّ من

الطعام ما مل يبلغ يف ّ
كل منهام العرشة.

 -2ك ّفارة تقليم ّ
كل ظفر من اليد أو الرجل يف حال الرضورة قبضة من

الطعام.

 -3إذا بلغ تقليم األظافر عرشة من اليد اوعرشة من الرجل  -سوا ًء كان

يف جملس واحد او جمالس متعدّ دة -كانت ك ّفارته شاة لكل من أظافري اليدَ ين
وأظافري الرجلني.

ولو قلم مخسة من أظافري اليد مث ً
ال ومخسة من أظافري الرجل فكفارته

لكل اصبع مدّ من طعام وال تثبت عىل جمموع العرشة شاة.

 -4إذا كان تقليم أظافري اليدَ ين والرجلني مجيع ًا يف جملس واحد  -بأن

قلم عرشة من أظافري اليد وع�شرة من أظافري الرجل يف جملس واحد-

فالك ّفارة شاة واحدة.
تنبيه:

تثبت الكفارة يف حال ال�ضرورة فمن اضطر اىل تقليم أظفاره فعليه

الكفارة أيض ًا ،ولكنها يف مورد تقليم كل ظفر ختتلف عنها يف غري حال

الرضورة  -كام اتضح مما تقدم.-
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فر ٌع

جوزه خطأ،
إذا ق ّلم املحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتامد ًا عىل فتوى من ّ

وجبت الك ّفارة عىل املفتي عىل األحوط وجوب ًا.
أسئلة تطبيقية:

س -1هل جيوز للمحرم ان يقلم أظافر غريه حم ً
ال كان أو حمرم ًا؟
ج -ال يبعد اجلواز فيهام وان كان األحوط يف الثاين الرتك.

س -2هل جيوز للمحرم ازالة ظفره باملربد أو بأسنانه؟
ج -ال جيوز.

س -3هل جيوز للمحرم تقليم الظفر الزائد وظفر االصبع الزائدة؟
ٍ
حينئذ التصدق لكل
ج -ال جيوز اال إذا كانت رضورة يف تقليمه وعليه

ظفر بقبضة من الطعام.

س -4إذا انكرس بعض ظفر املحرم هل جيوز له قصه إذا كان يسبب له

بعض املضايقة واالزعاج أو االمل؟

ج -جيوز له قصه إذا كان يتأذى ببقائه ويتصدق لكل ظفر بقبضة من

الطعام.

س -5إذا اضطر املحرم إىل تقليم اظفاره فهل عليه كفارة؟

ج -نعم.

س -6من كان له إصبع زائدة فقلم عرشة من أظافره فهل عليه دم شاة
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أو ال بد يف ذلك من تقليم متام أظافر يديه وكذا من نقص منه بعض أصابعه

فهل يف تقليم أظافر األصابع املوجودة دم شاة؟

ج -وجوب دم الشاة عليه يف الصورة األوىل مبني عىل االحتياط ويف

الصورة الثانية يكفيه مدّ من الطعام لكل ظفر وليس عليه دم شاة.
 -17قتل هوام اجل�سد

(((

احلكم التكليفي:

ال جيوز للمحرم قتل ال َق ْمل(((.

وهل جيوز له القاؤه؟

ج -ال جيوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه عىل األحوط وجوب ًا.

وهل جيوز له نقله من مكان إىل مكان آخر من جسده؟
ج -نعم جيوز.

البق والربغوث وأمثاهلام ،كالذباب والبعوض والنمل
وهل جيوز قتل ّ

وبنات وردان؟

ج -األحوط لزوم ًا عدم قتلها إذا مل يكن هناك رضر يتوجه منها عىل

املحرم ،وأ ّما مع خوف الرضر فيجوز قتلها إن مل يمكن التخلص منها اال

بالقتل.

((( هوام اجلسد هي الدواب املختصة ببدن االنسان ،فإن الدواب عىل قسمني ،واملختص منها يعرب
عنه باهلوام.
(قمل) بالتشديد ألنّه عبارة عام يلصق بمؤخرة احليوان.
((( الصحيح أن تقرأ ( َق ْمل) مجع ( َق ْملة) ال ّ
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وهل جيوز دفعها؟

ج -جيوز وإن كان الرتك أحوط استحباب ًا.
احلكم الوضعي:

بكف من الطعام.
إذا قتل القمل أو ألقاه فاألحوط األوىل التكفري عنه ّ
وال كفارة يف قتل او القاء غريه مما تقدم.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز للمحرم قتل الذباب والبعوض والنمل؟

ج -االحوط عدم قتلها إذا مل يكن هناك رضر يتوجه منها عليه.
س -2البق والذباب وامثاهلام هل جيوز للمحرم قتلها إذا خيش الرضر

منها يف تعدية االمراض ونحو ذلك؟

ج -جيوز إذا مل جيد طريق ًا آخر لألمن من رضرها.

س -3هل جيوز للمحرم تشغيل مكيفات التربيد يف غرفته مع احتامل

موت بعض احلرشات كالذباب والبعوض جراء انخفاض درجة حرارة
الغرفة؟

ج -جيوز مع عدم االطمئنان بذلك وإلاّ فال جيوز اال مع عدم تيرس دفع

رضرها بغري ذلك.

س -4هل جيوز استعامل (مبيد احلرشات) ال لغرض قتل احلرشات بل
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لغرض منعها من دخول الغرفة؟

املرض منها.
ج -جيوز إذا مل يكن يؤدي إىل قتل غري
ّ

س -5إذا حطت ذبابة أو بعوضة عىل طعام املحرم أو عىل وجهه مث ً
ال

فهل حيرم طردها أو ابعادها؟
ج -ال حيرم.

س -6النملة ونحوها من احلرشات إذا اقرتبت من فراش املحرم أو

مالبسه هل جيوز له ان ينقلها إىل مكان آخر بعيد عنه أو ينفخ عليها لتبتعد

هي عنه؟

ج -جيوز له ذلك.

� - 18إخراج الدم من البدن

ال جيوز للمحرم إخراج الدم من جسده عىل األحوط وجوب ًا وإن كان

ذلك بفصد أو حجامة أو قلع رضس أو حك أو غريها.

وهل جيوز للمحرم اخراج الدم يف حال ال�ضرورة ،كام لو اضطر اىل

تزريق نفسه؟

ج -نعم جيوز.
وهل جيوز للمحرم أن خيرج الدم من جسد غريه؟ وهل هناك فرق بني ما

إذا كان الغري حمرم ًا او حمالً؟

ج -نعم جيوز بال فرق بني املحرم وغريه وإن كان االحوط األوىل الرتك
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فيام لو كان الغري حمرم ًا.
وهل جيوز للمحرم أن يستاك مع علمه بخروج الدم به؟
ج -نعم جيوز.

وهل جيوز استعامل فرشاة االسنان مع علمه بخروج الدم؟

ج -إذا علم خروج الدم باستعامهلا او كانت توجب خروج الدم عادة

مل جيز له استعامهلا عىل االحوط وجوب ًا ،وأ ّما إذا مل حيرز خروج الدم ومل تكن

توجب خروجه عادة فيجوز استعامهلا.
تنبيه:

ّ
إن حرمة اخراج الدم من جسد املحرم  -عىل االحوط وجوب ًا -تعم

حالتني:

 -1أن يبارش املحرم بنفسه اخراج الدم.
 -2أن يسبب اىل اخراج الدم بأن يمكّن غريه من اخراج الدم من جسده.
احلكم الوضعي:

ال ك ّفارة يف إخ��راج الدم يف حال ال�ضرورة ،وكذا اخ��راج الدم لغري

رضورة وان كان األحوط األوىل التكفري بشاة.
تنبيه:

هل جيوز للمحرم أن حيك بدنه؟
ج -ههنا ثالث حاالت:
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 -1أن يعلم او يطمئن بخروج الدم عند احلك او كان من عادته ذلك،

ويف هذه احلالة ال جيوز له احلك عىل االحوط وجوب ًا ألنّه من تعمد إخراج

الدم.

 -2أن يعلم او يطمئن ّ
بأن احلك ال يوجب خروج الدم ،ويف هذه احلالة

جيوز له احلك.

 -3أن يشك يف ذلك ،ويف هذه احلالة جيوز له احلك أيض ًا.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز للمحرم ان يبارش تزريق غريه باإلبرة إذا كان يستلزم

خروج الدم منه؟

ج -جيوز وان كان األحوط تركه فيام إذا كان الغري حمرم ًا.

س -2هل جيوز للمحرم ان يزرق نفسه باإلبرة إذا كان موجب ًا خلروج

الدم منه؟

ج -ال جيوز له ذلك عىل األحوط إال لرضورة.

س -3هل جيوز للمحرم ان يتربع بالدم لغريه؟

ج -األحوط للمحرم ان ال خيرج الدم من بدنه بأي نحو كان سواء أكان

عىل نحو املبارشة أم التسبيب إال إذا دعت الرضورة إىل ذلك.

س -4هل جيوز للمحرم حك بدنه أو ازالة البثور من شفته مع احتامل
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خروج الدم بذلك؟

ج -جيوز إذا مل يكن بحيث يوجب االدماء عادة.

س -5إذا كان حيتمل خروج الدم يف اثناء االستياك فهل يلزمه التجنب

عنه؟

ج -ال.

س -6استعامل فرشاة االسنان إذا تسبب يف خروج الدم فهل األحوط

االوىل دفع الكفارة عنه بشاة؟

ج -االحتياط فيه ضعيف جد ًا.
س -7املريض بداء السكر الذي يستعمل االنسولني بزرقه حتت اجللد،

كثري ًا ما خيرج منه الدم يف عملية الزرق فان كان حمرم ًا فهل جتب عليه كفارة

شاة يف ّ
كل مرة خيرج منها الدم بذلك؟

ج -ال كفارة يف اخراج الدم لرضورة بل مطلق ًا.

س -8هل يف خروج الدم بقلع الرضس كفارة مع رضورة القلع؟

ج -ال كفارة يف ذلك.

س -9هل استعامل فرشاة االسنان يلحق بجواز االستياك مع احتامل

خروج الدم او احرازه؟

ج -ال يلحق عىل االح��وط ،وعليه فإن احرز خروج الدم به او كان
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� - 19إزالة ال�شعر عن البدن
احلكم التكليفي:

ال جيوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غريه -ولو كان

حمالً -بحلق أو نتف أو غريمها ،بال فرق يف ذلك بني قليل الشعر وكثريه حتى
بعض الشعرة الواحدة.

ويستثنى من ذلك موارد:
 -1إذا تكاثر القمل يف رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه.
 -2إذا كانت هناك رضورة تدعو إليها جاز له إزالته.
 -3ال بأس بسقوط الشعر من بدن املحرم غري قاصد له حال الوضوء،

أو الغسل ،أو التيمم ،أو الطهارة من اخلبث ،أو إزالة احلاجب الالصق املانع

من الطهارة ،ونحو ذلك.
احلكم الوضعي:

 -1إذا حلق املحرم رأسه((( من دون رضورة فك ّفارته شاة.

 -2وإذا حلقه لرضورة فك ّفارته شاة ،أو صوم ثالثة أيام ،أو إطعام ستة
((( استفتاء خطي.
((( احللق هو ما كان باملوسى او باملاكينة الناعمة درجة صفر ،وأ ّما ختفيف الشعر فهو تقصري وليس
بحلق.

154

تو�ضيح املنا�سك

مساكني ،لكل واحد مدّ ان من الطعام.

 -3إذا نتف املحرم شعره النابت حتت إبطيه فك ّفارته شاة ،وكذا إذا نتف

أحد إبطيه عىل األحوط وجوب ًا.

 -4إذا نتف املحرم شيئ ًا من شعر حليته أو غريها فعليه أن يطعم مسكين ًا

بكف من الطعام.
ّ
تنبيهات:

التنبيه األول :إن املقصود من حلق املحرم رأسه الذي ترتتب عليه

الكفارة السابقة هو أن حيلقه كله او أغلبه ،وأ ّما لو حلق بعضه او قصرّ منه
فال كفارة عليه ،ومن هنا لو قرص ًا متعمد ًا قبل السعي يف العمرة فهو وإن كان
آث ًام إال أنّه ال كفارة عليه ،نعم لو كان التقصري يف عمرة التمتع نسيان ًا وأحل

العتقاد الفراغ فعليه التكفري ببقرة عىل االحوط ،كام سيأيت كل ذلك.

التنبيه الثاين :جيري جمرى احللق والنتف يف املوارد املتقدمة ما يفيد فائدهتام

من سائر طرق اإلزالة عىل األحوط لزوم ًا فمث ً
ال لو أزال املحرم شعر رأسة
بامدة او دواء فتثبت الكفارة السابقة عىل االحوط وجوب ًا.

التنبيه الثالث :ال ك ّفارة يف حلق املحرم رأس غريه حمرم ًا كان أم حمالً.

أمر املحرم يده عىل رأسه أو حليته عبث ًا فسقطت شعرة
التنبيه الرابع :إذا ّ

بكف من طعام حتى لو مل يكن متعمد ًا ،كام تقدم يف املوارد
أو أكثر فليتصدق ّ
التي تثبت فيها الكفارة حتى يف حال اجلهل والنسيان.
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وأ ّما إذا كان ذلك يف الوضوء او الغسل او التيمم او الطهارة من اخلبث

او إزالة احلاجب الالصق املانع من احدى الطهارتني فال يشء عليه.
التنبيه اخلامس :هل جيوز للمحرم أن حيك رأسه؟
ج -ههنا ثالث حاالت:

 -1أن يعلم او يطمئن بسقوط الشعر عند احلك او كان من عادته ذلك،

ويف هذه احلالة ال جيوز له احلك ألنّه من تعمد إزالة الشعر.

 -2أن يعلم او يطمئن بأن احلك ال يوجب سقوط الشعر ،ويف هذه

احلالة جيوز له احلك ما مل يدمه.

 -3أن يشك يف ذلك ،وال بأس أن حيك رأسه يف هذه احلالة أيض ًا ما مل

يدمه.

التنبيه السادس :جيوز للمحرم واملحرمة متشيط الشعر إذا أحرز عدم

سقوط الشعر ،وأ ّما إذا مل حيرز ذلك فال جيوز له التمشيط عىل االحوط لزوم ًا.
التنبيه السابع :سيأيت جواز احللق بعد االحالل من عمرة التمتع وعدم

الكفارة فيه.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز الوضوء املستحب مع العلم بسقوط شعرات من موضع

املسح من الرأس عند تنشيفه إذا كان مبلالً؟
ج -جيوز.
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س -2إذا علمت املحرمة بسقوط الشعر من رأسها اثناء نزع املقنعة فهل

جيوز هلا نزعها؟
ج -جيوز.

س -3ما حكم تساقط الشعر عن بدن املحرم يف اثناء تطهريه؟
ج -ال يشء فيه.

س -4إذا حلق املحرم رأس غريه أو قرص من شعره فهل جتب عليه

الكفارة؟

ج -ال جتب.
س -5إذا كان احلاج حالقا فهل جيوز له ان حيلق رأس غريه قبل ان

يقرص أو حيلق نفسه؟ وهل تلزمه الكفارة لو فعل ذلك؟
ج -ال جيوز له ذلك ولكن ال كفارة عليه لو فعل.

س -6إذا مكّن املحرم غريه من إزال��ة شعر بدنه((( فهل تثبت عليه

الكفارة؟

ج -نعم إذا صدق عليه التسبيب إليها.

 - 20قلع ال�ضر�س
ذهب بعض الفقهاء إىل حرمة قلع الرضس عىل املحرم وإن مل خيرج به

الدم ،وأوجبوا له ك ّفارة شاة ،ولك ّن يف دليله تأ ّمالً ،بل ال يبعد جوازه.
((( أي بدن املحرم  ،كام لو أمر احلالق أن حيلق رأسه.
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أسئلة تطبيق ّية:

س -هل جيوز للمحرم ان يقلع رضس غريه أم ال؟
ج -جيوز

 - 21حمل ال�سالح
احلكم التكليفي:

ال جيوز للمحرم لبس السالح.

كام ال جيوز له محل السالح عىل وجه ُيعدّ مس ّلح ًا عرف ًا عىل األحوط
وجوب ًا ،وأ ّما إذا مل ُيعدّ مس ّلح ًا عرف ًا فال بأس بحمله ،ومع ذلك فالرتك

أحوط استحباب ًا.

كام ال بأس بوجود السالح عند املحرم إذا مل ُيعدّ مس ّلح ًا عرف ًا ،ومع ذلك

فالرتك أحوط استحباب ًا.
تنبيهان:

التنبيه األول :املراد بالسالح ّ
كل ما يصدق عليه لفظ السالح عرف ًا،

كالسيف والبندقية والرمح دون آالت التح ّفظ كالدرع واملغفر ونحومها.

التنبيه الثاين :ختتص حرمة التس ّلح بحال االختيار ،وال بأس به عند

العدو أو الرسقة.
االضطرار كاخلوف من
ّ
احلكم الوضعي:

ك ّفارة التس ّلح -لغري رضورة -شاة عىل األحوط لزوم ًا ،وال كفارة يف
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حال الرضورة كالتسلح خوف ًا من العدو او الرسقة.
 -22االرمتا�س
احلكم التكليفي:

ال جيوز للمحرم واملحرمة رمس متام رأسيهام يف املاء ،وكذلك يف غري

املاء عىل االحوط وجوب ًا.

واملقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتاممه.
احلكم الوضعي:

اذا رمس املحرم او املحرمة رأسيهام يف املاء ونحوه من املائعات وجبت

عليهام كفارة شاة عىل االحوط لزوم ًا.

وال تتعدد الكفارة بتعدد االرمتاس ،بل جتب كفارة واحدة يف االحرام

الواحد وان تعدد رمس الرأس

الق�سم الثاين:
ما يحرم على الرجل املحرم خا�صة.
وهو أربعة امور:
 -1لب�س الدرع واملز ّرر وال�سراويل وكذا الثياب املتعارفة على االحوط.
احلكم التكليفي:

حيرم عىل الرجل املحرم لبس العناوين التالية:
 -1الثوب الذي له أزرار تربط بعضه بالبعض اآلخر أو ما يفيد فائدهتا

كا ّلالصق ونحوه.

 -2الدرع((( (وهو الثوب الذي يلبسه كام يلبس الدرع بأن خيرج رأسه

ويديه من الفتحات املخصصة هلا)

 -3الرساويل((( وما يشبهها يف سرت العورتني كالبنطلون إال إذا مل يكن

له أزار.

 -4الثياب املتعارفة كالقميص

(((

والقباء واجل ّبة والسرتة والعاممة

((( الدرع :ما له فتحتان من اليدين سوا ًء له فتحة من العنق ام ال.
((( الرسوال :ما له فتحتان من من الرجلني.
((( القميص :ما له فتحة من العنق سوا ًء كان له فتحتان من اليدين او ال ،وعليه فبعض مالبسنا هي
159
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يزرها
زرها ،وأ ّما إذا مل ّ
تدرعها او ّ
والقلنسوة والثوب العريب (الدشداشة) إن ّ
يتدرعها فاالحوط لزوم ًا أن جيتنب لبسها.
او ّ

حمرمة عىل املحرم ،بال فرق بني أن تكون
وهذه االنواع األربعة من الثياب ّ

خميطة او منسوجة او مل ّبدة ،فلو كان هناك ثوب مصنوع باخلياطة وليس
بدرع ،وال له ازرار ،وليس برسوال وال من الثياب املتعارفة جاز للمحرم

لف
لبسه ،اذ ال يصدق عىل لبسه لبس يشء من هذه االنواع األربعة ،كام اذا ّ
جسده با ّللحاف املخيط.
تنبيهات:

التنبيه األولّ :
إن عنوان املخيط ال خصوصية له ،وإنّ�ما امل��دار عىل

صدق أحد العناوين املتقدمة  -كام اتضح مما تقدم -نعم االحوط استحباب ًا

االجتناب عن لبس املخيط.

التنبيه الثاين :جيوز للمحرم يف حال االضطرار أن يطرح القميص أو ما

يشبهه عىل عاتقه ،ويلبس القباء أو نحوه مقلوب ًا((( أو منكوس ًا((( وال يدخل
يديه يف يدي القباء.

التنبيه الثالث :جيوز للمحرم أن يربط عىل وسطه حمفظة نقوده وان كانت

من قسم املخيط كاهلميان واملنطقة ،كام جيوز له التحزم باحلزام املخيط الذي
درع وقميص لصدق االثنني عليها.
((( بأن جيعل ظاهره باطنه وباطنه ظاهره.
((( بأن جيعل أعاله أسفله وأسفله أعاله.
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يستعمله املبتىل بالفتق ملنع نزول األمعاء يف االنثيني.

التنبيه الرابع :جيوز للمحرم أيض ًا أن يغطي بدنه  -ما عدا الرأس -يف

حالة االضطجاع أو غريه باللحاف ونحوه من أقسام املخيط.
فرو ٌع

الفرع األول :األحوط وجوب ًا أن ال يعقد املحرم اإلزار يف عنقه ،بل ال

يعقده مطلق ًا ،ولو بعضه ببعض ،واالحوط وجوب ًا أن ال يغرزه بإبرة ونحوها.
كام ّ
أن األحوط لزوم ًا أن ال يعقد الرداء أيض ًا ،وال بأس بغرزه باإلبرة

وأمثاهلا كالدبوس.

الفرع الثاين :جيوز للمرأة لبس املخيط مطلق ًا سوا ًء صدق عليه أحد

العناوين األربعة املتقدمة ام ال.

الفرع الثالث :ال جيوز للمحرمة لبس الق ّفازين  -أي الكفوف -يف يدهيا

بال فرق بني أن تكون من املخيط او غريه  -كالبالستك او املنسوج -كام

سيأيت.
تنبيه:

ال حيرم عىل الرجل املحرم لبس القفازين وال كفارة فيه.
احلكم الوضعي:

إذا لبس املحرم متعمد ًا شيئ ًا حيرم عليه لبسه ،وجبت عليه ك ّفارة شاة

حتى ولو كان مضطر ًا إىل ذلك عىل األحوط وجوب ًا ،بال فرق بني الرجل
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وامل��رأة ،فلو لبست املحرمة القفازين عمد ًا وجبت عليها كفارة شاة ولو

كانت مضطرة عىل االحوط وجوب ًا.

وهل تتعدد الكفارة بتعدد اللبس؟

ج -نعم تتعدد بال فرق بني احلاالت التالية:

 -1أن يتعدد ال ّلبس مع وحدة امللبوس كام لو لبس القميص ثم نزعه

ولبسه مرة ثانية فتجب عليه كفارتان.

 -2أن يتعدد ال ّلبس ويتعدد امللبوس كام لو لبس القميص ولبس

الرسوال ،او لبس القميص ثم لبس الدشداشة.

 -3أن يتعدد ال ّلبس ويتعدد امللبوس أيض ًا ولكن يلبسه دفعة واحدة كام

لو جعل بعض املالبس يف بعض ولبسها ثم نزعها ولبسها مرة ثانية ،بال فرق

بني أن تكون املالبس من صنف واحد او خمتلف.

وهل تتعدّ د الكفارة بتعدد امللبوس مع وحدة ال ُّلبس؟

ج -نعم تتعدد أيض ًا مع اختالف امللبوس يف الصنف كام لو جعل

القميص والدشداشة مع ًا ولبسهام دفعة واحدة.

وهكذا تتعدد الكفارة عىل االحوط لزوم ًا مع احتاد امللبوس يف الصنف

كام لو جعل قميصني مع ًا ولبسهام دفعة واحدة.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1خيرج مني قليل من البول بعد اخلروج من املرافق بثالث دقائق
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فهل جيوز يل لبس (رسوال) قصري حتت ثوب اإلحرام لغرض عدم ترسب
النجاسة اليه؟

ج -ما ذكر ال يسوغ لبسه وباالمكان االستفادة من كيس بالستيكي ملنع

رساية النجاسة.

س -2لو اضطر املحرم إىل لبس القباء فهل يلزمه ان يلبسه منكوس ًا

مضاف ًا إىل لزوم كونه مقلوب ًا كام ورد يف رواية مثنى احلناط وغريها؟

ج -يكفي أن يلبسه مقلوب ًا أو منكوس ًا وال جيب اجلمع بني الكيفيتني.
س -3هل جيوز للمحرم أن يلبس اهلميان املخيط ملنع االزار عن السقوط

ال حلفظ النقود؟
ج -جيوز.

س -4هل يف لبس ما يشدّ به الفتق (فتق بند) وهو من املخيط كفارة عىل

املحرم؟

ج -ال كفارة فيه.

س -5هل جيوز للمحرم أن يغطي بدنه بالبطانية ونحوها توقي ًا من

الربد؟

ج -جيوز.
س -6إذا كان يف حوايش ثويب اإلحرام خياطة فهل يمنع ذلك املحرم
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من لبسهام؟

ج -ال يمنع.

املحرم عىل املحرم ثوب اإلحرام إذا متت خياطة
س -7هل يشمل املخيط ّ

طرفه لئال تفل خيوطه؟
ج -ال يشمله.

س -8هل جيوز لبس ثويب اإلحرام وعليهام عالمة الرشكة وهي خميطة؟

ج -ال مانع من ذلك وال موضوعية للمخيط بعنوانه وانام هناك عناوين

خاصة ذكرت يف رسالة املناسك.

س -9هل جيوز أن يكون رداء املحرم أو ازاره مركب ًا من قطعتني خيطت

احدامها باالخرى فاصبحتا كقطعة واحدة؟

ج -جيوز وان كان األحوط التجنب عنه.
س -10إذا جاز للمحرم تغطية الرأس لرضورة فهل يعترب ان ال يكون

الغطاء من املخيط؟

ج -ال ،ولك ّن يعترب ان ال يكون معدود ًا من الثياب كالعاممة والقلنسوة

عىل األحوط.

س -11هل جيوز وضع صدرية خميطة عىل كتف احلاج وصدره ألجل

وقاية ثيابه من تناثر الشعر عليه اثناء حلق رأسه أم انه يعترب من لبس املخيط

.ةصاخ مرحملا لجرلا ىلع مرحي ام
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وفيه الكفارة؟

ج -جيوز وال كفارة فيه.
س -12هل جيوز للمحرم استعامل احلزام الطبي  -املشتمل عىل اخلياطة

 -لرضورة أو بدوهنا؟

ج -جيوز وان كان االحوط استحباب ًا تركه لغري رضورة.
س -13هل جيوز للمحرم لبس النعال أو اخلف املخيطني؟

ج -جيوز له ذلك لك ّن ال جيوز ان يلبس اخلف الساتر لتامم ظهر القدم.

س -14هل جيوز لبس احلذاء الذي به خياطة؟

ج -جيوز ولكن يلزم ان ال يكون ساتر ًا لتامم ظهر القدم.
س -15هل جيوز للمحرم أن يشد عاممته عىل بطنه؟
ج -جيوز عىل كراهة.

ألحجار الرمي ،فهل جيوز
س -16قد يضع احلاج كيس ًا خميط ًا يف رقبته
ّ

ذلك؟

ج -جيوز.
س -17هل جيوز للمحرم أن يلف عورته بقطعة من القامش لئال تبدو

لو سقط أزاره؟
ج -جيوز.

س -18هل جيوز للمحرم أن يشد أزاره أو وسطه بحزام أو رباط من
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القامش غري املخيط؟

ج -جيوز وإن كان مكروه ًا.

س -19هل جيوز للرجل املحرم لبس الكفوف؟
ج -الظاهر جوازه.

س -20هناك كفوف بالستيكية تستخدم أثناء جتهيز الطعام أو العالج

للوقاية من االمراض فهل جيوز استخدامها يف حال اإلحرام؟

ج -جيوز لبسها وسائر انواع الكفوف للرجال املحرمني وأ ّما النساء

فال بد أن جيتنبن عنها اال يف حال الرضورة وما ذكر ليس منها اال يف بعض
االحوال.

س -21هل جيوز للمحرم ربط طريف رداءه أو إمساكه بإبرة؟
ج -جيوز ،وإن كان ال جيوز عقده عىل األحوط.

س -22هل جيوز للمرأة أن تستخدم يف رسواهلا أو تنورهتا اخليوط

املطاطية التي تستعمل المساكها ام يلزمها أن ختيط بعضه ببعض؟
ج -جيوز هلا ذلك أيض ًا.

س -23ال جيوز للمحرمة لبس الكفوف فهل عليها كفارة يف لبسها وما

هي؟

ج -نعم عليها الكفارة وهي شاة.

س -24من قرص يف عمرة التمتّع واح� ّ�ل من احرامه بلبس املخيط
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ونحوه ثم انكشف له بطالن طوافه أو سعيه جه ً
ال منه باحلكم فهل جتب عليه
الكفارة؟

ج -ال كفارة عليه.

ب�س ُ
اخل ّف واجل َورب
ُ - 2ل ُ
احلكم التكليفي:

حيرم عىل الرجل املحرم أن يلبس ما يغ ّطي متام ظهر قدمه كاجلورب

واخلُف ،إال يف حال االضطرار  -كام إذا مل يتيسرّ له نعل أو شبهه فدعت
ال�ضرورة إىل لبس اخل��ف ،فإنّه جيوز له ذلك ولكن بعد شق ظهره عىل

األحوط وجوب ًا ،حتى وإن مل يظهر ظهر القدم بعد شق ظهر اخلف.
وهل جيوز له ُلبس ما يسرت بعض ظهر القدم؟
ج -نعم جيوز.

وهل جيوز له ُلبس ما يسرت متام ظهر القدم عدا األصابع ،كام هو احلال يف

لبس بعض األنواع من النعل؟

ج -ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا.
وهل جيوز للمحرم أن يسرت متام ظهر قدمه من دون لبس ،كام لو ألقى

طرف ردائه عىل قدميه حال اجللوس؟
ج -نعم جيوز.
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تنبيه:

جيوز للمرأة املحرمة لبس اجلورب واخلف وغريمها مما يغطي متام ظهر

القدم ،وال كفارة يف ذلك.
احلكم الوضعي:

ال ك ّفارة عىل املحرم يف لبس اخلف وشبهه مطلق ًا  -يف حال الرضورة

وغريها.-

وأ ّما ُلبس اجلورب وما يامثله فتجب الك ّفارة فيه عىل املتعمد عىل األحوط

وجوب ًا ،والك ّفارة دم شاة.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز للمحرم ان يلبس احلذاء الذي تظهر منه اصابع الرجلني

فقط؟

ج -حمل إشكال بل ال بد ان يظهر جزء من ظهر القدم غري االصابع.

س -2هل جيوز للمحرم استخدام اجلورب أو اخلف الذي ال يسرت متام

ظهر القدم؟

ج -جيوز وإن كان االحوط تركه.

ّ
بخف أو نحوه؟
س -3القدم الصناعية هل جيوز سرتها
ج -جيوز.
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�َ -3سرت الر�أ�س
احلكم التكليفي:

ال جيوز للرجل املحرم سرت رأسه بالقناع أو اخلامر أو الثوب ونحوها.
واملراد بالرأس هنا منبت الشعر ،ويلحق به األذنان.
وهل جيوز له سرت جزء من رأسه بالقناع او اخلامر او الثوب ونحو ذلك

مما ُيتعارف السرت به؟

ج -ال جيوز ،ومن هنا فال جيوز للمحرم أن يسرت رأسه او بعضه باملنشفة

عند الغسل او الوضوء ،بل ال جيوز  -عىل االحوط وجوب ًا -حتى لو كان
بنحو املسح واالمرار باملنشفة او املنديل ونحو ذلك.

وهل جيوز له سرت رأسه بمثل الطني أو احلشيش أو بحمل يشء عليه

ونحو ذلك مما ال يتعارف السرت به؟

ج -األحوط وجوب ًا أن ال يسرته بذلك أيض ًا ،وعليه فال جيوز  -عىل

االحوط وجوب ًا -للمحرم أن جيعل اهلاتف عىل اذنه.

نعم ال بأس بجعل السامعة اخلارجية عىل اذنه إذا كانت تغطي جزء ًا

يسري ًا من داخل اذنه.

ويستثنى مما تقدم أمور:
األول :جيوز وضع عصام القربة عىل الرأس عند محلها.
الثاين :جيوز تعصيب الرأس -أي شدّ ه -باملنديل ونحوه ملرض كالصداع،
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سوا ًء استلزم تغطية جوانب الرأس ام وسطه إذا كان مضطر ًا لذلك.

الثالث :جيوز سرت الرأس بيشء من البدن كاليد ،وإن كان األوىل تركه.
الرابع :جيوز للمحرم أن يضع رأسه عىل املقعد اخللفي للسيارة او عىل

جدار او يسنده عىل شخص آخر ونحو ذلك وإن استلزم سرت جزء من

الرأس.

اخلامس :جيوز للمحرم أن جيعل رأسه عىل الوسادة وإن سرتت جزء ًا

من رأسه.
تنبيهان:

التنبيه األول :جيوز للرجل املحرم أن يسرت وجهه بالكاممة وغريها  -إذا

كان ال يمنع من شم الروائح الكرهية إن وجدت ،-كام جيوز له أن ينشفه
باملنديل وغريه.

التنبيه الثاين :ال جيوز للرجل املحرم وضع املوبايل او سامعته عىل اذنه

عىل االحوط وجوب ًا الستلزامه سرت بعض رأسه ،وعليه فإذا أراد االتصال

فإ ّما أن يفتح احلاكية للهاتف او يستعمل سامعة خارجية توضع يف داخل

االذن إذا كانت ال تغطي إال جزء ًا يسري ًا من داخل االذن او يبعد املوبايل عن
اذنه ولو قلي ً
ال من دون أن يالمسها.
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احلكم الوضعي:

إذا سرت الرجل املحرم رأسه  -كله او بعضه  -فك ّفارته شاة عىل األحوط

لزوم ًا.

وكذا اذا رمس املحرم  -رجال او امرأة -راسه يف املاء او غريه ،كام تقدم.
وال تتعدد الكفارة بتعدد سرت الرأس او االرمتاس ،بل جتب كفارة واحدة

يف االحرام الواحد وإن تعدد السرت او رمس الرأس.

نعم لو سرته بام حيرم عليه لبسه من الثياب والعناوين املتقدمة كالعاممة

والقلنسوة وجب عليه كفارتان عىل االحوط وجوب ًا ،ولو سرته مرة أخرى بام

حيرم عليه لبسه من العناوين املتقدمة وجب كفارة ثالثة لتعدد ال ّلبس.

نعم لو سرتة بأحد العناوين املتقدمة من دون لبس كام لو القى قميصه

عىل رأسه من دون أن يلبسه فال جتب إال كفارة تغطية الرأس.
تنبيه:

ال كفارة يف موارد جواز السرت واالضطرار.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز تغطية جزء ضئيل جد ًا من الرأس بخيط رفيع كخيط

الكاممة؟

ج -جيوز يف مثل اخليط الرفيع.
س -2عدم جواز سرت بعض الرأس للمحرم كام يف التجفيف للوضوء
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هل هو فتوى أو احتياط لزومي؟

ج -فتوى ،نعم حرمة التجفيف بطرف املنديل عىل نحو املسح واالمرار

تبتني عىل االحتياط.

س -3هل جيوز للمحرم أن ينشف رأسه باملنديل ونحوه؟

ج -ال جيوز وإن كان بنحو املسح واإلمرار عىل األحوط.
س -4هل جيوز للمحرم استعامل اهلاتف اجلوال؟

ج -جيوز ولكن ال يضع سامعته عىل اذنه عىل األحوط ،وأ ّما جعلها قريب ًا

منه بحيث ال يسرت به فال بأس.

س -5هل جيوز للمحرم وضع سامعة التلفون عىل ُاذنه؟
ج -حمل اشكال واالحوط تركه.

س -6السامعة اخلارجية جلهاز اهلاتف اخللوي التي توضع يف داخل

االذن ويتصل باجلهاز من خالل السلك هل حكمها حكم السامعة الداخلية

التي استشكلتم يف وضع اهلاتف عىل االذن لالستامع منها؟

ج -ال باس باستعامهلا للمحرم إذا كانت ال تغطي إال جزء ًا يسري ًا من

داخل االذن.

س -7هل جيوز للمحرم أن يسند رأسه إىل املتكأ اخللفي املتصل بمقعده

يف السيارة حيث حتصل تغطية الربع اخللفي من رأسه أو احد اجلنبني االيمن
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أو االيرس؟

ج -جيوز له ذلك.
س -8هل جيوز للمحرم أن يضع رأسه عىل الوسادة وهو يستلزم ال

حمالة سرت بعض رأسه؟
ج -جيوز.

س -9ورد يف املناسك أنّه ال بأس للمحرم بتعصيب رأسه باملنديل

ونحوه ملرض والسؤال :انه هل يشمل التعصيب تغطية وسط الرأس أم هو

خاص باجلوانب واالذنني؟

ج -العربة يف التعصيب بالشدّ وان كان بام يغطي وسط الرأس.
س -10إذا اضطر املحرم إىل تعصيب رأسه ملرض فهل يلزمه ابقاء

وسط رأسه مكشوف ًا واالقتصار عىل شد اجلوانب؟

ج -إذا مل يضطر إىل سرت وسط الرأس مل جيز له ذلك ولو فعل لزمته

الكفارة عىل األحوط.

س -11إذا كان برأس املحرم صلع أو تشويه خيجل من كشفه فهل جيوز

له تغطيته؟ وهل عليه يشء يف ذلك؟

ج -إذا كان كشفه حرجي ًا عليه باحلد الرافع للتكليف جاز له سرته بام ال
ٍ
حينئذ عىل األظهر وإال مل جيز ،ولو فعل لزمته
يعد من الثياب وال كفارة عليه

كفارة دم شاة عىل األحوط.
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س -12إذا أحرم الرجل مع الشعر املستعار لرضورة كام يف مفروض

السؤال السابق أو بدوهنا فامذا يلزمه؟

ج -إذا كان لرضورة فال يشء عليه وإال فعليه كفارة دم شاة عىل األحوط.

س -12إذا كان عىل رأس املحرم بلل والوقت ضيق وال يمكن تنشيفه

إال بمنشفة أو منديل فام هو تكليفه؟

ج -يأخذ طرف املنديل أو املنشفة وينشف من رأسه بمقدار ما جيزي

مسحه.

س -13إذا كان االنسان كثري التعرق بحيث انه إذا جفف رأسه من

العرق وبدأ يف الوضوء يظهر العرق عىل رأسه مرة اخرى قبل املسح عليه

فهل جيوز له يف حال اإلحرام أن يمسح عرق رأسه بمنديل قبل املسح عليه؟

ج -ال مانع يف مفروض السؤال من أن يأخذ طرف املنديل وينشف من

رأسه تدرجي ًا ما يكفي للمسح عليه.

س -14إذا كان املحرم ال يتأكد من غسل وجهه بتاممه يف الوضوء اال إذا

غسل معه جزء ًا من مقدم رأسه فهل جيوز له ان جيفف املوضع املبلل للمسح
عليه وإلاّ فامذا يصنع؟

ج -غسل الوجه للوضوء ال يتوقف عىل وصول البلل إىل مجيع الربع

املقدم من الرأس بل يبقى عادة بمقدار ما جيزي املسح عليه ولكن لو فرض
تبلل الرأس وضيق الوقت جيوز أن جيفف بطرف املنديل ونحوه تدرجي ًا
بمقدار ما جيزي للمسح.
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س -15إذا تيرس للمحرم املتوضئ تنشيف موضع املسح من رأسه بيده

اجلافة فهل جيوز له تنشيفه بطرف املنديل؟
ج -ال جيوز عىل األحوط.

س -16هل جيوز للمحرم أن يضع يديه عىل وجهه؟

ج -نعم جيوز له ذلك كام جيوز له سرته بغري يديه أيض ًا.
س -17هل جيوز للمحرم أن يغسل رأسه حتت دوش احلامم ونحوه؟
ج -جيوز.

س -18هل جيوز للمحرم واملحرمة الوقوف حتت دوش احلاممات إذا

كان يضخ املاء بقوة بحيث يغطى الرأس؟
ج -جيوز.

س -19لو رمس املحرم رأسه يف املاء فهل يشمله االحتياط الوجويب

بدفع الكفارة يف سرت الرأس مع كونه منهي ًا عنه بعنوان مستقل؟
ج -نعم يشمله أيض ًا.

س -20هل تتعدّ د الكفارة بتعدّ د سرت الرأس يف اإلحرام؟

ج -ال يبعد عدم التكرار وكفاية كفارة واحدة لكل احرام.
س -21لو غطى املحرم رأسه ودفع الكفارة ثم غطاه مرة اخرى فهل

عليه االحتياط باداء كفارة اخرى؟

ج -ال يبعد عدم تكرر الكفارة بتكرر التغطية يف اإلحرام الواحد.
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س -22لو سرت املحرم رأسه بام حيرم لبسه من الثوب املخيط فهل عليه

كفارتان؟

ج -نعم عىل األح��وط إذا كان بلبس ما حيرم عليه لبسه من الثياب

كالعاممة والقلنسوة دون ما إذا مل يكن بذلك كام لو وضع قميصه عىل رأسه.
س -23هل تثبت الكفارة عىل املحرم يف تغطيته بعض رأسه؟
ج -نعم عىل االحوط.

 - 4التظليل
احلكم التكليفي:

حيرم التظليل  -عىل التفصيل اآليت -عىل الرجل املحرم دون املرأة

املحرمة واألطفال املحرمني.

واملراد من التظليل :التسترّ من الشمس باألجسام السائرة يف حال السري

وطي املسافة  -كام لو جعل مظ ّلة عىل رأسه يف حال مسريه ،او ركب بالسيارة

املطر عىل األحوط وجوب ًا ،فال
املسقفة يف حال سريها ،و ُيلحق بالشمس ُ
جيوز  -عىل االحوط -للمحرم يف حال املطر أن يركب السيارة املس ّقفة مثالً.
وال حيرم التظليل حال توقف املحرم عن املسري سوا ًء كان راكب ًا ام راج ً
ال

فيجوز له الركوب يف السيارة املسقفة مث ً
ال إذا كانت واقفة كام جيوز له أن

يستظل عن الشمس او املطر باملظلة حال توقفه.
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وهل جيوز للمحرم التسرت من الريح والربد واحلر ونحوها؟

ج -نعم جيوز له التسرت منها ،وان كان األحوط استحباب ًا تركه ،وعليه

فيجوز للمحرم أن يركب السيارة املسقفة ونحوها يف الليل -فيام إذا مل تكن

السامء ممطرة عىل االحوط لزوم ًا -وإن كانت حتفظه من الرياح او الربد مثالً.
أقسام التظليل :التظليل عىل قسمني:
القسم األول :أن يكون باألجسام السائرة كاملظلة وسقف املحمل أو

السيارة أو الطائرة ونحوها ،وهذا عىل نحوين:
النحو االول :التظليل الفوقي

وهو أن يكون ما ُيظ ّلل به فوق رأسه كالتظليل يف االمثلة املتقدمة ،وال

اشكال يف حرمة ذلك عىل الرجل املحرم ،سوا ًء راكب ًا كان أم راجالً.
النحو الثاين :التظليل اجلانبي

وهو أن يكون ما ُيظ ّلله عىل أحد جوانبه كالتظليل ّ
بظل املحمل او ظل

السيارة ،وهذا له حالتان:

احلالة األوىل :أن يكون الرجل املحرم راج ً
ال  -غري راكب -ويف هذه

احلالة جيوز له التظليل مطلق ًا  -سوا ًء صدق االضحاء ام ال ،-فيجوز له

السري يف ظل املحمل والسيارة ونحوها.

احلالة الثانية :أن يكون راكب ًا  -كام لو كان راكب ًا يف السيارة او املحمل-

واألحوط وجوب ًا له أن جيتنبه إال إذا كان بحيث ال يمنع من صدق االضحاء
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 -أي بروز رأس املحرم وصدره للشمس -عرف ًا ،كام لو كان قصري ًا ال يسترت

به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات املكشوفة ،فيجوز له الركوب
فيها يف هذه احلالة.

القسم الثاين :أن يكون باألجسام الثابتة كاجلدران واالنفاق واألشجار

واجلبال واجلسور واملخيامت ونحوها ،وهذا جائز للمحرم ،راكب ًا كان أم
راجالً.

تنبيهات:

التنبيه األول :اتضح مما تقدم ّ
أن حرمة التظليل عىل املحرم ختتص بحال

السري وطي املسافة ،ولكي يتضح احلال أكثر نذكر حاالت:

احلالة األوىل :أن يظ ّلل باالجسام السائرة حال مسريه من امليقات اىل

األماكن املقدسة او غريها كام لو انتقل من ميقات مسجد الشجرة اىل مكة
حمرم بال اشكال.
بالسيارة املسقفة ،وهذا ّ

احلالة الثانية :أن يظ ّلل يف حال توقفه عن املسري  -كام لو جلس يف أثناء

الطريق يف مكان لالسرتاحة أو ملالقاة األصدقاء أو لغري ذلك  -سوا ًء اختذه

منزالً ام ال -ويف هذه احلالة ال إشكال يف جواز االستظالل له ،فيجوز له أن

يستظل بمظ ّلة ونحوها كام جيوز له أن يركب بالسيارة املس ّقفة حال توقفها.

احلالة الثالثة :أن يظ ّلل باألجســـام السائرة حال تردده يف حوائجه يف

املكان الذي ينزل فيه كام إذا نزل يف الطريق واراد التنقل بني حمالته او بني
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املطاعم ودورات املياه او نزل مكّة وأراد الذهاب إىل املسجد احلرام ألداء
الطواف والسعي ،أو نزل منى وأراد الذهاب إىل املذبح  -اذا كان يف منى -أو

مرمى اجلامر ،فهل جيوز له يف هذه احلالة ركوب السيارة املس ّقفة أو رفع املظ ّلة

فوق رأسه أو ال؟

ج -ال جيوز عىل االحوط وجوب ًا.

احلالة الرابعة :أن ُيظ ّلل باألجسام السائرة حال انتقاله بني املشاعر كام

لو ظ ّلل حال انتقاله من مكة اىل عرفات او من عرفات اىل املزدلفة او من
املزدلفة اىل منى ،او من منى اىل مكة ،وهذا حمرم بال اشكال.

احلالة اخلامسة :أن ُيظلل باألجسام السائرة بعد احرامه من مسجد

التنعيم وحال توجهه اىل املسجد احلرام ،ويف هذه احلالة حيرم التظليل عىل

االحوط وجوب ًا.

احلالة السادسة :أن ُيظ ّلل باالجسام السائرة بعد احرامه من مناطق أدنى

احلل األخرى  -غري التنعيم -كاحلديب ّية او اجلعرانة ،ويف هذه احلالة حيرم
التظليل بال اشكال.

التنبيه الثاين :جيب عىل املحرم التجنب عن ّ
الظل الفوقي احلاصل من

مظلاّ ت بعض احلجاج او من اللوحات والرايات التي حيملوهنا ،وأ ّما إذا
كان الظل جانبي ًا وكان املحرم ماشي ًا فيجوز له االستظالل به ،كام لو استظل
بظل بعض السيارات السائرة حال مشيه ،كام تقدم.

180

تو�ضيح املنا�سك

املحرم هو ما كان عن الشمس
التنبيه الثالث :اتضح مما تقدم أن التظليل ّ

ويف حال السري وطي املسافة ،ويلحق هبا املطر عىل االحوط وجوب ًا ،وعليه
فيجوز التظليل باالجسام السائرة يف احلاالت التالية:
 -1يف الليل إذا مل تكن السامء ممطرة.
 -2بني الطلوعني إذا مل تكن السامء ممطرة.
 -3يف النهار مع غياب الشمس بسبب الغيوم  -إذا كانت كثيفة متنع

أشعة الشمس -اوغريها ،ومل تكن السامء ممطرة.

 -4يف النهار إذا كان قرص الشمس قد سقط وراء اجلبال بحيث حيجب

ُ
اجلبل اشعة الشمس ،ومل تكن السامء ممطرة.

 -5جيوز التظليل باملصاعد الكهربائية يف البنايات.
التنبيه الرابع :يستثنى من حرمة التظليل احلاالت التالية:
 -1يستثنى من حرمة التظليل الفوقي باالجسام السائرة التظليل

بالسحابة السائرة فإنّه جائز.

 -2جيوز للمحرم أن يسترت عن الشمس بيديه وإن كان األحوط استحباب ًا

ترك ذلك.

 -3جيوز للمحرم التظليل يف حاالت الرضورة كام إذا خيش املرض او

التأذي من اهلواء او الربد بنحو ال يتحمل عادة ،او خاف الترضر من التلوث

خوف ًا معتد ًا به ،او خاف الرضر من التعرض للمامنعة القانونية ،او خاف من
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الرضر املحتمل من سقوطه لو ركب فوق السيارة مث ً
ال ونحو ذلك ،ولكن

عليه التكفري يف كل ذلك ،كام سيأيت.

مع االلتفات اىل أن اجل��واز مقصور عىل حالة ال�ضرورة فال جيوز

االستمرار بالتظليل مع ارتفاع الرضورة.

 -4جيوز للمحرم التظليل يف حاالت االجبار كام لو ركب السيارة

املسقفة لي ً
ال ومل تكن السامء ممطرة ثم مطرت يف اثناء الطريق ومل يتمكن من

إيقافها المتناع السائق من ذلك ،وهكذا لو اجرب عىل التظليل باملظالت التي

حيملها بعض احلجاج ومل يتمكن من إمالة نفسه او اخلروج من الزحام ،وال
ٍ
حينئذ ،كام سيأيت.
كفارة عليه
 -5يستثنى من حرمة التظليل اجلانبي للراكب التظليل اجلانبي احلاصل

من االتكاء عىل كريس السيارة.

 -6يستثنى من حرمة التظليل اجلانبي للراكب التظليل اجلانبي احلاصل

من جلوس بعض احلجاج أو وقوفهم إذا مل خيرج عن النحو املتعارف.

التنبيه اخلامس :من كان مقلد ًا للمرحوم أستاذ الفقهاء واملجتهدين آية

اهلل العظمى السيد اخلوئي جاز له التظليل يف مكة القديمة ،وأ ّما مكة

احلديثة فيجوز له الرجوع اىل مرجع الطائفة السيد السيستاين  -دام ظله-

ال إذا مل تكن السامء ممطرة ،حيث ّ
وركوب السيارة املسقفة لي ً
أن السيد اخلوئي

حيتاط يف عدم التظيل يف مكة احلديثة.
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وعليه فيجوز هلم ركوب السيارات املسقفة لي ً
ال بعد نزوهلم يف مكة

احلديثة للذهاب اىل احلرم ألداء مناسكهم بعد الرجوع اىل سامحة السيد -

دام ظله.-

التنبيه السادس :إن التظليل وسرت الرأس للرجل موضوعان حلرمتني

مستقلتني ،فإذا جاز أحدمها لرضورة فال جيوز اآلخر لعدم املالزمة بينهام -

كام هو واضح -فلو جاز التظليل لرضورة فال جيوز للمحرم أن يسرت رأسه،
وكذا العكس.

املحرم هو التظليل الفعيل ال االقتضائي ،فلو
التنبيه السابع :إن التظليل ّ
ركب املحرم سيار ًة سقفها ٍ
عال والشمس ترشق عىل رأسه وصدره من بعض

اجلوانب فال حيرم عليه اجللوس يف السيارة املذكورة الن السقف املذكور
ال يظلله عن الشمس بالفعل وإن كان فيه اقتضاء التظليل ،نعم عليه جتنب

التظليل اجلانبي عىل االحوط لزوم ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز استعامل املظلة إذا شك يف أن وجودها وعدمها سواء

أم ال ؟

ج -جيوز ما مل تقتض مراعاة احلالة السابقة خالف ذلك.
احلجاج من سائر املذاهب االسالمية يستخدمون املظالت
س -2بعض ّ

يف اثناء الطواف ويف املشاعر (عرفة واملزدلفة ومنى) فهل جيب عىل احلاج
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املؤمن امالة رأسه عن تلك املظالت؟

ج -نعم جيب عليه التجنب عن التظليل املحرم مهام امكنه ذلك.
س -3هل جيوز للمحرم ركوب السيارات املكشوفة وإن كان ذلك

يستلزم التظليل اجلانبي ولو جزئي ًا؟

ج -جيوز إذا مل يمنع من صدق اإلضحاء (ال�بروز للشمس واعتزال

الظل) عرف ًا والظاهر أنّه ال يمنع من صدقه إذا كانت جدران السيارة قصرية

ال يسترت هبا رأس املحرم وصدره.

س -4هل ركوب السيارات املكشوفة ينايف اإلح�تراز عن التظليل

اجلانبي املمنوع عىل املحرم بالنظر إىل أنه يتكئ حال جلوسه عىل الكريس

فيمنع ذلك من بروز ظهره للشمس؟

ج -الظاهر أنه ال ينافيه من اجلهة املذكورة.

س -5هل يصدق التظليل اجلانبي بسبب وجود ركاب آخرين؟

ج -إذا كان التظليل اجلانبي حاص ً
ال من جلوس بعض أو وقوفه بحيث

مل خيرج عىل النحو املتعارف فال مانع منه.

س -6منعتم من التظليل من الشمس وكذا املطر عىل االحوط ومل متنعوا

من التظليل من الربد مع وجود رواية فيها فهل ترون ضعف الرواية ام هناك
وجه آخر؟

ج -الرواية معتربة ولكنها ال تدل عىل حرمة تسرت املحرم من الربد بل

عدم جواز التظليل بالتسرت من الشمس بدخول القبة ونحوها اال إذا كان
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لعذر كالتأذي من الربد يف خارجها.

س -7متى جيوز ركوب السيارة املسقفة للمحرم اختيار ًا؟

ج -جيوز له ذلك لي ً
ال وبني الطلوعني وعندما تكون يف السامء غيوم كثيفة

حتجب اشعة الشمس ولكن برشط أن ال تكون السامء ممطرة عىل األحوط.

س -8هل جيوز للمحرم ركوب السيارة املسقفة يف يوم غائم أو قبل

طلوع الشمس؟

ج -إذا كانت الغيوم كثيفة بحيث تسرت اشعة الشمس متام ًا جاز التظليل

برفع املظلة فوق رأسه أو ركوب سيارة مسقفة أو بغري ذلك برشط أن ال

تكون السامء ممطرة عىل االحوط وجوب ًا ،وكذا جيوز التظليل قبل طلوع
الشمس.

س -9ما حكم ركوب املحرم يف الطائرة ليالً؟

ج -ال بأس به برشط أن ال تكون السامء ممطرة عىل األحوط.
س -10هل جيوز للمحرم استعامل املظلة وما يشبهها يف الليل أو بني

الطلوعني؟

ج -جيوز فيام إذا مل تكن السامء ممطرة عىل األحوط.

س -11إذا كان الشخص مقلد ًا ملن يرى حرمة التسرت من الريح والربد
واحلر ونحوها عىل املحرم وقد مات مقلده فرجع إىل جمتهد ٍ
ثان ال يرى حرمة
التسرت من غري الشمس واملطر فعمل بفتواه فرتة من الزمن ثم مات املجتهد
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الثاين أيض ًا فرجع إليكم يف أمر التقليد فأوجبتم عليه تقليد أعلم الثالثة وهو

يف نظره املجتهد األول فيسأل:
أوالً :هل بإمكانه البقاء عىل تقليد املجتهد الثاين أو الرجوع إليكم يف

خصوص هذه املسألة نظر ًا إىل ما يواجهه من احلرج واملشقة الكبرية يف العمل
فيها بفتوى املجتهد األول؟

ج -ال يمكنه ذلك عىل املختار.

وثاني ًا :إذا شهد بعض أهل اخلربة بأعلمية املجتهد الثاين من املجتهد األول

يف مسألة التظليل بعد اإلطالع عىل مدرك ّ
كل منهام يف فتواه فهل باإلمكان

اإلعتامد عىل شهادهتم والبقاء عىل تقليد املجتهد الثاين يف هذه املسألة؟

ج -إن العنارص الدخيلة يف األعلمية ال تتحقق بالنسبة إىل مسألة واحدة

وإنّام يمكن حتققها بالنسبة إىل جمموعة مسائل تشكل نوع ًا واحد ًا ،وأ ّما جمرد

ترجيح رأي غري األعلم عىل رأي األعلم يف خصوص مسألة فقهية من قبل
مجع من أهل اخلربة فليس مرجعه إال إىل توافق نظر هذا البعض مع فتوى

غري األعلم يف هذه املسألة وهذا ال يقتيض ترجيح فتواه عىل فتوى األعلم

فيها ،واحلاصل إن األعلمية التي هي من مرجحات باب التعارض من آراء
أهل اخلربة ال تالحظ بالنسبة إىل مفردات املسائل بل إىل نوعها ومن كان

أعلم هبذا اللحاظ أخذ برأيه يف مجيع مفردات ذاك النوع ما مل يثبت خطأه يف
بعضها املعني.

و ثالث ًا :إذا شهد بعض أهل اخلربة بخطأ املجتهد األول يف فتواه املذكورة
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بعد اإلطالع عىل مستنده فيها بجهة ختص هذه املسألة فهل بإمكان مقلده

الرجوع عنه إىل غريه يف خصوص مسألة التظليل؟

ج -إذا حصل له بذلك اإلطمئنان بخطأ مقلده جاز له ترك قوله

والرجوع إىل غريه مع مراعاة األعلم فاألعلم ولك ّن أنى حيصل اإلطمئنان
بذلك للمقلد العامي بمجرد ختطئة بعض أهل اخلربة لألعلم يف مستند فتواه

يف خصوص املسألة ،نعم ربام حيصل إذا كان املخ ّطئون لألعلم عىل النحو

املتقدم مجع ًا معتد ًا به من أهل اخلربة مع كامل الوثوق هبم وبخربويتهم.

ورابع ًا :إذا مل يكن حميص من البقاء عىل تقليد املجتهد األول يف هذه

املسألة فهل تثبت عىل املك ّلف كفارة التظليل يف الفرتة التي عمل فيها بفتوى

املجتهد الثاين؟

ج -ال تثبت.
س -12املقلدون لسامحتكم يف البقاء عىل تقليد بعض املراجع املاضني

قدس اهلل أرسارهم يلتمسون منكم بإحلاح أن جتوزوا هلم الرجوع اليكم يف
مسألة جواز التظليل للمحرم لي ً
ال إذا مل تكن السامء ممطرة فهل تستجيبون

لطلبهم؟

ج -ال يسعنا الرتخيص هلم يف ذلك مع بقائهم عىل تقليد املرجع الراحل

بمناط اعلميته ولكن إذا حصل لدهيم قناعة شخصية  -من خالل شهادة
مجع من اهل اخلربة  -بان فتوى مقلدهم يف هذه املسألة جمانبة للصواب جاز

هلم تركها والرجوع الينا فيها.
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س -13يفتي السيد اخلوئي بعدم جواز التظليل يف الليل ولكنه

حيتاط يف التظليل يف املناطق املستحدثة من مكّة املكرمة ،وانتم دام ظلكم

تفتون بجواز ركوب السيارة املسقفة لي ً
ال وحتتاطون بعدم التظليل يف املنزل
فهل جيوز ملقلدي السيد اخلوئي الرجوع اليكم يف جواز التظليل يف الليل

مع عدم نزول املطر يف املناطق املستحدثة من مكّة املكرمة؟
ج -جيوز هلم ذلك.

س -14هل جيوز للمحرم استعامل املصاعد الكهربائية املستعملة يف

العامرات السكنية؟
ج -جيوز.

س -15هل جيوز التظليل يف مكّة عند الوصول اليها ويف عرفات حال

الوقوف فيها ويف منى حال املبيت عند السري والتنقل فيها وكذا يف حال

االنتقال بني عرفات ومنى؟

ج -ال جيوز التظليل يف أثناء التنقل بني املشاعر املقدسة ،وأ ّما عدم جوازه

يف أثناء الرتدد يف املكان الذي ينزل فيه املحرم من مكّة املكرمة أو عرفات أو

منى أو غريها فمبني عىل االحتياط.

س -16إذا دخل املحرم مكّة املكرمة فجاء إىل منزله املعني لسكناه قبل

أن حيل من إحرامه فهل جيوز له ركوب الباصات املسقفة إذا أراد الذهاب إىل
املسجد احلرام ألداء نسكه؟

ج -ال جيوز له ذلك عىل األحوط لزوم ًا.
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س -17إذا مل جيز له التظليل يف مفروض السؤال السابق وقد فعل ذلك

جه ً
ال منه بحرمته فهل تثبت عليه الكفارة؟

ج -ال تثبت كفارة التظليل مع اجلهل باحلكم.
س -18يرى السيد اخلوئي جواز التظليل يف اثناء تردد املحرم يف

املنزل ولكنه حيتاط بعدم احلاق املناطق املستحدثة يف مكّة باملناطق القديمة،
وانتم دام ظلكم ترون مكّة متامها مكان ًا واحد ًا وحتتاطون يف التظليل بعد

النزول يف حال الذهاب واالي��اب فهل جيوز ملقلدي السيد اخلوئي ان
يرجعوا اليكم يف حتديد املوضوع ويبقون يف احلكم وهو جواز االستظالل

بعد النزول عىل رأي السيد اخلوئي؟
ج -ال جيوز هلم ذلك.

س -19هل جيوز للمعتمر اختيار امليقات الذي جيرب فيه عىل ركوب

السيارة املظللة بعد اإلحرام مع تيرس امليقات الذي يمكنه التخلص فيه من

ذلك؟

ج -ال يبعد جواز اختياره له ولكن جتب عليه الكفارة مع حصول

التظليل ولو عن اضطرار.

س -20هل جيوز اإلحرام للعمرة املفردة املستحبة مع العلم بحصول

االضطرار إىل التظليل؟
ج -جيوز.

س -21إذا اضطر املحرم إىل التظليل بعض الوقت فهل جيوز له
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اإلستمرار يف التظليل ما مل خيرج من إحرامه ولو مع إرتفاع الرضورة؟

ج -ال جيوز له اإلستمرار يف التظليل مع إرتفاع موجبه ولك ّن لو استمر

فيه مل تثبت عليه كفارة أخرى.

س -22إذا اضطر املحرم إىل سرت رأسه بعصابة ملرض مث ً
ال فهل جيوز له

التظليل أيض ًا كدخول السيارة املسقفة هنار ًا؟

ج -ال جيوز فان التظليل وسرت الرأس حمرمان مستقالن.
س -23إذا اضطر املحرم إىل التظليل من الشمس ودار ام��ره بني

االستظالل بام يكون فوق رأسه واالستظالل بام يكون عىل احد جانبيه فهل

يتخري بينهام؟

ج -يلزمه يف مفروض السؤال اختيار التظليل اجلانبي حيث ّ
أن حرمته

مبنية عىل االحتياط الوجويب وينبغي أن يعلم بأن التظليل بام يكون فوق

الرأس ال يتحقق بام يكون فيه اقتضاء التظليل من دون أن يكون تظليل
بالفعل ،فلو ركب املحرم سيارة سقفها ٍ
عال والشمس ترشق عىل رأسه
وصدره من بعض اجلوانب فال حيرم عليه اجللوس يف السيارة املذكورة الن
السقف املذكور ال يظلله عن الشمس وعليه تفادي التظليل اجلانبي عىل

االحوط لزوم ًا.

س -24من احرم للعمرة املفردة ودار امره بني سلوك طريق يستلزم

التظليل وسلوك طريق آخر ال يستلزمه وقد دعي إىل مرافقة احلملة يف الطريق
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األول لغرض ارشادهم يف مناسك عمرهتم فهل يسوغ له ذلك؟
ج -ما ذكر ليس مسوغ ًا له يف حد ذاته.

س -25إذا احتمل املحرم أن يتعرض للمامنعة القانونية يف اثناء الطريق

لو ركب السيارة املكشوفة فهل يسوغ له ذلك ركوب السيارة املسقفة من
البداية؟

ج -إذا احتمل أن يقع يف رضر معتد به جراء ذلك وكان االحتامل بدرجة

يصدق معه اخلوف جاز له ما ذكر.

س -26ذكرتم يف ملحق املناسك جواب ًا للسؤال( :إذا احتمل املحرم أن

يتعرض للمامنعة القانونية يف اثناء الطريق لو ركب السيارة املكشوفة فهل

يسوغ له ذلك ركوب السيارة املسقفة من البداية؟

اجلواب :إذا احتمل أن يقع يف رضر معتد به جراء ذلك وكان االحتامل

بدرجة يصدق معه اخلوف جاز له ما ذكر) فهل مع هذا الرضر املعتد تلزمه

الكفارة ام ال؟

ج -نعم تلزمه الكفارة(((.

املحرم إلاّ بالصعود عىل سقف
س -27إذا مل يتيرس التجنب عن التظليل ّ
السيارة وهو مما يمنع عنه القانون يف السعودية فامذا يصنع املحرم؟
ج -ال جيب الصعود عليه مع خوف ترتب الرضر عىل ذلك ولو من جهة

خمالفة القانون املذكور بل ال جيوز إذا كان الرضر املحتمل كبري ًا وعندئذ جيوز
((( استفتاء يف املوقع.
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التظليل وال بد من الكفارة.

س -28إذا كان تنقل املحرم بسيارات نقل البضائع ممنوع ًا واحلصول

عىل االوتوبيسات املكشوفة صعب ًا فهل جيوز ركوب السيارات املسقفة ودفع
الكفارة؟

ج -ال جيوز اال إذا كان ركوب سيارات النقل حمفوف ًا باملخاطر كخطر

املنع من مواصلة سريها إىل مكّة املكرمة لو تنبهت هلا رشطة املرور يف اثناء

الطريق وعدم تيرس االوتوبيسات املكشوفة اال بأجرة باهضة جمحفة بحال

املحرم.

س -29السيارة املكشوفة املهيئة للمحرمني من مسجد الشجرة إذا

كانت من قبيل سيارات احلمل الكبرية حيث تكون جدراهنا عالية وليس
فيها مقاعد للجلوس ،فإذا اراد احلاج ان جيلس عىل أرضيتها حيصل التظليل

اجلانبي املحرم ال حمالة والوقوف فيها طيلة سريها من املدينة إىل مكّة حوايل

 1٥ساعة حرجي عىل اكثر الناس فام هو التكليف؟

ج -إذا اضطر إىل اجللوس الذي يسترت معه عن الشمس جاز ولكن ال

يعفى من الكفارة عىل األحوط.

س -30هل التأذي من تيار اهلواء اثناء سري السيارة املكشوفة عذر

مسوغ لركوب السيارة املسقفة مع عدم تيسرّ السفر ليالً؟
ج -إذا كان التأذي منه شديد ًا بحيث ال يتحمل عادة فال بأس به وإلاّ
فال بد من حتمله.
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س -31يشتد تلوث اجلو يف عرص يوم عرفة يف عرفات وليلة يوم العيد

احلجاج حلالة من االلتهاب الرئوي بسبب
يف املزدلفة بحيث يتعرض كثري من ّ
الغازات واالتربة املنبعثة من السيارات ،فهل جيوز عندئذ ركوب السيارات

املظللة؟

ج -من خاف الترضر من جرائه باملقدار املعتد به الذي مل جتر العادة

بتحمل مثله جاز له الدخول يف السيارة املسقفة املوجبة للتسرت من الشمس

أو املطر واما غريه فال جيوز له ذلك.
احلكم الوضعي:

إذا ظ ّلل املحرم عىل نفسه من املطر أو الشمس باالجسام السائرة لزمته

الك ّفارة ،بال فرق يف ذلك بني حاالت االختيار واالضطرار واالكراه.

وال جتب الكفارة إذا حصل التظليل إجبار ًا(((  -كام لو ركب السيارة

املسقفة لي ً
ال ومل تكن السامء ممطرة ثم مطرت يف االثناء ومل يتمكن من إيقافها

المتناع السائق عن ذلك او أجربته السلطات عىل التظليل ومل يتمكن من
التخلص منه.-

وهل جتب الكفارة عىل اجلاهل باحلكم  -حرمة التظليل-؟
ج -ال جتب ،بخالف اجلاهل بالكفارة فتجب عليه.

((( الفارق بني االجبار واالكراه هو أن االكراه حيفظ معه االختيار وهو فاقد لطيب النفس والرضا،
بخالف االجبار فإنه إجلاء فاقد لالختيار.
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وما مقدار الكفارة؟

ج -جيب التكفري بدم شاة وال جيزي عىل االحوط وجوب ًا التكفري بالبقر

او االبل.

وهل تتكرر الكفارة بتكرر التظليل؟
ج -فيه تفصيل:

 -1أن يتكرر التظليل يف االح��رام الواحد يف يوم واح��د فال تتكرر

الكفارة.

 -2أن يتكرر التظليل يف االحرام الواحد يف أكثر من يوم وال تتكرر

أيض ًا ،وإن كان االحوط استحباب ًا التكفري عن كل يوم بكفارة واحدة.

 -3أن يتكرر التظليل يف احرامني خمتلفني فتجب عليه لكل احرام كفارة

 -سوا ًء كان االحرامان يف يوم واحد كام لو احرم يف يوم واحد لعمرتني

مفردتني وظ ّلل فيهام ام كانا يف يومني كام لو ظلل يف احرام عمرة التمتع ويف
احرام احلج.-

تنبيهات:

التنبيه االول :وجوب الكفارة يف حال التظليل هو بنحو الفتوى حتى

إذا كان التظليل عن املطر ،فإن حرمة التظليل عن املطر وإن كانت بنحو

االحتياط إال ّ
أن وجوب الكفارة بنحو الفتوى لقيام النص عىل ذلك.

التنبيه الثاين :ال كفارة عىل املحرم إذا حصل التظليل أثناء نومه كام لو
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ركب السيارة املسقفة لي ً
ال ونام ومطرت حال نومه.
التنبيه الثالث :من االخطاء التي يقع فيها بعض احلجاج أنّه عندما جتب

عليه كفارة التظليل يرتكب التظليل جمدد ًا بحجة أنّه قد وجبت عليه الكفارة
ال عن ّ
وهي ال تتكرر ،غاف ً
أن احلرمة ثابتة يف كل تظليل.

التنبيه الرابع :إذا ركب السيارة املسقفة لي ً
ال ومل تكن السامء ممطرة ثم

مطرت أثناء الطريق وجب عليه ايقاف السيارة عن احلركة مدة نزول املطر أو
النزول منها إذا كان متمكّن ًا من ذلك ،وإذا مل يفعل جتنب ًا عن الرضر املرتقب

عىل خمالفة أنظمة املرور مث ً
ال فال حرمة عليه ولكن تلزمه الكفارة.

وأ ّما إذا مل يكن متمكّن ًا من النزول من السيارة بأي صورة فال إثم عليه

وال كفارة لكونه جمرب ًا عىل التظليل.
أسئلة تطبيق ّية:

أن حرمة االستظالل من املطر
س -1ورد يف املسألة ( )27٠من املناسك ّ

مبنية عىل االحتياط اللزومي وورد يف املسألة ( )273احلكم بلزوم الكفارة يف

التظليل من املطر عىل سبيل الفتوى فلامذا هذا االختالف؟

ج -ورد النص الصحيح بثبوت الكفارة يف التسرت من املطر ومل يرد يف

حرمة التسرت منه ذلك وحيث أن املالزمة بني ثبوت الكفارة وحرمة الفعل
غري مؤكدة احتطنا يف التسرت من املطر باالجتناب عنه ومل نفت باحلرمة.
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س -2هل ترتفع احلرمة التكليفية للتظليل مع اختيار دفع الفدية؟

ج -ال.

س -3هل جيب عىل من تعلق به كفارة التظليل االحرتاز من التظليل

جمدد ًا ام جيوز له ذلك بعد ان تعلقت الكفارة بذمته؟

ج -ال جيوز له التظليل اختيار ًا ما مل خيرج من احرامه.

س -4إذا قام الغري بالتظليل عىل املحرم حال سريه فهل تثبت الكفارة

عليه أو عىل ذلك الغري أم ال يثبت عىل أي منهام؟

ج -ال تثبت الكفارة عىل ذلك الغري ويثبت عىل املحرم إذا كان متمكّن ًا

من التخلص عنه ومل يفعل ولو خلوف الرضر عىل نفسه.

س -5إذا أجرب املحرم من قبل السلطات عىل التظليل املحرم فهل عليه

كفارة؟

ج -إذا مل يكن قادر ًا عىل التخلص منه مل جتب عليه الكفارة ،واذا كان

قادر ًا عىل التخلص ومل يفعل ولو ألجل التجنب عن الرضر املحتمل وجبت

عليه الكفارة.

س -6إذا ركب املحرم سيارة مسقفة لي ً
ال من دون مطر ثم امطرت وهو

يف الطريق فهل جيب ايقاف السيارة ،ولو مل يطع السائق أو مل تسمح قوانني

املرور فهل جتب الكفارة؟

ج -جيب ايقاف السيارة عن احلركة مدة نزول املطر أو النزول منها إذا

كان متمكّن ًا من ذلك ولو مل يفعل جتنب ًا عن الرضر املرتقب عىل خمالفة أنظمة
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املرور مث ً
ال فال حرج عليه ولكن تلزمه الكفارة وأ ّما إذا مل يكن متمكّن ًا من

النزول من السيارة باي صورة فال اثم عليه وال كفارة.

س -7من كان راكب ًا يف السيارة املسقفة لي ً
ال فبدأ املطر بالنزول هل تلزمه

الكفارة إذا مل تقف السيارة فور ًا؟

ج -إذا مل يكن قادر ًا عىل ايقاف السيارة أو النزول منها حني بدأ املطر

بالنزول فال يشء عليه.

س -8هل جتب الكفارة عىل الرجال املحرمني املرافقني للنساء إذا ركبوا

السيارة املسقفة هنار ًا؟

ج -نعم إذا استلزم التظليل املحرم.
س -9ما حكم من ركب السيارة املسقفة لي ً
ال ونام يف السيارة ونزل املطر

فتم له
وهو ال يعلم بذلك ثم علم به فطلب ايقاف السيارة عن السري فور ًا ّ

ذلك فهل عليه يشء؟

ج -اليشء عليه.

