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اجلهة الثانية
حج التمتّع
تقدّ م أن حج التمتّع مركّب من عبادتني:
 -1عمرة التمتّع.

 -2احلج ،ويسمى حج التمتّع أيض ًا.

وحج التمتّع مؤ َّلف من جمموعة من الواجبات:

 -1إحرام احلج.
 -2الوقوف بعرفات.
 -3الوقوف باملزدلفة.
 -4رمي مجرة العقبة يوم العيد.
 -5الذبح او النحر يف منى.
 -6احللق او التقصري.
 -7طواف احلج.
 -8صالة طواف احلج.
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 -9السعي.
 -10طواف النساء.
 -11صالة طواف النساء.
 -12املبيت يف منى ليلة احلادي عرش والثاين عرش.
 -13االفاضة من منى بعد زوال اليوم الثاين عرش.
 -14رمي اجلامر يوم احلادي عرش والثاين عرش.
وتفصيل الكالم فيها يقع يف مباحث:

تو�ضيح املنا�سك

األول
المبحث ّ
إحرام الحج

�إحرام احلج
األول من واجبات حج التمتّع اإلح��رام ،والكالم يقع يف
الواجب ّ

فصول:

الف�صل الأول
ميقات الإحرام
جيب اإلحرام حلج التمتّع من مكّة املكرمة  -كام تقدّ م يف بحث املواقيت-

وهنا عدة أسئلة:

س -1هل اإلحرام من مكّة خيتص بمكّة القديمة او يشمل مكّة احلديثة

ّ
والشيشة وغريمها؟
كالعزيز ّية

ج -جيوز اإلحرام من مكّة احلديثة برشط أن تكون داخل احلرم ،وال

جيوز اإلحرام من مكّة الواقعة خارج احلرم كالتي تقع بعد مسجد التنعيم من
جهة الذاهب للمدينة املنورة.

نعم ،األحوط األوىل اإلحرام من مكّة القديمة التي كانت عىل عهد

رسول اهلل.
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س -2ما هي حدود مكّة القديمة؟

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

اهلل عليهم :-عقبة املدنيني ،وعقبة ذي طوى.

س -3ما هي أفضل املواضع يف مكّة لإلحرام؟

ج -أفضل مواضعها املسجد احلرام ،ويستحب اإلتيان باإلحرام بعد
صالة ركعتني يف مقام ابراهيم او يف ِحجر اسامعيل.
س -4ما هي أفضل االوقات لإلحرام للحج؟

ج -أفضل أوقاته يوم الرتوية  -الثامن من ذي احلجة -عند الزوال.

س -5هل جيوز تقديم إحرام حج التمتّع عىل يوم الرتوية؟
ج -نعم ،جيوز تقديمه بثالثة أ ّيام بل بأكثر.

س -6هل جيوز تأخري إحرام حج التمتّع عن يوم الرتوية؟

ج -نعم ،جيوز التأخري اىل الوقت الذي ال يفوت به الوقوف االختياري

بتاممه بعرفة ملن كان متمكّن ًا من متام الوقوف االختياري ،كام ال جيوز تأخري
اإلحرام اىل الوقت الذي يفوت به بعض الوقوف االختياري بعرفة ،ولكنّه

لو فعل ذلك صح إحرامه وإن كان آث ًام لتفويته بعض الواجب.

س -7هل إلحرام احلج كيف ّية خاصة ختتلف عن إحرام العمرة؟

ج -ليس له كيف ّية خاصة ،وإنّام هو يتحد مع إحرام العمرة يف الكيف ّية

واملحرمات ،واالختالف بينهام إنّام هو بالن ّية فقط.
والواجبات
ّ

جحلا مارحإ
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تنبيهات:

التنبيه األول :كام ال جيوز للمعتمر عمرة التمتّع أن حيرم للحج قبل

التقصري ،وإال أنقلب حجه اىل اإلفراد  -كام تقدّ م -كذلك ال جيوز للحاج أن

حيرم للعمرة املفردة قبل أن حيل من إحرامه.

يبق عليه سوى طواف النساء جاز له أن حيرم للعمرة املفردة،
نعم ،إذا مل َ

ثم يأيت بطواف النساء للحج بعد الفراغ عن العمرة املفردة او بعد إكامل

طوافها وصالته والسعي والتقصري ،وإن كان األحوط األوىل تركه.

كام وجيوز أيض ًا ملن أتى بعمرة مفردة أن حيرم لعمرة التمتّع او حلج

اإلفراد قبل أن يأيت بطواف النساء وصالته هلا ،ثم وبعد الفراغ من عمرة
التمتّع او احلج أو بعد إكامل طوافهام وصالهتام والسعي يأيت بطواف النساء

للعمرة املفردة ،وإن كان األحوط األوىل تركه.

كام وجيوز أيض ًا ملن أتى بعمرة مفردة أن حيرم لعمرة مفردة اخرى قبل

اإلتيان بطواف النساء وصالته ،ثم يأيت هبام بعد الفراغ من العمرة الثانية او

بعد إكامل طوافها وصالته والسعي ،وإن كان األحوط األوىل تركه.

كام جيوز أن يأيت بأكثر من عمرة مفردة من دون طواف النساء ،ثم بعد

ذلك يأيت بطواف النساء لكل واحدة ،وال جيزي أن يأيت بطواف نساء واحد

عن اجلميع عىل األحوط وجوب ًا ،إال ّ
أن كل ذلك عىل خالف االحتياط
االستحبايب.
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ومنه يتضح أنّه جيوز اإلحرام لنسك آخر قبل اإلتيان بطواف النساء

وصالته للنسك السابق ،إال أنّه خالف االحتياط االستحبايب.

التنبيه الثاين :من جاز هلم تقديم طواف احلج والسعي((( عىل الوقوفني

يلزمهم اإلحرام حلج التمتّع قبل اإلتيان بالطواف ،وإال يبطل طوافهم وال
يصح منهم حتى لو كانوا جاهلني او ناسني.

التنبيه الثالث :من جاز له تقديم طواف احلج وصالته عىل الوقوفني

يلزمه أن يأيت بالسعي أيض ًا يف نفس يوم التقديم وال جيوز له تأخريه اىل ما

بعد رجوعه من منى.

التنبيه الرابع :األحوط وجوب ًا أن ال يطوف املتمتّع بعد إحرام احلج قبل

اخلروج اىل عرفات طواف ًا مستح ّب ًا ،ولو طاف جدّ د التلبية بعد الطواف عىل
األحوط األوىل ،وهذا حكم تكليفي ال وضعي.

كام ّ
وأن هذا االحتياط يأيت بحق من جاز هلم تقديم الطواف قبل

عرفات ،فإذا أحرموا حلج التمتّع فال جيوز هلم اإلتيان بطواف مستحب بعده

عىل األحوط وجوب ًا.

((( جيوز تقديم طواف احلج وصالته والسعي بل وطواف النساء وصالته عىل الوقوفني لطوائف
ثالث:
 .1املرأة التي ختاف احليض او النفاس.
 .2كبري السن واملريض وغريهم ممن يعرس عليه الرجوع اىل مكّة او يعرس عليه الطواف بعد الرجوع
لشدة الزحام مثالً.
 .3من خياف امر ًا ال يتهيأ له معه الرجوع اىل مكّة كام لو خاف الصد او احلرص او السفر.

جحلا مارحإ
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كام ونلفت النظر اىل ّ
أن هذا االحتياط خمتص بالطواف املستحب فال

يشمل الواجب ،وخمتص بحج التمتّع فال يشمل حج اإلفراد او العمرة،

وخمتص بحالة ما قبل اخلروج اىل عرفات ،كام تقدّ م تفصيل ذلك ك ّله يف

الفصل الثامن من اجلزء الثاين (ما يعترب يف الطواف املندوب).
أسئلة تطبيق ّية:

س -1ذكرتم أنّه ال جيوز عىل األحوط أن يطوف املحرم حلج التمتّع

الطواف املندوب قبل خروجه اىل عرفات فلو طاف جه ً
ال او عمد ًا او نسيان ًا

فام هو حكمه؟

ج -األحوط األوىل أن جيدد التلبية.
س -2من اعتمر عدة مرات ومل يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف

نساء واحد للجميع؟

ج -ال يكفيه ذلك عىل األحوط فيأيت بطواف النساء بعددها.

أخر طواف النساء للعمرة املفردة حتى أتى بأعامل احلج فهل
س -3إذا ّ

يلزمه حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟
ج -يلزمه الطوافان عىل األحوط.
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الف�صل الثاين
ترك الإحرام

ٍ
وعمد ،واخرى عن جهل ونسيان ،فهنا
تارة يرتك إحرام احلج عن عل ٍم

صورتان:

ال�صورة الأُوىل :تركه عامل ًا عامد ًا

من ترك اإلحرام عامل ًا عامد ًا حتى فاته الوقوف االختياري ك ّله بعرفات

بسبب تركه لإلحرام فسد حجه.

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

كان آث ًام من جهة تفويته مقدار ًا من الواجب.

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

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

وإال بطل حجه.

ال�صورة الثانية :تركه ن�سيان ًا او جه ًال

من ترك اإلحرام نسيان ًا او جه ً
ال منه باحلكم اىل أن خرج من مكّة فله

حاالت ثالث:

جحلا مارحإ
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احلالة األُوىل :أن يتذكر او يعلم باحلكم وهو يف عرفات او قبل ذلك،

والواجب عليه أن يرجع اىل مكّة وحيرم منها ،وإذا مل يتمكن من الرجوع

لضيق الوقت او لعذر آخر  -كاملرأة التي مل يكن معها أحد يرافقها وخشيت

عىل نفسها من الرجوع لوحدها -حُيرم 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 مكّة لإلحرام منها حتى وإن كان متمكّن ًا من الرجوع.

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

احلالة يصح حجه وال جيب عليه يشء.

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

باحلكم.

أسئلة تطبيقية:

س -1إذا نسى املك ّلف أن حيرم حلج التمتّع أو تركه جاه ً
ال بوجوبه ومل
يلتفت إالّ 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 ،وإن مل يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر

حيرم من املوضع الذي هو فيه ويصح حجه وكذا لو تذكر أو علم باحلكم عند

الوقوف باملزدلفة فإنه حيرم من مكانه وإن متكّن من العود إىل مكّة واإلحرام
منها.
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س -2إذا نيس التلبية يف إحرام احلج فتذكر بعد اعامل منى وقبل الطواف

فام هو حكمه؟

ج -يلبي متى ما تذكر ويأيت ببقية املناسك ويصح حجه.
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الف�صل الثالث
�آداب الإحرام �إىل الوقوف بعرفات
 -1ما تقدّ م من اآلداب يف إحرام عمرة التمتّع يأيت يف إحرام احلج أيض ًا،

فالحظ.

 -2إذا أحرم للحج وخرج من مكّة يلبي يف طريقه غري رافع صوته حتى

إذا أرشف عىل األبطح رفع صوته.

 -3إذا توجه إىل منى قال( :اللهم إياك أرجو ،وإياك أدعو ،فبلغني أميل،

وأصلح يل عميل).

 -4ثم يذهب إىل منى بسكينة ووقار مشتغ ً
ال بذكر اهلل سبحانه ،فإذا

وصل إليها قال( :احلمد هلل الذي أقدمنيها صاحل ًا يف عافية وبلغني هذا
املكان).

 -5ثم يقول( :اللهم وهذه منى ،وهي مما مننت به عىل أوليائك من

املناسك ،فأسألك أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن مت ّن عيل فيها بام مننت
عىل أوليائك وأهل طاعتك ،فإنّام أنا عبدك ويف قبضتك).

 -6ويستحب له املبيت يف منى ليلة عرفة ،يقضيها يف طاعة اهلل تبارك
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وتعاىل ،واألفضل أن تكون عباداته وال سيام صلواته يف مسجد اخليف،
فإذا صىل الفجر عقب إىل طلوع الشمس ،ثم يذهب إىل عرفات ،وال بأس

بخروجه منها قبل طلوع الشمس أيض ًا.

 -7فإذا توجه إىل عرفات قال(:اللهم إليك صمدت ،وإياك اعتمدت،

ووجهك أردت ،فأسألك أن تبارك يل يف رحلتي ،وأن تقيض يل حاجتي ،وأن

جتعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل منى).
 -8ثم يلبي إىل أن يصل إىل عرفات.
تنبيه:

ل ُيعلم أن استحباب بعض املذكورات ٍ
مبتن عىل قاعدة التسامح يف أدلة

السنن ،فال بد من اإلتيان هبا برجاء املطلوبية ال بقصد الورود.

المبحث الثاني
الوقوف بعرفات

الوقوف بعرفات
وهو الواجب الثاين من واجبات حج التمتّع ،وهو ركن يبطل احلج

برتكه عمد ًا ،واملراد بالوقوف احلضور يف عرفات من دون فرق بني أن يكون

راكب ًا او راج ً
ال جالس ًا او مضطجع ًا او ساكن ًا او متحرك ًا ،وهنا فصالن:
الف�صل الأول
ما يعترب يف الوقوف بعرفات
يعترب يف الوقوف بعرفات امور:
الأمر الأول
الن ّية

ويعترب فيها ما يعترب يف نية سائر العبادات من:
 -1القربة هلل عز وجل باملعنى املتقدّ م بيانه يف الطواف.
 -2اخللوص ،فإذا ضم اليه الرياء بطل.
 -3القصد اىل الوقوف يف هذه البقعة املباركة ،فال يصح الوقوف من

غري القاصد كالذي ال يعلم بوصوله اىل عرفات وإن كان قاصد ًا الوقوف
21
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فيها قبل ذلك.
 -4كام ويلزم أستدامة الن ّية والقصد من أول وقت الوقوف الواجب اىل

آخر الوقت.

وهل يتحقق الوقوف من النائم او املغيش عليه؟
ج -ههنا صور ثالث:

الصورة األوىل :أن يقصد الوقوف يف أول الوقت مث ً
ال ثم ينام او ُيغشى

عليه اىل آخر الوقت  -كام إذا قصد الوقوف بعد الزوال ثم نام او غيش عليه
ومل يستيقظ او يفق إال بعد الغروب -وهذا ٍ
كاف يف حتقق الوقوف.
الصورة الثانية :أن ينام او ُيغشى عليه يف مجيع الوقت من غري أن يكون

مسبوق ًا بالقصد  -كام إذا نام او غيش عليه قبل الزوال ومل يستيقظ او يفق اال

بعد الغروب ومل يكن قاصد ًا للوقوف قبل أن ينام او يغشى عليه -ويف هذه
الصورة ال يتحقق منه الوقوف ،فيجب عليه أن يقف الوقوف االضطراري.

الصورة الثالثة :أن يقصد الوقوف قبل دخول الوقت ثم ينام او ُيغشى

عليه يف مجيع الوقت  -كام إذا قصد الوقوف قبل الزوال ثم نام او غيش عليه
ومل يستيقظ او يفق اال بعد الغروب -واألحوط وجوب ًا يف هذه الصورة عدم

حتقق الوقوف ،فيجب عليه  -عىل االحوط -أن يقف الوقوف االضطراري
او يرجع اىل من يكتفي بذلك مع رعاية األعلم فاألعلم.

تافرعب فوقولا
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تنبيه:

جيوز للحاج أن يقصد الوقوف بعد الزوال وينام اىل الغروب وال جيب

فرغ نفسه
عليه أن يبقى مستيقض ًا متام الوقت ،وإن كان يستحب له أن ُي ّ

للعبادة والدعاء يف متام الوقت.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو املزدلفة قبل الوصول اليها

متأما عن الن ّية حتى خرج منها أو خرج الوقت؟
وبعد الوصول غفل ّ

يرضه ذلك ،اال إذا كان غاف ً
ال عن الوقوف باملرة بحيث لو سئل
ج -ال ّ

ما تفعل هنا لبقي متحري ًا لعدم تأثر نفسه عن الداعي االهلي.

س -2إذا نوى احلاج الوقوف بعرفة أو املزدلفة ونام متام الوقت هل

جيزيه وقوفه؟

ج -إذا نوى أول الوقت ثم نام ولو إىل آخره أجزأه وأ ّما إذا نوى قبل

دخول الوقت ثم نام إىل آخره فاألحوط عدم اإلجتزاء به.

س -3ما حكم من نوى الوقوف بعرفة أو باملزدلفة قبل الوصول اليها

ومل يعلم بالوصول إىل ان خرج الوقت أو خرج منها؟

ج -إذا مل يعلم بالوصول إىل عرفات أو املزدلفة حتى خرج منها أو خرج

الوقت مل يتحقق منه الوقوف الرشعي.

س -4من احرم حلج التمتّع وحرض يف عرفات بعد ظهر اليوم التاسع

باعتقاد انه اليوم الثامن وكان حضوره فيها مقدمة للوقوف يف اليوم التايل ثم
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يصح منه ذلك الوقوف من دون
انكشف له اخلالف بعد طلوع الفجر فهل
ّ

نية وما هو حكم حجه؟

ج -ال يكفي يف حتقق الوقوف الرشعي جمرد احلضور يف عرفات بعد

ظهر اليوم التاسع من دون نية الوقوف  -ولو من جهة اعتقاد ان هذا اليوم

الثامن  -وعىل ذلك فلو كان احلاج املشار اليه معذور ًا لعدم ادراكه الوقوف
يف عرفات وادرك اختياري املشعر صح حجه وإالّ بطل مطلق ًا.

س -5امرأة ُجنّت يف عرفات ما هي وظيفة زوجها وهو معها؟

ج -إذا كان جنوهنا بعد ادراكها مسمى الوقوف أو اهنا أفاقت فيها

بحيث ادركت الوقوف لزم عىل الزوج ان يأخذها إىل املزدلفة فان أفاقت

هناك وادركت اختياري املشعر أو اضطراريه فقد ادركت احلج فان أفاقت

من جنوهنا ومتكنت من اإلتيان ببقية املناسك فهو وان عادت إىل اجلنون
فحينئذ يستنيب هلا من يأيت ببقية املناسك ويتم حجها.
الأمر الثاين
�أن يكون الوقوف �ضمن احلدود
جيب أن يكون الوقوف بعرفات يف مجيع الوقت ضمن حدود عرفات.
س -1وما هي حدود عرفات؟

ج -ح����دوده����ا :م���ن ب��ط��ن ُع�����رنَ�����ة((( وث����وي����ة و َن� ِ
���م����رة اىل
ّ
َ

ه َزة) وهي وادي يف عرفة من جانب منى ،وبطن الوادي هو احلد ويسمى (ن َِمرة
((( عرنة عىل وزن ( مُ
َمرة).
او ن َ
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س -2هل يصح الوقوف عىل احلد؟

ج -احلد خارج عن املوقف فال يصح الوقوف عليه.

الرمحة؟
س -3هل يصح الوقوف عىل جبل ّ

ج -نعم ،يصح الوقوف عليه ،ولكن األفضل الوقوف عىل االرض يف

السفح من ميرسة اجلبل.
تنبيه:

ال يصح الوقوف يف املكان املشكوك كونه من عرفات ،بل البد من احراز

كونه واقف ًا يف عرفات.

والشك له منشآن:
األول :أن يكون الشك من جهة عدم العلم بكون احلدود املرسومة يف

زماننا مأخوذة يد ًا بيد من أهل بيت العصمة  -صلوات اهلل عليهم.-

الثاين :أن تكون الشبهة ناشئة عن اشتباه األمر عىل املكلف خارج ًا ،فال

يعلم ّ
إن هذا املكان ضمن احلدود املرسومة املأخوذة يد ًا بيد او ال ،وليس
االشتباه من جهة ّ
أن احلدود املوجودة هل هي مأخوذة يد ًا بيد او ال ،وهذا ما
يعبرّ عنه بالشبهة املصداقية.

((( ذو املجاز كان سوق ًا يبعد عن عرفات بمقدار فرسخ.
(مأزم) عىل وزن (م ِ
((( مثنى ِ
سجد) وهو املضيق بني اجلبلني او نفس اجلبلني اللذين بينهام مضيق،
َ
ويوجد مأزمان :أحدمها بني عرفة واملشعر احلرام ،واآلخر بني مكّة ومنى.
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وس��وا ًء كان منشأ الشك األول ام الثاين ال يصح الوقوف يف املكان

املشكوك.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل التحديدات املوجودة للمشاعر املقدسة معتربة يمكن اإلعتامد

عليها؟

ج -إذا كانت قديمة مأخوذة يد ًا عن يد فهي معتربة ما مل حيصل اإلطمئنان

بخطئها.

س -2خصصت ّأماكن القامة حجاج كل بلد يف عرفات وال يدرى هل

هي داخل احلد املطلوب املكث فيه رشع ًا أو ال فام هو تكليف احلاج؟

ج -إذا كانت داخل احلدود املعلنة واالعالم املرسومة للمشاعر املقدسة

املأخوذة يد ًا عن يد جيتزأ بالوقوف فيها ،وأ ّما مع الشك يف ذلك فال بد من

الفحص والتثبت حتى لو كان الشك من جهة عدم االطمئنان بقدم احلدود
املرسومة وكوهنا مأخوذة يد ًا عن يد ،فض ً
ال عام إذا كان من جهة الشبهة
املصداقية.

الأمر الثالث والرابع
حمدد
�أن يكون الوقوف يف يوم ووقت ّ
جيب يف الوقوف بعرفات أن يكون يف يوم حمدّ د وهو اليوم التاسع من

ذي احلجة.
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ويف وقت حمدّ د وهو أن يكون الوقوف من أول الزوال اىل الغروب(((عىل

األحوط استحباب ًا ،وإن كان جيوز تأخريه عن الزوال بمقدار اإلتيان بال ُغسل
وأداء صاليت الظهر والعرص مجع ًا.

والوقوف يف متام هذا الوقت يسمى ب(الوقوف االختياري) ،وهو وإن

كان واجب ًا يأثم املكلف برتكه اختيار ًا إال أنّه ليس من األركان ،بمعنى ّ
إن من
ترك الوقوف يف مقدار من هذا الوقت ال يبطل وقوفه وإن كان آثام لو كان
متعمد ًا.
ّ

نعم لو ترك الوقوف رأس ًا يف مجيع الوقت باختياره فسد حجه وال جيزيه

الوقوف االضطراري.

ومنه يتضح ّ
أن الوقوف الركني الذي يبطل احلج برتكه عمد ًا  -مع العلم

او اجلهل التقصريي -هو الوقوف آن ًا ما  -ولو كان بمقدار مخس دقائق-
خالل الفرتة من الزوال اىل الغروب.

س -1ما حكم من مل يدرك الوقف االختياري يف مجيع الوقت من الزوال

اىل الغروب؟

ج -إذا ترك الوقوف االختياري يف عرفات (الوقوف يف النهار) عمد ًا -

مع العلم او اجلهل التقصريي -بطل حجه.

((( والغروب هو وقت ذهاب احلمرة املرشقية والذي حيصل بعد سقوط قرص الشمس ب()12
دقيقة او اكثر بقليل تقريب ًا ،هذا مع الشك يف سقوط قرص الشمس ،وأ ّما مع العلم بسقوط قرص
الشمس فاالنتظار اىل ذهاب احلمرة املرشقية مبني عىل االحتياط الوجويب.
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وأ ّم��ا إذا مل يدركه لنسيان او جهل ُيعذر فيه او لغريمها من االعذار
كالزحام او النوم لزمه الوقوف االضطراري فيها (الوقوف برهة من الوقت
متعمد ًا بطل
 كخمس دقائق مثالً -من ليلة العيد) ويصح ّحجه ،فإن تركه ّ

حجه وال جيزيه الوقوف يف املزدلفة.

أن من مل يدرك الوقوف االختياري بعرفات لزمه الوقوف
س -2تقدّ م ّ

االضطراري فيها ،ولكن لو فرض أن الوقوف االضطراري يف عرفات

يوجب فوات الوقوف يف املزدلفة ،فامذا يفعل؟
ج -ههنا صورتان:

الصورة األوىل :أن يتمكن من إدراك الوقوف يف املزدلفة ولو الركن منه

(الوقوف آن ًا ما  -كخمس دقائق -يف الفرتة من ليلة العيد اىل طلوع الشمس)
ويف هذه الصورة يتعينّ عليه أن يقف الوقوف االضطراري يف عرفات ثم
يذهب ويقف يف املزدلفة.
فوات
الصورة الثانية :أن يستلزم وقو ُفه االض��ط��راري يف عرفات
َ

الوقوف الركني يف مزدلفة ،والواجب عليه يف هذه الصورة أن يرتك الوقوف
االضطراري يف عرفات ويقترص عىل الوقوف يف املزدلفة وجيتزئ به ،بمعنى

ّ
إن الوقوف االضطراري يف عرفات إذا كان يوجب خوف املكلف من عدم
ادراكه الوقوف يف املزدلفة ولو بمقدار مخس دقائق من الليل او قبل طلوع
الشمس فيجب عليه أن يرتك الوقوف االضطراري يف عرفات ويقترص عىل

الوقوف باملزدلفة.
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س -3ما حكم من خرج بعض الوقت عن حدود عرفات ورجع اليها؟
ج -إذا كان عامل ًا عامد ًا يكون آث ًام دون ما إذا كان جاه ً
ال او ناسي ًا او

مضطر ًا ،ولكن ال كفارة عليه يف احلالتني.
ّ

س - 4هل جيوز االفاضة من عرفات قبل غروب الشمس؟

ج -حترم اإلفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عامل ًا عامد ًا ،لكنّها

ال تفسد احلج.

س -5ماذا يرتتب عىل من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عامل ًا

عامد ًا؟

ج -إذا رجع إىل عرفات فال يشء عليه ،وأ ّما إذا مل يرجع وجبت عليه

كفارة بدنة ينحرها يوم النحر ،واألحوط وجوب ًا أن يكون بمنى دون مكّة(((،
فإن مل يتمكّن منها صام ثامنية عرش يوم ًا بمكّة أو يف الطريق أو عند أهله(((،

((( ملا تقدّ م من ّ
أن من وجبت عليه كفارة يف احلج او عمرة التمتّع بسبب غري الصيد فاألحوط وجوب ًا
أن يذبحها او ينحرها بمنى.
((( فائدة :هذا أحد املوارد املستثناة من عدم صحة الصيام يف السفر ،وبقية املوارد هي:
 .1صوم ثالثة أيام بدل هدي التمتّع ملن مل يتمكن من اهلدي ،كام سيأيت.
 .2صوم النذر املعينّ املرشوط ايقا ُعه يف السفر او االعم من السفر واحلرض ،دون النذر املطلق.
 .3صوم ثالثة أيام للحاجة يف املدينة استحباب ًا ،واألحوط وجوب ًا إتياهنا يف األربعاء واخلميس واجلمعة.
 .4صوم املسافر اجلاهل  -سوا ًء كان جهله بأصل احلكم أم باخلصوصيات أم باملوضوع ، -فلو صام
املسافر جاه ً
ال صح صومه وجيزيه لكن يشرتط أن يبقى عىل جهله إىل آخر النهار ،وأ ّما لو علم
باحلكم يف األثناء فال يصح صومه ،وال يصح الصوم من املسافر النايس عىل األحوط لزوم ًا.
 .5يصح الصوم من املسافر الذي حكمه التامم كناوي االقامة واملسافر سفر معصية وكثري السفر ،وال
يصح ممن يتخيرّ بني القرص والتامم.
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واألحوط األوىل أن تكون متواليات.

س -5ما حكم من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس نسيان ًا او

جه ً
ال او اضطرار ًا؟

ج -جيب عليه الرجوع بعد العلم او التذكر او ارتفاع االضطرار ،وإذا مل

يرجع كان آث ًام ولكن ال كفارة عليه ،وإن كان األحوط األوىل التكفري ببدنة

أيض ًا.

س -6إن مجلة من مناسك احلج كالوقوف يف عرفات ويف املزدلفة ورمي

أن هلا أ ّيام ًا وليايل خاصة من شهر ذي احلجة احلرام،
اجلامر واملبيت بمنى ،بام ّ

يتحرى عن رؤية هالل هذا الشهر ليتسنى له اإلتيان
فوظيفة املك ّلف أن
ّ
بمناسك حجه يف أوقاهتا ،ولكن ما هي وظيفة املكلف يف حالة ما إذا ثبت
اهلالل عند قايض الديار املقدسة ،وحكم عىل طبقه ،وفرض خمالفته للموازين

الرشعية عندنا؟

ج -هنا صورتان:

الصورة األُوىل :أن يتيسرّ للمكلف أداء أعامل احلج يف أوقاهتا اخلاصة
حسبام تقتضيه الطرق املقررة لثبوت اهلالل عندنا  -ولو بأن يرجع إىل أرض
عرفة يف اليوم الثابت كونه التاسع من ذي احلجة بحسب املوازين الرشعية-

حجه مطلق ًا(((.
صح ّ
فإذا أتى بأعامله يف تلك االوقات ّ

((( ذهب بعض الفقهاء  -كالسيد اخلوئي (قدس) -اىل حج ّية حكم قايض الديار يف حق من حيتمل
حجه من
مطابقة حكمه مع الواقع ،فيلزمه متابعته وترتيب آثار ثبوت اهلالل فيام يرتبط بمناسك ّ
الوقوفني وغريمها.
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س  -من كان يتمكن من الوقوف يف اليوم التاسع من ذي احلجة الثابت

حسب املوازين املقررة لثبوت اهلالل ،فهل جيب عليه الرجوع يف اليوم الثاين

اىل عرفة للوقوف فيها ،وهكذا بقية الواجبات يأيت هبا يف اوقاهتا اخلاصة

كالوقوف يف املزدلفة ورمي مجرة العقبة والذبح او النحر واحللق وغري ذلك،

او ال جيب عليه ذلك؟

ج -االحوط وجوبا ذلك اال اذا رجع اىل القائل باالجتزاء ،كام سيأيت.

ٍ
وحينئذ له حالتان:
الصورة الثانية :أن ال يتيسرّ له ذلك  -ولو لعذر-

احلالة األُوىل :أن يرتك اتّباع رأي قايض الديار املقدسة يف الوقوفني أيض ًا

 -بأن مل يقف ال باليوم الذي ثبت بالطرق املقررة لثبوت اهلالل ،وال باليوم

الذي حكم به قايض الديار -ويف هذه احلالة ال ّ
شك يف فساد حجه لرتكه

الوقوف يف عرفات رأس ًا.

احلالة الثانية :أن يتبع رأي قايض الديار يف الوقوفني ويقف معهم -

كام هو حال احلجاج يف زماننا هذا -ويف هذه الصورة ال يصح حجه عىل

األحوط وجوب ًا.

بصحة حجه وإال كان حمكوم ًا بالفساد.
فإذا فعل ذلك حكم
ّ
وذهب آخرون اىل االجتزاء بمتابعة حكمه حتى فيام مل حيتمل مطابقته مع الواقع يف خصوص ما تقتيض
التق ّية اجلري عىل وفقه ،فحكم باالجتزاء بالوقوف يف اليوم الذي حكم فيه قايض الديار املقدسة.
وسامحة السيد  -دام ظله -يستشكل يف كال القولني.
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تنبيهات:

التنبيه األول :هذا االحتياط املذكور يف احلالة الثانية جيوز الرجوع فيه اىل

جيوز الوقوف معهم ،وحيكم بصحة احلج مع مراعاة االعلم فاالعلم يف
من ّ

الرجوع.

التنبيه الثاين :االحتياط املذكور ال خيتص بالوقوف بعرفات بل يشمل

الوقوف يف املزدلفة ورمي مجرة العقبة والذبح او النحر واحللق او التقصري
واملبيت بمنى ورمي اجلامر يف أيام الترشيق ،فإذا أراد املكلف االحتياط فيأيت

هبذه الواجبات يف اوقاهتا املقررة رشع ًا ،كام أنّه جيوز له الرجوع اىل من جيوز
اإلتيان بتلك الواجبات يف االيام التي حكم فيها قايض الديار.
فائدة:

ال يعترب يف الوقوفني بعرفات واملزدلفة أن يكون عىل طهارة من احلدث

او اخلبث ،فيصح من احلائض والنفساء واملجنب ،وإنّام يستحب له أن يكون

عىل طهارة ،كام سيأيت.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1ورد يف املناسك ان منتهى الوقت الذي جيب الوقوف فيه بعرفات

هو (الغروب) فهل املقصود به سقوط القرص أو ذهاب احلمرة املرشقية؟

ج -مع احتامل اختفاء قرص الشمس باجلبال أو االشجار ونحومها

فالالزم االنتظار إىل ذهاب احلمرة وأ ّما مع عدم الشك يف سقوط القرص
فلزوم االنتظار إىل ذهاب احلمرة مبني عىل االحتياط.
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س -2هل جيوز للضعيف واملريض ومن يتوىل شؤوهنام اإلفاضة من

عرفات قبل غروب الشمس؟

ج -ال جيوز هلم ذلك إالّ عن عذر رشعي كاالضطرار ويثبت عليهم
ٍ
حينئذ كفارة بدنة عىل األحوط األوىل.
س -3إذا اراد احلاج ان يصوم يف عرفات وكان مسافر ًا فهل يصح ان

ينذر صوم يوم عرفة فيها؟

ج -يصح وليكن نذره من الليل.
س -4ورد يف املنهاج انه يكره الصوم يف يوم عرفة ملن خاف ان يضعفه

عن الدعاء فهل يعم هذا احلكم احلاج الذي يقف بعرفات؟
ج -نعم.

س -5إذا كانت امل��رأة حائض ًا او نفساء فهل يرض ذلك بوقوفها يف

عرفات او املزدلفة؟
ج -ال يرض.

س -6هناك من املرشدين يف احلج من يلمح أو يرصح بعدم اجزاء احلج

بالوقوف مع العامة ويأمر باعادة احلج يف عام الحق ال خيتلف فيه املوقف،
وهناك من يكلف احلاج بالرجوع إىل ارض عرفة يف اليوم الثابت كونه التاسع
من ذي احلجة بحسب املوازين الرشعية ويف مقابل ذلك يقول املعظم انه يصح

احلج معهم فام هو تعليقكم عىل ذلك؟

ج -نحن ال نفتي باالجزاء باحلج معهم إذا كان خمالف ًا ملا تقتضيه املوازين

34

تو�ضيح منا�سك احلج

الرشعية لثبوت اهلالل كام ال نفتي بعدم االجزاء ،ويمكن ملقلدينا الرجوع يف
هذه املسألة إىل فقيه آخر ،وأ ّما رعاية االحتياط باإلتيان بالوقوفني يف الوقت
املطابق للميزان الرشعي فحسن جد ًا ملن يقدر عليه من غري حمذور بل هو

الزم إال مع الرجوع إىل القائل باالجزاء.

س -7ذكرتم يف رسالة املناسك إن اهلالل إذا مل يثبت بالطرق املعتربة

عندنا وثبت عند قايض الديار املقدسة وأتى املكلف بالوقوفني عىل وفق
حكم القايض ففي صحة حجه إشكال سواء علم بمخالفة حكم القايض

للواقع أم احتمل املخالفة ..والسؤال هو إنه هل أن سامحتكم تفتون بفساد

احلج يف الصورتني أم حتتاطون يف ذلك؟

ج -نحتاط يف ذلك احتياط ًا وجوبي ًا فلمن يرجع إلينا يف التقليد أن يرجع

يف هذه املسألة إىل غرينا مع مراعاة األعلم فاألعلم.

س -8حيث انكم حتتاطون يف مسألة االجزاء بالوقوف مع العامة عند

االختالف يف املوقف وهناك عدد من الفقهاء يقولون باالجتزاء به فلو أراد

مقلدكم يف الرجوع يف هذه املسألة إىل الغري فهل عليه ان حيرز من هو االعلم
بعدكم لريجع اليه ام يكفيه العلم بتطابق فتاوى من هم يف اطراف شبهة

االعلمية بعدكم يف االجتزاء بالوقوف مع العامة؟
ج -يكفيه ما ذكر.

س -9هل االحتياط يف مسألة الوقوف مع العامة يشمل ترتيب سائر

اآلثار املتعلقة باحلج كالليايل التي جيب املبيت فيها يف منى أو انه جتب متابعة
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الواقع يف غري الوقوفني؟

ج -االحتياط يشمل اجلميع فيمكن الرجوع إىل الغري.

س -10نحن من الباقني عىل تقليد املرحوم السيد اخلوئي بالرجوع

اليكم وفتواه عدم االجتزاء بالوقوف مع العامة يف صورة العلم باخلالف

واملشكلة انه يف معظم هذه السنوات وبعد توفر املعلومات الفلكية الدقيقة
عن وضع اهلالل من حيث تاريخ خروجه من املحاق ومدى ارتفاعه وحجمه
عند غروب الشمس ونحو ذلك حيصل لنا العلم بعدم كونه قاب ً
ال للرؤية
بالعني املجردة يف الليلة التي حيكم اجلامعة باهنا الليلة األوىل من الشهر ،فهل

لنا التخلص من هذه املشكلة بالرجوع يف هذه املسألة إىل بعض الفقهاء
القائلني باالجزاء حتى يف صورة العلم باخلالف؟

ج -ال جمال لذلك بمقتىض ظاهر افتائه بعدم االجزاء يف صورة العلم

باخلالف من غري تفصيل.

يفصل السيد اخلوئي يف الوقوف بعرفة مع العامة بني ما
سّ -11

إذا احتمل مطابقة املوقف الرسمي للموقف الرشعي وبني العلم باخلالف

فيجتزئ بالوقوف يف الصورة األوىل دون الثانية ،ومعلوم انكم تستشكلون

يف االجتزاء بالوقوف معهم يف كلتا الصورتني ولكن بناء ًا عىل ما اختاره

السيد هل املناط يف احتامل املطابقة ان يكون االختالف بيوم واحد ومناط
العلم باخلالف ان يكون االختالف بيومني كام يقول البعض؟

ج -ليس املناط ما ذكر ،فانه ربام يكون االختالف بيوم واحد ومع ذلك
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يعلم بعدم مطابقة املوقف الرسمي للواقع كام إذا اعلنوا عن دخول الشهر
مع كون القمر بعد يف املحاق أو مع ميض وقت قصري جد ًا عىل خروجه منه.
س -12يسأل بعض اهل العلم انه ملاذا مل يعتمد سيدنا املرجع دام ظله

عىل سرية املترشعة املعارصين لألئمة دلي ً
ال عىل االجتزاء بالوقوف مع
العامة يف مورد تقدّ مهم عىل املوقف الرشعي بيوم أو يومني ،كام اعتمدها

الفقهاء االخرون منهم السيد احلكيم والسيد اخلوئي ومن بعدمها ،حيث

قالوا بانه ملا كان أمر املوقف من بعد زمن امري املؤمننى إىل عرص الغيبة بيد
املخالفني وال حيتمل توافق االئمة معهم يف هالل الشهر طول تلك املدة
التي كانت قريبة من مأيت سنة بل املقطوع به خمالفتهم هلم يف اكثر السنوات

ومع ذلك مل ينقل ومل يسمع عن أحد منهم ردع الشيعة عن متابعة العامة
يف ذلك وال امرهم بالوقوف يف عرفات – مث ً
ال – يف اليوم التاسع الرشعي بل

ورد يف رواية ايب اجلارود (االضحى يوم يضحي الناس) كشف ذلك عن

االجتزاء بالوقوف معهم ،فام هو حمل؟

ج -خمترص ما افاده دام ظله  -يف حمارضاته حول قاعدة التقية  -بشأن

السرية املدعاة هو اهنا تبتني عىل اساس ان الطريقة التي كانت متبعة لثبوت
اهلالل من قبل السلطات احلاكمة يف عرص املعصومني هي نفسها

الطريقة املتبعة يف ذلك من قبل اجلهات الرسمية يف العرص احلارض.

ولكن ال توجد شواهد تارخيية تؤيد هذا املعنى سواء يف العرص االموي

أو العبايس ،بل الظاهر اهنم كانوا يشددون يف امر اهلالل وال حيكمون بثبوت
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رؤيته ودخول الشهر اجلديد بمجرد شهادة شخص أو شخصني مع صفاء
اجلو ووجود عدد كبري من املستهلني من دون ان يتيرس هلم رؤية اهلالل،

عىل خالف النهج السائد يف ذلك يف هذا العرص الذي يكتنف ثبوهتا فيه
بمالبسات اخرى أيض ًا كام ال خيفى.

ومن شواهد التشدد يف ثبوت اهلالل يف العرص االموي ما حكي من ان

سامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب  -الذي كان ُيعدُ من كبار فقهائهم يف
املدينة  -ذهب بجمع شهدوا برؤية اهلالل إىل ابراهيم بن هشام املخزومي
امري احلاج يف عام  1٠٥فلم يقبلهم فوقف سامل بعرفة لوقت شهادهتم ثم دفع

فلام كان اليوم الثاين وقف مع الناس.

وأ ّما يف العرص العبايس فقد جرى االمر فيه عىل نفس هذا املنوال وال

سيام بعد ان عهدوا بمنصب القضاء إىل ايب يوسف ابرز تالمذة ايب حنيفة
وحظي بتأييد اخلليفة فيام يتعلق بشؤون الترشيع وكان مذهبه يف ثبوت اهلالل
انه متى ما كانت السامء مصحية فال تقبل الشهادة برؤيته اال من مجاعة يقع

العلم للقايض بشهادهتم ،وقدّ ر عددهم بعدد القسامة مخسني رجالً.

يصح ان يقاس ذلك العرص بالعرص الراهن الذي يتبع فيه
وعىل ذلك فال ّ

من بيده امر املوقف مذهب ابن حنبل واتباعه القائلني بثبوت هالل رمضان

بشاهد واحد وهالل سائر الشهور بشاهدين وان كانت السامء صاحية
واستهل مجع كثريون ومل يدع الرؤية غري واحد أو اثنني.

وباجلملة مل يكن مبنى القوم يف عرص املعصومني عىل املساهلة
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واملساحمة يف قبول الشهادات برؤية اهلالل بل كانوا يشددون فيه وربام أ ّدى
ذلك هبم إىل التأخري يف أول الشهر عن وقته الرشعي ،كام يظهر ذلك من
خرب لقاء االمام الصادق مع اخلليفة ايب العباس السفاح يف احلرية يف يوم

الشك من رمضان عند اخلليفة الذي كان أول الشهر عند االمام ،حيث

دعاه إىل االكل فاضطر إىل االجابة تقية.

وكيف كان فال شاهد عىل ما ادعي من خمالفة الوقوف الرسمي يف عرفات

واملزدلفة ملا تقتضيه املوازين الرشعية يف اكثر السنوات ،بل اوضح شاهد عىل

خالف ذلك هو عدم ورود ذكر هلذه املخالفة يف يشء من الروايات صحيحها
وسقيمها مع اهنا متعلقة بجملة من أهم مناسك احلج اعني الوقوفني واعامل

منى ،وكيف يمكن االذعان بوقوع االختالف يف املوقف يف غالب االعوام

وإتّباع الشيعة فيها من بيدهم امر املوقف طبق ًا لالوامر الصادرة اليهم من

قبل االئمة وال يتم ّثل ذلك يف يشء من نصوص احلج ،يف حني اهنا
اشتملت عىل الكثري من مسائله حتى ما ّ
يقل االبتالء به كجملة من مسائل

الصيد وكفاراته.

هذا مع ما ُعرف من حال الشيعة من انه مل يكن يسهل عليهم إتباع غريهم

يف االمور الرشعية واالجتزاء بام يؤدى معهم من العبادات كام يظهر ذلك من

النصوص الواردة بشأن احلضور يف مجاعتهم والصالة خلفهم مع انه ليس
فيها ما يوجب االخالل بيشء من اركان الصالة بل ببعض سننها فحسب،
فكيف سهل عىل الشيعة الوقوف يف عرفات ويف املزدلفة واإلتيان باعامل
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منى يف غري وقتها الرشعي اتباع ًا للعامة ومل يقع ذلك منهم مورد ًا للسؤال
واالستفسار طوال العرشات من السنني وال سيام يف عرص الصادقني

ولو وقع لتمثل ذلك يف الروايات ،بل كيف كانت هذه املسألة مورد ًا البتالء
الشيعة بصورة واسعة يف عرص الغيبة الكربى وال يوجد – حسب ما تتبعناه

– التعرض هلا يف كتب الفقهاء املتقدّ مني إىل عرص الشهيد الثاين ،حتى ان
العالمة احليل يف التذكرة واملنتهى والشهيد األول يف الدروس تعرضا ملا
ذكره بعض فقهاء العامة من (احلكم بعدم االجتزاء بالوقوف بعرفات يف

يوم الرتوية معل ً
ال ذلك بانه ال يقع فيه اخلطأ الن نسيان العدد ال يتصور من

العدد الكبري) ومل يع ّقبا عىل ذلك بيشء مع انه لو كان االختالف يف املوقف

مما يقع يف غالب السنني لعقبوا عليه بان الوقوف يف يوم الرتوية مما يبتىل به
الشيعة تقية ممن بيده امر املوقف من العامة ولبحثوا عن االجتزاء به وعدمه.
وباجلملة اننا مل نجد يف من تقدّ م عىل الشهيد الثاين من طرح هذه املسألة

اصالً ،وأ ّما هو فقد تعرض هلا عىل سبيل االفرتاض والتقدير يف باب
احكام املصدود من املسالك وحكم بعدم االجزاء ،ثم مل نجد من تعرض هلا

من بعده إىل القرن الثالث عرش حيث طرحها بعض فقهائه كاملحقق القمي يف

جامع الشتات واملحقق آقا حممد عيل ابن الوحيد البهبهاين يف مقامع الفضل
وقد حكم األول بعدم االجزاء بينام افتى الثاين باالجزاء ،وتعرض لذلك

صاحب اجلواهر ومل يستبعد االجزاء وقال انه وجده منسوب ًا إىل السيد بحر

العلوم اال انه بنفسه احتاط يف نجاة العباد قائ ً
ال «انه ال جيزي الوقوف
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معهم عىل األحوط ان مل يكن اقوى» وأمضاه الشيخ االعظم االنصاري
والسيد املريزا الشريازي ،وحكم بعدم االجزاء أيض ًا كل من السيد حسني
الكوهكمري والشيخ زين العابدين املازندراين ومن املتأخرين املحقق
النائيني.

فالنتيجة ان ما ادعي من قيام السرية عىل متابعة العامة يف الوقوفني مما ال

يمكن املساعدة عليه ،وأ ّما رواية ايب اجلارود فهي مع الغض عن سندها ال

تدل عىل يشء فانه مل يثبت كون املعني بكلمة (الناس) فيها هو غري الشيعة
بل ال يبعد ان يكون املراد هبا عامة املسلمني كام يف صحيح عيل بن جعفر عن

أخيه موسى انه سأله عن الرجل يرى اهلالل يف شهر رمضان وحده ال
يبرصه غريه أله ان يصوم؟ قال« :إذا مل يشك فليفطر وإال فليصمه مع الناس».
ويف خرب آخر اليب اجلارود قال سمعت ابا جعفر حممد بن عيل يقول:

«صم حني يصوم الناس وافطر حني يفطر الناس فان اهلل عز وجل جعل
االهلة مواقيت» وواضح ان املراد بـ (الناس) فيه  -بقرينة التعليل  -هو عامة

الناس ال غري الشيعة.
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الف�صل الثاين
�آداب الوقوف بعرفات
يستحب يف الوقوف بعرفات أمور ،وهي كثرية نذكر بعض ًا منها:
 -1الطهارة حال الوقوف.
 -2الغسل عند الزوال.
 -3تفريغ النفس للدعاء والتوجه إىل اهلل.
 -4الوقوف بسفح اجلبل يف ميرسته.
 -5اجلمع بني صاليت الظهرين بأذان وإقامتني.
 -6زيارة االمام احلسني (صلوات اهلل عليه) املخصوصة يف هذا اليوم.
 -7الدعاء بام تيسرّ من املأثور وغريه.

واألفضل الدعاء باملأثور ،ومن ذلك:

 -1دعاء االمام احلسني يوم عرفة ،حيث روي أن برش ًا وبشري ًا ولدا

غالب األسدي قاال :ملا كان عرص عرفة يف عرفات ،وكنا عند أيب عبد اهلل
احلسني ،خرج من خيمته مع مجاعة من أهل بيته وأوالده وشيعته

بحال التذلل واخلشوع واالستكانة ،فوقف يف اجلانب األيرس من اجلبل،
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وتوجه إىل الكعبة ،ورفع يديه قبالة وجهه كمسكني يطلب طعأ ّما ،وقرأ هذا

الدعاء( :الدعاء املعروف).

 -2دعاء االمام عيل بن احلسني يوم عرفة.
 -3ما يف صحيحة معاوية بن عامر عن أيب عبد اهلل ،قال :إنّام تعجل

الصالة وجتمع بينهام لتفرغ نفسك للدعاء ،فإنه يوم دعاء ومسألة ،ثم تأيت

املوقف وعليك السكينة والوقار فامحد اهلل ،وهلله وجمده وأثن عليه ،وكربه
مائة مرة ،وامحده مائة مرة ،وسبحه مائة مرة ،واقرأ قل هو اهلل أحد مائة مرة،
وختري لنفسك من الدعاء ما أحببت ،واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة ،وتعوذ
باهلل من الشيطان ،فإن الشيطان لن يذهلك يف موطن قط أحب إليه من أن
يذهلك يف ذلك املوطن ،وإياك أن تشتغل بالنظر إىل الناس ،وأقبل قبل

نفسك ،وليكن فيام تقول«:اللهم إين عبدك فال جتعلني من أخيب وفدك،

وأرحم مسريي إليك من الفج العميق».

 -4وليكن فيام تقول« :اللهم رب املشاعر ك ّلها فك رقبتي من النار،

وأوسع عيل من رزقك احلالل ،وادرأ عني رش فسقة اجلن واإلنس».
 -5وتقول« :اللهم ال متكر يب وال ختدعني وال تستدرجني».

 -6وتقول« :اللهم إين أسألك بحولك وج��ودك وكرمك ومنك

وفضلك ،يا أسمع السامعني ،ويا أبرص الناظرين ،ويا أرسع احلاسبني،

ويا أرحم الرامحني ،أن تصيل عىل حممد وآل حممد وأن تفعل يب كذا وكذا».

تافرعب فوقولا

43

وتذكر حوائجك.
 -7وليكن فيام تقول وأنت رافع رأسك إىل السامء:
«اللهم حاجتي إليك التي إن أعطيتنيها مل يرضين ما منعتني ،والتي إن

منعتنيها مل ينفعني ما أعطيتني ،أسألك خالص رقبتي من النار».

 -8وليكن فيام تقول« :اللهم إين عبدك وملك يدك ،ناصيتي بيدك،

وأجيل بعلمك ،أسألك أن توفقني ملا يرضيك عني وأن تسلم منى مناسكي
التي أريتها خليلك إبراهيم ودللت عليها نبيك حممدا.»

 -9وليكن فيام تقول« :اللهم اجعلني ممن رضيت عمله وأطلت عمره

وأحييته بعد املوت حياة طيبة».

 -10ومن األدعية املأثورة ما علمه رسول اهلل أمري املؤمننى علي ًا

(صلوات اهلل عليه) عىل ما رواه معاوية بن عامر عن أيب عبد اهلل قال:

فتقول« :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حييي ويميت،

ويميت وحييي ،وهو حي ال يموت ،بيده اخلري ،وهو عىل كل شئ قدير.
اللهم لك احلمد ،أنت كام تقول ،وخري ًا مما يقول القائلون ،اللهم لك صاليت
وديني وحمياي وممايت ،ولك تراثي ،وبك حويل ،ومنك قويت ،اللهم إين أعوذ
بك من الفقر ،ومن وسواس الصدر ،ومن شتات األمر ،ومن عذاب النار،

ومن عذاب القرب ،اللهم إين أسألك من خري ما تأيت به الرياح ،وأعوذ بك من

رش ما تأيت به الرياح ،وأسألك خري الليل وخري النهار».
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 -11ومن تلك األدعية ما رواه عبد اهلل بن ميمون ،قال :سمعت أبا

عبد اهلل (صلوات اهلل عليه) يقول :إن رسول اهلل وقف بعرفات فلماّ
مهت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع قال« :اللهم إين أعوذ بك من الفقر،
ومن تشتت األمر ،ومن رشما حيدث بالليل والنهار ،أمسى ظلمي مستجري ًا

بأمانك ،وأمسى ذيل مستجري ًا بعزك ،وأمسى
بعفوك ،وأمسى خويف مستجريا ّ
وجهي الفاين مستجري ًا بوجهك الباقي ،يا خري من سئل ويا أجود من أعطى،

جللني برمحتك ،وألبسني عافيتك ،وارصف عني رش مجيع خلقك».

 -12وروى أبو نصري عن أيب عبد اهلل ،قال :إذا غربت الشمس يوم

عرفة فقل« :اللهم ال جتعله آخر العهد من هذا املوقف ،وارزقنيه من قابل
أبدا ما أبقيتني ،واقلبني اليوم مفلح ًا منجح ًا مستجاب ًا يل ،مرحوم ًا مغفور ًا

يل ،بأفضل ما ينقلب به اليوم أحد من وفدك وحجاج بيتك احلرام ،واجعلني

اليوم من أكرم وفدك عليك ،وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من اخلري
والربكة والرمحة والرضوان واملغفرة ،وبارك يل فيام أرجع إليه من أهل أو مال

قليل أو كثري ،وبارك هلم ّيف».
تنبيه:

أن استحباب بعض املذكورات ٍ
ل ُيعلم ّ
مبتن عىل قاعدة التسامح يف أدلة

السنن ،فال بد من اإلتيان هبا برجاء املطلوبية ال بقصد الورود ،وكذا احلال
يف املكروهات.

المبحث الثالث
الوقوف في المزدلفة

الوقوف يف املزدلفة
وهو الواجب الثالث من واجبات حج التمتّع ،وهو ركن يبطل احلج

برتكه عمد ًا ،واملزدلفة اسم ملكان يقال له :املشعر احلرام.
والكالم يقع يف فصول:
الف�صل الأول
ما يعترب يف الوقوف باملزدلفة
يعترب يف الوقوف باملزدلفة امور:
الأمر الأول
الن ّية

ويعترب فيها ما يعترب يف نية سائر العبادات من:
 -1القربة هلل عز جل باملعنى املتقدّ م بيانه يف الطواف.
 -2اخللوص ،فإذا ضم اليه الرياء بطل.
 -3القصد اىل الوقوف يف هذه البقعة املباركة فال يصح الوقوف من غري

القاصد كالذي ال يعلم بوصوله اىل املزدلفة وإن كان قاصد ًا الوقوف فيها
47
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قبل أن يصلها.
 -4كام ويلزم أستدامة الن ّية والقصد من أول وقت الوقوف الواجب اىل

آخر الوقت ،مع االلتفات اىل أنه ال جيب قصد الوقوف من حني الوصول اىل

املزدلفة وإنّام يتعينّ عليه قصد الوقوف بام حيقق البيتوتة بل اىل طلوع الشمس
عىل األحوط وجوب ًا.
وهل يتحقق الوقوف من النائم او املغيش عليه؟
ج -ههنا صور ثالث:

الصورة األُوىل :أن يقصد الوقوف يف ّأول الوقت مث ً
ال ثم ينام او ُيغشى

عليه اىل آخر الوقت  -كام إذا قصد الوقوف بعدما وصل اىل املزدلفة ثم نام

او غيش عليه ومل يستيقظ او يفق إال عند رشوق الشمس -وهذا كايف يف حتقق

الوقوف.

الصورة الثانية :أن ينام او ُيغشى عليه يف مجيع الوقت من غري أن يكون

مسبوق ًا بالقصد  -كام إذا نام او غيش عليه قبل أن يصل اىل املزدلفة ومل

يستيقظ او يفق إال عند طلوع الشمس ومل يقصد الوقوف قبل أن ينام او
يغشى عليه ،-ويف هذه الصورة ال يتحقق منه الوقوف ،فيجب عليه أن يقف

الوقوف االضطراري.

الصورة الثالثة :أن يقصد الوقوف قبل دخول الوقت ثم ينام او ُيغشى

عليه يف مجيع الوقت  -كام إذا قصد الوقوف قبل أن يصل اىل املزدلفة ثم نام
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او غيش عليه ومل يستيقظ او يفق إال عند طلوع الشمس ،-واألحوط وجوب ًا
يف هذه الصورة عدم حتقق الوقوف ،فيجب عليه  -عىل األحوط -أن يقف

الوقوف االضطراري.
تنبيه:

جيوز للحاج إذا وصل اىل املزدلفة أن يقصد الوقوف فيها ثم ينام اىل

الفجر او اىل أن ترشق عليه الشمس ،وال جيب عليه أن يبقى مستيقض ًا متام

وقت الوقوف او فيام بني الطلوعني.
أسئلة تطبيق ّية:

س -هل يكفي يف الوقوف يف املزدلفة الكون فيها مع نية أداء مناسك
احلج امجاالً وان مل يعلم ان الكون يف املزدلفة من مناسك احلج أو مل يعلم ان

هذا املكان هي املزدلفة؟

ج -إذا علم ان الكون يف هذا املكان من مناسك احلج ونوى ذلك يكفي

وإال فال يكفي.

