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 ديباچه

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

، آکناه  از راز و رماز و   يز ، دشوار و طوالنيانگ رتيح ياست.   بادت يو  رفان ياخالق

 باشه. يز که توأم با انجام مناسک خاص مياشارات اسرارآم

ساتن را  يک سو چگونه با خها زيحج از  است، يو زنهگ يمناسک حج، مناسک بنهگ

و  يان در سفر الها يستن با بنهگان خها را. حاجيگر سو چگونه زيآموزد و از د يبه انسان م

ها و موانع قارب باه حاا را از     ک کننه، حجابيکوشنه خود را به خها نزد يج مح يمعنو

 طلب نکننه. يزياو چ يرنه و جز رضايبه خود بگ ييسر را  بردارنه. رنگ خها

شتن حارام کارد ،   يرا بر خو ها لذّتنکه يت، ضمن اي بود يباين زين تمريآنان در ا

ز داشته باشنه و باا اهتماام باه    يآم مسالمت يش زنهگينو انِ خو کننه که با هم ين ميتمر

 ز نشونه.ياهان نيوانات و گيت حيست؛ متعرض امنيط زيحفظ مح

 9ويژ  همرا  ساختن آن با زيارت قبور رسول اکارم  بهبخش،  ن اَ مال روحيجة اينت

گناا  و حفاظ اافا و     يرگياز ت ييت و رهايکسب نورانو اولياي الهي در مهينه منور ، 
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ُ  ي زال علياحلاج ال»نقل است:  7ل از آن است، چنانچه از امام اادقت حااينوران ه ن ر

 1.«َلّم بذنب  ياحلج مامل 
ح مناساک  يو انجاام ااح   يريا ن ههف بازر،، فراگ يبه ا يابيدست يبرا گام نخست

ش را بار آن منبباا   ين مناسک آشنا شود و  مل خويفه دارد که با ايگزار وظ است؛ حج
 ببرد. يک از آنها پيسازد؛ و در گام دوم به اسرار و معارف هر 

 يروز»ه: يا برخوردار اسات کاه زرار  گو   يتيو اهم يمناسک حج از چنان گستردگ
من، چهل سال است از حضور شما و پاهر   يهم و گفتم مواليرس 7خهمت امام اادق

 يا خانه»مام نشه  است؟ حضرت فرمود: ا هنوز تيآموزم، آ يبزرگوارتان مسائل حج را م
اناه انتااار    کرد  يرامون آن طواف مي، فرشتگان پ7هزار سال قبل از حضرت آدمدو که 
 2«مسائل آن در چهل سال تمام شود؟ يدار

 ير ارشاد زائران به مسائل شر يفة خبيها که وظ ون محترم کاروانيروحان از آنجا که
بار اسااآ آن بتوانناه باا ساهولت از       تاا جامع هستنه  يازمنه مناسکيرا بر هه  دارنه ن

 يو از ساو  ن منتقال کنناه؛  يه مبلع شونه، و به زائريمراجع  اام تقل ين فتاوايهتريجه
رد تاا  يا قارار گ  يحاج ماورد باازنگر    يگر الزم است در هر سال کتاب مناسک محشيد

در آن  مراجاع و مساائل مساتحه ه    يرات فتااوا يين برطرف و تغيشيپ يها نواقص چاپ
ه، توسط بعثة مقاام  يمراجع بزرگوار تقل ين مناسک با حواشيم ايه و تنايته طرح گردد؛
ن يهتريا و آموزش مناسک حج همرا  با جه يبزر، در جهت آگاه ي، گاميمعام رهبر

 شود. يمراجع و مسائل مستحه ه محسوب م يفتاوا
و فتاواي جهيه مراجاع   يکه زحمت ورود برخارجمنهي در پايان از همه همکاران 

ح آن يپ، مقابله و تصحيکه در تا يرا بر  هه  داشتنه، و همکاران محترمتصحيح نهايي 
 ن بودنه، کمال تشکر را داريم.يآفر نقش

 ومن اهلل التوفيق
 گروه فقه و حقوق

 پژوهشکده حج و زيارت

                                                           
 .222، ص4ج . اصول کافی،1
 .21. الحج فی السنة، ص2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 مقدمه
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه

ه جامع شرايط باشه، وجوبِ حج به دليال قارآن و احاديا     کلف که بر هر مک بهان

ان دين است و از کي از ارک ابت است. حج ي :و ائمه معصومين 9رمکارد  از نبي او

بير  و باا  کي از گناهان کحج، با اقرار به وجوب، ي کرود. تر ميشمار  ضروريات آن به

ا    َو هللِِِ ََعَ }خهاونه متعال در قارآن مجياه فرماود:     1فر است.کار، موجب کان ِِ  ِِ انلّاس
                                                           

ار کد ار آن بده ان کد ه انکد ند  و ب اند    کار که با علم به وجوب، آن را انک به شرط اين آية اهلل اردبيلي: .1

 شود. مي الوهيت يا رسالت منجر

در صورت منافات با بقاي تص يق به وح انيت خالق يا بقاي تص يق به نبّوت و ع م  آية اهلل بهجت:

 (.93تاب ح ود ص کو  44، ص1استناد به شبهه خاصه به شخص )ذخيره، ج

 ه مستن  به شبهه نباش .کدر صورتي  آيات عظام تبريزي، خويي و سيستاني:

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

 (.993وارد کردن نقصي به شريعت منجر شود، باعث کفر و ارت اد است )اجوبة االستفتائات، ص

فدر اسدت و بدر    کرده نشدانه  کد ه در محيط اسالمي نشو و نما کسي کار آن از کو ان آية اهلل زنجاني:

 اساس احاديث معتبر به همين جهت خ اون  متعال...

 عذاب الهي است. آن مستحق عقاب و کتار رآن مرت  وکمن آية اهلل سبحاني:

 ن .کار رسالت برگشت کچنانچه به ان آية اهلل فاضل:

 لم به ضروري بودن آن داشته باش .عه کدر صورتي  ارم:کآية اهلل م
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َتطسَع اََِلبِه َسبيالً َو َمنب  َيبِت َمِن اسب  .{َعِن البعسَلَيَ  َفَر فَسِنَّ اهلَل َغِني کاْلب

س از دنياا  که: هر کروايت نمود   7به طريا معتبر از حضرت اادق =لينيکشيخ 

ه باه  کا ه او را حاجتي ضاروري باشاه ياا آن   کنياورد، بهون اينجا  به برود و 

ه پادشاهي از رفاتن آن جلاوگيري نماياه، چناين     کجهت بيمار شهن از آن باز مانه يا آن

 يا خواهه رفت.سي در حال مردن، به يهوديت يا نصرانيت از دنک

اين آيه و اين روايت، در اهميت حج و وجوب آن کافي است و روايات بسياري در 

اين دو قسمت وارد شه  که ايان مختصار، گنجاايش  کار آنهاا را ناهارد و چاون کاه         

مستحبات حج بيش از آن است که در اين رساله بيان شود، لذا به بيان مقاهاري از آنهاا   

باه امياه  اواب     1نهاا جاا آوردن آ  گذاريم که به کتب مفصله وامياکتفا کرد  و بقيه را به 

 اشکالي نهارد.

باشه و تکلياف آنهاا  مار  و     و نار به اينکه اين مناسک براي فارسي زبانان مي

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

مساائل و شارايط وجاوب     است بر دو باب و چنه فصال و مساائلي چناه، بعا     

 و بع  مسائل نيابات و واايت باه حاج و چناه مساگله ديگار بياان          

 :شود مي

ـ  ]1[ مرتباه در   که حج واجب بر شخص مستبيع است، بيش از يک  م 

 تمام  مر واجب نيست.

ـ  ]5[ است؛ يعني واجاب اسات در ساال     2وجوب حج، بر شخص مستبيع فوري م 
                                                           

 ا...آوردن آنهجا  به هر چن  استحباب بسياري از آنها ثابت نيست، ولي آية اهلل زنجاني:. 1
دوم و اگر نرفت سدال بعد     سال اول نرفت باي  سالاگر تأخير آن جايز نيست و  وآية اهلل سبحاني: . 2

 برود.

 در ايدن فوريدت دو وجده اسدتل اولل اينکده شدرعي باشد  و گويدا مشدهور           آية اهلل سيستاني:

 هددم همددين باشدد . دّومل اينکدده عقلددي باشدد ، از بدداب احتيدداط، تددا مبددادا تددأخير آن منجددر   



 07 مقدمه

و در اورت تگخير، واجب است در  1آورد و تگخير آن جايز نيستجا  به استبا تاول 

 سال بعه انجام دهه و همچنين... .

، متوقف بر مقهماتي مثل سفر و 2اگر درک حج، بعه از حصول استبا ت م ـ ]7[

که در همان سال باه حاج    طوري ؛ بهتهيه اسباب آن باشه، تحصيل آن واجب است

کنه و به حج در آن سال نرسه، حج بر او  4و در اورتي که شخص کوتاهي 9برسه

                                                                                                                                        
         به ترک واجب ب ون عذر شود که در ايدن صدورت مسدتحّق عقوبدت خواهد  بدود. وجده اول 

 احددوط اسددت و دّوم ا ددوي. پدد  اگددر آن را از سددالت اول اسددتااعت تددأخير اندد اخت، بدد ون     

 تواندد  آن را انجددام دهدد  ولددي بعدد ا  موفددق     اينکدده ايمينددان داشددته باشدد  کدده بعدد ا  مددي    

 ، و اگدر اصدال  موفدق نشدود مرتکدب گنداه بزرگدي شد ه اسدت         شود به انجام آن شود متجّري مي

 (.8)مناسک، ص 

بع ، ب ون توسديط  هاي  رار اين تأخير در سالکو تأخير آن ب ون عذر حرام است و ت آية اهلل بهجت: .1

 (.9، صکحّج است )مناس کبيره، مثل ترکتوبه از گناهان 
 بيره باش .که بعي  نيست تأخير آن از گناهان کبل آيات عظام تبريزي، خويي، گلپايگاني:

و به تأخير ان اختن آن ب ون عذر جايز نيست و اگر بده تدأخير اند ازد معصديت      اي: هآية اهلل خامن

 (.24حج، م کرده است و حج بر ذمه او با ي است )مناسک

 بيره است.کو تأخير آن ب ون عذر گناه  آية اهلل صافي:

 کده مسسقدقط عد الت باشد ،      يدوري  معصيت اسدت ولدي کبيدره بدودن آن، بده     تأخير آن  آية اهلل فاضل:

 ثابت نيست.

 حصول استااعت مالي. آية اهلل زنجاني: .2
ن  تدا در  ک نام ثبته کاگر پ  از حصول استااعت رفتن به حج منوط به آن باش   آية اهلل اردبيلي: .9

 واجب است. نام ثبتبع  به حج برود، هاي  سال
نويسي  و در صورت حصول استااعت، چنانچه راه منحصر به نامارم: کسبحاني، آية اهلل مآية اهلل 

 براي چن  سال بع  باش ، آن نيز واجب است.

رد، اظهدر  کد خواه   که با تأخير نيز حج را حتما  درکدر صورت اعتماد و وثوق به اينآية اهلل بهجت:  .4

رد حج بر او مستقر نش ه است و اّما کن کفا ا  درع م وجوبت خروج در اّولين فرصت است. پ  اگر ات

  ور، پ  مورد تأّمل است و ع م حرمتق تفويتق احتمالي، با تدأخير يدا ريدر آن   کبا ع م اعتماد مذ
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 که بايه در هر اورت بعهاً به حاج بارود، هار چناه اساتبا ت از      1شود مستقر مي

 2بين برود. 

 حَجةاالسالمشرايط وجوب 

 شود و بهون وجود تمامي آنها حج واجب نيست: با چنه شرط، حج واجب مي

 حج واجب نيست. 9و ديوانه کودکپس بر  عقل.اوّل و دوّم ـ بلوغ و 

                                                                                                                                        
  ه دليدل خداص نباشد     کد از مقّ مات مّفوته در وا ع بع  از اشتغال ذمه يا  بل از آن، در موردي

 (1تاب حج، صک) .خالي از وجه نيست

ه کد سي کشود و  مي ، ظاهرا  حج بر او مستقردر آن سال نرس وتاهي به حج کو در اثر  اهلل زنجاني: آية

 ؛حج بر او مستقر ش ه است باي  در اولين فرصت به حج برود هر چن  استااعت او از بين رفته باش 

است و اگر ه ب ون اختيار انجام حج بر او حرجي شود تأخير حج تا رفع حرج جايز کبلي در صورتي 

ن با  ص   ربت براي حج نايب بگيرد، هر چن  در کاز رفع حرج مأيوس باش ، باي  در اولين سال مم

 آورد.جا  به توان  خودش با تحمل حرج، حج مي هر دو صورت
ه در اين صورت بر خودش واجب نيسدت  که حرجي باش  کمگر اين آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .1

 آورن .جا  به ه او حجکباي  از تر ولي بع  از مرگ وي
حدج در همدين سدال     کاگر تأخير، به عّلتق ايمينان بده در  آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني:

تداب الحدج   ک ؛9آية اهلل سيستاني، مسأله  کباش  و اتفا ا  نرس ، حج بر او مستقر نخواه  ش  )مناس

 (.93، ص1آية اهلل سبحاني، ج
رفدت بده    مي ه معلوم شود اگرکشود  مي در صورتي حج مستقر  گلپايگاني:آية اهلل صافي، آية اهلل

 (.3، مسأله 12عربي، ص کرسي  )مناس مي حج
 رسي . مي رفت به حج مي ه اگرکشود  مي در صورتي حج بر او مستقر آية اهلل فاضل:

ليفي کاگر انجام حج براي او حرجي باش ، وجوب انجام حج بر خود او نيست ولي ت آية اهلل اردبيلي: .2

 ر خواه  ش .که بع ا  ذکدارد 
اگر انجام حج براي او حرجي باش ، حج از خودش سا ط است ولي باي  خودق  آية اهلل فاضل:

و از ميقدات  او بع ا ، در صورت   رت، انجام ده  و يا بع  از فوتش از ترکه او حّج نيدابي ولد  

 انجام دهن .
 (.2که  اصر باش  زمان افا ه او از اداء واجب فعلي بر او )کتاب حج ص :، آية اهلل سبحانيآية اهلل بهجت. 9



 09 شرايط وجوب حَجةاالسالم

ـ  ]9[  االساالم  آورد ااحيح اسات، هرچناه از    جاا   اگر غيار باالح حاج باه     م 

 کنه. کفايت نمي

ـ  ]1[ مشاعرالحرام باالح    1اگر کودک مميّز براي حج مُحرم شاود و در وقات درک   م 

 درک مشاعر ، و همچناين اگار مجناون قبال از     9کناه  ماي  کفايت از  2باشه
                                                           

شود، اگرچه اضاراري مشعر باش ، با انجدام   ک ميآنچه با آن حج ادرا کفايت ادراک آية اهلل بهجت: .1

 (.9تاب حج، صکواجب از اضاراري عرفه خالي از وجه نيست )
ند  و چنانچده در آيند ه مسدتايع بدود      کباي  به  ص  انجام امر فعلي حج را تمدام   آية اهلل زنجاني: .2

 آورد.جا  به خود را حجةاالسالم
 ن  و همچنين است در مجنون.ک نمي فايتکه کبلآية اهلل اردبيلي:  .9

از به تج ي  نيت حجةاالسالم يا تج ي  با ساير شروط و با اداي واجبات الحقه، ب ون ني آية اهلل بهجت:

نيت احرام يا نيت وجوب به مجّرد کمال، و معتبر است از زمان کمال نه  بل از آن اسدتااعت او بده   

  ر فراغ از واجبات حج بنابر اظهر، و در صورت ادارک حج به نحو صحيح در إجزاء عمره سدابقه بدر   

ست به  ص  وظيفه بع  از اتمام حج اگدر در اششدهسر   کمال از متمتع تأمل است، و احوط اعاده عمره ا

 حج باش  و اگر نباش  در سال آين ه بقص  وظيفه انجام دهد  عمدره را بدا حدج تمتدع بندابر احدوط        

 (.9)کتاب حج، ص
، کمناسد  133ن بود يبق مسدأله  که اگر متمکن . بلک حجةاالسالم نميفايت از ک آية اهلل تبريزي:

ن . و در رير اين صورت ک مي فايتکن ، کبراي عمره تمتع احرام ببن د و اعمال عمره و حج را اتيان 

آورد و اگر جا  به را حجةاالسالمآين ه، چنانچه مستايع بود، هاي  ن  و در سالکباي  آن حج را تمام 

 ال را انجدام مجنون  بل از فوت زمان عمره تمتع عا ل شود بر فرض استااعت محدرم شد ه و اعمد   

 ده  و در رير اين فرض اتمام حج بر او واجب نيست. مي
 رجوع شود(. 4کن  )و تفصيلي دارن  که به مناسک، مسأله  نمي حجةاالسالمکفايت از  آية اهلل خويي:

ب ون نياز به تج ي  نيت و احوط اعاده عمره است به  ص  وظيفده فعليده بعد  از     آية اهلل سبحاني:

بع  هاي  ه در صورت استااعت حج را در سالکهر چن  احتياط مستحب آن است  اتمام اعمال حج،

 (.77، ص1تاب الحج، جکن  )کاعاده 
است و همچندين   حجةاالسالمفايت از که ا وي ع م کاحوط بلآية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ک)مناسد  .آورند  جدا   بده  را حجةاالسالمبع  مستايع بودن  هاي  نسبت به مجنون، بنابراين اگر سال

 (14، مسأله 14عربي، ص
 هاي  ه در صورت استااعت، حج را در سالکهر چن  احتياط مستحب آن است  آية اهلل فاضل:
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 1 اقل شود.

ـ  ]6[ رد و بعاه معلاوم   کا رد بالح نشه  و قصه حج اساتحبابي  ک ه گمان ميکسي ک م 

ه قصه وظيفاه  کمگر در اورتي  2نهک االسالم نمي فايت از کشه بالح بود ، حج او 

 رد  باشه.کفعليه را نمود  و آن را بر حج نهبي اشتباهاً تببيا 

ـ  ]3[ از براي بچه مميز، مستحب است حج رفتن و احيح است حاج او اگرچاه    م 

ن بعه از بالح شهن، اگر استبا ت داشت بايه حاج بارود و حاج    ک، ل9ولي او ا ن نههه
                                                                                                                                        

  (.11، صکن  )مناسکبع  اعاده 
 ه مستايع شون .ک احتياط واجب در هر دو، اعاده بع  از آن است، درصورتيارم: کآية اهلل م

ريدر   کودکد توانن  او را رجداء  مثدل    مي سي در ميقات مجنون بود، همراهان اوکر اگآية اهلل فاضل:  .1

ن . و احتيداط  ک حجةاالسالم ميفايت از کمشعر عا ل شود  کنن  و چنانچه  بل از درکمميز محرم 

بعد   هاي  ه در سالکنن . و احتياط مستحب آن است که به اذن ولي شرعي، او را محرم کاين است 

 ن .کرا اعاده  حجةاالسالماگر مستايع ش  
، چنانچه بتوان  احرام ببن د باش اگر مجنون،  بل از مشعر، عا ل شود و مستايع آية اهلل زنجاني: 

محدرم   ن ، باي  به احرام عمره تمتدع ک کو پ  از انجام اعمال عمره تمتع و احرام حج، مشعر را در

حجةاالسدالم  فايدت از  کگدردد و   مدي  ، به حدج افدراد محدرم   دو ت براي عمره تمتع ن ار گردد و اگر

 آورد.جا  به توان  حج مي هکصورت باي  در اولين سالي دو در رير اين  ؛ن ک مي

 ن .کهاي بع  اگر مستايع ش  اعاده  احتياط مستحب است در سال و آية اهلل سبحاني:
 باش .  مي حجةاالسالمافي از کاين حج آيات عظام اردبيلي، تبريزي، خويي، سيستاني، صافي:  .2

رده و آن را اشتباها  که در نيت احرام انجام وظيفه فعليه را انشاء کمگر در صورتي آية اهلل زنجاني: 

 رده باش .کبر حج استحبابي تابيق 

 فايدت که  صد  مدأمور بده وا عدي را داشدته باشد        کدر صورتي ارم: کآية اهلل م آية اهلل سبحاني،

 ن .ک مي
ه صّحت حج او متو ف بر اذن ولي نيست گرچه تصرفات مدالي او  کا وي اين است آية اهلل اردبيلي:  .9

ه حج او مستلزم تصرفات مالي نيسدت، رفدتن بده حدج     کب ون اذن ولي مشروع نيست و در مواردي 

 ال ن ارد.کاش
مال، اذنق ولدي  احرام صّبي مميز صحيح است و احوط در صورت استلزام تصرف در آية اهلل بهجت: 

 (.4تاب حج صکاست در صّحت آن. )
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 افي نيست.کي کودکزمان 

ـ  ]8[ و لبااآ احارام باه او     2مُحارم کناه او را   1مستحب است ولي طفلِ غير ممياز  م 

کانم   کنم براي حج، يا اين طفل را مُعْتَمِرْ ماي  فل را مُحرم ميبپوشانه، و نيت کنه که اين ط

 شود تلبيه را تلقين کنه به او، و االّ خودش به  وض او بگويه. به  مر  تمتع، و اگر مي

ـ  ]4[ فيل بچه و نگهاهار او اسات،   که کسي باشه که ولي در اين امر کبعيه نيست  م 

 9اگرچه ولي شر ي نباشه.

                                                                                                                                        
باشد ، پد  چنانچده ولدي،      کودکد ولي اگر انجام حج، مستلزم تصرف در امدوال  آية اهلل زنجاني: 

آورد صدحيح  جدا   بده  گردد، و در هر حال اگر حدج  کودکن ان  باي  مانع حج رفتن  کودکمصلحت 

 ن .ک حجةاالسالم نميفايت از کن کاست، ل
فايدت از  کلف مميز مستحب است ولي کحج براي رير مبحاني، صافي، گلپايگاني: آيات عظام س

ه حج او موجدب  کن  و اذن ولي در صّحت حّج او شرط نيست، اگرچه در مواردي ک حجةاالسالم نمي

 (.2ام حج، مسأله کشود، براي تصّرف، اذن ولي الزم است. )آداب و اح مي تصّرف در اموالش
 (.3، مسأله که در صّحت آن اذن ولي معتبر باش . )مناسک  نيست بعيآية اهلل سيستاني: 

 ن ، باي  به اذن ولي باش .ک مي ولي اگر تصرف در مال خودارم: کآية اهلل م
صحيح است احرام ولي از يفل رير مميز و از مجنون، و متوّلي نيت احرام يفل، ولي آية اهلل بهجت:  .1

ده  با نيت ولي  مي ن است يفل و رير عا ل انجامکچه را متمشود، و تمام اعمال حج را آن مي حاضر

ن که اگر مدتم کده  از آن جمله تلبيه احرام است  مي ن نيست ولي از جانب او انجامکو آنچه را متم

 (.4تاب حج صکشود. ) مي ده  با نيت ولي، وگرنه ولي نايب مي باش  يفل و رير عا ل انجام
ه احجاج يفل مميز هم بر کاحجاج، اختصاص به يفل رير مميز ن ارد بلاستحباب آية اهلل تبريزي: 

 ولي او مستحب است.
تواند    نمدي  سي به سفر حج آم ه اسدت و خدودش  که در تحت سرپرستي کي کودکآية اهلل زنجاني:  .2

 با تلقين هم کودکن  و اگر که سرپرستش او را محرم کآورد، مستحب است جا  به مستقال  اعمال را

 گوي . مي ل صحيح تلبيه بگوي ، آن شخص از يرف او تلبيهکتوان  به ش نمي
 نم.ک اين يفل را براي حج يا براي عمره محرم مي آية اهلل سبحاني:

ه در صورت مخالفت با ولي شرعي جايز نيست. البته در اين مسأله کل است، بلکمشآية اهلل اردبيلي:  .9

 مادر ملحق به ولي شرعي است.
مثدل اب وجدّ ابي و وصدي ايشدان و      ؛ولي در اين مقام عبارت است از ولي در مدال آية اهلل بهجت: 

 م. و واليت مادر در احرام يفدل و سداير اعمدال حدج خدالي از وجده نيسدت.        کم و امين حاکحا
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ـ  ]10[ ردناه باياه ولاي، او را از    که طفال مُحارم شاه ياا او را مُحارم      کبعه از آن م 

 نه او را از محرّمات.ک، و اگر مميّز نيست خود ولي حفظ 1محرّمات احرام باز دارد

ـ  ]11[ آورد ياا ولاي، او   جا  به ه طفل محرم شه، اگر محرّمات احرام راکبعه از اين م 

طفل است نه بر ماال طفال بناابر اقاوي در اايه و      فّار  بر ولي ک 2را از آنها باز نهاشت
                                                                                                                                        

 (.2)رساله ذخيرة العباد، ص 
اذن ولي شرعي الزم اسدت.  ه مستلزم تصرف در اموال يفل نباش  واال کدر صورتي آية اهلل خويي: 

 (93، ص1)معتم ، ج
خدواه   ؛را به سفر حج ببرد کودکه شرعا  اختيار دارد کسي است کولي در اين امر آية اهلل زنجاني: 

 پ ر يا ج  باش  يا رير آنها.
ه حق حضدانت و سرپرسدتي او را دارد، چده    کسي است کولي يفل در اين امر آية اهلل سيستاني: 

 (.11، مسأله کباشن  و چه رير آنها. )مناسپ ر و مادر او 
ولدي     ر متيقن از ولي در اين امر نسبت به بچه ريدر مميدز،   آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

م و يدا  کم و امين از يرف حاکي از آن دو، و همچنين حاکمانن  پ ر و ج  و يا وصي ي ؛شرعي است

فيل کال است، اگر چه کمانن  عمو و دايي و برادر، محال اشي از آنها، و اّما رير ولي شرعي کيل يکو

ن مادر در اين مورد ملحق به ولي شرعي است زيرا نسبت به او دليل خاصدي  کو نگه ار بچه باش ، ل

ن . ک نمي فايتکه اجازه ولي الزم است اجازه رير ولي شرعي کداريم، و اّما در بچه مميز در مواردي 

 (.11، مسأله19عربي، ص ک)مناس
ريدر مميدز اسدت     کودکد فدل امدور   که متکسي کهمچنين  مادر و عالوه بر ولي، آية اهلل سبحاني:

  اجازه بگيرد. کودکدر مورد اخير احتيايا  از ولي  را محرم نماي . و کودکتوان   مي
 مقصود از ولي، همان ولي شرعي است، ولي مادر در اين مورد ملحق به ولي شرعي است.آية اهلل فاضل: 

 ده . مي ولي به اذن ولي شرعي انجامارم: کآية اهلل م

 ال است.کدر رير ولي شرعي، محل اشآية اهلل نوري: 
م در مورد احجاج صبي رير مميز است و همينگونه کاين حآيات عظام بهجت، خويي، سيستاني:  .1

 .19و  12و  11ور در مسأله کم مذکاست ح
 صبي است. م در مورد احجاجکاين حآية اهلل تبريزي: 
ه مستقال  محرم ش ه است ولي وظيفه خاصي ن ارد، اّما در مورد کي کودکدر مورد آية اهلل زنجاني: 

ه با نهي خود يا ممانعت عملي او را از محرمات کرده است موظف است که ولي او را محرم کي کودک

 و در اين امر فر ي بين مميز و رير آن نيست. ؛احرام باز دارد
 رده کد ، او را محدرم  کودکد فاره ن ارد و در صدي ، چنانچده ولدي    کدر رير صي  زنجاني:  آية اهلل .2
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 1بنابر احتياط واجب در غير آن نيز.

 2گوسفنه قرباني براي حج، بر  هه  ولي طفل است. م ـ ]15[

                                                                                                                                        
  ، فاره بر عه ه اوست و در رير اين صورت بر عه ه خود يفل است.کباش 

 فاره بر ولي نيز واجب نيست.کدر رير صي  آية اهلل اردبيلي:  .1
مباشرت او عمدل مدولي عليده صدحيح اسدت( و      ف اء صي  مولي عليه بر ولي است )که با آية اهلل بهجت: 

کفاره موجب ه ي بر ولي است در آنچه عم  و خاا کّفاره دارد بلکده در آنچده عمد  فقدط کّفداره دارد و      

   (.2صبي عم ا  مرتکب ش  ثبوت کفاره بر ولي که سبب است خالي از وجه نيست )کتاب حج، ص
گر، در رير صي  نه بر ولي واجب اسدت و  فارات ديکظاهرا  آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني: 

 (.3، مسأله 19، صکفاره صي  بر ولي واجب است. )مناسکنه در مال يفل، ولي 
ب شود، چنانچه آن عمل حرام باش ، کي از مسحّرمات احرام را مرتکاگر رير بالغ ي اي: هآية اهلل خامن

ه پرداخت آن واجب نيست کن است فارات ديگر، ظاهر آکفاره آن بر عه ه ولي اوست، اما در مورد ک

 (.91ک حج، منه بر ولي و نه از مال خود رير بالغ. )مناس
نده در   ؛فاره نيسدت کفاره صي  رير مميز بر ولي اوست و در رير آن، بر نابالغ کآية اهلل سيستاني: 

 مال او و نه در مال وليش.
فارات بدر  کفاره صي  بر ولي يفل است، و اما در وجوب ساير کآية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.19، مسأله19عربي، ص که برعه ه ولي است. )مناسکال است، اگر چه احوط اين است کولي اش
 اين احتياط مستحب است.ارم: کآية اهلل م

پدول آن را   ه او را بده حدج بدرده و چنانچده    کيز بر ولي او است م رباني بچه رير مآية اهلل تبريزي:  .2

 گيرد. مي ولي روزه وگرنهن  ک مي ن اشت و خود بچه مالي داشت، از مال او  رباني تهيه
آورد  رباني بر عه ه خدود اوسدت و اگدر ولدي يدا       جا مي به مستقال  حج کودکاگر آية اهلل زنجاني: 

، کودکد را به حج آورده است، پول گوسفن  برعه ه ولي اوست، هر چند    کودکمأذون از يرف او، 

 کودکن  و اگر ک مي ،  رباني تهيهکودکمميز باش  و پول داشته باش ، و اگر ولي پول ن ارد از مال 

 گيرد. مي هم ن ارد از يرف او روزه
ه خدود  کد ن  هزينه  رباني برعه ه ولي اسدت مگدر اين  کاگر مادر يفل را محرم  و آية اهلل سبحاني:

 رده باش . کمادر  بول 

 (.12، مسأله کپول  رباني بچه رير مميز بر ولي اوست )مناسآية اهلل سيستاني: 
ن ن اشت از يرف يفل روزه بگيرد، و چنانچه خود ولدي نيدز حدج تمتدع     کو اگر تمآية اهلل فاضل: 

 ن  و براي خودش روزه بگيرد.ک رباني دارد، آن را براي يفل  رباني  کن از يکانجام داده و فقط تم
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ـ  ]17[ آورد و اگر جا  به هکنه کتمام ا مال حج و  مر  را بايه ولي، طفل را وادار  م 

 1آورد.جا  به توانه، ولي او به نيابت طفل نمي

ـ  ]19[ ، حاجّ او  2ه در ميقاات محارم شاود باالح شاه     کا اگر طفل نابالح قبل از اين م 

 9شود مستبيع باشه. ه محرم ميکاست، اگر از همانجا  

 4سوّم: حريّت.

چهارم: استبا ت از جهت مال و احت بهن و توانايي و بااز باودن را  و آزادي آن   

 2فايت آن.کو وسعت وقت و 

ـ  ]11[ ب کا ه توشاه را  و مرر کا استبا ت از جهت مال؛ يعني داشتن زاد و راحله  م 

افي است چيزي مثل پاول ياا متااع ديگار     ک، و چنانچه  ين آنها را نهارد 3سواري است
                                                           

 در صورت تمکن، احدوط آن اسدت کده در حدال يدواف، هدر دو يداهر باشدن  و نمداز          آية اهلل بهجت: . 1

ريزه را در دست يفل يا مجنون بگذارد و ولي با آن کيفيت رمي و نيت  يواف را هر دو بخوانن  و سنگ

 شددود  تواندد  انجددام دهدد ، ولددي متصددّ ي نيددت مددي نمايدد  و در تمددام افعددال آنچدده در ريددر نيددت مددي

 (.4)کتاب حج، ص
خواه  يفل را يواف ده ، واجدب اسدت او را    مي هکدر و تي ة اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: آي

 (.7، مسأله 14، صکوضو ده ، اگر چه به صورت وضو باش . )مناس
يا ولي او با وضو بدوده و   کودکه کرير مميز الزم نيست  کودکبراي يواف دادن آية اهلل زنجاني: 

 باش . کب ن و لباسشان پا
 در اعمدالي کده نيداز بده وضدو دارد، احتيايدا  يفدل را وضدو ب هد  و خدودش هدم            اهلل فاضل:  آية

 وضو بگيرد.
 در اين صورت حج او مجزي است. آية اهلل سبحاني: .2

 اگر از همانجا مستايع باش .آية اهلل فاضل: 
 ه از همان محل مستايع باش .کافي است کو ارم: کآية اهلل م .9
ولو به حصول عتق  بل از و وف مشعر به نحو متقّ م، پ   بل از عتق، حج و عمدره  آية اهلل بهجت:  .4

صدحيح اسدت ولدي     کبذل نماي  و حج بدا اذن مالد   کبر او واجب نيست، اگر چه زاد و راحله را مال
 (.2تاب حج، صکنيست. ) حجةاالسالممجزي از 

ند  و مسدتلزم   کزن گيش را مختدل ن  ه تشرف به حجکو امنيت داشتن در سفر و اينآية اهلل زنجاني: . 2
 حيثيت او نيز نباش . کهت

 اگر به آن نياز داشته باش .آية اهلل سيستاني:  .3
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ه مخاار   کا ، و شرط اسات  1ن است آن را ارف در تهيه آنها نمايهکه ممکداشته باشه 

ه در مساائل  کا و امور ديگري در اساتبا ت معتبار اسات     9را نيز داشته باشه. 2برگشتن

                                                           
ه کهاي رفت وبرگشت وا امت در م ه عالوه بر تأمين هزينهکفردي مستايع است  آية اهلل سبحاني:

 و... را داشته باشد  و عوارض خروج  هاي گذرنامه و مشاعر،   رت مالي برمق مات حج مانن  هزينه و
 فايت باش .کبه اصاالح فقها رجوع او به  ن  وکپ  از بازگشت از حج آبرومن انه زن گي 

و نيز اظهر وجوب حج و تحقق استااعت است بر کسي کده فعدال  زاد و راحلده را    آية اهلل بهجت: . 1

شدود در بدين    ذکر ميتوان  به مناسبت مو عيت شغلي خود، ب ون استيجار که بع ا   ن ارد ولي مي

راه کسب کن ، و با کسب اليق به شأن، حوايج مناسب هر و ت را تحصيل نماي  ب ون خار و بدا  

هاست  ايمينان به حصول، مثل خ مت کردن در کاروان به اعمالي که در رير سفر، شغل او همان

 (.3)کتاب حج، ص
ه کد داشتن هزينه بازگشدت هنگدامي معتبدر اسدت     آيات عظام بهجت، صافي، فاضل، گلپايگاني:  .2

لف  ص  بازگشت به وين خود را داشته باش . اما اگر نخواسته باش  برگردد، يا خواسته باشد  در  کم

ن شود، باي  هزينه رفتن به آنجا را داشته باش ، و دارا بودن هزينده  کجاي ديگر رير از وين خود سا

 بازگشت به وين الزم نيست.
لدف  که مکد داشتن هزينه بازگشت هنگامي معتبر اسدت   سيستاني:، ريزي، خوييآيات عظام تب

ه دورتر از وين نباش  را داشته باش  ولي اگر  ص  رفدتن بده   ک ص  بازگشت به وين خود يا جايي 

افي اسدت )البتده مقصدود    کجايي دورتر از وين خود را داشته باش ، داشتن هزينه برگشت به وين 

 (.22، مسأله کافت ( )مناس نمي به آنجا به حرجه از نرفتن کجايي است 
ه بده  کد ه  ص  بازگشت به وين را داشته باش  و اگر  ص  داشته باش  کبه شرط آنآية اهلل اردبيلي:  .9

ونت گزين ، چنانچه هزينه رفتن به آن محل از هزينه رفتن به وين بيشدتر  کمحل ديگري برود و س

ه رفتن به آن محل به کوين شرط استااعت نيست مگر اين باش  داشتن هزينه مازاد بر بازگشت به

 جهت ضرورت و حاجت باش .
 (.3به نحوي که به واساه حج ناچار به تب يل محل ا امت و مسکن نشود )کتاب حج، صآية اهلل بهجت: 

)وجوب حج( مشروط بر آن است که هزينه بازگشت به وين خود يدا محدل ديگدري کده     : اي خامنهآية اهلل 

 (98اه  به آنجا برود را در اختيار داشته باش . )مناسک حج، مخو مي
 داشتن هزينه بازگشت در صورتي معتبر است که مکلف، نياز به برگشت داشته باش .آية اهلل زنجاني: 

اگر  ص  بازگشت به رير وين خود را دارد، دارا بودن هزينه بازگشت به آنجدا در  آية اهلل سبحاني: 

ه پد  از خدروج از   کبيشتر از هزينه بازگشت به وين نباش  مگر در صورتي  هکصورتي معتبر است 

 وين خود، از بازگشت به آنجا ممنوع شد ه باشد ، در ايدن صدورت دارا بدودن هزينده بازگشدت        
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 شود. آينه  بيان مي

ـ  ]16[ شرط است در وجوب حاج،  االو  بار مصاارف رفاتن و برگشاتن، اينکاه         م 

، مثاال خانااه 2و آنچااه را در معيشات بااه آن نياااز دارد داشاته باشااه   1ضاروريات زنااهگي 

، 2با شگن او باشاه  4و ا اث خانه و وسيله سواري و غير آن، در حهي که مناسب 9مسکوني

 ، پول يا چيزي که بتوانه آنها را تهيه کنه، داشته باشه.3و چنانچه  ين آنها را نهارد

ـ  ]13[  ناه از  کاگر ضروريات زنهگي يا پول آنها را در حاج اارف    م 

 7نه.ک فايت نميک
                                                                                                                                        

  (118، ص1تاب الحج، جکه  ص  استقرار در آنجا را دارد نيز معتبر است. )کبه محل ديگري 
 شخصيه يا شأنيه.ضرورت آية اهلل بهجت:  .1

ه بعضدي از  کد سدي  ک البتده داشتن ضروريات زن گي در اسدتااعت معتبدر نيسدت،    آية اهلل زنجاني:  .2

ه اگر آن را در راه سدفر  کضروريات زن گي خود را ن ارد و مالي به مق ار مخارج حج به دست آورده 

 آنها با آبروريدزي مواجده  افت  يا در تهيه  مي ن  براي تهيه لوازم زن گي به مشقت ش ي کحج هزينه 

ه اگر حج هم ندرود ايدن مدال را در تهيده ضدروريات      کالبته در صورتي  ؛باش  نمي شود مستايع مي

 باش . مي ن  مستايعک نمي زن گيش مصرف

 مسلما  شؤون افراد و محيط زن گي در تعيين ح ود ضروريات مؤثر است. آية اهلل سبحاني:
 ه با شؤون او سازگار باش .اي ک هيا اجار ي باش کخواه ملارم: کآية اهلل م .9
 (.23و  8تاب حج، صکافي براي شخص و شأن او باش  )که کدر ح ي آية اهلل بهجت:  .4
ن شخصدي از  که داشدتن مسد  کد سي کشئون عرفي اشخاص با هم متفاوت است.  اي: هآية اهلل خامن .2

و يدا  اي  هدر منزل استيجاري يا عاريونت کضروريات زن گي او يا عرفا  مناسب با شأن او است، و يا س

شود، براي تحقق استااعت او، داشتن خانه  مي و في براي او حرج و مشقت دارد و يا موجب وهن او

 (.43حج، م کي شرط است. )مناسکمل

 ... و ن اشتن آن موجب حرج باش .آية اهلل سيستاني:
 و ن اشتن آن حرجي باش .آية اهلل صافي:  .3

ه اهل ساده زيستي و  ناعت هستن  و چنانچه به حج هم نرون  لوازم کساني کولي آية اهلل اردبيلي:  .7

 حجةاالسدالم خرن ، هرگاه لوازم زن گي را نخري ه و به حج بروند ، حدج آنهدا     نمي زن گي معمولي را

  شود. مي محسوب
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ـ  ]18[ و باراي آن پاول الزم دارد، در ااورتي     1نيااز باه ازدوا  دارد  ه کا ساي  ک م 

 2ه  الو  بر مخار  حج، مصارف ازدوا  را هم داشته باشه.کشود  مستبيع مي
                                                                                                                                        

  :مراجعه شود. 18به پاور ي مسأله آية اهلل خويي 
بازگشت بدراي   ه براي سفر حج باي  لوازم زن گي خود را بفروش  و پ  ازکسي کي: آية اهلل زنجان

شود مستايع نيست وااّل با داشتن ساير شرايط مستايع است و بده هدر    مي ل روبروکتهيه آن با مش

 ن .کهر چن  ضروريات اوليه زن گيش را خرج سفر حج  ؛افي استکآورد جا  به لي حجکش
ند  چندين فدردي مسدتايع     کاگر پ  از بازگشت بدا عسدرت وسدختي زند گي      آية اهلل سبحاني:

 باش . نمي

 و  ص  ازدواج نيز دارد.آية اهلل اردبيلي:  .1
 (.49و ترک ازدواج موجب مشّقت يا حرج او شود و بتوان  ازدواج کن . )مناسک حج، ماي:  آية اهلل خامنه

ه براي تهيه مخارج ازدواج به مشقت ش ي  بيفتد   کچنانچه انجام حج باعث شود آية اهلل زنجاني: 

اگر ايدن مدال را در امدر     البته ؛باش  نمي ه موجب وهن اوست، مجبور شود مستايعکارهايي کيا به 

 ن  مستايع است.نک ازدواج مصرف

رده وبده آن نيازمند  اسدت    کد ان مالي براي حدج دارد ولدي ازدواج ن  که امکسي ک آية اهلل سبحاني:

  م بر حج است خواه زن گي ب ون ازدواج براي او سخت باش  يا نباش .ازدواج او مق

 ازدواج موجب مشقت يا ضرر باش . که ترکي يور بهآية اهلل فاضل: 
 افت  يا به حرام افت  در صورتي... مي ه اگر متأّهل نشود به زحمتکي يور بهآية اهلل نوري: 

يا تأخير در آن دچار حرج يا بيماري يدا انجدام کدار    هرچن  در صورت ترک ازدواج : آية اهلل اردبيلي .2

 حرام نشود.
اگر در ترک نکاح مشقت رير  ابل تحّمل به حسب عادت بود يا خدوف مدرض يدا خدوف     : آية اهلل بهجت

و وع در حرام بود، اظهر جواز صرف در نکاح است و همچنين اگر  بل از رسي ن و ت سدير کداروان حدج،    

توان  صرف در نکاح نماي ، بده نحدوي کده مدتمکن از      از رسي ن و ت سير نمي صرف در نکاح کن ، اما بع 

 (.12شود نه در صورت تمکن از جمع بين آن دو. )کتاب حج، ص حج در آن سال نمي
ه صرف آن پول در راه حج سبب نداراحتي و  کدر صورتي آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

شود.  مي شود، و چنانچه سبب ناراحتي نشود واجب ينم مشقت در زن گي وي شود، حج بر او واجب

ردن آن مال در نياز خود داشت حج بر او واجب کاضافه فرمودل بلي اگر بنابر صرف نآية اهلل خويي: 

 (.294، ص2است. )تعليقه عروه، ج
اگر ترک تزويج مسدتلزم حدرج باشد  بده نحدوي کده عرفدا  بگويند          آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.92، مسأله 18شود و ااّل حج بر او واجب و مقّ م است. )مناسک عربي، ص ستايع نيست واجب نميم
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ـ  ]14[ ، 1ه از ديگري طلب دارد و بقيه شرايط استبا ت را نياز دارا اسات  کسي ک م 

 حرارَ  و  تواناه باهون واقاع شاهن در     اگر وقت طلب او رسايه  ياا حاالّ اسات و ماي     

، مگار ماهيون   4و بگيرد و به حاج بارود   9نهک، آن را بگيرد واجب است مبالبه 2مشقت

و  2شاود  ه در اين اورت مبالبه جايز نيست و اساتبا ت حااال نماي   کنتوانه بپردازد 
                                                                                                                                        

ه همدين  کد آن به عسر و حدرج بيفتد  بل   که به خاير ترکمنظور از نياز اين نيست ارم: کآية اهلل م

عالوه بر اين اگر خودش نياز ن ارد؛ اما يکدي از   افي است.که ازدواج از شؤون زن گي او باش  کان ازه 

 (171121افراد تحت تکّفلش نياز دارد، همين حکم جاري است. )استفتا، ش
ه تمام هزينه حج را ن ارد ولي از ديگري به مق ار مورد نياز حج يلبدي دارد  کسي کآية اهلل زنجاني:  .1

ار نيدز بتواند  بد ون    کد را بپردازد و يلبه و ت پرداخت آن است چنانچه م يون بتوان  ب هي خود ک

شدود و اگدر انجدام حدج      مدي  مشقت و آبروريزي به يلب خود برس  مستايع بوده حج بر او واجدب 

گردد و چنانچه بتوان  يلب خود را بده مبلدغ    مي متو ف بر ماالبه  رض باش  ماالبه آن نيز واجب

ار بر او مشقت ش ي  ن اشدته  کنچه اين متري بفروش  و پول آن به مق ار مورد نياز حج باش ، چناک

 ن .کهر چن  در اين فروش ضرر  ؛گردد مي باش  مستايع بوده حج بر او واجب
م شرع کرير و ا امه دعوي در نزد حا کمکتوان  ولو با  مي و نيزآية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:  .2

مو وف بر آن باش ، بنابر ا وي د آن   ه استيفاي حّق،کم رير شرعي د در صورتي  کو يا با رجوع به حا

 (.23ام و آداب حج، مسأله کرا وصول نماي ، گرفتن و رفتن به حج واجب است. )اح
ند   کل نيست در اين صورت باي  يلب خود را ماالبده  کوگرفتن يلب چن ان مشآية اهلل سبحاني:  .9

 ار يلب اورا نپردازد.که ب هکوبه حج برود مگر اين
مستايع است و واجب است حج برود هر چن  با ماالبده و صدرف آن مدال در    آية اهلل سيستاني: 

م جور کار دارا باش  و نپردازد ولي بتوان  هر چن  با رجوع به حاکحج باش  و همچنين است اگر ب ه

مدوال او از  ن  و بگيرد يا بتواند  از ا کر باش  ولي بتوان  آن را اثبات کار منکحق خود را بگيرد يا ب ه

 باب تقاص بردارد.

اسدت   م جدور باشد ، الزم  کاگر تحصيل آن، متوّ ف بر مراجعه به دادگاه اگر چده حدا  آية اهلل بهجت:  .4

ريدر   ج فوق حد  مسدامحه نباشد ، و در تضدّرر مدالي     ره موجب ضرر و حکمراجعه نماي  در صورتي 

وجدوب   ّمدل اسدت و ا دربّ   م جدور تأ کمجحف و نيز ضرر حالي مثل ذلت نف  و نقص جاه نزد حدا 

 (.11تاب حج، صکليف به حج )کماالبه است با عقالئي بودن تن دادن به اين ضرر با  اع نظر از ت
ه اگر بتوان  َدين را بفروش  و پول آن ک ان  هدر اين مسأله  ائل ش آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:  .2

ش  و براي او مشدقت ن اشدته باشد ، در ايدن     به تنهايي و يا به ضميمه مال ديگر وافي هزينه حج با

  صورت مستايع است و باي  به حج برود.
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ار آن را کا همچنين اگر وقت طلب او نرسيه  و مهيون بخواهه بپاردازد الزم اسات طلب  

، هار  1خواهه بپردازد مبالبه واجب نيست اگر مهيون نميشود، ولي  مي بگيرد و مستبيع

 2چنه با مبالبه حاضر به پرداخت شود.

ـ  ]50[ شود، هار چناه    ، مستبيع نمي9نهکاگر غير مستبيع، مصارف حج را قرض  م 

 آورد از جاا   باه  و اگر باا آن حاج   4نهکبتوانه بعهاً به سهولت قرض را ادا 

                                                                                                                                        
  :اگر بتوان  َدين را بفروش  به نحوي که اجحاف در حق او نباشد ، و پدول   آية اهلل سيستاني

آن به تنهايي و يا به ضميمه مال ديگر وافي هزينه حج باش ، در اين صورت مستايع است و باي  

 برود.به حج 
ه موجدب ضدرر و مشدّقت    کد متر بفروش  در صدورتي  کاگر بتوان  َدينش را به مق ار آية اهلل فاضل: 

 افي باش  مستايع است و باي  حج انجام ده .کنباش . و اين مق ار براي حج 
پدردازد و   مدي  ه ب ان  به صرف ابراز، م يون ب ون هيچ حرجي يلب وي راکمگر اينآية اهلل اردبيلي:  .1

 لبه هم مخالف با شأن او نباش . ماا
ار خواهد  پرداخدت، بايد     کن  ب هکه اگر ماالبه کدر صورتي آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي:  .2

 ن  و به حج برود.کماالبه 
 ه معموال  چنين است.کار باش  همچنان کاگر مهلت داشتن  رض به نفع ب هآية اهلل سيستاني: 

ن نباشد  وااّل فدروش آن   کد ه فروش دين مؤّجل به نق  ممکم مسأله در صورتي کحآية اهلل صافي: 

 مانن  فروش ساير اموال واجب است.
ه کد شدود،   مي ن  م يون حاضر به پرداخت آنکه اگر ماالبه که يقين باش  کمگر آن آية اهلل فاضل:

 در اين صورت ماالبه الزم است.
ه کد پردازد يدا نده، بده جهدت آن     مي ه م يون با ماالبهکداشته باش   کو اگر شآية اهلل گلپايگاني: 

ن از فحص دارد، احتياط در ماالبه است، و ماالبه در اين فدرض  کده ، و تم مي احتمال استااعت
 (.23ام حج، مسأله کفحص از استااعت است، نه تحصيل استااعت. )آداب و اح

 ن .کاگر ماالبه محذوري ن ارد باي  ماالبه ارم: کآية اهلل م
ازه مخدارج  اند   هه بد کگيرد، يلبي داشته باش   مي ه آن پول را  رضکاگر هنگامي آية اهلل اردبيلي:  .9

ردن کد شود، هر چن   درض   مي محسوب حجةاالسالمن  و به حج برود کحج او باش ، چنانچه  رض 
 واجب نيست.