س -10هل جتب الكفارة عىل من استظل داخل مكّة وهو جاهل بحرمته

عىل املحرم؟

ج -ال كفارة عليه.
س -11إذا كان املحرم مقلدا ملن يرى حرمة التسرت من الربد واحلر

والريح فتسرت منها فلزمته الكفارة عىل رأي مقلده ثم إنتقل بعد وفاته إىل
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تقليد من يرى جواز التسرت منها وبعد وفاة املقلد الثاين رجع إليكم فام هو

تكليفه بالنسبة إىل كفارة التظليل من احلر والربد ونحوها يف حياة املجتهد

األول؟

ج -إذا بقي عىل تقليد الثاين مل جتب عليه الكفارة وإن رجع إىل تقليد

األول لكونه األعلم عنده واملختار وجوب البقاء عىل تقليد األعلم لزمته

الكفارة.

س -12مؤمن كان يعمل يف جدّ ة مدة ثالثني سنة وكان يؤدي العمرة

املفردة ويتظلل عن جهل فكم تلزمه من الكفارات إذا كان ناسي ًا لعدد ما اتى

به من العمرة خالل تلك املدة؟

ج -إذا كان يتظلل يف حال اإلحرام جه ً
ال منه بحرمة التظليل عىل املحرم

فال كفارة عليه ،وأ ّما لو كان عامل ًا بحرمته وانام جيهل ثبوت الكفارة بذلك

فيلزمه اداؤها ومع دوران األمر بني االقل واالكثر جيوز له البناء عىل االقل،

عل ًام أنّه ال يثبت يف ّ
كل احرام اال كفارة واحدة للتظليل وان تكرر التظليل
فيه.

س -13هل تتعدّ د الكفارة بحصول اإلستظالل مرات عديدة؟
ج -األظهر عدم تعدّ دها يف اإلحرام الواحد.

س -14حمرم ظلل عىل نفسه يف الطريق إىل مكّة املكرمة فوجب عليه

التكفري بشاة وعندما دخل منطقة العزيزية ظلل عىل نفسه فيها أيض ًا فهل

تلزمه كفارة اخرى احتياط ًا بناء ًا عىل االحتياط اللزومي باالجتناب عن
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التظليل يف املنزل؟

ج -ال تلزمه فإنّه ال جيب من جهة التظليل يف ّ
كل احرام إلاّ كفارة واحدة.
س -15املعز أقل ثمن ًا من الضأن فهل جيزي ذبحه يف كفارة التظليل

وهل يشرتط فيه سن معني؟

ج -جيزي ذبحه واليشرتط فيه سن معني بل يكفي صدق عنوان الشاة.

س -16إذا ذكر يف املناسك أن كفارة التظليل – مث ً
ال – دم شاة فهل
جيزي بدالً عن الشاة ذبح بدنة أو بقرة؟
ج -حمل إشكال.

الق�سم الثالث:
ما يحرم على املر�أة خا�صة.
وهو ثالثة امور:
� - 1سرت الوجه
احلكم التكليفي:

ِ
روحة
ال جيوز للمرأة املحرمة أن تسرت وجهها بالبرُ ْ ُقع أو النقاب أو امل َ

(((

أو ما شابه ذلك.

بأي ساتر كان كأوراق الشجر وغري
واألحوط وجوب ًا أن ال تسرت وجهها ّ

ذلك.

وهل جيوز هلا أن تسرت بعض وجهها؟

ج -ال جيوز عىل األحوط لزوم ًا ،فال جيوز هلا أن تلبس املقنعة التي تسرت

بعض وجهها او تلبس الكامم او النظارة الشمسية او متسح وجهها باملنديل
((( الربقع :هو ما يسرت مجيع الوجه ،وهو يشبه (البوشية) املتعارفة يف زماننا.
النقاب :بمثابة اللثام للرجلّ ،
فإن اللثام يسرت مجيع االنف  -او اجلزء األكرب من االنف -اىل أسفل
الوجه مع بروز بقية الوجه ،ويف املرأة يسمى ذلك نقاب ًا.
ِ
رتوح هبا أي يرتاح هبا  -عىل ما جاء يف جممع البحرينّ -
ولعل مصداق ذلك يف زماننا
روحة :آلة ُي ّ
امل َ
(املهفة).
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وغري ذلك حتى بنحو االمرار عىل االحوط لزوم ًا.
ويستثنى من ذلك أربعة موارد ال حيرم عىل املرأة املحرمة فيها أن تسرت

وجهها:

 -1جيوز هلا أن تنام عىل وجهها وإن استلزم سرته.

 -2جيوز هلا أن تسرت وجهها بيدهيا ،وإن كان االحوط استحباب ًا أن ترتك

التسرت من الشمس بيدهيا.

 -3جيوز هلا أن تسرت وجهها عن األجنبي بنحو اإلسدال بمعنى أن تُنزل

ما عىل رأسها من الثوب او اخلامر او العباءة وغري ذلك إىل ما حياذي أنفها بل

نحرها ،وهذا إنّام جيوز إذا وجد األجنبي ،وجيب عليها كشف وجهها بمجرد
غياب األجنبي.

وهل يلزم يف االسدال تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غريها،

كأن تلبس حتت اخلامر ق ّبعة مث ً
ال تبعده هبا عن وجهها؟
ج -ال يلزم وإن كان ذلك أحوط استحباب ًا.

وهل جيوز هلا أن تسرت وجهها ب(البوشية) يف حال وجود األجنبي؟

ج -ال جيوز ،بل يتعني عليها االسدال إن أرادت أن تسرت وجهها عن

األجنبي.

 -4جيب عىل املرأة أن تسرت بعض وجهها مقدمة لسرت الرأس يف الصالة

إذا مل يتيرس هلا سرته باسدال ثوهبا ونحوه  -وذلك عند عدم وجود األجنبي-
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وجيب عليها أن تكشفه فور انتهائها من الصالة.
وأ ّما إذا أمكنها أن تسرته باالسدال  -وذلك عند وجود األجنبي-
فيتعينّ عليها االسدال مقدمة لسرت الرأس يف الصالة ،وال جيوز هلا أن تسرت
بعض وجهها بغري االسدال.

تنبيهات:

التنبيه األول :اتضح مما تقدم ّ
أن املرأة املحرمة إذا اغتسلت مث ً
ال جاز هلا

تنشيف مجيع بدهنا حتى الرأس عدا وجهها ،وأ ّما الرجل املحرم فيجوز له أن

ينشف مجيع بدنه حتى وجهه عدا رأسه بام يشتمل عىل االذنني.

كام اتضح ّ
أن الرجل املحرم جيوز له أن يلبس الكامم  -إذا مل يمنع من شم

الروائح الكرهية -او يمسح وجهه باملنديل وغريه بخالف املرأة املحرمة فال

جيوز هلا ذلك عىل االحوط وجوب ًا.

التنبيه الثاين :إذا كانت املرأة تقع باحلرج من عدم مسح وجهها كام لو

كانت مريضة وبحاجة اىل أن متسح وجهها او أنفها ،او كان ترك سرت وجهها

فيه رضر عليها كام لو كانت الغازات املنبعثة من السيارات كثيفة وخافت
الرضر خوف ًا معتدّ ًا به ،او خافت أن تترضر ببعض االمراض املنترشه لو

تركت لبس الكامم ،ففي مجيع ذلك ال حيرم عليها سرت وجهها او بعضه.

التنبيه الثالث :لو كانت املرأة مصابة بالزكام مث ً
ال جاز هلا تنظيف أنفها

باملنديل ونحوه ّ
فإن ذلك ليس من السرت املحرم.
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التنبيه الرابع :سيأيت ّ
أن من رشائط صحة الطواف عدم سرت املرأة وجهها

عىل االحوط وجوب ًا ،ولكن هل ذلك يشمل حالة السرت بنحو االسدال او

ال؟

ج -ال يشمله ،فيجوز للمحرمة حال الطواف أن تسرت وجهها بنحو

االسدال  -عند وجود األجنبي ،كام هو الغالب -وال يرض بصحة طوافها.

التنبيه اخلامس :من املتعارف لدى بعض النساء أن تنزل حجاهبا بحيث

يغطي جزء ًا من جبهتها وهو أمر حسن ،إال ّ
أن الالزم عليها  -عىل االحوط-

بعد االحرام أن ترفعه وتُظهر قرص وجهها.

التنبيه السادس :بعض النساء توشم حواجبها بام يسمى ب(التاتو) وهو

املحرمة عىل املحرمة ،كام أنهّ ا ال جيوز هلا سرت وجهها حال االحرام،
من الزينة ّ
فامذا تفعل للتخلص من االشكال؟

ج -ليس هلا إال أن تُسدل ما عىل رأسها وتغطي وجهها ،ونفس احلكم

جيري فيام إذا زرعت عدسات لعينيها لتغيري لوهنا.
احلكم الوضعي:

ك ّفارة سرت الوجه شاة عىل األحوط األوىل.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز للمرأة املحرمة أن تلبس املقنعة لسرت الشعر ،عل ًام بأهنا

تسرت مقدار ًا من اجلبهة واالطراف والذقن وهل جيوز هلا سرت الوجه بالعباءة
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ونحوها؟

ج -ال جيوز هلا لبس املقنعة عىل االحوط وأ ّما سرت الوجه بالعباءة فان

كان باسداهلا عىل وجهها من عىل رأسها إىل ما حياذي النحر مث ً
ال فال بأس به،
إذا كانت يف معرض نظر االجنبي.

س -2هل جيوز للمرأة املحرمة أن تستخدم النظارة ذات اللون الداكن

بحيث حتجب العينني وما حوهلام أو ال؟

ج -ال جيوز هلا استخدامها عىل األحوط.
س -3هل جيوز للمرأة املحرمة سرت الوجه بأوراق الشجر؟
ج -ال جيوز عىل االحوط.

س -4ع��دم ج��واز سرت بعض الوجه للمحرمة يبتني عندكم عىل

االحتياط فلو ارادت املحرمة أن ترجع يف هذه املسألة إىل فقيه آخر جييز ذلك
فهل بامكاهنا استخدام الكامم (ماسك) الذي يسرت جزء ًا معتد ًا به من الوجه

املحرم عليها
من اعىل االنف ويغطي الفم ام انه يكون عندئذ من التن ّقب
ّ
بحسب فتواكم؟

ج -الظاهر عدم صدق التنقب باستخدام الكامم عىل الوجه املتعارف.

س -5هل جيوز للمحرمة أن تنشف وجهها باملنديل؟

ج -األحوط تركه وإن كان بنحو املسح واإلمرار ومل يستلزم تغطية متام

الوجه.
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س -6املرأة املحرمة إذا أرادت أن تنـزع مخارها فأدى ذلك إىل سرت

وجهها خالل النـزع فهل عليها يشء يف ذلك؟
ج -ال.

س -7هل جيوز للمرأة املحرمة أن تنام عىل وجهها بحيث يستلزم تغطية

وجهها؟

ج -جيوز.
س -8هل جيوز للمحرمة أن تنشف بعض وجهها بمنديل ،وهل جيوز

هلا ذلك حال االضطرار كام لو اصيبت بالزكام فاحتاجت إىل تنظيف انفها؟

ج -االحوط هلا أن ال تنشف وجهها باملنديل وان كان بنحو املسح

واالمرار ومل يستلزم تغطية متام الوجه ولكن تنظيف االنف باملنديل يف حال

الزكام مث ً
ال ليس من السرت املحرم عليها.

س -9حيرم عىل املحرمة سرت وجهها ،فام هو املستثنى من هذا احلكم؟
ج -املستثنى موارد:

االول :سرته باسدال ثوهبا أي بإنزال ما عىل رأسها إىل ما حياذي أنفها أو

نحرها ،وهذا يف خصوص حالة التسرت من االجنبي اما يف سائر احلاالت فال
جيوز التسرت هبذا الوجه.

الثاين :سرته بيدها وهذا جائز هلا عىل االقرب وإن كان االحوط االوىل

أن ال تتسرت عن الشمس بيدها.
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الثالث :سرت بعض وجهها باخلامر ونحوه مقدمة لسرت رأسها يف الصالة،

وهذا إذا مل تكن يف معرض رؤية االجنبي هلا وإلاّ استغنت عن ذلك بإسدال

ثوهبا عىل وجهها إن تيرس هلا ذلك.

س -10جيوز للمرأة ان تسرت بعض وجهها مقدمة لسرت ال��رأس يف

الصالة فهل جيب عليها كشفه بعد الصالة فور ًا؟
ج -نعم جيب عىل االحوط.

س -11هل جيوز للمرأة املحرمة كشف وجهها وكفيها أمام الرجال

األجانب؟

ج -نعم جيوز هلا كغريها إبداء وجهها وكفيها إذا مل ختف الوقوع يف

احلرام ومل يكن بداعي إيقاع الرجل يف النظر املحرم.

س -12هل يشرتط فيام تسترت به املحرمة عن االجنبي أن يكون جزء ًا

من مخارها؟

ج -ال خصوص ّية للخامر فلو لبست عباءة أو (جادر ًا) أو ل ّفت رأسها

بمقنعة واسعة ونحو ذلك ثم اسدلت جزء ًا من ذلك الثوب عىل وجهها مل
يكن حرج عليها.

س -13إنّكم تشرتطون أن يكون ما تسترت به املحرمة من االجنبي جزء ًا

من الثوب الذي عىل رأسها فهل ان خياطة البوشية يف العباءة جتعلها جزء ًا

منها؟

ج -صدقه غري واضح.
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س -14هل يشرتط يف ما تسدله املرأة املحرمة عىل وجهها ان يكون

ساتر ًا لرأسها فلو لبست عباءهتا عىل رأسها ثم وضعت مخار ًا آخر عىل رأسها

واسدلت الفاضل منه عىل وجهها هل جيوز ذلك؟

ج -جيوز فان العربة بأن يكون ما تسدله عىل وجهها جزء ًا من الثوب

الذي عىل رأسها سواء أكان فوقه أو حتته ثوب آخر أم ال.

س -15جيب عىل املرأة ان تسرت ما عدا وجهها من الرأس عن الناظر

االجنبي وجيب عىل خصوص املحرمة أن تكشف وجهها وال تسرت شيئ ًا منه

واجلمع بني االمرين بحدودمها غري متيرس عادةً ،وال يمكن التخلص من
االشكال باسدال الثوب عىل الوجه فانه يمنع من رؤية الطريق ويتعذر الرمي

بل الطواف والسعي معه يف حال الزحام فكيف تصنع؟

ج -الظاهر أنّه يكفي للمحرمة أن تكشف من وجهها بمقدار ما جيب

غسله يف الوضوء وأ ّما ما جيوز للمرأة كشفه بمراى الرجال االجانب فهو
اوسع منه بقليل أي مقدار ما اليسرته اخلامر عادة مع رضبه عىل اجليب

ولذلك يمكن اجلمع بني االمرين من دون صعوبة.

س -16إذا كان جيوز للمرأة اسدال الغطاء عىل وجهها إىل نحرها وال

جيب عليها ابعاده بيشء بل جيوز الصاقه بالوجه عمد ًا فام الفرق بني ذلك

وبني الربقع والنقاب املمنوعني عليها؟

ج -جيوز هلا ان تنزل ما عىل رأسها من اخلامر أو نحوه عىل وجهها تسرت ًا

من األجنبي ،وأ ّما مع االمن منه فال جيوز هلا ذلك ،وأ ّما استعامل الربقع
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للنص.
والنقاب فممنوع يف مطلق االحوال ّ

س -17إذا سرتت امل��رأة وجهها حال إحرامها من الرجل األجنبي

فلصق الثوب بوجهها فهل يلزمها يشء؟
ج -ال يشء عليها يف ذلك.

س -18جيوز للمحرمة سرت وجهها باسدال ثوهبا عليه للتسرت من

االجنبي والسؤال :انه هل جيب عليها الكفارة بذلك أو ال؟
ج -ال كفارة فيه.

ُ - 2لب�س ال ُقفّا َزين
احلكم التكليفي:

ال جيوز للمحرمة لبس الق ّفازين  -أي الكفوف -يف يدهيا بال فرق بني أن

تكون من املخيط او غريه  -كالبالستك او املنسوج -إال يف حال الرضورة.
احلكم الوضعي:

إذا لبست املحرمة القفازين متعمد ًة وجب عليها كفارة شاة ولو كانت

يف حال الرضورة عىل االحوط وجوب ًا.

وهل تتعدد الكفارة بتعدد اللبس وامللبوس؟

ج -نعم تتعدد عىل غرار ما تقدم يف العناوين األربعة التي حيرم لبسها

عىل الرجل املحرم.
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أسئلة تطبيق ّية:

س -هناك كفوف بالستيكية تستخدم أثناء جتهيز الطعام أو العالج

للوقاية من االمراض فهل جيوز استخدامها يف حال اإلحرام؟

ج -جيوز لبسها وسائر انواع الكفوف للرجال املحرمني وأ ّما النساء

فال بد أن جيتنبن عنها اال يف حال الرضورة وما ذكر ليس منها اال يف بعض
االحوال.

 - 3لب�س احلرير اخلال�ص

ّ
إن حرمة لبس احلرير وإن كانت ختتص بالرجال وال حيرم لبسه عىل النساء

حتى يف حال الصالة إال ّ
أن االحوط وجوب ًا للمرأة املحرمة أن ال يكون ثوهبا

من احلرير ،بل االحوط لزوم ًا أن ال تلبس شيئ ًا من احلرير اخلالص يف مجيع

أحوال االحرام إال يف حال الرضورة كاالتقاء من الربد واحلر ،كام تقدم يف
ثياب اإلحرام.

وال كفارة يف لبس احلرير.

الف�صل ال�ساد�س
حمرمات احلرم وحدوده
ّ
املحرمات واملكروهات ترتبط باحلرم وتعترب من
هناك جمموعة من
ّ
خمتصاته:
األول :صيد الرب((( وامساكه وأكله
ال جيوز للمحل استحالل يشء من صيد الرب س��وا ًء يف ذلك قتله او

اصطياده او جرحه او كرس عضو منه بل مطلق إيذائه.

ومن خمتصاته أيض ًا حرمة امساك الصيد فيه ،فإذا كان مع املحل صيدٌ

ودخل احلرم وجب عليه ارساله ،فإن مل يرسله حتى مات لزمه الفداء.

حرمة أكل املصيد فيه حيث حيرم عىل املحل أكل احليوان الذي اصطيد

او ذبح يف احلرم  -سوا ًء اصطاده او ذبحه املحرم او املحل ،وقد تقدم كل

ذلك.

الثاين :قلع ّ
كل يشء نبت يف احلرم أو قطعه من شجر وغريه ،ويستثنى

من حرمة القلع والقطع موارد:
((( احليوان الربي.
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 -1اإل ْذخر ،وهو نبت معروف.
 -2النخل وشجر الفاكهة.
 -3ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ،سوا ًء يف

ملكه أم يف ملك غريه.

 -4األشجار أو األعشاب التي تنمو يف دار الشخص ومنزله بعدما

صارت داره ومنزله ،وأ ّما ما كان موجود ًا منهام قبل ذلك فحكمه حكم

سائر األشجار واألعشاب ،فإذا كان مما جيوز قطعه وقلعه كالنخيل واالذخر
وغريمها فيجوز ذلك ،وإذا مل يكن من ذلك فال جيوز قلعه وقطعه.
 -5ما يقطع عند امليش عىل النحو املتعارف.

 -6ما يقطع او يقلع من احلشيش بسبب أكل الدواب حيث ال بأس

برتك الدواب يف احلرم لتأكل من حشيشه ،ولكن ال ينزع هلا حتى لو كانت

من اإلبل املعلوفة.

وما حكم الشجرة التي يكون أصلها يف احلرم وفرعها يف خارجه أو

بالعكس؟

ج -حكمها حكم الشجرة التي يكون مجيعها يف احلرم.
وما هي كفارة قلع او قطع الشجر؟

ج -ك ّفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة عىل االحوط وجوب ًا إن كان

هلا قيمة ،وكفارة القطع منها قيمة املقطوع عىل األحوط وجوب ًا إن كان له

ودحو مرحلا تامّرحم
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قيمة.
وهل توجد كفارة يف قلع األعشاب وقطعها؟
ج -ال كفارة يف ذلك.

الثالث :إقامة احلد أو القصاص أو التعزير عىل من جنى يف غري احلرم ثم

جلأ إليه((( ،فإنهّا غري جائزة ،ولكن ال ُيطعم اجلاين وال ُيسقى وال ُيك ّلم وال

ُيبايع وال ُيؤوى حتى يضطر إىل اخلروج منه ف ُيؤخذ و ُيعاقب عىل جنايته.
الرابع :يكره أخذ لقطة احلرم كراهة شديدة.

وما حكم من �أخذ لقطة احلرم؟
ج -لقطة احلرم عىل نحوين:
النحو األول :إذا مل تكن ذات عالمة يمكن الوصول هبا إىل مالكها

فيجوز له مت ّلكها وإن بلغت قيمتها درمه ًا أو زادت عليه.

النحو الثاين :أن تكون ذات عالمة يمكن الوصول هبا اىل مالكها ،وهنا

فرضان:

 -1إذا مل تبلغ قيمتها درمه ًا((( فال جيب عليه تعريفها ،واألحوط لزوم ًا

أن يتصدق هبا عن مالكها.

 -2أن تبلغ قيمتها درمه ًا فام زاد فيجب عليه تعريفها سنة كاملة ،فإن مل

((( وأ ّما من جنى يف احلرم فيقام عليه احلد او القصاص (ألنّه مل يدع للحرم حرمة) كام يف النص.
((( الدرهم الفيض = ( )2.436غرام أي نصف مثقال صرييف تقريب ًا من الفضة.
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يظهر مالكها تصدق هبا عنه عىل األحوط وجوب ًا.
اخلامس :يكره إنشاد الشعر يف احلرم وإن كان شعر حق.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز قتل االفعى والعقرب والفأرة يف احلرم كام جيوز للمحرم

قتلها؟

ج -نعم.

س -2هل جيوز للمحل يف احلرم قتل النمل والبق والقملة والربغوث؟
ج -جيوز وإن كان األحوط االجتناب عنه اال إذا كانت مؤذية.

س -3إذا قطع املحرم شيئ ًا من اغصان الشجر الذي يف عرفة فهل تلزمه

كفارة قطع شجر احلرم؟

ج -عرفة خارجة من احلرم وال يشء يف قطع شجرها يف حد ذاته.

س -4من قطع غصن ًا من شجر احلرم فكفارته التصدق بقيمة املقطوع

ولكن إذا مل يكن للمقطوع قيمة سوقية فامذا يصنع؟
ج -ال يشء عليه.

س -5ما حكم انشاد الشعر يف احلرم؟

ج -مكروه وإن كان شعر حق وكذلك يكره للمحرم.
س -6ما حكم أخذ يشء من الرتاب من قرب السيدة خدجية (عليها

السالم) بقصد التربك؟ وهل يصدق عليه أخذ يشء من احلرم ليجب ارجاعه

ودحو مرحلا تامّرحم
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اليه؟

ج -أخذ تراب احلرم ال مانع منه وإنّام ال جيوز أخذ الرتاب واحلىص من

الكعبة املرشفة واملسجد احلرام وغريه من املساجد.
حدود احلرم

للحرم املكّي حدود مرضوبة املنار قديمة ،وهلا نصب معلومة مأخوذة يد ًا

بيد ،وحيدّ ه من الشامل (التنعيم) ومن الشامل الغريب (احلديبية « الشميسى»)

ومن الشامل الرشقي (ثنية جبل املقطع) ومن الرشق (طرف عرفة من بطن
نمرة) ومن اجلنوب الرشقي (اجلعرانة) ومن اجلنوب الغريب (إضاءة لبن).
تذييل:

(((
وحرتا
للمدينة ّ
املنورة أيض ًا حرم ،ومن حدوده جبال (وعري) و(عائر) ّ

(واقم)((( و(ليىل) ،وهو وإن كان ال جيب اإلحرام له ،إال أنّه حيرم فيه أمران:

االول :ال جيوز قطع شجره وال س ّيام الرطب منه إلاّ ما تقدّ م استثناؤه يف

احلرم املكّي وهو:

 -1اإل ْذخر ،وهو نبت معروف.
 -2النخل وشجر الفاكهة.
 -3ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ،سوا ًء يف

((( يقع خلف جبل احد.
((( متتد من رشقي البقيع عىل بعد ( )200مرت ًا.
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ملكه أم يف ملك غريه.
 -4األشجار أو األعشاب التي تنمو يف دار الشخص ومنزله بعدما

صارت داره ومنزله ،وأ ّما ما كان موجود ًا منهام قبل ذلك فحكمه حكم
سائر األشجار واألعشاب ،فإذا كان مما جيوز قطعه وقلعه كالنخيل واالذخر

وغريمها فيجوز ذلك ،وإذا مل يكن من ذلك فال جيوز قلعه وقطعه.
 -5ما يقطع عند امليش عىل النحو املتعارف.

 -6ما يقطع او يقلع من احلشيش بسبب أكل الدواب حيث ال بأس

برتك الدواب يف احلرم املدين لتأكل من حشيشه ،ولكن ال ينزع هلا حتى لو

كانت من اإلبل املعلوفة.

الثاين :حيرم صيده مطلق ًا  -عىل املحرم واملحل -عىل األحوط وجوب ًا.

الف�صل ال�سابع
حمل التكفري
إذا وجبت عىل املحرم ك ّفارة دم ألجل الصيد او غريه من املحرمات

فأين يذبحها؟

ج -ههنا تفصيل:
 -1إذا وجبت عليه كفارة ألجل الصيد يف العمرة املفردة فمحل ذبحها

مكّة املكرمة.

احلج
 -2إذا وجبت عليه كفارة ألجل الصيد يف إحرام عمرة التمتّع أو ّ
 بجميع أقسامه -فمحل ذبحها منى. -3إذا وجبت عليه كفارة بسبب غري الصيد  -ككفارة اجلامع او التظليل

او غري ذلك -فاالحوط وجوب ًا ذبحها يف منى مطلق ًا ،سوا ًء وجبت يف العمرة
املفردة او عمرة التمتع او يف احلج بجميع أقسامه.

وما حكم من وجبت عليه الك ّفارة بسبب الصيد أو غريه فلم يذبحها يف

مكّة أو منى -لعذر أو بدونه -حتى رجع اىل أهله؟
ج -جاز له ذبحها أينام يشاء.
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تنبيه:

سيأيت أن من العذر ما إذا مل يمكنه الذبح يف منى فيجوز له بعد الرجوع

أي مكان شاء ،وهكذا إذا كان متمكّن ًا من الذبح يف منى
إىل بلده أن يذبح يف ّ

إال أنّه ال يتيسرّ له التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض
الترصف فيها ببيع أو هبة أو
الفقراء يف مكان آخر يف قبض الذبيحة عنهم ثم
ّ
إعراض أو غري ذلك.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا وجبت عىل احلاج كفارة دم فهل جيوز له تأخريها إىل أن يرجع

إىل بلده لغالء الذبائح يف منى ومكة؟

ج -إذا كان التكفري فيهام حرجي ًا عليه لغالء األسعار جاز له التأخري

إىل حني الرجوع إىل بلده وإال مل جيز يف كفارة الصيد بل وال يف غريها عىل

األحوط.

س -2إذا مل جيز له التأخري يف مفروض السؤال املتقدم ولكنه أخر لعذر

أو بدونه فهل جيزيه الذبح يف بلده أم البد من استنابة من يذبح عنه يف مكة أو

يف منى ولو يف السنة القادمة؟

ج -جيزيه الذبح يف بلده عىل األظهر.

س -3إذا كان عىل املحرم كفارة مجاع فهل يلزمه اخراجها يف منى أو يف

يفكتلا لحم
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مكة أو جيوز له اخراجها يف بلده؟

ج -االحوط لزوم ًا أن يذبحها يف منى((( ولكن لو مل يذبحها فيها لعذر

أو بدونه حتى رجع إىل بلده جاز له أن يذبحها أنى شاء.

س -4ذكر يف رسالة املناسك (مسألة  :283إذا وجبت عىل املحرم

كفارة دم ألجل الصيد يف العمرة املفردة فمحل ذبحها مكة املكرمة ،وإذا كان

الصيد يف احرام عمرة التمتع او احلج فمحل ذبح الكفارة منى ،وهكذا احلال
لو وجبت الكفارة عىل املحرم بسبب غري الصيد عىل االحوط وجوب ًا) فام
املقصود من مجلة (وهكذا احلال) فقد اختلف يف تفسريها عىل نحوين:

األول :إن كفارة غري الصيد االحوط وجوب ًا إن كانت يف العمرة املفردة

فمحلها مكة وإن كان يف عمرة التمتع او احلج فمحلها منى.

والتفسري الثاين :إن كفارة غري الصيد فاالحوط وجوب ًا أن تذبح يف منى

مطلق ًا سوا ًء كانت هذه الكفارة للعمرة املفردة او لعمرة التمتع او احلج.
ج -التفسري الثاين هو الصحيح(((.

((( مطلق ًا سوا ًء وجبت يف العمرة املفردة او عمرة التمتع او احلج.
((( استفتاء عىل املوقع.

الف�صل الثامن
م�صرف الكفّارة
الك ّفارات التي جتب عىل املحرم جيب عليه أن يتصدّ ق هبا عىل الفقراء

واملساكني.

وهل جيوز للمك ّفر أن يأكل منها ولو يسري ًا؟

ج -األحوط وجوب ًا أن ال يأكل منها ،ولو فعل ذلك فاألحوط لزوم ًا أن

يتصدّ ق بثمن املأكول عىل الفقراء.
تنبيهات:

التنبيه األول :إذا وجب ذبح الكفارة يف منى  -كام لو كانت كفارة الصيد

يف احلج او عمرة التمتع او كانت كفارة غري الصيد مطلق ًا عىل االحوط،-
فحيث يتعذر ذلك يف زماننا فيجوز للمك ّفر ذبحها يف بلده بعد رجوعه.

التنبيه الثاين :من وجبت عليه الكفارة ومل يذبحها يف منى او مكة  -لعذر

او بدون عذر -فال جتب املبادرة اىل ذبحها بعد رجوعه اىل البلد مبارشة ،بل

جيوز له التأخري اىل حد ال يعد متهاون ًا بأداء الواجب.

التنبيه الثالث :إذا وجبت الكفارة عىل احلاج او املعتمر ومل جيد فقري ًا يف

مكة او منى يمكنه التصدق هبا عليه فإن أمكنه أخذ وكالة من الفقري ولو
219

220

تو�ضيح منا�سك احلج

باالتصال بالفقري يف بلده وأخذ وكالة يف قبض الكفارة عنه والترصف فيها
ببيع او هبة او اعراض تعينّ ذلك ،وأ ّما إذا مل يمكنه ذلك فيجوز له الذبح يف
بلده بعد رجوعه.
التنبيه الرابع :لو تربع شخص بالكفارة عن غريه من دون أن يطلب منه

صاحب الكفارة ذلك فهل جيتزئ هبا او ال؟

ج -ال جيتزئ هبا عىل االحوط وجوب ًا ،وإنّام الالزم عىل من وجبت عليه

الكفارة أن يبارشها بنفسه او يطلب من الغري أن يك ّفر عنه.

التنبيه اخلامس :النائب يف احلج او العمرة إذا ارتكب ما يوجب الكفارة

فتجب عليه ال عىل املنوب عنه ،كام جيب عليه أن يأيت هبا عن نفسه ال عن

املنوب عنه.

التنبيه السادس :ال يشرتط يف ما يذبح كفارة يش ٌء مما يعترب يف اهلدي ،من

كونه سامل ًا من العيوب والسن املعني وغري ذلك ،بل جيزي مسمى الشاة مث ً
ال

وإن كان رعاية ذلك أحوط استحباب ًا.

التنبيه السابع :إذا ذبح املك ّفر الكفارة أجزأته وإن مل يتصدق هبا عىل

الفقراء ،غايته يضمن هلم قيمتها بعد الذبح.

التنبيه الثامن :ال جتب املبارشة يف ذبح الكفارة بل جيوز للمك ّفر أن يوكل

من يذبح عنه الكفارة اختيار ًا.

التنبيه التاسع :يكفي يف الذابح للكفارة أن يكون مسل ًام وال يشرتط
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أن يكون مؤمن ًا ،كام يعترب مجيع ما يشرتط يف صحة الذبح من االستقبال
والتسمية وغري ذلك.

التنبيه العارش :سيأيت مجلة من االحكام ترتبط بتعيني اهلدي هي بنفسها

جتري يف ما يذبح كفارة.
أسئلة تطبيق ّية:

احلجاج يأتون بعد االنتهاء من
س -1انا صاحب محلة
للحج وكثري من ّ
ّ

احلج مما حيتمل
االعامل بمبلغ من املال بقصد براءة الذمة مما حصل هلم يف ّ
ثبوت الكفارة فيه ،فامذا اصنع هبذا املال؟

ج -تشرتي به التمر وتتصدق به ففي الصحيح عن أيب عبد اهلل قال:

«ينبغي للحاج إذا قىض مناسكه واراد أن خيرج أن يبتاع بدرهم متر ًا ويتصدق
حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو
به فيكون كفارة ملا لع ّله دخل عليه يف ّ

ذلك».

س -2هل جيزي يف الشاة التي تذبح يف الكفارة أن يطبخ حلمها ويوزع

عىل الفقراء مطبوخ ًا؟
ج -جيزي.

بأن ما يدفع له من اللحم من شاة الكفارة؟
س -3هل جيب اعالم الفقري ّ

ج -ال جيب ولكن ال جيوز إخباره بخالف ذلك.

احلج
س -4ذكرتم يف املناسك أن حمل ذبح الكفارة يف الصيد ونحوه يف ّ
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هو منى وأنّه ال بد من دفعها إىل الفقراء ،فلو مل يتمكّن من الذبح يف منى أو

متكّن اال أنّه مل جيد الفقري املستحق هلا فام هو احلكم؟

ج -إذا مل يمكنه الذبح يف منى جاز له بعد الرجوع إىل بلده أن يذبح يف

أي مكان شاء ،وهكذا إذا كان متمكّن ًا من الذبح فيها اال انه مل يكن يتيسرّ له
التصدق بلحم الذبيحة ولو بتحصيل الوكالة من بعض الفقراء يف مكان آخر

الترصف فيه ببيع أو هبة أو إعراض أو غري ذلك.
يف قبض الذبيحة هلم ثم
ّ

ولو ذبح يف منى بقصد الكفارة ثم التفت إىل أنّه ال يوجد يف منى الفقري

املستحق هلا ومل يتيسرّ له حتصيل الوكالة عىل النهج املتقدم ضمن  -عىل
األحوط  -للفقراء الكفارة بقيمتها بعد الذبح.

ذمة املك ّلف من الكفارة الواجبة عليه بذبح الشاة كفارة
س -5هل تربأ ّ

وإن مل يتم التصدق بلحمها؟

ج -نعم بمعنى أنّه ال جيب عليه التكفري بشاة اخرى ولكن إذا مل يتصدق

بلحمها ضمن قيمته.

س -6ذكرتم يف املناسك أن مرصف الكفارة هو الفقراء واملساكني فإذا

مل جيد احلاج فقريا يف مكّة أو يف منى يمكنه التصدق هبا عليه فهل يلزمه مع
ٍ
حينئذ بلحم الذبيحة ؟
ذلك الذبح فيهام وما يصنع
ج -إذا أمكنه اإلتصال ببعض الفقراء وأخذ الوكالة منه يف تسلم الكفارة

الترصف فيها ببيع أو هبة أو إعراض أو غري ذلك فهو املتعني وإن مل
له ثم
ّ
يمكنه ذلك جاز له تأخري الذبح إىل أن يرجع إىل بلده.
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س -7إذا كفر يف منى أو يف مكة ومل جيد الفقري الذي يتصدق عليه

بالذبيحة فرتكها حتى تلفت فهل يضمنها للفقراء؟

ج -نعم يضمنها هلم بقيمته بعد الذبح عىل األحوط.
س -8هل جيوز لصاحب الكفارة أن يأكل من حلمها أو ال بد من اعطاء

مجيعها إىل الفقراء؟

ج -األحوط وجوب ًا ان ال يأكل منها شيئ ًا بل يتصدق بجميعها عىل

الفقراء.

س -9من كان مقلد ًا لبعض املراجع املاضني (قدس اهلل ارسارهم)

احلج أو العمرة
ووجبت عليه بمقتىض فتوى مقلده بعض الكفارات يف
ّ
ككفارة التظليل لي ً
ال مما ال ترون ثبوت الكفارة فيه ثم رجع اليكم يف التقليد
يف مجيع املسائل ال يف خصوص مسألة البقاء عىل تقليد املرجع الراحل فإن
كان مل خيرج الكفارة بعد فهل عليه اخراجها؟
ج -ال جيب.

س -10لو وجبت كفارة التأخري يف املبيت بمنى عىل احلاج فهل جيوز

للحملدار أن يقوم بذبحها عنه من دون إخباره بذلك؟

ج -يشكل االجتزاء بالكفارة املتربع هبا عن احلي من دون طلب منه.
احلج إذا أتى بام يوجب الكفارة فهل ينوي
س -11النائب عن غريه يف ّ

النيابة يف ادائها؟

ج -بل يأيت هبا عن نفسه.
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س -12من كان عليه كفارة التظليل فاعطى مبلغ ًا من املال إىل شخص

ووكله يف الرشاء والذبح ،فالحظ الوكيل ان املبلغ يزيد عىل املقدار الالزم
فنبه املوكل عىل ذلك فقال له اصنع بالزيادة ماشئت فقام الوكيل برشاء شاتني

ذمة
وذبح احدامها بنية الكفارة واالخرى من دون هذه الن ّية ثم تبني اشتغال ّ

املوكل بكفارتني للتظليل فهل جتزي الذبيحة الثانية عن الكفارة االخرى؟
ج -ال جتزي إذا مل تكن بنية الكفارة عن دافع املال كام هو املفروض.

س -13شخص تس ّلم ماالً ليشرتي به اربع شياه ويذبحها كفارة عن

خيص ك ً
ال منهم فهل جيزي؟
اربعة اشخاص ،فاشرتى وذبح ومل يعينّ ما ّ
ج -ال جيزي مع عدم التعيني ،ولو امجاالً حني الذبح ،كأن يقصد الذبح

عنهم بحسب ترتيب اسامئهم يف الورقة أو بحسب ترتيبهم يف دفع املال إىل

من ك ّلفه بالرشاء والذبح ونحو ذلك.

س -14هل يعترب يف الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الرشوط يف

اهلدي ؟

ج -ال يعترب وإن كان رعايتها فيها أحوط.
س -15إذا كان عىل احلاج أو املعتمر كفارة التظليل أو غريها ومل يذبحها

يف مكّة وال يف منى حتى عاد إىل وطنه وهتاون يف ذبحها إىل ان قرب موسم

احلجة أو
احلج الثاين فهل جيب عليه ان يبادر إىل ذبحها قبل دخول شهر ذي ّ
ّ
قبل انقضائه أو جيب عليه ان يبعث بثمنها بيد من يذبحها عنه يف مكّة أو يف
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منى؟

احلجة وال تكليف
ج -ال جتب املبادرة إىل ذبحها قبل دخول شهر ذي ّ

من يذبحها عنه يف مكّة أو منى بل جيوز له التأخري ولو اختيار ًا ،نعم ال جيوز
التأخري بحدّ يعدّ هتاون ًا يف أداء الواجب.

س -16هل يعترب يف شاة الكفارة أن تكون ملك ًا ملن عليه الكفارة؟

ج -ال جيب ،فلو كان لغريه شاة فطلب منه أن يذبحها كفارة عنه ففعل

اجزأته.

س -17كام تعلمون أنّه يتعذر الذبح يف منى اليوم بسبب إزالة مجيع

املذابح املوجودة فيها سابق ًا فأين تذبح الكفارات التي جتب عىل املحرم؟

ج -إذا مل يمكنه الذبح يف منى جاز له بعد الرجوع اىل بلده أن يذبح يف

أي مكان شاء(((.

((( استفتاء يف املوقع.

المبحث الثاني
في الطواف

الطواف
وهو الواجب الثاين من واجبات عمرة التمتع وهو ركن من اركان

ً
جاهال
العمرة واحلج((( ،ويفسدان برتكه عمد ًا  -سوا ًء كان عامل ًا باحلكم ام
به -وأ ّما تركه سهو ًا فسيأيت تفصيله يف الفصل الرابع.

س -١وهل جتب الكفارة عىل من ترك الطواف يف عمرة التمتع او احلج؟
ج -ههنا أربع صور:

الصورة االوىل :أن يكون عامل ًا باحلكم واملوضوع كالذي يعرف املطاف

ويعلم ّ
أن الطواف واجب يف العمرة او احلج ويبطالن برتكه ،ومع ذلك

يرتكه ،فإنّه تبطل عمرته وحجه برتكه للطواف  -إذا فات وقت التدارك -

ولكن ال كفارة عليه الختصاص النص باجلاهل باحلكم.

الصورة الثانية :أن يكون جاه ً
ال باملوضوع كالذي جيهل باملطاف فيطوف

املرشفة ،وهذا وإن بطلت عمرته وحجه برتكه
يف الطابق االعىل من الكعبة ّ
للطواف  -إذا فات وقت التدارك -إال أنَّه ال كفارة عليه.

الصورة الثالثة :أن يتبينّ له بطالن طوافه بعد احلج ،كالذي جيهل وجود
احلاجب املانع من الوضوء عىل أعضاء وضوئه حينام أتى بالطواف ،ومل يعلم
بذلك اىل أن انتهى وقت النسك ،وحكمه حكم الصورة السابقة.

((( الركن يف احلج هو ما اوجب بطالن احلج برتكه عمد ًا ال سهو ًا ،وهذا بخالف الركن يف الصالة
ّ
فان تركه يوجب بطالهنا عمد ًا وسهو ًا.
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الصورة الرابعة :أن يكون جاه ً
ال باحلكم كالذي جيهل بوجوب

الطواف يف العمرة واحلج وال يأيت به ،فيبطل حجه وعمرته  -إذا فات وقت
التدارك ،-وجيب عليه التكفري ببدنة إن كان املرتوك طواف احلج ،وإن كان

املرتوك طواف عمرة التمتع فكذلك عىل االحوط وجوب ًا.

س -2ما املقصود بفوات زمان التدارك املوجب لبطالن عمرة التمتع او

احلج ولزوم الكفارة يف صورة اجلهل باحلكم؟

ج -يفوت زمان التدارك يف عمرة التمتع عند عدم متكنه من االتيان

بالطواف والسعي قبل زوال الشمس من يوم عرفة ،فإذا ضاق الوقت عن
االتيان بالطواف والسعي قبل الزوال من يوم عرفة فقد فات زمان التدارك

يف عمرة التمتع.

وأ ّما فوات زمان التدارك يف احلج فيتحقق عند ضيق الوقت عن االتيان

بالطواف والسعي يف ذي احلجة.

س -٣إذا بطلت عمرة التمتع او احلج فهل يبطل احرامهام او ال؟

ج -نعم ،يبطل احرامهام.

س -4وهل جيزي العدول باحرام العمرة او احلج اىل حج االفراد؟
ج -ال جيزي العدول هبام إىل حج االفراد.

نعم ،العدول هو االحوط استحباب ًا وذلك بأن يأيت بأعامل حج االفراد

برجاء املطلوبية ،بل االحوط استحبابا أن يأيت باألعامل املشرتكة بني العمرة

فاوطلا
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املفردة وحج االفراد بقصد االعم من حج االفراد والعمرة املفردة((( فيطوف

ويصيل ويسعى وحيلق او يقصرّ بقصد االعم من حج االفراد والعمرة املفردة.

تنبيه:

إذا بطل الطواف يف العمرة املفردة او بطل سعيها فال يبطل احرامها

لعدم كوهنا من الواجبات املوقتة ،وال ينحل احرامها إال باإلتيان بأعامهلا عىل
الوجه الصحيح بنفسه إن امكنه ذلك او بنائبه إن مل يمكنه ذلك ،كام إذا علم

ببطالن طوافه بعد رجوعه اىل بلده وال يمكنه العود اىل مكة او كان فيه حرج
عليه ،فإنّه يستنيب هلا.

والكالم يف الطواف يقع يف عدّ ة فصول:

((( الحتامل عدم جواز عدوله اىل حج االفراد ّ
وأن وظيفته للخروج من االحرام بالعمرة املفردة فإذا
فعل ذلك جزم بفراغ ذمته ،وال يرض يف العمرة املفردة الوقوف بعرفة واملشعر لكونه ليس واجب ًا فيها
ال أنَّه منايف هلا.

الف�صل الأول
ما يعترب يف الطواف
يعترب يف الطواف عدّ ة امور ،وقد يعبرّ عن بعضها بالرشائط وعن بعضها
اآلخر بالواجبات.

ثم ّ
إن هذه االمور اآلتية هي معتربة يف الطواف الواجب مطلق ًا  -سواء

كان طواف عمرة التمتع ام العمرة املفردة ام احلج بأقسامه ام طواف النساء-

كام ّ
أن الكثري منها معترب حتى يف الطواف املستحب  -كام سيأيت -واليك
تفصيلها:

الأمر الأول
النية
ويلزم فيها:

اوالً :أن يقصد الطواف قربة هلل تعاىل بمعنى أن يكون قصده له متعبد ًا

به بإضافته إىل اهلل تعاىل إضافة تذ َّللية ،ويكفي يف ذلك أن يكون الباعث إىل
القصد املذكور هو أمر اهلل تعاىل ،بال فرق بني أن يكون ذلك بداعي احلب له

تعاىل ،او رجاء الثواب ،او اخلوف من العقاب.

ثاني ًا :أن يكون قصده للطواف خالص ًا هلل عز وجل ،فإذا ضم إليه الرياء
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بطل ،فلو قصد أن يتعبد بالطواف حتى يراه الناس بطل طوافه.
وهل يقدح ال ُعجب بالنية؟

ج  -ال يقدح ،سوا ًء أكان مقارن ًا للعمل ام متأخر ًا عنه.

نعم ،إذا كان ال ُعجب منافي ًا لقصد القربة  -كام إذا وصل اىل حد االدالل

بأن يم ّن عىل اهلل عز وجل بالطواف -كان موجب ًا لبطالن طوافه.

وأن الطواف حلج او عمرة ّ
ثالث ًا :تعيني املنوي ّ
وأن احلج حج متتع او

افراد او قرانّ ،
وأن العمرة عمرة متتع او مفردة.

رابع ًا :استدامتها حك ًام ،بمعنى أنَّه ال جيب حني العمل االلتفات اليه

ال وتعلق القصد به تفصي ً
تفصي ً
ال بل يكفي أن يلتفت اىل الطواف قبل الرشوع

فيه وبقاء ذلك القصد إمجاالً بنحو يستوجب وقوع الطواف من اوله اىل آخره

عن داع قريب بحيث لو التفت اىل نفسه لرأى أنَّه يطوف عن قصد قريب ،وإذا

سئل عن فعله أجاب بأنّه يطوف قربة هلل تعاىل ،وهذا ال ينافيه أن يغفل عن
الفعل غفلة غري تامة ،وإنّام الذي ينافيه أحد امور ثالثة:

 -1الغفلة التامة عن الفعل بحيث ال يدري ماذا يفعل.
 -2نية القطع ،بأن ينوي قطع طوافه.
 -3الرتدد يف النية.
فإذا غفل غفلة تامة او تردد يف النية او نوى قطع الطواف فام أتى به

كذلك ال حيسب من الطواف ،كام سيأيت يف الفصل الثالث.
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خامس ًا :أن يقصد النيابة إذا كان الطواف عن غريه ،ويكفي يف وقوعه

عن نفسه عدم قصد الطواف عن غريه ،وال يشرتط يف صحة الطواف عن
نفسه أن يقصد الطواف عن نفسه ،بل يكفي يف وقوعه عن نفسه عدم قصد

االتيان به عن غريه.
أسئلة تطبيق ّية:

س -هل يعترب يف بداية كل شوط من اشواط الطواف السبعة قصد

ذلك الشوط بعنوان أنَه الشوط األول أو الثاين أو الثالث وهكذا أو يكفي أن
ينوي اإلتيان بسبعة اشواط يف البداية ويستمر يف الطواف إىل أن تكمل سبعة

اشواط؟

ج  -يكفي ما ذكر((( أيض ًا.
الأمر الثاين
الطهارة من احلدثني الأكرب والأ�صغر
ُيعترب يف صحة الطواف الطهارة من احلدثني ،فمن طاف بال طهارة بطل

طوافه  -سواء أكان عامد ًا عامل ًا ام عامد ًا جاه ً
ال ام ناسي ًا  -لكوهنا رشط ًا
واقعي ًا فيه.

س -ولكن هل تبطل عمرته وحجه ببطالن طوافه او ال؟
ج -ههنا ثالث صور:

الصورة األوىل :أن يكون ناسي ًا ،كام لو نيس جنابته ،او نيس غسل

((( أي يكفي أن ينوي اإلتيان بسبعة اشواط يف البداية ويستمر يف الطواف إىل أن تكمل سبعة اشواط.
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اجلنابة ،وطاف فيبطل طوافه ويصري حكمه حكم من نيس الطواف ،فإن كان

وقت النسك باقي ًا اعاد الطواف والسعي ،وإن خرج وقت النسك وجب
عليه قضاء الطواف ،ويقيض السعي عىل االحوط االوىل  -كام سيأيت -وإذا
مل يتيرس له القضاء بنفسه استناب له وبذلك تصح عمرته وحجه وال يشء

عليه.

أسئلة تطبيق ّية:

س -١شخص وجب عليه غسل مس امليت فنسيه وحج كذلك فام هو

حكمه؟

ج -حكمه حكم نايس غسل اجلنابة وسيأيت يف جواب السؤال التايل.
س -2إذا نيس الشخص جنابته فأتى بأعامل العمرة واحلج وهو جنب

فام هو حكمه؟

ج -طوافه وصالته للنسكني(((باطلة وحكمه حكم نايس الطواف فان

ت ّيرس له القضاء بنفسه قضاها وإلاّ استناب.

س -٣امرأة عليها غسل مس امليت ومل تغتسل لكوهنا حائضا بتوهم
ٍ
حينئذ ونسيت ذلك عندما اغتسلت للحيض ومل تتذكر
عدم صحة الغسل
احلج فام هي وظيفتها؟
إلاّ بعد الفراغ من اعامل ّ

ج -جيزهيا غسل احليض عن غسل مس امليت.

ال  -سوا ًء كان جاه ً
الصورة الثانية :أن يكون جاه ً
ال باحلكم كالذي
((( احلج والعمرة.
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جيهل وجوب الطهارة يف الطواف ،ام كان جاه ً
ال باملوضوع كالذي جيهل
وجود احلاجب املانع من الوضوء عىل أعضاء وضوئه او جيهل بجنابته-
ٍ
وحينئذ له حالتان:
فيبطل طوافه ايض ًا،
احلالة األوىل :أن يعلم بالبطالن يف وقت النسك (كام يف عمرة التمتع إذا

علم بالبطالن قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكان الوقت يسع للطواف
والسعي ،او علم بالبطالن يف احلج قبل خروج شهر ذي احلجة وكان الوقت

يسع للطواف والسعي ،او علم بالبطالن يف العمرة املفردة يف أي وقت) فيعيد

الطواف بنفسه إن أمكن وإال بنائبه ويصح حجه وعمرته وال يشء عليه.

احلالة الثانية :أن يعلم بالبطالن بعد أن خرج وقت النسك (كام إذا علم

بالبطالن يف وقت ال يسعه اإلتيان بطواف عمرة التمتع وسعيها قبل زوال
الشمس من يوم عرفة او علم ببطالن طواف احلج يف شهر حمرم)فيبطل حجه

وعمرته.

وهل عليه كفارة؟

ج -إن كان جاه ً
ال باملوضوع  -كام إذا تبني بطالن طوافه لبطالن وضوئه

من جهة جهله بوجود احلاجب عىل أعضاء وضوئه -فال يشء عليه.

وأ ّما إذا كان جاه ً
ال باحلكم فعليه كفارة بدنة إن كان املرتوك طواف

احلج ،وكذلك يف عمرة التمتع عىل االحوط وجوب ًا ،كام تقدم.
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أسئلة تطبيقية:

س -١إذا كانت املرأة تستعمل صبغ االظافر احلاجب عن وصول املاء

إىل الظفر فحجت كذلك جه ً
ال((( منها بأن وجود الصبغ يمنع من صحة

وضوئها فامذا يلزمها؟

ج -يبطل حجها وعليها ك ّفارة بدنة عىل االحوط(((.

س -2إذا كان طواف حجه باط ً
ال ومل يعلم بذلك إال بعد سنوات فام

هو حكمه؟

حجه حمكوم بالبطالن.
جّ -

(((

س -٣شخص أتى بعمرتني مفردتني ثم علم بأن وضوءه يف احدامها

كان باط ً
ال لنجاسة مواضعه فام هي وظيفته فعالً؟

ج -مقتىض االستصحاب بقاؤه عىل اإلح��رام((( فاألحوط وجوبا أن

يرجع ويأيت بأعامل العمرة املفردة.

س -4إذا علم بعد الرجوع إىل وطنه ببطالن طوافه يف العمرة املفردة

جه ً
ال منه ببعض رشوطه وال يمكنه الرجوع إىل مكة فكيف يتحلل من
((( وإنّام وجبت عليها الكفارة باعتبار كوهنا جاهلة بكون الصبغ حاجبا فتندرج حتت اجلاهل باحلكم
بخالف من يعلم بحاجبية الصبغ ولكن ال يعلم بوجوده عىل اعضاء وضوئه فيندرج حتت اجلاهل
باملوضوع.
((( هذا يف عمرة التمتع ،وأ ّما يف احلج فاحلكم بوجوب الكفارة بنحو الفتوى.
((( وإذا كان البطالن من جهة اجلهل باحلكم فعليه كفارة بدنة.
((( ذلك باعتبار انّه متي ّقن من احرامه سابق ًا ويشك يف احالله شك ًا ناشئ ًا من العلم ببطالن أحد
الوضوئني فيستصحب بقاء االحرام.
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احرامه؟

ج -جيوز له االستنابة يف مفروض السؤال.

احلج أو العمرة ثم تبني له أنّه مل يكن جييد الوضوء فام هو
س -5من أدى ّ

حكمه؟

ج  -إذا مل يتأكد من بطالن وضوئه يف الطواف وصالته  -عىل الرغم

من عدم علمه بجميع أحكامه  -بنى عىل صحته وال يشء عليه ،وأ ّما مع
احراز بطالنه فيجري عليه حكم تارك الطواف وصالته جهالً ،فان بقي
احلج قبل انقضاء
جمال للتدارك  -كام إذا كان يف العمرة املفردة أو كان يف ّ

شهر ذي احلجة  -تداركهام بنفسه إن أمكنه وإال استناب ،وأ ّما مع فوات

وقت التدارك كام إذا كان يف عمرة التمتّع بعد الزوال من يوم عرفة أو كان يف
احلج مع انقضاء شهر ذي احلجة فقد بطل نسكه.
ّ

احلج بطالن طوافه لبطالن وضوئه لوجود حاجب
س -6إذا تبينّ بعد ّ
كان جيهل بوجوده فام هو حكمه؟
حجه
احلجة فإن فاته التدارك بطل ّ
ج -يلزمه تدارك الطواف إىل آخر ذي ّ

ولكن ال تلزمه كفارة بدنة فإهنا خمتصة بمن ترك الطواف عن جهل باحلكم.

س -7من أدى اعامل حج التمتع ورجع إىل وطنه وتيقن بأنّه كان عىل

حال اجلنابة يف اوقات ادائه للمناسك فام هو تكليفه؟

ج -إذا كان ناسيا للجنابة فحجه صحيح ولكن عليه قضاء الطواف

وصالته وإذا مل يكن متمكن ًا من الرجوع فله االستنابة فيهام ،واذا كان جاه ً
ال
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بجنابته((( فحجه باطل.

وعليه  -إن كان جاه ً
ال باحلكم ال املوضوع -كفارة بدنة ايض ًا عىل

االحوط وجوب ًا.

(((

س -8هل يستحب الغسل للدخول يف املسجد احلرام ،ولو مل يستحب

فام حكم من جاء إىل مكة واغتسل لدخول املسجد ومل يتوضأ وطاف؟

ج -مل يثبت استحباب الغسل له ليكون مغني ًا عن الوضوء ،ومن اكتفى به

يف اإلتيان بطواف نسكه فعليه رعاية االحتياط ولو بالتويض واعادة الطواف
مع بقاء حمل التدارك أو الرجوع إىل الغري يف االجتزاء بمثل هذا الغسل عن

الوضوء.

(((

س -9هل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو اراد دخول املسجد

احلرام بنحو يرى فيه الكعبة ام حيتاج إىل عمل خاص بعنوان زيارهتا كطواف

ً
ً
(جاهال
التعبري(جاهال باجلنابة) حتى يشمل اجلهل باحلكم واملوضوع ،فإن تعبري
((( املناسب
بجنابته) خيتص باجلهل باملوضوع.
((( هذا يف عمرة التمتع وأ ّما يف احلج فالكفارة بنحو الفتوى.
((( ثبت استحباب الغسل يف موارد منها:
أ -الغسل للدخول اىل احلرم املكي.
املرشفة.
ب -الغسل للدخول اىل مكة ّ
ج -الغسل لزيارة الكعبة) واالحوط وجوب ًا االقتصار عىل ما لو أراد الطواف بالبيت)
د -الغسل لدخول حرم املدينة.
هـ -الغسل لدخول املدينة.
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البيت؟

ج -األحوط االقتصار عىل ما لو اراد الطواف بالبيت.

الصورة الثالثة :أن يكون عامل ًا عامد ًا ،وحكمه حكم اجلاهل إال أنَّه ال

كفارة عليه مطلق ًا ،فيبطل طوافه وال كفارة عليه.
فرو ٌع
الفرع الأول :حكم احلدث �أثناء الطواف

إذا أحدث املحرم أثناء طوافه  -سوا ًء أحدث باألكرب ام األصغر ،ومنه

االستحاضة بأقسامها الثالثة ،واالغامء -فللمسألة صور ثالثة:

الصورة األوىل :أن يكون ذلك قبل إمت��ام الشوط الرابع ،ففي هذه

الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة -وعىل املستحاضة أن تأيت

بوظيفتها -حتى فيام إذا كان صدور احلدث بعد بلوغ النصف.

الصورة الثانية :أن يكون احلدث بعد إمتامه الشوط الرابع ومن دون

اختياره ،وهنا حالتان:

احلالة األوىل :أن ال تستغرق طهارته من احلدث وقت ًا تفوت به املواالة

(((

املعتربة بني اشواط الطواف ،كام إذا كان حيتاج اىل مخس دقائق لطهارته،
وا ّلالزم عليه حينئذ أن يتطهر ويتم طوافه من حيث قطعه ،وال يصح منه

أستئنافه من جديد قبل امتامه ،ولو فعل ذلك بطل طوافه للزوم الزيادة فيه
((( ومقدار عرشة دقائق تفوت به املواالة.
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إال إذا فعل ذلك عن جهل قصوري فال يرض.

احلالة الثانية :أن يستغرق خروجه لتحصيل الطهارة وقت ًا تفوت به
ٍ
ويتطهر،
وحينئذ خيرج
املواالة ،كام إذا كان يستغرق عرشة دقائق او اكثر،
ّ
وبعد عودته يكون خمري ًا بني أمرين:
 -1امتام الطواف من حيث قطعه ،وال يرضه فوات املواالة ،وإذا مل حيرز

املوضع الذي أحدث فيه فيمكنه أن يرجع قلي ً
ال اىل املوضع الذي يتيقن أنّه مل

حيدث فيه ثم يواصل سريه قاصد ًا امتام الطواف من املوضع الذي صدر فيه
احلدث واقع ًا يف علم اهلل تعاىل.

 -2استئناف الطواف من جديد والغاء االشواط السابقة عىل صدور

احلدث.

الصورة الثالثة :أن يكون احلدث بعد امتام الشوط الرابع مع صدور

يتم طوافه بعد
احلدث منه باالختيار ،واالحوط وجوب ًا يف هذه الصورة أن ّ
الطهارة من حيث قطع ،ويأيت بصالة الطواف((( ثم يعيده ويأيت بصالته

(((

ايض ًا ،وال جيزيه اإلتيان بطواف واحد يقصد به األعم من االمتام والتامم عىل

االحوط وجوب ًا.

(((

((( عىل االحوط وجوب ًا.
((( عىل االحوط وجوب ًا.
((( إن فكرة االتيان بطواف بقصد االعم من االمتام والتامم تتناىف مع االحتياط من جهة أنّه حصل ما
حيتمل معه بطالن الطواف ،فإذا أتى بسبعة أشواط بقصد االعم من التامم واالمتام فيكون ذلك خم ً
ال
برعاية املواالة بني الطواف وصالته يف حالة ما إذا كان الذي أتى به من قبل صحيح ًا فإذا كان قد أتى
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ثم ّ
إن املكلف إن أتى بوظيفته السابقة  -يف الصور الثالثة -يف وقت

النسك صح طوافه وعمرته وحجه ،وإال فيبطل طوافه وتبطل عمرته وحجه.
تنبيهات:

التنبيه األول :ال فرق يف جريان الصور املتقدمة بني أن يكون احلدث قد

ثبت وجدان ًا كام إذا علم بصدور احلدث وبني أن يثبت بالتعبد كام إذا ثبت
احلدث باالستصحاب او قاعدة االشتغال ونحو ذلك ،كام سيأيت يف الفرع

الثاين.

التنبيه الثاين :النوم الغالب عىل العقل حدث يوجب بطالن الطهارة،

فإذا حدث يف أثناء الطواف جرى فيه التفصيل املتقدم.

وإذا شك يف حدوثه وأنّه غلب عىل العقل او ال ،فيبنى عىل عدم حدوثه.
وإذا شك بعد الفراغ من الطواف يف حصول النوم منه أثناء الطواف يبني

عىل صحة طوافه.

التنبيه الثالث :تقدم يف الصورة الثالثة عدم صحة االتيان بطواف كامل

بقصد االعم من التامم واالمتام عىل االحوط ،وللتوضيح أكثر نقول:

إن االتيان بطواف كامل بقصد االعم من االمتام والتامم يوجب بطالن
بأربعة أشواط ثم أتى بطواف كامل بقصد االعم فتكون الثالثة أشواط من األشواط السبعة الالحقة
ٍ
حينئذ الفصل بني الطواف وصالته بأربعة أشواط التي هي
متممة لالشواط األربعة السابقة ،فيلزم
آخر السبعة وهو خمل باملواالة يف هذه احلالة ،فال حيصل االحتياط إذ ال جيوز  -عىل االحوط -الفصل
بني الطواف وصالته بطواف احتياطي.
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الطواف يف حالتني ،وال يوجب البطالن يف حالتني أخريني:
احلالتان املوجبتان للبطالن:

احلالة األوىل :أن يأيت به قبل فوات املواالة العرفية وكان عامل ًا عامد ًا.

احلالة الثانية :أن يأيت به قبل فوات املواالة العرفية وكان جاه ً
ال مقرص ًا.
احلالتان غري املوجبتني للبطالن:

احلالة األوىل :أن يأيت به قبل فوات املواالة العرفية وكان جاه ً
ال قارص ًا.
احلالة الثانية :أن يأيت به بعد فوات املواالة العرفية وكان من نيته أداء ما

عليه من الطواف.
أسئلة تطبيقية:

س -١شخص غيش عليه يف اثناء الطواف فهل له أن يكمله بعد االفاقة؟
ج -االغامء ناقض للطهارة فعليه بعد االفاقة جتديد الوضوء وامتام طوافه

او استئنافـه((( عىل التفصيل املذكور يف املسألة(.)285

(((

س -2إذا أحدث أثناء الطواف فخجل أن يبديه وحج كذلك فام هو

حكمه؟

ج -طوافه باطل وبه يبطل حجه وعليه اإلعادة.

((( فإذا كان االغامء قبل امتام الشوط الرابع يستأنفه بعد االفاقة ،وإذا كان بعد الشوط الرابع ومل يكن
باختياره فيتمه بعد االفاقة من حيث قطع ،وان كان باختياره  -كام إذا تعمد تناول ما يوجب االغامء-
فاالحوط وجوب ًا االمتام واالعادة.
((( وهو التفصيل املتقدم يف الصور الثالثة.
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س - ٣إذا أحدث يف الشوط األخري وخرج وتطهر ثم عاد واستأنف

الطواف فهل يصح منه ذلك؟

ج  -إذا استأنفه بعد فوات املواالة العرفية صح وإال أشكل صحته ال

سيام إذا كان احلدث قد صدر منه بغري اختياره(((.

س -4ذكرتم يف املناسك أن من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور

احلدث منه باختياره فاألحوط أن يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم

يعيده ،والسؤال :هل جيزي أن يأيت بطواف جديد أعم من التامم واالمتام بدون
امتام الطواف االول؟

ج -حمل اشكال فالبد لرعاية االحتياط املذكور من امتام الطواف بعد

حتصيل الطهارة واالتيان بصالته ثم اعادة الطواف وصالته.

س -5ورد يف املناسك فيمن احدث بعد اكامل الشوط الرابع اختيار ًا ان

األحوط ان يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثم يعيده ،والسؤال :انه هل

تكون االعادة قبل صالة الطواف ام بعدها؟

ج -تكون بعدها ويأيت بركعتي الصالة للطواف الثاين بعده

(((

س -6من احدث بعد متام الشوط الرابع يف طوافه الواجب فتطهر ثم

أتى بطواف بنية االعم من التامم واالمت��ام فهل يصح طوافه يف حال كونه
ً
ً
جاهال قارص ًا  -ملا سيأيت من أن الزيادة
جاهال مقرص ًا دون ما إذا كان
((( هذا إذا كان عامل ًا عامد ًا او
يف الطواف ال ترض مع اجلهل القصوري.
((( عىل االحوط وجوب ًا فيهام.
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جاه ً
ال قارص ًا؟

ج -إذا كان بعد فوات املواالة العرفية صح إن كان من نيته أداء ما عليه،

بل وكذا إذا كان ذلك قبل فوات املواالة العرفية مع فرض كونه جاه ً
ال

قارص ًا(((.

الفرع الثاين :حكم ال�شك يف الطهارة
من شك يف الطهارة فتارة يشك فيها قبل الرشوع يف الطواف ،وأخرى يف

اثنائه وثالثة بعده ،فهنا ثالث صور:

الصورة األوىل :من شك يف الطهارة قبل الرشوع يف الطواف له حاالت

أربع:

احلالة األوىل :أن يعلم أنّه كان متطهر ًا وشك يف صدور احلدث يف ما

بعد ،ومثله يستصحب الطهارة ويثبت أنّه متطهر تعبد ًا وال يعتني بالشك.

تطهر بعد ذلك
احلالة الثانية :أن يعلم أنّه كان حمدث ّا ،وشك يف أنّه قد ّ

او ال ،ومثله يستصحب بقاء احلدث ويثبت أنّه حمدث تعبد ًا ويلزمه حتصيل

الطهارة قبل الطواف.

احلالة الثالثة :أن جيهل احلالة السابقة ،فال يعلم أنّه كان حمدث ًا او متطهر ًا

ثم شك يف الطهارة فيلزمه حتصيل الطهارة قبل الطواف أيض ًا.

احلالة الرابعة :أن يعلم بصدور احلدث والطهارة منه ولكن ال يعلم
((( استفتاء خطي
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ّ
واملتأخر منهام ،وا ّلالزم عليه حتصيل الطهارة أيض ًا.
املتقدّ م
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الصورة الثانية :أن يشك يف الطهارة يف أثناء الطواف ،وهنا حاالت أربع

أيض ًا:

احلالة األوىل :أن تكون احلالة السابقة هي الطهارة ويشك يف صدور

احلدث بعدها فيبني عىل الطهارة ويتم طوافه.

احلالة الثانية :أن تكون احلالة السابقة هي احلدث ويشك يف أنّه هل تطهر

اوال ،ويف مثله يستصحب احلدث ويثبت تعبد ًا أنّه حمدث ،وحينئذ يوجد

فرضان:

الفرض االول :إن كان شكه قبل متام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف

الطواف من جديد.

(((

وتطهر
الفرض الثاين :وإن كان شكه بعد متام الشوط الرابع قطع طوافه
ّ

وأمتّه من حيث قطع إن مل تفت املواالة ،وأ ّما مع فواهتا فهو خميرّ بني االمتام
واالستئناف ،كام تقدم(((.
احلالة الثالثة :أن جيهل احلالة السابقة ،ومثله يلزمه قطع طوافه وحتصيل
ٍ
وحينئذ يوجد فرضان أيض ًا:
الطهارة
الفرض االول :إن كان شكه قبل متام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف
((( كام تقدم يف الصورة االوىل من الفرع االول.
((( يف الصورة الثانية من الفرع االول.
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الطواف من جديد.

(((

الفرض الثاين :وإن كان شكه بعد متام الشوط الرابع قطع طوافه وتطهر

وأمتّه من حيث قطع إن مل تفت املواالة ،وأ ّما مع فواهتا فهو خميرّ بني االمتام
واالستئناف كام تقدم(((.
احلالة الرابعة :أن يعلم بصدور احلدث والطهارة منه ولكن ال يعلم

ّ
واملتأخر منهام ،وحكمه حكم احلالة الثالثة.
املتقدّ م

الصورة الثالثة :أن يشك يف الطهارة بعد الفراغ من الطواف ويف مثله

ال يعتني بالشك ويبني عىل صحة طوافه((( ،وإن كانت اإلعادة بعد جتديد
الطهارة احوط استحباب ًا.

وهل جيب عليه حتصيل الطهارة لصالة الطواف؟

ج -نعم جيب عليه ذلك إال إذا كانت احلالة السابقة عىل الشك هي

الطهارة.

أسئلة تطبيقية:

س -١إذا علم بعد الطواف أنّه قد أحدث اثناءه ومل يعلم أنّه كان قبل

((( كام تقدم يف الصورة االوىل من الفرع االول.
((( كام تقدم يف الصورة الثانية من الفرع االول.
((( ال يعتني بالشك حتى وإن كانت احلالة السابقة هي احلدث او تعاقب احلالتني ،نعم يف هذه احلالة
يلزمه حتصيل الطهارة لصالة الطواف.

وطلا يف ربتعي ام

249

الشوط الرابع أو بعده فام هو حكمه؟

ج -يبني عىل صحة طوافه إال ما يتيقن بكونه حمدث ًا فيه من االشواط

الثالثة االخرية فيعيده(((.

س -2إذا حج املكلف ثم التفت إىل أنه كان جاه ً
ال ببعض أحكام

الوضوء كلزوم تأثر املمسوح برطوبة املاسح ويشك االن يف وضوئه الذي

اتى به للطواف ولصالته هل كان صحيح ًا ام ال فام هو حكمه؟

ج -يبني عىل صحته إلاّ فيام إذا كان يعتقد مانعية ما هو رشط

(((واحتمل االتيان به غفلة فانّه ال يسعه البناء عىل الصحة.

((( وذلك جلريان استصحاب عدم صدور احلدث قبل الشوط الرابع مادام يشك يف صدوره قبل
الشوط الرابع او بعده ،وهذا االستصحاب يثبت أنّه صدر بعد الرابع تعبد ًا وبذلك ال تبطل األشواط
السابقة ملا تقدم يف الصورة الثانية من الفرع االول ،ولكن هل يثبت أن احلدث صدر يف الشوط
اخلامس او السادس او السابع؟
ج  -ذلك االستصحاب كام جرى واثبت عدم صدور احلدث قبل الرابع كذلك جيري يف كل شوط
 بعد االشواط األربعةُ -يشك يف صدور احلدث فيه ،وال يتوقف عن اجلريان إال يف الشوط الذييتيقن بصدور احلدث فيه او قبله ،فمث ً
ال إذا كان يشك يف صدوره يف الشوط اخلامس فيستصحب عدم
ٍ
،وحينئذ يتعني صدوره يف الشوط السابع  -لفرض يقينه
صدوره فيه ،وهكذا يف الشوط السادس
بصدور احلدث يف الطواف -فيلزمه إعادة الشوط السابع يف هذا املثال.
((( كام إذا كان يعتقد أن تأثر املمسوح برطوبة املاسح  -الذي هو رشط يف صحة الوضوء  -مانع من
صحة الوضوء ثم احتمل أنه أتى بذلك املانع ،اي احتمل أنّه عندما كان يمسح رأسه او قدميه فال تؤثر
رطوبة يده بمقدم رأسه وقدميه غفلة ،ففي مثل ذلك ال يسعه البناء عىل صحة وضوئه السابق ،وهكذا
إذا كان يعتقد أن املواالة  -التي هي رشط يف صحة الوضوء -مانعة من صحة الوضوء ،واحتمل أنّه
ٍ
حينئذ البناء عىل صحة وضوئه.
عندما كان يتوضأ ال يأيت باملواالة غفلة فال يسعه

250

تو�ضيح منا�سك احلج

الفرع الثالث :حكم من تعذر عليه الو�ضوء

إذا مل يتمكن املكلف من الوضوء لعذر  -كام إذا كان فاقد ًا للامء ،او

كان مريض ًا يرضه املاء ،او كان املاء فاقد ًا لبعض الرشوط املعتربة يف صحة
الوضوء به ،كام لو كان متنجس ًا او مغصوب ًا او غري ذلك من مسوغات

التيمم -فله حاالت ثالث:

احلالة األوىل :أن يرجو زوال العذر قبل فوات وقت الطواف يف

العمرة واحل��ج

(((

والواجب عليه االنتظار إىل زوال العذر واالتيان

بالطهارة املائية ثم الطواف.