الأمر الثاين
�أن يكون الوقوف �ضمن احلدود
جيب أن يكون الوقوف باملزدلفة يف مجيع الوقت ضمن حدود املشعر.
س -1وما هي حدود املزدلفة؟
ج -حدودها :من ِ
املأزمني اىل احلياض اىل وادي حمرس.
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س -2هل يصح الوقوف عىل احلد؟

ج -احلد خارج عن املوقف فال يصح الوقوف عليه.
نعم ،عند الزحام وضيق املوقف جيوز االرتفاع اىل املأزمني ،وال يصح

الوقوف يف غريمها من احلدود.
تنبيه:

ال يصح الوقوف يف املكان املشكوك كونه من املزدلفة ،بل البدّ من

حتصيل العلم بكونه واقف ًا يف املشعر.
والشك له منشآن:

األول :أن يكون الشك والشبهة من جهة عدم العلم بكون احلدود

املرسومة يف زماننا مأخوذة يد ًا بيد من أهل بيت العصمة  -صلوات اهلل
عليهم.-

الثاين :أن تكون الشبهة ناشئة عن اشتباه األمر عىل املكلف خارج ًا ،فال

يعلم ّ
إن هذا املكان ضمن احلدود املرسومة املأخوذة يد ًا بيد او ال  ،وليس

االشتباه من جهة ّ
أن احلدود املوجودة هل هي مأخوذة يد ًا بيد او ال ،وهذا ما
يعبرّ عنه ب(الشبهة املصداقية).

أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيزي الوقوف يف املزدلفة يف املكان املشكوك كونه منها؟

ج -ال جيزي بل ال بد من التأكد من كون مكان الوقوف يف داخل احلدود

لدزملا يف فوقولا

املرسومة هلا املأخوذة يد ًا عن يد.
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س -2إذا كان املسؤولون عن مراسم احلج خيصون كل منطقة يف املشاعر

املقدسة بجمع من احلاج واملطوفني فهل هذا التخصيص يعطي هؤالء حق ًا
يصح
فيها بحيث لو اتفق إن شخص ًا وقف يف منطقة تابعة لغريه يف التوزيع ال
ّ
وقوفه؟
ج -ليس احلال كذلك ولكن ال ينبغي خمالفة القوانني املنظمة ملراسم

احلج.

س -3حتدد السلطات السعودية أمكنة احلجاج من كل بلد يف عرفات

األماكن املخصصة لغريهم ولو
فهل جيوز التخلف عن حتديدها والوقوف يف ّ

مل جيز ذلك فهل يؤثر يف صحة حجهم؟

ج -ال نرخص يف خمالفة التحديدات املذكورة ولكنها ال تؤثر يف صحة

احلج.

الأمر الثالث والرابع
حمدد
�أن يكون الوقوف يف يوم ووقت ّ
جيب عىل احلاج  -بعد االفاضة من عرفات -أن يقف يف املزدلفة ليلة

العيد  -وال يلزم أن يكون ذهابه من عرفات اىل مزدلفة مبارشة بل جيوز له

الذهاب اىل مكّة او غريها ثم الذهاب اىل املزدلفة.-
كام جيب أن يكون الوقوف يف وقت حمدّ د.

52

تو�ضيح منا�سك احلج

وما هو الوقت الذي جيب فيه الوقوف؟
ج -الواجب يف الوقوف أمران:

 -1أن يبيت شطر ًا من ليلة العيد بمزدلفة اىل طلوع الفجر ،فالبد أن

يقف احلاج مقدار ًا من الليل قبل أن يطلع الفجر ،بمعنى أن يتواجد فيها قبل
الفجر ولو بمقدار مخس دقائق.

 -2أن يبقى يف املزدلفة اىل طلوع الشمس عىل األحوط وجوب ًا ،فال جيوز

له االفاضة منها قبل رشوق الشمس عىل األحوط وجوب ًا.

نعم ،يستثنى من ذلك مورد واحد وهو االفاضة من مزدلفة اىل خصوص

وادي حمسرّ فإنّه جائز قبل طلوع الشمس بقليل ،وال جيوز جتاوز الوادي اىل
منى قبل طلوع الشمس عىل األحوط وجوب ًا.

والوقوف يف متام هذا الوقت  -املبيت مقدار ًا من ليلة العيد اىل رشوق

الشمس -يسمى بالوقوف االختياري ،وهو وإن كان واجب ًا يأثم املكلف

برتكه اختيار ًا إال أنّه ليس من األركان بمعنى ّ
إن من ترك الوقوف يف مقدار

متعمد ًا.
من هذا الوقت ال يبطل وقوفه وإن كان آثام لو كان ّ

نعم لو ترك الوقوف رأس ًا يف مجيع الوقت باختياره فسد حجه وال جيزيه

الوقوف االضطراري.

ومنه يتضح ّ
أن الوقوف الركني ال��ذي يبطل احلج برتكه عمد ًا هو

الوقوف آن ًا ما  -كخمس دقائق -خالل تلك الفرتة (مقدار من الليل اىل

لدزملا يف فوقولا
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طلوع الفجر) ،فإذا وقف مخس دقائق مث ً
ال قبل الفجر او وقف مخس دقائق

بني الطلوعني فقد أدرك الركن من الوقوف.

وم��ا حكم من ت��رك الوقوف يف املزدلفة يف مقدار من ذل��ك الوقت

االختياري؟

ج -ههنا صور:

الصورة األُوىل :أن يقف مقدار ًا من ليلة العيد  -كخمس دقائق مثالً-

ويرتك الوقوف يف متام الفرتة ما بني الطلوعني ،بمعنى ان يفيض من مزدلفة

قبل طلوع الفجر ،ويف هذه الصورة يصح حجه إلدراكه الوقوف الركني من

املزدلفة ،ويكون آث ًام لرتكه مقدار ًا من الواجب ،كام وجتب عليه كفارة شاة إن

كان عامل ًا عامد ًا دون ما إذا كان جاهالً.

الصورة الثانية :أن يقف مقدار ًا من ليلة العيد  -كخمس دقائق مثالً-

ويقف أيض ًا مقدار ًا من الفرتة ما بني الطلوعني كخمس دقائق مث ً
ال  -ال كل

الوقت -بمعنى أن يفيض من مزدلفة قبل رشوق الشمس ،ويف هذه الصورة
حجه ،ويكون آث ًام لرتكه مقدار ًا من الواجب إن كان عامل ًا عامد ًا ،وال
يصح ّ

كفارة عليه.

الصورة الثالثة :أن يقف يف متام الفرتة ما بني الطلوعني ويرتك املبيت

حجه أيض ًا ،ويكون آث ًام لرتكه
شطر ًا من ليلة العيد ،ويف هذه الصورة يصح ّ
مقدار ًا من الواجب إن كان عامل ًا عامد ًا ،وال كفارة عليه.
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الصورة الرابعة :أن يقف مقدار ًا من الوقت يف ما بني الطلوعني -

كخمس دقائق -ويرتك الوقوف يف باقي الفرتة ،كام يرتك املبيت شطر ًا من

حجه إلدراكه الركن من الوقوف ،ويكون
ليلة العيد ،ويف هذه الصورة يصح ّ

آث ًام لرتكه مقدار ًا من الواجب إن كان عامل ًا عامد ًا ،وال كفارة عليه.
تنبيه:

إذا حكم قايض الديار بثبوت اهلالل وكان خمالف ًا للموازين الرشعية

املقررة لثبوت اهلالل عندنا جرى فيه ما تقدّ م يف عرفات ،فال يصح احلج إال

يف حالتني:

 -1أن يتمكن املكلف من الوقوف يف الوقت املقرر رشع ًا ولو بأن يرجع

يف الليلة الثانية اىل املزدلفة للوقوف ولو بمقدار الركن.

جيوز الوقوف معهم مع مراعاة
 -2أن يرجع يف مسألة الوقوف اىل من ّ

االعلم فاالعلم.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1يبدأ النفر من عرفات إىل املزدلفة بعد غروب الشمس ولكثرة
احلجاج وزحام الطريق بالسيارات ربام ال يصل احلاج إىل املزدلفة إالّ بعد
منتصف الليل أو قبيل الفجر ،فهل جيوز أداء صاليت املغرب والعشاء يف

عرفات قبل التحرك باجتاه املزدلفة أو جيب اداؤمها يف املزدلفة وان كان ذلك

لدزملا يف فوقولا
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بعد منتصف الليل؟

ج -بل جيب اداؤمها ما بني املغرب ومنتصف الليل((( وان توقف ذلك

عىل ادائهام يف عرفات قبل التحرك باجتاه املزدلفة.

س -2هل جيوز اخلروج إىل مكّة ليلة العيد واملبيت فيها والرجوع إىل

املشعر قبل الفجر؟

ج -ال جتب االفاضة من عرفات إىل املشعر مبارشة فيجوز اخلروج إىل

مكان آخر  -سواء يف ذلك مكّة وغريها -ثم املجيء إىل املشعر قبل الفجر

والوقوف فيه شطر ًا من الليل إىل الصبح بل إىل طلوع الشمس عىل األحوط.
س -3هل جيتزي بالوقوف يف املزدلفة داخ��ل الباصات التي تنقل

احلجاج من عرفات إىل منى أي إنه إذا وصل الباص املخصص لنقل احلجاج
إىل املزدلفة يف طريقه إىل منى فنوى احلاج الوقوف فيها من غري أن يتوقف

الباص عن احلركة هل يتحقق بذلك الوقوف الركني؟

ج -نعم يتحقق به الوقوف الركني وإن أفاض قبل طلوع الفجر.
س -4إذا فات احلاج الوقوف يف املزدلفة بني طلوعي الفجر والشمس

من يوم العيد جه ً
ال منه باحلكم فهل جيزيه الوقوف اإلضطراري فيها؟

ج -إذا كان قد وقف هبا ليلة العيد برهة من الوقت أجزأه ذلك وإال

وقف هبا قبل زوال الشمس من يوم العيد ويصح حجه.

س -5إذا وقف احلاج من املزدلفة شطر ًا من ليلة العيد ثم خرج منها

((( يستحب تأخري العشاءين إىل املزدلفة ،واجلمع بينهام بأذان وإقامتني وإن ذهب ثلث الليل.
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إىل منى قبل طلوع الفجر إلنجاز بعض األعامل هناك ومل يعد ليقف فيها بني

الطلوعني فام هو حكم حجه؟

ج -يصح حجه عىل األظهر وعليه كفارة شاة.

س -6ما حكم من وقف يف املزدلفة مقدار ًا من ليلة العيد ثم خرج منها
قبل طلوع الفجر إالّ انه عاد اليها مرة اخرى وبقي إىل طلوع الشمس هل

تلزمه كفارة الشاة بخروجه منها عامل ًا عامد ًا؟
ج -ال تلزمه يف مفروض السؤال.
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الف�صل الثاين
ترخي�ص االفا�ضة
رخص النبي بعض الطوائف من وجوب الوقوف باملزدلفة باملقدار

املتقدّ م (شطر ًا من ليلة العيد اىل طلوع الشمس) فيكون ذلك استثنا ًء من

وجوب الوقوف باملزدلفة بذلك املقدار ،فإنّه جيوز هلم االكتفاء بالوقوف فيها

ليلة العيد ولو بمقدار مخس دقائق واالفاضة منها اىل منى او اىل مكّة او اىل
أي حمل آخر ،و ال جيوز هلم ترك الوقوف رأس ًا وإلاّ بطل حجهم ،وهؤالء
ّ
هم:

 -1اخلائف ،فمن كان خيشى عىل نفسه او عرضه او ماله لو وقف يف

املزدلفة كان مشموالً بذلك االستثناء ،وليس املقصود من اخلائف اخلائف

من الزحام.

 -2الصبيان.
 -3النساء.
 -4الضعفاء ،كالشيوخ واملرىض.
 -5من يتولىّ شؤوهنم ،فمن كان قائ ًام عىل رعاية شؤون املعذورين -
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النساء والصبيان واملرىض -بحيث ال يسعهم االستغناء عن مرافقته كان

مشموالً بذلك االستثناء.

ثم ّ
إن هؤالء ال يلزمهم النزول عىل أرض مزدلفة بل يكفيهم املرور

عليها ولو بالسيارة ويقصدون الوقوف فيها حال مرورهم.
تنبيهات:

التنبيه األول :الرتخيص الوارد بحق هؤالء ال خيتص بمورد الزحام بل

هو ترخيص يف مطلق احلاالت وإن مل خيشوا الزحام او غريه.

التنبيه الثاينّ :
إن من يتوىل شؤون املعذورين جيب عليه أن يرجع للوقوف

يف املزدلفة إذا كان يسع املعذورين االستغناء عنه ،مع بقاء الوقت.

التنبيه الثالث :سيأيت ّ
أن هؤالء املرخص هلم  -عدا من يتوىل شؤوهنم-

جيوز هلم بعد االفاضة من مزدلفة أن يرموا مجرة العقبة ليلة العيد ،وأ ّما من
يتوىل شؤوهنم فسيأيت فيه تفصيل.
�أ�سئلة تطبيقية:
س -1هل يكفي النساء يف املشعر املكث بام يصدق عليه الوقوف ولو

قليالً؟

ج -نعم يكفي للنساء مسمى الوقوف يف املزدلفة ليلة العيد.
س -2يكتفى للنساء بالوقوف ليلة العيد يف املزدلفة فرتة وجيزة فهل
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يكفي ان ينوين الوقوف حال سري السيارة يف املزدلفة خارجة منها؟
ج -يكفي.

س -3هل جيوز للنساء والعجزة االفاضة لي ً
ال من املزدلفة إىل مكّة للنوم

فيها ثم العود إىل منى صباح ًا للرمي وغريه؟
ج -ال دليل عىل املنع من ذلك.

س -4هل االجتزاء للنساء والضعفة بالوقوف برهة من ليلة العيد يف

املزدلفة وقيامهم برمي اجلمرة لي ً
ال ثم االنطالق إىل مكّة املكرمة خمتص بام إذا

خافوا الزحام يف يوم العيد ام اعم من ذلك؟

ج -ال خيتص بموارد خوف الزحام بل يثبت يف مطلق املوارد.
س -5جاء يف رسالة املناسك إنه حيق للنساء والضعفاء كالشيوخ واملرىض

ومن يتوىل شؤوهنم اإلكتفاء بالوقوف يف املزدلفة ليلة العيد واإلفاضة منها إىل
منى قبل طلوع الفجر ...فام املقصود بـ (من يتوىل شؤوهنم) هل املقصود
كل من يرافقهم إلدارة شؤوهنم أو خصوص من ال يسعهم اإلستغناء عن

مرافقته؟

ج -املقصود خصوص من ال يسعهم اإلستغناء عن مرافقته.
س -6من يتوىل شؤون املعذورين ويرافقهم يف ليلة العيد يف املزدلفة هل

جيزيه الوقوف معهم ام يلزمه الرجوع إىل املزدلفة للوقوف فيها بعد إيصال

املعذورين إىل مكّة املكرمة؟

ج -إذا كان املعذورون يستغنون عن مرافقته بمقدار العود إىل املزدلفة
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للوقوف يف متام الوقت املقرر له لزمه ذلك وإالّ فال يشء عليه.
س -7من يتوىل شؤون النساء إذا مل ينو الوقوف يف ليلة العيد يف املزدلفة

حيث كان من قصده العود قبل طلوع الشمس ليحقق الوقوف االختياري

ولكنه مل يتيرس له ذلك فام هو حكمه؟

ج -جيب ان يقف يف املزدلفة الوقوف االضطراري وإالّ بطل حجه.
س -8إذا كان الزوج ال يطمئن عىل زوجته بافاضتها من املزدلفة لي ً
ال إىل

منى مع بعض رجال احلملة فهل جيوز له مرافقتها إىل ان تنزل بمنزهلا يف مكّة؟
ج -جيوز ولكن عليه العود إىل املزدلفة للوقوف إىل الصبح بل إىل طلوع

الشمس عىل األحوط مع سعة الوقت لذلك.

س -9يف محلة احلج فريق للقيام برشاء الشياه للحجاج واالرشاف عىل

ذبحها هلم فهل جيوز العضاء الفريق ان يصنعوا مثلام يصنع املرىض والشيوخ

ال ثم رمي مجرة العقبة لي ً
والنساء من الوقوف يف املزدلفة قلي ً
ال ليتسنى هلم
الوصول إىل منى يف أول الصباح للمبارشة بذبح الشياه حتى يسهل االمر عىل

حجاج احلملة وخيرجوا من إحرامهم عقيب القيام بالرمي من غري تأخري؟

ج -ما ذكر ليس عذر ًا يف اكتفاء الفريق بمسمى الوقوف يف املزدلفة

والرمي ليالً ،كام ال جيوز الذبح عن احلجاج قبل قيامهم بالرمي عىل األحوط.
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الف�صل الثالث
حكم ادراك الوقوفني او �أحدهما
تقدّ م أن كُلاّ ً من الوقوفني -الوقوف يف عرفات والوقوف يف املزدلفة-

ينقسم إىل قسمني :اختياري واضطراري ،فإذا أدرك املكلف االختياري من

الوقوفني كليهام فال إشكال ،وإن فاته ذلك لعذر فله صور:

الصورة األُوىل :أن ال ي��درك شيئ ًا من الوقوفني -االختياري منهام

واالضطراري -أصالً ،ويرتتب عليه يف هذه الصورة ثالثة أحكام:

حجه بال فرق بني أن يكون فوات املوقفني بعذر او بدون عذر.
 -1يبطل ّ

 -2جيب عليه اإلتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام احلج ،أي انقالب

اإلحرام اليها بشكل قهري بال حاجة اىل أن يقصد اإلتيان بعمرة مفردة.
وهل يصح اإلتيان هبذه العمرة يف أ ّيام الترشيق؟

ج -نعم ،جيوز ذلكّ ،
فإن الذي ال جيوز عىل األحوط هو اإلحرام للعمرة

املفردة يف أ ّيام الترشيق.

حجة االسالم وكانت استطاعته
حجه ّ
 -3احلج يف السنة القادمة إذا كان ّ

مستقر ًا يف ذ ّمته.
باقية أو كان احلج
ّ
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الصورة الثانية :أن يدرك الوقوف االختياري يف عرفات واالضطراري

حجه.
يف املزدلفة ،ويف هذه الصورة يصح ّ

الصورة الثالثة :أن يدرك الوقوف االضطراري يف عرفات واالختياري

حجه أيض ًا.
يف املزدلفة ،ويف هذه الصورة يصح ّ

الصورة الرابعة :أن يدرك الوقوف االضطراري يف ّ
كل من عرفات

حجه أيض ًا ،وإن كان األحوط استحباب ًا
واملزدلفة ،و يف هذه الصورة يصح ّ
مستقر ًا يف ذمته.
إعادته بعد ذلك إذا بقيت استطاعته او كان احلج
ّ

الصورة اخلامسة :أن يدرك الوقوف االختياري يف املزدلفة فقط ،ويف

حجه أيض ًا.
هذه الصورة يصح ّ

الصورة السادسة :أن يدرك الوقوف االضطراري يف املزدلفة فقط ،ويف

حجه وينقلب إىل عمرة مفردة ،فيأيت هبا بنفس إحرام
هذه الصورة يبطل ّ
احلج.

الصورة السابعة :أن يدرك الوقوف االختياري يف عرفات فقط ،ويف هذه

حجه إىل العمرة املفردة ،ويأيت هبا بنفس
حجه أيض ًا ،وينقلب ّ
الصورة يبطل ّ
إحرام احلج ،ويستثنى من ذلك حالة واحدة يصح فيها احلج برشوط وهي:

يمر باملزدلفة يف الوقت االختياري (ليلة العيد) يف طريقه إىل منى.
 -1أن ّ

 -2ومل يقصد الوقوف هبا جه ً
ال منه باحلكم ،وليس جهال ً باملوضوع

كالذي يقف يف غري مزدلفة جه ً
ال منه بحدودها.
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 -3أن يذكر اهلل تعاىل عند مروره باملزدلفة.
حجه يف هذه الصورة.
فإذا توفرت تلك الرشوط حيكم بصحة ّ

الصورة الثامنة :أن يدرك الوقوف االضطراري يف عرفات فقط ،ويف

حجه ،وينقلب إىل العمرة املفردة ،فيأيت هبا بنفس إحرام
هذه الصورة يبطل ّ

احلج.

تنبيه:

من جاز له تقديم طواف احلج وصالته والسعي وطواف النساء وصالته

حجه وانقلب اىل العمرة
عىل الوقوفني  -كاملرأة التي ختاف احليض -إذا بطل ّ

املفردة فال جيب عليه إعادة الطواف وصالته والسعي بل يقصرّ أو حيلق ثم
يعيد طواف النساء وصالته عىل األحوط وجوب ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1من فاته املوقفان وقد ساق اهلدي فهل جيب عليه ان يذبح اهلدي

بعد تقصريه من العمرة املفردة أو ال جيب؟
ج -جيب عىل األحوط.

س -2مجع من احلاج أفاضوا من عرفات للوقوف يف املزدلفة ليلة العيد

فبلغوا منطقة قيل هلم أهنا من املزدلفة فوقفوا هبا ثم تبني هلم يف اليوم التايل أهنا

مل تكن من املزدلفة فام هو حكمهم؟

ج -إذا أدركوا الوقوف اإلضطراري من املزدلفة (أي الوقوف قلي ً
ال ما

64

تو�ضيح منا�سك احلج

صح حجهم وإال بطل وإنقلب إىل
بني طلوع الشمس إىل زواهلا يوم العيد) ّ
العمرة املفردة.

س -3إذا وقف احلاج يف عرفات ثم أغمي عليه ومل يفق إىل الزوال من

يوم العيد فام هو حكمه؟

ج -يبطل حجه وينقلب إىل العمرة املفردة فيأيت بمناسكها وحيل من

إحرامه.

س -4من ادرك اختياري عرفة فقط وانقلب حجه إىل العمرة املفردة هل

يكفيه ما أتى به من طواف احلج وسعيه وطواف النساء ام ال بد له من اإلتيان

باعامل العمرة من جديد؟

ج -ال يبعد عدم لزوم إعادة الطواف وصالته والسعي وان قدمها عىل

الوقوفني بالنسبة ملن جيوز له ذلك فيقرص أو حيلق ثم يعيد طواف النساء

وصالته عىل األحوط.

س -5املفرد للحج إذا مل يدرك اال اختياري عرفة فبطل حجه وانقلب

إىل عمرة مفردة هل يكفيه ما أتى به من طواف احلج وصالته والسعي مقدم ًا

هلا عىل الوقوفني أو ال؟
ج -ال يبعد ذلك.

س -6إذا مل يتمكن احلاج من الوصول إىل املزدلفة ليلة العيد لشدة

الزحام ووصلها يوم العيد ومر عليه مرور ًا بالباص من دون ان يقصد الوقوف
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االضطراري فام هو حكم حجه؟

ج -حجه باطل وينقلب إىل عمرة مفردة.
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الف�صل الرابع
�آداب الوقوف باملزدلفة
وهي كثرية نذكر بعضها:

 -1اإلفاضة من عرفات عىل سكينة ووقار مستغفر ًا ،فإذا انتهى إىل

الكثيب األمحر عن يمني الطريق يقول« :اللهم ارحم موقفي ،وزد يف عميل،

وسلم يل ديني ،وتقبل مناسكي».
 -2اإلقتصاد يف السري.

 -3تأخري العشاءين إىل املزدلفة ،واجلمع بينهام بأذان وإقامتني وإن ذهب

ثلث الليل(((.

 -4نزول بطن الوادي عن يمني الطريق قريب ًا من املشعر ،ويستحب

للرصورة((( وطء املشعر برجله.

 -5إحياء تلك الليلة بالعبادة والدعاء باملأثور وغريه ،ومن املأثور أن

يقول« :اللهم هذه مجع ،اللهم إين أسألك أن جتمع يل فيها جوامع اخلري،

اللهم ال تؤيسني من اخلري الذي سألتك أن جتمعه يل يف قلبي ،وأطلب إليك
((( جيب اداؤمها ما بني املغرب ومنتصف الليل ،فالتأخري اىل ما قبل منتصف الليل.
حجه عن نفسه او غريه.
حجة مل حيج قبلها ،سوا ًء كان ّ
حج ّأول ّ
((( الرصورة :من ّ
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أن تعرفني ما عرفت أولياءك يف منزيل هذا ،وأن تقيني جوامع الرش».
 -6أن يصبح عىل طهر فيصيل الغداة وحيمد اهلل عز وجل ويثني عليه،

ويذكر من آالئه وبالئه ما قدر عليه ويصيل عىل النبي ،ثم يقول« :اللهم

رب املشعر احلرام فك رقبتي من النار ،وأوسع عيل من رزقك احلالل ،وادرأ
عني رش فسقة اجلن واإلنس.

اللهم أنت خري مطلوب إليه وخري مدعو وخري مسؤول ،ولكل وافد

جائزة ،فاجعل جائزيت يف موطني هذا أن تقيلني عثريت وتقبل معذريت وأن

جتاوز عن خطيئتي ،ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي».

 -7التقاط حىص اجلامر من املزدلفة وعددها سبعون.
 -8السعي والسري الرسيع إذا مر بوادي حمرس ،وقدر للسعي مائة خطوة،

ويقول« :اللهم سلم يل عهدي ،واقبل توبتي ،وأجب دعويت ،واخلفني بخري

فيمن تركت بعدي».
تنبيه:

ل ُيعلم أن استحباب بعض املذكورات ٍ
مبتن عىل قاعدة التسامح يف أدلة

السنن ،فال بد من اإلتيان هبا برجاء املطلوبية ال بقصد الورود.

المبحث الرابع
رمي جمرة العقبة يوم العيد

رمي جمرة العقبة يوم العيد
وهو الواجب الرابع من واجبات حج التمتّع ،وهو ركن يبطل احلج

برتكه عمد ًا ،حيث جيب عىل احلاج بعد الوقوف يف املزدلفة أن يأيت بأعامل
منى وهي حسب الرتتيب التايل:
 -1رمي مجرة العقبة.
 -2الذبح او النحر.
 -3احللق او التقصري.
وهل جيب عىل احلاج بعد االفاضة من املزدلفة أن يذهب مبارشة اىل منى

او جيوز له الذهاب اىل ّ
حمل آخر؟

ج -ال جيب عليه ذلك بل جيوز له الذهاب اىل مكّة او اىل ّ
حمل آخر ثم

الذهاب اىل منى ألداء األعامل.

والكالم يف رمي مجرة العقبة يقع يف فصول:

71

72

تو�ضيح منا�سك احلج

الف�صل الأول
ما يعترب يف رمي جمرة العقبة
رشوط الرمي عىل قسمني:
القسم األول :رشوط لنفس الرمي.
القسم الثاين :رشوط ملا ُيرمى به.
الق�سم الأول� :شروط الرمي
يعترب يف رمي مجرة العقبة امور:
الأمر الأول
نية القربة واخللو�ص

يعترب يف صحة الرمي نية القربة واخللوصّ ،
فإن الرمي عبادة يعترب فيها

متقرب ًا به هلل عز وجل خالص ًا
ما يعترب يف سائر العبادات من القصد اىل الفعل ّ

له تعاىل.

الأمر الثاين
�أن يكون يوم العيد
يعترب يف صحة الرمي أن يكون يوم العيد ،فإذا تركه اىل آخر النهار من

ديعلا موي ةبقعلا ةرمج يمر

حجه ،وأ ّما تركه نسيان ًا او بعذر فسيأيت.
يوم العيد عامل ًا عامد ًا بطل ّ
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س -1ما حكم من ترك رمي مجرة العقبة يوم العيد عمد ًا؟

ج -إذا تركه إىل آخر النهار عامل ًا عامد ًا بطل حجه.

س -2من يعلم من نفسه انه ال يتيرس له الذبح يف يوم العيد هل جيوز له

تأخري رمي مجرة العقبة إىل اليوم التايل أيض ًا؟
ج -ليس له ذلك.

س -3ما حكم من رمى مجرة العقبة يف اليوم العارش قبل رشوق الشمس

وليس هو ممن رخص هلم ذلك؟

ج -يعيد الرمي بعد رشوق الشمس فإن فاته يوم العيد تداركه بعد ذلك

حسب التفصيل املذكور يف املسألة (.)38٠

الأمر الثالث
�أن يكون ب�سبع َح َ�صيات

يعترب يف صحة الرمي أن يكون بسبع َح َصيات ،فلو ن ّقص عنها مل جيزئه،

كام أنّه لو زاد فيها وكان قاصد ًا جزئية الزائد للرمي الواجب ترشيع ًا عىل نحو

خيل بقصد القربة بطل رميه ،وأ ّما إذا مل يقصد جعل الزائد جزء ًا من رميه
الواجب وإنّام قصد أن يأيت به أحتياط ًا مث ً
ال فال يبطل رميه.
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أسئلة تطبيق ّية:

يصح
س -إذا تعمد احلاج رمي اجلمرة بأزيد من سبع حصيات فهل
ّ
رميه؟
ج -إذا قصد به اجلزئية للرمي الواجب ترشيع ًا عىل نحو خيل بقصد

التقرب بطل رميه وإالّ مل يبطل.

الأمر الرابع
�أن يكون رمي ا َ
حل َ�صيات واحدة بعد واحدة

يعترب يف صحة الرمي أن يكون رمي احلَ َصيات واحدة بعد واحدة ،فال

جيزي رمي اثنني او أكثر مرة واحدة.

نعم ،ال يلزم يف كل رمية أن يرمي حصا ًة واحدة بل جيوز أن يرمي أكثر

من حصاة قاصد ًا الرمي بواحدة ،وإنّام يفعل ذلك ليتأكّد من اإلصابة.
أسئلة تطبيق ّية:

س -هل يكتفى يف رمي احلصاة األوىل  -مث ً
ال  -من احلصيات السبع ان

يرمي عدة حصيات دفعة واحدة قاصد ًا الرمي بواحدة منها وإنّام يرمي أزيد

من واحدة ليتأكد من وصول واحدة منها إىل اجلمرة؟
ج -ال بأس بذلك.
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الأمر اخلام�س
و�صول احل�صيات اىل اجلمرة
يعترب يف صحة الرمي أن تصل احلَ َصيات اىل اجلمرة ،فال حيسب ما ال

يصل منها ،كام ال حيسب املشكوك ،فإذا رمى احلصاة وشك يف أنهّ ا اصابت
اجلمرة او ال  ،فال حيسبها ويلزمه اعادهتا ،كام سيأيت يف الفصل الثاين.
الأمر ال�ساد�س
�أن ت�صل احل�صيات بالرمي
يعترب يف صحة الرمي أن يكون وصول احلصيات اىل اجلمرة بسبب

الرمي ،فال جيزئ وضعها عليها.

الأمر ال�سابع
�أن تكون الإ�صابة بفعله
يعترب يف صحة الرمي أن تكون االصابة بفعله ،فلو ألقاها فوقعت عىل
حيوان او انسان فتحرك فحصلت اإلصابة بحركته مل ِ
يكف.
نعم ،إذا القت احلصاة يف طريقها شيئ ًا ثم أصابت اجلمرة  -ولو بصدمته

كام لو وقعت عىل أرض صلبة فطفرت فأصابة اجلمرة -كفى ذلك.
أسئلة تطبيق ّية:

س -ورد يف املناسك انه إذا القت احلصاة يف طريقها شيئ ًا ثم اصابت

اجلمرة ولو بصدمته فالظاهر االجزاء ،والسؤال انه هل يشمل هذا احلكم
ما لو اصطدمت حصاته بحصاة شخص آخر فوقعت حصاته عىل اجلمرة
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فأصابتها؟

ج -نعم جيتزأ هبا يف مفروض السؤال إالّ إذا كانت حصاة الشخص

اآلخر قد دفعت حصاة هذا الشخص إىل جهة اجلمرة فأصابتها لذلك.
الأمر الثامن
�أن يكون الرمي بفعله

يعترب يف صحة الرمي أن يكون بفعله ،فلو كانت احلصاة بيده فصدمه
انسان او حيوان والقيت اىل اجلمرة مل ِ
يكف.
الأمر التا�سع
�أن يكون الرمي بيده
يعترب يف صحة الرمي أن يكون بيده ،فلو رمى احلصيات بفمه او رجله مل

جيزئه ،وهكذا لو رماها بآلة  -كاملقالع -عىل األحوط وجوب ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

س -هل جيوز رمي اجلمرات باليد اليرسى اختيار ًا أو ال جيوز إالّ عن

عذر؟

ج -جيوز حتى اختيار ًا.
الأمر العا�شر
�أن يكون بني �شروق ال�شم�س وغروبها

يعترب يف صحة الرمي أن يكون بني رشوق الشمس وغروهبا.

ديعلا موي ةبقعلا ةرمج يمر

77

ويستثنى من ذلك الطوائف التي ُر ّخص هلا االفاضة من املشعر يف الليل

فإنهّ م جيوز هلم أن يرموا ليلة العيد عدا من يتوىل شؤوهنم ،فال جيوز له أن

يرمي ليلة العيد إال إذا كانوا ال يسعهم االستغناء عنه بمقدار الرمي هنار ًا عند

ذلك جيوز له أن يرمي معهم ليلة العيد.
تنبيهات:

التنبيه األول :من رخص هلم االفاضة من املزدلفة جيوز هلم الرمي ليلة

العيد حتى وإن مل يكن مشقة يف الرمي هنار ًا.

التنبيه الثاين :من رخص هلم االفاضة من املشعر والرمي ليلة العيد ،إذا

ال لشدة الزحام مث ً
فرض عجزهم عن رمي املقدار االصيل لي ً
ال وجب أن
يرموه هنار ًا فإن عجزوا عن ذلك أيض ًا فاألحوط اجلمع بني رمي املقدار
الزائد بأنفسهم واالستنابة لرمي املقدار االصيل.

التنبيه الثالث :من رخص له االفاضة ليلة املزدلفة والرمي ليلة العيد ،إذا

فرض عجزه عن الرمي مطلق ًا  -حتى رمي املقدار الزائد -ووصلت النوبة
اىل االستنابة ،فهل حيق للنائب أن يرمي عنه ليلة العيد؟

ج -األحوط وجوب ًا استنابة من يرمي عنه هنار ًا ،بال فرق بني كون النائب

رج ً
ال او امرأة.

التنبيه الرابع :ممن رخص له الرمي ليلة العيد اخلائف ،واملقصود منه من

كان خيشى عىل نفسه او ماله او عرضه من املكث يف منى هنار ًا بمقدار الرمي،
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وليس املقصود منه اخلائف من الزحام.
التنبيه اخلامس :ال يلزم الذهاب اىل منى مبارشة بعد االفاضة من املزدلفة

بل جيوز له الذهاب اىل حيث يشاء ثم الذهاب اىل منى ألداء أعامهلا.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1املرأة التي تعلم انه يتيرس هلا الرمي يف هنار العيد من دون صعوبة

كبرية هل جيوز هلا مع ذلك ان ترمي يف الليل؟
ج -نعم.

س -2ذكرتم يف املناسك إنه جيزي النساء وسائر من ُر ّخص هلم اإلفاضة

من املشعر يف الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد) .وكان ممن ُر ّخ��ص هلم
اإلفاضة ليال (من يتوىل شؤون املعذورين) فهل جيوز له لي ً
ال وإن كان متمكّن ًا

من الرمي هنار ًا أم ال؟

ج -إذا وسع املعذورين اإلستغناء عن مرافقته هلم يف هنار يوم العيد

بمقدار الرمي مل جيزئه الرمي ليالً.

س -3الشيوخ واملرىض والنساء إذا ارادوا الرمي لي ً
ال بعد الوقوف يف

ازدحأما شديد ًا فلم يتيرس هلم الرمي فهل يلزمهم الرمي
املزدلفة فوجدوا
ّ

هنار ًا مع التمكن منه ام جيوز هلم التوكيل يف الرمي ليالً؟

ج -إذا امكنهم الرمي بانفسهم لي ً
ال أو هنار ًا رموا وان مل يتيرس هلم ذلك

بسبب شدة الزحام فاألحوط استنابة من يرمي عنهم يف النهار دون الليل.
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س -4إذا كان الزوج ال يأمن عىل زوجته بذهاهبا إىل منى لي ً
ال لرمي مجرة

العقبة وال يتيرس توفري سيارة لنقلها إىل اجلمرة هنار ًا أو يتيسرّ ذلك ولكن
الزحام شديد فهل جيوز هلا ان تستنيب للرمي؟

ج -إذا كانت الزوجة تأمن عىل نفسها يف الذهاب للرمي لي ً
ال مع غريها

من النساء فعليها ذلك وليس للزوج منعها منه وأ ّما إذا مل تأمن عىل نفسها

فيجوز هلا االستنابة ،ولو متكنت من الذهاب إىل املرمى هنار ًا ولكن كانت

تواجه الزحام الشديد فاألحوط ان تذهب وجتمع بني رمي املقدار الزائد
مبارشة واالستنابة لرمي املقدار االصيل.

س -5العالمات اجلديدة حلدود منى تشخص إن هناية منى تقع عند

طرف اجلمرة الكربى بحيث لو أراد احلاج أن يرمي اجلمرة مستدبرا للقبلة
ولو عىل بعد ذراع واحد منها فإنه سوف يكون خارج حدود منى فام هي

وظيفته حينئذ؟

ج -ال يعترب الكون يف منى عند القيام برمي مجرة العقبة ،فال مانع من

الوقوف حال الرمي بعيدا عنها من جهة وجهها بل يستحب أن يقف الرامي

بعيدا بمقدار عرشة أذرع أو مخسة عرش ذراع ًا.

س -6هل جيوز رمي اجلمرة يوم العيد يف حال اجلنابة مع طهارة ثويب

اإلحرام؟

ج -يصح الرمي يف هذه احلال.
س -7هل هناك إشكال يف وقوف الرامي جلمرة العقبة خلف اجلمرة
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ورمي احد اجلانبني ال اخللف؟
ج -ال إشكال يف ذلك.

س -8هل جيوز رمي احلصاة باجتاه اجلمرة إذا كان بحيث حيتمل اصابتها

ألحد احلجاج؟

ج -ال جيوز عىل األحوط.
س -9ذكر يف املناسك يف عداد من جيوز هلم الرمي ليلة العيد (اخلائف)

فام املقصود به هل اخلائف من الزحام ام غريه؟

ج -املقصود به هو الذي خياف عىل نفسه أو عرضه أو ماله من املكث يف

منى هنار ًا بمقدار الرمي ال اخلائف من الزحام ونحوه.

س -10هل جيوز للحاج أن يذهب بعد امتام الوقوف يف املزدلفة إىل

طلوع الشمس إىل بيته يف مكّة لغرض االسرتاحة ثم يعود إىل منى الداء

مناسكها من الرمي والذبح واحللق قبل الزوال أو بعده؟
ج -جيوز.

الأمر احلادي ع�شر
املواالة على الأحوط لزوم ًا
يعترب يف صحة الرمي املواالة العرفية بني رمي احلصيات السبع عىل

األحوط لزوم ًا ،فإذا حصل فصل بمقدار مخس دقائق مث ً
ال بني رمي احلصيات

بطل الرمي عىل األحوط لزوم ًا ،ووجب استئنافه عىل األحوط.
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تنبيه:

يرمي بعض احلجاج بعض احلصيات ثم خيرج جللب حىص اخرى

إلكامل الرمي فإذا حصل فاصل بمقدار مخس دقائق مث ً
ال وجب اعادة الرمي

عىل األحوط لزوم ًا وال جيزي إكامله.

الأمر الثاين ع�شر
املبا�شرة

من كان قادر ًا عىل مبارشة الرمي بنفسه وجب عليه ذلك ،ولو استناب

حجه.
غريه بطل رميه فإن مل يتداركه اىل آخر النهار من يوم العيد بطل ّ

واملعذور الذي ال يستطيع الرمي بنفسه  -كاملريض -يستنيب غريه.

ولو استناب بسبب الزحام ثم متكن من الرمي بنفسه يف الوقت وجب

عليه الرمي.

ومن مل يكن قادر ًا عىل االستنابة كاملغمى عليه يرمي عنه وليه او غريه.
تنبيهات:

التنبيه األول :ال ترشع االستنابة للرمي ملجرد احتامل املشقة او الظن هبا

بل البد أن حيصل له اليأس من متكنه من الرمي يف متام الوقت من الرشوق
اىل الغروب بال فرق بني الرجل واملرأة ،فلو حرض يف املرمى ومل يتمكن من

الرمي بنفسه لشدة الزحام ولكن كان حيتمل أنّه يتمكن من الرمي يف وقت

آخر من النهار وجب عليه أن يرمي يف ذلك الوقت وال ترشع له االستنابة.
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التنبيه الثاين :ال جيب عىل املرأة والرجل الكبري البقاء طوال النهار عند

اجلمرات بل خيتاران الذهاب اليها يف أخف االوقات زحام ًا ،فإن متكنا من

الرمي رميا وإال استنابا ،ولكن لو علام بعد ذلك بارتفاع الزحام ومتكنا من

العود اىل الرمي وجب عليهام أن يرميا بأنفسهام.

التنبيه الثالث :ال جتب املامثلة بني النائب واملنوب عنه يف الرمي ،فيجوز

أن يرمي الرجل عن املرأة وبالعكس ،ولكن لو استنابت املرأة عن الرجل

وجب أن ترمي عنه يف النهار ،وإن كان جيوز هلا أن ترمي عن نفسها ليالً.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا مل يتمكن من الرمي يوم العيد لشدة الزحام فهل جيوز تأخريه

إىل الليلة الثانية أو إىل اليوم الثاين ام جيب عليه االستنابة ليؤتى به عنه يف يوم
العيد نفسه؟

ج -يستنيب وال جيوز التأخري.

هبا؟

س -2هل تكفي االستنابة يف رمي اجلمرة ،ملجرد احتامل املشقة أو الظن
ج -ال جيتزأ باالستنابة اال مع احراز ترتب احلرج الشديد مع املبارشة أو

خوف الرضر منها.

س -3الزحام يف املرمى يف يوم العيد شديد جد ًا فهل يسوغ ذلك املبادرة

إىل االستنابة يف الرمي كام يفعله الكثريون؟

ج -من خاف الرضر املعتد به من مبارشة الرمي يف متام الوقت املحدد
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واالنسان عىل نفسه بصرية.

س -4إذا حاولت املرأة ان تصيب اجلمرة مرار ًا ومل تصب فهل يكفي

ذلك جلواز االستنابة ام ال بد من اليأس من االصابة؟

ج -ال بد من اليأس من التمكن من الرمي يف متام الوقت املحدّ د له.
الأمر الثالث ع�شر
�أن يكون رمي جمرة العقبة بعد الوقوف يف املزدلفة
يعترب يف صحة الرمي أن يكون رمي مجرة العقبة بعد الوقوف يف املزدلفة،

كام اتضح مما سبق.

فر ٌع
بعد أن زيد عىل اجلمرة يف ارتفاعها فهل جيزي رمي املقدار الزائد؟

ج -ال جيزي عىل األحوط وجوب ًا بال فرق بني العامل واجلاهل والنايس،

بل الالزم  -عىل األحوط -رمي املقدار االصيل((( الذي كان سابق ًا عىل عهد

النبي واألئمة  -صلوات اهلل عليهم ،-وإن مل يتمكن من رمي املقدار االصيل

فاألحوط وجوب ًا أن يرمي املقدار الزائد بنفسه ويستنيب شخص ًا آخر لرمي
املقدار االصيل.

ً
وطوال بمقدار قامة
((( واملقدار االصيل هو الواقع يف منتصف اجلدار وهو عرض ًا بمقدار مرت تقريب ًا
انسان متعارف.

84

تو�ضيح منا�سك احلج

تنبيهان:
التنبيه األول :ال جيوز رمي مجرة العقبة او اجلامر من الطابق الثاين عىل

األحوط وجوب ًا ،ومن فعل ذلك وجب عليه  -عىل األحوط -إ ّما اعادة

جيوز الرمي من الطابق الثاين مع رعاية األعلم
الرمي او الرجوع اىل من ّ

فاألعلم.

التنبيه الثاين :من كان قادر ًا عىل رمي املقدار الزائد عىل اجلمرة فال جيوز له

أن يستنيب من يرمي عنه عىل األحوط بل الواجب عليه  -عىل األحوط -أن

حيرض يف املرمى ويرمي املقدار الزائد بنفسه ويستنيب شخص ًا يرمي املقدار
االصيل.

بحجة
ومن هنا ينبغي لبعض النساء او كبار السن عدم التهاون يف الرمي ُ

الزحام الشديدّ ،
فإن التهاون يف رمي مجرة العقبة يوجب بطالن احلج.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1ذكرتم :أن األحوط يف رمي اجلامر رمي املقدار الذي كان موجود ًا

منها يف عرص النبي واألئمة ،حبذا لو تفضلتم بتحديد هذا املقدار طوالً

وعرض ًا.

ج -أ ّما من حيث العرض فالظاهر أنه مل حتدث زي��ادة فيها((( ،وأ ّما
من حيث الطول فال يبعد اإلجتزاء برمي املقدار املرتفع منها عىل قاعدهتا
األرضية بمقدار قامة إنسان متعارف بل أزيد منه بقليل.

((( يف السنوات االخرية حدثت زيادة يف الطول والعرض.
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س -2لو اصابت احلصاة العمود ولكن شك يف انه اجلزء االصيل ام

املزيد فهل جتب إعادة الرمي؟
ج -األحوط ذلك.

س -3هل جيزي رمي اجلمرة الكربى من الطابق الثاين عند شدة الزحام

يف يوم العيد؟

ج -ال جيزي  -عىل األحوط -فإذا مل يتمكن من رمي املقدار االصيل

للزحام وغريه فاألحوط ان يرمي املقدار الزائد بنفسه ويستنيب غريه لرمي
املقدار االصيل.

س -4هل يكفي رمي اجلمرات من الدور الثاين (الطابق العلوي)؟

ج -األحوط يف رمي اجلامر رمي املقدار الذي كان موجود ًا منها يف عرص

النبي واألئمة املرتفع حالي ًا عن األرض الرتفاع قاعدهتا األرضية،
وإذا مل يتمكن احلاج من رمي املقدار املذكور فاألحوط لزوم ًا أن جيمع بني
اإلستنابة لرميه ورمي املقدار الزائد بنفسه.

س -5اجريت يف اآلونة االخرية تغريات كبرية عىل اجلامر الثالثة ويتمثل

ذلك يف اقامة عدة طوابق :طابق حتت االرض وطوابق فوقها يمر هبا جدار
خمصص للرمي بدالً عن العمود السابق ،وهذا اجلدار جموف لعرض اكثر
من عرشين مرت ًا وطرفاه مدب ّبان ،وحيتمل ان يكون العمود السابق يف وسطه،

واحد الطرفني املدببني باجتاه القبلة واآلخر خالفها ،وهنا عدة اسئلة:
 -1من أي الطوابق املشار اليها جيوز الرمي؟
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 -2من أي مكان يرمى اجلدار املذكور؟
 -3هل جيوز رمي اجلدار من كال جانبيه حتى يف مجرة العقبة الكربى؟
ج -1 -جيوز الرمي من الطابق األول فوق االرض وال جيوز من غريه

عىل األحوط وجوب ًا.

 -2جيوز الرمي يف املقدار املوازي من اجلدار للعمود السابق كمقدار مرت

من وسطه إذا احرز كونه كذلك ،وال جيزي رمي غريه عىل األحوط ،ومع

عدم احراز املكان املوازي للعمود فاألحوط لزوم ًا التكرار.
 -3جيوز ذلك.

س -6قامت السلطات السعودية أخري ًا بإزالة اجلدار اخللفي جلمرة

العقبة فهل جيتزي برمي هذا اجلانب منها؟

ج -ال جيتزي به عىل األحوط لو مل يكن أقوى.

الق�سم الثاين� :شروط ما يرمى به
يعترب يف ما يرمى به (احلصيات) أربعة رشوط:
األول :أن تكون من احلرم سوى املسجد احلرام ومسجد اخليف ونحومها

من املساجد يف احلرم ،واالفضل بل يستحب أخذها من املشعر ،والبد من
احراز أنهّ ا من احلرم فال يصح الرمي باملشكوكة أنهّ ا من احلرم إال إذا عدت

عرف ًا أنهّ ا من حىص احلرم.

الثاين :أن تكون أبكار ًا عىل األحوط وجوب ًا ،بمعنى أن ال تكون مستعملة
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يف الرمي قبل ذلك.
وهل يصح الرمي باحلصيات املشكوكة أنهّ ا بكر او مستعملة بالرمي؟

ج -نعم يصح الرمي هبا إال إذا علم أمجاالً باشتامهلا عىل بعض احلصيات
ٍ
حينئذ عىل األحوط وجوب ًا.
املستعملة من قبل فال جيوز الرمي هبا
الثالث :أن يصدق عىل اجلسم املرمي به عنوان احلصاة ،فال جيزي الرمي

بغري احلصاة.

الرابع :أن تكون مباحة عىل األحوط وجوب ًا ،فال يصح الرمي باحلىص

املغصوبة عىل األحوط يف ما إذا كان:
 -1عامل ًا عامد ًا.

 -2جاه ً
ال باحلكم عن تقصري أي جيهل بحرمة الغصب وكان مقصرّ ًا يف
عدم تعلمه.

ال بالغصبية وال يعلم ّ
ال باملوضوع عن تقصري ،أي جاه ً
 -3جاه ً
إن

احلصاة مغصوبة وكان مقصرّ ًا يف ذلك.

 -4جاه ً
ال باملوضوع  -الغصب ّية -عن قصور وكان هو الغاصب.
 -5ناسي ًا للموضوع  -الغصبية -وكان هو الغاصب.
ويصح الرمي باحلصاة املغصوبة من:
 -1اجلاهل باملوضوع  -الغصبية -ومل يكن هو الغاصب.
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 -2النايس للموضوع  -الغصبية -ومل يكن هو الغاصب.
 -3اجلاهل باحلكم عن قصور أي جاه ً
ال بحرمة الغصب.
 -4النايس للحكم  -حرمة الغصب.-
وهل يشرتط غري هذه الرشوط األربعة يف احلصاة؟

ملونة ومن ّقطة ورخوة،
ج -ال يشرتط يشء ،نعم يستحب فيها أن تكون ّ

أنملة ،كام يستحب أن يكون الرامي راج ً
ال وأن
وأن يكون حجمها بمقدار ُ

يكون عىل طهارة.
تنبيهات:

التنبيه األول :ال يشرتط مبارشة احلاج نفسه يف مجع احلصيات بل جيوز

أن جيمعها له غريه.

التنبيه الثاين :يكره تكسري احلىص ،وال يكره الرمي باملكسور.
التنبيه الثالث :جيوز للحاج أن ينقل حىص رمي اجلامر اىل بلده.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز رمي اجلمرة يوم العيد يف حال اجلنابة مع طهارة ثويب

اإلحرام؟

ج -يصح الرمي يف هذه احلال.
س -2ما حكم تكسري حىص اجلامر والرمي باحلىص املكرسة؟

ج -يكره تكسري احلىص وال بأس بالرمي باملكسور.
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س -3لو تفتتت احلىص بسبب اصابة اجلمرة فهل حتسب له ام جيب

اعادهتا؟

ج -حتسب له.

س -4هل يعترب يف احلصيات ان تكون مباحة؟

ج -يشكل االجتزاء بالرمي باحلىص املغصوبة إالّ إذا كان جاه ً
ال

بالغصبية أو ناسي ًا هلا ومل يكن هو الغاصب ،أو كان جاه ً
ال بحرمة الغصب
جه ً
ال يعذر به أو كان ناسي ًا للحرمة.

س -5لو عثر احلاج عىل حصيات فقدت من صاحبها وال سبيل إىل

التعرف عليه فهل جيوز اخذها والرمي هبا؟

ج -جيوز إذا مل يكن هلا قيمة ولو قليلة وإالّ فاألحوط التصدق بقيمتها

أوالً(((.

س -6هل جيوز يف احلصاة التي يرمى هبا اجلامر ان تكون كبرية احلجم؟
ج -جيوز مع صدق كوهنا حصاة.

س -7احلصيات املوجودة يف املشعر مما يعلم بأهنم جاءوا هبا من خارج

املشعر وال يعلم انه من احلرم أو غريه هل جيوز الرمي به؟ ولو احتمل احتامالً
عقالئي ًا اهنا من خارج املشعر فام حكمه؟

ج -إذا عدت عرف ًا من حىص املشعر جاز الرمي هبا وإال مل جيز إال إذا

أحرز كوهنا جملوبة من احلرم.

((( تقدّ م ّ
أن لقطة احلرم إذا مل يكن فيها عالمة جيوز متلكها.
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س -8هل جيوز التقاط احلىص من فوق اجلبال املحيطة باملشعر احلرام

لغرض الرمي هبا؟

ج -اجلبال املشار إليها إذا كانت داخلة يف احلرم جاز الرمي بحصاها.

س -9هل التقاط حىص اجلامر ليلة العارش من املشعر مستحب يف نفسه

ام يتحقق االستحباب بالتقاطها من املشعر يف أي وقت وإن التقطها غري
احلاج؟

ج -املستحب ان تكون احلىص من حىص املشعر وان التقطها الغري أو

التقطت يف غري الليلة العارشة.

س -10هل جيزي الرمي باحلىص املشكوكة اإلستعامل أم ال؟
ج -نعم جيزي الرمي هبا.

س -11هناك اكوام من احلصيات يف املزدلفة يظن قوي ًا اهنا جملوبة من

منى  -أي ان بعضها قد رمي به -فهل جيوز االلتقاط منها للرمي به؟

ج -إذا مل يبلغ الظن حدّ االطمئنان فال مانع من الرمي هبا وإالّ فال بد

من رعاية االحتياط.

س -12إذا كانت بالقرب من اجلمرة حصيات ال يعلم إهنا مستعملة

يف الرمي هبا من قبل أم إهنا أبكار سقطت من أيدي بعض احلجاج بسبب

الزحام أو غريه فهل جيتزي بالرمي هبا أم ال؟

ج -جيتزي به ما مل يعلم إمجاال باشتامهلا عىل بعض احلصيات املستعملة

من قبل وإال لزم رعاية اإلحتياط.
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س -13إذا رمى احلصاة فأصابت ثم ّ
شك يف كوهنا بكر ًا فام هو حكمه؟
ج -ال يعتني بشكه.

س -14هل جيوز نقل حىص رمي اجلامر إىل بلد آخر؟

ج -جيوز.
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الف�صل الثاين
ال�شك يف الرمي
الشك يف الرمي له أربع صور:

الصورة األُوىل :أن يشك يف أصل الرمي فال يدري أنّه رمى مجرة العقبة

او ال  ،وهنا له حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون شكه بعد التجاوز عن املحل كام إذا شك بعد

الذبح او احللق او كان شكه بعد دخول الليل ،ويف هذه احلالة ال يعتني

بالشك.

احلالة الثانية :أن يكون شكه قبل التجاوز عن املحل وقبل دخول الليل،

ويف هذه احلالة يبني عىل عدم اإلتيان بالرمي.

الصورة الثانية :أن يشك يف االصابة وعدمها ،بمعنى هو يعلم أنّه رمى

مجرة العقبة ولكن شك يف أنّه أصاهبا او ال ،ومرجع هذا الشك اىل الشك يف
أصل حتقق الرمي ،فيجري فيه التفصيل املتقدّ م.

الصورة الثالثة :أن يشك بعد الفراغ من الرمي يف صحة الرمي  -بعد

حتقق الرمي منه جزم ًا -كام إذا شك يف أنّه هل رمى بحصاة احلرم او هل
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الصورة الرابعة :أن يشك يف عدد الرمي كام إذا شك يف أنّه هل رمى

سبعة حصيات او ستة ،وهنا له حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون شكه بعد التجاوز عن املحل ،كام إذا شك يف

العدد بعد احللق او التقصري او كان شكّه ذلك بعد دخول الليل ،ويف هذه

الصورة ال يعتني بشكه.

احلالة الثانية :أن يكون شكّه قبل التجاوز عن املحل وقبل دخول الليل،

وهنا فرضان:

الفرض األول :أن يشك يف عدد الرمي بعد انرصافه وصدق الفراغ

عرف ًا ،ويف هذا الفرض ال يعتني بشكه أيض ًا.

الفرض الثاين :أن يكون شكه قبل االن�صراف عن اجلمرة او بعد

االنرصاف ولكن قبل صدق الفراغ العريف ،ويف هذا الفرض يلزمه الرجوع

وتكميل النقيصة املحتملة.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1من يقف قريب ًا من اجلمرة ويرميها ولكن ال يرى بعينه اصابة

احلىص هلا لكثرة احلصيات املتجهة إىل اجلمرة فهل جيزيه ذلك؟

ج -يكفيه االطمئنان باصابتها وان مل يميزها حني االصابة.

س -2إذا فرغ من الرمي وابتعد من املرمى ثم شك يف اصابة بعض
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احلصيات هل جيوز له ان يرجع ويرمي حصاة أو اكثر احتياط ًا؟
ج -جيوز.

س -3ما حكم من شك يف عدد الرمي قبل أن يدخل يف اجلمرة ا ّلالحقة؟
ج -إذا كان شكه بعد انرصافه وصدق الفراغ عرف ًا مىض وال جيب عليه

العود والتكميل وإال لزمه الرجوع وتدارك النقيصة املحتملة(((.

((( وهذا جيري يف مجرة العقبة أيض ًا وال خصوصية لرمي اجلامر من هذه الناحية.
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الف�صل الثالث
ترك رمي جمرة العقبة
من ترك رمي مجرة العقبة يوم العيد له صورتان:

ٍ
وعمد ،ويف هذه الصورة يبطل
الصورة األُوىل :أن يكون تركه عن عل ٍم

حجه بال اشكال  -كام تقدّ م -لكونه ركن ًا من أركان احلج.