 ن .ک فايت نميک حجةاالسالمالبته اين نوع حج نيز از  آية اهلل سبحاني:
توان   رض بگيرد و سدپ    مي ه هزينه رفتن به حج را در اختيار ن ارد، اماکسي ک اي: هآية اهلل خامن .4

 ند ،  که خدود را بدا  درض گدرفتن مسدتايع      کد ن ، واجب نيسدت  کبه سادگي  رض خود را ادا 
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 1نه.ک فايت نميک

ـ  ]51[ دار  مهت، چنانچه بههي او 9نيز دارد 2ه مخار  حج را دارد و بههيکسي ک م 

باه  ن از اداي آن را دارد، واجب است که در وقت اداي بههي، تمکباشه و مبمئن است 

ار راضاي باه   کا ن طلبکا ه وقت اداي بههي رسيه ، لکحج برود، و همچنين در اورتي 

 2توانه باههي را ادا نماياه   وقت مبالبه مي ه درکار مبمئن است کو بهه 4تگخير ادا باشه

                                                                                                                                        
 (41حج، م کشود. )مناس مي اما اگر بگيرد، حج بر او واجب 

ه مالي داشته کحج تحصيل استااعت است و واجب نيست. مگر آن رض گرفتن براي آية اهلل بهجت:  .1

ه در اين صورت  درض  کن  کتوان  پ  از حج با فروش و استب ال آن اداي دين  مي هکباش  بالفعل 

نمايد    مدي  ه با آن اداي ديدن کن از فروش آن  بل از حج و اگر مالي کگرفتن واجب است با ع م تم

 (.11تاب حج، صکوجوب حج فعال  تأّمل است )شود، پ  در  مي بع  از حج تحصيل
ه آن پول به مق ار مخارج حدج باشد  و در   کن  کسي مق اري پول  رض کهرگاه آية اهلل تبريزي: 

تواند  آن را   نمدي  ن  ولي فعدال  که بتوان  با آن  رض خود را ادا کردن مالي داشته باش  کو ت  رض 

  (.99، مسأله کاه  بود )مناسن  حج بر او واجب خوکبفروش  يا در آن تصّرف 
ه کد ن  کسي مق اري پول  رض کهرگاه  آيات عظام خويي، زنجاني، صافي، فاضل، گلپايگاني:

مشدقت  آية اهلل زنجاني: آن پول به مق ار مخارج حج باش ، و   رت پرداخت آن را ب ون مشدّقت ) 

 ش ي ( بع  از آن داشته باش ، حج بر او واجب خواه  بود.
نند .  که اصال  عقال به آن توجه نکه و ت پرداخت  رض آنق ر دور باش  کمگر آنآية اهلل سيستاني: 

 (.99، مسأله که در اين صورت حّج بر او واجب خواه  ش . )مناسک
 از حقوق الّناس.آية اهلل بهجت:  .2

مامدئن   آن نرسدي ه اگدر   ار است ولي و تکهرگاه فرد مستايع به شخصي ب ه آية اهلل سبحاني:
 توان  ب هي خود را بپردازد برچنين فردي حج واجب است.  باش  چنانچه به حج برود مي

ه نتواند  بد هي خدود را    کشود  مي ردن اين پول در سفر حج باعثکچنانچه هزينه آية اهلل زنجاني:  .9
 وااّل مستايعگردد، مستايع نيست  مي بپردازد، يا پرداخت ب هي با مشقت ش ي  يا با وهن او همراه

پدردازد   نمدي  دار و رير آن نيست. و در هر حال اگر ب هي خدود را  و فر ي بين ب هي م ت ؛باش  مي
 ن .ک حجةاالسالم ميفايت از کگردد و  مي حج بر او واجب

 و اذن به تأخير هم ب ه .آية اهلل اردبيلي:  .4
 (.11تاب حج، صکه )بنابر ع م فعليت وجوب ادا مگر بع  از ماالبآية اهلل بهجت:  .2

 ه ب ون حرج و مشّقت  ادر به ادا باش .کشود  مي در صورتي حج واجبآية اهلل تبريزي: 
  ن  حج بر او واجب است و بده هدر حدال اگدر چندين     کبلي اگر دين خود را ادا نآية اهلل خويي: 
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 1و در غير اين دو اورت حج واجب نيست.

ـ  ]55[ ه کا شاود   در اورتي مستبيع مي 9ار استکبهه 2اتکه خمس يا زکسي ک م 

 4 الو  بر آنها مخار  حج را داشته باشه.

ـ  ]57[ يا باز باودن   2ه از جهت مالي مستبيع است و از جهت احت بهنکسي ک م 
                                                                                                                                        

 (.293، ص2باش . )تعليقه عروه، ج حجةاالسالم ميآورد مجزي از جا  به فردي حج 
دار باش  و م ت آن به  د ري   ه ب هي او م تکشود مگر اين نمي حج بر او واجبآية اهلل سبحاني: 

ن از اداي بد هي در مد ت يداد شد ه را داشدته باشد  مثدل        که ايمينان عرفي به تمکيوالني باش  
شاورزي خود کسال  که با درآم  يکدان   مي دار براي پنج سال بع  دارد و ه ب هي م تکشاورزي ک

 (128، ص1تاب الحج، جکن . )کتوان  ادا  مي به راحتي ب هي خود را
اگر انسان مال وافي به هزينه حج را داشته، و به همان مق ار هم مقدروض باشد ، بندابر    آية اهلل سيستاني: . 1

ي که اگر مقد ار  يور به، مقروض باش ، مق اراظهر حج بر او واجب نخواه  بود، و همچنين اگر کمتر از آن 
رض برداشته شود، با يمان ه آن وافي به هزينه حج نباش ، که در اين صورت هم حج بر او واجب نخواهد    

بود، و فر ي نيست بين اينکه و ت پرداخت ب هي رسي ه باش  يا نه، مگر اينکه آن   ر، و ت پرداخدت دور  
 (.94باش  که اصال  عقال به آن توجه نکنن ؛ مانن  پنجاه سال. )مناسک، مسأله 

بندابر   دان  که يلبکار از يلدب خدود خواهد  گذشدت، و يدا      و اگر ميآية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 (.94مسامحه دارد )مثل مهريه بعض زنان( چنين َديني مانع استااعت نيست. )احکام و آداب حج، مسأله 

فايدت از  کيعني مخير است بين انجدام حدج و اداي ديدن و در صدورت انجدام حدج       آية اهلل فاضل: 
 ن .ک حجةاالسالم مي

 (.11تاب حج، صکّفاره يا نذر )کيا آية اهلل بهجت:  .2
ات کد ه عين مال متعلَّق خم  و زکم ساير ديون را دارد ااّل اينکحآية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:  .9

 ه رير از آنها مخارج حج را داشته باش .کشود  مي ه در صورتي مستايعکباش ، 
ه عين مدال متعلَّدق خمد  و    کم ساير ديون را دارد، ااّل اينکحآية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ه مق م بر ساير ديون است.کات باش  کز
 يعني بر ذّمه او تعلق گرفته است.آية اهلل فاضل: 

لي خم  اجازه بگيرد تا خم  را به تأخير بين ازد و بعد  از حدج از   ه از وکو يا اينآية اهلل اردبيلي:  .4
 خواه  بود، خم  را بپردازد.اش  ه به مق ار ب هيکدان   مي آورد و مي ه به دستکمالي 

ه کد  ه بر عهد ه او آمد ه در صدورتي   کات در اموالش نباش  بلکالبته اگر خم  يا زآية اهلل زنجاني: 
 است. عالوه بر آنها هزينه حج را نيز داشته باش ، مستايعات را نپردازد يا کخم  و ز

شود، حفظ اسدتااعت   مي دان  در همان سال ساير شرايط استااعت حاصل مي اگرآية اهلل تبريزي:  .2
 مالي الزم است وگرنه لزوم ن ارد و اگر ايمينان به زوال عذر تا آخر عمدر ند ارد، بندابر احتيداط     
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نه و خود را از استبا ت مالي هم خاار   کدر مال تصرّف  2توانه مي 1مستبيع نيسترا  

                                                                                                                                        
 و چنانچه عذرش زايل ش  و استااعت مالي با ي بدود بندابر احتيداط     در همان سال نايب بگيرد

 آورد.جا  به دوباره خودش حج
 اسدتااعت بد ني شدرط مباشدرت اسدت ايدن افدراد بدا يدأس از بهبدودي بايد              آية اهلل سبحاني:

 نائب بگيرن .

استااعت  اگر از جهت مالي   رت دارد و از جهت صّحت ب نآية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ه کسي که احوط نايب گرفتن است براي کن ارد و امي  خوب ش ن ن ارد واجب است نايب بگري ، بل

ه پد  از رفدع عدذر    کامي  خوب ش ن دارد، پ  اگر رفع عذر ش ، خودش نيز به حج برود، مگر اين

 (.491ص 18، مسأله 1استااعت مالي ن اشته باش . )مجمع المسائل، ج
 ن در آين ه نيز مأيوس است.کو از تمي: آية اهلل اردبيل .1

مشدقت   اگر دارا و ثروتمن  است و توانايي مباشرت اعمال حج را ن ارد يا دشوار و باآية اهلل خويي: 

 (.39، مسأله کاست باي  نايب بگيرد. و وجوب نايب گرفتن، مانن  وجوب حج فوري است. )مناس
در آين ه همزمان با متعارف مردم مناقده، بده حدج     ه بتوان کده   مي اگر احتمالآية اهلل زنجاني: 

مشرف شود د ولو با تحصيل استااعت يريقي و ب ني و... د فوريت حج از او سا ط است، ولدي بايد      

ن  تا بتوان  به حدج مشدرف گدردد و اگدر راه انجدام حدج       کاستااعت از جهات رير مالي را تحصيل 

ن اگدر  کد ل ؛ند  کبرمي پيش نيام ه نباي  آن را مصدرف  منحصر به استفاده از اين پول باش  تا نياز م

ه د مانند  ايدران د     کشورهايي کافت ، لذا در  مي رد از استااعتکضرورتي پيش آم  و مال را مصرف 

واجدب اسدت. و    ندام  ثبته استااعت مالي دارد کسي کاست بر  نام ثبتباز ش ن راه حج، منحصر به 

ردن استااعت از جهات ديگر نااميد  اسدت بايد  بدا     که استااعت مالي دارد چنانچه از پي ا کسي ک

کند ،   حجةاالسدالم مدي  فايدت از  کن نايب بگيرد و اين حج ک ص   ربت براي حج در اولين سال مم

ه کسي کو در هر حال  ؛و فر ي بين بيماري و رير آن نيست ؛عذر او بريرف شودبع  از حج چن  هر

 آورد مجزي است.جا  به مالي دارد اگر با تحمل حرج، خودش حج استااعت
ه بتوان  کن مالي دارد ولي توانايي مباشرت حّج را ن ارد و امي  اينکه تمکسي کآية اهلل سيستاني: 

در آين ه انجام ده  ن ارد، واجب است نايب بگيرد و اگر مباشدرت بدراي او حدرج و مشدّقت داشدته      

ه وجدوب مباشدرت   کد توان  نايب بگيرد، گرچه مباشرت افضل است و به هر حال همچنان  مي باش ،

 فوري است، وجوب استنابه نيز فوري است.
 يعني در مو ع حج استااعت ب ني و باز بودن راه را ن ارد.ارم: کآية اهلل م

ّقق نش ه باشد .  ه يأس از رفع مانع است، محکه موضوع وجوب استنابه، کدر صورتي آية اهلل بهجت:  .2

  (.13و  18تاب حج، صک)
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رد  ياا  کا ولي اگر از آن جهات هم استبا ت دارد و فقط وساايل رفاتن را تهياه ن    1نهک

رد، حاج بار او   کا نه و اگار  کخود را از استبا ت خار   9توانه ، نمي2وقت حج نرسيه 

 4ه حج برود.شود و بايه به هر نحو است ب مستقر مي
                                                                                                                                        

  :ن از رفتن بده حدج اسدت، جدواز     که در آن سال متمکبلي اگر علم داشته باش  آية اهلل گلپايگاني

ل اسدت، و اگدر   کردن وجه در رير حدج )خصوصدا  در اوان خدروج مدردم بدراي حدج( مشد       کمصرف 

ه مدردم  کد استااعت مالي بع  از استااعت يريقي حاصل ش ه باش ، تصرف در آن مدال در زمداني   

 (.97ام حج، مسأله کشون  جايز نيست. )آداب و اح مي آماده براي حج
 به حاشيه مسأله بع  مراجعه شود. اي: هآية اهلل خامن .1
شود و    که کفاف هزينه حج را ب ه ، حج بر او واجب ميهرگاه انسان مالي داشته باشآية اهلل اردبيلي: . 2

جايز نيست در آن مال تصرفي کن  تا از استااعت خارج شود و نتوان  ت ارک کن . و اين تصدرف خدواه   

هاي حج تصرف  پيش از تمکن از سفر باش  يا بع  از آن فر ي ن ارد، بلکه ظاهر اين است که  بل از ماه

 ه احتمال عقاليي ب ه  که بع ا  بتوان  با اين مال به حج برود.جايز نيست مشروط بر اينک
 ه هنوز چن ين ماه به موسم حج با ي است.کحتي اگر اول ماه محرم باش  آية اهلل فاضل: 

هداي   ن  حتي اگدر مداه  کخود را از استااعت نسبت به همان سال خارج  توان  نمي آية اهلل سبحاني: .9

ه به خاير زيدادي  کبع  الزم نيست مگر اينهاي  استااعت نسبت به سالحج نرسي ه باش  اما حفظ 

ند . در ايدن صدورت احتيايدا  بايد       کزائر، دولت ناچار باش  افراد را به صورت ت ريجي به حج اعزام 

 (128، ص1تاب الحج، جکن . )کن مالي خود را حفظ کتم
تواند   بدل از و دت     مي نه حج را ب ه ،فاف هزيکه کهرگاه انسان مالي داشته باش  آية اهلل بهجت:  .4

ه کد ن  هر چن  ديگر نتوان  به حج برود ولدي در صدورتي   کت  افله آن را در مصارف خود خرج کحر

نسيه تا زمان بع  از حج بفروش  و منظور فرار از استااعت باش ، احتياط اين است  يور بهآن مال را 

ه سال آيند ه بده حدج    کن  به اينکد معامله مستايع ه ا  ام به اين عمل ننماي . و اگر نموده با خوک

است )يعني احتيايدا  سدعي در تحصديل و     حجةاالسالمه سبب  اع به اجزاء از کبرود با احتياياتي 

اروان در سال آين ه بنمايد  نده صدرف اسدتااعت     کحفظ استااعت شرعيه براي خود در و ت سير 

 ن از برآورده شد ن آن که متمکي حاجت فعلي است ه براکعقليه( و اگر معامله نه براي فرار است بل

 (.11تاب حج، صکشود، مگر بع  از و ت سير يا و ت حج اظهر جواز آن است ) نمي
 فداف هزينده حدج را ب هد ، حدج بدر او واجدب       که کهرگاه انسان مالي داشته باش  آية اهلل خويي: 

ن . و اين ک کشود و نتوان  ت اره از استااعت خارج کن  کشود و جايز نيست در آن مال تصرفي  مي

ه  بدل از  کد ه ظاهر ايدن اسدت   کن از سفر باش  يا بع  از آن فر ي ن ارد، بلکتصرف خواه پيش از تم

  حج تصرف جايز نيست.هاي  ماه
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ـ  ]59[ ه استبا ت مالي دارد از جهت احت بهن يا بااز باودن را    کاگر در سالي  م 

در  1تواناه  ناه، ماي  ک هاي ديگر از آن جهات استبا ت پيها مي استبا ت نهارد و در سال

 2نه و خود را از استبا ت خار  نمايه.کمال تصرف 

ـ  ]51[ خار    ماتي را؛ از قبيال هااي مقاه   ه استبا ت حج دارد بايه خار  کسي ک م 

ها موجاب ساقوط    ست بههه، و اين خر ر  و ويزا و وديعه و آنچه مربوط به حج اکتذ

 شود، ولي اگر استبا ت اين نحو مخار  را نهاشته باشه مستبيع نيست. حج نمي

ـ  ]56[ يا زيادتر از حاه معماولي باشاه و     9اگر اجرت ماشين يا هواپيما زياد باشه م 

                                                                                                                                        
  :ه از کد ند   کفرمايند ل اگدر در آن تصدرفي     مدي  ن از مسدير کد در تفصيل تمآية اهلل سيستاني

ه   رت رفتن بده حدج در   کن ، و براي او مشخص ش ه باش  ک کاستااعت خارج شود و نتوان  ت ار

روزهاي آن را داشته باش ، بنابر اظهر حج در ذّمه او مستقر است، ولدي اگدر  د رت رفدتن بدراي او      

 (.93، مسأله کمشخص نش ه باش ، حج در ذّمه او مستقر نيست. )مناس

ند  و  کتصّرف در مال جايز نيست و واجب اسدت مدال را حفدظ    آية اهلل خويي، آية اهلل سيستاني:  .1

 ن . )حاشيه بر عروة الوثقي(.کخود را از استااعت خارج ن
ردن در نوبدت بده مد ت چند  سدال      کتشّرف به حج صبر  هه تنها راکدر صورتي آية اهلل سبحاني: 

 ن .کتوان  خود را از استااعت خارج  نمي باش ،
ند  بندابر   ک مدي  ديگر از آن جهات استااعت پي اهاي  ه در سالکدارد  اگر ايمينانآية اهلل صافي: 

 ن .کتوان  در مال تصرف  نمي احتياط
 ند  ک مدي  بعد  از آن جهدات اسدتااعت پيد ا    هداي   اگر ايمينان دارد در سدال آية اهلل گلپايگاني: 

 ن .کتوان  در مال تصرف  نمي
 بل ميسدر  هاي  بع  با پرداختن هزينه در سالهاي  ه باز ش ن راه در سالکمگر اينآية اهلل اردبيلي:  .2

 شود.

ه بايد  مدال را بدراي    کد توان  بع  از رسي ن زماني  نمي ه مستايع ش ه،کسي ک اي: هآية اهلل خامن

ه  بدل از  کد ه احتياط واجب آن است کن ، خود را از استااعت خارج نماي . بلکرفتن به حج، صرف 

 (31حج، م کن . )مناسکن آن زمان نيز خود را از استااعت خارج
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود.آية اهلل زنجاني: 

 حيثيت باش ... که در تهيه آن مشقت ش ي  يا هتکبه   ري زياد باش  آية اهلل زنجاني:  .9
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 1اجناآ در سال استبا ت زياد باشه يا زيادتر از حاه متعاارف باشاه   طور قيمت  همين

ه کا زياد باشه قهري  به 2هکبايه حج برود، و جايز نيست تگخير از سال استبا ت مگر آن

 9موجب حر  و مشقت در زنهگاني شود.

ـ  ]53[ باياه بفروشاه و باه حاج      4دارد کن ملا کشخص مستبيع اگر پول نهارد ل م 

 3هکا بفروشاه مگار آن   2متر از قيمت معموليکبه مشتري نهاشتن، به برود اگرچه به واس
                                                           

اگر ضرر زاي  بر مق ار متعارف و موجب اجحاف باش ، ولو موجب آية اهلل خويي، آية اهلل سبحاني:  .1

رايده  کحرج و مشّقت هم نشود، حج واجب نيست و اما اگر هزينه و مخدارج حدج بداال بدرود و مدثال       

از سال بع  باش  تدأخير جدايز نيسدت و بايد  همدان سدال بدرود.        تر  ماشين در سال استااعت گران

 (.21مسأله  کو مناس 32، ص1)معتم  ج
رايه ماشدين در  کاگر هزينه و مخارج حج باال برود و به ح  رير عقاليي نرس  و مثال  آية اهلل بهجت:  .2

 (.18، مکاز سال بع  باش  تأخير جايز نيست و باي  همان سال برود. )مناستر  سال استااعت گران
 نيست.ه عرفا  بگوين  مستايع که ضرر به نحوي باش  کمگر آنآية اهلل گلپايگاني: 

ولي اگر توانايي پرداخت مازاد را ن ارد يا پرداخت آن اجحاف بدر او باشد  واجدب     اي: هآية اهلل خامن .9

 (44ک حج، منيست آن را بپردازد و مستايع نيست. )مناس
 ه در عرف بگوين  مستايع نيست.کي يور بهارم: کآية اهلل م

سر که کي يور به ؛و يا رير و في در اختيار اوست اگر خانه و فيآية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:  .4

نياز است و احتمال از دست رفدتن آن   بي شأن او نبوده و ب ون سختي و حرج، از داشتن خانه ديگر

ه  يمت آن وافي به مخارج حج و يا تتمديم آن باشد ، واجدب    کاي دارد  يکخانه نيست، اگر خانه مل

ن ، و همچنين است نسبت به ديگر چيزهايي کرج حج ي خود را فروخته و صرف مخاکاست خانه مل

 (.24ام حج، مسأله کيت رفع احتياجش ش ه باش . )آداب و احکه مورد نياز بوده، و از رير راه ملک
 ه زاي  بر مؤونه زن گي است.ک آية اهلل سبحاني:

 (.8تاب حج، صکاگر حرجي يا ضرري نباش  )آية اهلل بهجت:  .2
متر از  يمت بفروش ، فروشدش  کاگر بخواه  حج نماي  باي  آن را به مق ار زيادي آية اهلل تبريزي: 

 (.21، مسأله کواجب نيست. )مناس
 ّلي شود فروشش واجب نيست.کاگر باعث ضرر آية اهلل خويي: 

 (.21عربي، مسأله  که اجحاف بر او باش . )مناسکمگر اين آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني:
 ه عرفا  تحمل آن براي او حرجي به شمار آي .کتفاوت  يمت به   ري زياد باش   سبحاني:آية اهلل  .3

  ه عرفا  بگوين  مستايع نيست.کاجحاف و ضرر به حّ ي باش  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
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 2براي او شود. 1فروش به اين نحو موجب حر  و مشقت

ـ  ]58[ و اگار زاياه را    9تب زياد دارناه و محال احتياا  آنهاا نيسات     که کساني ک م 

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

قهر حج هسات   ي بهکتاب ملکو  2شود رفع احتيا  مي 4تب موقوفهکه اگر از کنه، بلبرو

 هاي موقوفه در معرض زوال نباشه. تابکه کبه شرط آن 3برونه واجب است حج

ـ  ]54[ ه دارد به انهاز  اساتبا ت هسات ياا ناه، احتيااط      که مالي کنه ک کاگر ش م 

ه مقهار ماال  کوجوب تحقيا، ميان آن، و فرقي نيست در 7نهکه تحقيا کواجب آن است 
                                                                                                                                        

 ه در عرف بگوين  مستايع نيست.کي يور بهارم: کآية اهلل م
 حيثيت. کمشقت ش ي  يا هت آية اهلل زنجاني: .1
 (44حج، م کم مسأله  بل را دارد. )مناسکح اي: هآية اهلل خامن .2

 خسارت رير  ابل تحمل براي او باش . ه نوعي اجحاف وکمگر اين آية اهلل سبحاني:
 مراجعه شود. 13به حاشيه مسأله  آية اهلل بهجت: .9

 (.22، مسأله کحج واجب است. )مناس افت ، نمي اگر با فروش آنها به حرج آية اهلل خويي:
ند ، چندين فدردي    کتوان  هزينه حج خود را تدأمين   اگر بفروش  با پول آن مي و آية اهلل سبحاني:

  مستايع است.

نيسدت.   تب مو وفه بدراي حدج واجدب   کي حتي در صورت وجود کتب ملکفروش  آية اهلل سبحاني: .4

 (122، ص1تاب الحج، جکباش . ) نمي رفع نيازي در کتب ملکتب مو وفه عرفا  جايگزين کچون 

 ه در پيش او است.ک آية اهلل نوري: 
 (.24عربي، مسأله  کو استفاده از آنها بر او حرجي نباش . )مناس آية اهلل سيستاني: .2

 و منافات با شأن او ن اشته باش  و موجب حرج بر او نباش . نوري:آية اهلل فاضل، ة اهلل آي
 ه هر ساعت نياز داشته باش ، ب ون زحمت در اختيار او  رار بگيرد.کي يور به ارم:کآية اهلل م

تب مو وفده در  که کي براي رفتن به حج واجب نيست ولو اينکملهاي  تابکفروش  آية اهلل اردبيلي: .3

 دسترس باشن .

 ه وجوب آن خالي از  وت نيست.کبل آية اهلل اردبيلي: .7
ن  هدر چند  احدوط    کالزم نيست فحص و تحقيق  زنجاني: آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي،

 است.
 (.94، مسأله که عسر و حرج باش . )مناسکدارد مگر ايناي  هاضاف آية اهلل بهجت:

 استااعت براي حّج، توانايي اداي آن به نحو متعارف بين مردم اسدت   کمال اي: هآية اهلل خامن
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 خود يا مقهار مخار  حج را نهانه.

ـ  ]70[ ي از مشااهه ديگار را   کا ربالي معلّاي ياا ي  که در روز  رفه کنه کاگر نذر  م 

ن اگر مستبيع بود  يا در اين ساال مساتبيع شاه    ک، ل1نه، نذرش احيح استکزيارت 

شاود، و   شود، و اگر نرفت حج بر او مساتقر ماي   ، و نذر مانع از حج نمي2بايه حج برود

شود، ولي اگر حج  فار  نميک، و اگر حج رفت تخلف نذر موجب 9نهکبايه به نذر  مل 

 4فار  نذر را بايه بههه.کرد ک مل ننرفت و به نذر هم 

                                                                                                                                        
  ه اگدر تحقيدق و   کد ده   مي ن احتمالکعت ن ارد له به اين نحو استااکسي اعتقاد دارد کو اگر

مستايع از انجام حدج شدود، واجدب نيسدت     اش  ه با وضع مالي فعليکن  بتوان  راهي بياب  کتالش 

ه آيا مستايع ش ه يا خيدر،  کدر استااعت داشته باش  و بخواه  ب ان   کتحقيق نماي . ولي اگر ش

 (42حج، م ک. )مناسن کظاهرا  واجب است وضعيت مالي خود را بررسي 
ه در زمان خوان ن صيغه نذر، مستايع نباش  و در کنذرش در صورتي صحيح است  آية اهلل اردبيلي: .1

همان سال نيز مستايع نشود وگرنه نذرش بايل است. بنابراين هرگاه با وجود چندين ندذري بعد ا     

پ  در صورت مستايع ش ن حتي  ؛بياورد و عمل به نذر، الزم نيستجا  به مستايع شود، باي  حج

 فاره ن ارد.کردن به نذر، کن  و به حج نرود، عمل نکاگر معصيت 
آورد حتدي در آيند ه، ندذر    جدا   بده  ه ديگر نتوان  حجکاگر عمل به نذر باعث شود  آية اهلل زنجاني:

شدود، چنانچده  بدل از حصدول      مدي  شود، ولي اگر عمل به نذر تنهدا باعدث تدأخير حدج     نمي منعق 

شود و چنانچه  مي رد حج بر او واجبکرده باش  باي  به نذر عمل نماي  و اگر عمل نکاستااعت، نذر 

نيداورد بايد  بده    جدا   به آورد، ولي اگر حججا  به رده باش  باي  حجک بل از نذر، استااعت مالي پي ا 

 ن .کنذرش عمل 
شود و باي  بده   مي نذر منحل تاني، صافي، گلپايگاني:آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سيس .2

 حج برود.
اگر پ  از نذر مستايع شود باي  عمل به نذر را بر حدج مقد م بد ارد ولدي اگدر       آية اهلل سبحاني:

 باش . مي رد در اين صورت حج بر نذر مق مکمستايع بود و بع ا  نذر 
ل به نذر واجب نيسدت، بندابراين تخلدف از ندذر     در اين صورت عم آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .9

 شود. نمي فارهکموجب 
 فاره نذر ب ه .کباي   ،ردهکه نذر  بل از استااعت بوده و تخلف کدر صورتي  آية اهلل سبحاني: .4

 فاره ن ارد.کنذر منعق  نيست و  ارم:کآية اهلل م
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ـ  ]71[ باياه مالحااه    1شاود  واجب يا فعل حرامي مي کاگر رفتن حج موجب تر م 

باياه بارود و االّ    2رد، اگر حج اهمياتش بيشاتر اسات   کجب را اهميت حج يا حرام و وا

ار اسات  کرد معصيت ک کآورد يا واجبي را ترجا  به ن اگر رفت و حراميکل 9نبايه برود

 4ولي حج او احيح است.

ـ  ]75[ و بعاه   ناه کحاج اساتحبابي    2ه مستبيع نيسات، قصاه  کاگر با ا تقاد به اين م 

ه قصاه  کا  مگر در اورتي 3نهک نمي  فايت ازکه مستبيع بود  کمعلوم شود 
                                                           

دهد    ه انجدام مدي  کد ن  يا گناهي ک مي که ترکه واجبي کود مگر اينرباي  به حج ب آية اهلل سبحاني: .1

 اهميت باالتري داشته باش .

و يا موجب از بين رفتن مال معت  به ) ابل توجه( ب ون عوض  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:

 (.73ام حج، مسأله کشود. )آداب و اح
شود نده   مي موجب تأخير حجليف ديگر تنها که انجام تکمگر آن ؛آوردجا  به باي  حج آية اهلل زنجاني: .2

آورد و اگدر هدر دو    جا مدي  به ليف و سپ  حج راکه در اين صورت، اول آن تکاز بين رفتن اصل آن، 

آورد و بع  از آن استااعت حدج  جا  به ليف راکمتر باش  چنانچه آن تکمساوي باشن  يا اهميت حج 

 باش . مي را ن اشته باش  مستايع نيست و ااّل مستايع
ار کد ن است کدر مقام بررسي اهميت باي  به مسأله فوريت هم توجه داشت. گاه مم هلل اردبيلي:آية ا .9

شدود   مدي  متر از حج است، ولي با رفتن بده حدج زمدان آن فدوت    که در اصل، اهميتش کواجبي با آن

 شود. مي   آن نيز تصّورکه عکهمچنان 

ه حج کباي  حرامي را  وگرنهّ م است اگر فقط احتمال اهّميت در حج باش  حج مق آية اهلل تبريزي:

 حجةاالسدالم اب حرام بع  از شروع در حج باش  مجزي از کن  و چنانچه ارتک کبر آن توّ ف دارد تر

 واجب باش  نظر ايشان موافق نظر آية اهلل خويي است. کنيست و اگر حج متوّ ف بر تر
ي کد مخير بين آنها است و اگر در ي کدر فرض تساوي و يا احتمال اهّميت در هر ي آية اهلل خويي:

 ده  آن مق م است. مي از آنها احتمال اهّميت
 در صورت تساوي مخير است. آية اهلل سيستاني:

واجب پ  از احرام باش ، صحت حج او محدّل   کاب حرام يا ترکه ارتکدر صورتي  آية اهلل اردبيلي: .4

 ال است.کاش
خدالي   حجةاالسالمفايت آن از کرده است ک ص  حج استحبابي جزم،  يور بهاگر  آية اهلل گلپايگاني: .2

 (.78ام حج، مسأله کال نيست. )آداب و احکاز اش
  ن .ک مي فايتک ارم:کآيات عظام اردبيلي، تبريزي، خويي، صافي، م .3
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 باشه. رد کو اشتباهاً آن را بر حج استحبابي تببيا  1وظيفه فعليه نمود  باشه

ـ  ]77[  آور و جاا  ه حاج باه  کا اگر شخص زاد و راحله نهارد ولي به او گفته شاه   م 

 حاج واجاب  ، 2باا ل  4بر  هه  من، با اطمينان به وفا و  هم رجوع 9ات هو  ائل 2نفقه تو

 ه از شارايط کا فايات  کو در آن رجاوع باه    3گويناه  شاود و ايان حاج را باذلي ماي      مي

، بلي اگر قبول بذل و رفتن به حج موجاب اخاالل در اماور    7وجوب است شرط نيست

                                                                                                                                        
 :داده و در نيت احرام، انجام وظيفه فعليه  مي ه احتمال وجوبکمگر در صورتي  آية اهلل زنجاني

 رده باش .کرده و آن را اشتباها  بر حج استحبابي تابيق کرا انشاء 
 مراجعه شود. 37به ذيل سؤال  :سبحانيآية اهلل  .1
 تعه  نسبت به عائله و ايمينان به وفا و ع م رجوع باذل شرط نيست. آية اهلل فاضل: .2
ن ، چه به حج برود و چه نرود، کتوان  نفقه عيال را تأمين  نمي اگر  خويي:آية اهلل تبريزي، آية اهلل .9

 بذل نفقه عيال شرط نيست.

ند ،  ک نمي ه فرقکرا تا زمان برگشت داشته باش  يا ايناش  هه نفقه عائلکمگر اين آية اهلل سيستاني:

افتد    نمي نفقه آنها در حج ن  يا از ع م تأمينکتوان  تأمين  نمي چه حج برود و چه نرود نفقه آنها را

 که در اين موارد بذل نفقه عائله شرطق وجوب حج نيسدت. )مناسد  کيا عائله واجب النفقه او نيستن  

 (.49عربي، مسأله 
ايميمنان به وفا و ع م رجوع باذل، شرط نيست، ولي اگر وثدوق و   آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .4

 شود. نمي ايمينان به رجوع و ع م وفاي باذل دارد حج واجب
توان  بع  از شدروع   نمي ن  هزينه سفر حج ديگري را بپردازدک ه تعه  ميکفردي  آية اهلل سبحاني:

 سفر او از تعه  خود باز گردد.

 ه  بول اين بذل براي او مستلزم ذّلت و مّنت نباش .ک به شريي آية اهلل نوري: .2
و  کدر اين مسأله فر ي بين اباحه )در اختيار گذاشتن( و تملي آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي: .3

 دادن عين مال و يا  يمت آن نيست.
ه کزلزلي مت کآن  ابل برگشت باش  شرعا ، و تملي کنن ه ه براي اباحهاي ک هاباح آية اهلل سيستاني:

ه ايميندان  کد شود مگدر اين  نمي از يرف مقابل  ابل فسخ بوده باش  شرعا ، موجب حصول استااعت

دد  23، مسأله کنماي . )مناس نمي ش را فسخکن  يا تمليک نمي صرف نظراش  هه از اباحکداشته باش  

 (.49د 41
او در  بلي داشتن مؤونه عيال تا و ت رجوع شرط است مگر آنکه با ندرفتن حدّج نيدز عيدال     آية اهلل بهجت:. 7

  (.42مسأله  ،13سر برن  و رفتن حج تأثيري در اين جهت ن اشته باش . )مناسک، ص مضيقه به
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 واجب نيست. 1زنهگي او شود

ـ  ]79[ جا  به ه حجکنه را به او ببخشنه براي اينک فايت ميکه براي حج کاگر مالي  م 

ه کا و همچنين اگر واهب بگويه مخيّري باين اين  2آوردجا  به نه و حجکآورد، بايه قبول 

 ولاي اگار اسام حاج را نيااورد و فقاط ماال را باه او ببخشاه قباول           9آوري يا ناه.  حج
                                                                                                                                        

 :سي تنها مخارج حج را بدذل  کيعني اگر  ؛حج بذلي مانن  حج استااعتي است آية اهلل زنجاني 

 ند  د نده مخدارج عائلده را د چنانچده انجدام حدج مسدتلزم اخدتالل در تدأمين زند گي خدود يدا                 ک

ه بده بداذل،   کد سدي  که شرعا  يا عرفا  واجب النفقه او هستن  نباش  مسدتايع اسدت. بلدي،    کساني ک

ه کد ترسد    مدي  ن  چنانچهکه از بذل برگردد يا به عه  خود وفا نکده   مي مامئن نيست و احتمال

م ظداهري  کد ترسد  از نظدر ح   نمدي  لي براي او شود مستايع نيسدت و اگدر  کاعث بروز مشاين امر ب

 مستايع است.
نن  کولي اگر خودش مق اري از مصارف حج را داشته باش  و بقيه را به او بذل  آية اهلل سيستاني:

 (.42، مسأله کفايت شرط است. )مناسکدر اين صورت رجوع به 
 هزينه عائله از يرف باذل به مبذول له اين  ي  منتفي است.با پرداخت  آية اهلل سبحاني: .1

بلي اگر در آم ش در خصوص روزهاي حج باش  و با درآم  آن در بقيه روزهاي  آية اهلل سيستاني:

ه اگر به حج برود   رت تأمين هزيه زن گي در بقيه کي يور بهن ، ک مي سال يا بعضي از آنها زن گي

ه کد ن اشته باش . در اين صورت حج بر او واجب نخواهد  بدود، مگدر اين    يا بعضي از روزهاي ياد ش ه

، که در اين صورت واجب خواه  بدود. )مناسد  کمخارج زن گيش را در بقيه روزهاي سال هم ب هن  

 (.42مسأله 
 او باش . کيا مستلزم مّنت و هت ارم:کآية اهلل م

استااعت بذليه محّقق است و استااعت  واجب نيست  بول نماي  و در صورت  بول، آية اهلل بهجت: .2

 (.49، مسأله کماليه است در دو صورت بع . )مناس
افي براي مؤونه حج باش  و يا به مقد اري اسدت   کچنانچه مال  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:

 حجةاالسدالم افي از کشود، حج بر او واجب و  مي ه به ضميمه اموال خود شخص استااعت حاصلک

 (.47ام حج، مسأله ک)آداب و احاست. 
 ه در ايدن صدورت  بدول    کد ه در  بدول، ذّلدت و مهاندت بدراي او باشد       کد مگدر اين  آية اهلل نووري: 

 واجب نيست.
ه بقيه شرايط استااعت از جملده  که در اين صورت  بول واجب نيست، مگر اينکبل آية اهلل اردبيلي: .9

شود  نمي  بول مال واجب است و حج بذلي محسوبه در اين صورت کفايت را دارا باش  کرجوع به 

  يور است اگر فقط مال را به او ببخش  و اسم حج را نياورد. و همين
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 1واجب نيست.

ـ  ]71[  4بايااه 3، ولاي اگاار در باين را  باشاه   2توانااه از باذلش برگاردد   باا ل ماي   م 

 ناه باياه نفقاه اتماام حاج را      ک 2و اگر بعاه از احارام رجاوع   نفقه برگشتن او را بههه، 

 6نيز بپردازد.
                                                                                                                                        

 :و اگر واهب )بخشن ه( اختيدار را بده انسدان ب هد  و      آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني

ببخش  و نامي از حج نبرد، خواهي به حج نرو و يا مالي را  نمي خواهي با اين مال حج برو و مي بگوي 

  بولش واجب نيست.
 ت.با داشتن ساير شرايط مستايع اس در هر سه صورت آية اهلل زنجاني: .1

 (27ک حج، مشود. )مناس مي رد، حج بر او واجبکن اگر  بول کل اي: هآية اهلل خامن
 برود. به حج اگر مالي را به او ببخش  واسمي از حج نياورد باي  بپذيرد و آية اهلل سبحاني:

 باش . ه به هنگام بازگشت، زن گي او تأمينکه  بول واجب است به شرط اينکبل ارم:کآية اهلل م
صدورت   ه در اينکي از خويشاون ان باش  که بخشش به  ص   ربت يا به يکمگر اين آية اهلل اردبيلي: .2

وجب اهانت يا اذيدت و  بخشش، الزم است و حق ن ارد آن را پ  بگيرد و اگر رجوع بخشن ه مال، م

 ب عمل حرام ش ه است.کتوان  مال را پ  بگيرد، مرت مي هکآزار مبذول له بشود، حتي در مواردي 
 بپردازد. و ب ون اتمام سفر نتوان  به وين بازگردد، باذل باي  مخارج اتمام سفر را آية اهلل زنجاني: .9

ه زاي  بر نفقه وين است، بر بداذل  کاعالم رجوع  و بنابر اظهر، نفقه بازگشت از محلِّ آية اهلل بهجت: .4

 (.21، مسأله 22، صکاست. )مناس
 (.21، مسأله کاظهر ع م جواز رجوع است. )مناس آية اهلل بهجت: .2

ه در صورت رجوع بعد  از احدرام،   کيور  باذل ضامن نفقه برگشتن او نيست همان آية اهلل تبريزي:

 گرچه اتمام بر او واجب است مالقا .باش   نمي نفقه اتمام حج را هم ضامن

 بع  از احرام رجوع جايز نيست. آية اهلل سبحاني:
رجوع است و نسبت به رجوعت به عينت  کبع  از احرام احوط تر آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:

 عربي موجود است. کمبذوله، تفصيلي در مناس
تمام حج را نيز بپردازد، اّمدا وجدوب اتمدام در ايدن     اگر اتمام واجب باش  باي  نفقه ا آية اهلل فاضل:

 فرض محّل تأّمل است. 
 ن .که بع  از احرام رجوع نکاحتياط واجب آن است  ارم:کآية اهلل م

ه آنچده  کد ه اتمام آن بر مبذول له واجدب باشد . و آن در جدايي اسدت     کدر صورتي  آية اهلل خويي: .3

 ضميمه به اموال خود موجب استااعت او باش . نون به او بذل ش ه و او صرف نموده، باکتا
 اگر بع  از احرام باذل رجوع کند ، مبدذول لده بايد  حدج را تمدام کند ، اگدر بدر           آية اهلل سيستاني:
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ـ  ]76[ بار  هاه  او    2فاارات کولاي   1پول قرباني در حجّ بذلي بر  هه  با ل است م 

مگار در ااورت وجاود     4شاود  نه حج واجب نميکو اگر پول قرباني را بذل ن 9نيست

 2شرايط ديگر استبا ت.

ـ  ]73[ ه باا آن مساتبيع   کا ه در را  حج براي خهمت اجير شود، به اجرتي کسي ک م 

                                                                                                                                        
 باش . او حرجي نباش  هر چن  فعال  مستايع نباش  و باذل ضامن مصرف اتمام حج او و بازگشتش مي 

اب سدبب آن از لدوازم   که ارتکفاراتي کبه حسب ظاهر وع ه بذل حج، پول  رباني و  آية اهلل زنجاني: .1

ه تصريح به کمگر آن ؛متعارف حج است د مانن  استظالل در روزهاي بسيار سرد د بر عه ه باذل است  

و اگر پول  رباني فارات، شرط استااعت نيست، کرده باش ، ولي داشتن پول  رباني و ديگر کخالف 

ه روزه، کد ن از  رباني را ن اشت باي  روزه بگيرد، ولي در صورتي کچنانچه مبذول له تم کن را بذل ن

 ضرر دارد، مستايع نيست. برايش مشقت ش ي  يا از آن خوف
م کد م او حکد ن  و در ريدر ايدن صدورت ح   کوفرد  ادر بر  رباني باش  باي   رباني  آية اهلل سبحاني:

ه باذل به تعه  خدود در  کنن  بنا براين حتي در صورتي که  ادر نيستن   رباني کساني خواه  بود ک

 شود.  ن  باز حج بر مبذول له واجب ميکمورد  رباني عمل ن

ه ه ي بر مبذول له واجب باش  پول آن بدر عهد ه   کدر صورتي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: .2

ب شود کّفارات اگر محرم موجب و سبب آن را مرتکلي در شود. و مي باذل است، و ااّل تب يل به صوم

باش  و اگر از روي فراموشي يا جهل و يا اضدارار و   مي بر عه ه خود اواش  هّفارکپ  اگر عم ا  باش  

فداره  کن از ادا داشته باشد  و  کّفاره واجب شود، پ  اگر مبذول له تمکناچاري باش  و به اين سبب 

ّفداره عمدل   کن از کله به وظيفه رير مدتم  باش  و ااّل باي  مبذول مي باذل يافت شود، پول آن به عه ه

 (.23ام حج، مسأله کنماي . )آداب و اح
 ه باذل بپردازد.کاحتياط در رير عم ، آن است  ارم:کآية اهلل م .9

صورت فاره را از روي عم  و اختيار انجام داده باش ، و در رير اين کاگر عملت موجبت  آية اهلل نوري: 

 به عه ه باذل است علي األحوط.
 ه بتوان  ب ون حرج ب ل ه ي روزه بگيرد.کمگر در صورتي  آية اهلل تبريزي: .4

ه خدود  کد ال است، مگر در صورتي کدر وجوب حجت برگيرن ه، در اين صورت اش آية اهلل سيستاني:

ي موجب حدرج و مشدّقت   توانايي خري  آن را از مال خود داشته باش ، بلي اگر پرداخت  يمت  ربان

 (.22، مکباش   بول بر او واجب نخواه  بود. )مناس
 ن پول  رباني بر عه ه باذل است.کشود ل مي واجب آية اهلل فاضل:

مگر در صورتي که خود توانايي خري  آن را از مال خدود داشدته    آيات عظام بهجت، خويي، سبحاني:. 2

 باش ، بلي اگر پرداخت پول  رباني موجب ناراحتي مالي او شود،  بول بر او واجب نخواه  بود.
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ولاي بعاه از    2هرچنه اجار  بر او واجب نبود  است 1شود شود، حج بر او واجب مي مي

 9آورد.جا  به شود و بايه حج آن مستبيع مي

ـ  ]78[ در  ه براي نيابت از ديگري اجير شه و با اجرت آن مستبيع گشات کسي ک م 

و چنانچاه   4استيجار براي سال اول باشاه باياه حاج نياابي را مقاهم باهارد      ه کاورتي 

                                                           
 آورد.جا  به ه نتوان  با انجام خ مت اعمال حج راکمگر در صورتي  آية اهلل زنجاني: .1

افي کد اش در مد ت حدج    خدانواده  مبلغ براي اداره زن گي او وه آن کدر صورتي  آية اهلل سبحاني:

اروان، کد نند  يبيدب   اشدود م  ه حج آنها در برابر خ متشان عرضه ميکساني کباش ؛ همچنين است 

ند ، هرچند    ک فايدت مدي  ک حجةاالسالمساير عوامل، حج چنين افرادي از  م ير وروحاني و خ مه و

  بول بر آنها واجب نيست. 

ه عادت و شغلش خ مت باش  سدزاوار اسدت   کسي کن براي کل صافي، آية اهلل گلپايگاني:آية اهلل  .2

 (.34ام حج، مسأله کن . )آداب و احک مي نشود، چون عرفا  استااعت ص ق کاحتياط به  بول تر
و نشود  ان  هه براي آن اجير ش اي ک هه انجام حج مانع از انجام وظيفکمشروط بر اين آية اهلل اردبيلي: .9

 فايت شرط نيست.کي باش ، رجوع به کدر اين صورت اگر حال آنها  بل و بع  از حج ي
و همچنين اگر در اجاره براي او شرط ش  تأمين زاد و راحله و نفقده عيدال،  بدول     آية اهلل بهجت:

شود به استااعت ماليه در هر دو صدورت، نده بذليده،     مي رد مستايعکواجب نيست، ولي اگر  بول 

ن از اداي دين نباش  و فقط به ايدن اجداره   که علي اي تق ير متمکمانع از آن است مگر آن پ  َدين

م اسدتااعت بذليده اسدت    که در حکگذران ن امور خود در مصاحبت اهل حج باش   کمشرويه، مال

 (.14تاب حج، صکولي باز  بول استيجار واجب نيست )
ه براي آن اجير ش ه نباش . کحج مزاحم با خ ماتي  که انجام مناسکبه شرط آن اي: هآية اهلل خامن

 (39حج، م ک)مناس
، کاّما اگر حج نيابتي مقي  به همان سال نباش ، حدّج خدود را مقدّ م بد ارد. )مناسد      آية اهلل بهجت: .4

 (.23، مسأله 14ص
ابي را توان  حدج نيد   مي هکاما اگر مقي  به همان سال نباش  و براي او محرز است  آية اهلل تبريزي:

 ن  و ااّل باي  حج نيابي را مقّ م ب ارد.کآورد، حج خودش را مقّ م جا  به بع هاي  در سال
آورد و اگر راه انجام جا  به توان  براي خودش حج مي هکو بع  از آن در اولين سالي  آية اهلل زنجاني:

ه نيداز  کن  مگر آنکار ديگري مصرف کتوان  آن را در  نمي حج خود منحصر به حفظ اين اجرت باش 

شود و امدا اگدر حدج نيدابي      مي رد از استااعت خارجکمبرمي پيش آي  پ  اگر پول را در آن خرج 

جا  به بع هاي  توان  حج نيابي را در سال مي هکمقي  به همان سال نباش  چنانچه براي او محرز است 

  ن  و ااّل باي  حج نيابي را مق م ب ارد.کآورد، حج خودش را مق م 
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 1آورد.جا  به استبا ت او تا سال بعه باقي بمانه براي خودش در سال بعه حج

ـ  ]74[ را تا برگشت از حاج داشاته   اش  ه مخار   ائلهکشرط است در استبا ت  م 

 2باشه هرچنه  ائله واجب النفقه او نباشنه.