احلالة الثانية :أن حيصل له اليأس من زوال عذره قبل فوات وقت

النسك ويف مثله يتيمم ويأيت بالطواف.

احلالة الثالثة :أن ال يتمكن من الطهارة املائية والرتابية وحصل له

اليأس من زوال عذره قبل فوات وقت النسك ،ومثله جيري عليه حكم

من مل يتمكن من أصل الطواف ،فتلزمه االستنابة للطواف ،واالحوط
االوىل أن يأيت هو ايض ًا بالطواف من غري طهارة.

الفرع الرابع :حكم من تعذر عليه ال ُغ�سل
جيب عىل احلائض والنفساء -بعد انقضاء ايامهام  -وهكذا جيب عىل

املجنب االغتسال للطواف.

((( يفوت الوقت يف عمرة التمتع بعدم القدرة عىل االتيان بالطواف والسعي قبل زوال الشمس من
يوم عرفة ،ويفوت الوقت يف احلج بدخول شهر حمرم.
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مرض ًا به او لغري ذلك
ومن تعذر عليه االغتسال  -لفقدان املاء او لكونه ّ

من مسوغات التيمم -فله حاالت ثالث:

احلالة األوىل :أن يرجو زوال العذر والتمكن من ال ُغسل قبل فوات وقت

النسك ،والواجب عليه االنتظار إىل زوال العذر واالتيان بالغسل والطواف

بعده.

احلالة الثانية :أن حيصل له اليأس من زوال العذر والتمكن من الغسل

قبل فوات وقت النسك ،والواجب عليه الطواف مع التيمم ،واالحوط
االوىل حينئذ االستنابة ايض ًا.

احلالة الثالثة :أن ال يتمكن من ال ُغسل والتيمم وحصل له اليأس من

التمكن منهام قبل فوات وقت النسك ومثله تتعني عليه االستنابة.
أسئلة تطبيقية:

يتيمم ويطوف؟
س -١املجنب إذا كان يرض به استعامل املاء هل يكفيه أن ّ
ج -نعم يكفيه إذا كان يائس ًا عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.

س -2إذا أتت احلائض بأعامل عمرة التمتّع جه ً
ال منها باحلكم فام هي

وظيفتها؟

ج -ال تعتد بام فعلته وتعمل بالوظيفة املبينة يف مسألة (.((()290

((( الوظيفة املبينة يف الفرع اخلامس اآليت.
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الفرع اخلام�س :حكم احلائ�ض
تارة حتيض املرأة قبل الطواف يف عمرة التمتع ،واخرى أثناءه ،وثالثة

بعده وقبل صالته ،ورابعة يف أثناء صالة الطواف ،وخامسة تشك ،وسادسة
تتعمد تأخري أعامهلا اىل أن حتيض ،فههنا فروض ستة:
الفر�ض االول :حكم احلائ�ض قبل الطواف
إذا حاضت املرأة يف عمرة التمتّع حني االحرام أو قبله أو بعده قبل

الرشوع يف الطواف فلها حالتان:

احلالة األوىل :أن يكون الوقت واسع ًا ألداء أعامل العمرة قبل موعد

احلج ،والواجب عليها أن تصرب إىل أن تطهر فتغتسل وتأيت بأعامهلا.
ّ

احلالة الثانية :أن ال يسع الوقت ألن تطهر وتؤدي اعامل العمرة قبل

احلج ،وهلا يف هذه احلالة صورتان:

الصورة االوىل :أن يكون حيضها حني إحرامها أو قبل أن حترم ،ويف

هذه الصورة ينقلب حجها إىل االفراد ،وحترم له من البداية ولكن برشطني:

 -1أن ال تعلم أن حيضها يستمر اىل ما بعد احلج ،وأ ّما إذا علمت بذلك
ٍ
حينئذ ،وتستنيب لطواف العمرة وصالته
فيجوز هلا أن حترم لعمرة التمتع
وتسعى بنفسها وتقرص ثم حترم للحج وتستنيب لطوافه وصالته ثم تسعى

بنفسها ثم تستنيب لطواف النساء وصالته.

 -2أن ال تعلم وهي يف بلدها أنهّ ا ستحيض والوقت ال يسعها ألداء
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أعامل عمرة التمتع ،وأ ّما إذا علمت بذلك وهي يف بلدها فال جيزهيا االتيان

بحج االف��راد عن حج التمتع عىل االحوط وجوب ًا ،فيجب عليها  -عىل
االحوط -أن تأيت بحج التمتع يف عام الحق.

ثم ّ
احلج أن
إن من انقلبت وظيفتها اىل حج االفراد يلزمها بعد الفراغ من ّ

تأيت بالعمرة املفردة إذا متكّنت منها يف نفس السنة وإال ففي سنة الحقة ،وإذا

مل تتمكن من العود حتى يف السنوات ا ّلالحقة تستنيب هلا.

الصورة الثانية :أن يكون حيضها بعد االحرام ،ويف هذه الصورة هي

خميرّ ة بني أمرين:

االول :أن تعدل بنيتها من عمرة التمتع  -وال تعيد االحرام -إىل حج

اإلفراد أيض ًا كام يف الصورة االوىل وهو االحوط استحباب ًا.

س -١وهل جيوز هلا أن تحُ رم حلج اإلفراد من البداية وهي طاهر؟

ج  -ال جيوز إال إذا علمت أنهّ ا ستحيض ويستمر حيضها اىل الزوال من
ٍ
حينئذ أن حترم حلج االفراد من البداية.
يوم عرفة فيجوز هلا
س -2من عدلت اىل حج االفراد العتقاد ضيق الوقت ثم طهرت يف

يوم عرفات وأمكنها االتيان بأعامل عمرة التمتع فام هو تكليفها؟

ج -يلزمها االتيان بأعامل عمرة التمتع ويكشف ذلك عن بطالن عدوهلا

النكشاف سعة الوقت إال إذا مل تتمكن من العود اىل مكة  -كام إذا مل جتد من
يرافقها وكانت ختشى عىل نفسها من الذهاب وحدها -فيجزهيا حج االفراد.
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الثاين :أن تبقى عىل عمرهتا ،بأن تأيت بأعامهلا من دون الطواف وصالته،

للحج ،وبعد رجوعها إىل مكة بعد الفراغ من أعامل
فتسعى وتقصرّ ثم حترم
ّ
منى تقيض طواف العمرة وصالته.
احلج او جيوز أن
س -١وهل تقيض طواف العمرة وصالته قبل طواف ّ

ُؤخرمها عنه؟
ت ّ

ج -تقضيهام قبل طواف احلج وال تؤخرمها عنه.
س -2وهل تقيض الطواف وهي حمرمة؟

ج  -مادامت قد أتت بأعامل منى يوم العيد  -من رمي مجرة العقبة

والذبح او النحر والتقصري -فقد أحلت من احرامها ،نعم يبقى عليها حرمة
الطيب واالستمتاعات اجلنسية ،وكذا الصيد عىل االحوط وجوب ًا.

س- ٣إذا تيقنت املرأة ببقاء حيضها وعدم متكّنها من الطواف حتى بعد

رجوعها من منى ،ولو لعدم صرب الرفقة فام هو حكمها؟

ج -تستنيب لطواف عمرهتا وصالته من البداية ،ثم تأيت بالسعي بنفسها.

تنبيهات:

التنبيه األول :تقدم ّ
حج التمتع إذا علم قبل االحرام
أن من كان فرضه ّ

للعمرة ضيق الوقت عن متامها مل جيزئه العدول إىل االفراد أو القران بل جيب

عليه االتيان بحج التمتع يف عام الحق إذا كان احلج مستقر ًا يف ذمته او بقيت
استطاعته.
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وعليه فام ذكر يف هذه الفروض يف شأن احلائض  -وأنهّ ا تعدل اىل حج

االفراد تعيين ًا او ختيري ًا مع ضيق الوقتُ -يعدّ استثنا ًء من تلك املسألة.

التنبيه الثاين :ال جيب عىل املرأة أن تستعمل دوا ًء يمنع من نزول احليض

كي ال تنقلب وظيفتها اىل حج االفراد لعدم لزوم حتصيل رشائط الوجوب.

وأ ّما إذا دار أمرها بني أن تستعمل الدواء ملنع احليض كي تبارش الطواف

وصالته بنفسها وبني تركه واالستنابة فيهام فيلزمها استعامل الدواء عىل

االحوط لزوم ًا لكونه مقدمة لتحصيل رشط الواجب ،حيث ّ
ان املبارشة

رشط يف صحة الطواف مع اإلمكان.

التنبيه الثالث :إذا اعتقدت املرأة  -عل ًام او اطمئنان ًا او ظن ًا  -ضيق وقتها

فأحرمت حلج االفراد ،او عدلت اليه ثم تبينّ سعته بطهرها يف يوم عرفه او
قبله وامكان االتيان بأعامل عمرة التمتع قبل الوقوف فا ّلالزم عليها أن تأيت
هبا ويكشف ذلك عن بطالن عدوهلا بالنية ،إن كانت قد عدلت اىل االفراد

بعد احرامها لعمرة التمتع لكون حيضها بعد االحرام ،كام ال حاجة اىل جتديد
االحرام لعمرة التمتع بل يكفيها العدول بالنية اليها من حج االفراد ،إن

كانت قد احرمت اىل االفراد من البداية لكون حيضها قبل االحرام او حينه.
هذا إذا امكنها الرجوع اىل مكة.
وأ ّما إذا مل تتمكن  -ولو لعدم وجود من يرافقها وكانت ختشى عىل

نفسها من الذهاب وحدها  -فيجزهيا االتيان بحج االفراد.
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التنبيه الرابع :إذا اعتقدت امل��رأة  -عل ًام او اطمئنان ًا  -سعة الوقت

فأحرمت لعمرة التمتع  -كام هو مقتىض وظيفتها الظاهرية  -ثم استمر

حيضها ومل تتمكن من االتيان بأعامل عمرة التمتع قبل زوال يوم عرفة ،فال

حاجة اىل جتديد االحرام حلج االفراد وإنّام تأيت به بنفس احرام عمرة التمتع
فيكفيها العدول بالنية اليه ،أي تعدل بنيتها من عمرة التمتع اىل حج االفراد.
املتوجه
التنبيه اخلامس :جيوز للمرأة أن حترم بقصد امتثال األمر الواقعي
ّ

اليها يف علم اهلل تعاىل يف احلاالت اآلتية:

 .1إذا شكّت املرأة يف سعة وقتها وضيقه.

 .2إذا شكّت يف الدم و ّأنّه حيض او استحاضة.

 .3إذا كانت حائض ًا قبل أن حترم ومل تعلم هل تطهر وتتمكن من أداء

عمرة التمتّع أو ال.

 .4إذا كانت طاهرة ولكن خافت أن يفاجئها احليض.
التنبيه السادس :إذا مل تكن املرأة ذات عادة عددية بأن كانت مضطربة

او مبتدئة او ذات عادة وقتية فقط ،فإن علمت بانتهاء حيضها ومتكنها من

االتيان بأعامل عمرة التمتع قبل فوات وقتها فال اشكال ،وأ ّما إذا مل تعلم

متى ينقطع عنها الدم وبالتايل ال تعلم هل يضيق وقتها ويكون تكليفها حج
االفراد او تتمكن من االتيان بأعامل عمرة التمتع فامذا تفعل؟
ج -هلا حالتان:
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ٍ
حينئذ إ ّما أن
احلالة األوىل :أن ترى الدم حني االحرام او قبله ويلزمها

حترم لعمرة التمتع او حترم بقصد ما يف الذمة من اإلفراد أو عمرة التمتّع فإن
طهرت ومتكنت من االتيان بأعامل العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة

بحج االفراد وبعمرة مفردة بعده.
أتت هبا ،وإال أتت ّ

احلالة الثانية :أن ترى الدم بعد االحرام لعمرة التمتّع وا ّلالزم عليها أن
ٍ
وحينئذ هلا فرضان:
حج االفراد
تصرب وليس هلا أن تعدل بنيتها إىل ّ
الفرض االول :أن تطهر وتتمكن من االتيان بعمرة التمتع قبل الزوال

من يوم عرفة فيتعينّ عليها ذلك.

الفرض الثاين :أن يستمر حيضها وال تتمكن من االتيان بعمرهتا قبل
ٍ
وحينئذ هي خميرّ ة بني العدول اىل حج االفراد  -واالتيان
زوال يوم عرفة،
بعمرة مفردة بعده ((( -وبني البقاء عىل عمرة التمتع فتسعى وتقرص ثم تقيض
طواف عمرهتا وصالته بعد رجوعها من منى وقبل طواف احلج.

التنبيه السابع :ما حكم االفرازات او السائل االصفر او ال ُبنّي الذي تراه

املرأة يف آخر أيام حيضها؟
ج -هلا حاالت ثالثة:

احلالة األوىل :أن تطمئن بأنَّه ليس بدم وال خملوط به ،فتحكم بطهارته،
ٍ
وحينئذ إن علمت او اطمأنّت بانقطاع دم احليض او فحصت وخرجت
((( يف نفس السنة إن متكنت منها وإال يف السنوات الالحقة فإن مل تتمكن استنابت هلا.
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القطنة بيضاء فلها أن تغتسل وتطوف.
احلالة الثانية :أن تعلم بأنّه دم او خملوط به ،وهنا فرضان:
الفرض االول :أن ال تتجاوز هذه اإلف��رازات مع احليض عرشة أيام

فيحكم عليها بأنهّ ا حيض.

الفرض الثاين :أن تتجاوز مع احليض عرشة أيام ،وحينئذ ال تكون

حيض ًا ،وعىل املرأة أن ترجع اىل عادهتا إن كانت ذات عادة ،وإال للتمييز إن

كان الدم واجد ًا للتمييز ،وإال فاىل اقارهبا إن أمكن ،وإال فاىل العدد فتختار

ما بني ( )10 – 3أيام عدد ًا يناسبها حسب الضوابط.

احلالة الثالثة :أن تشك يف أنّه دم أوال ،ومل تستطع أن مت ّيزه ،والالزم عليها
ٍ
وحينئذ هلا
أن تفحص فإذا مل خترج القطنة بيضاء فتحكم باستمرار الدم،
فرضان:

الفرض االول :أن تكون ذات عادة عددية وحصل االختبار يف اثنائها

فتحكم بأنّه دم حيض.

الفرض الثاين :أن ال تكون ذات عادة عددية ،فإن حصل االختبار يف

اثناء العرشة فتحكم بحيض ّيته ،وأ ّما إذا كان بعد العرشة فتحكم بكونه دم

استحاضة قليلة فيلزمها الوضوء لكل من الطواف وصالته عىل االحوط
وجوب ًا.

التنبيه الثامن :من أتت بأعامل عمرة التمتع يف فرتة النقاء املتخلل بني
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دمي حيض واحد ((( ،فإن وسعها الوقت إلعادة اعامهلا قبل الزوال من يوم
عرفة وجب عليها ذلك عىل االحوط وجوب ًا ،وإن مل يسعها (كام إذا أتت

بأعامهلا بعد النقاء من الدم األول ثم نزل الدم الثاين يف يوم عرفة او بعده
 -بحيث ال تتمكن من اعادة اعامهلا -فانكشف أنهّ ا أتت بأعامهلا يف النقاء

املتخلل) فلها حاالت ثالث:

احلالة األوىل :أن ترجع اىل فقيه آخر  -مع مراعاة األعلم فاألعلم -حيكم

بكون النقاء املتخلل طهر ًا فتصح أعامهلا وال اشكال.

احلالة الثانية :أن ترجع اىل فقيه آخر  -مع مراعاة األعلم فاألعلم -حيكم

بكون النقاء املتخلل حيض ًا فينقلب حجها اىل االفراد وتأيت بعمرة مفردة
بعده.

احلالة الثالثة :أن تعمل باالحتياط ،ومقتضاه أن تأيت باألعامل املشرتكة

(((

بني حج التمتع واالفراد بقصد االعم ،وتأيت بالذبح برجاء املطلوبية(((،
وتأيت بعمرة مفردة برجاء املطلوبية (((.

التنبيه التاسع :إذا وجب عىل املرأة بمقتىض االحتياط أن جتمع بني

((( وقد اختلف الفقهاء  -رض -فيه ،فمنهم من ذهب اىل كونه حيض ًا ،ومنهم من ذهب اىل كونه
طهر ًا ،وسامحة السيد  -دام ظله  -يذهب اىل االحتياط باجلمع بني تروك احلائض وافعال الطاهرة.
((( كالوقوفني وأعامل منى من رمي مجرة العقبة واحللق او التقصري يوم العيد واملبيت ورمي اجلامر
وأعامل مكة.
((( الحتامل أن وظيفتها حج االفراد عىل تقدير كون النقاء حيض ًا وهو ال ذبح فيه فال تأيت بالذبح
بنية جزمية.
((( الحتامل أن وظيفتها حج االفراد عىل تقدير كون النقاء حيضا فال تأيت بالعمرة بنية جزمية.
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أع�مال املستحاضة وت��روك احلائض ،فليس هلا أن تكتفي باالستنابة يف
الطواف وصالته عىل االحوط وجوب ًا ،وال يمكنها التخلص من االشكال

إال بالرجوع اىل فقيه  -مع مراعاة االعلم فاالعلم -يفتي بكوهنا حائض ًا او

مستحاضة حتى تأيت بوظيفتها.

التنبيه العارش :املرأة التي تعلم بعروض احليض عليها ،هل جيوز هلا أن

حترم للعمرة املفردة إذا علمت أنهّ ا ال تتمكن من الطواف بنفسها وال تستطيع
االنتظار اىل أن تطهر؟

ج  -جيوز هلا أن حترم ،ولكن ال خترج من احرامها باالستنابة للطواف

وصالته ،وليس هلا ٌ
حل للتخلص من االشكال إال أن ترجع اىل فقيه آخر

جيوز هلا االستنابة مع مراعاة االعلم فاالعلم.
ّ

وهذا االشكال يف االستنابة للطواف وصالته خمتص بالعمرة املفردة وال

جيري يف احلج بأقسامه وال يف عمرة التمتع.

نعم جيوز هلا االستنابة للطواف وصالته يف العمرة املفردة عىل رأي

سامحة السيد  -دام ظله -يف موردين:

 -1إذا أحرمت للعمرة املفردة بتخيل أنهّ ا جيوز هلا االستنابة يف الطواف

وصالته ثم علمت باحلكم بعد ذلك ومل تنتظرها الرفقة ومل تتمكن من
االنتظار اىل حني الطهر فيجزهيا أن تستنيب لطواف العمرة وصالته ثم

تسعى بنفسها وتقرص ثم تستنيب لطواف النساء وصالته.
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 -2أن ال تعلم حني احرامها بعدم متكنها من اداء االعامل بنفسها  -إ ّما

لعدم علمها بعروض احليض عليها قبل ذلك او كانت عاملة ولكنها اعتقدت
حصول النقاء قبل رجوعها اىل بلدها  -فأحرمت للعمرة ومل تنتظرها الرفقه

وال يمكنها االنتظار حلني الطهر فيجزهيا أن تستنيب لطواف العمرة وصالته

ثم تسعى بنفسها وتقصرّ ثم تستنيب لطواف النساء وصالته.

التنبيه احلادي عرشّ :
إن ما تقدم من االحكام ال يأيت بحق الصغرية غري

البالغة إذا رأت الدم لكون ما تراه ليس له حكم سوى النجاسة ،كام ال يأيت

بحق اليائس لكون ما تراه من الدم حيكم بكونه استحاضة عىل االحوط

وجوب ًا ،كام ال يأيت بحق من استؤصل رمحها لكون ما تراه حيكم بكونه
استحاضة.

أسئلة تطبيقية:

س -١إذا علمت املرأة ببطالن طوافها يف عمرة التمتّع ثم طرأ عليها

احليض فامذا تصنع؟

ج -حكمها حكم من طرأ عليها احليض قبل أن تطوف وهو مذكور يف

املسالة ( )290من املناسك.

(((

س -2امرأة احرمت لعمرة التمتّع وهي حائض فوصلت مكّة واستمر

((( وهو مذكور يف الفرض األول من الفرع االول.
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حلج االفراد فهل جيوز هلا أن حترم من مكّة املكرمة؟
هبا الدم فأرادت أن حترم ّ

ج -اذا كان احرامها للعمرة من باب اخلطأ يف التطبيق((( يعترب احرامها

حلج االف��راد وإال فال يصح احرامها لعمرة التمتّع مع علمها
احرام ًا ّ
حلج
باستمرار الدم املانع من ادائها وعليها العود إىل امليقات واالحرام منه ّ
(((

االفراد.

س -٣لو احرمت احلائض عىل خالف وظيفتها ثم علمت قبل جتاوز

امليقات فهل تعيد احرامها طبقا لوظيفتها؟

ج  -نعم إال إذا كان ذلك عىل سبيل اخلطأ يف التطبيق.

(((

س -4إذا علمت املرأة قبل أن حترم وهي حائض أن حيضها يستمر إىل

احلج والعمرة وال ينتظرها الرفقة فهل جيوز هلا االحرام لعمرة التمتّع
ما بعد ّ

وحجه واالستنابة للطوافني وصالتيهام؟
ّ

ج -الظاهر جواز ذلك هلا فتحرم للعمرة وتستنيب للطواف وصالته

باحلج وتستنيب لطوافه وصالته ثم تسعى
وتسعى بنفسها وتقرص ثم تأيت
ّ
((( بأن قصدت االحرام لوظيفتها ولكن تومهت أن وظيفتها عمرة التمتع فطبقتها خطأ عىل العمرة،
واحلال أن ا ّلالزم عليها أن حترم حلج االفراد لفرض أنهّ ا حائض قبل االحرام مع ضيق الوقت فيجري
يف حقها الصورة االوىل.
((( هذا مع علمها باستمرار الدم وأما إذا مل تعلم فيكفيها العدول بالنية وال جيب عليها العود
للميقات  -كام سيأيت نظريه يف س.-15
((( معنى اخلطأ يف التطبيق :أن تقصد االحرام ملا جيب عليها من النسك واقع ًا وتطبقه عىل غريه خطأ
واشتباه ًا ،كام إذا كانت وظيفتها عمرة التمتع وهي قصدت االحرام لوظيفتها إال أنهّ ا طبقتها خطأ عىل
حج االفراد متخيلة أنّه وظيفتها ،ومثل ذلك ال يرض بالعمل.
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هي ثم تستنيب أيض ًا لطواف النساء وصالته.
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س -5امرأة أحرمت لعمرة التمتّع مع علمها بأنهّ ا ال تتمكن من اعامهلا

حج االفراد أو البقاء عىل
من جهة احليض فام هو حكمها هل العدول إىل ّ
ن ّية عمرة التمتّع مع االستنابة للطواف والصالة أو مع االتيان هبام بعد اعامل

منى؟

ج  -ال بدّ من فرض املسألة فيام إذا ختيلت أهنا تدرك عمرة التمتّع ولو

عىل نحو االستنابة للطواف وصالته أو جلواز تأخريمها إىل ما بعد الطهر
حج االفراد وإن
ويف هذه الصورة إن كانت حائض ًا حني االحرام تعدل إىل ّ
طرأ عليها احليض بعده ختريت بني العدول إىل االفراد وبني تأجيل االتيان

بالطواف وصالته وال مورد لالستنابة هنا.

لطرو احليض عليها قبل االحرام
س -6امرأة كانت وظيفتها ّ
حج االفراد ّ

احلج ولكنها احرمت
مع عدم سعة الوقت ألداء اعامل عمرة التمتّع قبل موعد ّ

لعمرة التمتّع جه ً
ال باحلكم فام هو تكليفها؟

حلج االفراد إال إذا كان
ج  -احرامها باطل فلرتجع إىل امليقات وحترم ّ

ذلك منها من قبيل اخلطأ يف التطبيق بان قصدت االحرام ملا جيب عليها من
النسك وطبقته ً
خطأ عىل عمرة التمتّع.
س -7هناك دواء تستعمله النساء لتأخري العادة الشهرية ،فلو علمت

املرأة أهنا لو مل تأخذ الدواء حلاضت قبل وصوهلا إىل امليقات ومل تتمكن من

االتيان بعمرة التمتّع فهل يلزمها استعامل الدواء وتأخري العادة لئال ينقلب
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حج االفراد؟
حجها إىل ّ
ّ

ج -ال يلزمها ذلك.
س -8إذا كانت املرأة طاهرة حني االحرام ولكنها علمت اهنا ستحيض

بعده ويستمر حيضها إىل الزوال من يوم عرفة فهل جيوز هلا االحرام حلج

االفراد من البداية ام عليها ان حترم لعمرة التمتّع ثم تعدل إىل حج االفراد ان

شاءت؟

ج  -جيوز هلا االحرام حلج االفراد من االول.
س -9إذا حاضت املرأة بعد االحرام لعمرة التمتّع قبل الطواف وعلمت

احلج فالفتوى اهنا تتخري بني
ان الوقت ال يتسع ألداء اعامهلا قبل موعد
ّ
العدول إىل حج االفراد واإلبقاء عىل عمرهتا مع قضاء طوافها وصالته بعد
اعامل منى ،والسؤال :إن هذا التخيري هل هو ابتدائي أو استمراري أي اهنا

لو اختارت يف البداية ان تعدل إىل حج االفراد فهل جيوز هلا ان تقرر الحقا
االبقاء عىل عمرهتا وما هو احلكم فيام لو قررت اوال االبقاء عىل عمرهتا فاتت
بالسعي ثم ارادت العدول إىل االفراد؟

ج -جيوز هلا الغاء عدوهلا إىل حج االفراد يف الصورة االوىل وال جيوز هلا

العدول اليه يف الصورة الثانية.

(((

س -10لو اختارت العدول إىل االفراد ثم طهرت يف يوم عرفة وامكنها

االتيان بأعامل عمرة التمتّع قبل موعد الوقوف فهل يلزمها ذلك ويكون
((( فالتخيريي استمراري ما مل ِ
تأت بالسعي.
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عدوهلا إىل االفراد ملغي ًا؟

ج  -نعم النكشاف سعة الوقت.

حج االفراد إذا علمت يف بلدها
س - ١١هل تنقلب وظيفة املرأة إىل ّ

وطرو
بعدم متكنها يف هذا العام من أداء عمرة التمتّع من جهة ضيق الوقت ّ
احليض؟

حج التمتّع يف
بحج االفراد مل جيزها ذلك عن ّ
ج -حمل إشكال ،فلو أتت ّ

عام الحق عىل االحوط وجوب ًا.

س - ١٢احلائض التي تؤخر طواف عمرة التمتع وصالته إىل ما بعد

احلج هل عليها ان تكون يف حال االحرام عند االتيان هبام؟

ج -إذا أتت بمناسك منى يوم العيد من رمي مجرة العقبة والذبح

والتقصري فقد أحلت من احرامها بالنسبة إىل ما عدا االستمتاعات اجلنسية
والطيب وكذا الصيد عىل االحوط فتأيت بطواف العمرة وصالته يف هذا

احلال قبل االتيان بطواف احلج وصالته.

س - ١٣إذا دار أمر املرأة بني استعامل الدواء لقطع دم احليض لكي

يتسنى هلا مبارشة الطواف وصالته وبني االستنابة فيهام فهل يلزمها استعامل

الدواء؟

ج  -يلزمها ذلك  -مع األمن من الرضر  -عىل االحوط.

(((

ش -14لو استنابت احلائض للطواف ثم طهرت فهل جيب عليها
((( لكون املبارشة بالطواف من رشوط الواجب فإذا توقفت عىل أخذ الدواء تعني ذلك عىل االحوط.
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االعادة؟
ج -نعم مع سعة الوقت.

(((

حج التمتّع ثم
حلج االفراد بظن أهنا ال تتمكن من ّ
س -15امرأة أحرمت ّ

تبني هلا اخلالف يف مكّة فام هي وظيفتها؟

ج -إذا كان من قبيل اخلطأ يف التطبيق فال إشكال وإال فالظاهر أنّه جيوز

هلا العدول إىل التمتّع واالتيان بالطواف وصالته والسعي ثم التقصري.

(((

حلج االفراد باعتقاد استمرار الدم إىل
س -16امرأة حائض احرمت ّ

زوال يوم عرفة ولكنه انقطع يف صباح اليوم التاسع وهي يف عرفة ويتعذر
عليها الرجوع إىل مكّة ألداء اعامل عمرة التمتّع بالرغم من سعة الوقت اذ

ال جتد من يوافق عىل اصطحاهبا وختشى الذهاب لوحدها فام هو تكليفها؟

ج  -مع تعذر حضورها يف مكّة املكرمة ألداء عمرة التمتّع يكون تكليفها

حج االفراد.
اداء ّ

س -17امرأة أخرت االتيان بأعامل عمرهتا إىل يوم الرتوية((( وقبل أن

تأيت هبا رأت دما فاعتقدته حيضا فعدلت بنيتها إىل حج االفراد وحرضت

((( النكشاف بطالن االستنابة وان وظيفتها املبارشة.
((( هذا مع فرض الظن وأ ّما مع علمها بأنهّا تتمكن من عمرة التمتع ومع ذلك احرمت حلج االفراد
فيلزمها الرجوع للميقات واالحرام منه لعمرة التمتع وال جيزهيا العدول بالنية من حج االفراد اىل
عمرة التمتع لبطالن احرامها حلج االفراد ،كام تقدم نظريه يف س.2
((( وأ ّما إذا أخرهتا اىل الزوال من يوم عرفة فتبطل عمرهتا وحجها بال اشكال ،كام تقدم.
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عرفات وهناك تبني هلا أنه دم استحاضة فامذا تفعل؟

ج -إذا أمكنها الرجوع إىل مكة واالتيان بمناسك العمرة قبل الزوال

من يوم عرفة ثم االحرام للحج لزمها ذلك ،وإن مل يمكن فإن كان اعتقادها
املذكور بمالحظة الضوابط الرشعية كام إذا كان الدم يف أيام العادة ولكن

انقطع قبل الثالثة فاالحوط لزوما أن تأيت بأعامل حج االفراد فتحل من
إحرامها فإن مل يكن احلج مستقرا يف ذمتها ومل تبق استطاعتها فال يشء عليها

وإال حجت ثانية حج التمتع عىل االحوط وجوب ًا.

وأ ّم��ا إذا مل يكن اعتقادها الظني بكون الدم حيض ًا مبنيا عىل رعاية
الضوابط الرشعية فاألظهر بطالن إحرامها وحجها وعليها احلج يف عام

الحق.

س - 18إذا أحرمت احلائض بعمرة التمتّع الطمئناهنا بطهرها قبل

اليوم الثامن ولكن استمر حيضها فلم تتمكن من أداء اعامل عمرة التمتّع

حلج االفراد من امليقات؟
قبل الزوال من يوم عرفة فهل عليها جتديد االحرام ّ
بحج االفراد بنفس احرامها
ج  -ال حاجة إىل جتديد االحرام بل تأيت ّ

االول.

س -19امرأة طهرت من احليض واغتسلت وطافت ثم رأت مقدار ًا من

الدم فام هو حكمها؟

ج -إذا كان الدم الثاين مكمل حليضها مل يجُ تزأ بام اتت به من الطواف عىل

االحوط ،وان كان استحاضة فال يشء عليها.
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س -20إذا كانت املرأة تعمل عمل املستحاضة وتروك احلائض هل

جيوز هلا االستنابة للطواف إذا كان ذلك وظيفتها لو كانت حائضا؟

ج  -إذا كانت ملزمة باجلمع بني االمرين بمقتىض االحتياط الوجويب

ملرجعها فاالكتفاء باالستنابة يف الطواف وصالته خمالف لالحتياط الوجويب

أيض ًا فلرتجع إىل جمتهد آخر مع مراعاة االعلم فاالعلم  -يفتي بكوهنا
مستحاضة أو حائضا للتخلص من االشكال.

(((

س - ٢١امرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعامل عمرة التمتّع

ثم رأت الدم يف يوم عرفة وانقطع قبل ميض عرشة احليض فام هو حكمها؟

ج -يبدو أهنا أتت بأعامل عمرهتا يف النقاء املتخلل بني دمني حمكومني

بكوهنام حيض ًا واحد ًا ويف هذا النقاء خالف بني الفقهاء فاملشهور أنه حيض،
وقال مجع :أنه طهر ،فعىل تقدير كونه حيضا يكون وظيفتها قد انقلبت إىل
احلج إن متكنت منها،
حج االفراد فتأيت بالعمرة املفردة بعد الفراغ من أعامل ّ
ّ
بحج التمتّع وال يشء عليها
وعىل تقدير كونه طهرا فعمرهتا صحيحة وتأيت ّ

وملا كنا نحتاط يف هذه املسألة فإن رجعت املرأة املذكورة إىل جمتهد آخر – مع
رعاية االعلم فاالعلم  -يفتي بكون النقاء املتخلل حيضا أو طهرا فوظيفتها

حج
واضحة ،وأ ّما إذا أرادت االحتياط فعليها االتيان باألعامل املشرتكة بني ّ
التمتّع واالفراد بقصد االعم منهام وكذا الذبح يف منى  -الذي خيتص به
((( وسامحته  -دام ظله -حيتاط وجوبا يف النقاء املتخلل بني دمي حيض واحد باجلمع بني تروك
احلائض وافعال الطاهرة ،كام حيتاط وجوب ًا يف بعض صور الدم باجلمع بني تروك احلائض وأفعال
الطاهرة ،وقد تقدم تفصيل ذلك يف بحث احليض من الفقه ا ُمل َيسرَّ .
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حج التمتّع  -برجاء املطلوبية ،وكذا االتيان بعمرة مفردة برجاء املطلوبية إن
ّ

متكنت منها.

س - ٢٢إذا كانت املرأة حائضا قبل ان حترم ومل تعلم هل تطهر وتتمكن
من أداء عمرة التمتّع أو ال فهل جيزهيا أن حترم امتثاالً لألمر الواقعي املتوجه
اليها وتبقى إىل أن ينكشف هلا احلال؟
ج -جيزهيا ذلك.

س - ٢٣إذا رأت املضطربة دم الدورة حال إحرامها أو بعده وال تدري

حج االفراد أو التمتّع؟
متى ينقطع فهل تنوي ّ

ج -إذا رأت الدم حني االحرام لزمها أن حترم بقصد ما يف الذمة من

االفراد أو التمتّع فإن طهرت ومتكنت من االتيان بأعامل العمرة أتت هبا
بحج االفراد ،وإن رأت الدم بعد االحرام بعمرة التمتّع كان عليها
وإلاّ أتت ّ

حج االفراد فإن طهرت أتت بعمرهتا وإلاّ
الصرب وليس هلا أن تقلب نيتها إىل ّ

حج التمتع فتسعى
حج االفراد وأتت بأعامله ويمكنها البناء عىل ّ
عدلت إىل ّ

وتقرص وتقيض طواف العمرة قبل طواف احلج.

س -24امرأة رأت الدم يف غري ايام عادهتا وكانت مضطربة وال تدري

هل يستمر ام ينقطع فبامذا حترم يف امليقات؟

ج -إذا كان الدم املرئي حمكوما بكونه من احليض فلتحرم بقصد ما

حج االفراد واقعا فان طهرت ووسع الوقت
جيب عليها من عمرة التمتّع أو ّ

احلج اغتسلت وأتت بأعامهلا وان مل يسع
ألداء اعامل عمرة التمتّع قبل موعد ّ
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حج االفراد.
حجها ّ
الوقت كان ّ

وأ ّما إذا كان الدم املرئي حمكوما بكونه من غري احليض فلتحرم لعمرة

التمتّع فإن رأت بعد ذلك دم احليض ومنعها من اداء طواف العمرة وصالته

حج االفراد كام أن
قبل زوال الشمس من يوم عرفة فبإمكاهنا العدول إىل ّ
بإمكاهنا االبقاء عىل عمرهتا واالتيان بالسعي والتقصري وقضاء الطواف

وصالته بعد أعامل منى.

س - 25إذا رأت املضطربة الدم قبل أن حترم ومل تدر هل ينقطع عنها

قبل يوم عرفة لتتمكن من أداء عمرة التمتع فيلزمها االحرام هلا أم ال ينقطع
حتى يلزمها االحرام حلج االفراد فام هو تكليفها؟

ج  -جيزهيا االحرام ملا جيب عليها يف علم اهلل تعاىل.

س -26امرأة ارادت االحرام يف امليقات وكانت ذات دم إلاّ انه مل يتيرس

هلا آنذاك متييز أن دمها دم حيض أو استحاضة وعلمت أن دم احليض سيمنعها
حلج االفراد
من اداء اعامل عمرة التمتّع قبل الزوال من يوم عرفة فهل حترم ّ

أو لعمرة التمتّع؟

ج  -جيوز هلا أن حترم ملا جيب عليها من النسكني (((يف علم اهلل تعاىل فان

بحج االفراد ثم بالعمرة
ظهر هلا الحقا أهنا كانت حائضا حني االحرام تأيت ّ

املفردة وإن ظهر عدم كوهنا حائضا حني االحرام فبإمكاهنا االتيان بأعامل
احلج.
عمرة التمتّع من دون الطواف وصالته ثم قضاؤمها قبل طواف ّ
((( أي تقصد امتثال االمر الواقعي املتوجه اليها يف علم اهلل عز وجل.
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س -27املرأة إذا خافت مفاجأة احليض بعد االحرام وكانت ذات عادة

وقتية ال عددية فهي ال تعلم إذا فاجأها احليض هل يتسع هلا الوقت ألداء

عمرة التمتّع أم ال فام هي وظيفتها يف هذه احلال؟

ج  -حترم لعمرة التمتّع فان طهرت قبل الزوال من يوم عرفة ووسعها

الوقت لالتيان بأعامل عمرة التمتّع أتت هبا ،وإلاّ ختيرّ ت بني االبقاء عىل
احلج وبني العدول إىل حج االفراد ثم
عمرهتا وقضاء الطواف وصالته بعد ّ
االتيان بعمرة مفردة إن متكّنت منها.

س -28امرأة اختل وضع دورهتا إثر استعامل الدواء املانع منها وخالل

شهرين ترى الدم ولكن من دون تناسق يف الوقت والعدد فامذا تفعل للطواف؟
ج -هذه املرأة مضطربة احليض وجيب عليها العمل بوظيفة املضطربة

املذكورة يف الرسالة العملية.

س -29هناك دواء تأخذه املرأة ملنع الدورة الشهرية من النزول يف أيام

احلج ولكن يف بعض األحيان ينزل عليها دم متقطع يف
شهر رمضان أو يف أيام ّ

موعد دورهتا إال أنه ليس بصفات الدورة) احليض (فام حكمها؟ علام أنه لو
تركت الدواء سينزل عليها دم احليض بعد ثالثة أيام من تركها الدواء ومع

استمرار استعامله ال ينزل عليها إال هبذه احلالة أو ال ينزل أصالً؟

ج -ال جيري عىل الدم املتقطع((( يف مفروض السؤال حكم دم احليض

بل جيري عليه حكم االستحاضة بال فرق بني كونه بصفة دم احليض أو ال.
((( وأ ّما إن مل تطمئن بأنه ليس بدم فيكون حيضا إن مل يتجاوز العرشة من أول نزول الدم.

272

تو�ضيح منا�سك احلج

س - 30إذا رأت امل��رأة املحرمة سائ ً
ال اصفر اللون يف آخر الدورة

واطمأنت بأنه ليس بدم فهل هلا ان تغتسل وتطوف؟

ج  -إذا اطمأنت بأنه ليس بدم وال خملوط ًا به حيكم بطهارته فان كانت

مطمئنة من انقطاع دم احليض يف الداخل أو اهنا استربأت وخرجت القطنة

بيضاء فلها ان تغتسل وتطوف(((.

س -٣١إذا رأت املرأة املحرمة سائ ً
ال اصفر أو بنّي اللون يف آخر الدورة

ومل تستطع ان متيز هل هو دم ام ال فام هي وظيفتها إذا ارادت االتيان بالطواف
وقد ضاق وقتها؟

ج -إذا شكت يف انقطاع الدم يف الباطن وادخلت القطنة ومل خترج بيضاء

حيكم باستمرار الدم فان كانت ذات عادة وحصل االختبار يف اثنائها حيكم

بأنه دم حيض وكذا إذا مل تكن ذات عادة وحصل االختبار يف اثناء العرشة،
وأ ّما إذا كان بعد العرشة فيحكم بكونه دم استحاضة قليلة فيلزمها الوضوء

لكل من الطواف وصالته.

حجة اإلسالم وهي ذات عادة وقتية وصارت
س -٣٢أمرأة أرادت أداء ّ

ترى الدم جراء استعامل حبوب منع احلمل سبعة ايام قبل عادهتا بصفات

احليض ويف زمان العادة تراه مدة مخسة أيام أو سبعة بكثرة فلو عدّ ت الدم
حلج
األول حيض ًا يضيق وقتها عن أداء عمرة التمتّع ويكون حكمها االحرام ّ

((( هذا إذا كان متقطعا يف الباطن فضال عن الظاهر ،وأ ّما إذا كان متقطعا عن اخلروج إال أنّه مستمر
يف الباطن وتراه عند الفحص ،فإن استمر ثالثة أيام فهو حيض إن توفرت باقي الرشوط.
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االفراد بخالف ما لو عدت الثاين حيضا فام هو حكمها؟

ج -تعدّ ما تراه يف أيام العادة حيضا واآلخر استحاضة.
س - ٣3ذات العادة الوقتية والعددية التي عدد أيامها سبعة إذا حاضت

بعد إحرامها ثم طهرت يف اليوم السابع واغتسلت وأتت بأعامل عمرهتا ثم

للحج وبعد ذلك رأت أثرا للدم فام هو حكمها؟
أحرمت
ّ

ج  -الدم الثاين إذا انقطع يف اليوم العارش أو دونه من أول زمان رؤية

الدم فهو من احليضة االوىل ،وأ ّما إذا جتاوز العرشة فمجموع ما رأته من
الدم الثاين استحاضة ويف الصورة االوىل االحوط لزوم ًا يف النقاء املتخلل بني

الدمني اجلمع بني أحكام الطاهرة واحلائض ومقتضاه يف املقام قضاء طواف

احلج عند إرادة االتيان به.
العمرة وصالته قبل طواف ّ

س -34املرأة التي تعلم بعروض احليض عليها هل جيوز هلا ان حترم

للعمرة املفردة مع علمها عدم التمكن من الطواف بنفسها وال تستطيع
االنتظار حتى تطهر؟

ج -جيوز هلا أن حترم ولكن خروجها من احرامها باالستنابة للطواف

وصالته حمل اشكال.

س -35إذا كانت املرأة حائضا وهي تعلم أن الرفقة ال ينتظروهنا لإلتيان

بأعامل العمرة املفردة بعد طهرها فهل جيوز هلا من أول األمر أن تعقد االحرام

ثم تستنيب للطوافني والصالتني؟

ج  -جواز االستنابة يف مفروض السؤال حمل إشكال.
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س -36إذا مل جيز هلا االح��رام يف مفروض السؤال السابق وعلمت

باحلكم يف امليقات وال تتمكن من الرجوع وال البقاء واذا احرمت فال تستطيع

الطواف وال االنتظار حتى تطهر فامذا تصنع؟

ج -تقدم أن خروجها من احرامها حمل اشكال عندنا فلرتجع يف ذلك

إىل الغري مع مراعاة االعلم فاالعلم للتخلص من االشكال.

س -37يف مورد السؤال ( )34إذا احرمت للعمرة املفردة بتخيل جواز

االستنابة يف الطواف وصالته ثم علمت باحلكم فام هو تكليفها؟

ج -يف هذه الصورة ال يبعد االجتزاء هلا باالستنابة مع عدم تيرس االنتظار

إىل حني حصول الطهر.

س -38لو أحرمت احلائض بالعمرة املفردة فلم ينتظرها الرفقة فهل

جيوز هلا استنابة الغري ليطوف عنها ويصيل للطواف؟

ج  -نعم تستنيب للطواف وصالته ثم تأيت بالسعي بنفسها وتقرص

وتستنيب أيضا لطواف النساء وصالته.

س -39استشكلتم يف استنابة املرأة لطواف العمرة املفردة وصالته مع

علمها املسبق قبل االحرام بعدم انتظار الرفقة هلا حتى تطهر والسؤال:ان هذا
االشكال هل يأيت يف طواف حج االفراد وصالته ايضا وكذلك حج التمتع

ام ال؟

ج -ال جيري االشكال فيهام.
س -40امرأة أحرمت للعمرة املفردة فحاضت واستمر حيضها إىل
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آخر وقت بقائها يف مكة فكانت وظيفتها االستنابة للطوافني ولكنها مل تفعل
شيئا ورجعت إىل بالدها فهل جيزهيا االستنابة للطوافني والسعي مع كون

رجوعها إىل مكة حرجي ًا يف حقها أو ان فيه مشقة؟

ج -نعم جيزهيا االستنابة يف مفروض السؤال.
حجها إىل االف��راد ومل تتمكن من أداء
س -41احلائض التي انقلب ّ

احلج فهل جيوز هلا االستنابة؟
العمرة املفردة بعد ّ

ج -إذا استطاعت يف وق��ت الح��ق وج��ب عليها أداؤه��ا وال جتزي

االستنابة ،نعم إذا مل تتمكن من العود ألدائها استنابت هلا.

س -42امرأة قد استأصلت الرحم وأحد املبايض وباقي عندها مبيض

واحد وعنق الرحم وهي ترى الدم كل شهر أربعة أيام بصفات احليض

فهل حيكم عىل الدم اخلارج منها بكونه حيض ًا ،وهل خيتلف احلكم فيام لو
استأصلت املبيضني مع ًا؟

ج  -الدم اخلارج ال يعد حيض ًا بل هو استحاضة يف مفروض السؤال(((.

((( استفتاء خطي.
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الفرض الثاين :حكم احلائض أثناء الطواف

إذا حاضت املحرمة أثناء طوافها فلها صورتان:

الصورة األوىل :أن يطرأ عليها احليض قبل متام الشوط الرابع فيبطل

طوافها (((ويكون هلا حالتان:

احلالة األوىل :أن يكون الوقت واسع ًا ألداء أعامهلا قبل موعد احلج،

فتصرب اىل أن تطهر وتغتسل وتأيت بأعامهلا.

احلالة الثانية :أن ال يسع الوقت لذلك ،ويف هذه احلالة تكون خمرية بني

العدول اىل حج االفراد وهو االحوط استحباب ًا ،وبني االبقاء عىل عمرهتا

فتسعى وتقرص ثم حترم للحج وتقيض طواف عمرهتا وصالته بعد رجوعها
من منى وقبل طواف احلج.

(((

الصورة الثانية :أن يطرأ عليها احليض بعد متام الشوط الرابع فيصح ما

أتت به من االشواط((( ،ويكون هلا حالتان:

احلالة األوىل :أن يكون الوقت واسع ًا إلمتام طوافها قبل موعد احلج

والواجب عليها إمتام طوافها واالتيان بصالته بعد الطهر واالغتسال،
واالحوط االوىل إعادته بعد االمتام أيضا.

احلالة الثانية :أن ال يسع الوقت لذلك ،ويف هذه احلالة تسعى وتقرص

وحترم للحج ،ويلزمها االتيان بقضاء ما بقي من طوافها وصالته بعد

((( ملا تقدم يف الصورة االوىل من الفرع االول.
((( عىل التفصيل املتقدم يف الصورة الثانية من الفرض االول.
((( ملا تقدم يف الصورة الثانية من الفرع االول.
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احلج.
الرجوع من منى وقبل طواف ّ

وإذا تيقنت بعدم امكاهنا من االمتام حتى بعد رجوعها من منى الستمرار

حيضها فتستنيب ملا بقي من طوافها وصالته قبل أن حترم للحج ثم تسعى

وتقرص ثم حترم للحج ،عىل النحو الذي تقدم تفصيله يف الفرض األول.
الفرض الثالث :حكم احلائض بعد الطواف وقبل صالته

إذا حاضت املرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل االتيان بصالة الطواف،
ٍ
وحينئذ هلا صورتان:
صح طوافها
ّ
الصورة األوىل :أن يسعها الوقت لإلتيان بالصالة قبل موعد احلج

فتصرب وتأيت هبا بعد طهرها واغتساهلا.

الصورة الثانية :أن ال يسعها الوقت لذلك فتسعى وتقصرّ
احلج.
الصالة بعد رجوعها من منى وقبل طواف ّ

وتقيض

وإذا تيقنت بعدم امكاهنا من االتيان بالصالة حتى بعد رجوعها من منى

الستمرار حيضها فتستنيب لصالهتا قبل أن حترم للحج ثم تسعى وتقرص ثم

حترم للحج ،عىل النحو الذي تقدم تفصيله يف الفرض االول.
أسئلة تطبيقية:

س -إذا فاجأ املرأة احليض بعد الطواف وقبل االتيان بصالته فام هو

حكمها؟

ج -تأيت بالصالة بعد طهرها واغتساهلا كام ذكرناه يف املسألة ( )292من
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رسالة املناسك(((.
الفرض الرابع :حكم احلائض أثناء الصالة

إذا حاضت املحرمة أثناء صالة الطواف صح طوافها وبطلت صالهتا

وجرى يف حقها ما تقدم يف الفرض السابق.

الفرض اخلامس :حكم الشك يف وقت طرو احليض

إذا طافت املرأة وصلت ثم شعرت باحليض ومل ِ
تدر أنّه قبل الطواف أو

يف أثنائه ،أو قبل الصالة أو يف أثنائها ،أو أنّه حدث بعد الصالة ،بنت عىل
صحة الطواف والصالة مادام حصول الشك بعد الفراغ منهام.

وإذا علمت ّ
إن حدوثه كان قبل الصالة أو يف أثنائها جرى عليها ما تقدم

يف الفرض الثالث.

أخرت أعامهلا ثم حاضت
الفرض السادس :حكم من ّ

إذا أحرمت املرأة لعمرة التمتّع وكانت متمكّنة من أداء أعامهلا ،وعلمت

أنهّ ا ال تتمكّن منه بعد ذلك لطرو احليض عليها وضيق الوقت ،ومع ذلك
ِ
احلج ،ترتب
مل تأت هبا حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد ّ
عليها:
 -1فساد عمرهتا.

 -2وجبت عليها كفارة بدنة عىل االحوط وجوب ًا إن كانت جاهلة

((( وهو التفصيل املتقدم.
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باحلكم.

 -3بطالن احرامها وال جيزهيا أن تعدل اىل حج االفراد.

نعم ،االحوط استحباب ًا أن تعدل اىل حج االفراد ،بأن تأيت بأعامل حج

االفراد برجاء املطلوبية ،بل االحوط استحبابا أن تأيت بالطواف وصالته

والسعي والتقصري بقصد االعم من حج االفراد والعمرة املفردة((( ،ولكن

ذلك ال جيزهيا عن حج التمتع.

الفرع ال�ساد�س :حكم امل�ستحا�ضة

ال شك يف ّ
أن املستحاضة هلا وظيفتها اخلاصة  -من الوضوء او الغسل او

كليهام -قبل أن تأيت باألعامل املرشوطة بالطهارة كالصالة والطواف ،فيجب
عليها االتيان بتلك الوظيفة قبل الطواف ،ولكن هل تكتفي هبا لصالة
الطواف او ال بد من اعادهتا هلا؟

ج -االستحاضة عىل ثالثة أقسام:
القسم االول :االستحاضة القليلة

واالحوط وجوب ًا فيها أن تتوضأ لكل من الطواف وصالته((( وال تكتفي
((( الحتامل عدم جواز عدوهلا اىل حج االفراد وأن وظيفتها للخروج من االحرام بالعمرة املفردة
فإذا فعلت ذلك جزمت بفراغ ذمتها ،وال يرض يف العمرة املفردة الوقوف بعرفة واملشعر لكونه ليس
واجب ًا فيها ال أنّه منايف هلا.
((( ال شك يف ّ
أن الوضوء واجب للطواف ،ولكن هل يكفيها لصالته ايض ًا او جيب أن تتوضأ هلا
وضوء ًا آخر؟ وهذا االحتياط هو لعدم كفاية وضوء واحد هلام ،ونفس الكالم يف االحتياط املذكور يف
املتوسطة والكثرية عند االتيان بوظيفتيهام.
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بوضوء واحد هلام عىل االحوط.
القسم الثاين :االستحاضة املتوسطة

واالح��وط وجوب ًا فيها أن تغتسل غس ً
ال واح��د ًا للطواف وصالته،

وتتوضأ لكل منهام ،وال تكتفي بوضوء واحد هلام عىل االحوط وجوب ًا.
القسم الثالث :االستحاضة الكثرية
وهي عىل صنفني:

الصنف االول :صبيبة الدم ،التي ال ينقطع دمها من الربوز عىل القطنة

التي حتملها ،والواجب عليها أن تغتسل غس ً
ال واحد ًا للطواف وصالته،
وإن كان االحوط استحباب ًا أن تغتسل ٍ
لكل من الطواف وصالته.

الصنف الثاين :متق ّطعة الدم ،وهي ما كان بروز الدم فيها متقطع ًا عىل

القطنة التي حتملها ،وهذه هلا حالتان:

احلالة األوىل :أن تغتسل للطواف وتتمكن من االتيان بصالة الطواف
ٍ
حينئذ ذلك ال ُغسل للطواف
قبل بروز الدم عليها مرة اخ��رى ،ويكفي

وصالته ،وإن كان االحوط استحباب ًا أن تغتسل غس ً
ال آخر لصالة الطواف.

احلالة الثانية :أن تغتسل للطواف وال تتمكن من االتيان بصالته قبل

بروز الدم عليها ،وإنّام يربز عليها الدم قبل صالة الطواف ،واالحوط لزوم ًا
ٍ
حينئذ أن تأيت بغسل آخر لصالة الطواف.
س -١هل غسل االستحاضة الكثرية جيزي عن الوضوء او البد أن
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تضم اليه الوضوء؟

ج  -جيزي عن الوضوء ،وإن كان االحوط استحباب ًا أن تضم الوضوء

اليه إن كانت حمدثة باالصغر((( سوا ًء صدر منها احلدث قبل أن تستحيض
او بعده.

س -2إذا ارادت ضم الوضوء عم ً
ال باالحتياط االستحبايب فهل تأيت به

قبل الغسل او بعده؟

ج  -تأيت به قبل ال ُغسل عىل االحوط استحباب ًا.

تنبيهات:

التنبيه األول :ورد يف املناسك يف مسألة ( )296ما نصه« :وأ ّما الكثرية

فتغتسل لكل منهام مطلق ًا عىل االحوط وجوب ًا» وهذا االحتياط هو لعدم كفاية

غسل واحد هلام ،كام أنّه وجويب يف بعض صور االستحاضة وهي:املتق ّطعة

الدم إذا مل تتمكن من االتيان بصالة الطواف قبل بروز الدم عليها ،وهو
استحبايب يف صورتني:

 -1يف صبيبة الدم.
 -2يف املتقطعة إذا متكنت من االتيان بالصالة قبل بروز الدم.
التنبيه الثاين :جيب  -عىل االحوط -عىل املستحاضة أن تبادر اىل الطواف
((( يف املنهاج الطبعة التاسعة عرشة  1439يف مسألة 241مل يقيد ضم الوضوء للغسل بام اذا كانت
حمدثة باألصغر وإنّام اطلق.
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وصالته بعد االتيان بوظيفتها من دون فصل طويل مطلق ًا((( عىل االحوط

لزوم ًا ،وأ ّم��ا إذا كان الفصل طوي ً
ال بني حتصيل الطهارة املائية واالتيان
بالطواف او صالته فاالحوط لزوم ًا أن تتيمم بدالً عن الطهارة املائية قبل

االتيان هبام.

وعليه فال يكفي أن تأيت املستحاضة بالطهارة ا ّلالزمة عليها يف الفندق

الذي يقع بعيد ًا عن املسجد احل��رام ،بل الالزم عليها جتديدها قريب ًا من

املسجد ،واذا مل يمكنها ذلك وجب عليها التيمم عىل االحوط لزوم ًا ،ولو

اكتفت بام أتت به يف الفندق يبطل طوافها ،ولو مل تتداركه يبطل حجها.

التنبيه الثالث :سيأيت اعتبار املواالة بني الطواف وصالته عىل االحوط

لزوم ًا ،فيجب  -عىل االح��وط -عىل الطائف أن يبادر اىل الصالة بعد

الطواف ،وال يفصل بينهام عرف ًا ،إال ّ
مغتفر بحق املستحاضة التي
أن ذلك
ٌ
حتتاج اىل جتديد الطهارة قبل الصالة باملقدار الذي تضطر اليه.

التنبيه الرابع :املستحاضة الكثرية التي جيب عليها ال ُغسل لكل صالة
((( يقصد من االطالق (سوا ًء كان الدم موجود ًا يف فضاء الفرج او مل يكن موجود ًا) أي ّ
إن البطالن
مع الفصل الطويل له حالتان يف كلتيهام تبطل الصالة ،ولكن يف حالة بنحو االحتياط ويف االخرى
بنحو الفتوى:
احلالة االوىل :أن تفصل بني وظيفتها  -الوضوء او الغسل او كليها -وبني الصالة او الطواف ،مع
علمها بعدم خروج الدم وعدم كونه يف فضاء الفرج من حني االتيان بالوظيفة اىل وقت االتيان
بالطواف او الصالة ،والفصل الطويل يف هذه احلالة يوجب بطالن الصالة او الطواف عىل االحوط.
احلالة الثانية :ما إذا كان الدم موجود ًا يف فضاء الفرج ،ومع ذلك فصلت بني وظيفتها والصالة او
الطواف ،ويف هذه احلالة تبطل الصالة او الطواف بنحو الفتوى.
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وطواف إذا اغتسلت ورشعت بالطواف ثم اقيمت صالة اجلامعة ومل تتمكن
من امتام طوافها جيب عليها أن تأيت بثالثة أغسال وكاآليت:

 -1تغتسل للصالة اليومية إن مل تص ّلها ،وال يكفيها ال ُغسل الذي أتت

به للطواف الذي مل تكمله ،لفرض حصول الفصل بني ال ُغسل والصالة

بالطواف الذي مل تكمله.

 -2وتغتسل غس ً
ال آخر للطواف ،إلكامله إن قطعته بعد الشوط الرابع او

إلعادته إن قطعته قبل امتام الشوط الرابع.

 -3كام جيب عليها أن تغتسل غس ً
ال ثالث ًا لصالة الطواف عىل االحوط

وجوب ًا إن كانت غري صبيبة الدم  -أي متقطعة الدم  -ومل تتمكن من االتيان
بصالة الطواف قبل أن يربز الدم عليها.

التنبيه اخلامس :جيب  -عىل االحوط -عىل املستحاضة الكثرية أن تبدّ ل

القطنة والقامش الذي تشده عليها قبل الطواف ،كام جيب عليها ذلك للصالة،
وال جيب ذلك يف االستحاضة القليلة واملتوسطة.

التنبيه السادس :إذا استحاضت املرأة أثناء الطواف جرى يف حقها حكم

من أحدث أثناء الطواف ،وقد تقدم تفصيله يف الفرع االول.

التنبيه السابع :إذا علمت املستحاضة أن دمها سينقطع  -انقطاع ُبرء

او انقطاع فرتة تسع الطهارة والطواف بحيث تتمكن من االتيان بالطهارة

والطواف وصالته من دون بروز الدم -وكان الوقت يسع االتيان بالنسك،
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فاالحوط وجوب ًا أن ّ
تؤخر أعامهلا اىل تلك الفرتة إال إذا كان يف التأخري حرج
عليها.

التنبيه الثامن :إذا أتت املستحاضة بوظيفتها وطافت وص ّلت ثم انقطع

الدم  -س��وا ًء انقطع انقطاع ُبرء او انقطاع فرتة تسع الطهارة والطواف
وصالته -بعد الفراغ من اعامهلا ،فهل جيب عليها اعادة اعامهلا؟
ج -هلا ثالث حاالت:

احلالة األوىل :أن تعتقد عدم انقطاع الدم فتبادر اىل االتيان بوظيفتها

واعامهلا ثم ينقطع الدم ،ويف هذه احلالة ال جيب عليها اعادة الطواف وصالته.
احلالة الثانية :أن تعلم بانقطاع الدم قبل انتهاء وقت النسك ،ومع ذلك

تبادر وتأيت بأعامهلا ،والواجب عليها اعادة االعامل مع الطهارة.

احلالة الثالثة :أن حتتمل االنقطاع ،والواجب عليها  -عىل االحوط

وجوب ًا  -اعادة االعامل مع الطهارة أيض ًا.
أسئلة تطبيقية:

س -١هل تكتفي املستحاضة لطوافها وصالة طوافها بغسل واحد إذا

كانت كثرية وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة او قليلة ام ال؟

ج -أ ّما املتوسطة والقليلة فاالحوط((( هلا أن تتوضأ لكل منهام.

وأما الكثرية فإن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيبا ال ينقطع بروزه

((( االحوط وجوب ًا.
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عىل القطنة فاالحوط ان تغتسل لكل من الطواف وصالته غسال مستقال
وإن مل يبعد االكتفاء بغسل واحد هلام ،وأ ّما إذا كان بروز الدم عىل القطنة

متقطع ًا بحيث تتمكن من االغتسال واالتيان لصالة الطواف قبل بروز الدم
عليها مرة اخرى فإن اغتسلت للطواف وأتت به ومتكنت من االتيان بصالته
ايضا قبل بروز الدم عليها جاز هلا ذلك من دون جتديد الغسل عىل االظهر

وإال فاالحوط لزوما جتديد الغسل لصالة الطواف.

س -٢التفصيل ال��وارد يف كيفية طهارة املستحاضة الكثرية لطوافها

ولصالة طوافها يف ج��واب السؤال املتقدّ م ينايف اط�لاق املسألة 296من

املناسك ،فبأهيام يعمل؟

ج -ال بأس بالعمل بام يف امللحق وان كان العمل بام يف املناسك احوط.
س -٣املستحاضة املتوسطة إذا اغتسلت للفجر وتوضأت وصلت ثم

توضأت وطافت ثم توضأت وصلت صالة الطواف((( فهل يصح طوافها

وصالته ام البد من جتديد الغسل قبل الوضوء للطواف؟

ج  -يصح طوافها وصالة الطواف وال حاجة إىل الغسل هلام.
س -4هل جيوز للمستحاضة الكثرية أن تأيت بالطواف وصالته بنفس

الغسل الذي تأيت به لصلواهتا اليومية؟ بأن جتمع بينها وتأيت للجميع بغسل

((( واملقصود أنّـها اغتسلت للفجر وأتت بالطواف وصالته بعد صالة الفجر مبارشة بنفس غسل
صالة الفجر.
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واحد؟

ج  -ليس هلا ذلك عىل االحوط ،نعم إذا مل تكن سائلة الدم بأن كان الدم

يربز عىل القطنة متقطع ًا وحصل الفصل بني الربوزين بمقدار تتمكّن معه

من االتيان بصالهتا اليومية وطوافها وصالته فاألظهر أن هلا ذلك من دون
حاجة إىل جتديد الغسل.

س -5املستحاضة التي جيب عليها جتديد الطهارة قد تتخلل بسبب ذلك

فرتة طويلة بني أعامهلا من الغسل أو الوضوء والطواف وصالته فهل يرض

ذلك بصحة أعامهلا؟

ج  -يغتفر الفصل بني الطواف وصالته باملقدار الذي تضطر إليه وأما

مع ختلل الفصل الطويل بني حتصيل الطهارة املائية واالتيان بالطواف أو

تتيمم بدالً عنها قبل االتيان هبام.
صالته فاالحوط لزوما أن ّ

س -6املستحاضة التي جيب عليها الغسل لكل صالة وط��واف إذا

اغتسلت وبدأت بالطواف ويف أثنائه أقيمت صالة اجلامعة وضلت معهم ثم
يصح عملها هذا؟
أكملت طوافها فهل
ّ

يصح وعليها إعادة فريضة اليومية بغسل خيصها واستئناف
ج -ال
ّ
الطواف بغسل آخر أو إمتامه من حيث قطعه
عىل التفصيل املذكور يف املسألة ( )285من املناسك فيمن أحدث أثناء

الطواف.
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س -7ما حكم محل املستحاضة للقطنة امللوثة بالدم اثناء الطواف(((؟

ج  -إذا كانت استحاضتها كثرية فاالحوط هلا تبديل القطنة والقامش

الذي تشده عليها قبل االتيان بالطواف وال يشء عليها يف غري ذلك.

س -8إذا استحاضت املرأة اثناء طوافها الواجب فام هو حكمها؟

ج -ان كان ذلك قبل امتام الشوط الرابع بطل طوافها وان كان بعده

فال يبعد االكتفاء باالمتام بعد االتيان بوظيفتها وان كان االحوط االمتام ثم

االعادة.

س -9امرأة تستعمل احلبوب التي تؤدي إىل تأخري العادة الشهرية فرأت

قطرة من الدم قبل الرشوع يف الطواف فاختربت بالقطنة فوجدت نفسها نقية
حتى يف داخل املهبل فهل باستطاعتها ان تطوف ام عليها ان تنتظر لتتأكد من

عدم عود الدم؟

ج -ال يلزمها االنتظار بل تأيت بوظيفة املستحاضة بعد النقاء وتطوف.

الفرع ال�سابع :حكم دائم احلدث
استمر به احلدث.
دائم احلدث :هو من
َّ

كاملبطون :وهو من خيرج منه الغائط باستمرار.
واملسلوس :وهو من خيرج منه البول باستمرار.
املني باستمرار ،او يغلبه
وغريمها :كالذي خيرج منه الريح باستمرار أو ُّ
((( تقدم تفصيل ذلك يف الفرع االول.
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النوم باستمرار.
ودائم احلدث له حاالت ثالث:
احلالة األوىل :أن يكون له فرتة ينقطع فيها احلدث ،ويمكنه أن يطوف

ويصيل متطهر ًا ،وهنا جيب عليه انتظار هذه الفرتة ،ليطوف ويصيل فيها.

احلالة الثانية :أن ال يكون له فرتة أص ً
ال ينقطع فيها احلدث ،أو تكون له

فرتة ولكن قصرية ال تتسع للطهارة والطواف او بعضه ،ويف هذه احلالة يلزمه

الوضوء  -أو الغسل -ويطوف ويصيل وال يعتني بام خيرج منه من احلدث
املبتىل به  -سواء خرج قبل الطواف ام يف اثنائه ام يف اثناء الصالة -كام أنّه

ال ينتقض وضوؤه إذا خرج منه احلدث املبتىل به ،وإنّام ينتقض إذا خرج منه

حدث آخر أو نفس احلدث غري مستند اىل حالته املرضية وإنّام صدر باختياره.
احلالة الثالثة :أن تكون له فرتة تتَّسع للطهارة وبعض الطواف  -ال ّ
كل

الطواف -واالحوط وجوب ًا أن يطوف يف تلك الفرتة ،وال جيب عليه جتديد

الطهارة إذا بادره َ
احلدَ ث أثناء الطواف او بعده  -وإن كان االحوط استحباب ًا
له التجديد -كام ال جيب عليه أن جيدد الطهارة للصالة ايض ًا -وإن كان هو

االحوط استحباب ًا -إال أن حيدث حدث ًا آخر او نفس احلدث غري مستند اىل

مرضه وإنّام صدر باختياره.
مالحظات:

املالحظة االوىل :االحوط استحباب ًا للمبطون أن جيمع  -مع التمكن-
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بني االتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبني االستنابة هلام.
احلج بطهارته العذر ّية ثم ارتفع
املالحظة الثانية :من طاف يف العمرة أو ّ

عذره بعد ذلك قبل انقضاء وقت الطواف فال يلزمه اعادته مع الطهارة

االختيارية.

املالحظة الثالثة :جيب عىل املسلوس واملبطون ونحومها((( التحفظ من

تعدّ ي النجاسة إىل بدنه وثوبه مهام أمكن بوضع كيس أو نحوه ،وال جيب

عليه تغيري الكيس لكل صالة.

تنجس بدنه ،هل يلزمه تطهريه لكل طواف واجب او صالة؟
س -إذا َّ

ج  -نعم عىل االحوط وجوب ًا.
أسئلة تطبيقية:

احلج؟
س -١ما حكم املبطون عند ادائه فريضة ّ

ج -يكتفي بالطهارة العذرية كام يف صالته وان كان االحوط استحباب ًا

اجلمع بني ذلك وبني االستنابة للطواف وركعتيه.

س - ٢شخص ال يمكنه التحفظ عىل نفسه من خروج الريح بحيث ال

يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه فام هو حكمه يف الطواف وصالته؟

ج -يلحقه حكم دائم احلدث يف الصلوات اليومية فان كان ال جيد فرتة

أو جيد فرتة يسرية ال تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصيل
((( كمن استمر به نزول املني.
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وال يعتني بام خيرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو يف اثنائه أو يف اثناء الصالة
وهو باق عىل طهارته ما مل يصدر منه حدث غري حدثه املبتىل به أو نفس هذا
احلدث غري مستند إىل مرضه.

وأ ّما إذا كان جيد فرتة تسع الطهارة وبعض الطواف فاالحوط ان يتوضأ

ويأيت بالطواف يف الفرتة ولكن ال جيب جتديد الطهارة إذا فاجأه احلدث اثناء
الطواف أو بعده إال ان حيدث حدثا آخر مثل ما تقدم.

س - ٣املرأة املبتالة بسلس البول  -مث ً
ال  -هل يلزمها جتديد الوضوء

اثناء صالة الطواف مع انه يستلزم كشف ذراعها بمرأى الرجال االجانب اذ

ال يتيرس هلا الوضوء من دونه عادة؟

ج  -ال جيب عليها التوضؤ اثناء الصالة ّ
فإن من تكون هلا فرتة تسع

الطهارة وبعض الصالة فقط ال جيب عليها جتديد الطهارة عند مفاجأة
احلدث اثناء الصالة مستند ًا إىل مرضها املبتالة به ،وان كان االحوط استحباب ًا
هلا التجديد عندما ال تواجه حمذور ًا ،واملفروض مواجهته يف مورد السؤال.

س -4إذا أصيب الطائف  -من شدة التعب  -بكثرة احلدث ،علام انه

مل يكن كذلك قبل الطواف وحيتمل انه لو اسرتاح لبعض الوقت  -كساعة

مث ً
ال  -يرجع إىل حالته الطبيعية ولكن الرفقة ال ينتظرونه فام هي وظيفته؟

ج  -االحوط ان جيمع بني أداء الطواف وصالته مع االتيان بوظيفة دائم

احلدث وبني االستنابة هلام.
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الفرع الثامن :حكم املجبور ونحوه
من كان عىل بعض أعضاء وضوئه جبرية  -لكرس او جرح او قرح

وكانت وظيفته الوضوء او ال ُغسل اجلبريي يكتفي بطهارته العذرية يفالطواف وصالته ،وال جيب عليه اعادة الطواف وصالته بعد ارتفاع العذر

وإن كان وقت الطواف باقي ًا.
مالحظات:

املالحظة االوىل :اللطوخ املطيل به العضو للتداوي  -ولو كان عن أمل او

ورم ونحومها -جيري عليه حكم اجلبرية ،فيتوضأ وضوء ًا جبريي ًا ويطوف
ويصيل.

املالحظة الثانية :من كان عىل بعض اعضاء وضوئه حاجب ًا ال يتمكن من

رفعه  -كالقري او الصبغ وغري ذلك-جيب عليه التيمم للطواف إن مل يكن
احلاجب يف مواضع التيمم ،وأ ّما إذا كان يف مواضع التيمم كام لو كان عىل

الكفينّ او اجلبهة فيجب عليه اجلمع بني الوضوء والتيمم للطواف.

املالحظة الثالثة :يف كل مورد وجب اجلمع بني الوضوء والتيمم للصالة

 ولو احتياط ًا -جيري يف الطواف ايض ًا.أسئلة تطبيقية:

احلج بطهارته العذرية كالوضوء جبرية
س -من طاف يف العمرة أو ّ

ثم ارتفع عذره بعد ذلك قبل انقضاء وقت الطواف فهل يلزمه اعادته مع
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الطهارة االختيارية؟
ج  -ال جيب.

الفرع التا�سع :حكم الطهارة يف الطواف املندوب

(((

ال تعترب الطهارة من احلدث االصغر يف الطواف املستحب ،فيجوز أن

يطوف من غري وضوء.

وأ ّما الطهارة من احلدث االكرب فهي معتربة عىل االحوط لزوم ًا بالنسبة

اىل اجلنب واحلائض والنفساء ،فال يصح الطواف املندوب من املجنب او
احلائض او النفساء عىل االحوط لزوم ًا ،وأ ّما املحدث بمس امليت فيصح منه

الطواف املستحب.

وهل يصح الطواف املستحب من املستحاضة إذا مل ِ
تأت بوظيفتها؟

ج -نعم يصح منهاّ ،
ألن االستحاضة بجميع أقسامها من احلدث

االصغر.