الصورة الثانية :أن يكون تركه لعارض من نسيان او جهل باحلكم او

اغامء او مرض او غري ذلك ،وهنا حاالت ثالث:

احلالة األُوىل :أن يلتفت او يرتفع العارض قبل ميض اليوم الثالث عرش،

فيلزمه قضاء الرمي ،وإذا كان ارتفاع العارض بالليل ّ
أخر القضاء اىل النهار
إال إذا كان ممن ُر ّخص له الرمي ليالً ،كام سيأيت يف رمي اجلامر(((.

احلالة الثانية :أن يلتفت او يرتفع العارض بعد ميض اليوم الثالث عرش

وقبل اخلروج من مكّة ،فيلزمه قضاء الرمي أيض ًا ،وإذا كان ارتفاع العارض
بالليل ّ
أخر القضاء اىل النهار إال إذا كان ممن رخص له الرمي ليالً.

واألحوط استحباب ًا  -يف هذه احلالة الثانية -أن يعيد الرمي يف السنة

((( يستثنى من وجوب الرمي هنار ًا الرعاة وكل معذور عن املكث يف منى هنار ًا بمقدار الرمي خلوف
او مرض او علة اخرى.
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القادمة بنفسه إن حج او بنائبه إن مل حيج.
احلالة الثالثة :أن يلتفت او يرتفع العارض بعد خروجه من مكّة ،ويف

هذه احلالة ال جيب عليه الرجوع للرمي ،بل يرمي يف السنة القادمة  -عىل
األحوط األوىل -بنفسه إن حج او بنائبه إن مل حيج.
تنبيه:

احلاالت الثالثة املتقدّ مة كام جتري بحق من ترك الرمي لعارض كذلك

جتري بحق من رمى ثم تبينّ له وجود خلل يف رميه عن نسيان او جهل
باحلكم ونحو ذلك ،كام إذا علم بعد العيد أنّه رمى مخسة حصيات او رمى
اجلزء املزيد او رمى من الطابق الثاين((( وغري ذلك ،فتجري يف حقة احلاالت
الثالثة املتقدّ مة.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا وقع خلل يف رمي مجرة العقبة يوم العيد عن جهل أو نسيان ومل

يعلم به إال بعد اإلتيان بالطواف والسعي فام هي وظيفته؟
ج -يتدارك الرمي فقط وال شئ عليه.

س -2وإذا علم باخللل يف مفروض السؤال السابق بعد اليوم الثاين
((( مع االلتفات اىل ّ
أن عدم جواز الرمي من الطابق الثاين او للجزء املزيد مبني عىل االحتياط ،فتكون
جيوز الرمي
االعادة او القضاء مبنية عىل االحتياط أيض ًا ،كام يمكن االجتزار بالرمي بالرجوع اىل من ّ
من الطابق الثاين او للجزء املزيد.
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عرش؟

ج -يتداركه ما دام بمنى أو يف مكّة.

س -3وماذا حكمه لو علم باخللل بعد إنتهاء شهر ذي احلجة؟

ج -األحوط األوىل أن يقضيه بنفسه إن حج وإال يستنيب غريه لريمي

عنه يف السنة التالية يوم العيد.

س -4إذا علم بعد االحالل بعدم صحة رميه كأن رمى اجلمرة الوسطى

بدل الكربى أو رمى اجلزء املزيد فام هو حكمه؟
ج -يعيد الرمي وال يشء عليه(((.

فر ٌع

من مل ير ِم يوم العيد لعارض من نسيان او جهل او اغامء او مرض وغري

ذلك ،ثم التفت او ارتفع العارض بعد أن طاف طواف احلج ،فهل جيب عليه
اعادة الطواف بعد تدارك رمي مجرة العقبة؟
ج -ههنا صورتان:

الصورة األُوىل :أن يرتك الرمي يوم العيد نسيان ًا او جه ً
ال ثم يعلم او

يتذكر بعد الطواف ،فال جيب عليه اعادة الطواف بعد تدارك الرمي ،سواء

اعاد الرمي يوم العيد او قضاه بعد ذلك.

بال فرق يف اجلاهل بني اجلاهل باحلكم واجلاهل باملوضوع  -كالذي
((( وهذا جيري يف مجرة العقبة أيض ًا.
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يرمي اجلمرة الصغرى او الوسطى باعتقاد أنهّ ا مجرة العقبة ثم يلتفت بعد أن

أتى بالطواف -وبال فرق بني القارص واملقصرّ .

الصورة الثانية :أن يكون تركه للرمي يوم العيد لعارض آخر  -غري

اجلهل والنسيان -كاالغامء او املرض ويف هذه الصورة يبطل طوافه وجيب

عليه اعادته بعد تدارك الرمي ،سواء اعاده يوم العيد او قضاه بعده.
أسئلة تطبيق ّية:

س  -إذا وقع خلل يف رمي مجرة العقبة يوم العيد عن جهل أو نسيان ومل

يعلم به إال بعد اإلتيان بالطواف والسعي فام هي وظيفته؟
ج -يتدارك الرمي فقط وال شئ عليه.
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الف�صل الرابع
�آداب رمي اجلمار
يستحب يف رمي اجلامر امور ،منها:
 -1أن يكون عىل طهارة حال الرمي.
 -2أن يقول إذا أخذ احلصيات بيده( :اللهم هذه حصيايت فأحصهن يل

وارفعهن يف عميل).

 -3أن يقول عند كل رمية( :اهلل أكرب ،اللهم ادحر عني الشيطان ،اللهم

ال مقبوالً
حج ًا مربور ًا وعم ً
تصديق ًا بكتابك وعىل سنة نبيك ،اللهم اجعله ّ

وسعي ًا مشكور ًا وذنب ًا مغفور ًا).

 -4أن يقف الرامي عىل بعد من مجرة العقبة بعرشة أذرع ،أو مخس عرشة

ذراع ًا.

 -5أن يرمي مجرة العقبة متوجها إليها مستدبر القبلة ،ويرمي اجلمرتني

األُوىل والوسطى مستقبل القبلة.

 -6أن يضع احلصاة عىل إهبامه ويدفعها بظفر السبابة.
 -7أن يقول إذا رجع إىل منزله يف منى( :اللهم بك وثقت وعليك
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توكلت ،فنعم الرب ونعم املوىل ونعم النصري).
تنبيه:

ل ُيعلم أن استحباب بعض املذكورات ٍ
مبتن عىل قاعدة التسامح يف أدلة

السنن ،فال بد من اإلتيان هبا برجاء املطلوبية ال بقصد الورود ،وكذا احلال
يف املكروهات.

أسئلة تطبيق ّية:

س  -كيف ينبغي أن يقف احلاج عند قيامه برمي اجلامر الثالث؟

ج -يستحب له أن يقف عند رمي مجرة العقبة متوجه ًا إليها مستدبر ًا

للقبلة عىل بعد عرشة أذرع إىل مخسة عرش ذراع ًا وأ ّما عند رمي اجلمرتني

األوىل والوسطى فينبغي له أن يقف مستقبل القبلة.

المبحث الخامس
الذبح او النحر

الذبح او النحر
وهو الواجب اخلامس من واجبات حج التمتّع ،بال فرق بني احلج

الواجب واملستحب ،وهو ركن يبطل احلج برتكه عمد ًا.
والكالم يقع يف فصول:
الف�صل الأول
ما يعترب يف الذبح او النحر
يعترب فيه امور:
الأمر الأول
ق�صد القربة واخللو�ص

ّ
فإن الذبح او النحر عبادة ،فيعترب فيهام قصد القربة واخللوص.
الأمر الثاين
عدم تقدميه على نهار يوم العيد
يعترب يف الذبح او النحر عدم تقديمه عىل هنار يوم العيد إال للخائف عىل

نفسه او عرضه او ماله من املكث يف منى بمقدار الذبح ،فإنّه جيوز له الذبح
103
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او النحر يف ليلة العيد.
الأمر الثالث
الرتتيب على الأحوط وجوب ًا
جيب  -عىل األحوط -اإلتيان بالذبح او النحر بعد رمي مجرة العقبة.
س -وما حكم من خالف الرتتيب فقدّ م الذبح او النحر عىل رمي مجرة

العقبة؟

ج -إذا قدّ مه عامل ًا عامد ًا فال جيزئ عىل االحوط وجوب ًا ،وجيب  -عىل

األحوط -اعادته بعد الرمي.

وأ ّما إذا قدمه نسيان ًا او جه ً
ال  -ومل يكن م�تردد ًا -صح ومل حيتج اىل

االعادة ،وهكذا يصح وجيزي يف فرضني آخرين:

 -1إذا استناب شخص ًا للذبح عنه فذبح النائب قبل أن يرمي املنوب

عنه مع اطمئنان النائب بحصول الرمي من املنوب عنه ثم تبني اخلالف بعد
الذبح ،كام سيأيت.

 -2إذا استناب شخص ًا للذبح عنه فذبح النائب قبل رمي املنوب عنه

وكان املنوب عنه نفسه جاه ً
ال باعتبار الرتتيب بني الرمي والذبح ،كام سيأيت.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا ذبح النائب قبل رمي املنوب عنه جه ً
ال منه باحلكم فهل جيزي
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ام ال؟

ج -جيزي إذا كان املنوب عنه نفسه جاه ً
ال باعتبار الرتتيب بني الرمي

والذبح وأ ّما إذا كان عامل ًا بذلك فبطبيعة احلال يكون ما استنابه فيه هو الذبح

بعد الرمي ،فلو ذبح قبله مل جيتزأ به لكونه عىل خالف ما استنيب فيه.

س -2إذا ك ّلف غريه بالذبح عنه ومل يعينّ له طريقة الحراز رميه ليذبح
بعده فذبح بعد ان أخربه شخص بان اجلامعة قد رموا ثم تبينّ اخلالف فام هو

حكمه؟

ج -جيزي مع اطمئنان النائب بحصول الرمي من املنوب عنه وتبينّ
اخلالف بعد الذبح.
الأمر الرابع
�أن يكون الذبح او النحر يف منى
جيب أن يكون الذبح او النحر يف منى ،وإذا مل يمكن ذلك لكثرة احلجاج

وضيق منى عن استيعاب مجيعهم جاز الذبح او النحر يف وادي حمرس ،وإن

كان األحوط استحباب ًا تركه ما مل حيرز عدم التمكن من الذبح او النحر بمنى
اىل آخر ايام الترشيق.

وإذا تعذر الذبح يف وادي حمرس  -كام هو احلال يف زماننا -وجب الذبح

أي موضع منه  -يف مكّة او يف وادي معصيم او غريمها إذا مل
يف احلرم يف ّ

يكونا خارج احلرم -وإن كان األحوط استحباب ًا أن يكون يف مكّة التي داخل

احلرم.
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س -1ما حكم من ذبح او نحر يف غري منى  -يف وادي حمسرّ او غريه-؟
ج -له صورتان:

الصورة األُوىل :أن يذبح او ينحر مع عدم اليأس من الذبح او النحر

فيها ،ومع ذلك بادر اىل الذبح او النحر يف غريها فال جيزي ويلزمه اعادته.

الصورة الثانية :أن يذبح او ينحر بعد حصول اليأس من التمكن من

الذبح او النحر فيها ،وهنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يتمكن من الذبح او النحر يف منى قبل ميض أيام
ٍ
حينئذ اعادة
الترشيق 11( -و12و )13من ذي احلجة -واألحوط وجوب ًا
الذبح او النحر يف منى.

احلالة الثانية :أن يتمكن من الذبح او النحر يف منى بعد ميض أيام

الترشيق ،ويف هذه احلالة جيتزئ بذبحه او نحره.

س -2من ذبح يف غري منى ثم حلق وأتى بأعامل مكّة ثم متكن من الذبح

او النحر يف منى هل يلزمه اعادة اعامل مكّة؟

ج -إذا كان يائس ًا من التمكن من الذبح او النحر يف منى فال جيب عليه

اعادة أعامل مكّة ،سوا ًء متكن من الذبح او النحر يف منى يف ايام الترشيق ام

بعد ايام الترشيق.

س -3من يئس من الذبح او النحر يف منى فذبح يف وادي حمسرّ ثم علم
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ج -إذا علم بذلك بعد ميض أيام الترشيق اجتزأ به ،وأ ّما إذا علم قبل

ميض أيام الترشيق فاألحوط وجوب ًا عدم االجتزاء به.
تنبيهات:

التنبيه األول :ال جيزي الذبح يف غري منى إال مع اح��راز  -بعلم او

اطمئنان -عدم التمكن من الذبح او النحر فيها وال يكفي الظن بذلك.

التنبيه الثاين :من ذبح او نحر خارج منى غفل ًة مع انّه كان بإمكانه الذبح

او النحر فيها ومل يلتفت اىل ذلك إال بعد عوده اىل بلده اجتزأ بام ذبحه او

نحره.

التنبيه الثالث :املناط يف جواز الذبح يف وادي حمسرّ هو كثرة احلجاج
وضيق منى عن استيعاب مجيعهم ،وأ ّما إذا كان عدم التمكن من الذبح يف

منى من جهة منع السلطات فاألحوط وجوب ًا اجلمع بني الذبح او النحر يف
وادي حمرس وبني الصوم بدالً عن اهلدي.

املسوغ للذبح يف وادي حمسرّ هو
التنبيه الرابع :املعترب يف ضيق منى
ّ
ضيقها حال ارادة الذبح او النحر ،فلو اراد الذبح او النحر يوم العيد مث ً
ال

وقد ضاقت منى باحلجاج جاز له الذبح يف وادي حمسرّ و ال يلزمه التأخري اىل
آخر أ ّيام الترشيق كي خيف الزحام.
التنبيه اخلامس :من ذبح او نحر عىل اجلبال املحيطة بمنى ،ثم علم انهّ ا
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خارج منى ّ -
فإن منى هي بطن الوادي -فام حكمه؟

ال قارص ًا اجتزأ بذبحه او نحره ،وأ ّما إذا كان جاه ً
ج -إذا كان جاه ً
ال

مقصرّ ًا فله حالتان:

احلالة األُوىل :أن يعلم بذلك يف أ ّيام الترشيق ،واألحوط وجوب ًا يف هذه

احلالة إعادة الذبح او النحر يف منى.

احلالة الثانية :أن يعلم بذلك بعد ميض أيام الترشيق ،واألحوط وجوب ًا

يف هذه احلالة أن جيمع بني الذبح او النحر يف مكّة يف بقية ذي احلجة وبني

الصيام بدالً عن اهلدي.

التنبيه السادس :ال جيزي الذبح يف املكان املشكوك انّه من منى ،كام ال

جيزي الذبح يف املكان املشكوك أنّه من احلرم إذا وصلت النوبة اىل الذبح يف
احلرم ،بل البد من احراز أنّه من احلرم بعلم او اطمئنان.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل تعترب اجلبال املرشفة عىل منى جزء ًا منها فيجزي الذبح عليها؟

ج -منى اسم للوادي واجلبال املحيطة هبا من بعض اجلهات ال تعد

جزء ًا منها.

س -2إذا شك يف موضع أنّه من منى أو ال فهل جيزي الذبح فيه؟

ج -إذا كان الشك من جهة الشبهة املصداقية((( ال جيزي ،وان كان من

((( بمعنى أنّه ال يدري أن هذا املكان هل هو من منى او ال  ،فالشبهة ناشئة من اشتباه املكلف خارج ًا.
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جهة عدم االطمئنان بكون احلدود املرسومة ملنى مأخوذة يد ًا عن يد ففي
االجزاء اشكال واالحتياط ال يرتك.

س -3ربام يتيرس لبعض احلجاج الذبح يف داخل منى من دون ان يرتتب

عليه يشء من املحاذير سوى خمالفة النظام فهل يقدم ذلك عىل الذبح يف وادي

حمسرّ مع افرتاض جواز الذبح فيه أيض ًا لضيق منى؟
ج -ال جيب وان كان احوط من جهة.

س -4افتيتم بجواز الذبح يف وادي حمسرّ عند ضيق منى عن استيعاب
مجيع احلجاج فهل هذا متحقق بحسب تشخيصكم؟

ج -يبدو ان نقل املجازر وبعض خميامت احلجاج إىل وادي حمسرّ يستند
إىل ضيق منى عن استيعاب مجيع احلجاج بنحو يتوفر هلم فيها رشوط األ ّمان

والسالمة.

س -5أفتيتم بجواز الذبح يف وادي حمرس عند ضيق منى عن استيعاب

مجيع احلجاج فهل جيوز للحاج أن يبادر إىل الذبح يوم العيد يف وادي حمرس مع

العلم بان ضيق منى ال يستمر إىل آخر ايام الترشيق بل ّ
خيف الزحام يف اليوم

الثاين عرش وال زحام يف اليوم الثالث عرش اصالً؟

ج -املناط يف جواز الذبح يف وادي حمرس ضيق منى باحلجاج حال إرادة

الذبح فلو أراد احلاج أن يذبح يف يوم العيد أو يف اليوم احلادي عرش وقد

ضاقت منى باحلجاج جاز له املبادرة إىل الذبح يف وادي حمرس وال يلزمه

التأخري إىل آخر ايام الترشيق ليتسنى له الذبح يف منى ولو أخره إىل أن خف
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الزحام يف منى مل جيز له الذبح يف وادي حمرس بل يلزمه الذبح يف وادي منى
معين ًا مع تيسرّ ه له.

س -6علم ان اجلهات السعودية قامت اخري ًا بازالة مجيع املذابح التي

كانت قائمة يف وادي حمسرّ واقامت بدهلا مذابح جديدة يف وادي معيصم
الذي يبعد مسافة مخسة كيلومرتات ،وملا كانت فتواكم جواز الذبح يف وادي
حمسرّ كبدل اضطراري يف صورة ضيق منى عن استيعاب مجيع احلجاج نطرح
عىل سامحتكم االسئلة التالية:
 -1هل جيوز الذبح يف وادي معيصم يوم العيد وايام الترشيق مع تعذر

الذبح يف وادي حمسرّ أو تعرسه جد ًا؟
ج -اليبعد االجتزاء بالذبح يف وادي معيصم إذا مل يكن خارج ًا عن
احلرم واألحوط األوىل مع االمكان الذبح يف مكّة املكرمة اال ما كان خارج ًا
منها عن احلرم.

 -2هل جيزي ان يتصل احلاج باهله يف بلده ليذبح عنه يف ايام النحر؟
ج -ال جيزي الذبح خارج احلرم مطلق ًا.

 -3هل جيزي ان ينتظر احلاج حتى متيض ايام الترشيق ثم يذبح يف منى أو

يف وادي حمسرّ قبل ميض شهر ذي احلجة واذا جاز ذلك فهل جيوز له أيض ًا ان
حيلق وخيرج من اإلحرام قبل حتقق الذبح؟
ج -الجيزي الذبح بعد أيام الترشيق يف منى وال يف وادي حمرس وإنّام

حيتمل االجتزاء بالذبح يف مكّة بعد ميض أيام الترشيق اىل آخر ذي احلجة
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ملن مل يكن متمكّن ًا من الذبح يف حمله قبل ميض هذه االيام ثم أنه ال مانع من

احللق به بعد رشاء اهلدي وتعينه ولكن ال خيرج احلاج من إحرامه قبل النحر
او الذبح.

س -7هل جيزي الذبح يف املسلخ القائم من وادي معيصم يف حال

االختيار او مع تعذر الذبح بمنى ويف وادي حمرس مجيع ًا ؟

ج -ال جيزي يف حال االختيار بل مطلق ًا عىل األحوط وإن كان األقرب

االجتزاء إذا كان واقع ًا يف احلرم.

س -8هل رصف تقنني احلكومة املنع من الذبح يف منى يكفي يف حتقق

العجز عن الذبح فيها وجواز الذبح يف وادي حمرس إذا احتمل احلاج احتامالً
عقالني ًا ترتب رضر مايل أو بدين معتد به عىل الذبح فيها يف صورة خمالفة
القانون؟

ج -خوف الرضر يف صورة خمالفة القانون رافع لوجوب الذبح يف منى،

وذلك ال يقتيض إجزاء الذبح يف غريها عن الذبح فيها واملناط يف إجزاء

الذبح يف وادي حمرس هو ضيق منى عن استيعاب مجيع احلجاج – كام ذكرناه

يف املناسك – وأ ّما مع تعذر الذبح بمنى ملا ذكر يف السؤال أو نحوه ال للضيق

فاألحوط وجوب ًا اجلمع بني الذبح يف وادي حمرس والصوم بدالً عن اهلدي.

س -9لو كان يف االنتظار مشقة من حيث البقاء بمالبس اإلحرام

واحلاجة إىل مكان للبقاء فيه بعد سفر القافلة واحلاجة إىل السيارة لنقل اهلدي
إىل منى ومنع احلكومة من الذبح فيها وعقوبتها ملن خيالف ومصادرة اهلدي
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لو أمسكت به فهل تكفي هذه األعذار جلواز الذبح يف خارج منى؟

ج -األمور املذكورة أوالً ال تسوغ الذبح يف غري منى ،نعم اخلوف من

التعرض للرضر عذر ،فإن مل يتمكن من الذبح يف وادي حمرس أيض ًا جاز له

الذبح يف أي موضع من احلرم.

س -10إذا حجت املرأة مع زوجها ومنعها الزوج من رشاء اهلدي وذبحه

قائ ً
ال أنه تضييع للامل وسيذبح يف البلد ليصل إىل مستحقيه فامذا تصنع؟

ج -ال جيوز هلا إتباعه بل يلزمها الذبح يف حمله قبل ميض أيام الذبح فإن

مل يتيرس هلا التخلف عن هنيه فوظيفتها الصوم واألحوط أن تضم إىل ذلك
الذبح يف بية ذي احلجة بمكّة إذا متكنت منه.

س -11هل جيوز الذبح يف غري منى إذا كانت الذبائح فيها حترق أو

تدفن يف الرتاب؟

ج -ال جيوز ملجرد ذلك وإن كانت مسؤولية يف احلرق أو الدفن فهي عىل

من يقوم بذلك ال عىل احلاج.

س -12لو احتمل التمكن أو ظن بالتمكن فهل يلزمها االنتظار؟

ج -نعم بمعنى أنه ال جيوز له التحلل من إحرامه بالذبح يف هذه احلالة.
س -13هل يكفي احتامل عدم التمكن من الذبح يف منى جلواز الذبح يف

غريها يف اليوم العارش أو بعده أم البد من الظن أو االطمئنان؟

ج -ال جيتزأ بالذبح يف غريها إال مع إحراز عدم التمكن من الذبح فيها.
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س -14إذا كان شاك ًا يف التمكن من الذبح يف منى وعده فبادر إىل الذبح

يف غريها ثم متكن فهل جيزي؟
ج -ال جيزي.

س -15إذا ذبح يف وادي معيصم باعتقاد عدم التمكن من الذبح يف

العيد يف منى وال يف وادي حمسرّ ثم متكن منه يف اليوم الثالث عرش فهل جيب
عليه الذبح ثاني ًا؟

ج -إذا مل يكن مأيوس ًا من التمكن من الذبح يف منى أو وادي حمرس قبل

ميض هذه األيام ومع ذلك بادر إىل الذبح مل جيتزيء به ،وأ ّما مع حصول
اليأس يف البداية فعدم االجتزاء به مبني عىل االحيتاط اللزومي.

س -16إذا ذبح يف خارج منى يف اليوم العارش ثم متكن من الذبح داخل

منى فهل يلزمه إعادة أعامل مكّة لو كان قد أتى هبا؟

ج -إذا كان مأيوس ًا من التمكن من الذبح يف منى فذبح يف غريها وأتى

باألعامل ثم متكن من الذبح يف منى قبل ميض أيام الترشيق فاألحوط عدم
االجتزاء بام ذبحه ولكن ال حاجة إىل إعادة األعامل.

س -17إذا ذبح احلاج يف وادي معيصم ليأسه من التمكن من الذبح يف

منى أو يف وادي حمسرّ قبل ميض أيام الترشيق ثم بعد ميض هذه األيام علم أنه
كان بإمكانه الذبح فيها فام هو حكمه؟
ج -جيتزأ بام ذبحه.

س -18يف مفروض السؤال السابق إذا علم قبل ميض أيام الترشيق بأن
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بإمكانه الذبح؟

ج -األحوط عدم االجتزاء بام ذبحه.
س -19إذا غفل احلاج فذبح يف خارج منى مع إنه كان بإمكانه الذبح

داخلها ومل يلتفت إىل ذلك إال بعد عوده إىل بالده فام هو تكليفه؟
ج -ال يبعد االجتزاء بام ذبحه.

س -20إذا ذبح عىل اجلبال املحيطة بمنى وعلم بخروجها منها يف أيام

الترشيق أو بعدها فام هي وظيفته؟

ج -إن كان جاه ً
ال قارص ًا اجزأه ذلك وإن كان مقصرّ ًا فاألحوط وجوب ًا
إعادته يف أيام الترشيق ومع مضيها فاألحوط وجوب ًا اجلمع بني الذبح بمكّة
يف بقية ذي احلجة وبني الصيام بدل اهلدي بل األحوط األوىل إعادة احلج يف

هذه الصورة.

الأمر اخلام�س
�أن يكون الذبح يف �أيام الذبح او النحر
وأ ّيام الذبح او النحر هي يوم العيد وأيام الترشيق ( )13 ، 12 ، 11من

ذي احلجة ،واألحوط استحباب ًا أن يكون الذبح او النحر يوم العيد ،وسيأيت
حكم من قدّ مه عىل يوم العيد او ّ
أخره عن أ ّيام الترشيق يف الفصل الثاين.
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الأمر ال�ساد�س
�أن يكون يف النهار على االحوط

األح��وط وجوب ًا أن يكون الذبح او النحر يف النهار ،فال جيزي عىل

األحوط وجوب ًا الذبح يف الليل :ال يف ليلة العيد وال الليايل املتوسطات بني

أيام الترشيق إال للخائف ،فإنّه جيوز له الذبح يف ليلة ( 11و 12و )13كام
جاز له الذبح او النحر ليلة العيد.

وما حكم من ذبح او نحر يف الليايل املتوسطة جاه ً
ال كان او عامل ًا؟

ج -له صورتان:

الصورة األُوىل :أن يرجع اىل فقيه آخر  -مع رعاية األعلم فاألعلم-
ٍ
وحينئذ يصح ذبحه وال اشكال عليه.
جيوز الذبح او النحر ليالً،
ّ
الصورة الثانية :وأ ّما إذا مل يرجع اىل فقيه آخر واراد العمل باالحتياط،

فله حالتان:

ٍ
وحينئذ يصح
احلالة األُوىل :أن يتدارك الذبح او النحر يف أ ّيام الترشيق

حجه.

احلالة الثانية :أن يلتفت بعد ميض أيام الترشيق ،فإن كان جاه ً
ال قارص ًا

اجتزأ بذبحه وصح حجه ،وإن كان عامل ًا عامد ًا اوجاه ً
ال مقصرّ ًا بطل حجه
عىل األحوط وجوب ًا.
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أسئلة تطبيق ّية:

س -1من مل يتيرس له الذبح يف هنار يوم العيد فذبح بعد دخول الليل فام

حكمه؟

ج -االجتزاء بالذبح يف الليايل املتوسطات بني ايام الذبح حمل اشكال

ويمكن الرجوع يف ذلك إىل فقيه آخر – مع رعاية الضوابط املعروفة – نعم

إذا ذبح يف الليل عن جهل قصوري باالشكال املذكور ومل يعلم به اال بعد

ميض ايام الترشيق فال يبعد االجتزاء بام ذبحه.

س -2ذكرتم ان األحوط عدم االجتزاء بالذبح يف ليايل الترشيق فام هو

حكم من ذبح فيها جه ً
ال باحلكم حتى عاد إىل بلده؟

ج -يشكل االجتزاء به إال إذا كان جاه ً
ال قارص ًا.
س -3شخص حج حجة اإلسالم ويف اليوم العارش اخذ احلملدار قيمة

اهلدي ليقوم برشائه وذبحه هناك ولكنه مل يتيرس له ذلك فذبحه ليلة احلادي

عرش يف مكّة فام حكمه؟

ج -يشكل االجتزاء به نعم إذا مل يعلم باحلال إال بعد ميض ايام الترشيق

فال يبعد االجتزاء به.

س -4يف مفروض السؤال السابق إذا علم باحلال قبل ميض ايام الترشيق

فام هو حكمه اآلن هل يعيد احلج من قابل عل ًام بان التقصري كان من النائب

النه سلمه ثمن اهلدي يوم العارش؟

ج -إذا علم باإلشكال يف االجتزاء هبديه ومع ذلك مل يذبح هدي ًا آخر
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يشكل((( االجتزاء بحجه ،وأ ّما إذا اعتقد  -لقصور  -االجتزاء بام ذبحه فان

علم باإلشكال((( قبل ميض شهر ذي احلجة كان عليه االحتياط بالذبح يف
مكّة والصوم بدل اهلدي وان علم به بعد ميض شهر ذي احلجة فعليه اهلدي

يف العام القابل بمنى ويصح حجه عىل التقديرين.

س -5ذكرتم يف املناسك انه جيوز للخائف الذبح يف الليل فهل يشمل

ذلك من خياف الذبح يف النهار بسبب ممانعة املسؤولني واحتامل التعرض
للمعاقبة القانونية؟

ج -ال يشمله بل خيتص بمن خياف احلضور يف منى يف النهار.
س -6ذكر يف رسالة املناسك (مسألة  :382األحوط أن يكون الذبح

او النحر يوم العيد وإن كان األقوى جواز تأخريه اىل آخر أيام الترشيق،

واألحوط وجوب ًا عدم الذبح يف الليل مطلق ًا حتى الليايل املتوسطات بني أيام

الترشيق إال للخائف) فام املراد من االطالق يف هذه املسألة؟
ج -االطالق بلحاظ ليلة النحر وليايل أيام الترشيق(((.

((( ألن عدم اجزاء الذبح ً
ليال مبني عىل االحتياط.
((( أي أنّه علم بأنّه ذبح ً
ليال وهو يف أيام الترشيق ولكنه أعتقد  -قصور ًا -أنّه جيزي ،ثم بعد انقضاء
أيام الترشيق علم بأن الذبح لي ً
ال غري جمزي فيكون حكمه حكم من ترك الذبح عن جهل قصوري
فيجري فيه التفصيل اآليت يف الفصل الثاين :فإذا علم قبل ميض شهر ذي احلجة احتاط بالذبح بني يف
مكّة والصوم بدالً عن اهلدي ،وإذا علم بعد ميض شهر ذي احلجة فعليه اهلدي يف العام القادم بمنى
ويصح حجه يف احلالتني.
((( استفتاء خطي.
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الأمر ال�سابع
مراعاة �شروط التذكية

جيب أن يراعى رشوط التذكية يف ذبح او نحر اهلدي ،فإذا ّ
أخل هبا بنحو

أخل بالتسمية  -ال عن نسيان -او ّ
يرض بالتذكية مل جيزئه اهلدي ،فلو ّ
أخل
باالستقبال او ذبح بالسكني االستيل((( مل جيزئه ذلك.

وأ ّما إذا كان اخللل ال يرض بالتذكية كام لو نيس التسمية فال يرض وجيزئ.
تنبيه:

ال يشرتط املبارشة يف الذبح بل يصح التوكيل اختيار ًا ،كام سيأيت.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا ترك الذابح للهدي االستقبال أو التسمية أو كليهام هل جتزي

هذا اهلدي ام جيب استبداله؟

ج -إذا كان مرض ًا بالتذكية مل جيز.
س -2هل جيوز الذبح بالسكني اإلستيل أم ال؟

ج -جواز الذبح هبا ال خيلو عن شائبة إشكال واإلحتياط يف حمله.
س -3إذا حتركت الذبيحة بعد فري أوداجها فاستدبرت القبلة فهل

يرض ذلك بتذكيتها؟
ج -ال يرض.

((( عدم االجزاء بالذبح بالسكني االستيل مبني عىل االحتياط ،نعم إذا مل يوجد احلديد جاز الذبح
بغريه وإن مل يكن مضطر ًا لالستعجال يف الذبح.
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ٍ
وعمد
س -4ما هو احلكم لو ذبح احلاج هديه بسكني مغصوب عن عل ٍم

أو جه ً
ال منه باحلكم؟

ج -جيزيه هديه وان كان آث ًام لو كان عامل ًا بالغصبية.
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الف�صل الثاين
ترك الذبح او النحر
الذبح او النحر رك ٌن من أركان حج التمتّع  -الواجب واملستحب-

ومن ترك الذبح او النحر او ذبح او نحر ليلة العيد  -ومل يكن خائف ًا-

او ذبح او نحر اهلدي املتعلق للخمس او الذي اشرتاه برشاء شخيص بامل

متعلق للخمس ،او ذبح او نحر غري الواجد للرشوط املعتربة يف اهلدي ،فله
ثالث صور:

الصورة األُوىل :أن يفعل ذلك عامل ًا عامد ًا ،فإن تداركه قبل ميض أيام

الذبح فال اشكال ،وإن مل يتداركه اىل أن مضت أيام الترشيق فال اشكال يف

بطالن حجه.

الصورة الثانية :أن يفعل ذلك وكان جاه ً
ال مقصرّ ًا ،فإن تداركه قبل
ميض أيام الذبح فال اشكال ،وإن مل يتداركه اىل أن مضت أيام الترشيق بطل
حجه أيض ًا عىل األحوط وجوب ًا(((.
ّ

الصورة الثالثة :أن يكون ناسي ًا او جاه ً
ال قارص ًا ،وله حالتان:

((( مع االلتفات اىل أنه لو ذبح اهلدي املغصوب او املتعلق للحق الرشعي فال جيزي بنحو الفتوى،
كام سيأيت يف الفصل الثالث.
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احلالة األُوىل :أن يعلم او يتذكر قبل ميض أيام الترشيق فيجب عليه

الذبح او النحر.

احلالة الثانية :أن يعلم او يتذكر بعد ميض أيام الترشيق ،وهنا فرضان:
الفرض األول :أن يتذكر او يعلم قبل ميض شهر ذي احلجة واألحوط
ٍ
حينئذ ان جيمع بني الذبح او النحر يف مكّة والصيام بدالً عنه.
وجوب ًا
الفرض الثاين :أن يتذكر او يعلم بعد ميض شهر ذي احلجة ،ويف هذه

حجه ولكن يلزمه الذبح يف العام القادم يف منى.
احلالة يصح ّ
فائدة
قواعد يف الذبح او النحر

القاعدة االوىل :ال ذبح او نحر يف منى بعد ميض أيام الترشيق ،فإذا

مضت أيام الترشيق ووجب الذبح يف بعض املوارد فيكون يف مكّة.

القاعدة الثانية :ال ذبح او نحر بعد ميض شهر ذي احلجة وال أثر له.

القاعدة الثالثة :ال أثر للذبح او النحر خارج احلرم او يف بلد املك ّلف.
القاعدة الرابعة :ال أثر للذبح ليلة العارش والليايل املتوسطة بني أيام

الترشيق لغري اخلائف عىل االحوط وجوب ًا.
أسئلة تطبيقية:

س -1إذا كان املكلف يأيت باحلج اإلستحبايب لنفسه فهل جيوز له ترك

الذبح بمنى ختفيف ًا لنفقات احلج ألن اهلدي يكلف مبلغ ًا معتد ًا به يف هذه
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األيام؟

ج -البد من اهلدي يف حج التمتّع بال فرق بني الواجب منه واملستحب

فإذا أراد املكلف ترك اهلدي فعليه أن يأيت بحج اإلفراد.

س -2املحرمة احلائض إذا انقلب حجها إىل اإلفراد فهل يسقط عنها

اهلدي؟

ج -نعم ال هدي عليها.

س -3من كان فرضه حج التمتّع وترك الذبح والنحر نسيان ًا أو جه ً
ال

باحلكم أو متعمد ًا حتى عاد إىل بلده فهل يبطل حجه ام جيزيه ان يذبحه يف بلده

وهل جيب ان يكون ذبحه يف شهر ذي احلجة من سنته أو من السنة الالحقة؟

ج -أ ّما من تعمد ترك اهلدي حتى مضت ايام الذبح  -وهي يوم العيد

وايام الترشيق  -فحجه باطل وكذلك اجلاهل املقصرّ عىل األحوط ،وأ ّما
النايس واجلاهل القارص فان تذكر أو علم بعد ايام الترشيق قبل ميض ذي

احلجة فاألحوط ان جيمع بني الذبح يف مكّة والصيام بدال عنه ويصح حجه،
وأ ّما إذا تذكر أو علم بعد ميض شهر ذي احلجة فال يبعد صحة حجه ولكن

يلزمه الذبح يف العام القادم يف منى وأ ّما الذبح يف البلد أو يف غري شهر ذي
احلجة فال اثر له مطلق ًا.

س -4إذا اعتقد احلاج عدم وجوب الذبح لكونه إرساف ًا فقرص وأحل

من إحرامه فام هو حكمه؟

ج -يلزمه نزع املخيط ف��ور ًا واإلجتناب عن سائر حمرمات اإلحرام
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والذبح قبل ميض أيام الترشيق فإذا مل يذبح حتى مضت بطل حجه عىل
األحوط وال جيدي الذبح بعدها وال الصوم بدالً عن اهلدي.

س -5متمتع رأى ان كثري ًا من الذبائح مآهلا إىل التلف فأرشده احدهم

إىل ان يذبح بعد رجوعه إىل بلده ففعل ذلك فهل جيزيه ما ذبحه؟

ج -ال جيزيه بل يبطل حجه عىل األحوط ،إال إذا كان جاه ً
ال قارص ًا فانه

جيزيه ان جيمع بني الذبح يف مكّة يف بقية ذي احلجة والصيام بدل اهلدي.

س -6من أتى بحج التمتّع ومل يذبح هدي ًا متومه ًا ان احلاج خمري بينه وبني

الصيام فام هو حكمه ،وهل جيزيه ان يبعث بثمنه لكي يذبح عنه يف العام

الالحق ام تلزمه إعادة احلج؟

ج -إذا كان مقصرّ ًا يف تعلم احلكم فال حيكم بصحة حجه ولو مع الذبح
يف العام القابل عىل األحوط ،وان كان قارص ًا فان علم باحلكم قبل انقضاء

شهر ذي احلجة فاألحوط ان جيمع بني الذبح يف مكّة والصوم وان علم به
بعد انقضائه فال يبعد االكتفاء بالذبح يف عام الحق.

س -7إذا لزمته إعادة الذبح فلم يفعل متعمدا هل يبطل حجه؟
ج -إذا مل يذبح حتى مضت أيام الذبح بطل حجه عىل األظهر.
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الف�صل الثالث
ما يعترب يف الهدي
يعترب يف اهلدي أربعة امور:

 -1أن يكون مباح ًا.

 -2أن يكون من االنعام الثالثة.
 -3أن يبلغ عمر ًا معين ًا.
 -4أن يكون سلي ًام.
واليك تفصيلها:
الأمر الأول
اباحة الهدي او ثمنه اذا كان ال�شراء �شخ�صي ًا

يعترب يف اهلدي أن يكون مباح ًا فال جيزي املغصوب ،ويف حكمه اهلدي

املتعلق للحق الرشعي ،فلو ذبح هدي ًا تعلق به احلق الرشعي مل جيزئه إذا

كان عامل ًا عامد ًا او جاه ً
ال مقصرّ ًا ،وهكذا إذا اشرتى هدي ًا بثمن مغصوب
او متع ّلق للحق الرشعي فال جيزي إال إذا اشرتاه برشاء كيل يف الذمة ووفاه

من املغصوب اومن املال املتع ّلق للحق الرشعي ،وللتوضيح والتفصيل أكثر
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نقول :يوجد صورتان:

الصورة األوىل :أن يكون نفس اهلدي مغصوب ًا او متع ّلق ًا للخمس كام إذا

اشرتى شا ًة بأرباح سنته وبقيت عنده سنة كاملة او دخل عليها رأس سنته -

إذا كان له مهنة -ثم ذبحها هدي ًا فال جتزئ ،فإن تدارك وذبح هدي ًا مباح ًا يف

حجه
أيام الذبح فال اشكال ،وإذا مل يتداركه اىل أن انقضت أيام الذبح بطل ّ

إذا كان عامل ًا عامد ًا او جاه ً
ال مقصرّ ًا.

حجه إذا كان ناسي ًا او جاه ً
ال قارص ًا وأتى
نعم ،ال يرض ذلك بصحة ّ

بوظيفته حسب التفصيل املذكور يف الفصل الثاين املتقدّ م.

الصورة الثانية :أن يكون ثمن اهلدي مغصوب ًا او متعلق ًا للخمس ،وهنا

حالتان:

احلالة األُوىل :أن يشرتي اهلدي بثمن شخيص وذلك بأن يأخذ املال

املغصوب او املتعلق للخمس ويقول للبائع :اشرتي منك الشاة مث ً
ال هبذه

النقود التي يف يدي ،فهنا ينتقل اخلمس من الثمن إىل الشاة وجيري فيه نفس
االحكام املتقدّ مة يف الصورة األُوىل.
احلالة الثانية :أن يشرتي اهلدي بثمن كيل يف الذمة ،كام هو الغالب يف

الرشاء -كأن يقول للبائع :اشرتي منك الشاة بامئة ألف من دون أن حيدد

أوراق ًا نقدية معينة ،وحينئذ تشتغل ذمته بذلك املبلغ للبائع ،ويف مقام الوفاء

يدفع له املائة املغصوبة او التي تع ّلق هبا اخلمس ،ويف هذه احلالة ال تكون
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الشاة مغصوبة  -إن اشرتاها باملال املغصوب -وال ينتقل اخلمس من الثمن

اليها  -إن اشرتاها باملال املتعلق للخمس -وإنّام يصري الثمن او اخلمس دين ًا

يف ذمة املكلف ،باعتبار أن املائة التي دفعها ليست هي الثمن وإنّام هي مصداق
ٍ
وحينئذ تكون الشاة خالصة للمكلف ،غايته
للثمن ،والثمن هو املائة الكلية،
يضمن الثمن للبائع إن وفاه باملغصوب ،ويضمن مخس الثمن للفقراء إن
وفاه باملال املتع ّلق للخمس ،ألن اخلمس ينتقل من الثمن إىل الذمة لكونه

أتلف املال املتعلق للخمس بدفعه اىل البائع فيضمن مخسه ويصري دين ًا عليه،
ٍ
وحينئذ جيزئ ذبحه لتلك الشاة.
حجه؟
س -لو حج املكلف بأموال فيها اخلمس فهل يبطل ّ

ج -ال يبطل احلج بمجرد ذلك ،نعم يبطل الطواف وصالته عىل األحوط

اذا كان ساتره فيهام من املال املتعلق للخمس لكون إباحة الساتر يف الطواف
والصالة رشط يف صحتهام ،فإن مل يتدارك الطواف والصالة يف وقتهام بطل

احلج عىل االحوط.

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
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تشتغل باخلمس وال ينتقل اخلمس إىل العني.
�أ�سئلة تطبيق ّية:

س -1إذا اشرتى اهلدي من مال استقر عليه اخلمس فهل جيزيه ذلك؟

ج -إذا كان الرشاء بثمن كيل يف الذمة والوفاء مما استقر عليه اخلمس

إجتزأ به ويضمن مقدار اخلمس من الثمن.

احلاج بعد رشاء اهلدي وذبحه ان الثمن الذي دفعه لرشائه
س -2إذا علم
ّ

كان متعلق ًا للخمس فام هو حكمه فيام إذا كان الثمن شخصي ًا أي ُجعل عني
ما استقر فيه اخلمس ثمن ًا؟

ج -ال جيتزئ بام ذبحه ،وعليه فان كان جاه ً
ال مقصرّ ًا ال حيكم بصحة
حجه إالّ إذا اعاد الذبح يف أيام الترشيق وأ ّما إذا كان جاه ً
ال قارص ًا أو ناسي ًا

فان اعاد الذبح يف ايام الترشيق بعد ارتفاع العذر صح حجه ،وأ ّما إذا علم أو

تذكر بعد ايام الترشيق فاألحوط لزوم ًا ان جيمع بني الذبح بمكّة يف بقية ذي

ويصح حجه ،وأ ّما إذا علم أو تذكر بعد
احلجة وبني الصوم بدالً عن اهلدى
ّ
ميض شهر ذي احلجة فعليه اهلدي يف العام القادم ويصح حجه أيض ًا.

س -3حاج اشرتى هديه بمبلغ حصل عليه بحكم املحكمة الرسمية

من شخص رسق بعض متاعه فهل جيتزي به؟

ج -إذا أخذ املبلغ تقاص ًا مع توفر رشوط التقاص أو كان الرشاء بثمن

كيل يف الذمة والوفاء من ذلك املبلغ اجتزأ به وإال فال.
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الأمر الثاين
�أن يكون من االنعام الثالثة
جيب أن يكون اهلدي من اإلبل او البقر او الغنم  -الضأن واملعز -و ال

جيزي من غريها كالظباء وغريها.

الأمر الثالث
�أن يبلغ ال�سن املعترب

يعترب يف اهلدي أن يبلغ سن ًا معين ًا وحسب التفصيل التايل:
 -1ال جيزئ من اإلبل إال ما أكمل السنة اخلامسة ودخل يف السادسة.
 -2وال جيزئ من البقر واملعز إال ما أكمل السنة الثانية ودخل يف الثالثة

عىل األحوط وجوب ًا.

 -3وال جيزئ من الضأن إال ما أكمل الشهر السابع ودخل يف الثامن،

واألحوط استحباب ًا أن يكون قد أكمل السنة األوىل ودخل يف الثانية.

وإذا تبني له بعد ذبح اهلدي أنّه مل يبلغ السن املعترب فيه مل جيزئه ذلك

ولزمته االعادة.
أسئلة تطبيق ّية:

س  -انا اقوم بمهمة رشاء اهلدي حلجاج احلملة وتواجهني مشكلة حول

احراز رشط العمر حيث ان البائع يدعي توفر الرشط ولكن يصعب احراز
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صحة قوله فام هو العمل؟

ج -ال بد من االطمئنان بتوفر رشط العمر وال يصعب اح��رازه عىل

اهل اخلربة ،وأ ّما االعتامد عىل قول البائع من دون االطمئنان بصحته فمحل

إشكال.

الأمر الرابع
�أن يكون �سليم ًا من العيوب

يعترب يف اهلدي أن يكون تام األعضاء وال يكون ناقص ًا ومعيب ًا عرف ًا،

فال جيزي األعور ،واألعرج ،واملقطوع أذنه ،واملكسور َق ْرنه الداخل ،ونحو

ذلك.

كام ويعترب فيه أن ال يكون مهزوالً عرف ًا.

س -1إذا اشرتى هدي ًا عىل أنّه سمني فبان مهزوالً فهل جيزي؟

ج -جيزئ ،سوا ًء بان مهزوالً قبل الذبح أم بعده.

س -2إذا كان عنده كبش مث ً
ال فذبحه بزعم أنّه سمني فبان مهزوالً فهل

جيزي؟

ج -ال جيزي عىل األحوط وجوب ًا.
س -3إذا شك يف هزال اهلدي فهل جيوز له ذبحه واالجتزاء به؟

ج -جيوز له ذبحه برجاء أن ال يكون مهزوالً مع قصد القربة ،فإذا ظهر

له بعد الذبح أنّه مل يكن مهزوالً اجتزأ به ،وإال ذبح غريه.
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س -4هل جيزي ذبح اخليص؟

ج -ال جيزئ إال مع عدم تيسرّ غريه.
س -5هل جيزئ ذبح املريض؟

ج -جيزئ  -إذا كان مريض ًا قبل الرشاء دون ما إذا مرض بعدما اشرتاه-

وإن كان األحوط األوىل أن ال يكون مريض ًا.

س -6هل جيزي ذبح املوجوء واملرضوض اخلصيتني؟

ج -جي��زئ ،وإن كان األح��وط استحباب ًا أن ال يكون موجوء ًا ،وال

مرضوض اخلصيتني.

س -7هل جيزئ ذبح الكبري الذي جف املخ من عظامه؟

ج -جيزئ ،وإن كان األحوط األوىل أن ال يكون كبري ًا ال ّ
مخ له.
س -8هل جيزئ ذبح مشقوق االذن او مثقوهبا؟

ج -جيزئ ،وإن كان األحوط استحباب ًا اعتبار سالمته منهام.
س -9هل جيزي ذبح اهلدي الفاقد للقرن او الذنب من أصل اخللقة؟

ج -جيزئ ،وإن كان األحوط األوىل أن ال يكون فاقد ال َق ْرن أو الذنب

من أصل خلقته.
تنبيه:

ما تقدّ م من الرشائط يف اهلدي ال تعترب يف ما يذبح كفارة ،وإن كان

األحوط استحباب ًا اعتبارها فيه.
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أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا كان احليوان منزوع ًا احدى خصيتيه فهل جيتزأ به يف اهلدي؟
ج -ال جيتزأ به إال أن ال يتيرس غريه.

س -2إذا مل يتوفر اهل��دي اجلامع للرشائط فهل يكتفي بمرضوض

اخلصيتني؟

ج -األقوى اإلجتزاء به مطلق ًا(((.
س -3ورد يف املناسك انه ال يكفي يف اهلدي اخليص اال مع عدم تيرس غريه

كام ورد فيها ان األحوط األوىل ان ال يكون اهلدي موجوء ًا وال مرضوض

اخلصيتني فام هو الفرق بني الثالثة؟

ج -اخليص هو منزوع اخلصيتني ،واملرضوض هو من دقت خصيتاه

حتى بطل مفعوهلام واملوجوء يف مقابلهام هو من دقت عروق خصيتيه حد
االنفضاخ.

س -4هل جيزي يف الذبح مقطوع األُذن عل ًام بان اكثر االغنام هناك

كذلك؟

ج -ال جيزي يف اهلدي املقطوع اذنه ولو قلي ً
ال ولكن فيام اشرتاه معتقد ًا

سالمته فبان ناقص ًا بعد نقد ثمنه فالظاهر االجتزاء به.

س -5عادة ما يقطع من ُأذن الشاة جزء يسري ليميز القطيع عن غريه وال

((( حتى مع توفر غري املرضوض.
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يعد ذلك عيب ًا يف الشاة فهل جيزي ذبحها يف اهلدي؟

ج -إذا كان بمقدار يعدّ احليوان ناقص ًا عرف ًا مل جيتزأ به.

س -6هل يلزم اليقني بتوفر الرشوط املعتربة يف اهلدي؟
ج -يكفي اإلطمئنان بتوفرها.

س -7هل يمكن اإلعتامد عىل قول ذي اليد يف توفر املواصفات املعتربة

يف اهلدي؟

ج -يشكل اإلعتامد عليه ما مل حيصل اإلطمئنان بصدقه.

س -8إذا شك يف كون احليوان املعروض للبيع ناقص ًا فهل له البناء عىل

سالمته واالجتزاء به يف اهلدي من دون فحص عن حاله؟

ج -ال يبعد ذلك وان كان األحوط الفحص وال سيام يف ما حيتمل من

النقص من حني الوالدة.

س -9هل يعترب يف الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الرشوط يف اهلدي؟
ج -ال يعترب وإن كان رعايتها فيها أحوط.
فرو ٌع
الفرع الأول :عدم اعتبار كون الهدي مملوك ًا

ال يعترب يف اهلدي أن يكون مملوك ًا بل يكفي أن يكون مأذون ًا يف ذبحه

ربع
هدي ًا ،وهكذا جيزئ لو طلب من غريه أن يذبح عنه جمان ًا ،وال جيزي أن يت ّ

عنه الغري من دون طلب منه.
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أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل يعترب يف هدي التمتّع ان يكون مملوك ًا للحاج أو يكفي كونه

مأذون ًا يف ذبحه هدي ًا حلجه؟

ج -يكفي كونه مأذون ًا يف ذلك.

س -2إذا طلب احلاج من غريه ان يذبح عنه جمان ًا أي يتربع عنه بشاة

اهلدي ففعل ذلك فهل جتزيه؟

ج -نعم فانه ال يشرتط يف اهلدي ان يكون مملوك ًا للحاج نفسه.

س -3إذا ذبح الشاة العائدة للغري هدي ًا عن نفسه بأمل احلصول عىل اذن

صاحبها الحق ًا فهل جتزيه إذا حصل االذن منه؟
ج -ال جتزي.

الفرع الثاين :عدم اعتبار كون الهدي ذكر ًا
ال فرق يف االجتزاء باهلدي بني الذكر واالنثى ،نعم يستحب يف اإلبل

والبقر اختيار االناث ،ويف الغنم  -الضأن واملعز -اختيار الذكور.
أسئلة تطبيق ّية:

س  -هل يفرق يف اهلدي بني الذكر واالنثى؟

ج -يستحب يف االبل والبقر اختيار االناث ويف الغنم اختيار الذكور.
الفرع الثالث :لو بان الهدي معيب ًا بعد نقد ثمنه

إذا اشرتى هدي ًا معتقد ًا سالمته فبان معيب ًا بعدما دفع ثمنه جاز له االكتفاء
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به إال إذا كان خص ّي ًا فإنّه ال جيزي إال إذا مل يتوفر غريه.

وهكذا ال جيزي إذا بان اهلدي معيب ًا قبل دفع ثمنه.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا اشرتى هديا فتبني له قبل تسديد ثمنه أن به عيبا فهل جيوز له

اإلجتزاء به؟

ج -ال جيتزي به عىل األظهر.

س -2ورد يف املناسك انه إذا اشرتى هدي ًا معتقد ًا سالمته فبان معيب ًا بعد

نقد ثمنه فالظاهر جواز االكتفاء به ،هل يشمل هذا احلكم ما لو ظهر كونه

خصي ًا؟

ج -ال يشمل ذلك.

الفرع الرابع :لو مل يجد �إال الهدي الفاقد لل�شرائط

إذا مل جيد شيئ ًا من االنعام الثالثة واجد ًا للرشائط املتقدّ مة ،فإن وجد

اخليص اجتزأ به ،وإن مل جيده أيض ًا فاألحوط وجوب ًا اجلمع بني الفاقد هلا وبني

الصوم بدالً عن اهلدي.

وهكذا احلال إذا مل يتوفر إال ثمن الفاقد.

وإذا تيرس له بعد ذلك حتصيل التام يف بقية ذي احلجة فاألحوط وجوب ًا

ضمه اىل ما تقدّ م.
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الفرع اخلام�س :لو مر�ض الهدي بعدما ا�شرتاه

إذا اشرتى هدي ًا سلي ًام حلج التمتّع فمرض بعدما اشرتاه او أصابه كرس او

عيب فال جيزي ذبحه ،واألحوط استحباب ًا أن يذبحه أيض ًا او يتصدق بثمنه

لو باعه.

مع االلتفات اىل ّ
أن املرض طرأ بعد الرشاء ،وأ ّما لو كان مريض ًا قبل

الرشاء فيجزي ذبحه كام تقدّ م.
أسئلة تطبيق ّية:

س -لو ع ّينت شاة حلاج معني يف احلملة فحلق أو قرص دون ان يعلم ان

الشاة قد نفقت قبل ان تذبح له فهل عليه يشء سوى ذبح شاة اخرى؟
ج -ال يشء عليه سوى ذلك.

الفرع ال�ساد�س :لو ّ
�ضل الهدي بعدما ا�شرتاه

لو اشرتى هدي ًا َف َض ّل ومل جيده ،ومل يعلم بذبحه عنه  -وأ ّما إذا علم

بذبحه عنه فيكتفي به ،كام سيأيت يف الفرع اآليت ،-وجب عليه حتصيل هدي
آخر مكانه ،فإن وجد األول قبل ذبح الثاين ذبح األول وهو باخليار يف الثاين،

إن شاء ذبحه وإن شاء مل يذبحه ،وهو كسائر أمواله ،واألحوط األوىل ذبحه

أيض ًا ،وإن وجده بعد ذبحه الثاين ذبح األول أيض ًا عىل األحوط وجوب ًا.
تنبيهان:

التنبيه األول :إذا اشتبه هدي احلاج هبدي غريه ،فإن كان مع ّل ًام ثم فقدت
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العالمة فيجزي أن يذبح اهلدي عن صاحبه املعينّ واقع ًا ،وال جيوز اعادة
تعيينها من جديد.
التنبيه الثاين :إذا عينّ اهلدي وضاعت العالمة فيجوز عند ذبح اهلدي أن
عمن ُعني له ،بعد احراز رمي مجيع من عُينّ هلم اهلدي.
يقصد ذبحه ّ
أسئلة تطبيق ّية:

عألمات
س -1إذا وضعت عىل جمموعة الشياه املشرتاة حلجاج احلملة ّ

العألمات فهل جيوز تعيينها من جديد واال فامذا يصنع
معينة هلا ثم ضاعت
ّ

هبا؟

ج -ال جيوز ذلك بل تذبح عن اصحاهبا املعينني أوالً باستنابة احلجاج

مجيع ًا شخص ًا أو ازيد يف الذبح.