ـ  ]90[  ؛ يعناي بعاه از برگشات از   9فايات کط است در استبا ت، رجاوع باه   شر م 

 ان داشاته باشاه باه   کا ، مثال بااو و د  کحج، تجارت يا زرا ت يا انعت يا منفعت ملا 

 ساب الياا باه   که براي زنهگاني به شاهت و حار  نيفتاه و اگار قاهرت بار       کطوري 
                                                                                                                                        

 :و اّما اگر حج نيابي مقي  به همان سال نباش ، باي  حج خود را مقّ م ب ارد،  آية اهلل سيستاني

ه در ايدن  کد آيند ه حدج را انجدام خواهد  داد،     هاي  ه در سالکه براي او وثوق حاصل شود کمگر اين

 صورت واجب نيست حج خود را مقّ م ب ارد.
آورد، جدا   به بع  نايب شود، در سال اول باي  براي خودش حجهاي  و اگر براي سال آية اهلل اردبيلي: .1

 بع  شود.هاي  آوردن حج براي خودش مانع از انجام حج نيابتي در سالجا  به هکمگر آن
در عيال رير واجب النفقه و مصارف الزمه براي حفظ شدأن، احدوط رعايدت عسدر و      آية اهلل بهجت: .2

ن از کن  و نه انتظار تمک مي ه بر او واجب شرعي استکي يعني نه ا تصار بر فقط مق ار ؛حرج است

ه اگدر نباشد    کش . پ  تحقق استااعت منوط به دارا بودن مق اري است ک مي هر چه عرفيت دارد

 (.12تاب حج، صکاش عسر و حرج است ) الزمه
داشتن مخارج عائله ريدر واجدب النفقده شدرعي، شدرط       آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:

 افت . مي انفاق بر آنها خودش به حرج که با ترکنيست مگر اين
ه کد ساني که انجام حج سبب اختالل در تأمين زن گي کدر استااعت شرط است  آية اهلل زنجاني:

ه کد لفعدل داشدته باشد  بل   عرفا  يا شرعا  واجب النفقه او هستن ، نباش  و الزم نيست مخارج آنها را با

 ه به حرج بيفت  آن را تأمين نماي .که بتوان  ب ون آنکافي است ک
مثدل خدواهر و    ؛و عرفا  ملتزم به پرداخت نفقه آنها ش ه باشد   آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:

 (.33ام حج، مسأله کبرادر، باي  نفقه آنها را هم داشته باش . )آداب و اح
فقدر يدا از    ه به سبب حج، از رنا بده کبه اين معنا  ؛فايت استکاظهر اعتبار رجوع به  جت:آية اهلل به .9

 (.23تاب حج، صکفقر به اوسع از آن، وا ع نشود. )
رجوع به کفايت به اين معني در استااعت شرط است که حدج، مسدتلزم اخدتالل در     آية اهلل زنجاني:

 ن تنها محل در آم  زن گي کسي شود مستايع نيست.زن گي او نباش  مثال  اگر حج باعث از دست داد

پ  از بازگشت آبرومن انه  ،هاي سفر حج يعني حج گزار گذشته از داشتن هزينه آية اهلل سبحاني:

 ن .کزن گي 
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 ات وکا و اگار بعاه از مراجعات، نيااز باه مثال ز       1افي اسات کا حالش هم داشته باشه 

 ، بناابراين بار طاالب و   2ناه ک فايات نماي  کخمس و ساير وجاو  شار يه داشاته باشاه     

 حاج  9هااي  لمياه دارناه    ه در بازگشات از حاج نيااز باه شاهريه حاوز       کا اهل  لمي 

 4واجب نيست.
                                                           

افي کد ند ،  کات يا خم  و يا استعاا، امور خدود را اداره  کو همچنين اگر از يريق ز آية اهلل فاضل: .1

ند ،  کن  زن گي او  بل و بع  از حج تفاوتي نکه آنچه دارد در راه حج خرج کسي کاست و همچنين 

چنانچده هزينده حدج و مخدارج      ؛شون  مي ه با شهريه ادارهکشود و نيز بر يالب  مي حج بر او واجب

 حجةاالسدالم خانواده خود را داشته باشن  يا به عنوان روحاني مشّرف شون  حدج واجدب اسدت و از    

 ن .ک مي فايتک
ه ايشدان  کد بوده بدا ايدن تفداوت     ]حاشيه آية اهلل تبريزي و...[عينا  موافق حاشيه بع   آية اهلل بهجت: .2

 (.22، مسأله کصراحت در وجوب حج دارن . )مناس
ات و امثدال  کد ه از وجوه شرعيه، مانن  خم  و زکسي ک آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:

عادت مخارجش ب ون مشقت، مضمون و حتمي باش ،  ن  و بر حسبک مي اينها زن گي خود را اداره

ه وافي به هزينه حج و مخارج عيالش باش ، بعيد  نيسدت   که داراي مق اري پول گردد کدر صورتي 

ه شخص ديگر در تمام م ت زن گي او، مخارجش را کسي کحج بر او واجب باش ، و همچنين است 

ن  زن گي بع  از حّجش با  بدل  کحج صرف ه اگر آنچه دارد در راه کسي کفل باش  و همچنين کمت

 ن .کاز آن تفاوتي ن
ه انجدام حدج،   کد ساني کمگر در مورد  ؛نياز به وجوه شرعيه، مانع استااعت نيست آية اهلل زنجاني:

ن  و اين امر، مناسب شأن آنها نبوده يا وجوه شرعيه به ک مي آنها را مجبور به ارتزاق از وجوه شرعيه

 آنها نباش . افي در اختيارکمق ار 
ه داراي مقد اري  کد شود در صدورتي   مي ه زن گي او با وجوه شرعيه ادارهکسي ک آية اهلل سبحاني:

شود  مي افي باش ، حج بر او واجبکه براي هزينه حج و مخارج عيالش تا زمان مراجعت کپول گردد 

ن  چندين فدردي   کسختي زن گي  اگر بع  از مراجعت با عسرت و ن  وک حجةاالسالم ميفايت از کو 

 باش .  نمي مستايع
اگر زن گي آنها با وجوهات، بر حسب عادت ب ون مشّقت مضمون و حتمي باشد . در   آية اهلل بهجت: .9

ه وافي به هزينه حج و مخارج عيالش باش  حج بدر او واجدب   که داراي مق اري پول گردد کصورتي 

 (.22، مسأله کاست. )مناس
  ي باش ، ا وي وجوب حج است.کحال آنها  بل از حج و بع  از آن يچنانچه  آية اهلل اردبيلي: .4
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ـ  ]91[ شرط است در وجوب حج، استبا ت بهني و استبا ت از جهت باز بودن  م 

نهارد يا بر او حار   [ را]قهرت رفتن به حج  هک 1را  و استبا ت زماني، پس بر مريضي

ه را  براي او باز نيست ياا وقات تناگ    کسي کو بر  2و مشقت زياد دارد، واجب نيست
                                                                                                                                        

 هداي   يالب علوم ديني اگر بع  از مراجعت از حج زن گي آنها با شهريه حوزه اي: هآية اهلل خامن

 (22حج، م کافي است. )مناسکشود،  مي ميلکعلوم ديني اداره يا ت
ولي رعايت احتياط به اينکه به نحوي خود را واج  شدرط اسدتااعت نمايد ، تدرک      آية اهلل صافي:

 نشود.

ه از وجوه خاّصي مثدل سدهم سدادات و وجوهدات شدرعيه و ندذورات       کافرادي  آية اهلل گلپايگاني:

ه مورد توّجه مردم هستن ، در صدورتي  کمانن  ياّلب و سادات و اشخاص ديگري  ؛نن ک مي استفاده

ه حج بر آنان واجب باشد .  کو مخارج عياالت را تا بازگشت داشته باشن ، بعي  نيست ه هزينه حج ک

 (.38ام حج، مسأله ک)آداب و اح
 شود. مي براي يالب و مانن  آنها حج واجب ارم:کآية اهلل م

ن از رفتن به حج ناامي  است که استااعت مالي دارد ولي از تمکبر مريض يا شخصي  آية اهلل خويي: .1

 (.39. مسأله کر او حرجي است واجب است نايب بگيرد و وجوب آن فوري است. )مناسيا ب
بر مريض در صورت يأس از خوب ش ن، واجب اسدت نائدب بگيدرد و وجدوب آن      آية اهلل سبحاني:

ن  ک مي فايتکخوب ش ، حج نيابتي عنه  منوبفوري است و اگر پ  از انجام حج توسط نائب، حال 

 (.943د  297، ص1تاب الحج، جکن ارد. )و نياز به اعاده حج 
تاب حدج،  کن ، به نحو فوري بنابر اظهر )ک مي در صورت يأس از خوب ش ن، استنابه آية اهلل بهجت: .2

 (.13و  18ص
ه ايميندان بده   کد بنابر احتياط باي  نايب بگيرد و وجوب آن فوري اسدت مگدر اين   آية اهلل تبريزي:

 داشته باش .بع  هاي  ن از مباشرت در سالکتم
 چنانچه استااعت او در سال بع  با ي بمان  باي  به حج برود. آية اهلل سبحاني:

ن از حّج ب ون حرج و مشّقت بع  از آن هدم ن اشدته باشد  در    کاگر امي  به تم آية اهلل سيستاني:

 اين فرض گرفتن نايب واجب است و وجوب آن فوري است.

اگر از جهت مالي   رت دارد و از جهت صّحت ب ن استااعت  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:

ه حج بر او مستقر شد ه، و اگدر   کن ارد و امي  خوب ش ن ن ارد، واجب است نايب بگيرد در صورتي 

حج بر او مستقر نش ه باش ، نايب گرفتن ماابق احتياط است، اگرچه امي  به زوال عذر هدم وجدود   

 (.31سأله ام حج، مکداشته باش . )آداب و اح
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ـ  ]91[ ه او کا نياورد تا فوت شه، باياه از تر جا  به ه حج بر او مستقر شه وکسي ک م 

تواننه در  نه و تا حج او را نههنه، ور ه نميک فايت ميکبرايش حج بههنه و حج ميقاتي 

در همان سالِ فوت، حج را ادا نمايناه و تاگخير از آن    و الزم است 1ه تصرف نماينهکتر

از  9ن نباشه مگار از بلاه، الزم اسات   کجار ممچه در آن سال استي ، و چنان2جايز نيست

                                                                                                                                        
 شود. مي وجوبي محسوب 

ه  صد   کنن  در صورتي که تصرف کتوانن  در تر مي ورثه پيش از استيجار براي حج، آية اهلل بهجت: .1

 استيجار داشته باشن .
بر او بوده، ورثه پديش از اسدتيجار    حجةاالسالمه مرده و کسي ک آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:

متدر از آن، بندابر   که باشد  يدا   کد نن ، خواه هزينه حج برابر ترکه تصرف کتوانن  در تر نمي براي حج

 نن .کتوانن  تصرف  مي ه خيلي زياد باش  و ورثه ملتزم به اداي حج شون ،کاحتياط، بلي اگر تر

 له يافت نش . تصّرف در ترکه و ع م آن، نظر معظمدر خصوص اختيار ورثه نسبت به  اي: آية اهلل خامنه

ه استيجار حج فوت شود يدا  ک  با تصرف در ترنه بترسکالبته اين در صورتي است  آية اهلل زنجاني:

 به تأخير افت .

ي در يدور  بده  ؛ه ذّمه او به حج مشدغول اسدت  کبراي ورثه جايز نيست تا زماني  آية اهلل سيستاني:

 (.73، مسأله کمنافي با  ضاي حج ميت از ميراث باش . )مناس هکميراث تصّرف نماين  

ه بديش از مخدارج حدج باشد ، بندابر      کد ه ترکحتي در صورتي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:

 (.114ام حج، مسأله کاحتياط واجب تصّرف در اموال ميت جايز نيست. )آداب و اح

 نن .کج باش  بهتر است تصّرف نه بيشتر از مخارج حکبلي اگر تر آية اهلل فاضل:

 است. ه بناي  اعي بر اداي حج داشته باش ، در اين صورت تصرف جايزکمگر اين ارم:کآية اهلل م

 تأخير در اداي َدين ب ون عذر جايز نيست. آية اهلل بهجت: .2

هزينده   بده کافي است در اين مدورد   را از ترکه  بل از تقسيم بردارن  و هزينه حج او آية اهلل سبحاني:

حج ميقاتي اکتفا کنن  مگر اينکه وصيت به حج بل ي کرده باش  و بر ورثه او الزم است کده در همدان   

 سال نخست براي او حج نيابي بگيرن  وهزينه مازاد بر حج نيابي را از ثلث ترکه ميت بردارن . 

نماين ، هر چن  با استيجار  ه فورا  براي فارغ ش ن ذّمه او ا  امکاحوط اين است  آية اهلل سيستاني: .9

ه، و اگر در همان سال استيجار از ميقات ميّسر نش ، به احتياط واجدب بايد  از بلد  اسدتيجار     کاز تر

شود، ولي در اين صورت مازاد  مي نن  و تأخير نين ازن  هر چن  ب انن  در سال بع ، از ميقات ميّسرک

 (.73، مسأله کاب نياورن . )مناسبر اجرت حج از ميقات را، از سهم صغار ورثه به حس
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، و همچنين اگار در آن ساال از ميقاات    1شود ه خار  ميکبله اجير بگيرنه و از اال تر

م است اجيار بگيرناه و تاگخير    نتواننه اجير بگيرنه مگر به زيادتر از اُجرت متعارف، الز

ه از باين بارود   کا نناه و تاگخير بينهازناه و تر   ک، و اگر واي ياا وارث اهماال   2نينهازنه

 شود. ه نهاشته باشه، بر وارث، حج او واجب نميکضامننه، بلي اگر ميت تر

 مسائل متفرقه استطاعت 

ـ  ]96[ نهاشته اگر زني شوهرش از دنيا برود و در حيات شوهرش استبا ت مالي  م 

ناه ولاي از جهات مارض     کباشه و بعه از مردن او، از ارث شوهر، استبا ت مالي پيها 

ه قهرت بر رفتن باه حاج   که مرض او به نحوي است کنتوانه به حج برود، در اورتي 

و همچنين اگر بعاه از ماردنِ شاوهر،     4، مستبيع نشه  و حج بر او واجب نيست9نهارد

                                                           
ه مخارج حدّج از ثلدث پرداخدت    کرده باش  که وصيت کمگر آن آية اهلل سبحاني: اي، هآية اهلل خامن .1

شود، و در اين صورت عمل به آن، بر وصاياي مستحب اولويت دارد و اگر ثلث مالش براي انجدام آن  

 (.74حج، م کمناسشود. ) مي مبود آن از اصل مال برداشتکافي نباش ، ک

افي باشد  و  کن  از ثلث خارج شود و ثلث که وصيت کمگر اين آية اهلل سيستاني، آية اهلل زنجاني:

 ميل شود.که باي  تکافي نباش  از ساير ترکاگر 

 ن  از ثلث خارج شود.که وصيت کمگر اين ارم:کآية اهلل م
دين مق م است حتي بر وصيت ولي در زاي  باي  با اجازه ورثه باش  و بندابر احتيداط    آية اهلل بهجت: .2

 زاي  را بين رير صغار تقسيم نماين .
ه از بين برود ضامن اسدت،  کن  و ترکه در اختيار اوست اهمال که ترکسي کو اگر  آية اهلل زنجاني:

 هر چن  وصي يا وارث نباش ...
ه ورثه راضي نشدون   کمازاد بر حج ميقاتي را از ثلث ب هن  مگر اين در هر صورت آية اهلل سبحاني:

 از اصل داده شود.

بنابر احتياط واجب، ولي مازاد بر اجرتق متعارف را از سهم صغار ورثه به حساب  آية اهلل سيستاني:

 نياورن .
 گذشته نايب بگيرد. 29ه در حاشيه مسأله کباي  يبق تفصيلي  آية اهلل زنجاني: .9
 گذشت. 41نظريات آيات عظام در اين مسأله، در ذيل مسأله  .4
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ناه  که بعه از برگشتن از حاج، زناهگي خاود را ادار     ه بتوانکشغل يا زرا ت يا انعتي 

ه برد ، براي رفاتن باه حاج و برگشاتن     کشود، هر چنه ار ي  نهاشته باشه، مستبيع نمي

 1افي باشه.ک

ـ  ]93[ وافي براي مخار  حاج هسات و آن را از شاوهر خاود     اش  ه مهريهکزني  م 

مبالبه نهارد و مساتبيع  ن از اداي آن را نهارد، زن حا ک، اگر شوهرش تم2ار استکطلب

ه شاوهر  کا نهارد، با فارض اين اي  ن دارد و مبالبه آن براي زن مفسه کو اگر تم 9نيست

نه و به حج بارود  ک، الزم است زن مهريه را مبالبه 4دهه مي نفقه و مخار  زنهگي زن را

و طاالق منجار    2ن است مبالبه، به نازاع که ممکو چنانچه براي او مفسه  دارد؛ مثل اين

 ه براي زن مفسه  دارد، مستبيع نشه  است.کد شو

                                                           
 گذشت. 41فايت، در مسأله کم رجوع به ک. ح1
ن  وي کالتي در زن گي ايجاد نکه ماالبه مهر از شوهر ناراحتي و يا مشکدر صورتي  آية اهلل بهجت: .2

و ناراحتي براي وي ه الزم است، ولي اگر موجب دردسر کمستايع است و ماالبه مهر منعي ن ارد بل

ج ي  حدج،  هاي  م باعث منقصت شأن او گردد ماالبه الزم نيست. )پرسشکشود و يا مراجعه به حا

 مفي  است(. 13(. )و نيز مراجعه به حاشيه مسأله 9س
شدود   مدي  ه ماالبه مهريه، موجب حدرج يدا آبروريدزي زن   کو همچنين در صورتي  آية اهلل زنجاني: .9

 . مستايع نيست...
آورد جا  به توان  حج نمي مستايع است و باي  به حج برود و اگر ب ون ماالبه مهريه آية اهلل زنجاني: .4

 باي  مهريه را ماالبه نماي  و به حج برود.
به حرج و مشّقت اش  ه زن در زن گيکشود هايي  اگر ماالبه مهريه موجب ناراحتي آية اهلل تبريزي: .2

 بيفت ، حج بر او واجب نيست.

يعني ماالبه بر او حرجي يا در آن خوف ضرر باشد . حدج بدر او     ة اهلل خويي، آية اهلل سبحاني:آي

 واجب نيست.
 ل باش .که براي زن تحّملش مشکاگر به حّ ي باش   آية اهلل سيستاني:
مجّرد يالق باعث ع م وجوب حج نيست. بله اگر صرف مهريه در حج موجدب   آية اهلل گلپايگاني:

 (99، مسأله 1او مختّل شود حج بر او واجب نيست. )مجمع المسائل، جه زن گي کشود 
الت مهّمي در زن گي او حاصل گردد حدج  کحتي اگر منجّر به يالق نشود ولي مش ارم:کآية اهلل م

 الزم نيست.
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ـ  ]98[  ؛ مثاال سااهم امااام و سااهم سااادات، شااخص مسااتبيعبااا وجااو  شاار يه م 

 2نه.ک نمي فايت از که برود، کو اگر به م 1شود نمي

ـ  ]94[ ه آن را بفروشاه و منازل   کا قيمتي دارد و در اورتي  سي منزل گرانکاگر  م 

ه دارد زايه بار  ک، چنانچه منزلي 9رودتفاوت قيمت آن بتوانه به حج بتر بخرد و با  ارزان

و با اين فرض مستبيع نيست و اگر زايه بار   4شؤون او نباشه الزم نيست آن را بفروشه
                                                           

 41بده حاشديه مسدأله     خويي، سيستاني، گلپايگواني:  اي، هآيات عظام بهجت، تبريزي، خامن .1

 مراجعه شود.
آورد، در اختيدار  جا  به ه بتوان  با آن حجکه مالي را کسي ک عظام تبريزي، خويي، زنجاني:آيات 

 است. او نباش  ولي تصرفش در آن جايز باش  با تحقق ساير شرايط مستايع کدارد هر چن  مل
او يا تصرف او در وجوه شرعيه به وجه صحيح صورت گرفته باش  مثل  کاگر تمل آية اهلل سبحاني:

 فقيه جامع الشرائط سهمي را در اختيار او  رار داده باش  بدا تحقدق سدائر شدرائط، مسدتايع      هکاين

 (224، ص1تاب الحج، جکن . )ک مي فايتک حجةاالسالمشود و حج او از  مي
چنانچه به عنوان شهريه يا از روي استحقاق و خ مات ديني از يريدق حداکم    آية اهلل فاضل:

شود و اگر به مق ار حج باش  مستايع است و باي  حجةاالسالم  ميبه او داده ش ه، مالک  شرع

 جا آورد. به
 کوجدوه را دارد بده او تمليد   گونده   ايدن  که حق پرداخت و تمليکسي که کمگر اين آية اهلل اردبيلي: .2

 نماي  و ساير شرايط استااعت را نيز دارا باش .
 حج او صحيح است. هرگاه در شأن او باش  مانعي ن ارد و ارم:کآية اهلل م

حيثيت او نباش ، مستايع  کمستلزم حرج و هتتر  چنانچه تب يل آن به منزل ارزان آية اهلل زنجاني: .9

 نوني، زائ  بر شؤون او نباش .کاست هر چن  منزل 
چنانچه منزل دوم نيز ماابق شأن او باش  و تب يل منزل براي او حرجي نباشد  و   آية اهلل اردبيلي: .4

رده و بدا تفداوت  يمدت آن    کد يمت نيز زياد باش ، بنابر احتياط واجب باي  منزل را تبد يل  تفاوت  

 شود و باي  به حج برود. مي مستايع
تاب حج، ک، و اگر استب ال ضرري يا حرجي باش  الزم نيست )13گذشت در مسأله  آية اهلل بهجت:

 (.8ص
 اگر فروش خانه سبب حرج و مشقت او نيست حج بر او واجب است. آية اهلل خويي، آية اهلل سيستاني:

تداب الحدج،   کاگر به حسب شأن او مورد نياز او باش  الزم نيست آن را بفروشد  )  آية اهلل سبحاني:

 (.111، ص1ج
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 ، با وجود ساير شرايط، مستبيع است.1شؤون او باشه

ـ  ]10[ و سب مخار  رفتن و برگشتن حاج را دارد  کسب يا غير که از را  کسي ک م 

؛ مثال منبار و   ساب کبعه از برگشتن از حج، مقهاري از مؤونه زنهگي خود را از درآماه  

نه، اگر در را  ادار  زنهگي بعاه  ک ه از وجو  شر يه است تگمين ميکاي  بقيه را از شهريه

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

ـ  ]11[ ، در 9ناه کوني تهيه که منزل مسکوشه سي زمين يا چيز ديگري را بفرکاگر  م 

دسات آورد ،   ه باه کا پاولي   2ر چناه شود ه مستبيع نمي 4ونيکاورت نياز به منزل مس

 افي باشه.کبراي مخار  حج 
                                                           

 کسدي کده ضدروريات زند گي از  بيدل مسدکن، لدوازم خانده، وسديله نقليده و ابدزار             اي: آية اهلل خامنه. 1

 اش،  توان  بدا فدروش آنهدا و خريد  مايحتداج زند گي         آن را بيشتر از شأن خود دارد، اگر ميکار و مانن

 شدود، و مقد ار    مق ار زائ  را صرف مخارج حج کن  و اين کار موجب حدرج و وهدن و منقصدت او نمدي    

اسدک  مازاد به ان ازه مخارج حّج و يا مکّمل آن است، باي  اين کار را انجام ده  و مسدتايع اسدت. )من  

 (22حج، م
ه ا  ام بده  کشود مگر اين بهتر است بفروش ، ولي تا نفروخته حج بر او واجب نمي آية اهلل سبحاني:

 ن  وخانه مناسب شأن تهيه نماي  وسپ  با با يمان ه پول به حج برود. کفروش 

 بيان ش . 41. نظر مراجع عظام در ذيل مسأله 2
سان باش ، مسدتايع اسدت و   کچنانچه حال او  بل از رفتن به حج و پ  از آن ي آية اهلل اردبيلي:

 باي  به حج برود.
وني مدورد  که در تهيده مندزل مسد   کد ه رفتن به حج مستلزم آن باشد   کدر صورتي  آية اهلل زنجاني: .9

 حيثيت بيفت ، مستايع نيست. کنيازش به حرج يا هت
 شته باش .و  ص  تهيه آن را دا ارم:کآية اهلل م .4
در صورتي که صرف آن پول در راه حج سبب ناراحتي  آيات عظام بهجت، خويي، سيستاني:. 2

شود، و چنانچه سبب ناراحتي نشود واجدب   و مشقت در زن گي وي شود، حج بر او واجب نمي

 شود.  مي
آن بدا  يدت  که منزل شخصي جزء نيازهاي ضروري او باش  و يدا مال کدر صورتي  اي: هآية اهلل خامن

شود هرچن  به مق ار مخارج حدج   نمي مو عيت عرفي او مناسب است، با گرفتن پول زمين مستايع

 (.29حج، م کّمل آن باش . )مناسکو يا م
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ـ  ]15[ هاي قبل مستبيع بود  و فعالً مسافرت باا هواپيماا، باه     اگر شخصي از سال م 

وسايله ديگاري باراي او فاراهم     براي او مقهور نباشه و غير از هواپيماا  سالت، کجهت 

ن نشه تاا  کن به حج برود و اگر متمکو بايه در وقت تم 2توانه نايب بگيرد ، نمي1نباشه

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

                                                           
اگر امي  بهبودي ن ارد باي  براي انجام حج در اولدين سدال نايدب بگيدرد وااّل بايد        آية اهلل زنجاني: .1

توان  حج را تا خوب ش ن به تأخير بيند ازد   مي  ط است وآورد ولي فوريت آن ساجا  به خودش حج

رده باشد  از اصدل   کد و در هر حال اگر انجام ن اد تا فوت ش  باي  براي او حج ب هن  و اگر وصديت ن 

  بل استااعت ن اشته است.هاي  ه از سالکسي کم کشود و همچنين است ح مي ه او برداشتهکتر
توان  نايب بگيرد و باي  خودش  نمي هبود يا پي ا ش ن راه ديگري دارد،اگر امي  به ب آية اهلل اردبيلي: .2

 باي  نايب بگيرد. وگرنهن، به حج برود کدر و ت تم
در صورت استقرار حج، با فرض يأس از زوال عذر، واجب است اسدتنابه نمايد  و بدا     آية اهلل بهجت:

امي  زوال عذر، احوط جمع بين استنابه فوري و لوازم مناسب با احتياط در آن است، و با زوال عدذر  

احوط اعاده با مباشرت است و با تب يل امي  زوال عذر به يأس از آن احوط تج ي  استنابه است و با 

رار استنابه است. و اما در صورت کتمرار عذر تا و ت وفات، احوط براي رير مأيوس  ضاي از او با تاس

ع م استقرار حج، پ  با فرض يأس از زوال عذر، اظهر وجوب فوري استنابه اسدت و بدا اميد  زوال    

نمايد  و   مدي  ه با زوال عذر اعاده با مباشدرت کن  که فورا  استنابه کعذر، احتياط مستحب اين است 

 (.13و  18تاب حج، صکر ش  )که ذکاحتياط در بقيه بر همان نحو است 
ه براي کن از مباشرت ن اشته باش ، بنابر احتياط واجب است کاگر ايمينان به تم آية اهلل تبريزي:

شود باي  نايب بگيرد و همچنين در فرض  نمي ن از مباشرتکدان  متم مي خود نايب بگيرد و چنانچه

   بنابر احتياط نايب بگيرد و وجوب نايب گرفتن مانن  وجوب حّج فوري است.بع ي باي
ه حج بر او مستقر ش ه، اگر بر اثر پيري يا بيماري   رت رفتن به حج را کسي ک اي: هآية اهلل خامن

ردن بدر اداي حدج بد ون    کد ن ارد و يا براي او حرج و مشّقت دارد و امي ي به بهبودي و   رت پي ا 

ه حج بر کسي کآين ه د ن اشته باش ، واجب است نايب بگيرد. ولي  هاي  د هر چن  در سالمشّقت را  

 (71ک حج، ماو مستقر نش ه، واجب نيست نايب بگيرد. )مناس
ن از مباشرت ن اشته باش ، واجب است کاگر امي  به تم آيات عظام خويي، سبحاني، سيستاني:

 ه براي خود نايب بگيرد.ک
 توان  نايب بگيرد. مي ر امي  بهبودي ن اشته باش اگ ارم:کآية اهلل م
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 1در فرض مزبور مستبيع نشه  است.

ـ  ]17[ فال شاود و مخاار     کخاويش را مت توانه مخاار    سب ميکهرگا  زني با  م 

نيز دارد و در اورت رفتن او به حج، شاوهرش باراي مخاار  باه زحمات       حجش را

مساتبيع اسات و    9براي زن نباشاه  2افته، اگر به زحمت افتادن شوهر، موجب حر  مي

 شود. بايه به حج برود و به زحمت افتادن شوهر مانع استبا ت زن نمي

ـ  ]19[ ستبيع نيست، واجب نيست به حج برود، هر چناه  کسي که در محل خودش م م 

استبا ت حج ميقاتي را داشته باشه، ولي اگر رفت و وقتي به ميقات رسايه اساتبا ت حاج    

 کنه. مي شود و کفايت از  از آنجا را با همه شرايط ديگر داشت مستبيع مي

ـ  ]11[ به حج داشته و  ه بعه از استبا ت مالي بهون تگخير، سعي در رفتنکسي ک م 

رد  نتوانساته باه   کاابت نه قر ه به نامش اکت نمود  و از جهت اينکشي شرک در قر ه

رد و تاگخير  کا ولاي اگار مساامحه     3و حج بر او واجب نيست 2مستبيع نشه 4حج برود

ج بر او مستقر شه  است هر چناه  رد، حک کشي شرک هاي بعه در قر ه نمود و در سال
                                                           

 استااعت گذشت. 41. تفصيل اين مسأله در ذيل مسأله 1
 موجب حرج يا آبروريزي براي زن نباش ... آية اهلل زنجاني: .2
 ل باش .که تحّملش براي او مشکبه حّ ي  آية اهلل سيستاني: .9

، 1ه زند گي او مختدّل شدود. )مجمدع المسدائل، ج     کبه نحوي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:

 (.11، مسأله 423ص
ن کن  باي  در اولين سال ممکه بتوان  راه حج را بر خود باز کچنانچه احتمال ب ه   آية اهلل زنجاني: .4

 آورد و هرگاه از بازش ن راه حج ناامي  ش  باي  نايب بگيرد.جا  به خودش حج
 ن نباش .که از رفتن به حج به صورت آزاد متمکدر صورتي  آية اهلل تبريزي: .2

ور و در نوبت مان ن باشد ،  کنام نويسي به روش مذ ،اگر راه معمول تشرف به حج آية اهلل سبحاني:

 ع م اصابت  رعه رافع استااعت نيست.  ن  وک نام ثبتباي  
 باش . کشي  رعهت در که راهق مشروع، منحصر به شرکدر صورتي  ارم:کآية اهلل م

نويسي و پرداخت مبلغدي   هاي بع  از آن منوط به نام ولي اگر رفتن به حج در سال اي: هآية اهلل خامن .3

 (33حج، م کن . )مناسکار ا  ام کدر اين سال باش ، بنابر احتياط واجب باي  به اين 
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 1نه.کقر ه به نام او ااابت ن

ـ  ]16[ ه براي حج نيابتي اجير شه  و بعه در همان ساال اساتبا ت ماالي    کسي ک م 

 9آوردجا  به ؛ چنانچه براي حج در آن سال اجير شه  باشه، بايه حج نيابتي را2رد کپيها 
                                                           

حدج بدرايش    ان رفتن بهکرد، امک نام مي ثبته احتمال ده  چنانچه کمشروط بر اين آية اهلل اردبيلي: .1
  ش . مي فراهم

ه در کد ه مامدئن بدوده   کمشروط بر اين ارم:کيات عظام تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني، مآ
 رده.ک مي مرحله  بل  رعه به نامش اصابت

 کشدي   رعهبراي  نام ثبته تأخير او از روي مسامحه نبوده د مثال  از  کو در صورتي  آية اهلل زنجاني:
 خواسدت  مدي  ه اگدر که معلوم گردد کت د حج بر او مستقر نش ه است، مگر آن اصال  ايالع ن اشته اس

 آورد.جا  به توانست حج مي

کدرد، حدج بدر او     نام،  رعه به نام او اصابت مدي  دانست در همان سال ثبت چنانچه مي آية اهلل سيستاني:

فرضي که احتمال عروضت کرد، در  هاي بع ،  رعه به نام او اصابت مي دانست سال مستقر است و چنانچه مي

داد، بنابر احتيداط واجدب، الزم    کرد، نمي مانع ديگري، از انجام حج را در سالي که  رعه به نام او اصابت مي

 شود. نام نکرده، بنابر احتياط واجب حج بر او مستقر مي نام کن  و در اين فرض که ثبت بود ثبت
اگر استااعت به سبب اجير ش ن براي حج نيابتي  آيات عظام تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني: .2

 شدف از بادالن اجداره   کرد کد ن ، ولي اگر از راه ديگر استااعت پيد ا  کرد، ماابق متن عمل کپي ا 

 آورد.جا  به شود و باي  حج خود را مي

ه استااعت مالي ن ارد، اگر براي نيابت از ديگري اجير شود و سپ  بع  کسي ک اي: هآية اهلل خامن

عق  اجاره به واساه مالي رير از مال االجاره مستايع شود، باي  در آن سدال حدّج را بدراي خدود      از

انجام ده  و اگر عق  اجاره او براي همين سال بوده، اجاره بايل است، و در رير ايدن صدورت، بايد     

 (34حج، م کآورد. )مناسجا  به حج استيجاري را در سال بع 
 و حاشيه آن عمل نماي . 98ق مسأله باي  مااب آية اهلل زنجاني:

آورد يدا  جدا   بده  تواند  بدراي خدود    مدي  ه در سال آيند ه کاگر وثوق داشته باش   آية اهلل سيستاني:

استااعت او به مال االجاره باش ، پ  اجاره صحيح است و به مقتضاي آن عمل نماي . و اگر وثدوق  

صورت اجاره بايل است و باي  بدراي خدودش   ن ارد و استااعت او به رير مال االجاره، است در اين 

 (.13مسأله  کحج نماي . )ملحقات، مناس
ه حصدول اسدتااعت بده واسداه گدرفتن      کآورد مگر اينجا  به ه باي  حج خود راکبل آية اهلل اردبيلي: .9

 اجرت نيابت در حج باش  و براي همان سال اول اجير ش ه باش .
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 و اگر استبا ت او باقي مانه، حج خودش را در سال بعه انجام دهه.

ـ  ]13[ حاج يعناي شاوال و     1ه در شهرکدر حصول استبا ت فرقي نيست بين اين م 

نه يا قبل از آن، بنابراين اگر استبا ت ماالي پياها شاود و    کحجه مال پيها   يقعه  و  ي

ناه،  کخود را از استبا ت خاار    توانه جود باشه نمياستبا ت بهني و ساير شرايط مو

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

ـ  ]18[ شاونه، اگار سااير شارايط اساتبا ت را       ه وارد جه  ماي کها  اروانکخهمه  م 

 ، ماثالً  9فايات کدارنه؛ از قبيل داشاتن وساايل زناهگي بالفعال ياا باالقو  و رجاوع باه         

 تواننااه پااس از مراجعاات ادامااه زنااهگي  ه بااا آنهااا ماايکااار و ااانعت و غياار آن، کاا

 آورنااه و جااا  بااه و بايااه  4مناسااب خااود را بههنااه، مسااتبيع هسااتنه  

ان حج، کبه مجرد ام 2ساير شرايط را نهارنه نه و چنانچهک فايت از حج واجب آنان ميک
                                                           

 شهر= ماه .1

 گذشت. 24و  29ل مسأله تفصيل نظر مراجع در ذي .2

 مراجعه شود. 22به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن

 به حج. کهاي نزدي خواه اين استااعت مالي در اول سال باش  يا در ماه آية اهلل سبحاني:

 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م

اگر حال آنها  بل و بع  از حج يکي باش ، رجوع به کفايت در استااعت شرط  آية اهلل اردبيلي:. 9

 نيست.

 وگرنده ه انجام حج مانع از انجام وظيفه آنها به عنوان خ مده نگدردد   کمشروط بر آن آية اهلل اردبيلي: .4

 مستايع نيستن .

زن گي آنهدا را مختدل   ارگزاران حج بع  از  بول مأموريت چنانچه تشرف به حج، ک آية اهلل زنجاني:

 ن  و با مأموريت آنها منافات ن اشته باش ، با داشتن ساير شرايط مستايع هستن .کن

اگر حج موجب تفاوت در زن گي آنان نباش  وجوب آن بعي  نيسدت )مناسدک،    آية اهلل خويي:. 2

 (.28مسأله 

تداب الحدج،   کود )شد  مدي  اگر حج موجب تفاوت در زن گي آنان نباش  حج واجب آية اهلل سبحاني:

 (.274، ص1ج
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 باراي آنااان اسااتبا ت حاااال نشااه  اسات و حااج آنااان اسااتحبابي اساات و چنانچااه   

 م روحاااني کااآورنااه و حجااا  بااه ردنااه، بايااه حااج واجااب راکبعااهاً اسااتبا ت پيااها 

ه نيااز باه شاهريه حاوز  دارناه      کن اگر بعه از مراجعت از مکلياروان نيز همين است ک

 1شونه. مستبيع نمي

ـ  ]14[ و در ميقاات  اناه    ه با مگموريت به ميقاات آماه  کسان ديگري کان يا کپزش م 

ه کا هار چناه    9آورناه جا  به االسالم  2جامع شرايط استبا ت هستنه، واجب است

 4الزم است مگموريت خود را نيز انجام دهنه.

                                                           
 گذشت. 41تفصيل نظر مراجع در ذيل مسأله  .1

شدون  و نيداز بده شدهريه      مي ن ، مستايعکاگر حال آنها  بل و بع  از حج فر ي ن آية اهلل اردبيلي:

  مضّربه استااعت نيست.

شدون  و حدج آنهدا از     مدي  ه چندين اشخاصدي مسدتايع   کد  41گذشدت در مسدأله    آية اهلل فاضل:

 ن .ک مي فايتک االسالمحجة

روند ،   مدي  ه افراد به عنوان خ مه يا روحاني يا ريدر آن بده حدج   کدر تمام مواردي  ارم:کآية اهلل م

و تأمين زن گي آنها در  حجةاالسالمچنانچه زن گي خانواده آنها در همان م ت تأمين باش  حجشان 

 بازگشت شرط نيست.

نباش .  ان  هه براي آن اجير ش کحج مزاحم با خ ماتي  کمناسه اداي کبه شرط آن اي: هآية اهلل خامن .2

 (39حج، م ک)مناس

اي  هگوند  ه مأموريت بهکآورن ، مگر آنجا  حجةاالسالم بهباي   آيات عظام بهجت، زنجاني، سبحاني: .9

 (.8، س2ج ي  حج، صهاي  نن . )پرسشکه نتوانن  به وظائف عمل کباش  

ريت آنها مشروط به ع م احرام براي حّج تمّتدع باشد ، يدا عمدل بده      ه مأموکمگر اين آية اهلل فاضل:

ه در اين دو صورت حج واجب نيسدت، بلدي اگدر مخالفدت     کمأموريت مانع از انجام اعمال حج باش  

فايدت از  کولي حج آنهدا صدحيح اسدت و    ان   هب معصيت ش کردن  و حج انجام دادن  هر چن  مرتک

 ن .ک حجةاالسالم مي

 م آن در مسأله  بل بيان ش .کح ردبيلي:آية اهلل ا .4
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 استفتائات استطاعت

ـ  ]60[ کسي در مهينه مري  شه  )سکته کرد ( و فعاالً در بيمارساتان اسات و     س 

تا دو هفته استراحت کنه، آيا بعه از مهت استراحت در ااورتي   که بايهانه  دکترها گفته

که حمل او براي انجام دادن ا مال مشکل باشه، اگار او را باه مکاه ببرناه وظيفاه ايان       

 شخص چيست؟

ـ  سال اول استبا ت او است و قاهرت ا ماال، حتاي باه نحاو اضابراري را        1اگر ج 

و حج بر او واجب نيست ولي براي دخاول مکاه باياه مُحارم      9، از استبا ت افتاد 2نهارد

شاود، و چنانچاه    شود و با انجام ا مال  مر  مفرد  ولو اضبراري آن، از احرام خار  ماي 
                                                           

ه با مأموريدت بده ميقدات    کان و ام ادگران و افراد ديگري کپزش اروانها وکخ مه  آية اهلل سبحاني:

ان  اگر حج موجب تغيير روال زن گي آنها نباش  )از نظدر مدالي وضعشدان بد تر نشدود( برآنهدا       آم ه

  شود.حجةاإلسالم واجب مي

 .22م استنبابه در مسأله کگذشت ح آية اهلل بهجت: .1
ه بدراي بعدض   کد اگر توانايي مباشرت اعمال حج را ن ارد ولو به اين آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .2

اعمال نايب بگيرد، از استااعت افتاده است. ولي اگر ثروتمن  است و ديگر هيچگاه توانايي مباشدرت  

براي حج نايب بگيرد و وجوب نايب گرفتن، مانند  وجدوب   اعمال حج را ن ارد و يا مشّقت دارد، باي  

 (.39، مکحج، فوري است. )مناس
 34ن ارد و باي  ماابق حاشيه مسأله اي  هدر صورت حرج يا ضرر ش ي  فعال  وظيف آية اهلل زنجاني:

 عمل نماي .
 و   رت بر نايب گرفتن هم ن ارد. آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:

 حتي نايب هم نتوان  بگيرد. ارم:کآية اهلل م
ولي اگر دارا و ثروتمن  است و امي  به بهبودي ن ارد يا حج بر او حرجي اسدت بايد     آية اهلل خويي: .9

 نايب بگيرد.
ن کن اگدر مدتم  کن مالي براي استنابه ن ارد از استااعت خارج شد ه لدي  کاگر تم آية اهلل سبحاني:

 ن .کابه است وامي  بهبودي او نيست باي  استن

توان  بگيرد، از استااعت  نمي اگر توانايي مباشرت اعمال حج را ن ارد و نايب هم آية اهلل سيستاني:

ن مالي دارد و توانايي مباشرت اعمال حج را ن ارد يدا دشدوار و بدا مشدّقت     کافتاده است ولي اگر تم

 (.39، مسأله کاست و امي  به بهبودي ن ارد باي  نايب بگيرد. )مناس
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او مستقر شه ، اگر ماگيوآ از خاوب شاهن باشاه      سال اول استبا ت او نباشه و حج بر

بايه نايب بگيرد که برايش  مر  و حج تمتع انجام دهه و خودش براي دخول مکه مُحارم  

آورد، و چنانچه باراي ايان شاخص انجاام     جا  شه بهطوري که  کر  شود و  مر  مفرد  به

ل، الزم اسات  ا مال حج تمتع ممکن باشه، ولو به نحو اضبرار و انجاام اضابراري ا ماا   

توانه ولو با کمک گرفتن از ديگري انجاام دهاه،    مُحرم شود و هر مقهار از ا مال را که مي

 فتن نايب کافي نيست.توانه، نايب بگيرد ولي در وقوفين، گر و هر مقهار را که نمي

ـ  ]61[ هاي قبال انجاام داد ، ااحيح     ه در سالکدهه حجي  ه احتمال ميکسي ک س 

نه، حج کنبود  يا مستبيع نبود  است و فعالً شرايط استبا ت را دارد و بخواهه احتياط 

 آورد؟جا  به را به چه نيتي

ـ  و  1ناه کباه او را   توانه قصه مافي الذمه؛ يعني قصه امتثال مبلاِ امرِ متوجاه  مي ج 

 ه.احتياطاً نماي توانه قصه  مي

ـ  ]65[ تواناه آن را باه    ه حج واجب خود را انجام داد  اسات آياا ماي   کشخصي  س 

 نه؟کالذمه ا اد   قصه مافي

ـ  فايت از اجزاء ا در اورت ااحّت حاج ساابا و     کولي ا اد  حج  2مانع نهارد ج 

 شود. کنه و بايه خود آن جزء تهارک ببالن اجزاء ا نمي

ـ  ]67[  ه با وجاود تقلياه ااحيح، قابالً باه حاج مشارف شاه و چاون          کسي ک س 

 قصاه نماود     دانساته   فايت را مجتهه او شرط اساتبا ت نماي  کرجوع به 

 فايات نهاشاته اسات، فعاالً هماه شارايط       که رجاوع باه   کا آورد  اسات باا اين  جاا   به و

ساابا را   نه آياا باياه حاج   ک او موجود است و از حضرت امام تقليه مياستبا ت براي 

 نه يا خير؟کا اد  

                                                           
 در اين مسأله و مسأله بع ،  ص  امتثال امر فعلي را بنماي . آيات عظام بهجت، تبريزي، سبحاني: .1
 ن .کبه عنوان امتثال امر فعلي در تمام مراحل نيت  آية اهلل سبحاني: .2

 صحيح انجام داده وجهي براي اعاده آن نيست. يور بهاگر حج خود را  ارم:کآية اهلل م
 مانع ن ارد مالقا . آية اهلل نوري:
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 1ا اد  الزم است. ج ـ

ـ  ]69[ شخصي بعه از انجام  مر  تمتع مري  شه و از انجام حج منصرف شاه   س 

ه براي فراو  مه او اقهام نماياه، وظيفاه   کرد  کيل کسي را وکه کو به ايران رفت و در م

 دارد؟در اين مورد چيست و آيا محرمات احرام بر چنين شخصي چه وضعي 

ـ  و چنانچه ساال اوّل اساتبا ت او    2فايه  است بي يل گرفتنکدر فرض مسگله، و ج 

بود  است و در ا ر مرض از قهرت انجام حج افتاد  باشه در اين اورت وجاوب حاج   

ه ساال اول  کا بعه، ولاي در ااورتي    9هاي بر او موقوف است به بقاي استبا ت تا سال

                                                           
ارم، نوري: کآيات عظام اردبيلي، تبريزي، زنجاني، سبحاني، سيستاني، فاضل، گلپايگاني، م .1

 اعاده الزم نيست.
 گذشت مراجعه فرمايي . 41فايت، در ذيل مسأله که براي رجوع به کبه معنايي  آية اهلل بهجت:

 بل اسدتااعت مدالي   هاي  مالي داشته يا از سالاگر براي حج مج د نيز استااعت  آية اهلل زنجاني: .2

ولدي   ؛آورد، و اگر از بهبودي مأيوس اسدت نايدب بگيدرد   جا  به داشته باش  باي  در اولين فرصت حج

 افت . مي رد و مال را مصرف نمود از استااعتکردن اين مال، نياز مبرمي پي ا کچنانچه به مصرف 
شدود و احتيايدا     مي مراجعه شود. و عمره او مفرده 22مسأله م استنابه، به کبراي ح آية اهلل بهجت: .9

 (.کمناس 193آورد )مستفاد از سؤال جا  به باي  يواف نساء
ن ، که ثروتمن  باش  و مباشرت اعمال را نتوان  بکمگر آن آيات عظام تبريزي، صافي، گلپايگاني:

 پ  بنابر احتياط باي  نايب بگيرد.

ن  يا بدراي او مشدقت داشدته    کثروتمن  باش  و مباشرت اعمال را نتوان  به کمگر آن آية اهلل خويي:

ه در اين صورت باي  براي حج نايدب بگيدرد. و وجدوب نايدب     کباش  و امي  به بهبودي ن اشته باش  

 (.121و  بل از مسأله  39، مسأله کگرفتن مانن  وجوب حج فوري است. )مناس
ق ور نيست احتيايا  باي  براي يواف نساء نايب بگيرد و در اگر بازگشت براي او م آية اهلل سبحاني:

، 1تاب الحج، جکه ثروتمن  باش  و امي  به بهبودي ن اشته باش  براي حج نيز نائب بگيرد )کصورتي 

 (.997ص
ه کد ن نبوده، وظيفه او بنابر احتياط واجب اين بوده است کاگر از انجام حج متم آية اهلل سيستاني:

ندون اگدر بازگشدت بدراي او     کن  و يواف نساء را انجام ده ، و اک ل به عمره مفرده عمره تمتع را ب

، کو ملحق مناس 121، ذيل مسأله کمق ور نيست احتيايا  باي  براي يواف نساء نايب بگيرد. )مناس

 (.32س
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جب بود  است، چنانچه ماگيوآ از خاوب شاهن    استبا ت نبود  و حج بر او از قبل وا

براي حج و  مر  تمتع نايب بگيرد، و در اورتي  2يا سال بعه 1باشه بايه در همان سال

توانه نايب بگيارد و باياه خاودش حاج و  مار        نمي 9ه مگيوآ از خوب شهن نباشهک

ام بر او تمتع را مجهداً انجام دهه، و در هر اورت فعالً از احرام خار  و محرمات احر

 حالل شه  است.

ـ  ]61[ در حال حاضر، که هر کسي بخواهه حاج مشارف شاود باياه قابالً باراي        س 

چنه ساال   نام کرد ولي نوبت او را براي نام و مقهمات حج اقهام نمايه، اگر کسي  بت  بت

ديگر ا الم نمودنه، اگر قبل از رسيهن آن نوبت، از را  ديگر وسيله رفاتن باراي او فاراهم    

 است يا خير؟ حج او  و پول قرض کرد و به مکه رفت، آياشه 

ـ  مگار باا    تواناه باه حاج بارود     اگر قبالً حج بر او مستقر نشه  و فعالً هم نماي  ج 

 2نيست. ، حج بر او واجب نشه  است، و حج او 4قرض

                                                           
 و اگر نش  سال بع . آية اهلل فاضل: .1
 بع .هاي  لن نش  در ساکدر همان سال و اگر مم ارم:کآية اهلل م .2
عدذر   بنابر احتياط در اين صورت هم نايب بگيرد و اگر بع ا  رفع آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: .9

 (.31، مسأله 92عربي، ص کش  و داراي شرايط بود احتيايا  خودش نيز حج را انجام ده . )مناس

ه بده اند ازه مخدارج    کگيرد يلبي داشته باش   مي ه آن پول را  رضکاگر هنگامي  آية اهلل اردبيلي: .4

ردن کد شود، هر چن   رض  مي محسوب حجةاالسالمن  و به حج برود، کحج او باش ، چنانچه  رض 

 واجب نيست.

 گذشت. 21م  رض گرفتن در ذيل مسأله کح آيات عظام بهجت، زنجاني، فاضل:

ه آن پول به مق ار مخدارج  کن  کسي مق اري پول  رض کهرگاه  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:

حج باش  و   رت پرداخت آن را ب ون مشقت بع  از آن داشته باش ، حج بر او واجب خواهد  بدود.   