أسئلة تطبيقية:

س -١ذكرتم يف املناسك أن الطواف املندوب ال تعترب فيه الطهارة عن

احلدث االكرب عىل املشهور ،فهل يعني ذلك توقفكم يف املسألة وكوهنا موردا
لالحتياط اللزومي؟

ج -نعم ،هذا يف حدث اجلنابة ونحوه وأ ّما حدث مس امليت فال يرض

((( الطواف الواجب هو ما كان جزء ًا من حج او عمرة وإن كانا مستحبني ،وأما املندوب فهو ما مل
يكن كذلك بل كان مستقالً.
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بصحة الطواف املندوب.
س -٢كيف يمكن التوفيق بني حرمة حضور اجلنب يف املسجدين

الرشيفني من جانب وعدم اشرتاط الطهارة من احلدث االكرب يف الطواف

عىل املشهور؟

ال هبا مث ً
ج  -ال منافاة بني االمرين ،فلو كان ناسي ًا جلنابته أو جاه ً
ال

صح
ودخل املسجد احلرام وطاف تطوعا ومل يلتف إلاّ بعد االنتهاء منه َّ
طوافه عىل املشهور.
الأمر الثالث
الطهارة من اخلبث

يعترب يف صحة الطواف طهارة بدن الطائف ولباسه مطلق ًا  -سوا ًء كان

ساتر ًا ام ال  ،وسواء كان حال االحرام ام بعد االحالل منه كام يف طواف
احلج -فال يصح الطواف مع نجاسة البدن او اللباس.
وههنا فروع:
الفرع االول :النجا�سات املعفو عنها

أن بعض النجاسات ُيعفى عنها يف الصالة مطلق ًا حتى صالة
ال اشكال يف ّ

الطواف ،فتجوز الصالة فيها ،ولكن هل ُيعفى عنها يف الطواف ايض ًا او ال؟
ج  -بعضها ُيعفى عنه ،وبعضها ال ُيعفى عنه ،واليك التفصيل:

أوالً :الدم األقل من الدرهم ،فإنّه معفو عنه يف الصالة  -إذا مل يكن
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دم حيض ،ويلحق به عىل االحوط لزوم ًا دم نجس العني وامليتة والسباع

بل مطلق غري مأكول اللحم ودم النفاس واالستحاضة  -وال ُيعفى عنه يف
الطواف عىل االحوط وجوب ًا.

ثاني ًا :نجاسة ما ال تتم الصالة فيه وحده  -أي ال يسرت العورة كاخلُف
واجلورب والتكّة والقلنسوه واخلاتم واخللخال والسوار ونحوها -فإنّه

معفو عن نجاسته يف الصالة  -إذا مل يكن متخذ ًا من امليتة النجسة او من

نجس العني كالكلب -وغري معفو عنه يف الطواف عىل االحوط وجوب ًا.

ثالث ًا :دم اجلروح والقروح((( يف البدن واللباس قبل أن تربأ  -ومنه دم

البواسري خارجية كانت او داخلية وهكذا كل جرح او قرح باطني خرج
دمه اىل الظاهر  -فإنّه معفو عنه يف الصالة مطلق ًا  -سواء ترتّب عىل تبديله
او تطهريه حرج ومشقة نوعية ام ال ،وإن كان االحوط استحباب ًا ازالته او
تبديلها إذا مل يستلزم املشقة.-

وأ ّما يف الطواف ف ُيعفى عنه إذا استلزم التطهري او التبديل حرج ًا ومشقة،

وإال فاالحوط وجوب ًا ازالته.

ونلفت النظر اىل ّ
أن الطائف إذا ُجرح أثناء الطواف فيلزمه اخلروج -

تنجس من بدنه او ثيابه إذا مل يكن اخلروج حرج ّي ًا
عىل االحوط -لتطهري ما ّ
عليه.

((( يعترب يف اجلروح أن يكون هلا ثبات واستقرار دون اجلروح والقروح اجلزئية ،كام أنّه ال ُيعفى عن
دم الرعاف بخالف دم اجلروح او القروح يف داخل االنف فإنهّ ا معفو عنها.
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رابع ًا :النجاسة يف البدن او الثياب يف حال االضطرار  -بأن ال يتمكن

من تطهري بدنه او حتصيل ثوب طاهر ولو لكون ذلك حرجي ًا عليه  -فإنهّ ا

معفو عنها يف الصالة والطواف مع ًا ،برشط أن ال حيرز التمكن من ازالة

النجاسة قبل انقضاء وقت الصالة او وقت النسك  -عمرة التمتع واحلج -
وإال فيجب االنتظار اىل حني التمكن من ازالتها.

املتنجس وإن كان متخذ ًا من أجزاء امليتة او اجزاء
خامس ًا :املحمول
ّ

السباع او من غريها مما ال يؤكل حلمه((( فإنّه يعفى عنه يف الصالة مطلق ًا

 سواء كان مما تتم فيه الصالة ام مل يكن كالساعة اجليبية واملنديل الصغري-وكذلك ُيعفى عنه يف الطواف.

تنبيه:

ال يرض بصحة الصالة والطواف وجود النجاسة يف البواطن غري املحضة

كباطن االنف واالذن والعني والفم ،فيصح الطواف والصالة فيها.
أسئلة تطبيق ّية:

س - ١ورد يف املناسك ان الدم االقل من الدرهم ال يعفى عنه يف الطواف

عىل االحوط ،فهل يعفى عنه يف صالة الطواف أو ال؟
ج -نعم يعفى عنه فيها.

((( إذا مل يكن يشء من اجزاء السباع او ما ال يؤكل حلمه عىل بدن املصيل او ثيابه التي تتم فيها الصالة
وإال فال يعفى عنه ،كام إذا وقع لعابه مث ً
ال عىل بدن املصيل او ثيابه ،فإنّه وان كان حمموالً ولكن ال ُيعفى
عنه.
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واحلج وهو حامل للنجاسة يف غري
س - ٢ما حكم من طاف للعمرة
ّ

ثويب اإلحرام؟

ج  -ال مانع منه إذا مل يكن البس ًا هلا.
س -٣هل يرض بصحة الطواف محل جلد غري مأكول اللحم أو املشكوك

تذكيته أو املشكوك كونه من املأكول أو من غريه أو محل النجس أو املتنجس؟
ج -ال يرض.

س -4هل جيوز محل الطفل يف حال الطواف ولو كانت عني النجاسة يف

حفاظته؟

ج  -جيوز.
س -5إذا جرح أثناء الطواف واستمر الدم ينزف عدة ساعات فهل

جيوز له الطواف عىل هذا احلال باعتبار أن هذا الدم مما يشق عليه االجتناب

عنه أو يلزمه الصرب إىل حني إنقطاعه؟

ج -إذا مل يشق عليه الصرب إىل حني إنقطاعه ومل تكن رضورة توجب

التعجيل فاالحوط الصرب.

س -6شخص أحس يف أثناء الطواف بوجود دم يف أنفه فمسحه بخرقة

وأتم طوافه فهل عليه يشء؟

ج  -إن مل يتنجس ظاهر بدنه وال ثوبه فال يشء عليه.

وطلا يف ربتعي ام
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الفرع الثاين :حكم اجلهل بالنجا�سة
اجلاهل عىل أقسام ثالثة:
القسم االول :اجلاهل باملوضوع

وهو من ال يعلم بوجود النجاسة عىل بدنه او ثيابه ،او ال يعلم ّ
بأن

السائل الذي وقع عىل بدنه او ثيابه هو بول مثالً ،ثم علم بذلك بعد الفراغ

من الطواف ،ويف مثله حيكم بصحة طوافه.

وهل تصح صالة طواف من كان جيهل وجود النجاسة عىل بدنه او ثيابه

ومل يعلم هبا إال بعد الفراغ من الصالة؟
ج -تصح يف حالتني:

 -1أن ال يعلم بالنجاسة اىل أن فرغ منها ،ومل يكن شاك ًا فيها قبل الصالة.

 -2أن يشك يف وجودها قبل الصالة ويفحص عنها ومل حيصل له العلم

هبا ،ثم بعد الفراغ من الصالة علم بوجودها.

وال تصح صالته  -عىل االحوط وجوب ًا  -يف حالة ما إذا شك بوجود

النجاسة قبل الصالة اال أنّه مل يفحص عنها ،وبعد الصالة وجدها فيجب

عليه االعادة عىل االحوط.

القسم الثاين :اجلاهل باحلكم

وهو من يعلم باملوضوع كالذي يعلم ّ
بأن هذا السائل د ٌم ،إال أنّه جيهل

ّ
أن الدم نجس فيطوف به ،او يطوف ببول ما ال يؤكل حلمه جاه ً
ال بنجاسته،
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ومثله حيكم بصحة طوافه إذا كان جاه ً
ال قارص ًا دون ما إذا كان مقرص ًا

(((

عىل االحوط لزوم ًا.

فيفصل بني اجلهل القصوري فتصح
ونفس احلكم يف صالة الطواف
ّ

واجلهل التقصريي فتبطل عىل االحوط لزوم ًا.
القسم الثالث :اجلاهل بالرشطية

ٌ
وهو من ال يعلم ّ
رشط يف صحة الطواف
بأن طهارة البدن واللباس

((( اجلاهل القارص :هو املعذور يف جهله كام لو وثق بمن أخربه باحلكم ثم تبينّ اخلالف ،بخالف
املقرص الذي ال يكون معذور ًا يف جهله كالذي يتمكن من معرفة احلكم وال يتعلم هتاون ًا.
س -فرقتم يف مجلة من مسائل الطواف والسعي بني اجلاهل القارص واملقرص والسؤال :انه هل يعد
اجلاهل املعتقد باخلالف  -كام هو احلال يف كثري من الناس  -جاه ً
ال قارص ًا يف مطلق االحوال؟
ج -إنام يعدّ قارص ًا فيام إذا مل يقصرّ يف مقدمات حصول اجلزم باخلالف وإال فهو جاهل مقرص ،كمن
ال يتعلم فيؤدي ذلك به إىل االعتقاد بام هو خالف الواقع.
وللتوضيح أكثر نقول:
اجلاهل القارص :هو املعذور يف جهله ونذكر له بعض األمثلة:
 -1من كان عاجز ًا عن التعلم لقصور ذايت فيه بحيث كلام حاول التعلم ال يتمكن فهو جاهل قارص.
 -2من اعتمد عىل حجة رشعية كام لو اخربته البينة باحلكم او حصل له الوثوق من اخبار الثقة ثم تبني
وأن الدم جيوز الطواف به ،او ّ
اخلالف ،مثالً :لو وثق بمن أخربه باحلكم ّ
أن االستمناء مث ً
ال ليس من
املفطرات ثم تبني اخلالف ،فهو جاهل قارص.
 -3من مل يتمكن من الوصول اىل احلكم فهو جاهل قارص.
س -هل يمكننا أن نعترب الشخص اجلازم باخلالف هو جاهل قارص دائ ًام ،كالذي جيزم أن التكلم ليس
ال للصالة فهل نعتربه جاه ً
مبط ً
ال قارص ًا؟
ج -ليس دائ ًام يكون الشخص اجلازم باخلالف قارص ًا فقد يكون مقرص ًا كالذي ال يتعلم فيؤدي به
ذلك اىل االعتقاد واجلزم بام هو خالف الواقع ،فهو جازم معتقد لكنه مقرص وليس قارص ًا.
اجلاهل املقرص :هو غري املعذور يف جهله ،كام لو امكنه التعلم وأمهل ومل يتعلم.

وطلا يف ربتعي ام
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فطاف مع النجاسة ،فهو يعلم ّ
أن هذا السائل د ٌم ،ويعلم حكمه وأنّه نجس،
إال أنّه جيهل باالشرتاط أي جيهل ّ
أن طهارة البدن واللباس رشط يف صحة

الطواف ،ومثله حيكم بصحة طوافه إن كان جاه ً
ال قارص ًا دون ما إذا كان
مقرص ًا.

فيفصل بني اجلهل القصوري فتصح
ونفس احلكم يف صالة الطواف
ّ

واجلهل التقصريي فتبطل عىل االحوط لزوم ًا.
أسئلة تطبيقية:

س - ١إذا أحس الطائف ببلل يف ثياب إحرامه وملا عاد إىل بيته وفحصها

وجد نجاسة فيها فتيقن أهنا هي التي أحس هبا أثناء الطواف فام هو حكم
نسكه؟

ج  -يصح طوافه وكذا صالة الطواف إذا مل حيتمل آنذاك كون البلل

نجاسة وأ ّما إذا كان قد احتمل ذلك ومل يتفحص فاالحوط إعادة صالته.

س -٢إذا طاف وبدنه أو ثوبه نجس وهو ال يعلم باعتبار طهارهتام يف

الطواف فام هو حكمه؟

ج -إذا كان جهله عن قصور صح طوافه وإال بطل.

الفرع الثالث  :حكم طرو النجا�سة او العلم بها �أثناء الطواف
من علم بنجاسة بدنه او ثيابه أثناء الطواف ،او طرأت النجاسة عليه قبل

فراغه من الطواف ،له صورتان:
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الصورة األوىل :أن يتمكن من ازالتها من دون االخالل باملواالة العرفية
املعتربة بني اشواط الطواف  -ولو بنزع الثوب إذا مل ِ
يناف السرت املعترب حال

الطواف((( ،او بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيرس ذلك او بتطهريه -ويف هذه

الصورة يتم طوافه بعد اإلزالة وال يشء عليه.

الصورة الثانية :أن ال يتمكن من ازالتها من دون االخالل باملواالة

يطهر ثيابه او بدنه او يستبدهلا بثوب طاهر تفوت
العرفية ،بحيث لو اراد أن ّ
املواالة(((فهل يتح ّفظ عىل رشطية املواالة ويطوف مع النجاسة او يتح ّفظ

عىل رشطية الطهارة و ُيزيل النجاسة وإن أخل باملواالة؟

ج -يتح ّفظ عىل رشطية الطهارة وإن استلزم االخالل باملواالة مطلق ًا -

سوا ًء كان ذلك قبل إمتام الشوط الرابع ام بعده-وللتوضيح أكثر نقول :يف
هذه الصورة يوجد حالتان:

احلالة األوىل :أن يعلم بالنجاسة او تطرأ عليه بعد امتام الشوط الرابع،

وحكمه وجوب إزالة النجاسة  -ولو باخلروج خارج املطاف  -ويكمل
طوافه وال يرضه فوات املواالة وليس عليه اعادة الطواف.

احلالة الثانية :أن يعلم بالنجاسة او تطرأ عليه قبل امتام الشوط الرابع،

وحكمه وجوب ازالة النجاسة ،ويكمل طوافه وال يرضه فوات املواالة
((( وأ ّما إذا كان النزع يؤدي اىل كشف عورة الرجل او ظهور يشء من بدن املرأة الواجب سرته يف
الطواف كالذراع او الساق فمثله غري متمكن من اإلزالة ويندرج يف الصورة الثانية.
علام أن الفصل بمقدار عرشة دقائق بني اشواط الطواف تفوت به املواالة ،فلو كان التبديل او
((( ً
مفوت ًا للمواالة.
التطهري او النزع يستغرق عرشة دقائق كان ّ
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الفرع الرابع :حكم ن�سيان النجا�سة
صح طوافه ،وإن
إذا نيس نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكّرها بعد طوافه ّ

كانت إعادته أحوط استحباب ًا.

وإذا تذكّرها بعد صالة الطواف أعادها عىل االحوط وجوب ًا إذا كان

نسيانه ناشئ ًا عن إمهاله ،وإال فال حاجة إىل اإلعادة.
الأمر الرابع
اخلتان

يعترب يف صحة الطواف اخلتان للرجل وللصبي املم ّيز أيضا دون الصبي

يطوفه وليه ،فإنّه يصح طوافه وإن مل يكن خمتون ًا ،وإن كان
غري املميز الذي ّ
االحوط استحباب ًا اعتبار اخلتان فيه ايض ًا.
فرعان
الفرع االول :حكم طواف غري املختون
لو طاف الرجل او الصبي املم ّيز وهو غري خمتون فام حكم طوافه؟

ج -ال جيتزئ به ،فإن اعاده يف وقت النسك بعد أن خيتتن صح طوافه

وعمرته وحجه ،وأ ّما إذا مل ُيعده خمتون ًا فهو كتارك الطواف إن مل يكن معذور ًا
 -كالعامد العامل واجلاهل املقصرّ  -وكذلك املعذور  -كالنايس واجلاهل

((( واالتيان بصالة الطواف للطواف املعاد أيضا عىل االحوط استحباب ًا.
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القارص -عىل االحوط وجوب ًا.
وإذا كان حكمه حكم تارك الطواف فتفسد عمرته واحرامه وجتب عليه

كفارة بدنه عىل االحوط وجوب ًا إن كان جاه ً
ال باحلكم وحسب التفصيل
اآليت:

 -1إذا كان غري معذور (العامد العامل واجلاهل املقصرّ ) فتفسد عمرته
وحجه ،وأ ّما املعذور (النايس واجلاهل القارص)فتفسد عمرته وحجه عىل
االحوط وجوب ًا ،ويف الفرضني يفسد احرامه.

 -2جتب عىل اجلاهل باحلكم القارص كفارة بدنة عىل االحوط وجوب ًا يف

العمرة واحلج ،وأ ّما اجلاهل باحلكم املقصرّ فتجب عليه بدنة يف احلج ،وكذا
يف عمرة التمتع عىل االحوط وجوب ًا.
وال جتب الكفارة عىل غريمها كالعامد العامل والنايس.
الفرع الثاين :حكم امل�ستطيع غري املختون
إذا استطاع املكلف وهو غري خمتون فله حاالت ثالث:
احلالة األوىل :أن يتمكن من اخلتان يف سنة االستطاعة فيجب عليه ذلك

وحيج.

احلالة الثانية :أن ال يتمكن من اخلتان واحلج يف سنة االستطاعة إال أنّه

يتمكن من ذلك يف السنوات ا ّلالحقة ،وا ّلالزم عليه تأخري احلج حتى خيتتن.
احلالة الثالثة :أن ال يتمكن من اخلتان اص ً
ال لرضر او حرج او نحو ذلك
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ج -ال يسقط عنه ،ولكن االحوط وجوب ًا أن يطوف بنفسه يف عمرته

وحجه ويصيل صالة الطواف ويستنيب أيض ًا من يطوف عنه ويصيل هو
صالة الطواف بعد طواف النائب.

ٍ
وحينئذ يكفيه أن يأيت
وجيوز أن يطوف هو والنائب يف وقت واحد،

بصالة طواف واحدة.
أسئلة تطبيقية:

س -١إذا علم احلاج أو املعتمر وهو بمكة ان ختانه ليس بكامل لعدم

ازالة الغلفة متاما فام هو تكليفه؟

ج -ال يعترب يف اخلتان الواجب ازالة الغلفة باملرة بل ظهور احلشفة

بحيث ال يصدق انه اغلف(((.

س -2ذكرتم يف املناسك (ان غري املختون إذا طاف ال جيتزأ بطوافه فان

مل يعده خمتونا فهو كتارك الطواف مطلقا عىل االحوط) فام هو املراد باالطالق

واىل أي حكم يعود االحتياط املذكور؟

ج  -املراد باالطالق التعميم للمعذور كالنايس واجلاهل القارص واليه

يعود االحتياط.

((( الحظ املنهاج ج 3املسألة .391
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س -٣شخص غري خمتون قرر األطباء خطورة اخلتان عليه فكيف حيج؟
ج  -يأيت باحلج كغريه ولكن االحوط لزوما أن يطوف بنفسه للعمرة

واحلج ويستنيب أيضا من يطوف عنه هلام ويصيل هو صالة الطواف بعد
ّ

طواف النائب.

س -4ورد يف املناسك ان غري املختون إذا مل يمكنه اخلتان لرضر فاالحوط

ان يطوف بنفسه يف عمرته وحجه ويستنيب أيض ًا من يطوف عنه فهل جيوز

ان يطوف املكلف والنائب يف وقت واحد سوية ام ال بد من التعاقب؟
ج -جيوز عىل كل الوجهني.

الأمر اخلام�س
�سرت العورة
يعترب يف صحة الطواف سرت العورة (((باحلدود املعتربة يف الصالة عىل

االحوط وجوب ًا ،فيجب عىل الرجل أن يسرت ال ُق ُبل والدُ ُبر حال طوافه عىل

االحوط وجوب ًا.

وجيب -عىل االحوط وجوب ًا -عىل املرأة أن تسرت مجيع بدهنا عدا:
 -1الوجه باملقدار الذي ال يسرته اخلامر عند رضبه عىل اجليب.
 -2والكفني اىل الزندين.

((( عورة الرجل يف الصالة ال ُقبل  -القضيب واالنثيان -والدبر دون ما بينهام من العجان ،وعورة
املرأة يف الصالة مجيع بدهنا عدا الوجه باملقدار الذي ال يسرته اخلامر عند رضبه عىل اجليب وعدا الكفني
اىل الزندين والقدمني اىل الساقني ظاهرمها وباطنهام.
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 -3والقدمني ظاهرمها وباطنهام مع عدم وجود االجنبي ،وأ ّما مع وجود

االجنبي فيجب سرت باطن القدم وظاهره ،ولكن ليس من جهة كونه رشط ًا
يف صحة الطواف بل بام هو واجب مستقل ،وإذا مل تسرته حال الطواف فال

يرض بطوافها وإن كانت آثمة إن تعمدت ذلك.
تنبيهات:
التنبيه األول :ما يعترب يف الساتر

الساتر هو خصوص ما يسرت العورة من الثياب وغريها ،وماذا يشرتط

يف الساتر حال الطواف بالنسبة اىل الرجل واملرأة؟
ج -يشرتط فيه:

 -1أن يكون طاهر ًا كام تقدم يف األمر الثالث من اعتبار طهارة لباس

الطائف مطلق ًا  -ساتر ًا او غريه.-

 -2أن يكون مباح ًا ،كام سيأيت.
 -3وهل يعترب فيه بقية الرشائط املعتربة يف لباس املصيل من عدم كونه

من احلرير اخلالص وال من املذهب وال من اجزاء السباع بل مطلق ما ال
يؤكل حلمه عىل االحوط وال مما حتله احلياة من أجزاء امليتة؟

ج -ال يعترب فيه يشء من ذلك ،وإن كان رعاية تلك الرشوط فيه هي

االحوط استحباب ًا.

نعم تقدّ م ّ
أن مقتىض االحتياط الوجويب أن ال تلبس املرأة شيئ ًا من احلرير
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اخلالص حال احرامها إال يف حال الرضورة ،وأ ّما إذا مل تكن حمرمة فيجوز أن
تطوف باحلرير وإن كان الطواف واجب ًا كطواف احلج وطواف النساء.
التنبيه الثاين :مطلق لباس الطائف
مطلق لباس الطائف يشمل:

 -1لباس املحرم (ثوبا االحرام للرجل وثياب املرأة حال االحرام)وقد

تقدم الكالم عن الرشائط املعتربة فيه.

 -2الساتر حال االحرام وتقدم ما يعترب فيه يف التنبيه السابق.
 -3ما سوى ذلك مما ُيلبس كاهلميان واجلورب وغريمها فإنّه ال يعترب فيه

يشء مما يعترب يف لباس املصيل سوى الطهارة كام تقدم يف األمر الثالث  ،وان

كان رعاية مجيع رشائط لباس املصيل فيه هي االحوط استحباب ًا.
التنبيه الثالث :حدود السرت يف الصبية

الطفلة غري املم ّيزة ال يعترب يف صحة طوافها سرت يشء من بدهنا ،وأ ّما

املم ّيزة فاالحوط وجوب ًا أن تراعي السرت الصاليت فتسرت ما عدا الرأس
والرقبة والكفني والقدمني ظاهرمها وباطنهام.
التنبيه الرابع :الفارق بني السرت الصاليت وغريه
السرت عىل قسمني:

القسم األول :السرت حال الصالة  -السرت الصاليت.-
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القسم الثاين :السرت الواجب يف نفسه  -عند وجود األجنبي.-
والفارق بينهام:
 -1جيب سرت العورة يف الصالة حتى مع عدم وجود ناظر او كان املصيل

يف ظلمة ال يراه أحد ،وأ ّما يف غري حال الصالة فال جيب سرت العورة اال عن
الناظر املحرتم الذي ال جيوز االستمتاع منه دون الزوج والزوجة.

 -2يف السرت الصاليت جيب عىل املرأة أن تسرت مجيع بدهنا عدا الوجه

 -باملقدار الذي يسرته اخلامر عند رضبه عىل اجليب -والكفني اىل الزندين

والقدمني اىل الساقني ظاهرمها وباطنهام ،وأ ّما يف السرت يف غري حال الصالة
فيجب عليها أن تسرت مجيع بدهنا حتى القدمني عن االجنبي عدا الوجه

والكفني اىل الزندين ،هذا يف املرأة ،وأ ّما الرجل فال فرق بني السرت الصاليت

وغريه بالنسبة اليه فيجب عليه سرت عورته  -ال ُق ُبل والدُ ُبر -يف حال الصالة
وكذا يف غريها مع وجود الناظر املحرتم غري الزوجة.

 -3جيب عىل املرأة يف السرت غري الصاليت  -عند وجود االجنبي -أن

تسرت برشهتا ومفاتنها ،فال يكفي تغطية البرشة وسرتها بل البد من سرت
مفاتن بدهنا أيض ًا ،بخالفه يف السرت الصاليت ّ
فإن املطلوب فيه سرت البرشة ولو

كان بالطني  -إذا مل يصدق عليها عارية -وإن كانت مفاتنها بارزة ،وهكذا يف
الرجل فإنّه يكفي أن يغطي برشة عورته يف الصالة ولو بالطني إذا مل يصدق

عليه عاري.
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التنبيه اخلامس :الفارق بني السرت الصاليت للمرأة والسرت الطوايف

يستثنى من وجوب سرت بدن املرأة حال الطواف  -مضاف ًا اىل الوجه

والكفني والقدمني -ما إذا ظهر يشء من شعرها او من ساقها او عضدها،

فإنّه ال يقدح بصحة الطواف بخالف ما إذا كانت مكشوفة الذراعني او

مكشوفة الشعر كله او معظمه ف ّإنه يوجب بطالن الطواف وإن وقع عن

جهل.

ومن خالل ذلك يتضح الفارق بني السرت الصاليت والسرت حال الطواف

بالنسبة اىل املرأة:

 -1يلزم يف السرت الصاليت سرت مجيع البدن عدا الوجه والكفني والقدمني

 -باحلدود املتقدمة ،-فلو كشفت شعرة من رأسها او شيئ ًا من بدهنا بطلت

صالهتا.

وأ ّما يف السرت الطوايف فال يرض بصحة الطواف االخالل بسرت يشء من

الشعر او العضد او الساق وإن كان االحوط استحباب ًا أن تراعي حدود
السرت الصاليت مجيعها (مع االلتفات اىل أن الكالم إنام هو يف صحة الطواف
وعدمها وليس يف احلكم التكليفي ،وإال فال جيوز للمرأة أن تكشف شيئ ًا من

شعرها او عضدها او ساقها أمام األجنبي كام هو واضح ولكن لو فعلت

ذلك يف الطواف فال يقدح بصحته وإن كانت آثمة).

 -2يف السرت الطوايف االحوط لزوم ًا للمرأة أن ال تسرت وجهها أثناء

الطواف بالربقع او النقاب ونحومها حتى وإن كانت حم ّلة كام يف الطواف
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املستحب او طواف النساء او طواف احلج إذا أتت به بعد أعامل منى  -كام
سيأيت -نعم جيوز هلا أن تغطي وجهها باإلسدال عند وجود االجنبي ،بينام ال

يعترب يف صحة صالة املرأة كشف الوجه ،فتصح صالهتا وإن مل تكن مكشوفة

الوجه.

التنبيه السادس :انكشاف ما جيب سرته أثناء الطواف  -قهر ًا او سهو ًا.-

إذا انكشف يشء من بدن الطائف الواجب سرته أثناء الطواف قهر ًا او

سهو ًا  -كام إذا انكشف شعر املرأة كله او معظمه او انكشف ذراعاها ،أو
انكشفت عورة الرجل بسبب الريح او شدة الزحام او كان ناسي ًا -فهل يبطل
الطواف كله او يبطل خصوص ما وقع فاقد ًا للرشط؟

ج  -يبطل خصوص املقدار الفاقد للرشط فإن كان شوط ًا او أزيد ألغاه

وأتى ببدله ،وإن كان جزء ًا من شوط فعليه أن يرجع ويتدارك املقدار الذي

أخل بالسرت فيه ،وإذا مل يتمكن من الرجوع والتدارك لشدة الزحام مث ً
ال
فيلغي ذلك الشوط ويميش ال بقصد الطواف اىل أن يصل اىل احلجر االسود

ويرشع بشوط بدله.

التنبيه السابع :انكشاف ما جيب سرته من املرأة أثناء الطواف جه ً
ال

إذا طافت املرأة وهي مكشوفة الشعر كله او ج ّله او مكشوفة الذراعني

وكانت جاهلة بوجوب السرت بطل طوافها عىل االحوط وجوب ًا.
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أسئلة تطبيق ّية:

احلج؟
س -١هل جيب عىل املحرم تغطية الرسة حال تأدية مناسك ّ
ج -ال جتب.

س -2إذا انكشفت عورة الرجل يف حال الطواف فهل يبطل الطواف

بذلك؟

ج -ال بد من تدارك ما وقع منه يف حال االنكشاف.

س -٣هل أن سرت املرأة يف الطواف خيتلف عن سرتها يف الصالة؟
ج  -خيتلف عنه يف اجلملة ،فإن اإلخالل بسرت بعض ما يعترب سرته يف

الصالة كيشء من الشعر أو من العضد أو الساق ال خيل بصحة طوافها عىل

األظهر وإن كان االحوط هلا أن تراعي حدود السرت الصاليت مجيع ًا  ،كام أن
االحوط لزوما أن ال تسرت وجهها يف الطواف بالربقع أو النقاب أو نحومها -

احلج إذا أتت به بعد أعامل منى يوم العيد  -نعم
وإن كانت حملة كام يف طواف ّ

جيوز هلا أن تتحجب عن األجنبي بإسدال ثوهبا عىل وجهها.
س -4هل جيب عىل املرأة سرت القدم يف الطواف؟

ج -ال يعترب يف صحة الطواف ،نعم جيب من حيث كوهنا بمرأى الرجال

األجانب.

س -5لو طافت املرأة وهي مكشوفة الذراعني أو مكشوفة الشعر جه ً
ال
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أو عمدا فهل يرض ذلك بصحة طوافها؟

صحة طوافها إذا كانت مكشوفة الذراعني أو مكشوفة الشعر كله أو
جّ -

ج ّله حمل إشكال وان وقع عن جهل.

س -6إذا انكشف يشء من بدن املرأة الواجب سرته يف حال الطواف

قهر ًا أو سهو ًا وطافت جزء ًا من شوط أو طافت شوط ًا كام ً
ال أو ازيد منه فهل
حيكم ببطالن طوافها؟

ج -ال يبطل إلاّ ما وقع فاقدا للرشوط فان كان شوط ًا أو ازيد الغته وان

كان جزء ًا من شوط فعليها ان ترجع وتتدارك املقدار الذي أخلت بالسرت فيه

ولو مل تتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مث ً
ال فلها أن متيش إىل احلجر االسود

من غري قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط.

س -7إذا ظهر بعض حماسن امل��رأة  -كيشء من شعرها  -يف أثناء

الطواف فام هو حكم طوافها؟

ج -ال يرض ذلك بطوافها.
س -8إذا طافت املرأة وقد خرج بعض شعرها من مخارها أو كان غطاء

وجهها خفيفا بحيث حيكي ما وراءه فام حكم طوافها؟
ج -ال يرض يشء من ذلك بصحة طوافها.

س -9سرت الطفلة املميزة يف الطواف ما هو حدوده؟

ج -االحوط أن ترعى السرت الصاليت فتسرت ما عدا الرأس والرقبة

والكفني والقدمني.
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الأمر ال�ساد�س
عدم �سرت املر�أة وجهها �أثناء الطواف على االحوط
يعترب يف صحة طواف املرأة أن ال تسرت وجهها حال الطواف عىل االحوط

وجوب ًا حتى لو كانت حم ّلة  -كام يف الطواف املستحب ،او طواف احلج إذا

أتت به بعد أعامل منى يف يوم العيد ،او طواف النساء يف حج او عمرة.-

نعم جيوز هلا أن تُسدل ما عىل رأسها وتغطي به وجهها أثناء الطواف

برشط وجود االجنبي.

وهل احلكم خمتص بالطواف الواجب او يشمل املستحب؟
ج  -يشمل املستحب أيض ًا.

وما حكم من طافت وهي ساترة لوجهها بغري االسدال؟
ج  -إن كانت جاهلة قارصة او ناسية صح طوافها ،وإن كانت عاملة

عامدة او جاهلة مقصرّ ة بطل طوافها عىل االحوط وجوب ًا.

تنبيهان:

التنبيه األول :من سرتت وجهها حال الطواف بالربقع او القناع او

البوشية ونحو ذلك فإن كانت جاهلة قارصة او ناسية صح طوافها ،وأ ّما إذا

كانت عاملة عامدة او جاهلة مقصرّ ة فقد بطل طوافها عىل االحوط وجوب ًا،
فمن كانت تعلم ّ
بأن الطواف ال يصح عند سرت الوجه ،او كانت ال تعلم

ولكنها مقصرّ ة يف عدم تع ّلمها ،ومع ذلك سرتت وجهها فقد بطل طوافها
عىل االحوط وجوب ًا  ،فيلزمها أحد امرين:
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 -1إ ّما تدارك الطواف يف وقته.

جيوز سرت الوجه حال الطواف مع
 -2او الرجوع يف هذه املسألة اىل من ّ

رعاية األعلم فاألعلم.

التنبيه الثاين :قد يشتبه األمر عىل بعض النساء فتأيت بطواف احلج او

طواف النساء يف احلج او العمرة املفردة وهي ساترة لوجهها بالربقع او القناع
او البوشية ونحو ذلك ظنّ ًا منها جوازه بعد أن أحلت من احرامها ،واحلال ّ
أن

كشف الوجه هو رشط يف صحة الطواف مطلق ًا عىل االحوط وجوب ًا.

التنبيه الثالث :تقدّ م ّ
أن مما حيرم عىل املرأة املحرمة سرت وجهها بالربقع

ونحوه -بال فرق بني حال الطواف وغريه -واحلرمة ثابتة بنحو الفتوى ،هذا
من حيث احلكم التكليفي.

وأ ّما من حيث احلكم الوضعي فكشف الوجه رشط يف صحة الطواف

بنحو االحتياط ال الفتوى ،وعليه فإذا طافت املرأة وهي حمرمة وكانت ساترة
ِ
روحة فتكون آثمة بنحو الفتوى ،ولكن يبطل
لوجهها بالربقع او النقاب او امل َ
طوافها بنحو االحتياط ،وأ ّما إذا طافت ساترة لوجهها ومل تكن حمرمة  -كام
لو كانت يف طواف احلج او النساء او الطواف املستحب -فال حرمة عليها

ولكن يبطل طوافها عىل االحوط وجوب ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

س -١أ  -هل االحتياط يف ترك سرت الوجه للمرأة حال الطواف وإن
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كانت حملة يشمل الذقن؟

ب -وهل ذلك معترب يف صحة الطواف؟
ج  -وهل يبطل مع اجلهل باحلكم؟
اجلواب:
أ  -ال يبعد عدم وجوب كشفه.
ب -نعم عدم سرت الوجه معترب يف الصحة عىل االحوط.
ج  -ال يبطل مع اجلهل القصوري.

س -2ذكرتم أن االحوط لزوم ًا للمرأة أن ال تسرت وجهها بالنقاب او

نحوه أثناء الطواف ،فام حكم من قامت بذلك جه ً
ال او نسيان ًا؟ وهل خيتلف

احلكم بني الطواف الواجب والطواف املستحب؟

ج -ال يبطل مع اجلهل القصوري والنسيان ،وال فرق يف ذلك بني

الطواف الواجب واملستحب(((.

س -3فرقتم يف مجلة من مسائل الطواف والسعي بني اجلاهل القارص

واملقرص والسؤال :انّه هل يعد اجلاهل

املعتقد باخلالف  -كام هو احلال يف كثري من الناس  -جاه ً
ال قارص ًا يف

مطلق االحوال؟

ج -انام ي ّعد قارص ًا فيام إذا مل يقصرّ يف مقدمات حصول اجلزم باخلالف

((( استفتاء خطي.
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خلف الواقع.

الأمر ال�سابع
�إباحة ال�ساتر(((على االحوط

يعترب يف صحة الطواف إباحة الساتر عىل االحوط وجوب ًا ،فال يصح

الطواف يف ساتر مغصوب ،كام ال تصح الصالة فيه عىل االحوط وجوب ًا.

ويف حكمه الساتر املتع ّلق للحق الرشعي فلو طاف او صىل بساتر متع ّلق

للخمس مل يصح طوافه وصالته عىل االحوط وجوب ًا.

وهكذا إذا اشرتى ساتره يف الطواف او الصالة بثمن مغصوب او

يصحان عىل االحوط وجوب ًا إال إذا اشرتى
متع ّلق للحق الرشعي فال
ّ

الساتر برشاء كيل يف الذمة ووفاه من املغصوب او من املال املتعلق للحق
الرشعي ،وللتوضيح والتفصيل أكثر نقول:
يوجد صورتان:

الصورة األوىل :أن يكون نفس الساتر يف الطواف مغصوب ًا او متع ّلق ًا

للخمس كام إذا اشرتى إحرام ًا بأرباح سنته وبقي عنده سنة كاملة او دخل
((( الساتر هو خصوص ما يسرت العورة دون ثويب االحرام  -إذا كان سرت العورة بغريمها -ودون
ثياب املرأة التي ال تكون ساترة كالتي تكون فوق الساتر كالعباءة مثالً ،وقد تقدم بيان حدود العورة
يف الرجل واملرأة.
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عليه رأس سنته  -إذا كان له مهنة((( -ثم طاف به وكان ساتر ًا للعورة،

فيحكم ببطالن طوافه عىل االحوط وجوب ًا ،فإن تداركه بساتر مباح فال

اشكال ،وإذا مل يتداركه اىل أن انتهى وقت النسك((( بطلت عمرته وحجه
عىل االحوط وجوب ًا.

ال أو جاه ً
نعم ،ال يرض ذلك بصحة طوافه وحجه فيام إذا كان غاف ً
ال

جاهال باحلكم((( ً
ً
جهال يعذر فيه  -قارص ًا.-
باملوضوع((( او

هذا يف الطواف ،وأ ّما يف الصالة ،فإذا صىل بساتر مغصوب او متعلق

للخمس فهل تصح صالته؟

ج -تصح يف بعض املوارد وتبطل يف األخرى:
فتصح يف مخسة موارد:

ال بالغصبية ّ
ال باملوضوع أي جاه ً
 -1إذا كان جاه ً
وأن هذا الساتر

((( املكلف عىل قسمني:
األول :من كان له عمل او منفعة يعتاش منها كاملوظف والتاجر والكاسب والعامل واخلطيب ومن
يعتاش من اجيارات العقارات وغريهم ،ومثله جيب عليه أن جيعل له رأس سنة ألرباحه ويكون
مبدؤها يوم مبارشته بوظيفته او عمله.
الثاين :من ليس له مهنة يعتاش منها كالطالب واملتقاعد ومن ال عمل له وربات البيوت وغريهم،
وجيوز هلؤالء أن جيعلوا لكل ربح سنة ختصه ،وال جيب أن جيعلوا جلميع األرباح رأس سنة واحد.
((( ينتهي وقت التدارك يف عمرة التمتع إذا مل يبق من الوقت ما يكفي ألداء اعامهلا قبل الزوال من يوم
عرفة ،ويف احلج بدخول حمرم.
جاهال بالغصبية او ّ
ً
بأن الساتر متعلق للخمس.
((( أي
((( أي جيهل بحرمة الغصب.
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مغصوب ومل يكن هو الغاصب.

 -2إذا كان ناسي ًا للموضوع أي ناسي ًا للغصبية ّ
وأن هذا الساتر مغصوب

ومل يكن هو الغاصب.

ال يعذر فيه -جاه ً
ال باحلكم جه ً
 -3إذا كان جاه ً
ال قارص ًا -أي جيهل

بحرمة املغصوب وكان معذور ًا.

 -4أن يكون ناسي ًا للحكم أي ناسي ًا حلرمة الغصب وصىل بالثوب

املغصوب او املتعلق للخمس.

 -5إذا كان مضطر ًا اىل لبس الساتر املغصوب او املتعلق للخمس.

وال تصح عىل االحوط وجوب ًا يف أربعة موارد:

 -1إذا كان عامل ًا عامد ًا.

 -2إذا كان جاه ً
ال بالغصبية  -املوضوع -وكان هو الغاصب.

 -3إذا كان ناسي ًا للغصبية  -املوضوع  -وكان هو الغاصب.

 -4إذا كان جاه ً
ال باحلكم عن تقصري أي جيهل بحرمة الغصب وكان

مقصرّ ًا يف عدم التعلم.

ويف هذا املورد الرابع إن اعاد صالة الطواف بساتر مباح فال اشكال،

وأ ّما إذا مل يعدها اىل أن انتهى وقت النسك فيجب عليه قضاؤها وتصح

عمرته وحجه.
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الصورة الثانية :أن يكون ثمن الساتر(((يف الطواف مغصوب ًا او متعلق ًا

للخمس ،وهنا حالتان:

احلالة األوىل :أن يشرتي الساتر يف الصالة او الطواف بثمن شخيص

وذلك بأن يأخذ املال املغصوب او املتعلق للخمس ويقول للبائع :اشرتي
منك هذا الساتر هبذه النقود التي يف يدي ،فهنا ينتقل اخلمس من الثمن إىل
الساتر وجيري فيه نفس االحكام املتقدمة يف الصورة االوىل.

احلالة الثانية :أن يشرتي الساتر بثمن كيل يف الذمة ،كام هو الغالب يف

الرشاء -كأن يقول للبائع :اشرتي منك هذا الساتر بعرشة آالف من دون أن

حيدد أوراق ًا نقدية معينة ،وحينئذ تشتغل ذمته بذلك املبلغ للبائع ،ويف مقام

الوفاء يدفع له العرشة املغصوبة او التي تعلق هبا اخلمس ،ويف هذه احلالة ال
يكون الساتر مغصوب ًا  -إن اشرتاه باملال املغصوب -وال ينتقل اخلمس من
الثمن إىل الساتر  -إن اشرتاه باملال املتعلق للخمس -وإنّام يصري اخلمس

دين ًا يف ذمة املكلف ،باعتبار أن العرشة التي دفعها ليست هي الثمن ،وإنّام

هي مصداق للثمن ،والثمن هو العرشة الكلية ،وحينئذ يكون الساتر خالص ًا
للمكلف غايته يضمن الثمن للبائع إن وفاه باملغصوب ،ويضمن مخس
الثمن للفقراء إن وفاه باملال املتعلق للخمس ،ألن اخلمس ينتقل من الثمن

إىل الذمة لكونه أتلف املال املتعلق للخمس بدفعه اىل البائع ،فيضمن مخسه،
ٍ
وحينئذ يصح الطواف والصالة.
ويصري دين ًا عليه،
((( وقد يكون الساتر هو نفس ثياب االحرام.
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س -1من احرم يف لباس مغصوب او متعلق للخمس إال أنّه مل يطف به

او يصيل فهل يصح إحرامه؟

ج  -نعم إحرامه صحيح إذ ليس من رشوط صحة االحرام كون اللباس

مباح ًا بل حتى لو كان بعينه مغصوب ًا او متعلق ًا للحق الرشعي او اشرتاه برشاء

شخيص بامل متعلق للحق الرشعي ففي مجيع ذلك ال يرض بصحة إحرامه،

ولو كان الرشاء بنحو الكيل يف الذمة كان الثوب حالالً والالزم عليه ختميس
الثمن الذي دفعه.

س -2لو حج املكلف بأموال فيها اخلمس فهل يبطل حجه؟

ج -ال يبطل احلج بمجرد ذل��ك ،نعم يبطل الطواف وصالته عىل

االحوط اذا كان ساتره فيهام من املال املتعلق للخمس لكون إباحة الساتر

يف الطواف والصالة رشط ًا يف صحتهام ،فإن مل يتدارك الطواف والصالة يف
وقتهام بطل احلج.

نعم اذا صىل يف الساتر عن جهل تقصريي فيجب إع��ادة الصالة او

قضاؤها فقط وحجه صحيح.

هذا ،بالنسبة للساتر يف الطواف والصالة ،وأ ّما بالنسبة للهدي ،فإن كان

اهلدي بعينه متعلق ًا للخمس  -بأن بقي عنده ودار عليه احلول  -فيبطل احلج،

وهكذا إذا اشرتاه بأموال متعلق هبا اخلمس وكان الرشاء شخصي ًا بخالف ما
إذا اشرتاه بنحو الكيل يف الذمة ووفاه من مال تعلق به اخلمس ،فإن ذمته
تشتغل باخلمس وال ينتقل اخلمس إىل العني.
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س - ٣إذا حج يف ثوب متعلق به اخلمس  -كام إذا بقي عنده سنه  -ومل

خيرجه جه ً
ال اوغفلة فام حكم حجه؟

ال باملوضوع او جاه ً
ال أو جاه ً
ج  -يصح حجه اذا كان غاف ً
ال باحلكم

جه ً
ال يعذر فيه وإال ففيه أشكال اذا كان ساتره يف الطواف.

نعم إذا كان جاه ً
ال مقرص ًا فصالة طوافه وإن كانت حمكومة بالبطالن

عىل االحوط ولكن جيب عليه االعادة او قضاء تلك الصالة وال يرض بصحة
حجه ،وإن مل يكن ذلك الثوب هو ساتره يف الطواف او يف الصالة صح حجه

ايض ًا.

الأمر الثامن
املبا�شرة
يعترب يف صحة الطواف مبارشة الطائف بنفسه مع القدرة عليها ولو بأن

يستعني بغريه ويتّكئ عليه او يطوف بالعربة إذا كان هو املتصدي لتحريكها

او قادر ًا عىل ايقافها وإن كان غريه حيركها ،وهذا كله ُيعدّ من املبارشة يف

الطواف ،وهذه هي املرحلة االوىل ،فإن مل يتمكن من ذلك  -هلرم او مرض
او كرس او اشباه ذلك -فهنا مراحل طولية ال ينتقل اىل ا ّلالحقة إال مع عدم

امكان السابقة وهي:

ليطوفه
املرحلة الثانية :أن ُيطاف به ،وذلك بأن يستعني بشخص آخر ّ

ولو بأن حيمله عىل متنه او عىل عربة او نحو ذلك ،واالحوط االوىل له أن

يكون بحيث خيط برجليه االرض.
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املرحلة الثالثة :إن مل يتمكن من اإلطافة به ف ُيطاف عنه ،وذلك بأن
بأي
يستنيب شخص ًا يطوف عنه ،وال بد من انشاء االستنابة من املنوب عنه ّ

لفظ يدل عليها ،وال يكفي جمرد الرضا باالستنابة كام ال يصح التربع عنه عىل
االحوط وجوب ًا.

املرحلة الرابعة :إذا مل يقدر عىل االستنابة كاملغمى عليه فينوب عنه ول ّيه

(((

او غريه بنحو الكفاية ،وال خصوصية للويل.

وهكذا احلال يف صالة الطواف فيأيت هبا املكلف مع التمكن ،ويستنيب

هلا مع عدمه.
تنبيهان:

التنبيه األول :ال يعترب يف صحة الطواف أن يكون ماشي ًا فيصح الطواف

عىل حيوان او عربة ونحوها بأحد رشطني:
 -1أن يكون هو املتصدي لتحريكها.

 -2أو أن يكون قادر ًا عىل ايقافها وإن كان غريه حيركها.
التنبيه الثاين :إذا طيف به بالعربة ونحوها ونام أثناء الطواف ،فإن كان

قبل الشوط الرابع بطل طوافه ،وإن كان بعده تطهر وأمتّه من املوضع الذي

نام فيه ،وإذا مل حيرزه بالضبط يرجع اىل املقدار الذي يتيقن أنه مل ينم فيه ثم
يواصل سريه قاصد ًا امتام الطواف من املوضع الذي نام فيه واقع ًا.

((( بنفسه او يستنيب غريه.
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وإذا شك يف أنّه نام اوال ،يبني عىل صحة طوافه.
فرو ٌع
الفرع االول :حكم العاجز عن بع�ض ا�شواط الطواف

من مل يكن قادر ًا عىل االتيان بالطواف كام ً
ال له ثالث صور:

الصورة األوىل :أن يقدر عىل االتيان ببعض االشواط مشي ًا ،ويتمكن

من اكامل الباقي بالعربة ويكون هو املتصدي لتحريكها او ايقافها ،ويف
هذه احلالة يكون خمري ًا بني أن يطوف مجيع االشواط بالعربة وبني أن يطوف

بعضها ماشي ًا وبعضها بالعربة مع التح ّفظ عىل رشطية املواالة بني اشواط
الطواف ،ونفس هذا جيري يف السعي ايض ًا.

الصورة الثانية :أن يتمكن من االتيان ببعض االشواط مبارشة  -ماشي ًا

او بالعربة التي يتصدى هو لتحريكها او ايقافها -ويعجز عن البعض اآلخر

إلاّ أنّه يتمكن من امتامه بالعربة التي حيركها غريه وال يقدر هو عىل ايقافها،
وا ّلالزم عليه يف هذه احلالة أن يبارش بالطواف بنفسه فإذا طرأ عليه العجز يف

أثنائه ُيطاف به ،فيجمع بني املبارشة ببعض االشواط وإالطافة به يف البعض
اآلخر ،وال يصح منه االطافة به جلميع األشواط من البداية ،ونفس هذا

جيري يف السعي أيض ًا.

الصورة الثالثة :أن يتمكن من االتيان ببعض االشواط وال يتمكن من

امتام الباقي بالعربة ال بنحو املبارشة  -كام يف الصورة االوىل -وال بنحو
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ٍ
وحينئذ تصل النوبة اىل االستنابة ،ولكن
االطافة به  -كام يف الصورة الثانية-

هل يستنيب للتامم او لإلمتام؟ أي هل يستنيب جلميع األشواط او خلصوص
ما طرأ عليه العجز فيها؟

يف هذه الصورة يوجد ثالث حاالت:

احلالة األوىل :أن يعلم من البداية عجزه عن امتام الطواف وا ّلالزم عليه

أن يستنيب من البداية للطواف بأمجعه وال يب ّعض.

احلالة الثانية :أن ال يعلم من البداية عجزه عن االمتام ،فيرشع به ثم

يطرأ عليه العجز قبل امتام الشوط الرابع ،وا ّلالزم عليه أن يستنيب للطواف

بأمجعه ،وال يكتفي بام أتى به.

احلالة الثالثة :أن ال يعلم من البداية عجزه عن االمتام فيرشع به ثم يطرأ

عليه العجز بعد امتام الشوط الرابع ،ويف مثله يستنيب للباقي.

جتددت له القدرة على الطواف �أثناء الطواف
الفرع الثاين :حكم من ّ

من كان عاجز ًا عن مبارشة الطواف وطيف به ويف أثناء الطواف جتدّ دت

له القدرة عىل إمتام الطواف مبارشة  -عىل قدميه او بالعربة التي حيركها بنفسه

او يقدر عىل ايقافها -أتم طوافه مبارشة بال فرق بني أن يكون عامل ًا بذلك من
البداية او جتدّ دت له القدرة يف االثناء من دون علم مسبق.

الفرع الثالث :ما يعترب وما ال يعترب يف النائب ويف �صحة النيابة
يعترب يف صحة النيابة:
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 -1أن يقصد النائب القربة هلل عز وجل يف طوافه.
 -2أن يقصد النائب الطواف عن املنوب عنه ،فإذا مل يقصد ذلك ولو

نسيان ًا او غفلة مل تصح النيابة والبد من استئنافها.

 -3أن يأيت النائب بالطواف يف وقته املحدّ د له رشع ًا((( إال إذا كانت

أي وقت شاء.
وظيفة املنوب عنه القضاء فيأيت به يف ّ
وال يعترب يف صحة النيابة أمران:

 -1ال يعترب يف النائب بالطواف أن يكون حمرم ًا وإن كان املنوب عنه

الزال حمرم ًا.

 -2ال يعترب يف النائب بالطواف والصالة أن يكون واحد ًا إذا كانت

وظيفة الشخص االستنابة للطواف والصالة ،بل جيوز أن يستنيب شخص ًا

لطوافه وآخر لصالته.

الفرع الرابع :حكم احلائ�ض
تقدّ م بيان حكم احلائض  -ويف حكمها النفساء -وأنهّ ا يف بعض الصور

تستنيب فراجع.
أسئلة تطبيق ّية:

س -١ما حكم من استناب للطواف الفريضة وهو يستطيع ان يطوف

((( الوقت املحدد رشع ًا يف عمرة التمتع أن يتمكن من اعامهلا قبل الزوال من يوم عرفة ،ويف احلج
قبل انتهاء شهر ذي احلجة.
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ج -ال تصح منه االستنابة يف مثل ذلك.

األرسة
س -2إذا مل يكن قادر ًا عىل الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب
ّ

للطواف به مبلغ ًا كبري ًا يعدّ جمحف ًا بحاله فهل جيوز له أن يستنيب غريه؟
ج -نعم جيوز.

س- ٣شخص أصيب بنوبة قلبية لدى منى فنقل عىل أثرها إىل املستشفى

فاضطر إىل أن يستنيب ألعامهلا ،وكذلك استناب للطواف والسعي  ،ويف

رخص له اخلروج من املستشفى ،فهل عليه إعادة أعامل
اليوم اخلامس عرش ّ
مكّة؟

ج  -استنابته غري صحيحة ما دام الوقت باقي ًا وحيتمل خروجه من

املستشفى وعليه إتيان االعامل بنفسه.

س -4إذا قدر عىل االتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب

للباقي أم للتامم؟

ج -إذا علم مسبق ًا عجزه عن إمتام الطواف استناب للتامم وكذا إذا طرأ

عليه العجز قبل إمتام الشوط الرابع ،وأما إذا طرأ العجز بعد إمتامه فاالقرب

جواز االستنابة للباقي.

س -5ورد يف املناسك ان املغمى عليه يطوف عنه وليه أو غريه فهل يلزم

ان يكون تربع ًا أو جيوز ان يكون بأجرة؟
ج  -جيوز عىل كال الوجهني.
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احلج فهل جيب
س -6إذا تويف احلاج بعد أعامل منى قبل اداء طواف ّ

قضاؤه وما يتبعه من الواجبات عىل وليه؟

ج -ان قضاها وليه أو غريه فال إشكال وإال فاالحوط وجوب ًا أن يقىض

من حصص كبار الورثة برضاهم.

س -7شخص وظيفته االستنابة للطواف والصالة هل حيق له ان يستنيب

أحدا للطواف وآخر لصالة الطواف؟
ج -ال يبعد ذلك.

س -8إذا احرم نيابة عن الغري للعمرة املفردة ولكنه نيس فطاف عن

نفسه فهل جيب عليه اعادة االعامل نيابة عن ذلك الغري ام ال؟

ج -نعم فان ما اتى به من الطواف عن نفسه ال يقع عن الغري وان كان

احرامه عنه.

س -9النائب عن غريه إذا شك أثناء الشوط الثاين يف إنه هل نوى النيابة

عنه من بداية الطواف أم ال فام هي وظيفته؟
ج  -يستأنف طوافه بنية النيابة.

احلج أن يأيت
س -10هل جيوز للنائب يف طواف عمرة التمتّع أو طواف ّ

احلج؟
هبام يف غري موسم ّ

ج -عىل النائب أن يأيت بالطواف يف الوقت الذي لو كان املنوب عنه

متمكّنا من مبارشته ملا جاز له التأخري عن ذلك الوقت ،فلو استنابه يف طواف

عمرة التمتّع لزمه االتيان به بحيث يتمكّن املنوب عنه من إمتام اعامل عمرته

وطلا يف ربتعي ام

327

قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه يف طواف احلج أتى به يف
شهر ذي احلجة وال جيوز تأخريه عنه ،نعم لو نيس احلاج طواف التمتّع((( أو

احلج حتى رجع إىل أهله ومل يتيرس له العود لتداركه فاستناب أحدا
طواف ّ

جاز له االتيان بطواف التمتّع يف أي وقت شاء وكذا جيوز له االتيان بطواف

احلج يف أي وقت شاء مع ميض ذي احلجة ،واما قبل انقضائه فال بد من

االتيان به فيه.

س -11هل يعترب يف النائب يف طواف العمرة أن يكون حمرما أم ال؟

ج  -ال يعترب فيه ذلك عىل األقرب.

يطوف شخصا عاجزا عىل
س -12هل جيوز ملن عليه طواف واجب ان ّ

كتفه أو يضعه يف عربة وحيركها وينوي كل منهام الطواف لنفسه؟
ج -جيوز ذلك.

س -13هل جيوز للمحرم ان ينوب يف الطواف الواجب عن غريه قبل

ان يطوف لنفسه يف حج كان أو عمرة؟
ج -جيوز.

س -14ما حكم العاجز يف الطواف إذا طيف به ببعض األشواط ثم

جتددت القدرة لديه فأكملها عىل قدميه؟ وهل يفرق احلكم بني العلم بالعجز

((( أي طواف عمرة التمتع.
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عن مجيع األشواط من البداية وبني جتدد القدرة عنده أثناء الطواف؟
ج -الطواف حمكوم بالصحة يف كال الفرضني(((.
الأمر التا�سع
الرتتيب
يعترب يف صحة الطواف أن يأيت به بعد االحرام وقبل صالة الطواف

والسعي ،فإذا ّ
أخره عن الصالة او السعي أعاد الصالة والسعي بعده ،ولو

فعل ذلك سهو ًا أعاد الصالة والسعي بعده إن كان الوقت باقي ًا ،وأ ّما مع
فوات الوقت فيقضيه ويعيد الصالة ،وال جيب اعادة السعي وإن كانت

االعادة احوط اوىل ،كام سيأيت تفصيل ذلك.

وإذا قدّ مه عىل االحرام لزمه اعادته بعده حتى وإن فعل ذلك سهو ًا.

هذا ،يف طواف عمرة التمتع والعمرة املفردة إلاّ أنّه يف العمرة املفردة

ليس هلا وقت حمدد فال ُيتصور قضاء الطواف فيها.
وأ ّما طواف حج التمتع فيعترب فيه:

 -1ايقاعه بعد االحرام ،وإذا قدمه عىل االحرام لزمه اعادته بعده حتى

وإن فعل ذلك سهو ًا.

نعم ،تقدم وسيأيت يف مبحث احرام احلج ّ
أن من أتم حجه من غري احرام

نسيان ًا او جه ً
ال صح حجه.
((( استفتاء خطي.
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 -2يلزم ايقاعه بعد الوقوفني عىل االحوط وجوب ًا ،ولو قدّ مه عن علم

وعمد أعاده عىل االحوط وجوب ًا إال إذا كان ممن جيوز له تقديم اعامل مكة

عىل الوقوفني((( فيأيت به بعد االحرام للحج ،وإن قدّ مه عىل الوقوفني ً
جهال
اجتزأ به ،وان كانت االعادة احوط استحباب ًا.
 -3يلزم ايقاعه بعد احللق او التقصري.

 -4يلزم أن يأيت به قبل صالته وقبل السعي ،ولو ّ
أخره عنهام يأيت فيه

التفصيل املتقدّ م يف طواف العمرة.

وأ ّما طواف النساء فمح ّله يف العمرة املفردة بعد التقصري وقبل صالته،

فإذا قدّ مه عىل التقصري عامل ًا عامد ًا وجبت اعادته وإعادة صالته بعد التقصري،
وهكذا إذا قدّ مه جه ً
ال او نسيان ًا عىل االحوط وجوب ًا.

وأ ّما يف احلج فيأيت بطواف النساء بعد السعي وقبل صالته ،ولو قدّ مه

عىل السعي يف احلج فإن كان عن علم وعمد لزمته اعادته بعد السعي ،وإن

كان عن جهل او نسيان أجزأه ،وإن كانت االعادة احوط استحباب ًا.

كام أنّه ال جيوز تقديم طواف النساء عىل الوقوفني يف احلج حتى يف حج

االفراد عىل االحوط وجوب ًا.

ويستثنى من ذلك من جاز هلم تقديم طواف احلج وصالته والسعي
((( جيوز تقديم اعامل مكة من الطواف والسعي بل وطواف النساء عىل الوقوفني للمرأة التي ختاف
احليض او النفاس ،وملن يعرس عليه الرجوع اىل مكة او يعرس عليه الطواف بعد الرجوع للزحام
وغريه ،وملن خاف أمر ًا ال يتهيأ له معه الرجوع اىل مكة ،كام سيأيت يف طواف احلج.
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عىل الوقوفني((( فإنهّم جيوز هلم تقديم طواف النساء وصالته أيض ًا ،ولكن ال

حتل هلم النساء إال بعد االتيان بمناسك منى يوم العيد من رمي مجرة العقبة
والذبح واحللق او التقصري.

الأمر العا�شر واحلادي ع�شر
الإبتداء باحلجر الأ�سود و�إالنتهاء به يف كل �شوط
يعترب يف صحة الطواف االبتداء من احلجر األسود واالنتهاء به يف كل

بأول جزء من احلجر األسود ،بل يكفي الرشوع من
شوط ،وال يلزم أن يبدأ ّ
يمر بجميع
ّ
أي جزء منه واخلتم بذلك اجلزء ،وإن كان االحوط استحباب ًا أن ّ
بدنه عىل مجيع احلجر يف البدء واخلتام.

ويكفي يف حتقق االحتياط اإلستحبايب أن يقف يف الشوط األول دون

احلجر بقليل ،وينوي الطواف من املوضع الذي تتح ّقق فيه املحاذاة املعتربة

يستمر يف الدوران سبعة أشواط ،وليتجاوز احلجر يف هناية الشوط
واقع ًا ،ثم
ّ

األخري قلي ً
ال قاصد ًا ختم الطواف يف موضع حتقق املحاذاة املعتربة يف الواقع

أيض ًا ،وبذلك يعلم بتحقق إالبتداء واالختتام باحلجر الواجبني عليه واقع ًا.
تنبيه:

من رشع يف طوافه من غري احلجر األسود فله صور:
الصورة األوىل :أن يرشع بالطواف من الركن العراقي او من الركن

((( سيأيت جواز ذلك لثالث طواف :املرأة التي ختاف احليض او النفاس ،ومن يعرس عليه الرجوع اىل
مكة او يعرس عليه الطواف بعد الرجوع ،ومن خياف أمر ًا ال يتهيأ له معه الرجوع اىل مكة.
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ٍ
حينئذ يف بطالن طوافه حتى إذا كان ذلك عىل سبيل اخلطأ
الشامي وال شك
يف التطبيق ،فيلزمه اعادته واعادة الصالة والسعي والتقصري.

الصورة الثانية :أن يرشع بالطواف من الركن اليامين وخيتم به أيض ًا،
ٍ
وحينئذ يحُ كم ببطالنه بال اشكال ويلزم
وال يكمله اىل ركن احلجر األسود،

إعادته وما بعده.

الصورة الثالثة :أن يرشع بالطواف من الركن اليامين ولكن خيتمه بركن
ٍ
وحينئذ حيكم ببطالنه أيض ًا ،إال إذا كان عىل نحو اخلطأ يف
احلجر األسود،
التطبيق بمعنى :أنّه كان يقصد الرشوع بالطواف من املكان املقرر له رشع ًا
ولكنه خت ّيل ّ
أن املكان املقرر هو الركن اليامين فط ّبقه عليه خطأ ،ففي مثل ذلك

حيكم بصحة طوافه.
أسئلة تطبيق ّية:

س -١شخص ابتدأ بالركن اليامين معتقد ًا كونه ركن احلجر األسود

وختم طوافه بانتهائه إليه ومل يلتفت إىل ذلك حتى أتم عمرته فام هي وظيفته؟
ج -يعيد الطواف وصالته والسعي والتقصري مع االجتناب من حمرمات

االحرام قبل اعادهتا.

س -2شخص بدأ طوافه بالركن اليامين ظانا أنه احلجر األسود ولكنه

التفت يف األثناء فختمه باحلجر األسود فهل يصح طوافه؟

ج -إذا كان رشوعه من الركن اليامين عىل نحو اخلطأ يف التطبيق فالظاهر

صحته.
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س - ٣شخص بدأ طوافه بالركن اليامين وختم به فام هو حكمه؟

ج -إذا كان قصده الرشوع من املكان املقرر له رشعا ولكنه ختيل أنه

الركن اليامين فال يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه يف الشوط األخري،
وأ ّما إن مل يكن عىل هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.

س -4شخص طاف سبعا ويف كل شوط يبدأ من احلجر األسود وينوي

اختتامه عند الركن اليامين فام هي وظيفته؟

احلج وتداركه قبل
ج -طوافه باطل فإن كان ذلك يف عمرة التمتّع أو ّ

فوات الوقت فهو وإال فحجه حمكوم بالبطالن ويلزمه االعادة كام جتب عليه

ك ّفارة بدنة عىل االحوط(((.

س -5شاب أدى العمرة املفردة ولكنه ابتدأ الطواف من الركن اليامين ثم

اتى بعمرة ثانية وفق الرشوط املعتربة فام حكم العمرتني؟

ج -طواف العمرة االوىل وما حلقه من اعامهلا باطل وهكذا االحرام

للعمرة الثانية لكونه باقي ًا عىل احرامه األول فام أتى به من الطواف وغريه
بعده يعدّ من العمرة االوىل وبذلك يكون قد أتى بعمرة واحدة صحيحة.
الأمر الثاين ع�شر
جعل الكعبة على الي�سار
يعترب يف صحة الطواف جعل الكعبة عىل يسار الطائف يف مجيع أحوال

الطواف ،فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل األركان أو لغريه ،أو أجلأه
((( هذا يف طواف عمرة التمتع ،وأ ّما يف احلج فالك ّفارة عىل نحو الفتوى ،وهذا حكم اجلاهل باحلكم.
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الزحام إىل استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها عىل اليمني ،فذلك املقدار

ال ُيعدّ من الطواف.

وهل ا ّلالزم يف جعل الكعبة عىل اليسار مراعاة الد ّقة العقل ّية او يكفي

الصدق العريف يف ذلك؟

ج -العربة يف جعل الكعبة عىل اليسار بالصدق العريف كام يظهر ذلك

من طواف النبي راكب ًا ،وال حاجة إىل املدا ّقة يف ذلك بتحريف البدن عند

فتحتي حجر إسامعيل وعند األركان االربعة.
تنبيهات:

التنبيه األول :ال يرض بصدق جعل الكعبة عىل اليسار االلتفات بالرأس

والرقبة اىل اليمني او اليسار إذا كان يسري ًا.

وأ ّما االلتفات الفاحش املوجب لِليَ ّ العنق ورؤية جهة اخللف أمجاالً
فيرض بصحة الطواف عىل االحوط وجوب ًا وبالتايل يلزم لتصحيح الطواف
أحد امرين:

 -1إ ّما الرجوع اىل فقيه آخر يفتي بعدم قدح االلتفات بذلك املقدار ،مع

مراعاة األعلم فاألعلم.

 -2او الرجوع وتدارك ذلك املقدار ،وإن مل يتمكن من الرجوع والتدارك

 -لشدة الزحام مثالً -يلغي ذلك الشوط الذي التفت فيه ويسري مع الطائفني

ال بقصد الطواف اىل أن يصل اىل احلجر األسود ويرشع بشوط بدله.
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واذا مل يفعل أحد األمرين بطل طوافه عىل االحوط وجوب ًا ،ولو أتى

باألعامل املرتتبة عليه لزم اعادهتا بعد تداركه عىل االحوط وجوب ًا.

وهل جيوز له يف مقام التدارك أن يسري مع الطائفني من دون قصد الطواف

اىل أن يصل اىل املوضع الذي حصل فيه اخللل ويتداركه؟

ج -ليس له ذلك ،وإنّام له أن يسري مع الطائفني ال بقصد الطواف اىل أن

يصل اىل احلجر األسود ويرشع بشوط بدله.

التنبيه الثاين :من حصل منه االستقبال او االستدبار وأراد تدارك مقدار

اخللل فإن علم املوضع الذي حصل فيه االخالل رجع((( وتداركه ،وإن مل

يعلمه بالضبط أمكنه أن يرجع قلي ً
ال اىل املقدار الذي يتيقن عدم اخللل فيه
ويسري قاصد ًا الطواف من املوضع الذي أخل فيه واقع ًا.

التنبيه الثالث :استالم األركان وتقبيل احلجر من املستح ّبات  -عىل ما

ُذكر يف حمله -ولكن البدّ من مراعاة تدارك املقدار الذي حصل فيه االستقبال

او االستدبار ،وأيض ًا البد من مراعاة عدم فوات املواالة العرفية بني اشواط

الطواف.

التنبيه الرابع :من حصل منه االستقبال او االستدبار وت��دارك ذلك

املقدار او رجع اىل فقيه آخر فليس له أن يضيف شوط ًا زائد ًا عىل السبعة،

ولو فعل ذلك بطل طوافه إال إذا كان جاه ً
ال قارص ًا.

((( وليس له أن يسري مع الطائفني اىل أن يصل اىل حمل اخللل ويتداركه ،كام تقدم.
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التنبيه اخلامس :من شك بعد الفراغ من الطواف يف أنّه حصل منه

االستقبال او االستدبار او ال ،ال يعتني بشكه.

التنبيه السادس :من شك يف أنّه استقبل الكعبة او استدبرها او ال ،وكان

شكه يف أثناء الطواف ،يبني عىل صحة طوافه وال يشء عليه.
أسئلة تطبيق ّية:

س -١هل يرض بصحة الطواف االلتفات بالرأس والرقبة إىل الكعبة

اثناء الطواف مع التحفظ عىل كون يسار بدنه إىل جهة الكعبة؟

ج -إذا كان االلتفات يسري ًا مل يرض بصحته واما االلتفات الفاحش

ليل العنق ورؤية جهة اخللف يف اجلملة فاالحوط وجوب ًا االجتناب
املوجب ّ

عنه.

س -2يقوم احلجاج بتقبيل احلجر األسود وبصورة تؤذي اآلخرين

اثناء الدخول واخلروج فام هو رأي سامحتكم؟

ج -إذا كانت املضايقة احلاصلة من ذلك ال تتجاوز حدود املتعارف

وأم��ا مع تسببها يف مضايقة الطائفني بصورة غري
وال��دارج فال ضري فيها ّ
متعارفة فيشكل ذلك.

س- ٣إذا احتمل الطائف أنه خطا خطوات يف طوافه وهو مستقبل

الكعبة املرشفة فام هي وظيفته؟
ج -ال يعتني بشكه.
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س -4إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه ثم

اكمل طوافه وشك يف انه هل توقف اثناء استقباله للكعبة أو استدبارها أو انه

كان ذلك منه يف اثناء السري فام هو حكمه؟

ج -مرجع الشك املذكور إىل الشك يف نقصان ذلك الشوط من طوافه

بعد الفراغ منه فال يعتني به.

س -5شخص ق ّبل احلجر يف أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه يف أنه

هل رجع إىل املوضع الذي وصل إليه أو جتاوزه بقليل فامذا يصنع؟
ج -يتم طوافه وال يشء عليه.

س -6إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقد ًا لبعض الرشوط املعتربة

فيها رشعا لشدة الزحام أو لعذر آخر كام لو استقبل الكعبة أو صعد

ال��ش��اذروان أو سلب اختياره باملرة ،فام هو تكليفه يف احل��االت التالية:
أوالً :إذا التفت إىل ذلك حني وقوع اخللل؟
ج -يرجع ويتدارك املقدار الذي أخل به ،وليس له امليض من دون قصد

الطواف إىل أن يصل إىل موضع اإلخالل فيقصد منه الطواف ،نعم إذا مل
يتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مث ً
ال فله أن يميش إىل احلجر األسود من
غري قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.

ثاني ًا :إذا التفت إىل ذلك حني وقوع اخللل ولكنه استمر يف الطواف حتى

أكمل الشوط؟

ج -إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده وال يشء عليه وإال أشكل صحة
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طوافه.

ثالث ًا :إذا التفت إىل ذلك بعد إكامل الشوط والدخول يف شوط آخر؟
ج -يعيد الشوط الذي وقع اإلخالل به وال يشء عليه.

س -7شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذروان أو مدّ يده

نحو الكعبة أو سلب اختياره باملرة فاستمر يف طوافه ومل يعلم بحكمه حتى

أتم عمرته فام هو حكمه فعالً؟

ج -مدّ الطائف يده إىل جدار الكعبة ال يرض بصحة طوافه((( ،وأ ّما

يف احلاالت املذكورة األخرى فال بد من اعادة الطواف وصالته والسعي
والتقصري مع االجتناب عن حمرمات االحرام قبل اعادهتا.
الأمر الثالث ع�شر
�أن تكون اال�شواط �سبعة
يشرتط يف صحة الطواف أن تكون االشواط سبعة  -ال زائدة وال ناقصة

-فلو زاد فيها فله أربع حاالت:

 -1أن تكون الزيادة عن علم وعمد فيبطل.

 -2أن تكون الزيادة عن جهل تقصريي وهي موجبة لبطالنه أيض ًا عىل

االحوط وجوب ًا.

 -3أن تكون الزيادة عن جهل قصوري فال يبطل.
((( وإن كان خالف االحتياط االستحبايب.
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 -4أن تكون الزيادة عن سهو فال تبطله.
وسيأيت الكالم مفص ً
ال عن كل قسم من هذه األقسام.

ولو ن ّقص فيها فله حاالت ثالث:

االوىل :أن تكون النقيصة عن علم وعمد ،وهي توجب البطالن إذا مل

يتداركه قبل فوات املواالة ،وإذا مل يتدارك الطواف قبل فوات وقت النسك

بطل النسك.

الثانية :أن تكون النقيصة عن جهل فيبطل إذا مل يتداركه قبل فوات

املوالة ،وإذا مل يتدارك الطواف اىل أن فات وقت النسك بطل ،وعليه كفارة
بدنة يف احلج إن كان جاه ً
ال باحلكم وكذا يف العمرة عىل االحوط وجوب ًا ،كام

تقدّ م.

الثالثة :أن تكون النقيصة عن سهو ،وهي ال توجب بطالنه ،عىل تفصيل

يف أحكامها يأيت.

الأمر الرابع ع�شر
املواالة

بمعنى أن يتابع بني االشواط السبعة عرف ًا من دون فصل كثري بأن حيفظ

اهليئة االتصالية بني االشواط التي تؤ ّمن وحدة الطواف ،وهي رشط يف
صحة الطواف الواجب واملستحب.