س -2ذبح اخلروف املرقم ( )٥٠عن زيد ثم وجد خروف آخر برقم

( )٥٠أيض ًا فتبينّ ان التعيني هبذا الرقم وقع عىل خروفني فهل جيزي عن
ٍ
راض بذلك؟
احلاج والبائع

ج -إذا كان من قبيل اشتباه شاة احلاج بشاة البائع فال يبعد الرجوع إىل

القرعة فان خرجت الشاة املذبوحة باسم احلاج اجزأت وإال لزم ذبح الثانية

ويعوض البائع عام به التفاوت بني الشاة األوىل قبل الذبح وبعده.
عنه ّ
الفرع ال�سابع :حكم من وجد هدي ًا �ضا ًال

لو وجد أحد كبش ًا مث ً
ال وعلم بكونه هدي ًا َض َّل عن صاحبه جاز له أن
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يذبحه عنه ،وإذا علم بذلك صاحبه اجتزأ به ،واألحوط وجوب ًا للواجد أن

يعرفه قبل ذبحه إىل عرص اليوم الثاين عرش.
ّ
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الف�صل الرابع
ال�شك يف الذبح او النحر
الشك يف الذبح او النحر له صور:

الصورة األُوىل :أن يشك يف أصل الذبح او النحر ،فال يدري أنّه ذبح

او ال ،فإن كان شكه بعد التجاوز عن حمله كام إذا كان الشك بعد احللق او
التقصري مل ِ
يعتن بشكه ،وأ ّما إذا كان شكه قبل التجاوز عن حمله لزم اإلتيان

به.

وهكذا إذا استناب شخص ًا للذبح عنه ثم شك يف أنّه ذبح عنه او ال،

فيجري فيه التفصيل املتقدّ م.

س -لو أخرب النائب بأنّه ذبح او نحر اهلدي عن املنوب عنه فهل يكفي

اخباره؟

ج -ال يكفي اخباره عىل األحوط وجوب ًا إال إذا حصل االطمئنان من

اخباره.

الصورة الثانية :أن يشك يف ّ
أن اهلدي واجد للرشائط املعتربة فيه او ال -
كام إذا شك يف سنّه او كونه معيب ًا ،-فإن كان شكه بعد الذبح او النحر مل ِ
يعتن
به ،وأ ّما إذا كان قبل الذبح او النحر فال جيتزئ بذبح احليوان املشكوك توفره
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عىل الرشوط املعتربة.

ونفس الكالم جيري يف النيابة فإذا شك املنوب عنه بعد ذبح النائب يف ّ
أن
اهلدي كان واجد ًا للرشائط املعتربة او ال  ،مل ِ
يعتن بشكه.

الصورة الثالثة :أن يشك يف ّ
أن الذبح كان بمنى او ال ،فإن كان شكه بعد
الذبح مل ِ
يعتن به ،وأ ّما إذا كان شكه قبل الذبح فالبد من احراز كون املكان

من منى حتى يصح الذبح فيه ،وال يصح الذبح يف املكان املشكوك ،ونفس

الكالم جيري يف ما لو وصلت النوبة للذبح يف احلرم لتعذر الذبح يف منى
ووادي حمرس ،فإن كان شكه يف كون املكان من احلرم بعد الذبح ال يعتني به،

وأ ّما إذا كان شكه قبل الذبح فال جيزئ الذبح يف املكان املشكوك كونه من

احلرم.

ونفس الكالم جيري يف النيابة.
الصورة الرابعة :أن يشك يف هزال اهلدي قبل ذبحه ،ويف هذه الصورة

جيوز له أن يذبحه برجاء أن ال يكون مهزوالً مع قصد القربة ،فإذا ظهر له
بعد الذبح أنّه مل يكن مهزوالً اجتزأ به وإال ذبح غريه ،كام تقدّ م.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1شخص ذهب إىل احلج وكان جاهال بكثري من أحكام احلج ،وملا

كان يف منى واراد ان يذبح اهلدي اشرتى سخ ً
ال وذبحه ،وحيث انه كان جيهل

رشوط اهلدي ،فلم يلتفت إىل ما ينبغي مالحظته يف اهلدي من السالمة والعمر
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والسمن وامثال ذلك ،واالن وبعد ميض عدة سنوات صار يشك يف توفر
َّ

الرشوط الواجبة يف هديه الذي ذبحه ،أو انه اصبح االن بعد تعلمه لرشوط
اهلدي قد تيقن بعدم توفر بعض تلك الرشوط ،فهل جيزيه ان يبعث بثمن

هدي جديد بيد احد ثقات احلجاج ليذبحه عنه هناك؟

ج -أ ّما يف صورة الشك فال يعتني به وأ ّما مع التأكد من عدم توفر

الرشوط فان كان جاه ً
ال قارص ًا كفاه الذبح يف عام الحق((( وأ ّما مع تقصريه
يف التعلم فيشكل االجتزاء بحجه.

س -2إذا ذبح اهلدي وجاء باملناسك الالحقة له ثم تبني له أنه مل يكن قد

بلغ السن املعترب فيه فامذا يصنع؟

ج -إذا كان ذلك قبل ميض أيام الترشيق أعاد الذبح وال يشء عليه وإن

كان بعده فاألحوط اجلمع بني إعادة الذبح بمكّة يف بق ّية ذي احلجة وبني

الصوم بدالً عن اهلدي.

((( ألنه التفت بعد ميض شهر ذي احلجة ،ولو التفت يف ذي احلجة لكان الواجب عليه عىل األحوط
اجلمع بني الذبح يف مكّة والصوم بدالً عن اهلدي ،كام تقدّ م يف الفصل الثاين.
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الف�صل اخلام�س
ال�شركة يف الهدي
ِ
ال جيزي هدي واحد إال عن شخص واحد مع التمكن منه باستقالله.
وأ ّما إذا مل يتمكن منه باستقالله ومتكن من الرشكة فيه مع الغري فاألحوط

وجوب ًا اجلمع بني الرشكة يف اهلدي وبني الصوم ،عىل الرتتيب يف الفصل

اآليت.

أسئلة تطبيق ّية:

س -حج اثنان من املؤمننى مع جمموعة من املخالفني وسمعوا منهم ان

هدي ًا واحد ًا يكفي عن مجع من احلجاج فاشرتكا يف هدي واحد مع آخرين ومل

يعلام باحلكم إال بعد ميض شهر ذي احلجة فام هو حكمهام؟

ج -إذا مل يكونا قادرين عىل ذبح اهلدي إال باالشرتاك فيه فال يبعد

االجتزاء بذبح هديني عنهام يف ايام الذبح يف عام الحق((( وأ ّما يف غري هذه
الصورة فيشكل احلكم بصحة حجهام واالجتزاء بذلك.

((( باعتبار ّ
أن الواجب عليهام كان هو الرشكة مع الصوم احتياط ًا ،و ّملا مل يصوما حتى مىض ذو احلجة
فقد سقط الصوم عنهام ووجب اهلدي يف سنة الحقة ،كام سيأيت.
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الف�صل ال�ساد�س
عدم التمكن من الهدي
من مل يتمكن من اهلدي وال من ثمنه صام بدالً عنه عرشة أيام :ثالثة يف

احلج ،وسبعة إذا رجع ،والكالم تارة يقع يف الثالثة ،واخرى يف السبعة:
�صوم الثالثة:

يشرتط يف صوم الثالثة التي بدالً عن اهلدي:

 -1أن تكون متوالية.
 -2أن تكون بعد التلبس بإحرام عمرة التمتّع  -سواء أتى هبا يف أثنائها

ام بعد الفراغ منها -وال جيزئه صيامها قبل أن حيرم لعمرة التمتّع.
 -3أن تكون يف شهر ذي احلجة.
أي يوم يصومها من ذي احلجة؟
س -1ولكن يف ِّ

ج -هو خميرّ بني أن يرشع يف صومها قبل العيد وبني أن يرشع يف صومها
بعد العيد.
س -2إذا أراد أن يبدأ هبا قبل العيد فهل يتعينّ عليه صومها يف أ ّيام
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مع ّينة؟

ج -األحوط وجوب ًا أن يصومها يف اليوم السابع والثامن والتاسع من

ذي احلجة ،وال يقدّ م الصوم عىل اليوم السابع من ذي احلجة ،وهذا رشط

رابع ملن أتى بصوم الثالثة قبل يوم العيد.

س -3إذا فاته صوم مجيعها قبل يوم العيد فهل جيزئه أن يصومها يف اليوم

الثامن والتاسع ويوم ًا آخر بعد رجوعه من عرفات ومزدلفة اىل منى؟

ج -ال جيزئه ذلك عىل األحوط وجوب ًا ،والواجب عليه  -عىل األحوط-

يف هذا الفرض أن ُي ّ
ؤخر صومها مجيع ًا اىل ما بعد العيد.

س -4إذا أراد أن يصومها بعد العيد ّ -إما ألنّه أختار ذلك او ألنّه فاته

صوم مجيعها قبل العيد -فمتى يرشع هبا؟

ج -جيوز له أن يبدأ فيها يف اليوم الثالث عرش إذا كان رجوعه من منى

قبله  -بأن أفاض من منى يف اليوم الثاين عرش -بل وإن كان رجوعه فيه

 -بأن أفاض منها يوم الثالث عرش -ولكن االفضل أن ال يبدأ هبا إال بعد

انقضاء أيام الترشيق.

س -5إذا أنقضت أ ّيام الترشيق هل جيب عليه املبادرة اىل صومها؟

ج -ال جتب املبادرة ،وإن كان األحوط األوىل املبادرة اىل الصوم بعد أ ّيام

الترشيق وعدم تأخريه من دون عذر.

س -6إذا مل يتمكن من الصيام بعد رجوعه من منى فأين يصومها؟
ج -يصومها يف الطريق او يف بلده.
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س -7إذا صام الثالثة أيام يف بلده هل جيوز له أن جيمعها مع السبعة؟
ج -جيوز ،ولك ّن األحوط األوىل أن ال جيمع بينهام.

س -8إذا مل يصم الثالثة ال يف مكّة وال يف الطريق وال يف بلده اىل أن ّ
هل

هالل حمرم فام حكمه؟

ج -يسقط عنه الصوم ويتعني عليه اهلدي للسنة القادمة ،فإن مل يذبحه

ففي السنة الثالثة وهكذا ،وإذا مات ومل يذبح صام عنه ول ُّيه((( عىل األحوط

لزوم ًا.

تنبيه:

جيب عىل املكلف أن يصوم الثالثة حسب الثبوت الرشعي للهالل،

وال يتبع رأي قايض الديار املقدّ سة يف ثبوت اهلالل إذا كان خمالف ًا للموازين

الرشعية عندنا.
�صوم ال�سبعة:

يشرتط يف صوم السبعة أ ّيام التي بدالً عن اهلدي أن يأيت هبا بعد رجوعه

اىل بلده ،وال جيزئه اإلتيان هبا يف مكّة او يف الطريق.

س -1وإذا مل يرجع اىل بلده واقام بمكّة كيف يصومها؟

ج -يصرب حتى يرجع أصحابه اىل بلدهم او يميض شهر ثم يصوم بعد

ذلك.

((( املقصود من الويل الولد األكرب.

رحنلا وا حبذلا

145

س -2ما هو مبدأ ذلك الشهر؟

جّ -
إن مبدأه الزمان الذي كان خيرج به عاد ًة لو مل يقم يف مكّة.
س -3هل يعترب التوايل يف صوم السبعة؟

ج -ال يعترب ،وإن كان هو األحوط استحباب ًا.
س -4هل يلزم املبادرة اىل صوم السبعة بعد رجوعه اىل بلده؟

أي وقت حتى بعد أن ّ
هيل هالل
ج -ال جتب املبادرة بل جيوز صومها يف ّ

حمرم.
ّ

أسئلة تطبيق ّية:

س -1من مل جيد ثمن اهلدي ولكنه كان عنده من الثياب ما يمكن بيعه

ورشاء اهلدي بثمنه فهل يكفيه الصوم؟

ج -إذا كان مستغني ًا عنه باملرة فاألحوط ان يبيعه ويشرتي بثمنه ،وأ ّما

مع عدم االستغناء عنه كذلك فال جيب ذلك.

س -2الفاقد للهدي ولثمنه إذا اراد ان يصوم اليوم السابع والثامن

والتاسع فهل جيوز له ان يتبع يف حتديد هذه االيام الثبوت الرسمي لدى

السلطات السعودية كأن يبدأ من اليوم السابع عندهم ولو كان بحسب

املوازين الرشعية هو اليوم السادس؟

ج -ال جيوز بل ال بد ان يالحظ الثبوت الرشعي.
س -3هل جيوز تأخري صيام االيام الثالثة بدل اهلدي إىل ما بعد ايام
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الترشيق اختيار ًا؟
ج -جيوز.

س -4من وجب عليه الصوم بدل اهلدي فصام االيام الثالثة يف احلج

ورجع إىل بلده هل تلزمه املبادرة إىل صيام االيام السبعة املتبقية ام ان له

التأخري لبعض الوقت؟

ج -ال جتب املبادرة اليه.
س -5من وجب عليه الصوم بدل اهلدي ونوى اإلقامة بمكّة فال بد ان

يصرب حتى يرجع أصحابه إىل بلدهم أو يميض شهر فام هو مبدأ هذا الشهر

هل زمان نية اإلقامة أو غريه؟

ج -مبدأ الشهر هو الزمان الذي كان خيرج فيه عادة لو مل يكن عازم ًا عىل

املقام بمكّة

س -6من مل يتمكن من اهلدي ولزمه الصوم ومل يصم االيام الثالثة األوىل

إىل ان ّ
هل هالل حمرم فتعينّ عليه اهلدي للسنة القادمة إذا مل يذبح يف السنة
القادمة أيض ًا فام هو حكمه؟
ج -البد ان يذبح يف السنة التي بعدها.

س -7إذا مل يتمكن احلاج من الذبح وكان جاه ً
ال بوجوب الصوم ومل

يعلم به حتى رجع إىل اهله فام هو حكمه؟

ج -إذا علم باحلكم يف وقت يتسع لصيام االيام الثالثة األوىل قبل ميض

شهر ذي احلجة أتى بالصوم وإال تعينّ اهلدي للسنة القادمة.
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س -8املتمتّع إذا مل يملك ثمن اهلدي وال يستطيع الصوم فام هو حكمه؟

ج -إذا ّ
هل هالل حمرم ومل يصم ولو لعدم قدرته عليه لزمه اهلدي لعام

قادم وان مل يبعث به حتى مات فاألحوط لزوم ًا ان يصوم عنه وليه.
فرو ٌع
الفرع الأول :من �صام بد ًال عن الهدي ثم متكن منه

من مل يتمكن من اهلدي وال من ثمنه وصام ثالثة أيام يف احلج ،ثم متكّن

منه قبل ميض أيام النحر وجب عليه اهلدي عىل األحوط وجوب ًا ،وأ ّما إذا

متكن من اهلدي بعد انقضاء أيام النحر فال يشء عليه.

الفرع الثاين :حكم من مل يجد الهدي وكان عنده ثمنه
من مل جيد اهلدي يف أيام النحر وكان عنده ثمنه فهل يكتفي بالصوم او

ينتظر اىل آخر ذي احلجة؟

ج -يسقط عنه اهلدي بميض أيام الترشيق ،ويتعينّ عليه الصوم بدالً عنه.

نعم ،األحوط استحباب ًا أن جيمع بني الصوم بدالً عنه وبني الذبح يف

بق ّية ذي احلجة إن أمكن ،ولو بإيداع ثمنه عند من يطمئ ّن به ليشرتي به هدي ًا
ويذبحه عنه إىل آخر ذي احلجة ،فإن مىض الشهر ذبحه يف السنة القادمة.

الفرع الثالث :حكم الأجري للحج لو ق�صرت �أجرته عن الهدي
ِ
تكف االجرة لرشاء اهلدي فهل
إذا استؤجر شخص للحج النيايب ومل

جيزئه الصوم بدالً عن اهلدي او يتعينّ عليه رشاء اهلدي ولو باالقرتاض؟
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ج -يتعينّ عليه رشاء اهلدي ولو باالقرتاض وال جيزئه الصوم.
الفرع الرابع :حكم ا�ستئجار العاجز عن الهدي
هل جيوز استئجار العاجز عن اهلدي حلج التمتّع؟

ج -ال جيوز عىل األحوط وجوب ًا ،ملا تقدّ م من عدم كفاية استئجار العاجز

عن العمل االختياري عىل األحوط وجوب ًا.

نعم ،يف حالة واحدة جيوز استئجار العاجز عن اهلدي حلج التمتّع وهي:
ٍ
حينئذ أن يستأجر
ما إذا كان املنوب عنه مستطيع ًا ملا عدا اهلدي ،فيجوز له
غري القادر عىل اهلدي.

الفرع اخلام�س :حكم العاجز عن الهدي وال�صوم

من مل يكن متمكّن ًا من اهلدي وال من ثمنه وال يتمكن من الصوم من

البداية ،فهل يعدّ مستطيع ًا وجيب عليه احلج؟

ج -يف كونه مستطيع ًا اشكال ،فمقتىض االحتياط أن حيج ويذبح يف

السنة القادمة.

نعم ،إذا طرأ عليه العجز يف االثناء فيكتفي بذبح اهلدي يف السنة القادمة.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا مل تكف االج��رة يف احلج النيايب ل�شراء اهل��دي ومتكن من
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االستقراض فهل جيب عليه ام جيوز له الصوم بدل اهلدي؟

ج -جيب عليه حتصيل اهلدي ولو باالقرتاض ألنه اجري الداء العمل

االختياري بمقتىض االنرصاف ،نعم لو كان مستأجر ًا الداء حج التمتّع من

دون هدي لعدم التمكن منه ولو من جهة عدم كفاية االجرة مل جيب عليه

حتصيل اهلدي إالّ انه من قبيل استئجار من ال يتمكن من العمل االختياري

وهو خالف االحتياط الوجويب اال إذا كان املنوب عنه مستطيع ًا ملا عدا اهلدي.
س -2إذا كان احلاج ال يتمكن من اهلدي وال الصوم فام وظيفته ولو كان

من أول االمر كذلك فهل يعد مستطيع ًا؟

ج -أ ّما إذا طرأ عدم التمكن يف االثناء فيذبح اهلدي يف السنة القادمة

وأ ّما مع العلم بعدم التمكن من األول ففي كونه مستطيع ًا ولزوم الذبح يف
سنة الحقة تأمل وإشكال وال يرتك االحتياط.
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الف�صل ال�سابع
اال�ستنابة يف الذبح او النحر
كام يصح الذبح او النحر للهدي الواجب او الكفارة باملبارشة من

صاحب اهلدي او الكفارة كذلك يصح باالستنابة ولو يف حال االختيار،

بمعنى أن يطلب من غريه أن يذبح عنه وينشئ ذلك ،وال يصح بالتربع(((،
شخص للذبح عن غريه من دون أن يطلب منه ذلك ال يقع اهلدي
فلو تربع
ٌ
او الكفارة عن املذبوح عنه لعدم انشاء النيابة.

وهل يشرتط لفظ معينّ يف االستنابة؟
ج -ال يشرتط بل تصح بكل قول او فعل يدل عليها.
وهل الن ّية يف مورد النيابة من الذابح او من صاحب اهلدي؟

ج -الن ّية من النائب  -الذابح ،-وإن كان األحوط استحباب ًا اعتبار نية

صاحب اهلدي أيض ًا ،بمعنى أن تكون الن ّية موجودة عند صاحب اهلدي

يف حلظة وقوع الذبح عىل األحوط استحباب ًا ،ويكفي يف حتقق االحتياط أن

يكون الداعي موجود ًا حني طلب الذبح من النائب ومستمر ًا اىل حلظة وقوع
((( التربع هنا مقابل االستنابة ال مقابل االجرةّ ،
فإن التربع باملعنى الثاين جائز بال اشكال إذ جيوز
لشخص أن يتربع باهلدي عن غريه.

رحنلا وا حبذلا
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تنبيه:

ُيتعارف يف احلمالت أن يأخذ احلملدار وكالة عنهم لرشاء اهلدي والذبح

إال أنّه ال يبارش عملية الذبح ،فا ّلالزم عليهم إ ّما أن يستنيبوا املبارش للذبح -

إن كانوا يعرفونه -أو يعطوا وكالة مطلقة للحملدار بحيث له حق االستنابة

عنهم ،وبعد ذلك يستنيب هو الشخص املبارش للذبح.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا بادر إىل الذبح عن غريه مع يقينه برضاه بل ورسوره بذلك

ولكن من دون أن يطلبه منه فهل جيزي ذلك عن املنوب عنه؟
ج -ال جيزي عنه.

س -2إذا ذبح اهلدي عن زوجته بال توكيل منها ولكنه يعلم اهنا تعتمد

عليه يف القيام بام ال تستطيع القيام به وال سيام الذبح فهل جيزي عنها؟

ج -إذا كان قد صدر منها – فع ً
ال أو قوالً – ما يدل عىل استنابتها له يف

ذلك اجزأها وإالّ مل جيزئها.

س -3هل التوكيل يف الذبح أو النحر يتوقف عىل التلفظ به؟

ج -ال ،بل يكفي كل ما يدل عليه.

س -4إذا كان املتعارف يف ٍ
بلد تسلم احلملدار كامل تكلفة احلج حتى

ثمن اهلدي فهل عليه ان يستأذن كل واحد من احلجاج يف الذبح عنه ام يكفي
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تسلمه ثمن اهلدي يف جواز تصديه للذبح أيض ًا؟

ج -تسليم ثمن اهلدي إىل احلملدار ال يقتيض أزيد من كونه وكي ً
ال

يف رشاء اهلدي ،وأ ّما االستنابة يف الذبح فربام تفهم بحسب القرائن ومنها
تعارف تصدي احلملدار له من دون الرجوع إىل احلاج.

س -5إذا وكل شخص ًا يف اشرتاء اهلدي والذبح عنه ثم وكل آخر يف

ذلك بدال عن األول من دون أن يبلغ األول باحلال فذبح عنه األول فهل

جيزيه ذلك؟

ج -ال يبعد اإلجتزاء به.

س -6االستنابة يف ذبح اهلدي هل يعترب ان تقع بعد أداء الرمي ام تكفي

االستنابة قبل ذلك؟

ج -تكفي قبل ذلك أيض ًا وإنّام يعترب أن يكون املنوب فيه هو الذبح بعد

رمي املنوب عنه.

س -7من وكل غريه يف رشاء اهلدي وذبحه وهو واثق من قيامه بذلك

هل جيوز له املبادرة إىل احللق ولبس املخيط يف صباح يوم العيد ام ال بد من

االنتظار إىل حني يبلغه خرب قيام الوكيل بالذبح؟

ج -عليه االنتظار إىل حني االطمئنان بقيام الوكيل برشاء اهلدي له

فيجوز عندئذ ان حيلق وال بد يف لبس املخيط ونحوه من االنتظار إىل حني

حصول االطمئنان بتحقق الذبح.
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فرو ٌع
الفرع الأول :حكم ما �إذا �شك يف �أ�صل ذبح النائب او �شرائط الهدي
إذا استناب غريه للذبح عنه ثم شك يف أنّه ذبح عنه او ال ،فإن كان شكه
بعد التجاوز عن حمله كام إذا شك بعد احللق او التقصري مل ِ
يعتن بالشك ،وأ ّما

إذا كان شكه قبل التجاوز عن حمله لزمه الذبح.
وهل يكفي اخبار النائب بأنّه ذبح عنه؟

ج -ال يكفي عىل األحوط وجوب ًا إال إذا حصل االطمئنان من اخباره.

وإذا شك املنوب عنه بعد ذبح النائب يف ّ
أن اهلدي كان واجد ًا للرشائط
املعتربة او ال ،مل ِ
يعتن بشكه ،كام تقدّ م يف الفصل الرابع.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1حاج كلف صاحبه بالذبح عنه ،ثم شك يف قيامه بذلك فام هو

حكمه ،وماذا لو كان شكه بعد الرجوع إىل بلده وانقضاء شهر ذي احلجة؟

ج -إذا حصل الشك له يف ذلك بعد احللق أو التقصري فال يعتني بشكه

وان كان قبل ذلك وجب عليه التأكد من رشاء اهلدي وذبحه فان امهل االمر

جه ً
ال منه باحلكم ففي صحة حجه واالكتفاء باالستنابة يف الذبح عنه يف منى

يف السنة الالحقة إشكال.

س -2من كلف غريه بالذبح عنه يف عرص اليوم الثالث عرش واطمأن إىل

154

تو�ضيح منا�سك احلج

قيامه بذلك ثم حصل له الشك فيه بعد غروب الشمس فام هو حكمه؟
ج -ال يشء عليه.

ٍ
بعدئذ يف
س -3من وكل غريه يف الذبح فقام بالذبح إال ان املوكّل شك

استجامعه للرشوط املعتربة يف ذلك فهل له البناء عىل وقوعه عىل الوجه املعترب

رشع ًا؟

ج -ال يبعد ذلك.

س -4إذا س َّلم ثمن اهلدي إىل الرشكة احلكومية التي تعلن قيامها بالذبح

عن احلجاج ومل يلتفت إىل عدم جواز الركون اليها مع عدم االطمئنان بقيامها
بالذبح وفق الرشوط الرشعية املعتربة فيه ويف اهلدي إال بعد العود إىل مكّة فام
هو تكليفه؟

ج -إذا كان جاه ً
ال قارص ًا والتفت قبل ميض ذي احلجة فليجمع بني

الذبح يف مكّة والصوم بدل اهلدي وان التفت بعد ميض ذي احلجة فال يبعد

كفاية الذبح يف العام القادم.

س -5يقال ان احلكومة السعودية ال تسمح للحجاج ان يذبحوا بانفسهم

يف املعيصم وإنّام يؤخذ من احلجاج قيمة الذبيحة ويقال هلم بان املسؤولني

يذبحون عنهم وال شك يف انه ال يوثق هبم ال من جهة اصل الذبح وال من

جهة صفات الذبيحة وال كيفية الذبح وهناك احتامل ان يسمح للحجاج
بانتخاب الذبيحة وربام يثق بعض الناس بأصل الذبح ولكن ال يعلم كيفية

رحنلا وا حبذلا
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الذبح خصوص ًا مع احتامل ان يكون الذبح باآلالت احلديثة فام هي الوظيفة؟
ج -هناك صور:

األُوىل :إذا متكن احلاج من احراز حتقق الذبح عنه يف الزمان واملكان

املعتربين فيه رشع ًا ومتكن أيض ًا من احراز توفر الصفات املعتربة يف الذبيحة

وبكون الذابح مسل ًام اكتفى به وان احتمل االخالل ببعض رشوط الذبح
كالتسمية واالستقبال.

الثانية :إذا متكن من احراز حتقق الذبح عنه يف زمانه ومكانه مع احراز

كون الذابح مسل ًام ولكن مل يتيرس له احراز توفر الصفات املعتربة يف اهلدي
فاألحوط لزوم ًا اجلمع بني الذبح كذلك والصوم بدل اهلدي.

الثالثة :إذا مل يتمكن من احراز حتقق الذبح عنه يف زمانه ومكانه فتكليفه

الصوم ،وان كان متمكّن ًا من الذبح يف مكّة يف بقية ذي احلجة ولو بايداع ثمن
اهلدي عند من يطمئن بقيامه بذلك فاألحوط األوىل ضم ذلك إىل الصيام.

س -6بالنظر إىل تزايد اعداد احلجاج االيرانيني والصعوبات اجلمة

التي يواجهوهنا يف القيام بالذبح والسيام بعد نقل املذابح إىل وادي معيصم
فقد اقرتحت مؤسسة احلج والزيارة ان تتكفل للحجاج هبذه املهمة وطريقة

عملها هي الرشوع يف ذبح الشياه عن احلجاج وفق القوائم املوجودة عنده

من بعد طلوع الشمس من يوم العيد إىل ان تنتهي من عملية الذبح يف اليوم
الثالث عرش ،وليس بمقدور احلاج ان يعرف متى يعني له اهلدي ويذبح عنه،

ومقتىض ذلك انه يقع الذبح عن بعض احلجاج قبل الرمي  -كمن ذبح له
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يف أول الوقت وقام هو بالرمي ساعة بعد طلوع الشمس  -وهذا خالف
االحتياط الوجويب عندكم ولكن يمكن الرجوع يف مورده إىل فقيه آخر مع

مراعاة االعلم فاالعلم.

ومقتضاه أيض ًا بالنسبة إىل غالبية احلجاج تقديم احللق عىل حتصيل اهلدي

بمنى – اذ ال يتيرس للحاج االنتظار إىل آخر ايام الترشيق ليتأكد من وقوع

احللق بعد حتصيل اهلدي له – ولكن حيث ان لزوم تأخري احللق عن حتصيل
اهلدي يف حمله مبني عندكم عىل االحتياط أيض ًا فباالمكان الرجوع يف ذلك إىل
فقيه آخر مع مراعاة االعلم فاالعلم.

ولكن يبقى أمر واحد فقط وهو اخلروج من اإلحرام بمجرد احللق وعدم

االنتظار إىل حني احراز وقوع الذبح ،فان كانت هذه املسألة عندكم احتياطية
ليتسنى الرجوع فيه إىل غريكم أمكن ملقلدكم إيكال أمر الذبح إىل مؤسسة

احلج والزيارة وإال يلزمه ان جيد وسيلة أخرى للذبح؟

ج -عدم اخلروج باحللق عن اإلحرام إال مع حتقق الذبح فتوى وليس

احتياط ًا حتى يمكن الرجوع فيه إىل الغري.
الفرع الثاين :ما يعترب يف النائب
يعترب يف النائب للذبح او النحر:

 -1أن يكون مسل ًام ،وال يشرتط أن يكون مؤمن ًا (اثني عرشي ًا).
 -2أن يقصد القربة هلل عز وجل.
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أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل يشرتط يف النائب عن احلاج يف الذبح ان ينوي القربة ،وهل

يشرتط ان يعلم الذابح ان الذبيحة هدي؟

ج -نعم البد من نية القربة من النائب ويكفي ان ينوي ذبح احليوان عىل

احلاج.
الوجه الذي نواه
ّ

األمامي يف الذبح أم ال؟
س -2هل جتوز استنابة غري ّ
ج -املعترب يف الذابح أن يكون مسل ًام.

س -3هل جيوز للحاج أن يذبح عن غريه قبل أن يذبح لنفسه؟
ج -جيوز له ذلك.

الفرع الثالث :ما يعترب يف النيابة
يعترب يف النيابة:
 -1قصدها أي أن يقصد النائب النيابة.
بأي وجه من وجوه التعيني ،وال يشرتط ذكر
 -2تعيني املنوب عنه ّ

االسم ،ويلزم أن يكون التعيني حني الذبح.

وإذا فرض ّ
أن شخص ًا حج نيابة عن غرية وأوكل من يذبح عنه ،فيكفي

للذابح أن يذبح عام اشتغلت به ذمته.

 -3أن يكون النائب مع ّين ًا واقع ًا عند املنوب عنه ،فال يصح توكيل

أحد الشخصني مر ّدد ًا ،ويصح توكيل أكثر من شخص ،كام يصح توكيل
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الشخص غري املعلوم لدى املوكّل إن كان معين ًا واقع ًا ،فال يشرتط يف صحة
النيابة أن يكون النائب معروف ًا ومعلوم ًا لدى املنوب عنه.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا وكّل شخص ًا يف رشاء اهلدي وذبحه عنه وكالة مطلقة فهل له

ان يؤجر شخص ًا آخر يف عملية الذبح عىل ان يتوىل هو  -الوكيل  -الن ّية؟
ٍ
عندئذ ان يتوىل الن ّية
ج -إذا كان مأذون ًا يف االستنابة جاز له ذلك والبد
النائب املبارش للذبح.
س -2إذا استناب النائب عن غريه يف احلج شخص ًا يف الذبح له فعن من

ينوي الذبح؟ عن النائب أم عن املنوب عنه؟

ج -ينوي الذبح عن النائب أي يذبح عنه ما وجب عليه من اهلدي سواء

أكان يأيت باحلج لنفسه أم ينوب فيه عن غريه.

س -3هل جيوز أن يتصدى رجل واحد لطريف عقد البيع وكالة عن

شخصني؟

ج -ال بأس بذلك.

س -4هل يشرتط يف صحة الوكالة أن يكون الوكيل معلوما بشخصه

لدى املوكل؟

ج -ال يشرتط معرفته به نعم يلزم أن يكون معينا يف الواقع كأن يوكل

الشخص الذي طلب زيد توكيله وإن مل يعرفه وأ ّما توكيل أحد الشخصني
مرددا فال يصح.
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س -5هل توكيل املؤسسات صحيح؟

ج -إذا رجع ذلك إىل توكيل املعنون بعنوان خاص كرئيس املؤسسة مثال

فال بأس به مع قبوله وإن كان املعنون بذاك العنوان يتغري من شخص إىل آخر

يف الفرتات الزمنىة املختلفة وهكذا أي عنوان آخر يف املؤسسة من هذا القبيل
وأ ّما توكيل املؤسسة ذاهتا فغري صحيح.

س -6إذا وكل مجاعة شخص ًا يف رشاء اهلدي هلم والذبح عنهم فهل

يلزمه أن يعني لكل منهم شاة عند الرشاء والذبح أم يكفيه أن يشرتي ويذبح

بعددهم من غري تعيني؟

ج -البد حني الذبح من التعيني لكل واحد.
س -7شخص كان وكيال عن أربعة أشخاص يف حتصيل اهلدي هلم

والذبح عنهم فذبح عن إثنني وملا أراد الذبح عن الباقني نيس املذبوح عنهام
أوال بالكلية فام هي وظيفته؟

ج -جيزيه عند ذبح اهلديني اآلخرين أن يشري يف ذهنه إىل كل من احلاجني

اللذين مل يذبح عنهام بام يكون مميزا له عمن عداه واقعا كأن يذبح أوال عمن

كان أكرب سنا من اآلخر أو من دفع إليه ثمن اهلدي قبل اآلخر ونحو ذلك.

س -8لو ذبح اهلدي املعني لشخص عن آخر فهل جيزي عن األول أو

الثاين؟

ج -جيزي عن األول إذا كان عىل نحو اخلطأ يف التطبيق وال جيزي عن

الثاين مطلق ًا.
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س -9ع ّينت مخسون شاة خلمسني شخص ًا ولكن الذابح مل يعلم بالتعيني

وتوهم ان عليه التعيني حني الذبح فذبح ما عن زيد لعمرو وهكذا فهل جيتزأ

به؟

ج -نعم إذا كان من قبيل اخلطأ يف التطبيق.

س -10ع ّينت مخسون شاة خلمسني شخص ًا ولكن الذابح اشتبه فذبح
ٍ
راض بام
من شياه البائع عرش ًا بظن اهنا مع ّينة وترك عرش ًا من املع ّينة والبائع

حدث فهل جتزي؟
ج -ال جتزي.

س -11إذا كانت الشاة للغري وقد كلفه بذبحها هدي ًا عنه ،واراد الذبح

عن نفسه أيض ًا ،فذبح شاة الغري ثم تر ّدد يف انه قد ذبحها عن صاحبه أو عن
نفسه اشتباه ًا فام هو احلكم؟

ج -االشتباه املذكور عىل تقدير حصوله ال يؤثر يف وقوع الذبح عن

صاحب الشاة فانه من قبيل االشتباه يف التطبيق.

س -12إذا اراد حاج ان يشرتي هدي ًا ويذبحه عن نفسه فكلفه حاج آخر

بان ينوب عنه يف الرشاء والذبح أيض ًا ،فاشرتى هدي ًا وذبحه ثم التفت إىل انه

مل يقصد حني الرشاء كونه لنفسه وال لصاحبه فهل يبطل عمله؟

ج -بل يقع عن نفسه فان كون الرشاء للغري حيتاج إىل مؤنة زائدة ،فإذا مل

يقصد كونه للغري يقع للنفس ،وحيث انه قام بذبحه قاصد ًا  -ولو ارتكاز ًا-

كونه عمن هو له فقد أجزأ عن نفسه.

رحنلا وا حبذلا

161

الفرع الرابع :حكم ما لو خالف النائب �شروط املنوب عنه

لو خالف النائب رشوط املنوب عنه مل جيزئه ما ذبحه هدي ًا ،فلو رشط

املنوب عنه عىل النائب أن يذبح له هدي ًا ذكر ًا مث ً
ال فذبح االنثى مل جيزئه ذلك،

ويكون النائب ضامن ًا ،وهكذا لو ذبح له غري الواجد للرشائط املعتربة كام لو
ذبح له ماعز ًا دون السنتني ،فإنّه ال جيزئ ويكون ضامن ًا فيذبح له الواجد
للرشائط ،وهكذا لو ذبح له اخليص إال إذا مل جيد غريه اىل آخر أيام الترشيق.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا اشرتط احلاج عىل صاحب احلملة ان يكون اهلدي ذكر ًا ولكن

قام صاحب احلملة بذبح االنثى فهل جتزي إن اجازه احلاج؟
ج -ال جتزي.

س -2إذا كان وكي ً
ال يف رشاء عدد من الشياه جلامعة والذبح عنهم ،فتبني

له بعد الذبح ان كل ما اشرتاه كان خصي ًا فهل يكون ضامن ًا هلم ،وماذا إذا مل
حيصل يف ذلك اليوم إالّ عىل اخليص فهل كان جيب عليه الرتيث إىل اليوم

الثاين أو إىل ان حيصل اهلدي املطلوب؟

ج -الظاهر كونه ضامن ًا يف الصورة األوىل ،وكان يلزمه يف الصورة الثانية

االنتظار إىل آخر ايام الترشيق فإن مل جيد إالّ اخليص اجتزأ به.

س -3الوكيل عن غريه يف رشاء اهلدي والذبح إذا علم الحق ًا بأن الشاة

املوكل وال يأمل التعرف
املذبوحة مل تكن بالسن املعترب رشع ًا ،وهو ال يعرف ّ
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عليه فهل يكفيه ان يتصدق بثمنه ولو عىل نفسه النه من الفقراء؟

ج -إذا علم ذلك قبل ميض ايام الترشيق اشرتى شاة اخرى وذبحها

وهكذا  -عىل األحوط -إذا علم بذلك بعد ميض ايام الترشيق قبل انقضاء

شهر ذي احلجة ،وأ ّما لو كان بعد انقضائه فيشرتي ويذبح يف السنة القادمة
عىل األحوط.

س -4من وك� ّ�ل غريه يف رشاء هدي له وذبحه فاشرتى ما مل يكمل

السنتني من املاعز وذبحه ثم قيل له انه ال جيزي فاشرتى غريه وذبحه فهل

التوكيل األول جيزي يف ذبح الثاين؟

ج -إذا كان وكي ً
ال يف رشاء الواجد للرشوط  -كام هو كذلك ظاهر ًا-

انطبق عىل الثاين دون األول.

ق�صر قبل ذبح النائب ا�شتباه ًا
الفرع اخلام�س :حكم ما لو حلق او ّ

من استناب شخص ًا للذبح او النحر عنه وأعتقد ّ
أن النائب ذبح عنه

ّ
وحل من إحرامه ثم تبينّ أنّه مل يذبح عنه فام هي وظيفته؟
فحلق او قصرّ
وهل يلزمه اعادة التقصري؟
ج -ههنا صورتان:

الصورة األُوىل :أن يعلم بذلك قبل انقضاء أيام الترشيق ،ويف هذه احلالة

حمرمات اإلحرام اىل أن يذبح هديه
يلزمه نزع املخيط فور ًا واالجتناب عن ّ
وال حاجة اىل اعادة التقصري او احللق بعد ذبح اهلدي.
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الصورة الثانية :أن يعلم بذلك بعد انقضاء أيام الترشيق ،وهنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يعلم بذلك قبل انقضاء شهر ذي احلجة ،واألحوط

وجوب ًا يف هذه احلالة أن جيمع بني الصوم بدالً عن اهلدي والذبح بمكّة يف
بقية ذي احلجة.

احلالة الثانية :أن يعلم بذلك بعد انقضاء شهر ذي احلجة ،ويف هذه احلالة

يتعينّ عليه اهلدي للسنة القادمة.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا وكًل احلاج من يذبح عنه فاعتقد انه قام بذلك فأتى ببقية

مناسكه ولكن تبني ان الوكيل نيس ومل يقم بالذبح فام هو تكليف احلاج؟

ج -إذا علم بذلك بعد ميض ايام الترشيق قبل انقضاء شهر ذي احلجة

فاألحوط ان جيمع بني الصوم بدالً عن اهلدي والذبح بمكّة يف بقية ذي
احلجة ،وان علم بعد انقضاء الشهر تعني اهلدي للسنة القادمة.

س -2إذا اعتقد احلاج أن من استنابه يف الذبح قد قام بام كلفه به فقرص

وخرج من إحرامه ثم تبني له اخلالف فامذا يصنع؟

ج -عليه نزع املخيط فور ًا واإلجتناب عن سائر حمرمات اإلحرام فإذا

ذبح هديه حل من إحرامه وال حاجة إىل إعادة التقصري.

س -3إذا اعتقد قيام الوكيل بام وكل فيه صباح ًا فحلق رأسه ولبس
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املخيط ثم تبني انه إنّام انجزه عرص ًا فام هو حكمه؟

ج -يكون خروجه من اإلحرام يف زمان حصول الذبح ولكن جيزيه

احللق املتقدّ م وال يشء عليه يف لبس املخيط ونحوه قبل ذلك مع اعتقاده قيام

الوكيل بام وكل فيه.

الفرع ال�ساد�س :حكم النائب لو ذبح قبل رمي املنوب عنه
تقدّ م يف األمر الثالث من االمور املعتربة يف الذبح او النحر أن النائب إذا

ذبح او نحر قبل رمي املنوب عنه أجزأ يف حالتني:

ّ
اطمأن النائب بحصول الرمي من املنوب عنه.
 -1إذا
 -2او كان املنوب عنه نفسه جاه ً
ال باعتبار الرتتيب.
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الف�صل الثامن
م�صرف هدي التمتّع
يقسم اهلدي اىل ثالثة أقسام:
ّ

خيصص ثلث هديه لنفسه او إلطعام أهله ،واألحوط
 -1جيوز للحاج أن ّ

األوىل أن يأكل منه ولو قلي ً
ال مع عدم الرضر.

 -2األحوط استحباب ًا أن هيدي ثلث ًا منه اىل من حيب من املسلمني ،وإن

مل يكونوا مؤمنني.

 -3األحوط وجوب ًا أن يتصدق بالثلث األخري عىل فقراء املسلمني ،وإن

مل يكونوا مؤمنني.

س -1وماذا لو تعذر التصدّ ق عىل الفقراء او كان حرج ّي ًا؟
ج -يسقط التصدق.

س -2هل يلزم إيصال ثلث الصدقة اىل الفقري نفسه؟

ج -ال يلزم بل يكفي االعطاء اىل وكيله  -وإن كان الوكيل هو نفس

صاحب اهلدي -ويترصف الوكيل فيه حسب إجازة موك ّله من اهلبة او البيع
او االعراض عنه او غري ذلك.
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س -3هل جيب اف��راز ثلث الفقري؟ وه��ل يلزم اف��راز ثلث اهلد ّية

للمسلمني؟

ج -ال يعترب االفراز ،ولكن يعترب فيهام القبض ،فلو تصدّ ق بثلث اهلدي

املشاع وأقبضه الفقري  -ولو بقبض الكل -كفى ،وكذلك احلال يف ثلث
اهلدية ،ولكن لو أقبض ثلث اهلدية بقبض الكل للمسلم يضمن ثلث الفقري

عىل األحوط وجوب ًا إذا كان يمكنه التصدّ ق عىل الفقراء من دون حرج.

س -4هل جيوز اخراج حلم االضاحي من منى إذا كان الذبح او النحر

فيها؟

ج -جيوز مع عدم حاجة املوجودين فيها اليه.

متغلب عليه قهر ًا قبل التصدق
س -5إذا سرُ ق اهلدي بعد ذبحه او أخذه
ٌ
عىل الفقراء ،فهل يضمن صاحب اهلدي ثلث الفقري؟
ج -ال يضمنه.

س -6إذا ذبح اهلدي وأتلفه صاحبه باختياره ولو بإعطائه لغري أهله فهل

يضمن ثلث الفقراء وثلث اهلدية؟

ج -يضمن ثلث الفقراء عىل األحوط وجوب ًا ،وأ ّما ثلث اهلدية فال

يضمنه وإن كان الضامن هو األحوط استحباب ًا.

والعربة يف الضامن بقيمة ما بعد الذبح ال القيمة قبله ،وإذا فرض أنّه فقد

قيمته بعد الذبح فال ضامن.

رحنلا وا حبذلا
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تنبيهان:

التنبيه األول :يمكن للحاج أن يأخذ وكالة من الفقري يف بلده يف الترصف
ٍ
وحينئذ ال ضامن عليه لو
بشكل مطلق يف ثلث الفقراء ولو باإلعراض عنه،

أعرض عن ثلث الفقراء.

التنبيه الثاين :جيوز للفقري بعد قبض ثلثه ،وللمسلم بعد قبض ثلثه أن

يترصف فيه كيفام شاء ،فال بأس بتمليكه غري املسلم.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1يف العرص احلارض ال يمكن تقسيم اهلدي إىل ثالثة أقسام حتى

أن احلكومة متنع من أن يأكل منه صاحبه وكذا متنع من توزيع شئ منه عىل
الفقراء واملؤمننى فام هو تكليف احلاج؟

ج -الواجب  -احتياطا ال يرتك  -يف التقسيم املذكور هو التصدق

بثلث اهلدي عىل الفقراء ،وأ ّما أكل نفسه وكذا اإلهداء بثلثه فغري واجب،
والتصدق بالثلث أيض ًا يسقط بالتعذر أو التعرس.

س -2تتشكل يف محالت احلج جلان تتوكل عن احلجاج للذبح عنهم

وذلك خوفا من ضياع بعض احلجاج إذا أخذوا مجيعا إىل املسلخ ،وحيث
يتعذر أو يتعرس عىل أعضاء اللجنة أخذ جزء من الذبيحة بشكل منفصل بغية

تسليمه إىل صاحبها ليأكل منها فام هو تكليف احلاج رشعا؟

ج -حيث أن املختار عدم وجوب أكل احلاج من هديه فال يتوجه إشكال

من مفروض السؤال.
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س -3إذا اختلط حلم هديه بلحم هدي غريه فهل جيزيه أن يضع من كل

منهام شيئا يف القدر ويأكل من ذلك القدر؟

ج -نعم جيزيه ذلك يف رعاية اإلحتياط اإلستحبايب بأكل شئ منه.

س -4هل جيوز ان يمنح القصاب اجللد والرأس واملقاديم واالمعاء
ونحوها بدالً عن اجرة الذبح؟
ج -جيوز ان يعطي اهلدي للجزار ليسلخه بجلده ولكن األحوط تركه،

وأ ّما الرأس واملقاديم ونحوها فال جيوز فيها ذلك.

س -5ماذا يصنع احلاج بثلث الفقري من اهلدي مع انه ال يتيسرّ له البحث
والعثور عىل فقري باملقياس الرشعي يف ايام الذبح؟

ج -يمكنه ان يتفق مع فقري يف بلده عىل ان يكون وكي ً
ال عنه يف قبض

ثلث اهلدي له ثم هبته إىل الغري أو االعراض عنه ،ولو مل يمكنه ذلك ومل جيد

من يتصدق به عليه فال حرج عليه وال ضامن.

س -6ورد يف املناسك انه إذا اتلف احلاج اهلدي باختياره ولو باعطائه

لغري اهله ضمن حصة الفقراء هلم عىل األحوط ،فهل يضمن أيض ًا الثلث
الذي ينبغي اهداؤه؟

ج -اهداء ثلث اهلدي مطابق لالحتياط االستحبايب فيكون ضامنه عىل

تقدير اتالفه باالختيار مطابق ًا لالحتياط االستحبايب أيض ًا.

س -7إذا ضمن احلاج حصة الفقراء من اهلدي لعدم التصدق هبا عليهم

فهل يضمن قيمة حصتهم قبل الذبح أم بعده؟ فأنه إذا كانت قيمة الشاة قبل

رحنلا وا حبذلا
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الذبح ثالثامئة ريال تصري قيمتها بعد الذبح أقل من ذلك بكثري فأي القيمتني

مضمونة؟

ج -العربة يف الضامن بقيمة ما بعد الذبح.
س -8إذا فقد اهلدي قيمته بعد الذبح كام حيصل ذلك غالبا يف يوم العيد

لعدم راغب يف رشاء شئ منه فهل يضمن احلاج حصة الفقراء إذا مل يتصدق
هبا عليهم؟

ج -ال ضامن عليه يف مفروض السؤال.
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الف�صل التا�سع
�آداب الهدي
يستحب يف اهلدي ُأمور ،منها:
 -1أن يكون بدنة أو بقرة وإال فكبشا فحالً.
 -2أن يكون سمين ًا.

 -3أن يقول عند الذبح أو النحر( :وجهت وجهي للذي فطر الساموات

واألرض حنيف ًا وما أنا من املرشكني ،إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل
رب العاملني ،ال رشيك له وبذلك ًأمرت وأنا من املسلمني ،اللهم منك

ولك ،بسم اهلل واهلل أكرب ،اللهم تقبل منى).

 -4أن يبارش الذبح بنفسه ،فإن مل يتمكن فليضع السكني بيده ،ويقبض

الذابح عىل يده فيذبح ،وإال فليشهد ذبحه ،وال بأس بأن يضع يده عىل يد
الذابح.

تذييل
�أحكام اال�ضحية امل�ستحبة
س -مل تشتمل رسالة املناسك عىل أحكام األضحية املستحبة فهل

رحنلا وا حبذلا
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تتفضلون ببياهنا؟

ج -فيام ييل مجلة منها:

 -1تستحب االضحية استحباب ًا مؤكد ًا ملن متكّن منها ،ويستحب ملن

متكّن من ثمنها ومل جيدها أن يتصدق بقيمتها ،ومع اختالف القيم يكفي
التصدق بقيمة االدنى.

 -2جيوز أن يضحي الشخص عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد ،كام

جيوز االشرتاك يف االضحية وال سيام إذا عزت االضاحي وارتفع ثمنها.

 -3افضل اوقات االضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر وميض

قدر صالة العيد  -وإن كان جيوز ذبحها بني الطلوعني ،نعم األحوط وجوب ًا

عدم ذبحها يف الليل مطلق ًا ،-ويمتد وقتها يف منى اربعة ايام ويف غريها ثالثة
ايام وان كان األحوط االفضل اإلتيان هبا يف منى يف االيام الثالثة األوىل ويف

سائر البلدان يوم النحر.

 -4يعترب يف االضحية أن تكون من االنعام الثالثة االبل والبقر والغنم،

وال جيزي عىل األحوط وجوب ًا من االبل إال ما اكمل السنة اخلامسة ،ومن
البقر واملعز إال ما اكمل الثانية ،ومن الضأن إال ما اكمل الشهر السابع.

 -5ال يشرتط يف االضحية من االوصاف ما يشرتط يف اهلدي الواجب،

فيجوز أن يضحي باألعور واألعرج واملقطوع اذنه واملكسور قرنه واخليص
واملهزول ،وان كان األحوط االفضل أن يكون تام االعضاء وسمين ًا ،ويكره
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أن يكون مما ر ّباه.

 -6جيوز ملن يضحي أن خيصص ثلثه لنفسه أو إطعام اهله به ،كام جيوز

له أن هيدي ثلث ًا منه ملن حيب من املسلمني ،واألحوط االفضل أن يتصدق
بالثلث االخر عىل فقراء املسلمني.

للجزار،
 -7يستحب التصدق بجلد االضحية ،ويكره اعطاؤه اجرة
ّ

وجيوز جعلها مصلىّ  ،وأن يشرتى به متاع البيت.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز ذبح االضحية املستحبة بني الطلوعني ام البد أن يكون

الذبح بعد طلوع الشمس من أيام العيد الثالثة األوىل؟

ج -جيوز ذبحها بني الطلوعني وإن كان بعد طلوع الشمس من يوم

النحر وميض قدر صالة العيد أفضل(((.

س -2هل جيوز ذبح االضحية – لغري احلاج – يف ليلة ()12-11-10

أم البد أن يكون الذبح يف النهار من األيام الثالثة؟

ج -األحوط وجوب ًا عدم الذبح يف الليل مطلق ًا حتى الليايل املتوسطات(((.

((( استفتاء خطي.
((( استفتاء خطي.

المبحث السادس
الحلق أو التقصير

احللق �أو التق�صري
وهو الواجب السادس من واجبات احلج ،وهو رك ٌن يبطل احلج برتكه

عمد ًا.

والكالم يقع يف فصول:
الف�صل الأول
ما يعترب يف احللق او التق�صري
يعترب يف احللق او التقصري امور:
الأمر الأول
ق�صد القربة واخللو�ص
فإنّه كسائر العبادات يعترب فيه القربة واخللوص.
الأمر الثاين
ال ي�صح �إيقاعه قبل يوم العيد
ال جيوز وال يصح ايقاعه قبل يوم العيد حتى يف ليلة العيد إال للخائف.
وهل جيوز ملن ُر ّخص هلم االفاضة من مزدلفة والرمي لي ً
ال أن حيلقوا او
175
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يقصرّ وا بعد رمي مجرة العقبة ليلة العيد؟

ج -ال جيوز عىل األحوط وجوب ًا((( ،نعم جيوز هلم احللق او التقصري بني

حصلوا اهلدي ،وال يصح ذلك لغريهم
الطلوعني من يوم العيد إذا كانوا قد ّ

عىل األحوط وجوب ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا حلق الرصورة ليلة العيد عمد ًا أو جه ً
ال منه باحلكم فام هو

تكليفه للخروج من إحرامه؟

ج -حيتاط يوم العيد باجلمع بني امرار املوسى عىل رأسه والتقصري وال

يلزمه االنتظار حتى ينبت الشعر عىل رأسه ليتسنى له احللق.

س -2املعذور الذي جاز له االفاضة من مزدلفة والرمي لي ً
ال هل جيوز له

احللق او التقصري بني الطلوعني بعد حتصيل اهلدي؟

وهل يصح احللق او التقصري بني الطلوعني ولو لغري املعذورين؟

اجلواب:
 -1جيوز له ذلك يف مفروض السؤال.
 -2ال يصح عىل األحوط من جهة اعتبار ايقاعهام بعد الرمي املحدود

بام بعد طلوع الشمس(((.

جيوز احللق او التقصري ً
ليال للمعذورين وبذلك حي ّلوا
((( وهذا االحتياط يمكن الرجوع فيه اىل من ّ
من إحرامهم ليلة العيد.
((( استفتاء خطي.

ريصقتلا وأ قلحلا
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س -3من يكتفى منه بالوقوف يف املزدلفة ورمي مجرة العقبة لي ً
ال -

كاملرىض والنساء -هل جيوز له ان حيصل اهلدي فيقرص او حيلق ثم يأيت
بطواف احلج وصالته اىل آخر االعامل يف الليل نفسه؟

ج -حمل اشكال بل البد من التأخري اىل النهار عىل األحوط.
الأمر الثالث
ت�أخريه عن الرمي وعن حت�صيل الهدي على االحوط

األحوط وجوب ًا تأخري احللق او التقصري عن رمي مجرة العقبة ،وعن

حتصيل اهلدي.

وهل يلزم تأخريه عن الذبح او النحر أيض ًا؟

ج -ال جيب ،ولكن ال ّ
حيل من إحرامه باحللق او التقصري ،وإنّام حيل بعد

الذبح او النحر.

نعم ،األحوط األوىل تأخريه عن الذبح او النحر.
وهنا أسئلة:

س -1ماذا ُيقصد من حتصيل اهلدي؟

ج -املقصود أن يشرتي اهلدي ويع ّينه هو او وكيله.

س -2وهل يلزم حتصيل اهلدي يف منى؟

ج -يكفي حتصيل اهلدي يف املكان الذي يسوغ له الذبح او النحر فيه،

فإذا كان ممن يسوغ له الذبح او النحر يف احلرم اكتفى يف جواز احللق او
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التقصري بتحصيل اهلدي فيه.
س -3وما حكم من قدّ م احللق او التقصري عىل رمي مجرة العقبة او عىل

حتصيل اهلدي؟

ج -إن قدّ مه عامل ًا عامد ًا أعاده عىل األحوط وجوب ًا ،وهكذا إذا قدّ مه

مع اجلهل باحلكم وكان مرت ّدد ًا ومل يسأل ،وأ ّما إذا قدّ مه نسيان ًا او جه ً
ال منه
باحلكم  -ومل يكن مرتدد ًا -أجزأه ومل حيتج اىل اإلعادة.

س -4هل جيوز ايقاع احللق او التقصري يف ليلة احلادي عرش والليايل التي

بعدها؟

ج -جيوز ذلك ،وإن كان األحوط األوىل ايقاعه يف هنار يوم العيد.

أي وقت جيوز تأخري احللق او التقصري؟
س -5اىل ِّ

ج -جيوز تأخريه اىل آخر شهر ذي احلجة باملقدار الذي يمكنه من اإلتيان

بأعامل مكّة من الطواف وصالته والسعي.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا أخر الذبح متعمدا فهل جيوز له احللق قبله؟

ج -إذا كان بعد حتصيل اهلدي بمنى جاز له احللق وأ ّما قبله فال جيوز

عىل األحوط.

س-2هل جيوز للحاج أن يرمي مجرة العقبة ثم يقرص أو حيلق ثم يذبح

ريصقتلا وأ قلحلا
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هديه؟

ج -جيوز له تقديم التقصري أو احللق عىل الذبح ولكن برشط حتصيل

اهلدي بمنى قبله عىل األحوط لزوم ًا.