 (.99، مک)مناس

نند .  که اصال  عقال به آن توجه نکه و ت پرداخت  رض آنق ر دور باش  کمگر آن آية اهلل سيستاني:

 (.99، مسأله ک)مناس ه در اين صورت حّج بر او واجب خواه  ش .ک

هرگاه کسي مق اري پول  رض کن  که آن پول به مق ار مخارج حج باشد  و در و دت    آية اهلل تبريزي:. 2
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ـ  ]66[ شاه و   حرمه استبا ت دارد، به قصه  مر  تمتع مُکسي به خيال اينکاگر  س 

شاهن ا ماال    را انجاام داد و بعاه از تماام    ليه ا مال حج تمتع کبه ترتيب 

چگوناه اسات و   اش  يع نبود  است، بفرماييه احرام و ا مال گذشاته ه مستبکمعلوم شه 

 االسالم بر او واجب است يا نه؟ نسبت به آينه  اگر مستبيع شه، آيا 

 آورد.جا  به ، ولي اگر مستبيع شه بايه 1مُحرم نيست ج ـ

                                                                                                                                        
 رض کردن مالي داشته باش  که بتوان  با آن  رض خود را ادا کن  حج بر او واجدب خواهد  بدود بلکده     

 (.99مثل اين شخص اگر بتوان  ب ون منت  رض کن  الزم است  رض کن  و به حج برود )مناسک، م

 مراجعه شود. 21به حاشيه مسأله  اي: همنآية اهلل خا

 است. حجةاالسالماگر براي پرداخت  رض خود به حرج نيفتاده باش ، حج او  آية اهلل زنجاني:

 تحصيل استااعت با  رض واجب نيست. آية اهلل سبحاني:

رد سي يلب داشته باش  و يدا مدالي دا  که از کمگر در صورتي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:

ه در کد ند ،  که گرفته ادا کتوان  به واساه آن  رضي را  مي به راحتي ه در دسترس او نيست و بع ا ک

حج  رد و ساير شرايط هم فراهم بودکن  و اگر  رض ک مي ردن ص ق استااعتکاين صورت با  رض 

 (.94، مسأله 13عربي، ص کباش . )مناس حجةاالسالم ميشود و  مي واجب

رده، در مقابدل آن بده وام دهند ه    کد  ندام  ثبته براي آن که نوبت خود را، کمگر اين ارم:کآية اهلل م

 ن .کواگذار 

ندون در احدرام نيسدت و    کشود و ا مي ه انجام داده حج استحبابي محسوبکحّجي  آية اهلل اردبيلي: .1

 ن .ک حجةاالسالم نميفايت از کحج انجام ش ه 

 باش . مي عليه بوده حج صحيح استحبابي هماگر به  ص  انجام وظيفه ف آية اهلل بهجت:

 حجةاالسدالم فايدت از  کحجدش صدحيح اسدت ولدي      آيات عظوام تبريوزي، خوويي، زنجواني:    

 ن .ک نمي

 اگر به  ص  انجام وظيفه فعليه بوده، حج صحيح و استحبابي است. اي: هآية اهلل خامن

 جدا  بده  حجةاالسدالم چنانچه بعد ا  مسدتايع شد  بايد       حج او مستحبي است و آية اهلل سبحاني:

 آورد.

فايدت از  کاحدرام او صدحيح و حدج او مسدتحّبي اسدت و       ارم:کو آية اهلل سيسوتاني، آيوة اهلل م  

 ن .ک نمي حجةاالسالم
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ـ  ]63[ رد، مستبيع نيست، به نيت استحباب مُحرم شه و ا ماال  ک سي خيال ميک س 

ه پرسيه، معلوم شه مستبيع بود  اسات، آياا مجاهداً    کعه در م مر  تمتع را انجام داد، ب

 افي است؟کبايه به نيت وجوب مُحرم شود يا 

 2، و در احت حج نهبي او تگمل است.1نهک فايت نميک ج ـ

                                                                                                                                        
حدج   اگر به  ص  تقيي  بوده احرام وا ع نش ه، و اگدر خادا در تابيدق بدوده احدرام      آية اهلل نوري:

 نيست. حجةاالسالمرام صحيح بوده و از آن خارج ش ه، ولي مجزي از مستحب وا ع ش ه و اح
شود و اين مورد از موارد خاا در تابيق است، تج ي   مي چون رالبا   ص  امر فعلي آية اهلل اردبيلي: .1

 ن .ک حجةاالسالم ميفايت از کاحرام الزم نيست و 
اگر به  ص  امر فعلي بوده، اگر چه اعتقاد ن بيت آن را داشته، اظهر صّحت و اجدزاء   آية اهلل بهجت:

 (.91تاب حج، صکاست ) حجةاالسالماز 
 است و نياز به احرام ج ي  نيست. حجةاالسالممجزي از  خويي:آية اهلل تبريزي، آية اهلل 

ن ، کست  ص  حج استحبابي ه مستايع نيکاگر شخص مستايع با اعتقاد به اين اي: هآية اهلل خامن

ال اسدت و بندابر احتيداط،    کمحل اش حجةاالسالمفايت آن از که مستايع بوده، کو بع  معلوم شود 

ه وظيفده فعليده او امتثدال امدر     کد ه بده تدوّهم اين  کآورد، مگر آنجا  به واجب است در سال بع  حّج را

فايدت از  که در ايدن صدورت   کد استحبابي است،  ص  امتثال امر فعلي شارع مق س را داشدته باشد    

 (32حج، م کن . )مناسک حجةاالسالم مي

در ريدر   ند  و کفايت ميکهرگاه به نيت امر فعلي محرم ش ه باش  از عمره تمتع  آية اهلل سبحاني:

آن را عمدره مفدرده  درار     آورد و جا بهنماز آن را  ه يواف نساء وکگونه  ب ين ن کاحتياط  اين صورت

سپ  براي عمره تمتع واجب محرم  اگر نش  به ادني الحل و از موا يت رفته وي کسپ  به ي ده  و

 آورد. جا بهاعمال آن را انجام ده  سپ  اعمال حج تمتع را  شود و
ه مستايع نيست به عنوان استحباب، به حج رفدت  کسي به اعتقاد اينکچنانچه  آية اهلل سيستاني:

 فايدت کا نمود و بع ا  معلوم ش  مستايع بوده، حّجش ه فعال  متوّجه او است رکو  ص  اياعت امري 

 (.28، مسأله کن  و حج ديگري بر او واجب نيست. )مناسک مي
 ن .ک مي فايتکه کبل ارم:کآية اهلل صافي، آية اهلل م

ل اسدت، لدذا بدراي    کتفا به عمره انجام ش ه مشکرا انجام ده  و ا حجةاالسالمباي   آية اهلل فاضل:

ن  و کبيان ش ه است، عمل  212ه در مسأله کاحرام عمره تمتع وجوبي، باي  به وظيفه ناسي احرام 

 ه خاا در تابيق باش .کدر ضيق و ت باي  حجت افراد انجام ده ، مگر اين
جدا   بده  خدود را  حجةاالسدالم حج استحبابي او صحيح است و باي  در اولين فرصت،  آية اهلل زنجاني: .2
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ـ  ]68[ رد  و فعاالً ساه هازار روپياه     کا ناام   شخصي براي زيارت ساوريه  بات   س 

شاود، آياا رفاتن حاج      اهلل هم هماين مقاهار ماي    دست آورد  است و خر  حج بيت به

 توانه به زيارت سوريه برود؟ واجب است يا مي

 1اگر ساير شرايط استبا ت را داشته باشه بايه به حج برود. ج ـ

ـ  ]64[ ه کا شود، آيا زناي   نوني براي ازدوا ، مبلح زيادي نوشته ميکهاي  در قباله س 

شود يا خير؟ ضامناً مشاخص    ور واجب الحج ميکنه طبا برنامه مذکه ازدوا  خواه مي

 فرماييه مبلح چقهر باشه بهتر است؟

ـ  بتوانه مهر را بگيرد و به حج برود مستبيع است، و مهرالسنه  2 اگر بهون مفسه ج 

 9بهتر است و استحباب دارد.

ـ  ]30[ رد  است و چنه پسار دارد و  کاگر پهري بعه از  بت نام براي حج، فوت  س 

                                                                                                                                        
 آورد.

اگر تقيي  به استحباب داشته، و اگر به نحو خادا در تابيدق بدوده،     نوري:آية اهلل فاضل،  ة اهللآي

 افي است.کصحيح و 
رده کد ه بدر اوسدت و اشدتباها  گمدان     کد رده باشد  حّجدي را   که  ص  کمگر اين آية اهلل گلپايگاني:

 (.81، مسأله 91عربي، ص کن . )مناسکفايت که در اين صورت بعي  نيست کاستحبابي است، 
آيند ه اسدتااعت   هاي  و اگر ساير شرايط را ن ارد باي  براي سال آية اهلل خويي، آية اهلل سيستاني: .1

 ن  و اگر از تحقق ساير شرايط ناامي  است، نايب بفرست .کمالي خود را حفظ 
 مراجعه شود. 47به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: .2

 ج.رب ون و وع در ح آية اهلل تبريزي:
ل اسدت، مسدتايع   که تحّملش بدراي او مشد  کاگر مستلزم حرجي بر زن باش ،  آية اهلل سيستاني:

 نيست.

 (.99، مسأله 1و اختالل در زن گي. )مجمع المسائل، ج آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:
 و يا حاصل ش ن هر چيزي برخالف حيثيت او. ارم:کآية اهلل م

مهريه، حاّل باش  و شوهر بتوان  از مهريده بده مقد ار مخدارج حدج را       که در صورتي زنجاني: آية اهلل .9

شدوهر  در صدورتي کده   بپردازد و ماالبه آن مستلزم حرج و آبروريزي براي زن نباشد  و همچندين   

 بخواه  آن را بپردازد، زن مستايع است.
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شود، آيا در چنين موردي اساتبا ت طريقاي باراي     ي از پسران داد  ميکاجاز  حج به ي

 شود؟ هام حاال ميک

ـ  هام اجااز  داد  شاود مساتبيع    کا فرض وجود ساير شرايط استبا ت، به هر  با ج 

 1شود. مي

                                                           
ه با ي کاز آنان  کرده باش ، هر يکوصيتي هم ناگر  بال  بر پ ر حج مستقر نبوده و  آية اهلل اردبيلي: .1

  شود. مي ورثه رضايت براي استفاده او ب هن ، استااعت يريقي برايش حاصل
 ام مسدتايع  کد آورند  هديچ   جدا   بده  ه با آن فيش براي پ ر، حدج کاگر الزم باش   آية اهلل زنجاني:

رضايت ورثه را در استفاده خودش از  توان  باي  مي ه استااعت مالي دارد اگرکنيستن  وااّل هر پسري 

 .شود اش مستقر مي فيش متوفي جلب کن  و اگر نکن  حج بر عه ه

رد و در همان کنمود و بل از رسي ن ذي الحجه فوت  نام ثبتسي براي حج کاگر  آية اهلل سبحاني:

يدت بده   ه مکد از تر ندام  ثبدت رده بود، حج بر او مستقر نش ه است وفيش کسال استااعت مالي پي ا 

يا  يا به عنوان سهم االرث و ي از وّراث مجانا  وکفيش را به ي ردن  وکاگر ورثه توافق  آي  وحساب مي

جدز اسدتااعت يريقدي را داشدت،     ه ردن  و او سداير شدرايط اسدتااعت بد    کبا فروختن به او واگذار 

شدن  و  کرعده ب شود و دررير اين صورت اگر همه وّراث در شرايط مساوي بودند  بايد     مستايع مي

شود و  مي توافق ننمودن  فيش فروخته اگر ورثه نن  وکنفر از بين خود ميسر  کانجام حج را براي ي

 شود.بهاي آن بين ورثه تقسيم مي
از آنها رفتن به حج و  بول نيابدت واجدب    کاگر به عنوان نيابت پ ر است بر هيچ ي آية اهلل صافي:

تواند  بدا    مدي  ي از آنهدا کد ه يکه بالخصوص مورد وصيت باش  و اگر منظور اين است کنيست مگر آن

 ام کآورد، در صورت داشتن ساير شرايط استااعت، بر هر جا  به استفاده از فيش پ ر براي خود حج

گيرد حج واجب است و اگدر همده در    نمي دان  با استفاده از فيش مورد مزاحمت ديگران  رار مي هک

ي از آنها ب ون مسامحه ديگدران  کنن  و چنانچه يکساوي باشن  بر همه الزم است ا  ام اين جهت م

م به استقرار حج بر او خدالي از  کموّفق به استفاده ش  حج از ديگران سا ط است ولي با مسامحه، ح

ه محسوب شدود  که ميت محسوب نشود و اگر از ترکه فيش از ترکوجه نيست. اين در صورتي است 

ن ، بايد  بده فدروش برسد  و     کاز ورثه از حّق خود نسبت به آن صرف نظر ن که هيچ يک در صورتي

از ورثه يا رير ورثه باي  ا  ام به  کتقسيم شود و بنابراين، هر ي -ما فرض اهلل ک -بهاي آن بين ورثه 

  برايش فراهم ش  حج بر او واجب است و چنانچه پ ر واجب الحدج بدوده   کخري  فيش نماي ، هر

 باي  براي او استيجار نماين  هر چن  به فروش فيش باش . است
 از آنهدا رفدتن بده حدج و  بدول       کاگر به عنوان نيابت پ ر است بر هيچ يد  آية اهلل گلپايگاني:
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ـ  ]31[ ه بارايش حاج   کا رد  و در وايتش گفته است کنام  پهري براي حج  بت س 

آورنه و پسر بزرگتر چون ديه  خودش اساتبا ت باهني و ماالي دارد و    جا  به مستحبي

 ، به نيات خاود   برايش حاال شه ه آن هم با فوت پهرکفقط استبا ت طريقي نهاشته 

حج را انجام داد ، نه به نيابت از پهر، آيا حج او احيح است ياا ناه؟ چاون اساتبا ت     

 طريقي نهاشته مگر از طريا نيابت؟

 1فرض مزبور نيابت نيست، و حج خودش احيح و مُجزي است. ج ـ

ـ  ]35[ مونيساتي اسات، اگار    کومتشاان  که حکا شاورهايي  کمسلمينِ بعضاي از   س 

ننه و قهاراً ايان پاول باراي     ک کمکومت کبخواهنه حج برونه بايه مبلح زيادي به آن ح

ار باشاه آياا   که را  منحصر به اين کشود، در اورتي  ومتي مصرف ميکتقويت چنين ح

اوالً: حج بر چنين اشخااي واجب است يا نه؟ و  انياً: اگر اين مقهار پول را بههنه و به 

 نه يا نه؟ک فايت ميکاالسالم  حج برونه از 

 2شود. ر شه موجب سقوط حج نميکآنچه   ج ـ

                                                                                                                                        
 ي از کد ه يکد ه بالخصوص مورد وصيت باش ، و اگر منظور اين است کنيابت واجب نيست، مگر آن

آورد، در صدورت داشدتن سداير شدرايط     جدا   بده  براي خود حدج  توان  با استفاده از فيش پ ر مي آنها

ه خودشان به حج برون  و در صورت مشاجره بين آنها، با  رعه کنن  ک ام سعي کاستااعت، باي  هر 

تعيين شود، و در هر صورت ارزش فيش را به ورثه م يون است، و چنانچه پد ر واجدب الحدج بدوده     

 (.144ام حج، مسأله کآداب و احاست، باي  براي او استيجار نماين . )
 نن  و حج واجبي هم بر عه ه پ ر نباش .کولي ورثه باي  بر آن توافق  ارم:کآية اهلل م

 ب عمل حرام ش ه است.کولي مرت آية اهلل اردبيلي: .1
 فتواي ايشان در اين مورد در دست نيست. آية اهلل خويي:

 آورد.جا  به حج او صحيح است، ولي باي  براي پ ر حج نيابي آية اهلل سبحاني:
ه کد وصيت پ ر در حج نسبت به او نافذ است و پسر استااعت يريقي ن اشدته   آية اهلل سيستاني:

 (.11، سؤال کآورد. )ملحق مناسجا  به بتوان  براي خودش حج
مستحبي او را انجام ده  و يدا   رده و باي  حجکوصيتق پ ر، گناه  کولي به خاير تر ارم:کآية اهلل م

 آورد.جا  به سي را بفرست  تاک
 ظالمده  هداي   ومدت که از ظالمين در يريدق و از ح کضررهاي مالي رير مجحف،  آية اهلل بهجت: .2
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ـ  ]37[ ه او هام اساتبا ت   کا رد  است، ولي شاوهرش  کنام  زني براي حج  بت س 

توانه شر اً نوبت خود را باه شاوهرش    نام ننمود  است، آيا زن مي داشته، به  للي  بت

 نماينه يا نه؟نام  ه در آينه  هر دو با هم  بتکبههه به اين اميه 

ـ  ، ولاي اگار   1ههاه توانه نوبت خود را به شاوهرش ب  اگر زن مستبيعه است نمي ج 

                                                                                                                                        
 ه واجدب  کشود بل نمي گيرد، داخل در استااعت است و با   رت تحّمل موجب سقوط مي صورت

ظلم. و اگر ضرر مالي، مجحف و موجب عسر باش  مانع از هاي  ومتکاست و همچنين  راردادهاي ح

 (21تاب حج، صکاستااعت شرعيه است. )

ن نباشد ،  که دفع او جز به پرداخت مال زياد ممکهرگاه در راه حج دشمني باش   آية اهلل تبريزي:

ه بذل مال، امدر متعدارف باشد ،    کپرداخت مال واجب نيست و وجوب حج سا ط خواه  ش  مگر اين

ه در ايدن صدورت بدذل    کن  ک مي شون  مالي را اخذ مي شورکه وارد کساني کومت از که حکاين مثل

  (.13، مسأله کشود. )مناس مي واجب است و از مؤونه حج حساب

شور باش  حج واجدب اسدت و اگدر    کاگر جزو مخارج حج در آن  آية اهلل خويي، آية اهلل سبحاني:

باشد  حدج بدر او واجدب نيسدت.       مي اگر مستلزم ضرر مالي معت ٌّبهگيرن ،  مي اتفا ا  اين مبلغ را از او

 (. البته اگر موجب فساد بر مسلمين باش  يبعا  جايز نيست.کمناس 21)مستفاد از مسأله 
ن کد ه دفع او جز بده پرداخدت مدال بده او مم    کهرگاه در راه حج دشمني باش   آية اهلل سيستاني:

شخص ضرر زيادي داشته باشد ، واجدب نخواهد  بدود و     نباش ، پ  اگر پرداخت آن نسبت به حال 

ه راه کشود، وااّل واجب خواه  بود. بلي پرداخت پول جهت جلب رضاي او تا آن مي وجوب حج سا ط

 (.13، مسأله کن  واجب نيست. )مناسکرا باز 

 ه عرفدا  آن بدر ضدرر اسدالم و    کفر در برابر اسالم محسوب شود کاگر موجب تقويت  آية اهلل صافي:

خالف مصلحت مسلمين شمرده شود استااعت حاصل نيست ولي اگر پول را پرداخت و استرداد آن 

 شود و باي  به حج برود. مي رده، استااعت حاصلکن نبود، پ  از پرداخت، اگرچه معصيت کمم

ان بايد  مبلدغ را   کمنافات با استااعت ن ارد و در صورت امها  پرداختگونه  اين آية اهلل گلپايگاني:

 ن .ک مي فايتک حجةاالسالمپرداخته و به حج برود و آن حج از 
 و حج او مجزي است. ارم:کآية اهلل م

توان  نوبت خدود را   نمي چنانچه رفتن به حج براي زن هيچ محذوري ن اشته باش ، آية اهلل اردبيلي: .1

ولي حج شوهرش  شود مي رده و حج بر او مستقرکن  گناه کار را بکبه شوهرش ب ه  و چنانچه اين 

 صحيح است.
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 1نوبت را به او داد حج شوهر احيح است.

ـ  ]39[  ماا  حقاوق    کمن باا داشاتن بيسات هازار توماان قارض و گارفتن يا         س 

 ار از کا ه شاخص طلب کا قبل از پرداخت آن، موفا به سفر حاج شاهم، باا توجاه باه اين     

اماًل راضي و به پولش احتياا  ناهارد، آياا ايان حاج واجاب محساوب        کسفر حج اين 

 شود يا نه؟ مي

ـ  اگر استبا ت مالي براي شما محقا بود ، در فرض مزبور حج شاما ااحيح و    ج 

ان اداي بههي بعهاً به سهولت باراي شاما   که امکحج واجب محسوب است، به شرط آن

اياه    همستبيع نش ايه،  ردکتبا ت مالي پيها براي حج اس 2فراهم باشه. ولي اگر با قرض

 9شود. محسوب نمي و از 

ـ  ]31[ شاه  توانه مال خودش را به پهر يا مادر ببخ سي مستبيع شه، آيا ميکاگر  س 

 ليفش چيست؟کرد تکو خر  سفر حج ايشان نمايه و اگر چنين 

ـ  پاول باه والاهين،    آورد و باا بخشاش   جا  به اگر شخصاً مستبيع است بايه حج ج 

ه با بخشاش پاول باه والاهين نتواناه حاج       کشود و در اورتي  ليف از او ساقط نميکت

 آورد بخشش جايز نيست، اگر چه احيح است.جا  به واجب بر خود را

ـ  ]36[ ه در وقت اسم نويسي براي حج، استبا ت ماالي دارناه و از   کاشخااي  س 

اشاخاص  گوناه   نه، آياا باراي ايان   نويسا  طرف دولت براي پنج سال يا بيشاتر اسام ماي   

ردنه و ننوشتنه و بعه کنويسي واجب است يا نه؟ و بر فرض وجوب، اگر مسامحه  اسم

ه کا ياا اين انه   ردکواجب  کدنه، فقط تراز مهت پنج سال مردنه يا از استبا ت مالي افتا

 حج هم بر آنان مستقر است؟

ـ  آيه الزم است  مشان بيرون ميه قر ه در همان سال اول به ناکاگر احتمال دهنه  ج 
                                                           

 رده است.کولي زن گناه  ارم:کآية اهلل م .1
 گذشت. 21و  21تفضيل مسأله و نظر مراجع عظام در ذيل مسأله  .2
 مراجعه شود. 21به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .9

 داشته باش .ن  که معادل آن باش  و بتوان  دين را با آن ادا که مالي کمگر اين ارم:کآية اهلل م
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ه حج بار  کسي را دارنه کم کردنه بايه به حج برونه و حکت نکو اگر شر 1ننهکت کشر

 2او مستقر است.

ـ  ]33[  شاي ساازمان حاج و زياارت ا      ک اينجانب باا شارايط زيار، طباا قر اه      س 

                                                           
 بع  از سال اول هم  رعه بده ندامش اصدابت   هاي  ه در سالکه اگر احتمال ده  کبل آية اهلل اردبيلي: .1

 ردکد  نام مدي  ثبته اگر کن  و بميرد، چنانچه احتمال برود کن نام ثبتن  و اگر ک نام ثبتن ، باي  ک مي

 توانست به حج برود، حج بر او مستقّر ش ه است. مي
نويسي و پرداخت مبلغدي در   بع  منوط به نامهاي  ه اگر رفتن به حج در سالکبل اي: هخامنآية اهلل 

 (33حج، م کن . )مناسکار ا  ام کاين سال باش  بنابر احتياط واجب باي  به اين 
، 13، صدفحه  کنند . )مسدتفاد از مناسد   کت کشدر  کشدي   رعده به هر حال بايد  در   آية اهلل خويي:

 (.1، س237صفحه  ،1والمسائل الشرعيه، ج
ه  رعده بده ندام او    کچنانچه تو ع عروض مانع ديگري از رفتن به حج در سالي  آية اهلل سيستاني:

حج بر او بنابر احتياط واجب  وگرنهن  ک نام ثبتن ، ن ارد، بنابر احتياط واجب الزم است ک مي اصابت

 شود. مي مستقر
آيد  الزم اسدت در    مدي  ر سدال اول ندامش بيدرون   ه دکد اگر ايمينان داشته باشد    آية اهلل تبريزي: .2

 ن .کت کشر کشي  رعه
ردن  و در اولدين سدال بده حدج نرسدي ن  يبدق       کنويسي واجب است و اگر ن اسم آية اهلل زنجاني:

 عمل نماين . 9حاشيه مسأله 
 ندام  ثبتشور منحصر به که رفتن به حج براساس  وانين کو همچنين در صورتي  آية اهلل سبحاني:

ند  و اگدر   کب ندام  ثبدت ه باي  کپنج سال آين ه باش  در اين صورت نيز احتياط واجب اين است  براي

 شود. مي رد، حج بر او مستقرکردن استااعت يريقي پي ا نکن نام ثبترد و به خاير کن نام ثبت
ج آن، بع  از پن کنويسي محّل تأّمل است و چنانچه با تر در مورد سؤال، وجوب نام آية اهلل صافي:

ه براي او، با بقاي استااعت کرد استقرار حج بر او معلوم نيست اگر چه احتياط آن است کسال فوت 

 تا سال پنجم، استيجار حج نماين .
رد و بعد  از پدنج   کد نويسي واجب است و چنانچه مسدامحه   در مورد سؤال، نام آية اهلل گلپايگاني:

ن از رفتن به حج بدوده اسدت حدج بدر او     کالظاهر در يول پنج سال متم سال فوت نمود، چون علي

 مستقر ش ه، و باي  براي او استيجار نماين .
نويسي براي اين اشخاص واجب است و اگر يقين به اصابت  رعه داشته باشن   اسم ارم:کآية اهلل م

 افي نيست.کشود ولي احتمال  مي حج بر آنها مستقر
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 الحرام هستم: اهلل  ازم بيت 1366ان شاءاهلل ا در سال 

 و همسرم از پول مُخَمَّش تهيه شه  است. امل زيارت خودکهزينه  .1

معلم آموزش و پرورش بود  و حقوق مستمر در حه معمول زنهگي با قنا ات را   .2

 دارم. دريافت مي

 فاقه مسکن و اتومبيل شخصي بود  و در هر شهري که شاغل باشم، مستگجر هستم. .3

 باشم. وسائل زنهگي را در حه معمول دارا مي .4

ه نسبت به وجوب حج و  هم آن از اطراف القاا  کبا توجه به شرايط فوق و شبهاتي 

 نه يا خير؟ک فايت ميکشود، آيا حج اينجانب و همسرم از حجّ واجب،  مي

در فرض مرقوم چنانچه همسر شما به مقهار رفتن و برگشتن باراي حاج پاول     ـ1ج

ه لاوازم  کا تي استبا ت دارياه  تواننه برونه، مستبيع هستنه، و شما در اور دارنه و مي

، و بعه از برگشتن بتوانيه باا در آماه   2زنهگي خود و  ائله را به مقهار شگنتان دارا باشيه

 نيه.کسب خودتان، زنهگي خود و  ائله را ادار  ک

ـ  ]38[ رد تاا نوبات او از   کا اگر شخصي مستبيع بود و در رفتن به حج مسامحه  س 

آيا با واسبه و سفارش در ايران يا خار  از ايران  نويسنه، ه اسم نميکدست رفت، حال 

و با ارف مبالغي زياد، جايز است به حاج مشارف شاود ياا خيار؟ زيارا در غيار ايان         

ين کرد  از تاار که خهاي ناکدارد  افته و خوف اين را ها فريضه او تگخير مي اورت سال

 حج به حساب آيه؟

                                                           
ور، حج بر شما و همسدرتان  کر فرض سؤال مذد ارم:کآيات عظام زنجاني، سبحاني، سيستاني، م .1

 واجب است.

ه مخدالف بدا شدأن    کي براي شما حرجي و بلکن و اتومبيل ملکچنانچه ن اشتن مس آية اهلل اردبيلي: .2

 باشي . مي نباش ، مستايع

اگر از جهت صرف هزينه حج، در ناراحتي و مشدقت نشدون     آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي: 

 ن .واجب است حج برو
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ـ  ري اساالمي نيسات باه حاج     هست و برخالف مقررات جمهو 1بايه به هر نحو ج 

 2مشرف شود.

ـ  ]34[ ناام جهات حاج     شخصي قبالً حج بر او مستقر نشه ، اما در موقاع  بات   س 

نمود ، ولي بعهاً از نار مالي محتا  شه  و احتيا  به پاول  تمتع مستبيع بود  و  بت نام 

نچاه در  توانه پول را پس بگيرد يا خيار؟ و چنا  را دارد، بفرماييه مي کسپرد  شه  در بان

 نه، فرق دارد يا نه؟کهاي بعه قر ه به نام او ااابت  سال اول يا سال

 4پول را بگيرد و فرق نهارد. 9توانه ر شه  مستبيع نيست و ميکه  کبا فرضي  ج ـ

                                                           
 چنانچه حرجي نباش  و نيز متو ف بر ارتکاب حرام اهّم نباش  باي  به حج مشرف شود. آية اهلل اردبيلي:. 1

 بل از استقرار حج استااعت شرعيه شرط اسدت و بعد  از آن اسدتااعت عقليده و      آية اهلل بهجت: 

 تاب حج(ک 22و  27ام شرعيه. )مستفاد از صفحه کمق وريت ميزان است البته با مراعات ساير اح
اب حدرام نباشد ، بده    که حرج نبوده و مستلزم ارتکن، مادامي کباي  به هر نحو مم آية اهلل تبريزي: 

 حج مشرف شود.
اب حرام اهم يا مسداوي نباشد  حدج واجدب     کاگر حرجي نباش  و نيز متو ف بر ارت آية اهلل خويي: 

 است.
ن، اگر چده بدا صدرف مبلدغ     کدر صورت تم يستاني، صافي، گلپايگاني:آيات عظام سبحاني، س 

 زيادتر، الزم است به حج برود.
 اگر حرجي نباش  باي  به هر نحو... آية اهلل فاضل: 

ن  و اگر مستلزم معصديت  که حرجي و موجب مهانت نباش  باي  ا  ام کبه هر نحو  آية اهلل زنجاني: .2

جدا   به ل، حجکولي اصل وجوب حج با ي است و به هر ش ؛بين ازد ل، تأخيرکباش  حج را تا رفع مش

 آورد مجزي است.
ه در کد توان  پدول را بگيدرد مگدر آن    نمي ن ،کاگر در سال اول  رعه به نام او اصابت  آية اهلل تبريزي: .9

 حرج بيفت .
 انفاق به حرج بيفت . کاگر نفقه الزم باش  و يا از تر آية اهلل خويي، آية اهلل سبحاني: 
 اگر پول را براي نفقات الزم نياز داشته و رير از آن پولي ن اشته است. آية اهلل سيستاني: 

توان  پ  بگيرد و اگر گرفت و مصدرف   مي اگر احتياج مبرم به پول حج داشته باش  آية اهلل زنجاني: .4

 و فر ي بين سال اول و بع  نيست. ؛رد مستايع نيستک
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ـ  ]80[  1362براي زيارت خانه خها مستبيع شه و در ساال   1361پهرم در سال  س 

ته و کبعه از احرام بساتن، باين را  سا   ه مشرف شه، ولي کجهت زيارت خانه خها به م

 باشه يا خير؟  ملي را انجام نهاد، آيا حج به گردنش ميگونه  رد و هيچکفوت 

ـ  دخاول   ، حج از او ساقط شه  است و اگر قبال از 1اگر بعه از دخول حرم مرد  ج 

 9او باشه. ه سال اول استبا تک، در اورتي حج واجب نيست 2رد کحرم فوت 

ـ  ]81[ و خاناه   کدارايي شخصي قريب هفتصه و پنجا  هزار تومان از اال ملا  س 

وني هام  کبااب منازل مسا    که يا کباشه، به اضافه اين ه ارث از پهرش به او رسيه  ميک

همسار و دو بچاه    کاز دنيا رفته است، داراي يا اي  سانحه ه نامبرد  در ا رکنون کدارد، ا

شود، آياا شاخص    ور تگمين ميکمذ کماله معاش آنان از در آمه همين اکباشه  اغير مي

مُتَوفي مستبيع بود  يا خير؟ و در اورت وجوب حج، آيا حج برلَاهي گرفتاه شاود ياا     

 پرداخت گردد؟ه کلّ ترکشود مخار  حج، از  نه؟ و آيا ميک فايت ميکميقاتي 

 2چنانچه شخص متوفّي در حال حيات، خر  رفت و برگشت خود و  ياالتش ـ4ج

                                                           
ه حج بر او مستقّر بوده است و در اين صورت و در فدرض  کظاهر سؤال اين است  هلل سيستاني:آية ا .1

نن  و اگر فوت بع  از احرام و دخدول حدرم بدوده بده     کسؤال، حج از او سا ط نيست و باي  از او  ضا 

 رجوع شود. 111مسأله 
رده باش  و يدا  کدر حرم فوت  ن  حج از او سا ط است. خواهکاگر بع  از احرام فوت  ارم:کآية اهلل م 

 در خارج حرم.
 (79حج، م کبنابر احتياط واجب. )مناس اي: هآية اهلل خامن .2
 يعني سال اول استااعت شرعيه نه فقط ماليه. آية اهلل بهجت: .9

مسدتقر نبدوده ولدي  بدل از     اش  هه حج بر ذّمکه در اين فرض کبل زنجاني:آية اهلل خويي،  آية اهلل 

 .دخول حرم بميرد، ظاهرا   ضا از او واجب شوداحرام يا 
 باي  براي آن شخص دوباره نائب بگيرن . آية اهلل سبحاني: 

ج حد توانسته بده حدج بدرود، مسدتايع بدوده و       مي چنانچه ب ون اختالل در زن گي آية اهلل زنجاني: .4

 شود. مي ه خارجکرده از اصل ترکافي است و چنانچه وصيت نکميقاتي 
 يعني و نفقه عياالتش در نبود او.  بهجت:آية اهلل .2
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توانسته به  برگشتن هم در آمه اليا به حال خود و خانواد  را داشته و ميرا داشته و در 

رد ، حج ميقاتي از ااال  کو تگخير انهاخته، مستبيع بود  و چنانچه وايت ن 1ه برودکم

 2گردد. ه خار  ميکتر

ـ  ]85[ ن چون اِمرار معاش او از وجو  و امثاال  کآورد ، ليجا  به ه حجکشخصي  س 

ر مسگله مربوط به  هم اساتبا ت چناين شخصاي نشاه  و     کنيز متذآن بود  و آن زمان 

ال اساتبا ت  ه حج واجب خود را انجاام داد  اسات، پاس از آن و در حا    کرد  کگمان 

آورد  است، آيا حج نيابتي وي احيح است يا بايه پاس از انجاام   جا  به قبعي نيابتاً حج

 9نه؟کرار کحج واجب مستقر خودش، نيابت را ت

ـ  ر وقت انجام حجّ اوّلي مستبيع نبود ، با فرض حصاول اساتبا ت در   چنانچه د ج 

                                                           
گذشت و نيدز   22م آن در مسأله کن ، حکتوانسته استنابه  مي توانسته ولي نمي و اگر آية اهلل بهجت: .1

 مراجعه شود. 41به مسأله « فايتکمراد از رجوع به »براي 

ه اگر دارا و ثروتمن  بوده و توانايي مباشرت اعمال حج را ن اشته يا دشدوار و بدا   کبل آية اهلل خويي: 

ه احتمدال داده شدود در   کباش  مگر اين اش مي هرده حج بر ذمکمشقت بوده و در نايب گرفتن تأخير 

جدا   به ه در اين صورت الزم نيست براي او حجکحال حيات در مورد استااعت خود رافل  اصر بوده 

 (.241، ص2و تعليقه عروه، ج 39، مسأله ک)مناسآورن . 

ن مالي داشته و توانايي مباشرت اعمال حدج را  که اگر تمکبل آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني: 

باشد    اش مدي  هرده اسدت حدج بدر ذّمد    کد ن اشته يا دشوار و با مشّقت بوده و در نايب گرفتن تأخير 

 (.39، مسأله ک)مناس

و همچنين بنابر احتياط اگر ثروتمن  بوده و توانايي مباشرت اعمال حج را ن اشدته   آية اهلل تبريزي: .2

 باش . اش مي هرده، حج بر ذمکيا دشوار بوده و در نايب گرفتن تأخير 

 مراجعه شود. 42به ذيل مسأله  آية اهلل سبحاني: 

 است.ه گذشت، هر دو حج او صحيح ک 41با مالحظه حواشي مسأله  ت:جآية اهلل به .9

 ور مستايع بوده و حدج انجدام شد ه حدج واجدب     کدر فرض مذ آية اهلل فاضل، آية اهلل سبحاني: 

 وم به صحت است.کباش  و حج نيابي هم مح مي
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و حج خود را بايه انجام دهاه و حاج نياابتي را     1زمان حج  اني، حج نيابتي باطل است

اگر وقت آن موسّع بود ، بعه از حج خاودش انجاام دهاه و در غيار ايان ااورت باه        

 نه.کااحب پول مراجعه 

ـ  ]87[ ستان  ازم حج شه و در مهيناه مناور    کاز پا ه واجب الحج بود ،کسي ک س 

ه قبال از  کا ه رهسپار شه و در بيمارساتان م کبيمار گرديه و در حال بيماري به طرف م

ساتان  کئيش در وقت فوت، مقهاري پول و قبعه زميناي در پا احج وفات نمود، تمام دار

ه، آياا  نا ک فايات نماي  که پول موجودش براي نيابت حاج او  کبود  است، با توجه به اين

ه با فوت او حاج سااقط   کاش بايه زمين را بفروشنه و برايش نايب بگيرنه، و يا اين ور ه

 م  لي اهلل.کشود؟ اجر مي

ـ  مال ا مال  مار   کو پيش از انجام يا ا 2ه شه کاگر با احرام  مر  تمتع داخل م ج 

 يا بعه از انجام آن فوت نمود، همان مقهار  مال او مُجازي و حاج از او سااقط اسات،      

 ه کا و در آنجاا فاوت نماود، در ااورتي      9ه شاه کا ولي اگر بهون احرام  مار  وارد م 

ه او بارايش ناياب بگيرناه و حاج ميقااتي      کا حج بر او قبالً مستقر بود ، بايه از اال تر

 نه.ک فايت ميک

ـ  ]89[ آياا   ام،  و اه  داد ام  هسفر حاج باه زوجا    کاينجانب در موقع ازدوا ، ي س 

 باشه؟ ادائش چگونه مي
                                                           

 3در شدرط   117گذشت و در ذيل مسأله  41و  98تفصيل نظر آيات عظام در اين مسأله ذيل مسأله  .1
 خواه  آم .

 مراجعه شود. 41و  98به حاشيه مسائل  آية اهلل اردبيلي: 
 حج اّول صحيح بوده و حج نيابتي او نيز صحيح است. ارم:کزنجاني، م اي، هآيات عظام خامن 

 باش . نمي ه خارج از حرمکو آن بخش از م آية اهلل اردبيلي: .2
حرم و يا  بدل   خواه بع  از دخول ؛اگر بع  از احرام فوت ش ه، حج از او سا ط است ارم:کآية اهلل م 

 از دخول حرم باش .
 گذشت. 81نظر آيات عظام در ذيل سؤال  .9

 باش . نمي ه خارج از حرمکو آن بخش از م آية اهلل اردبيلي: 
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ـ  آن. و اگار مهار قارار داد  شاه       2، الزم نيست اداي1اگر مجرد و ه  بود  است ج 

 4نه.کبايه به آن  مل  9باشه

ـ  ]81[  هولت سن و باال بودن قنه خاون و اماراض ديگار   که به  لت کاينجانب  س 

ساي را باه حاج    کتوانم نيابتاً از طارف خاود    باشم، آيا مي قادر به انجام فريضه حج نمي

 بفرستم يا خير؟

ـ  و ايه   ردکن اقهام بر انجام حج نکولي ايه،  اگر قبالً از جميع جهات مستبيع بود ج 

ه امياه خاوب شاهن    کا در نتيجه حج بر شما مستقر شه  و فعالً در ا ر پيري يا بيماري 

 سي را نايب بگيريه تاا باراي شاما حاج    کن از سفر حج نهاريه واجب است کتمنباشه 

 2آورد.جا  به

ـ  ]86[ جاا   باه  ه فرزنهش از جانب او حاج کرد  است کشخصي پهرش وايت  س 

                                                           
 ن .کبنا بر احتياط به آن عمل  آية اهلل سبحاني: .1

 ني .کبه احتياط واجب باي  به آن وفا  آية اهلل سيستاني:
   است.کعمل به آن مستحب مؤ کولي ب ون ش ارم:کآية اهلل م .2 

 يا شرط ضمن العق  بوده است. ارم:کآية اهلل م .9
 و همچنين اگر به نحو شرط ولو شرط ابت ايي باش . آية اهلل اردبيلي: .4

ه به وعد ه خدود   کشود ولي بر مرد الزم است  نمي تنها وع ه سفر موجب استااعت آية اهلل بهجت: 

 (.4، س131، صکعق  ازدواج به او وع ه داده است. )مناس ن ، اگر هنگامکوفا 
اگر شرط ضمن العق  باش ، وفا واجب است و در رير آن، تخلدف   آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 د.رراهت ش ي ه داکاز وع ه 
 ني .کپ  چنانچه بتواني  باي  به آن عمل  ؛م يون هستي اي   هردکاگر تعه   آية اهلل زنجاني: 
ن  و اگر تنها وع ه بوده نيدز  کاگر شرط ضمن العق  يا مهر بوده باي  به آن عمل  ية اهلل سبحاني:آ 

 ن .کبنابه احتياط واجب باي  به وع ه خود وفا 
 گذشت. 41تفصيل نظريه آيات عظام در اين مسأله در ذيل مسأله  .2

تن بر او واجب است علي بر چنين شخصي واجب نيست به حج برود ولي نايب گرف آية اهلل بهجت: 

 گذشت. 22األظهر و تفصيل آن در حاشيه مسأله 
 مراجعه شود. 29به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 
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شود. آيا الزم است حج خود را بر حاج پاهر    آورد، بعه از مر، پهر، فرزنه مستبيع مي

 ا احيح است يا نه؟يمقهم بهارد و اگر حج خود را مقهم بهارد آ

ـ   ه بعاه از فاوت  کا رد  کا ه پسر مساتبيع شاود، پاهر او را اجيار     کاگر قبل از آن ج 

ه منصارف باه   کا او در سال اول حج براي پهر انجام دهه يا نسبت به مهت، مبلا بود  

 ، الزم اسات ساال  1رد کا سال اول است و پسر قبل از استبا تِ خاود اجاار  را قباول    

 و در غيار ايان ااورت باياه     2نيابي براي پاهر انجاام دهاه.    اول بعه از فوت پهر حج

آورد ااحيح  جاا   باه  و در اورت اول، اگر براي خودش حاج  9نه.کبراي خودش حج 

 نيابي رد  است. ولي در اورت دوم، اگر حجکاست، گرچه در مخالفت اجار  معصيت 

                                                           
  باي  نائب بگيرد. ،ه مستايع بوده وبه حج نرفتهکسي ک آية اهلل سبحاني: 

ه استااعت او توّ ف بر  بول استيجار کدر صورتي  آيات عظام تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني: .1

 اشف از باالن اجاره است.کداشته باش ، الزم است اّول براي پ ر حج انجام ده  وااّل استااعتق بع ، 

وم به صّحت است هر چن  در بعضي ک ام از دو حج را سال اول انجام ده ، محکهر  آية اهلل فاضل: 

 رده است.کاز صور عصيان 

ه او بده حدج   کرده باش  که واجب است حج خود را انجام ده ، چه پ ر وصيت کبل لي:آية اهلل اردبي .2

ند ، مگدر   ک مدي  شف از باالن اجاره و وصديت کو استااعت بع ي  ؛رده باش کبرود و چه او را اجير 

ه در اين صورت بايد  حدج   که در فرض اجاره استااعت از يريق مال االجاره حاصل ش ه باش  کاين

  بع  با ي بمان ، بع ا  حج خودش را انجام ده .هاي  ه  و اگر استااعت او تا سالپ ر را انجام د

اگر بع  از عق  اجاره به واساه مالي رير از مال االجاره مستايع شود باي  در آن  اي: هآية اهلل خامن 

در سال حج را براي خود انجام ده  و اگر عق  اجاره او براي همين سال بوده اجداره بايدل اسدت و    

 (34حج، م کآورد. )مناسجا  به رير اين صورت باي  حج استيجاري را در سال بع 

  مراجعه شود. 121به ذيل مسأله  آية اهلل سبحاني: 

اگر با پول نيابت مستايع شد ه باشد . ولدي اگدر بدا پدول ديگدري مانند  ارث          آية اهلل سيستاني: 

تواند  حدج خدود را انجدام دهد ، اجداره        مي ه سال بع کمستايع ش ه باش ، پ  اگر مامئن باش  

صحيح است و باي  در سال اّول، حج پ ر را انجام ده  و اگر مامئن نباش  اجاره بايل است و بايد   

 حج خود را انجام ده .
 توان  حج خود را انجام ده . مي ه سال بع که مامئن باش  کمگر اين آية اهلل سيستاني: .9
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و حج بار   شود و نه براي پهرش، ، و نه براي خودش واقع مي1آورد احيح نيستجا  به

نيااورد  جا  به اگر نه وکه بايه به هر نحو شه  در سال بعه اتيان کشود  خودش مستقر مي

ه مجارد  کا باشاه   هاي بعه، با مرا ات فوراً ففاوراً، انجاام دهاه. و باياه معلاوم      در سال

نه هر چنه واايت را  ک به حج بهون استيجار فرزنه، نيابت را بر او واجب نمي 2وايت

ابراين در فرض استبا ت فرزنه بعه از فوت پهر بايه براي خاودش  بنرد  باشه. کقبول 

 9آورد و نيابت احيح نيست.جا  به حج

ـ  ]83[ اجااز    ه حاج بار او واجاب شاه  اسات و شاوهرش      کداري  خانم خانه س 

مان اجااز     اي گويه چون براي حج اسم مرا ننوشته دهه و مي مسافرت به تنهايي را نمي
                                                           

ه حدج نايدب صدحيح و ذّمده     کد گذشدت   44در حاشديه مسدأله    اني:آية اهلل بهجت، آية اهلل سبح .1

 شود. مي بريءعنه  منوب
شدود،   مدي  حج نيابي او صحيح است و براي پ رش وا دع  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

 المسّمي را. ار است. نه اجرةکالمثل را يلب ولي نايب اجرة
 رده است.کخودش، معصيت صحيح است ولي به خاير تأخير حّج  ارم:کآية اهلل م 

رده و ظاهر وصيت فوريت باشد ،  کاگر در وصيت  ي  مباشرت ش ه و فرزن   بول  آية اهلل سبحاني: .2

 باي  براي پ ر حج انجام ده .
رده، اجاره است و در صورتي کرده و او در حيات پ ر  بول کاگر اجرت را معين  آية اهلل سيستاني: 

 (.1443، ص2ده . )منهاج الصالحين، جه صحيح باش  باي  انجام ک
ن . بنابراين کرده الزم است عمل کآورد و او  بول جا  به رده خودق فرزن کاگر وصيت  ارم:کآية اهلل م 

 شود. استااعت براي او حاصل نمي

 رده، نيابدت واجدب  کد ش ه و فرزند  وصديت را  بدول    « مباشرت»اگر در وصيت  ي   آية اهلل نوري:

 استيجار هم محقق نش ه باش .شود، هر چن   مي
 گذشت. 71و  98تفصيل اين مسأله و نظريه آيات عظام در مسأله  .9

 -بعد   هداي   ه ديگدر نتواند  د حتدي در سدال     کشود  مي اگر انجام حج نيابي باعث آية اهلل زنجاني: 

ابت آورد، حج خودش مق م است و اگر چنين نباش ، پ  چنانچه براي نيجا  به خود را حجةاالسالم

آورد و اگدر  درارداد الزامدي    جدا   به ار نيست در اين صورت نيز باي  حج خود راک راردادي الزامي در 

آورد صحيح و مجدزي از  جا  به رده حج خود راکهر چن  اگر مخالفت  ؛آوردجا  به باش  باي  حج نيابي

 است. حجةاالسالم
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 توانه به حج برود يا نه؟ ؟ و آيا بهون اجاز  شوهر مياش چيست دهم، وظيفه نمي

ـ  واجاب   در سفر حجِّ واجب، براي زن اجاز  شوهر شرط نيست و زن بايه حاج  ج 

 1نباشه. ه شوهر او راضي به مسافرت او براي حجکآورد ولو اينجا  به خود را

ـ  ]88[ رد  کا ه پول به حساب ساازمان حاج وارياز    کشخصي طبا وايت پهر،  س 

ه خود فرزنه نيز استبا ت مالي داشته اسات،  که آمه  در حالي کاست، به نيابت او به م

 انجام دهه؟آورد يا حج خود را جا  به آيا به نيابت پهر حج

ـ  اگر را  براي پسر باز نبود  و از جهت نوبت پهر و نيابت از او، را  براي او بااز   ج 

ه تبرّ اً و بهون اجاار  باه نيابات پاهر     ک، مگر آن9نهکبايه، براي پهرش حج  2شه  است

، و 4آوردجاا   باه  ه در اين اورت مستبيع شه  و بايه براي خاودش حاج  کآمه  باشه، 

                                                           
 زن دچار مشّقت ش ي  گردد.ه که رفتن به حج موجب شود کمگر اين آية اهلل اردبيلي: .1

حيثيت زن باش  رفتن بده حدج فعدال      کولي اگر در مخالفت با شوهر، حرج يا هت آية اهلل زنجاني: 

 واجب نيست.

 ن .کولي شايسته است رضايت اورا جلب  آية اهلل سبحاني: 

عسدر و   اما اگر رفتن به حج ب ون کسب اجازه شدوهر موجدب   ارم:کماي و آية اهلل  خامنهآية اهلل  

 حرج براي زن شود، مستايع نخواه  بود و حج بر او واجب نيست.
جدا   بده  ن  باي  حج خود راکچنانچه فرزن  بتوان  از اين فيش براي خودش استفاده  آية اهلل زنجاني: .2

آورد ولي اگر به جهتي مثال   بول وصيت پ ر يا اجير ش ن براي ورثه يا رضايت ن اشتن ورثه نتوان  

 آورد.جا  به آورد، باي  براي پ رش حججا  به استفاده از اين فيش براي خودش حجبا 
ه براي انجام حج اجير شد ه باشد  يدا آن را تبّرعدي انجدام داده      کن  ک نمي و فر ي آية اهلل اردبيلي: .9

 باش .
 يرد.آورد و براي پ ر نايب بگجا  به باي  براي خود حج آيات عظام تبريزي، صافي، گلپايگاني: 
اگر از جهت نوبت پ ر، راه براي او باز باشد  و در وصديت  يد  مباشدرت شد ه و       آية اهلل سبحاني: 

 رده و ظاهر وصيت فوريت باش ، باي  براي پ ر حج انجام ده .کفرزن   بول 
آورد، فتدواي  جدا   بده  ه او خودش حدج نيدابي را  که وصيت پ ر اين بوده کدر صورتي  آية اهلل خويي: .4

 علوم نيست.ايشان م
 ن .کدر اين صورت نيز باي  براي پ رش حج  آية اهلل سيستاني: 
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ه قبال از  کا شاود مگار آن   و قبول فرزنه، نيابت واجب نمي 1ه به مجرد وايتکگذشت 

 2استبا ت اجير شود.