وطلا يف ربتعي ام
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تنبيهات:

التنبيه األول :هناك بعض املوارد تُغتفر فيها رشطية املواالة بني اشواط

الطواف نذكر منها:

 -1إذا حاضت املرأة بعد امتام الشوط الرابع فيصح ما أتت به وتكمل

الباقي بعد طهرها ،كام تقدم.

 -2من أحدث بعد الشوط الرابع  -بحدث أصغر او أكرب  -أمته بعد

الطهارة وإن فاتت املواالة ،وإن جاز له يف هذا الفرض استئنافه ،كام تقدم.

 -3من علم بنجاسة بدنه او لباسه أو طرأت عليه النجاسة أثناء الطواف

مطلق ًا  -قبل الشوط الرابع او بعده -أتم طوافه بعد االزال��ة وإن فاتت

املواالة ،كام تقدم.

 -4من قطع طوافه ملرض أجلأه اىل ذلك او لقضاء حاجة لنفسه أو ألحد

اخوانه املؤمنني بعد امتام الشوط الرابع أكمله بعد ذلك وإن فاتت املواالة،

كام سيأيت يف الفصل الثالث.

 -5من قطع طوافه لدرك وقت فضيلة الفريضة ،فمن أتى ببعض

االشواط وخيش لو أتم طوافه أن يفوته وقت فضيلة الفريضة جاز له أن

يصيل الفريضة ثم يكمل طوافه من حيث قطعه وإن فاتت املواالة ،بال فرق

بني أن يكون ذلك بعد الشوط الرابع او قبله.

 -6من قطع طوافه لدرك صالة اجلامعة ،كام سيأيت تفصيله يف الفصل
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الثالث.
 -7من قطع طوافه لإلتيان بصالة النافلة عند ضيق وقتها ،فمن أتى

ببعض االشواط وخيش لو أتم طوافه أن يفوته وقت صالة النافلة ،جاز له
أن يصيل النافلة وبعد الفراغ من صالته يكمل طوافه مطلق ًا  -سوا ًء كان قبل

الشوط الرابع ام بعده  -وإن فاتت املواالة ،كام سيأيت يف الفصل الثالث.

 -8من ن ّقص من طوافه سهو ًا ،وكان املنيس شوط ًا او شوطني او ثالثة

أتى به وصح طوافه وإن فاتت املواالة  ،كام سيأيت يف الفصل الرابع.

 -9من تيقن يف أثناء السعي أنّه زاد يف عدد أش��واط الطواف غفل ًة

فاالحوط وجوب ًا أن يرجع اىل البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف
طواف ًا كام ً
ال بنية القربة املطلقة  -وإن فاتت املوالة  -ثم يصيل له ثم يكمل

سعيه.

التنبيه الثاين :املواالة املعتربة بني اشواط الطواف هي أمر عريف ،بمعنى

أن ال حيصل ٌ
فصل كثري بني االشواط يف نظر العرف ،والفصل بمقدار عرشة
دقائق ُيعدّ من الفصل الطويل يف نظرالعرف املوجب لفوات املواالة.

التنبيه الثالث :يف كل مورد يشك فيه املكلف بفوات املواالة جيب عليه

ال لو حصل ٌ
استئناف الطواف من جديد ،فمث ً
فصل بني أشواط الطواف
بمقدار تسعة دقائق

مفوت للمواالة او ال ،وجب اسئناف
وشككنا أن الفصل بذلك املقدار ّ
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الطواف مطلق ًا.
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التنبيه الرابع :جيوز اجللوس واإلستلقاء لالسرتاحة واألكل والرشب

اثناء الطواف ولكن برشطني:

 -1أن ال يستلزم فوات املواالة العرفية.
 -2أن ال خيرج من املطاف ويشتغل بعمل آخر وإن مل تفت املواالة.
ومع ختلف أحد الرشطني يبطل طوافه وإن كان جاهالً.
التنبيه اخلامس :إذا اقيمت صالة اجلامعة أثناء الطواف وكانت تستغرق

عرشة دقائق او اكثر  -كام هو الغالب-األمر الذي تفوت به املواالة ،فهل
يرض ذلك بصحة الطواف او ال؟
ج  -يوجد حالتان:
احلالة األوىل :أن يتمكن من امتام طوافه اثناء صالهتم فيتمه وال يشء

عليه.

احلالة الثانية :أن ال يتمكن من امتام طوافه أثناء الصالة  -كام هو الغالب-

وهنا فرضان:

ٍ
وحينئذ حيكم ببطالن طوافه لفوات
 -1أن ال يشرتك معهم يف الصالة،

املواالة.
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ٍ
وحينئذ يكمل طوافه بعد الصالة من
 -2أن يشرتك معهم يف الصالة((( ،

نفس املوضع الذي قطعه ،وإذا مل يتمكن من احرازه واقع ًا فبإمكانه الرجوع

قلي ً
ال وقصد الطواف من املوضع الذي حصل فيه القطع واقع ًا ،وال يرض
فوات املواالة.

أسئلة تطبيق ّية:

س -١اعتبار امل��واالة بني اش��واط الطواف حكم تكليفي يرتفع عند

إالضطرار ام حكم وضعي؟

ج -توايل اشواط الطواف يف مورد اعتباره رشط يف الصحة فيحكم

ببطالنه مع االخالل به.

س -2هل للطائف أن يسرتيح بني شوط وآخر مدة عرش دقائق؟

ج -حتقق املواالة بني االشواط مع الفصل هبذا املقدار حمل إشكال بل

منع.

س -٣هل خيل باملواالة يف الطواف الفصل بمقدار عرشين دقيقة لغرض

رشب املاء مثالً؟

ج -ال تتحقق املواالة مع الفصل باملقدار املذكور بل حتى بمقدار عرش

دقائق.

س -4إذا شك يف فوات املواالة العرفية يف الطواف فهل جيتزئ بإمتامه
((( عىل أن تكون الصالة ادا ًء ال قضا ًء ،وبعد دخول وقتها ،ويقرأ لنفسه.
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أو جيب إالستيناف؟

ج  -جيب إالستيناف.
س -5شخص ختيل فوات املواالة املعتربة بني أشواط الطواف أو شك

يف فواهتا فاستأنفه فهل يصح عمله؟
ج  -الظاهر صحته.

س -6هل الفصل بني الطواف وصالته بصالة اجلامعة يكون مبط ً
ال

للطواف علام أن صالة اجلامعة تستغرق نصف ساعة؟

ج -الظاهر عدم قدح الفصل بصالة اجلامعة ،كام ال يقدح الفصل هبا بني

أشواط الطواف نفسه.

(((

الأمر اخلام�س ع�شر
�إدخال ِحجر �إ�سماعيل يف املطاف
يعترب يف صحة الطواف إدخال حجر إسامعيل يف املطاف ،بمعنى أن

يطوف خارج احلجر ،ال من داخله وال عىل جداره.

فإذا اخترص((( الطائف ِحجر إسامعيل يف طوافه  -بمعنى طاف من

داخل احلجر -فله صورتان:

ٍ
وحينئذ
الصورة األوىل :أن ال تفوت املواالة املعتربة بني أشواط الطواف،

((( ظاهر السؤال أنه اشرتك يف صالة اجلامعة.
((( اختصار الطواف مصطلح يقصد منه الطواف يف احلجر ال جمرد الدخول واخلروجّ ،
فإن جمرد ذلك
ال يوجب بطالن شوطه.
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يبطل الشوط الذي وقع ذلك فيه حتى لو فعل ذلك جاه ً
ال او ناسي ًا ،والبدّ

من إعادته ،واالحوط االوىل امتام طوافه واالتيان بصالته ثم اعادة الطواف

وصالته.

الصورة الثانية :أن تفوت امل��واالة(((  -كام لو اخترص طوافه يف ثالثة

اشواط او اكثر فإنّه يوجب فوات املواالة بني االشواط السابقة وا ّلالحقة
أحيان ًا ،او كام إذا علم بذلك بعد السعي -فيلزمه اعادة الطواف كله حتى لو
فعل ذلك جاه ً
ال او ناسي ًا.

ولو طاف عىل حائط احلجر بطل الشوط ال��ذي وقع ذلك فيه عىل

االحوط وجوب ًا.

وهل جيوز للطائف أن يضع يده عىل حائط احلجر أثناء طوافه؟
ج -جيوز ولكن االحوط االوىل تركه.

وهل جيوز مالمسة احلجر أثناء الطواف؟
ج  -جيوز وال اشكال فيها.

أسئلة تطبيق ّية:

س -١شخص اخترص حجر اسامعيل يف شوطني من طوافه فامذا يفعل؟

ج -يعيد الشوطني.

س -2هل جيوز ملس الكعبة املعظمة او حائط حجر اسامعيل حال
يفوت املواالة.
((( والفصل بعرشة دقائق بني أشواط الطواف ّ
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الطواف الواجب؟

ج -ال يمنع ذلك من صحة الطواف.
س- ٣شخص علم بعد الطواف أنّه قد اخترص حجر إسامعيل يف

شوطني فامذا يفعل ،وكيف إذا علم بذلك بعد التقصري؟

ج -يعيد الشوطني مع بقاء امل��واالة املعتربة بني االش��واط وان كان

االحوط استحبابا إعادته مع صالته بعد الصالة وأ ّما مع فوات املواالة

املعتربة بني اشواط الطواف كام يف الفرض الثاين فيجب عليه اعادة الطواف
واالعامل املرتتبة عليه.

الأمر ال�ساد�س ع�شر
خروج الطائف عن الكعبة وال�شاذروان
املرشفة
يعترب يف صحة الطواف خروج الطائف أثناء طوافه عن الكعبة ّ

الص ّفة التي يف أطرافها املسماّ ة بـ(شاذروان) فإذا خرج الطائف عن
وعن ُ
املطاف ودخل الكعبة بطل طوافه ولزمته إالعادة ،واالوىل إمتام الطواف ثم

إعادته إذا كان اخلروج بعد جتاوز النصف.

وإذا جتاوز الطائف عن مطافه اىل الشاذروان بطل ذلك املقدار الذي

جتاوز فيه من طوافه ،فيلزمه تداركه ،واالحوط االوىل إعادة الطواف بعد
تدارك ذلك املقدار وإمتامه.

وهل جيوز للطائف أن يمدّ يده اىل جدار الكعبة أثناء طوافه الستالم
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األركان او غريه؟

ج -جيوز وإن كان االحوط االوىل تركه ،هذا إذا مل يستلزم االستقبال

او االستدبار وإال لزمه تدارك املقدار الذي استقبل فيه الكعبة او استدبرها.
تنبيهات:

التنبيه االول :من جتاوز عن مطافه اىل الشاذروان ومل يتمكن من الرجوع

والتدارك  -لشدة الزحام مثالً -يلغي ذلك الشوط الذي جتاوز فيه ويسري

مع الطائفني  -ال بن ّية الطواف -اىل أن يصل اىل َ
احلجر األسود ويرشع بشوط
بدله ،وإذا مل يفعل ذلك بطل طوافه ،ولو أتى باألعامل املرتتبة عليه  -من

الصالة والسعي والتقصري -لزم اعادهتا بعد تداركه.

وهل جيوز له يف مقام التدارك أن يسري مع الطائفني من دون قصد الطواف

اىل أن يصل اىل املوضع الذي حصل فيه اخللل ويتداركه ثم يكمل طوافه؟
ج -ليس له ذلك.

التنبيه الثاين :من حصل منه التجاوز اىل الشاذروان وأراد تدارك مقدار

اخللل فإن علم املوضع الذي حصل فيه االخالل رجع وتداركه ،وإن مل
يعلمه بالضبط أمكنه أن يرجع قلي ً
ال اىل املقدار الذي يتيقن عدم اخللل فيه،
ويسري قاصد ًا الطواف من املوضع الذي أخل فيه واقع ًا.

التنبيه الثالث :من حصل منه التجاوز اىل الشاذروان وتدارك ذلك فليس

له أن يضيف شوط ًا زائد ًا عىل السبعة ،ولو فعل ذلك بطل طوافه إال إذا كان
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جاه ً
ال قارص ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

س -١إذا جتاوز الطائف إىل الشاذروان ومل يعلم مقداره ليتداركه فام هي

وظيفته؟

ج -يرجع إىل الوراء باملقدار الذي يتيقن معه الوصول إىل مبدأ وقوع

التجاوز ثم يميش ناوي ًا الطواف من املوضع الذي بدأ فيه التجاوز واقع ًا.

س -2إذا جتاوز عن املطاف إىل الشاذروان مث ً
ال يف خطوات من الشوط

وملا مل يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بدي ً
ال عن الشوط
يصح عمله؟
الذي وقع االخالل به فهل
ّ

ج -إذا فعل ذلك عن جهل قصوري مل يرض بصحة طوافه وإال أشكل

صحته.

س -٣هل جيوز ملس الكعبة املعظمة او حائط حجر اسامعيل حال

الطواف الواجب؟

ج -ال يمنع ذلك من صحة الطواف.
الأمر ال�سابع ع�شر
�أن تكون حركة الطائف ب�إرادته واختياره

يعترب يف صحة الطواف أن تكون حركة الطائف حول الكعبة املع ّظمة

بإرادته واختياره ،فإذا سلب االختيار يف أثناء الطواف لشدة الزحام ونحوها

فطاف بال اختيار منه مل جيزئه ذلك املقدار الذي سلب فيه االختيار ،فالبد
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من تداركه.
وهل يرض يف اختيار ّية احلركة عدم متكن الطائف من التوقف أثناء طوافه

لشدة الزحام مثالً؟

ج -ال يرض إذا كان متمكّن ًا من اخلروج عن املطاف.

تنبيهات:
هنا.

التنبيه االول :ما ذكرناه من تنبيهات يف األمر السادس عرش تأيت بعينها

التنبيه الثاين :من شك يف أنّه فقد اختيارية احلركة يف بعض خطوات

طوافه  -بسبب التدافع او الزحام -يبني عىل صحتها وليس له إعادة تلك
اخلطوات ولو بنحو رجاء املطلوب ّية.

التنبيه الثالث :من خالل ما تقدم اتضح أنّه يلزم تدارك خصوص املقدار

الفائت عند حصول خلل يف بعض ما يعترب يف الطواف  -ال كل الطواف وال

الشوط -يف موارد:

 -1إذا استقبل او استدبر القبلة او صارت عن يمينه.
 -2إذا سلب االختيار أثناء الطواف.
 -3إذا خرج عن مطافه اىل الشاذروان.

 -4إذا انكشف ما جيب سرته أثناء الطواف قهر ًا او سهو ًا.

وطلا يف ربتعي ام
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 -5إذا نوى قطع الطواف او تردد فيه ،وقد أتى ببعض اخلطوات عىل

هذا احلال ،ثم عاد اىل ن ّية الطوافّ ،
فان ذلك املقدار ال ُيعدّ من الطواف وعليه

تداركه.

ويف مجيع تلك املوارد يبطل الشوط إذا مل يتدارك الفائت.
ويف موردين يبطل الشوط ومها:

 -1إذا اخترص الطائف ِحجر اسامعيل يف طوافه.

 -2إذا طاف عىل جدار ِ
احلجر عىل االحوط وجوب ًا.

ويف مورد واحد يبطل الطواف كله وهو ما إذا دخل اىل الكعبة الرشيفة.
أسئلة تطبيق ّية:

س -١إذا تيقن وهو يف الشوط اخلامس بأنه مشى مسافة من الشوط

األول وهو مسلوب االختيار فامذا يصنع؟

ج -إذا مل يكن مسلوب االختيار باملرة فال يشء عليه وإال يلغي الشوط

االول.

س -2يشتد الزحام والتدافع يف الطواف بحيث ان الطائف لو أراد

الوقوف ملا استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفني خلفه فهل ينايف ذلك االختيار
املعترب يف الطواف ولو كان كذلك فام هو تكليفه وال سيام إذا مل يتيرس له حتديد

املكان الذي سلب فيه االختيار بالدقة؟
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ج -إذا كان متمكّن ًا من اخلروج من املطاف وان مل يكن متمكّنا من

التوقف كفى ذلك يف حتقق االختيار املعترب يف حركة الطائف ،ومع سلب
االختيار عنه بالكلية يلزمه الرتاجع إىل نفس املكان ،وان مل يمكنه جاز ان

يستأنف هذا الشوط وال مانع مع عدم حتديد املكان من الرتاجع باملقدار

املحتمل وقصد الطواف من املكان الواقعي.

س -٣إذا علم الطائف مسبق ًا أنّه يف موضع معني من املطاف سيسلب

اختياره يف احلركة لشدة الزحام فامذا يصنع؟ هل له أن يقصد الطواف االعم
من طواف الراجل والراكب بأن ينوي بذلك اجلزء من الطواف راكب ًا؟

ج -إذا كانت شدة الزحام ال يسلبه االختيار باملرة مل يرضه وإال فعليه

االتيان بالطواف يف الزمان الذي يقع فيه بتاممه عن إرادة واختيار وأ ّما القصد

املذكور فال معنى له كام ال أثر له.

س -4إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقد ًا لبعض الرشوط املعتربة فيها

رشع ًا لشدة الزحام أو لعذر آخر كام لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو

سلب اختياره باملرة ،فام هو تكليفه يف احلاالت التالية:
أوالً :إذا التفت إىل ذلك حني وقوع اخللل؟

ج -يرجع ويتدارك املقدار الذي أخل به ،وليس له امليض من دون قصد

الطواف إىل أن يصل إىل موضع االخالل فيقصد منه الطواف ،نعم إذا مل
يتمكّن من الرجوع لشدة الزحام مث ً
ال فله أن يميش إىل احلجر األسود من
غري قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.
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ثاني ًا :إذا التفت إىل ذلك حني وقوع اخللل ولكنه استمر يف الطواف حتى

أكمل الشوط؟

ج -إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده وال يشء عليه وإال أشكل صحة

طوافه.

ثالث ًا :إذا التفت إىل ذلك بعد إكامل الشوط والدخول يف شوط آخر؟
ج  -يعيد الشوط الذي وقع االخالل به وال يشء عليه.
س -5شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذروان أو مدّ يده

نحو الكعبة أو سلب اختياره باملرة فاستمر يف طوافه ومل يعلم بحكمه حتى

أتم عمرته فام هو حكمه فعالً؟

ج -مدّ الطائف يده إىل جدار الكعبة ال يرض بصحة طوافه((( ،وأ ّما

يف احلاالت املذكورة األخرى فال بد من اعادة الطواف وصالته والسعي
والتقصري مع االجتناب عن حمرمات االحرام قبل اعادهتا.

س -6إذا اعتقد أنه قد سلب اختياره يف بعض خطوات الشوط فأكمله

وأضاف شوط ًا آخر بعد الشوط األخري فام هو حكم طوافه هذا؟
ج  -يشكل صحته إال إذا كان جاه ً
ال قارص ًا.

س -7يسأل الكثري من حجاج بيت اهلل احلرام عن حكم طوافه فيام

لو دفع من خلفه فارتفعت رجله اليمنى وانخفضت ففقد ارادته واختياره
((( وإن كان خالف االحتياط االستحبايب.
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يف هذه اخلطوة وقبل أن خيطو خطوة أخرى ظل مستقر ًا يف مكانه حلظات،
فهل يلزمه إعادة هذه اخلطوة؟ وهل خيتلف احلكم فيام لو قصد هبذه اخلطوة

الطواف بعد ان ارتفعت رجله عن األرض وقبل وضعها عليها؟

ج -إذا كان فاقد ًا لالختيار يف قطع تلك اخلطوة فإنهّ ا ال حتتسب من

الطواف وعليه اعادهتا وال فرق يف ذلك بني قصد احتساهبا من الطواف

وعدمه(((.

س -8هل جيوز للطائف لطواف احلج مث ً
ال أن يعيد بعض خطوات

رجاء وذلك
الطواف  -التي يشك يف أنّه فقد اختياره وارادته فيها أم ال-
ً

رجاء من املكان املشكوك؟
بالرجوع القهقرى ثم اعادهتا
ً
ج -ليس له ذلك بل يميض وال يعتني بالشك(((.
الأمر الثامن ع�شر
�أن يكون الطواف حول الكعبة

املرشفة ،فال يصح
يشرتط يف صحة الطواف أن يكون حول الكعبة ّ
الطواف يف الطوابق األعىل من الكعبة املع ّظمة ،ويصح يف كل طابق يكون

أدنى من الكعبة ولو بمقدار شرب.

وهل يشرتط يف صحة الطواف ،ويف صدق كونه حول الكعبة اتصال

((( استفتاء خطي.
((( استفتاء خطي.
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الطائفني يف املطاف اىل الكعبة؟

ج -ال يشرتط ذلك ،بل العربة بصدق كون الطائف يطوف
حول الكعبة املع ّظمة عرف ًا.

أسئلة تطبيق ّية:

س -١هل جيوز الطواف من الطابق العلوي يف املسجد احلرام أم ال؟
ج -إذا كان الطابق العلوي أعىل بنا ًء من الكعبة املعظمة مل جيز.

س -2إذا احيط البيت املعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت

فهل يصدق عىل الطائف هبذا الصندوق انه يطوف بالبيت؟
ج  -نعم.

س -٣العاجز عن الطواف بنفسه إذا كان ال يسمح بالطواف به يف العربة

أو عىل الرسير إال من الطابق الثاين فام هو تكليفه؟

ج -إذا كان الطابق الثاين اعىل من الكعبة املرشفة فواجبه االستنابة وان

كان االحوط استحباب ًا ضم االطافة من الطابق الثاين اليها ،ومع الشك
فاالحوط لزوم ًا اجلمع بني األمرين.

س -4بعد التوسعة اجلديدة يف املسجد احل��رام وإزال��ة املجسرّ  :فتح
املطاف اجلديد املتصل باملسجد وله أكثر من طابق للطواف والعربات ،فهل
جيزي فيه الطواف اختيار ًا او للعربات للعجزة فقط؟ عل ًام أنّه منع من الطواف

354

تو�ضيح منا�سك احلج

يف العربة يف داخل املطاف األريض ،وما حكم صالة الطواف عليه؟

ج -جيوز الطواف يف كل مطاف يكون أقل ارتفاع ًا من أعىل جدار سطح

الكعبة ،وال جيزي فيام كان أعىل من جدارها ولو اضطرار ًا.

وأ ّما الصالة يف املطاف اجلديد فال جيزي مع التمكن من الصالة خلف

املقام يف األريض ،وجيزي مع عدم التمكن منه عىل تفصيل مذكور يف املناسك
قبل مسألة (.((()326

((( استفتاء خطي.

تتميم
الطواف بني الكعبة ومقام ابراهيم عليه ال�سالم
ذهب املشهور اىل ّ
أن من األمور املعتربة يف الطواف أن يكون بني الكعبة

ومقام إبراهيم ،ويقدّ ر هذا الفاصل بستة وعرشين ذراع ًا ونصف ذراع
(أي ما يقارب 12مرت ًا) وبام ّ
أن ِحجر إسامعيل داخل يف املطاف فمحل

الطواف من جانب احلجر ال يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع (أي ما يقارب

 3أمتار).

ولكن ال يبعد جواز الطواف  -عىل كراهة -يف الزائد عىل هذا املقدار

أيض ًا ،وال سيام ملن ال يقدر عىل الطواف يف احلد املذكور ،أو أنّه حرج عليه،
ورعاية االحتياط مع التمكّن أوىل.

أسئلة تطبيق ّية:

س-١بناء ًا عىل جواز الطواف فيام وراء املقام هل هناك حدّ يعترب الطائف

بعده خارج ًا عن املطاف لينقطع طوافه ام يكون العربة بنية القطع؟

ج -املطاف هو املكان الذي يعدّ العرف الطواف عليه طواف ًا بالكعبة

املعظمة ولكن ال اثر للخروج منه إىل اخلارج يف قطع الطواف كام ال اثر لنية
القطع وحدها ،بل لو خرج من املطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق
355
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عرف ًا أنّه قطع طوافه قبل اكامله بطل الطواف ،كام يبطل بالتوقف عن الطواف
إىل حني فوات املواالة العرفية مطلق ًا.

س -هل يشرتط يف جواز الطواف خلف املقام اتصال الطائفني إىل

الكعبة؟

ج -ال يشرتط ذلك فيجوز وان كان منفرد ًا.

الف�صل الثاين
ما ُيتوهم اعتباره يف الطواف
هناك امور أخرى غري ما تقدم قد ُيتوهم اعتبارها يف الطواف ،واحلال

أنهّ ا ال تقدح فيه ،منها:

 -1قد يتوهم أن رشط صحة الطواف أن يكون يف الطابق االريض وال

يصح الطواف يف الطابق األعىل ،واحلال أن الطواف يف الطابق العلوي جائز

املرشفة ولو بمقدار شرب.
إذا كان أدنى من الكعبة ّ

 -2قد يتوهم ّ
املرشفة،
أن رشط صحة الطواف أن يرى الطائف الكعبة ّ

واحلال أن ذلك ليس بالزم.

 -3قد يتوهم أن رشط صحة الطواف أن ال يفصل بني الطائف والكعبة

حاجز ،واحلال أن الطواف جيوز حتى لو احيطت الكعبة بجدار.

 -4قد يتوهم ّ
أن الطواف بالعربة يف حال االختيار ال يصح مطلق ًا،

واحلال أنّه يصح إذا كان الطائف هو من يتصدى لتحريكها أو كان قادر ًا
عىل ايقافها  -وإن كان غريه يقودها -متى شاء ال أن يطلب ذلك من الغري.

 -5قد يتوهم البعض ّ
أن تكوين حلقات لتسهيل طواف النساء أو
357
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الضعفاء يرض بطوافهم ،واحلال ّ
أن ذلك ال اشكال فيه وإن كان يضايق
اآلخرين إذا كانت املضايقة باحلدود املتعارفة ،نعم إذا مل تكن بالشكل

املتعارف فالبد من االجتناب عنه ،ولكنها ال ترض بالطواف عىل كل حال.

 -6اثناء الطواف حيصل ازدحام شديد بني الركن واملقام يسبب حصول

الضغط عىل النساء وتزامحهن مع الرجال ،ما يوجب توهم البعض ّ
أن ذلك
يبطل الطوافّ ،
وأن الواجب يف مثل هذه احلال هو الطواف خلف املقام

للتخلص من املزامحة ،واحل��ال ّ
أن مزامحة الطائفني من الرجال والنساء

بعضهم مع بعض عىل النحو الدارج واملتعارف ال اشكال فيها ما مل يشتمل

عىل االحتكاك عىل وجه حم ّ��رم ،وال جيب الطواف خلف املقام جتنّب ًا عن
املزامحة املزبورة.

 -7قد ُيتوهم ّ
أن من مبطالت الطواف مس الطائف بدن امرأة عن

حمرم ًا إال أنه ال يوجب بطالن الطواف.
شهوة ،واحلال أن هذا الفعل وإن كان ّ
 -8قد ُيتوهم عدم جواز األكل والرشب أو التكلم مع اآلخرين أثناء

الطواف ،واحلال أن ذلك ال يقدح به.
أسئلة تطبيق ّية

س -١هل جيوز الطواف من الطابق العلوي يف املسجد احلرام أم ال؟
ج -إذا كان الطابق العلوي أعىل بناء من الكعبة املعظمة مل جيز.

س -2إذا احيط البيت املعظم بسياج مرتفع بحيث يمنع من رؤية البيت

مالسلا هيلع ميهاربا ماقمو ةبعكلا نيب فاوطلا ميمتت
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فهل يصدق عىل الطائف هبذا الصندوق انه يطوف بالبيت؟
ج  -نعم.

س -٣العاجز عن الطواف بنفسه إذا كان ال يسمح بالطواف به يف العربة

أو عىل الرسير إال من الطابق الثاين فام هو تكليفه؟

ج -إذا كان الطابق الثاين اعىل من الكعبة املرشفة فواجبه االستنابة وان

كان االحوط استحباب ًا ضم االطافة من الطابق الثاين اليها ،ومع الشك
فاالحوط لزوم ًا اجلمع بني األمرين.

س -4هل جيوز يف حال االختيار الطواف ركوب ًا عىل العربة أو الدراجة

أو الرسير أو ال؟

ج -الالزم يف حال االختيار ان يصدق انه يطوف بنفسه ال ّ
أن غريه

يطوفه ،فال بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو املتصدي لتحريكها
ّ

أو كان قادر ًا عىل ايقافها متى شاء ال ان يطلب ذلك من الغري ،وا ّما الطواف

عىل الرسير الذي حيمله شخص آخر فال جيزي إال مع الرضورة.

س -5يف اثناء الطواف حياول البعض تكوين حلقات لتسهيل طواف

النساء أو الضعفاء ولكن بطريقة فيها الكثري من إاليذاء وإالزعاج للطائفني

اآلخرين فهل جيوز ذلك؟

ج  -إذا مل تتجاوز املزامحة احلدود املتعارفة يف املطاف وقت الزحام فال

ضري فيـها وإال فال بد من االجتناب عنها.

س -6اثناء الطواف حيصل ازدح��ام شديد بني الركن واملقام يسبب

360

تو�ضيح املنا�سك

حصول الضغط عىل النساء وتزامحهن مع الرجال فهل يلزم الطواف خلف

املقام للتخلص من املزامحة؟

ج -ال ضري يف مزامحة الطائفني من الرجال والنساء بعضهم مع بعض

حرم وال
عىل النحو الدارج واملتعارف ما مل يشتمل عىل إالحتكاك عىل وجه ّ
جيب الطواف خلف املقام جتنب ًا عن املزامحة املزبورة.

س -7إذا مس الطائف بدن امرأة عن شهوة فهل يبطل

طوافه؟

ج -ال يبطل طوافه بذلك.

س -8إذا أمسك الطائف يف اثناء طوافه بيد امرأته متلذذ ًا فهل يؤثر ذلك

يف صحة طوافه؟

ج -ال يؤثر فيها.
س -9هل جيوز األكل والرشب أثناء الطواف؟

ج  -جيوز.

الف�صل الثالث
قطع الطواف
ال ينقطع الطواف بمجرد ن ّية القطع ،فإذا قصد الطائف قطع طوافه فال

ينقطع ،كام أنّه ال ينقطع بمجرد اخلروج من املطاف((( ،وإنّام ينقطع الطواف
يف حاالت ثالث:

املرشفة.
 -1إذا دخل اىل الكعبة ّ

 -2إذا فاتت املواالة العرفية املعتربة بني أشواط الطواف ،وإن مل خيرج

من املطاف.

 -3إذا خرج الطائف عن املطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق

عرف ًا أنّه قطع طوافه ،وإن مل تفت املواالة ،عىل التفصيل اآليت.
لفت نظر:

ونلفت النظر اىل ّ
أن الكالم يف هذا الفصل هو بلحاظ احلالة الثالثة،

بمعنى :أنّه هل جيوز للطائف اخلروج عن املطاف واالشتغال بعمل آخر -
بحيث يصدق أنّه قطع طوافه  -او ال جيوز؟ وماذا يرتتب عليه لو فعل ذلك؟

((( املطاف هو املكان الذي يعد العرف الطواف فيه طواف ًا بالكعبة املع ّظمة.
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والكالم تارة يقع يف احلكم التكليفي واخرى يف احلكم الوضعي:
احلكم التكليفي:

جيوز قطع الطواف الواجب كام جيوز قطع الطواف املستحب مطلق ًا -

حلاجة او رضورة او اعتباط ًا او غري ذلك -وال اثم يف ذلك.
احلكم الوضعي:

إذا قطع الطائف طوافه فله صور ثالث:

الصورة األوىل:أن يقطعه اعتباط ًا  -ال ملرض وال لرضورة وال ألجل

الصالة  -وهنا شقان:

الشق األول :أن يكون الطواف واجب ًا وله حالتان:

احلالة األوىل :أن يقطعه((( اعتباط ًا قبل امتام الشوط الرابع فيبطل طوافه

وتلزمه اعادته.

احلالة الثانية :أن يقطعه اعتباط ًا بعد امتام الشوط الرابع ،واالحوط

وجوب ًا اكامل الطواف واالتيان بصالته ثم اعادته ،هذا إذا مل تفت املواالة،
وأ ّما مع فواهتا فيجوز االستئناف بال حاجة اىل اكامله.

الشق الثاين :أن يكون الطواف مستحب ًا
وله حالتان أيض ًا:

((( أي خيرج من املطاف اعتباط ًا ويشتغل بعمل آخر بحيث يصدق أنه قطع طوافه وإن مل تفت
املواالة ،كام تقدم التنبيه عليه.
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احلالة األوىل :أن يقطعه اعتباط ًا وال تفوت املواالة ،ويف هذه احلالة جيوز

له البناء عىل ما أتى به وتكميل الطواف بعد رجوعه من حمل القطع مطلق ًا،

سواء كان قطعه قبل امتام الشوط الرابع ام بعده.

احلالة الثانية :أن يقطعه اعتباط ًا وتفوت املواالة ويف هذه احلالة يستأنفه

من جديد.

الصورة الثانية :أن يقطع طوافه اضطرار ًا او ملرض أجلأه اىل ذلك او

لقضاء حاجة لنفسه او ألحد اخوانه املؤمنني ،وهنا شقان أيضا:

الشق االول :أن يكون الطواف واجب ًا
وله حالتان أيض ًا:

احلالة األوىل :أن يقطعه قبل امتام الشوط الرابع ،ويف هذه احلالة يبطل

طوافه  -وإن مل تفت املواالة -ويلزمه إعادته.

احلالة الثانية :أن يقطعه بعد امتام الشوط الرابع ،ويف هذه احلالة يصح

طوافه  -حتى وإن فاتت املواالة -فيتمه من موضع القطع بعد رجوعه ،وإن

كان االحوط االوىل أن يعيده بعد اإلمتام أيض ًا.

هذا إذا رجع اىل الطواف مبارشة بعد ارتفاع الرضورة او العذر ،وأ ّما إذا

ّ
أخر االمتام بعد ارتفاع العذر فيبطل طوافه ألجل االخالل باملواالة العرفية.

الشق الثاين :أن يكون الطواف مستحب ًا

يتمه من حيث قطعه بعد رجوعه مطلق ًا  -فاتت املواالة او
وجيوز له أن ّ
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مل تفت ،كان قبل الشوط الرابع ام بعده.-
الصورة الثالثة :أن يقطع طوافه لدرك وقت فضيلة الفريضة((( أو لدرك

صالة اجلامعة أو لإلتيان بصالة النافلة عند ضيق وقتها((( ،وهنا شقان:

الشق األول :أن يكون الطواف واجب ًا
وله حالتان:

احلالة األوىل :أن يقطعه بعد امتام الشوط الرابع ،ويف هذه احلالة صح ما

أتى به ويكمله بعد الفراغ من الصالة ،وإن فاتت املواالة.

احلالة الثانية :أن يقطعه قبل امتام الشوط الرابع ،ويف هذه احلالة صح

ما أتى به أيض ًا ويكمله بعد الفراغ من الصالة  -وإن فاتت املواالة -إال ّ
أن

األحوط استحباب ًا إعادته بعد اإلمتام أيض ًا.

الشق الثاين :أن يكون الطواف مستح ّب ًا

فيتمه بعد الصالة مطلق ًا  -فاتت املواالة ام مل تفت ،كان قبل الشوط

الرابع ام بعده.
تنبيهات:

التنبيه االول :إذا نوى قطع الطواف او تردد يف ذلك ثم رجع اىل نيته قبل

((( كام إذا أتى ببعض األشواط وخيش لو أتم طوافه أن يفوته وقت فضيلة الفريضة جاز له أن يصيل
الفريضة ثم يكمل طوافه من حيث قطعه.
((( كام إذا أتى ببعض األشواط وخيش لو أتم طوافه أن يفوته وقت صالة النافلة ،جاز له أن يصيل
النافلة وبعد الفراغ من صالته يكمل طوافه مطلق ًا.
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فوات املواالة ،فله صورتان:
الصورة األوىل :أن ال يأيت بيشء من الطواف حينام نوى القطع او تردد

فيه  -بأن توقف عن السري ،ويف هذه الصورة يكمل طوافه وال يشء عليه.

الصورة الثانية :أن يأيت بيشء من الطواف حال تردده او قطعه للنية ،ويف

هذه الصورة يبطل ذلك املقدار الذي أتی به حال تردده او قطع النية ،لعدم

استدامة النية التي هي رشط يف صحة العمل ،فالبد من تدارك ذلك املقدار
قبل فوات املواالة ،وإال بطل طوافه ،فإن مل يتدارکه قبل فوات وقت النسك

بطلت عمرته وحجه.

التنبيه الثاين :هناك حاالت يكون احلكم فيها هو استئناف الطواف

الواجب بعد قطعه من دون حاجة اىل اكامله اوالً ،وهي ثالثة :يف حالتني

جيب اإلستئناف مطلق ًا ،ويف الثالثة تفصیل:

احلالة األوىل :إذا دخل إىل الكعبة املعظمة بطل طوافه ووجب عليه

اإلستئناف مطلق ًا  -سواء كان قبل إمتام الشوط الرابع ام بعده -وإن كان

االحوط استحباب ًا االمتام واإلعادة إذا كان دخوله بعد جتاوز النصف.

احلالة الثانية :إذا توقف عن الطواف حتى فاتت املواالة العرفية وإن

مل خيرج عن املطاف ومل يشتغل يف عمل آخر وجب عليه اإلستئناف مطلق ًا
 سواء كان ذلك قبل إمتام الشوط الرابع ام كان بعده -وإن كان األحوطاستحباب ًا أن يكون اإلستئناف بعد إكامل الطواف إذا كان فوات املواالة بعد
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إمتام الشوط الرابع.

احلالة الثالثة :إذا خرج من املطاف اعتباط ًا واشتغل بعمل آخر بحيث

يصدق عرف ًا أنّه قطع طوافه ،وحينئذ إن كان ذلك قبل إمتام الشوط الرابع

جاز له اإلستئناف مطلق ًا  -سواء فاتت املواالة ام ال -وأ ّما إذا كان بعد إمتام
الشوط الرابع فإن كان بعد فوات املواالة جاز له اإلستئناف ،وإن كان قبل
فواهتا فاألحوط وجوب ًا االمتام واإلعادة ،وإذا أراد اإلستئناف من دون إمتام
الطواف فالبد أن حيقق أحد األمرين:
 -1أن يدخل إىل الكعبة املرشفة.
 -2أن ينتظر فرتة من الزمن((( حتى تفوت املواالة العرفية.
التنبيه الثالث :يف موارد االحتياط بإكامل الطواف وإعادته يكون مقتىض

االحتياط إعادته بعد اإلتيان بصالة الطواف ملا سيأيت من عدم جواز الفصل

بني الطواف وصالته بطواف احتياطي.

التنبيه الرابع :يف م��وارد القطع التي جيوز فيها اكامل الطواف ،جيوز

االستئناف من جديد إذا فاتت املواالة ،فمث ً
ال لو قطع طوافه لرضورة بعد
الشوط الرابع جاز له اكامله بعد العود من موضع القطع كام جيوز استئنافه إذا

كان رجوعه بعد فوات املواالة.

التنبيه اخلامس :من األخطاء التي يرتكبها بعض الطائفني أنّه يأيت ببعض
يفوت املواالة.
((( تقدم أن الفصل بمقدار عرشة دقائق ّ
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األشواط من الطواف ثم  -اعتباط ًا او بسبب الشك يف صحة الشوط او

ألجل أن يطوف مع رفقائه أو لغري ذلك -يستأنف الطواف من جديد قبل
فوات املواالة ،األمر الذي يوجب حصول زيادة ،وبالتايل بطالن الطواف إال

إذا فعل ذلك عن جهل قصوري.

وكان املناسب له يف صورة الشك يف صحة بعض االشواط إ ّما أن يبني

عىل صحتها ويكمل طوافه او يستأنفه بعد فوات املواالة.

التنبيه السادس :إذا حاضت املرأة أثناء الطواف وجب عليها قطعه

واخلروج من املسجد احلرام فور ًا ،وقد تقدم حكم طوافها يف الفرض الثاين

من الفرع اخلامس  -حكم احلائض -من فروع األمر الثاين من األمور املعتربة
يف الطواف.

التنبيه السابع :تقدّ م بيان حكم قطع الطواف وامتامه اذا احدث الطائف

اثناءه يف الفرع األول من األمر الثاين من األمور املعتربة يف الطواف.

التنبيه الثامن :تقدّ م بيان حكم قطع الطواف وامتامه اذا طرأت النجاسة

عىل بدن الطائف او ثيابه او علم بوجودها أثناء الطواف يف األمر الثالث من
األمور املعتربة يف الطواف.

أسئلة تطبيقية:

س -1بناء عىل جواز الطواف فيام وراء املقام هل هناك حد يعترب الطائف
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بعده خارجة عن املطاف لينقطع طوافه ام يكون العربة بنية القطع؟

ج -املطاف هو املكان الذي يعد العرف الطواف عليه طواف ًا بالكعبة

املعظمة ولكن ال أثر للخروج منه إىل اخلارج يف قطع الطواف كام ال أثر لنية
القطع وحدها ،بل لو خرج من املطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق

عرفا انه قطع طوافه قبل اكامله بطل الطواف ،كام يبطل بالتوقف عن الطواف
إىل حني فوات املواالة العرفية مطلق ًا

س -2من بدأ بالطواف فأكمل شوط ًا ثم شك يف صحته فألغاه ورشع يف

الطواف من جديد فهل حيكم بصحته؟

ج -إذا كان ذلك بعد االتيان باملنايف  -كفوات املواالة العرفية  -صح

طوافه وإآل تشكل صحته ما مل يكن عن جهل قصوري.

س -3إذا أمهل الشوط الذي بيده باحتامل وقوع خلل فيه وبدأ شوطا

جديد ًا من احلجر األسود فام هو حكمه؟

ج -إذا كان الشوط الذي بيده حمكوم ًا بالصحة فاستأنفه أشكل صحة

طوافه ،نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فاألظهر الصحة.

س -4امرأة التحقت بزوجها يف الطواف فلام اكملت الشوط السادس

خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد فام هو حكمها؟

ج -إذا كان ذلك بعد اإلتيان باملنايف  -كفوات املواالة العرفية  -صح

طوافها وإال يشكل صحته إال إذا فعلت ذلك عن جهل قصوري.

س -5شخص رشع يف الطواف وملا بلغ حجر إسامعيل ألغى الشوط
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الذي بيده واستأنف الطواف من جديد ،ولكنه يف الشوط السابع مل يأت بتامم

الشوط بل أكمل الشوط األول الذي أعرض عنه من قبل فام هو حكمه؟
ج -يبطل طوافه.

س -6ما املقصود بقطع الطواف؟

ج -ينقطع الطواف بالدخول يف الكعبة املعظمة وبفوات املواالة العرفية

بني اشواطها وان مل خيرج من املطاف ،نعم املراد بقطع الطواف يف املسألة
 307من رسالة املناسك وما بعدها هو رفع اليد عن إمتامه باخلروج عن
املطاف إىل خارجه واالشتغال بعمل آخر وان مل يستلزم ذلك فوات املواالة

العرفية.

س  -7ما هي احلاالت التي يمكن فيها استئناف طواف الفريضة بعد
قطعه من دون حاجة إىل إكامله أوالً؟
ج -إذا كان ذلك قبل إمتام الشوط الرابع جاز له االستئناف يف عدة

حاالت:

1ـ إذا خرج من املطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفا انه قطع

طوافه.

2ـ إذا توقف عن الطواف حتى فاتت املواالة العرفية وان مل خيرج عن

املطاف ومل يشتغل بعمل آخر.

3ـ إذا دخل يف الكعبة املعظمة.
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ففي مجيع هذه احلاالت يبطل الطواف وجيوز استینافه ،وأما إذا اراد

االستیناف بعد امتام الشوط الرابع فال حيق له

ذلك يف احلالة االوىل((( وحيق له يف احلالتني األخريتني وان كان األحوط

استحباب ًا يف احلالة الثانية أن يكون االستئناف بعد اكامل الطواف.

س -8هل يعترب اخلروج من املطاف إىل الرواق يف أطراف املسجد احلرام

قطع ًا للطواف؟

ج -نعم((( إال مع العود فور ًا وعدم االشتغال بعمل آخر يف األثناء.

س -9هل جيوز قطع الطواف اختيار ًا والبدأة من جديد؟

ج -جيوز القطع مطلق ًا عىل األظهر ولكن إذا كان ذلك يف طواف

الفريضة بعد متام الشوط الرابع أو يف طواف النافلة فليكن اإلستئناف بعد
فوات املواالة العرفية((( أو إجياد مناف آخر كاخلروج من املطاف إىل داخل

الكعبة املعظمة.

س -10هل جيوز قطع الطواف بعد متام الشوط الرابع من غري عذر ثم

البناء عليه وإكامله؟

ج -جيوز القطع عىل األظهر ولكن األحوط وجوب ًا يف هذه الصورة

إكامل الطواف ثم إعادته(((.

((( هذا إذا مل تفت املواالة.
((( املقصود انه يعد قطع ًا إذا مل يكن خروجه لرضورة واضطرار -كام اتضح مما سبق.-
((( وأ ّما إذا مل تفت املواالة ومل يأت بمنايف آخر فاألحوط وجوب ًا االمتام واالعادة.
((( املقصود إذا مل تفت املواالة ،وأ ّما مع فوهتا فيستأنفه كام اتضح مما تقدم.
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س -11هل عدم االكتفاء بطواف كامل بنية األعم من التامم واإلمتام يف

موارد االحتياط باإلمتام ثم اإلعادة عىل نحو الفتوى أو االحتياط؟
ج -عىل سبيل االحتياط.

س  -12شخص طاف مخسة أشواط ثم اضطر إىل قطع طوافه فهل له أن

يبني عليه ويأيت بالشوطني اآلخرين أو يلزمه اإلستئناف؟
ج -له أن يبني عليه ويأيت بشوطني فقط.

س -13احلاج الذي يطوف مع زوجته إذا اضطرت الزوجة إىل قطع

طوافها وكانت بحاجة إىل مرافقة زوجها هلا فهل يعد ذلك عذرا مسوغ ًا
لقطع الزوج طوافه أيض ًا؟

ج -نعم ولكن إذا كان ذلك يف الطواف الفريضة وتم القطع قبل االنتهاء

من الشوط الرابع فال بد من االستئناف.

س -14من اضطر إىل قطع طواف الفريضة يف هناية الشوط الثالث أو

الرابع ملدة عرش دقائق ثم رجع واكمله ومل يستأنفه فام هو حكمه؟

ج -إذا كان ذلك بعد االنتهاء من الشوط الرابع فال يشء عليه وان

كان قبله لزمه اعادة الطواف ،ولو عرض عليه الشك يف عدد ما ايت به من
االشواط قبل القطع بعد الفراغ من اداء األشواط الباقية((( فال يشء عليه.

س -15إذا توقف الطائف ألداء صالة الفريضة مث ً
ال فيجب عليه
((( أي بعد أن رجع وأكمل باقي األشواط شك  -بعد الفراغ۔ يف عدد األشواط التي أتى هبا قبل أن
يقطع طوافه.
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االستئناف من النقطة التي توقف فيها ،ولكن هل هذه النقطة واقعية أو

تقريبية؟

ج -ال بد أن يواصل الطواف من نفس املكان الذي قطعه فيه بحيث

ال ينقص الشوط ولو بمقدار اصبع واحد ،واذا مل يسعه تعيني ذلك املكان

فبامكانه الرشوع يف امليش مما يقع قبله يقين ًا قاصد ًا الطواف من املكان الذي

انتهى اليه يف علم اهلل تعالی.

س -16إذا أقيمت صالة اجلامعة يف أثناء اشتغاله بالطواف فقطع عليه

طوافه واعتقد بطالنه((( بذلك فاستأنفه فهل جيزئه ذلك؟
ج -ال يبعد إجزاؤه.

ً
جاهال قارص ًا كام يظهر من اجلواب.
((( البد أن يكون املقصود أنّه كان

الف�صل الرابع
ترك الطواف
الطواف ركن من أركان احلج يرتتب عىل تركه بطالن العمرة واحلج

يف بعض الصور ،وتفصيل ذلك أن يقال :تارة يرتك املكلف الطواف ك ّله،
واخرى يرتك بعضه ،فهنا أمران:

الأمر الأول
ترك الطواف ك ّله

إذا ترك املكلف الطواف ك ّله ،فله صور أربعة:
الصورة األوىل :أن يرتكه عن علم وعمد

إذا ترك الطواف يف عمرة التمتع عمد ًا مع العلم باحلكم ،ومل يتمكن من

تدارکه وإمتام أعامل العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة ،بطلت عمرته.
وإذا ترك الطواف يف احلج متعمد ًا مع العلم باحلكم ومل يمكنه التدارك

بطل حجه ،وال كفارة عليه يف احلالتني.

وإذا ترك الطواف يف العمرة املفردة عن علم وعمد ،فال يبطل احرامه،

ويلزمه اإلتيان به واعادة االعامل التي بعده.
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الصورة الثانية :أن يرتكه عن جهل باحلكم

إذا ترك الطواف يف عمرة التمتع عمد ًا مع اجلهل باحلكم  -أي جيهل أن

الطواف واجب ،سوا ًء كان قارص ًا ام مقرص ًا -ومل يتمكن من تدارکه وإمتام

أعامل العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة ،بطلت عمرته ،ووجبت عليه

كفارة بدنة عىل األحوط وجوب ًا.

وإذا ترك الطواف يف احلج متعمد ًا مع اجلهل باحلكم ومل يمكنه التدارك

حمرم بطل حجه ،ولزمته كفارة بدنة.
قبل شهر ّ

وإذا كان ذلك يف العمرة املفردة فال يبطل احرامه ويلزمه االتيان بالطواف

واعادة االعامل التي بعده.

الصورة الثالثة :أن يرتكه عن جهل باملوضوع

إذا ترك الطواف يف عمرة التمتع او احلج عمد ًا مع اجلهل باملوضوع

 -سوا ًء كان قارص ًا ام مقرص ًا -كام إذا طاف يف الطابق األعىل من الكعبة

املرشفة باعتقاد أنّه املطاف ،فقد بطل طوافه ،وإذا مل يتدارکه قبل فوات وقت

النسك بطلت عمرته وحجه ولكن ال كفارة عليه.

وإذا كان ذلك يف العمرة املفردة فال يبطل احرامه ويلزمه االتيان بالطواف

واعادة االعامل التي بعده.

الصورة الرابعة :أن يرتكه عن سهو ونسيان.

إذا ترك الطواف يف عمرة التمتع او احلج نسيان ًا ،او أتی به باط ً
ال لنسيان
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بعض رشوطه ،فله حالتان:
احلالة األوىل :أن يتذكره قبل فوات وقت النسك فيلزمه تدارکه واالتيان

بصالته بعده  -وإذا كان سابق ًا قد أتى هبا فاألحوط وجوب ًا أن يعيدها بعد
تدارك الطواف -ثم إعادة السعي بعده أيض ًا.

وإذا كان ذلك يف العمرة املفردة فال يبطل احرامه ويلزمه االتيان بالطواف

واعادة االعامل التي بعده.

احلالة الثانية :أن يتذكره بعد فوات الوقت ،كام لو نيس طواف عمرة

التمتع حتى وقف بعرفات ،أو نيس طواف احلج حتى خرج شهر ذي احلجة،
وجب عليه قضاؤه ،وال جيب اعادة السعي بعده ،وإن كانت االعادة هي

األحوط االوىل.

س  -1لو تذكر طواف عمرة التمتع بعد الوقوف بعرفات وقبل أن يأيت

بطواف احلج فأيهّ ام يقدم؟

ج -األحوط وجوب ًا أن يقضيه قبل طواف احلج.
س -2لو تذكر طواف عمرة التمتع بعد االتيان بطواف احلج فمتى

يقضيه؟

ج -جاز له قضاؤه يف أي وقت شاء وإن كان األحوط استحباب ًا أن يأيت

به قبل ميض شهر ذي احلجة.

س -3لو تذكر طواف العمرة او احلج يف وقت ال يتيرس له القضاء
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بنفسه ،كام إذا كان تذكره بعد رجوعه إىل بلده فامذا يفعل؟
ج -وجبت عليه االستنابة.

تنبيهات:

التنبيه األول :من نيس الطواف ولكنه أتى بصالته ،جيب عليه  -عىل

األحوط وجوب ًا -عند التذكر اعادهتا بعد تدارك الطواف.

التنبيه الثاين :من تبينّ له بطالن طوافه فإن كان قبل انتهاء وقت النسك
تدارکه وأتى باالعامل التي بعده ،وأ ّما إذا كان بعد انتهاء وقت النسك((( فقد

بطل حجه وعليه كفارة بدنة ،وإذا كان يف عمرة التمتع فتبطل ،وعليه كفارة

بدنه عىل األحوط وجوب ًا.

التنبيه الثالث :من نيس الطواف وكان قد أتى باألعامل املرتتبة عليه ثم

تداركه يلزمه اعادة االعامل املرتتبة عليه من الصالة والسعي والتقصري،
وهكذا طواف النساء وصالته يف احلج عىل األحوط لزوم ًا ،كام يلزمه قبل

حمرمات اإلحرام.
ذلك التجنّب عن ّ

فروع

الفرع األول :إذا نيس الطواف ك ّله  -سوا ًء كان طواف احلج ام العمرة

ام طواف النساء  -حتى رجع إىل أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إىل منى

إن كان املنيس طواف احلج ،وإىل مكة إن كان املنيس طواف العمرة  -سوا ًء
كانت عمرة متتع ام عمرة مفردة -ويكفي يف اهلدي أن يكون شاة.
((( كام إذا تبني له البطالن يف يوم عرفة يف عمرة التمتع او يف حمرم يف احلج.
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الفرع الثاين :ال فرق يف احلكم املتقدم  -لزوم الكفارة عىل من نيس
الطواف وواقع اهله -بني أن يكون ملتفت ًا حني املواقعة إىل أنّه بعدُ مل ِ
يأت
بالطواف او مل يكن ملتفت ًا بأن استمر يف غفلته اىل ما بعد املواقعة.

الفرع الثالث :إذا نيس الطواف وتذكره يف زمان يمكنه القضاء بنفسه،

قضاه وإن كان قد ّ
أحل من إحرامه من دون حاجة إىل جتديد اإلحرام.

نعم ،إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه االحرام للعود إليها إال يف

احلاالت التي جيوز فيها الدخول اىل مكة من غری احرام ،كام تقدّ م.

الفرع الرابع :ال حيل لنايس الطواف ما كان ح ّله متو ّقف ًا عليه حتى يقضيه

بنفسه أو بنائبه ،فمث ً
ال من نيس طواف النساء ال حتل له النساء حتى يقضيه
بنفسه او بنائبه لتوقف ح ّلها عىل االتيان بالطواف.

وهكذا من نيس طواف عمرة التمتع وتذكره قبل فوات وقت العمرة

فإنّه حيرم عليه مجيع حمرمات االحرام لتوقف ح ّلها عىل االتيان بالطواف،

وأ ّما إذا تذكره بعد فوات الوقت  -كام إذا تذكره بعد رجوعه اىل بلده -فال

املحرمات.
حيرم عليه يشء من ّ

وهكذا من نيس طواف احلج فال ّ
حيل له الطيب والنساء والصيد لتوقف

حلها عىل االتيان بالطواف والسعي ،كام ّ
أن النساء ال حتل اال باالتيان بطواف

النساء مضاف ًا اىل طواف احلج والسعي.

ومن نيس طواف العمرة املفردة ثم تذكره فإنّه ال ّ
املحرمات
حيل له يشء من ّ
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حتى يأيت بأعامهلا بنفسه إن متكن او بنائبه إن مل يتمكن ،مع االلتفات اىل ّ
أن

العمرة املفردة ليس هلا وقت حمدد.
أسئلة تطبيقية:

س -1ما حكم من علم ببطالن طوافه  -جه ً
ال منه ببعض أركانه  -يف

كل من احلاالت التالية:

1ـ بعد الفراغ من أعامل عمرة التمتع مع سعة الوقت؟
ج -يعيد طوافه وصالته وسعيه ثم يقرص.

2ـ بعد الفراغ من أعامل عمرة التمتع مع ضيق الوقت؟

ج -إذا ضاق الوقت بحيث ال يمكنه إعادة األعامل قبل زوال الشمس

من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفارة بدنة عىل األحوط وجوب ًا.
3ـ عند الوقوف بعرفات؟

ج -متعته حمكومة بالبطالن و عليه كفارة بدنة عىل األحوط وجوب ًا.

4ـ بعد الفراغ من أعامل احلج مع فرض كون الطواف للحج؟

ج -يعيده ويعيد صالته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي احلجة.
 -5بعد العود إىل وطنه فيام إذا كان الطواف للحج؟

ج -يبطل حجه وعليه كفارة بدنة إال مع التدارك قبل انقضاء الشهر

وهل جيزي فيه اإلستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ األقرب ذلك.

 - 6بعد العود إىل وطنه فيام إذا كان الطواف للعمرة املفردة مع إمكان
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الرجوع وعدمه؟

ج -إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك وإال ففي اإلجتزاء باإلستنابة

فيه إشكال وان كان االقرب كفايتها.

س -2ذكرتم يف جواب السؤال السابق( :أن من علم عند وقوفه بعرفات

ببطالن طواف عمرته جهال منه ببعض اركانه تكون متعته حمكومة بالبطالن)

فهل معنى ذلك بطالن حجه بتاممه أو خصوص عمرة متتعه؟

ج -حج متتعه باطل فان اراد االتيان بحج االفراد ووسعه الوقت لذلك

فليذهب إىل بعض املواقيت وحيرم له ولكن ذلك ال جيزيه عن حج التمتع ان

كان فرض عليه.

س -3إذا علم ببطالن طوافه بعد التقصري فهل يلزمه لبس ثويب اإلحرام

إلعادته؟

ج -هو باق عىل إحرامه وعليه أن جيتنب عن حمرمات اإلح��رام من

املخيط و غريه إىل أن حيل من إحرامه بإكامل نسكه.

س -4ورد يف املناسك ان ترك طواف عمرة التمتع عامل ًا باحلكم أو جاه ً
ال

به يؤدي إىل بطالن الطواف وعىل اجلاهل كفارة بدنة عىل األحوط ،والسؤال

انه هل يعني هذا انه ال كفارة عىل العامل؟ وملاذا؟

ج -نعم ال كفارة عليه الختصاص النص باجلاهل.
س -5إذا نيس الطواف أو أتى به باطال عن نسيان لبعض رشوطه فهل

380

تو�ضيح منا�سك احلج

جيوز له تداركه يف غري أشهر احلج؟

ج -إن كان طواف عمرة التمتع فإن تذكره قبل ميض وقته تداركه يف

وقته وإن تذكره بعد مضيه قبل اإلتيان بطواف احلج فاألحوط وجوب ًا اإلتيان
به قبله وإن تذكره بعد اإلتيان بطواف احلج جاز له قضاؤه يف أي وقت شاء

وإن كان األحوط استحباب ًا أن يأيت به قبل ميض شهر ذي احلجة ،وإن كان

طواف احلج فإن تذكره قبل ميض ذي احلجة تداركه فيه وإن مل يتذكر حتى

انقىض الشهر قضاه يف أي وقت شاء.

س -6إذا نيس الطواف ولكنه ايت بصالته فهل عليه عند التذكر اعادة

الصالة بعد االتيان بالطواف؟

ج -نعم يلزمه ذلك عىل األحوط وجوب ًا.
س  -7ذكرتم يف املناسك ان من نيس الطواف حتى رجع إىل اهله وواقع

زوجته لزمه بعث هدي إىل مني ان كان املنيس طواف احلج واىل مكة إذا كان
املنيس طواف العمرة .والسؤال :انه هل يلزم بعث اهلدي من بلده أو يكفي ان

يستنيب من يشرتي له اهلدي يف مكة أو يف منی؟
ج -يكفي ذلك ايض ًا.

س -8ذكر يف مسالة ( )325من كتاب مناسك احلج( :ال حيل لنايس

الطواف ما كان ح ّله متوقف ًا عليه حتى يقضيه بنفسه او بنائبه) والسؤال هو:

ماذا حيرم عىل نايس طواف عمرة التمتع يف حال تذكره قبل فوات الوقت او
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بعد فوات وقته؟

ج -حيرم عليه مجيع حمرمات االحرام إذا تذكر يف الوقت وال حيرم عليه

يشء إذا تذكر بعد الوقت(((.

س -9من تبني له بطالن طواف عمرته املفردة الخالله ببعض رشوطه

نسيان ًا حتى رجع اىل بلده فهل حيرم عليه يشء من حمرمات االحرام قبل أداء

الطواف؟

ج -نعم حيرم(((.
الأمر الثاين
ترك بع�ض �أ�شواط الطواف

إذا ترك الطائف بعض اشواط طوافه فله صور ثالث:
الصورة األوىل :أن يرتك بعض األشواط عن علم وعمد

إذا ترك بعض اشواط الطواف يف عمرة التمتع او احلج عن ٍ
عمد مع

العلم باحلكم فإن تداركها قبل فوات املواالة وقبل االتيان باملنايف  -كالدخول

بالكعبة او االشتغال بعمل آخر بحيث يصدق أنه قطع طوافه -صح طوافه،
وإال بطل ،وحينئذ إن مل يتداركه حتى فات وقت النسك بطل حجه وعمرته

وال كفارة عليه.

وإذا كان يف العمرة املفردة فال حيل من احرامه إال باالتيان بالطواف
((( استفتاء خطي.
((( استفتاء خطي.
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وصالته وبقية األعامل.
الصورة الثانية :أن يرتك بعض األشواط عن جهل باحلكم(((

إذا ترك بعض اشواط الطواف يف عمرة التمتع عمد ًا مع اجلهل باحلكم

 سوا ًء كان قارص ًا ام مقصرّ ًا -فإن تداركها قبل فوات املواالة وقبل االتيانباملنايف  -كالدخول بالكعبة او االشتغال بعمل آخر بحيث يصدق أنّه قطع
طوافه -صح طوافه ،وإال بطل ،وحينئذ إن مل يتمكن من تدارك الطواف
وإمتام أعامل العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة ،بطلت عمرته ،ووجبت

عليه كفارة بدنة أيض ًا عىل األحوط وجوب ًا.

وإذا ترك بعض أشواط الطواف يف احلج متعمد ًا مع اجلهل باحلكم فإن

تداركها قبل فوات املواالة وقبل االتيان باملنايف صح طوافه ،وإال بطل،

وحينئذ إن مل يمكنه تدارك الطواف قبل ميض شهر ذي احلجة بطل حجه،
ولزمته كفارة بدنة.

وإذا كان يف العمرة املفردة فال حيل من احرامه إال باالتيان بالطواف

وصالته وبقية األعامل.

الصورة الثالثة :أن يرتك بعض األشواط عن سهو ونسيان

إذا ن ّقص الطائف من طوافه بعض األشواط سهو ًا  -يف عمرة التمتع او

احلج أو العمرة املفردة ،-فله حالتان:

((( وال يتصور اجلهل باملوضوع يف املقام لفرض أنّه أتی ببعض األشواط ،وهذا ال يكون إال مع علمه
باملوضوع.
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احلالة األوىل :أن يتذكر املنيس قبل فوات املواالة فيأيت به ،ويصح طوافه.
احلالة الثانية :أن يتذكر املنيس بعد فوات املواالة ،وله فرضان:

الفرض األول :إن كان املنيس شوط ًا أو شوطني أو ثالثة أتی به ،وصح

طوافه أيض ًا.

وإن مل يتمكن من االتيان به بنفسه  -ولو ألجل أن تذكره كان بعد إيابه

إىل بلده -استناب غريه.

الفرض الثاين :أن يكون املنيس أكثر من ثالثة أشواط فريجع ويتم ما

نقص ويعيد الطواف بعد االمتام عىل األحوط وجوب ًا.
فر ٌع

إذا نيس أكثر من ثالثة اشواط من الطواف  -سوا ًء كان طواف احلج

ام العمرة ام طواف النساء  -حتى رجع إىل أهله وواقع أهله لزمه  -عىل

األحوط وجوب ًا -بعث هدي إىل منى إن كان املنيس طواف احلج ،وإىل مكة
إن كان املنيس طواف العمرة -سوا ًء كانت عمرة متتع ام عمرة مفردة -ويكفي

يف اهلدي أن يكون شاة.

وأما إذا كان املنيس ثالثة أشواط او أقل كفاه امتام ما نقص وال كفارة

عليه.

أسئلة تطبيقية:

س -1من نيس بعض اشواط طواف العمرة أو احلج حتى قدم وواقع
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اهله فهل عليه الكفارة؟

ج -إذا كان املنيس أكثر من ثالثة أشواط فاألحوط وجوب ًا التكفري عىل

النهج املذكور يف املسألة  323من املناسك وان كان املنيس ثالثة أشواط أو

اقل فيكفي القضاء وال كفارة عليه عىل االقرب

س -2إذا نيس الطواف يف عمرة التمتع أو نسى بعض أشواطه ثم تذكر

وهو يف عرفات فامذا يصنع؟

ج -يقضيه إذا رجع إىل مكة ولو كان املنيس ثالثة أشواط أو أقل كفاه

إمتام ما نقص ولو كان أكثر أتم ما نقص وأعاد الطواف بعد اإلمتام عىل

األحوط وجوب ًا.

الف�صل اخلام�س
الزيادة يف الطواف
الزيادة يف الطواف تارة تكون عن علم و عمد ،واخ��رى عن جهل

تقصريي ،وثالثة عن جهل قصوري ،ورابعة عن سهو ،فهنا اربع صور:
الصورة األوىل :الزيادة عن علم و عمد
وهلا حاالت مخس:

احلالة األوىل :أن ال يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو

ربك ًا او
لطواف آخر ،كام لو قصد االتيان بشوط آخر بعد األشواط السبعة ت ّ

بتوهم استحبابه مثالً ،ففي هذه احلالة ال يبطل الطواف بالزيادة.

احلالة الثانية :أن يقصد حني رشوعه يف الطواف االتيان بالزائد عىل أن

يكون جزء ًا من طوافه الذي بيده ،وال إشكال يف بطالن طوافه حينئذ ولزوم

إعادته.

وأما لو رشع يف طوافه ومل يكن قاصد ًا للزيادة إال أنّه أثناء الطواف قصد
ّ

أن يأيت بالزائد عىل أن يكون جزء ًا من طوافه الذي بيده فهل يبطل طوافه؟
ج -ههنا فرضان:
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الفرض األول :أن يقصد الزيادة املذكورة ويأيت بالزائد ،وال اشكال يف

بطالن طوافه.

ٍ
وحينئذ
الفرض الثاين :أن يقصد الزيادة املذكورة ولكن ال يأيت بالزائد،

تبطل األش��واط ا ّلالحقة التي يأيت هبا بعد قصد الزيادة ،وأما األشواط
السابقة عىل قصد الزيادة فبطالهنا ّ
حمل اشكال ،ومقتىض االحتياط الوجويب

أن يكمل طوافه ثم ُيعيده ،مثالً :لو أتى بثالثة أشواط ثم قصد أن يأيت بشوط
زاد عىل السبعة ليكون جزء ًا من طوافه الذي بيده ثم أكمل طوافه ومل ِ
يأت

بالزائد ،بطلت األشواط االربعة االخرية دون الثالثة عىل األحوط فيكمل

طوافه عليها  -إذا مل تفت املواالة ،ثم ُيعيده عىل األحوط وجوب ًا بعد االتيان

بصالته.

احلالة الثالثة :أن يأيت بالزائد عىل أن يكون جزء ًا من طوافه الذي فرغ

منه قبل فوات املواالة العرفية ،بمعنى أن يكون قصدُ اجلزئية بعد فراغه من
الطواف ،ويف هذه احلالة حيكم بالبطالن أيض ًا.

احلالة الرابعة :أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاين،

والزيادة يف هذه الصورة غري متحققة ،فال بطالن من جهتها.

نعم ،قد يبطل من جهة القران (أي التتابع بني طوافني بال فصل بينهام

بصالة الطواف) ألنّه غري جائز بني فريضتني ،بل وكذا بني فريضة ونافلة.
وأ ّما القران بني نافلتني فال بأس به وإن كان مكروه ًا.

اوطلا يف ةدايزلا
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احلالة اخلامسة :أن يقصد حني رشوعه يف الطواف االتيان بالزائد عىل

أن يكون جزء ًا من طواف آخر ،ثم ال يتم الطواف الثاين أو ال يأيت بيشء منه
أصالً ،ويف هذه الصورة ال زيادة وال قران ،إال أنّه مع ذلك قد يبطل الطواف

املحرم مع علمه ببطالن
لعدم تأتيّ قصد القربة ،كام إذا كان قاصد ًا للقران
ّ
ٍ
حينئذ وإن مل يتحقق القران خارج ًا
الطواف به ،فإنّه ال يتحقق قصد القربة

من باب االتفاق.

الصورة الثانية :الزيادة عن جهل تقصريي

وحكمها حكم الزيادة عن علم وعمد عىل األحوط وجوب ًا فيجري فيها

ما جيري فيها.

الصورة الثالثة :الزيادة عن جهل قصوري
وهي ال ترض بصحة الطواف مطلق ًا.

تنبيه:

تقدّ م يف األسئلة التطبيقية للفصل الثالث ،ويف ما يعترب يف الطواف ،ما

يدل عىل عدم قادحية الزيادة يف الطواف عن جهل قصوري.
الصورة الرابعة :الزيادة السهوية

إذا زاد يف طوافه سهو ًا فله حالتان:
احلالة األوىل :أن يتذكر بعد بلوغ الركن العراقي فيجب عليه أن يتم

الزائد طواف ًا كامالً ،واألحوط وجوب ًا أن يكون ذلك بقصد القربة املطلقة
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من غري تعيني الوجوب أو االستحباب ثم يصيل أربع ركعات ،واألفضل،
يفرق بينها بأن يأيت بركعتني قبل السعي لطواف
بل األحوط استحباب ًا أن ّ
الفريضة  -يف علم اهلل تعاىل -وبركعتني بعده للنافلة.

احلالة الثانية :أن يتذكر قبل بلوغ الركن العراقي ،وحكم هذه احلالة

حكم السابقة عىل األحوط لزوم ًا.
تنبيهان:

التنبيه األول :قد يعتمد البعض يف معرفة عدد اشواط الطواف عىل

احصاء غريه كاملرشد او املتعهد كام إذا طاف مع القافلة ،وعندما اكملوا

الطواف غفل عن اخلروج معهم ومشی بعد احلجر األسود خطوات قاصد ًا

الطواف ،والواجب عليه  -عىل األحوط لزوم ًا -يف هذه احلالة امتام تلك

اخلطوات طواف ًا کام ً
ال ثم االتيان بالصالة حسب التفصيل املتقدم ،ولو مل

يكمله فيشكل االجتزاء بصحة طوافه.

وهكذا من يطاف به بالعربة يلزمه بعد الوصول اىل احلجر األسود يف

الشوط األخري أن يقطع نية الطواف وإال أشكل صحة طوافه إال إذا كان
قارص ًا.

بعض احلجاج هو ّ
أن يأيت بشوط
التنبيه الثاين :من األخطاء التي يرتكبها ُ

زائد عىل السبعة قاصد ًا االحتياط ،األمر الذي يوجب زيادة يف الطواف
فتشكل صحته إال إذا كان جاه ً
ال قارص ًا.

اوطلا يف ةدايزلا
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أسئلة تطبيقية:

س -1إذا قصد اإلتيان بالطواف الواجب والزيادة عليها بشوط آخر

تربك ًا فام حكم طوافه؟

ج -ال يرض ذلك بطوافه.
س -2إذا احتمل بطالن بعض أشواط طوافه فهل جيوز له أن يضيف

شوطا أو شوطني احتياط ًا ،أي لسد النقص إن كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟

ج -إذا كان الطواف حمكوم ًا بالصحة مل جتز اإلضافة عليه احتياط ًا للنقص

املحتمل ولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري مل يرض بصحة طوافه.

س -3شخص طاف أربعة عرش شوطا معتقد ًا أن هذا هو الواجب عليه

فام هو حكمه؟

ج -إذا كان جاه ً
ال قارصة مل يرض بصحة طوافه وإال أشكل صحته.

س -4يف طواف العمرة املفردة إذا أضاف شوط ًا غفلة وقطعه قبل

االكامل وهو شاك يف كونه زائد ًا ثم علم بذلك فلم يكمله طواف ًا حتى رجع

إىل أهله فهل عليه يشء؟

ج -يشكل احلكم بصحة طوافه فال بد من رعاية مقتضی االحتياط يف

ذلك.

س -5إذا تيقن يف أثناء السعي أنه زاد يف عدد أشواط الطواف غفلة فامذا

يصنع؟

ج -األح��وط وجوب ًا أن يرجع إىل البيت ويكمل ما زاد من أشواط
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الطواف طواف ًا كام ً
ال بنية القربة املطلقة ويصيل له ركعتني ثم يكمل سعيه

واألحوط االوىل إعادته أيض ًا.

ليطوفه
س -6لو آجر احلاج كبري السن  -بسبب احلرج واملشقة -شخص ًا ّ

بالعربة طواف احلج وكان احلاج قاصد ًا من البداية الطواف سبعة أشواط بال

زيادة ولكن يف الشوط األخري مل يلتفت اىل إنّه قد انتهى من الشوط السابع إال
بعد أن مشى به املطوف نصف شوط تقريب ًا فقطع الطواف ثم أتى ببقية أعامل

احلج ،واالن يسأل عن حكم حجه؟

ج -إذا مل يكن قد قصد الزيادة  -كام إذا مشى به املطوف من غري قصد

منه -فال يشء عليه وكذلك احلال إذا شك االن يف أنّه هل كان قاصد ًا لذلك
او ال ،وأ ّما إذا احرز أنّه قد قصد الطواف بالزيادة فاحلج باطل عىل االحوط

عند سامحة السيد  -دام ظله -ويمكن أن يرجع املكلف اىل فقيه آخر مع
مراعاة الضوابط املعتربة واهلل اهلادي(((.