س -3من مل يتيرس له الذبح يف يوم العيد هل يلزمه ان حيلق أو يقرص

باعتبار اهنام من اعامل يوم العيد أو جيوز له ذلك؟

ج -ال جيب بل ال جيوز عىل األحوط من دون حتصيل اهلدي.
س -4هل يكفي حتصيل اهلدي يف وادي حمرس يف جواز التقصري يوم

العيد ،وهل يكفي حتصيله يف املزدلفة أو يف مكّة إذا مل يمكن حتصيله يف وادي

حمرس عل ًام بان حتصيله يف منى غري ممكن؟

ج -يكفي يف جواز احللق أو التقصري حتصيل اهلدي يف املكان الذي

يسوغ له ذبحه فيه فإن كان ممن يسوغ له الذبح يف وادي حمرس اكتفى يف جواز
التقصري بتحصيله فيه.

س -5إذا اتفق مع بائع الشياه عىل رشاء جمموعة منها عىل ان تبقى عنده

إىل وقت الذبح ويعوض عن التالف منها خالل هذه املدة فهل يكفي ذلك يف

جواز احللق قبل الذبح؟

ج -إذا كانت الشياه يف املكان الذي جيوز الذبح فيه كوادي حمسرّ وتم
تعيني شاة كل فرد من احلجاج كفى ذلك يف جواز احللق هلم.
س -6ذكرتم يف رسالة املناسك( :إن األحوط تأخري احللق والتقصري

عن حتصيل اهلدي بمنى) فهل يكفي يف التحصيل أن يشرتي الوكيل عن
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مجاعة هديا بعدد املوكلني من دون تعيني إن هذا لفالن وذاك لفالن حتى جيوز
ملوكليه احللق أو التقصري؟

ج -ال يكفي ذلك بل البد من التعيني لكل واحد واحد وإن كان حصوله

لدى الوكيل فقط.

س -7إذا تم رشاء جمموعة من الشياه بعدد أفراد احلملة فهل يكفي ذلك

يف قيامهم باحللق أو التقصري عل ًام انه سيتم تعيني كل واحدة منها لواحد منهم

عند الذبح؟

ج -ال يكفي بل األحوط لزوم ًا االنتظار إىل حني حصول التعيني ولو

قبل الذبح ويكفي فيه ان يعني مسؤول رشاء الشياه كل واحدة منها باسم
احد احلجاج ولو من دون وضع عالمة عليها وعند الذبح ينوي املبارش له

ذبحها عمن عينت باسمه.

س -8املعذور الذي حيق له تقديم الطواف والسعي عىل الوقوفني إذا

قرص بعد السعي جهال منه باحلكم فامذا عليه؟

ج -ال يشء عليه وال أثر ملا أتى به من التقصري.
س -9إذا تعمد االخالل بالرتتيب يف اعامل منى فهل جتب عليه االعادة؟
ج -نعم عىل األحوط وجوب ًا.

س -10من حلق أو قرص قبل حتصيل اهلدي بمنى معتقد ًا جوازه فهل

عليه يشء؟

ج -ال يشء عليه.
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س -11إذا قرص املحرم أو حلق قبل ان يشرتي اهلدي ويذبحه جه ً
ال منه

باحلكم فهل يتحلل بالذبح ام يلزمه إعادة التقصري؟
ج -جيزيه حلقه أو تقصريه.

س -12إذا تبني ان ما ذبحه مما ال جيتزأ به وكان قد قصرّ وأتى بالطواف
وصالته والسعي فهل عليه اعادهتا بعد الذبح؟
ج -ال جيب إذا كان عدم االجتزاء بالذبح ناشئ ًا من عدم مراعاة بعض

الرشوط جه ً
ال أو نسيان ًا.

س -13إذا أخل املكلف بالرتتيب بني مناسك منى يوم العيد جهال منه

باحلكم تقصريا أو قصورا فام هو حكمه؟

ج -جيزئه عمله إال إذا كان جاهال مرتددا فلم يسأل وأخل بالرتتيب فإنه

يلزمه اإلعادة حينئذ عىل األحوط لزوم ًا.

س -14هل جيزي احللق و التقصري يف احلج يف ليلة احلادي عرش او

الليايل الالحقة؟

ج -نعم جيزي.

س -15إذا حلق احلاج أو قرص ليلة احلادي عرش فهل جيزيه ذلك؟
ج -ال يبعد اإلجتزاء به.
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الأمر الرابع
�أن يكون يف منى
جيب أن يكون احللق او التقصري يف منى ،فإذا مل يقصرّ ومل حيلق فيها
متعمد ًا او جه ً
ال منه باحلكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع اليها وتداركه،
ّ

وهكذا احلكم يف النايس عىل األحوط وجوب ًا ،فمن خرج من منى ومل حيلق
او يقصرّ فيها نسيان ًا وجب عليه  -عىل األحوط -أن يرجع اليها وحيلق او
يقصرّ .
والبد من احراز كون احللق او التقصري يف منى ،فال جيوز احللق او

التقصري يف املكان املشكوك كونه من منى ،ومن حلق او قصرّ يف املكان
املشكوك لزمه بعث شعره اىل منى.
س -1وما حكم من ّ
تعذر عليه الرجوع اىل منى او تعسرّ ؟
ج -حيلق او يقصرّ يف مكانه ويبعث بشعره اىل منى إن امكنه ذلك.

س -2ما حكم من حلق رأسه يف غري منى؟

متعمد ًا -ولكن جيب عليه أن يبعث بشعر رأسه
ج -جيتزئ به  -ولو كان ّ

اىل منى مع االمكان.

أن التقصري او احللق والكون يف منى واجب واحد او متعدد؟
س -3هل ّ

ج -الواجب هو التقصري او احللق املق ّيد بكونه يف منى ،فهو واجب

واحد مق ّيد.
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أسئلة تطبيقية:

س -هل جيزي احللق يف املكان املشكوك كونه من منى؟

ج -إذا كان الشك من جهة الشبهة املصداقية ال جيزي وان كان من جهة

عدم احراز كون احلدود املرسومة هلا قديمة ومأخوذة يد ًا عن يد ففي االجزاء
إشكال واألحوط العدم.

الأمر اخلام�س
�إلقاء ال�شعر يف منى
جيب أن يلقي شعره يف منى ،وهذا واجب بحق من حلق خارج منى،

فمن حلق يف غري منى وجب أن يبعث بشعره اليها مع االمكان ،بال فرق بني
املعذور وغريه.

وهكذا من حلق يف منى ومل ير ِم شعره فاألحوط وجوب ًا أن يبعث بشعره

اليها.

وهذا حكم تكليفي ال ترض خمالفته يف االجتزاء باحللق او التقصري.
أسئلة تطبيق ّية:
به؟

س -1ما حكم من قرصت شعرها يف احلج ولكن مل تر ِم به بل احتفظت

ج -ليس عليها يشء ،وإن كان األحوط أن تبعث به اىل منى.
س -2إذا قرص احلاج بعد الذبح يف املذبح اجلديد اخلارج عن حدود منى
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مع علمه بلزوم وقوع التقصري يف منى أو مع جهله بذلك فام هو حكمه؟

ج -ال يبعد اإلجتزاء بتقصريه وإن كان متعمد ًا ولكن عليه أن ينقل ما

قصه من شعره إىل منى مع اإلمكان.

س -3إذا حلق احلاج خارج منى جهال أو نسيانا ومل يعلم أو يتذكر إال

بعد عوده إىل بالده فام هو تكليفه؟

ج -إذا أمكنه أن يبعث بشعره إىل منى لزمه ذلك وإال فال شئ عليه

س -4الشعر الذي يلقيه احلاج يف منى عند حلق رأسه يتم نقله مع سائر

النفايات إىل خارج منى أو يتم احراقها فهل عىل احلاج ان يدفن ما حيلقه من

الشعر لئال ينقل أو حيرق؟

ج -ال جيب عليه ذلك.
الأمر ال�ساد�س
�أن يحلق له املحل او هو نف�سه
يلزم يف صحة احللق او التقصري أن حيلق او يقرص لنفسه ،او حيلق ويقرص

له املحل ،وال جيزئ أن يقصرّ او حيلق له املحرم بال فرق بني العامل العامد
واجلاهل والنايس والغافل ،ومن قصرّ او حلق له املحرم وجب عليه اعادته.
أسئلة تطبيق ّية:

ٌ
كل منهام لصاحبه جه ً
ال منهام باحلكم وأتيا بعد ذلك
س -حاجان قصرَّ
بطواف احلج وما بعده من االعامل فام هو حكمهام؟
ج -يعيدان التقصري.
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فرو ٌع
الفرع الأول :عدم جواز احللق للن�ساء
ال جيوز احللق للنساء وال يصح بل يتعينّ عليهن التقصري بأخذ يشء من
شعر الرأس ،وال جيزي االخذ من غريه.
وأ ّما الرجل فمخيرّ بني حلق الرأس والتقصري بأخذ يشء من شعر
الرأس او الشارب او اللحية ،وال جيزي االخذ من غري الثالثة عىل األحوط

وجوب ًا ،واحللق أفضل.

نعم ،األحوط وجوب ًا اختيار احللق يف موارد ثالثة:
 -1الرصورة ،وهو من حج ّأول حجة مل حيج قبلها ،سواء حج عن نفسه

او غريه ،وسوا ًء كانت حجة اسالم ام حج ًا مستح ّب ًا.

 -2من ل ّبد شعر رأسه بالصمغ او العسل او نحومها لدفع ال َقمل.

 -3من عقص شعر رأسه وعقده بعد مجعه ول ّفه.
تنبيه:

النائب يف احلج إذا مل يكن رصورة خميرّ بني احللق والتقصري حتى لو كان
املنوب عنه مل حيج سابق ًا او كان رصورة ح ّي ًا فيام لو كان عاجز ًا عن احلج.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل يتعني احللق عىل احلاج الرصورة أم هو خمري بينه وبني التقصري؟

ج -األحوط وجوب ًا له اختيار احللق.
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س -2إذا قصرّ احلاج يف موضع احللق فام هو حكمه؟
ج -ال يتعني احللق عىل احلاج إال عىل سبيل االحتياط اللزومي يف

الرصورة وامللبد فإذا قصرّ مثله لزمه االحتياط باحللق ،والتقصري يتحقق
بقص يشء من الشعر وال كفارة فيه وان كان متعمد ًا وال يتحقق باخذ يشء

من الظفر عىل األحوط ولكنه إذا اخذ شيئ ًا من الظفر عامد ًا يف غري مورد
التقصري فعليه الكفارة.

س -3الصبي الذي أدى احلج هل خيرج عن عنوان الرصورة وكذا من

حج نيابة عن غريه؟

ج -الظاهر خروجهام عن هذا العنوان فإن الرصورة من حج بدوا مل حيج

قبلها.

س -4احلاج الذي يتعني عليه احللق حسب فتوى مق َّلده إذا قرص عامل ًا

باحلكم أو جاه ً
ال به فام هو تكليفه؟
ج -إذا كان تقصريه عن ٍ
عمد فهو آثم بذلك وال يتحلل من إحرامه

بالتقصري عامل ًا كان أو جاه ً
ال وعليه احللق يف منى ولو بالرجوع إليه بعد النفر

عىل تفصيل مذكور يف املسألة ( )٤٠8من رسالة املناسك ،ثم انه إذا كان قد

طاف للحج قبل ان حيلق عامل ًا عامد ًا وجب عليه بعد احللق اعادة الطواف

ولزمته كفارة شاة.

س -5شخص رصورة ج��رح رأس��ه فيتعرس عليه احللق هل جيزيه
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التقصري؟

ج -إذا تيرس له احللق باملاكينة الناعمة مل جيزئه التقصري عىل األحوط

بل إجزاؤه يف صورة كون احللق حرجي ًا ال خيلو عن إشكال أيض ًا وإن كان
األقرب اإلجزاء.

س -6النائب عن غريه يف احلج هل األحوط وجوب ًا له احللق إذا كان

املنوب عنه رصورة ومل يكن النائب رصورة؟
ج -ال بل جيوز له اختيار التقصري.

الفرع الثاين :حكم من علم �إنّ احلالق يجرحه

من أراد احللق وعلم ّ
إن احلالق جيرح رأسه باملوسى مل جيز له احللق به
لكونه ِ
حمرم ًا ،فيحرم عليه اخراج الدم  -كام تقدّ م -ولكن ماذا يفعل؟
ج -هنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون خميرّ ًا بني احللق والتقصري ،ويف هذه احلالة هو
خميرّ بني أمرين:
 -1أن حيلق باملاكينة الناعمة جد ًا (درجة صفر).

 -2أن يقصرّ أوالً ثم حيلق باملوسى.

احلالة الثانية :أن يكون ممن يتعينّ عليه احللق عىل األحوط كالرصورة،
ويف هذه احلالة هو خميرّ بني أمرين أيض ًا:
 -1أن حيلق باملاكينة الناعمة جد ًا (درجة صفر).
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جيوز له التقصري ،فيقصرّ وإن
 -2أن يرجع يف االحتياط الوجويب اىل من ّ
شاء حلق بعد ذلك.
إن احللاّ ق جيرح رأسه باملوسى ومع ذلك خالف وحلق فام
س  -لو علم ّ

حكمه؟ وهل ّ
حيل من إحرامه؟ وهل جتب عليه الكفارة؟

ج -جيزئه احللقّ ،
وحيل به من إحرامه ،وإن كان آث ًام ،وال كفارة عليه،

لعدم ثبوت الكفارة يف اخراج الدم.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز احللق باملاكينة الناعمة (درجة صفر) بدالً عن احللق

باملوس؟

ج -جيوز وإن كان األحوط األوىل اختيار احللق باملوس.

س -2إذا جرح رأس احلاج اثناء حلقه فسال دمه فامذا يرتتب عليه؟
ج -اليشء عليه.

الفرع الثالث :حكم اخلنثى امل�شكل

اخلنثى املشكل جيب عليه التقصري إذا مل يكن مل ّبد ًا او معقوص ًا او
رصورة ،وأ ّما إذا كان واحد ًا من الثالثة فيلزمه التقصري أوالً ثم يضم اليه

احللق عىل األحوط وجوب ًا.

الفرع الرابع :االحالل باحللق او التق�صري

ّ
حل له مجيع ما حرم عليه باإلحرام ما عدا النساء
إذا حلق املحرم او قصرّ
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ثم إن ما حيرم عليه من النساء بعد احللق او التقصري ال خيتص باحلامع بل

يعم سائر االستمتاعات التي حرمت عليه باإلحرام كالتقبيل وا ّللمس ونحو

ذلك.

نعم ،جيوز له بعد احللق او التقصري العقد عىل النساء والشهادة عىل

العقد.

هذا يف غري العمرة املفردة وأ ّما فيها فال جيوز له العقد عىل النساء عىل

األحوط وجوب ًا إال بعد أن يأيت بطواف النساء وصالته.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل يرض نية االحالل من اإلحرام يف التقصري أو احللق مع عدم

حتقق االحالل التام هبام؟
ج -ال يرض.

س -2إذا تعذر عىل احلاج الذبح يوم العيد فهل حيق له التقصري قبيل

غروب الشمس واإلحالل من إحرامه وتأخري الذبح إىل اليوم التايل؟

ج -ال يتحلل من إحرامه إال بالذبح واحللق أو التقصري وجيوز له تقديم

احللق أو التقصري عىل الذبح ولكن برشط أن يكون ذلك بعد حتصيل اهلدي

بمنى عىل األحوط.

س -3ذكرتم ان من احرز اهلدي جيوز له تقديم احللق والتقصري عىل
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الذبح ولكنه ال حيل من إحرامه إالّ بالذبح فهل هذا عىل سبيل الفتوى أو
االحتياط ليتسنى الرجوع إىل الغري؟

ج -عدم االحالل إالّ بالذبح فتوى وليس احتياط ًا.

س -4ذكرتم فيمن ّ
تعذر عليه الذبح يوم العيد انه حيق له احللق بعد

حتصيل اهل��دي بمنى ولكن ال يتحلل من إحرامه اال بالذبح ،أال يمكن

استظهار االحالل باحللق من ذيل معتربة يونس بن يعقوب (يا بني حلق

رأسه اعظم من تغطيته إ ّياه) حيث ان عموم التعليل فيها يدل عىل ان احللق

املرشوع موجب جلواز تغطية الرأس؟

ج -هذا االستظهار حمل تأ ّمل فإنه ال يبعد ان يكون قوله( :يا بني

حلق رأسه اعظم من تغطيته إ ّياه) بيان ًا لوجه عريف أراد به إقناع السائل

بجواز التغطية عىل خالف ما كان مركوز ًا يف اذهان الناس كام دلت عليه
مجلة من الروايات ،وليس ناظر ًا إىل انه إذا ّ
حل احللق حيل كل ما هو دونه

من حمرمات اإلحرام كالتغطية ولذا ال جتوز التغطية قبل تنفيذ احللق وان
كان جائز ًا ،كام ال حتل التغطية فيام إذا ّ
حل له احللق من جهة اخرى كالتأذي

بسبب تكاثر القمل ،كام أنه ليس ناظر ًا إىل انه مع وقوع احللق عىل وجه
مرشوع جتوز التغطية ولذا ال جتوز مع تقديم احللق عىل الرمي أو حتصيل
اهلدي بمنى نسيان ًا أو جهالً ،هذا مضاف ًا إىل ان مورد الرواية تغطية الرأس

بالقياس إىل حلق الرأس والتعدي منها إىل ما عداها من حمرمات اإلحرام

موجه.
غري ّ
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وباجلملة هذه الرواية قارصة عن افادة حصول االحالل باحللق بعد

رشاء اهلدي فاملرجع إطالق قوله يف صحيح معاوية بن عامر (إذا ذبح
الرجل وحلق فقد أحل من كل يشء أحرم منه إالّ النساء والطيب).

س -5احلاج الذي ال جيد ثمن اهلدي فقام باحللق هل خيرج من إحرامه

بمجرد ذلك ام ال خيرج من دون صيام االيام الثالثة؟

ج -حيل من إحرامه  -عدا الطيب والنساء  -بمجرد احللق.

س -6فتواكم ان ما حيرم عىل احلاج واحلاجة من االستمتاعات اجلنسية

بعد احللق والتقصري يعم مجيع االستمتاعات التي حرمت عليها باإلحرام

وفتوى السيد اخلوئي اختصاص احلرمة باجلامع فلو كان الزوج مقلد ًا

للسيد اخلوئي والزوجة مقلدة لكم وطلب منها ال��زوج التمكني من
االستمتاع بام دون اجلامع فام هو حكمها؟

ج -ال جيب عليها التمكني له بل ال جيوز.
س -7ذكرتم ان احلاج حيل له العقد عىل النساء والشهادة عىل العقد بعد

الذبح واحللق فهل املعتمر عمرة مفردة كذلك؟

ج -حمل إشكال واألحوط الرتك ما مل يأت بطواف النساء وبصالته.
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الف�صل الثاين
ترك احللق او التق�صري
من ترك احللق او التقصري له صور ثالثة:

الصورة األُوىل :من ترك احللق او التقصري ومل يتداركه حتى مىض شهر

ذي احلجة بطل حجه.

س -وما حكم من قدم الطواف والسعي عىل احللق او التقصري عمد ًا؟

ج -جيب عليه اعادة الطواف والسعي بعد احللق او التقصري ولزمته

كفارة شاة ،كام سيايت.

الصورة الثانية :من مل يقصرّ ومل حيلق نسيان ًا او جه ً
ال وجب عليه تداركه
متى ما ذكره او علم به حتى لو كان بعد الفراغ من أعامل احلج.
س -وهل جتب عليه اعادة أعامل احلج من الطواف والسعي لو كان

تذكره او العلم به بعد اإلتيان هبا؟

ج -ال جتب عليه االعادة ،وإن كانت االعادة احوط استحباب ًا.

الصورة الثالثة :أن يذبح او ينحر ثم يقصرّ او حيلق ويأتى بأعامل مكّة
ثم يتبينّ له عدم االجتزاء بام ذبحه او نحره ،ويف هذه الصورة ال يلزمه أعادة

ريصقتلا وأ قلحلا
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التقصري او احللق وأعامل مكّة إذا كان عدم االجتزاء بالذبح ناشئ ًا من عدم

مراعاة بعض الرشوط جه ً
ال أو نسيان ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا تعمد احلاج ترك احللق والتقصري إىل ان خرج شهر ذي احلجة

فام هو حكمه؟

ج -يبطل حجه.
س -2إذا قرص احلاج بعد الذبح يف املذبح اجلديد اخلارج عن حدود منى

مع علمه بلزوم وقوع التقصري يف منى أو مع جهله بذلك فام هو حكمه؟

ج -ال يبعد اإلجتزاء بتقصريه وإن كان متعمدا ولكن عليه أن ينقل ما

قصه من شعره إىل منى مع اإلمكان.

س -3إذا حلق احلاج خارج منى جهال أو نسيانا ومل يعلم أو يتذكر إال

بعد عوده إىل بالده فام هو تكليفه؟

ج -إذا أمكنه أن يبعث بشعره إىل منى لزمه ذلك وإال فال شئ عليه

س -4إذا تبني ان ما ذبحه مما ال جيتزأ به وكان قد قصرّ وأتى بالطواف
وصالته والسعي فهل عليه اعادهتا بعد الذبح؟
ج -ال جيب إذا كان عدم االجتزاء بالذبح ناشئ ًا من عدم مراعاة بعض

الرشوط جه ً
ال أو نسيان ًا.
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الف�صل الثالث
�آداب احللق
 -1يستحب يف احللق أن يبتدئ فيه من الطرف األيمن ،وأن يقول حني

احللق( :اللهم أعطني بكل شعرة نور ًا يوم القيامة).
 -2أن يدفن شعره يف خيمته يف منى.

 -3أن يأخذ من حليته وشاربه ويقلم أظافريه بعد احللق.
تنبيه:

ل ُيعلم أن استحباب بعض املذكورات ٍ
مبتن عىل قاعدة التسامح يف أدلة

السنن ،فال بد من اإلتيان هبا برجاء املطلوبية ال بقصد الورود ،وكذا احلال
يف املكروهات فيرتكها برجاء الكراهة.

المبحث السابع
طواف الحج وصالته والسعي

طواف احلج و�صالته وال�سعي
الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات احلج الطواف وصالته

والسعي.

تنبيه:

احلاج خميرّ بني أن يأيت باعامل مكّة من الطواف وصالته والسعي بل
وطواف النساء وصالته بعد االفاضة من منى بعد زوال اليوم الثاين عرش

وبني أن يأيت هبا قبل ذلك كام سيتضح.
والكالم يقع يف فصلني:

الف�صل الأول
ما يعترب يف الطواف و�صالته وال�سعي
كيف ّية طواف احلج وصالته والسعي ورشائطها وما يعترب فيها هي نفس

الكيف ّية والرشائط التي ذكرناها يف طواف العمرة وصالته وسعيها ،وال
ختتلف عنها إال يف امرين:
 -1الن ّية.
197

198

تو�ضيح منا�سك احلج

 -2الرتتيب ،وقد تقد بيانه مفص ً
ال يف األمر التاسع من االمور املعتربة

يف الطواف.

نعم ،يعترب مضاف ًا اىل ما تقدّ م أمران:

األمر األول :عدم تقديم طواف احلج وصالته والسعي عىل الوقوفني يف

حج التمتّع عىل األحوط وجوب ًا.

وما حكم من قدّ مها عىل الوقفني؟

ج -إن قدّ مها عامل ًا عامد ًا أعادها بعد الوقوفني عىل األحوط وجوب ًا ،وإن

قدمها جه ً
ال اجتزأ هبا ،وإن كان األحوط استحباب ًا اعادهتا بعد الوقوفني.
ويستثنى من احلكم املذكور ثالث طوائف حيث جيوز هلم التقديم:

 -1املرأة التي ختاف احليض أو النفاس ،وال يكفي يف جواز التقديم جمرد

احتامل طرو احليض او النفاس بل البد أن يكون االحتامل مما يعتد به العقالء
أي يصل اىل حد اخلوف من طرومها.

 -2من يعرس عليه الرجوع إىل مكّة ،أو يعرس عليه الطواف بعد الرجوع

لشدة الزحام ونحوها ،مثل كبري السن واملريض والعليل وغريهم إذا كان

يعرس عليهم الرجوع او يعرس عليهم الطواف بعد الرجوع وإال فال جيوز هلم
التقديم عىل األحوط وجوب ًا.

ج -من خياف أمر ًا ال يته ّيأ له معه الرجوع إىل مكّة ،كالذي خياف الصدّ

او احلرص او السفر.
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فيجوز هل��ؤالء تقديم الطواف وصالته والسعي عىل الوقوفني بعد

اإلحرام للحج بل وتقديم طواف النساء أيض ًا  -كام سيأيت ،-واألحوط
األوىل إعادهتا مع التمكن بعد ذلك إىل آخر ذي احلجة.

هذا يف حج التمتّع ،وأ ّما يف حج اإلفراد والقران فيجوز التقديم مطلق ًا

 -كام تقدّ م-

ِ
للمفرد والقارن أن يقدّ ما طواف النساء وصالته عىل
نعم ،ال جيوز

الوقوفني عىل األحوط وجوب ًا.

األمر الثاين :من يأيت بطواف احلج بعد الوقوفني يلزمه تأخريه عن احللق

او التقصري ،فلو قدّ مه عامل ًا عامد ًا وجبت إعادته بعده ،ولزمته كفارة شاة.

وأ ّما لو قدّ مه عىل احللق او التقصري جه ً
ال او نسيان ًا اجتزأ به وال كفارة

عليه ،وإن كانت اعادته بعد احللق او التقصري أحوط استحباب ًا ،كام تقدّ م.
تنبيهات:

التنبيه األول :من جاز هلم تقديم الطواف وصالته والسعي عىل الوقوفني

يلزمهم أن حيرموا للحج قبل اإلتيان هبا وإال فال يعتد بام أتوا به من طواف

وصالة وسعي.

التنبيه الثاين :العاجز يف احلج عن مبارشة الطواف وصالته والسعي

حكمه حكم العاجز عن ذلك يف عمرة التمتّع ،وقد تقدّ م يف األمر الثامن من
االمور املعتربة يف الطواف.
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التنبيه الثالث :املرأة التي يطرأ عليها احليض أو النفاس وال يتيسرّ هلا
املكث لتطوف بعد طهرها تلزمها االستنابة للطواف وصالته ،ثم تأيت

بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.

التنبيه الرابع :جيوز الطواف والسعي بعد احللق او التقصري وبعد حتصيل

حمرمات اإلحرام  -أي ما عدا النساء
اهلدي وإن مل يذبح ،ولكن االحالل من ّ
والصيد -ال يتحقق إال بعد الذبح.

التنبيه اخلامس :من يطاف به بالعربة ونحوها لعجزه عن مبارشة الطواف

ال جيوز له عىل األحوط وجوب ًا أن يقدّ م الطواف عىل الوقوفني ،اللهم إال إذا
كان واحد ًا من املستثنني املتقدّ مني.

التنبيه السادس :إذا دار أمر احلاج بني أن يقدّ م الطواف ويبارشه بنفسه

وبني أن يؤخرة ويطاف به او يطاف عنه قدّ م الطواف وبارشه بنفسه ،وإذا

دار أمر العاجز عن مبارشة الطواف بني أن يقدّ م الطواف ويطاف به وبني أن

يؤخره ويطاف عنه قدّ م الطواف وطيف به.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز ملن اراد حج اإلفراد ان يأيت بطواف احلج وسعيه قبل

الوقوف بعرفة؟

ج -نعم جيوز.
س -2هل ان تقديم اعامل مكّة عىل الوقوفني للمعذورين واجب ام
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جائز؟

ج -جائز.
س -3هل جيوز للحملدار أو معاونيه بسبب ضيق الوقت هلم أداء

الطواف للحج الواجب قبل يوم عرفة مع ظنهم العجز عن اداءه بعد ذلك؟
ج -ال جيوز عىل األحوط.

س -4هل جيوز للمرأة تقديم طواف احلج وصالته عىل الوقوفني ملجرد
احتامل طرو احليض وإن كان احتامالً ضعيف ًا أم البد من أن حتتمل ذلك

باحتامل قوي؟

ج -إذا كان احتامالً عقالئي ًا معتد ًا به بحيث يصدق يف مورده اخلوف

كفى مسوغ ًا للتقديم.

س -5امرأة قدمت طوافها وسعيها لعذر ولكنها أتت هبام قبل أن حترم
للحج جه ً
ال ومل تعلم بذلك إالّ بعد رجوعها إىل وطنها فهل يصح حجها؟
ج -جيري عليها حكم تارك طواف احلج جهالً.

س -6امرأة احرمت حلج التمتّع وكانت تستخدم حبوب منع نزول دم

احليض ولكنها رغبت يف تقديم الطواف عىل الوقوفني فهل جيوز هلا ترك

احلبوب وتقديم الطواف حيث ان الدم ينزل بعد تركها احلبوب بيومني؟
ج -الظاهر جوازه.

س -7هل احلكم بجواز تقديم طواف احلج وسعيه عىل الوقوفني للشيخ
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والشيخة مقيد باحلرج ام يكفي انطباق العنوانني ولو مل يكن حرج يف اإلتيان
بالطواف والسعي بعد الوقوفني؟

ج -العربة بكون الرجوع إىل مكّة واإلتيان بالطواف حرجي ًا فلو كان

شيخ ًا كبري ًا ولكن يتيرس له الرجوع واداء الطواف مل جيز له التقديم عىل

األحوط.

س -8افتيتم بجواز تقديم احللق والتقصري عىل الذبح برشط حتصيل

اهلدي فهل جيوز اإلتيان بطواف احلج وصالته والسعي بعد احللق والتقصري

بالرغم من عدم حتقق الذبح بعد؟

ج -جيوز ولكن االحالل من حمرمات اإلح��رام  -أي ما عدا النساء

والصيد  -ال حيصل إال مع حتقق الذبح.

س -9إذا قدم طواف احلج وسعيه عىل احللق جه ً
ال فهل جتب عليه

اعادهتام بعد احللق؟
ج -ال جيب.

س -10إذا تبني له عدم اإلجتزاء رشع ًا بام ذبحه من اهلدي وذلك بعد

اإلتيان بالتقصري والطواف والسعي فهل يلزمه إعادة املناسك الثالثة بعد
إعادة الذبح؟

ج -ال جتب إعادهتا عىل األظهر.

س -11ما حكم احلاج الذي يطاف به ويسعى به يف العربة من ناحية

تقديم الطواف والسعي عىل الوقوفني؟ وما احلكم لو كان هو املتصدي
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لتحريك العربة؟

ج -ال جيوز عىل األحوط(((.
س -12أ -لو أحرز احلاج أنّه لو أخر طواف احلج اىل ما بعد الوقوفني

فإنّه سيضطر اىل أن يطاف به ولكنه إذا قدّ م الطواف عىل الوقوفني فإنّه

سيتمكن من أن يطوف بنفسه فهل يلزمه تقديم الطواف عىل الوقوفني؟

أخر طواف احلج اىل ما بعد الوقوفني فإنّه
ب -لو أحرز احلاج أنّه لو ّ

سيضطر اىل أن يستنيب للطواف فهل يلزمه تقديم الطواف عىل الوقوفني

حيث أنّه إذا قدّ م الطواف عىل الوقوفني فإنّه سيتمكن من أن يطوف بنفسه؟

ج -لو أحرز احلاج أنّه لو قدّ م الطواف عىل الوقوفني فإنّه يستطيع

أن يطاف به ولكن لو ّ
أخر الطواف اىل ما بعد الوقوفني فإنّه سيضطر اىل

االستنابة للطواف فهل يلزمه تقديم الطواف عىل الوقوفني؟
اجلواب:
يلزمه التقديم يف الصور الثالثة(((.

أخر طواف احلج اىل ما بعد الوقوفني فإنّه
س -13لو أحرز احلاج أنّه لو ّ

سيضطر اىل أن يطاف به او يستنيب للطواف فهل يلزمه تقديم الطواف عىل

الوقوفني؟

وهل خيتلف احلكم إذا كان احلاج قبل الوقوفني يستطيع أن يطاف به

((( استفتاء خطي.
((( استفتاء خطي.
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للطواف ولكن لو ّ
أخر الطواف اىل ما بعد الوقوفني فإنّه سيضطر اىل االستنابة
للطواف؟

ج -يلزم التقديم يف الصورتني(((.
فرعان
الفرع الأول :جواز ت�أخري الطواف اىل �آخر ذي احلجة
جيوز تأخري طواف احلج وصالته والسعي اىل آخر شهر ذي احلجة،

ولكن يستحب اإلتيان بطواف احلج يف يوم العيد ،واألحوط استحباب ًا عدم

تأخريه عن اليوم احلادي عرش.
تنبيه:

من جاز هلم االفاضة من املزدلفة ليلة العيد ،ال جيوز هلم  -عىل األحوط

وجوب ًا -أن يأتوا بالطواف والسعي بعد رمي مجرة العقبة يف ليلة العيد.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1من يكتفى منه بالوقوف يف املزدلفة ورمي مجرة العقبة لي ً
ال -

كاملرىض والنساء  -هل جيوز له ان حيصل اهلدي فيقرص أو حيلق ثم يأيت
بطواف احلج وصالته إىل آخر االعامل يف الليل نفسه؟

ج -حمل إشكال بل البد من التأخري إىل النهار عىل األحوط.

س -2هل جيوز للنساء والعجزة ان يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم
((( استفتاء خطي.
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لي ً
ال من املزدلفة ورمي مجرة العقبة وذلك لشدة الزحام يوم العيد وهل جيوز
ملرافقيهم ذلك؟

ج -االجتزاء للنساء والضعفة ومساعدهيم باإلتيان بالطواف وما يتبعه

بعد التقصري يف الليل وتأجيل الذبح إىل النهار حمل اشكال فاالحتياط ال
يرتك ،نعم جيوز للنساء والعجزة ان يقدموا الطوافني والسعي عىل الوقوفني

إذا كانوا ال يتمكنون من ادائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك.
الفرع الثاين :حل ّية الطيب بعد الطواف وال�سعي

إذا طاف املتمتّع وصلىّ وسعى ّ
املحرمات
حل له الطيب وبقي عليه من ّ

النساء  -باحلدّ املتقدّ م من اجلامع وسائر االستمتاعات -بل والصيد أيض ًا

عىل األحوط وجوب ًا.
تنبيه:

من كان جيوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدّ مهام عىل الوقوفني ال حيل

له الطيب حتى يأيت بمناسك منى من الرمي والذبح واحللق أو التقصري.

وهكذا ال حيل الطيب عىل من أتى بالطواف والسعي بعد الوقوفني وبعد

حتصيل اهلدي واحللق او التقصري مادام مل يذبح او ينحر بعدُ .
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الف�صل الثاين
�آداب طواف احلج وال�سعي
ما ذكرناه من اآلداب يف طواف العمرة وصالته والسعي فيها جيري هنا

أيض ًا.

ويستحب مضاف ًا اىل ذلك اإلتيان بطواف احلج يوم العيد ،فإذا قام عىل

باب املسجد يقول:

«اللهم أعني عىل نسكك وسلمنى له وسلمه يل ،أسألك مسألة العليل

الذليل املعرتف بذنبه ،أن تغفر يل ذنويب ،وأن ترجعني بحاجتي ،اللهم إين
عبدك ،والبلد بلدك ،والبيت بيتك ،جئت أطلب رمحتك وأؤم طاعتك،

متّبع ًا ألمرك ،راضي ًا بقدرك ،أسألك مسألة املضطر إليك ،املطيع ألمرك،

املشفق من عذابك ،اخلائف لعقوبتك ،أن تبلغني عفوك ،وجتريين من النار

برمحتك».

ثم يأيت احلجر األسود فيستلمه ويقبله ،فإن مل يستطع استلم بيده وقبلها،

وإن مل يستطع من ذلك أيض ًا استقبل احلجر وكرب وقال كام قال حني طاف

مر ذلك يف الفصل التاسع من املبحث الثاين.
بالبيت يوم قدم مكّة ،وقد ّ

يعسلاو هتالصو جحلا فاوط

تنبيه:
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ل ُيعلم أن استحباب بعض املذكورات ٍ
مبتن عىل قاعدة التسامح يف أدلة

السنن ،فال بد من اإلتيان هبا برجاء املطلوبية ال بقصد الورود.

المبحث الثامن
طواف النساء وصالته

طواف الن�ساء و�صالته
الواجب العارش واحلادي عرش من واجبات احلج طواف النساء وصالته.
ومها وإن كانا من الواجبات إال أنهّ ام ليسا من أركان احلج فرتكهام ولو

عمد ًا ال يوجب بطالن احلج.
والكالم يقع يف امور:

الأمر الأول
ما يجب فيه طواف الن�ساء
جيب طواف النساء يف:
 -1جيب يف احلج بجميع أقسامه.
 -2جيب يف العمرة املفردة.

 -3تقدّ م ّ
أن من أتى بعمرة التمتّع ومل يتمكن من احلج فيقلبها اىل عمرة

مفردة ويأيت بطواف النساء عىل األحوط وجوب ًا.
وال جيب يف موردين:
 -1ال جيب يف عمرة التمتّع.

 -2ال جيب يف العمرة املفردة إذا انقلبت اىل عمرة متتع.
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الأمر الثاين
ما يعترب يف طواف الن�ساء و�صالته
كيف ّية طواف النساء وصالته هي نفس كيف ّية طواف العمرة وصالته،

وكل ما يعترب فيهام من الواجبات والرشائط يعترب يف طواف النساء وصالته.
نعم خيتلف طواف النساء وصالته عن طواف العمرة يف أمرين:
الأول :الن ّية

حيث يلزم عىل الناسك أن يقصد الطواف الذي حم ّله بعد طواف احلج

والسعي  -وال يلزم قصد عنوان طواف النساء -كام يلزم أن يقصد أنّه حلج

او عمرة مفردة ،بال فرق بني الرجال والنساء.
الثاين :الرتتيب

ّ
فإن حمل طواف النساء يف احلج بعد السعي ،وال جيوز تقديمه عليه ،فإن
ٍ
وعمد لزم اعادته بعد السعي ،وإن كان عن جهل او نسيان
قدّ مه عن عل ٍم

أجزاه وإن كانت االعادة بعد السعي أحوط استحباب ًا.

وهل يلزم اإلتيان بطواف النساء بعد السعي مبارشة؟

أي وقت ولو كان يف
ج -ال جيب ذلك بل جيوز تأخريه واإلتيان به يف ّ

حمرم.
ّ

كام أنّه ال جيوز تقديم طواف النساء عىل الوقوفني يف احلج حتى يف حج
اإلفراد ِ
والقران عىل األحوط وجوب ًا.
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ويستثنى من ذلك من جاز هلم تقديم طواف احلج وصالته والسعي

عىل الوقوفني((( فإنهّم جيوز هلم تقديم طواف النساء وصالته أيض ًا ،ولكن ال

حتل هلم النساء إال بعد اإلتيان بمناسك منى يوم العيد من رمي مجرة العقبة
والذبح واحللق او التقصري.

وأ ّما يف العمرة املفردة فمح ّله بعد احللق او التقصري فإذا قدّ مه عىل
التقصري عامل ًا عامد ًا وجبت اعادته وصالته بعد التقصري ،وهكذا إذا قدّ مه

جه ً
ال او نسيان ًا عىل األحوط وجوب ًا ،وقد تقدّ م بيان ذلك ك ّله يف االمر التاسع
من االمور املعتربة يف الطواف.

وهل يلزم اإلتيان بطواف النساء يف العمرة املفردة بعد احللق او التقصري

مبارشة؟

أي وقت.
ج -ال جيب ذلك بل جيوز تأخرية واإلتيان به يف ّ

تنبيهات:

التنبيه األول :ال حتل النساء بعد االتيان بطواف النساء وصالته إال إذا

كان قد أتى باعامل منى من الرمي والذبح واحللق او التقصري دون ما إذا أتى
به بعد الرمي وحتصيل اهلدي واحللق او التقصري.

التنبيه الثاين :إذا انكشف بطالن طواف احلج فيلزم اعادة طواف النساء

وصالته عىل األحوط وجوب ًا ،وهكذا إذا أنكشف بطالن طواف العمرة
((( تقدّ م جواز ذلك لثالث طواف :املرأة التي ختاف احليض او النفاس ،ومن يعرس عليه الرجوع اىل
مكّة او يعرس عليه الطواف بعد الرجوع ،ومن خياف أمر ًا ال يتهيأ له معه الرجوع اىل مكّة.
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املفردة.
التنبيه الثالث :حكم العاجز عن اإلتيان بنفسه بطواف النساء وصالته

حكم العاجز عن ذلك يف طواف العمرة وصالته ،وقد تقدّ م مفصالً.

التنبيه الرابع :جيوز اإلحرام للنسك اللاّ حق وإن بقي من النسك السابق

طواف النساء ،ثم اإلتيان به بعد ذلك ،ولكن إذا كان عليه أكثر من طواف
نساء ألكثر من نسك فال يكفيه أن يأيت بطواف نساء واحد عن اجلميع ،كام

تقدّ م.

التنبيه اخلامس :نسيان الصالة يف طواف النساء كنسيان الصالة يف طواف

العمرة ،وقد تقدّ م يف الفصل الثاين من فصول صالة الطواف.

التنبيه السادس :من انكشف له بطالن طوافه يف احلج بعد انقضاء شهر

ذي احلجة لإلخالل ببعض اركانه جه ً
ال باحلكم أو باملوضوع ففي مثل ذلك

حيكم ببطالن إحرامه وال حترم عليه النساء ،وهذا بخالفه يف العمرة املفردة
فإن إحرامها ال يبطل بعد انعقاده إال باإلتيان بأعامهلا عىل الوجه الصحيح،

وال حتل له النساء قبل ذلك.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز تأخري طواف النساء للحج إىل شهر حمرم اختيار ًا؟
ج -جيوز.

س -2هل جيوز اإلحرام للعمرة املفردة قبل اإلتيان بطواف النساء يف

������������������

215

احلج؟

ج -ال يبعد جوازه وان كان االحتياط يف حمله.
س -3إذا ترك طواف النساء يف العمرة املفردة وذهب إىل بعض املواقيت

ليحرم لعمرة التمتّع فيسأل:
أوالً :هل كان جيوز له ذلك أم ال؟

ج -ال خيلو عن إشكال وإن كان األقرب اجلواز.

و ثاني ًا :وإذا مل جيز له ذلك فهل يرض بصحة إحرامه لعمرة التمتّع أم ال؟

ج -عدم اجلواز عىل القول به وضعي أي ال يصح اإلحرام الالحق ما مل

يأت بطواف النساء.

و ثالث ًا :وإذا مل يرض بصحة إحرامه فمتى يلزمه اإلتيان بطواف النساء هل

يسعه تأخريه إىل ما بعد اإلتيان بأعامل عمرة التمتّع؟
ج -جيوز له التأخري.

س -4إذا أتى الرجل بطواف النساء بعنوانه واملرأة أتت به بعنوان طواف

الرجال فهل يصح؟

ج -ال اشكال يف صحته فهو من قبيل اخلطأ يف التسمية.
س -5إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل أنه طاف

كام يطوف بقية احلجاج أو كام أمره معلم احلاج فهل جيزيه ذلك عن طواف
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النساء؟

ج -ال يعترب قصد هذا العنوان بل جيزي أن ينوي الطواف الذي حمله بعد

طواف الزيارة.

األمامي مع ابناء املذاهب االسالمية االخرى فلم
س -6إذا حج الرجل ّ

يأت بطواف النساء جه ً
ال منه باحلكم بل أتى بطواف الوداع باعتقاد انه يكفي
متأما ثم رجع إىل وطنه فام هو تكليفه االن؟
يف اخلروج من اإلحرام ّ

ج -ال يبعد االكتفاء بام أتى به بعنوان طواف الوداع يف حلية النساء له

وان كان األحوط ان يعود ويايت به بنفسه ان متكن من ذلك واال فيستنيب

وان جيتنب النساء قبل ادائه بنفسه أو بنائبه.

س -7من اعتمر عدة مرات ومل يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف

نساء واحد للجميع؟

ج -ال يكفيه ذلك عىل األحوط فيأيت بطواف النساء بعددها.

أخر طواف النساء للعمرة املفردة حتى أتى بأعامل احلج فهل
س -8إذا ّ

يلزمه حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟
ج -يلزمه الطوافان عىل األحوط.

س -7إذا ّ
شك احلاج أو املعتمر بعد الرجوع من مكّة املكرمة يف إنه هل

أتى بطواف النساء أم ال فام هو تكليفه؟

ج -عليه أن يعود ويأيت به بنفسه وإذا تعذرت عليه املبارشة أو تعرست

استناب وال حتل له النساء إال إذا أداه بنفسه أو بنائبه.
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س -8شخص علم بعد أداء العمرة ببطالن احد طوافيه ّأما طواف

العمرة أو طواف النساء فام هو حكمه؟
ج -يكفيه اإلتيان بطواف النساء.

س -9لو طاف احلاج طواف احلج وأتى بصالته يف اليوم احلادي عرش

وسعى يف اليوم الثاين عرش ثم طاف طواف النساء وأتى بصالته وعاد إىل بلده

فام هو حكمه؟

ج -إذا كان معذور ًا يف تأخري السعي إىل اليوم الثاين فال يشء عليه وإالّ

فاألحوط فيام لو تعذر عليه العود ان يستنيب من يؤدي عنه املناسك املذكورة

قبل ميض شهر ذي احلجة.

س -10إذا علم ببطالن طواف احلج بعد طواف النساء فهل جيب عليه

اعادة طواف النساء أيض ًا؟

ج -نعم عىل األحوط لزوم ًا.
س -11من انكشف له بطالن طوافه يف احلج بعد انقضاء شهر ذي

احلجة لالخالل ببعض اركانه جه ً
ال باحلكم أو باملوضوع فمقتىض فتواكم

بطالن حجه ولكن هل تبقى عليه حرمة النساء إىل ان يأيت بطواف النساء؟
ج -بل حيكم يف مثل ذلك ببطالن إحرامه وال حترم عليه النساء.

س -12إذا أتى الشخص بطواف النساء يف العمرة املفردة قبل التقصري

جه ً
ال أو نسيان ًا فام هو تكليفه؟

ج -يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصري عىل األحوط لزوم ًا.
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س -13وإذا أتى بالتقصري بعد طواف النساء ثم التفت إىل خطئه فام هو

حكمه؟

ج -األحوط إعادة الطواف.
س -14هل جيوز تقديم طواف النساء ملن خياف عدم متكنه من أدائه بعد

احلج لشدة الزحام؟

ج -جيوز ولكن ال حتل له النساء قبل اإلتيان بمناسك منى من الرمي

والذبح واحللق والتقصري.

س -15امل��رأة التي ختاف احليض هل جيوز هلا تقديم ط��واف احلج

وصالته فقط عىل الوقوفني أم جيوز هلا تقديم السعي وطواف النساء وصالته
أيض ًا عليهام؟

ج -جيوز هلا تقديم اجلميع ولكن ال حيل هلا زوجها وال الطيب قبل

اإلتيان بمناسك منى.

س -16هل جيوز ملن يمكنه تقديم أعامل مكّة ان يقدم الطواف والسعي

فقط ويؤخر طواف النساء؟
ج -جيوز له ذلك.

س -17إم��رأة قدمت طواف احلج وصالته عىل الوقوفني ففاجأها

احليض قبل أن تطوف طواف النساء فهل هلا أن تستنيب أحدا للطواف عنها؟
ج -ليس هلا ذلك بل تؤجل اإلتيان بطواف النساء إىل ما بعد طهرها بعد

الفراغ من أعامل يوم العيد فإن مل تنتظر القافلة طهرها ومل تستطع التخلف
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عنها جاز هلا ترك طواف النساء واخلروج مع القافلة واألحوط حينئذ أن
تستنيب لطوافها وصالته.

س -18هل جيوز للحاج يف حج اإلفراد تقديم طواف النساء أيض ًا عىل

الوقوفني؟

ج -ال جيوز عىل األحوط وجوب ًا.

س -19ذكرتم ان األحوط وجوب ًا عدم تقديم طواف النساء يف حج

اإلفراد فام حكم من قدمه عىل الوقوفني جه ً
ال منه باحلكم ومل يعلم به حتى

رجع إىل اهله واستمتع هبا ،وما حكمه أيض ًا وقد أتى بذلك يف اكثر من حجة؟

ج -األحوط ان جيتنب النساء حتى يعود ويأيت بطواف النساء بعدد ما

أتى به من احلج ،وتكفي االستنابة مع تعسرّ املبارشة.
الأمر الثالث
من يجب عليه طواف الن�ساء

جيب طواف النساء عىل كل حاج او معتمر عمرة مفردة ،بالغ ًا كان او

صغري ًا ،ورج ً
ال كان او امرأة ،ومتزوج ًا كان او أعزب ،وهو مضاف ًا اىل كونه

أثر وضعي وهو :حلية اجلنس اآلخر ،فإذا تركه
واجب ًا تكليف ًا يرتتب عليه ٌ

الرجل حرمت عليهم النساء بال فرق بني زوجته التي حتت عصمته وبني من

يتزوجها بعد ذلك ،ولو تركته املرأة حرم عليها الرجال كذلك.
وعمن يأيت به؟
وهل جيب عىل النائب يف حج او عمرة؟ ّ

ج -النائب يف احلج او العمرة املفردة عن غريه جيب عليه أن يأيت بطواف

220

تو�ضيح منا�سك احلج

النساء عن املنوب عنه وليس عن نفسه ،ويرتتب عىل ذلك حلية النساء له،

وإذا تركه حرمت عليه النساء دون املنوب عنه لو كان ح ّي ًا.
تنبيه:

حجا او اعتمرا ومل يأتيا
الصبي والصبية  -سواء كانا مميزين او ال -إذا ّ

بطواف النساء ،وجب عليهام بعد البلوغ اإلتيان به ،وال حتل هلام االستمتاعات

الزوجية قبل ذلك.

نعم جيوز هلام عقد النكاح قبل اإلتيان بطواف النساء يف غري العمرة

املفردة ،وأ ّما يف العمرة املفردة فال جيوز هلام العقد عىل األحوط وجوب ًا ما مل

يأتيا بطواف النساء وصالته.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيب طواف النساء عىل كبار السن من الرجال والنساء الذين

ال يرجون النكاح؟

ج -نعم جيب عىل اجلميع.
س -2النائب عن غريه يف احلج هل يأيت بطواف النساء لنفسه أو عن

املنوب عنه؟

ج -يأيت به عن املنوب عنه.

س -3إذا حج شخص أو اعتمر نيابة عن شخص متوىف تطوع ًا أو بأجرة
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فهل ينوي طواف النساء عن نفسه أو عن املتوىف؟

ج -ينويه عن املتوىف وترتتب عليه حلية النساء للنائب.

س -4من كان نائب ًا عن غريه يف احلج أو العمرة املفردة فأتى بطواف

النساء عن نفسه ال عن املنوب عنه فهل جيزيه ذلك؟

ج -ال جيزي إال إذا كان ذلك من قبيل اخلطأ يف التطبيق بان قصد الطواف

الواجب عليه وط ّبقه اشتباه ًا عىل الطواف الذي يؤتى به عن نفسه.

س -5إذا حج عن املستطيع العاجز عن احلج بنفسه وترك النائب طواف

النساء فهل حترم النساء عىل املنوب عنه أم عىل النائب؟
ج -حترم عىل النائب.

س -6هل جيب عىل من حيج عن الغري ان يأيت بطواف النساء وصالته

عن نفسه غري الذي يأيت به عن املنوب عنه؟

ج -ال جيب بل ّ
حتل له النساء بام يأيت به عن املنوب عنه.
س -7هل جيوز للنائب ان يقصد يف طواف النساء ما جيب عليه يف هذه

العمرة أو احلج؟

ج -مرجع هذا إىل قصد النيابة امجاالً الن ما جيب عليه من طواف النساء

يف عمرته أو حجه هو الطواف النيايب.

س -8طفل غري بالغ حج ومل يأت بطواف النساء فام هو تكليفه؟

ج -إذا بلغ جيب عليه ان يطوف طواف النساء وال جيوز له االستمتاعات
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الزوجية اال مع اإلتيان به.
س -9إذا حج الرجل بولده الصغري غري املميز ومل يطف به طواف

النساء فهل جيب عليه بعدما يبلغ ان يطوف بنفسه مع ما يرتتب عىل تركه

من االحكام؟

ج -نعم يلزمه ذلك وال حتل له النساء إال بأدائه ،ومع تعذر املبارشة أو

تعرسها تكفي االستنابة.

الأمر الرابع
ترك طواف الن�ساء

متعمد ًا  -مع العلم باحلكم او اجلهل
من ترك طواف النساء سوا ًء كان ّ

أي وقت إذ ليس له وقت حمدّ د ،وال
به -أم كان ناسي ًا وجب عليه تداركه يف ِّ

حتل له النساء قبل ذلك ،وهكذا املرأة ،ولو كان املرتوك طواف العمرة املفردة

فال جيوز له حتى عقد النكاح عىل األحوط وجوب ًا.

ومع تعذر املبارشة او تعسرّ ها جتوز له االستنابة فإذا طاف النائب عنه
حلت له النساء.
وإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه ول ُّيه او غريه فال اشكال ،وإال

فاألحوط وجوب ًا أن ُيقىض من حصص كبار الورثة برضاهم.
فائدة:

من مات بعد أعامل منى وبقي عليه أعامل مكّة فإن قضاها عنه ول ُّيه او
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غريه فال اشكال ،وإال فاألحوط وجوب ًا أن تُقىض من حصص كبار الورثة

برضاهم.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1حاج رجع من مكّة املكرمة وتزوج ورزقه اهلل بعدد من األوالد ثم

تبني له أنه مل يطف طواف النساء فام حكم زواجه وما حكم أوالده؟

ج -زواجه صحيح بناء عىل ما هو املختار من أن ما حيرم عىل احلاج بعد

احللق إنّام هو االستمتاع من النساء دون العقد عليهن((( وأ ّما األوالد فهم

ملحقون به عىل كل حال.

س -2إذا مل يطف الرجل طواف النساء فهل حيرم عىل زوجته متكينه من

نفسها؟

ج -األحوط هلا عدم التمكني يف مفروض السؤال.

س -3إذا كانت الزوجة املحلة مؤمنة والزوج من املخالفني فإذا ترك

طواف النساء من احلج فهل جيب عىل الزوجة اإلمتناع عن مقاربته هلا حتى

يطوف؟

ج -ال جيب عليها ذلك.
س -4ذكرتم أن احلاج حيل له العقد عىل النساء والشهادة عىل العقد بعد

الذبح واحللق ،فهل املعتمر عمرة مفردة كذلك؟
ج -حمل اشكال ،واألحوط الرتك ما مل ِ
يأت بطواف النساء وصالته.
((( هذا يف غري العمرة املفردة ،وأ ّما فيها فمحل اشكال كام سيأيت.
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س -5إذا تويف احلاج بعد أعامل منى قبل اداء طواف احلج فهل جيب

قضاؤه وما يتبعه من الواجبات عىل وليه؟

ج -إن قضاها وليه او غريه فال اشكال وإال فاألحوط وجوب ًا أن يقىض

من حصص كبار الورثة برضاهم.

الأمر اخلام�س
حكم من حا�ضت قبل امتام طواف الن�ساء
إذا حاضت املرأة قبل امتام طواف النساء يف احلج او العمرة املفردة ومل

تنتظر القافلة طهرها ومل تستطع التخ ّلف عنها ،فامذا تفعل؟
ج -هلا صور ثالث:

الصورة األُوىل :أن حتيض قبل الرشوع بطواف النساء ،ويف هذه الصورة
ٍ
حينئذ أن
جاز هلا ترك طواف النساء واخلروج مع القافلة ،واألحوط وجوب ًا

تستنيب لطوافها وصالته.

الصورة الثانية :أن يكون حيضها قبل امتام الشوط الرابع من طواف

النساء ،ويف هذه الصورة جيوز هلا ترك الباقي واخلروج مع القافلة ،واألحوط

وجوب ًا االستنابة للطواف ك ّله((( ولصالته.

الصورة الثالثة :أن يكون حيضها بعد امتام الشوط الرابع من طواف

النساء فيجوز هلا ترك الباقي واخلروج مع القافلة ،واألحوط وجوب ًا االستنابة
((( ملا تقدّ م من أن احلدث قبل امتام الشوط الرابع موجب لبطالن الطواف.
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لبقية((( الطواف ولصالته.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز للمرأة تقديم طواف النساء عىل السعي إذا خافت

مفاجأة احليض؟

ج -ليس هلا التقديم فإن فاجأها احليض ومل يتيرس هلا الصرب إىل زمان

الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز هلا اخلروج واألح��وط لزوم ًا ان تستنيب
لطواف النساء.

س -2إذا حاضت املرأة ومل ينتظر الرفقة فهل يسقط عنها طواف النساء

ام جيب عليها االستنابة له؟

ج -األحوط لزوم ًا ان تستنيب لطوافها ولصالته.