ـ  ]84[ شخصي به جز براي هرهْي، استبا ت حج را دارا است، آيا حاج باراي او    س 

 واجب است؟

 4و پول هرهْي، جزو استبا ت نيست. 9بلي مستبيع است ج ـ

ـ  ]40[ اينجانب سال گذشته به حج مشرف شهم و با توجه به فتواي حضرتعالي  س 

و در اورتي مستبيع  ه به شهريه حوز  نياز دارنه مستبيع نيستنهکي بطالايه   ه فرمودک
                                                                                                                                        

آورد هر چن  اگر براي خودش نيز حج جا  به در اين صورت نيز باي  براي پ رش حج آية اهلل فاضل: 

 انجام ده  صحيح است.
 رجوع شود. 83به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: .1

 است. حج نيابي مق م ،اگر پسر وصيت پ ر را  بل از استااعت خود پذيرفته آية اهلل سبحاني: 

ه اگر اجرت معين ش ه باشد  و او در حيدات پد ر وصديت را  بدول      کو گذشت  آية اهلل سيستاني: 

 رده باش ، اجاره است و باي  انجام ده .ک
 رده واجب العمل است.کاگر وصيت را  بول  ارم:کآية اهلل م 

 رده، نيابدت واجدب  کد و فرزند  وصديت را  بدول    « مباشرت ش ه»اگر در وصيت  ي   ي:آية اهلل نور

 شود و استيجار الزم نيست. مي
 مراجعه شود. 83به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل اردبيلي، آية اهلل خامن .2
 مستايع نيست و پول  رباني جزء استااعت است. آية اهلل اردبيلي: .9
 ه بتوان  ب ون حرج و مشّقت ب ل ه ي روزه بگيرد.کدر صورتي  آية اهلل تبريزي: .4

ن از جميدع  کد چنين شخصي مسدتايع نيسدت مگدر بدا تم     آيات عظام خويي، سبحاني، فاضل: 

 مصارف حج و از جمله ثمن ه ي.
ه روزه گرفتن براي او مشقت شد ي   کگيرد مگر در صورتي  مي و به جاي آن روزه آية اهلل زنجاني: 

 ه در اين صورت مستايع نيست.کداشته باش   يا خوف ضرر
 گيرد. مي استااعت حاصل است و به جاي ه ي روزه آية اهلل سيستاني: 
شود و پول ه ي جزو استااعت اسدت. )مجمدع    نمي مستايع آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.98، مسأله497، ص1المسائل، ج
 سي عرفا  استااعت براي حج دارد.کگيرد و چنين  مي جاي آن روزه زيرا به ارم:کآية اهلل م 



 80 استفتائات استطاعت

ه از وجو  شر يه مستغني باشنه، لذا اينجانب مقهار پولي با افراد  يحا )پاهر  کشونه  مي

به بنه   ي حا هستنه، باه   ه نسبتکردم و به  نوان اينکو همسايه( مبادله و دستگردان 

آنان بخشيهم و ايشان آن را جهت مخار  حج به من برگردانهنه، من هم در تمام ا مال 

فايات از  کردم، آياا ايان حاج باراي اينجاناب      کا االساالم   حاج نيات    کو مناس

 1361ه در  بت نام  مومي ساال  کر است کنه يا نه؟ ضمناً الزم به تذک االسالم مي 

ه دساتگردان شاه    کب ريختم و آن موقع فتواي فوق را نهيه  بودم و پولي پول به حسا

رد  بودم قرار گرفت، بفرماييه آيا  ين پول که در حساب واريز کبود جايگزين آن پولي 

 افي است؟کمبذول بايه هزينه باشه يا بذل آن 

ـ   ردياه حاج را  که بعاهاً اگار اساتبا ت پياها     ک 1در فرض سؤال احوط آن است ج 

 2ا اد  نماييه.

ـ  ]41[ شخصي قهرت مسافرت حج را نهارد و از قادر شاهن بعاه هام ماگيوآ      س 

ناه و  کرد، اگر به او بذل نفقه حج نماينه، آيا باياه قباول   است و استبا ت مالي هم نها

شود  ننه، حج واجب ميکه قبول واجب نيست، و نيز اگر او را مهمان کنايب بگيرد يا اين

 نه يا خير؟کتا استنابه 

 9در فرض مرقوم حج واجب نيست. ج ـ
                                                           

 (22حج، م کافراد حّجشان صحيح و مجزي است. )مناسگونه  اين اي: هآية اهلل خامن .1
سدابقا  گفتده شد  اينگونده افدراد از يدالب و ريدر يدالب          ارم:کآيات عظام زنجاني، سبحاني، م 

 مستايع هستن  و حجشان صحيح و مجزي است.
 گذشت. 41ه و نظريه مراجع در ذيل مسأله تفصيل اين مسأل 

 مراجعه شود. 41به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي: .2
 ن  علي األحوط.ک مي در اين صورت استنابه آية اهلل بهجت: .9

توان  حج  مي ه با آناي ک هنن ، به ان ازکاگر مالي را به او اباحه  آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: 

 در نايب گرفتن هم باش ، بنابر احتياط واجب نايب بگيرد. برود و مجاز
توان  حج برود و مجاز در نايب  مي ه با آناي ک هنن ، به ان ازکاگر مالي را به او اباحه  آية اهلل خويي: 

 شود )مستفاد از مباني ايشان در بحث استااعت(. مي گرفتن هم باش ، نايب گرفتن بر او واجب
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ـ  ]45[ آورد، مُجزي است يا ناه؟  جا  به اگر در ميقات مستبيع شه و  س 

 فايت شرط است يا نه؟کو آيا در فرض مسگله، رجوع به 

 1فايت شرط است.کاگر مستبيع شه ، مُجزي است، ولي رجوع به  ج ـ

ـ  ]47[ توانه پول حاج را   رد ، آيا ميکه استبا ت رفتن به حج را پيها کشخصي  س 

ناه و خاود را از   کخار   ش ا ر غير مؤونه خود و افراد واجب النفقاه به مصرف الزمي د

 نه؟کشور خر  جبهه کنوني کتوانه در شرايط  استبا ت بينهازد؟ مثالً آيا مي

ـ  افي از حج واجاب  کور ک، و دادن پول در مصارف مذ2مستبيع بايه به حج برود ج 

 و از استبا ت بيفته، بايه به هر نحو هست به حج برود. 9نهکنيست، و اگر خر  

ـ  ]49[ ه ملزم کفرسته، بهون اين نهاد يا ارگاني فردي را به حج مي هکدر مواردي  س 
                                                                                                                                        

نن  و مجاز در نايدب گدرفتن   کيا اباحه  کّمل آن را به او تمليکاگر هزينه حج يا م آية اهلل زنجاني: 
 هم باش  باي  ب ون تأخير نايب بگيرد.

فايدت  کن ، رجوع به که وضع زن گي او  بل از حج و بع  از آن فر ي نکدر صورتي  آية اهلل اردبيلي: .1
 شار نيست.

ه زن گي او از يسر بده عسدر تغييدر    کفايت گذشت کمعناي رجوع به  41در مسأله  آية اهلل بهجت: 
 ن .کن
 افت . نمي ن  به حرجکه اگر آنچه دارد در راه حج خرج کسي کمگر براي  آية اهلل تبريزي: 
 ، شرايط وجوب گذشت.41ه در ذيل مسأله کبه شرحي  آيات عظام خويي، زنجاني، سيستاني: 
 مراجعه شود. 23به ذيل مسأله  آية اهلل سبحاني: 
ن  زن گي که اگر آنچه دارد در راه حج خرج کسي کمگر براي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 او  بل و بع  از حج تفاوتي ن ارد.
اگر چنانچه انجام حج در اين شرايط تأثير چن اني در وضع و حال او ن اشته باشد    ارم:کآية اهلل م 

 فايت شرط نيست.کحج او صحيح است و رجوع به 
تواند   بدل از و دت     مي فاف هزينه حج را ب ه ،که کهرگاه انسان مالي داشته باش   آية اهلل بهجت: .2

ه کد ن ، هر چن  ديگر نتوان  به حج برود. ولي در صدورتي  کت  افله آن را در مصارف خود خرج کحر

ه کد يدن اسدت   آن مال را نسيه تا زمان بع  از حج بفروش  و منظور فرار از استااعت باش ، احتياط ا

 (.93، مسأله 13، صکگذشت. )مناس 29ن  و تفصيل آن در ذيل مسأله کا  ام به اين عمل ن
 9ه در حاشديه مسدأله   کد مستقر ش ه و باي  به نحوي اش  هو حج نياورد حج بر عه  آية اهلل زنجاني: .9

 گذشت عمل نماي .
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 اري انجام دهه، آيا از موارد حج بذلي است يا خير؟ و قبول آن واجب است؟کباشه 

 1م حج بذلي دارد.کاري، حکبا فرض مشرو يت آن بهون تعهه به هيچ  ج ـ

ـ  ]41[ است، ولي هنوز افي که که براي رفت و آمه به سفر مکمقهاري پول دارم  س 

نام ا الم نشه  است، آيا نگههاري آن  از طرف دولت جمهوري اسالمي وقتي براي  بت

 پول الزم است و من مستبيع هستم؟

ـ  ناام   ت با  شود، باياه  نام مي اگر ساير شرايط را داريه و در همين سال هم  بت ج 

 9.نيست الزم و نگههاري پول 2نيه. و در غير اين اورت مستبيع نيستيهک

ـ  ]46[ باشه و  ماالً سرپرساتي ايان     همسر شهيهي که داراي دو بچه چهار ساله مي س 

دو بچه را دارد و به  نوان خانواد  شهيه قر ه حج هم به نام او در آمه  است، آياا مشااراليها   

 سک حج را انجام دهه يا خير؟توانه مخار  را از مال اين دو اغير بردارد و منا مي

 مصارف حج را از اموال اغير بردارد.توانه  نمي ج ـ
                                                           

 م شرع آن را اجازه نماي .کيا حاه واليت شرعيه بر بذل داشته باش  کدر صورتي  آية اهلل خويي: .1
 ندام  ثبدت آيند ه  هاي  ه بتواني  با اين پول در سالکچنانچه احتمال عقاليي ب هي   آية اهلل اردبيلي: .2

 ني .کتواني  خود را از استااعت خارج  نمي رده و به حج بروي ،ک
 ، چنانچه در اين سدال  تواني  به حج بروي نام مي ثبته فقط از يريق کدر صورتي  آية اهلل تبريزي: 

ني  ک نام ثبتتواني  در همين سال به حج بروي ، باي   نام مي ثبتشود و ايمينان داري  با  نام مي ثبت

و به حج بروي ، و همچنين اگر توانايي رفتن به حج از يريق آزاد را داري ، مستايع هسدتي  و بايد    

  نگه اري پول الزم نيست.به حج بروي ، و در رير اين دو صورت مستايع نيستي  و 
 مراجعه شود. 24به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 ني .کحفظ  نام ثبتبه هر حال باي  آن را تا زمان  آية اهلل خويي: 
ه در سال بع  واج  شرايط خواه  ش  الزم اسدت پدول را نگده    کن  کاگر احراز  آية اهلل سيستاني: 

 دارد.
اگر اصل اعالم و ت و اجازه از يرف دولت معلوم نباش  نگه اري آن الزم نيسدت و   آية اهلل صافي: 

براي حج در امسال معلوم باش  هر چن  تاريخ آن هنوز معين نش ه باش  جواز صرف آن  نام ثبتاگر 

 (.122ام حج، حاشيه مسأله کدر راه ديگر، محّل تأّمل است. )آداب و اح
 مراجعه شود. 29مسأله به حاشيه  آية اهلل زنجاني: .9
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ـ  ]43[ شان گرفته است، و خر  ساالنه  ه چهار پسر دارد و زن براي همهکسي ک س 

جا اسات، انن خار  دو   کخود را هم دارد و قرض هم نهارد، و با پسرانش درآمهشان ي

ج واجب است يا نه، و اگر واجاب شاه  اسات آياا     ه به حج برونه، آيا حکنفر را دارنه 

نها بر پهر واجب شه  يا بر پسر هم واجب شه  است و اگر بر پسر هام واجاب شاه     ت

 هامشان حا اولويت دارنه؟کاست 

ـ  و بعاه از   1ه بارود کا توانه به م ه از مال خودش به مقهار حج دارد و ميکسي ک ج 

 2برگشت زنهگاني اليا شگنش را داشته باشه مستبيع است و بايه حج برود.

ـ  ]48[ ه شار اً و  رفااً باه زن    کا دارد اي  اجه شرايط حج باشه و نو ه وکسي ک س 

هام مقهم اسات و وظيفاه پاهربزر،    کافته، آيا  ه اگر زن نگيرد به حرام ميکاحتيا  دارد 

 يا حج؟اش  ت، ازدوا  براي نو چيس

ـ  ه ازدوا  نو ، از مخار   رفاي او محساوب   کمگر اين 9حج خودش مقهم است ج 

 4ه برود.کنه و هم به مکشود و نتوانه هم براي او ازدوا  
                                                           

 ن ، مستايع است.ک نمي و رفتن به حج زن گي او را مختل آية اهلل زنجاني: .1
 ام واجب نيست. )مستفاد ک اين در آم  هستن  بر هيچ کو مال کچون پنج نفر شري آية اهلل بهجت: .2

 (.کمناس 3از سؤال 
افت  حج بدر او واجدب    نمي اگر پ  از برگشت در زن گي به حرج آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

  است.
افي براي مخارج حج باش ، حج بر ک ام از پسرها که حّصه پ ر يا هر کدر صورتي  آية اهلل سبحاني: 

 شود. مي خصوص آن شخص واجب
 ام کد  ام را ب هند ، هدر   کد نند  و حدق هدر    کيعني اگر فرضا  مال مزبور را تقسيم  ارم:کآية اهلل م 

توانند  حدق خدود را بده      مي شون  بعضي نمي  ام مستايعکمستايع است باي  حج برود و اگر هيچ 

 نن  تا مستايع شود.کديگري واگذار 
 گذشت. 93م آن در مسأله کح آية اهلل بهجت:. 9
 اش .آن بر پ ربزرگ مستلزم و وع در حرج ب کو تر آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .4

ازدواج  کاگر مخارج ازدواج نوه، شرعا  يا عرفا  بر او الزم باش  يا تشرف به حج و تر آية اهلل زنجاني: 

 حيثيت يا حرج بر پ ربزرگ شود، مستايع نيست. کنوه، موجب هت
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ـ  ]44[ اينجانب با داشتن استبا ت مالي و هفتاد و دو سال سن، چون معتااد باه    س 

شاوري، ادار  بههاشات از رفاتن حاج جلاوگيري      کهستم طبا مقاررات   کخوردن تريا

 حج چيست؟ليف کنه، از نار شرع تک مي

ـ  حاج بار شاما مساتقر شاه       اياه   هان، حج نرفتکو با امايه   اگر قبالً مستبيع بود ج 

ه کا ، مگار آن 2ور مساتبيع نيساتيه  کدر فرض ماذ ايه  ه، و اگر قبال استبا ت نهاشت1است

 9ه برويه.کنيه و به مک، تحصيل اجاز  کتريا کبتوانيه، ولو با تر

ـ  ]100[ شود يا نه، و آيا خمس و  ي مستبيع ميسکات، کآيا از منافع خمس و ز س 

 ه ميت است يا نه؟کات جزو ترکز

ـ  شه  و جازو   کبه او داد  شه ، مال 4چنانچه به  نوان مصرف از طرف ولي امر ج 

                                                                                                                                        
 خصوصا  اگر نوه پسري و پ ر از دست داده باش . آية اهلل سبحاني: 
تزويج نوه براي او )پ ربزرگ( حرجي باشد ، حدج    کاگر صرف مال در حج و تر آية اهلل سيستاني: 

 (.12، سکواجب است. )ملحق مناس وگرنهواجب نيست 
اداي آن حرجي باش ،  که ترکاگر عرفا  مخارج ازدواج نوه به عه ه پ ر بزرگ باش   آية اهلل صافي: 

 (.129ام حج، مسأله کع م حصول استااعت بعي  نيست. )آداب و اح
مخارج ازدواج نوه از نفقات واجبه بر پ ربزرگ نيست و اگر مستايع است بايد    آية اهلل گلپايگاني: 

شود مخدارج ازدواج   مي تزويج نوه، پ ربزرگ در عسر و حرج وا ع کبه حج برود. بلي اگر از جهت تر

 (.129و  118ام حج، مسأله کاو را مق م دارد. )آداب و اح
 و در صورت يأس از رفتن به حج، واجب است نايب بگيري . :آية اهلل اردبيلي .1

 اعتياد هستي  باي  نايب بگيري . کو اگر مأيوس از تر ارم:کآية اهلل م 
 گذشت. 41و  29تفصيل اين مسأله در ذيل مسأله  .2

 بيان ش . 22م آن در مسأله کح آية اهلل بهجت: 
 و همچنين است اگر بتواني  از راه ديگري به حج بروي . آية اهلل اردبيلي: .9

 و اگر نتواني  بنابر احتياط باي  نايب بگيري . آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: 
اعتياد مأيوس هستي  باي  نايب بگيري  هر چند  سدال اول اسدتااعت     کاگر از تر آية اهلل زنجاني: 

 آوري .جا  به رده حجک اعتياد کباش ، وااّل باي  ا  ام به تر
 ات را دارد.کخم  و ز که شرعا  حق پرداخت و تمليکسي کيعني  آية اهلل اردبيلي: .4
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 1شود. ه او محسوب است، و از منافع آن هم با وجود ساير شرايط، مستبيع ميکتر

ـ  ]101[ اگار مقاهاري از آن را بفروشاه    ه کار دارد کسي سرمايه يا ابزار کهرگا   س 

نه بهون زحمت، و با تفاوت آن قاادر بار حاج اسات آياا ايان       کتوانه با آن زنهگي  مي

 شخص مستبيع است؟

 2با وجود ساير شرايط، مستبيع است. ج ـ

ـ  ]105[ شخصي باغي دارد که چنه سال است درآمهي نهاشاته، اماا از ناار قيمات      س 

 رفاً اطمينان دارد وقتي باو  مر بههاه او هام از کاار    براي سفر حج کافي بود ، ااحب باو 

 افتاد  خواهه شه و بايه از درآمه باو امرار معاش نمايه، آيا اين شخص مستبيع است؟

 9ن از امرار معاش به غير از درآمه آن باو نهاشته باشه مستبيع نيست.کاگر تم ج ـ
                                                           

 هاي حج را نيز داشته باش .  رت پرداخت آنها وهزينه آية اهلل سبحاني: 

ات و سهم سادات مستحق آن باشد ،  که در زمان اخذ زکسي ک آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: .1

سدب يدا نمداء    کند  و از راه  کسدب  کشود. و اگر با آن  مي ه او حسابکشود و جزو تر ک ميآن را مال

چنانچده عدين آن بدا ي     7شود و سهم امام مي منافعي داشته باش ، با وجود ساير شرايط مستايع

شود و اگر با آن چيدزي را خريد ه و بدا سدهم      نمي ه او حسابکگيرن ه نيست و جزو تر کباش ، مل

 شود. مي بر آن بار کام ملکشود و اح ک ميه خري ه مالکرده، آنچه را کثمن آن را ادا  7ماما
 آنها نيست. کشود مل مي ه به اهل علم براي ارتزاق دادهکعين سهم امام  آية اهلل خويي: 
ات در اختيارش بوده و شرعا  هم بتواند  بدا   کآن نباش  ولي خم  و ز کو اگر مال آية اهلل زنجاني: 

 شود. نمي ه محسوبکآورد مستايع است، ولي جزء ترجا  به استفاده از آن حج
شدود و جدزو    ک نمدي اگر فقط مجاز در تصرف باش  مالد  7در مورد سهم امام آية اهلل سيستاني: 

ه کد شد ه باشد  جدزو تر    کم شرع تمليکباش  و اگر از سوي حا نمي ه نيست و موجب استااعتکتر

ه اسدت  کاست و جزو تر کات، اگر مستحق بوده مالکسهم سادات و زاست و موجب استااعت و اّما 

 و موجب استااعت.
 ه فروختن ابزار و وسايل، مخالف شأن او نباش .کبه شرط آن آية اهلل اردبيلي: .2

 ه فروختن آن مخالف شؤون او نباش .کدر صورتي  ارم:کآية اهلل م 
شود، حج بر  مي اگر در حال حاضر و پ  از بازگشت، زن گي او از يريق ديگر تأمين ارم:کآية اهلل م .9

 او واجب است.
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ـ  ]107[ ه او را باراي  کا زم است ه بعه از  مر  تمتع ديوانه شه ، آيا الکشخصي  س 

 ننه و وظيفه چيست؟کحج محرم 

 1ليفي نيست.کالزم نيست و بر ديوانه ت ج ـ

ـ  ]109[ ه معامه همرا  ببارد و در  کاگر دختر بچه سه ساله را مادرش در سفر م س 

ميقات نيت احرام و تلبيه را از جانب دخترش انجام بههاه و در طاواف  مار  و ساعي     

بين افا و مرو  و طواف زيارت و طواف نساء و وقوف  رفات و مشعر و مني، مادر از 

طرف دختر نيت نمود  و خود دختر را طواف و سعي و توقف بههه و آنچاه از ا ماال   

ادر نيست مادرش از جانب او انجام دهه، آياا آن دختار بعاه از بلاوو و     ه دختر قکحج 

 مايه يا خير؟توانه شوهر ن رشه مي

ـ  از احرام خار  شاه  و  انه   ه تمام ا مال را مبابا وظيفه انجام دادکبا فرض اين ج 

 2نه.کتوانه شوهر  مي

ـ  ]101[ ر سفر مکاه  را پهر و يا مادر دا پسر يا دختر  ا اگر اطفال غير مميز   س 

معامه همرا  ببرنه، آيا واجب است که پهر يا مادر در اورت تمکن اطفاال، خاود   

اطفال را وادار به انجام ا مال حج و  مر  و طواف نساء نماينه و ياا خاود پاهر و    

جاا   مادر و يا نايب ايشان ا مال  مر  و حج و طواف نساء را از جاناب اطفاال باه   

اي مذکور فوق را پهر و مادر و اطفال  ملي نکنناه  و اگر هيچ کهام از کاره آورنه،

تواننه ازدوا  کننه و يا بايه باه مکاه بروناه و     آيا اين اطفال بعه از بلوو و رشه مي

ف نساء  مر  و حج و طواف نساء را انجام دهنه و بعه ازدوا  نماينه و يا تنها طوا
                                                           

 گذشت. 8ليف ولي او براي احرام رير لزومي در مسأله کو ت آية اهلل بهجت: .1

 اگدر  آورد و جا بهفل امر او به نيابت از او يواف نساء ونماز آن را کيا مت ن ولّيکلي آية اهلل سبحاني: 

 فل امرش از مال مجنون بپردازد.کيا مت مستلزم مخارجي ش  ولّي
 مفي  است. 19الي  8در اين مسأله و مسأله بع ، مراجعه به مسأله  آية اهلل بهجت: .2

ان حج خلدل وارد نشد ه بداز از احدرام     کو در رير اين صورت هم، چنانچه به ار آية اهلل سيستاني: 

 آورد.جا  به يواف نساء خلل وارد ش ه باي  يواف نساء راخارج ش ه است، ولي اگر فقط به 
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 بر گردن آنان است؟

ـ  ، ولاي  1نه يا از طرف او حج انجام دههک طفل واجب نيست او را مُحرم بر وليّ ج 

و در رسااله   که در مناسکاي  رد بايه وظايف و ا مال را مبابا وظيفهکاگر او را مُحرم 

ماناه و تاا    ، وگرنه در بع  اور، طفل در احرام بااقي ماي  2ر شه  است انجام دهنهک 

 توانه ازدوا  نمايه. نه نميکن کتهار

ـ  ]106[ افي است؟ و  انيااً در  کاوالً با وجود درين چه مقهار پول براي استبا ت  س 

ي سازمان حج و زيارت کن به  لت بيماري قلب، مقامات پزشکه پول باشه ليکاورتي 

نفر باراي انجاام حاج     کتشرف را خالي از خبر نهانسته و تجويز ننماينه، آيا بايستي ي

 ا زام گردد؟

ـ  ه قاهرت رفاتن باه    کا  ايه،  نيه مري  شهکتبا ت پيها ه اسکقبل از آن اگرشما  ج 

و نايب گارفتن الزم نيسات و نياز     9ايه مستبيع نشه  ايه، هشته را از جهت مرض نهاکم

ه پول به مقهار رفتن و برگشتن داشاته باشايه   کاستبا ت مالي در اورتي موجود است 

 4ان پرداخت دين به سهولت براي شما باشه.کو پس از برگشت، ام

                                                           
 در اين مسأله به دست نيام . آية اهلل زنجاني: نظر .1

ه اعمدال عمدره مفدرده را درسدت انجدام      کمان   مي تنها در صورتي بر احرام با ي آية اهلل سيستاني: .2

شود، بلدي اگدر    مي آن فاس  ان آن بزن  با گذشت و ت حج احرامکن هن  ولي در حج اگر خلل به ار

نياورن  استمتاع از زن بر او حرام است، مگر بدا اتيدان يدواف    جا  به صحيح يور بهفقط يواف نساء را 

 نساء، ولي ازدواج صحيح است.

 ه در مسأله باال گفته ش .اي ک ههمان وظيف ارم:کآية اهلل م 
 مراجعه شود. 21و  22به مسأله  آية اهلل بهجت: .9

 گذشت. 29ن مسأله در ذيل مسأله تفصيل اي 
 بنابر احتياط نايب گرفتن الزم است. آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: 

 گذشت. 21ذيل مسأله  خويي، سبحاني و سيستاني:اي،  خامنهنظريه آيات عظام تبريزي،  .4

 مراجعه شود. 29و  21به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 
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 در نايب اموري شرط است: م ـ ]103[
 1بلوو، بنابر احتياط واجب. .1

  قل. .2

 2ايمان. .3

به انجام دادن او، و اما بعه از اجراي  مال ناياب، الزم نيسات     9و وق و اطمينان .4
 م بااه اااحت  کاا، ح4در اااحت کاطمينااان بااه اااحت آن، و در اااورت شاا    

                                                           
ه نيابت صبي مميز چنانچه وثوق به صحت اعمال او وجود داشته کظاهر اين است  آية اهلل اردبيلي: .1

 افي است.کباش ، 
نيابت يفل رير مميز صحيح نيست و اگر بچه مميز باش  و  ائل به شرعيت عبادت  آية اهلل بهجت: 

 (.93تاب حج، صکه نيابت وي صحيح باش  )کصبي مميز باشيم، خالي از رجحان نيست 
جداي ديگدري کفايدت     نايب باي  بالغ باش ، پد  حدج بچده نابدالغ بده      تبريزي، آية اهلل خويي: آية اهلل 

هاي واجب ديگر، هر چند  آن بچده مميدز باشد  کده خدوب و بد  را         کن ، البته در حجةاالسالم و حج نمي
 (.119صحيح باش  )مناسک، م تشخيص ده . بلي بعي  نيست که نيابت وي در حج مستحبي با اذن ولّي

  افي است.کمميز بودن نايب  آية اهلل زنجاني: 
آورد وثدواب آن را بده    جا بهتوان  حج ن بي نائب باي  بالغ باش  ولي بچه مميز مي آية اهلل سبحاني: 

 ن ..کسي ه يه ک
توان  نايدب شدود، مگدر در حدج      نمي بلوغ شرط است و بنابر احتياط بچه مميز آية اهلل سيستاني: 

 من وب به اذن ولي.
 ه بنابر ا وي در حج واجب.کبل ارم:کآية اهلل م 

 (73محج،  کبنابر احتياط واجب. )مناس اي: هآية اهلل خامن .2
 افي است.کو اگر نايب ثقه باش  اخبار او  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .9

 واجدب  ن بدراي امتثدال  کد وثوق به انجام عمل، شرط وا عي صحت نيابت نيست، ل آية اهلل زنجاني: 

البته اگدر   رد.ک تفاکتوان به مجرد نايب گرفتن ب ون داشتن حجت شرعي بر انجام دادن عمل، ا نمي
 نايب ثقه باش  اخبار او بر انجام عمل کافي است.

ه از يرف او انجام داده و از خبرش وثوق و ايمينان حاصل نش ، کاگر خبر داد  آية اهلل سيستاني: 
 (.114، مسأله کال دارد )مناسکدن او اشتفا به خبر داکدر اين صورت ا

 اين شرط در استنابه معتبر است نه در اصل نيابت. آية اهلل فاضل: 

  ه نايدب عمدل  کد ه يقين حاصل شود کشود  مي فارغ و بريءعنه  منوبو تي ذمه  آية اهلل بهجت: .4
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 2داشته باشه. کو استنابه احيح است هر چنه قبل از  مل ش 1شود مي

 سي در حال  مل.کولو با ارشاد  9ام حجکمعرفت نايب به افعال و اح .5

 5در آن سال نباشه. 4 مه نايب، مشغول به حج واجبي .6
                                                                                                                                        

  (.111 ، مسألهک)مناسآوردن. جا  به ه اماره معتبره باش  برکآورده يا آنجا  به صحيح يور بهرا 
ه نايدب بده رعايدت شدرايط عمدل توجده داشدته و همچندين         کد اگر احتمال ب هيم  آية اهلل زنجاني: .1

 شود. مي م به صحت عمل اوکانگار نيست، ح سهل
 انگاري باش . ه نايب متهم به سهلکمگر آن آية اهلل اردبيلي: .2

 احتياط واجب ع م استنابه در اين دو مورد است. ارم:کآية اهلل م 
 است. افيکآورد جا  به دان  ماابق احتياط نمي هکاگر نايب بخشي از افعال حج را  آية اهلل زنجاني: .9
 مراجعه شود. 118به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي: .4

تي که جاهدل بده وجدوب باشد ؛     )با اختالف تعابير(ل مگر در صور آية اهلل بهجت، آية اهلل سيستاني: 

دانسته ولي رافل است و فراموش کرده، که در ايدن دو   يعني ن ان  که حج بر خودش واجب است يا مي

آية «. شرط صحت حج نايب»است نه « شرط صحت اجاره»صورت نيابت وي عيبي ن ارد. و اين شرط 
ب بوده و از  بل ديگدري و بده   که حج بر خودش واج فرماي ل پ  هرگاه درحالي اضافه مي اهلل بهجت:

عنه بريء ش ه اسدت ولدي بندابر     نيابت او حّج نماي  اظهر آن است که حج او صحيح است و ذمه منوب

اينکه اجاره را به نحو ترّتب تصحيح نکنيم، نايب اجرتي را که  رار داده ش ه مستحّق نخواه  ش  بلکده  

 (.111، مسأله 97متعارف(، )مناسک، ص المثل يعني نرخ المثل خواه  بود )اجرة مستحّق اجرة
ذّمه نايب مشغول به حج واجب منجز نباش  و اين شدرط صدحت    آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 (.119، مکاجاره است، و اگر رافل از استااعت بود اجاره او صحيح است. )مناس
نباشد  و اگدر ريدر    خدودش، بدر او واجدب     حجةاالسدالم در سدال نيابدت انجدام     آية اهلل زنجواني:  

شود، و اين شرط در مورد نيابدت   نمي خودش، حج ديگري بر او واجب بود، نيابت بايل حجةاالسالم

 در حج است نه اجزاء آن مانن  نيابت در يواف يا سعي.
 رجوع شود. 44به ذيل مسأله  آية اهلل سبحاني: 
تفا به کال است و احوط ع م اکدر صحت حجِّ رافل و جاهل اش آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.1، مسأله 43عربي، ص کحج آن دو است. )مناس
 اين شرط معتبر نيست. آية اهلل فاضل: 
 است. ردهکاگر ذمه او مشغول باش  نيابت او صحيح است هر چن  گناه  ارم:کآية اهلل م 

ه حج نيدابي او  کخبر باش  بعي  نيست  بي ودن حج بر خوداما اگر نايب از واجب ب اي: هآية اهلل خامن .2

 (73محج،  کصحيح باش . )مناس
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 بع  افعال حج نباشه. کدر تر 1معذور .7

                                                           
 ال ن ارد.کولي چنانچه عذر پ  از  بول نيابت عارض شود، اش آية اهلل اردبيلي: .1

ه کد توان معذور را اجير نمدود، بل  نمي ن از استيجار رير معذور،کبنابر احتياط، با تم آية اهلل بهجت:

 بلي اگدر در [ل است کردن به عملش مشکتفا کشخصي تبّرعا  به نيابت ديگري حج نمود، ااگر چنين 

ه مضداّر بده تظليدل )زيدر سدايه      که بر محرم حرام است معذور باش  مثل اينکارهايي کآوردن جا  به

 (.111، مسأله 41، صک. )مناس]رفتن( باش ، اجير گرفتن يا نايب گرفتنت چنين شخص عيبي ن ارد
دان  از اتيان به حج اختياري عاجز است، در حج واجب  مي ه از ابت اکسي کنيابت  اهلل تبريزي:آية  

 ال دارد.کاش
جدا   بده  ه اگر خودش تبرعا  حدج نيدابي  کردن معذور براي حج جايز نيست بلکاجاره  آية اهلل خويي: 

 ت.ل است ولي نيابت معذور به عذر ياري مجزي اسکمشعنه  منوبآورد اجزاء آن از 
ل صحيح محدرم شدود و هنگدام محدرم شد ن، ايميندان       کافي است بتوان  به شک آية اهلل زنجاني: 

اختياري حج و عمره معذور نيست و اگدر در ضدمن اعمدال عدذري      که از انجام مناسکداشته باش  

زن  و همچنين معذور بودن نسبت به محرمات احرام، مانع صدحت   نمي پيش آم ، ضرري به نيابتش

ه عمل نايب، تبّرعي باشد  يدا بدا اجداره، ولدي      کيست و در باالن نيابت معذور، فر ي نيست نيابت ن

 مخصوص حج يا عمره واجب است.
عمد ي آنهدا موجدب     که تدر کد ه از انجام عمل اختياري حج در اعمالي کسي ک آية اهلل سبحاني: 

  را بپذيرد. حجةاالسالمتوان  نيابت از او نمي ،باش باالن حج است معذور مي

ه از پديش، عجدز او از عمدل اختيداري     کد سي را کشود  نمي بنابر احتياط واجب آية اهلل سيستاني: 

ه کد ال است و در مورد عذرهايي کتفا به تبّرع او در نيابت نيز محّل اشکه اکرد، بلکمعلوم است اجير 

حدج صدحيح اسدت و    ه در بعضي موارد کاست عنه  منوبم کم نايب همان حکشود ح مي بع ا  عارض

عم ي آنها هدم   که ترکه در انجام بعضي واجبات حج کسي کگاهي بايل است و استيجار و نيابت 

 ال ن ارد.کموجب باالن نيست، مانن  يواف نساء و بيتوته و رمي روز يازده و دوازده اش
ي آن عمد   که از اتيان بعض اعمال عمره و حج معذور است اگدر تدر  کسي کنيابت  آية اهلل صافي: 

ليفدي  کآن عمل يا فقط حرمت ت که ترکعمل، از رير معذور موجب باالن حج يا عمره نباش  به اين

آن موجب باالن عمل عمره يا حج نيسدت،   کّفاره هم هست ولي ترکدارد و يا عالوه بر آن موجب 

آن موجب بادالن حدج و عمدره     که ترکه اجير بعضي از اعمالي کدان   مي ال ن ارد و حتي اگرکاش

باشد ، بلدي    عنه مي منوبن  استيجار او مانعي ن ارد و مبريء ذّمه ک ک مينيست عم ا  ب ون عذر تر

 نسبت به استحقاق اجرت اگر مو ع عق  اجاره، مستأجر اّيدالع از معدذور بدودن اجيدر در امدور      
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 در منوب  نه اموري شرط است: م ـ ]108[

 1اسالم. .1

حاج   ه منوب  نه فوت شه  باشه يا اگر زنه  اسات کدر حج واجب شرط است  .2

يا از جهات   ه اميه خوب شهن آن نيستکو خودش از جهت مرضي  2بر او مستقر شه 

منوب  نه بلاوو و   و در حج استحبابي اين شرط نيست و در 4نتوانه به حج برود 9پيري

                                                                                                                                        
 است.عنه  منوبل او مبريء ذّمه ه عمکوره ن اشته باش ، اجير استحقاق اجرت ن ارد ولو اينکمذ 

 .  نيابت معذور، براي حج واجب حتي اگر تبرعا  و ب ون وکالت باش ، صحيح نيست آية اهلل فاضل: 

 (.3، مسأله 21بنابر احتياط نيابت معذور صحيح نيست. )مناسک عربي، ص آية اهلل گلپايگاني:

مستحب آن است کده در عدذرهايي کده    نيابت معذور صحيح است. هرچن  احتياط  ارم:کآية اهلل م 

درخود حج پيش نيام ه نايب نشون . البته کسي که  رائتش اشکال دارد از اين حکم مستثني است. 

 (171121)استفتاء ش 

 ال ن ارد.کدر نايب معذور به عذر ياري اش آية اهلل نوري: 

 (.113ّمل است. )مناسک، مسأله نيابت از کافر به احتمال حصول تخفيف عذاب، محّل تأ آية اهلل بهجت:. 1

. عقدل، مگدر در مدورد    2 ؛. بلدوغ 1عالوه بر اسالم اموري معتبر استل عنه  منوبدر  آية اهلل زنجاني: 

ه کد ناصبي نباش ، البته در صورتي عنه  منوب. 9 ؛ه  بال  حج بر عه ه او مستقر ش ه استاي ک هديوان

عنده   مندوب ه ک، شرط است حجةاالسالم. در 4 ؛افي استکعنه، پ ر نايب باش  مسلمان بودن  منوب

نيابت صحيح نيست  اي، هفارکگذشت و در حج  29ه حاشيه مسأله کفوت ش ه باش  مگر در موردي 

يفيدت  که با نذر يا  سم يا شرط و مانن  آن واجب شد ه بسدتگي بده    کو صحت حج نيابي در حجي 

 التزام آنها دارد.

افر و مخدالف صدحيح   کعنه، اسالم و ايمان شرط است، پ  حج به نيابت  در منوب آية اهلل فاضل: 

 نيست.

 مراجعه شود. 22به مسأله  آية اهلل بهجت: .2

 گذشت. 29تفصيل اين مسأله در ذيل مسأله  

 ه امي  بريرف ش نش نيست.کيا مانع و عذر ديگري  آية اهلل اردبيلي: .9

هداي   حرج و مشقت داشته باش  و امي ي به رفع مشّقت حتي در سدال يا براي او  اي: هآية اهلل خامن .4

 (81حج، م کبع  ن اشته باش . )مناس



 92 نيابت در حج

ساي  کو جايز است  2نيست و مما له بين نايب و منوب  نه نيز شرط 1 قل شرط نيست

 9نون به حج نرفته و مستبيع نيست براي ديگري نايب شود.که تاک

ـ  ]104[  4ناه کنايب بايه در  مل قصه نيابت نمايه و منوب  نه را در نيت تعيين  م 

 2نه، گرچه مستحب است.کر کولو اجماالً و شرط نيست اسم او را  
                                                           

 ل است.کدر رير صبي مميز مش آية اهلل بهجت: .1
ه  بل از جنون حج بدر او مسدتقر شد ه و اميد ي بده      کنيابت تبرعي از مجنوني  آية اهلل سبحاني: 

نيابت استيجاري ولي او باي  از اموال مجنون هزينه حدج   ال ن ارد ودر صورتکبهبودي او نيست، اش

ه در ايدام  کد ه استنابه شود به شريي کالي ن ارد کرا بپردازد و در مورد رير بالغ در حج مستحبي اش

 ه نباش .کحج در م
 صد  رجدا آورده    ه بهکال است مگر آنکدر نيابت از مجنون اش آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 شود.
شرط هست ولي اگر حج  بل از جنون بر او مستقر ش ه، عقدل شدرط نيسدت و در     آية اهلل فاضل: 

 نن .کصورت يأس از بهبودي يا بع  از فوت او باي  از مالش د ولو از ميقات د براي او استنابه 
 ال نيست.که حج بر او مستقر نش ه خالي از اشاي ک هنيابت از بچه و ديوان ارم:کآية اهلل م 
 شرط است.عنه  منوباسالم و ايمان در نايب و  ية اهلل نوري:آ 

ه حج  بدل از  کل است و نيابت از مجنون در صورتي کنيابت از صبي رير مميز مش آية اهلل اردبيلي: .2

 جنون بر او مستقر نش ه باش ، صحيح نيست.
 (.114، م93، صکاگر چه نيابت زن از مرد مرجوح است. )مناس آية اهلل بهجت: 

عنه  منوبه نايب زن و کبه خصوص در صورتي  ؛روه استکبلي نايب گرفتن صروره م آية اهلل بهجت: .9

مداالت ديگدر، جاندب    کاز  بيل فقاهت و تقدوي و   ؛مرد باش ، اگر چه با داشتن بعض مرّجحات ديگر

 (.41تاب حج، صکآي  ) مي ياب  و از مرجوحيت بيرون مي رجحان تقويت
 نکد ه بده خداير عد م تم   کد مرد و زن ه باش  عنه  منوبه اگر کبل آية اهلل خويي:آية اهلل تبريزي،  

نون به حج نرفته، که تاکه مردي را کجاي آورد، احتياط لزومي آن است  را به حجةاالسالمتوان   نمي

 به نيابت خود به حج بفرست .
افي کد و در صدورت اّتحداد    با تع د،عنه  منوبمعتبر است در نيابت  ص  آن و تعيين  آية اهلل بهجت: .4

 (.93تاب حج، صکاست  ص  نيابت واجبه مثال  )
شدود.   مدي   ص  نيابدت هدم حاصدل   عنه  منوببا  ص  اتيان فعل از يرف يا براي  آية اهلل سبحاني: 

 (.22، ص2تاب الحج، جکبنابراين  ص  خصوص نيابت به صورت ج اگانه الزم نيست )
  (82حج، م ک)مناس ان . هاب نش متعّرض استحب اي: هآية اهلل خامن .2
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ـ  ]110[  ه ناياب،  مال را ااحيحاً   کا شاود مگار باه اين     مّه منوب  نه فارو نماي  م 

 انجام دهه. بلي اگر نايب بعاه از احارام و دخاول حارم بميارد از مناوب  ناه مجازي        

 ه در غيار  کا بل 2ال اسات کم در حج تبرّ ي اشکو در اجراي اين ح 1است

 9ال نيست.کخالي از اش

ـ  ]111[ ه کا لباآ احرام و پول قرباني در حج نيابي بر اجير است مگر در اورتي  م 

فاار  را انجاام دهاه    که مستگجر بههه و همچنين اگر اجير موجباات  کشرط شه  باشه 
                                                                                                                                        

  :رد، کد شود و اگر  ص  نيابدت   مي ن ، براي خودش وا عکپ  اگر  ص  نيابت ن آية اهلل زنجاني

 رد، احرامش بايل است.کاجمال د تعيين ن يور بهرا د ولو عنه  منوبولي 
 مجزي است مالقا . آية اهلل نوري: .1
 نيز جاري است. حجةاالسالمم در حج تبرعي و رير از که اين حکبل آية اهلل اردبيلي: .2
افي اسدت و  کد بع  از احرام و پ  از دخول حرم  آيات عظام بهجت، سبحاني، صافي، گلپايگاني: .9

 و رير آن و بين نيابت به مزد و اجرت و تبّرع فر ي نيست. حجةاالسالمم بين کدر اين ح

ن  هدر  ک عنه مي منوبفايت از کچنانچه نايب بع  از احرام بميرد  خويي:آية اهلل تبريزي، آية اهلل  

و ريدر آن   حجةاالسدالم چن  مردنش  بل از دخول حرم باش  بنابر اظهر، و در اين مورد فر ي بدين  

 ه نيابت به اجرت باش  يا به تبرع.کنيست، و همچنين فر ي نيست بين اين
بدوده يدا    حجةاالسالماو مجاني بوده يا با اجرت، و براي ه نيابت کو تفاوتي ن ارد  اي: هآية اهلل خامن 

 (32حج، م کحج واجب ديگر. )مناس

رد و تي آثار مرگ در او ظاهر ش  براي کت کاگر بع  از استنابه نايب براي حج حر آية اهلل زنجاني: 

نده  ع مندوب ن  و حج نايدب دوم از  ک مي گيرد و اگر نتوانست براي آن وصيت مي بيناعنه  منوبحج 

عنده   مندوب رد، حدج از ذمده   کد ه اين امر فراهم شود نايب فدوت  کن  و چنانچه  بل از آنک مي فايتک

ه کد و حج واجب ديگر نيست و فر دي نيسدت    حجةاالسالمگردد و در اين مورد فر ي بين  مي سا ط

سدي بده  صد  حدج نيدابتي      کنايب بع  از احرام بميرد يا  بل از آن، ولي اگر نايب ب ون درخواسدت  

 رد و در راه فوت نمود مجزي نيست.کت کرح
ال اسدت و اگدر بعد  از    کاگر بع  از احرام و  بل از دخول حرم بميرد محل اشد  آية اهلل سيستاني: 

و رير آن نيست ولدي در مدورد    حجةاالسالمم فر ي بين کدخول حرم باش  مجزي است و در اين ح

 ال است.کحّج تبرعي اش
 و رير آن و ا سام نيابت نيست. حجةاالسالمور فر ي بين کم مذکدر ح ارم:کآية اهلل م 
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 1فار  بر  هه  خود او است نه مستگجر.ک

ـ  ]115[  2نايب در طواف نساء نيز بايه قصه منوب  نه نمايه و احتياط اساتحبابي  م 

 9آورد.جا  به ه به قصه مافي الذمهکآن است 

ـ  ]117[ شاود و   اگر نايب طواف نساء را احيحاً انجام نههه زن بر او حالل نماي  م 

 4بر منوب  نه چيزي نيست.

ـ  ]119[ استيجار کسي که وقتش از اتمام حج تمتع ضيا شه  و وظيفه او  هول به اِفاراد   م 

، بلاي اگار در ساعه وقات او را     2يسات است براي کسي که وظيفه او حج تمتع است احيح ن

 7و بنابر احتياط از منوب  نه مجزي نيست. 3اجير کرد و بعه وقت ضيا شه بايه  هول کنه
                                                           

ل مگر  رار گذاشته باشن  که مستأجر بپردازد در اين صورت بر ذمه مستأجر است که آية اهلل زنجاني. 1

 با پرداخت کفاره ذمه اجير را فارغ کن .
 صحيح است.ن ، آن نيز کاگر به هنگام يواف نساء  ص  ما في الذمه  آية اهلل سبحاني: .2

 اين احتياط الزم نيست. آية اهلل فاضل:
 (33حج، م ک)مناس ان . همتعّرض اين احتياط نش  اي: هآية اهلل خامن .9
بلي، اگر نايب در خصوص يواف نساء نيابت داشدته اسدت تدا     آية اهلل سبحاني، آية اهلل گلپايگاني: .4

 شود. نمي اللحعنه  منوبنياورد مباشرت با زن بر جا  به يواف را صحيح
 آورد، صحيح است.جا  به ولي چنانچه نايب ش  و عذري پيش نيام  و حج تمتع آية اهلل اردبيلي: .2
و ت عمره  ه کردن نايب در اثناي سفر اموري پيش آم ه کوتاهي کو چنانچه ب ون  آية اهلل زنجاني: .3

تمتدع و دت ضديق بدوده و از     ن ، خواه هنگام احرام عمره ک مي فايتعنه ک منوبتمتع ضيق ش ه، از 

ابت ا به حج افراد محرم ش ه باش  يا اول به عمره تمتع محرم ش ه ولي بع  از احرام و ت ضيق ش ه 

 رده است.که از اول و ت تنگ بوده است لذا به حج افراد ع ول کيا معلوم ش ه 
 باش . مي عملش صحيح و مجزي است و مستحق اجرت آية اهلل اردبيلي: .7

ه نيابت بدر فدراغ ذّمده او باشد  )مسدتفاد از      کمجزي است. در صورتي عنه  منوباز  اهلل بهجت:آية  

 (کمناس 123سؤال 
 (83حج، م کن  و مستحق اجرت هم هست. )مناسک مي فايت از حج تمتعک اي: هآية اهلل خامن 
جاره بر اعمال ه اکشود ولي در صورتي  مي بريءعنه  منوبذمه  آية اهلل خويي، آية اهلل سيستاني: 

عمره و حج تمّتع بوده، اجير استحقاق اجدرت را نخواهد  داشدت، بلدي اگدر اجداره بدر تفريدغ ذّمده          

  (.122، مسأله کبوده مستحق اجرت خواه  بود )مناسعنه  منوب
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ـ  ]111[ و در  1سال جايز نيسات  کنفر از چنه نفر در ي کدر حج واجب نيابت ي م 

 غير واجب مانع نهارد.

ـ  ]116[ کسي که حج بر او مستقر شه ، يعني سال اول استبا ت حج نرفتاه، اگار باه     م 

واسبه مرض يا پيري، قهرت رفتن نهارد يا رفتن براي او حر  و مشقت دارد واجب اسات  

نايب بگيرد، در اورتي که اميه خوب شهن و قهرت پيها کردن نهاشته باشاه و باه احتيااط    

 9تقر نشه  باشه بر او، اقوي  هم وجوب است.بايه فوراً نايب بگيرد و اگر مس 2واجب

ـ  ]113[ شود و الزم  آورد، حج از معذور ساقط ميجا  به ه نايب  مل راکبعه از آن م 

و اما اگر قبل از اتماام حاج  اذر     4نه اگرچه  ذرش برطرف شودکنيست خودش حج 
                                                                                                                                        

  :ه اجاره بر اعمال عمره و حج تمتع کمجزي است ولي در صورتي عنه  منوباز  آية اهلل سبحاني
 نن .کبوده، در مورد اجرت باي  مصالحه 

 مجزي است.عنه  منوباز  آيات عظام صافي، گلپايگاني، نوري: 
مگر اينکه به نحو شرکت بر آنها واجب ش ه باش . مثل اينکه دو نفر يا بيشدتر ندذر کنند      آية اهلل اردبيلي:. 1

 توانن  يک نفر را براي حج اجير نماين . ر نماين  که در اين صورت ميکه با مشارکت يک يگر کسي را اجي
مگر اينکه به نحو شدرکت   آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني، سيستاني، فاضل: 

بر آنها واجب ش ه باش ؛ مثل اينکه دو نفر يا بيشتر نذر کنن  که با شرکت يک يگر کسدي را اجيدر نمايند     

 (.129، مسأله 42توانن  يک نفر را براي حج اجير نماين  )مناسک، ص رت ميکه در اين صو
 ه باي  فورا  نايب بگيرد.کبل آية اهلل اردبيلي: .2

 (72حج، م کباي  فورا  به آن مبادرت شود. )مناس اي: هآية اهلل خامن 
 مراجعه شود. 22به مسأله  آية اهلل بهجت، آية اهلل سبحاني:  .9

 مراجعه شود. 29و  9به حاشيه  زنجاني:آية اهلل  
 گذشت. 29تفصيل اين مسأله ذيل مسأله  

آورد، چده  بدل از اتمدام    جا  به ن باي  حج راکاگر عذرش بريرف ش ، در صورت تم آية اهلل اردبيلي: .4

 حج باش  و چه بع  از اتمام آن.
ن، کد صدورت حصدول تم  بنابر احتياط واجب، در  آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سيستاني: 

 آورد.جا  به باي  خودش حج را
ه در و ت نايب گرفتن، امي  خوب ش ن و رفع عذر کمگر اين آية اهلل سبحاني، آية اهلل گلپايگاني: 

ه در اين صورت بنابر احتياط، اگر رفع عذر ش  و استااعت داشت بايد  خدودش هدم    کداشته باش  

  حج را انجام ده .
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 1برطرف شه، چه قبل از احرام يا بعه، بايه خودش حج برود.