((( استفتاء خطي.

الف�صل ال�ساد�س
ال�شك يف الطواف
تارة يكون الشك يف أصل اإلتيان بالطواف ،واخرى يف صحته ،وثالثة

يف عدد األشواط ،فالكالم يقع يف امور ثالثة:

الأمر الأول
ال�شك يف �أ�صل الإتيان بالطواف
من شك يف أنّه طاف او مل يطف له صورتان:
الصورة األوىل :أن يكون شكه بعد التجاوز عن حمله ،كام إذا كان شكه

بعد دخوله يف صالة الطواف او بعد دخوله يف السعي ،ومثله ال يعتني بالشك

فيبني عىل أنّه قد أتی بالطواف.

الصورة الثانية :أن يكون شكه قبل التجاوز عن املحل ،وا ّلالزم عليه

االتيان بالطواف.
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الأمر الثاين
ال�شك يف �صحة الطواف
من شك يف صحة الطواف  -كام إذا شك مث ً
ال يف أنّه استقبل الكعبة أثناء

طوافه او ال -بعد احراز اإلتيان به ،فال يعتني بالشك ،ويبني عىل صحته يف
الصور الثالث اآلتية:

الصورة األوىل :أن يشك يف صحة الطواف ك ّله بعد الفراغ منه او بعد

التجاوز عن حمله كام إذا شك يف صحته بعد فوات املواالة او بعد الدخول

يف صالة الطواف  -كالذي يق ّبل الكعبة املرشفة او احلجر وبعد فراغه من
الطواف يشك هل تدارك املوضع الذي استقبل فيه او ال -ومثله ال يعتني

بشكه ويبني عىل صحته.

الصورة الثانية :أن يشك يف صحة شوط من األشواط أثناء الطواف بعد

الفراغ من ذلك الشوط ،فيبني عىل صحته.

الصورة الثالثة :أن يشك يف صحة بعض الشوط أثناء الطواف إذا كان

شكه بعد التجاوز عن ذلك البعض املشكوك ،كام إذا وصل الطائف اىل

حلجر االسود اىل باب
الركن العراقي وشك يف صحة طوافه يف املقدار من ا َ

الكعبة ،فيبني عىل صحته.

الأمر الثالث
ال�شك يف عدد الأ�شواط
الشك يف عدد األشواط تارة يوجب بطالن الطواف ،واخرى ال يبطله،

فاوطلا يف كشلا
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فالكالم يقع يف مقامني:
املقام الأول :حاالت ال�شك يف عدد الأ�شواط املبطلة للطواف
احلالة األوىل :أن يكون الشك بالنقيصة كالشك بني السبعة واخلمسة او

بني الثالث واألربع او بني اخلمس والست او غري ذلك من صور النقصان،

بال فرق يف ذلك بني أن يكون شكه يف هناية الشوط او يف أثنائه ،فيبطل طوافه
وعليه االستئناف.

نعم ،األحوط استحباب ًا يف هذه الصورة البناء عىل االقل وامتام الطواف

ثم اعادته بعد الصالة.

احلالة الثانية :أن يكون شکه بالنقيصة يف هناية الشوط  -بعدما وصل اىل

احلجر األسود -بني الست والسبع فيحكم بالبطالن عىل األحوط وجوب ًا،
واألحوط استحباب ًا يف هذه الصورة البناء عىل األقل واالمتام ثم االستئناف

بعد الصالة.

احلالة الثالثة :أن يشك بالزيادة قبل متام الشوط األخري ،كام إذا شك يف

ّ
أن شوطه الذي بيده هو السابع او الثامن قبل الوصول اىل احلجر األسود،
فيحكم بالبطالن وإن كان األحوط استحباب ًا إمتامه برجاء املطلوبية((( ثم

اعادته.

احلالة الرابعة :أن يكون الشك بالنقيصة والزيادة مع ًا كام اذا شك أن

((( وإنّام يأيت به برجاء املطلوبية الحتامل أنّه الثامن ،فلو أتى به بنية جزمية لكان ترشيع ًا حمرم ًا.
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الشوط الذي بيده هو السادس او السابع او الثامن ،فيبطل طوافه بال فرق يف

ذلك بني أن يكون شكه يف هناية الشوط او يف أثنائه.

املقام الثاين :حاالت ال�شك يف عدد الأ�شواط غري املبطلة للطواف
احلالة األوىل :أن يشك يف عدد األشواط بعد الفراغ من الطواف او بعد

التجاوز عن حم ّله ،كام اذا كان شکه بعد فوات املواالة او بعد دخوله يف صالة
الطواف ،فإنّه ال يعتني بشكه.

احلالة الثانية :إذا تيقن بالسبعة وشك يف الزائد ،كام إذا احتمل أن يكون

الشوط األخري هو الثامن ،فال يعتني بالشك ويصح طوافه.

نعم ،إذا كان شكه هذا قبل متام الشوط األخري فيحكم ببطالن الطواف،

واألحوط استحباب ًا إمتامه رجاء ًا وإعادته ،كام تقدم.

احلالة الثالثة :إذا شك بني السادس والسابع وبنى عىل السادس جه ً
ال

منه باحلكم وأتم طوافه ،ثم استمر جهله إىل أن فاته زمان التدارك((( ،فيحكم

بصحة طوافه.
تنبيهات:

التنبيه االول :جيوز للطائف أن يتكل عىل احصاء صاحبه يف حفظ عدد

اشواطه إذا كان صاحبه عىل يقني من عددها ،وهذا بخالفه يف السعي فال

يصح منه االعتامد عىل قول صاحبه يف عدد األشواط ما مل حيصل له االطمئنان
((( ويفوت زمان التدارك يف عمرة التمتع عند الزوال من يوم عرفة ،ويف احلج بميض شهر ذي احلجة.

فاوطلا يف كشلا
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من قوله.
التنبيه الثاين :إذا شك يف عدد أشواط الطواف املندوب يبني عىل األقل

ويصح طوافه.

التنبيه الثالث :الظن بعدد األشواط ملحق بالشك.
التنبيه الرابع :ضابط كثري الشك وحكمه يف الصالة جيري يف الطواف

ايض ًا فال يعتني بشكه.

التنبيه اخلامس :من شك يف أثناء الطواف ثم أكمله وهو شاك مرتدد ،ثم

تيقن بعدد األشواط صح طوافه.

التنبيه السادس :من بطل طوافه بسبب الشك فيه وجب عليه تداركه،

ولكن هل يلزم االنتظار فرتة تفوت هبا املواالة؟

ج -ال يلزم ذلك بعد فرض بطالن الطواف ،فله أن يستأنفه مبارشة.
أسئلة تطبيقية:

س -1هل الظن بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك؟
ج -نعم هو ملحق بالشك.

س  -2هل الظن يف الطواف يلحق بالشك أو اليقني؟
ج -يلحق بالشك ما مل يبلغ درجة االطمئنان.

س -3هل جيري حكم كثري الشك املذكور يف كتاب الصالة عىل من كثر

شكه يف الطواف أم ال؟ وإذا كان جاري ًا فيه أيض ًا فام هو الضابط لكثرة الشك
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فيه؟

ج -كثري الشك يف الطواف ال يعتني بشكه كام يف الصالة واملرجع فيه

هو الصدق العريف ،والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد مما يتعارف
عروضه للمشاركني معه يف اغتشاش احلواس وعدمه زيادة معتد ًا هبا عرف ًا.

س -4إذا شك الطائف يف عدد األشواط واستمر يف الطواف ثم حصل

له يف األثناء يقني بالعدد فام حكم طوافه؟
ج -ال يبعد صحته.

س -5إذا أكمل طوافه مرتدد ًا يف صحته أو شاك ًا يف عدد األشواط ثم

تيقن بصحته وعدم نقصان فيه وال زيادة فهل يصح عمله؟
ج -الظاهر صحته.

س -6إذا شك يف عدد األشواط اثناء الطواف ثم زال شكه وبعد صالة

الطواف عاد اليه شكه ثانية فام هو حكمه؟
ج -ال يشء عليه.

س  -7ورد يف املسألة  315من املناسك انه إذا شك الطائف يف صحة

اشواط طوافه بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز عن املحل ال يعتني

بشكه فام هو احلكم لو شك يف صحة بعض الشوط اثناء الطواف إذا كان

الشك بعد التجاوز عنه؟

ج -ال يعتني بشكه كذلك.

فاوطلا يف كشلا
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س -8إذا شك يف عدد اشواط الطواف الواجب فهل يستحب له البناء

عىل االقل واالمتام ثم االستئناف بعد الصالة ام ال؟

ج -ليس مستحب ًا ،نعم هو احوط استحباب فيام لو كان شكه يف النقصان

فقط كام لو شك بني الثالث واالربع ،واما لو كان شكه يف الزيادة والنقصان

معا  -كام لو شك يف شوطه االخري انه السادس أو السابع أو الثامن  -فال

مورد لالحتياط.

س -9إذا شك يف عدد األشواط فبنى عىل بطالن طوافه فاستأنفه ويف

أثناء إتيانه بالطواف الثاين تيقن من عدد أشواط األول فامذا يصنع؟
ج -يتم طوافه الثاين إال إذا تيقن بكامل األول.

س -10شخص طاف وشك يف عدد األشواط يف األثناء فقال له صاحبه

نحن يف السادسة واعتمد عىل قوله واكمل الطواف إال أن صاحبه شك يف

ذلك بعد االنتهاء من صالة الطواف فهل يلزم احدمها يشء بعد هذا الشك؟
ج -ال يلزم أ ّي ًا منهام يشء.

س -11ما حكم من زاد ((( شوطا يف الطواف الواجب فاكمله بستة

وشك يف الثاين فهل الشك يف الثاين کالواجب أم كاملستحب؟
ج -هو كالواجب.

س  -12شخص قبل احلجر يف أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه يف إنه
((( زاد سهو ًا.
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هل رجع إىل املوضع الذي وصل إليه أو جتاوزه بقليل فامذا يصنع؟
ج -يتم طوافه وال يشء عليه.

الف�صل ال�سابع
طواف ال�صبي
إذا كان الصبي مم ّيز ًا فيعترب يف طوافه ما يعترب يف طواف البالغ ،وأ ّما إذا مل

يكن مم ّيز ًا ،فامذا يعترب يف طوافه؟
يعترب فيه:

 -1أن يكون الرشوع من احلجر االسود واخلتم به ،وهكذا يف السعي

يلزم أن يكون الرشوع من الصفا.

 -2أن يكون من خارج حجر إسامعيل .
 -3أن يكون سبعة أشواط ،وهكذا يف السعي.

 -4أن تكون متوالية ،وكذا يف السعي عىل األحوط وجوب ًا.
وال يعترب يف طواف الصبي غري املم ّيزاألمور اآلتية:

 -1الطهارة من احلدث.
 -2الطهارة من اخلبث.
 -3اخلتان ،كام تقدم.
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 -4اختيار ّية احلركة
 -5السرت.

يطوفه ول ّيه و غريه حمموالً.
 -6املبارشة ،فيجوز أن ّ

 -7كون الكعبة عىل يساره ،فال يرض يف طوافه انحرافه عن الكعبة ببدنه.
 -8كام ال يعترب يف صحة طوافه أن يكون متي ّقض ًا ،فيصح تطويفه وإن

كان نائ ًام.

كل تلك األمور وغريها مما يعترب يف الطواف غري معتربة يف طواف الصبي

غري املم ّيز.
تنبيهان:

التنبيه األول :تقدّ م أن الويل يستحب له احجاج الصبي غري املم ّيز،

وذلك بأن يلبسه ثويب االحرام ويلقنه التلبية إن كان قاب ً
ال للتلقني وإال ل ّبي

عنه ،وهكذا بقية األعامل فيأمره بكل ما يتمكن منه ،وجيب عليه أن ينوب

عنه يف ما ال يتمكن منه ،وال جيوز له أن يرتكه دون اكامل أعامله.

التنبيه الثاين :إذا أحرم الويل بالصبي غري البالغ للعمرة املفردة فيلزمه أن

يكمل أعامله وإال فيبقى عىل احرامه ،فإذا بلغ حرم عليه ارتكاب يشء من

يطوفه طواف النساء وإال حترم عليه النساء
تروكات االحرام ،كام يلزمه أن ّ
إذا بلغ ،وهكذا الصب ّية غري املم ّيزة.

����������
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أسئلة تطبيقية:

س -1إذا احرم الويل بطفله الصغري فهل جيب عليه أن يوضئه للطواف

وهل جيب عليه أن يراعي حتقق رشوط الطواف يف حقه وكذا السعي؟

ج -ال جيب عليه ان يوضئه للطواف وكذلك ال يعترب رعاية بعض

الرشوط االخرى يف الطواف كالطهارة من اخلبث واخلتان وأ ّما مثل كون

الرشوع من احلجر االسود وكونه من خارج حجر إسامعيل فال بد من

رعايته وكذلك كون الرشوع يف السعي من الصفا ونحو ذلك.

س  - 2إذا تم اطافة الطفل يف حال النوم وكذلك يف السعي فهل يصح؟
ج -الظاهر أنه ال يرض بالصحة إذا كان غري مميز.

الف�صل الثامن
ما يعترب يف الطواف املندوب
الطواف املستحب هو ما مل يكن ج��زء ًا من حج او عمرة ،وهو من

املستحبات النفس ّية ،ويستحب االكثار منه(((  ،ويعترب فيه:
 -١النية.

 -٢الطهارة من اجلنابة واحليض والنفاس عىل األحوط

وجوب ًا.

 -٣الطهارة من اخلبث.
 -4اخلتان.
((( فقد روي عن رسول اهلل  :زين الكعبة الطواف.
وعنه  :إن اهلل يباهي بالطائفني.
و عنه  :ينزل اهلل كل يوم عرشين ومائة رمحة :ستون منها للطوافني ،وأربعون للعاكفني حول
البيت ،وعرشون منها للناظرين إىل البيت.
وعنه  :من طاف بالبيت سبع ًا حيصيه كتبت له بكل خطوة حسنة ،وحميت عنه سيئة ،ورفعت له به
درجة ،وكان له عدل رقبة.
وعنه  :استكثروا من الطواف ،فإنّه أقل يشء يوجد يف صحائفكم يوم القيامة.
اىل غري ذلك الكثري الكثري مما ورد عن أهل بيت العصمة  -صلوات اهلل عليهم امجعني.-
403
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 -5سرت العورة باحلدود املعتربة يف الصالة عىل االحوط وجوب ًا.

 -6إباحة الساتر عىل األحوط وجوب ًا.
 -7املبارشة.

( 8و  )9االبتداء من احلجر االسود واخلتم به.
 -10جعل الكعبة عىل اليسار.
 -11ادخال حجر اسامعيل يف املطاف.
 -12خروج الطائف عن الكعبة والشاذروان.
 -13اختيارية احلركة.
 -14املواالة عند ارادة االتيان بسبعة أشواط.

 -15عدم سرت الوجه للنساء عىل األحوط وجوب ًا.
وال يعترب فيه:
 -1الطهارة من احلدث األصغر.
 -2الطهارة من حدث مس امليت.

 -٣ال يشرتط أن يكون سبعة أشواط ،وحينئذ ال يكون طواف ًا كامالً،

وال يعترب فيه ما يعترب يف الطواف مما تقدّ م.

نملا فاوطلا يف ربتعي ام
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تنبيهات:

التنبيه األول :تقدّ م يف الفصل الثالث امتياز الطواف املستحب يف بعض

أحكام القطع ،كام تقدم يف الفصل السادس جواز البناء فيه عىل االقل عند

الشك.

التنبيه الثاين :جتوز النيابة يف الطواف املستحب عن امليت  -واحد ًا كان

او اكثر ،-وكذا عن احلي  -واحد ًا كان او متعدد ًا -إذا كان غائب ًا عن مكة

أو كان حارض ًا فيها ومل يتمكن من مبارشة الطواف ،وال جيوز النيابة فيه عن

احلي القادر عىل املبارشة إذا كان حارض ًا يف مكة ،كام تقدم.

التنبيه الثالث :يستحب االتيان بطواف كامل عن النفس او الغري -

واحد ًا كان الغري او اكثر ،ح ّي ًا او م ّیت ًا -او عن النفس والغري مع ًا ،واحد ًا كان

الغري او اكثر.

التنبيه الرابع :يستحب االتيان بشوط واحد او اكثر عن النفس او الغري

 -واحد ًا كان الغري او متعدد ًا ،وح ّي ًا او م ّیت ًا -او عنهام مع ًا.

التنبيه اخلامس :ال جيوز االتيان بطواف كامل عىل أن يكون كل شوط

عن شخص ،وإنّام جيوز أحد أمرين:

 -1أن يأيت بسبعة اشواط جيعل كل شوط نيابة عن شخص ،وال يقصد

موزع ًا عىل عدة أشخاص.
باملجموع طواف ًا واحد ًا ّ

 -2أن يأيت بطواف كامل عن عدّ ة اشخاص ،كام تقدم.
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التنبيه السادس :هل جيوز االتيان بالطواف املستحب او الواجب نيابة

عن الغري بني أجزاء النسك الواحد؟

ج -فيه تفصيل :فيجوز يف بعض امل��وارد وال جيوز يف موارد اخری،

واليك التفصيل:

ال جيوز االتيان بالطواف املستحب أثناء النسك يف موردين:
امل��ورد االول :بعد اإلح��رام حلج التمتع وقبل اخل��روج لعرفات عىل

األحوط لزوم ًا وإن قدم طواف احلج ،ومن فعل ذلك جدّ د التلبية عىل

األحوط استحباب ًا.

املورد الثاين :ال جيوز عىل األحوط وجوب ًا االتیان بطواف مستحب بني

الطواف والسعي يف عمرة التمتع والعمرة املفردة ،وجيوز ذلك يف احلج.

وجيوز االتيان بالطواف املستحب او الواجب أثناء النسك يف موارد:
املورد االول :جيوز االتيان بطواف واجب بعد االحرام حلج التمتّع وقبل

اخلروج لعرفات.

املورد الثاين :جيوز االتيان بطواف مستحب او واجب بعد اإلحرام حلج

التمتع والرجوع من عرفات ،فيجوز له االتيان بطواف مستحب او واجب

قبل طواف احلج.

املورد الثالث :جيوز االتيان بالطواف املستحب او الواجب  -عن نفسه

كان او غريه -بعد اإلحرام حلج االفراد.

نملا فاوطلا يف ربتعي ام
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املورد الرابع :جيوز االتيان بالطواف املستحب او الواجب  -عن نفسه

او غريه  -يف العمرة املفردة وعمرة التمتع بعد االحرام وقبل طواف العمرة.
امل��ورد اخلامس :جيوز االتيان بالطواف نيابة عن الغري بني الطواف

والسعي مطلق ًا  -يف مجيع انواع النسك.-

املورد السادس :جيوز الفصل بني الطواف والسعي بطواف احتياطي

مطلق ًا  -يف مجيع أنواع النسك.-

التنبيه السابع :ورد يف بعض النصوص الرشعية املعتربة أن الطواف

يف البيت أفضل من الصالة ملن أقام بمكة سنة أو دوهنا ،فإذا اراد الداخل
اىل املسجد حتية املسجد بطواف فيكفيه أن يأيت بشوط واحد وال يشرتط

سبعة ،ويأيت به برجاء املطلوبية ،كام أن حت ّية املسجد بالصالة يؤتى هبا برجاء
املطلوبية.

اطمأن بأنّه يقع يف احلرام لو طاف
التنبيه الثامن :إذا علم الشخص او
ّ

املحرم ،فهل جيوز له أن
املحرم او النظر
مستحب ًا كأن حيصل منه اللمس
ّ
ّ
يطوف ندب ًا؟

ج -ال جيوز ،وإذا علمت امل��رأة او اطمأنّت أنهّ ا لو طافت مستح ّب ًا
املحرم من قبل الطائفني فاالحوط وجوب ًا هلا تركه.
ستتعرض للنظر او املس ّ

أسئلة تطبيقية:

س  -1هل يعترب يف الطواف املستحب ما يعترب يف الطواف الواجب أم
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ج -خيتلف احلال حسب اختالف الرشائط واألحكام ويعرف بمراجعة

رسالة املناسك.

س -2هل يستحب الطواف شوط ًا واحدة فقط عن النفس أو الغري؟
ج -نعم.

س -3هل جيوز أن ينوي الطائف كل شوط بخصوصه نيابة عن شخص

معني؟

ج -جيوز ولكن ال ينوي باملجموع طواف ًا واح��د ًا موزع ًا عىل عدة

اشخاص بل يأيت باشواط منفردة كل عن شخص.

س -4هل جيوز توزيع أشواط الطواف املندوب عىل عدة أشخاص كأن

حييل الشوط األول لزيد والثاين لعمرو وهكذا؟

ج -ال بأس بذلك لكن ال ينوي باملجموع طواف ًا واحد ًا موزع ًا عىل

أشخاص بل إما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص عىل نحو
اإلشرتاك أو يأيت بأشواط منفردة كل عن شخص.

س -5هل جيوز للمحرم اإلتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة؟
ج -الظاهر جوازه.

س -6هل جيوز للمحرم اإلتيان بطواف مندوب قبل طواف احلج؟

ج -الظاهر جوازه ،نعم األحوط لزوم ًا أن ال يطوف املتمتع طواف ًا مندوب ًا

نملا فاوطلا يف ربتعي ام
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بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إىل عرفات وإن قدم طواف احلج لعذر.
س  -7هل جيوز الفصل بني الطواف والسعي بطواف مستحب؟

ج -األحوط وجوب ًا تركه للمعتمر سوا ًء عمرة التمتع والعمرة املفردة.

س -8قد ورد يف ملحق مناسك احلج ص 213ما نصه( :هل جيوز

الفصل بني الطواف والسعي بطواف مستحب؟

ج -األحوط وجوب ًا تركه للمعتمر سوا ًء عمرة التمتع والعمرة املفردة)

والسؤال هو:

 -1هل يشمل احلكم املذكور الطواف الذي يأيت به احتياط ًا؟
 -2هل يشمل احلكم طواف احلج؟

ج -1 -ال بل خيتص بالطواف املستحب.
 -2ال(((.
س -9هل جيوز اإلتيان بالطواف املندوب يف وقت الزحام إذا كان موجبا

لإلحتكاك بالنساء ومضايقة احلجاج بشكل عام؟

ج -إذا كان االحتكاك هبن عىل وجه حمرم مل جيز وأما مضايقة احلجاج

بالطواف عىل النحو املتعارف فال ضري فيها.

س  -10هل جيوز للحاج أن يكثر من الطواف املستحب مع علمه انه
((( استفتاء خطي.
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يزاحم بذلك احلجاج يف طوافهم الواجب؟

ج -ال يسقط استحباب التطوع بالطواف ملجرد حصول املضايقة عىل

النحو املتعارف.
ال؟

س -11امرأة نذرت الطواف((( عىل يدهيا ورجليها هل ينعقد نذرها ام
ج -الظاهر عدم انعقاد نذرها ولكن األحوط استحباب ًا ان تطوف سبع ًا

ليدهيا وسبع ًا لرجليها.

س -12ما حكم الطواف نيابة عن الغري قبل أن يسعى عن نفسه؟

ج -ال مانع من ذلك(((.

س -13إذا علم الطائف أنّه ال يتاملك نفسه عن اللمس أو النظر املحرمني

يف اثناء الطواف فهل جيوز له اداء الطواف املستحب يف هذه احلالة؟
ج -بل ال بد له من تركه يف هذه الصورة.

س -14إذا علمت املرأة أو ظنت أهنا ستتعرض من دون ارادهتا للمس

املحرم من قبل بعض الطائفني فهل جيوز هلا أن تطوف مستحب ًا؟
ج -االحوط تركه يف صورة العلم أو االطمئنان بذلك.

((( املقصود نذرت أن تأيت بالطواف املستحب هبذه الكيفية.
((( استفتاء خطي.

الف�صل التا�سع
�آداب الطواف
 -1روی معاوية بن عامر عن أيب عبد اهلل قال :تقول يف الطواف:

«اللهم إين أسألك باسمك الذي يميش به عىل طلل املاء كام يميش به عىل
جدد األرض ،وأسألك باسمك الذي هيتز له عرشك ،وأسألك باسمك

الذي هتتز له أقدام مالئكتك ،وأسألك باسمك الذي دعاك به موسی من
جانب الطور فاستجبت له ،وألقيت عليه حمبة منك ،وأسألك باسمك الذي

غفرت به ملحمد ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،وأمتمت عليه نعمتك أن
تفعل يب كذا وكذا» (ما أحببت من الدعاء).

 -٢وكلام انتهيت إىل باب الكعبة ِّ
فصل عىل النبي.

﴿ر َّبنَا آتِنَا فِي الدُّ ْن َيا
 -٣وتقول فيام بني الركن اليامين واحلجر األسودَ :
ِ
ِ ِ
ِ
اب الن ِ
َّار﴾.
َح َسنَ ًة َوفي الآْ خ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
 -٤وقل يف الطواف« :اللهم إين إليك فقري ،وإين خائف مستجري ،فال

تغري جسمي ،وال تبدل اسمي».

 -5وعن أيب عبد اهلل قال« :كان عيل بن احلسني إذا بلغ ِ
احلجر

قبل أن يبلغ امليزاب يرفع رأسه ،ثم يقول وهو ينظر إىل امليزاب( :اللهم
411
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أدخلني اجلنة برمحتك ،وأجرين برمحتك من النار ،وعافني من السقم ،وأوسع

عىل من الرزق احلالل ،ادرأ عني رش فسقة اجلن واإلنس ،ورش فسقة العرب
والعجم».

 -6ويف الصحيح عن أيب عبد اهلل أنّه ملا انتهى إىل ظهر الكعبة حتى

جيوز احلجر قال« :يا ذا املن والطول واجلود والكرم إن عميل ضعيف فضاعفه
يل ،وتقبله مني إنك أنت السميع العليم».

 -7وعن أيب احلسن الرضا أنّه ملا صار بحذاء الركن اليامين قام فرفع

يديه ثم قال« :يا اهلل يا ويل العافية ،وخالق العافية ورازق العافية ،واملنعم
بالعافية ،واملنان بالعافية ،واملتفضل بالعافية عيل وعىل مجيع خلقك ،يا رمحن
الدنيا واآلخرة ورحيمهام ،صل عىل حممد وآل حممد وارزقنا العافية ،ودوام

العافية ومتام العافية ،وشكر العافية ،يف الدنيا واآلخرة ،يا أرحم الرامحني».

 -8وعن أيب عبد اهلل« :إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة

وهو بحذاء املستجار دون الركن اليامين بقليل فابسط يديك عىل البيت،
والصق بدنك وخدك بالبيت وقل« :اللهم البيت بيتك ،والعبد عبدك ،وهذا

مكان العائذ بك من النار».

ثم أقر لربك بام عملت ،فإنّه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه يف هذا

املكان إال غفر اهلل له إن شاء اهلل.

وتقول« :اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية ،اللهم إن عميل ضعیف

فضاعفه يل ،واغفر يل ما اطلعت عليه مني ،وخفي عىل خلقك»

�����������
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ثم تستجري باهلل من النار وختري لنفسك من الدعاء ،ثم تستلم الركن

اليامين ثم أايت احلجر األسود.».

ويف رواية أخرى عنه« :ثم استقبل الركن اليامين والركن الذي فيه

احلجر األسود واختم به وتقول« :اللهم قنعني بام رزقتني ،وبارك يل فيام

آتيتني».

 -9ويستحب للطائف يف كل شوط أن يستلم األركان كلها.
 -10وأن يقول عند استالم احلجر األسود« :أمانتي أديتها ،وميثاقي

تعاهدته ،لتشهد يل باملوافاة».
تنبيه:

ليعلم أن استحباب بعض املذكورات مبتني عىل قاعدة التسامح يف أدلة

السنن ،فالبد من االتيان هبا برجاء املطلوبية ال بقصد الورود ،وكذا احلال يف

املكروهات فيرتكها برجاء املطلوبية.

المبحث الثالث
صالة الطواف

�صالة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع ،حيث جيب عىل الطائف

بعد فراغه من طوافه أن يصيل ركعتني خلف مقام ابراهيم.
وهل هلا كيف ّية خاصة؟

ج -ليس هلا كيف ّية خاصة ،وإنّام هي مثل صالة الصبح.
وهل يرشع فيها األذان واالقامة؟
ج -ال يرشعان فيها.

وهل جيب اجلهر يف قراءهتا او االخفات؟

ج -خميرّ بني اجلهر واالخفات ،بال فرق بني الرجل واملرأة.
والكالم فيها يقع يف فصول:
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الف�صل الأول
ما يعترب يف �صالة الطواف
يعترب يف صالة الطواف الواجب مجيع ما يعترب يف الصالة الواجبة من

األجزاء والرشائط ،مضاف ًا اىل أمرين آخرين:

الأمر الأول
�أن تكون خلف املقام

يشرتط يف صالة الطواف الواجب ايقاعها خلف مقام ابراهيم قريب ًا
ِ
ِ
ِ
يم ُم َصل﴾ ،ومقام ابراهيم هو
منه ،قال تعاىلَ :
﴿واتخَّ � ُ�ذوا م ْن َم َقا ِم إِ ْب َراه َ
خصوص الصخرة التي عليها أثر القدمني املباركتني للنبي ابراهيم.
وهنا عدّ ة أسئلة:
س -1هل هناك مقدار معينّ لصدق كون الصالة خلف املقام؟
ج -ال يوجد حد معينّ  ،وإنّام املدار عىل صدق كون الصالة خلف املقام

عرف ًا فال ينافيها الفصل بمقدار عدة امتار ،كام ال يلزم أن تكون خلف املقام
بخط مستقيم ،وإنّام املقصود جهة اخللف.
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س -2ما حكم من مل يتمكن من الصالة خلف املقام قريب ًا منه؟

ج -االحوط وجوب ًا أن جيمع بني الصالة يف أحد جانبي املقام وبني

الصالة خلفه بعيدة عنه ،فيصيل مرتني :مرة يف أحد جوانب املقام ،واخرى
خلفه بعيد ًا عنه ،وال جيب عليه االنتظار اىل أن يتمكن من الصالة خلف

املقام قريب ًا منه ،وإن كان االنتظار بمقدار عرشة دقائق احوط استحباب ًا.
س -3ما حكم من تعذر عليه اجلمع بالنحو املتقدم؟

ج -يكتفي باملمكن منهام ،فإذا كان متمكّن ًا من الصالة إىل أحد اجلانبني

فقط فيأيت هبا ،وإن كان متمكّن ًا من الصالة خلف املقام بعيد ًا عنه فقط فيأيت

هبا.

س -4ما حكم من ّ
تعذر عليه كال األمرين ،فلم يتمكن من الصالة

خلف املقام بعيد ًا عنه وال من الصالة اىل أحد جانبيه  -كام حيصل ذلك احيان ًا

يف أيام الزحام-؟

أي مكان من املسجد احلرام.
ج -يصيل يف ّ

س -5وهل جيب عليه أن يراعي املكان االقرب للمقام؟

ج -ال جيب وإن كانت مراعاة االقرب فاألقرب هي األحوط االولی.

أي مكان من املسجد،
س -6من كانت وظيفته اإلتيان بصالة الطواف يف ّ

ثم متكن من اعادهتا خلف املقام قريب ًا منه فهل جيب عليه ذلك؟

ج -ال جيب وإن كانت اعادهتا خلف املقام قريب ًا منه اىل أن يضيق وقت

السعي هي األحوط االوىل.

اوطلا ةالص يف ربتعي ام
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س  -7ومتى يضيق وقت السعي؟

ج -سيأيت عدم جواز تأخري السعي اىل الغد ،فلو أتى بالطواف يف النهار

اي موضع من املسجد ثم متكن منها
او الليل ،وكانت وظيفته الصالة يف ّ

خلف املقام قريب ًا منه ،وكان الوقت يسع إلعادهتا واالتيان بالسعي قبل

الفجر فاألحوط استحباب ًا اعادهتا ،وأ ّما لو كانت االع��ادة توجب ضيق
الوقت عن اإلتيان بالسعي قبل الفجر بحيث تستلزم وقوع بعض السعي
بعد الفجر فا ّلالزم عليه الرشوع بالسعي وترك االعادة.

س -8هل تصح صالة الطواف يف الطوابق العلوية املستحدثة حول

الكعبة؟

ج -ال تصح مع التمكن من الصالة خلف املقام يف األريض ،وتصح مع

عدم التمكن حتى من الصالة خلف املقام بعيد ًا عنه واىل أحد اجلانبني ،عىل

التفصيل املتقدم.

س -9ما تقدّ م هل جيري يف الطواف املستحب؟

ج -الطواف املستحب ال جتب الصالة بعده ،وإنّام هي مستحبة ،وال

أي موضع من املسجد اختيار ًا.
جيب االتيان هبا خلف املقام بل جتوز يف ّ
نعم ،يعترب فيها ما يعترب يف الصالة املستح ّبة.

تنبيهان:

التنبيه األول :من أكمل طوافه ثم اقيمت صالة اجلامعة ومل يتمكن من

أداء صالة الطواف خلف املقام قريب ًا منه ،ال جيب عليه تأخريها اىل االنتهاء
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من اجلامعة ،وإنّام يصليها حسب الرتتيب املتقدم ،فإن متكن من اجلمع بالنحو

أي موضع
املتقدم فيجب عىل األحوط ،وإال فباملمكن منهام ،وإال فيصليها يف ّ
من املسجد ،واألحوط االوىل اعادهتا خلف املقام قريب ًا منه.

التنبيه الثاين :ال يسمح للنساء بالصالة خلف املقام مبارشة أحيانا ،وإنّام
يدفعن بعيد ًا عنه خاصة إذا أذن للجامعة حيث يجُ معن يف مكان ٍ
بعيد عن
ُ
املقام ،فإذا انتهت الطائفة من طوافها يكفيها أن تصيل يف املكان البعيد املحدد
هلا مع مراعاة كوهنا خلف املقام ،وال جيب عليها االنتظار أو اإلعادة عند

التمكن يف مكان اقرب.
أسئلة تطبيقية:

س -1هل امل��راد باملقام ال��ذي جيب أداء ركعتي الطواف خلفه هو

خصوص الصخرة التي عليها اثر القدمني املباركني؟
ج -نعم.

س -2هل خللف املقام حد معني؟

ج -ليس له حد معني والعربة بالصدق العريف.
س -3هل جيزي اداء صالة الطواف بعيدا عن مقام ابراهیم بستة أو

سبعة أمتار؟

ج -العربة بصدق كون صالته عند املقام يف مقابل كوهنا يف مكان بعيد

عنه والظاهر أن الفصل بمقدار عدة أمتار ال ينايف ذلك.

اوطلا ةالص يف ربتعي ام
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س -4ما حكم من أتى بصالة الطواف يف حجر إسامعيل جهال منه

باحلكم؟

ج -يعيدها خلف مقام إبراهيم.

س -5ما حكم من أدي صالة الطواف يف حجر اسامعیل ومل يلتفت

إىل خطئه إال بعد الرجوع إىل بلده؟

ج -إذا أمكنه الرجوع واالتيان هبا يف حملها من دون مشقة فاألحوط

وجوب ًا ان يرجع وإال أتى هبا يف بلده وال يشء عليه.

س -6ورد يف املناسك أن من ال يتمكن من أداء صالة الطواف قريب ًا من

املقام من جهة اخللف فاألحوط أن جيمع بني الصالة عنده يف احد جانبيه وبني
الصالة خلفه بعيدا عنه والسؤال :انه ما هو حد عدم التمكن بمعنى أنه هل

جيب االنتظار لنصف ساعة مثال حتى يتمكن من ذلك ام ال جيب االنتظار؟

ج -إذا أتى بالطواف وأراد اإلتيان بصالته ووجد انه غري قادر عىل ادائها

خلف املقام قريب ًا منه جيوز له االتيان بصالتني عىل النهج املذكور وال يلزمه
االنتظار وان كان األحوط االنتظار بمقدار عرش دقائق.

س  -7إذا انتهى الرجل من طوافه ومل يتمكن من الصالة قريب ًا من املقام

نظر ًا إىل ازدحام الصفوف هل يكفي أن يصيل حيث يتمكن ام ينتظر أو جيمع

بني الصالة واإلعادة؟

ج -يكفي أن يصيل حيث يتمكن وفق التفصيل املذكور يف املناسك وال

حاجة إىل اإلعادة.
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س -8عند الزحام قريب ًا من املقام هل جيب االنتظار حتى خيف الزحام ام

جتوز املبادرة للصالة خلفه بعيد ًا عنه بعرشة أمتار؟

ج -االنتظار بمقدار ال خيل باملبادرة العرفية  -كعرش دقائق  -هو

االحوط وان مل جيب(((.

س -9من انتهى من طوافه فأقيمت صالة اجلامعة يف املسجد احلرام فأدى

صالة الطواف بعيدة من مقام ابراهیم ولكن من جهة اخللف منه فهل

جيزيه عمله؟

ج -جيزيه وان كان االحوط االوىل إعادة الصالة خلف املقام قريب ًا منه

ومع ختلل الفصل الطويل بني الطواف وصالته فاألحوط االوىل اعادهتام

مع ًا.

س -10ال يسمح للنساء الصالة خلف املقام مبارش ًة وانام يدفعن بعيد ًا

عنه خاص ًا إذا أذن للجامعة حيث جيمعن يف مكان بعيد عن املقام فإذا انتهت
املعتمرة من طوافها هل يكفيها أن تصيل يف املكان البعيد املحدد هلا  -مع

مراعاة كوهنا خلف املقام  -ام جيب عليها االنتظار أو اإلعادة عند التمكن يف

مكان اقرب؟

ج -يكفيها ما ذكر وال جيب عليها اإلعادة.

س -11إذا مل يتيرس أداء ركعتي الطواف عند املقام وال خلفه بعيد ًا منه
أن االنتظار مقدار نصف ساعة ً
((( بل سيأيت ّ
مثال ألجل حتصيل مكان خلف املقام ال يرض حتى وإن
أخل باملواالة ،وإن مل جيب ذلك.
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وجاز اداؤمها يف أي موضع من املسجد فهل يلزم أن يكون ذلك يف املسجد

احلرام االصيل؟ وما هي حدوده؟

ج -جيوز اداؤمها عندئذ يف أي مكان من املسجد احلرام حتى يف القسم

املستحدث ،وحدود املسجد الذي كان عىل عهد رسول اهلل مذكورة يف

الكتب املؤرخة للتوسعات التي حصلت بعد ذلك العهد ،ولكن املذكور يف
النصوص أن املسجد الذي خطه ابراهيم وإسامعيل كان أوسع بكثري

مما كان يف زمن النبي واألئمة (صلوات اهلل عليهم) الحظ الوسائل ج 3
ص .541

س  -12هل الصالة للطواف املستحب مستحبة؟
ج -الظاهر ذلك.

س -13من أتى بطواف مستحب أقل من سبعة أشواط فهل تستحب

له صالة الطواف؟

ج -ال بأس(((.

س -14بعد التوسعة اجلديدة يف املسجد احلرام وإزالة املجسرّ  :فتح
املطاف اجلديد املتصل باملسجد وله أكثر من طابق للطواف والعربات ،فهل
جيزي فيه الطواف اختيار ًا او للعربات للعجزة فقط؟ عل ًام أنّه منع من الطواف

يف العربة يف داخل املطاف األريض ،وما حكم صالة الطواف عليه؟

ج -جيوز الطواف يف كل مطاف يكون أقل ارتفاع ًا من أعىل جدار سطح

((( استفتاء خطي.
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الكعبة ،وال جيزي فيام كان أعىل من جدارها ولو اضطرار ًا.
وأ ّما الصالة يف املطاف اجلديد فال جيزي مع التمكن من الصالة خلف

املقام يف األريض ،وجيزي مع عدم التمكن منه عىل تفصيل مذكور يف املناسك
قبل مسألة (.((()326

س -15شخص يف العمرة املفردة قد طوف والده العاجز بواسطة العربة

يف املطاف الطابق األول  -الذي يوازي منتصف الكعبة تقريب ًا وهو قد طاف
مع والده  ،والوالد ملكان احلرج واملشقة يف النزول للصالة خلف املقام قد

صىل فوق  -أي عىل مطاف الطابق األول  -واالبن أيض ًا قد صىل هناك ومل
ينزل وقد أتى االبن ببقية االعامل املرتتبة عىل صالة الطواف فام هو حكم

عمرته؟ وهل جتب عليه إعادة االعامل ام يكتفي بإعادة صالة الطواف فقط؟
ج -يعيدها خلف مقام إبراهيم إن كان جاه ً
ال باحلكم(((.
الأمر الثاين
املواالة

تعترب املواالة بني الطواف وصالته عىل األحوط لزوم ًا ،بمعنى أن ال

يفصل بني الطواف وصالته عرف ًا ،فيجب  -عىل األحوط -عىل الطائف بعد

فراغه من طوافه أن يبادر إىل الصالة.

وإذا أخل باملواالة بحيث مل يبادر اىل الصالة بعد الطواف حتى فاتت
((( استفتاء خطي.
((( استفتاء خطي.
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املواالة ثم أتى هبا  -كام لو كان الفاصل بينهام ربع ساعة مث ً
ال او اكثر -وجب

عليه عىل األحوط اعادة الطواف والصالة ،وإذا مل يتداركهام اىل أن فات

الوقت بطلت عمرته وحجه عىل األحوط وجوبا(((.
ويستثنى من ذلك موارد تغتفر فيها املواالة:

املورد األول :من ترك صالة الطواف نسيان ًا فإنّه يأيت هبا إذا تذكر حتى

وان كان تذكره بعد فوات املواالة وال حاجة اىل اعادة الطواف ،كام سيأيت
تفصيله.

امل��ورد الثاين :من ترك صالة الطواف جه ً
ال  -س��وا ًء كان ق��ارص ًا او

مقصرّ ًا -فإنّه يأيت هبا إذا علم حتى وان كان علمه بعد فوات املواالة ،وال
حاجة اىل اعادة الطواف ،كام سيأيت تفصيله.
املورد الثالث :من تبينّ له بطالن صالته لرتك الوضوء او بطالنه او
لسجوده عىل ما ال يصح السجود عليه مثالً ،فيكفيه اعادة الصالة حتى وإن

كان مقصرّ ًا.

ولو تبينّ له البطالن يف بلده وكان يشق عليه الرجوع إلعادة الصالة
خلف املقام كفاه أن يأيت هبا يف بلده.
املورد الرابع :من كان ُيلحن يف قراءته وكان جاه ً
ال مقصرّ ًا(((  ،فيكفيه

((( وجيوز له الرجوع لتصحيح عمرته وحجه اىل فقيه ال يری اعتبار املواالة بني الطواف وصالته،
مع مراعاة األعلم فاالعلم.
((( وأ ّما القارص فتصح صالته ،كام سيأيت.
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اعادة الصالة بعد التصحيح ،عىل التفصيل اآليت.

املورد اخلامس :من أتى هبا يف غري حم ّلها ،كام لو أتی هبا يف ِحجر اسامعيل

جه ً
ال منه باحلكم ،فيكفية اعادهتا ،ولو مل يعلم باحلكم إال بعد رجوعه اىل

بلده وكان يشق عليه الرجوع إلعادهتا خلف املقام كفاه اإلتيان هبا يف بلده.
املورد السادس :تُغتفر املواالة بحق اجلاهل القارص إذا مل يعلم بوجوهبا

(((

إال بعد إتيانه بالصالة ،وبيان ذلك:

ّ
إن من أتی بالطواف ّ
وأخر الصالة بعده اىل أن فاتت املواالة  -كام إذا

ّ
أخرها مقدار ربع ساعة مث ً
ال او اكثر -فله ثالث صور:

الصورة األوىل :أن يؤخرها عن علم وعمد بأن كان يعلم بوجوب

املواالة  -عىل االحوط -بني الطواف وصالته ومع ذلك ّ
أخرها ،وا ّلالزم

عليه  -عىل االحوط لزوم ًا -أن يعيد الطواف ويأيت بالصالة بعده ،بال فرق
بني أن يكون قد أتى بالصالة بعد الطواف األول او مل ِ
يأت هبا.
ولو مل يتدارك إىل أن فات الوقت بطلت عمرته وحجه عىل االحوط

وجوب ًا.

الصورة الثانية :أن يؤخرها عن جهل تقصريي ،وحكمه حكم العامل

العامد.

الصورة الثالثة :أن يؤخرها عن جهل قصوري ،وهنا له حالتان:
((( أي مل يعلم بأن املواالة واجبة بني الطواف وصالته بنحو االحتياط
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احلالة األوىل :أن يعلم باحلكم  -أي بوجوب املواالة عىل االحوط -قبل

أن يأيت بالصالة ،وا ّلالزم عليه أن يعيد الطواف ويأيت بالصالة بعده عىل
االحوط لزوم ًا.

احلالة الثانية :أن يعلم باحلكم بعد الصالة ،ويف مثل ذلك تغتفر املواالة

وال يلزمه إعادة الطواف وال الصالة.

املورد السابع :تُغتفر املواالة بحق النايس إذا مل يتذكر إال بعد الصالة،

فمن أتى بالطواف ّ
وأخر الصالة بعده اىل أن فاتت املواالة ،ومل يتذكر إال بعد

الصالة صحت صالته.

املورد الثامن :تغتفر املواالة بحق املضطر ،ومن أمثلته:
 -1املغمى عليه ،فمن أتى بالطواف وأغمي عليه قبل صالته ،فيكفيه

االتيان هبا بعد اإلفاقة وان فاتت املواالة.

 -2من ّ
أخرها عن الطواف بسبب الزحام.
 -3من كان بحاجة اىل جتديد الطهارة كمن احدث بعد الطواف ،وهكذا

املستحاضة التي حتتاج اىل جتديد الطهارة للصالة فإذا كان ذلك يستغرق وقت ًا

تفوت به املواالة فال يرض ،كام تقدم تفصيله.

ٍ
مكان خلف املقامّ ،
فإن من فرغ من طوافه
 -4من كان ينتظر حتصيل

وإن مل جيب عليه االنتظار لتحصيل مكان خلف املقام قريب ًا  -كام تقدم -إلاّ

ّ
أن االنتظار بمقدار عرشة دقائق هو األحوط استحباب ًا ،كام جيوز له االنتظار
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ٍ
مكان حتى وإن فاتت املواالة كام لو انتظر نصف ساعة او اكثر.
لتحصيل

 -5من طاف يف الطابق غري األريض وعندما أراد النزول للصالة خلف

املقام يف الطابق األريض فوجئ بغلق املصاعد ما أدى اىل تأخريه فرتة تفوت

هبا املواالة كنصف ساعة مثالً.

املورد التاسع :تُغتفر املواالة لدرك وقت فضيلة الفريضة ،فمن أتى

بالطواف وخيش أن يفوته وقت فضيلة الفريضة لو أتى بصالة الطواف ،جاز
له أن يصيل الفريضة ثم يأيت بصالة الطواف حتى وإن فاتت املواالة بذلك.

املورد العارش :تُغتفر املواالة بينهام ألجل االشرتاك يف صالة اجلامعة،

فإذا انتهى الطائف من طوافه وقبل أن يأيت بصالة الطواف أقيمت صالة

اجلامعة يف املسجد احلرام ومل يتمكن من االتيان بصالة الطواف ،فإنّه جيوز له
اإلتيان هبا بعد صالة اجلامعة وإن فاتت املواالة برشطني:
 -1أن يشرتك يف اجلامعة  -مع رعاية أن يقرأ لنفسه.
 -2أن تكون صالته لفريضة أدائية ال قضائية  -مع رعاية دخول الوقت

للصالة.-

وأ ّما إذا مل يشرتك يف اجلامعة ،فإن مل يستغرق الفصل أكثر من عرشة دقائق

فال يرض وإال فيبطل طوافه عىل األحوط لزوم ًا.

وهكذا إذا اشرتك معهم ولكن أتى بصالة قضائية ،وحينئذ إن مل يستغرق

الفصل أكثر من عرشة دقائق فال يرض وإال فيبطل طوافه عىل األحوط لزوم ًا.
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املورد احلادي عرش :تُغتفر املواالة بحق املنوب عنه إذا كان يف بلده وبلغه

خرب الطواف عنه بعد أكثر من عرش دقائق عن طواف النائب ،وبيان ذلك:

إن من وجب عليه إعادة طوافه بعد رجوعه اىل بلده وتعذر عليه العود

اىل مكة او كان فيه حرج ومشقه ،واستناب غريه للطواف عنه والصالة
فيجب عليه عىل االحوط مضافا اىل ذلك أن يأيت هو بصالة الطواف يف بلده

بعد طواف النائب متى ما بلغه خرب الطواف عنه.
تنبيهات:

التنبيه االولّ :
إن الفصل بني الطواف وصالته بمقدار عرشة دقائق ال

يرض باملواالة عرف ًا واألكثر يرض.

التنبيه الثاين :ال جيوز الفصل بني الطواف وصالته يف موارد:
املورد األول :ما إذا كان الفصل بينهام يوجب االخالل باملواالة العرفية،

وكان الطائف عامل ًا عامد ًا او جاه ً
ال مقصرّ ًا ،فمن كان يعلم باعتبار املواالة
بني الطواف وصالته ومع ذلك أخل هبا بطل طوافه وصالته عىل األحوط
لزوم ًا ،ولو مل يتداركهام يف الوقت بطلت عمرته وحجه عىل األحوط لزوم ًا.

وهكذا من كان جيهل باعتبار املواالة بينهام وكان مقصرّ ًا يف جهله ،فإذا
ّ
أخل باملواالة بطل طوافه وصالته عىل األحوط لزوم ًا ،ولو مل يتدارك حتى

فات وقت النسك بطلت عمرته وحجه عىل األحوط لزوم ًا.

املورد الثاين :ال جيوز الفصل بني الطواف وصالته بعمل آخر ،ونذكر
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لذلك بعض األمثلة:

ٍ
ِ
قضاء عن نفسه أو عن
بصالة
 -1ال يصح الفصل بني الطواف وصالته

غريه ،حتى لو مل تفت املواالة بذلك ،كام إذا كانت صالة القضاء تستغرق

عرشة دقائق أو أقل.

 -2ال يصح الفصل بينهام بصالة الطواف نيابة عن الغري عىل األحوط

وجوب ًا حتى لو مل تفت املواالة بذلك.

 -3ال يصح الفصل بينهام بطواف احتياطي عىل األحوط وجوب ًا ،فمن

شك يف صحة طوافه فأعاده احتياط ًا قبل أن يأيت بصالة الطواف كان ذلك
موجب ًا لالخالل باملواالة عىل األحوط لزوم ًا.

املورد الثالث :ال يصح الفصل بينهام حلاجة غري رضورية عىل األحوط

وجوب ًا  -كالذي حياول احلصول عىل مكان لزوجته خلف املقام قريب ًا منه او

احتاجته للذهاب معها لتجديد الطهارة ،او كالذي يسعى لقضاء حاجة أخيه

املؤمن ،وكان ذلك موجب ًا لفوات املواالة بني طوافه وصالته.-

وأ ّما إذا كان الفصل لرضورة او اضطرار فقد تقدم أنّه مغتفر وإن فاتت

به املواالة.

التنبيه الثالث :جيوز اجللوس لالسرتاحة و غري ذلك بعد الطواف وقبل

صالته برشط أن ال تفوت هبا املواالة العرفية.

التنبيه الرابع :ال تعترب املواالة  -ولو عىل سبيل االحتياط -بني يشء من
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أجزاء العمرة او احلج إال بني الطواف وصالته.
نعم سيأيت عدم جواز تأخري السعي عن الطواف وصالته اىل الغد.
أسئلة تطبيقية:

س -1هل الفصل بني الطواف وصالته مبطل للحج أو العمرة أو إنه

ليس بمبطل وحيرم فقط؟

ج -اعتبار عدم الفصل عرف ًا بني الطواف وصالته وإن كان هو األحوط

وجوبا ولكن اإلخالل به ال يؤدي إىل فساد احلج أو العمرة يف حد ذاته ،بل لو

أخل به عمد ًا لزمه إعادة الطواف وصالته احتياط ًا ،وإذا فات الوقت بحيث

مل يمكن تداركه بطل حجه عىل األحوط ولو أخل به عن جهل قصوري -

سواء أكان جاه ً
ال مركب ًا أو معتمد ًا عىل حجة رشعية  -أو أخل به نسيان ًا ومل

يعلم ومل يتذكر إال بعد الصالة حكم بصحة صالته وطوافه وال شئ عليه،
وكذا إذا كان مضطر ًا إىل الفصل بينهام.

س -2ما املقدار الذي يمكن للمكلف ان يفصل به بني الطواف وصالته

اختيار ًا واضطرار ًا وما هي حدود االضطرار؟

ج -يف حال االختيار يغتفر الفصل بزمان يسري كعرش دقائق لالسرتاحة

أو لتحصيل مكان افضل ،وأما يف حال االضطرار فيجوز الفصل وان

طال ،والعربة فيه بالصدق العريف كمن كان بحاجة إىل جتديد الطهارة مثل
املستحاضة وكثري احلدث ،ومن كان ال يتهيأ له احلصول عىل مكان خلف

املقام قريب ًا منه إال بعد االنتظار لنصف ساعة مث ً
ال وهكذا يف سائر املوارد.
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س -3إذا احتاج الطائف إىل جتديد الطهارة بعد الفراغ من الطواف وقبل

االتيان بصالته أو أن زوجته احتاجت إىل ذلك وكان القيام به يستغرق ساعة
مث ً
ال فهل الفصل هبا خيل باملواالة املعتربة احتياط ًا بني الطواف وصالته؟

ج -نعم خيل باملواالة لكنه ال يرض حيث يكون عن اضطرار ،ولكن

احتياج املرأة إىل مرافقة زوجها عند جتديدها للطهارة بني الطواف وصالته

ليس ع��ذر ًا يف اخالل ال��زوج باملواالة بني طواف نفسه وصالته المكان

التأجيل فيهام.

س -4هل الفصل بني الطواف وصالته بصالة اجلامعة يكون مبط ً
ال

للطواف عل ًام أن صالة اجلامعة تستغرق نصف ساعة؟

ج -الظاهر عدم قدح الفصل بصالة اجلامعة كام ال يقدح الفصل هبا بني

اشواط الطواف نفسه.

س -5إذا انتهى الطائف من طوافه فأقيمت صالة اجلامعة يف املسجد

احلرام فلم يتمكن من أداء صالة الطواف إال بعد االنتهاء منها فهل يرض هذا
الفصل باملواالة بني الطواف وصالته؟

ج -إذا كانت اجلامعة لصالة الفريضة واش�ترك فيها مل يرضه ذلك،

وكذلك إذا وقع الفصل بني الطواف وصالته بمقدار يسري كعرش دقائق وان

مل يشرتك يف صالة اجلامعة ،وأ ّما مع زيادة الفصل عىل ذلك فاألحوط لزوم ًا

اعادة الطواف.

س -6إذا طاف سبعة أشواط ثم شك يف صحة طوافه فأعاده احتياطا

اوطلا ةالص يف ربتعي ام
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قبل أن يأيت بصالة الطواف فهل يرض ذلك بصحة عمله؟

ج -ج��واز الفصل بني الطواف وصالته بالطواف اإلحتياطي حمل

إشكال.

س -7ما مقدار الفرتة الزمنية التي يسمح الفصل هبا بني الطواف

وصالته؟

ج -األحوط مراعاة املبادرة العرفية إىل الصالة بعد الطواف والظاهر أن

الفصل بينهام بزمان يسري كعرش دقائق لإلسرتاحة أو لتحصيل مكان أفضل
أو أنسب للصالة ونحو ذلك ال ينايف املبادرة العرفية بخالف اإلشتغال

بعمل مستقل آخر كالصالة قضا ًء عن النفس أو نيابة عن الغري ونحو ذلك.

س -8من أتى بالطواف فاستنابه غريه يف اداء الصالة هل جيوز له أن

يؤدي صالة النيابة قبل أداء صالة نفسه؟

ج -حمل إشكال واألحوط أن يأيت بالصالة لطواف

نفسه أوالً.

س -9هل حيق ملن أتى بالطواف أن يأيت أوالً بصالة الطواف نيابة عن

الغري ثم يأيت هبا لنفسه؟

ج -ليس له ذلك عىل ما تقدم(((.
س -10لو فصل املكلف بني الطواف وركعتيه بمقدار نصف ساعة مثال

((( عىل األحوط وجوب ًا.

.
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من دون مساحمة فهل خيل ذلك باملواالة ،فاحيان ًا ينتهي املكلف من الطواف

عند صالة املغرب فرييد االتيان هبا أوال ،واحيان ًا حيتاج بعد الطواف إىل وقت
كي جيد لزوجته مثال مكان ًا آمن ًا عن الضياع ،واحيان ًا حيتاج إىل دورة املياه؟

ج -ال تتحقق املبادرة العرفية إىل صالة الطواف بعد الطواف مع الفصل

بمقدار نصف ساعة ،نعم ال بأس به بمقدار عرشة دقائق مثالً ،كام ال بأس
به لدرك وقت فضيلة الفريضة ،وهكذا يف حال االضطرار إىل الفصل وان

طال.

س -11هل الفصل بني الطواف وصالته بمقدار عرشين دقيقة اختيار ًا

أو عن عذر كاالغامء أو التعب أو لقضاء حاجة االخ املؤمن أو لوجود الزحام

عند املقام مرض بصحة الطواف بحيث يلزم اعادته؟

ج -ال يرض الفصل بينهام اضطرار ًا كام يف حاالت االغ�ماء واحلاجة

لتجديد الطهارة والزحام وا ّما يف غري ذلك فاألحوط لزوم ًا مراعاة املواالة

ويف حتققها مع الفصل بمقدار عرشين دقيقة إشكال ،فلو فصل ولو حلاجة

غري رضورية فاألحوط اعادة الطواف

س -12يرجی بیان مقدار املواالة املعتربة بني الطواف وصالته والسعي

والتقصري يف العمرة؟

ج -أ ّما بني الطواف وصالته فال يرض الفصل اليسري كعرش دقائق اختيار ًا،

وا ّما بني الصالة والسعي فيجوز الفصل الطويل ،نعم ال جيوز تأخري السعي
إىل الغد ،وا ّما الفصل بني السعي والتقصري فجائز مطلق ًا وبذلك يظهر انّه ال

اوطلا ةالص يف ربتعي ام
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تعترب املواالة  -ولو عىل سبيل االحتياط  -إال بني الطواف وصالته.
س -13شخص حاج متمكن من الطواف يف املطاف األريض حول

املرشفة ولكنه مع ذلك قد طاف يف املطاف املوازي ملنتصف الكعبة
الكعبة ّ
تقريب ًا وعندما أكمل طوافه واراد النزول ألجل أن يصيل خلف مقام

إبراهيم فوجئ باغالق اغلب املصاعد فاستغرق وقت نزوله ألجل

الصالة خلف املقام أكثر من نصف ساعة فام هو حكمه؟ وهل خيتلف احلكم
فيام لو كان عارف ًا منذ البدابة باحتياجه هذا الوقت ألجل النزول والصالة

خلف املقام؟

ج -ال يشء عليه إن فوجئ بذلك وكذا إذا كان عامل ًا باحلكم إذا كان

عمله ذلك عن جهل قصوري منه(((.

س -14إنّه نظر ًا للقيام بأعامل الصيانة لبئر زمزم يف صحن املسجد احلرام

أصبح من املتعذر أداء صالة الطواف الواجب قريب ًا من املقام او يف اخللف منه

هناك فنرجو بيان احلكم الرشعي يف الصور التالية:

االوىل :إذا متكن املعتمر من أداء الطواف يف الطابق العلوي الذي هو

ادنى ارتفاع ًا من الكعبة املعظمة ثم أداء صالة الطواف يف الطابق نفسه من

اجلهة التي تقع خلف املقام مع مراعاة املواالة العرفية بني الطواف وصالته
فهل جيب عليه ذلك او جيوز له ان يطوف يف صحن املسجد ثم يصعد اىل

((( استفتاء خطي.
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الطابق العلوي ألداء الصالة وإن كان ذلك مع االخالل باملواالة املذكورة؟

ج -االحوط لزوم ًا أن خيتار الوجه األول أي يطوف ويصيل يف الطابق

العلوي عىل النهج املذكور.

الثانية :إذا أتى املعتمر بالطواف الواجب يف صحن املسجد ثم التفت

اىل أنّه ال يسعه أداء الصالة قريب ًا من املقام وال يف اخللف منه بل إما أن يصيل

خلف حجر إسامعيل - حيث خصص للصالة -او يصعد اىل الطابق

العلوي ويصيل فيه يف اجلهة التي تقع خلف املقام ،ويف احلالة االوىل يمكنه
وأما يف احلالة الثانية فتفوته املواالة بينهام
مراعاة املواالة بني الطواف وصالته ّ
ٍ
عندئذ؟
فام هي وظيفته
ج -يصيل يف الطابق العلوي يف اجلهة التي تقع خلف املقام وال يرضه

االخالل باملواالة العرفية بني الطواف وصالته.

الثالثة :إذا دار أمر املعتمر بني أن يطوف بنفسه يف صحن املسجد ويصيل

من جهة حجر إسامعيل وبني أن يطاف به يف العربة يف الطابق العلوي

ويؤدي صالة الطواف هناك يف اجلهة التي تقع خلف املقام فامذا يصنع؟

ج -يطوف بنفسه ويصيل يف املسجد حيثام يمكنه ذلك واهلل العامل(((.
س -15يسأل الكثري من املؤمنني عن حكم صالة الطواف بعد غلق

األمكنة التي تكون خلف مقام إبراهيم وغريه ألجل أعامل صيانة بئر

زمزم وختصيصهم مكان يقع مقابل حجر إسامعيل ألجل صالة الطواف
((( استفتاء خطي.
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فهل جيوز للمعتمر أن يصيل يف هذا املكان أم جيب عليه الصعود للمطاف
العثامين املوازي ملنتصف الكعبة ألجل الصالة خلف املقام بعيد ًا عنه؟ وهل
خيتلف احلكم إذا كان الصعود للمطاف العثامين ألجل الصالة يستغرق وقت ًا
خم ً
ال باملبادرة هلا كربع ساعة او نصف ساعة مثالً؟

ج -إذا تيرس الطواف يف املطاف األريض ثم الصالة خلف املقام يف

املطاف العثامين مع حفظ املواالة تعني ذلك وأ ّما يف حال اختالل املواالة
فإن كان قد طاف من قبل ثم التفت اىل فوات املواالة بالصالة خلف املقام

يف املطاف العثامين اجزأه الطواف السابق مع الصالة هناك وإال فاالحوط
وجوب ًا االتيان بالطواف يف املطاف العثامين ثم الصالة فيه واهلل العامل(((.

س -16من أخل باملواالة بني الطواف وصالته عن جهل قصوري

وعلم باحلكم قبل أن يصيل ركعتي الطواف فهل يعيد الطواف وصالته ام
يكتفي بصالة الطواف فقط؟

ج -نعم يعيد الطواف عىل االحوط(((.

س -17لو تبينّ للمعتمر عمرة مفردة مث ً
ال بطالن طوافه للعمرة بعد
رجوعه اىل بلده وكان رجوعه ملكة العادة الطواف متعذر ًا او كان فيه حرج

شديد فاستناب لذلك فهل جيب عىل النائب واملنوب عنه أن يصليا صالة

الطواف فيصيل النائب بعد الطواف خلف املقام ويصيل املنوب عنه أيض ًا
((( استفتاء خطي.
((( استفتاء خطي.
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يف بلده؟ وهل يلزم املنوب عنه أن يراعي املواالة بني طواف النائب وصالة

الطواف التي يؤدهيا يف بلده؟

ج -نعم يصليها يف بلده أيض ًا متى بلغه اخلرب(((.

((( استفتاء خطي.

الف�صل الثاين
ترك �صالة الطواف

ترك صالة الطواف تار ًة يكون عن عل ٍم و ٍ
عمد ،واخرى نسيان ًا ،وثالثة

ٍ
جهل ،فهنا صور ثالث:
عن

ٍ
وعمد
الصورة األوىل :تركها عن عل ٍم

من ترك صالة الطواف متعمد ًا مع علمه بوجوهبا ،وجب عليه تداركها

إن مل تفت املواالة بينها وبني الطواف ،وأ ّما مع فواهتا فيجب عليه تداركها
بعد اعادة الطواف عىل األحوط لزوم ًا ،وإذا مل يتداركهام اىل أن فات وقت

النسك بطلت عمرته وحجه عىل األحوط وجوب ًا.
الصورة الثانية :تركها نسيان ًا

من نيس صالة الطواف وجب عليه االتيان هبا عند تذكره وحسب

التفصيل التايل:

اوالً :إذا تذكرها بعد االتيان باالعامل املرتتبة عليها کالسعي او التقصري،

أتى هبا ومل جتب اع��ادة تلك األع�مال بعدها ،وإن كانت االع��ادة احوط

استحباب ًا ،كام ال جيب ُلبس ثياب اإلحرام لالتيان هبا.
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ثاني ًا :إذا تذكرها يف أثناء السعي قطعه وأتى بالصالة خلف املقام ،ثم

رجع وأتم السعي من حيث قطع.

ثالث ًا :إذا تذكرها بعد خروجه من مكة فله حالتان:

 -1أن ال يستلزم رجوعه اىل مكة ألدائها مش ّق ًة عليه ،واألحوط وجوب ًا

عليه يف هذه احلالة أن يرجع ويأيت هبا خلف املقام.

 -2أن يستلزم رجوعه مشقة وثقل عليه ،والواجب عليه حينئذ أن يأيت

أي موضع ذكرها فيه.
هبا يف ّ

وهل جيب عليه الرجوع اىل احلرم املكي ألدائها إذا كان متمكن ًا من ذلك؟
ج -ال جيب عليه ذلك.

الصورة الثالثة :تركها جه ً
ال

من ترك صالة الطواف جه ً
ال  -سوا ًء كان قارص ًا او مقصرّ ًا  -كان
حكمه حكم التارك هلا نسيان ًا فيجري يف حقه التفصيل املتقدم.
تنبيهان:

التنبيه األول :من كانت وظيفته االستنابة للطواف وصالته  -كمن تبينّ
له بطالن عمرته املفردة بعد رجوعه اىل بلده ومل يتمكن من العود لالتيان
هبا -فاألحوط لزوم ًا اجلمع بني صالة النائب خلف املقام ،وصالة املنوب

عنه يف بلده بعد طواف النائب.

التنبيه الثاين :من االخطاء التي تقع فيها بعض النساء أنهّ ا عندما تسجد

فاوطلا ةالص كرت
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يقع حجاهبا حاجز ًا بني جبهتها وبني ما يصح السجود عليه ،وذلك يوجب
بطالن صالهتا إذا توفر أمران:

ال ومع ذلك مل ِ
 -1أن تعلم بعدم صحة السجود عىل حجاهبا مث ً
تعتن

وسجدت عليه ،وأ ّما إذا كانت تعتقد جواز السجود عليه فتصح صالهتا.

 -2أن تلتفت اىل وجود احلاجز قبل االتيان بالذكر الواجب ،وأ ّما إذا

التفتت بعده فتصح صالهتا ،وال جيب عليها إعادة الذكر.

وإذا بطلت صالهتا وجب أن تتداركها خلف املقام ،وإذا مل تتداركها اىل

وحجها عىل األحوط وجوب ًا.
أن فات وقت النسك بطلت عمرهتا
ّ

وإذا كانت يف العمرة املفردة فتبقى عىل احرامها ،وجيب عليها العود

اىل مكة لتدارك أعامهلا حتى الطواف عىل األحوط وجوب ًا ،وإذا مل تتمكن

تستنيب.

أسئلة تطبيقية:

س -1امرأة طافت للعمرة املفردة وصلت وعند وضع جبهتها عىل

األرض شعرت بان حجاهبا صار حاجز ًا بني اجلبهة واالرض ومل تعتن بذلك
مع علمها بعدم صحة السجود كذلك وهكذا اكملت اعامل عمرهتا ورجعت

إىل بلدها فام هو حكمها؟

ج -صالة طوافها باطلة وعليها العود إىل مكة واعادة اعامل العمرة حتى

الطواف عىل األحوط وجوب ًا هذا إذا التفتت إىل وجود احلاجز قبل اإلتيان
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بالذكر الواجب يف السجود وإال فال يشء عليها(((.
س -2شخص نيس صالة الطواف ومل يتذكرها إال بعد التقصري فهل

يلزمه العود إىل ثياب اإلحرام لإلتيان بالصالة؟
ج -ال يلزمه ذلك.

س -3ورد يف املناسك أنّه إذا نيس صالة الطواف وذكرها بعد خروجه

من مكة فاألحوط له الرجوع واالتيان هبا يف حملها إذا مل يستلزم ذلك مشقة

وإال اتى هبا يف أي موضع ذكرها فيه ،وال جيب عليه الرجوع الدائها يف احلرم
وان كان متمكن ًا من ذلك وهنا عدة اسئلة:
 -1ما هو تعريف املشقة عندكم؟

ج -املذكور يف النص (فإين ال أشق عليه وال آمره أن يرجع) أي ال أثقل

عليه بالرجوع ،وهذا هو املقصود بعدم استلزام املشقة.

 -2ما املقصود بقولكم (وال جيب عليه الرجوع الدائها يف احلرم)؟

ج -العبارة املذكورة اشارة إىل خالف بعض الفقهاء كالشهيد األول يف

الدروس حيث قال بوجوب الرجوع إىل منطقة احلرم ألداء الصالة املنسية

لو مل يتمكن من الرجوع إىل املقام.

 -3مع سهولة التنقل يف هذا الزمان هل جيب الذهاب إىل مكة ألداء

الصالة املنسية؟

ج -إذا كان الرجوع ثقي ً
ال عليه مل جيب  -كام مر -وإال وجب وخيتلف

((( راجع مسالة ( )558ومسالة ( )647يف املنهاج ج.1
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ذلك بحسب اختالف املوارد واحلاالت.
فرو ٌع
ٌ
أ�صناف حكمها حكم التارك ل�صالة الطواف ن�سيان ًا
الفرع الأول� :

يف حكم التارك لصالة الطواف نسيان ًا األصناف اآلتية فيجري فيها

التفصيل املتقدّ م:

األول :من تركها جه ً
ال  -سواء كان قارص ًا او مقصرّ ًا -فيجب عليه
اإلتيان هبا عند علمه بذلك ،فإذا علم بوجوهبا بعد السعي أتى هبا وال جيب

عليه اعادة السعي ،وإذا علم هبا اثناءه قطعه وأتى هبا ثم أمته ،وهكذا.

الثاين :من تبينّ له بطالن صالته  -مث ً
ال لرتك الوضوء او لبطالنه او كانت
مستحاضة ومل ِ
تأت بوظيفتها للصالة جه ً
ال منها -وجب عليه االتیان هبا

عند علمه بالبطالن حتى لو كان جاه ً
ال مقرص ًا ،وحسب التفصيل املتقدّ م.

الثالث :من أتى هبا يف غري حم ّلها جه ً
ال منه باحلكم  -كام إذا أتى هبا يف

ِحجر اسامعیل ،او أتى هبا بعيد ًا عن املقام بحيث ال يصدق أنّه خلفه ،او

أتى هبا إىل أحد جانبيه وكان متمكن ًا من االتيان هبا خلف املقام قريب ًا منه-
وجب عليه اعادهتا حسب التفصيل املتقدّ م.

الرابع :من كان ُيلحن يف قراءته وكان جيهل با ّللحن يف قراءته ومل يكن

معذور ًا  -كاجلاهل املقصرّ يف التعلم -وجب عليه اعادهتا بعد التصحيح،
وحسب التفصيل املتقدم.
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أسئلة تطبيقية:

س -من تبني له بعد اداء املناسك بطالن صالة الطواف لرتك الوضوء أو

للسجود عىل ما ال يصح السجود عليه جه ً
ال باحلكم عن تقصري فامذا يلزمه
ان كان قد رجع إىل بالده ،هل يكلف بالرجوع الدائها عند املقام؟

ج -إذا كان الرجوع ألدائها خلف املقام مما يشق عليه جاز له اإلتيان هبا

يف بلده.

الفرع الثاين :ق�ضاء �صالة الطواف على الولد الأكرب

من مات وعليه صالة الطواف فاألحوط وجوب ًا أن يقضيها عنه ولده

األكرب خلف املقام بالرشوط اآلتية:

 -1أن تفوته الصالة بعذر من نوم او اغامء ونحو ذلك((( ،فال جيب عىل

الولد األكرب أن يقضيها عنه إذا مل يكن معذور ًا يف تركها ،كام ال جيب عليه

القضاء عنه إذا أتى هبا فاسدة.

 -2أن يكون األب متمكّن ًا من قضائها ومل يقضها ،وأ ّما إذا مات قبل

أن يتمكن من قضائها فال جيب عىل ولده األكرب القضاء عنه ،وإن كان
األحوط استحباب ًا أن يقيض عنه مجيع ما فاته أو أتی به فاسد ًا مطلق ًا.

نعم ،إذا مات األب قبل فوات وقت النسك وبعد ميض مقدار من
الوقت يتمكن فيه من االتيان بصالة الطواف ومل ِ
يأت هبا فاألحوط وجوب ًا
((( واملرض والسفر ليسا من األعذار.

فاوطلا ةالص كرت

447

أن يقضيها عنه ولده األكرب.

 -3أن يكون الولد األكرب بالغ ًا عاق ً
ال حال موت أبيه ،فال جيب القضاء

عليه بعد بلوغه او عقله إذا كان صب ّي ًا او جمنون ًا حال املوت.