س -3ذكرتم ان احلائض التي ال يمكنها االنتظار بمكّة إىل وقت طهرها

جيوز هلا ترك الطواف واالستنابة فيه ويف صالته فهل يفرق يف ذلك احلج

باقسامه والعمرة املفردة؟

ج -ال فرق عىل األقرب.
الأمر ال�ساد�س
حل ّية الن�ساء

إذا طاف املتمتّع طواف النساء وصىل صالته ح ّلت له النساء ،وإذا طافت

املرأة وصلت صالته ّ
حل هلا الرجال ،فتبقى حرمة الصيد اىل الظهر من اليوم
((( ملا تقدّ م من أن احلدث بعد الشوط الرابع ال يبطل ما أتى به من اشواط.
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الثالث عرش عىل األحوط وجوب ًا ،وبعده ّ
حيل املحرم من كل ما أحرم منه،

حمرمات احلرم فحرمتها تعم ا ُملحرم وا ُمل ّ
حل.
وأ ّما ّ

المبحث التاسع
المبيت في منى واالفاضة منها

املبيت يف منى واالفا�ضة منها
الواجب الثاين عرش والثالث عرش من واجبات احلج املبيت يف منى

ليلة احلادي عرش والثاين عرش واالفاضة منها بعد زوال اليوم الثاين عرش،
ومها واجبان غري ركنيني فال يبطل احلج بتعمد تركهام ،وإن كان آث ًام ،وهكذا
االفاضة فإنهّ ا واجب غري ركني ال يبطل احلج بتعمد تركها ،وإن كان آث ًام.
والكالم يقع يف فصول:

الف�صل الأول
ما يعترب يف املبيت
يعترب يف املبيت امور:

حيث يعترب فيها:

الأمر الأول
الن ّية

 -1قصد القربة عىل حد سائر العبادات.
 -2واخللوص.
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 -3وأن يقصد املبيت يف منى ،فال يكفي التواجد يف منى من دون قصد
ٍ
وعمد
املبيت ،ولو ترك ن ّية املبيت يف متام وقت املبيت كان آث ًام إن كان عن عل ٍم
او كان عن جهل تقصريي ،ولكن ال كفارة عليه مطلق ًا إذا كان متواجد ًا يف
منى يف وقت املبيت.

نعم ،لو ترك نية املبيت يف النصف األول لزمه تدارك املبيت يف النصف

الثاين ،ولو تركه أيض ًا كان آث ًام ولكن ال كفارة عليه إذا كان متواجد ًا يف منى.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا بقي احلاج يف منى ليلة احلادي عرش من دون نية املبيت النه كان

يعتقد عدم وجوبه فهل عليه يشء؟

ج -إذا كان جاه ً
ال مقصرّ ًا فهو آثم برتكه نية املبيت ولكن ال كفارة عليه
مطلق ًا.
س -2رجل بقي يف منى من دون نية املبيت إلعتقاده عدم وجوبه وإنّام

بقي فيها ليتسنى له الرمي أول النهار بسهولة فهل يلزمه شئ؟
ج -الظاهر عدم ثبوت الكفارة عليه بذلك.

س -3إذا نام قبل وقت البيتوتة بمنى قاصد ًا هلا ومل ينتبه حتى انتهى

الوقت فامذا عليه؟

ج -ال يشء عليه.
س -4من قصد املبيت يف منى قبل ان تغرب الشمس ثم نام ومل يستيقظ
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إال عند منتصف الليل هل جيزيه ذلك ام يلزمه املبيت يف النصف الثاين من

الليل؟

ج -يلزمه ذلك عىل األحوط.
الأمر الثاين
�أن يكون يف منى

جيب أن يكون املبيت يف منى ،وال يصح املبيت يف غريها إال مع ازدحام

احلجاج فيجوز املبيت يف وادي حمرس((( ،ويلزم احراز كون املبيت يف منى،

فال يكفي املبيت يف املكان املشكوك كونه من منى ،سوا ًء كان الشك من جهة

عدم أحراز كون احلدود املرسومة ملنى مأخوذة يد ًا بيد عن أهل بيت العصمة

 صلوات اهلل عليهم -أم كان من جهة اشتباه املكلف خارج ًا يف موضع أنّهمن منى او ال ،بعد احراز حدود منى وهو ما يعبرّ عنه بالشبهة املصداق ّية.
تنبيهان:

التنبيه األول :منى اسم للوادي فال يشمل اجلبال املحيطة به كام ال يشمل

سفح اجلبل ،فال جيزئ املبيت عىل اجلبل او السفح.

نعم ما بني يف ال��وادي من عامرات او جسور هي منه فيجزئ املبيت

عليها ،كام ّ
أن ما تم نحته من اجلبال وسفوحها ُيعد بعد النحت من الوادي
((( جتدر االشارة اىل ّ
أن بعض خم ّيامت العراقيني تقع يف وادي النار وهو خارج منى حيث تفصله عن
منى سلسلتان جبليتان يتخللهام نفقان يؤديان اىل منى ،فالالزم عىل احلجاج اخلروج من املخيامت
املنصوبة فيه واملبيت داخل منى أحد نصفي الليل.
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وجيزئ املبيت فيه.
التنبيه الثاين :جيوز اخل��روج من منى يف وقت املبيت لقضاء احلاجة

ونحوها من احلاجات الرضورية كرضورة العالج ونحوها ،كام سيأيت.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1حدود منى من جهة الطول حمددة يف الروايات ب��وادي حمسرّ
وأما من جهة العرض فغري حمددة فهل يكتفى بتحديد اهل
واجلمرة الكربى ّ

اخلربة ،مث ً
ال منطقة اللسان التي تكون عىل يسار وادي حمرس تعد حسب قول

اهل اخلربة من منى فهل يؤخذ بقوهلم؟

ج -يؤخذ بتحديدات اهل اخلربة املأخوذة يد ًا عن يد.

س -2سفح اجلبال التي حتدّ منى هل هي من منى حيث ان بعض اخليم

تنصب عىل السفح بارتفاع  1٥٠مرت ًا عن الوادي؟
ج -سفح اجلبل ليس جزء ًا من منى.

س -3لقد تم نحت بعض اجزاء اجلبال التي حتدّ منى حيث بلغ مساحة

املنحوت  7٠مرت ًا أو اكثر فهل جيوز املبيت يف هذه االجزاء؟

ج -الظاهر أنّه يعد عندئذ جزء ًا من الوادي فيجوز املبيت فيه.
س -4هل ان اجلسور (الكبارى) التي نصبت فوق منحدر اجلبل يف منى

تابعة ملنى بحيث جيوز املبيت عليها ،واذا مل تكن كذلك فهل جيوز ملن يبيت يف

نم ةضافالاو ىنم يف تيبملا
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منى ان خيرج اليها لدورات املياه فقط؟

ج -منى اسم للوادي فان كان اجلرس قد أقيم فوق الوادي بني اجلبلني

اجتزأ باملبيت عليه وإال فال ،وال مانع ملن يبيت يف منى أن خيرج منها لقضاء
احلاجة ونحوها من الرضورات.

س -5منذ سنني متعددة يفرض عىل احلجاج العراقيني االقامة يف وادي

النار الذي يبعد عن وادي منى كيلومرت ًا واحد ًا ويفصل بني الواديني سلسلتان

جبليتان وكل سلسلة خيرتقها نفق طويل ألجل مرور املشاة فام حكم املبيت يف

وادي النار؟

ج -يبدو ّ
أن وادي النار ليس جزء ًا من منى فمن متكن من املبيت يف منى،

ومع ازدحام احلجاج فيها ان يبيت يف وادي حمرس يلزمه ذلك.

س -6هل جيزئ املبيت يف املكان الذي يشك يف كونه من منى؟

ج -ال جيزي حتى لو كان الشك من جهة عدم احراز ان احلدود املرسومة

ملنى قديمة ومأخوذة يد ًا عن يد فض ً
ال عام إذا كان الشك من جهة الشبهة
املصداقية.

س -7نتيجة لالزدحام الشديد وضيق املكان يف منى ترتفع اجور السكن

فيها وال يمكن السكن داخل منى يف الشوارع واالرصفة ملامنعة السلطات أو

بسبب الشعور باحلرج كام بالنسبة إىل النساء فهل يكفي ان يبيت احلاج يف
وادي حمسرّ أو العزيزية؟
ج -جيوز أن يبيت يف وادي حمسرّ وال جيوز ذلك يف العزيزية ونحوها.
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الأمر الثالث
�أن يكون املبيت يف ليلة احلادي ع�شر والثاين ع�شر
جيب أن يكون املبيت يف ليلة احلادي عرش والثاين عرش من ذي احلجة،

فإذا خرج احلاج اىل مكّة يوم العيد ألداء فريضة الطواف والسعي وجب

عليه الرجوع ليبيت يف منى ليلة احلادي عرش والثاين عرش.
نعم ،يستحب املبيت ليلة الثالث عرش أيض ًا.

ويستثنى من ذلك ثالثة أصناف حيث جيب عليهم املبيت ليلة الثالث

عرش أيض ًا ،وهم:

الصنف األول :من مل يتجنّب الصيد يف إحرامه ،فمن قتل الصيد او أك ّله

او امسكه او اشار اليه او كرس عضو ًا منه او جرحه يف حال إحرامه وجب

عليه أن يبيت ليلة الثالث عرش يف منى أيض ًا.

الصنف الثاين :من أتى النساء يف إحرام احلج عىل األحوط وجوب ًا ،فمن

جامع يف إحرام احلج عامل ًا عامد ًا وجب عليه  -عىل األحوط -املبيت ليلة

الثالث عرش يف منى أيض ًا.

س -1وهل احلكم بوجوب املبيت ليلة الثالث عرش يشمل من جامع يف

إحرام عمرة التمتّع؟

ج -ال يشمله ،بل خيتص بمن جامع يف إحرام احلج.

نم ةضافالاو ىنم يف تيبملا

س -2هل احلكم يشمل من جامع غاف ً
ال او ناسي ًا او جاهالً؟
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متعمد ًا
ج -احلكم بوجوب املبيت ليلة الثالث عرش خمتص بمن جامع ّ

مع علمه باحلكم.

س -2هل احلكم يشمل سائر االستمتاعات او خيتص باجلامع؟

ج -خيتص باجلامع فقط ،فمن ق ّبل زوجته مث ً
ال يف إحرام احلج ال جيب

عليه املبيت ليلة الثالث عرش.

الصنف الثالث :من بقي يف منى اىل أن دخل عليه ليل الثالث عرش،

فيجب عليه املبيت ليلة الثالث عرش أيض ًا ،ويستثنى من ذلك موردان:

األول :من أفاض من منى ثم رجع اليها بعد دخول الليل يف الليلة الثالثة

عرشة حلاجة ،فإنّه ال جيب عليه املبيت فيها ألنّه مل يدركه الليل وهو يف منى.

الثاين :من نفر من منى بأن خرج منها عازم ًا عىل عدم العود ومل يرتك

علقة فيها تقتيض العود إال ّ
أن السلطات منعته وأجربته عىل العود ،فال جيب

عليه املبيت ليلة الثالث عرش.

س  -ما حكم من هتيأ للخروج وحترك من مكانه ومل يمكنه اخلروج

تأهبه وهتيؤه للخروج بحكم
للزحام ونحوه حتى دخل عليه الليل؟ فهل ُيعد ّ
اخلروج والنفر؟

ج -ال ُيعد بحكم اخلروج والنفر ،وعليه فإن أمكنه املبيت وجب عليه،

وإن مل يمكنه او كان املبيت حرجي ًا جاز له اخل��روج ،وعليه دم شاة عىل
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األحوط وجوب ًا.
تنبيه:

ال جيب عىل احلاج البقاء يف منى يف هنار احلادي عرش والثاين عرش بل

أي حمل آخر.
جيوز له اخلروج من منى اىل ِّ
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيب عىل النساء والشيوخ الذين جيوز هلم رمي مجرة العقبة يف

ليلة العيد أن يقصدوا املبيت يف منى لبعض الوقت؟
ج -ال مبيت يف منى يف ليلة العيد.

س -2من أتى بطواف احلج وسعيه يف هنار اليوم احلادي عرش هل يرجح

له العود إىل منى ليقيض بقية هناره فيه أم يرجح له البقاء يف مكّة مشتغ ً
ال
بالطواف ونحوه؟

ج -حيتمل أرجحية العود إىل منى ولكن مل يثبت ذلك.
س -3هل جيوز للحاج ان يقيض معظم هنار اليوم العارش واحلادي عرش

والثاين عرش يف مكّة طلب ًا للراحة؟
ج -جيوز يف حد ذاته.

س -4هل خيتص جواز اخلروج من منى بعد الرمي يف اليوم العارش

واحلادي عرش  -مع العود لي ً
ال  -بالذهاب إىل مكّة أو يشمل غريها أيض ًا كأن
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يسافر إىل جدة مثالً؟

ج -ال خيتص بمكّة بل يشمل غريها أيض ًا.
س -5هل ان عدم اتقاء الصيد املانع من النفر األول للحاج خيتص بقتل

الصيد ام يعم امساكه واك ّله واالشارة اليه؟
ج -يعم مجيع ذلك.

س -6من جامع زوجته يف إحرام عمرة التمتّع بعد السعي هل يشمله

االحتياط اللزومي باملبيت يف منى يف ليلة الثالث عرش ام خيتص ذلك بمن

جيامع يف إحرام احلج؟

ج -خيتص باجلامع يف إحرام احلج.
س -7من استمتع من زوجته بام دون اجلامع هل يلزمه املبيت يف منى يف

ليلة الثالث عرش؟

ج -ال جيب عليه ذلك.

س -8من قارب اهله يف إحرام احلج لغفلة أو نسيان أو جهل يعذر فيه

هل يلزمه املبيت يف منى يف ليلة الثالث عرش؟
ج -ال يلزمه ذلك.

س -9إذا نفر قبل غروب اليوم الثاين عرش وخرج من منى ثم اجربته

الرشطة عىل العود اليها فلم يتمكن من اخلروج منها قبل الغروب هل جيب
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عليه املبيت والرمي؟

ج -مع صدق النفر عىل خروجه  -بأن خرج عازم ًا عىل عدم العود مع

عدم بقاء علقة له يف منى تقتيض العود -فال يبعد عدم وجوب املبيت والرمي

عليه.

الأمر الرابع
�أن يكون املبيت يف �أحد الن�صفني
جيب أن يكون املبيت بمقدار أحد نصفي الليل ال أقل من ذلك ،ويلزم

مراعاة النصف احلقيقي ال العريف ،فلو نقص منه مقدار دقيقة واحدة مث ً
ال فال
جيزئ ،وتفصيل ذلك أن يقال:

ال يعترب يف املبيت ليلة احلادي عرش والثاين عرش أن يبيت املك ّلف متام

الليل بل هو خميرّ يف املبيت بني النصف األول او النصف الثاين من الليل:

النصف األول :فإذا اختار احلاج النصف األول وجب عليه التواجد يف

منى من الغروب اىل منتصف الليل ،وبعده جيوز له اخلروج من منى.

ونلفت النظر اىل ّ
أن املقصود من الغروب هو سقوط قرص الشمس

وال يكفي التواجد من حني ذهاب احلمرة املرشقية  -الذي هو وقت صالة

املغرب ،-حيث ّ
أن الفارق بينهام ( )12دقيقة او أكثر بقليل تقريب ًا.

كام ونلفت النظر اىل ّ
أن منتصف الليل هو نصف الوقت ما بني الغروب

اىل الفجر فيلزم حساب املنتصف من الغروب (سقوط قرص الشمس) ال
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من ذهاب احلمرة املرشقية ،فيكون الفارق يف الوقت بمقدار ( )6دقائق تقريب ًا
عام لو كان احلساب من ذهاب احلمرة املرشقية ،فيلزم التأخري يف النصف
األول بذلك املقدار.

واألحوط األوىل ملن بات النصف األول ثم خرج أن ال يدخل مكّة قبل

طلوع الفجر.

النصف الثاين :وإذا اختار احلاج النصف الثاين وجب عليه التواجد

يف منى قبل طلوع الفجر ولو بقليل ،واألحوط وجوب ًا أن يتواجد فيها قبل
انتصاف الليل(((.

ويستثنى من ذلك احلكم (التخيري يف املبيت بني أحد نصفي الليل)

األصناف الثالثة املتقدّ مة حيث جيب عليهم املبيت متام الليلة الثالثة عرش من
الغروب اىل الفجر ،وال جيزئهم املبيت أحد نصفي الليل.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيب املبيت يف منى متام الليل أم جيوز اخلروج منها يف شطر

منه؟

ج -يتخيرّ احلاج بني أن يمكث فيها من أول الليل إىل منتصفه أو من
قبيل منتصفه إىل طلوع الفجر.
س -2أهيام أفضل املبيت يف منى يف النصف األول من الليل أم يف النصف
((( وهذا االحتياط جيوز فيه الرجوع اىل من يكتفي بالتواجد يف منى قبل طلوع الفجر ولو بقليل،
وبالتايل ال يلزمه التواجد يف منى عند انتصاف الليل ،مع رعاية االعلم فاالعلم يف ذلك.
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الثاين منه؟

ج -مل يثبت أفضلية أحدمها نعم املبيت يف النصف األول هو األحوط.
س -3هل يكفي من النساء والضعفاء مسمى املبيت يف منى ليلة احلادي

عرش والثاين عرش؟

ج -الظاهر عدم الكفاية إال إذا كان هناك عذر رشعي رافع للتكليف،

فيجوز عندئذ ترك املبيت بمقدار ما يقتضيه.

س -4هل جيب يف املبيت بمنى يف نصف الليل مراعاة النصف احلقيقي

الذي خيل به النقص ولو بمقدار دقيقة واحدة أو يكفي النصف العريف؟

ج -ال بد من مراعاة النصف احلقيقي وال عربة باملساحمة العرفية يف املقام.

س -5لو تأخر احلاج تأخر ًا يسري ًا كخمس دقائق من بداية النصف

األول من الليل هل يلزمه البقاء متام النصف الثاين؟
ج -نعم.

س -6إذا خرج من مكّة ومل يصل إىل منى أول الليل وتأخر بمقدار

نصف ساعة أو ساعة مث ً
ال فهل جيب عليه املبيت يف النصف الثاين؟

ج -نعم جيب عليه يف هذه الصورة املبيت يف النصف الثاين من الليل.
س -7هل يكفي فيام جيب من املبيت يف منى يف نصف الليل ان يبيت يف

الربع األول واالخري أو يف الربع الثاين والثالث حيث يكون املجموع بمقدار

نم ةضافالاو ىنم يف تيبملا
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النصف؟

ج -ال يكفي بل ال بد من املبيت يف النصف األول أو الثاين.
س -8ورد يف املناسك ان احلاج إذا مكث يف منى من أول الليل إىل

منتصفه جاز له اخلروج بعده ،فهل حيتسب أول الليل من غروب الشمس أو
من ذهاب احلمرة املرشقية؟

ج -من غروب الشمس.

س -9هل ان نصف الليل يف املبيت بمنى حيتسب إىل طلوع الشمس أو

إىل طلوع الفجر؟

ج -إىل طلوع الفجر(((.
س -10إذا وصل احلاج إىل منى للمبيت فيها يف النصف األول من الليل

ولكنه شك عند الوصول اليها يف غروب الشمس وعدمه؟
ج -يمكنه البناء عىل عدم دخول الليل.

((( نلفت النظر اىل ّ
أن حساب منتصف الليل اىل الفجر يف املقام حتى عىل رأي السيد اخلوئي (قدس)،
أن منتصف الليل حيسب اىل طلوع الشمس ،أي ّ
بخالفه يف باب الصالة فإنّه بنى عىل ّ
أن مابني
الطلوعني ُيعد من الليل ،وينتهي الليل بطلوع الشمس ال بطلوع الفجر.
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الف�صل الثاين
الرتخي�ص يف عدم املبيت
يستثنى ممّن جيب عليه املبيت يف منى أربعة طوائف:

يشق عليه املبيت هبا أو خياف عىل نفسه أو عرضه أو
الطائفة األُوىل :من ّ

ماله إذا بات فيها ،فيجوز له ترك املبيت فيها ،ولكن عليه التكفري بشاة عىل
األحوط وجوب ًا(((.

الطائفة الثانية :من اشتغل بالعبادة يف مكّة يف متام النصف الثاين من الليل

أي من قبل انتصاف الليل إىل طلوع الفجر إالّ فيام يستغرقه اإلتيان بحوائجه

الرضورية كاألكل والرشب ونحومها ،وال كفارة عليه.

س -1وهل يلزم أن يكون االشتغال بالعبادة يف املسجد احلرام؟

ج -ال يلزم ذلك بل جيزي أن يكون يف مكّة ولو احلديثة كالعزيزية او

الشيشة.

س -2هل جيزي االشتغال بالعبادة يف مكّة يف النصف األول من الليل؟

ج -ال جيزي عن املبيت االشتغال بالعبادة يف مكّة يف النصف األول من

((( وهذا االحتياط يمكن الرجوع فيه اىل من ال يرى ثبوت الكفارة يف هذا احلال مع رعاية االعلم
فاالعلم.

نم ةضافالاو ىنم يف تيبملا
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الليل.
تنبيهان:

التنبيه األول :كل ما صدق عليه أنّه يف طاعة اهلل عز وجل كان مصداق ًا

لالشتغال بالعبادة ،كأداء أعامل مكّة من الطواف والصالة والسعي وطواف
النساء وصالته ،واطافة احلجيج ،واالجابة عىل االسئلة الرشعية إذا أتى هبا

قربة هلل تعاىل ،ومنها النظر اىل الكعبة وغري ذلك من تالوة القرآن واالستامع

اليه والدعاء والتسبيح ونحو ذلك ،ومن ذلك اقامة جمالس التعزية عىل
االئمة (صلوات اهلل عليهم) إذا كان بقصد القربة هلل عز وجل.

التنبيه الثاين :من االخطاء التي يقع فيها بعض احلجاج الذين يشتغلون

بالعبادة عن املبيت يف منى أنهّ م يتكلمون مع رفقائهم يف غري احلاجات

الرضورية ،او يغلبهم النعاس فينامون ولو لفرتة قليلة كدقيقة او أكثر،
وذلك موجب لثبوت الكفارة عليهم((( إال إذا رجعوا يف االحتياط وأدركوا

منى قبل الفجر.

الطائفة الثالثة :من خرج من مكّة  -بام تشتمل عليه من االحياء احلديثة

يف زماننا -للعود إىل منى فجاوز عقبة املدنيني ،فإنّه جيوز له أن ينام يف الطريق
قبل أن يصل إىل منى ،وال كفارة عليه ،وهذا احلكم خمتص بمن خرج من

مكّة ،وأ ّما إذا مل خيرج منها فال يشمله احلكم وإن جتاوز عقبة املدنيني.

((( إذا غلبهم النعاس فناموا من غري اختيار فثبوت الكفارة عليهم بنحو االحتياط ،ويمكنهم الرجوع
يف هذا االحتياط.
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تنبيه:

لعله يف زماننا احلارض ال مصداق خارجي هلذه الطائفة بعدما كانت

االحياء التي تقع بعد عقبة املدنيني تُعد جز ًء من مكّة احلديثة ،ومورد النص
اخلروج من مكّة ،اللهم إال أن يفرض أحد امرين:

األول :أن يفرض أن احلاج دخل يف االنفاق التي تؤدي اىل منى وبعدُ مل

يصلها ،فبنا ًء عىل كون هذه االنفاق التي تقع بعد عقبة املدنيني ليست جز ًء
من مكّة وهي ليست جز ًء من منى يتحقق مصداق هلذه الطائفة.

الثاين :أن يفرض ّ
أن احلاج سلك طريق املعيصم من جهة املجازر قاصد ًا

الذهاب اىل منى فإذا وصل اىل املخيامت املنصوبة يف وادي النار جاز له النوم

فيهاّ ،
فإن وادي النار خارج مكّة كام أنّه ليس من منى.

الطائفة الرابعة :أهل سقاية احلاج بمكّة ،ومصداقهم يف زماننا الذين

يقومون بتوزيع ماء الرشب يف شوارع مكّة مع حاجة احلجاج اليه ،وال كفارة
عليهم.

تنبيه:

تقدّ م وسيأيت جواز اخل��روج من منى يف وقت املبيت لقضاء احلاجة

ونحوها من احلاجات الرضورية.

أسئلة تطبيق ّية ترتبط بالطائفة األوىل:

س -1هل الراعي الذي حتتاج أغنامه إىل الرعي لي ً
ال مستثنى بعنوانه ممن

نم ةضافالاو ىنم يف تيبملا

245

وجب عليهم املبيت بمنى؟

ج -ال ،وإنّام يستثنى إذا اندرج يف الطائفة األوىل ممن ذكروا يف رسالة

املناسك.

أن احتامل حدوث احلريق يف منى عذر مسوغ لرتك املبيت
س -2هل ّ

فيها؟

ج -ال ،إالّ إذا كان بدرجة يصدق عليه اخلوف عند العقالء.

س -3ان املبيت يف منى يكلف احلاج مبلغ ًا باهض ًا فهل له ان يبيت يف

خارجها ويدفع الكفارة ،وهل له ان يبيت يف مكّة يف بيته مشتغ ً
ال بالعبادة من
التهليل والصالة وقراءة القرآن ونحوها؟

ج -جيزيه االشتغال بالعبادة يف بيته يف مكّة من قبل منتصف الليل إىل

طلوع الفجر ،وان مل يكن متمكّن ًا من ذلك وكان دفع املال للمبيت يف منى

جمحف ًا بحاله جاز له تركه ولكن تلزمه الكفارة عىل األحوط ،ويف غري هذه

الصورة يلزمه املبيت وان توقف عىل بذل مال باهض فلو تركه كان آث ًام وجتب

عليه الكفارة أيض ًا.

اسئلة تطبيق ّية ترتبط بالطائفة الثانية:

س -1هل يكفي البقاء مشتغ ً
ال بالعبادة يف االحياء املستحدثة يف مكّة

بدالً عن املبيت يف منى أو أن ذلك خيتص بمكّة القديمة؟
ج -يكفي ما ذكر أيض ًا.

س -2من اراد االشتغال بالعبادة يف مكّة يف النصف الثاين من الليل
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عوض ًا عن املبيت يف منى فغلبه النعاس فنام ملدة قصرية أو طويلة فهل تلزمه

الكفارة؟

ج -نعم عىل األحوط وجوب ًا إذا فاته املبيت بمنى من النصف الثاين من

الليل.

س -3من اشتغل بالعبادة يف مكّة من النصف الثاين من الليل يعفى من

املبيت يف منى فام هو حكم من اشتغل فيها بالعبادة وخرج لقضاء احلاجة
وجتديد الوضوء ويف اثناء السري يف الطريق سأل عن اسعار بعض البضائع
فهل خيل ذلك ببقائه مشتغ ً
ال بالعبادة؟

ج -إذا مكث لذلك بعض الوقت ّ
أخل به.

س -4هل يكفي االشتغال بالعبادة نصف ًا من الليل يف مكّة عن املبيت

بمنى؟

ج -نعم يكفي يف النصف الثاين من الليل أي إذا شغله عن العود إىل منى

قبل انتصاف الليل إىل طلوع الفجر االشتغال بالعبادة يف مكّة يف متام هذه
الفرتة اال فيام يستغرقه اإلتيان باحلوائج الرضورية.

س -5هل يكفي االشتغال بالعبادة يف مكّة من أول الليل إىل نصفه وهل

يكفي يف العبادة النظر إىل الكعبة وقراءة القرآن واطافة احلجيج واالجابة عىل
االسئلة الدينية؟

ج -االشتغال بالعبادة يف مكّة يف النصف األول من الليل ال يوجب

سقوط وجوب املبيت بمنى يف النصف الثاين وإنّام يوجبه االشتغال بالعبادة
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من قبل منتصف الليل إىل الفجر ،وتكفي االعامل املذكورة مع اإلتيان هبا

بقصد القربة لصدق كونه يف طاعة اهلل تعاىل.

س -6االشتغال بالعبادة يف النصف الثاين من الليل الذي يعوض عن

املبيت بمنى هل يكفي فيه النظر إىل الكعبة وقرآءة القرآن وإطافة احلجيج
واالجابة عىل األسئلة الدينية؟

ج -تكفي مع اإلتيان هبا بقصد القربة لصدق كونه يف (طاعة اهلل تعاىل)

وهو العنوان املذكور يف النص.

أسئلة تطبيق ّية ترتبط بالطائفة الثالثة:

س -1ذكرتم يف املناسك ان ممن يستثنى من وجوب املبيت عليه يف منى

من خرج من مكّة للعود إىل منى فجاوز عقبة املدنيني فانه جيوز له ان ينام يف
الطريق قبل الوصول إىل منى فهل ينطبق هذا الفرض عىل من خرج من مكّة

للعود إىل منى فوصل إىل حي العزيزية أو نحوها مما هو بعد عقبة املدنيني فنام
فيها سواء كان املبيت يف حمل سكنه ام ال؟

ج -مورد الفرض املذكور هو اخلروج من مكّة ،واالحياء التي تقع بعد

عقبة املدنيني تُعدّ يف العرص احلارض جزء ًا من املدينة املقدّ سة فال يشملها
الفرض املذكور.

س -2ذكرتم يف املناسك أن من خرج من مكّة للعود إىل منى فجاوز

عقبة املدنيني جاز له أن ينام يف الطريق قبل أن يصل إىل منى  ،فلو كان احلاج

يسكن يف منطقة العزيزية أو الشيشة ومها تقعان بعد عقبة املدنيني فهل جيوز
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له إذا خرج من مكّة القديمة أن ينام يف منزله اختيار ًا؟ وال يذهب إىل منى؟
ج -ال جيوز له ذلك.

س -3فيام يرتبط باملبيت بمنى وجتاوز عقبة املدنيني ،هل هذا احلكم

يقترص فيه عىل هذا املوضع (عقبة املدنيني) او يشمل مجيع خمارج مكّة املكرمة

يف الوقت الراهن؟

ج -خيتص باخلروج من مكّة احلالية(((.

أسئلة تطبيقية ترتبط بالطائفة الرابعة:
س  -ورد يف املناسك أنّه يستثنى ممن جيب عليه املبيت يف منى اهل سقاية

احلاج بمكّة فهل يصدق هذا العنوان عىل من يقوم بتوزيع املياه املربدة عىل

احلجاج يف شوارع مكّة وطرقها؟

ج -نعم مع حاجة احلجاج إىل ذلك.

((( استفتاء خطي.
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الف�صل الثالث
ترك املبيت مبنى
من ترك املبيت يف منى فال يبطل حجه  -كام تقدّ م -ولكن هل تثبت عليه

الكفارة؟

ج -ههنا صور تثبت فيها الكفارة ،واخرى ال تثبت فيها:
أ ّما صور ثبوت الكفارة:

الصورة األُوىل :أن يرتك املبيت عامل ًا عامد ًا ،فيكون آث ًام وجتب عليه كفارة

دم شاة عن كل ليلة.

الصورة الثانية :أن يرتك املبيت نسيان ًا او جه ً
ال منه باحلكم ،واألحوط

وجوب ًا ثبوت الكفارة عليه يف كل ليلة وإن مل يكن آث ًام.

الصورة الثالثة :أن يرتك املبيت لكونه من الطائفة األوىل التي تقدّ مت يف

الفصل السابق ،واألحوط وجوب ًا ثبوت الكفارة عليه يف كل ليلة وإن مل يكن

آث ًام.

الصورة الرابعة :أن يرتك مقدار ًا من الوقت الواجب فيه املبيت كام لو
ٍ
تأخر عمد ًا بمقدار دقيقة مث ً
وحينئذ إن كان ذلك يف
ال مع علمه باحلكم،
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النصف األول وتدارك املبيت يف النصف الثاين فال يشء عليه وإال فتجب

عليه الكفارة.

الصورة اخلامسة :نفس الصورة السابقة ولكن ّ
تأخره كان عن نسيان او

جهل باحلكم ،فتجب عليه الكفارة عىل األحوط وجوب ًا.

الصورة السادسة :أن ّ
يتأخر عن املبيت  -يف متام الوقت -لعذر كام لو

ّ
تأخر بمقدار دقيقة وكان معذور ًا ،واألحوط وجوب ًا ثبوت الكفارة عليه.

الصورة السابعة :إذا بات يف منى ثم دعت الرضورة اىل اخلروج منها

وترك املبيت ،فتجب عليه الكفارة عىل األحوط وجوب ًا.
وأ ّما صور عدم ثبوت الكفارة:

الصورة األُوىل :أن يرتك املبيت لكونه من الطائفة الثانية والثالثة والرابعة
ٍ
حينئذ.
ممّن تقدّ م يف الفصل السابق ،وال كفارة عليه
الصورة الثانية :أن يرتك نية املبيت يف منى وكان متواجد ًا فيها يف متام

وقت املبيت ،وال كفارة عليه يف هذه الصورة مطلق ًا ،وإن كان آث ًام لو كان

متعمد ًا مع علمه باحلكم او مع كونه جاه ً
ال مقصرّ ًا ،بخالف ما إذا مل يكن
ّ
كذلك كام لو نام يف منى قبل أن ينوي املبيت فيها ،فإن نفس الكون يف منى
مسقط للكفارة وإن مل يقصد املبيت فيها.

ّ
ويتأخر عن الوصول اىل منى ألمر
الصورة الثالثة :أن خيرج من مكّة

طارئ كام لو منعه الزحام غري املتوقع بمعنى أنّه كان يتوقع الوصول اىل منى
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يف الوقت املحدّ د إال أنّه واجه زحام ًا غري متوقع ّ
فتأخر عن الوصول ،وال
ٍ
حينئذ ،بخالف ما لو كان يتوقع الزحام او مل خيرج من مكّة ومنعه
كفارة عليه

الزحام ،فتثبت عليه الكفارة عىل األحوط وجوب ًا يف الفرضني.

الصورة الرابعة :أن ّ
يتأخر عن املبيت اضطرار ًا فال كفارة عليه.

الصورة اخلامسة :من بات يف منى ثم خرج منها اشتباها منه يف العالمات

املوضوعة ثم رجع مبارشة ،فال يرض بمبيته وال ك ّفارة عليه.

الصورة السادسة :أن خيرج من منى يف وقت املبيت لقضاء احلاجة

ونحوها من االمور الرضورية ثم يرجع اىل منى ،كام لو كان مريض ًا وأضطر

اىل مراجعة املراكز الصحية الواقعة خارج منى ثم الرجوع اىل منى ،وهذا

بخالف ما إذا خرج وترك املبيت لرضورة ،كام تقدّ م.-
تنبيهان:

التنبيه األول :من خرج ألداء أعامل مكّة يف النصف األول وخاف أن

يفوته املبيت يف منى يف النصف الثاين لو أكمل االعامل ،وجب عليه  -عىل
األحوط  -العود اىل منى قبل منتصف الليل ولو بتأجيل بعض االعامل

كطواف النساء ،او الرجوع يف هذا االحتياط اىل من يكتفي بالتواجد يف منى
قبل طلوع الفجر.

التنبيه الثاين :إذا حكم قايض الديار بثبوت اهلالل قبلنا بيوم و ُفرض ّ
أن

املكلف مل يبت ليلة احلادي عرش عندهم يف منى إال أنّه بات يف الليلتني التي
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بعدها فال يشء عليه.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1من خرج من منى أول الليل أو قبله قاصد ًا أداء طواف الزيارة

والسعي وطواف النساء:

 -1ما حكمه إذا انتهى من اعامله قبل نصف الليل وعاد إىل منى ولكن

منعه الزحام من الوصول اليها قبل منتصف الليل؟

ج -إذا كان قد خرج من مكّة فال يشء عليه وان بات فيها لزمته كفارة

شاة عىل األحوط ،هذا إذا مل يتوقع التأخري يف الوصول بسبب الزحام وإال

تلزمه الكفارة عىل األحوط حتى يف الصورة األوىل.

 -2وما حكمه إذا انتهى من اعامله بعد منتصف الليل ثم عاد فور ًا إىل

منى ومل يصل اليها إال قبيل الفجر أو بعده؟

ج -تلزمه كفارة شاة لو مل يصل إىل منى قبل طلوع الفجر وكذلك إذا

وصلها قبل ذلك عىل األحوط(((.

 -3إذا انتهى من اعامله بعد منتصف الليل فهل له ان يذهب إىل منزله

الواقع يف مكّة اجلديدة لبعض احلاجات ثم يعود إىل منى؟

ج -ال جيوز إال إذا كان مضطر ًا إىل التأخري يف الرجوع إىل منى.

 -4إذا أتى ببعض االع�مال وبقي البعض وخاف ان يفوته املبيت يف
((( االحتياط من جهة أن التواجد يف منى قبل انتصاف الليل للمبيت فيها مبنى عىل االحتياط.
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النصف الثاين من الليل فهل عليه تأخري طواف النساء مث ً
ال إىل وقت آخر؟

ج -نعم يلزمه عىل األحوط العود إىل منى قبل منتصف الليل ولو اقتىض

ذلك تأجيل بعض االعامل.

س -2إذا بقي احلاج يف منى ليلة احلادي عرش من دون نية املبيت النه كان

يعتقد عدم وجوبه فهل عليه يشء؟

ج -إذا كان جاه ً
ال مقصرّ ًا فهو آثم برتكه نية املبيت ولكن ال كفارة عليه
مطلق ًا.
س -3هل ان اجلسور (الكبارى) التي نصبت فوق منحدر اجلبل يف منى

تابعة ملنى بحيث جيوز املبيت عليها ،واذا مل تكن كذلك فهل جيوز ملن يبيت يف

منى ان خيرج اليها لدورات املياه فقط؟

ج -منى اسم للوادي فان كان اجلرس قد أقيم فوق الوادي بني اجلبلني

اجتزأ باملبيت عليه وإال فال ،وال مانع ملن يبيت يف منى أن خيرج منها لقضاء
احلاجة ونحوها من الرضورات.
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الف�صل الرابع
االفا�ضة والنفر من منى
االفاضة واجب غري ركني ،وتعني اخلروج من منى عازم ًا عىل عدم

العود ،وال جيوز للحاج االفاضة من منى قبل زوال الشمس من اليوم الثاين

عرش من ذي احلجة ،وجيوز له اإلفاضة من منى بعد زوال اليوم الثاين عرش،
كام جيوز له االفاضة يف اليوم الثالث عرش ،ويستثنى من ذلك االصناف
الثالثة املتقدّ مة يف األمر الثالث من الفصل األول حيث جيب عليهم املبيت

ليلة الثالث عرش ،وال جيوز هلم االفاضة يف اليوم الثاين عرش بل يتعينّ عليهم
االفاضة يف اليوم الثالث عرش.
تنبيهات:

التنبيه األول :الواجب عىل احلاج أن يفيض من منى بعد الزوال وال

جيب عليه التواجد فيها قبل الزوال ،فإذا بات النصف األول ليلة الثاين عرش
جاز له اخلروج من منى بعد انتصاف الليل ،والعود اليها بعد الزوال لرمي
اجلامر واالفاضة منها ،وهكذا إذا بات النصف الثاين ليلة الثاين عرش جاز له
اخلروج بعد الفجر وقبل رشوق الشمس ،والعود اليها بعد الزوال للرمي

واالفاضة.
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التنبيه الثاين :من رمى اجلامر يف اليوم الثاين عرش قبل الزوال ال جيوز له

اخلروج من منى قبل الزوال وإن كان ناوي ًا للعود اليها قبل الزوال لالفاضة

منها عىل األحوط وجوب ًا إال إذا ترك له علقة فيها تقتيض رجوعه كام لو ترك
ٍ
حينئذ قبل الزوال
متاعه فيها فيجوز له اخلروج ،و ال جيب عليه الرجوع اليها
بل جيوز له أن يرجع اليها بعد الزوال واالفاضة منها.

التنبيه الثالث :من خرج من منى بعد الرمي يف اليوم الثاين عرش قبل

الزوال وكانت له علقة فيها وجب عليه العود بل األحوط لزوم ًا العود وإن

مل تكن له علقة فيها.

وهل يلزم أن يكون رجوعه اىل منى قبل ال��زوال واالفاضة منها بعد

الزوال؟

ج -هو خميرّ يف احلالتني  -ترك علقة او مل يرتك -بني الرجوع قبل الزوال
واالفاضة منها بعد الزوال ،وبني الرجوع بعد الزوال واالفاضة منها.
التنبيه الرابع :من كان معذور ًا عن مبارشة الرمي واستناب من يرمي

عنه ال جيب عليه الذهاب اىل منى لالفاضة منها بعد الزوال ،وإنّام يسقط عنه
وجوب االفاضة.

التنبيه اخلامس :من كان النفر بعد الزوال حرج ّي ًا عليه فإن أمكنه املبيت

ليلة الثالث عرش من دون حرج وجب عليه ذلك لينفر يف اليوم الثالث عرش،
وإن مل يمكنه ذلك او كان حرجي ًا عليه جاز له النفر قبل الزوال يف اليوم الثاين

عرش.
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التنبيه السادس :من وجب عليه املبيت يف ليلة الثالث عرش ،وهكذا من

بات فيها استحباب ًا ،جاز له النفر بعد رمي اجلامر ولو كان قبل الزوال و ال
جيب عليه النفر بعد الزوال.

التنبيه السادس :ال يلزم يف املتاع الذي يبقيه احلاج يف منى ليسوغ له

ترصفه ،كام أنّه لو
اخلروج منها أن يكون مملوك ًا بل يكفي أن يكون حتت ّ

أعرض عن متاعه فال أثر لرتكه وال يسوغ له اخلروج من منى.

التنبيه السابع :ال كفارة عىل من ترك االفاضة من منى ،كام ال كفارة عىل

متعمد ًا.
من أفاض منها قبل الزوال ،وإن كان آث ًام لو كان ّ
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا أتى احلاج برمي اجلامر الثالث يف صباح اليوم الثاين فهل جيوز

له الرجوع إىل منزله يف مكّة ثم العود إىل منى قبل الزوال لينفر منها بعد

الزوال؟أم الجيوز له اخلروج من منى إال بعد الزوال؟

ج -إذا أبقى فيها علقة له تقتيض العود كأن خلف متاعه فيها جاز له

اخلروج وإال مل جيز له ذلك وإن كان عازما عىل العود عىل األحوط وعىل

التقديرين ال جيب أن يكون عوده إليها قبل الزوال بل جيوز أن يعود إليها

بعده فينفر قبل الغروب أو يف هنار اليوم الثالث عرش.

س -2هل جيوز للحاج ان خيرج من منى يف اليوم الثاين عرش بعد الرمي

وقبل الزوال ليعود مرة اخرى لغرض النفر؟

ج -جيوز له اخلروج إذا ترك علقة تقتيض العود وال جيوز بدون ذلك وان
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س -3إذا رجم احلاج اجلامر الثالث صبيحة اليوم الثاين عرش ثم رجع إىل

مكّة فهل جيب عليه العود إىل منى قبل الزوال؟

ج -إذا خرج احلاج من منى بعد الرمي قبل الزوال وكانت له فيها علقة

تقتيض العود  -كأن خلف أثقاله فيها  -لزمه العود ،بل األحوط لزوم العود

وإن مل تكن له فيها علقة تقتضيه واألظهر جواز اخلروج يف الصورة األوىل
واألحوط لزوم ًا تركه يف الصورة الثانية.

و عىل كل تقدير فال جيب أن يكون عوده إىل منى قبل الزوال بل جيوز أن

يكون بعده أيض ًا ألن العربة بأن ال يكون النفر قبل الزوال فيجوز أن يرجع

بعد الزوال ليكون نفره منها قبل الغروب من نفس اليوم أو بعد الرمي من

هنار اليوم الثالث عرش.

س -4إذا خرج احلاج من منى يف اليوم الثاين عرش قبل الزوال فام هو

حكمه وهل عليه كفارة يف احلاالت التالية:

 - 1إذا كان خروجه عن جهل باحلكم أو نسيان ًا أو غفلة ومل يرجع اليها
بعد االلتفات تساحم ًا وامهاالً؟
ج -كان الواجب عليه الرجوع وان مل تكن له يف منى علقة تقتيض العود

عىل األحوط.

 - 2إذا كان خروجه عن جهل باحلكم أو نحوه ولكنه مل يرجع بعد
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االلتفات لفوات االوان؟

ج -ال يشء عليه ولكن ال يفوت (األوان) بحلول الظهر الن املمنوع

عىل احلاج أن ينفر قبل الزوال وال جيب ان يكون يف منى قبل الزوال.

 - 3إذا كان خروجه عن جهل باحلكم أو نحوه ورجع إىل منى بعد

االلتفات قبل الزوال؟

ج -ال يشء عليه.
 - 4إذا كان خروجه عن عمد أو تسامح ومل يرجع اليها حتى فات

االوان؟

ج -يأثم بذلك ولكن ال كفارة عليه.
 - 5إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه ثم تاب ورجع اليها قبل

الزوال؟

ج -ال يشء عليه.
 - 6إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه أو عن جهل أو نحوه وملا

حأول الرجوع ادركه الزوال وهو يف الطريق فهل عليه يشء؟

ج -يلزمه الرجوع لينفر قبل الغروب أو يف هنار اليوم الثالث عرش.
س -5هل جتب العودة إىل منى يف اليوم الثاين عرش ملن عرف من نفسه انه

ال يدرك الزوال فيها كمن خرج منها صباح ًا ليطوف واخذه الزحام؟

ج -ليس املناط هو ادراك الزوال يف منى يف اليوم الثاين عرش بل عدم
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النفر قبل الزوال من ذلك اليوم فلو خ ّلف ما يقتيض العود – كأثقاله – لزمه

العود ليكون نفره منها قبل الغروب مث ً
ال واألحوط لزوم ًا ان يعود وان مل

خيلف فيها ما يقتيض العود.

س -6إذا خرج احلاج من منى يف اليوم الثاين عرش وترك رحله بنية

الرجوع فإىل متى حيق له التأخري يف الرجوع؟

ج -جيوز ان يرجع قبل الغروب وال جيوز التأخري إىل ما بعده.
س -7هل يشرتط يف املتاع الذي يبقيه احلاج يف منى ليسوغ له اخلروج

والعود لغرض النفر ان يكون ملك ًا له ام يكفي ان يكون حتت ترصفه؟

ج -ال يشرتط ان يكون ملك ًا له بل يعترب ان يكون له علقة به يقتيض

العود.

س -8لو ابقى احلاج متاع ًا يف منى ولكن كان ناوي ًا االعراض عنه فهل

يكفي ابقاؤه يف الرتخيص له يف اخلروج قبل زوال اليوم الثاين عرش؟

ج -إذا مل يعد علقة له يقتيض العود إىل منى ال اثر لرتكه فاألحوط عندئذ

عدم اخلروج وان كان ناوي ًا للعود.

س -9املعذور من املبيت يف منى هل يلزمه الذهاب اليها للنفر منها؟

ج -يلزمه الذهاب اليها للرمي يف اليوم الثاين عرش فان كان معذور ًا عن

مبارشة الرمي مل يلزمه الذهاب للنفر.

س -10من يشق عليه البقاء يف منى إىل الزوال يف اليوم الثاين عرش او
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كان النفر بعد الزوال شاق ًا عليه هل جيوز له ان ينفر قبل الزوال؟

ج -إذا كان البقاء حرجي ًا بحد ال يتحمل عادة جاز له النفر ،واذا كان

النفر بعد الزوال حرجي ًا كذلك فان مل يكن املبيت يف الليلة الثالثة عرشة
حرجي ًا فعليه املبيت وإال جاز له النفر أيض ًا.

س -11إذا كان النفر بعد ظهر يوم الثاين عرش شاق ًا عىل النساء والضعفاء

فهل جيوز هلم النفر قبله ام جيب البقاء ليلة الثالث عرش؟

ج -إن امكنهم املبيت يف منى يف ليلة الثالث عرش من غري حرج شديد

تعني وإالّ جاز هلم اخلروج منها قبل الزوال.

س -12يشتد الزحام يف هنار اليوم الثاين عرش يف منى سواء بالنسبة إىل

الرمي أم بالنسبة إىل اخلروج منها بعد الزوال فام هو تكليف العجزة واملرىض
والنساء بالنسبة إىل الرمي والنفر بعد ظهر اليوم الثاين عرش؟

ج -إذا مل يتيرس هلم الرمي بأنفسهم لكثرة الزحام أمكنهم اإلستنابة فيه

وإن منعهم الزحام من النفر بعد زوال اليوم الثاين عرش فإن أمكنهم املبيت

يف منى يف تلك الليلة من غري حرج ومشقة تعني وإال جاز هلم اخلروج منها

قبل الزوال.

س -13من جيوز له الرمي يف الليلة الثانية عرش كالنساء والصبيان

والضعفاء إذا رمى ورجع إىل مكّة فهل جيب عليه العود إىل منى من هنار

اليوم الثاين عرش قبل الظهر لينفر منها بعد الظهر؟

ج -السؤال مبني عىل جواز رمي اجلامر لي ً
ال ملن خياف عىل نفسه من

نم ةضافالاو ىنم يف تيبملا

261

كثرة الزحام يف النهار كالنساء والصبيان والضعفاء ولكن املختار أن جواز
الرمي لي ً
ال  -فيام عدا رمي مجرة العقبة ليلة العيد  -خمتص بمن كان معذور ًا

عن املكث بمنى هنار ًا بمقدار الرمي كاخلائف والراعي والعبد ،وأ ّما النساء
والضعفاء واملرىض ونحوهم ممن ال يتيرس هلم الرمي يف النهار لكثرة الزحام
أو لغريها فعليهم اإلستنابة يف ذلك وإن كان األحوط األوىل اجلمع بني

الرمي لي ً
ال واإلستنابة يف النهار.

وعىل القول األول ال جيوز ملن رمى يف الليلة الثانية عرشه ممن يسعه البقاء

يف منى هنار ًا  -ال كاخلائف والعبد والراعي  -أن ينفر بعد الرمي ،ولو خرج
من منى إىل مكّة للطواف أو حلاجة أخرى وجب عليه الرجوع إليها ليكون

نفره بعد زوال الشمس من اليوم الثاين عرش أو بعد اإلتيان بالرمي من هنار

مر يف جواب السؤال ( )2و( )3من جواز اخلروج
اليوم الثالث عرش عىل ما ّ
ٍ
حينئذ.
قبل الزوال مع بقاء علقة ووجوب العود
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الف�صل اخلام�س
�آداب منى
 -1يستحب املقام بمنى أيام الترشيق ( )13 ، 12 ، 11من ذي احلجة،

وعدم اخلروج منها ولو كان اخلروج للطواف املندوب.

 -2يستحب التكبري فيها بعد مخس عرش صالة :أوهلا ظهر يوم النحر،

وبعد عرش صلوات يف سائر األمصار ،واألوىل يف كيفية التكبري أن يقول:

(اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل واهلل أكرب ،اهلل أكرب وهلل احلمد ،اهلل

أكرب عىل ما هدانا ،اهلل أكرب عىل ما رزقنا من هبيمة األنعام ،واحلمد هلل عىل ما

أبالنا).

 -3يستحب أن يصيل فرائضه ونوافله يف مسجد اخليف ،روى أبو محزة

الثاميل عن أيب جعفر (صلوات اهلل عليه) أنّه قال« :من صىل يف مسجد اخليف
بمنى مائة ركعة قبل أن خيرج منه عدلت عبادة سبعني عام ًا ،ومن س ّبح اهلل

فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة ،ومن هلل اهلل فيه مائة هتليلة عدلت

أجر إحياء نسمة ،ومن محد اهلل فيه مائة حتميدة عدلت أجر خراج العراقني

يتصدق به يف سبيل اهلل عز وجل».

نم ةضافالاو ىنم يف تيبملا
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تنبيه:

ل ُيعلم أن استحباب بعض املذكورات ٍ
مبتن عىل قاعدة التسامح يف أدلة

السنن ،فال بد من اإلتيان هبا برجاء املطلوبية ال بقصد الورود ،وكذا احلال
يف املكروهات.

المبحث العاشر
رمي الجمار

رمي اجلمار
الواجب الرابع عرش من واجبات احلج رمي اجلمرات الثالث :الصغرى

والوسطى ومجرة العقبة ،وهو واجب غري ركني فال يبطل احلج بتعمد تركه،

وإن كان آث ًام.

والكالم يقع يف فصول:
الف�صل الأول
ما يعترب يف رمي اجلمار
رشوط الرمي عىل قسمني:
القسم األول :رشوط لنفس الرمي.
القسم الثاين :رشوط ملا ُيرمى به.
الق�سم الأول� :شروط الرمي
يعترب يف رمي اجلامر امور:
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الأمر الأول
الن ّية

يعترب يف رمي اجلامر نية القربة واخللوصّ ،
فإن الرمي عبادة فيعترب فيها

ما يعترب يف سائر العبادات من القصد اىل الفعل متقرب ًا به هلل عز وجل خالص ًا

له تعاىل.

الأمر الثاين
أن يكون الرمي يف اليوم احلادي عرش والثاين عرش ،وإذا بات ليلة الثالث

عرش يف منى  -وجوب ًا((( او استحباب ًا -وجب عليه الرمي يف الثالث عرش

أيض ًا ،وإذا وجب عليه املبيت ليلة الثالث عرش ومل يبت فال رمي عليه يوم

الثالث عرش.

وهل يلزم �أن يكون رمي اجلمار بعد الذبح او النحر؟
ج -ال يلزم ذلك ،فيجوز الرمي يوم احلادي عرش والثاين عرش وإن مل

يذبح او ينحر.
أسئلة تطبيق ّية:

س  -من مل يذبح يف اليوم العارش لسبب من األسباب هل جيوز له أن

يرمي اجلامر يف اليوم احلادي عرش قبل الذبح؟
ج -نعم.

((( كام إذا كان من االصناف الثالثة :من مل يتجب الصيد يف إحرام احلج ،ومن جامع يف إحرام احلج،
ومن دخل عليه ليل الثالث عرش يف منى.
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الأمر الثالث
الرتتيب
جيب االبتداء برمي اجلمرة الصغرى ثم الوسطى ثم مجرة العقبة ،ولو

خالف وجب الرجوع اىل ما حيصل به الرتتيب حتى لو كانت املخالفة عن
جهل او نسيان ،فمث ً
ال إذا رمى الصغرى ثم العقبة ثم الوسطى وجب عليه

اعادة رمي العقبة فقط ،وإذا رمى الوسطى ثم العقبة ثم الصغرى وجب
عليه اعادة رمي الوسطى والعقبة ،وإذا رمى العقبة ثم الصغرى ثم الوسطى
وجب عليه اعادة رمي اجلميع ،وهكذا.

ويستثنى من ذلك مورد واحد ال يلزم فيه رعاية الرتتيب وهو:
حصيات أجزأه
ما إذا نيس او جهل فرمى مجرة بعد أن رمى سابقتها أربع َ

إكامهلا سبع ًا ،وال جيب عليه إعادة رمي الالحقة ،فإذا رمى الصغرى سبعة

والوسطى أربعة والعقبة سبعة فيكفيه أن يكمل الوسطى سبع ًا ،وإذا رمى

العقبة أربعة أجزأه أن يكملها سبع ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1لو أخل برتتيب الرمي غري عامد وعلم بعد يومني أو اكثر فام

وظيفته؟

ج -حكمه حكم من ترك رمي الوسطى ومجرة العقبة فيأيت هبام مرتب ًا

بعد التذكر أو العلم حسب التفصيل املذكور يف املسألة ( )٤3٤و( )٤3٥من
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رسالة املناسك(((.

س -2من رمى اجلمرات الثالث وفق الرتتيب املعترب رشع ًا إالّ انه كان

يتصور ان تكليفه هو الرمي من الكربى إىل الصغرى وانه أداها كذلك فام هو

حكمه؟

ج -ال يشء عليه.
س -3إذا تيقن بعد الفراغ من الرمي ورجوعه إىل بيته انه ترك رمي مجرة

ما فامذا عليه؟

ج -إذا علم بذلك قبل غروب الشمس وجب عليه الرجوع اليها ورميها

مجيع ًا بالرتتيب وأ ّما إذا علم بذلك بعد فوات الوقت كفاه ان يقيض رمي مجرة

العقبة يف اليوم الالحق.

الأمر الرابع

أن يكون الرمي لكل مجرة بسبع َح َصيات ،فلو ن ّقص عنها مل جيزئه ،كام

أنّه لو زاد فيها وكان قاصد ًا جزئية الزائد للرمي الواجب ترشيع ًا عىل نحو

خيل بقصد القربة بطل رميه ،وأ ّما إذا مل يقصد جعل الزائد جزء ًا من رميه
الواجب وإنّام قصد أن يأيت به أحتياط ًا مث ً
ال فال يبطل رميه.
الأمر اخلام�س
حل َصيات السبعة واحدة بعد واحدة فال جيزي رمي اثنني
أن يكون رمي ا َ
((( سيأيت تفصيل ذلك يف الفصل الثالث.
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او أكثر مرة واحدة.
نعم ،ال يلزم يف كل رمية أن يرمي حصا ًة واحدة بل جيوز أن يرمي أكثر

من حصاة قاصد ًا الرمي بواحدة ،وإنّام يفعل ذلك ليتأكد من االصابة.
الأمر ال�ساد�س

حل َصيات اىل اجلمرة فال حيسب ما ال يصل منها ،كام ال حيسب
أن تصل ا َ

املشكوك ،فإذا رمى احلصاة وشك يف أنهّ ا اصابت اجلمرة او ال ،فال حيسبها
ويلزمه اعادهتا ،كام سيأيت يف الفصل الثاين.