ـ  ]118[ ه حج بر او واجب باشه چه سال استبا تش باشه و چه حاج بار   کسي ک م 

؛ چاه  2نه باطال اسات  کنه از غير و اگر نيابت کاو مستقر شه  باشه، جايز نيست نيابت 

 9م باشه يا نباشه.ک الم به ح

ـ  ]114[  بعااه از احاارام بسااتن و داخاال شااهن   اگاار اجياار بااراي  م 

 آورد  اساات و جااا  بااه ه بااراي اوکااسااي کنااه از حااج ک فاياات ماايکحاارم بمياارد  در

 ردن براي او و اگر قبل از احرام يا بعاه از آن و قبال از داخال شاهن    کحج  الزم نيست

ه باراي  کا ساي  کم را دارد کا ، و هماين ح 4بميرد بايه دو مرتبه اجيار بگيرناه   در حرم 
                                                                                                                                        

 :آورد و جدا   بده  ن بايد  خدودش حدج   که حج بر او مستقر بوده، با تمکدر صورتي  آية اهلل صافي
ام حدج،  کد آورد. )آداب و احجدا   بده  همچنين اگر مستقر نبوده ولي استااعتش با ي باش ، باي  حدج 

 (.31حاشيه مسأله 
 (.34، مکه نايب نيز عمل حج را تمام نماي . )مناسکگرچه احتياط واجب است  آية اهلل سيستاني: .1

ه نائدب هندوز در نيمده راه اسدت در چندين      کاما اگر عذر او مو عي بر يرف ش  آية اهلل سبحاني:  
 ه خود شخص نيز به حج برود. کمستحب آن است صورتي احتياط 

در همان سال عنه  منوبان انجام حج براي که امکاگر بع  از احرام عذر مرتفع گردد  آية اهلل صافي: 
 ه باالن احرام نايب است.کاشف از باالن اجاره و بلکيا سال بع  باش  ارتفاع عذر 

از  نکد تمعنه  منوبه در اثناي عمل بع  از احرام عذر بريرف ش  ولي کمگر اين آية اهلل گلپايگاني: 
 (.31ه عربي، مسأل که در اين صورت حج نايب مجزي است. )مناسکامل ن اشته باش  کانجام عمل 

 بنابر احتياط واجب باي  خودش حج برود. ارم:کآية اهلل م 
 بنابر احتياط. آية اهلل اردبيلي: .2

 رده است.کنيابت او صحيح است هر چن  گناه  ارم:کآيات عظام سبحاني، فاضل، م 
 گذشت. 117تفصيل اين مسأله در ذيل مسأله  .9

 رافل باش ، نيابتش صحيح است. اگر در جهلش مقصر نباش  و يا آية اهلل اردبيلي: 
ه حج نيابي او کخبر باش  بعي  نيست  بي اما اگر نايب از واجب بودن حج بر خود اي: هآية اهلل خامن 

 (73محج،  کصحيح باش . )مناس
  مراجعه شود. 44 به ذيل مسأله آية اهلل سبحاني: 

 م مبني بر احتياط است.کاگر بع  از احرام و  بل از دخول حرم بميرد، اين ح آية اهلل اردبيلي: .4
ن  هر ک عنه مي منوبفايت از کچنانچه بع  از احرام بميرد  آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني: 

  (.114، مسأله کچن  مردنش  بل از دخول حرم باش  )مناس
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 1حج برود. خودش به

ـ  ]150[ و قارار نگذاشاتنه کاه اجارت باراي       2اگر کسي را باراي حاج اجيار کردناه     م 

خصوص  مل باشه يا در مقابل  مل و رفت و آمهها باشه، پس اگر قبل از داخل شاهن در  

و همين طور اگر بعه از احارام   9باشه حرم مرد، ظاهراً مستحا اجرت رفتن تا محل موت مي

                                                                                                                                        
  اگر بع  از احرام و  بل از دخول در حرم بميرد بنابر احتياط واجدب مجدزي    اي: هآية اهلل خامن

  (32حج، م کنيست. )مناس
م کد اگر بعد  از احدرام و  بدل از دخدول حدرم بميدرد ايدن ح        ارم:کآية اهلل سيستاني، آية اهلل م 

 احتيايي است.
حتي اگر پيش از احرام نيز  ه در اين صورتکه سال اول استااعت او باش  کمگر آن آية اهلل اردبيلي: .1

 بميرد چيزي بر او نيست.
گذشت و کسدي کده بدراي خدودش      111حکم فوت نايب در سفر حج در حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 

شدود و اگدر    اش سا ط مي آورد چنانچه بع  از احرام و دخول حرم بميرد حج از عه ه جا مي حجةاالسالم به

پ  اگر  بال  حج برعه ه او مستقر ش ه باي  برايش حج ب هند  و کسدي    کن   بل از آن بميرد کفايت نمي

آورد چنانچده در سدفر حدج بميدرد      جدا مدي   که براي خودش حج واجب ديگري د مانن  حج نذري د را بده   

 اي که  ضاي آن واجب نيست حتي اگر  بل از احرام حج بميرد. کن ، به استثناء حج کفاره کفايت نمي
ه حج بر او مستقر ش ه است اگدر بعد  از احدرام حدج در حدرم بميدرد       کسي ک آية اهلل سيستاني: 

چه تمّتع باش  چه  قران و چه اقفراد و اگر در عمره تمّتدع بميدرد نيدز     ؛از او سا ط است حجةاالسالم

چه بع  از احرام  بل از دخول حرم و چده بعد  از دخدول حدرم      ؛سا ط است و اگر  بل از آن بميرد

و در  حجةاالسدالم م در حج واجب رير از کن  و اين حکشود و باي  از او  ضا  نمي ب ون احرام سا ط

ه حج بر او مستقر نش ه است، اگر بع  از احدرام بميدرد  ضدا    کسي کعمره مفرده جاري نيست و اما 

 واجب نيست هر چن   بل از دخول حرم باش .
 گذشت. 111و  81تفصيل اين مسأله در ذيل مسأله  

براي  ،ه براي انجام حج نيابتي اجير شود و در نيمه راه پيش از عمل بميردکسي ک سبحاني:آية اهلل  .2

اگر مبلغ در مقابل عمل حدج  درار گرفتده، چيدزي بده او تعلدق       ( دريافت اجرت سه حالت داردل الف

نائب پ  از دخول حرم  پرداخت ش ه وعنه  منوباگر مبلغ در مقابل بريءالذمه ش ن  (گيرد. ب نمي

عمدل، معدين    برگشدت و  هرگاه مبلغ در مقابل رفدت و  (گيرد. جن ، همه مبلغ به او تعلق ميک فوت

 گيرد.ار انجام ش ه تعلق ميکه کش ه؛ به مق اري 
 باش . است. بنابراين مستحّق تمام اجرت ميعنه  منوبمعموال  اجاره براي اداي تکليف  آية اهلل مکارم:

 ه کد اگر تصريح به خالف متعارف نباش ، بر حسب معلوم از داعدي اسدتيجار    آية اهلل بهجت: .9 
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چاه حاج   ، اگر 1و دخول حرم بميرد، بيشتر از آن چه  کر شه و اجرت احرام مستحا نيست

آورد و مُرد، مساتحا اجارت آن ا ماال    جا  ، و اگر بع  ا مال را به2شود از ميت ساقط مي

جا آورد  است که در  رف گفته شاود کاه  مار  و     باشه، و اگر ا مال را به نحوي به نيز مي

گر چه بع  ا مال را کاه مضار باه ااحت     جا آورد، مستحا تمام اجرت است، ا حج را به

 9ه ا اد  نيست نسياناً ترک کرد  باشه.حج نيست و محتا  ب

                                                                                                                                        
  ه وفدات نايدب پد  از    کد شود و تدي   نمي است چيزي از اجرت پ  گرفتهعنه  منوببرائت ذمه

ه پيمدوده  کد دخول حرم باش  و اگر  بل از احرام باش  استحقاق اجرت المثل مقد ار راهدي    احرام و

ه بعض عمل را مثدل احدرام   کوجه نيست در صورتي  المسّمي بي ع اجرةاست بعي  نيست و نيز توزي

 (.41تاب حج، صکانجام داده باش  و يا سير از يريق خاص در اجاره  ي  ش ه باش . )
هرگاه اجير بع  از محرم ش ن بميدرد، تمدام اجدرت را مسدتحّق      آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

آوردن اعمدال  جدا   به ذّمه ميت اجير ش ه باش . و اّما اگر اجير بره بر تفريغ کخواه  ش ، در صورتي 
شود و چنانچه  بل از احرام بميدرد چيدزي    مي آورده مستحّقجا  به هکش ه باش ، اجرتق مق اري را 

ه انجام داده کمستحّق نخواه  بود. بلي اگر مقّ مات عمل داخل اجاره باش ، هر مق ار از مقّ مات را 
 (.112، مسأله کشود )مناس مي مق ار را مستحّق باش  اجرت همان

اجدرت   شدود لدذا   مي آوردن اعمال اجيرجا  به ه اجير برايکظاهر اجاره اين است  آية اهلل سبحاني: 
ه مق مات نيز داخل اجاره باش ، لدذا هدر   کشود و بعي  نيست  مي آورده مستحقجا  به هکمق اري را 

 (.72، ص2تاب الحج، جکشود ) مي رت آن را نيز مستحقه انجام داده اجکمق ار از مق مات را 
ه انجام که مق مات عمل داخل اجاره باش ، هر مق ار از مق مات را کدر صورتي  آية اهلل سيستاني: 

 شود. مي داده باش  اجرت همان مق ار را مستحق
 باش  علي اال وي و همچنين است حکم صورت بع . ظاهرا  مستحق تمام اجرت مي آية اهلل گلپايگاني:. 1
از يرفين عق  اجاره بر کاجير ش ه باش  و يا ارتعنه  منوبولي اگر براي تفريغ ذمه  آية اهلل اردبيلي: .2

 اين باش ، مستحق تمام اجرت است.
بميرد، اگر نايب گرفتن براي برئ ش ن هرگاه نايب پ  از احرام و ورود به حرم  اي: هآية اهلل خامن 

ه ظاهر حال ايالق  رار داد اجاره چندين اسدت اجيدر مسدتحق تمدام      کما اينکباش ، عنه  منوبذّمه 

 (87حج، م کبپردازن . )مناساش  هه باي  آن را به ورثکاجرت خواه  بود 
ه در اين صورت تمدام  که اجير براي تفريغ ذّمه ش ه باش ، کمگر آن فاضل:آية اهلل صافي، ة اهلل آي

 برد. مي اجرت را
ه انجدام داده  کد اگر بر خود اعمال اجير باش ، به نحو تعّ د مالوب، به نسبت اعمالي  آية اهلل خويي: .9

  مستحق اجرت است.
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ـ  ]151[ ، 1نياوردجا  به ه و خودش حج واجبکه به  نوان نيابت رفت به مکسي ک م 

آورد و ايان   4جاا  ، براي خودش  مر  مفرد  به9ه بعه از  مل نيابتک 2احتياط آن است

 ن خيلي مبلوب است.کلي 2احتياط واجب نيست

ـ  ]155[ تواناه اجيار ديگاري شاود باراي       حج تمتع، ميه اجير شه  براي کسي ک م 

تواناه باراي خاودش     طواف يا  بح يا سعي يا  مر  مفرد  بعه از  مل حج، چنانچه مي

 3آورد.جا  به طواف و  مر  مفرد 

ـ  ]157[ او را اجير کرد براي حاج،   7شود کسي که  ذر داشته باشه از بع  ا مال حج، نمي م 

 8برّ اً از غير، حج بکنه اکتفا کردن به آن اشکال دارد.و اگر شخص معذور از بع  ا مال، ت
                                                                                                                                        

  :ه در اين صورت تمام اجدرت را که اجير براي تفريغ ذّمه ش ه باش  کمگر آن آية اهلل سيستاني 

ه انجام داده مسدتحّق  کاعمال اجير باش  به نحو تعّ د مالوب به نسبت اعمالي  خود برد و اگر بر مي

 اجرت است.
 در اين مسأله به دست نيام . فتواي آية اهلل زنجاني: 

 آورد.جا  به احتيايا  عمره آية اهلل بهجت: .1
احتياط مستحب آن است که پيش از عمره تمتع يا بع  از انجام حج و گذشدتن ايدام تشدريق     آية اهلل زنجاني:. 2

 جا آورد، خصوصا  اگر استااعت انجام عمره مفرده از وين خود را داشته باش . براي خودش عمره مفرده به
 يا  بل از آن. آية اهلل فاضل: .9
 ده . نيابي براي خود نيز عمره مفرده انجامه نائب پ  از حج کمستحب است  آية اهلل سبحاني: .4

 (.13ام عمره فارسي، صکرجاء  )اح آية اهلل گلپايگاني:
 اين احتياط واجب است. ارم:کآية اهلل اردبيلي، آية اهلل م .2
 ن .کدر مورد عمره مفرده اگر در همان ماه عمره تمتع باش   ص  رجاء  ارم:کآية اهلل م .3
 117به ذيل مسأله  بهجت، تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني، سيستاني:آيات عظام اردبيلي،  .7

 مراجعه شود.
 بنابر احتياط. آية اهلل گلپايگاني: 

ه نايب اجير باش  که معذور است، فر ي نيست بين اينکفايت حج نايبي کدر ع م  اي: هآية اهلل خامن .8
 ه نايب جاهل به عذر باش  يا نايدب کبين اينمّجاني و تبّرعي انجام شود. و نيز فر ي نيست  و يا نيابت

بده   ه نايب يا نايب گيرن ه جاهدل باشد   کگيرن ه جاهل به آن باش ، و همچنين فر ي نيست بين اين
 هکد  ه نايدب جاهدل باشد    کد ه نيابت با آن صحيح نيست، مانند  آن که آن عذر از عذرهايي است کاين

 (39حج، م کن . )مناسکتفا کتوان  به و وف اضاراري در مشعرالحرام ا نمي
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ـ  ]159[ ه کا باه م  سي مستبيع بود  و در ميقات به نيابت ديگري مُحرم شه  وک س 

 چيست؟ آمه  و  مر  تمتع را از طرف منوب  نه انجام داد  است، وظيفه او

ـ   9است باطل و احرام او 2مستبيع است نيابت او احيح نيست 1ه خودشکبا اين ج 

 4شود. و بايه برگردد به ميقات و از آنجا براي خودش مُحرم

ـ  ]151[ ه نيابت از ديگري گرفته و باه حاج آماه ، از بعا  ا ماال      کسي کاگر  س 

تواناه پاول نيابات را باه      توانه در اين ا مال نايب بگيرد و آياا ماي   معذور است، آيا مي

 آورد؟جا  به ه اال حج راکديگري بههه 
                                                           

 مراجعه شود. 117به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: .1
باشد ، ولدي حدج     مدي  با فرض وجوب حج بر خود او اجداره بايدل   آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .2

شود، گرچه موّظف بدوده اسدت بده ميقدات برگدردد و بدراي        مي بريءعنه  منوبصحيح است و ذمه 

  خودش محرم شود.
 اگددر  وظيفدده فعلددي بدده ميقددات و عنددوان بددهيددواف نسدداء  کبعدد  از انجددام يدد هلل سووبحاني:آيووة ا 

 چنانچدده  بدده ادنددي الحددل رفتدده و جهددت عمددره تمتددع بددراي خددودش محددرم شددود و ن نشدد کددمم

حج او صحيح اسدت   ه ب ل به حج افراد شود وکرس  بعي  نيست  به عرفات نمي نيست و افيکو ت 

تفدا بده حدج    کرده اکد خود را دچار تنگي و ت  خود نائب ش ه باش  و ه با علم به استااعتکمگر اين

 ل است.کافراد مش

ن  ک ده ، حج نيابي را تمام مي اگر مامئن باش  در سال بع  حج خود را انجام آية اهلل سيستاني: 

 را تمام ي از موا يت رفته و براي خود احرام ببن د ولي اگر حج نيابيکو اگر مامئن نيست باي  به ي

 ن  حّجش صحيح است و اگر استيجاري باش  اجاره بايل است و مستحّق اجرت المثل است.ک
فعال  از احرام  هکرده است، و در مورد سؤال، کنيابت او صحيح است اگرچه معصيت  آية اهلل فاضل: 

ولي اگر دوباره معصديت   خارج ش ه است، واجب است به ميقات برگردد و براي خودش محرم شود.

 است. مجزيعنه  منوبرد صحيح است و از کحج نيابي را تمام  رد وک
 گذشت. 118و  117تفصيل اين مسأله در ذيل مسأله  

 مراجعه شود. 118به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي:  .9

 شود. مي ه در اين صورت از خودش وا عکنحو خاا در تابيق باش ،  ه بهکمگر آن آية اهلل نوري:
 و حواشي آنها مراجعه شود. 213، 212، 44هاي  به مسأله زنجاني:آية اهلل  .4
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ـ  و بايه پول را به اااحبش برگرداناه، مگار     2احيح نيست 1نايب شهن معذور ج 

تواناه   ه در ايان ااورت ماي   کا ه از طرف ااحب پول مجاز در نايب گرفتن باشه کاين

ه باهون اجااز ، نيابات را باه     کا ناه و در ااورتي   کرا در اال  مل حج نايب  ديگري

ولاي   9شاود  از طرف منوب  نه واقع مي رد و او  مل را انجام داد، حجکديگري واگذار 

ب پول ضامن چيزي نيست و اُجرت ناياب را  حو اا 4پول را بايه به ااحبش برگردانه

 بپردازد. کننه  بايه امر
                                                           

اآلن در ميقدات   يا استقرار حج بر او  بل از  بدول نيابدت بدوده و    اگر استااعت و آية اهلل سبحاني: 

رده با کاستفاده عنه  منوبچنانچه از فيش  آورد و جا بهباي  براي خود حج  نيابت بايل و ،متوجه ش 

از حدج ميقداتي و    کخاير تفاضل  يمت هريد ه ب ن  وکاجازه ورثه براي متوفي حج ميقاتي استنابه 

  نن .کمصالحه  فيش مصرف ش ه با ورثه بر اساس  اع ه ع ل و انصاف به توافق برسن  و يا

 ا صدحيحا  اگر ب ون توجه محرم ش ه، احتيايا  در موارد عذر نايب بگيدرد تدا عمدل ر    آية اهلل بهجت: .1
توانسدته نايدب    نمدي  آورد و خود نيز آن عمل را انجام ده  نيابتش صحيح است هر چن  از اّولجا  به

حج ميقاتي براي او ب ه  چون ايالق اجداره  عنه  منوبشود و اّما  بل از احرام پ  با احراز رضايت 
 (.17و  113، سکدارد )مناس مي  ي  مباشرت را بر

 ال دارد.کمعذور در حج واجب اش نيابت آية اهلل تبريزي: 
  ال دارد.کنيابت معذور اش آية اهلل خويي: 
توان  نائب شدود و  مي آم ه است 1237ه در مسأله کفقط در موارد جواز استنابه  آية اهلل سبحاني: 

زند ه  عنده   مندوب همچنين در اصل حج اگدر   ن  وکتوان  استنابه يا در عذر ياري در بقيه موارد نمي

ه در هر دو مورد از کن  مگر اينکن  و در مورد ميت هم از ورثه باي  استجازه کتوان  استنابه است مي

  اول به او اذن داده باشن .

ه کاگر عذر بع ا  پيش آم ه است نايب گرفتن جايز است و همچنين در مواردي  آية اهلل سيستاني: 

 گذشت. 117تفصيل آن در حاشيه مسأله 
 مراجعه شود. 117اشيه شرط هفتم از مسأله به ح آية اهلل صافي: 
 بنابر احتياط. آية اهلل گلپايگاني: 

 مراجعه شود. 117به حاشيه مسأله  :و آية اهلل مکارم آية اهلل اردبيلي .2
 گذشت و باي  پول را... 117مگر در عذر ياري بر احرام، به تفصيلي که در حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 

زند ه اسدت نيابدت بد ون اذن او     عنده   منوباگر  تبريزي، خويي، زنجاني، سيستاني:آيات عظام  .9
 (33مسأله  ک( مجزي نيست. )مناسواجب حجدر  اهلل زنجاني: آية)

 ه صاحبش راضي گردد.کمگر اين ارم:کآية اهلل م .4
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ـ  ]156[ ه و بناچار بايه نيمانه   اروان نو اً چنه نفر از خهمه به نيابت آمهکاز هر  س 

همرا  ضعفا، به مني برونه، سؤال ايان   ارهاي الزم در مني ياکشب از مشعر براي انجام 

 ه آيا اجير شهن و نيابت آنان احيح است يا خير؟کاست 

ـ  تواننه وقوف اختيااري در مشاعر را    ه از معذورين هستنه و نميکبا توجه به اين ج 

 باياه حاج را  اناه    و اگر قبل از استخهام اجير شه 1ننه، نيابت آنان احيح نيستک کدر

 نماينه. کاري را دراختي آورنه و وقوفجا  به

ـ  ]153[ توانه نايب بگيرد، باياه از برلَاه ناياب     ه ميکآيا شخص زنه  در موردي  س 

 نه يا خير؟ک فايت ميکبگيرد يا از ميقات، و اگر ديگري براي او نايب بگيرد 

ـ  نه و خودش بايه نايب بگيرد و نايب گارفتن  ک فايت ميکنايب گرفتن از ميقات  ج 

 2الت داشته باشه.کنيست مگر از طرف او و افيکديگري براي او 

ـ  ]158[ وانيم به نيابت چنه نفر انجام دهايم  ت آيا  مر  مفرد  يا طواف استحبابي را مي س 

 و در ا مال آن؛ از جمله طواف نساء، نيت همه بايه بشود يا نيت بعضي کافي است؟
                                                           

شدون  )مسدتفاد از   توانند  اجيدر    نمدي  ن از استيجار رير معذور،کبنابر احتياط، با تم آية اهلل بهجت: .1

آمد ه اسدت در    19، مسدأله  4ج يد  حدج، ص  هاي  ( و در جزوه پرسش111مسأله  41، صکمناس

 نيابت است. کنن  احتياط در ترکتوانن  عمل  نمي ه ب انن  به واجبات اختياريهکصورتي 
مسّمي  که بتوانن  براي درکال است مگر اينکنيابت آنان محل اش آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 و وف اختياري به مشعر برگردن .
 نيابت آنها صحيح است. ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م 
نن  حجشان بايل است وباي  اعمال عمره کو وف اختياري  کاگر عالما  وعام ا  تر آية اهلل سبحاني: 

 مفرده انجام دهن  و از احرام خارج شون .

 (.2، فرع 28، سکبعي  نيست. )ملحق مناسصّحت نيابت آنان  آية اهلل سيستاني: 
 مراجعه شود. 117به حاشيه شرط هفتم از مسأله  آية اهلل صافي: 
 بنابر احتياط. آية اهلل گلپايگاني: 

 ه و تدي بده او ايدالع   اي کد  هگوند   بال  و فعال  راضدي باشد  بده   عنه  منوبه کو يا اين آية اهلل اردبيلي: .2

 دهن ، رضايت داشته باش . مي
 مراجعه شود. 123به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: 
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 1توانيه به نيابت چنه نفر انجام دهيه و بايه نيت همه بشود. مي ج ـ

ـ  ]154[ و او را باه اياران   اناه    ردکا ساي را روز  ياه، قبال از حلاا دساتگير      ک س 

ننه و بقيه ا مال را انجام دهنه يا خيار و  کتواننه از او نيابت  آيا رفقاي او مي انه،  فرستاد

 شود؟ چگونه از احرام خار  مي

ـ  ، و براي خاار  شاهن از   2ه خودش نايب بگيرد نيابت احيح نيستکبهون اين ج 

ناه و ا ماال مترتّباه را انجاام دهاه و اگار       کاحرام بايه به مني بيايه و حلا ياا تقصاير   

موهاي خود را باه   9توانه برود در محل خودش حلا يا تقصير نمايه و بنابر احتياط نمي

 4مني بفرسته و بايه براي ا مال مترتبه نايب بگيرد.
                                                           

 البته منظور عمره مفرده مستحبي است. آية اهلل زنجاني: .1
 مراجعه شود. 127به ذيل مسأله  آية اهلل اردبيلي: .2

ه اگدر او  کد ي يدور  بده  ؛چنانچه احراز رضايت شود و شاه  حال هم بر رضايت بدود  آية اهلل بهجت: 
 (.17و  127صحيح است با مراعات ساير جهات )مستفاد از س بفهم  راضي است، نيابت 

ه يرف رسما او را نايب خود  رار ده  و يا به کپذيرد نيابت در صورتي تحقق مي آية اهلل سبحاني: 

 ار را از يرف او انجام ده .که اين کالت ده  کاصاالح به او و
توان  در محّل خودش  مي ه جلوگيري ش ه،کچنانچه از دخول به م آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .9

ه شد ه و تنهدا اجدازه    کد ه حلق يا تقصير نيز بنماي  و اگدر وارد م ک رباني نماي  و احتياط اين است 

ان موي خود را به مني بفرست  و بدراي  کحلق يا تقصير نموده و در صورت امان   هاعمال را به او ن اد

 (.442 ، مسألهکبّقيه اعمال نايب بگيرد. )مناس
، کان باي  موي خود را به مني بفرست . )مناسد کدر صورت ام آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 

 (.441مسأله 
م مص ود را دارد باي  با انجدام  که جلوگيري ش ه حکه از دخول به مکدر صورتي  آية اهلل سبحاني: 

احرام خدارج شدود و اگدر وارد    ان در محل خود و تقصير از ک رباني در محل ص  و در صورت ع م ام

ن  و موي خود را به مني بفرست  و براي بقيه اعمال که ش ه و اجازه اعمال به او ن ادن  باي  حلق کم

 (.433، ص2تاب الحج، جکنايب بگيرد )
 بنابر احتياط مستحب. ارم:کآيات عظام صافي، گلپايگاني، م 

 له يافت نش . اين احتياط در مناسک معظم اي: آية اهلل خامنه

ند ( و هدم بدراي    ک رباني  کبنابر احتياط هم وظيفه مص ود را انجام ده  )يعني ي آية اهلل اردبيلي: .4

 بقيه اعمال نايب بگيرد.
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ـ  ]170[ هاا، در محال    اروانکا رونه؛ ماننه خهماه   ه هر سال به حج ميکافرادي  س 

ات بر ا ر اشتغال زيااد از نيابات غافال و    ننه، ولي در ميقک سي نيابت قبول ميکخود از 

ننه، آياا حاج نياابتي آناان     ک نيت نيابت مي ه متوجه شهنه دوبار ک، بعه 1شونه مُحرم مي

 شود؟ درست است يا حج براي خودشان حساب مي

ـ  و احارام دوم ااحيح نيسات مگار      9 مر  و حج را به همان نيت اول اتمام کننه 2بايه ج 

 4االسالم کرد  باشه.؛ مثل اينکه حج بر او واجب نبود  و نيت آنکه احرام اول باطل باشه
                                                           

 و به نيت خود محرم شود. آية اهلل نوري: .1
نيابت نيست و عمل مجدزي اسدت    ه  ص  انجام وظيفه داشته، مخّل بهکدر صورتي  آية اهلل بهجت: .2

 (.22، صک)مناس
يدوري کده اگدر     ان ؛ بده  عنه را داشته اگر ارتکازا   ص  منوب آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: 

کن  و حدج نيابدت    آوريم کفايت مي جا مي عنه حج به دادن  براي منوب پرسي  جواب مي کسي مي

 آنها صحيح است.
 در دست نيست. فتواي ايشان آية اهلل خويي: 
لدي رافدل   کافي است ولي اگدر بده   کآنان در احرام، حج نيابي باش   کاگر محر آية اهلل سيستاني: 

بن يم باي  حج را به نيدت   مي ه براي خود احرامکدهن   مي ه اگر از آنها پرسي ه شود، جوابکباشن  

مدثال    ؛ه برگردند  کد بع  به مه خارج شون  و در ماه کنن  ولي اگر پ  از انجام عمره از مکخود تمام 

ي از موا يت کتوانن  از ي مي شود و مي وارد شون  عمره آنها بايل حجه ذيخارج و اّول   ع ه ذيآخر 

 ردن عمره تمّتع عم ا  گناه است.کاحرام ببن ن ، گرچه بايل عنه  منوببه نيت 
 بل اجيدر بدراي انجدام حدج     ه مستايع نبوده و از کبا فرض آن آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

محرم عنه  منوبه مجّ دا  به نيت کش ه است نيت احرام براي خود او منعق  نش ه است و در صورتي 
 ش ه است حج نيابي او صحيح است.

را داشته، وداعي و انگيزه او عنه  منوبازا   ص  کاگر شخص رافل، ارت نوري:آية اهلل فاضل، ة اهلل آي
ازي بر اخادار فعلدي مقد م اسدت و     کرده،  ص  ارتکبوده، هر چن   ص  خودش را اخاار عنه  منوب

 شود، و حج نيابتي صحيح است. مي وا ععنه  منوببراي 
 افي است.که نيت نيابت در عمق ذهن او باش  کهمين ان ازه  ارم:کآية اهلل م 

پد  حدج    ؛افي اسدت کد ازي موجود و که در اين موارد  ص  ارتکو ظاهر اين است  آية اهلل اردبيلي: .9

 مجزي است.عنه  منوبنيابي صحيح و از 
 در اين مثال احرام اّول او صحيح است. آية اهلل سيستاني: .4

 تأثيري ن ارد. حجةاالسالمنيت  ارم:کآية اهلل م 



 مناسک حج                          016

ـ  ]171[ گويه، بعه باه   شود و تلبيه مي شخصي در ميقات براي خودش مُحرم مي س 

آورد ، باراي پاهر   جا  به هاي گذشته ه چون خودش حج واجب را در سالکافته  ر ميکف

شود با نيت  هول  آورد، آيا ميجا  به ج تبر يي از خويشاونهان ديگرش حکيا مادر يا ي

 شود يا خير؟ نه و يا دوبار  به نيت شخص مورد نار مُحرمک

ـ  نه و باياه  ملاش   کتوانه نيت را  وض  اگر به احرام احيحي مُحرم شه ، نمي ج 

 نه.که در احرام داشته، اتمام کرا به همان نيتي 

ـ  ]175[ ه کا ناه  ک مي که شه شکه وارد مکنايبي در احرام  مر  تمتع، بعه از اين س 

مجهداً به نيابت مُحرم شود، ياا اااالً   رد  يا نه، آيا بايه به ميقات برگردد و کنيت نيابت 

 توانه نايب باشه؟ شود و ديگر نمي حج براي خودش حساب مي

ـ  در نيت خبور الزم نيست، اگر انگيز  او در حال احرام نيابت بود ،  مل را باه   ج 

، بايه ا مال را به نيت اجماالي  1دارد کنيابت انجام دهه، و اگر در دا ي و انگيز  هم ش

 9شود. تفا نميک، و در نيابت به آن ا2نهکدر احرام( اتمام )همان نيت 

ـ  ]177[ زني در  رفات، در روز نهم ديوانه شه، او را به بيمارستان بردنه و تا آخرين  س 
                                                           

به  صد    جا آورد؛ هر چن  احتياط مستحب آن است که توان  مناسک را به نيت خود به مي آية اهلل زنجاني:. 1

 کن . عنه نمي اعمال را به پايان برسان  و کفايت از منوب« ام اي که به آن محرم ش ه آن عمره»اجمالي 
 باي  به ميقات برگردد و مج دا  به نيابت از رير محرم شود. آية اهلل تبريزي: .2

ه کد بايل است. مگر اينرده، احرام او که نه  ص  خود و نه ديگري را کاگر احتمال ب ه   آية اهلل خويي:

 ن .ک مي ه به همان نيت اعمال را تمامکمثال  نيت معيني دارد  ؛در حال يواف
 و خود را از زمان احرام تا آخر نائب ب ان .  حمل بر صحت نماي .آية اهلل سبحاني: 

حدرام  در نيت ا کدان  و ش مي ه فعال  خود را نايبکدر صورتي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 آورد.جا  به گذشته خود دارد، وظيفه او حمل به صّحت است و به عنوان نيابت، بقيه اعمال را
 مراجعه شود. 191به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: .9

  اگر  ص  انجام وظيفه داشته، مجزي است. آية اهلل سبحاني: 
شد ه   کنيت نيابت از ريدر پدا  لي از ذهنش کده  در ميقات به  مي اگر احتمال آية اهلل سيستاني: 

ه کد يدور   دهد  همدان   نمدي  ه احرامش براي خودش بوده و اگر اين احتمدال را کگذارد  مي بوده، بنا

 ه احرامش براي رير بوده است.کگذارد  مي ه عازم بر نيابت بوده است بناکسي کمتعارف است در 
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وانستنه همراهان او در مکه بماننه باقي مانهنه، خوب نشه، آيا شوهرش کاه باا   ت وقتي که مي

 يا خودش باقي ا مال را انجام دهه يا نه؟ توانه براي او نايب بگيرد و او است مي

ـ  ، و اگار  اقال شاه    2تواننه براي او ناياب بگيرناه   و نمي 1ليف نهاردکمجنون ت ج 

 م اشخاص مُحرم ديگر را دارد.کح

ـ  ]179[ ه بعه از احرام  مر  قادر به انجاام  کطوري  سي مري  شود، بهکهرگا   س 

تحبي مُحارم شاه  و  مار  را انجاام داد      ه براي  مر  تمتع مسکسي کا مال نباشه، آيا 

 توانه در حج نايب او شود يا خير؟ است مي

ـ  توانه در اال  مار  ياا    ه براي  مر  تمتع مُحرم شه  ولو مستحبي، نميکسي ک ج 

نه، ولي اگر مري  فقاط قاادر باه    کحج براي ديگري نايب شود و بايه  ملش را اتمام 

نه و بقيه ا ماال را ناياب بگيارد،    ک کوفين را درانجام طواف و سعي نباشه و بتوانه وق

نه خودشان جايز است ديگران را در طواف و سعي و ا مال ديگر نايب قرار دهه، هرچ
                                                           

ه در حاشديه مسدأله   اي کد  هوظيفد سي محصور است و اگر عا ل ش  باي  به کچنين  آية اهلل زنجاني: .1
 شود عمل نماي . مي گفته 1981

ولي بنابر احتياط، در احرام با ي است و اگر عا ل ش ، احتيايا  باي  با عمره مفدرده   آية اهلل اردبيلي: .2
 از احرام خارج شود.

ه اختيداري عرفده بد    کفايدت ادرا که کمورد هشتم  383و  123و  8به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: 

 تنهايي است )اگر بع  از زوال ديوانه ش ه باش ( مراجعه شود.

توانند  بدرايش نايدب بگيرند  و بندابر       نمي ليف ن ارد وکمجنون ت آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 شود. مي اظهر، احرام او بايل

به حدج  و نسبت ن  کرا به صورت عمره مفرده تمام  فل امر او اعمال اوکولي يا مت آية اهلل سبحاني: 

 اي ن ارد و در مورد عمره اگر مستلزم مخارجي ش  ولي او از اموالش بپردازد.وظيفه

مسماي و وف، در عرفات ديوانه ش ه باش  و سپ  بده  د ري    کاگر پ  از در آية اهلل سيستاني: 

ه، پد   ن ، يا اضاراري مشعر با اختياري يا اضاراري عرفک که اختياري مشعر را درکبه عقل بياي  

 ميل اعمال شوهر براي او نايب بگيرد.کحج او صحيح است، و اگر به عقل نياي ، باي  براي ت
 شود. مي در فرض سؤال، نايب گرفتن مجزي و صحيح نيست و ظاهرا  احرام او بايل آية اهلل فاضل: 
 ه سال اّول استااعت او باش .کاين در صورتي است  ارم:کآية اهلل م 
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 1آورنه. ميجا  به هم حج يا  مر 

ـ  ]171[ ه مراقبات از  کا  ام، هبنه  چون مسؤول گرو  حج بودم، به اساتناد وظيفا   س 

اضبراري انجام دادم، لبفاً وظيفه شر ي اينجانب بيماران و  اجزهاي گرو  بود، وقوف 

 را بيان فرماييه.

ـ  ه الزم بود  با آنان باشيه و آناان از وقاوف اختيااري    کايه   اگر همرا   جز  بود ج 

نيابات شاما    9ايه سي شه ک، بلي اگر نايب 2الي نهاشتهکبراي شما هم اشانه   معذور بود

 4درست نبود  است.

ـ  ]176[ آورد  و در دفعاه دوم  جاا   عه اول به ااورت خهماه، حاج باه    اگر کسي دف س 

                                                           
بيتوته بدراي آنهدا حرجدي    ه  ابل نيابت نيست، پ  اگر کبه استثناء بيتوته در مني  زنجاني:آية اهلل  .1

هدا   بيتوته در برخدي از صدورت   کهر چن  تر ؛وااّل بيتوته بر آنها واجب نيستکنن   نباش  بيتوته مي

 فاره دارد.ک
ده ، عمره خود را بد ل  ه خود و يا با استنابه انجام ميکنماز آن  با يواف نساء و آية اهلل سبحاني: 

 نماز آن نائب بگيرد. اگر به وين برگشته جهت يواف نساء و ن  وکبه عمره مفرده 

لحظده از و دوف    که ناچارن  همراه زنان و بيماران باشن ، اگر بتوانن  ولو يد کساني ک آية اهلل خويي: .2

از ظهر روز عي  به آنجا برگردن  توانن  باي   بل  نمي نن  باي  برگردن  و اگرک کاختياري مشعر را در

 کم تدر کو در فرض عجز از آن هم حج آنان صحيح است و چنانچه اين وظيفه را از روي جهل به ح

 973و  978، مسأله کفاره ب هن . )مناسکگوسفن   کرده باشن  حّجشان صحيح است ولي باي  يک

 ذشت.گ« م نيابت معذور به عذر ياريکح» 117( و در حاشيه مسأله 981و 
 ن .ک عنه مي منوبفايت از کعمل شما صحيح و اي   هه اگر نايب هم بودکبل آية اهلل زنجاني: 

 اگر عذر شما ياري بوده نيابت صحيح است. آيات عظام سبحاني، فاضل، گلپايگاني: .9
 مراجعه شود. 117به حاشيه شرط هفتم از مسأله  آية اهلل صافي:

ه و وف اختياري انجام خواهي  اي  ک ههنگام  بول نيابت ايمينان داشت ه بهکمگر آن آية اهلل اردبيلي: .4

 داد و بع ا  عذر برايتان حاصل ش ه است.
 مراجعه شود. 193و  117به ذيل مسأله  ت:جآية اهلل به 
  ال است.کنيابت شما محل اش آية اهلل تبريزي: 
 صّحت نيابت شما بعي  نيست. ي:نآية اهلل سيستا 
 نيابت شما هم درست است. ارم:کآية اهلل م 
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توانه به  نوان پهر يا مادر که فاوت   است، آيا ميدوبار  به مگموريت خهمه  ازم مکه معامه 

 شود؟ انه نيابت نمايه، و در چنين اورتي آيا حج از  هه  پهر و مادرش برداشته مي شه 

ـ  ه سال اول، مستبيع نبود  و کمگر آنافي است، ک نه  مانع نهارد و حج از منوب ج 

 1امسال مستبيع باشه.

ـ  ]173[ ه معامه مشرف شاهم و در  کاينجانب حهود شانزد  سال قبل نيابتاً به م س 

ه طبا تقليه حضرتعالي باياه در سافر اول   کدانستم  مني چون سفر اول بود  است، و مي

و به جاي تيح با ماشاين   2اردرق ده ماشين ته زن با تيح فکدانستم  ن نميکنم، و ليکحلا 

ته زن سر خود را تراشيهم و بعاه از آن سافر هام دو سافر ديگار مشارف شاهم و در        

، لبفاً بفرماييه در سفر اول ام سفرهاي بعهي سر خود را ماشين نمود  و ناخن هم گرفته

ام چيسات؟ و آياا ايان     ار وظيفهکه به جاي تيح با ماشين سر را تراشيهم، در مقابل اين ک

 ام بريء شه  است؟ آورد يا  مه  ملِ سفرِ اول در سفرهاي بعهي خللي وارد مي

ـ  و بعاه از آن   4نياه که برويه و در مني حلاا  کبه م 9ان بايهکشما در اورت ام ج 
                                                           

 آورد، به احتياط واجب صحيح نيست.جا  به ه در اين صورت چنانچه حج نيابتيک آية اهلل اردبيلي: .1
 حج نيابي او صحيح است. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 
 رده.کدر اين صورت حج نيابي صحيح است اما معصيت  آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 
ن  حدج بدراي   کم مستايع هستن  به عالوه مستايع اگر  ص  نيابت کخ مه در ح ارم:کآية اهلل م 

 رده است.کافي است هر چن  گناه عنه ک منوب
مانند  تيدغ بتراشد ،     زن تده ه اگر ماشين کاستفاده از تيغ نيست، بل کدر حلق مال آية اهلل اردبيلي: .2

 افي است.ک
 (412حج، م کبنابر احتياط واجب. )مناس اي: هآية اهلل خامن .9
ه بار اول حج اوست( بين حلق و تقصير کسي کصروره ) ارم:کآيات عظام بهجت، خويي، فاضل، م .4

 ن .که حلق کمخير است، گرچه احتياط اين است 
ه بدار اول حدج اوسدت( متعدين     کد سي کچون حلق براي صروره ) آية اهلل تبريزي، آية اهلل نوري: 

  باش . نمي شما هر سه صحيح است و چيزي بر شما واجبهاي  براين حجنيست، بنا
افي است، گرچه احتيداط مسدتحب بدا    ک زن تهحلق با ماشين  آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 

 (.921، سکتيغ است. )ملحق مناس
  (.221، مکافي است )مناسک زن تهحلق با ماشين  آية اهلل سبحاني: 
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آوريه و در اين ا مال نيت اتمام جا  به طواف و نماز و سعي و طواف نساء و نماز آن را

توانياه   يزي بر شاما نيسات، و اگار خودتاان نماي     نيه و بعه از آن چکحج سفر اول را ب

بر احتيااط ماوي آن   نيه و بناکبرويه يا رفتن براي شما حرجي است در محل خود حلا 

ه آياا  کو در بقيه ا مال فوق نايب بگيريه، و نسبت به دو سفر ديگر  1را به مني بفرستيه

 افي بود  يا نه احتياط را مرا ات نماييه.کاحيح و 

ـ  ]178[ اضابراري   که مجاز هساتنه در شاب  ياه قرباان، بعاه از در     کساني ک س 

ه نيابات ولاو تبر ااً ماورد     کباشنه   ذار مياأل مرشعر، به مني برونه، آيا همه آنان از  وي

 ال است يا نسبت به بعضي استثناء شه  است؟کاش
ـ  األ اذار   تواننه ناياب شاونه و نيابات در سااير  وي     ها مي در فرض سؤال، زن ج 

 2نيست. احيح

ـ  ]174[ رد و در وقت  قه اجاار  باراي انجاام    کشخصي در حج از ميتي نيابت  س 

ه در وقاوف  کا ، هيچ  ذري نهاشت، ولي چنه سال بعه از انجام حج متوجه شه کمناس

رد  و به مني رفتاه  کها به  نوان راهنما، وقوف اضبراري  ها و مري  مشعرِالحرام، با زن
                                                                                                                                        

   چون تراشي ن سر به عنوان تقصير بنابر احتياط است، اگر  صافي، آية اهلل گلپايگاني:آية اهلل

 ليفي بر شما نيست.کدان  مراجعه نمايي  ت مي افيکه تقصير را کسي کدر اين مسأله به 

 له يافت نش . ل اين احتياط در مناسک معظماي آية اهلل خامنه. 1
 پ  از  بول نيابت به وجود آم ه باش .ه عذر آنها کمگر آن آية اهلل اردبيلي: .2

توانند  بده و دوف در شدب، در مشدعر       مي هکنيابت زنان و ضعفاء  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 نن  مانعي ن ارد.کتفاء کا
حجاج و  کو همراهان آنان و مسؤولين ت ار و کودکان مميز بانوان ،در فرض سؤال آية اهلل زنجاني: 

 توانن  نايب شون . مي ار و خائفکب ه

ن است در يواف و نماز به علت عادت ماهانه به استنابه نياز داشته باشن  کويامم آية اهلل سبحاني: 

  ال ن ارد.کنيابت آنان اش ،ن است حج آنها ب ل به حج إفراد شودکيا مم

 نيابت آنها صحيح است.ان   هردک کني را درکچون و وف ر آية اهلل سيستاني: 
 موارد صحيح است.گونه  نيابت در اين ارم:کمآية اهلل  
 گذشت. 117نظر ساير آيات عظام در ذيل مسأله  
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 چيست؟اش  نه، آيا وظيفهکه وقوف اختياري بايب بايه نکاست و غافل بود  

ـ  ، و از جهت اجرت باياه باه   1 مل مزبور مُجزي از حج نيابتي استيجاري نيست ج 

ه کا ه اجاار ، موقات باه زماان مخصوااي      کا مراجعه نمايه و يا در اورتي  کننه  اجير

 آورد.جا  به منقضي شه  نباشه، دوبار  حج نيابتي احيح

 براي مادرم و براي خودم فريضه حج را انجام دهم؟توانم  آيا مي س ـ ]190[

 شود. حج واقع نمي کسال بيش از يکدر ي ج ـ

ـ  ]191[ ه آماه، در  کا شخصي به  نوان نيابت در مسجه شجر  مُحرم شه و به م س 

جاا   باه  ه خودش مستبيع بود  است؟ آيا بايه ا مال  مر  را به قصه خاود که فهميه کم

آورد، نسبت به حاج نياابي   جا  به ر بايه حج را به قصه خودآورد يا به قصه نيابت، و اگ

 توانه براي آن نايب بگيرد يا نه؟ اي دارد و آيا مي چه وظيفه
                                                           

ه ناچار به و دوف اضداراري خواهد     کداده  نمي چنانچه هنگام  بول نيابت احتمال آية اهلل اردبيلي: .1

 باش . مي ش ، حج و نيابتش صحيح است و مستحق اجرت نيز
ضّر به صحت نيابت من  و ک مي فايتکوظيفه عذري نايب )عذر ياري( اتمام عمل يبق  آية اهلل بهجت:

 نيست. )استفتائات ويژه حج(.
رده، حدج نيدابتي او   کد وچ کاگر از روي جهل به مسأله  بل از يلوع فجر از مشعر  آية اهلل تبريزي: 

 ن .کفاره ده  و در اجرت با مستأجر خود، تراضي کگوسفن   کبنابر اظهر صحيح است و باي  ي
 گذشت. 117م نيابت معذور به عذر ياري در مسأله کال دارد و حکنيابت معذور اش آية اهلل خويي: 
 ن  و اجير حق اجرت دارد.ک مي فايتکعمل مزبور  ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م 
 ن . ک فايت ميعنه ک منوبچنانچه جهل آنها  صوري باش  مانع ن ارد و از  آية اهلل سبحاني: 

 کزيدرا در  ؛عمل مزبور مجزي است حتي اگر از ابت ا چنين عذري داشته باش  آية اهلل سيستاني: 

 افي است.کن از و وف کمق ار ر
است و نسبت بده اجدرت، رضدايت مسدتأجر را     عنه  منوبحج صحيح و مبريء ذّمه  آية اهلل صافي: 

 تحصيل نماي .
 باش . مي در عذر ياري حج نيابتي صحيح و مستحّق اجرت هم آية اهلل فاضل: 
بعي  نيست در عذر ياري حج نيابتي صحيح و مستحق اجرت هدم باشد . )آراء    آية اهلل گلپايگاني: 

 (.21و  93المراجع، ص
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ـ  و بايه برگردد و براي  مر  تمتاع باراي خاودش     1احرام او احيح نبود  است ج 

، توانه ناياب بگيارد   مُحرم شود و وظيفه خودش را انجام دهه و راجع به حج نيابي نمي

 2مگر اجاز  داشته باشه يا استيجار او براي مبلا تحصيل حج باشه.