أسئلة تطبيقية:

س -ورد يف املناسك ان��ه إذا م��ات الشخص وعليه ص�لاة الطواف

فاألحوط وجوب ًا أن يقضيها عنه ولده األكرب ،والسؤال :أنه هل يقضيها يف

بلده ام يف مكة املكرمة؟

ج -األحوط وجوب ًا القضاء يف مكة املكرمة يف حم ّلها إن تيرس له ذلك

وإال فيكفي القضاء يف غريها.

الفرع الثالث :حكم ا ّللحن يف القراءة
إذا كان يف قراءة املصليّ لسورة الفاحتة حل ٌن باحلروف او احلركات فله

صورتان:

الصورة األوىل :أن ال يكون قادر ًا عىل تصحيح القراءة لعجزه الذايت عن

التع ّلم ،وهذا له حالتان:

ٍ
مقدار معتدٍّ به من الفاحتة من دون حلن
احلالة األوىل :أن يحُ سن قراءة

كثالثة ارباعها او ثلثيها بحيث يصدق عليه الفاحتة عرف ًا ،فيجتزيء بقراءته

امللحونة وتصح صالته.

احلالة الثانية :أن ال يحُ سن مقدار ًا معتدّ ًا به ،واألحوط وجوب ًا أن يضم اىل
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قراءته امللحونة قراءة يشء حيسنه من القرآن ،وإن مل حيسن شيئ ًا من القرآن
فيضم التسبيح (سبحان اهلل) واالحوط االوىل أن يضم اليه التكبري (اهلل

اكرب).

وهل يلزم أن يكون التسبيح بقدر سورة الفاحتة؟

ج -ال جيب وإن كان االحوط االوىل أن يكون بقدر الفاحتة.
الصورة الثانية :أن يكون قادر ًا عىل التع ّلم ،وله حالتان:

احلالة األوىل :أن يسع الوقت لتع ّلم قراءة سورة الفاحتة بأمجعها واالتيان

بالصالة قبل فوات وقتها ،والواجب عليه عىل األحوط أن يتعلمها ويأيت

بالصالة يف وقتها ،فمن دخل مكة حمرم ًا وكان عنده الوقت الكايف لتعلم
القراءة قبل الوقوف بعرفات وجب  -عىل األحوط  -عليه تأخری عمرته اىل
أن حيسن القراءة.

احلالة الثانية :أن يضيق الوقت عن تع ّلم مجيع القراءة ،وهنا فرضان:

الفرض األول :أن يتعلم مقدار ًا من الفاحتة معتد ًا به فيقرؤه وجيتزيء به.

الفرض الثاين :أن يضيق الوقت حتى عن تع ّلم ذلك املقدار املعتدّ به،

فيجب عليه حينئذ أن يقرأ من سائر القرآن بمقدار يصدق عليه (قراءة

القرآن) عرف ًا ،وإن مل يعرف أجزأه أن يس ّبح.

ثم إن ما ذكر هو حكم كل من مل يتمكن من القراءة الصحيحة وإن كان

ذلك بسوء اختياره ،فلو كان قادر ًا عىل التعلم ولكنه اختار أن يبقى جاه ً
ال

فاوطلا ةالص كرت

449

ومل يتعلم فيأيت يف حقه ما تقدم.
س -من مل حيسن القراءة هل جيب عليه االئتامم؟

ج -ال جيب عليه ،بل ال ترشع اجلامعة يف صالة الطواف ،ومن أتى هبا

مرشع ًا مرتكب ًا
مجاعة بن ّية جزمية مع علمه بعدم مرشوعية اجلامعة فيها كان ّ

للحرام ،وتقع صالته باطلة.

نعم ،يف صورة واحدة يأيت هبا مجاعة من باب االحتياط وهي :ما إذا

كان قادر ًا عىل التع ّلم وترکه بسوء اختياره فاألحوط االوىل له أن جيمع بني

االتيان بالصالة عىل الوجه املتقدّ م وبني االتيان هبا مجاعة واالستنابة هلا(((.
هذا كله يف احلمد.

وأ ّما السورة فتسقط عن اجلاهل هبا مع العجز عن التع ّلم.

تنبيه:

من كان ال جييد القراءة يف صالة الطواف إال بالتلقني وأمكنه ذلك

استعان بغريه يلقنه.
أسئلة تطبيقية:

س -1شخص يدخل مكة حمرم ًا وله أيام إىل يوم عرفة فهل يلزمه التأخري

يف أداء العمرة ليحسن قراءته؟

ج -يلزمه ذلك عىل األحوط

((( االتيان بصالة الطواف مجاعة من باب االحتياط ال ينايف عدم مرشوع ّية اجلامعة فيهاّ ،
فإن االتيان
بيشء احتیاط ًا ال يدل عىل مرشوعيته ،إذ يكفي يف حسن االحتياط جمرد احتامل الرشعية.
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س -2هل يشمل قولكم بشأن القراءة يف صالة الطواف (حيسن منها

مقدارة معتد ًا به) من ال حيسن التلفظ بحرف متكرر کاحلاء والعني والصاد؟
ج -إذا كان احلرف أو احلروف التي ال حيسن التلفظ هبا متكررة يف آيات

سورة احلمد بحيث ال يسلم عن اللحن يشء معتد به منها فاألحوط أن يضم
إىل قراءهتا ملحونة قراءة يشء من سائر القرآن ال يشمل عىل ما يلحن فيه من

احلروف.

س -3ورد يف املناسك أن من يلحن يف قراءته إذا مل يكن حيسن مقدار ًا

معتد ًا به من احلمد فاألحوط أن يضم إىل قراءته امللحونة قراءة يشء حيسنه

من سائر القرآن وإال فالتسبيح فهل املراد بالتسبيح التسبيحات األربع أو
خصوص (سبحان اهلل)؟

ج -املقصود خصوص (سبحان اهلل) واألح��وط االوىل ان يضم اليه

التكبري وكون التسبيح بقدر احلمد.

س -4الصالة املعادة((( مجاعة مرشوعة يف صالة الطواف أيضا أم ال؟

ج -مرشوعية اجلامعة يف صالة الطواف غري ثابتة فض ً
ال عن إعادهتا

مجاعة.

س -5هل جيزي أداء صالة الطواف باإلئتامم بمن يصيل اليومية؟
ج -يشكل صحته واألحوط عدم اإلكتفاء به.

س -6ما حكم احلاج او املعتمر الذي ال جييد القراءة الصحيحة يف صالة
((( من صلی منفرد ًا يف غري صالة الطواف استحب له أن يعيد صالته مجاع ًة امام ًا كان او مأموم ًا.
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الطواف إال بالتلقني وال حيسن أي يشء من القرآن فهل جيب عليه اختيار
التلقني او جيوز له االكتفاء بالتسبيح؟
ج -نعم يقرأ متابعة إن أمكن(((.

الفرع الرابع :من كان ُيلحن يف قراءته

من أتی بصالة الطواف وكان ُيلحن يف قراءته فله صورتان:

الصورة األوىل :أن يكون معذور ًا كاجلاهل القارص او النايس فتصح

صالته وال يشء عليه ،وال حاجة لإلعادة وإن علم أو تذكر بعد الصالة.

الصورة الثانية :أن ال يكون معذور ًا كاجلاهل املقصرّ وا ّل�لازم عليه
اعادهتا بعد التصحيح ،وجيري عليه حكم تارك الصالة نسيان ًا ،فإذا علم بعد

السعي اعادها خلف املقام ،واالحوط استحباب ًا اعادة السعي بعدها ،وإذا
علم أثناء السعي قطعه واعادها خلف املقام ثم يتمه من حيث قطعه ،وإذا

علم بعد خروجه من مكة فاألحوط وجوب ًا الرجوع واالتيان هبا يف حم ّلها إذا
أي موض ٍع علم فيه با ّللحن.
مل يستلزم ذلك مشق ًة وإال أتى هبا يف ّ

أسئلة تطبيقية:

س -من كان يف قراءته حلن وأدى صالة الطواف كذلك ومل يلتفت إىل

حلنه إال بعد الفراغ منها فام هو حكمه؟
ج -تصح صالته(((.

((( استفتاء خطي.
((( املناسب التفصيل بني القارص واملقرص ،فالقارص تصح منه واملقرص تلزمه اإلعادة عىل التفصيل
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الفرع اخلام�س :مزاحمة ال�صالة للطائفني
جتوز صالة الطواف خلف املقام وإن زاحم ذلك الطائفني ،بل يحُ تمل

تقديم صالة الطواف الواجب خلف املقام عىل الطواف يف هذا املكان عند

حصول مزامحة بني الطائفني واملصلني ،فاألحوط وجوب ًا أن ال يزامحوا
املص ّلني خلف املقام إذا كانت صالهتم لطواف واجب (((.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1يف الصالة خلف املقام ربام يشكل بعض املؤمنني حلقة برشية

ليتيرس أداء الصالة داخل احللقة باستقرار واطمئنان ولكن ذلك قد يزاحم

الطائفني ويتسبب يف تعرض املؤمنني للسب والشتم من قبل بعضهم فهل

جيوز ذلك ام يلزم أداء الصالة يف مكان آخر من املسجد؟

ج -ال مانع من اجیاد حاجز عىل شكل حلقات برشية أو غريها للتمكن

من أداء ركعتي طواف الفريضة خلف املقام ،ولو استلزم ذلك االساءة إىل

املصيل من قبل بعض الطائفني بام يشق عليه حتمله فله اداؤها يف مكان آخر
من املسجد مع مراعاة املراتب املذكورة يف رسالة املناسك (املسألة .((()329
س -2هل جتوز الصالة خلف املقام إذا كان ذلك مستلزم ًا اليذاء

املذكور يف من نيس صالة الطواف.
((( نلفت النظر اىل أن مورد هذا االحتياط هو صالة الطواف الواجب وكوهنا خلف املقام فال ينافيها
ما ذكر يف املنهاج ج 1يف مسالة ( )539من تقديم الطواف عىل الصالة عند التزاحم.
((( تقدم يف األمر األول.
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الطائفني وسد الطريق عليهم؟

ج -جتوز الصالة خلف املقام وان زاحم ذلك الطائفني ،بل حيتمل تقديم

صالة طواف الفريضة خلف املقام عىل الطواف منه فال يرتك االحتياط
للطائفني بعدم مزامحة املصلني يف ذلك.

تقدمها عليه عند ال�صالة يف مكة
الفرع ال�ساد�س :حماذاة املر�أة للرجل او ّ
مما يعترب يف صحة الصالة عدم حماذاة الرجل واملرأة او تقدّ مها عليه عىل

األحوط وجوب ًا إال ّ
أن ذلك ال جيري يف مكة املكرمة عند الزحام فيجوز فيها
التقدّ م والتأخر واملحاذاة.

أسئلة تطبيقية:

س -1يف صالة ركعتي الطواف هل جيوز للرجل االتيان هبام مع عدم

وجود فاصل بينه وبني امرأة تؤدهيام؟

ج -اعتبار عدم حماذاة املرأة للرجل وعدم تقدمها عليه يف حال الصالة

ال جيري يف مكة املكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر.

س -2هل أن احتياطكم بعدم صحة صالة كل من الرجل واملرأة إذا

كانا متحاذيني حال الصالة أو كانت امل��رأة متقدمة عىل الرجل جيري يف
املسجد احلرام أيض ًا؟

ج -ال جيري يف مكة املكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر عىل

األظهر.
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تنبيه وتذكري
اوالً :تقدم  -يف األمر السابع من األمور املعتربة يف صحة الطواف -عدم

جواز االتيان بصالة الطواف بساتر مغصوب او متعلق للحق الرشعي عىل

األحوط وجوب ًا ،فراجع التفصيل يف ذلك.

ثاني ًا :مجيع ما يرتبط بنجاسة البدن او الثوب يف الصالة والعلم بذلك

او اجلهل به او باحلكم او بالرشطية او نسيان ذلك قد ُذكر مفص ً
ال يف مسالة
( 422و 423و 424و 425و )426من منهاج الصاحلني ج  ،1بال فرق بني
صالة الطواف وغريها.

كام تقدم بعضها أيض ًا يف فروع األمر الثالث من االمور املعتربة يف صحة

الطواف فراجع.

الف�صل الثالث
�آداب �صالة الطواف
 -1يستحب يف صالة الطواف أن يقرأ بعد الفاحتة سورة التوحيد يف

الركعة االوىل ،وسورة اجلحد يف الركعة الثانية ،فإذا فرغ من صالته محد اهلل
وأثنى عليه وصىل عىل حممد وآل حممد ،وطلب من اهلل تعاىل أن يتقبل منه.

 -٢وعن الصادق  -صلوات اهلل عليه ،-أنّه سجد بعد ركعتي الطواف

وقال يف سجوده« :سجد وجهي لك تعبد ًا ورقة ،ال إله إال أنت حق ًا حق ًا،

األول قبل كل شئ ،واآلخر بعد كل شئ ،وها أنا ذا بني يديك ناصيتي بيدك،

واغفر يل إنّه ال يغفر الذنب العظيم غريك ،فاغفر يل فإين مقر بذنويب عىل
نفيس ،وال يدفع الذنب العظيم غريك».

 -٣ويستحب أن يرشب من ماء (زم��زم) قبل أن خيرج إىل (الصفا)

ويقول« :اللهم اجعله عل ًام نافع ًا ،ورزق ًا واسع ًا ،وشفا ًء من كل داء وسقم».

 -4وإن أمكنه أتی (زم��زم) بعد صالة الطواف ،وأخذ منه ذنوب ًا أو

ذنوبني ،فيرشب فيه ،ويصب املاء عىل رأسه وظهره وبطنه ،ويقول« :اللهم
اجعله عل ًام نافع ًا ،ورزق ًا واسع ًا ،وشفا ًء من كل داء وسقم».
 -5ثم يأيت احلجر األسود فيخرج منه إىل الصفا.
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تنبيه:

ل ُيعلم أن استحباب بعض املذكورات مبتني عىل قاعدة التسامح يف أدلة

السنن ،فال بد من االتيان هبا برجاء املطلوبية ال بقصد الورود ،وكذا احلال

يف املكروهات.

المبحث الرابع
السعي

ال�سعي
وهو الواجب الرابع من واجبات احلج ،وهو ركن تبطل عمرة التمتع

واحلج برتکه اىل أن يفوت زمان التدارك ،بال فرق بني العامل باحلكم واجلاهل

به او باملوضوع ،كام سيأيت تفصيله.

س -1وهل جتب الكفارة عىل من ترك السعي يف عمرة التمتع او احلج؟

ج -ال جتب بال فرق بني العامل باحلكم واجلاهل به(((.

س -2ما املقصود بفوات زمان التدارك املوجب لبطالن عمرة التمتع او

احلج؟

ج -يفوت زمان التدارك يف عمرة التمتع عند عدم متكنه من االتيان

بالطواف والسعي قبل زوال الشمس من يوم عرفة ،فإذا ضاق الوقت عن
اإلتيان بالطواف والسعي قبل الزوال من يوم عرفة فقد فات زمان التدارك

يف عمرة التمتع.

وأما فوات زمان التدارك يف احلج فيتحقق عند ضيق الوقت عن اإلتيان

بالطواف والسعي يف ذي احلجة.

((( ّ
فإن وجوب الكفارة خمتص بمن ترك الطواف عن جهل باحلكم.
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س -3اذا بطلت عمرة التمتع او احلج فهل يبطل احرامهام او ال؟

ج -نعم ،يبطل احرامهام.

س -4وهل جيزي العدول بإحرام العمرة او احلج اىل حج االفراد؟
ج -ال جيزي العدول هبام إىل حج االفراد.

نعم ،العدول هو االحوط استحباب ًا وذلك بأن يأيت بأعامل حج االفراد

برجاء املطلوبية ،بل األحوط استحباب ًا أن يأيت باألعامل املشرتكة بني العمرة

املفردة وحج االفراد بقصد األعم من حج االفراد والعمرة املفردة((( فيطوف
ويصيل ويسعى وحيلق او يقصرّ بقصد االعم.

تنبيه:

تقدّ م ّ
أن العمرة املفردة ليس هلا وقت حمدد ،وبالتايل إذا بطل طوافها او

سعيها فال تبطل وال ينحل احرامها إال باإلتيان بأعامهلا عىل الوجه الصحيح
بنفسه إن أمكنه ذلك ،او بنائبه إن مل يمكنه ذلك ،كام إذا علم ببطالن سعيه

بعد رجوعه اىل بلده وال يمكنه العود اىل مكة أو كان فيه حرج عليه.
والكالم يف السعي يقع يف عدة فصول:

((( الحتامل عدم جواز عدوله اىل حج االفراد ّ
وأن وظيفته للخروج من االحرام االتيان بالعمرة
املفردة ،فإذا فعل ذلك جزم بفراغ ذمته ،وال يرض يف العمرة املفردة الوقوف بعرفة واملشعر لكونه ليس
واجب َا فيها ال أنّه منايف هلا.

الف�صل الأول
ما يعترب يف ال�سعي
يعترب يف السعي عدّ ة أمور ،وقد ُيعبرّ عن بعضها بالرشائط وعن بعضها
اآلخر بالواجبات.

ثم إن هذه األمور اآلتية هي معتربة يف السعي مطلق ًا  -سوا ًء كان سعي

عمرة التمتع ام العمرة املفردة ام احلج بأقسامه -واليك تفصيلها:
الأمر الأول
النية
ويلزم فيها:

اوالً :أن يقصد السعي قربة هلل تعاىل ،بمعنى أن يكون قصده له متع ّبد ًا

به بإضافته إىل اهلل تعاىل إضافة تذ ّلليه ،ويكفي يف ذلك أن يكون الباعث إىل
القصد املذكور هو أمر اهلل تعاىل ،بال فرق بني أن يكون ذلك بداعي احلب له

تعاىل ،او رجاء الثواب ،او اخلوف من العقاب.

ثاني ًا :أن يكون قصده للسعي خالص ًا هلل عز وجل ،فإذا ضم إليه الرياء

بطل ،فلو قصد أن يتعبد بالسعي حتى يراه الناس بطل سعيه.
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وهل يقدح ال ُعجب بالنية ؟

ج -ال يقدح  -سواء أكان مقارن ًا للعمل ام متأخر ًا عنه.-

نعم ،إذا كان العجب منافي ًا لقصد القربة  -كام إذا وصل اىل حد االدالل

بأن يمن عىل اهلل عز وجل بالسعي -كان موجب ًا لبطالن سعيه.

وأن السعي حلج او عمرة ّ
ثالث ًا :تعيني املنوي ّ
وأن احلج حج متتع او افراد

او قرانّ ،
وأن العمرة عمرة متتع او مفردة.

رابع ًا :استدامتها حك ًام ،بمعنى أنّه ال جيب حني العمل االلتفات اليه

تفصي ً
ال وتعلق القصد به تفصيالً ،بل يكفي أن يلتفت إىل السعي قبل الرشوع

فيه وبقاء ذلك القصد امجاالً بنحو يستوجب وقوع السعي من ّأوله إىل آخره

عن داع قريب بحيث لو التفت اىل نفسه لرأى أنّه يسعى عن قصد قريب ،وإذا
سئل عن فعله أجاب بأنّه يسعی قربة هلل تعاىل ،وهذا ال ينافيه أن يغفل عن
الفعل غفلة غري تامة ،وإنّام الذي ينافيه أحد امور ثالثة:

 -1الغفلة التامة عن الفعل بحيث ال يدري ماذا يفعل.
 -2نية القطع ،بأن ينوي قطع سعيه.
 -3الرتدد يف النية
فإذا غفل غفلة تامة او تردد يف النية او نوى قطعها فام أتى به كذلك ال

حيسب من السعي ،كام سيأيت يف الفصل الثالث.

خامس ًا :أن يقصد النيابة إذا كان السعي عن غريه ،ويكفي يف وقوعه عن
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نفسه عدم قصد السعي عن غريه.
أسئلة تطبيقية:

بأن السعي بني الصفا واملروة من مناسك العمرة أو
س -1من مل يعلم ّ

احلج ولكنه رافق أصحابه يف الرتدد بني اجلبلني سبع مرات فهل جيزيه ذلك؟
فال.

ج -إذا كان يعلم أن الرتدد بينهام من مناسك احلج أو العمرة كفي وإال
س -2إذا مل يتمكن من مبارشة السعي فاستعان بغريه ليسعی به فحمله

عىل متنه أو عىل عربة وسعی به وقد غلبه النوم أثناء السعي فهل يصح سعيه؟
ج -الظاهر بطالنه(((.

الأمر الثاين
�أن يكون ال�سعي بني اجلبلني
يعترب يف صحة السعي أن يكون بني جبيل الصفا واملروة ،ومن هنا ال

يصح السعي يف الطوابق التي تكون أعىل من اجلبلني ،كام ال يصح السعي يف

التوسعة التي ال ُيعلم كوهنا بني اجلبلني ،فإذا علم املكلف بخروج التوسعة

عام بني اجلبلني او شك يف ذلك مل جيزئه السعي فيها ،فالبد من احراز كون
املسعى واقع ًا بني اجلبلني.

تنبيه:

من سعى يف الطابق العلوي فإن كان عامد ًا عامل ًا او جاه ً
ال باحلكم او

((( إذا مل يتدارك ذلك املقدار الذي نام فيه قبل فوات املواالة بني أشواط السعي.
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باملوضوع  -سوا ًء كان قارص ًا او مقصرّ ًا  -بطل سعيه ،فإن مل يتداركه حتى
فات وقت النسك بطلت عمرته وحجه.
وأ ّما إذا كان ناسي ًا فيعيده متى ما تذكره ،وإن كان تذكره بعد فراغه من

أعامل احلج  -بال فرق بني سعي عمرة التمتع وسعي احلج -ويصح حجه.

وإذا مل يتمكن منه مبارشة ،أو كان فيه حرج ومشقة عليه استناب غريه

ويصح حجه ،كام سيأيت تفصيله يف الفصل الرابع.

وإذا كان ذلك يف العمرة املفردة فال جيتزئ به ،وال يبطل احرامه اال

باالتيان بجميع اعامهلا عىل الوجه املعترب.
أسئلة تطبيقية:

س -1هل جيوز السعي من الطابق الثاين أم ال؟ وإذا كان ال جيوز فام هو

وظيفة من أتى به كذلك وهو يتخيل جوازه؟

ج -إذا كان الطابق العلوي بني اجلبلني ال فوقهام جاز السعي منه وإال مل

جيز ويف الصورة الثانية يكون حكم من سعى من الطابق العلوي حكم من

ترك السعي جه ً
ال وهو مذكور يف املتن فلرياجع(((.

س -2إذا مل يثبت كون الطابق الثاين من املسعى بني اجلبلني (الصفا

وامل��روة) واحتمل كونه اعىل منهام أو من احدمها وهو املروى فهل جيزي

((( سيأيت يف الفصل الرابع
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السعي عليه؟

ج -ال جيزي.
س -3يتم تعريض املسعى الرشيف وذل��ك بضم جزء من املساحة

اخلارجية للحرم الرشيف اىل املسعی ،من جهة يمني الساعي من الصفا اىل
املروة ،فام حكم السعي يف هذه االضافة؟

ج -إذا مل يثبت امتداد جبيل الصفا واملروة اىل املمر اجلديد فال جيزي

السعي فيه ،فإن أمكن السعي من املمر االصيل ذهابا وايابا تعنی ذلك ،وإن

خصص لإلياب من املروة اىل الصفا  -كام حيكى أن السلطات تزمع عىل
ذلك فالبد للناسك من البدء من املقدار االصيل من الصفا ثم االجتاه يمين ًا

اىل املمر اجلديد واكامل شوطه بالوصول اىل املروة ،وال يرضه عدم استقباهلا

عند التوجه اليها ملامنعة السلطات من ذلك.

س -4تم تعريض املسعى الرشيف وذل��ك بضم ج��زء من الساحة

اخلارجية للحرم الرشيف إىل املسعى من جهة الساعي من الصفا إىل املروة،

فام حكم السعي يف هذه اإلضافة اجلديدة؟

ج -إذا ثبت للناسك  -ولو من خالل فتاوى بعض الفقهاء  -توفر

شهادة الثقة من أهل اخلربة من دون معارض بامتداد جبيل الصفا واملروة
إىل املمر اجلديد أجزأه السعي فيه ،وان مل يثبت له ذلك ومل يمكنه السعي

من املمر األصيل ذهابا وإياب ًا  -لتخصيصه لإلياب فقط  -جاز له البدء من
املقدار األصيل من الصفا ثم االجتاه يمين ًا إىل املمر اجلديد وإكامل شوطه
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بالوصول إىل املروة وال يرضه عدم استقباهلا عند التوجه إليها ،وا ّما مع متكنه
من السعي يف املمر األصيل ذهاب ًا وإياب ًا فاألحوط لزوم ًا تعينه وعدم االجتزاء

بالسعي عىل النحو املتقدم.

س -5تم استحداث طابق حتت االرض يف املمر اجلديد من املسعى وهو

خمصص ألصحاب الكرايس من العجزة فهل جيوز هلم السعي فيه وإال فام هو

تكليفهم إذا مل يسمح هلم بالسعي من الطابق الفوقي؟

ج -إذا مل يثبت امتداد جبيل الصفا واملروة اىل املمر اجلديد وما حتته من

الطابق حتت االرض مل جيز السعي فيه ،ومع العجز عن السعي فوق األرض

يكون حكمهم االستنابة.

س -6ما هو حكم السعي يف الطابق حتت األرض املستحدث أخري ًا؟

ج -ما كان حتت املمر األصيل جيوز السعي فيه ،وأ ّما ما كان حتت املمر

اجلديد فيجري عليه حكمه املتقدم آنف ًا.

الأمر الثالث
�أن تكون اال�شواط �سبعة
يشرتط يف صحة السعي أن تكون األشواط سبعة  -ال زائدة وال ناقصة-

ويعترب الذهاب من الصفا اىل املروة شوط ًا ،واالياب منها اىل الصفا شوط ًا
آخر ،وهكذا اىل أن يكون انتهاؤه عند املروة.
ولو زاد فيها فله اربع حاالت:
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 -1أن تكون الزيادة عن علم وعمد فيبطل.

 -2أن تكون الزيادة عن جهل تقصريي وهي موجبة لبطالنه أيض ًا عىل

األحوط وجوب ًا.

 -3أن تكون الزيادة عن جهل قصوري فال يبطل.
 -4أن تكون الزيادة عن سهو وخطأ فال تبطله.
وسيأيت الكالم مفص ً
ال عن كل قسم من هذه االقسام

ولو ن ّقص فيها فله حاالت ثالث:

 -1أن تكون النقيصة عن علم وعمد فيبطل إذا مل يتدارکه قبل فوات

املواالة عىل األحوط وجوب ًا ،وإذا مل يتدارك السعي قبل فوات وقت النسك

بطل النسك.

 -2أن تكون النقيصة عن جهل فيبطل إذا مل يتداركه قبل فوات املواالة

عىل األحوط وجوب ًا ،وإذا مل يتدارك السعي إىل أن فات وقت النسك بطل
النسك.

 -3أن تكون النقيصة عن سهو وهي ال توجب بطالنه ،عىل تفصيل يف

أحكامها يأيت.
تنبيه:

يتوهم البعض ّ
أن الذهاب واإلياب شوط واحد فيسعی أربعة عرش

شوط ًا ،وهذا موجب لبطالن السعي إال إذا كان جاه ً
ال قارص ًا.
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الأمر الرابع
�أن يبد�أ من ال�صفا
جيب يف السعي أن يبدأ الشوط األول من الصفا وينتهي باملروة ،والشوط

الثاين عكس ذلك ،والشوط الثالث مثل األول ،وهكذا إىل أن يتم السعي يف

الشوط السابع باملروة.

نعم ،يف فرض واحد ينتهي السعي بالصفا وهو :ما إذا زاد يف سعيه

شوط ًا او اكثر فإنّه يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعي ًا كام ً
ال غري
سعيه األول فيكون انتهاؤه اىل الصفا.

س  -ما حكم من بدأ باملروة قبل الصفا؟

ج -لو بدأ باملروة قبل الصفا ولو سهو ًا بطل سعيه فيلغي ما أتى به،

سواء كان شوط ًا او أقل او أكثر ويستأنف السعي من األول مبتدئ ًا بالصفا.
الأمر اخلام�س
ا�ستيعاب امل�سافة بني اجلبلني

يشرتط يف صحة السعي استيعاب متام املسافة بني اجلبلني يف كل شوط،

واالستيعاب عىل نحوين:

النحو االول :اال�ستيعاب العريف

وهو استيعاب متام املسافة الواقعة بني اجلبلني  -يف كل شوط -عرف ًا

بحيث يصدق عرف ًا أنّه يسعى بني اجلبلني ،وال يرض أن يبقى مقدار يسري بني

عسلا يف ربتعي ام
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يسع به  -كام لو بقي سنتمر واحد مثالً.-
اجلبلني مل َ
واالستيعاب هبذا املعنى واجب بال اشكال.

النحو الثاين :اال�ستيعاب احلقيقي
وهو استيعاب متام املسافة بني اجلبلني حقيقة بحيث يبدأ الشوط االول

مث ً
ال من أول جزء من الصفا ثم يذهب اىل أن يصل اىل أول جزء من املروة
وهكذا بحيث ال يبقى من املسافة ولو مقدار سنتمر واحد مثالً.
واالستيعاب هبذا املعنى واجب عىل األحوط (((.
س -وهل جيب يف السعي الصعود عىل اجلبلني؟

ج -الواجب يف السعي هو االستیعاب للمسافة الواقعة بني اجلبلني ،وال

جيب الصعود عليهام وإن كان ذلك أوىل وأحوط استحباب ًا.
تنبيه:

من شك يف أنّه استوعب متام املسافة بني اجلبلني او ال ،يلزمه احراز

االستيعاب وال يكتفي بالسعي يف املكان املشكوك ،ومن هنا ينبغي االلتفات
إىل أنّه يف بعض ایام الزحام يتم قطع مسافة من املسعى قبل الصفا  -يف مسعى

القبو -ويف مثل ذلك من مل حيرز استيعاب متام املسافة بني اجلبلني ال جيوز له
السعي يف ذلك املسعى.

((( وهذا احتياط وجويب جيوز الرجوع فيه اىل الغري مع مراعاة االعلم فاالعلم.
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أسئلة تطبيقية:

س -1املسافة التي يقطعها الساعي عرض ًا حني وصوله إىل املروة أو

الصفا هل يقطعها بنية السعي؟

ج -ال ،فان السعي يكون ما بني اجلبلني وال يشمل احلركة عىل اجلبل

نفسه.

س  -2يف السعي بني الصفا وامل��روة هل يكفي الصعود ألول اجلزء

املرتفع من اجلانبني ام يلزم الصعود إىل األعىل حيث يظهر اجلبل؟

ج -إذا كان املكان املرتفع املغطى بالبالط أو نحوه جزء ًا من اجلبل يكفي

الوصول اليه وال جيب الصعود للوصول إىل اجلزء البارز فع ً
ال منه.

س -3بداية الصفا واملروة غري واضحة بعد ان کسیت بالرخام فهل

يكفي البدء من اجلبل إىل اجلبل مع قصد البدء من اول الصفا إىل اول املروة

واقع ًا؟

ج -يكفي.
س -4يف السعي عىل الكرايس املتحركة قد يشك الساعي يف استيعاب

متام املسافة الواقعة بني اجلبلني فامذا يصنع؟
ج -يلزمه احراز االستيعاب.

الأمر ال�ساد�س
ا�ستقبال املروة وال�صفا
يعترب يف صحة السعي استقبال املروة عند الذهاب اليها ،كام جيب استقبال

عسلا يف ربتعي ام
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الصفا عند الرجوع من املروة اليه ،ولو عكس األمر بأن استدبر املروة عند
الذهاب اليها  -بأن كان يميش اىل الوراء -او استدبر الصفا عند اإلياب

من املروة اليه بطل ذلك املقدار الذي استدبر فيه ،فيجب عليه أن يرجع
ويتدارکه قبل فوات املواالة ،ولو مل يتداركه اىل أن فاتت املواالة املعتربة بني

اشواط السعي بطل سعيه((( ،فإذا مل يتدارك السعي إىل أن فات وقت النسك

بطلت عمرته وحجه(((.

ونلفت النظر اىل ّ
أن املدار هو عىل االستقبال او االستدبار بتامم البدن،

وأما لو انحرف بمنكبه فال يرض مادام مستقب ً
ال ببقية البدن.

وهكذا ال يرض بالسعي لو التفت بصفحة الوجه اىل اليمني أو اليسار او

اخللف حال سعيه.

كام ونلفت النظر اىل ّ
أن االستدبار املتقدّ م إنّام ال يصح إذا كان يف حال

السري ،وأ ّما إذا توقف فيجوز له االستدبار ،كام إذا توقف لتفقد رفقائه فإنّه

جيوز له االستدبار بال اشكال.

بأي كيف ّية
كام ال يلزم حال النية أن يستقبل املروة بل جيوز له الوقوف ّ

مادام مل يرشع بعدُ بالسعي.

((( إذا مل يتدارکه ً
اصال بطل سعيه ،وهكذا لو تدارك ذلك املقدار بعد فوات املواالة عىل األحوط
وجوب ًا.
((( وأ ّما العمرة املفردة فال تبطل فيلزمه اعادة الطواف والسعي وبقية أعامهلا.
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تنبيهات:

التنبيه األول :من استدبر املروة عند الذهاب اليها او استدبر الصفا عن

االياب اليه يلزمه استدراك ذلك املقدار ،فريجع اىل املوضع الذي استدبر

فيه ويقصد السعي منه ،وإذا مل حيرز ذلك املوضع فبامكانه الرجوع قلي ً
ال

اىل مكان يتيقن أنّه مل يستدبر فيه ثم يواصل سريه قاصد ًا السعي من املوضع
الذي حصل فيه االستدبار واقع ًا ويف علم اهلل تعاىل ،وبذلك ال حتصل زيادة

يف السعي.

التنبيه الثاين :ال اشكال يف جواز األكل والرشب حال السعي ،ومن هنا

حياول البعض أن يرشب املاء من الربادات التي عىل جانب املسعى ،األمر
الذي قد يؤدي اىل عدم االستقبال يف بعض اخلطوات ،فا ّلالزم يف هذه احلالة

الرجوع قلي ً
ال بعد رشب املاء ثم مواصلة السري قاصد ًا السعي من املوضع
الذي انحرف فيه واقع ًا ويف علم اهلل تعاىل.

التنبيه الثالث :جيوز للمرشد او املتعهد او غريهم أن يتفقد رفقاءه حال

السعي ،وذلك إ ّما بأن يقف ويستدبر ،او يستدبر حال سعيه ولكن يتدارك
ذلك املقدار قبل فوات املواالة املعتربة بني اشواط السعي.

أسئلة تطبيقية:

س -1هل يعترب يف حال النية للسعي أن يتوجه بجميع مقاديم بدنه إىل

املروة؟

ج -ال يعترب ذلك بل يكفي أن يستقبلها من حني الرشوع يف السري.
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س -2من توقف يف أثناء السعي ونظر إىل جهة اخللف متفقد ًا بعض

اصحابه ثم واصل السري هل يرض ذلك بصحة سعيه؟
ج -ال إذا مل ُ
خيط خطوة يف حال االستدبار.

س -3حاج انحرف يف سعيه بسبب زحام الساعني خطوة أو خطوتني

بحيث مل يكن مستقب ً
ال للمروة حني االجتاه اليها بتامم بدنه بل انحرف بمنكبه
بعض اليشء فام هو حكم سعيه إذا كان جاه ً
ال أو ناسي ًا؟

ج -إذا كان مستقب ً
ال للمروة ببقية بدنه فال يشء عليه.
س -4ما حكم من استدبر املروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متجه

إليها؟

ج -إذا فعل ذلك يف حال السري إليها مل جيزئه فلريجع ويتدارك املقدار

الذي وقع اإلخالل به ،وكذا احلال لو استدبر الصفا حال السري إليه.
الأمر ال�سابع
�أن يكون ال�سعي من الطريق املتعارف

يعترب يف صحة السعي أن يكون ذهابه وإيابه  -فيام بني الصفا واملروة-

أي
من الطريق املتعارف ،فال جيزي الذهاب او االياب من املسجد احلرام او ّ
طريق آخر.
نعم ،ال يعترب أن يكون ذهابه وإيابه بخط مستقيم ،فلو كان سريه أثناء

السعي عىل شكل قوس مث ً
ال بحيث خيرج عن حماذاة اجلبلني يف بعض سعيه

ال للجبل ببدنهّ ،
فال يرض بسعيه مادام مستقب ً
فإن العربة بكونه يسعى بني
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اجلبلني مستقب ً
ال اجلبل الذي يذهب اليه من الطريق املتعارف.
أسئلة تطبيقية:

س -1هل جيوز أن يميش حال السعي يف طرف املسعى ال يف وسطه؟
ج -جيوز.

س -2ورد يف رسالة مناسك احلج يف السعي بني الصفا واملروة يف مسالة

(( :)338ال يعترب أن يكون ذهابه وايابه بخط مستقيم) لو مشى الساعي بني
الصفا واملروة بحركة كالقوس بحيث خيرج عن حماذاة اجلبلني يف يشء من

سعيه أي تكون حركته من قبيل الشكل البيضوي فهل جيزي هذا السعي يف
احلاالت التالية:

 -1إذا سعى هبذه الكيف ّية اختيار ًا؟

 -2إذا سعى هبذه الكيف ّية بسبب مانع كاحلكومة او الزحام؟

وإذا كان اجلواب بعدم اإلجزاء فهل هو عىل نحو الفتوى او االحتياط؟

ج -إذا كان مستقب ً
ال للمروة ببقية بدنه فيكفي(((.
الأمر الثامن
املواالة

يعترب يف صحة السعي املواالة بني اشواطه عىل األحوط وجوب ًا ،واملدار

فيها عىل الصدق العريف ،بمعنى أن ال حيصل ٌ
فصل عرف ًا بني اشواط السعي.
((( استفتاء خطي.

عسلا يف ربتعي ام
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و ُيستثنى من ذلك موارد ُيغتفر فيها فوات املواالة:

 -١اجللوس أثناء السعي عىل الصفا او امل��روة لالسرتاحة ،والعربة

بالصدق العريف ،فام دام يصدق عليه أنّه جالس لالسرتاحة يف نظر العرف
فهو جائز وإن فاتت املواالة.

 -٢اجللوس أثناء السعي بني الصفا واملروة لالسرتاحة ،واملدار فيها عىل

الصدق العريف ايض ًا ،وإن كان االحوط استحباب ًا ترك اجللوس بني اجلبلني
لالسرتاحة إال ملن جهد.

 -٣قطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة ،فمن ضاق عليه وقت فضيلة

الصالة الواجبة بحيث لو اكمل سعيه تفوته الفضيلة ،جاز له قطع سعيه
واالتيان بالصالة يف وقت فضيلتها ثم امتام السعي من موضع القطع وإن

فاتت املواالة ،بال فرق بني أن يكون ذلك بعد امتام الشوط الرابع او قبله.

 -4الوقوف عىل الصفا طويال((( بنی اشواط السعي ألجل الدعاء ،فإنّه

جائز وإن فاتت به املواالة.

 -5من نيس صالة الطواف وتذكرها أثناء السعي ،فإنّه يقطعه ويأيت هبا

خلف املقام ثم يرجع ويكمل سعيه من حيث قطعه وإن فاتت املواالة ،كام
((( فقد ورد يف رواية ابن سنان قوله« :ثم خرج اىل الصفا ثم قال :ابدأ بام بدأ اهلل ثم صعد اىل
الصفا فقام عليه مقدار ما يقرأ سورة البقرة.»...
ومن املستحبات أيضا الوقوف عىل الصفا ،فقد روي عن أيب عبد اهلل« :إن أردت أن يكثر مالك
فأكثر الوقوف عىل الصفا».
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تقدم.

 -6من ن ّقص من سعيه شوط ًا او أزيد سهو ًا وتذكر قبل ميض وقت

السعي وجب عليه تدارك املنيس وإن كان بعد فوات املواالة ،كام سيأيت.

 -7من تي ّقن أثناء السعي أنّه زاد يف طوافه سهو ًا فاألحوط وجوب ًا أن

يرجع ويكمله طواف ًا كام ً
ال ثم يكمل سعيه من حيث قطعه ،واألحوط
استحباب ًا اعادته.
تنبيهات:

التنبية االول :املواالة املعتربة بني اشواط السعي هي أمر عريف ،بمعنى أن

ال حيصل ٌ
كثري بني األشواط يف نظر العرف.
فصل ٌ

التنبيه الثاين :يف كل مورد يشك فيه املكلف بفوات املواالة جيب عليه

ال لو حصل ٌ
استئناف السعي من جديد ،فمث ً
فصل بني أشواط السعي بمقدار

تسعة دقائق ،وشككنا ّ
مفوت للمواالة أو ال ،وجب
أن الفصل بذلك املقدار ّ
اسئناف السعي مطلق ًا.

التنبيه الثالث :جيوز اجللوس واالستلقاء واألكل والرشب أثناء السعي،

وكذا جيوز اخلروج لقضاء احلاجة ،كل ذلك إذا مل يستلزم فوات املواالة

العرفية ،ومع فواهتا يعيد السعي.

التنبية الرابع :إذا اقيمت صالة اجلامعة أثناء السعي فهنا صورتان:
الصورة األوىل :أن يتمكن من امتام سعيه اثناء صالهتم فيتمه وال يشء
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عليه.
الصورة الثانية :أن ال يتمكن من امتام سعيه أثناء الصالة  -كام هو

الغالب -وهنا حالتان:

احلالة األوىل :أن يفرض أن الصالة ال تستغرق وقت ًا تفوت به املواالة

املعتربة بني اشواط السعي ،وحينئذ يكمل سعيه بعد الصالة حتى إذا مل

يشرتك يف الصالة.

احلالة الثانية :أن تستغرق وقت ًا تفوت به املواالة  -كام هو الغالب -وهنا

فرضان:

 -1أن ال يشرتك معهم يف الصالة وحينئذ حيكم ببطالن سعيه لفوات

املواالة(((.

 -2أن يشرتك معهم يف الصالة(((  ،وحينئذ يكمل سعيه بعد الصالة من

نفس املوضع الذي قطعه.

وإذا مل يتمكن من احرازه واقع ًا فبامكانه الرجوع قلي ً
ال قاصد ًا السعي

من املوضع الذي حصل فيه القطع واقع ًا ،وال يرض فوات املواالة.

((( إذا مل يكمل سعيه فيبطل ،وهكذا إذا أكمله بعد فوات املواالة عىل األحوط وجوب ًا.
((( عىل أن تكون الصالة أدا ًء ال قضا ًء ،وبعد دخول وقتها ،ويقرأ لنفسه.
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أسئلة تطبيقية:

س -1هل تعترب املواالة بني أشواط السعي وما هو حدها؟

ج -اعتبار املواالة بني أشواطه مبني عىل االحتياط اللزومي والعربة فيها

بالصدق العريف كام ذكرناه يف املسألة  340من رسالة املناسك(((.
س -2هل جيوز اجللوس لالسرتاحة اثناء السعي؟
ج -جيوز وان كان االحوط ترکه اال ملن جهد.

س -3استثني من لزوم مراعاة املواالة العرفية بني اشواط السعي اجللوس

يف اثنائه عىل الصفا أو املروة أو فيام بينهام فهل ذلك حمدد بفرتة معينة؟

ج -ال ،بل العربة فيه بالصدق العريف أي ما يعد جلوس ًا لالسرتاحة ال

زيادة عليه.

س -4هل الوقوف عىل الصفا طوي ً
ال للذكر والدعاء خيل باملواالة بني

اشواط السعي؟
ج -ال.

((( وهو ما تقدم بيانه يف هذا األمر.

تتميم
ال تعترب املواالة بني السعي وصالة الطواف ،فال جيب عىل الناسك أن

يبادر اىل السعي بعد فراغه من صالة طوافه ،وإن كانت املبادرة هي األحوط

استحباب ًا.

نعم ،ال جيوز له تأخري السعي اىل الغد يف حال االختيار ،فمن أتى

بالطواف وصالته هنار ًا او لي ً
ال جاز له أن يؤخر السعي ولو اىل آخر الليل،
ولكن ال جيوز له أن يؤخره اىل الفجر يف حال االختيار ،وتفصيل ذلك أن

يقال:

إن تأخري السعي اىل الغد عىل نحوين:
النحو األول :أن يكون التأخري عن عذر  -كام إذا ّ
أخره عن تعب او

اضطرار او نسیان او عن جهل قصوري او بسبب الزحام -وهذا ال يشء

عليه سوى اإلتيان به عند ارتفاع العذر.

النحو الثاين :أن يكون التأخري من دون عذر  -كام إذا أخره اىل الغد
ٍ
وعمد او عن جهل تقصريي و األحوط وجوب ًا أن يعيد الطواف
عن عل ٍم

وصالته ثم يأيت بالسعي.

نعم ُيستثنى حالة واحدة ال جيب معها اعادة الطواف وصالته وهي :ما
479
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إذا أتى بالطواف وصالته قبيل صالة الفجر فإنّه جيوز له االتيان بالسعي بعد

صالة الفجر بال حاجة اىل اعادهتام.
لفت نظر:

من أكمل طوافه وصالته قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر ثم أتى

بالسعي بعد الفجر جرى فيه التفصيل املتقدّ م :فإن كان معذور ًا يف التأخري

بسبب الزحام او التعب ونحو ذلك فال يعيد طوافه وصالته ،وإن مل يكن
معذور ًا أعادمها عىل األحوط وجوب ًا.
تنبيه وتذكري:

تقدّ م عدم جواز الفصل  -عىل األحوط وجوب ًا -بني الطواف والسعي

بطواف مستحب يف العمرة املفردة وعمرة التمتع ،وجيوز ذلك يف احلج.
أسئلة تطبيقية:

س -1ما مقدار الفرتة الزمنية التي يسمح الفصل هبا بني صالة الطواف

والسعي؟

ج -ال جتب املبادرة إىل السعي بعد صالة الطواف فلو أتى بالصالة أول

النهار جاز له أن يأيت بالسعي ولو يف آخر الليل نعم ال جيوز تأخريه إىل الغد.
س -2إذا اخر السعي إىل الغد عمد ًا فهل جتب اعادة الطواف وصالته؟

ج -االحوط وجوب ًا ذلك إذا مل يكن معذور ًا.

س -3هل جيوز اإلتيان بالطواف بعد صالة العشاء وتأخري السعي إىل

ميمتت
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ما بعد صالة الفجر؟

ج -ال جيوز تأخري السعي إىل الغد اختيار ًا.
س -4هل جيوز اإلتيان بالطواف قبل صالة الفجر ثم اإلتيان بصالة

الفجر ثم اإلتيان بالسعي بعدها؟
ج -جيوز ذلك.

س ه -إذا أخر الطائف السعي بعد الطواف إىل الغد عمد ًا أو لعذر فهل

يعيد الطواف؟

ج -إذا أخ��ره لعذر فال حاجة إىل إع��ادة الطواف وإال اعادمها عىل

األحوط.

س -6لو طاف احلاج طواف احلج واتی بصالته يف اليوم احلادي عرش

وسعى يف اليوم الثاين عرش ثم طاف طواف النساء واتی بصالته وعاد إىل بلده

فام هو حكمه؟

ج -إذا كان معذور ًا يف تأخري السعي إىل اليوم الثاين فال يشء عليه وإال

فاألحوط فيام لو تعذر عليه العود ان يستنيب من يؤدي عنه املناسك املذكورة

قبل ميض شهر ذي احلجة.

س  -7إذا علم ببطالن سعيه بعد يوم أو أكثر مع جهله باحلكم فهل جتب

عليه اعادة الطواف وصالته؟

ج -ال يبعد عدم احلاجة إىل اعادهتام يف مثل ذلك إذا مل يكن جهله

تقصريي ًا.
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س -8هل يلزم اداء اعامل عمرة التمتع بعد اإلحرام هلا خالل اربعة

وعرشين ساعة أو ال؟

ج -ال جيب نعم االحوط لزوم ًا املبادرة إىل صالة الطواف بعد اإلتيان به

كام ال جيوز تأخري السعي اختيار ًا عن الطواف وصالته إىل الغد ولكن إذا أتى

بالطواف وصالته قبيل الفجر فال بأس أن يؤخر السعي إىل ما بعد فريضة

الفجر ،واما التقصري فيجوز اإلتيان به يف أي زمان شاء ،ومن ذلك يظهر
انّه ال جيوز ملن أتى بالطواف وصالته يف أوائل الليل مث ً
ال ان يؤخر السعي
اختيار ًا إىل النهار واما يف حال الرضورة فال بأس به.

س -9هل جيوز الفصل بني الطواف والسعي بطواف مستحب؟

ج -األحوط وجوب ًا تركه للمعتمر سواء عمرة التمتع والعمرة املفردة.
الأمر التا�سع
املبا�شرة

يعترب يف صحة السعي مبارشة الساعي بنفسه مع القدرة عليها ولو بأن

يستعني بغريه ويتكئ عليه او يسعى بالعربة إذا كان هو املتصدي لتحريكها
او ايقافها وهذه هي املرحلة االوىل ،فإن مل يتمكن من ذلك  -هلرم او مرض

او كرس او اشباه ذلك -فهنا مراحل طولية ال ينتقل اىل ا ّلالحقة إال مع عدم
امكان السابقة وهي:

املرحلة الثانية :أن ُيسعی به بأن يستعني بشخص آخر ليسعی به ولو بأن

حيمله عىل متنه او عىل عربة او نحو ذلك.
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املرحلة الثالثة :إن مل يتمكن من أن ُيسعى به ف ُيسعى عنه بأن يستنيب

بأي لفظ يدل عليها ،وال يكفي
شخص ًا يسعى عنه ،والبد من انشاء االستنابة ّ
جمرد احراز الرضا باالستنابة كام ال يصح التربع عنه عىل األحوط وجوب ًا.

املرحلة الرابعة :إذا مل يقدر عىل االستنابة كاملغمى عليه فيسعى عنه ول ُّيه

او غريه بنحو الكفاية وال خصوصية للويل.
تنبيهات:

التنبيه األول :ال يعترب يف صحة السعي أن يكون ماشي ًا فيصح السعي

عىل حيوان او عربة بأحد رشطني:

 -1أن يكون هو املتصدي لتحريكها.

 -2أو أن يكون قادر ًا عىل ايقافها وإن كان غريه حيركها.

ولكن السعي ماشي ًا أفضل.

التنبيه الثاين :إذا مل يتمكن من مبارشة السعي فاستعان بغريه ليسعی

به فحمله عىل متنه او عربة وقد غلبه النوم أثناء السعي ،فإن نام يف مجيع

األشواط بطل سعيه ،وأ ّما إذا نام يف بعضها ،فله حالتان:

احلالة األوىل :أن يستيقظ قبل فوات املواالة فيتمه من املوضع الذي نام

فيه ،وإذا مل حيرزه بالضبط يرجع اىل املقدار الذي يتيقن أنّه مل ينم فيه ثم يواصل

سريه قاصد ًا امتام السعي من املوضع الذي نام فيه واقع ًا ،وإذا مل يتداركه بطل

سعيه ،فإذا مل يتدارك السعي حتى انقىض وقت النسك بطلت عمرته وحجه.
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يتمه بطل سعيه،
احلالة الثانية :أن يستيقظ بعد فوات املواالة ،فإن مل ّ

وهكذا إن أمته عىل االحوط وجوب ًا ،فالالزم عليه اعادة السعي.
وإذا شك أنه نام او ال ،يبني عىل صحة سعيه.
التنبيه الثالث :حكم العاجز عن بعض اشواط السعي

من مل يكن قادر ًا عىل اإلتيان بالسعي کام ً
ال فله ثالث صور:

الصورة األوىل :أن يكون قادر ًا عىل االتيان ببعض األشواط ،ويتمكن

من اكامل الباقي بالعربة ويكون هو املتصدي لتحريكها او قادر ًا عىل ايقافها،

ويف هذه احلالة يكون خمري ًا بني أن يسعى مجيع األشواط بالعربة وبني أن

يسعی بعضها ماشي ًا وبعضها اآلخر بالعربة مع التحفظ عىل رشطية املواالة

بني اشواط السعي ،كام تقدم مثله يف الطواف.

الصورة الثانية :أن يتمكن من االتيان ببعض األشواط مبارشة  -ماشي ًا

أو بالعربة التي يتصدى لتحريكها او ايقافها-ويعجز عن البعض اآلخر
إلاّ أنّه يتمكن من امتامه بالعربة التي حيركها غريه وال يقدر هو عىل ايقافها،
وا ّلالزم عليه يف هذه احلالة أن يبارش السعي بنفسه فإذا طرأ عليه العجز يف

أثنائه ُيسعی به ،فيجمع بني املبارشة ببعض األشواط والسعي به يف االخرى،
وال يصح منه أن ُيسعى به من البداية ،كام تقدّ م مثله يف الطواف.

الصورة الثالثة :أن يتمكن من االتيان ببعض األشواط وال يتمكن من

امتام الباقي بالعربة ال بنحو املبارشة  -كام يف الصورة االوىل -وال بنحو
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السعي به  -كام يف الصورة الثانية -وحينئذ تصل النوبة اىل االستنابة ولكن

هل يستنيب لإلمتام او للتامم؟
ج -ههنا حالتان:

احلالة األوىل :أن يعلم من البداية بعدم قدرته عىل إمتام جمموع األشواط،

ويف هذه احلالة يستنيب جلميع األشواط وال دليل عىل كفاية االستنابة يف

بعضها.

احلالة الثانية :أن يطرأ عليه العجز يف أثناء السعي من دون أن يعلم مسبق ًا

بذلك ،بأن رشع بالسعي وأتى ببعض األشواط ثم طرأ عليه العجز عن إمتام

الباقي ،ويف هذه احلالة جيوز له االستنابة لباقي األشواط مطلق ًا ،سوا ًء طرأ

عليه العجز بعد الشوط الرابع ام قبله.

التنبيه الثالث :يعترب يف صحة النيابة:
 -1أن يقصد النائب القربة هلل عز وجل يف سعيه.
 -2أن يقصد النائب السعي عن املنوب عنه ،فإذا مل يقصد ذلك ولو

نسیان ًا او غفلة مل تصح والبد من استئنافها.

 -3أن يأيت النائب بالسعي يف وقته املحدد له رشع ًا إال إذا كانت وظيفة

أي وقت شاء.
املنوب عنه القضاء فيأيت به يف ّ
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أسئلة تطبيقية:

س -1هل جيوز السعي بالعربة من غري عوق أو مرض؟

ج -جيوز إذا كان هو املتصدي لتحريكها أو كان متمكن ًا من ايقافها متى

شاء عىل هنج ما مر يف الطواف يف الفصل الثاين يف األسئلة التطبيقية س.4
س -2هل جيوز السعي يف العربة اختيار ًا؟

ج -إذا كان هو الذي يقود العربة أو يقودها الغري ولكنه كان متمكنا من

ايقافها بنفسه متى شاء دون أن يطلب ذلك من قائد العربة جاز السعي فيها

اختيار ًا.

س -3ذكرتم يف املناسك أنه جيوز السعي راكب ًا يف

حال اإلختيار فهل جيوز السعي عىل الكرايس املتحركة إذا كان املتويل

لتحريكها شخص آخر وإنام جيلس الساعي عليها فقط؟
ج -ال جيوز هذا يف حال االختيار فإنه من السعي به
ال السعي بنفسه.

س -4كثري من احلجاج يسعون يف عربات ألدنى مشقة يتوىل حتريكها

غريهم من غري أن يتحكموا يف ايقافها فهل عىل املرشد الديني يف القافلة
تنبيههم؟

ج -نعم.
س -5إذا مل يتمكن من مبارشة السعي فاستعان بغريه ليسعی به فحمله
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عىل متنه أو عىل عربة وسعی به وقد غلبه النوم أثناء السعي فهل يصح سعيه؟
ج -الظاهر بطالنه

(((

.

س 6-إذا مل يكن قادر ًا عىل السعي بنفسه وطلب منه أصحاب الكرايس

للسعي به مبلغا كبريا يعدّ جمحف ًا بحاله فهل جيوز أن يستنيب غريه؟
ج -جيوز يف مفروض السؤال.

تصح النيابة يف بعض أشواط السعي كام تصح يف متامها أم ال؟
س 7-هل ّ
ج -ال دليل عىل صحة النـيابة يف البـعض فلو عـجز عن املجموع استناب

يف اجلميع.

(((

س -8هل جيوز االستنابة يف السعي لبعض األشواط فيام إذا طرأ عليه

العذر؟

ج -جيوز(((.
س -9شخص سعي به بني الصفا واملروة عىل عربة – لعدم التمكن من

السعي بنفسه -ولكنه أتى ببعض اخلطوات بنفسه راج ً
ال فهل يصح سعيه؟
وعىل فرض البطالن هل يفرق بني اجلاهل القارص واملقرص؟
ج -يصح السعي يف مفروض السؤال(((.

((( إذا مل يتدارك ذلك املقدار الذي نام فيه قبل فوات املواالة.
((( هذا إذا علم من البداية عجزه عن املجموع  ،وأ ّما إذا طرأ عليه العجز يف االثناء فتجوز االستنابة
للبعض الحظ االستفتاء االيت.
((( استفتاء خطي.
((( استفتاء خطي.
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الأمر العا�شر
الرتتيب
يعترب يف صحة السعي أن يقع بعد الطواف وصالته.
وما حكم من قدّ مه عىل الطواف أو عىل صالته؟
ج  -له صور مخسة:

الصورة األوىل :أن يقدمه عليهام عامل ًا عامد ًا فيجب عليه اعادته بعدمها.

الصورة الثانية :أن يقدمه عليهام جه ً
ال فيجب عليه اعادته بعدمها ايض ًا

بال فرق بني القارص واملقرص.

الصورة الثالثة :أن يتقدم عليهام من جهة تبينّ بطالن طوافه من ناحية
اجلهل بالرشط ،فهو أتی بالطواف وصالته والسعي ثم تبينّ له بطالن طوافه

لبطالن وضوئه الذي طاف به ،ففي هذه احلالة يلزمه اعادة الطواف وصالته

والسعي.

الصورة الرابعة :أن يتقدم عليهام من جهة تبينّ بطالن طوافه من ناحية
نسيان رشط ،فهو أتی بالطواف وصالته والسعي ثم تبني بطالن طوافه من

جهة نسيان الطهارة ،ففي هذه احلالة يلزمه اعادة الطواف وصالته وال يلزم
إعادة السعي.

الصورة اخلامسة :أن يقدمه عليهام من جهة نسيان الطواف وصالته
مع ًا او نسيان الطواف فقط ،وذلك بأن يسعى ثم يتذكر أنّه مل ِ
يأت بالطواف
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وصالته او مل يأت بالطواف فقط ،ويف هذه احلالة يلزمه إعادة الطواف

وصالته((( وإعادة السعي بعدمها إن كان وقت النسك باقي ًا  ،وأ ّما إذا تذكر
بعد فوات وقت النسك((( فال جيب اعادة السعي ،وإن كانت اعادته بعدمها

احوط استحباب ًا ،كام تقدم تفصيله يف الطواف.
تنبيه:

من أتى بأعامل عمرته او حجه ثم تبينّ له بطالن سعيه ،فهل يلزمه إعادة
الطواف وصالته او ال؟
ج -إذا كان بطالن سعيه ناشئ ًا عن قصور فال جيب اع��ادة الطواف

وصالته ،وأ ّما إذا كان ناشئ ًا عن تقصري فيلزمه اعادهتام قبله.
أسئلة تطبيقية:

س -1من قدم السعي عىل الطواف جه ً
ال منه باحلكم فام هو تكليفه؟

ج -يعيد السعي بعد اإلتيان بالطواف وصالته.

س -2هل يلزم من تبني بطالن الطواف بطالن السعي فيلزم اعادته معه؟
ج -إذا كان بطالنه من جهة نسيان رشط مل يلزمه اعادة السعي وان كان

عن جهل بذلك لزمت االعادة.

س -3إذا علم بعد أداء السعي ببطالن وضوئه الذي طاف وصىل به فهل
((( إن مل يأت بالصالة سابق ًا ،وهكذا لو أتى هبا سابق ًا عىل األحوط وجوب ًا ،فيعيدها بعد الطواف.
((( كام لو نيس طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات او نيس طواف احلج حتى خرج شهر ذي
احلجة.
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الف�صل الثاين
ما ال يعترب يف ال�سعي
ال يعترب يف السعي جمموعة من األمور:
 -1ال يعترب فيه الطهارة من احلدث ،فيصح السعي من غري املتويض ،كام

يصح من املجنب واحلائض والنفساء ومن عليه حدث مس امليت ،واالوىل
رعاية الطهارة فيه.

 -٢ال يعترب فيه الطهارة من اخلبث فيصح مع النجاسة عىل البدن او

الثياب ،واالوىل رعاية الطهارة فيه.

 -3ال يعترب فيه سرت العورة ،فيصح مع انكشاف عورة الرجل أو املرأة.
 -4ال يعترب فيه اباحة اللباس وال الساتر ،فلو سعی بلباس او ساتر

مغصوب او متعلق للحق الرشعي صح.

 -5ال يعترب فيه اباحة املركوب فلو سعى عىل عربة مغصوبة صح سعيه.
 -6ال يعترب فيه اخلتان.
 -7ال يعترب فيه عدم سرت الوجه للمرأة فيصح حتى لو كانت ساترة

لوجهها.
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 -8ال يمنع من صحة السعي االشتغال بالتحدث يف االمور الدنيوية

يف أثنائه ،وإن كان يستحب االشتغال بذكر اهلل عز وجل واالدعية املأثورة.

 -9ال يعترب يف السعي أن يكون ماشي ًا بل يصح أن يكون بالعربة يف حال

االختيار إذا كان هو املتصدي لتحريكها او قادر ًا عىل ايقافها إن كان غريه

حيركها ،ولكن السعي ماشي ًا أفضل ،كام تقدم.

 -10يصح االتيان بالسعي مشي ًا او ركض ًا للرجال والنساء ،ولكن

املستحب للرجال  -دون النساء  -اهلرولة بني الضوئني األخرضين ال

الركض.

 -11ال يلزم يف السعي أن يكون ذهابه يف طريق الذهاب املتعارف وايابه

يف طريق االياب املتعارف بل جيوز أن خيتار طريق العود للذهاب وطريق

الذهاب للعود.

مالحظتان:

املالحظة االوىل :احلائض والنفساء وإن جاز هلام السعي ،ولكن ال جيوز

هلام دخول املسجد احلرام ،ففي بعض األحيان تغلق أبواب املسعى  -كام يف

أيام الزحام -وال يمكن الدخول اليه إال عرب املسجد احلرام ،ويف هذه احلالة
جيب عليهام الصرب اىل أن خيف الزحام ،وإذا ضاق وقت النسك يستنيبان

لسعيهام.

املالحظة الثانية :السعي ليس من العبادات املستحبة يف نفسه ،فال ُيؤتى

سلا يف ربتعي ال ام
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به مستق ً
ال يف غري حج او عمرة ،بخالف الطواف ،كام تقدم.
أسئلة تطبيقية:

س -1هل يشرتط اباحة اللباس واحلذاء واملركب حال السعي؟
ج -ال يعترب ذلك يف صحة السعي.

س -2إذا ظهر بعض حماسن املرأة كشعرها يف أثناء السعي فام هو حكم

سعيها؟

ج -ال يرض ذلك بصحة سعيها.
س -3هل االشتغال بالتحدث يف االمور الدنيوية يف أثناء السعي يمنع

من صحته؟

ج -ال ،ولكن يستحب االشتغال بذكر اهلل تعاىل واالدعية املأثورة عن

أهل البيت  -صلوات اهلل عليهم.-

س -4يلجأ الشخص أحيان ًا أن يذهب إىل املسعى من طريق املسجد

احلرام لكثرة الزحام يف الطريق اآلخر فام هو حكم احلائض والنفساء يف مثل

هذا احلال؟

ج -يلزمهام الصرب حتى خيف الزحام يف الطريق اآلخر فإن ضاق الوقت

استنابتا للسعي.

س - 5هل جيوز للحائض اجللوس عىل اجلدر الفاصلة بني املسجد
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واملسعى؟

ج -إذا مل تعد من املسجد فال مانع.
س -6هل السعي بني الصفا واملروة من العبادات املستحبة كالطواف

تطوع ًا؟

ج -ال.

س  -7هل جيوز االتيان بالسعي ركض ًا؟
ج -جيوز ولكن املستحب هو اهلرولة بني املنارتني
ال العدو.

س -8هل جيوز يف السعي بني الصفا وامل��روة أن خيتار طريق العودة

للذهاب وطريق الذهاب للعودة
أم ال؟

ج -جيوز يف جد نفسه.

الف�صل الثالث
قطع ال�سعي
ال ينقطع السعي بمجرد نية القطع ،فإذا قصد الساعي قطع سعيه فال

ينقطع ،كام أنّه ال ينقطع بمجرد اخلروج من املسعى ،وإنّام ينقطع يف حالة
واحدة وهي :ما إذا فاتت املواالة العرفية املعتربة بني أشواطه  -وإن مل خيرج

من املسعى.

والكالم تارة يقع يف احلكم التكليفي ،وأخرى يف احلكم الوضعي:
احلكم التكليفي:

جيوز قطع السعي  -حلاجة او رضورة او اعتباط ًا او غري ذلك وال اثم يف

ذلك.

احلكم الوضعي:

إذا قطع الساعي سعيه فله صورتان:
الصورة األوىل :أن يقطع سعيه لدرك وقت فضيلة الفريضة ،فمن ضاق

عليه وقت فضيلة الصالة الواجبة بحيث لو اكمل سعيه تفوته الفضيلة ،جاز
له قطع سعيه واالتيان بالصالة يف وقت فضيلتها ثم امتام السعي من موضع
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القطع وإن فاتت املواالة ،بال فرق بني أن يكون ذلك بعد امتام الشوط الرابع

او قبله.

الصورة الثانية :أن يقطعه لغري ذلك  -سوا ًء كان حلاجة او رضورة او

اعتباط ًا -كام اذا قطعه لرشب املاء او لقضاء احلاجة او لقضاء حاجة ألحد

املؤمنني او لغري ذلك ،وهنا حالتان:

احلالة األوىل :أن يستلزم قطعه لذلك فوات املواالة العرفية ،فيجب عليه

إعادته عىل األحوط وجوب ًا ،وال جيتزئ بتكميله عىل األحوط وجوب ًا((( ،وإن
كان االحوط استحباب ًا أن يكمله قبل إعادته.

احلالة الثانية :أن ال يستلزم فوات املواالة ،ويف هذه احلالة يكمله من

حيث قطع ،ومع عدم احراز موضع القطع يرجع قلي ً
ال ثم يسري قاصد ًا
السعي من املوضع الذي حصل فيه القطع واقع ًا ويف علم اهلل تعالی.
تنبيهات:

التنبيه االول :إذا نوى قطع السعي او تردد يف ذلك ثم رجع اىل نيته قبل

فوات املواالة ،فله صورتان:

الصورة األوىل :أن ال يأيت بيشء من السعي حينام نوى القطع او تردد

فيه  -بأن توقف عن السري -ويف هذه الصورة يكمل سعيه وال يشء عليه.

الصورة الثانية :أن يأيت بيشء من السعي حال تردده او قطعه للنية ،ويف
((( واالحتياط ملا تقدم من ّ
أن اعتبار رشطية املواالة بني اشواط السعي هي بنحو االحتياط.
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هذه الصورة يبطل ذلك املقدار الذي أتی به حال تردده او نيته القطع ،لعدم

استدامة النية التي هي رشط يف صحة العمل ،فالبد من تدارك ذلك املقدار

قبل فوات املواالة ،وإال بطل سعيه ،فإن مل يتدارکه قبل فوات وقت النسك

بطلت عمرته وحجه.

وإذا كان ذلك يف العمرة املفردة فال يبطل احرامها ويلزمه اعادة الطواف

والصالة ويأيت ببقية أعامهلا.

التنبيه الثاين :يتوهم البعض أن الطهارة رشط يف صحة السعي ،وبالتايل

عندما يصدر منه احلدث خيرج ويتطهر ويعيد السعي من جديد ،فإذا كانت

اعادته بعد فوات املواالة فال اشكال ،وأ ّما إذا كانت قبل فوات املواالة فيبطل
السعي من جهة حصول زيادة فيه إال إذا كان جاه ً
ال قارص ًا ملا سيأيت من عدم

بطالن السعي بالزيادة عن جهل قصوري.

التنبيه الثالث :من االخطاء التي يرتكبها البعض يف السعي أنّه يأيت

ببعض األشواط منه ثم  -اعتباط ًا او بسبب الشك يف صحة بعض األشواط
او ألجل أن يسعى مع رفقائه أو لغري ذلك -يستأنف السعي من جديد قبل
فوات املواالة ،األمر الذي يوجب حصول زيادة وبالتايل بطالن السعي إال

إذا فعل ذلك عن جهل قصوري.

واملناسب يف صورة الشك يف صحة بعض األشواط هو إ ّما أن يبني عىل

صحتها ويكمل سعيه او يستأنفه بعد فوات املواالة بأن ينتظر مقدار ربع
ساعة مث ً
ال ثم يعيده ،وال يلزمه اخلروج من املسعی.
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أسئلة تطبيقية:

س -1هل جيوز قطع السعي اختيار ًا والبدأة من جديد؟

ج -نعم جيوز قطعه اختيار ًا عىل األظهر ولكن ليستأنفه بعد فوات

املواالة العرفية(((.

س -2هل جيوز للساعي ان يقطع سعيه فيخرج من املسعى لرشب املاء

أو لقضاء احلاجة؟

ج -جيوز له ذلك ولكن مع فوات امل��والة العرفية فاألحوط لزوم ًا

استيناف السعي واالحوط االوىل تكميله قبل االستیناف

س -3إذا اضطر الساعي إىل قطع سعيه لقضاء احلاجة فهل عليه أن يعيد

السعي من اوله؟

ج -مع فوات املواالة العرفية  -كام هو الغالب يعيد السعي وال جيتزئ

بتكميله عىل األحوط.

س -4إذا ختىل الساعي عام أتى به من األشواط واستأنف السعي فهل

يصح عمله؟

ج -إذا كان ذلك بعد فوات امل��واالة العرفية صح سعيه وإال أشكل

صحته ،نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فاألظهر الصحة

س -5من سعی شوط ًا أو اقل منه ثم الغاه وبدأ من جديد بسبب شكه يف

((( املناسب عىل األحوط وجوب ًا.
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صحة ما أتى به فام هو حكمه؟

ج -إذا كان االستئناف بعد فوات امل��واالة العرفية صح وإال فمحل

إشكال ما مل يكن جاه ً
ال قارص ًا.

س -6إذا ختيل املكلف أن الطهارة رشط يف صحة السعي فقطع سعيه

وتوضأ واستأنفه من جديد فامذا تكليفه؟

ج -إذا استأنفه بعد فوات املواالة العرفية صح سعيه وإن استأنفه قبل

فواهتا أشكل صحته إال إذا كان جاه ً
ال قارص ًا فيصح أيضا عىل األظهر.

الف�صل الرابع
ترك ال�سعي
السعي من أركان احلج ويرتتب عىل تركه بطالن احلج والعمرة يف بعض

الصور ،وتفصيل ذلك أن يقال :تارة يرتك املكلف السعي كله ،واخرى يرتك
بعضه ،فهنا أمران:

الأمر الأول
ترك ال�سعي ك ّله

إذا ترك املك ّلف السعي ك ّله ،فله صور مخسة:

الصورة األوىل :أن يرتكه عن عل ٍم و ٍ
عمد

إذا ترك السعي يف عمرة التمتع عمد ًا مع العلم باحلكم ،ومل يتمكن من

تدارکه وإمتام أعامل العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة ،بطلت عمرته.

وإذا ترك السعي يف احلج متعمد ًا مع العلم باحلكم ومل يمكنه التدارك يف

حجه.
وقته بطل ّ

وإذا كان يف العمرة املفردة فال يبطل احرامه ،وال ّ
حيل من احرامه اال

باالتيان بالطواف وصالته وبقية األعامل.
501

502

تو�ضيح منا�سك احلج

الصورة الثانية :أن يرتكه عن جهل باحلكم

إذا ترك السعي يف عمرة التمتع عمد ًا مع اجلهل باحلكم  -سواء كان

قارص ًا او مقصرّ ًا -ومل يتمكن من تدارکه وإمتام أعامل العمرة قبل زوال
الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته.
وإذا ترك السعي يف احلج متعمد ًا مع اجلهل باحلكم ومل يمكنه التدارك يف

وقته بطل حجه.

وإذا كان يف العمرة املفردة فال يبطل احرامه ،وال ّ
حيل من احرامه اال

باالتيان بالطواف وصالته والسعي وبقية االعامل.
الصورة الثالثة :أن يرتكه عن جهل باملوضوع

إذا ترك السعي يف عمرة التمتع واحلج مع اجلهل باملوضوع  -سواء

كان قارص ًا او مقرص ًا -كام إذا سعی يف الطابق األعىل باعتقاد أنّه املسعى او

سعى يف الزيادة التي ال يصح السعي فيها ومل يمكنه التدارك قبل فوات وقت
النسك بطلت عمرته وحجه.

وإذا كان يف العمرة املفردة فال يبطل احرامه وعليه اعادة طوافها وصالته

والسعي وبقية األعامل.

ويف مجيع هذه الصور الثالثة يبطل اح��رام عمرة التمتع واحلج وال

جيزيه العدول باحرام عمرته اىل حج االفراد ،وإن كان العدول هو االحوط

استحباب ًا بأن يأيت باعامل حج االفراد برجاء املطلوبية ،بل األحوط استحباب ًا
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أن يأيت باالعامل املشرتكة بني حج االفراد والعمرة املفردة بقصد األعم منهام،
نظري ما تقدم يف من ترك الطواف.