الأمر ال�سابع
أن يكون وصوهلا اىل اجلمرة بسبب الرمي ،فال جيزئ وضعها عليها.
الأمر الثامن
أن تكون االصابة بفعله ،فلو ألقاها فوقعت عىل حيوان او انسان فتحرك
فحصلت االصابة بحركته مل ِ
يكف.
نعم ،إذا القت احلصاة يف طريقها شيئ ًا ثم أصابت اجلمرة  -ولو بصدمته

كام لو وقعت عىل أرض صلبة فطفرت فأصابة اجلمرة -كفى ذلك.
الأمر التا�سع

أن يكون الرمي بفعله ،فلو كانت احلصاة بيده فصدمه انسان او حيوان
والقيت اىل اجلمرة مل ِ
يكف.
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الأمر العا�شر
أن يكون الرمي بيده ،فلو رمى احلصيات بفمه او رجله مل جيزئه ،وهكذا

لو رماها بآلة  -كاملقالع -عىل األحوط وجوب ًا.
الأمر احلادي ع�شر

أن يكون رمي اجلامر يف النهار ما بني رشوق الشمس وغروهبا ،فال يصح

الرمي قبل رشوق الشمس كام ال يصح يف الليل.

ويستثنى من ذلك طائفتان رخص هلام الرمي ليالً:
 -1الرعاة.

 -2وكل معذور عن املكث يف منى هنار ًا بمقدار الرمي خلوف او مرض

او علة اخرى فيجوز له رمي كل هنار يف ليلتة ،فريمي ليلة احلادي عرش عن
اليوم احلادي عرش ،ويرمي ليلة الثاين عرش عن اليوم الثاين عرش ،وإذا مل
يتمكن من ذلك جاز اجلمع يف ليلة واحدة.
تنبيهان:

التنبيه األول :ليس كل مرض مسوغ للرمي لي ً
ال بل خصوص املرض

املانع عن املكث هنار ًا يف منى بمقدار الرمي ،وأ ّما إذا مل يكن املرض كذلك

فإن متكن معه من الرمي وجب عليه مبارشة الرمي وإال استناب.

التنبيه الثاين :من رخص هلم االفاضة ليلة املزدلفة  -اخلائف والنساء

والصبيان والضعفاء كالشيوخ واملرىض -ال جيوز هلم رمي اجلامر لي ً
ال وإن
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جاز هلم رمي مجرة العقية ليلة العيد ،وهكذا غريهم ممن ال يتيسرّ هلم الرمي
هنار ًا لكثرة الزحام مثالًّ ،
فإن تكليفهم االستنابة ،وإن كان األحوط استحباب ًا

هلم اجلمع بني الرمي لي ً
ال وبني االستنابة هنار ًا.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيوز للمرأة واملريض ونحومها رمي اجلامر ليلة احلادي عرش

والثاين عرش؟

ج -إن جواز الرمي لي ً
ال  -فيام عدا رمي مجرة العقبة ليلة العيد  -خمتص

بمن كان معذور ًا عن املكث بمقدار الرمي يف منى هنار ًا كاخلائف والراعي

والعبد ،وأ ّما النساء والضعفاء واملرىض ونحوهم ممن ال يتيرس هلم الرمي يف

النهار لكثرة الزحام أو لغريها فعليهم اإلستنابة يف ذلك وإن كان األحوط
األوىل اجلمع بني الرمي لي ً
ال واإلستنابة يف النهار.

س -2عدم االجتزاء برمي النساء والضعفاء يف الليلة احلادية عرشة

والثانية عرشة فتوى أو احتياط لزومي؟
ج -فتوى.

الأمر الثاين ع�شر
املواالة على الأحوط لزوم ًا
يعترب يف صحة الرمي املواالة العرفية بني رمي احلصيات السبع عىل

األحوط لزوم ًا ،فإذا حصل فصل بمقدار مخس دقائق مث ً
ال بني رمي احلصيات

بطل الرمي عىل األحوط لزوم ًا ،ووجب استئنافه عىل األحوط.
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ويستثنى من ذلك مورد واحد ال يعترب فيه املواالة بني رمي احلصيات

وهو:

ما إذا نيس او جهل فرمى مجرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه

إكامهلا سبع ًا وإن كان بعد فوات املواالة ،كام هو الغالب.
وهل تعترب املواالة بني رمي اجلمرات الثالث؟

ج -ال تعترب امل��واالة ،فيجوز أن يرمي بعض اجلامر صباح ًا والبعض

االخر عرص ًا.
تنبيه:

يرمي بعض احلجاج بعض احلصيات ثم خيرج جللب حىص اخرى

إلكامل الرمي فإذا حصل فاصل بمقدار مخس دقائق مث ً
ال وجب اعادة الرمي

عىل األحوط وال جيزي إكامله.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل تعترب امل��واالة يف رمي احلصيات وكذلك بني رمي مجرة

واخرى؟

ج -األحوط رعاية املواالة العرفية بني رمي احلصيات وال تعترب املواالة

بني رمي اجلامر.

س -2من رمى اربع حصيات وخرج لعدم التمكن من إكامل الرمي أو

الحضار املزيد من احلصيات فهل له تكميل ما أتى به أو يستأنف الرمي،
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وهل تفوت املواالة بالفصل بمقدار مخس أو عرش دقائق؟

ج -رعاية املواالة يف رمي احلصيات السبع هو األحوط لزوم ًا وحتقق

املواالة مع الفصل باملقدار املذكور حمل إشكال أو منع.

س -3هل يرض الفصل يف رمي احلصيات السبع كأن يرمي اربع ًا ثم

يبحث عن حىص يرمي هبا فتطول الفرتة الزمنىة ساعة ثم يعود فيكمل رميه؟

ج -األحوط ترك الفصل بني رمي احلصيات السبع ورعاية املواالة
العرفية بينها ،نعم إذا رمى اربع حصيات ونيس ان يكمل وانتقل إىل األُخرى

ورماه سبع ًا فتذكر نقصان األوىل فله ان يرجع ويكمل األوىل سبع ًا وال يرض

مثل هذا الفصل يف صحة رميه.

الأمر الثالث ع�شر
املبا�شرة

من كان قادر ًا عىل مبارشة الرمي بنفسه وجب عليه ذلك ،ولو استناب

متعمد ًا.
غريه بطل رميه ،ولكن ال يبطل ّ
حجه وإن كان آث ًام لو كان ّ

واملعذور الذي ال يستطيع الرمي بنفسه  -كاملريض -يستنيب غريه.
س -1وهل جيب عليه احلضور عند اجلمرة؟

ج -ال جيب عليه ،وإن كا األوىل أن حيرض عند اجلامر مع االمكان ويرمي

النائب بمشهد منه.

س -2ما حكم املعذور لو استناب شخص ًا للرمي عنه ثم متكن من الرمي
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قبل انقضاء الوقت؟

ج -إذا استناب مع عدم اليأس من زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق

زواله فاألحوط وجوب ًا أن يرمي بنفسه أيض ًا ،وأ ّما إذا استناب مع اليأس من

زوال عذره قبل انقضاء الوقت فاتفق زواله فال جيب عليه اعادة الرمي.

س -3ما حكم من استناب للرمي عنه بسبب الزحام مث ً
ال ثم متكن من

الرمي يف الوقت؟

ج -جيب عليه الرمي بنفسه مادام الوقت باقي ًا.

س -4ما حكم من مل يكن قادر ًا عىل االستنابة كاملغمى عليه؟

ج -يرمي عنه ول ُّيه او غريه.
تنبيهات:

التنبيه األول :ال ترشع االستنابة للرمي ملجرد احتامل املشقة او الظن هبا

بل البد أن حيصل له اليأس من متكنه من الرمي يف متام الوقت من الرشوق
اىل الغروب بال فرق بني الرجل واملرأة ،فلو حرض يف املرمى ومل يتمكن من

الرمي بنفسه لشدة الزحام ولكن كان حيتمل أنّه يتمكن من الرمي يف وقت

آخر من النهار وجب عليه أن يرمي يف ذلك الوقت وال ترشع له االستنابة.

التنبيه الثاين :ال جيب عىل املرأة والرجل الكبري البقاء طوال النهار عند

اجلمرات بل خيتاران الذهاب اليها يف أخف االوقات زحام ًا فإن متكنا من
الرمي رميا وإال استنابا ،ولكن لو علام بعد ذلك بارتفاع الزحام ومتكنا من
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العود اىل الرمي وجب عليهام أن يرميا بأنفسهام.
التنبيه الثالث :ال جتب املامثلة بني النائب واملنوب عنه يف الرمي فيجوز

أن يرمي الرجل عن املرأة وبالعكس.

التنبيه الرابع :إذا كان عىل النائب رمي اجلامر عن نفسه فهو خميرّ بني اتباع
الطرق التالية يف الرمي:

الطريقة األُوىل :أن يرمي اجلامر الثالث عن نفسه أوالً ثم يرجع ويرميها

عن املنوب عنه.

الطريقة الثانية :عكس األُوىل بأن يرمي اجلامر مجيع ًا عن املنوب عنه أوالً

ثم يرميها عن نفسه.

الطريقة الثالثة :أن يرمي اجلمرة الصغرى عن نفسه أوالً ثم يرميها نيابة

عن غريه ،وبعد ذلك ينتقل اىل الوسطى ويرميها عن نفسه أوالً ثم يرميها عن
غريه ،وهكذا يف الكربى.

الطريقة الرابعة :أن يرمي اجلمرة الصغرى عن غريه أوالً ثم يرميها عن

نفسه ،وبعد ذلك ينتقل اىل الوسطى ويرميها عن غريه أوالً ثم يرميها عن
نفسه ،وهكذا يف الكربى.

التنبيه اخلامس :من رمى مجرة بعض احلصيات ومل يتمكن من امتام رميها

بسبب الزحام مثالً ،واستناب من يرمي عنه فاألحوط وجوب ًا للنائب أن

املكمل االعم من اإلكامل واالعادة ،فمث ً
ال لو
يرمي سبع ًا قاصد ًا يف املقدار
ّ
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رمى اربعة ومل يتمكن واستناب ،فالنائب يرمي سبع ًا قاصد ًا يف الثالثة األُوىل

االعم من إكامل رمي املنوب عنه ومن اعادة الرمي.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1هل جيب عىل امل��رأة والرجل الكبري البقاء ط��وال النهار عند

اجلمرات ينتظران الوقت املناسب للرمي أم يكفي خوفهام االبتدائي من

الزحام يف جواز االستنابة؟

ج -ال جيب عليهام املقام عند اجلامر طول النهار بل خيتاران الذهاب اليها

يف أخف االوقات زحأ ّما فان متكنا من الرمي رميا وإالّ استنابا ،ولكن لو
علام بارتفاع الزحام بعد ذلك ومتكنا من العود إىل الرمي فعليهام ذلك لريميا

بنفسيهام.

س -2هل جتب املامثلة بني النائب واملنوب عنه يف الرمي؟ ولو أناب

الرجل امرأة لرتمي عنه فهل يصح ان ترمي عنه ليالً؟

ج -ال جتب املامثلة يف الذكورة واالنوثة ولكن إذا استناب الرجل امرأة

فعليها ان ترمي عنه بالنهار وان قلنا بجواز رمي النساء للجامر يف الليل وهو

حمل إشكال بل منع.

س -3إذا استنابه حاج يف رمي اجلامر الثالث وأراد الرمي لنفسه أيض ًا
فهل يتعني عليه أن يرمي اجلامر الثالث عن نفسه أوالً فإذا أمتها مجيع ًا رجع

ورماها نيابة عن غريه أو جيوز له أن يرمي اجلمرة األوىل عن نفسه أوالً ثم
يرميها نيابة عن غريه وبعد ذلك ينتقل إىل اجلمرة الثانية واجلمرة الكربى
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ويفعل نفس اليشء؟

ج -جيوز له اتباع الطريقة الثانية أيض ًا.
س -4لو رمى بعض احلصيات ثم خرج بسبب التدافع وشدة الزحام

وتعذر عليه العود للرمي بنفسه فاستناب من يرمي عنه فور ًا فهل يكمل
النائب بقية احلصيات ام يستأنف الرمي فريمي سبع ًا كاملة؟

ج -األحوط ان يرمي سبع ًا ويقصد يف املقدار املكمل االعم من اإلكامل

واالعادة.

س -5إذا رمى احلاج عدد ًا من احلصيات ثم عجز عن اإلكامل فاستناب

آخر فهل النائب يكمل أو يستأنف؟

ج -األحوط ان يرمي النائب احلصيات السبع قاصد ًا يف مقدار النقيصة

االعم من التكميل واالعادة.

س -6إذا كان الزوج ال يأمن عىل زوجته بذهاهبا إىل اجلامر للرمي من

يربر ذلك استنابتها يف الرمي؟
جهة مزامحة الرجال فهل ّ

ج -العربة باطمئنان الزوجة دون الزوج فإذا اطمأنت هي بعدم تيرس

الرمي هلا من دون االحتكاك بالرجال عىل وجه حمرم فاألحوط لزوم ًا ان

جتمع بني االستنابة لرمي املقدار االصيل من اجلمرة ومبارشة الرمي يف املقدار

الزائد منها يف الطابق العلوي.

س -7ما هي وظيفة املرأة يف رمي اجلامر يف احلاالت التالية:

 -1إذا كان الزحام شديد ًا بحيث ال تتمكن من مبارشة الرمي ولكن
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احتملت أن خيف الزحام بعد ذلك؟

ج -جيوز هلا اإلستنابة حينئذ ولكن إذا متكنت بعد ذلك من الرمي

مبارشة لزمها ذلك.

 - 2إذا علمت أن الزحام سوف خيف بعد ذلك فتتمكن من الرمي

بنفسها؟

ج -ال مورد لإلستنابة حينئذ فعليها اإلنتظار حتى تتمكن من الرمي

مبارشة.

 - 3إذا ذهبت إىل مرمى اجلامر فرأت شدة الزحام وحصل هلا اليأس من

مبارشة الرمي إىل آخر الوقت؟

ج -عليها أن تستنيب غريها لذلك.

 - ٤إذا استنابت ثم علمت بإرتفاع الزحام أثناء النهار؟

ج -عليها العود إىل املرمى للرمي بنفسها.
 - ٥إذا رمت لي ً
ال ثم إرتفع الزحام هنار ًا؟

ج -السؤال مبني عىل جواز الرمي لي ً
ال للمرأة وغريها ممن خياف الزحام

يف النهار ولكنه ممنوع عندنا.

 - ٦إذا استنابت يف الرمي مع متكنها من املبارشة جه ً
ال باحلكم؟

ج -يلزمها اإلعادة مع بقاء الوقت والقضاء مع إنقضائه.
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 - 7إذا استنابت فيه مع متكنها من املبارشة جه ً
ال باملوضوع؟
ج -احلال فيه كام تقدّ م.

 - 8يف حاالت وجوب القضاء هل جيوز هلا قضاء الرمي ليالً؟
ج -ال بل يلزمها القضاء هنار ًا.

فر ٌع
بعد أن زيد عىل اجلمرات يف ارتفاعها فهل جيزي رمي املقدار الزائد؟

ج -ال جيزي عىل األحوط وجوب ًا بال فرق بني العامل واجلاهل والنايس،

بل الالزم  -عىل األحوط -رمي املقدار االصيل((( الذي كان سابق ًا عىل عهد

النبي واألئمة  -صلوات اهلل عليهم ،-وإن مل يتمكن من رمي املقدار االصيل

فاألحوط وجوب ًا أن يرمي املقدار الزائد بنفسه ويستنيب شخص ًا آخر لرمي
املقدار االصيل.

تنبيهان:

التنبيه األول :ال جيوز رمي اجلامر من الطابق الثاين عىل األحوط وجوب ًا،

ومن فعل ذلك وجب عليه  -عىل األحوط -إ ّما اعادة الرمي او الرجوع اىل

جيوز الرمي من الطابق الثاين مع رعاية االعلم فاالعلم.
من ّ

التنبيه الثاين :من كان قادر ًا عىل رمي املقدار الزائد عىل اجلمرة فال جيوز

ً
وطوال بمقدار قامة
((( واملقدار االصيل هو الواقع يف منتصف اجلدار وهو عرض ًا بمقدار مرت تقريب ًا
انسان متعارف.
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له أن يستنيب من يرمي عنه عىل األحوط وجوب ًا ،بل الواجب عليه  -عىل
األحوط -أن حيرض يف املرمى ويرمي املقدار الزائد بنفسه ويستنيب شخص ًا
يرمي املقدار االصيل.

ومن هنا ينبغي لبعض النساء او كبار السن عدم التهاون يف الرمي بحجة

الزحام الشديد.

الق�سم الثاين� :شروط ما يرمى به
يعترب يف ما يرمى به أربعة رشوط تقدّ مت يف الفصل األول من املبحث

الرابع (رمي مجرة العقبة).
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الف�صل الثاين
ال�شك يف الرمي
الشك يف الرمي له أربع صور:

الصورة األُوىل :أن يشك يف أصل الرمي ،فال يدري أنّه رمى اجلمرة او

ال  ،وهنا له حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون شكه بعد التجاوز عن املحل او بعد دخول الليل

كام إذا شك يف رمي اجلمرة الصغرى بعدما دخل يف رمي الوسطى او شك يف

رمي اجلامر بعد دخول الليل ،ويف هذه احلالة ال يعتني بالشك.

احلالة الثانية :أن يكون شكه قبل التجاوز عن املحل وقبل دخول الليل،

ويف هذه احلالة يبني عىل عدم اإلتيان بالرمي.

الصورة الثانية :أن يشك يف االصابة وعدمها ،بمعنى هو يعلم أنّه رمى

اجلمرة ،ولكن شك يف أنّه أصاهبا او ال ،ومرجع هذا الشك اىل الشك يف
أصل حتقق الرمي ،فيجري فيه التفصيل املتقدّ م.

الصورة الثالثة :أن يشك يف صحة الرمي بعد الفراغ منه ،كام إذا شك يف

أنّه هل رمى بحصاة احلرم او هل كانت احلصاة بكر ًا او ال ،ويف هذه الصورة
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ال يعتني بشكه.
الصورة الرابعة :أن يشك يف عدد الرمي كام إذا شك يف أنّه هل رمى

سبعة حصيات او ستة ،وهنا له حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون شكه بعد التجاوز عن املحل او بعد دخول الليل،

كام إذا كان شكه يف الصغرى بعدما دخل يف رمي الكربى او كان شكه بعد

دخول الليل ،ويف هذه الصورة ال يعتني بشكه.

احلالة الثانية :أن يكون شكه قبل التجاوز عن املحل وقبل دخول الليل،

وهنا فرضان:

الفرض األول :أن يشك يف عدد الرمي بعد انرصافه وصدق الفراغ

عرف ًا ،ويف هذا الفرض ال يعتني بشكه أيض ًا.

الفرض الثاين :أن يكون شكه قبل االن�صراف عن اجلمرة او بعد

االنرصاف ولكن قبل صدق الفراغ العريف ،ويف هذا الفرض يلزمه الرجوع

وتكميل النقيصة املحتملة.
أسئلة تطبيق ّية:

س  -ما حكم من شك يف عدد الرمي قبل أن يدخل يف اجلمرة الالحقة؟

ج -إذا كان شكه بعد انرصافه وصدق الفراغ عرف ًا مىض وال جيب عليه

العود والتكميل وإلاّ لزمه الرجوع وتدارك النقيصة املحتملة.
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الف�صل الثالث
ترك رمي اجلمار
متعمد ًا-
من ترك رمي اجلامر ال يبطل ّ
حجه مطلق ًا  -وإن كان آث ًام لو كان ّ
ٍ
إال ّ
وعمد،
أن هناك احكام ًا ترتتب عىل الرتك ،إذ الرتك تارة يكون عن عل ٍم
واخرى عن جهل او نسيان ،فالكالم يقع يف مقامني:

املقام الأول
ترك الرمي عن جهل او ن�سيان
من ترك رمي اجلامر عن جهل او نسيان فله صور ثالث:

الصورة األُوىل :أن يلتفت  -يعلم او يتذكر -قبل انقضاء ايام الترشيق

فيلزمه قضاء الرمي ،حسب الرتتيب التايل:

إذا ترك رمي اليوم احلادي عرش وجب عليه قضاؤه يف اليوم الثاين عرش،

ومن تركه يف اليوم الثاين عرش قضاه يف اليوم الثالث عرش.
س -1وهل يلزم التفريق بني القضاء واالداء؟

يفرق بني القضاء واألداء.
ج -األحوط وجوب ًا أن ّ

يفرق بني القضاء واألداء فهل يقدّ م القضاء عىل األداء او
س -2عندما ّ
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بالعكس؟

ج -األحوط وجوب ًا أن يقدّ م القضاء عىل األداء.

س -3وما هو مقدار التفريق بني القضاء واألداء؟

يفرق بينهام بمقدار من الوقت ولو كان بمقدار
ج -األحوط وجوب ًا أن ّ

مخس دقائق ،وإن كان األحوط األوىل أن يكون القضاء يف ّأول النهار،
واألداء عند الزوال.

يفرق بينهام عند
س -4إذا كان املرتوك رمي يوم ( )11ويوم ( )12فهل ّ

قضائهام يف اليوم الثالث عرش؟

يفرق بينهام ويقدّ م قضاء رمي يوم ( )11عىل
ج -األحوط وجوب ًا أن ّ

قضاء يوم (.)12

س -5وما هي الطريقة يف التفريق بني القضاء واالداء او بني القضائني؟

ج -هنا طريقتان:

الطريقة األُوىل :أن يرمي اجلامر الثالث مجيع ًا مرتّبة قضا ًء لليوم احلادي

عرش أوالً ثم يرميها كذلك أدا ًء لليوم الثاين عرش مع التفريق بني القضاء
واالداء ببعض الوقت ،ونفس الكالم يف التفريق بني القضائني ،ففي اليوم

الثالث عرش يرمي اجلامر الثالث مجيع ًا مرتبة قضا ًء لليوم احلادي عرش ثم

يرميها كذلك قضا ًء لليوم الثاين عرش مع التفريق بني القضائني ببعض
الوقت.
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الطريقة الثانية :أن يرمي كل مجرة مرتني فريميها قضا ًء لليوم احلادي

عرش أوالً ،ثم يرمها أدا ًء لليوم الثاين عرش مع مراعاة التفريق ببعض الوقت
بني االداء والقضاء ،ونفس الكالم يف التفريق بني القضائني.
س -6وما حكم من مل يتمكن من القضاء بنفسه؟

ج -من مل يتمكن من القضاء بنفسه استناب من يقيض عنه يف نفس

االوقات السابقة ،وال ّ
يؤخره وإن كان قادر ًا عىل القضاء بنفسه بعد تلك

االوقات ،كام أن األحوط وجوب ًا للنائب أن يقدّ م القضاء عىل االداء ويفرق

بينهام ببعض الوقت عىل حد ما تقدّ م.

س -7إذا علم او تذكر يف الليل أنّه مل ير ِم فهل يقيض الرمي لي ً
ال او يؤخره

اىل النهار؟

ج -يؤخر القضاء اىل النهار إال إذا كان ممن ُر ّخص له الرمي ليالً ،كام

تقدّ م يف األمر احلادي عرش.

الصورة الثانية :أن يلتفت  -يعلم او يتذكر -بعد ميض اليوم الثالث عرش

وقبل اخلروج من مكّة ،فيلزمه قضاء الرمي أيض ًا ،وإذا كان املرتوك رمي

يومني او ثالثة  -كام إذا بات ليلة الثالث عرش وجوب ًا او استحباب ًا وترك
الرمي يوم الثالث عرش نسيان ًا او جهالً -فاألحوط وجوب ًا أن يقدّ م األقدم

فوات ًا ،واألحوط وجوب ًا أن يفصل بني وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من

الوقت ،كام أنّه خميرّ يف القضاء بني الطريقتني يف الصورة السابقة.

وإذا التفت  -علم او تذكر -اىل أنّه مل ير ِم يف الليل ّ
أخر القضاء اىل النهار
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إال إذا كان ممن ُر ّخص له الرمي ليالً.

الصورة الثالثة :أن يلتفت  -يعلم او يتذكر -بعد خروجه من مكّة ،ويف

هذه احلالة ال جيب عليه الرجوع لقضاء الرمي ،واألحوط استحباب ًا أن يقضيه

يف السنة القادمة بنفسه إن حج او بنائبه إن مل حيج ،ويلزم أن يكون القضاء يف

أيام الترشيق ،إذا اراد العمل باالحتياط االستحبايب.
تنبيهان:

التنبيه األول :من ترك رمي مجرة العقبة يوم العيد نسيان ًا او جه ً
ال منه

باحلكم او لعارض يعذر فيه وجب عليه قضاؤه يف اليوم احلادي عرش،
ويقدّ مه عىل رمي اجلامر يف اليوم احلادي عرش عىل األحوط وجوب ًا ،واألحوط

وجوب ًا أن يفصل بينهام بمقدار من الوقت.

التنبيه الثاين :الصور الثالثة املتقدّ مة كام جتري بحق من ترك الرمي نسيان ًا

او جه ً
ال جتري بحق من رمى ثم تبينّ له وجود خلل يف رميه عن نسيان او
جهل باحلكم ،كام إذا علم بعد اليوم احلادي عرش او بعد انقضاء ايام الترشيق

أنّه رمى مجرة مخسة حصيات او رمى اجلزء املزيد او رمى من الطابق الثاين

(((

وغري ذلك ،فتجري يف حقة الصور الثالثة املتقدّ مة.

((( مع االلتفات اىل ّ
أن عدم جواز الرمي من الطابق الثاين او للجزء املزيد مبني عىل االحتياط ،فتكون
جيوز الرمي
االعادة او القضاء مبنية عىل االحتياط أيض ًا ،كام يمكن االجتزاء بالرمي بالرجوع اىل من ّ
من الطابق الثاين او للجزء املزيد.
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أسئلة تطبيق ّية:

س -1من كان عليه قضاء رمي اجل�مار وال يتمكن من ذلك يف ايام

الترشيق ويتمكن يف سائر االوقات هل جيوز له ان يرمي يف سائر االيام ام

يلزمه االستنابة يف تلك االيام اخلاصة؟

ج -جيب قضاء رمي اجلمرات يف تلك االيام اخلاصة ولو باالستنابة.
س -2إذا وقع خلل يف رمي مجرة العقبة يف يوم العيد ورمي اجلامر الثالث

يف اليوم احلادي عرش فلزم القضاء يف اليوم الثاين عرش فهنا سؤاالن:
 - 1هل جيب تقديم القضاء عىل األداء؟

ج -نعم جيب التقديم عىل األحوط لزوم ًا.
 - 2وهل جيب الفصل بني القضاء واألداء؟ وما مقداره؟

ج -نعم جيب الفصل بينهام عىل األحوط ويكفي يف ذلك الفصل ببعض

الوقت.

س -3إذا وجب عليه يف اليوم الثاين عرش قضاء رمي مجرة العقبة لليوم

للعارش ورمي اجلامر الثالث لليوم احلادي عرش فهل جيوز له أن يرمي اجلمرتني
األوىل والثانية قضاء لليوم احلادي عرش وأداء لليوم الثاين عرش ،ويرمي مجرة

العقبة قضاء لليوم العارش واحلادي عرش وأداء لليوم الثاين عرش .أم يلزمه

رمي مجرة العقبة قضاء لليوم العارش ثم رمي اجلامر الثالث مرتبة قضاء لليوم

احلادي عرش ثم رميها مرتبة أيض ًا أداء لليوم الثاين عرش؟

ج -يرمي مجرة العقبة قضاء لليوم العارش أوالً ثم بالنسبة لرمي اجلامر
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الثالث قضاء لليوم احلادي عرش وأداء لليوم الثاين عرش يتخري بني طريقني:

 - 1أن يرمي اجلامر الثالث مجيعا مرتبة لليوم احلادي عرش أوالً ثم يرميها

كذلك أداء لليوم الثاين عرش مع التفريق بني األداء والقضاء ببعض الوقت.

 -2أن يرمي كل مجرة مرتني فريميها قضاء لليوم احلادي عرش أوالً ثم

يرميها كذلك أداء لليوم الثاين عرش مع مراعاة التفريق أيض ًا.

س -3من تيقن بعد الرجوع إىل بلده بان رميه للجامر مل يكن صحيح ًا

جه ً
ال منه ببعض الرشوط او نسيان ًا هلا فهل جيب عليه القضاء يف السنة القادمة

وهل له ان يستنيب فيه؟

ج -ال جيب عليه القضاء يف مفروض السؤال((( وان كان األحوط األوىل

ان يقيض يف السنة القادمة يف وقته ،بنفسه ان حج أو بنائبه ان مل حيج.
املقام الثاين
وعمد
علم
ٍ
ترك رمي اجلمار عن ٍ
ٍ
وعمد له صورتان:
من ترك رمي اجلامر عن عل ٍم

الصورة األُوىل :أن يرتك رمي اجلامر يوم احلادي عرش فيجب عليه  -عىل

األحوط -أن يقضيه يوم الثاين عرش ،وإذا ترك رمي اجلامر يوم الثاين عرش

وجب عليه  -عىل األحوط -أن يقضيه يف اليوم الثالث عرش.
واألحوط وجوب ًا أن يقدّ م القضاء عىل األداء.

((( لكونه مصداق ًا للصورة الثالثة.
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يفرق بني القضاء واألداء بمقدار من الوقت،
كام أن األحوط وجوب ًا أن ّ

وهكذا جتري يف حقه مجيع التفاصيل التي ُذكرت يف الصورة األوىل من املقام
األول.

الصورة الثانية :أن يرتك الرمي يف أ ّيام الترشيق وال يقضيه ،واألحوط

وجوب ًا يف هذه الصورة أن يقضيه يف العام القابل بنفسه إن حج او بنائبه إن مل

حيج ،ويلزم أن يكون القضاء يف أيام الترشيق.
تنبيه:

من ترك رمي بعض اجلامر أو رمى أقل من سبع حصيات يكون بحكم

من ترك رمي اجلامر يف متام ما ذكر من االحكام يف املقام األول والثاين.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا علم بنقصان رميه جلمرة ما برميتني فامذا عليه؟

ج -جيب عليه ان يرمي مرتني للجامر مجيع ًا بالرتتيب.

س -2هل ترك رمي بعض اجلامر أو الرمي اقل من سبع حصيات يكون

بحكم ترك رمي اجلامر يف متام ما ذكر من االحكام يف املسألة ( ٤3٤و٤3٥

و )٤37من املناسك(((؟
ج -نعم.

((( وهو ما تقدّ م تفصيله يف هذا الفصل.
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تتميم
�آداب رمي اجلمار
يستحب يف رمي اجلمرات امور تقدّ مت يف الفصل الرابع من املبحث

الرابع (رمي مجرة العقبة).

املق�صد ال�سابع
امل�صدود واملح�صور وما يلحق بهما
والكالم يقع يف ثالثة مباحث:

المبحث األول
احكام المصدود

احكام امل�صدود
املصدود :هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إىل األ ّماكن

املقدسة ألداء مناسك احلج أو العمرة بعد تل ّبسه باإلحرام.

والصد تارة حيصل يف العمرة املفردة ،واخرى يف عمرة التمتّع ،وثالثة يف

احلج ،فهنا ثالثة فصول:

الف�صل الأول
امل�صدود يف العمرة املفردة
املصدود يف العمرة املفردة له صورتان:

الصورة األُوىل :أن يكون سائق ًا للهدي معه((( ويف هذه الصورة جيوز له

التح ّلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره يف موضع الصد ،واألحوط لزوم ًا
((( ال جيب ذبح اهلدي عىل املعتمر بالعمرة املفردة ولكنّه مستحب سوا ًء ساقه معه من امليقات او ال.
كام ورد يف استفتاء سابق يف اجلزء االول من توضيح املناسك ونصه:

يستحب اهلدي يف العمرة املفردة وعىل تقدير االستحباب فام
س -هل
ّ

هو حمل الذبح؟

املكرمة.
ج-
ّ
يستحب ويذبح يف مكّة ّ
295
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ضم احللق أو التقصري إىل الذبح أو النحر.
ّ

الصورة الثانية :إذا مل يكن سائق ًا للهدي وأراد التح ّلل لزمه حتصيل

اهلدي وذبحه أو نحره ،وال يتح ّلل بدونه عىل األحوط وجوب ًا ،وال فرق

يف اهلدي بني أن يكون بدنة او بقرة او شاة ،ولو مل يتمكن من حتصيل اهلدي

صام عرشة أيام بدالً عنه عىل األحوط وجوب ًا.

ضم احللق أو التقصري إىل الذبح أو النحر.
واألحوط لزوم ًا ّ

أسئلة تطبيق ّية:

س -1من احرم للعمرة املفردة ووصل مكّة املكرمة إالّ انه اعتقل وس ّفر

إىل بلده فور ًا قبل الرشوع يف الطواف فهل له ان يستنيب يف اعامل عمرته ام

جيري عليه حكم املصدود؟

ج -ال يبعد جريان حكم املصدود عليه.
س -2املصدود الذي حيتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل

جيوز له االكتفاء بوظيفة املصدود؟

ج -نعم وان كان األحوط الصرب ما مل ييأس من زوال الصدّ .
س -3من ساق معه اهلدي ثم احرص أو صدّ هل يكفيه ذبح ما ساقه أو

جيب عليه هدي آخر؟

ج -يكفيه ذبح ما ساقه.

س -4ورد يف املناسك ان املصدود إذا مل يكن سائق ًا واراد التح ّلل لزمه

دودصملا ماكحا

297

حتصيل اهلدي والسؤال انه هل يلزمه ذلك يف نفس املكان ،وان مل يتيرس فهل

جيوز له الرجوع إىل اهله والذبح هناك؟

ج -األحوط أن يذبح يف حمل الصد وان مل يتيرس جاز له الذبح يف أي

مكان آخر.
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الف�صل الثاين
امل�صدود يف عمرة التمتّع
املصدود يف عمرة التمتّع له صورتان أيض ًا:

الصورة األُوىل :أن يكون مصدود ًا عن احلج أيض ًا وله حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون سائق ًا للهدي معه((( ويف هذه احلالة جيوز له

التح ّلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره يف موضع الصد ،واألحوط لزوم ًا
ضم احللق أو التقصري إىل الذبح أو النحر.
ّ

احلالة الثانية :إذا مل يكن سائق ًا للهدي وأراد التح ّلل لزمه حتصيل اهلدي

وذبحه أو نحره ،وال يتح ّلل بدونه عىل األحوط وجوب ًا ،وال فرق يف اهلدي

بني أن يكون بدنة او بقرة او شاة ،ولو مل يتمكن من حتصيل اهلدي صام عرشة

أيام بدالً عنه عىل األحوط وجوب ًا.

ضم احللق أو التقصري إىل الذبح أو النحر.
واألحوط لزوم ًا ّ

الصورة الثانية :أن يكون مصدود ًا عن العمرة فقط دون احلج  -كام لو

منع من الوصول إىل البيت احلرام قبل الوقوفني خاصة -ويف هذه الصورة
تنقلب وظيفته إىل حج اإلفراد.

((( ال جيب اهلدي يف عمرة التمتّع.
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الف�صل الثالث
امل�صدود يف احلج
املصدود يف حج التمتّع له صور:

الصورة األُوىل :أن يكون مصدود ًا عن املوقفني أو عن املوقف باملشعر

خاصة ،واألحوط وجوب ًا يف هذه الصورة أن يطوف ويسعى وحيلق رأسه
ويذبح شاة فيتح ّلل من إحرامه.

س -1وهل يلزم الرتتيب بني الطواف والسعي؟
ج -نعم ،يلزم تقديم الطواف عىل السعي.

س -2وهل يلزم الرتتيب بني الذبح واحللق بتقديم الذبح عىل احللق؟

ج -ال يلزم ذلك بل هو خميرّ .

الصورة الثانية :أن يكون مصدود ًا عن الطواف والسعي فقط  -بأن ُمنع
ٍ
وعندئذ له حالتان:
من الذهاب إىل املطاف واملسعى -
احلالة األُوىل :أن ال يكون متمكّن ًا من االستنابة ،فإذا أراد التح ّلل

ويضم إليه احللق أو التقصري.
فاألحوط لزوم ًا أن يذبح أو ينحر هدي ًا
ّ

احلالة الثانية :أن يكون متمكّن ًا من االستنابة ويف هذه احلالة يكتفي
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باالستنابة ،فيستنيب لطوافه وسعيه ويأيت هو بصالة الطواف بعد طواف
النائب ،وال يشمله حكم املصدود اآليت فيجزيه ما أتى به من حج وال يعيده.
الصورة الثالثة :أن يكون مصدود ًا عن الوصول إىل منى ألداء مناسكها

(رمي مجرة العقبة والذبح او النحر واحللق او التقصري) وله حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون متمكّن ًا من االستنابة فيستنيب للرمي والذبح

أو النحر ،ثم حيلق أو يقصرّ ويبعث بشعره إىل منى مع االمكان ،ويأيت ببقية
املناسك.
ٍ
وحينئذ يسقط عنه
احلالة الثانية :أن ال يكون متمكّن ًا من االستنابة،

الذبح والنحر فيصوم بدالً عن اهلدي ،كام يسقط عنه الرمي أيض ًا  -وإن كان

األحوط استحباب ًا اإلتيان به يف السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن مل
حيج -ثم يأيت بسائر املناسك من احللق أو التقصري وأعامل مكّة.
تنبيهات:

التنبيه األول :املصدود إذا أتى بوظيفته السابقة حت ّلل من مجيع ما حيرم

عليه حتى النساء من دون حاجة إىل أن يأيت بالطواف او السعي او بطواف
النساء يف حج او عمرة.

التنبيه الثاين :املصدود من احلج أو العمرة إذا حت ّلل من إحرامه بذبح

فصد عنها
اهلدي مل جيزئه ذلك عنهام ،فلو كان قاصد ًا أداء حجة االسالم ُ
وحت ّلل بذبح اهلدي ،وجب عليه اإلتيان هبا الحق ًا إذا بقيت استطاعته أو كان

دودصملا ماكحا
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وصد عنها
احلج
مستقر ًا يف ذمته ،وهكذا إذا كانت العمرة املفردة واجبة عليه ُ
ّ
وحتلل بذبح اهلدي وجب عليه اإلتيان هبا الحق ًا مع بقاء االستطاعة.

يرض
التنبيه الثالث :إذا ُصدّ عن الرجوع إىل منى للمبيت ورمي اجلامر مل ّ
حجه ،وال جيري عليه حكم املصدود ،فيستنيب للرمي إن أمكنه
ذلك
بصحة ّ
ّ
يف سنته ،وإال قضاه يف العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن مل حيج عىل
األحوط األوىل.

التنبيه الرابع :ال فرق يف اهلدي املذكور بني أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة،

ولو مل يتمكّن منه فاألحوط وجوب ًا أن يصوم بدالً عنه عرشة أيام.

التنبيه اخلامس :إذا جامع املحرم للحج امرأته قبل الوقوف باملزدلفة

فوجب عليه إمتامه وإعادته -كام سبق يف تروك اإلحرام  -ثم ُصدّ عن االمتام

جرى عليه حكم املصدود ،ولكن تلزمه كفارة اجلامع زائد ًا عىل هدي التح ّلل.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1ما حكم من افسد حجه ثم احرص أو صدّ ؟

ج -إذا كان افساده باجلامع قبل الوقوف باملزدلفه فحيث انه جيب عليه

االمتام وتكون اإلعادة عقوبة جتري يف حقه ما ذكر يف رسالة املناسك من
أحكام املصدود واملحصور بالنسبة إىل من مل يفسد حجه.

س -2ورد يف املناسك ان املصدود يف حج التمتّع ان كان مصدود ًا عن

املوقفني أو عن املوقف باملشعر فقط فاألحوط ان يطوف ويسعى وحيلق
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رأسه ويذبح شاة والسؤال :هو هل ان الطواف والسعي واحللق والذبح هنا

متسلسل يف التطبيق ام ال؟

ج -ال بد من تقديم الطواف والسعي وأ ّما حلق الرأس والذبح فال يبعد

التخيري يف تقديم اهيام شاء.

المبحث الثاني
أحكام المحصور

�أحكام املح�صور
املحصور :هو الذي يمنعه املرض أو نحوه  -كام لو انكرست رجله

او تعبت من املسري وال يتمكن من املواصلة وال توجد وسيلة لنقله -عن

الوصول إىل األماكن املقدّ سة ألداء أعامل العمرة أو احلج بعد تل ُّبسه باإلحرام.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1من دخل مكّة املكرمة حمرم ًا للعمرة املفردة ثم مرض ومل يستطع

مبارشة الطواف والسعي وال يتيرس له البقاء إىل ان تتحسن صحته فهل حكمه
االستنابة فيام ال يستطيع مبارشته ام جيري عليه حكم املحصور؟
ج -حكمه االستنابة.

س -2من احرم للعمرة املفردة ودخل مكّة إالّ انه مرض قبل ان يطوف

وتم نقله إىل جدة ومن ثم إىل بلده لسوء حالته الصحية حيث مل تسمح

باالنتظار إىل حني أداء مناسك العمرة ولو باالستنابة فهل يستنيب هلا وهو يف

بلده ام جيري عليه حكم املحصور؟

ج -ال يبعد جريان حكم املحصور عليه.
س -3من أصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة املفردة فأرجع
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إىل بلده فام هو تكليفه؟

ج -إذا كان ذلك بعد إمتام الشوط الرابع فال يبعد اإلجتزاء بالنيابة يف

بقية األشواط وكذا يف السعي ويأيت هو بصالة الطواف بعد طواف النائب
وحيلق أو يقرص بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأيت هو بصالته فيحل

من إحرامه متأ ّما ،وأ ّما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من اإلحرام من دون
العود إىل مكّة واإلتيان بأعامل عمرته تأمل وإشكال وإن كان االقرب كفاية

االستنابة فيه أيض ًا.

س -4من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتّع فأرجع إىل

بلده فام هو تكليفه؟

ج -إذا كان وضعه الصحي ال يسمح له بالبقاء يف مكّة لتكميل مناسك

عمرته ولو باإلستنابة ثم اإلحرام للحج وإدراك الوقوفني باملقدار الذي ال

يصح احلج إال بإدراكه فالظاهر جريان أحكام املحصور عليه املذكورة يف
املسألة ( )٤٤٦من رسالة املناسك((( وإال فإن كان رجوعه إىل بلده بطلبه

واختياره فال يبعد بطالن إحرامه وإن كان آثام يف ذلك وأ ّما إذا كان رجوعه

من دون إرادته واختياره فاألقرب جريان حكم املصدود عليه وهو مذكور

يف املناسك يف املسألة (.((()٤39

والكالم يقع يف فصلني وما يتفرع عليهام:
((( وهو ما يأيت يف الفصل األول.
((( وهو ما تقدّ م يف الفصل الثاين.
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الف�صل الأول
املح�صور يف العمرة املفردة او عمرة التمتّع
املحصور يف العمرة املفردة أو عمرة التمتّع إذا أراد التح ّلل فله صورتان:
ٍ
حينئذ
الصورة األُوىل :أن يكون متمكّن ًا من بعث هدي او ثمنه ،ووظيفته

أن يبعث هدي ًا أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكّة يف وقت
معينّ  ،فإذا جاء الوقت قصرّ أو حلق وحت ّلل يف مكانه.

الصورة الثانية :أن ال يكون متمكّن ًا من بعث اهلدي أو ثمنه لفقد من

يبعثه معه ،فيجوز له أن يذبح أو ينحر يف مكانه ويتح ّلل.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا تبني للمحصور ان من بعثه ليذبح عنه يف مكّة مل يأت به فهل

تقصريه السابق جمزئ وموجب خلروجه عن اإلحرام وعىل تقدير عدمه فهل
يلزمه االجتناب عن حمرمات اإلحرام إىل ان يبعث رج ً
ال آخر أو إىل الزمان

الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟

املحرمات من حني إرسال
ج -ال جيزيه ولكن يكفي ان جيتنب عن
ّ

الشخص اآلخر إىل الزمان الذي يتواعد معه يف الذبح عنه وان كان األحوط
ان يتجنب عنها من حني تبني احلال إىل ذلك الزمان.
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س -2إذا احرص احلاج أو املعتمر وكان حكمه ان يتح ّلل باهلدي واحللق

ولكنه كان يف حال غيبوبة فال يستطيع ان يوكّل يف الذبح وال يأذن يف احللق
فام هو احلكم؟

ج -إذا مل يمكن االنتظار حتى يفيق تولىّ ذلك ول ّيه.
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الف�صل الثاين
املح�صور يف احلج
إذا كان حمصور ًا يف احلج ،فوظيفته ما تقدّ م ،إلاّ ّ
أن مكان الذبح أو النحر

هلديه منى ،وزمانه يوم النحر (يوم العيد وأ ّيام الترشيق).
تنبيهات:

التنبيه األول :حت ّلل املحصور يف املوارد املتقدّ مة (العمرة املفردة وعمرة

التمتّع واحلج) إنّام هو من غري النساء ،وأ ّما منها فال يتح ّلل إال بعد اإلتيان

بالطواف والسعي بني الصفا واملروة يف حج أو عمرة ،وإذا مل يمكنه ذلك
أستناب من يأيت عنه باحلج او العمرة وبعده يتحلل من النساء.

التنبيه الثاين :املحصور يف احلج أو العمرة إذا بعث باهلدي وحت ّلل من
إحرامه مل جيزئه ذلك عنهام ،فلو كان قاصد ًا أداء حجة االسالم ُفأحرص،

فبعث هبديه وحت ّلل ،وجب عليه اإلتيان هبا الحق ًا إذا بقيت استطاعته أو كان

مستقر ًا يف ذمته ،وهكذا لو كانت العمرة املفردة واجبة عليه واحرص
احلج
ّ

فبعث هبديه وحتلل وجب عليه اإلتيان هبا الحق ًا مع بقاء االستطاعة.

خف من مرضه وادرك احلج او العمرة  -حسب ما يأيت يف
نعم ،إذا َّ

الفرع األول والثاين -أجزأه.
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التنبيه الثالث :املحصور إذا مل جيد هدي ًا وال ثمنه صام عرشة أيام بدالً

عنه.

أسئلة تطبيق ّية:

س -1ورد يف املناسك أن املحصور ال يتح ّلل من النساء إالّ بعد اإلتيان

بالطواف والسعي بني الصفا واملروة يف حج أو عمرة والسؤال :انه ما هو

حكمه لو مل يتمكّن من الذهاب بنفسه هل تبقى النساء حمرمة عليه إىل االبد؟
ج -إذا مل يتمكّن من اإلتيان باحلج أو العمرة بنفسه فال يبعد االكتفاء

بعمل النائب عنه يف احدمها يف حلية النساء له.

س -2ورد يف املناسك بشأن املحصور انه إنّام يتح ّلل بالذبح من غري
وأما منها فال يتح ّلل إالّ بعد اإلتيان بالطواف والسعي بني الصفا
النساء ّ
أن املحصور إذا طاف وسعى أو
واملروة يف حج أو عمرة والسؤال :أنه هل ّ

طيف عنه وسعي عنه فال حيتاج إىل طواف النساء ام انه جيب عليه أو عىل نائبه
ان يطوف طواف النساء اضافة إىل الطواف والسعي املذكورين؟

ج -خيتلف احلال فانه إذا دخل بإحرام العمرة املفردة أو إحرام احلج فال

يتح ّلل من النساء االّ مع اإلتيان بطواف النساء وصالته ،وان دخل بإحرام

عمرة التمتّع فال حاجة إىل ذلك.

فرو ٌع
الفرع الأول

إذا مرض املعتمر  -يف العمرة املفردة او عمرة التمتّع -فبعث هدي ًا ،ثم
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خف مرضه ومتكّن من مواصلة السري والوصول إىل مكّة قبل أن ُيذبح أو
َّ

ُينحر هد ُيه لزمه ذلك ،فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إمتامها وال يشء

عليه.

وإن كانت عمرة التمتّع ،فإن متكّن من إمتام أعامهلا قبل زوال الشمس من

حجه إىل اإلفراد.
يوم عرفة فال إشكال ،وإال انقلب ّ

خف
وكذلك احلال -يف كلتا الصورتني -لو مل يبعث باهلدي وصرب حتى َّ

مرضه ومتكّن من مواصلة السري.
أسئلة تطبيق ّية:

س -1إذا أحرم لعمرة التمتّع ثم أغمي عليه فام هي وظيفة وليه؟

ج -إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك احلج بأن يدرك من الوقوفني

اختياري املشعر ،أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه اختذ الويل من

ينوب عنه يف الطواف وصالته والسعي ثم يقرص شيئ ًا من شعره فيحل من
إحرام عمرته ،ويف يوم الرتوية األحوط وجوب ًا أن حيرم عنه الويل أي يلبي

عنه وجينبه حمرمات اإلحرام ويذهب به إىل املوقفني فإن أفاق هناك فاألحوط
وجوب ًا أن جيدد اإلحرام بنفسه ولو من موضعه إن مل يتمكّن من الذهاب إىل
مكّة فإن أدرك يف حال اإلفاقة اختياري املشعر أو اضطراريه مع اختياري

عرفة أو اضطراريه فقد أدرك احلج فيأيت ببقية مناسكه وان عاد اىل الغيبوبة
قبل اإلتيان هبا استناب له الويل من يأيت هبا عنه وأ ّما إذا مل يفق حتى فات عنه

الوقوفان فقد بطل حجه.
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س -2من تعرض حلادث االصطدام بسيارته بعد ان احرم للعمرة من

مسجد الشجرة فهل جيري عليه حكم املحصور أو جيوز نقله إىل مكّة املكرمة
فيستنيب فيام ال يستطيع مبارشته من االعامل كالطواف والسعي؟

ج -ينقل إىل مكّة املكرمة ويستنيب فيام ال يستطيع عىل مبارشته من

املناسك.

س -3شخص فرغ من أعامل عمرة التمتّع فعرضت له حادثة أوجبت

نقله من مكّة إىل مستشفى يف خارجها والطبيب يمنعه فع ً
ال من العود إىل مكّة
لإلحرام منها للحج فام هو تكليفه إذا كان متمكّن ًا من الوقوف يف عرفات

واملشعر؟

ج -حيرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إىل عرفات.
الفرع الثاين

خف املرض ،فإن ظن إدراك
إذا مرض احلاج فبعث هبديه ،وبعد ذلك َّ
ٍ
وحينئذ له صورتان:
احلج وجب عليه االلتحاق،

الصورة األُوىل :أن يدرك املوقفني أو الوقوف باملشعر خاصة  -حسبام

تقدّ م  -فقد أدرك احلج ،فيأيت بمناسكه وينحر أو يذبح هديه.

الصورة الثانية :أن ال يدرك املوقف يف املشعر  -سواء أدرك املوقف يف
ٍ
وحينئذ له حالتان:
عرفة او ال-
حجه إىل
احلالة األُوىل :إذا مل ُيذبح أو ُينحر عنه قبل وصوله فينقلب ّ
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العمرة املفردة.

احلالة الثانية :أن يكون قد ذبح أو نحر عنه ،فيقصرّ أو حيلق ويتح ّلل من
غري النساء ،وأ ّما منها فال يتح ّلل إال أن يأيت بالطواف والسعي يف حج أو

عمرة.

الفرع الثالث

إذا ُأحرص احلاج من الطواف والسعي ،بأن منعه املرض أو نحوه من

الوصول إىل املطاف واملسعى ،جاز له أن يستنيب هلام ويأيت هو بصالة

الطواف بعد طواف النائب.

الفرع الرابع

إذا ُأحرص احلاج عن الذهاب إىل منى وأداء مناسكها الثالثة استناب

للرمي والذبح ،ثم حلق أو قصرّ ويبعث بشعره إىل منى مع االمكان ،ويأيت
فيتم حجه.
بسائر املناسك ّ
الفرع اخلام�س

إذا ُأحصرِ َ الرجل فبعث هبديه ،ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ اهلدي محَ ِ َّله،
جاز له أن حيلق ،فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة يف حمله أو يصوم ثالثة

أيام أو يطعم ستة مساكني ،لكل مسكني مدّ ان.

المبحث الثالث
ّ
تعذر عليه
حكم من
وصد
لغير حصر
ّ

حكم من ّ
و�صد
تعذر عليه لغري ح�صر ّ
إذا ّ
تعذر عىل املحرم مواصلة السري إىل األماكن املقدّ سة ألداء مناسك

العمرة أو احلج ملانع آخر غري الصدّ واالحصار  -كام لو رجع الباذل

لالستطاعة عن بذله بعدما تل ّبس املبذول له باإلحرام وكان يف مواصلة أعامل
احلج حرج عىل املبذول له -فله صورتان:

الصورة األُوىل :أن يكون ذلك يف العمرة ،وهنا حالتان:

احلالة األُوىل :أن يكون معتمر ًا بعمرة مفردة او بعمرة التمتّع ومل يمكنه

ضم
ادراك احلج ،ويف هذه احلالة جيوز له التح ّلل يف مكانه بذبح هديه مع ّ
احللق أو التقصري إليه عىل األحوط وجوب ًا.
احلالة الثانية :أن يكون معتمر ًا بعمرة التمتّع وأمكنه ادراك احلج ويف هذه

احلالة تنقلب وظيفته إىل حج اإلفراد.

الصورة الثانية :أن يكون ذلك يف احلج ،وهنا ثالث حاالت:

احلالة األُوىل :أن ّ
يتعذر عليه إدراك املوقفني أو املوقف يف املشعر خاصة،

ويف هذه احلالة عليه أن يتح ّلل من إحرامه بعمرة مفردة.

احلالة الثانية :أن ّ
يتعذر عليه الوصول إىل املطاف واملسعى ألداء الطواف
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والسعي ،فيجوز له أن يستنيب هلام ويأيت هو بصالة الطواف بعد طواف

النائب.

احلالة الثالثة :أن ّ
يتعذر عليه الذهاب إىل منى لالتيان بمناسكها ،فيستنيب

للرمي والذبح ثم حيلق او يقرص ويبعث بشعره اىل منى مع االمكان ،ويأيت
حجه.
بسائر املناسك فيتم ّ

تتميم

ذكر مجاعة من الفقهاء :أن احلاج أو املعتمر إذا مل يكن سائق ًا للهدي،

واش�ترط يف إحرامه عىل ربه تعاىل أن حي ّله حيث حبسه((( ،فعرض له

عارض -من عدو أو مرض أو غريمها -حبسه عن الوصول إىل البيت احلرام
أو املوقفني ،كان أثر هذا االشرتاط أنّه حيل بمجرد احلبس من مجيع ما أحرم

منه ،وال جيب عليه اهلدي وال احللق أو التقصري للتح ّلل من إحرامه ،كام ال
جيب عليه الطواف والسعي للتح ّلل من النساء إذا كان حمصور ًا.

وهذا القول وإن كان ال خيلو من وجه ،إال ّ
أن األحوط لزوم ًا مراعاة ما

سبق ذكره يف املباحث املتقدّ مة يف كيف ّية التح ّلل عند احلرص والصدّ  ،وعدم
ترتيب األثر املذكور عىل اشرتاط التح ّلل.

((( مما ورد يف بعض أدعية اإلحرام« :اللهم إنيّ خرجت من شقة بعيدة وأنفقت مايل ابتغاء مرضاتك.
اللهم إين أريد التمتّع بالعمرة إىل احلج عىل كتابك وسنة نبيك فإن عرض يل عارض حيبسني،
فخ ّلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عيل.
اللهم إن مل تكن حجة فعمرة ،أحرم لك شعري ،وبرشي ،وحلمي ودمي ،وعظامي ،وخمي ،وعصبي،
من النساء والثياب ،والطيب ،أبتغي بذلك وجهك والدار اآلخرة».

خامتة
وفيها مقامات ثالث:
املقام الأول :مالحظات بعد الفراغ من احلج
املالحظة األُوىل :جيوز اخلروج من مكّة بعد الفراغ من أعامل احلج  -كام
أي مكان يشاء ،وجيوز الرجوع
جاز اخلروج منها بعد اإلحرام للحج -اىل ّ

اليها يف شهر ذي احلجة إذا كانت عمرة متتعه يف شهر ذي احلجة ،وأ ّما إذا
كانت عمرة متتعه يف شهر ذي القعدة فال جيوز له الرجوع اليها يف شهر ذي

احلجة إال بعمرة مفردة عىل األحوط وجوب ًا.

جيوز اخلروج
املالحظة الثانية :االحتياط السابق جيوز الرجوع فيه اىل من ّ

والرجوع من مكّة بعد أعامل احلج وإن كانت عمرة متتعه يف شوال او ذي
القعدة ،مع رعاية االعلم فاالعلم.

املالحظة الثالثة :من خرج من مكّة بعد الفراغ من أعامل احلج وكانت

عمرة متتعه يف ذي القعدة فاألحوط وجوب ًا أن يدخلها بعمرة مفردة ،ولكن
من أين حُيرم هلا؟

ج -ال جيوز له أن حيرم هلا من التنعيم لكونه واقع ًا يف العرص احلارض

ضمن احياء مكّة احلديثة ،فلو أراد اإلحرام منه يلزم أن يدخل مكّة بغري
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إحرام وهو غري جائز ،وإنّام حيرم هلا من أدنى احلل ،واالفضل من احلديب ّية

(شمييس) او اجلعرانة.