ـ  ]195[ کسي که نايب بود  و  مر  تمتع را انجام داد  و بعه ناچار شه  است  س 

توانه بقيه ا مال را به ديگري واگذار نمايه که حاجّ تمتاع    که به ايران بازگردد، آيا مي

 ؟را انجام دهه

 توانه. نمي ج ـ

ـ  ]197[   4و همچناين در  باح   9آيا شرط ايمانِ نايب، کاه در ااال نيابات حاج     س 

 اباات در آن جااايز اساات، مثاال رمااي و طااواف ي، در ساااير ا مااالي کااه ن2شاارط اساات
                                                           

 مراجعه شود. 117به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: .1
آورد و الزم است جا  به ن  و يواف نساء همکتمام  بنابر احتياط باي  اعمال عمره را آية اهلل تبريزي: 

 پ  از آن به ميقات برگشته و براي خود محرم شود و وظيفه خودش را انجام ده .
ردن حدج نيدابي و   کد رهدا  اش  هن  صحيح است گرچه وظيفکاگر حج نيابي را تمام  آية اهلل خويي: 

 احرام بستن براي حج خودش بوده است.
ه خدودش مسدتايع بدوده    کد لي اگر بع  از اعمال حج ويا بع  از و وفين فهمي  و آية اهلل سبحاني: 

 فارغ گردي ه است.عنه  منوبنيابتش صحيح است و ذمه 

را  توان  حج خود را انجام دهد ، حدج نيدابي    مي ه سال ديگرکاگر مامئن است  آية اهلل سيستاني: 

 (1، سکخود احرام ببن د. )ملحق مناسن  و به ميقات برگردد و براي کآن را رها  وگرنهن  کتمام 
 احرام او صحيح است و تبّ ل نيت براي شخص محرم صحيح نيست. آية اهلل فاضل: 
آورد و به ميقات برگردد و محرم شود. جا  به ن  و يواف نساءکاحتيايا  عمره را تمام  ارم:کآية اهلل م 

 است و در آن سال مستايع نيست.ه اجير نش ه باش  وااّل اجاره او صحيح کاين در صورتي است 
اگر از تمام جهدات )مدالي و ريدره( مسدتايع بدوده احدرامش بايدل اسدت و بايد            آية اهلل زنجاني: .2

 آورد.جا  به خود را حجةاالسالم
 (73محج،  کبنابر احتياط واجب. )مناس اي: هآية اهلل خامن .9
 ايمان در ذابح شرط نيست. آية اهلل اردبيلي: .4
 خواه  آم .« 1142مسأله »در شرييت ايمان در ذبح در  آيات عظام نظريات .2
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 هم شرط است يا خير؟

 1در ساير ا مال نيز شرط است. ج ـ

ـ  ]199[ توانه بالمباشر  حاج   شخصي تمام اختيارات اموال پهرش را دارد و پهر نمي س 

جا آورد، پسر بهون تذکر دادن به پهر شخصي را اجير براي حج پهر نماود  و خاودش    به را

مجزي اسات ياا   هم براي حج خود مشرف شه ، در اين فرض آيا حج اجير براي حج پهر، 

خير؟ و هرگا  در مهينه تصميم بگيرد که آنچه را از ماال پاهر باه اجيار داد  اسات باا پاهر        

 شود يا نه؟ شه، رفع اشکال ميحساب نکنه و از مال خودش با

ـ  از طارف   ، و 2نهک در فرض مزبور استنابه در مورد پهر اهق نمي ج 

                                                           
 (38بنابر احتياط واجب. )مناسک حج، م اي: آية اهلل خامنه .1

 در ذبح، ايمان شرط نيست. نوري:آية اهلل بهجت، ة اهلل آي

 ولدي ذابدح و    ؛در تمدام اعمدال عبدادي بندابر مشدهور ايمدان نايدب، شدرط اسدت          آية اهلل زنجاني: 

 زن  معموال  نايب نيست تا ايمان در او معتبر باش . مي ه مو يا ناخن محرم راکسي ک

 نيدت ذبدح را بده صدورت     عنده   مندوب در ذابح ايمان شدرط نيسدت و بايد  خدود      آية اهلل سبحاني: 

 (.129، ص2تاب الحج، جک ربي داشته باش  )

 ه موارد احتياط واجب است.در ذبح شرط نيست و در بقي ارم:کآية اهلل سيستاني، آية اهلل م 

 ه مدأيوس از  کد ند  مگدر اين  ک مدي  فايدت کچنانچه پ ر  دبال  و فعدال  راضدي باشد ،      آية اهلل اردبيلي: .2

 خوب ش ن خود نباش .

ال ن ارد و تبّرع از حي در حج واجدب، بدا عد م  د رت او،     کبا احراز رضايت پ ر اش آية اهلل بهجت: 

  کو مناسد  42تداب حدج، ص  کوط اسدت در تفريدغ ذّمده. )   اظهر جواز آن است و بدا اذن باشد  احد   

 (.127و  17مستفاد از س

افي کد اگر اختيارات او شامل نايب گرفتن در حج هدم بدوده    آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني: 

 ه  بدل از احدرام، پد ر مالدع شدود و موافقدت نمايد .        کافي نيست مگر اينکاست وگرنه عمل نايب 

 (.41، سک)ملحق مناس

 الت مالقه از پ ر داشته باش .کمگر و نوري:آية اهلل فاضل، ة اهلل آي



 مناسک حج                          002

 1ت فوق نيست.شود و فرقي بين دو اور پهر واقع نمي

ـ  ]191[ رد، باا توجاه باه    که به مهينه مشرف شه جنون پيها کشخصي پس از آن س 

شود براي او نايب گرفت يا خيار، و اگار    مي ه سابقاً حج بر او مستقر شه  است، آياکاين

 نشود، تبرع حج از او چه اورت دارد؟

 2نيابت و تبرع در فرض سؤال احيح نيست. ج ـ

ـ  ]196[ نويساي کارد و باراي دو     فردي پس از استبا ت مالي براي حج اسم س 

که پسرش را  سال بعه اسمش در آمه، ولي چنه ما  قبل از حرکت، فوت کرد درحالي

جا آورد، در حالي که پسر خود استبا ت ماالي   ب قرار داد  بود که براي او حج بهناي

امحه کرد  و ننوشاته اسات، در ااورتي کاه اگار اسام       داشته ولي در اسم نويسي مس

هااي   آمه و شاايه هام ساال    نوشت، شايه در همان سال اول، قر ه به نامش در مي مي

بت حج بلهي از جانب پهر و هناوز محارم   بعه، اکنون پسر به مهينه آمه  به  نوان نيا

 اي دارد؟ نشه ، چه وظيفه
                                                                                                                                        

اجير گرفتن براي پ ر از مال او ب ون اّيالع پ ر صحيح نيست بلي در صدورتي   آية اهلل گلپايگاني: 

ه پ ر عاجز از انجام حدّج اسدت مدانعي    که مبلغ اجاره را از مال خود تبّرعا  بپردازد در فرض سؤال ک

 باش . مي پ ر حجةاالسالمزي از ن ارد و مج

و رير آن د ب ون درخواست يدا    حجةاالسالماستنابه از شخص زن ه در حج واجب د   آية اهلل زنجاني: .1

 صحيح نيست و در حج مستحب مانعي ن ارد.عنه  منوباذن 
 ه يأس از بهبود او داشته باشن .کمگر اين آية اهلل اردبيلي: .2

 مراجعه شود. 118أله به ذيل مس آية اهلل بهجت: 
 اگر امي  به بهبودي او نباش  گرفتن نايب براي او مانعي ن ارد. ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م 

 باي  پ  از مرگ براي او نايب بگيرن . آية اهلل سيستاني: 

ه زن ه است صحيح نيست، بلي در صورت يأس از بهبودي او نيابت کدر فرض سؤال  آية اهلل فاضل: 

 صحيح است.
 توان  براي او نايب بگيرد. مي م شرعکفقط حا آية اهلل نوري: 



 002 استفتائات نيابت

 2نمايه. و بايه براي خودش حج 1در فرض مرقوم نيابت احيح نيست ج ـ

ـ  ]193[ است، بعه از  کن اراکشخصي اجير حج برلَهي از قم شه  و خودش سا س 

نه، پس از چنه روز در حالي کت که به قم برود و از آنجا حرکاجير شهن در نار داشته 

ار ديگري به قم و بعاه از آنجاا باه تهاران رفتاه      که از موضوع غافل شه ، براي انجام ک

افي است يا باياه برگاردد باه قام، و بار      کت از قم کاست، آيا همان نيت قبلي براي حر

 مي دارد؟کفرض خرو  از ايران چه ح
                                                           

ه در کد  چندان  ؛نيابت شخص مستايع جايز نيست ولو اگر انجام ده  صدحيح اسدت   آية اهلل بهجت: .1
 گذشت. 117و  44ذيل مسأله 

 آورد و براي پ رش نايب بگيرد.جا  به در فرض مزبور براي خودش حج آية اهلل تبريزي: 
حج نيابي او صحيح است و در صورتي که رفتن به حج منحصر به استفاده از سهميه پد ر   آية اهلل خويي: 

بوده و استفاده از آن بنا به وصيت پ ر يا نظر ورثه مو وف به اين باش  که خدود او بدراي پد ر حدج نيدابي      

   ن روشن نيست.جا آورد، فتواي ايشا انجام ده ، اينکه الزم باش  پسر باز براي خود حج به
 مراجعه شود. 1937به پاسخ سؤال  آية اهلل سبحاني:

 آوردجدا   بده  توان  براي خودش حدج  مي آين ههاي  ه در سالکاگر مامئن باش   آية اهلل سيستاني: 

ه بدراي  کد اين اسدت  اش  هآورد، و اگر مامئن نباش  وظيفجا  به توان  امسال به نيابت از پ ر حج مي

 ولي به هر حال حج نيابي او صحيح است.آورد، جا  به خود حج
رد حج نيدابي صدحيح اسدت اگدر چده      کن اگر مخالفت کحج خودش مق م است، لي آية اهلل فاضل: 

 ب گناه ش ه است.کمرت
وتداهي  کنيابت او صحيح است و استااعت خودش ثابت نيست، هر چن  به خداير   ارم:کآية اهلل م 

 رده است.کنويسي گناه  ردن در اسمک
ه هديچ راه ديگدري ريدر از اسدتفاده از فديش پد ر       کد چنانچه پسر براي آم ن به م ة اهلل اردبيلي:آي .2

 ن اشته، نيابتش صحيح است.
آورد جا  به رده باش  باي  براي پ ر حجکاگر فرزن   بل از استااعت، نيابت را  بول  آية اهلل زنجاني: 

آورد. البته اگر تنها با جا  به باي  حج خود راتوان  نايب شود و  نمي مستقر ش هاش  هحج بر عه  وگرنه

 عمل نماي . 88آورد، باي  ماابق حاشيه مسأله جا  به توان  حج مي استفاده از اين فيش
در فرض سؤال که راه با فيش مورد وصيت براي پسر باز ش ه و وصيت نسبت به  اي: هآية اهلل خامن 

ان ، باي  پسر حدج را بده نيابدت از پد ر      ثه اجازه کردهزائ  بر حج ميقاتي، از ثلث بيشتر نيست، يا ور

 .(14جا آورد. )مناسک حج، س به
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ـ  ن و حاج را  کولو در اورت تم ، و چنانچه برنگشت1توانه بايه برگردد اگر مي ج 

 2انجام داد، حج احيح است و بالنسبه استحقاق اجرت دارد.

ـ  ]198[ آيا بر ناياب واجاب اسات ا ماال حاج را طباا فتاواي مرجاع تقلياه           س 

 بابا وظيفه خودش  مل نمايه؟انجام دهه يا م   نه منوب

ـ  ه طاوري  يفيت خاااي، بايا  کولي اگر اجير شه  به  9ميزان، وظيفه خود اوست ج 
                                                           

 رده باش .کت ک م به  ص  حج حراز ازا  که ارتکمگر اين آية اهلل اردبيلي:  .1
 الزم نيست برگردد. آية اهلل بهجت: 
شدود  المثل بالنسبه کم مدي  اگر عمل نکرد يا فراموش کرد حج او صحيح است ولي اجرة و آية اهلل سبحاني: 

   و اگر به نيت نيابت حتي چن  ماه  بل به آن بل  رفته باش  و بع ا  از رير آن بل  به حج برود کافي است.

 ه نيت در اعماق ذهنش وجود داشته باش .کمگر اين ارم:کآية اهلل م 

 ؛برگشدتن الزم نيسدت  ازي داشته، گرچه اخااري نبوده و رافل ش ه، کاگر داعي ارت آية اهلل نوري:

 از هم محو ش ه، باي  برگردد.کزيرا در نيت خاور الزم نيست و اگر بالمّره رافل ش ه و از ارت
حج او صحيح است مالقا ، ولي اگر اجاره بدر حدج بلد ي بده نحدو تقييد  باشد          آية اهلل سيستاني: .2

 اشد  مسدتحق اجدرت   جزو عمدل مدورد اجداره ب   عنه  منوبمستحق اجرت نيست، و اگر شروع از بل  

تواند    مدي  نيداورده از او بگيدرد و  جا  به هکتوان  اجرت المثل آن  سمت را  مي باش  ولي مستأجر مي

ن  ولي باي  اجرت المثل حج او را ب ه ، و اگر شروع از بل  از باب شرط ضمن العق  کاجاره را فسخ 

 المثل او را باي  ب ه . ن  و در اين صورت اجرتکتوان  اجاره را فسخ  مي باش  مستأجر فقط
ند  و در نيابدت صدحيح از زند ه فدي      ک مدي  در نيابت از ميت به وظيفه خودش عمل آية اهلل بهجت: .9

 (.29، سکن  )مناسک مي الجمله احتياط
ن  کعمل عنه  منوبحي باش ، باي  يبق تقلي  عنه  منوبچنانچه  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

ن . در ريدر ايدن دو   کعمل عنه  منوبرده، باي  به تقلي  که باش ، اگر وصيت مردعنه  منوبو چنانچه 

ان ل و بنابر احتياط الزم  اضافه فرموده آية اهلل تبريزيالزم نيست. عنه  منوبصورت، مراعات تقلي  

رده، نايب به حسدب تقليد    کاست آن عمل بنا به تقلي  وصي و ورثه هم صحيح باش  و اگر وصيتي ن

 ه به حسب وظيفه ورثه هم مجزي باش .کن  و يوري باش  کخودش عمل 
 زن ه باش  يا مرده.عنه  منوبه کن  کفر ي نمي آية اهلل سبحاني: 
ه يبدق نظدر   کد ن  ولي اگدر اجيدر شد ه باشد      کباي  يبق تقلي  خودش عمل  آية اهلل سيستاني: 

ر ش ه باش  و چه ايالق منصدرف بده آن باشد ،    کن ، چه به صراحت ذکيا مستأجر عمل عنه  منوب

 ن ، مگر در صورت يقين به فساد عمل.کباي  به همان نحو عمل 
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 1ر شه ، بشود.کيفيت  که مرا ات وظيفه خودش و کنه ک مل 

ـ  ]194[ هيگر کا آيا در اجار  براي ا مال حاج الزم اسات اجيار و مساتگجر از ي     س 

 سي هستنه يا نه؟که مقلّهِ چه کننه کسؤال 

 2نه.ک الزم نيست و اجير مبابا تقليه خودش  مل مي ج ـ

ـ  ]110[ رود و به  نوان نيابت حاج    نه مي نايب چنه ما  قبل از حج به بله منوب س 

حجاه، کاه  اازم     رود و در ماا   ي  کنه و به وطن خودش يا محل ديگري مي حرکت مي

 رود، کافي است يا نه؟ و چه وقت بايه برود؟  نه نمي شود، ديگر به بله منوب حج مي

 افي است.ک ج ـ

ـ  ]111[ ه بارود و  کا پهرم فرمود  بود پسر بزر، نيابتاً باه م ه مرحوم کدر مودي  س 
                                                           

ند  و در  کدر مورد محرمات احرام، نايب باي  فتواي مرجع تقلي  خودش را رعايدت   آية اهلل زنجاني: .1

از ميقات بگدذرد بايد  در   و اعمال حج چنانچه به فتواي مقلَّ  نايب نتوان  ب ون احرام  کمورد مناس

ل صدحيح، محدرم شد ه و از آن    کن  تا به شکاحرام و اعمال حج، فتواي مرجع تقلي  خود را رعايت 

 وصديت  ند  يدا بدراي آن   ک مي سي را اجيرکه براي حج يا عمره واجب خودش، کسي کبيرون آي  و 

ه بدراي  کد نماي  باي  رعايت فتواي مقلَّ  خود را در اعمال حج بر نايب شرط نماي  و بر ولي ميت  مي

ه براي حج وصيت ش ه د مستحب يا واجدب د    کگيرد و همچنين بر وصي  مي حج واجب ميت، نايب

در اعمال حج، رعايدت فتدواي مقلَّد     عنه  منوبه عالوه بر رعايت تقلي  کگيرد، واجب است  مي نايب

ن  و اگر کنن  و به دنبال آن نايب باي  تقلي  شرط ش ه را نيز رعايت کخودشان را نيز بر نايب شرط 

مستايع يا ولي يا وصي او در نايب گرفتن چنين  ي ي ننماين ، نايب بايد  در اعمدال حدج فتدواي     

 و همچنين مقلَّ  ولي يا وصي را نيز رعايت نماي .عنه  منوبمقلَّ  
 به مسأله  بل مراجعه شود. :آية اهلل بهجت .2

 را بنماي .عنه  منوببنابر احتياط مراعات تقلي   آية اهلل تبريزي: 
 وا دع عنه  منوبه ب ان  ماابق تقلي  کاگر اجير بتوان  اعمال را به نحوي انجام ده   آية اهلل خويي: 

به نظر نايب بايل باشد ، بايد  عمدل بده     عنه  منوبه عمل يبق فتواي مقلَّ  کشود، و در صورتي  مي

 ن .کاحتياط 
ه در پاسخ سؤال  بل گذشت مستأجر باي  رعايت فتواي مقلَّ  خود و کبه تفصيلي  آية اهلل زنجاني: 

و عنده   منوبه کن  کن  و نايب نيز باي  سؤال ک مي ه نايب رعايتکن  مگر ب ان  کرا شرط عنه  منوب

  ن .که بخواه  احتياط کهستن ، مگر آنسي کنايب گيرن ه، مقّل  چه 
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ساهم خاود   ام  هنون نتوانستکاما تاام   ه پسر بزر، هستم به وسيله ارث مستبيع شهکمن 

 آورم يا نه؟جا  به توانم با اين حال به جاي پهر حج نم، آيا ميکرا به پول مبهل 

ـ  ان کا ر ياه، اگار ام  ولو از بابات ا  1با فرض حصول استبا ت مالي براي خودتان ج 

آوريه و باراي  جا  به فروش و ارف قيمت در حج را داريه بايه اول براي خودتان حج

 2پهر بعهاً انجام دهيه يا ديگري را نايب بگيريه.

ـ  ]115[ ه طاواف  کآيا جايز است براي نايب در طواف  مر  تمتع يا طواف حج  س 

 آورررد يا نه؟جا  به را در غير موسم حج

 9ارد.مانع نه ج ـ
                                                           

  :الزم نيست.عنه  منوبفحص از تقلي   آية اهلل سبحاني 

  مراجعه شود. 143به حاشيه مسأله  آية اهلل خويي: .1
اگر پسر وصيت پ ر را  بل از استااعت خود پذيرفته باش  حج نيابي مق م است  آية اهلل سبحاني: 

سي را کچنانچه حج پ ر مقي  به همان سال است  را مق م دارد و ودر رير اين صورت باي  حج خود

 براي او نائب بگيرد.
ه استااعت يريقي )باز بودن راه( براي فرزن  جز به لحاظ نيابدت از پد ر   کمگر اين اي: هآية اهلل خامن .2

 (14)مناسک حج، س حاصل نشود.
رده باشي  حج نيدابي مقد م اسدت، وااّل در    کاگر  بل از استااعت، وصيت را  بول  آية اهلل زنجاني: 

 ني  مستايعکه بتواني  ب ون حرج و آبروريزي با فروش سهم االرث، مخارج حج را تأمين کصورتي 

 آوري .جا  به باشي  و باي  حج خودتان را مي

ه حج را همان سال اسدتااعت انجدام دهيد ، در    که وصيت ش ه باش  کمگر اين آية اهلل سيستاني: 

نيد   کتواني  حج خود را انجام دهي  به وصيت عمدل   مي ه سال بع کرت اگر مامئن باشي  اين صو

 وگرنه در آن سال حج خود را انجام دهي  و حج از جانب پ ر را سال بع  انجام دهي .
اگر حج واجب برعه ه پ ر بوده، در همان سال نايب بگيري   آيات عظام صافي، گلپايگاني، نوري: 

 جام وصيت نشود.تا تأخير در ان
 توان  نايب بگيرد. نمي ردهکاگر ميت شرط مباشرت  ارم:کآية اهلل م 

حجه است، ولي يدواف نسداء و نمداز آن و دت      ت يواف حج و نماز آن ماه ذيو  اي: آية اهلل خامنه .9

 (83معيني ن ارد. )مناسک حج، س
 جدا   عنده و دت بدراي بده     جدا آورد کده مندوب    نايب موظف اسدت عمدل را و تدي بده     آية اهلل اردبيلي:
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ـ  ]117[  شخصااي قاابالً مسااتبيع بااود  و بااه حااج نرفتااه و انن هيچگونااه      س 

 تواناه تبر ااً از طارف او     قهرت مالي جهات انجاام حاج را ناهارد، آياا فرزناهش ماي       

 حج نيابي انجام دهه؟
                                                                                                                                        

    آوردن اعمال مترّتب بر يواف را داشته باش ، ولي چنانچه پ  از احرام حج متوجه ش  کده يدواف

عمره تمتع را فراموش کرده يا به جهت فراموشي يا رفلت يوافش بايل ش ه، باي  پد  از بازگشدت از   

جا آورد و اگر پد  از پايدان    اف حج، خودش و در صورت ع م تمکن نايبش آن را بهمني و پيش از يو

جا نياورده، باي  خودش و در صورت ع م تمکن ندايبش در هدر    الحجه فهمي  که يواف زيارت را به ذي

جدا نيداورده،    الحجه بفهم  که يواف حج را به جا آورد و اگر  بل از پايان ذي زمان که توانست آن را به

 جا آورد. الحجه يواف حج را خودش و در صورت ع م تمکن نايبش به اي  تا پيش از پايان ذيب
  است. کمشترعنه  منوبم، با کدر ح آية اهلل بهجت: 

عمل نماي  پ  اگر در يواف عمره تمتع نايدب  عنه  منوبنايب باي  ماابق وظيفه  آية اهلل زنجاني: 

بتوان  بقيه اعمال را انجام داده عرفدات را  عنه  منوبه کش ه باش  باي  يواف را در زماني انجام ده  

ن  و اگر بع  از احرام حج، نايب گرفته نايب باي   بل از يواف حج، ک کدر  بل از رروب روز نهم در

افي است و اگر در يواف حدج  کآورد جا  به گذشته، هر و ت حجه يذآورد و اگر جا  به يواف عمره را

بتوان  د ولدو باالسدتنابه د سدعي و يدواف نسداء را در        عنه  منوبه کنايب ش ه باي  و تي انجام ده  

 افي است.کآورد جا  به گذشته هر و ت حجه ذيآورد و اگر جا  حجه به ذي

تأخير از آن عنه  منوبه بر کرا در و تي انجام ده  باي  عمل  آية اهلل سيستاني:آية اهلل سبحاني،  

بتواند   عنه  منوبه کجايز نيست. پ  اگر نايب در يواف عمره تمّتع باش ، باي  در و تي انجام ده  

 حجده  ذيبقيه اعمال را  بل از فوت و وف در عرفات انجام ده  و اگر يواف حج باش  تدأخير آن از  

يدواف را  عنده   مندوب افي اسدت و اگدر   کد مام ش ، در هر زمدان  ت حجه ذيجايز نيست، ولي اگر ماه 

 توان  آن را انجام ده . مي رده و به وين بازگشته است، نايب در هر زمانکفراموش 

، حجده  ذييواف عمره تمّتع را در اشهر حج و يواف حج را در  گلپايگاني:آية اهلل صافي، آية اهلل  

رده باشد  و بعد  از   کد يدواف را فرامدوش   عنده   منوبه کمگر اينآورد جا  به روز عي  و بع  از آن، باي 

توان  يدواف   مي ن، نايب اوکه در اين صورت خود او و در فرض ع م تمکر شود کگذشتن موسم متذ

 آورد.جا  به را در رير اشهر حج
در  آورد و يواف عمدره تمتدع را بايد    جا  حجه به ذييواف حّج تمّتع را باي  تا آخر  ارم:کآية اهلل م 

 آورد.جا  به اشهسر حج،  بل از عرفات
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ـ  ه شخص از جهت پيري کمگر در اورتي  1نيابت در حج از حي احيح نيست ج 

و از جهت مرض نتوانه بارود و ماگيوآ از خاوب     9باشه 2نتوانه به حج برود يا مري 

 4شهن تا آخر  مر باشه.

ـ  ]119[ حج به نيابت حضرت ولي  صر ا ارواحنا لاه الفاها ا چاون در موسام        س 

 حج تشريف دارنه جايز است يا نه؟

 2ال نهارد.کاش ج ـ

ـ  ]111[ باراي او  اش  هکا ه از ااال تر کا رد  که واجب الحج است وايت کزني  س 

برلَهي توسط وايش انجام شود، حال استبا ت جاني و مالي و غير  براي واي او حج 

حاج، آن هام باا  اذري،      نويساي باراي   ت در نامکفراهم است، فقط از حي   هم شر

 توانه حج نيابي را انجام دهه؟ استبا ت راهي نهارد، آيا مي

ـ  نيست انن هم مساتبيع  واي اگر قبالً استبا ت نهاشته و فعالً هم را  براي او باز  3ج 
                                                           

ه مباشدرت  کي يور به ؛ه از ريرت جهتق مال، استااعت ن اشته باش کمگر در صورتي  آية اهلل بهجت: .1

 گذشت. 22مق ور او نباش  و تفصيل صور آن در مسأله 
 مرض و مانن  آن. آية اهلل سيستاني: .2
 يا عذر ديگري داشته باش  و ايمينان به زوال عذر و مرض ن اشته باش . آية اهلل تبريزي: .9

 يا عذر ديگري داشته باش  و عذر و مرض تا آخر عمر با ي بمان . آية اهلل خويي: 
وم که محکمثل اين ؛يا عذر ديگري داشته باش  و عذر و مرض تا آخر عمر با ي بمان  آية اهلل فاضل: 

 به حب  اب  باش .
 و يا به هر جهت ديگري مأيوس از رفتن به حج باش . اهلل اردبيلي:آية  .4

 فرزن  نيابت ده  مجزي خواه  بود.ه در اين صورت اگر به ک اي: هآية اهلل خامن 
و همچنين است اگر عذر ديگر مستمّري رير از پيري و مرض داشدته باشد . و در    آية اهلل زنجاني: 

 باش .عنه  منوبباي  با اذن هر حال عمل نايب در حج واجب از حي، 
مانع ن ارد و احتياط در حج از نف  )خود( و اه اي ثواب بدراي آن حضدرت اسدت.     آية اهلل بهجت: .2

 (.1، مسائل متفر ه، س128، صک)مناس
 به امي  مالوبيت. آية اهلل سبحاني: 

 ال ن ارد.کبه امي  مالوبيت اش ارم:کآية اهلل م

  جا آورد و براي حّج بل ي ميت نايب بگيرد. در فرض مزبور، وصي براي خود حج به آية اهلل تبريزي:. 3
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، ولي اگر باهون اينکاه اجيار شاود خاود را باه       1توانه براي حج نيابي اجير شود نيست و مي

 جا آورد. جا آورد و بايه براي خودش حج به توانه حج نيابي به ميقات برسانه، نمي

ـ  ]116[ يال  کدهه، اگر در قرباني شخص  االثي را و  ه حج نيابي انجام ميکسي ک س 

نم يا باياه  ک الت از ميت قرباني ميکه به وکنه کنه، آيا بايه نيت کرد،  ابح چگونه نيت ک

 نه؟ در هر اورت آيا بايه نام ميت را هم ببرد؟کالت از نايبِ ميت کو

ـ  نه آنچاه بار  هاه  ناياب اسات      که چنانچه نيت کنام ميت بردن الزم نيست، بل ج 

 2انجام دهه احيح است.

ـ  ]113[  ه ماثالً باراي طاواف   کا نه کشود، اگر شرط  اي حج اجير ميه برکسي ک س 

گيرم، آيا اين شرط نافذ اسات و   ه نيابت بردار است نايب ميک مل ديگري  کنساء يا ي

 توانه  مل نمايه يا نه؟ مي

 توانه قبول کنه، بلي در قرباني مانع نهارد و شرط الزم نيست. نمي 9اگر  ذر دارد ج ـ
                                                                                                                                        

  :143رجوع شود به مسأله  آية اهلل خويي 
 با فرض استااعت در ميقات، نيابت صحيح نيست. آية اهلل گلپايگاني: 
 ن ، باي  براي او حج نماي .کنويسي آن زن استفاده  اگر از نام ارم:کآية اهلل م 

ن  د ولو با جلب کولي اگر ب ون تعّه  الزامي براي حج نيابي، استااعت يريقي پي ا  آية اهلل زنجاني: .1

 آورد و حج نيابي او صحيح است.جا  به رضايت ورثه د باي  براي خودش حج

کن  و ذابدح   ده   رباني مي نايب باي  نيت کن  که براي حج نيابتي که انجام مي آية اهلل تبريزي:. 2

الزم نيست که نيت کن  هر چن  احوط و اولي اين است که نيت کن  آنچه را کده برعهد ه نايدب    

 ده . است انجام مي

و ذابح الزم  ن ک مي ده   رباني مي ه انجامکه براي حج نيابي کن  کنايب باي  نيت  آية اهلل زنجاني: 

امدل بده او   ک يدور  بده ار کدر امر  رباني، نايب ش ه و اين برخالف معمول ه کن  مگر آنکنيست نيت 

 واگذار ش ه باش .

 ن .کتوان   بول  نمي بنابر احتياط آية اهلل بهجت: .9

 ال است.کنيابت او محّل اش آيات عظام تبريزي، صافي، گلپايگاني: 
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ـ  ]118[ دهه که نتوانه ا مال را به نحاو  اادي انجاام     کسي احتمال قوي  قاليي مي س 

 توانه از حج واجب نيابت کنه؟ دهه، و ممکن است حج تمتع را بهل به اِفراد کنه، آيا مي

ـ  ، ولي اگار وظيفاه او  اهول باه افاراد شاه، بناابر احتيااط         1نهکتوانه نيابت  مي ج 

 2نه.کتفا به آن ک نه نبايه ا منوب
                                                                                                                                        

 ف نسداء فتدواي ايشدان    بنابر احتياط نيابت او مجزي نيسدت. )در خصدوص يدوا    آية اهلل خويي: 

 .در دست نيست(

 اگر مستحب باش  صحيح است. اگر حج يا عمره واجب باش  صحيح نيست و آية اهلل زنجاني: 

ه صّحت حج بر آن متو ف نيست، اگر از ابت ا هم کدر عملي مانن  يواف نساء،  آية اهلل سيستاني: 

 معلوم باش  نيابت صحيح است.عذر او 

ه آن کن  و شرط اجازه در استنابه صحيح نيست مگر در  رباني کمعذور نباي  نيابت  آية اهلل فاضل: 

 ن شرط  ابل عمل نيست.کنن  استيجار صحيح است ليکهم نياز به شرط ن ارد و اگر شرط 

 مراجعه شود. 114به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .1

 ه حجدش بده إفدراد    کد دهد   ه  بل از شدروع عمدل احتمدال جد ي مدي     کفردي  سبحاني:آية اهلل  

 عندده  اگددر اجيددر شدد  از حددج منددوب   شددود نبايدد  بددراي حددج تمتددع اجيددر شددود و  تبدد يل مددي

 پدديش آيدد   ه چنددين عددذريکددداد ه از اول احتمددال جدد ي نمددي کددندد  مگددر اينکفايددت نمدديک

چندين   ،ناچار به آوردن حدج إفدراد شدود    و سوزي و ت او مضيق گردد فرصت اري وک ب ون اهمال و

 صحيح است. افي وکحجي 

توان  نايب شود ولي  نمي ن ،که باي  ع ول به حج افراد کاگر از ابت ا ايمينان دارد  آية اهلل اردبيلي: .2

 آورد، صحيح است.جا  به چنانچه نايب ش  و عذري پيش نيام  و حج تمتع

 ( خواه  آم .123نظر ايشان ذيل مسأله بع  ) آية اهلل بهجت: 

ن  اگر و ت وسعت داشته باش  و احتمدال عدذر يداري ب هد  و     کتوان  نيابت  مي آية اهلل تبريزي: 

 ن .ک عنه مي منوبفايت از کچنانچه عذر ياري ش  حج او 

د اسدت،  مي و ت ع ول بده حدّج افدرا   که وظيفه او به سبب کسي کردن کاجير  اي: هآية اهلل خامن 

نن  و سپ  اتفا ا  و ت بر او تنگ شود، واجدب  کصحيح نيست. اما اگر نايب را در وسعت و ت اجير 

نمايد  و مسدتحق    مدي  فايدت عنده ک  مندوب ن  و عمل او از حج تمّتع کع ول  ]به حج اقفراد[ه کاست 

  (83حج، م کدريافت اجرت نير هست. )مناس
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ـ  ]114[ ه در وقت قبول نيابت براي حج معذور نباود  اسات، و بعاه از    کنايبي  س 

ه کا  قه اجار  در موقع  مل يا قبل از محرم شهن، جزو معذورين شه و در هر  اذري  

افي اسات؟ و آياا   ک نه  پيش آمه  طبا وظيفه معذورين رفتار نمود، آيا حج او از منوب

 نسبت به نحو   ذر فرقي هست يا نه؟

 1ال است.کمحل اش ج ـ
                                                                                                                                        

  :هرگاه شخصي را براي حج تمّتع اجير نماي  و و ت هم زياد باش  و اتفا ا  )يعني  آية اهلل خويي

رد ذّمده  کد پ  از احرام عمره تمتع( و ت براي حج تمتع تنگ شد  و اجيدر عد ول بده حدج افدراد       

 (.122، مسأله کشود. )مناس مي بريءعنه  منوب

 ارد نيابت و حج صحيح اسدت هدر   اگر از ابت ا علم يا ايمينان به عروض عذر ن آية اهلل سيستاني:

 (.92، سکچن  بع ا  عذر عارض شود و حج او ب ل به افراد شود. )ملحق مناس

ه نايب عند العرف اسدتااعت حدج تمتدع را دارد، از حدج      کي است يور بهاگر وضع  آية اهلل صافي: 

 نيست.عنه  منوبمجزي است وااّل در صورت ع ول، مجزي از عنه  منوب

اگر از ابت ا علم يا ايمينان به عروض عذر ن اشته باش  نيابت و حج صحيح است هر  آية اهلل فاضل: 

شدود و در ايدن    مدي  ه اتفا ا  عارض ش ه، حج او ب ل به افرادکچن  بع ا  به واساه عذر يا تنگي و ت 

 شود. مي بريءعنه  منوبصورت ذّمه 

 (.93المراجع، ص در عذرت ياري، اجزاء بعي  نيست. )آراء آية اهلل گلپايگاني: 

تفدا  که در اين فدرض ا کآي .  مي ه در حج احيانا  پيشکه از عذرهايي باش  کمگر اين ارم:کآية اهلل م 

 ال است.کاش بي به آن،

 ن .کتوان  نيابت  نمي در اين صورت آية اهلل نوري: 

 اجزاء خالي از  وت نيست. آية اهلل اردبيلي: .1

ن  و مضّر به صّحت نيابدت نيسدت   ک مي فايتکاتمام عمل يبق وظيفه عذري نايب  آية اهلل بهجت: 

 (.22، سک)مناس

افي اسدت و در  عنده کد   مندوب در عذر ياري نيابت معذور صحيح است و حج او از  آية اهلل تبريزي: 

 ن .کاجرت با مستأجر خود تراضي 

ن بعد  از عقد    کذور نبوده اسدت، لدي  ه در و ت  بول نيابت براي حج معکنايبي  اي: هآية اهلل خامن 

 اجاره، در مو ع عمل يا  بل از محرم ش ن، جزو معذورين شد ه، اگدر عدذر او منجدر بده نقدص       



 مناسک حج                          012

ـ  ]160[ و بعاهاً در ا نااي   اناه    ه در حال اجير شهن، از معذورين نباود کساني ک س 

  مل  ذر  اارض شاه  اسات، آياا نيابتشاان ااحيح اسات و مساتحا تماام اجارت           

 باشنه يا نه؟ مي

 1ال دارد.کاش ج ـ

ـ  ]161[ و وقاوف اختيااري   اناه    ه از روي جهل به مسگله اجيار شاه  کاي  خهمه س 

                                                                                                                                        
 معدذور   کاب بعضدي از تدرو  که در ارتکمثل اين ؛بعضي از اعمال حج نشود نيابت او صحيح است

 شود ولي اگر عذر منجر به نقص در اعمال حج شود در اين صورت باالن اجاره بعي  نيست و احوط

عنه در مورد اجرت مصدالحه صدورت    عنه اعاده شود و بين نائب و منوب آن است که حج براي منوب

 (.31و  31حج، م ک. )مناسگيرد
 گذشت. 117م آن در مسأله کح آية اهلل خويي: 
 ن  حج او صحيح است.کدر عذر ياري هرگاه به وظيفه معذور عمل  سبحاني:آية اهلل  

 ال ن ارد.کدر عذر ياري اش آية اهلل سيستاني، آية اهلل فاضل: 
ه براي آن اجير ش ه است گردي ه، کاگر  بل از احرام، معذور از انجام حج به نحوي  آية اهلل صافي: 

 ن .ک عنه مي منوبفايت از کاو مستحّق اجرت نيست اگر چه در بعض صور، حّج 
 ه صحت آن خالي از  وت نيست و مستحق اجرت است.کبل آية اهلل اردبيلي: .1

گذشت و مسأله اجرت در صورت صّحت نيابت و اجزاء  123مسأله نيابت، در سؤال  آية اهلل بهجت: 

  ه گذشت.ک 121مستحق، تمام اجرت است، اگر شريي بر خالف نباش  نظير مسأله 
افي اسدت و در  عنده کد   منوبدر عذر ياري، نيابت معذور صحيح است و حج او از  آية اهلل تبريزي: 

 ن .کاجرت با مستأجر خود تراضي 
 مراجعه شود. 117به حاشيه مسأله  آية اهلل خويي: 
فايت عمل کم صحت و کيفيت  رارداد است و براي حکاستحقاق اجرت، وابسته به  آية اهلل زنجاني: 

 مراجعه شود. 117حاشيه شرط هفتم مسأله  نايب به
ه کد در عذر ياري نيابت معذور صحيح است و مستحق تمام اجرت است مگدر اين  آية اهلل سبحاني: 

 نن .کاجاره بر اعمال باش ، در اين صورت بنابر احتياط باي  در مورد اجرت مصالحه 
 ال ن ارد.کاش عذر ياري ارم:کآيات عظام سيستاني، صافي، فاضل، گلپايگاني، م 
 ال دارد.کاگر عذر او موجب نقص بعض از اعمال شود، اش آية اهلل نوري: 

 از مسئله  بل معلوم ش . اي: آية اهلل خامنه 
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ه حاج  کا ليفشان چيست و همچناين سااير معاذوريني    کت فعالً انه،  ردکن کمشعر را در

 تبر اً يا با اجرت؟ انه؛  ناقص از اين قبيل انجام داد

ـ  ناه و باياه پاول را    ک  ناه نماي   فايت از مناوب کو  1نيابت ايشان احيح نيست ج 

اختياري مشاعر، باياه باا انجاام  مار        کبرگرداننه و خودشان با  هم  ذر نسبت به در

 9، از احرام خار  شونه.2مفرد 

ـ  ]165[ توانه نايب شود، معذور به چه کسي  در مناسک آمه  است که معذور نمي س 
                                                           

 کتوانن  و دوف اختيداري مشدعر را در    نمي هان  ک هدانست مي اگر  بل از اجير ش ن آية اهلل اردبيلي: .1

 به مسأله بوده باشن . نن ، نيابت آنها صحيح نيست، هر چن  جاهلک
 مراجعه شود. 384به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: 

ان  و از روي جهل به مسأله  بل از يلدوع فجدر، از    چنانچه شب در مشعر و وف کرده آية اهلل تبريزي: 

ان  و در و ت دانستن مسأله امکان برگشت به مشعر و درک و وف نبود، حج آنها صحيح  آنجا کوچ کرده

ان ، در اجرت با مستأجر خود تراضي کنن   اي  يک گوسفن  کفاره ب هن  و اگر در حج اجير بودهاست و ب

ان ، اگر بده وظيفده    دانسته ان  و از اول نمي و همچنين ساير معذوريني که در اثناي عمل عذر پي ا کرده

 اضي کنن .معذور عمل کنن  حج نيابي آنها صحيح است ولي احتيايا  در اجرت با مستأجر خود تر
 مراجعه شود. 117به حاشيه مسأله  آية اهلل خويي، آية اهلل صافي: 
 ن .ک مي فايتکاگر عذر آنها ياري بوده، نيابت صحيح است و  آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 

نند   ک مدي  ندي کو دوف ر  کاگر معذورن ، هر چن  از ابت ا معلوم باش ، چون در آية اهلل سيستاني: 

ن  حجش صحيح است، کتفا که حتي اگر رير معذور هم به آن اکنيابت صحيح است، بل افي است وک

 فاره دارد.کولي در صورت علم 
 عنه محل اشکال است. اگر عذر آنان ياري نبوده صّحت حج و کفايت آن از منوب آية اهلل گلپايگاني: 
 صحيح است.  ارم:کآية اهلل م 

 لحل تج ي  نماي  و عمره مفرده انجام ده .احتيايا  از ادني ا آية اهلل فاضل: .2
و همراهدان   و کودکان ممّيز در مورد سؤال اگر عمره و حج واجب باش  نيابت بانوان آية اهلل زنجاني: .9

و شدخص  که به جهت تأمين تد ارکات بايد  شدبانه و دوف کنند       ات حجاج، کآنها و مسؤولين ت ار

ه در هنگدام احدرام ايميندان    کد سداني  کار و خائف، صحيح و مجزي است و همچندين نيابدت   کب ه

ه معذور نخواهن  ش  و هنگام عمل، عذر برايشان پديش آمد ه اسدت و در حدج و عمدره      ان  ک هداشت

 صحيح و مجزي است.نيابت معذورين به يور کلي مستحب، 
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توانه نمااز طاواف را ااحيح     شود؟ لبفاً حهّ آن را معين کنيه؛ مثالً کسي که نمي گفته مي

تواناه   ايه و يا نماي توانه قرباني نم و يا نمي توانه خودش رمي جمرات کنه بخوانه، يا نمي

 يکي ديگر از واجبات حج را؛ ا م از ارکان و غير ارکان، انجام دهه معذور است يا خير؟

ـ  تواناه   و نماي  1س نتوانه ا مال اختياري حج را انجام دهاه معاذور اسات   کهر  ج 

ه کا ساي  ک ، ولي مباشرت در  باح در حاال اختياار هام لازوم ناهارد و لاذا       2نايب شود

 توانه براي حج نايب شود و براي  بح نايب بگيرد. نه ميکتوانه  بح  نمي

ـ  ]167[ ه نماز او احيح نيست و براي حج به نيابات آماه  اسات، آياا     کسي ک س 

 ه به  نوان نيابت مُحرم شه  است؟کنيابت او احيح است؟ و مفروض اين است 

ـ  و اگر معذور  4ام او باطل است، نيابت و احر9اگر از قرائت احيح معذور است ج 
                                                           

 با علم و ايالع از معذور بودن،  بول نيابت خالف احتياط است. آية اهلل بهجت: .1
 مراجعه شود. 117به حاشيه مسأله  آية اهلل خويي، آية اهلل صافي: 
 عم ي آنها موجب باالن حج است را انجام ده . که ترکدر اعمالي  آية اهلل سبحاني: 
 (.13، مسأله 449، ص1بنابر احتياط. )مجمع المسائل، ج آية اهلل گلپايگاني: 

 ه عذر پ  از  بول نيابت حاصل شود.کمگر آن آية اهلل اردبيلي: .2
 ال دارد.کنيابت او اش آية اهلل تبريزي: 
 توان  نايب شود ولي مباشرت در ذبح... نمي و در حج و عمره واجب آية اهلل زنجاني: 

اگر از انجام عمل اختياري در حج معذور باش ، هر چن  مانن   رائت نماز يواف  آية اهلل سيستاني: 

ه کد نيست، ولي اگر از انجام اعمدالي  عنه  منوبيا تلبيه باش ، بنابر احتياط واجب، نيابتق او مجزي از 

، معدذور اسدت نيابدت    12و 11در صحت حج دخالت ن ارن ، مانن  يواف نساء يا بيتوته يا رمدي روز  

 ن معذور باش  نيابت صحيح است.کاست و همچنين اگر در و وف، در بيش از مق ار ر صحيح
 مراجعه شود. 117به حاشيه مسأله  ارم:کآية اهلل م 

 توان  نايب شود و اگر معذور نيست... نمي در عمره و حج واجب آية اهلل زنجاني: .9

را  ه  بل از عمدل،  رائدت خدود   کبه احتياط واجب نيابتش صحيح نيست مگر اين آية اهلل سبحاني: 

بدر   ن  ولي موفق نش  و لو با تالش زيداد، عدالوه  کتوان  تصحيح رد ميکن  و اگر گمان ميکتصحيح 

 است. المثل ش  ولي مستحق اجرةنماز خود، استنابه نيز بنماي  هر چن  نباي  از اول نائب مي

ال است و بنابر احتياط کنيابتش صحيح و مجزي نيست ولي باالن احرام محل اش آية اهلل اردبيلي: .4

  ن .کواجب باي  اعمال را تمام 



 017 استفتائات نيابت

 1نه.کنيست احيح است و بايه قرائت خود را درست 

ـ  ]169[ اگر مستنيب يا منوب  نه در وقت نيابت بهاننه که نايب جازو معاذورين    س 

؛ اوالً آيا اجرت نيابت براي نايب حالل است يا نه؟ و  انياً آيا حاج  است و او را نايب کننه

 کنه يا نه؟  نه کفايت مي منوب ير االسالم يا غ نيابتي او احيح و از 
 3کنه. استحقاق اجرت نهارد و کفايت نمي 2با فرض اينکه معذور بود  و استيجار شه  ج ـ

                                                                                                                                        
  :آورد و خدود نيدز   جا  به اگر احتيايا  در موارد عذر نايب بگيرد تا عمل را صحيحا  آية اهلل بهجت

 توانسته نايب شود. نمي آن عمل را انجام ده ، نيابتش صحيح است هر چن  از اّول
 ال دارد.کنيابت او اش آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
بنابر احتياط واجب نيابتش مجزي نيست ولي احدرامش صدحيح اسدت و بايد       آية اهلل سيستاني: 

 ن .کعمل را تمام 
ست، و بندابر  اگر از  رائت صحيح معذور است، نيابت او محّل اشکال ا آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

جا آورد و نسبت به اجرت مصالحه نمايند    عنه محرم به احرام حج شود و اعمال را به احتياط به  ص  منوب

 (.229عنه استيجار نماين . )آداب و احکام حج، م و بنابر احتياط واجب، حّج ديگري براي منوب
 له يافت نش . نسبت به باالن احرام نظر معظم اي: آية اهلل خامنه 

 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 
 ه آن بخوان  و نايب هم با او بخوان .کگرچه به تلقين شخص ديگري باش   آية اهلل فاضل: .1
ه نيابت او بايل است، باي  اجرة المثل را به او ب هند ، مگدر   کدانسته  نمي اگر نايب آية اهلل اردبيلي: .2

 افي است.کالمسمي  ه در اين صورت اجرةکالمسمي باش   ه بيشتر از اجرةکاين
 مراجعه شود. 117به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت، آية اهلل صافي: 
تفدا بده عمدل او    کدر فرض مزبور استحقاق اجرت را دارد ولي ا آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: 

 ل است.کمش
ه کد رده بگيرد، مگدر اين کرا اجير  ه اوکسي کالمثل عملش را از  توان  اجرة مي اجير آية اهلل خويي: 

 (.911، ص1المسّمي باش . )المسائل الشرعيه، ج بيشتر از اجرة
م کد ور صحيح است و اجير مستحق تمام اجدرت اسدت و ح  کاجاره در فرض مذ آية اهلل سيستاني: 

 گذشت. 117تفا به حج او، در مسأله کا
 فايدت کت را مسترد دارد و بنابر احتيداط  احوط استرضا از مستأجر است يا اجر آية اهلل گلپايگاني: 

 (.3، مسأله 21عربي، ص کن . )مناسک نمي
 المثل او را بپردازد. دانسته، باي  اجرة مي دانسته و مستنيب نمي اگر نايب ارم:کآية اهلل م 

 گذشددت نيابددت معددذور در حددج و  117ه در ذيددل مسددأله کددبددا تفصدديلي  آيووة اهلل زنجوواني: .9



 مناسک حج                          018

 حج استحبابي

ـ  ]161[ ؛ از بلاوو و  مستحب است کسي کاه شارايط وجاوب حاج را ناهارد      م 

و همچنين بر کسي که حاج   جا آورد استبا ت و غير آنها، در اورت امکان حج به

واجبش را انجام داد  است مستحب است دو مرتبه به حج بارود و مساتحب اسات    

تکرار حج در هر سال. بلکه مکرو  است پنج سال متوالي آن را ترک کنه و مستحب 

شهن از مکه نيّت برگشتن نمايه و مکرو  است قصه برنگشتن  است در وقت خار 

 1داشته باشه.

ـ  ]166[ آورد تبرّ ا؛ چه جا  به حب است از طرف خويشاونهان يا غير آنها حجمست م 

زنه  باشنه يا مرد  و همچنين از طرف معصومين و نيز طواف از طرف آنها و غيار آنهاا   

 باشنه. 9يا معذور 2ه نباشنهکه در مکآن مستحب است به شرط

ـ  ]163[ نه و به حج بارود، در  که زاد و راحله نهارد مستحب است قرض کسي ک م 
                                                                                                                                        

  ند  و در مدورد اجدرت در    ک نمدي  فايدت کو ريدر آن   حجةاالسالمعمره واجب صحيح نيست و از

ن  نايب پ  از انجام که نايب، جاهل به مسأله باش  و مستنيب با علم به مسأله او را اجير کصورتي 

 باش . مي عمل، مستحق ا ّل االمرين از اجرت المثل عمل و اجرت تعيين ش ه
ه حج، مستلزم امدر حرامدي   کالبته اگر استااعت ن اشتن شخص به جهت آن باش   آية اهلل زنجاني: .1

 حيثيت يا سلب امنيت است انجام حج، مستحب نيست. کچون ضرر ش ي  يا هت
درپي سبب محروميدت انجدام دهند گان حدج      مستحبي پيهاي  ولي اگر انجام حج ارم:کآية اهلل م 

 واجب شود، بهتر است مجال را به آنها ب هن .
ه کد يلدومتري( م ک 18ه و ايراف آن تا فاصله ده ميلدي )حد ود   که در مکبه شرط آن آية اهلل زنجاني: .2

نباشن  و چون بر حسب روايات معتبر، حضرت ولي عصر عجل اهلل تعالي فرجه الشريف همه ساله در 

ال کاشموسم حج حضور دارن ، انجام يواف مستحبي به نيابت از آن حضرت در موسم حج، خالي از 

ه يدواف مسدتحبي، انجدام داده، ثدواب آن را بده محضدر       کنيست و به جاي آن بسيار مناسب است 

 حضرت، تق يم نماين . کمبار
ه، هدر  کد استحباب و مشروعيت يواف مستحّبي بدراي حاضدر در م   آية اهلل زنجاني، آية اهلل فاضل: .9

 چن  معذور باشن ، ثابت نش ه است.