الصورة الرابعة :أن يتبينّ له بطالن سعيه بعد انتهاء وقت النسك  -كام
لو تبينّ له بطالن سعيه لعمرة التمتع يف يوم عرفة ،أو تبينّ بطالن سعي احلج

يف شهر حمرم  -فيكشف ذلك عن بطالن عمرته وحجه.

أي وقت فال يبطل احرامه،
وإذا تبينّ له بطالن سعيه يف العمرة املفردة يف ّ
وال حيل من احرامه اال باالتيان بالطواف وصالته والسعي وبقية األعامل.
وهل جتب عليه الكفارة يف يشء من الصور املتقدمة؟

ج -ال جتب عليه فإنهّ ا خمتصة بمن ترك الطواف عن جهل باحلكم.
الصورة اخلامسة :أن يرتكه عن سهو ونسيان.

إذا ترك السعي يف عمرة التمتع او احلج نسيان ًا أتی به((( متى ما ذكره

وإن كان تذكره بعد فراغه من أعامل احلج  -بال فرق بني سعي عمرة التمتع

وسعي احلج -ويصح حجه .وإذا مل يتمكن منه مبارشة ،أو كان فيه حرج
ومشقة عليه استناب غريه ويصح حجه.

تنبيه:

تعمد ًا  -عامل ًا
املعتمر بالعمرة املفردة إذا ترك السعي بني الصفا واملروة ّ

او جاهالً -أو نسيان ًا ولكنّه طاف طواف النساء فال تبطل عمرته املفردة بل
((( ويعيد التقصري عىل تفصيل يأيت.
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يبقى عىل حالة اإلحرام إىل أن يأيت بالسعي ثم التقصري وال حتل له النساء إال

بعد إعادة طواف النساء وصالته.

الأمر الثاين
ترك بع�ض �أ�شواط ال�سعي
إذا ترك الساعي بعض اشواط سعيه فله صور أربعة:

ٍ
وعمد
الصورة األوىل :أن يرتك بعض األشواط عن عل ٍم

إذا ترك بعض اشواط السعي يف عمرة التمتع او احلج عن عمد مع العلم
ٍ
وحينئذ إن مل
باحلكم فإن تداركها قبل فوات املواالة صح سعيه ،وإال بطل،
يتداركه حتى فات وقت النسك بطل حجه وعمرته ،وال كفارة عليه.

وإذا ترك بعض األش��واط يف العمرة املفردة فإن تداركها قبل فوات

املواالة صح سعيه ،وإال بطل سعيه ،وال ّ
حيل من احرامه اال باعادة الطواف

وصالته وبقية األعامل.

الصورة الثانية :أن يرتك بعض األشواط عن جهل باحلكم

(((

إذا ترك بعض اشواط السعي يف عمرة التمتع عمد ًا مع اجلهل باحلكم -

سواء كان قارص ًا ام مقرص ًا ،-فإن تدارکه قبل فوات املواالة صح سعيه ،وإال
ٍ
وحينئذ إن مل يتمكن من تدارك السعي وإمتام أعامل العمرة قبل زوال
بطل،

الشمس من يوم عرفة ،بطلت عمرته ،وال كفارة عليه.

((( وال يتصور اجلهل باملوضوع يف املقام لفرض أنّه أتی ببعض األشواط ،وهذا ال يكون إال مع علمه
باملوضوع.

���������

505

وإذا ترك بعض أشواط السعي يف احلج متعمد ًا مع اجلهل باحلكم فإن
ٍ
وحينئذ إن مل يمكنه
تداركها قبل فوات امل��واالة صح سعيه ،وإال بطل،

التدارك قبل ميض شهر ذي احلجة بطل حجه ،وال كفارة عليه.

وإذا ترك بعض األش��واط يف العمرة املفردة فإن تداركها قبل فوات

املواالة صح سعيه ،وإال بطل سعيه وال حيل من احرامه اال باعادة الطواف

وصالته وبقية األعامل.

الصورة الثالثة :أن يرتك بعض األشواط جه ً
ال بعددها

ال منه بعددها  -بأن كان ال يعرف ّ
إذا ترك بعض اشواط السعي جه ً
أن

عدد األشواط سبعة -وجب عليه امتام سعيه وال يشء عليه.

الصورة الرابعة :أن يرتك بعض األشواط عن سهو ونسيان

إذا ن ّقص الساعي من سعيه بعض األشواط سهو ًا ،فله حالتان:

احلالة األوىل :أن يتذكر املنيس قبل فوات وقت النسك ،فيجب عليه

تدارك املنيس متى ما تذكر ،سوا ًء كان شوط ًا واحد ًا ام أكثر.

س -إذا كان املنيس أكثر من ستة أشواط  ،كام إذا أتى بأقل من شوط

ونيس الباقي ،فهل يكمل الناقص او يستأنف السعي؟

ج -إذا كان قبل فوات امل��واالة يكمل الناقص ،وأ ّما إذا كان بعدها

فاألحوط وجوب ًا أن يستأنف السعي.

احلالة الثانية :أن يتذكر املنيس بعد فوات وقت النسك  -كام إذا تذكر
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وقوع النقص يف سعي عمرة التمتع وهو بعرفات ،أو التفت اىل وقوع النقص
يف سعي احلج بعد ميض شهر ذي احلجة -واألحوط وجوب ًا يف هذه احلالة

أن يعيد السعي بعد تدارك النقص(((  ،وإذا مل يتمكن منه مبارشة او كان

فيه حرج عليه استناب غريه ،واألحوط وجوب ًا أن جيمع النائب بني تدارك
األشواط املنسية وإعادة السعي.

فر ٌع

ّ
وأحل العتقاد
إذا ترك السعي ک ّله او ترك بعضه يف عمرة التمتع نسيان ًا

الفراغ من السعي فاألحوط لزوم ًا التكفري عن ذلك ببقرة ويلزمه اإلتيان
بالسعي او امتامه عىل النحو الذي تقدم ،كام يلزمه اعادة التقصري عىل األحوط
وجوب ًا.

ونلفت النظر اىل ّ
أن احلكم بوجوب الكفارة إنّام يثبت برشوط:

1ـ أن يكون يف عمرة التمتع دون احلج والعمرة املفردة.
2ـ أن يكون الرتك للسعي او نقصانه من جهة النسيان ،وأ ّما إذا كان من

جهة اجلهل باحلكم او املوضوع او بعدد األشواط فال تثبت الكفارة.
3ـ أن ّ
حيل من احرامه بالتقصري معتقد ًا الفراغ من السعي.

تنبيه:

إذا قصرّ قبل السعي او قصرّ ثم تبينّ له بطالن سعيه ،فال اشكال يف لزوم

((( ويعيد التقصري عىل التفصيل اآليت يف التنبيه.

���������

507

إعادة التقصري ولكن هل االعادة بنحو الفتوى او االحتياط؟ وهل تلزمه

الكفارة او ال؟

ج -فيه تفصيل:

 -1إذا قصرّ قبل السعي يف العمرة املفردة اعاد التقصري بعد االتيان
بالسعي بال فرق بني العامد العامل واجلاهل  -القارص واملقصرّ  -والنايس،
وال كفارة عليه.

 -2إذا قصرّ قبل السعي يف عمرة التمتع عامد ًا عامل ًا اوجاه ً
ال  -قارص ًا او
مقرص ًا  -اعاد التقصري بعد االتيان بالسعي ،وال كفارة عليه.

 -3إذا قصرّ قبل السعي يف عمرة التمتع نسيان ًا  -أي نيس السعي
فقرص لالحالل من احرامه -أعاد التقصري عىل األحوط وجوب ًا بعد االتيان

بالسعي ،مضاف ًا إىل لزوم التكفري ببقرة عىل األحوط لزوم ًا ،كام تقدم.

 -4إذا قصرّ يف عمرة التمتع ثم تبينّ له نقصان سعيه نسيان ًا  -أي نيس
بعض األشواط -أعاد التقصري عىل األحوط وجوب ًا بعد إمتام سعيه ،وعليه

كفارة بقرة عىل األحوط لزوم ًا ،كام تقدم.

5ـ إذا قصرّ يف عمرة التمتع ثم تبينّ له نقصان سعيه جه ً
ال باحلكم ،أعاد
التقصري بعد االتيان بالسعي بتاممه  -وال يكفي امتامه -وال كفارة عليه.
 -6إذا قصرّ يف عمرة التمتّع او احلج ثم تبينّ له نقصان سعيه جه ً
ال بعدد
اشواط السعي ،أعاد التقصري بعد امتام السعي ،وال كفارة عليه.

508

تو�ضيح منا�سك احلج

 -7إذا قصرّ يف العمرة املفردة او احلج وتبينّ له نقصان سعيه نسيان ًا ،أعاد
التقصري بعد امتام السعي ،وال كفارة عليه.

 -8إذا قصرّ يف العمرة املفردة او احلج ثم تبينّ نقصان سعيه  -عامد ًا
عامل ًا او جاه ً
ال باحلكم قارص ًا او مقرص ًا ،-أعاد التقصري بعد اعادة السعي
بتاممه  -وال يكفي امتامه -وال ك ّفارة عليه.

أسئلة تطبيقية:

س -1إذا علم ببطالن سعيه يف عمرة التمتع أو احلج بعد انقضاء شهر

ذي احلجة فام هو تكليفه؟

ج -حيكم ببطالن حجه.
س  - 2إذا علم ببطالن سعيه يف عمرة التمتع بعد الزوال من يوم عرفة

لالخالل ببعض اركانه جهال منه باحلكم فهل بامكانه االتيان بالسعي
والتقصري وطواف النساء وصالته لتقع عمرة مفردة بدالً عن عمرة التمتع؟
ج -ال جمال لذلك بل يكشف ذلك عن بطالن احرامه.

س -3املعتمر بالعمرة املفردة إذا ترك السعي بني الصفا واملروة تعمد ًا أو

جه ً
ال أو نسيان ًا ولكنه طاف طواف النساء فهل تبطل عمرته وهل حترم عليه

النساء إىل أن يأيت بعمرة اخرى؟

ج -ال تبطل عمرته املفردة بل يبقى عىل حالة اإلحرام إىل أن يأيت بالسعي

ثم التقصري وال حتل له النساء إال بعد إعادة طواف النساء وصالته
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س -4إذا علم ببطالن سعيه يف العمرة بعد التقصري فهل يلزمه لبس ثويب

اإلحرام إلعادته؟

ج -هو باق عىل إحرامه وعليه أن جيتنب حمرمات اإلحرام من املخيط

وغريه إىل أن حيل من إحرامه بإكامل نسكه.

س -5لو أتى بأقل من شوط من السعي ونيس اإلتيان ببقية السعي هل

يكفي إمتامه متى تذكر؟

ج -األحوط مع فوات املواالة االستئناف.
س -6إذا قرص ثم تبني له نقصان سعيه فامذا يفعل؟

ج -إذا كان ذلك يف عمرة التمتع ووقع النقص عن نسيان فعليه التكفري

ببقرة عىل األحوط ويتم سعيه ويعيد التقصري عىل األحوط ،وأما إذا وقع

ال بعدد أشواط((( السعي ً
النقصان جه ً
مثال أو كان ذلك يف العمرة املفردة أو
احلج فال تلزمه الكفارة بل يتم سعيه ويعيد التقصري وال يشء عليه.

س -7إذا قرص املعتمر قبل أن يسعى عاملا عامد ًا أو عن جهل أو نسيان

فام هو حكمه؟

ج -إذا كان قد فعل ذلك عامل ًا عامد ًا فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصريه

به بناء عىل االكتفاء به يف التقصري.

وأما إن كان تقصريه بقص يشء من شعره فاألظهر عدم ثبوت الكفارة

عليه وإن كان آثام.

((( وليس ً
جهال باحلكم وإال بطل إذا مل يتداركه قبل فوات املواالة عىل االحوط.
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و أما اجلاهل والنايس فال يشء عليهام وعىل كل تقدير يلزمه اإلتيان

بالسعي ثم التقصري هذا يف العمرة املفردة.

وأما يف عمرة التمتع فاحلكم كذلك إال يف النايس أي من نيس السعي

فقرص لإلحالل من إحرامه فإنّه يلزمه التكفري ببقرة عىل األحوط ويعيد

التقصري بعد السعي عىل األحوط.

الف�صل اخلام�س
الزيادة يف ال�سعي
الزيادة يف السعي تارة تكون عن علم وعمد ،واخرى عن جهل تقصريي،

وثالثة عن جهل قصوري ،ورابعة عن سهو ،فهنا اربع صور:
ٍ
وعمد
الصورة األوىل :الزيادة عن عل ٍم

وحكمها حكم الزيادة يف الطواف فتوجب بطالن السعي.
الصورة الثانية :الزيادة عن جهل تقصريي
ٍ
وعمد عىل األحوط وجوب ًا فيجري فيها
وحكمها حكم الزيادة عن عل ٍم

ما جيري فيها.

الصورة الثالثة :الزيادة عن جهل قصوري
وهي ال ترض بصحة السعي مطلق ًا.

الصورة الرابعة :الزيادة عن سهو وخطأ

إذا زاد يف سعيه خطأ صح سعيه ،ولكن الزائد.

إذا كان شوط ًا او أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط ليكون سعيا

كام ً
ال غري سعيه األول ،فيكون انتهاؤه اىل الصفا.
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أسئلة تطبيقية:

س -1شخص سعی أربعة عرش شوطا معتقدة أن هذا هو الواجب عليه

فام هو حكمه؟

ج -إذا كان جاهال قارص ًا صح سعيه وإال أشكل صحته.

س -2شخص شاهد الناس هيرولون يف املسعى فظن أن ذلك شئ
واجب فرجع القهقري وواصل سعيه مهروالً فام هو حكمه؟
ج -يشكل صحة سعيه إال إذا كان جاهال قارص ًا.

س -3مرشد احلجاج قد يتقدم ويتأخر أثناء السعي وهو غافل عن كونه

زيادة يف السعي فامذا حكمه؟

ج -إذا كان جاهال قارص ًا مل يرض بصحة سعيه.
س -4ما حكم من نوى السعي أربعة عرش شوط وبعد أن أكمل الشوط

السابع عرف احلكم؟

ج -يصح سعيه وال يشء عليه.

س -5شخص سعى عرشة أشواط نسيان ًا ثم التفت إىل الزيادة فقطع

سعيه وقرص ماذا حكمه؟

ج -يصح سعيه وال يشء عليه.

س -6إذا ختىل الساعي عام أتى به من األشواط واستأنف السعي فهل

يعسلا يف ةدايزلا
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يصح عمله؟

ج -إذا كان ذلك بعد فوات امل��واالة العرفية صح سعيه وإال أشكل

صحته ،نعم لو فعل ذلك عن جهل قصوري فاألظهر الصحة

س  -7من سعى شوط ًا أو اقل منه ثم الغاه وبدأ من جديد بسبب شكه

يف صحة ما أتى به فام هو حكمه؟

ج -إذا كان االستئناف بعد فوات امل��واالة العرفية صح وإال فمحل

إشكال ما مل يكن جاه ً
ال قارص ًا.

س -8إذا ختيل املكلف أن الطهارة رشط يف صحة السعي فقطع سعيه

وتوضأ واستأنفه من جديد فامذا تكليفه؟

ج -إذا استأنفه بعد فوات املواالة العرفية صح سعيه وإن استأنفه قبل

فواهتا أشكل صحته إال إذا كان جاه ً
ال قارص ًا فيصح أيضا عىل األظهر.

الف�صل ال�ساد�س
ال�شك يف ال�سعي
تارة يكون الشك يف أصل اإلتيان بالسعي ،واخرى يف صحته ،وثالثة يف

عدد األشواط ،فالكالم يقع يف امور ثالثة:

الأمر الأول
ال�شك يف �أ�صل الإتيان بال�سعي
يسع فله صورتان:
من شك يف أنّه سعی او مل َ

الصورة األوىل :أن يكون شكه بعد التجاوز عن حمله كام إذا كان شكه

بعد دخوله يف التقصري او بعد دخوله يف طواف النساء ،ومثله ال يعتني

بالشك فيبني عىل أنّه قد أتی به.

الصورة الثانية :أن يكون شكه قبل التجاوز عن املحل ،كام إذا شك يف

أنّه أتى بالسعي او ال قبل الدخول يف التقصري ،وهنا حالتان:

احلالة األوىل :أن يكون شکه قبل حلول الغد  -كام إذا أتى بالطواف

وصالته يف النهار او الليل ،وقبل حلول الفجر شك يف أنّه سعی او ال،

فيجب عليه االتيان بالسعي ،وال يعيد الطواف وصالته ،كام هو واضح.
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احلالة الثانية :أن يكون شکه بعد حلول الغد ،فيجب عليه عىل األحوط

لزوم ًا أن يأيت به ايض ًا ،وال جيب عليه إعادة الطواف وصالته إال إذا أحتمل
تأخري السعي عمد ًا فيعيدمها عىل األحوط وجوب ًا أيضأ.
الأمر الثاين
ال�شك يف �صحة ال�سعي
من شك يف صحة السعي  -كام إذا شك مث ً
ال يف أنّه استدبر املروة عند

الذهاب اليها او استدبر الصفا عند الرجوع اليه او ال ،او شك بعد الفراغ من

عمرته او حجه يف أنّه سعي يف التوسعة اجلديدة او ال -بعد احراز االتيان به،
فال يعتني بالشك ويبني عىل صحته يف الصور الثالثة التالية:

الصورة األوىل :أن يشك يف صحة السعي ك ّله بعد التجاوز عن حمله كام

إذا شك يف صحة السعي يف العمرة  -املفردة او عمرة التمتع -بعد التقصري

او شك يف صحة السعي يف احلج بعد الرشوع يف طواف النساء ،ومثله ال

يعتني بشكه ويبني عىل صحته.

الصورة الثانية :أن يشك يف صحة شوط من األشواط أثناء السعي بعد

الفراغ من ذلك الشوط ،فيبني عىل صحته.

الصورة الثالثة :أن يشك يف صحة بعض الشوط أثناء السعي إذا كان شكه

بعد التجاوز عن ذلك البعض املشكوك ،كام إذا جتاوز العلمني اخلرضاوين

وشك يف أنّه استدبر عندما وصل اليهام او قبلهام او ال  ،فال يعتني بشكه.
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الأمر الثالث
ال�شك يف عدد الأ�شواط
الشك يف عدد األشواط تارة يوجب بطالن السعي ،واخرى ال يبطله،

فالكالم يقع يف مقامني:

املقام االول :حاالت ال�شك يف عدد الأ�شواط املبطلة لل�سعي
احلالة األوىل :أن يكون الشك بالنقيصة كالشك بني السبعة واخلمسة او

بني الثالثة واخلمسة او غري ذلك من صور النقصان ،فيبطل السعي بال فرق

يف ذلك بني أن يكون شكه يف هناية الشوط او يف أثنائه.

احلالة الثانية :أن يكون الشك بالنقيصة بعد االنرصاف من السعي وقبل

الدخول يف اجلزء ا ّلالحق كام إذا شك بعد االنرصاف من السعي يف أنّه أتى
بسبعة اشواط او مخسة ،وهنا فرضان:

الفرض األول :أن يكون شكه قبل فوات املواالة فيبطل سعية.

الفرض الثاين :أن يكون شکه بعد ف��وات امل��واالة فيبطل أيض ًا عىل

األحوط وجوب ًا(((.

احلالة الثالثة :أن يشك بالزيادة قبل متام الشوط األخري  -كام إذا شك

قبل الوصول اىل املروة يف ّ
أن شوطه الذي بيده هو السابع او التاسع -فيحكم
بالبطالن.

أن رشطية املواالة مل جيزم هبا ،وإنّام هي بنحو االحتياط فحتى لو فاتت يبقى احتامل ّ
((( باعتبار ّ
أن
عنوان امليض الذي هو موضوع قاعدة الفراغ غری حمرز فال يصح التمسك هبا.
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احلالة الرابعة :أن يكون الشك بالنقيصة والزيادة مع ًا كام اذا شك ّ
أن

الشوط الذي بيده هو اخلامس او السابع او التاسع ،فيحكم بالبطالن ،بال

فرق يف ذلك بني أن يكون شكه يف هناية الشوط او يف أثنائه.

املقام الثاين :حاالت ال�شك يف عدد الأ�شواط غري املبطلة لل�سعي

احلالة األوىل :أن يشك يف عدد األشواط بعد التجاوز عن حم ّله كام لو كان

الشك يف عدد اشواط السعي يف العمرة  -املفردة او التمتع -بعد التقصري او
شك يف عدد اشواط السعي يف احلج بعد الرشوع يف طواف النساء ،فال يعتني

بشکه.

احلالة الثانية :إذا تيقن بالسبعة وشك يف الزائد كام إذا احتمل أن يكون

الشوط األخري هو التاسع ،أي شك وهو عىل املروة قبل االنرصاف يف ّ
أن

شوطه األخري هو السابع او التاسع(((  ،فال يعتني بالشك ويصح سعيه ،إال

أن يكون شكه هذا قبل متام الشوط األخري فيحكم ببطالن السعي ،كام تقدم.
احلالة الثالثة :أن يشك يف الزيادة بعد االن�صراف من السعي وقبل

الدخول يف اجلزء ا ّلالحق ،كام إذا شك بعد االنرصاف يف أنّه أتى بسبعة

أشواط أو تسعه ،فيبني عىل صحة سعيه.
تنبيهات:

التنبيه األول :ال يصح للساعي أن يتّكل عىل احصاء صاحبه يف حفظ

((( ألنه وهو عىل املروة ال يتصور إال أن يكون شوطه األخري هو السابع او التاسع ألن الثامن عىل
فرض زيادته يكون عىل الصفا.
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عدد اشواطه عىل األحوط وجوب ًا إال إذا حصل له االطمئنان من قوله.
التنبيه الثاين :الظن بعدد األشواط ملحق بالشك.

التنبيه الثالث :ضابط كثري الشك وحكمه يف الصالة جيري يف السعي

ايض ًا فال يعتني بشكه.

التنبيه الرابع :من شك يف أثناء السعي ثم أكمله وهو شاك مرتدد بعدد

األشواط ثم تیقن بعدد األشواط صح سعيه.

التنبيه اخلامس :من بطل سعيه بسبب الشك فيه وجب عليه تداركه،

ولكن هل يلزم االنتظار فرتة تفوت هبا املواالة؟

ج -ال يلزم ذلك بعد فرض بطالن السعي ،فله أن يستأنفه مبارشة.
أسئلة تطبيقية:

س -1ورد يف املناسك انه ال عربة بالشك يف عدد اشواط السعي يف عمرة

التمتع بعد التقصري ،هل جيري هذا احلكم يف العمرة املفردة لو وقع الشك يف

اثناء احللق أو بعد التقصري؟

ج -نعم ال يعتني به كذلك.
س  - 2إذا شك بعد ميض يوم عىل طوافه أنه سعی ام ال فام هي وظيفته؟

ج -األحوط لزوم ًا ان يأيت بالسعي وال جيب اعادة الطواف وصالته إال

إذا احتمل تأخري السعي عمد ًا ،فاألحوط اعادهتام ايضا يف هذه الصورة.
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س -3هل الظن يف السعي يلحق بالشك أو باليقني؟

ج -يلحق بالشك ما مل يبلغ درجة االطمئنان.

س -4هل جيوز للساعي االتكال عىل احصاء صاحبه يف حفظ اشواط

السعي كام جيوز مثل ذلك يف الطواف؟

ج -حمل إشكال ما مل حيصل االطمئنان بقوله.

س -5هل جيري حكم كثري الشك املذكور يف كتاب الصالة عىل من كثر

شكه يف السعي أم ال؟

ج -الظاهر جريانه عليه.

س -6إذا أكمل سعيه مرتدد ًا يف صحته أو شاك ًا يف عدد األشواط ثم

تيقن بصحته وعدم نقصان فيه وال زيادة فهل يصح عمله؟
ج -الظاهر صحته.

س  -7إذا شك قبل الوصول إىل املروة بني السبعة والتسعة فامذا يصنع؟

ج -يبطل سعيه ويلزمه االستئناف.

س  -8لو شك الساعي يف هناية الشوط بني اخلامس والتاسع ماذا يلزمه؟
ج -يعيد سعيه.

الف�صل ال�سابع
�آداب ال�سعي
 -1يستحب اخلروج إىل (الصفا) من الباب الذي يقابل احلجر األسود

مع سكينة ووقار.

 -2إذا صعد عىل (الصفا) نظر إىل الكعبة ،ويتوجه إىل الركن الذي فيه

احلجر األسود ،وحيمد اهلل ويثني عليه ،ويتذكر آالء اهلل ونعمه.

 -3ثم يقول( :اهلل أكرب) سبع مرات( ،احلمد هلل) سبع مرات (ال إله إال

اهلل) سبع مرات.

 -4ويقول ثالث مرات« :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله

احلمد ،حييي ويميت ،وهو حي ال يموت ،وهو عىل كل شئ قدير».
5ـ ثم يصيل عىل حممد وآل حممد.

 -6ثم يقول ثالث مرات« :اهلل أكرب احلمد هلل عىل ما هدانا ،واحلمد هلل

عىل ما أوالنا ،واحلمد هلل احلي القيوم ،واحلمد هلل احلي الدائم.

 -٧ثم يقول ثالث مرات« :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممد ًا

عبده ورسوله ،ال نعبد إال إياه ،خملصني له الدين ولو كره املرشكون».
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 -8ثم يقول ثالث مرات« :اللهم إين أسألك العفو واليقني يف الدنيا

واآلخرة».

 -9ثم يقول ثالث مرات« :اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة

وقنا عذاب النار».

 -10ثم يقول (اهلل أكرب) مائة مرة( .ال إله إال اهلل) مائة مرة( .احلمد هلل)

مائة مرة( .سبحان اهلل) مائة مرة.

 -11ثم يقول« :ال إله إال اهلل وحده ،وحده ،أنجز وعده ونرص عبده،

وغلب األحزاب وحده ،فله امللك ،وله احلمد ،وحده وحده ،اللهم بارك
يل يف املوت وفيام بعد املوت ،اللهم إين أعوذ بك من ظلمة القرب ووحشته،

اللهم أظلني يف ظل عرشك يوم ال ظل إال ظلك».

 -12ويستودع اهلل دينه ونفسه وأهله كثري ًا ،فيقول«:أستودع اهلل الرمحن

الرحيم الذي ال تضيع ودائعه ديني ونفيس وأهيل ،اللهم استعملني عىل
كتابك وسنة نبيك ،وتوفني عىل ملته ،وأعذين من الفتنة).

 -13ثم يقول( :اهلل أكرب) ثالث مرات ،ثم يعيدها مرتني ،ثم يكرب

واحدة ،ثم يعيدها ،فإن مل يستطع هذا فبعضه.

 -14وعن أمري املؤمنني :أنّه إذا صعد (الصفا) استقبل الكعبة ،ثم

يرفع يديه ،ثم يقول« :اللهم اغفر يل كل ذنب أذنبته قط ،فإن عدت فعد عيل

باملغفرة ،فإنك أنت الغفور الرحيم ،اللهم افعل يب ما أنت أهله ،فإنّك إن

�����������

523

تفعل يب ما أنت أهله ترمحني ،وإن تعذبني فأنت غني عن عذايب ،وأنا حمتاج

إىل رمحتك ،فيا من أنا حمتاج إىل رمحته ارمحني ،اللهم ال تفعل يب ما أنا أهله،
فإنّك إن تفعل يب ما أنا أهله تعذبني ولن تظلمني أصبحت أتقي عدلك وال

أخاف جورك ،فيا من هو عدل ال جيور ارمحني».

 -15وعن أيب عبد اهلل« :إن أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف عىل

(الصفا)».

 -16ويستحب أن يسعى ماشي ًا.
 -17وأن يميش مع سكينة ووقار حتى يأيت حمل املنارة االوىل فيهرول

إىل حمل املنارة األخرى ،وال هرولة عىل النساء.

 -18ثم يميش مع سكينة ووقار حتى يصعد عىل (املروة) فيصنع عليها

كام صنع عىل (الصفا) ويرجع من املروة إىل الصفا عىل هذا النهج أيض ًا.
 -19وإذا كان راكب ًا أرسع قلي ً
ال فيام بني املنارتني.

 -20وينبغي أن جيدّ يف البكاء ويتباکی ويدعو اهلل كثري ًا ويترضع إليه.
تنبيه:

ليعلم أن استحباب بعض املذكورات مبتن عىل قاعدة التسامح يف أدلة

السنن ،فال بد من االتيان هبا برجاء املطلوبية ال بقصد الورود ،وكذا احلال
يف املكروهات ،فيرتكها برجاء الكراهة.

المبحث الخامس
التقصير

التق�صري
وهو الواجب اخلامس من واجبات عمرة التمتع ،ويتحقق بقص شعر

الرأس أو اللحية او الشارب يف الرجل ،وأ ّما املرأة فال جيزهيا إال القص من

شعر رأسها.

والكالم يقع يف فصلني:
الف�صل الأول
ما يعترب يف التق�صري
يعترب يف حتقق التقصري امور:
الأمر الأول
النية

ّ
فإن التقصري عبادة البد فيها من نية القربة واخللوص عىل حد سائر

العبادات.

الأمر الثاين
أن يكون التقصري بالقص بآلة  -كاملقص -ونحوها كالقرض بأسنانه،-
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و ال يكفي فيه النتف بدالً عن القص ،كام ال جيزي فيه احللق((( ،وال يشرتط
يف صحة التقصري إباحة آلة التقصري.

أسئلة تطبيقية:

س -1عدم كفاية حلق اللحية عن التقصري من باب االحتياط او

الفتوى؟

ج -فتوی.
س -2ما حكم التقصري باملقص املغصوب؟

ج -جيزي وان كان املبارش آثام لو كان عامل ًا بالغصبية
الأمر الثالث

أن يكن القص من شعر الرأس أو اللحية او الشارب ،وال جيزي بقص

الشعر من غري ذلك عىل األحوط وجوب ًا كالقص من شعر الصدر او اليد او
الرجل ،هذا يف الرجل ،وأ ّما املرأة فال جيزهيا إال القص من شعر رأسها.
س -1وما هو املقدار املجزي من قص الشعر؟

ج -يكفي مسمى قص الشعر وهو يتحقق بأخذ يشء ولو قليل منه ،وال

يشرتط مقدار معنی.

س  -2وهل يتحقق التقصري بأخذ يشء من ظفر اليد او الرجل؟

ج -املشهور كفاية ذلك ،ولكن األحوط وجوب ًا عدم االكتفاء به وتأخري

((( يتحقق احللق باملوسی او باملكينة الناعمة (درجة صفر).
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االتيان به عن األخذ من الشعر.
أسئلة تطبيقية:

س -1االصلع الذي له شعرات حمدودة هل يكفي التقصري منها؟

ج -يكفي.

س -2هل عدم االجتزاء بتقصري شعر غري الرأس واللحية والشارب

من باب الفتوى؟

ج -بل احتياط وجويب.

س -3هل يكفي يف تقصري املرأة أن تأخذ شيئ ًا من شعر الشارب أو

اللحية إذا نبتا هلا؟

ج -ال يكفي.
الأمر الرابع

املعتمر لنفسه أو يقصرّ له ا ُمل ُّ
حل ،وال جيزي أن يقصرّ له املحرم
ُ
أن يقصرّ
ال او غاف ً
ولو كان جاه ً
ال او ناسي ًا ،كام حيرم عىل املحرم أن يقصرّ لغريه(((.

ومن قصرّ له املحرم  -ولو جهالً -وجب عليه اعادته ،ولو مل ُيعده
وأحرم للحج انقلب حجه اىل االفراد ،ولزمه اإلتيان بعمرة مفردة بعده ،كام
سيأيت يف الفصل الثاين.

وإذا كان ذلك يف العمرة املفردة ولو جه ً
ال منه فهو باقي عىل احرامه،
((( ملا تقدم يف تروك اإلحرام من حرمة إزالة املحرم الشعر عن نفسه او غريه ً -
حمال كان ام حمرم ًا.-
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وال حيل منه إال باعادة التقصري ،كام يلزمه إعادة طواف النساء وصالته عىل

األحوط وجوب ًا.
تنبيه:

البد من احراز كون الشخص الذي يريد التقصري للمحرم ليس حمرم ًا.

نعم إذا قصرّ شخص ملحرم ،وشك املحرم بعد التقصري يف كون ذلك
الشخص حملاّ ً او حمرم ًا بنى عىل صحة تقصريه.
أسئلة تطبيقية:

س -1ما حكم من قرص لغريه قبل أن يقرص لنفسه جه ً
ال أو غفلة؟
ج -ال يشء عليه ولكن ال جيزي تقصريه لذلك الغري.

س -2يف عمرة التمتع إذا قرص احد املعتمرين لصاحبه قبل ان يقرص

لنفسه ثم قرص له الثاين جهال منهام باحلكم وأحرما من بعد ذلك حلج التمتع
فام هو حكمهام؟

ج -ينقلب حجهام إىل االفراد فيأتيان بعمرة مفردة بعده اذا كان احلج

واجب ًا.

س -3اعتمر شخصان فقرص كل منهام لآلخر بتخيل جواز ذلك فام هو

حكمهام؟

ج -جيري عليهام حكم من ترك التقصري جه ً
ال فيلزمهام عىل األحوط

وجوب ًا إعادة طواف النساء وصالته بعد التقصري.
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س -4هل جيزي يف التقصري أو احللق أن يبارشه حمرم آخر؟
ج -ال جيوز وال جيزي.

س -5ذهبت اىل العمرة مع جمموعة من الشباب وعند التقصري قصرّ يل
شخص حمرم وهذا الشخص قد قرص له شخص آخر البس ًا االحرام ولكن

ال يعلم هل أنّه حل من احرامه ام ال  ،فام حكم تقصريي وتقصري من قبيل؟

ج -يف الفرض املذكور حيمل فعل الشخص  -الذي قصرّ  -عىل الصحة،
لعدم العلم بكونه حمرم ًا حينها وعليه فيحكم بصحته(((.
الأمر اخلام�س
الرتتيب

حمل التقصري بعد السعي ،فال جيوز تكليف ًا االتيان به قبل الفراغ من

السعي لكون املعتمر الزال حمرم ًا ،ويلزمه وضع ًا اعادة التقصري بعد االتيان

بالسعي.

س -1وهل اعادة التقصري بعد السعي بنحو الفتوی او االحتياط؟

ج -فيه تفصيل:

 -١إذا قصرّ قبل السعي يف العمرة املفردة أعاد التقصري بعد االتيان
بالسعي بال فرق بني العامد العامل واجلاهل  -القارص واملقرص -والنايس.

 -2إذا قصرّ قبل السعي يف عمرة التمتع  -عامد ًا عامل ًا او جاه ً
ال قارص ًا

((( استفتاء خطي.
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او مقرص ًا  -اعاد التقصري بعد اإلتيان بالسعي.

 -3إذا قرص قبل السعي يف عمرة التمتع نسيان ًا  -أي نيس السعي

فقرص لالحالل من احرامه -أعاد التقصري عىل األحوط وجوب ًا بعد االتيان

بالسعي ،مضاف ًا اىل لزوم التكفري ببقرة عىل األحوط لزوم ًا  -كام تقدم.-
س -2وهل جتب الكفارة عىل من قرص قبل الفراغ من السعي؟

ج -ال جتب عليه ،إذ ال توجد كفارة عىل املحرم إذا قصرّ  ،وإن كان آثام
متعمد ًا.
إذا كان ّ

نعم يلزم التكفري ببقرة عىل األحوط وجوب ًا عىل خصوص من قصرّ يف
عمرة التمتع نسيان ًا باعتقاد الفراغ من السعي ،كام تقدم.
أسئلة تطبيقية:

س -1إذا قرص املعتمر قبل أن يسعى عامل ًا عامد ًا أو عن جهل أو نسيان

فام هو حكمه؟

ج -إذا كان قد فعل ذلك عامل ًا عامد ًا فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصريه

به بناء عىل اإلكتفاء به يف التقصري.

وأما إن كان تقصريه بقص يشء من شعره فاألظهر عدم ثبوت الكفارة

عليه وإن كان آثام.

و أما اجلاهل والنايس فال يشء عليهام وعىل كل تقدير يلزمه اإلتيان

بالسعي ثم التقصري هذا يف العمرة املفردة .وأما يف عمرة التمتع فاحلكم
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كذلك إال يف النايس أي من نيس السعي فقرص لإلحالل من إحرامه فإنه
يلزمه التكفري ببقرة عىل األحوط ويعيد التقصري بعد السعي عىل األحوط.

س -2إذا أتى بالتقصري مرتني جهال أو نسيان ًا مرة بعد صالة الطواف

ومرة بعد السعي فام هو حكمه؟

ج -إذا كان ذلك يف عمرة التمتع وقد أتى بالتقصري بعد صالة الطواف

نسيان ًا للسعي لزمه التكفري ببقرة عىل األحوط ويف غري ذلك ال يشء عليه.
فرو ٌع
الفرع االول :ما ال يعترب يف التق�صري
ال يعترب يف التقصري أمران:

 -1ال يعترب فيه أن يكون يف مكان معني ،فال يلزم أن يكون عىل املروة

أو يف املسعى او غريذلك ،بل جيوز ايقاعه يف الفندق او غريه ،كام ال يلزم أن

يكون يف مكة ،وإن كان هو االحوط استحباب ًا.

 -٢ال تعترب املواالة بينه وبني السعي ،فال جتب املبادرة اىل التقصري بعد

أي وقت شاء.
السعي ،بل جيوز تأخريه اىل ّ
أسئلة تطبيقية:

س -1هل يصح االتيان بالتقصري يف العمرة يف خارج مكة املكرمة؟
ج -ال مانع منه وان كان االوىل رعاية االحتياط يف ذلك.

س -2هل جيوز للمقرص أن يقرص خ��ارج مكة املكرمة أم البد من
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التقصري فيها؟

ج -جيوز التقصري خارجها أيض ًا وإن كان االوىل رعاية االحتياط يف

ذلك.

س -3ما حكم من نيس التقصري يف العمرة املفردة ومل يذكر إال بعد

اخلروج من مكة املكرمة؟
ج -يقرص أينام يريد.

الفرع الثاين :بالتق�صري يف عمرة التمتع حتل جميع حمرمات االحرام

إذا قرص املحرم يف عمرة التمتع ّ
حل له مجيع ما كان حيرم عليه من جهة

احرامه حتى احللق ،وإن كان االحوط استحباب ًا له أن يرتك احللق بعد ميض

ثالثني يوم ًا من يوم عيد الفطر(((.

س -1وماذا يقصد من احللق؟

ج -املقصود منه احللق باملوسی او باملكينة الناعمة (درجة صفر) فال

يشمل ختفيف الشعرّ ،
فإن املعتمر بعد احالله من احرامه بالتقصري جيوز له

أن خي ّفف شعر رأسه او حليته حتى بعد ميض تلك الفرتة وال يوجد يف حقه
ذلك االحتياط االستحبايب بالرتك.

((( وهي ثالثون يوم ًا إن كان شهر شوال ً
كامال ،و( )29يوم ًا منه ويوم من ذي القعدة إن كان شهر
شوال ناقص ًا ،فبعد ميض هذه الفرتة األحوط استحباب ًا ترك احللق ،ملا ورد يف بعض النصوص من
األمر بتوفري الشعر بعد دخول ذي القعدة.
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س -2وماذا عىل من حلق بعد ميض تلك الفرتة؟

ج -ليس عليه يشء وإن كان االحوط االوىل أن يكفر بدم شاة.

وإذا قرص املحرم او حلق يف العمرة املفردة ّ
حل له مجيع ما كان حيرم عليه

من جهة احرامه ماعدا النساء ،فإنهّ ا ال حتل إال بعد االتيان بطواف النساء

وصالته(((.

حمرمات احلرم فال حتل
حمرمات االح��رام ،وأ ّم��ا ّ
هذا كله بالنسبة اىل ّ

بالتقصري ،كام هو واضح.
أسئلة تطبيق ّية:

س  -1لو حلق املعتمر عمرة التمتع حليته بعد االحالل من احرامها فهل

عليه يشء سوى االثم إذا مل يكن معذور ًا يف حلقها؟
ج -ال يشء عليه يف ذلك.

س -2لو حلق املحرم حليته بعد أن أحل من احرام عمرة التمتع فهل

يلزمه الكفارة؟

ج -ال كفارة يف ذلك.
س -3هل جيوز للمتمتع أن حيلق رأسه بعد خروجه من إحرام عمرة

التمتع وقبل اإلحرام للحج؟

ج -جيوز وإن كان األحوط ترکه بعد ميض ثالثني يوما من عيد الفطر

((( وأما التقصري او احللق يف احلج فيأيت.
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ولو فعله فاألحوط االوىل أن يكفر بدم شاة.
س -4االحتياط االستحبايب برتك حلق الرأس للمتمتع بعد ميض ثالثني

يوما من عيد الفطر هل يشمل ختفيف شعر الرأس؟
ج -ال ،بل خيتص باحللق.

الفرع الثالث :يتعني التق�صري يف عمرة التمتع
يتعني التقصري يف االح�لال من اح��رام عمرة التمتع ،وال جيزي عنه

حلق الرأس أو ال ّلحية ،بل حيرم احللق عليه لكونه الزال حمرم ًا ،وال يتحقق
االحالل إال بالتقصري.

وهل جتب عليه الكفارة إذا حلق رأسه؟

ج -نعم ،جيب عليه التكفري بشاة إذا كان عامل ًا عامد ًا((( دون ما إذا كان

ناسي ًا أو جاهالً ،وإن كان االحوط االوىل التكفري حتى عىل النايس واجلاهل.
هذا ،يف عمرة التمتع ،وأ ّما يف العمرة املفردة فالرجل خميرّ يف احالل
احرامها بني احللق والتقصري ،واحللق أفضل ،وأ ّم��ا امل��رأة فيتعني عليها

التقصري.

أسئلة تطبيقية:

س -عدم كفاية حلق اللحية عن التقصري من باب االحتياط او الفتوى؟

ج -فتوی.

((( وهي كفارة املحرم إذا حلق رأسه عامل ًا عامد ًا.
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الفرع الرابع :حكم اجلماع يف عمرة التمتع قبل التق�صري

إذا جامع يف عمرة التمتع بعد السعي وقبل التقصري فإن كان عامل ًا عامد ًا

وجبت عليه الكفارة وهي عىل األحوط لزوم ًا جزور او بقرة ،وإن كان

جاه ً
ال او ناسي ًا فال يشء عليه ،كام تقدم يف تروك االحرام.
أسئلة تطبيقية:

س -ورد يف املناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصري فان كان

ً
جاهال فال يشء عليه ،فام هو حكم
عاملا عامدا فعليه كفارة بدنه(((وان كان
الناسی؟

ج -ال يشء عليه ايض ًا.

الفرع اخلام�س :حكم طواف الن�ساء يف عمرة التمتع
ال جيب طواف النساء يف عمرة التمتع ،وال بأس باالتيان به برجاء

املطلوبية ،وإنّام هو واجب يف احلج والعمرة املفردة.

((( ورد ذلك يف املناسك يف مسألة ( )301وهو خالف ما ورد يف مسألة ( )220وهو الذي أثبتناه،
وهو املناسب.

الف�صل الثاين
ترك التق�صري
من ترك التقصري يف عمرة التمتع فإن تدارکه قبل االحرام للحج فال

اشكال ،وأ ّما إذا مل يتداركه وأحرم للحج فله صور:

متعمد ًا مع علمه باحلكم ،ويف هذه
الصورة األوىل :أن يرتك التقصري
ّ

الصورة تبطل عمرته ،وينقلب حجه اىل االفراد ،ويلزمه اإلتيان بعمرة مفردة
بعده يف نفس السنة إن متكن منها وإال يف سنوات الحقه.

حجة اسالم؟
حجه ّ
وهل جيزيه حج االفراد عن حج التمتع إذا كان ّ

ج -نعم ،جيزيه ،وإن كان االحوط استحباب ًا اعادة احلج يف سنة أخرى

أيض ًا.

متعمد ًا مع جهله باحلكم  -سواء كان
الصورة الثانية :أن يرتك التقصري ّ

قارص ًا او مقصرّ ًا -وحكمه ما تقدم يف الصورة االوىل.

الصورة الثالثة :أن يقصرّ بام ال جيزي ولو جه ً
ال كام لو قصرّ بالنتف من
شعر رأسه ،وحكمه ما تقدم يف الصورة االوىل.
الصورة الرابعة :أن يقصرّ بام ال جيزي عىل نحو االحتياط كام لو قصرّ
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بقص شعر من صدره او بقص أظفاره ،ويف هذه الصورة إ ّما أن يرجع اىل

من جيتزئ بذلك مع رعاية األعلم فاالعلم ويكمل حج التمتع ،او ينقلب

حجه اىل االفراد عىل األحوط وجوب ًا ،ويأيت بعمرة مفردة بعده عىل األحوط

وجوب ًا.

الصورة اخلامسة :أن يقصرّ له املحر ُم ولو جهالً ،وحكمه ما تقدم يف
الصورة االوىل.
الصورة السادسة :أن يرتك التقصري نسيان ًا ،وحيرم حلج التمتع ،فتصح

عمرته ويصح أحرامه للحج ،واألحوط االوىل التكفري عن ذلك بشاة.
تنبيه:

من ترك التقصري يف العمرة املفردة او قصرّ بام ال جيزي او قصرّ له املحرم
وجب عليه أن يأيت به او اعادته أينام شاء.
وهل جيب عليه اعادة طواف النساء وصالته بعد االتيان بالتقصري او بعد

اعادته؟

أي موضع وال جيب اعادة طواف النساء
ج -إذا تركه نسيان ًا فيأيت به يف ّ

وصالته بعده.

وأ ّما إذا تركه جه ً
ال فاألحوط وجوب ًا اعادة طواف النساء وصالته بعده.

أسئلة تطبيقية:

س -1ما حكم من ترك التقصري يف عمرة التمتع جه ً
ال أو عمد ًا حتى

ريصقتلا كرت
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وقف بعرفات؟

ج -ينقلب حجه إىل االفراد فان كان حجة اإلسالم لزمه أداء العمرة

املفردة بعد الفراغ منه ،واالوىل اعادة احلج من قابل.

س -2إذا نتف شعر حليته أو شاربه باعتقاد كفاية ذلك يف التقصري ومن

ثم أحرم بحج التمتع فام هوحكمه؟

ج -الظاهر انقالب حجه إىل االفراد فيأيت بعمرة مفردة بعده أن متكن،

واألحوط االوىل إعادة احلج يف سنة أخرى أيض ًا.

س -3اعتمر شخصان فقرص كل منهام لآلخر بتخيل جواز ذلك فام هو

حكمهام؟

ج -جيري عليهام حكم من ترك التقصري جه ً
ال فيلزمهام عىل األحوط

وجوبا إعادة طواف النساء وصالته بعد التقصري.

س -4ما حكم من نيس التقصري يف العمرة املفردة ومل يذكر إال بعد

اخلروج من مكة املكرمة؟
ج -يقرص أينام يريد.

تتميم
خروج املعتمر املتمتع من مكة
إذا فرغ املكلف من أعامل عمرة التمتع ،هل جيوز له اخلروج من مكة لغري

احلج؟ وماذا يرتتب عليه لو خرج؟ وهل جيوز اخلروج قبل الفراغ من أعامل
عمرة التمتع؟

ج -الكالم يقع يف أمرين:
الأمر الأول
خروج املعتمر قبل الفراغ من عمرة التمتع
جيوز للمعتمر بعمرة التمتّع أن خيرج من مكة إىل مزدلفة او منی او

عرفات او جدة أو املدينة أو الطائف او غري ذلك قبل إمتام أعامل عمرة التمتع

برشط أن يكون متمكن ًا من الرجوع اىل مكة إلكامل عمرته واإلحرام منها

للحج ،وإن كان االحوط استحباب ًا ترك اخلروج.

س -وهل جيب عليه الرجوع يف نفس الشهر الذي أحرم فيه للعمرة؟
ج -ال جيب عليه ذلك ،بل جيوز له الرجوع يف شهر آخر.
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الأمر الثاين
خروج املعتمر بعد الفراغ من عمرة التمتع
والكالم تارة يقع يف احلكم التكليفي ،واخرى يف احلكم الوضعي:
احلكم التكليفي:

إذا فرغ املكلف من أعامل عمرة التمتع مل جيز له اخلروج من مكة لغري

احلج عىل األحوط وجوب ًا فال جيوز له الذهاب اىل عرفات او مزدلفة او منى
او جدة او الطائف او غري ذلك مما هو خارج مكة القديمة واحلديثة عىل

األحوط وجوب ًا.

وأ ّم��ا املناطق املستحدثة التي تُعدّ ج��زء ًا من مكة يف العرص احلارض
ّ
والشيشة والروضة وغريها فهي بحكم املناطق القديمة فيجوز
کالعزيزية
اخلروج هلا بعد الفراغ من أعامل عمرة التمتع.
نعم ،جيوز اخلروج من مكة برشطني:
 -1أن يكون خروجه حلاجة  -وإن مل تكن رضورية -كام هو احلال يف

خروج احلملدار إىل عرفات او منى لتعيني اخليم ونحو ذلك.
 -2أن ال خياف فوات أعامل احلج.

س -1إذا توفر الرشطان وجاز له اخل��روج ،فهل يلزمه أن حيرم حلج

التمتع قبل خروجه؟

ج -إذا علم أنّه يتمكن من الرجوع اىل مكة واالحرام منها للحج جاز

كم نم عتمتملا رمتعملا جورخ ميمتت

له اخلروج حملاّ ً.

545

وأ ّما إذا مل يعلم بذلك فيجب عليه أن يحُ رم حلج التمتع من مكة وخيرج

حمرم ًا حلاجته.

س -2إذا خرج حمرم ًا فهل جيب عليه الرجوع اىل مكة او جيوز له أن

يذهب من ّ
حمل حاجته اىل عرفات؟

ج -ال جيب عليه العود اىل مكة ،بل له أن يذهب اىل عرفات من مكانه.

احلكم الوضعي:

إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعامل عمرة التمتع من دون إحرام

حلج التمتع  -سواء كان عاصي ًا كام إذا كان خروجه من غري حاجة ومل يعلم

برجوعه ،ام مل يكن عاصي ًا بأن خرج حلاجة ،وسوا ًء كان جاه ً
ال او ناسي ًا-
فله صورتان:

الصورة األوىل :أن يكون رجوعه قبل ميض الشهر الذي اعتمر فيه،

ويف هذه الصورة يلزمه الرجوع اىل مكة من دون احرام ،وحيرم منها للحج
وخيرج اىل عرفات.

الصورة الثانية :أن يكون رجوعه بعد ميض الشهر الذي اعتمر فيه ،ويف

هذه الصورة تبطل عمرة متتعه ويلزمه االحرام بالعمرة للدخول اىل مكة او

احلرم.

546

تو�ضيح املنا�سك

س -1وهل حيرم بعمرة مفردة لدخول مكة او احلرم او بعمرة متتع؟

ج -هو خميرّ يف ذلك.

س -2من أين حيرم للعمرة؟

ج -إذا اراد االتيان بعمرة متتع أحرم هلا من امليقات إذا كان قد جتاوزه

يف خروجه ،إذ ال جيوز جتاوز امليقات عند رجوعه إال حمرم ًا ،وهكذا إذا مل
يتجاوزه عىل األحوط وجوب ًا إال إذا كان منزله دون امليقات ومل يتجاوز

امليقات فيحرم من منزله.

وأ ّما إذا اراد االتيان بالعمرة املفردة فإن كان قد بلغ امليقات يف خروجه

أحرم هلا منه ،وإن مل يبلغه كفاه االحرام من ادنى احلل كاجلعرانة واحلديبية،
لكن ال حيرم هلا من التنعيم((( لكونه يف الوقت احلارض داخل مكة احلديثة،
فإذا أراد اإلحرام منه يلزم دخوله اىل مكة من دون احرام وهو غري جائز.

ثم إنّه إذا أتى بعمرة مفردة يلزمه البقاء يف مكة بقصد احلج اىل يوم

الرتوية حتى تنقلب اىل عمرة متتع وبعدها حيرم حلج التمتع.
تنبيهات:

التنبيه األول :ال جيوز ملن أتى بعمرة التمتع أن يرتك احلج اختیار ًا ،حتى

لو كان احلج مستحب ًا.

نعم ،إذا مل يتمكن من احلج  -ملرض او کرس ونحو ذلك -فاألحوط
((( جيوز االحرام من التنعيم للعمرة املفردة يف فرض واحد وهو من كان داخل مكة وأراد االتيان
بعمرة مفردة إذا مل تكن معادة بسبب اجلامع يف العمرة السابقة.

كم نم عتمتملا رمتعملا جورخ ميمتت
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وجوب ًا أن جيعل عمرته عمرة مفردة فيأيت بطواف النساء وصالته من دون
حاجة اىل اعادة طواف العمرة والسعي.

التنبيه الثاين :ال جيوز الصعود اىل جبل النور وجبل ثور للوصول اىل

الغار بعد الفراغ من عمرة التمتع عىل األحوط وجوب ًاّ ،
فإن بيوت مكة وإن

كانت حديث ًا حتاذي اجلبلني ولكن الصعود اىل الغار يف اجلبلني يعد خروج ًا
عن مكة.

وما حكم من خرج اليهام بعد فراغه من عمرة التمتع؟

ج -يكون آث ًام عىل األحوط وجوب ًا إن كان عامل ًا عامد ًا دون ما إذا كان

جاه ً
ال او ناسي ًا ،وعىل كال الفرضني جيري فيه التفصيل املتقدّ م ،فإن كان

رجوعه يف نفس شهر عمرته فيلزمه الرجوع من غري احرام ،وإن كان يف غري

شهر عمرته فريجع بعمرة.

التنبيه الثالث :جيوز للحملدار اخلروج اىل عرفات ومنی ملعرفة مكان

املخ ّيم  -إن كان بحاجة اىل ذلك وكان رجوعه يف نفس شهر عمرته ،كام إذا
كانت عمرة متتعه يف ذي احلجة وخرج إىل عرفات يف ذي احلجة.

وأ ّما إذا كان رجوعه يف غري شهر عمرته كام إذا كانت عمرته يف ذي
ٍ
فحينئذ له حالتان:
القعدة ورجوعه يف ذي احلجة
احلالة األوىل :أن حيرم حلج التمتع قبل خروجه ،ويف هذه احلالة ال تبطل

عمرته.
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ٍ
حينئذ أن حيرم بعمرة
احلالة الثانية :أن خيرج من غري احرام ،وا ّلالزم عليه

لدخول مكة أو احلرم ،كام تقدم تفصيله.

ونفس الكالم جيري يف سائقي سيارات حجاج الرب إذا ارادوا اخلروج

اىل سياراهتم الواقعة خارج مكة.

التنبيه الرابع :املدار يف احتساب العمرة املفردة عىل الشهر الذي أحرم

فيه وليس عىل الشهر الذي أكمل فيه عمرته ،فلو أحرم للعمرة املفردة يف
رجب وأكملها يف شعبان حسبت من عمرة رجب(((.

التنبيه اخلامس :عمرة التمتع ال تنقلب اىل العمرة املفردة إال يف فرض

واحد وهو من أتى هبا ومل يتمكن من االتيان باحلج فيجعلها عمرة مفردة
ويأيت بطواف النساء وصالته بعدها.

وأ ّما العمرة املفردة فتنقلب اىل متتع برشوط:

 -1أن يأيت هبا يف اشهر احلج (شوال  ،ذي القعدة ،ذي احلجة) ،وعليه
ال ثم تب له بطالهنا فهو ٍ
فمن أتى بعمرة مفردة يف رجب مث ً
باق عىل احرامه
ينّ
ويلزمه امتامها ،فإذا ذهب اىل احلج واتم تلك العمرة يف اشهر احلج فال تنقلب
اىل متتع وإن توفرت فيها بقية الرشوطّ ،
الن املدار يف احتساب العمرة عىل

أحرامها وليس عىل امتام اعامهلا ،فمثل هذه العمرة التي احرم هلا يف رجب
وأمتها يف ذي القعدة مث ً
ال حتسب عمرة رجب ،فال تنقلب اىل متتع.

((( خالف ًا للسيد اخلوئي (قدس) ّ
فإن املدار يف احتساب العمرة عنده عىل امتام االعامل.
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 -2أن يبقى يف مكة ،فلو خرج من مكة إىل عرفات او مزدلفة أو جدّ ة او

غري ذلك قبل احرامه للحج فال تنقلب اىل عمرة متتع.

 -3أن يكون بقاؤه يف مكة إىل اليوم الذي حيرم فيه للحج سوا ًء كان هو

يوم الرتوية او ليلة عرفة او يوم عرفة ،وال تنقلب قبل يوم الرتوية.

 -4أن يكون بقاؤه يف مكة بقصد احلج حتى لو قصد حج االفراد.
فإذا توفرت تلك الرشوط انقلبت عمرته اىل متعة بشكل قهري ،وتعينّ
عليه االتيان بحج التمتع وال يمكنه االتيان بحج االفراد حتى إن كان قاصد ًا
له ،وعليه فمن أتى بعمرة مفردة وأراد االتيان بحج االفراد بعدها فليس له
إال أحد طريقني:

 -1إ ّما أن خيرج بعد العمرة املفردة من مكة.
 -2أو حيرم حلج االفراد قبل يوم الرتوية.

التنبيه اخلامس :العمرة املفردة التي يراد قلبها اىل عمرة متتع ال جيب

فيها االتيان بطواف النساء وصالته ،بل له االقتصار عىل احرامها وطوافها
وصالته والسعي والتقصري.

التنبيه السادس :من أتى بعمرة مفردة ثم تبينّ بطالن طوافها أو سعيها
مثالً ،وأراد أن يأيت بحج التمتع ،فال يصح منه االحرام لعمرة التمتع قبل

اكامل أعامل عمرته املفردة ،ولو أحرم قبل ذلك فإحرامه لعمرة التمتع باطل،
وهو الزال ٍ
باق عىل احرام عمرته املفردة ،وا ّلالزم عليه أن يأيت بأعامهلا،
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الفرض األول :إن كان احرامها يف أشهر احلج أمكنه أن يقلبها اىل عمرة

متتع مع توفر بقية الرشوط املتقدمة.

الفرض الثاين :وأ ّما إذا كان احرامها يف غري أشهر احلج فال تنقلب اىل

متعة ،فيكملها ثم حيرم بعمرة متتع من أحد املواقیت او حيرم بعمرة مفردة من

أدنى احلل  -كالتنعيم إن كان يف مكة ،ومن اجلعرانة أو احلديبية او غريمها إن
كان خارجها -ويكملها ويبقى يف مكة اىل يوم الرتوية فتنقلب اىل متتع ويأيت
باحلج بعدها.

التنبيه السابع :تقدّ م يف الصورة الثانية أن من رجع يف غري الشهر الذي

اعتمر فيه تبطل عمرة متتعه ،والسؤال :هل ّ
أن نفس اخلروج من مكة مبطل

لعمرة التمتع او ّ
أن املبطل هلا هو اإلحرام لعمرة اخرى للدخول اىل مكة أو
ّ
أن املبطل يشء آخر؟

ج -املبطل هو عدم الرجوع اىل مكة يف نفس الشهر الذي أدى فيه عمرته

بحيث يلزمه اإلحرام لعمرة اخرى عند العود ،فلو كان ممن جيوز له دخول
مكة من دون احرام  -كمن يتكرر منه الدخول واخلروج اىل مكة -مل تبطل

عمرته بمجرد اخلروج وعدم العود يف نفس الشهر.
إذن املبطل هو اجتامع أمرين:
 -1عدم الرجوع يف نفس الشهر.
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 -2ولزوم االحرام لعمرة أخرى.

فإذا خت ّلف أحد الرشطني ال تبطل عمرة متتعه ،فإذا رجع يف نفس الشهر

او كان ممن ال جيب عليه االحرام عند الدخول اىل مكة او احلرم كمن يتكرر
منه الدخول واخلروج فال تبطل عمرته.

التنبيه الثامن :ال جيوز االتيان بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل احلج

فإنّه موجب لبطالن عمرة التمتع وإن مل خيرج من مكة ،كام إذا كان يف مكة
وأحرم للعمرة املفردة من التنعيم الواقع يف العرص احلارض يف مكة احلديثة.

التنبيه التاسع :ينبغي ملن فرغ من عمرة التمتع أن يشتغل يف فرتة ما قبل

احلج بالطواف املستحب والصالة يف احلرم واالدعية املأثورة عن أهل البيت

 صلوات اهلل عليهم يف أماكن مظنّة استجابة الدعاء كاملستجار وامللتزمواحلطيم واحلجر وعىل الصفا وغري ذلك مما هو مذكور يف حمله.

التنبيه العارش :ما تقدم من عدم جواز اخلروج من مكة عىل االحوط

وجوب ًا هو خمتص باملعتمر عمرة متتع ،وأ ّما احلاج املتمتع اذا رجع من منى اىل

مكة فيجوز له اخلروج من مكة قبل االتيان بطواف احلج وصالته.
أسئلة تطبيقية:

س -1هل يلزم أداء أعامل عمرة التمتع بعد اإلحرام هلا خالل اربعة

وعرشين ساعة أو ال؟

ج -ال جيب ،نعم ،األحوط لزوم ًا املبادرة إىل صالة الطواف بعد اإلتيان
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به كام ال جيوز تأخري السعي اختيار ًا عن الطواف وصالته إىل الغد ولكن
إذا أتى بالطواف وصالته قبيل الفجر فال بأس أن يؤخر السعي إىل ما بعد

فريضة الفجر ،وأ ّما التقصري فيجوز اإلتيان به يف أي زمان شاء ،ومن ذلك

يظهر انه ال جيوز ملن أتى بالطواف وصالته يف أوائل الليل مث ً
ال أن يؤخر

السعي اختيار ًا إىل النهار وأ ّما يف حال الرضورة فال بأس به.

أن من أتى بعمرة التمتع ال جيوز له عىل األحوط
س -2ذكرتم يف املناسك ّ

أن خيرج من مكة لغري احلج إال أن يكون خروجه حلاجة وإن مل تكن رضورية
فهل التسوق والنزهة وزيارة األصدقاء من مصادیق احلاجة؟

ج -العربة يف احلاجة أن تكون حاجة عرفية واملذكورات قد تكون من

مصاديق احلاجة العرفية وقد ال تكون حسب اختالف املوارد.

س -3هل جيوز ملن أكمل عمرة متتعه أن خيرج إىل املزدلفة اللتقاط حىص

اجلامر لنفسه والهله؟

ج -اخلروج من مكة جيب  -عىل األحوط لزوم ًا  -أن يكون حلاجة ،فان

ُفرض وجود احلاجة  -ولو العرفية  -يف اخلروج اللتقاط حىص اجلامر فال

مانع منه.

س -4الذين يقومون بخدمة احلجاج ويدخلون مكة املكرمة باحرام

عمرة التمتع هل جيوز هلم بعد االحالل من احرامها اخلروج إىل منى وعرفات

واملزدلفة للقيام بواجباهتم فيها من دون أن حيرموا للحج فان اإلحرام يقيدهم
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ج -جيوز هلم ذلك مع االطمئنان بتمكنهم من العود إىل مكة لالحرام

منها حلج التمتع.

س -5مجاعة أتو بأعامل عمرة التمتع يف ذي القعدة ويف شهر ذي احلجة

ركبوا سيارة للرجوع إىل البيت فخرجت هبم من مكة اشتباه ًا ثم عاد اليها

فهل تبطل عمرهتم؟

ج -إذا مل خترج هبم السيارة من حوايل مكة وتوابعها مل تبطل عمرهتم.
س -6إذا جاز هلؤالء اخلروج من مكة من دون احرام فارادوا الرجوع

اليها فهل يلزمهم اإلحرام للدخول فيها ام ال وعىل فرض احلاجة اليه فمن

أين حيرمون؟

ج -يلزمهم العود إىل مكة قبل انقضاء الشهر الذي احرموا فيه لعمرة

التمتع ولو ختلفوا عن ذلك وارادوا العود اليها بعد انقضائه فال بد هلم من

اإلحرام له فا ّما ان حيرموا من احد املواقيت العمرة التمتع من جديد ،واما ان

حيرموا من ادنى احلل للعمرة املفردة ،فإذا بقوا يف مكة إىل يوم الرتوية بقصد
اإلتيان باحلج انقلبت مفردهتم إىل التمتع.

س  -7شخص حج نيابة عن الغري وبعد أداء عمرة التمتع حوهلا إىل

عمرة مفردة وخرج من مكة ألداء شغل له ،ثم عاد إليها بعمرة التمتع بقصد

تلك النيابة مرة أخرى فهل جيوز له ذلك وهل يصح حجه؟

ج -ال تنقلب عمرة التمتع يف مفروض السؤال إىل العمرة املفردة وعليه
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فإذا كان رجوعه إىل مكة يف نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتع فالعمرة

الثانية ملغاة وال يشء عليه وان كان رجوعه يف شهر آخر فالعمرة االوىل
باطلة وحينئذ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد املواقیت صحت

وصح حجه وال يشء عليه.

س -8إذا اعتمر الويل بالصبي عمرة التمتع فهل يلزمه أن حيج به حج

التمتع أيض ًا وإذا مل جيب فهل يتعني عليه أن يطوف به طواف النساء؟

ج -إن كان غري مميز مل يلزم يشء وإن كان مميز ًا كفاه اإلتيان بطواف

النساء وصالته

س -9إذا أتى بعمرة التمتع ثم عرض له ما يوجب اخلوف عىل نفسه من

اإلتيان باحلج أو خاف من أن يصاب برضر بليغ فهل يسعه اإلعراض عن

حج التمتع؟

ج -إذا كان خوفه عقالئي ًا مل جيب عليه اإلمتام فاألحوط وجوب ًا أن جيعلها

عمرة مفردة فيأيت بطواف النساء.

س -10ذكرتم يف املناسك إن من أتى بعمرة التمتع ال جيوز له ترك احلج

اختيار ًا وإن كان احلج استحبابي ًا فهل جيوز له العدول من التمتع إىل االفراد؟
ج -ال جيوز العدول.

س -11إذا أتى احلاج بعمرة التمتع ثم مل يتمكن من اإلتيان باحلج لعذر

ورجع إىل بلده فهل جيوز له إتيان النساء قبل أن يأيت بطواف النساء أم ال؟
ج -األحوط وجوب ًا الرتك.
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س  -12من احرم لعمرة التمتع ودخل مكة فهل له ان خيرج((( منها إىل

الطائف أو املدينة قبل أداء االعامل؟

ج -جيوز له ذلك إذا كان متمكنة من الرجوع اليها الداء

مناسكه.
س -13بيوت مكة حتاذي اليوم جبل النور ولكن الوصول إىل غار حراء

يستلزم قطع مسافة طويلة صعود ًا عىل اجلبل فهل جيوز للمتمتع الذهاب اليه
بني النسكني؟

ج -ملا كان اخلروج إىل اطراف مكة وتوابعها بعد اإلتيان بعمرة التمتع

وقبل احلج لغري حاجة حمل اشكال عندنا فمقتىض االحتياط اللزومي ترك

اخلروج يف مفروض السؤال.

جزء من مكة املكرمة
س -14هل يعد اجلبل املسمى ب (جبل النور) ً

فيجوز للمتمتع اخلروج اليه بعد الفراغ من عمرته ،وما حكم من خرج جه ً
ال
أو نسيان ًا؟

ج -بيوت مكة املكرمة وان كانت يف العرص احلارض حتاذي جبل النور

ولكن اخلروج منها إىل غار حراء بعد طي مسافة طويلة صعود ًا عىل اجلبل

يشمله االحتياط اللزومي برتك املتمتع اخلروج من مكة بعد إمتام عمرته
وقبل احلج ،إال أنه لو فعل ذلك جه ً
ال أو نسيانا أو لغري ذلك مل يلزمه يشء ما

دام يف الشهر الذي احرم فيه لعمرة التمتع.
((( املقصود قبل الفراغ منها.
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س -14بعد اتساع مكة املكرمة إىل مشارف مني حتى تعد منی من

اطرافها وتوابعها هل جيوز للمتمتع اخلروج اليها بعد االحالل من احرام

عمرته ولو من دون حاجة؟

ج -ال جيوز عىل األحوط لزوم ًا.
س -15ذكرتم يف رسالة املناسك إن من خرج من مكة بعد الفراغ من

أعامل عمرة التمتع من دون إحرام إذا كان رجوعه بعد ميض الشهر الذي
اعتمر فيه يلزمه اإلحرام بالعمرة للرجوع إليها فهل املقصود بالعمرة عمرة

التمتع أم العمرة املفردة؟

وإذا كان املقصود هو عمرة التمتع فهل تصبح العمرة االوىل مفردة

وجيب ضم طواف النساء وركعتيه إليها؟

ج -العمرة االوىل ملغية وال جيب هلا طواف النساء فإذا كان قاصد ًا أن

يوصل العمرة الثانية باحلج فعليه أن يقصد عمرة التمتع وأما إن كان يقصد
الفصل بينها وبني احلج بعمرة أخرى كام لو كانت عمرته االوىل يف شهر

شوال فخرج من مكة وأراد الدخول يف شهر ذي القعدة ومن ثم اخلروج

منها جمددا والدخول يف شهر ذي احلجة فعليه أن حيرم للعمرة املفردة عند

إرادة الدخول إىل مكة يف شهر ذي القعدة ألنه يفصل بني هذه العمرة واحلج
بعمرة أخرى يأيت هبا يف شهر ذي احلجة.

س -16إذا فرغ من أعامل عمرة التمتع فوجد أن املنزل املعني له يف مكة
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يقع خارج احلرم فهل له أن يسكنه أم ال؟

ج -ال مانع منه إذا كان من حمالت مكة ،نعم إذا كان احرامه لعمرة

التمتع يف شهر سابق فان خروجه((( من احلرم موجب لبطالن عمرته وهذا

غري جائز ،ولو فعله كان عليه اإلحرام لعمرة اخرى لدخول احلرم كام مر

نظریه.

س -17إذا استؤجر للحج عن غريه فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد

التلبية فهل يصح عن نفسه وعىل هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟

ج -يصح عن نفسه مع انمحاء نية احلج عن الغري من قلبه حني اإلحرام

وال يصح منه العدول يف النية كام ال جيوز له االعراض عن اإلحرام ،نعم إذا

ايت باعامل عمرة التمتع ثم خرج من مكة ومل يرجع إىل أن انقىض الشهر الذي
ايت فيه بعمرة التمتع تبطل عمرته((( فيجوز له الذهاب إىل بعض املواقیت

واالحرام لعمرة التمتع عن املنوب عنه.

س -18من دخل مكة ألداء عمرة التمتع لنفسه وكان حجه استحبابي ًا

فهل يسعه أن يعرض عن أداء حج التمتع ويؤجر نفسه هناك ألداء احلج عن

غريه فيخرج إىل بعض املواقيت فيحرم لعمرة التمتع عن املنوب عنه؟

ج -عليه أن يتم حجه كام بدأ وال تبطل عمرته بإعراضه عنها .نعم إذا

كانت عمرته قبل شهر ذي احلجة فخرج من مكة بعد الفراغ من أعامل العمرة
((( يظهر منه أن نفس اخلروج موجب لبطالن عمرة التمتع.
((( يظهر منه أن نفس اخلروج موجب لبطالن عمرة التمتع أيض ًا.
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ومل يرجع إىل أن مىض الشهر الذي اعتمر فيه بطلت عمرته((( فله حينئذ أن

حيرم من أحد املواقيت لعمرة التمتع عمن يريد النيابة عنه فيصح حجه عنه

وإن كان آثام يف إبطال عمرة نفسه.

س -19هل املبطل لعمرة التمتع هو اخلروج من مكة وعدم الرجوع

إىل هناية الشهر كام ورد يف جواب السؤال ( 16و 17و )18أم اإلتيان بعمرة
اخرى كام ربام يفيده بعض العبارات؟

ج -املبطل هو عدم الرجوع إىل مكة يف نفس الشهر الذي أدى فيه

عمرته بحيث يلزمه اإلحرام لعمرة اخرى عند العود ،فلو كان ممن جيوز له

دخول مكة من دون احرام مل تبطل عمرته بمجرد اخلروج وعدم العود يف
نفس الشهر ،نعم إذا أتى بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل احلج بطلت

عمرة متتعه وان مل خيرج من مكة كام إذا أحرم هلا من التنعيم الواقع يف العرص
احلارض يف مكة نفسها.

س -20ما املدار يف احتساب العمرتني يف شهر واحد؟ هل االحرام او

االمتام؟

ج -االحرام(((.

س -21احلاج املتمتع اذا رجع من منى اىل مكة فهل جيوز له اخلروج منها

قبل اإلتيان بطواف احلج وصالته؟
ج -الظاهر جوازه

((( يظهر منه ّ
أن نفس اخلروج موجب لبطالن عمرة التمتع أيض ًا.
((( استفتاء خطي.

املحتويات
اجلهة االوىل عمرة التمتع
اإلحرام
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احلكم الثاين :حكم ال�شك يف امليقات
احلكم الثالث :حكم ت�أخري الإِحرام عن امليقات
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املقام الثاين :ترك االحرام من امليقات عن غري علم وعمد
احلكم اخلام�س :حكم احلائ�ض لو تركت االحرام من امليقات:
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األمر األول الن ّية
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فروع
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فروع
ٌ

الفرع الأول :ما يعترب يف ثوبي االحرام

48
48
49
52
57
57

60

64

68

68
69
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74

75

77
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الف�صل الرابع �آداب االحرام
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ايوتحملا
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املقام الأول :اجلماع يف عمرة التمتع
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املقام الثالث :اجلماع يف العمرة املفردة
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 -6النظر �إىل املر�أة

108
110
112
112

 - 7اال�ستمناء
 - 8عقد النكاح

114
115

 - 9ا�ستعمال الطيب
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