املالحظة الرابعة :ال جيوز  -عىل األحوط وجوب ًا -اإلتيان بعمرة مفردة

بعد امتام أعامل احلج يف أيام الترشيق ( )13 ، 12 ، 11من شهر ذي احلجة،

وجيوز اإلتيان هبا يف ليلة الرابع عرش من شهر ذي احلجة.

جيوز اإلتيان
املالحظة اخلامسة :جيوز الرجوع يف االحتياط السابق اىل من ّ

بالعمرة املفردة يف أيام الترشيق مع رعاية االعلم فاالعلم.

املالحظة السادسة :حساب أ ّيام الترشيق يكون بحسب الطرق املقررة

رشع ًا عندنا ،ال بحسب ما يراه قايض الديار املقدسة ،فإذا كان الفارق بيوم
مث ً
ال واراد اإلتيان بعمرة مفردة فليكن ليلة اخلامس عرش بحسب ما ّقرره
قايض الديار املقدسة.

املالحظة السابعة :يستحب للمكلف بعد الفراغ من أعامل احلج  -وبعد

أيام الترشيق -أن يأيت بعمرة مفردة وكااليت:

 -1يستحب له أن يأيت هبا عن نفسه إذا كانت عمرة متتعه يف شهر ذي
ٍ
حينئذ اخلروج من مكّة والرجوع اليها يف نفس الشهر،
القعدة ،وجيوز له
وأ ّما إذا كانت عمرة متتعه يف ذي احلجة فال جيوز له اإلتيان بعمرة مفردة عىل

األحوط وجوب ًا إال أن يأيت هبا برجاء املطلوبية.

 -2يستحب له أن يأيت هبا عن غريه ،واحد ًا كان او أكثر.
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ج -جيوز له اخلروج ولكن إذا كانت عمرة متتعه  -التي أتى هبا عن

نفسه -يف شهر ذي القعدة فال جيوز له الرجوع اىل مكّة إال بعمرة مفردة عىل

األحوط وجوب ًا ،وأ ّما إذا كانت عمرة متتعه يف ذي احلجة فيجوز له الرجوع

يف نفس الشهر ،وال جيوز له يف شهر آخر.

 -3يستحب له أن يأيت هبا أصالة عن نفسه ونيابة عن غريه  -واحد ًا
ٍ
حينئذ اخلروج
كان او أكثر -إذا كانت عمرة متتعه يف ذي القعدة ،وجيوز له

والرجوع يف نفس الشهر ،وأ ّما إذا كانت عمرة متتعه يف ذي احلجة فال جيوز

له اإلتيان بالعمرة املفردة أصالة عن نفسه عىل األحوط وجوب ًا إال أن يايت هبا

برجاء املطلوبية ،فتكون نيته اإلتيان هبا عن غريه وبرجاء املطلوبية عن نفسه.
املالحظة الثامنة :النائب يف احلج عن شخص هل جيوز له بعد الفراغ من

أعامل احلج أن يأيت بعمرة مفردة عن نفس الشخص املنوب عنه او ال؟

ج -جيوز إذا كانت عمرة التمتّع  -التي أتى هبا عنه -يف ذي القعدة،

وأ ّما إذا كانت يف ذي احلجة فال جيوز عىل األحوط وجوب ًا إال أن يأيت هبا عنه
برجاء املطلوب ّية.

املالحظة التاسعة :النائب يف احلج عن غريه إذا كانت عمرة متتعه  -التي

أتى هبا نيابة -يف شهر ذي احلجة جاز له بعد الفراغ من أعامل احلج اخلروج

والرجوع اىل مكّة يف نفس الشهر ،وال يشمله ما ورد يف بعض االستفتاءات
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 من ّأن من أتى بعمرة مفردة عن غريه ال جيوز له الدخول اىل مكّة يف نفس

الشهر الذي اعتمر فيه عىل األحوط وجوب ًا لو خرج منهاّ -
فإن ذلك خمتص

بمن أتى بعمرة مفردة عن غريه وال يشمل من ناب يف احلج عن غريه لو

كانت عمرة متتعه يف نفس الشهر الذي رجع فيه ،أي ّ
أن النائب يف احلج عن

غريه حكمه حكم من أدى احلج عن نفسه ال ّ
أن حكمه حكم النائب يف
العمرة املفردة عن غريه.

وأ ّما إذا كانت عمرة متتعه  -التي أتى هبا نيابة -يف شهر ذي القعدة فال

جيوز له الرجوع اىل مكّة يف شهر ذي احلجة إال بعمرة مفردة عىل األحوط
وجوب ًا.

املالحظة العارشة :من أراد الدخول اىل مكّة بعمرة مفردة  -ولو بنحو

االحتياط  -كام لو خرج منها بعد احلج ورجع اليها يف غري الشهر الذي اعتمر

فيه عمرة التمتّع -جاز له أن يأيت هبا عن نفسه فقط او عن غريه فقط او أصالة

عن نفسه ونيابة عن غريه.

املقام الثاين :يف ذكر بع�ض امل�ستحبات عند الفراغ من احلج
األول :طواف الوداع
يستحب ملن أراد اخلروج من مكّة أن يطوف طواف الوداع.
الثاين :أن يستلم احلجر األسود والركن اليامين يف كل شوط من أشواط

طواف الوداع.

متاخ

323

الثالث :أن يقول« :اللهم البيت بيتك ،والعبد عبدك ،وهذا مكان العائذ

مؤخر
بك من النار» فعن أيب عبد اهلل« :إذا فرغت من طوافك وبلغت ّ
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 لر ّبه بذنوبه يف هذا
املكان إال غفر اهلل له إن شاء اهلل ،وتقول«:اللهم من ِق َبلِك الروح والفرج
إن عميل ضعيف فضاعفه يل ،واغفر يل ما اطلعت عليه منى،
والعافية ،اللهم ّ
وخفي عىل خلقك».

ثم تستجري باهلل من النار وختري لنفسك من الدعاء.
الرابع :أن يستلم احلجر األسود ويلصق بطنه بالبيت ،ويضع إحدى

يديه عىل احلجر واألخرى نحو الباب ،ثم حيمد اهلل ويثني عليه ،ويصيل عىل
النبي وآله ،ثم يقول:

«اللهم صل عىل حممد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك ونجيك

وخريتك من خلقك ،اللهم كام ب َّلغ رساالتك وجاهد يف سبيلك وصدع

بأمرك وأوذي يف جنبك وعبدك حتى أتاه اليقني ،اللهم أقلبني مفلح ًا منجح ًا

مستجاب ًا يل بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من املغفرة والربكة والرمحة

والرضوان والعافية».

324

تو�ضيح منا�سك احلج

اخلامس :ويستحب له اخلروج من باب احلناطني ويقع قبال الركن

الشامي ويطلب من اهلل التوفيق لرجوعه مرة أخرى.

السادس :ويستحب أن يشرتي عند اخلروج مقدار درهم من التمر

ويتصدق به عىل الفقراء.

السابع :زي��ارة الرسول األعظم ،والصديقة الطاهرة (سالم اهلل

عليها) ،وأئمة البقيع (سالم اهلل عليهام أمجعني).

يستحب للحاج استحباب ًا مؤكّد ًا أن يكون رجوعه من طريق املدينة

املنورة ،ليزور الرسول األعظم ،والصديقة الطاهرة ،وأئمة البقيع

(سالم اهلل عليهم).

وكيف ّية زيارة الر�سول الأعظم� أن يقول:

«السالم عىل رسول اهلل ،السالم عليك يا حبيب اهلل ،السالم عليك

يا صفوة اهلل ،السالم عليك يا أمني اهلل ،أشهد أنك قد نصحت ألمتك
وجاهدت يف سبيل اهلل وعبدته حتى أتاك اليقني ،فجزاك اهلل أفضل ما جزى

نبيا عن أمته ،اللهم صل عىل حممد وآل حممد أفضل ما صليت عىل إبراهيم
وآل إبراهيم إنك محيد جميد».

كيف ّية زيارة ال�صديقة الزهراء (�سالم اهلل عليها):

«يا ممتحنة امتحنك اهلل الذي خلقك قبل أن خيلقك فوجدك ملا امتحنك

صابرة ،وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتانا
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به وصيه ،فإنا نسألك إن كنا صدقناك إال أحلقتنا بتصديقنا هلام (بالبرشى  /خ

ل) ،لنبرش أنفسنا بأنّا قد طهرنا بواليتك».

الزيارة اجلامعة لأئمة البقيع (�صلوات اهلل عليهم)
«السالم عىل أولياء اهلل وأصفيائه ،السالم عىل أمناء اهلل وأحبائه ،السالم

عىل أنصار اهلل وخلفائه ،السالم عىل حمال معرفة اهلل ،السالم عىل مساكن ذكر

اهلل ،السالم عىل مظهري أمر اهلل وهنيه ،السالم عىل الدعاة إىل اهلل ،السالم
عىل املستقرين يف مرضاة اهلل ،السالم عىل املمحصني يف طاعة اهلل ،السالم عىل

األدالء عىل اهلل ،السالم عىل الذين من واالهم فقد واىل اهلل ومن عاداهم فقد
عادى اهلل ،ومن عرفهم فقد عرف اهلل ومن جهلهم فقد جهل اهلل ،ومن اعتصم

هبم فقد اعتصم باهلل ومن ختىل منهم فقد ختىل من اهلل ،أشهد اهلل أين سلم ملن
ساملكم وحرب ملن حاربكم ،مؤمن برسكم وعالنيتكم ،مفوض يف ذلك ك ّله
إليكم ،لعن اهلل عدو آل حممد من اجلن واإلنس من األولني واآلخرين ،وأبرأ

إىل اهلل منهم ،وصىل اهلل عىل حممد وآله».
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أحكام متفرقة
املقام الثالثٌ � :
وفيها عدّ ة امور:
الأمر الأول
�ش�ؤون التقليد والتعليم يف احلج
وفيه فروع:
الفرع الأول :املراد بالأحوط الأوىل
س  -هل املراد باألحوط األوىل أينام ذكر يف املناسك وغريه هو اإلحتياط

اإلستحبايب؟

ج -نعم.

الفرع الثاين :تعليم احلملدارية احلجاج وتهيئة اخلدمات لهم
س -1إذا كان العرف السائد يف البلد هو حتمل احلملدار املسؤولية

الرشعية عن صحة مناسك كل واحد من افراد احلملة فهل هذا العرف ممىض

يف رشع اهلل املقدس؟

ج -إذا كان ما يتم استئجار احلملدار عليه هو نقل احلاج إىل األ ّماكن

املقدسة مقيد ًا بارشاده إىل وظائفه الرشعية يف أداء املناسك ولو باالستعانة

بمرشدين دينيني فمع ختلف احلملدار عن أداء مهمة االرشاد عىل وجهها ال

يستحق شيئ ًا عىل عمله ،وأ ّما إذا كان االرشاد إىل مناسك احلج رشط ًا عىل

احلملدار يف ضمن االتفاق املربم معه فمع ختلفه عنه حيق للحاج فسخ العقد
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وعليه حينئذ اجرة املثل للخدمات التي أداها له احلملدار ،ويف كل االحوال

إذا أ ّدى اخللل يف عمل احلاج – ولو من جهة تقصري احلملدار يف ارشاده إىل

وظيفته – إىل بطالن احلج فهو ال يكون مربء ًا لذمته وعليه االعادة يف عام

الحق إذا كان حجة اإلسالم أو نحوها.

س -2انني من احلملدارية اقوم بإنجاز معامالت احلجاج االدارية وتوفري

اخلدمات هلم اضافة إىل ارشادهم إىل مناسك حجهم ولكن بعض احلجاج ال
حيسن أداء واجباته رغم التوجيه املتواصل له فقد خيطئ يف الوضوء أو الصالة

أو الطواف وهكذا فام هو حكمه ،هل انا مسؤول رشع ًا عن خطأه؟

ج -ال يشء عليك مع قيامك بام تعهدت القيام به من توجيه احلجاج

وارشادهم ومساعدهتم يف اإلتيان بالعمل الصحيح عىل الوجه املتعارف.

س -3املتعهد بتوفري حوائج احلجاج يف سفرهم ازاء مبلغ مقطوع هل

جيوز ان يكون ما يوفره هلم دون املستوى املطلوب؟

ج -بل جيب ان يكون ما هييئه من املسكن والطعام وسائر اخلدمات وفق

املتعارف الذي ينرصف اليه اطالق العقد املربم بني اجلانبني.
الفرع الثالث :تعليم املر�شد الديني فتاوى املقلد للحجاج

س -1إذا سئل املرشد الديني عن حكم مسألة فهل عليه ان يسأل احلاج

عن مرجع تقليده ليجيب وفق فتواه؟

ج -نعم إذا كان ظاهر حال السائل انه يطلب فتوى مق َّلده كام هو كذلك

عادة ،ولو وجدت قرينة عىل أنّه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة يف حقه
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باعتقاد املرشد الديني اجاب بمقتىض اعتقاده يف ذلك.
س -2املرشد الديني يف احلملة هل يلزمه ان يذكر للحجاج فتاوى مجيع

من يرجعون اليهم يف التقليد ام يكفي ان ال يوقعهم فيام خيالف فتوى مق َّلدهم
وان كان خمالف ًا الحتياطاهتم الوجوبية إذا كان من املراجع اآلخرين من يفتي

باحلكم الرتخييص يف مواردها؟

ج -ال يكفي ذلك إالّ إذا احرز اهنم يرجعون إىل من يفتي باحلكم

الرتخييص ويعتربون فتواه حجة يف موارد االحتياط الوجويب ملرجعهم يف
التقليد.

س -3إذا سأل احلاج عن حكم وكان مرجعه يف التقليد غري جامع

لرشوط الفتيا بحسب اعتقاد املرشد الديني فامذا يصنع؟

ج -يمكنه بيان فتواه بنحو ال يستفيد منه تقريره عىل تقليده.
س -4طالب العلم إذا ذهب إىل احلج قد يصادف من يسأله عن بعض

مسائله وقد يكون السائل مقلد ًا لغري من يق ّلده املسؤول وقد يرى املسؤول

خطأ السائل يف تقليده وقد ال يعرف رأي مرجعه وقد ال يكون السائل مقلد ًا

ملرجع اص ً
ال فام هو تكليف طالب العلم يف هذه املوارد؟

ج -إذا وجدت قرينة عىل ان السائل يطلب فتوى مق َّلده جاز له بياهنا

بنحو ال يستفاد منه تقريره عىل تقليده ان كان عىل خطأ فيه ،وان وجدت
قرينة عىل انه يطلب فتوى من تكون فتواه حجة يف حقه باعتقاد املسؤول

اجابه بمقتىض اعتقاده يف ذلك ،ويف الصورتني إذا مل يعلم الفتوى املطلوبة
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توقف عن اجلواب ،واذا مل توجد قرينة عىل ما تقدّ م فله ان جييب بموجب
فتوى من يرى حجية فتواه يف حق السائل وليس له ان جييب بموجب فتوى

من يرى ان عمله هبا يكون عىل خالف وظيفته الرشعية إالّ مع اقامة القرينة

عىل ذلك.

س -5إذا سئل االمامي يف ايام احلج من قبل بعض ابناء السنة عن بعض

مسائله فهل جييبه وفق مذهبه ام وفق مذهبهم؟

ج -جييبه عىل طبق مذهبهم أو يضم اليه ما هو مقتىض مذهبنا ،نعم إذا

ظهر منه ارادة احلصول عىل اجلواب وفق مذهبنا فال بأس باالقتصار عىل
اجلواب وفقه فقط.

س -6هل جيوز اخذ االجرة عىل تعليم احلجاج مناسك حجهم؟

ج -األحوط لزوم ًا عدم اجلواز وحرمة األجرة إالّ فيام ال يكون حم ً
ال

لالبتالء من األحكام ،ويمكن التخلص من االشكال باخذ األجرة عىل
املقدمات كاحلضور يف مكان التعليم ونحو ذلك.
الأمر الثاين
�ش�ؤون الطهارة يف احلج
وفيه فروع:
الفرع الأول :الطهارة من اخلبث يف احلج
س  -إذا تنجس موضع من املسجد احلرام يقوم املسؤلون بإزالة عني
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النجاسة عنه ثم مسحه بقطع من القامش املبللة باملاء وبعض املنظفات ومعلوم

أن هذا ال يكفي يف تطهري املحل ،ثم أن الرطوبة املتخلفة فيه ترسي إىل سائر
مواضع املسجد نتيجة لتنقالت الناس وعبورهم عىل املواضع املرطوبة وهذا

مما يورث العلم العادي بتنجس معظم مواضع املسجد ،ويف هذه احلالة هل

جيوز السجود عىل أرض املسجد احلرام اختيارا أم ال جيوز إال يف حال التقية،

وما حكم الطائف إذا القى بدنه املطاف برطوبة مرسية هل يصح طوافه أم

يلزمه إعادته؟

ج -حصول العلم بتنجس معظم املسجد  -كام جاء يف السؤال  -نادر،

وال ينبغي اإلعتناء بالظن بالنجاسة فض ً
ال عن احتامهلا.
الفرع الثاين :الو�ضوء يف احلج

س -1هل جيوز الوضوء باملياه املربدة املخصصة للرشب يف مكّة واملدينة؟
ج -إذا كانت خمصصة للرشب مل جيز الوضوء هبا.

س -2ما حكم من توضأ منها سابق ًا جه ً
ال منه باحلكم؟
ج -يصح وضوؤه عىل األظهر.

س -3حيكى عنكم عدم جواز الوضوء من ماء زمزم املعدّ للرشب

مع تنصيص الفقهاء عىل استحباب األخذ من ماء زمزم وص ّبه عىل الرأس
والظهر والبطن ،فليس هو خمصص ًا للرشب فكيف التوفيق بني االمرين؟

ج -الذي ذكرناه هو أن املاء املخصص للرشب فقط  -كامء الربادات

 -ال جيوز استعامله يف غريه وال فرق يف هذا بني ان يكون مصدره ماء زمزم
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أو غريه ،وال ينايف ذلك استحباب االخذ من ماء زمزم وصبه عىل الرأس
لالعم من الرشب فال
والبدن ،وأ ّما إذا كان املاء املسمى بـ(ماء زمزم) معدّ ًا
ّ

اشكال يف جواز التوضئ به ،ويمكن احراز ذلك من جهة جريان العادة يف
استعامله يف غري الرشب من دون منع احد.

س -4هل جيوز التوضئ باملياه املوجودة يف املباين واملؤسسات احلكومية

يف الدول اإلسالمية؟

ج -نعم ما مل يعلم بكوهنا مغصوبة.
الأمر الثالث
�ش�ؤون ال�صالة يف احلج

وفيه جهات:
اجلهة األوىل :القبلة
فرع :حكم الصالة يف الباص
س  -هل جيوز للمسافر أن يؤدي الصالة الفريضة وهو عىل مقعده يف

الباص إذا كان السائق ال يمهله الفرصة الكافية ألداء الصالة خارج الباص؟
ج -نعم ولكن اإلتيان بالصالة قائ ًام مقدم عليه وعىل التقديرين يلزمه

رعاية اإلستقبال يف مجيع حاالت الصالة إن أمكن وإال ففي حال تكبرية
اإلحرام مع التمكن منه وإال يسقط رشطية اإلستقبال ،كام أنه مع التمكن

من اإلتيان بالركوع والسجود اإلختياريني يتعني اإلتيان هبام  -كام لو متكن
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من الصالة يف املمر الوسطاين للباص  -وأ ّما مع عدم التمكن منهام فإن متكن

من اإلنحناء بمقدار يصدق اسميهام لزم وتعني ويراعى يف السجود وضع
جبهته عىل املسجد ولو برفعه ،ومع عدم التمكن من اإلنحناء باملقدار املزبور

يومي بدالً عنهام.

اجلهة الثانية :مكان امل�صلي
وفيه فرعان:
الفرع الأول :حكم املحاذاة بني الرجل واملر�أة
س  -إذا وقف الرجل ليصيل فجائت املرأة ووقفت حماذية له أو متقدّ مة

عليه ورشعت يف الصالة فهل تبطل بذلك صالة املرأة فقط أم تبطل صالة

الرجل أيض ًا ،وما هو احلكم يف عكس املسألة؟

فإن املختار ّ
ج -تبطل الصالتان مع ًا عىل األحوط وجوب ًا ّ
أن مانعية

املحاذاة أو تقدّ م املرأة ال خيتص بصالة من رشع فيها الحق ًا.
تنبيه:

تقدّ م يف مبحث صالة الطواف ّ
أن املحاذاة بني الرجل واملرأة ال توجب

بطالن الصالة عند الزحام يف مكّة.

الفرع الثاين :ال�صالة يف حجر ا�سماعيل
س  -هل يصح ما يقال من أنه ال جتوز الصالة يف حجر إسامعيل؟
ج -ال أساس له.
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اجلهة الثالثة :ف�ضيلة ال�صالة يف امل�سجدين
س -1ما ورد يف فضل الصالة يف املسجد احلرام واملسجد النبوي هل

يشمل اإلمتدادات اجلديدة للمسجدين؟ وكذا سائر األحكام املرتتبة عليهام؟
ج -نعم إذا عدت توسعة للمسجدين ال إضافة مسجد أو مرفق إليهام.

س -2هل الطابق االريض يف املسجد احل��رام عند بئر زمزم يعد من

املسجد وجتري عليه احكامه؟
ج -نعم.

س -3أداء الصالة يف التوسعة املستحدثة ملسجد النبي هل له من

الفضل ما للصالة يف املسجد االصيل؟

ج -ال تبعد افضلية الصالة يف املسجد االصيل الذي كان عىل عهد

رسول اهلل كام ّ
أن الصالة يف بعض مواضعه افضل من الصالة يف الباقي
كالروضة املطهرة وبعض ما أدخل فيه الحق ًا كبيت عيل وفاطمة.

س -4أيهّ ام اكثر ثواب ًا الصالة يف املسجد احلرام واملسجد النبوي بعد ميض

وقت الفضيلة أو الصالة يف وقت الفضيلة يف خارج املسجدين الرشيفني؟

ج -مل يثبت أولوية أداء الصالة فيهام يف خارج وقت الفضيلة من ادائها

يف وقت الفضيلة يف غريمها من األماكن بل ال يبعد العكس.

س -5لو دار االمر بني أداء الفريضة يف أول وقتها ولكن يف غري مسجد

النبي وبني ادائها يف مسجده ولكن بعد فوات وقت الفضيلة فام هو
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املقدم؟

ج -الصالة يف وقت الفضيلة افضل ،وأ ّما افضلية الصالة يف أول وقت

الفضيلة من الصالة يف املسجد النبوي بعد ميض أول الوقت ولكن مع بقاء

وقت الفضيلة فغري معلومة.

س -6اهيام افضل الصالة يف املسجد احلرام واملسجد النبوي فرادى أو

الصالة يف املنزل مجاعة؟

ج -الصالة يف املسجدين افضل.

س -7أهيام اكثر ثواب ًا الطواف بالبيت أو الصالة يف املسجد احلرام؟

ج -الطواف بالبيت افضل بالنسبة إىل غري اهل مكّة ومن بحكمهم.
اجلهة الرابعة� :أفعال ال�صالة
فر ٌع
ال�سجود على الرتبة واحل�صرية والبالط وال�سجاد يف امل�سجدين و�سائر
الأمكنة
س -1هل جيوز السجود عىل الرتبة أو احلصرية أو نحومها يف مساجد

مكّة واملدينة إذا كان عىل خالف التقية بحيث يوجب االرضار بسمعة

الطائفة ،وما حكم الصالة يف هذه الصورة؟

ج -ال جيوز ذلك ،ولكن الصالة صحيحة.
س -2هل جيوز السجود عىل البالط املستعمل يف أرضية املسجد احلرام
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عل ًام أنه يتميز بطرده للحرارة فال يتأثر بأشعة الشمس ويقال أنه حجر صناعي
وليس طبيعي ًا؟

ج -كونه صناعي ًا ال يمنع من جواز السجود عليه إذا كانت املواد

املستعملة يف صناعته مما يصح السجود عليها أو كان اخلليط من غريها

مستهلك ًا عرف ًا ،هذا يف غري حال التقية ،وأ ّما يف حال التقية فيجوز السجود

عليه وإن كان مصنوع ًا مما ال يصح السجود عليه.

س -3هل جيوز السجود عىل السجاد يف املسجد النبوي أم ال؟

ج -جيوز إذا اقتضته التقية وال جيب التخلص منها بالذهاب إىل مكان

آخر ،كام ال جيب تأخري الصالة إىل زوال موجب التقية.

س -4ما حكم الصالة الفريضة أو النافلة يف املسجد النبوي الرشيف

إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه يعرض املصيل لالشكال ،وهل جيب
االنتقال من الروضة املطهرة مث ً
ال للمكان اخلايل من السجاد الداء الصالة وان

كان ملفت ًا ألنظارهم؟

ج -إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه عىل خالف املداراة معهم

والتآلف بني املسلمني وكذلك االنتقال الداء الصالة إىل املوضع اخلايل من

السجاد جتوز الصالة مع السجود عىل السجاد سواء يف الفريضة والنافلة.

س -5ما حكم الصالة يف املسجد والروضة الرشيفة املباركة يف املدينة

املنورة إذا مل يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه ،وهل خيتلف احلكم إذا كانت
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الصالة نافلة؟

ج -إذا مل يوجد يف املسجد مكان يتيسرّ ان يسجد فيه عىل ما يصح
السجود عليه من دون خمالفة التقية – وان كانت مداراتية – جاز السجود

عىل الفراش وال جيب االنتقال إىل خارج املسجد ،وأ ّما مع تيسرّ السجود
عليه يف مكان آخر يف املسجد من دون منافاته للمداراة فالبد من اختياره وان

كان خارج الروضة الرشيفة ،نعم ال بأس باإلتيان بالصالة النافلة رجا ًء يف
الروضة الرشيفة مع السجود عىل الفراش وان تيسرّ اإلتيان هبا يف مكان آخر
من املسجد مع السجود عىل ما يصح السجود عليه.
س -6الروضة الرشيفة هل تعد مكان ًا مستق ً
ال عن سائر املسجد النبوي

بحيث لو امكن املصيل السجود يف غريها عىل ما يصح السجود عليه مل جيب

عليه االنتقال اليه؟

ج -الروضة املباركة جزء من املسجد الرشيف وان كانت من افضل

أ ّماكنه فان وجد املؤمن يف غريها من املسجد مكان ًا يمكن أداء الصالة فيه مع

السجود عىل ما يصح السجود عليه من دون خمالفة التقية – حتى املداراتية
– مل جيتزئ بالصالة فيها مع السجود عىل الفراش ونحوه بال فرق يف ذلك
بني الفريضة والنافلة نعم ال بأس باإلتيان بالنافلة رجاء ًا.

اجلهة اخلام�سة� :أحكام اجلماعة
وفيها فرعان:
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الفرع الأول� :صالة اجلماعة مع امل�سلمني
س -1هل تصح صالة االمامي إذا اقتدى فيها ببعض أهل السنة يف

الصورتني التاليتني:

 - 1أن يكون ذلك بإقتضاء التقية؟

 - 2أن يكون ذلك بإقتضاء بعض املصالح العامة كالتآلف معهم ألجل

احلفاظ عىل الوحدة اإلسالمية.

ج -جتوز الصالة خلفهم ولكن البد للمأموم أن يقرأ لنفسه إخفات ًا

إن أمكنه وإال يقرأ يف نفسه وجيوز له التكتف إذا اقتضته التقية كام جيوز له

السجود عىل ما ال يصح السجود عليه عندنا إذا مل يتيرس يف مكانه ما يصح
السجود عليه كالبارية فإن تيرس وجب اختياره.

س -2هل يف الصالة خلف غري االمامي لرعاية التآلف بني املسلمني

يقصد االمامي االئتامم وترتتب أحكام اجلامعة؟

ج -ال ضري يف نية االقتداء باالمام منهم ولكن من دون ترتيب أحكام

اجلامعة.

س -3هل جتوز اقامة اجلامعة يف فنادق مكّة املكرمة واملدينة املنورة؟

ج -إذا مل يكن عىل خالف التقية فال مانع منه ولكن املشاركة يف مجاعة

املسلمني لغرض التآلف بينهم أفضل.

س -4يالحظ احيان ًا خروج بعض ابناء الطائفة من املسجدين الرشيفني
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حني اقامة اجلامعة فيهام فام هو رأيكم؟

ج -هذا العمل غري مناسب ،بل ربام ال جيوز لبعض العناوين الثانوية

كاالساءة إىل سمعة املذهب ونحو ذلك.

الفرع الثاين :يف ال�صالة يف الطابق العلوي وباال�ستدارة حول الكعبة ومع
الت�أمني وقبل الوقت ويف �صالة اجلمعة
س -1هل جيوز ان يشرتك يف اجلامعة التي تقام يف املسجد احلرام من

الطابق العلوي؟

ج -إذا كان عدد من اهل السنة يقتدون باالمام من الطابق العلوي جاز

لالمامي اللحوق هبم مع اإلتيان بوظيفة املنفرد البتة.

س -2يف صلوات اجلامعة التي تقام يف املسجد احلرام واملسجد النبوي

يصعد بعض الناس إىل الطابق العلوي ويأمتون باالمام من هناك مع أهنم ال

يرون االمام وال شيئ ًا من صفوف اجلامعة يف صحن املسجد لطول اجلدران

فهل جيوز لالمامي اإللتحاق هبؤالء يف الطابق العلوي؟

ج -جيوز له ذلك ولكن يراعى يف صالته ما يعترب يف الصالة خلف غري

االمامي.

س -3هل تصح الصالة مجاعة باالستدارة حول الكعبة املرشفة؟

ج -تشكل صالة من كان متقدّ م ًا يف موقفه عىل االم��ام ولكن جيوز

للمؤمننى االشرتاك يف اجلامعات املستديرة التي تقام يف العرص احلارض يف
املسجد احلرام مع مراعاة الرشوط املعتربة يف الصالة خلف غري االمامي.
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س -4جرت السرية يف صلوات اجلامعة التي تقام يف مكّة املكرمة واملدينة

املنورة أن يقنت االمام بعد الركعة الثانية يف الصبح وبعد الثالثة يف املغرب

ويؤمن املأمومون عىل كل فقرة من فقرات الدعاء الذي يقرأه يف قنوته فهل

جيوز للمؤمننى املشاركني يف هذه اجلامعات التأمني مع سائر املأمومني؟

ج -التأمني املبطل للصالة إنّام هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة احلمد

 -عىل التفصيل املذكور يف الرسالة  -وأ ّما ما يؤتى به يف سائر مواضع الصالة

فال بأس به إذا قصد به الدعاء.

نعم إذا أ ّمن املأموم تبع ًا لغريه جه ً
ال منه بمعناه كان من املبطل لصالته.
س -5ما حكم الصالة خلفهم إذا أقاموها قبل دخول الوقت؟

ج -ال جيتزي هبا حينئذ.

س -6ما حكم صالة االمامي خلف االمام غري االمامي إذا كان رشوعه

فيها قبل دخول الوقت الرشعي عندنا؟
ج -ال جيتزأ هبا.

س -7إذا كان اإلقتداء هبم يف صالة اجلمعة فهل جيب اإلتيان بصالة

الظهر بعدها؟

ج -نعم جيب ذلك.
س -8هل لالمامي ان يشرتك يف صالة اجلمعة التي تقام يف املسجدين
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الرشيفني؟

ج -إذا كان ذلك لغرض التآلف بني املسلمني فال بأس به ولكن ال بد

من أداء الظهر بعد ذلك إال إذا كان مسافر ًا وحكمه القرص فإن بإمكانه أن
يشرتك يف صالهتم وينوي هبا الظهر ويقرأ لنفسه إخفات ًا.

اجلهة ال�ساد�سة� :أحكام �صالة امل�سافر يف احلج
فرع :يف تخيري امل�سافر يف مكّة واملدينة
س -1هل التخيري بني القرص واالمتام يف مكّة واملدينة أو املسجدين فيهام

ابتدائي أو استمراري؟
ج -استمراري.

س -2هل التخيري بني القرص والتامم للمسافر خيتص باملناطق القديمة يف

مكّة املكرمة واملدينة املنورة أم يشمل اإلمتدادات اجلديدة أيض ًا؟
ج -يشمل اإلمتدادات احلديثة أيض ًا.

س -3التخيري بني القرص والتامم للمسافر هل خيتص باملدينة القديمة

ام يشمل االحياء املستحدثة فيها ،وعىل تقدير االختصاص فلو اختلف اهل

املنطقة يف حتديد حدود املدينة القديمة سعة وضيق ًا فام هو الواجب؟

ج -يعم االحياء املستحدثة أيض ًا ،وعىل القول باالختصاص يقترص يف

التامم عىل القدر املتيقن.

س -4بساتني النخيل التي حتيط باملدينة املنورة قد بلغتها بيوهتا اليوم
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وصارت متصلة هبا فهل يلحقها حكم املدينة املنورة؟

ج -إذا كانت بحيث تعد عرف ًا جزء ًا من املدينة املنورة تشملها األحكام

الثابتة للمدينة بعنواهنا ،وأ ّما إذا عدت من اطرافها وتوابعها فال تشملها تلك

األحكام.

س -5من كان من اهايل املدينة املنورة واراد أداء العمرة املفردة فهل

يصيل يف مسجد الشجرة يف ذي احلليفة قرص ًا ام متام ًا؟ عل ًام انه قد اتسع

العمران كثري ًا؟

ج -إذا كانت منطقة ذي احلليفة ال تعد جزء ًا من املدينة املنورة وان

اتصل العمران بينهام فحكمه فيها القرص إذا كانت املسافة بينها وبني حدود
املدينة تزيد عىل حد الرتخص.

اجلهة ال�سابعة :حكم ال�صالة يف مكّة وامل�شاعر
وفيها فرعان:
الفرع الأول� :صالة املقيم مبكّة
س -1إذا اقام احلاج يف مكّة املكرمة عرشة ايام واراد اخلروج إىل املشاعر

فام حكم صالته فيها عل ًام انه ال يبلغ املسافة الرشعية ولو ملفقة وقد ترك

امتعته يف مكّة لغرض العود اليها وهل خيتلف احلكم بني قصده الرجوع إىل
مكّة من حيث اهنا حمل اقامته وبني قصده ان تكون حمطة من حمطات سفره
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بعد االنتهاء من املناسك؟

ج -حكمه التامم فيام هو املفروض من عدم قصد املسافة الرشعية ،ولو

كان قصده العود إىل مكّة من حيث كوهنا منزالً من منازل سفره اجلديد

فحكمه القرص يف الطريق واملقصد وكذلك يف مكّة عند العود اليها وان كان

جيوز فيها التامم من حيث انه من أماكن التخيري.

س -2إذا نوى املسافر اإلقامة يف مكّة املكرمة عرشة أيام ثم خرج بعد

ميض العرشة إىل عرفات ثم ذهب إىل املشعر ثم إىل منى ثم عاد إىل مكّة فام

حكم صالته من جهة القرص والتامم يف عرفات واملشعر ومنى؟

ج -إذا كانت املسافة من هناية مكّة احلالية إىل عرفات ثم املشعر ثم منى

فمكّة أربعة وأربعني كيلومرت ًا أو أكثر قصرّ يف صالته يف هذه األ ّماكن وإال
أتم فيها ،نعم يف الصورة الثانية إذا كان ناوي ًا للسفر من عرفات وكان رجوعه
ّ

إىل مكّة ال من جهة كوهنا حمل إقامته بل من جهة وقوعها يف طريقه كان

حكمه القرص من مشعر ومنى وأ ّما يف مكّة فيتخري بني القرص والتامم ألنه من
مواطن التخيري للمسافر.

س -3وما هو حكم من ذهب إىل عرفات  -يف مفروض السؤال السابق

قبل إمتام العرشة ملانع منعه من البقاء فيها إىل متام العرشة  -بعد أن صىل يف

مكّة صالة رباعية بنية اإلقامة؟
ج -احلكم فيه كسابقه.

س -4يف مفروض السؤال املتقدّ م إذا رجع إىل مكّة يوم العيد ثم عاد
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منها إىل منى للمبيت هبا أو عاد إىل مكّة يوم الثاين عرش وهو ال ينوي املقام هبا

أويتم؟
عرشة أيام فام هو حكم صالته يف منى ويف مكّة هل يقصرّ
ّ
ج -إذا كانت املسافة من هناية مكّة احلالية إىل عرفات ثم مزدلفة ثم منى

فمكّة أربعة وأربعني كيلومرت ًا أو أكثر قصرّ يف صالته يف مكّة ويف منى -
كام يقرص يف عرفات واملزدلفة  -نعم جيوز له التامم يف مكّة ألهنا من مواطن
التخيري وأ ّما إذا مل تكن املسافة املشار إليها باملقدار املذكور فوظيفته التامم يف
اجلميع إال يف مورد جواب السؤال  2املتقدّ م.

الفرع الثاين :يف حكم �صالة امل�س�ؤولني عن حمالت احلج
س -1املسؤولون عن محالت احلج واملرشدون للحجاج الذين يامرسون

عملهم سنوي ًا هل حكمهم القرص أو التامم؟

ج -إذا كانت فرتة عملهم قصرية كثالثة أسابيع كان حكمهم القرص وإن

كانت طويلة كثالثة أشهر كان حكمهم التامم ويف موارد اإلشتباه والشك يف

كوهنم من كثري السفر أم ال فاألحوط وجوب ًا هلم اجلمع بني القرص والتامم.

س -2احلملدارية الذين يامرسون عملهم يف أوان احلج ويتكرر منهم

السفر إىل العتبات املقدسة يف العراق وايران وسوريا عدة مرات يف السنة أيض ًا

ويف كل مرة يستغرق السفر ما بني عرشة ايام إىل اسبوعني فام هو حكمهم يف
الصالة والصيام؟

ج -حكمهم يف مفروض السؤال امتام الصالة ويصح منهم الصوم

أيض ًا.
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الأمر الرابع
�سائر �أحكام امل�ساجد والأمكنة يف احلج
وفيه فروع:
الفرع الأول :يف خروج املعتكف من امل�سجد احلرام الداء االعمال
س -إذا قصد االعتكاف يف املسجد احلرام أجيوز ان حيرم من التنعيم

قبل أذان الفجر ويأيت باالعامل يف حال االعتكاف مع ان املسعى خارج من

املسجد؟

ج -خروجه من املسجد الجل اإلتيان بالسعي ال بد ان يكون عن حاجة

ال بد منها كأن يكون بقاؤه يف حال اإلحرام طيلة ايام االعتكاف حرجي ًا عليه

وشاق ًا.

الفرع الثاين :يف دعاء احلائ�ض يف مقام جربائيل بامل�سجد النبوي
س  -يف بعض النصوص ما يستفاد منه حمبوبية الدعاء عند مقام جربائيل

للمرأة احلائض ،فام هو املقصود باحلائض وهل هذا استثناء من عموم احلكم

بحرمة دخول احلائض يف املسجد النبوي الرشيف؟

ج -املستفاد من معتربة عمر بن يزيد وكذلك صحيحة معاوية بن عامر

ان مقام جربئيل كان يقع يف خارج املسجد ،فكان جيوز للحائض  -أي
ذات الدم  -ان تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم حتى يتسنى هلا دخول

املسجد.
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الفرع الثالث :يف ا�ستعمال دورات املياه املبنية يف تو�سعة م�سجد القبلتني
س  -مسجد القبلتني يف املدينة املنورة شملته التوسعة احلديثة فجعلوا

من الدور األريض ك ّله دورات للمياه واصبح املسجد فوق الدور األريض فام

هو حكم التخيل يف دورات املياه فيه؟

ج -إذا كانت دورات املياه يف الطابق األريض من ارض املسجد سابق ًا مل

جيز استعامهلا لذلك.

الفرع الرابع :يف منذورات امل�ساجد واملراقد ال�شريفة
س -1ما يصنع بمنذورات احلرمني الرشيفني وما هو مرصف ما نذر

للكعبة املقدسة ورضيح الرسول االعظم (صىل اهلل عليه وآله وسلم) والبقيع؟
والزوار املحتاجني.
ج -يرصف يف احلجاج
ّ

س -2شخص نذر مبلغ ًا من املال للمساجد السبعة يف املدينة املنورة وقد

حتقق املعلق عليه وال يعرف كيف يفي بنذره لعدم التمكن من إيصال املال ملا
يعود بالفائدة عىل املساجد املذكورة فام هو تكليفه؟

ج -يرصف يف معونة روادها ممن قرصت نفقتهم أو تعرضوا لطارئ

آخر.

الفرع اخلام�س :يف الأخ��ذ من الأماكن(من �أ�ستار الكعبة �أو �أحجار ال�صفا
واملروة وك�سرها �أو �أجزاء من جبل عرفة واملزدلفة ومنى)

س -1من أخذ شيئ ًا من أستار الكعبة املرشفة فهل يلزمه إرجاعه وملن
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يرجعه؟

ج -إذا أعطي له من قبل املسؤولني عن شؤون الكعبة املعظمة جاز له

اإلستفادة منه ببيعه أوهبته أو جعله مصىل أو تغليف مصحفه به ونحو ذلك،
وأ ّما إذا أخذه اختالس ًا ونحوه فاألحوط لزوم ًا مراجعة املسؤولني هناك

بشأنه.

س -2هل جيوز األخذ من أحجار الصفا واملروة أو كرسها؟

ج -ال جيوز الكرس ،وأ ّما أخذ االجزاء املنفصلة منهام بكرس أو غريه فال

بأس به يف حد ذاته.

س -3هل جيوز ان يأخذ احلاج اجزاء ًا من جبل عرفة أو حىص املزدلفة

أومن منى أومن جبيل الصفا واملروة ويذهب هبا إىل بالده بقصد التربك؟
ج -جيوز يف حد ذاته.

الأمر اخلام�س
مراعاة القوانني
س -1املعروف عنكم عدم الرتخيص يف خمالفة القوانني املجعولة رعاية

للمصلحة العامة مما تطبق فيه العدالة بني الناس كقانون حتديد احلجاج يف

اململكة ،ولكن احلكومة بنفسها ال تشدّ د يف تطبيقه وتكتفي بالتحديد الذي
سن القانون والتزام كثري من الناس بعدم التخلف عنه مث ً
ال
حيصل بسبب ّ

إذا كانت السيارة مليئة باحلجاج السعوديني الفاقدين للترصيح متنعهم من
وأما إذا كان يف السيارة اثنان أو ثالثة فاقدين للترصيح فال
مواصلة السريّ ،
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يتعرض هلم ،إالّ ان مقتىض ما ذكرتم حرمة خمالفتهم للقانون املذكور أيض ًا.

وهكذا تقوم احلكومة باصدار تصاريح لعدد من العاملني واملرشدين

يف كل محلة وفق ما يطلبه احلملدار مع علمها بانه ال حيتاج إىل متام العدد
املطلوب من املذكورين ولكنها تتغاىض عن ذلك ،إال ان مقتىض ما ذكرتم

لزوم تق ّيد احلملدار بمقدار احلاجة ،فهل هناك ما خيفف الوطأة عن املؤمننى؟

ج -إذا كان املسؤول املعني بتطبيق القانون يتغاىض عن تطبيقه بموجب

الصالحيات املمنوحة له قانون ًا فال اشكال.

س -2بعض الرشكات متنح املوظف لدهيا اجازة ملوسم احلج ملرة واحدة

فقط طيلة مدة التعامل معه فإذا كان هذا املوظف قد حج مسبق ًا فام حكم اخذ

هذه االجازة مع عدم نية استغالهلا يف أداء احلج؟

ج -إذا كانت االجازة متنح  -بموجب عقد التوظيف  -خلصوص من

يريد اإلتيان باحلج فليس للموظف استغالهلا يف غري ذلك ،وان كانت غري

مقيدة بذلك فله استغالهلا فيام يشاء.

واحلمد هلل أوالً وآخر ًا

املحتويات
اجلهة الثانية حج التمتّع

5

�إحرام احلج

9

الف�صل الأول  /ميقات الإحرام

9

الف�صل الثاين  /ترك الإحرام

14

ال�صورة الأُوىل :تركه عاملاً عامداً

14

ً
جهال
ال�صورة الثانية :تركه ن�سياناً او

14

الف�صل الثالث� /آداب الإحرام �إىل الوقوف بعرفات

17

الوقوف بعرفات

21

الف�صل الأول  /ما يعترب يف الوقوف بعرفات

21

األمر األول الن ّية

األمر الثاين أن يكون الوقوف ضمن احلدود

األمر الثالث والرابع أن يكون الوقوف يف يوم ووقت حمدّ د

21

24
26

الف�صل الثاين � /آداب الوقوف بعرفات

41

الوقوف يف املزدلفة

47

الف�صل الأول /ما يعترب يف الوقوف باملزدلفة

47

األمر األول الن ّية

األمر الثاين أن يكون الوقوف ضمن احلدود

األمر الثالث والرابع أن يكون الوقوف يف يوم ووقت حمدّ د
الف�صل الثاين  /ترخي�ص االفا�ضة

47

49
51
57

349

350

تو�ضيح منا�سك احلج

�أ�سئلة تطبيقية:

58

الف�صل الثالث  /حكم ادراك الوقوفني او �أحدهما

61

الف�صل الرابع � /آداب الوقوف باملزدلفة

66

رمي جمرة العقبة يوم العيد

71

الف�صل الأول  /ما يعترب يف رمي جمرة العقبة

72

الق�سم الأول� :شروط الرمي

72

األمر األول نية القربة واخللوص

72

األمر الثالث أن يكون بسبع َح َصيات

73

األمر الثاين أن يكون يوم العيد

72

حل َصيات واحدة بعد واحدة
األمر الرابع أن يكون رمي ا َ

74

األمر السادس أن تصل احلصيات بالرمي

75

األمر اخلامس وصول احلصيات اىل اجلمرة

األمر السابع أن تكون اإلصابة بفعله

األمر الثامن أن يكون الرمي بفعله
األمر التاسع أن يكون الرمي بيده

75

75
76
76

األمر العارش أن يكون بني رشوق الشمس وغروهبا

76

األمر الثاين عرش املبارشة

81

األمر احلادي عرش املواالة عىل األحوط لزوم ًا

األمر الثالث عرش أن يكون رمي مجرة العقبة بعد الوقوف يف املزدلفة
فرع
ٌ

تنبيهان:

80

83
83

84
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الق�سم الثاين� :شروط ما يرمى به

86

الف�صل الثاين

92

ال�شك يف الرمي

92

الف�صل الثالث

95

ترك رمي جمرة العقبة

95

فرع
ٌ

97

الف�صل الرابع

99

�آداب رمي اجلمار

99

الذبح او النحر

103

الف�صل الأول

103

ما يعترب يف الذبح او النحر

103

األمر األول قصد القربة واخللوص

103

األمر الثاين عدم تقديمه عىل هنار يوم العيد

103

األمر الرابع أن يكون الذبح او النحر يف منى

105

األمر الثالث الرتتيب عىل األحوط وجوب ًا

104

األمر اخلامس أن يكون الذبح يف أيام الذبح او النحر

114

األمر السابع مراعاة رشوط التذكية

118

األمر السادس أن يكون يف النهار عىل االحوط
الف�صل الثاين /ترك الذبح او النحر
فائدة قواعد يف الذبح او النحر
الف�صل الثالث  /ما يعترب يف الهدي

115

120
121
124
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األمر األول اباحة اهلدي او ثمنه اذا كان الرشاء شخصي ًا

�أ�سئلة تطبيق ّية:

124

127

األمر الثاين أن يكون من االنعام الثالثة

128

األمر الرابع أن يكون سلي ًام من العيوب

129

األمر الثالث أن يبلغ السن املعترب

فروع
ٌ

128
132

الفرع الأول :عدم اعتبار كون الهدي مملوكاً

132

الفرع الثاين :عدم اعتبار كون الهدي ذكراً

133

الفرع الثالث :لو بان الهدي معيباً بعد نقد ثمنه

133

الفرع الرابع :لو مل يجد �إال الهدي الفاقد لل�شرائط

134

الفرع اخلام�س :لو مر�ض الهدي بعدما ا�شرتاه

135

الفرع ال�ساد�س :لو �ض ّل الهدي بعدما ا�شرتاه

135

الفرع ال�سابع :حكم من وجد هدياً �ضا ًال

136

الف�صل الرابع /ال�شك يف الذبح او النحر

138

ال�شركة يف الهدي
الف�صل اخلام�س ِ /

141

الف�صل ال�ساد�س /عدم التمكن من الهدي

142

�صوم الثالثة:

142

�صوم ال�سبعة:

144

فروع
ٌ

147

الفرع الأول :من �صام ً
بدال عن الهدي ثم متكن منه

147
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الفرع الثاين :حكم من مل يجد الهدي وكان عنده ثمنه

147

الفرع الثالث :حكم الأجري للحج لو ق�صرت �أجرته عن الهدي

147

الفرع الرابع :حكم ا�ستئجار العاجز عن الهدي

148

الفرع اخلام�س :حكم العاجز عن الهدي وال�صوم

148

الف�صل ال�سابع  /اال�ستنابة يف الذبح او النحر
فروع
ٌ

150
153

الفرع الأول :حكم ما �إذا �شك يف �أ�صل ذبح النائب او �شرائط الهدي

153

الفرع الثاين :ما يعترب يف النائب

156

الفرع الثالث :ما يعترب يف النيابة

157

الفرع الرابع :حكم ما لو خالف النائب �شروط املنوب عنه

161

ق�صر قبل ذبح النائب ا�شتباهاً
الفرع اخلام�س :حكم ما لو حلق او ّ

162

الفرع ال�ساد�س :حكم النائب لو ذبح قبل رمي املنوب عنه

164

الف�صل الثامن  /م�صرف هدي التمتّع

165

الف�صل التا�سع �/آداب الهدي

170

تذييل أحكام االضحية املستحبة

170

احللق �أو التق�صري

175

الف�صل الأول  /ما يعترب يف احللق او التق�صري

175

األمر األول قصد القربة واخللوص

األمر الثاين ال يصح إيقاعه قبل يوم العيد

األمر الثالث تأخريه عن الرمي وعن حتصيل اهلدي عىل االحوط

175
175

177

354

تو�ضيح منا�سك احلج
األمر الرابع أن يكون يف منى

األمر اخلامس إلقاء الشعر يف منى

األمر السادس أن حيلق له املحل او هو نفسه
فروع
ٌ

182
183
184

185

الفرع الأول :عدم جواز احللق للن�ساء

185

الفرع الثاين :حكم من علم ّ�إن احلالق يجرحه

187

الفرع الثالث :حكم اخلنثى امل�شكل

188

الفرع الرابع :االحالل باحللق او التق�صري

188

الف�صل الثاين  /ترك احللق او التق�صري

192

الف�صل الثالث �آداب احللق

194

طواف احلج و�صالته وال�سعي

197

الف�صل الأول ما يعترب يف الطواف و�صالته وال�سعي

197

فرعان

204

الفرع الأول :جواز ت�أخري الطواف اىل �آخر ذي احلجة

204

الفرع الثاين :حل ّية الطيب بعد الطواف وال�سعي

205

الف�صل الثاين �آداب طواف احلج وال�سعي

206

طواف الن�ساء و�صالته

211

األمر األول ما جيب فيه طواف النساء

األمر الثاين ما يعترب يف طواف النساء وصالته

الأول :الن ّية

211
212

212
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الثاين :الرتتيب

212

األمر الثالث من جيب عليه طواف النساء

219

األمر اخلامس حكم من حاضت قبل امتام طواف النساء

224

األمر الرابع ترك طواف النساء
األمر السادس حل ّية النساء

املبيت يف منى واالفا�ضة منها

222
225
229

الف�صل الأول  /ما يعترب يف املبيت

229

األمر األول الن ّية

229

األمر الثاين أن يكون يف منى

األمر الثالث أن يكون املبيت يف ليلة احلادي عرش والثاين عرش
األمر الرابع أن يكون املبيت يف أحد النصفني

231
234
238

الف�صل الثاين  /الرتخي�ص يف عدم املبيت

242

الف�صل الثالث  /ترك املبيت مبنى

249

الف�صل الرابع  /االفا�ضة والنفر من منى

254

الف�صل اخلام�س �/آداب منى

262

رمي اجلمار

267

الف�صل الأول /ما يعترب يف رمي اجلمار

267

الق�سم الأول� :شروط الرمي
األمر األول الن ّية

األمر الثاين

وهل يلزم �أن يكون رمي اجلمار بعد الذبح او النحر؟

267
268
268

268
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األمر الثالث الرتتيب

269

األمر اخلامس

270

األمر الرابع

270

األمر السادس

271

األمر الثامن

271

األمر السابع

األمر التاسع

األمر العارش

األمر احلادي عرش

األمر الثاين عرش املواالة عىل األحوط لزوم ًا

وهل تعترب املواالة بني رمي اجلمرات الثالث؟
األمر الثالث عرش املبارشة
فرع
ٌ

271
271

272

272

273

274
275
281

تنبيهان:

281

الق�سم الثاين� :شروط ما يرمى به

282

الف�صل الثاين

283

ال�شك يف الرمي

283

الف�صل الثالث

285

ترك رمي اجلمار

285

املقام األول ترك الرمي عن جهل او نسيان

تنبيهان:

285

288
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املقام الثاين

290

ٍ
وعمد
ترك رمي اجلامر عن عل ٍم

290

آداب رمي اجلامر

292

تتميم

املق�صد ال�سابع امل�صدود واملح�صور وما يلحق بهما

292

293

احكام امل�صدود

295

الف�صل الأول /امل�صدود يف العمرة املفردة

295

الف�صل الثاين /امل�صدود يف عمرة التمتّع

298

الف�صل الثالث /امل�صدود يف احلج

299

�أحكام املح�صور

305

الف�صل الأول  /املح�صور يف العمرة املفردة او عمرة التمتّع

307

الف�صل الثاين  /املح�صور يف احلج

309

فروع
ٌ

310

الفرع األول

310

الفرع الثالث

313

الفرع اخلامس

313

الفرع الثاين

الفرع الرابع

حكم من ّ
تعذر عليه لغري ح�صر و�صدّ
تتميم

312
313
317
318
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319

خامتة

املقام الأول :مالحظات بعد الفراغ من احلج

319

املقام الثاين :يف ذكر بع�ض امل�ستحبات عند الفراغ من احلج

322

وكيف ّية زيارة الر�سول الأعظم� أن يقول:

324

كيف ّية زيارة ال�صديقة الزهراء (�سالم اهلل عليها):

324

الزيارة اجلامعة لأئمة البقيع (�صلوات اهلل عليهم)

325

املقام الثالث� :أحكا ٌم متفرقة

326

األمر األول شؤون التقليد والتعليم يف احلج

326

الفرع الأول :املراد بالأحوط الأوىل

326

الفرع الثاين :تعليم احلملدارية احلجاج وتهيئة اخلدمات لهم

326

الفرع الثالث :تعليم املر�شد الديني فتاوى املقلد للحجاج

327

األمر الثاين شؤون الطهارة يف احلج

329

الفرع الأول :الطهارة من اخلبث يف احلج

329

الفرع الثاين :الو�ضوء يف احلج

330

األمر الثالث شؤون الصالة يف احلج

331

اجلهة الثانية :مكان امل�صلي

332

الفرع الأول :حكم املحاذاة بني الرجل واملر�أة

332

الفرع الثاين :ال�صالة يف حجر ا�سماعيل

332

اجلهة الثالثة :ف�ضيلة ال�صالة يف امل�سجدين

333

اجلهة الرابعة� :أفعال ال�صالة

334
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فرع
ٌ

334

ال�سجود على الرتبة واحل�صرية والبالط وال�سجاد...

334

اجلهة اخلام�سة� :أحكام اجلماعة

336

الفرع الأول� :صالة اجلماعة مع امل�سلمني

337

الفرع الثاين :يف ال�صالة يف الطابق العلوي وباال�ستدارة حول الكعبة...

338

اجلهة ال�ساد�سة� :أحكام �صالة امل�سافر يف احلج

340

فرع :يف تخيري امل�سافر يف م ّكة واملدينة

340

اجلهة ال�سابعة :حكم ال�صالة يف م ّكة وامل�شاعر

341

الفرع الأول� :صالة املقيم مب ّكة

341

الفرع الثاين :يف حكم �صالة امل�س�ؤولني عن حمالت احلج

343

األمر الرابع سائر أحكام املساجد واألمكنة يف احلج

وفيه فروع:

344

344

الفرع الأول :يف خروج املعتكف من امل�سجد احلرام الداء االعمال

344

الفرع الثاين :يف دعاء احلائ�ض يف مقام جربائيل بامل�سجد النبوي

344

الفرع الثالث :يف ا�ستعمال دورات املياه املبنية يف تو�سعة م�سجد القبلتني

345

الفرع الرابع :يف منذورات امل�ساجد واملراقد ال�شريفة

345

ال � �ف ��رع اخل ��ام� �� ��س :يف الأخ � � ��ذ م ��ن الأم� ��اك� ��ن(م� ��ن �أ�� �س� �ت ��ار ال �ك �ع �ب��ة �أو �أح� �ج ��ار
ال�صفا واملروة وك�سرها �أو �أجزاء من جبل عرفة واملزدلفة ومنى)
األمر اخلامس مراعاة القوانني
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