 019 اقسام عمره

 1نه.کتوانه قرض را ادا  ه ميکاورتي 

ـ  ]168[ با مال حرام جايز نيست به حج برود و اگر مال او مشتبه است و  لم باه   م 

 2نه.کتوانه آن را ارف  حرمت آن نهارد، مي

ـ  ]164[ توانه  واب آن را به ديگاري ههياه    بعه از فارو شهن از حج استحبابي مي م 

 نه.کتوانه آن را نيت  ه در وقت شروع ميک نه، همچنانک

ـ  ]130[ آورد مستحب است ولاو باا اجااز     جا  به ه مال نهارد تا با آن حجکسي ک م 

 به حج برود. دادن خودش و نيابت از ديگري

 اقسام عمره

ـ  ]131[ ه کا ساي  کو بر « مستحب»و « واجب» مر  هم ماننه حج دو قسم است:  م 

ب آن مانناه  وشاود و وجا   مرتبه در  مر واجب مي کباشه يشرايط استبا ت را داشته 

اگار باراي  مار      هکا استبا ت حج معتبر نيسات بل  9حج فوري است و در وجوب آن

يان  س اکه  ک ، هر چنه براي حج مستبيع نباشه همچنان4شود مستبيع باشه واجب مي

ه اگر شخص براي حاج اساتبا ت داشاته باشاه و باراي  مار        کطور است  هم همين

ه دور که از مکساني که براي کن بايه معلوم باشه کآورد ليجا  به تبيع نباشه بايه حجمس

ه وظيفه آنها حج تمتع است، هيچگا  استبا ت حج از اساتبا ت  کهستنه؛ مثل ايرانيان 

ب از هار دو  کا ؛ چون حج تمتع مرحج جها نيست  مر  و استبا ت  مر  از استبا ت

                                                           
توان   رض بگيرد و سدپ    مي ه هزينه رفتن به حج را در اختيار ن ارد، اماک سيک اي: هآية اهلل خامن .1

ند ، امدا اگدر    که خود را با  رض گدرفتن مسدتايع   کن ، واجب نيست کبه سادگي  رض خود را ادا 
 (14مک حج، شود. )مناس مي بگيرد، حج بر او واجب

 وم به حالل بودن باش .کمح ه از نظر ظاهرکبه شرط آن ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م .2
 ه...که يا حوالي آن باش  استااعت حج معتبر نيست بلکاگر از اهالي م آية اهلل زنجاني: .9
 براي نائي هميشه مستحب است. آية اهلل سبحاني: .4

 ه هستن  يا دور از آن.که اهل مکساني کبنابر احتياط واجب براي  ارم:کآية اهلل م 
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ه وظيفاه آنهاا حاج و    کا ه يا قريب به آن هستنه که در مکساني ک مل است، به خالف 

 1شود. ي از دو  مل تصور ميکه نسبت به آنها استبا ت براي يک مر  مفرد  است 

ـ  ]135[  9با احرام وارد شاود  2ه شودکخواهه داخل م ه ميکسي کواجب است بر  م 

 خواهاه  و براي احرام بايه نيت  مر  يا حج داشته باشه و اگر وقت حاج نيسات و ماي   

ه مقتضااي  کا سااني  کم کانجام دهه و از اين ح ه شود واجب است  مر  مفرد کوارد م

 4شونه استثنا شه  است. شونه و از آن خار  مي ه ميکه زياد وارد مکشغلشان اين است 
                                                           

ن، بع  از آن کولي اگر وظيفه آنها ب ل به حج اقفراد ش  واجب است در صورت تم آية اهلل سيستاني: .1

 عمره مفرده انجام دهن  و اگر در آن سال نش  در سال بع  وجوب آن فوري است.
ه مسدأله  کد دارد، مخصوصدا  در زمدان مدا     کاکد استااعت حج با استااعت عمره انف آية اهلل نوري: 

 ن ، باالخره عمره مفرده واجب نيست.ک مي ي فرقکبا آن ي کي و رسي ن نوبت براي هر نام ثبت
 ه بنابر احتياط واجب براي ورود به حرم نيز باي  محرم شود.کبل آية اهلل اردبيلي: .2

 (.141، مسأله که در حرم ب ون احرام جايز نيست. )مناسکه بلکورود به م آية اهلل سيستاني: 
ه يدا حدرم را   که  ص  ورود مکسي که يا حرم ب ون احرام جايز نيست و کورود به م آية اهلل زنجاني: .9

 ن  و براي احرام...کي آنها عبور کدارد نباي  ب ون احرام از موا يت يا نزدي
ه خدارج شد ه و در   که پ  از اعمال عمره تمّتع يا مفرده از مکساني کو همچنين  آية اهلل اردبيلي: .4

 ه باز گردن .کبه م ان ، هداده اعمال در آن انجام کهمان ماه 
و همچنين کسي که بع  از تمام نمودن اعمال حج يا بع  از عمره مفرده از مکه خارج  آية اهلل بهجت: 

توان  در همان ماه خروج ب ون گذشتن سي روز ب ون احرام  ش ه و بيرون رفته باش  چنين شخصي مي

 (.31آي . )مناسک شيخ، ص مي 241وارد مکه شود و در رير اين صورت حکم آن در مسأله 
 واند    هه خدارج شد   کد ه پ  از اعمال حج يا عمره مفرده از مکساني کهمچنين  اي: هآية اهلل خامن 

ه شون ، احرام و عمره مجّ د واجب نيست. کخواهن  در همان ماهق اداي حج يا عمره، دوباره وارد م مي

 (.11حج، م ک)مناس
ه پ  از اعمال حج يا عمره مفدرده  کساني کو همچنين  فاضل:آيات عظام سبحاني، سيستاني،  

 ه خارج شون  و در همان ماه باز گردن .کاز م

همچنين کساني که پ  از اعمال عمره مفرده يا حج از مکده خدارج شد ه بد ون      آية اهلل زنجاني: 

 گردن . روز از احرام  بلي باز مي فاصله سي

ه عمره که در همان ماه کساني کهمچنين در مورد  وري:ارم، نکآيات عظام صافي، گلپايگاني، م 

 شون  احرام و عمره مجّ د واجب نيست. مي خارج ش ه و سپ  در همان ماه داخلان   هآوردجا  به را
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ـ  ]137[ رار حج مستحب اسات و در مقاهار فاااله باين دو     کرار  مر  ماننه تکت م 

جاا   به ما ، به قصه رجاء کمتر از يکه در کست و احوط آن ا 1انه  مر  اختالف فرمود 

 2آورد  شود.
                                                           

 رعايت فاصله بين دو عمره الزم نيست، ولو هدر دو بدراي يدک نفدر باشد ، ولدي انجدام         آية اهلل زنجاني:. 1

حجه( مشروع نيست و نباي  بين عمره و حدج تمتدع، عمدره     ذي 19تا  11عمره مفرده در ايام تشريق )

 جا آورد و اگر انجام دهد  هدر چند  صدحت آن عمدره مفدرده خدالي از اشدکال نيسدت ولدي            مفرده به

ه خدارج  کن  و لذا اگر انجام داده باي  از حرم خارج گردد )هر چن  نبايد  از مکد   عمره تمتع را بايل مي

 جدا آورد   توان  به تنعيم برود( و رجاء  به عمدره تمتدع محدرم شد ه، اعمدال آن را رجداء  بده        شود لذا مي

 کن . و کفايت مي
 نفدر نبايد  بديش از    کماه  مري بدراي يد   که در يکماه معتبر نيست بل کفاصله ي آية اهلل اردبيلي: .2

 ده در دو مداه  مدري انجدام شدود هرچند       بنابراين اگر دو عمدره مفدر   ؛عمره مفرده انجام شود کي 

 رار عمدره مفدرده   کد ال ن ارد. و همچنين تکي در پايان ماه اول و ديگري در اول ماه دوم باش  اشکي

 مداه  مدري جدايز اسدت. انجدام عمدره تمتدع و عمدره مفدرده           کبه نيابت از اشخاص متعد د در يد  

  ره تمتدع و حدج تمتدع، عمدره مفدرده     ال ن ارد ولي نباي  در فاصله ميدان عمد  کماه  مري اش کدر ي

 آورده شود.جا  به
فاصله بين دو عمره الزم نيست بنابر اظهر، اگر چه افضل در عمره ثانيه ايدن اسدت    آية اهلل بهجت: 

ه کد ه در ماه ديگري رير از مداه عمدره سدابقه باشد  و يدا فاصدله ده روز بدين دو احدرام باشد ، بل         ک

آورد، جا  به عمره براي ديگري کعمره براي خود و ي که  ياح الفصلين احوط است و چنانچه بخوا

ه فاصدله  کد ماه الزم نيست و همچنين است اگر هر دو عمره براي ديگري باش ، همچنان  کفاصله ي

  (.194، مسأله ک  الزم نيست. )مناسکبين عمره تمتع و عمره مفرده و بالع
شدخص باشد     کدر اعتبار فاصله بين عمره تمّتع و عمره مفرده، اگر بده نيدت يد    آية اهلل تبريزي: 

 نشود. کاحتياط تر

تکرار عمره مانن  تکرار حج مستحب است، و بين دو عمره وجود فاصله معين  اي: آية اهلل خامنه 

ر دو جا آورد. و اگد  توان  به شرط نيست. ولي بنابر احتياط در هر ماه فقط يک عمره براي خود مي

جدا آورد،   عمره براي افراد ديگر انجام ده  يا يک عمره براي خود و يک عمره هم براي ديگري به

فاصله مذکور شرط نيست. بنابراين اگر عمره دوم را به نيابت از ديگري انجام دهد ، جدايز اسدت    

کند .   عنه هر چن  واجب باش ، کفايدت مدي   نايب در برابر آن اجرت بگيرد و از عمره مفرده منوب

 (11)مناسک حج، م
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 اقسام حج

 «.اِفراد»و « قِران»، «تمتّع»حج سه قسم است: 

ه کا از م  2شانزد  فرسخ است 1هکه چهل و هشت ميل ا  کساني است کتمتّع، وظيفه 

 9دور باشنه.

 است. شود و اين تفصيل در  قِران و اِفراد بر غير آنها واجب مي
                                                                                                                                        

ماه شرط  ک)با اختالف در تعبير(ل فاصله ي ارم:کآيات عظام خويي، سيستاني، صافي، فاضل، م 

عمره در آخر ماه رجب و عمدره   کمثال  ي ؛عمره انجام داد کتوان ي مي ه در هر ماه  مريکنيست، بل

 دّوم در اول ماه شعبان وا ع گردد. و تفصيل مسأله خواه  آم .
بدراي او مشدقت دارد و نيدز     که احرام و انجام مناسد کهمچنين در مورد مريضي  ة اهلل زنجاني:آي 

 و از احرام  بلي آنها سي روز نگذشته است.ان   هآوردجا  به ه  بال  حج يا عمرهکساني ک
 مداه و يدا ده روز مسدتحب اسدت و شدخص      کفاصله ميان دو عمره به صورت يد  آية اهلل سبحاني: 

 رارا  عمره مفرده انجام ده .کتوان  ب ون رعايت اين فاصله براي خود و يا ديگران  مي
روز  کتدوان در يد   مدي  هکد فاصله ان اختن بين دو عمره مفدرده الزم نيسدت، بل   آية اهلل گلپايگاني: 

 آورد.جا  به چن ين عمره مفرده
 آورد.جا  به عمره کتوان  هر روز ي مي آية اهلل نوري: 
 عمره تمتّع با عمره مفرده:فاصله بين  
 اما در فاصله بين عمره تمّتع با عمره مفرد، نظريه آيات عظام چنين استل 
تواند    جدا آورد، مدي   خواه  حج تمّتع بده  کسي که مي آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني، فاضل: 

 ره فاصله معتبر نيست.جا آورد و بين اين دو عم  بل از عمره تمتع و يا بع  از حج تمّتع، عمره مفرده به
ال اسدت و احتيداط نبايد     کدر اعتبار فاصله بين عمره تمتع و عمره مفرده اشد  آية اهلل سيستاني: 

 شود. مي شود و اّما انجام عمره مفرده بين عمره تمتع و حج، موجب باالن عمره تمتع کتر
آن  کروه است و احوط ترکم متر از ده روزکدرپي، با فاصله  انجام دو عمره پي آية اهلل گلپايگاني: 

 (.1119ام حج، مسأله کروه است. )آداب و احکاست، اگر چه ا وي جواز عمل عبادي م
 کيلومتر. 83/ 411فرسنگ شرعي دور باش ، يعني13محل زن گي آنها از مکه ح ا ل  آية اهلل سبحاني:. 1

 يا بيشتر. ارم:کآية اهلل م
 فرسخ دور باش . 13از مسج الحرام  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .2

 کيلومتر است. 81ميل است و اين مق ار د برخالف مشهور د ح ود  48که بيشتر از  آية اهلل زنجاني: 
 يلومتر.ک 83يعني ح ود  ارم:کآية اهلل م 

 فرسخ از مسج الحرام دور باشن . 13ه کساني است که وظيفه کبل آية اهلل اردبيلي: .9
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 صورت حج افراد و عمره مفرده

ـ  ]139[ شود، از اين قرار است کاه:   اورت حج افراد، که گاهي مورد ابتالي متمتّع مي م 

جا آورد، باياه قصاه    توانه  مر  تمتع را به يا کسي که به واسبه ضيا وقت نمي 1زن حاي 

 مر  تمتع، که  هول به اِفراد کارد ، بارود باه  رفاات و      کنه حج اِفراد را، و به همان احرامِ

مثل ساير حجا  وقوف کنه، بعه از آن برود به مشعر و وقوف کناه، بعاه بارود باه مناي و      

آورد مگر ههي را که واجب نيست بر او. بعاه بارود باه مکاه و طاواف      جا  ا مال مني را به

آورد. پاس در ايان وقات از احارام      جاا  زيارت و نماز و سعي و طواف نساء و نماز آن را به

شود، بعه از آن برگردد به مني براي بيتوته و ا مال ايّام تشريا؛ به هماان نحاو کاه     خار  مي

 2آورنه. پس اورت حج اِفراد  ين اورت حج تمتاع اسات باا ياک     جا مي ساير حجا  به
                                                           

توان  اعمال عمدره   نمي ه بر اثر حيض يا نفاسکدان   مي ه هنگام احرام بستنکزني  اني:آية اهلل زنج .1

ببن د و خدود را  بدل از ردروب روز نهدم بده عرفدات برسدان  و         تمتعتمتع را انجام داده، احرام حج 

 اري را ن ارد، بده حدج افدراد محدرم    کم استصحاب بقاء حيض،   رت چنين که به حکهمچنين زني 

نشد    کن  و اگر پدا ک مي ش  ع ول به عمره تمتع کپ  چنانچه  بل از گذشتن و ت، پا گردد، مي

ه حيض کن  ک مي رکه فکاست. و زني  حجةاالسالمآورد و مجزي از  جا مي به حج افراد و عمره مفرده

ه بروز کداشته باش   کباش  و ش کخواه  ش  و همچنين اگر پانيا نفاس، مانع انجام عمره تمتع او 

شدود   مي يا نفاس، مانع عمره تمتع خواه  ش  يا خير، در اين دو صورت به عمره تمتع محرم حيض

شد  اعمدال عمدره     که اگر پدا کن  کتوان  تا آخر و ت صبر  مي و چنانچه حيض يا نفاس عارض ش 

ل بن د و يواف عمره و نماز آن را  ب ميرده، احرام حج تمتع کآورد وااّل سعي و تقصير جا  به تمتع را

رده سدعي و  کد ه يدواف را رهدا   کد ن  بلکش ن صبر ن کتوان  براي پا مي ن  وک مياز يواف حج  ضا 

آورد وااّل آنها را  بل از يواف جا  به ش  يواف و نماز را کتقصير نماي ، پ  اگر  بل از احرام حج، پا

يت آنچه فعال  توان  به ن مي و در هر صورت ؛است حجةاالسالمن ، و اين حج نيز مجزي از ک حج  ضا

 ةعمر  خواه  د عمره تمتع يا حج افراد د محرم شود پ  اگر  بل از گذشدتن و دت      مي خ اون  از او

آورد وااّل اعمال حج افراد و پ  از آن و گذشتن روز جا  به ش  اعمال عمره و حج تمتع را کپا تمتع

 است. حجةاالسالمآورد و مجزي از جا  به سيزدهم عمره مفرده را
 تب مفصل آم ه است.که در کديگري هم دارن  هاي  فرق اهلل اردبيلي:آية  .2

 استعمال بوي خوش بع  از تقصير يا حلق  و هکو در تق يم اختياري اعمال م آية اهلل سبحاني: 
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 اب دارد.فرق که در حج تمتع ههي بايه  بح کنه و در حج اِفراد واجب نيست ولي استحب

ـ  ]131[ ه حج تمتّع او باهل باه حاجِّ اِفاراد     کسي که بايه کاورت  مر  مفرد  ا   م 

ه خار  شود به ادني الحال و افضال آن اسات    کا آن است   1آوردجا  به شه، بعه از حج

ه اسات، محارم شاود و    کتر به م که از همه نزديک« تنعيم»يا « حُهيبيه»يا « جِعرانه»ه از ک

ناه و تقصاير   کمرو  بنه و نماز آن را بخوانه و سعي بين افا و کاف ه و طوکبيايه به م

 آوردو نماز طواف بخوانه.جا  به نه يا سر بتراشه و طواف نساءک
ـ  ]136[ ه تفصيالً خواهاه آماه، در ااورت فارق     ک«  مر  تمتع»با «  مر  مفرد » م 

 2نهارد، مگر در سه چيز:
يعني از مو يا ناخن خاود باياه بگيارد و    نه؛ که در  مر  تمتع بايه تقصير کآناول ـ  

 است بين سر تراشيهن و تقصير. 4جايز نيست و در  مر  مفرد  مخير 9سر تراشيهن
                                                                                                                                        

  ه يواف نساء را ضرورتا  مق م داشته بع  از حلدق يدا تقصدير در روز    کو حليت همسر در صورتي

  ف مستحب  بل از انجام يواف واجب حج در حج إفراد.عي  در منا و انجام يوا
 3هستن  و در  کحج افراد با حج تمّتع در تمام اعمال مشتر آية اهلل تبريزي، آية اهلل سيستاني: 

 کمناسد  121آية اهلل تبريدزي و مسدأله    کمناس 128جهت با هم فرق دارن  )تفصيل آن در مسأله 
 آية اهلل سيستاني بيان ش ه است(.

آورد، هر چن  حدج تمتدع اواسدتحبابي    جا  به باي  بع  از حج و گذشتن روز سيزدهم آية اهلل زنجاني: .1
 خارج از حرم است.اي  هآورد و ميقات آن هر نقاجا  به باش  و بهتر است آن را در اوائل محّرم

 ن.کدر صورت تم آية اهلل سيستاني: 
 آنان مراجعه شود. کبه مناس هان  ک هر ش کبيشتري را متذهاي  آيات عظام فرق .2

 ه عمره مفرده با جماع  بل از سعي بايدل کديگري نيز دارن ، از جمله آنهاي  فرق آية اهلل اردبيلي: 

 ه بايل نشود.که بعي  نيست کشود ولي باالن عمره تمتع با جماع معلوم نيست بل مي
هاي  ي از ماهکمره تمّتع باي  در ينيز وجود داردل ع فرقمعّظم له اين  کدر مناس اي: هآية اهلل خامن 

ه انجام عمره مفرده در همه ايدام  ک آورده شود، درحاليجا  به حّجه  ع ه يا ذي حج يعني شّوال يا ذي
 (13حج، م کسال صحيح است. )مناس

ن  و در عمره مفرده، مردان بين سر تراشي ن و تقصدير،  ک نمي فايتکجايز نيست و  آية اهلل زنجاني: .9

 هستن  و تراشي ن سر افضل است.مخير 
 مجزي نيست. آية اهلل فاضل: 

 (.83شيخ، ص کبا افضليت حلق. )مناس آية اهلل بهجت: .4
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 1ه در  مر  تمتع طواف نساء نهارد و در  مر  مفرد  دارد.کآندوم ـ 

 آيه. ر آن ميکه  کي از مواقيت پنجگانه است که ميقات  مر  تمتع يکآنسوم ـ 

 و جايز است از يکي از مواقيت پنجگانه محرم شود. 2فرد  ادني الحل استو ميقات  مر  م

ـ  ]133[ ه، کا يفيت افعال حجّ اِفراد؛ از احرام و وقوفين و ا مال مناي و ا ماال م  ک م 

يفيت افعال  مر  تمتاع؛ از  کو  9هستنه کام، مشترکيفيّت حجّ تمتع است و در احک ين 

 يفيتِ  مر  مفرد  است.کاحرام و طواف و ساير ا مال،  ين 

 افي است از  مر  مفرد .کبياورد، جا  به سيک مر  تمتع را اگر  م ـ ]138[

ـ  ]134[ شاانزد    هکا ه از مکا حج تمتع است؛ مثال اشخاااي   اش  ه وظيفهکسي ک م 
                                                           

در عمره تمّتع يواف نساء و نماز يواف نساء واجب نيست، هدر چند  احتيداط آن     اي: هآية اهلل خامن .1

واف نسداء و نمداز آن واجدب اسدت.     آورد. ولي در عمره مفرده يجا  به ه آن دو را به  ص  رجاکاست 

 (13حج، م ک)مناس
ه هسدتن  و  صد  عمدره مفدرده دارند  و      که در مکساني است کادني الحل ميقات  آية اهلل اردبيلي: .2

ه ان  ک هردکو بع   ص  ان   هه ب ون  ص  دخول به حرم، از موا يت پنجگانه گذشتکساني کهمچنين 

 به حرم داخل شون .
تداب  کاگر در حرم باش ، و ميقات است در صورت مرور به آن. ) آية اهلل سبحاني:آية اهلل بهجت،  

 (.3حّج اقفراد، ص

احرام بستن براي عمره مفدرده، بايد  از همدان موا يدت      آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

خارج آورد جايز است از حرم جا  به ه باش  و بخواه  عمره مفردهکلف در مکعمره تمتع باش  و اگر م

ه احدرامش از  کد ي از موا يت عمره تمّتع برود و بهتر است کش ه و احرام ببن د و واجب نيست به ي

  مراجعه شود(. 223و  222محّل باش ل ح يبيه، جتعرانه، تنعيم. )به مسأله  9ي از اين کي

ّل ّرمده اسدت ندندي الحقد    که مکد ه داخل شدهر م کسي کميقات عمره مفرده براي  اي: هآية اهلل خامن 

باش ، هر چن  احدرام   مي نقاه خارج از حرم( است، و افضل ح يبيه يا جعرانه يا تنعيمترين  ک)نزدي

خواهد  عمدره    مي ه است وکه خارج مکسي کنيز جايز است، و اما گانه  ي از موا يت پنجکبستن از ي

 (13م حج، کمحرم شود. )مناسگانه  ي از موا يت پنجکآورد باي  براي آن از يجا  به مفرده

ه و انجام يواف مستحبي بين حج تمتع و کام مانن  تق يم اعمال مکدر برخي از اح آية اهلل زنجاني: .9

 حج افراد، تفاوت هست.
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فرسنگ شر ي دور باشنه، اگر استبا ت براي  مر  داشته باشنه و باراي حاج نهاشاته    

ننه، گرچاه  ک ه به نيابت حج ميکواجب نيست مثل اشخااي  باشنه،  مر  مفرد  بر آنها

 1آورد.جا  به هکاحتياط آن است 

ـ  ]180[ شاود بار او جمياع     ه محرم شه به احرام  مر  مفارد ، حارام ماي   کسي ک م 

رد يا سر تراشيه، همه چياز  که تقصير که در احرام تمتع گفته شه و بعه از آنکچيزهايي 

آورد، زن جاا   باه  ه طواف نساء را با نماازش کنو بعه از آ ها شود مگر زن بر او حالل مي

 شود. هم بر او حالل مي

 2آورد.جا  طواف نساء را در  مر  مفرد ، بايه بعه از تقصير يا سر تراشي به م ـ ]181[

ـ  ]185[ هاي حج  ه شه، اگر احرامش در ما که به احرام  مر  مفرد  وارد مکسي ک م 

آورد و در جاا   به و دنبال آن، حج تمتع 4 مر  تمتّع قرار دههه آن را ک، جايز است 9بود 

 2شود. اين اورت ههي بر او واجب مي

                                                           
 اين احتياط واجب است. ارم:کآية اهلل اردبيلي، آية اهلل م .1

 باش .ه استااعت عمره مفرده را از وين خود داشته کسي کمخصوصا  بر  آية اهلل زنجاني: 
در عمره مفرده، تق يم يواف نساء بر تقصير، در صورت ضرورت يا نسيان يدا جهدل،    آية اهلل بهجت: .2

 (.133، سکمجزي است. )مناس
 ه با ي مان .کتا و ت حج در م آية اهلل تبريزي: .9

 هحجد  ذيه تا روز هشدتم  کحج انجام ده  و در مهاي  اگر عمره مفرده را در ماه آية اهلل سيستاني: 

 آي . مي ن  عمره او عمره تمّتع به حسابکبمان  و  ص  حج 
 ه با ي مان ه باش .که تا و ت حج در مکمشروط بر آن آية اهلل اردبيلي: .4

ن از انجدام  که مدتم کجواز ع ول به عمره تمّتع، محل تأمل و احتياط است، مگر اين آية اهلل بهجت: 

 شود(. مراجعه 1922عمره تمتع نباش . )به ذيل مسأله 
توان  آن را عمره تمتع  رار ده  وپ  از آن حدج تمتدع   ه با ي بمان  ميکو در م آية اهلل سبحاني: 

 آورد، اما در حج تمتعت واجب، ع ول جايز نيست. جا بهمستحبي 
جدا   بده  عمره مفدرده مسدتحبي  يا ديگري حج، براي خودش هاي  ه در ماهکسي کبر  آية اهلل زنجاني: .2

 ه آن را عمره تمتع مستحبي  رار ب ه  و که مستحب است کخارج نش ه، جايز بل هکآورده و از م
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 صورت حج تمتّع اجماالً

« حجّ تمتّع»، و ديگري « مر  تمتّع»ي کب است از دو  مل: يکه حج تمتع مرک بهان

 و  مر  تمتع مقهم است بر حج.

 ب است از پنج جزء:کو  مر  تمتع مر

 احرام.اول ـ 

 عبه.کطواف دوم ـ 

 نماز طواف.سوم ـ 

 و  افا و مرو :کسعي بين چهارم ـ 

 1تقصير؛ يعني گرفتن قهري از مو يا ناخن.پنجم ـ 

و چون محرم از اين ا مال فارو شه، آنچه بر او به واسبه احرام بساتن حارام شاه     

 2شود. بود حالل مي
                                                                                                                                        

 توان  عمره مفرده را تب يل به عمره تمتدع   نميآورد و براي حج واجب جا  به بع  از آن حج تمتع

صحيح نبوده باي  با خروج از حرم، محرم ن . پ  اگر حج تمتع بر او واجب بود تب يل عمره مفرده ک

 آورد.جا  به عمره تمتعه تمتع گشته و به عمر
تفدا نشدود و اگدر بخواهد  نداخن      کبنابر احتياط واجب در تقصير به گرفتن نداخن ا  آية اهلل اردبيلي: .1

 بگيرد، اول مق اري از مويش را بچين .
 ن .که تنها به گرفتن ناخن  ناعت نکاحتياط آن است  ارم:کآيات عظام سبحاني، سيستاني، م 

 به جز تراشي ن سر. اهلل اردبيلي:آية  .2
ه از ايدن  کد به جز تراشي ن سر، و اّما سر تراشي ن تفصديلي دارد   آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

آورده شود، سر تراشدي ن تدا سدي روز از عيد  فادر      جا  به  رار استل هرگاه عمره تمتع در ماه شوال

ه سرتراشي ه نشود و چنانچه تراشي ه ش  و از ک گذشته جايز است و اّما بع  از آن احتياط اين است

 داده شود. هفارکگوسفن   که يکروي علم و عم  بود، احتياط اين است 
ند  ويدا بدا    کنباي  بع  از فرارت از اعمال عمره تمتع و تقصير سر خدود را حلدق    آية اهلل سبحاني: 

فاره ن ارد و بده حدج   کده ورکليفي است نه وضعي و فقط معصيت کن حرمت تکبزن  لي زن تهماشين 

 زن . يا عمره او ضرر نمي
 کولي تراشي ن سر جايز نيسدت و اگدر سدر بتراشد  بايد  يد       آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ّفاره ب ه ، بنابر احتياط، هر چن  جاهل يا ناسي باش .کگوسفن  



 مناسک حج                          028

 ب است از سيزد   مل:کو حج تمتع مر

 ه.کستن در ماحرام باول ـ 

 وقوف به  رفات.دوم ـ 

 وقوف به مشعر الحرام.سوم ـ 

 انهاختن سنگريز  به جمر   قبه در مني.چهارم ـ 

 قرباني در مني.پنجم ـ 

 ردن در مني.کتراشيهن سر يا تقصير ششم ـ 

 ه.کطواف زيارت در مهفتم ـ 

 عت نماز طواف.کدو رهشتم ـ 

 سعي بين افا و مرو .نهم ـ 

 نساء.طواف دهم ـ 

 عت نماز طواف نساء.کدو ريازدهم ـ 

مانهن به مني، شب يازدهم و شب دوازدهم، و شب سيزدهم براي بعضي دوازدهم ـ  

 از اشخاص.

ـ  ه شب سيزدهم در کدر روز يازدهم و دوازدهم رمي جمرات، و اشخااي  سيزدهم 

 1ننه.کمني مانهنه، روز سيزدهم بايه رمي جمرات 

 شود. مي رکاين دو  مل است و تفصيل آنها بعه   ر شه اورت اجماليکآنچه  

ـ  ]187[ لف اين ا مال را قبل از ورود به  مر  و حاج بهاناه ولاو    کالزم نيست م م 

ه خهاوناه بار او   کا ؛ يعناي  باادتي را   نه  مر  تمتاع را که نيت کافي است کاجماالً، و 

يفيات و  که واجاب اسات بار او، و    کا طور حج تمتع را به نحوي  رد  و همينکواجب 

جمالي نه، ولي ياد گرفتن اکرا از رساله در وقت  مل ياد بگيرد و  مل  کتفصيل هر ي

 آن بهتر و موافا احتياط است.
                                                           

 بنابر احتياط. ارم:کآيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، م .1
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ـ  ]189[ شخصي در ا ناي  مر  مفرد ، در شاوط پانجم ساعي، ماري  شاه  و       س 

و بعه از بهبودي هم نتوانساته باه   انه   نه، او را به ايران بردکنتوانسته است  مر  را تمام 

ه وظيفاه او را انجاام   کا نايب شه   سيکه که بيايه، فعالً وظيفه او چيست؟ توضيح آنکم

 آورد.جا  به نهک ه وظيفه او است و او را از احرام خار  ميکدهه و  ملي را 

ناه، ناياب باراي خارو      کتواناه مراجعات    ه خاود شاخص نماي   کبا فرض اينج ـ  

 ناه خبار دهاه     و به منوب 2نه و آن را ا اد  نمايهک 1از احرام، سعي را تمام نه  منوب

ه مساگله از  کو توضيح آن 9ه تقصير نمايه و بعه از تقصير براي طواف نساء نايب بگيردک

ه کا تواناه باه م   ه نماي کا موارد حصر نيست، چون شخص مري  فعالً خوب شه  و اين

 بيايه از جهت مرض نيست.

ـ  ]181[ آورد  و بهون انجام طواف نساء به مهيناه آماه    جا  به ر  مفرد سي  مک س 

جاام طاواف   خواهه براي  مر  تمتع مُحرم شود، آيا جايز اسات باهون ان   است، فعالً مي

 آورد؟جا  به نساء مُحرم شود و بعه از انجام  مر  تمتع، طواف نساء را

 4مانع نهارد.ج ـ 

                                                           
 ن ...کاحتيايا  سعي را تمام  آية اهلل تبريزي: .1

 افي است.کاعاده  آية اهلل خويي، آية اهلل سيستاني: 
 افي است.کآورد، جا  به سعي به نيت اعم از تمام و اتمام کاگر ي آية اهلل اردبيلي: .2

کن  و اگدر  مي اگر مق ار با يمان ه بيشتر از نصف است نائب سعي را اتمام و اعادهآية اهلل سبحاني:  

 کن .مق ار با ي مان ه کمتر از نصف است فقط اعاده مي

 جا هست نماز يواف را بخوان .کواحتيايا  خود او نيز در هر  آية اهلل سبحاني: .9
 ولي نماز يواف را باي  خودش بع  از يواف نايب بخوان . آية اهلل سيستاني: 

 ال است.کصّحت احرام ج ي ،  بل از يواف نساي عمره مفرده، محّل اش آية اهلل تبريزي:  .4
 باي  محرم شود و آنگاه يواف نساء را انجام ده  و سپ  اعمدال عمدره تمتدع را    آية اهلل سبحاني: 

  آورد.جا  به
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ـ  ]186[ بايه  مر  دوم ايه   ما  باشه، فرمود کيمتر از کاگر فااله بين دو  مر   س 

بين دو  مر  مفرد  از خودِ شاخص و باين   آورد، آيا فرقي هست جا  به را به قصه رجاء

 ي از آنها به نيابت از ديگران باشه يا نه؟که هر دو يا يکاي  دو  مر  مفرد 

 1نه.ک فرق نميج ـ 

ـ  ]183[ ماا    کمتر از يا کاگر فااله ميان دو  مر   ايه:  ه حضرتعالي فرمودکاين س 

 امل؟کما  است يا سي روز  کباشه،  مر  دوم رجاءاً قصه شود، مقصود ي

ور را تاا  کآورد ، احتيااط ماذ  جا  به ، و اگر در بين ما   مر 2ما  است کميزان يج ـ  
                                                                                                                                        

  :ه تا يواف نساء عمره مفرده يا حج تمّتع را انجام ن اده، برايکاحتياط آن است  آية اهلل فاضل 

عمره تمّتع يا عمره مفرده محرم نشود، هر چن  اگر  بل از انجام يواف نساء محرم به عمدره و حدج   

 ش  بايل نيست، ولي پ  از اتمام آنها، يواف نساء را بنابر احتياط انجام ده .

توان  براي  مي رده،ک که پ  از انجام حج تمتع، يواف نساء را ترکسي کو همچنين  آية اهلل نوري:

 مفرده محرم شود.عمره 
 مراجعه شود. 179به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي: .1

م اجرت کمراجعه شود و ح 179در اين مسأله و دو مسأله بع ي، به حاشيه مسأله  آية اهلل بهجت: 

 شود. مي هم از آن معلوم
براي  توان  دو عمره نمي ماه  مري کدر ي آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، صافي، فاضل: 

ي براي ديگدري و يدا دو   کي براي خود و يکنفر ديگر انجام ده . ولي انجام دو عمره، ي کخود و يا ي

 عمره براي دو نفر متفاوت جايز است.
 مراجعه شود. 179به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 رعايت فاصله بين دو عمره الزم نيست. آية اهلل زنجاني، آية اهلل گلپايگاني: 
 شود. مي م دو سؤال بع  هم از آن معلومکفاصله بين دو عمره شرط نيست ح ة اهلل سبحاني:آي 

 مراجعه شود. 179به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي: .2

تدوان يدک    که گذشت در هر ماه  مري مي چنان آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، صافي، مکارم: 

 عمره انجام داد پ  اگر يک عمره را در اواخر ماه انجام ده  عمره ديگر را در اّولت ماه بع ، مانعي ن ارد.
 مراجعه شود. 179اوال  ميزان، ماه  مري است و ثانيا  به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 نوان شهر است ولي فاصله معتبر نيست.مقصود تب ل ع آية اهلل سبحاني: 

 ميزان عنوان ماه است. آية اهلل فاضل: 
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 1ننه.کسي روز مرا ات 

ـ  ]188[  ه  مار  دوم را  ماا  فاااله باشاه بايا     کمتار از يا  کاگر بين دو  مار    س 

 تواناه باراي آن    به قصه رجاء انجام دهاه، چنانچاه  مار  دوم نيابات باشاه ناياب ماي       

فايات  ک نه انجام  مار  مفارد  واجاب باشاه      اجرت بگيرد يا خير، و چنانچه بر منوب

 نه يا خير؟ک مي

اجارت بگيارد    کننه  ر به اجيرکو چنانچه با تذ 2الزم است احتياط مرا ات شودج ـ  

 9نهارد.ال کاش

ـ  ]184[ اگر زني به نيت  مر  مفرد  محرم و بعه از آن  اادت شاود و در هماه     س 

ناه؟ و اگار   که باشه حي  است، براي  مر  مفرد  بايه چه کر متوانه د ه ميکروزهايي 

 دارد؟اي  آنجا ا مالي انجام نهاد  و فعالً به ايران آمه ، چه وظيفه

ز ناياب بگيارد و بقياه ا ماال  مار  را      در فرض سؤال بايه براي طواف و نماا ج ـ  

ناه، باراي   توا نه و برگردد و اگار نماي  کآورد و چنانچه به ايران آمه ، اقهام بجاخودش 
                                                           

 رعايت فاصله بين دو عمره الزم نيست. آية اهلل زنجاني: .1
مداه   کمتر از يد کتوان  در فاصله  مي هکمراعات احتياط و  ص  رجاء الزم نيست، بل آية اهلل اردبيلي: .2

  باش . مي مجزي است و مستحق اجرته عن منوبعمره نيابتي انجام ده  و از 
 گذشت. 179نظر معظم له ذيل مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 (.197، مسأله کدر فرض سؤال نيابت مانعي ن ارد. )مناس آية اهلل خويي، آية اهلل سيستاني: 
 مراجعه شود. 183اجرت گرفتن مانعي ن ارد. به حاشيه مسأله  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

عنده   مندوب فايدت از  کتوان  براي آن اجدرت بگيدرد و    مي نيابت مانعي ن ارد و نايب آية اهلل تبريزي: .9

 ن .ک مي
 رعايت فاصله بين دو عمره الزم نيست. آية اهلل زنجاني: 
فاصدله معتبدر نيسدت و در فدرض سدؤال نيابدت       ه کبا  ص  جّ ي انجام ده  چون آية اهلل سبحاني: 

ن  وچنانچه در زمان اجاره مبلغدي تعيدين شد ه باشد  مسدتحق اجدرت       کفايت ميکمانعي ن ارد و 

 باش . مي

 ال ن ارد.کن  و اجرت گرفتن اشک عنه مي منوبفايت از ک آية اهلل فاضل: 
 ال است.کردن آن محل اشکفايت کو  ارم:کآية اهلل م 
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و ترتيب باين آن و سااير ا ماال     1نهکا مال  مر  نايب بگيرد ولي بايه خودش تقصير 

شاه ، بار او    جا نياورد، آنچه به وسيله احرام بار او حارام   مرا ات شود و تا ا مال را به

 شود. حالل نمي

ـ  ]140[ ه بايه کمِ طواف واجب را دارد کآيا طواف در  مر  مفرد  استحبابي، ح س 

م طواف استحبابي را دارد و در هار جااي مساجهالحرام    کنماز آن خلف مقام باشه يا ح

 توان نماز آن را خوانه؟ مي

 2م طواف واجب را دارد و بايه نماز آن، خلف مقام باشه.کحج ـ 

ـ  ]141[ هاي حج، پيش از  مر  تمتاع جاايز اسات ياا      انجام  مر  مفرد  در ما  س 

 ه فرقي بين اررُور  و غير ارور  هست يا نه؟خير؟ و در اين مسگل

 9نه.ک مانع نهارد و فرق نميج ـ 

 تگخير  مر  مفرد  در حج اِفراد، تا چه وقتي بال  ذر جايز است؟ س ـ ]145[

 4 رفاً  لي األحوط و تگخير نشود.بايه مبادرت نمايه ج ـ 
                                                           

عتدي  که خودش نيز درمحدل خدودش دو نمداز دو ر   کن احتياط مستحب است کلي سبحاني:آية اهلل  .1

 ي براي يواف عمره و ديگري براي يواف نساء.کبخوان  ي
 جا آورد. و نيز نماز يواف را خودش در محل خودش به آية اهلل سيستاني: 

 ان اولي است.کخلف مقام الزم نيست هر چن  در صورت ام آية اهلل نوري: .2
ه کآوردن عمره مفرده مانع از انجام حج واجب نگردد، مثل اينجا  به هکمشروط بر آن آية اهلل اردبيلي: .9

عمره مفرده را به نيابت انجام ده  و براي محرم ش ن جهت عمره تمتدع بدراي خدودش نتواند  بده      

 ميقات باز گردد.
 ماه  مري نباش . که اين دو عمره در يکو احوط آن است  آية اهلل سيستاني: 
براي کسي که نايب در حج بل ي نباش  و بر خودش حدج واجدب    آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.1114، مسأله 932نش ه يا حج واجب خود را انجام داده اشکال ن ارد. )آداب و احکام حج، ص
نياورده باش ، وجوب جا  به آن را چنانچه براي عمره مفرده نيز مستايع باش  و  بال  آية اهلل اردبيلي: .4

 آن فوري است.
 گرچه ا وي ع م وجوب مبادرت است. آية اهلل تبريزي: 
 ه وظيفده آنهدا حدج افدراد اسدت، هرگداه اسدتااعت        کد ه و حدوالي آن کاهالي م آية اهلل زنجاني: 
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ـ  ]147[ دهه خون حي  ببينه و نتوانه داخال مساجهالحرام    ه احتمال ميکزني  س 

توانه براي  مر  مفرد  مستحبي مُحرم شود و اگر خون ديه براي طاواف و   د، آيا ميشو

دهاه نتواناه ا ماال  مار  مفارد  را       نماز نايب بگيرد و همچنين مري  اگر احتمال مي

 انجام دهه؟

 ال نهارد و چنانچه وظيفه او نايب گرفتن شه  مل به وظيفه نمايه.کاشج ـ 

ـ  ]149[ متر از فااله شهن که  مر  مفرد  را قبل از  مر  تمتع ولو با کهمچنان  س 

ماا  فاااله تجاويز     کمتر از يا کآيا بعه از  مر  تمتع هم با  ايه،  ما  تجويز فرمود کي

 ءاً انجام شود؟فرماييه يا بايه رجا مي

 1به قصه رجاء انجام شود.ج ـ 
                                                                                                                                        

  آورن ،  بل از حج باش  يا بع  از آن و جا  به ردن  باي  ب ون تأخير عمره مفردهکعمره مفرده پي ا

 ه دور هسدتن  و بده جهتدي مثدل حديض يدا ضديق و دت،         کد ه از مکساني کگذشتن ايام تشريق. و 

 ه پد  از احدرام عمدره تمتدع،     کد سداني  کوظيفه آنها تب يل به حج افدراد شد ه اسدت و همچندين     

 ز سيزدهم باي  عمدره مفدرده  عمره آنها به حج افراد تب يل ش ه است، بع  از انجام حج و گذشتن رو

 آورن  د هر چن  عمره تمتع آنها استحبابي باش  د و بهتر است عمره مفرده را در اوائدل محدرم    جا  به

 خواهند  عمدره مفدرده انجدام دهند       مدي  ه بعد  از حدج افدراد مسدتحبي    کد سداني  کآورند . و  جا  به

  أخير آن جدايز اسدت بلکده اصدل    و تد آورند   جا  به توانن  عمره مفرده مي بع  از گذشتن ايام تشريق 

آوردن آن واجب نيست. و در هر حدال انجدام عمدره مفدرده در ايدام تشدريق )روز يدازدهم تدا         جا  به

 ( مشروع نيست.حجه ذيسيزدهم 
باي  فورا  عمره مفرده را بع  از حج انجام ده  ولي اگر تأخير ان اخت در ماههداي   آية اهلل سبحاني: 

 توان  انجام ده .ديگر مي

 وجوب آن فوري است، مانن  وجوب حج. آية اهلل سيستاني: 

ماه الزم نيست، چه  بدل از حدج و    کبين عمره تمتع و عمره مفرده فاصله ش ن ي آية اهلل اردبيلي: .1

 چه بع  از آن.
 مراجعه شود. 179به حاشيه مسأله  آيات عظام بهجت، تبريزي، زنجاني: 
 (11ک حج، م ص  رجاء الزم نيست. )مناس اي: هآية اهلل خامن 
 (.197، مسأله کبع  از فراغ از اعمال حج مانع ن ارد و  ص  رجا الزم نيست. )مناس آية اهلل خويي: 
   ص  رجاء الزم نيست. آية اهلل سبحاني، آية اهلل گلپايگاني: 
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ـ  ]141[ ه وظيفه او  مر  تمتع است و نهانسته به نيت  مر  مفرد  مُحرم کسي ک س 

 ليف او چيست؟کشه  است ت

 انجام دهه و بعه  مار  تمتاع را   2رد ، بايه  مر  مفرد ک مر  مفرد   1اگر قصهج ـ  
                                                                                                                                        

  :ب باالن عمره تمتدع  انجام عمره مفرده بين عمره تمتع و اعمال حج، موج آية اهلل سيستاني

آورد، اسدتحباب عمدره   جدا   بده  عمره تمتدع  حجه ذياست و پ  از اعمال حج هم اگر در همان ماه 

 ال دارد.کآورده ش ه اشجا  به ه عمره تمتع براي اوکسي کمفرده به نيت همان 

 ده ، در عمره مفرده  ص  رجاء نماي . مي اگر هر دو را براي خود انجام آية اهلل صافي: 

 در فرض مزبور، فاصله و  ص  رجا الزم نيست اّمدا بدين عمدره تمّتدع و حدّج تمّتدع       آية اهلل فاضل: 

 توان  عمره مفرده انجام ده .  نمي

چه  بل باش  چه بع  و فاصدله ده   ؛بين عمره تمّتع و عمره مفرده فاصله الزم نيست آية اهلل نوري:

 روز بين دو عمره مفرده معتبر است.
 اگر  ص  وا عي او عمره مفرده باش . بحاني:آية اهلل س .1

تواند  آن   مي ه با ي بمان کاگر پ  از پايان عمره فهمي ، چنانچه تا و ت حج در م آية اهلل اردبيلي: .2

رده کتوان  آن را به نيت عمره مفرده تمام  مي را عمره تمتع  رار ده  و اگر در اثناي عمره فهمي  نيز

توان  آن را عمره تمتع  رار ده ، اگر چه در ايدن فدرض    مي ه با ي مان ،کو چنانچه تا و ت حج در م

ه نيت خود را از عمره مفرده به عمره تمتدع برگرداند  و آن را بده نيدت     کاحتياط مستحب آن است 

 عمره تمتع اتمام نماي .
واند  عمدره   ت مي ه با ي مان ،که بع  از انجام عمره مفرده تا و ت حج در مک چنان آية اهلل تبريزي: 

 ه انجام داده عمره تمّتع  رار ده  و براي حّج محرم شود.کرا اي  همفرد
 ه تا موسم حج بمان کحج عمره مفرده انجام ده  و اّتفا ا  در مهاي  سي در ماهکاگر  آية اهلل خويي: 

 (.142، مسأله کتوان  آن را عمره تمتع  رار ده . )مناس مي
ند  عمدره مفدرده او    کبمان  و  ص  حج  حجه ذيه تا روز هشتم کولي اگر در م آية اهلل سيستاني: 

 آي . مي عمره تمّتع به حساب
عمره مفرده او بايل است، بلي چنانچه اشتباه در تابيق بوده،  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 شود و صحيح است. مي تمتع وا ع
 افي است.کعمره تمّتع ش ه و عمره مفرده او مبّ ل به  آية اهلل فاضل: 
حدج  هاي  ن ، اگر در ماهکتوان  ع ول به تمتع  مي توان  عمره مفرده انجام ده  و مي ارم:کآية اهلل م 

 باش .
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 شود و احيح است. و چنانچه اشتبا  در تببيا بود ، تمتع واقع مي 1آوردجا  به

ـ  ]146[ نياورد و طاواف نسااء   جا  به اگر تقصير را در  مر  مفرد  جهالً يا نسياناً س 

رد  و بعه رفته است به مسجه شجر  و باراي  مار  تمتاع مُحارم شاه  و      ک کرا نيز تر

ليف اين شخص با کر خود شه  است، تاکآورد  و بعه متوجه نقص جا  به  مر  تمتع را

 داشتن فرات براي ا اد   مر  تمتع و نهاشتن فرات چيست؟

خواهاه   آورد  و ميجا  به چنانچه  مر  مفرد  را در اَشْهُر حج 2در فرض مرقومج ـ  

نه؛ چه وقت براي ا اد   مار   کتوانه  هول به  مر  تمتع  آورد، ميجا  به 9حج مستحبي

نه  لاي األحاوط و باياه    ک فايت نميکتمتع داشته باشه يا نه. ولي اگر حج واجب باشه 
                                                           

 توان  از حرم خارج گشته و محرم شود. و براي احرام عمره تمتع ميآية اهلل زنجاني: . 1

ند   کعمره تمتع او بايل است و براي خارج ش ن از احرام عمره مفرده باي  تقصير  آية اهلل اردبيلي: .2

توان  به ميقات بازگردد، به خدارج از حدرم    نمي و به ميقات رفته و براي عمره تمتع محرم شود و اگر

 توان  به سمت ميقدات بدازگردد و در آنجدا محدرم شدود و اگدر       مي هکرفته و بنابر احتياط هر چق ر 

آنجدا   توان  به سدمت ميقدات بدازگردد و در    مي وان  از حرم خارج شود، بنابر احتياط هر چق رت نمي

ه هست براي عمره تمتع محرم شدود  کپذير نيست، از همانجا  انکمحرم شود و اگر اين مق ار نيز ام

 و اگر اصال  و ت براي انجام دادن عمره تمتع ن ارد، ع ول به حج افراد نماي .

چون از احرام عمره مفرده هنوز بيرون نيام ه، احرام عمره تمتع صحيح نيست باي   ت:آية اهلل بهج 

ه براي عمدره تمتدع   کچنانچه و ت داشته باش   ؛ن  تا از احرام عمره مفرده بيرون آي کابت ا تقصير 

ان در خدارج حدرم محدرم    کد توان  به ميقات برگردد و محرم شود و در صورت ع م ام مي محرم شود

 (.122، سکناسشود. )م
احرام عمره تمتع او بايل است و باي  براي عمره مفرده تقصير نماي  و اگر بعد    آية اهلل سيستاني: 

ه جهال  يا نسيانا  احرام عمره تمتع را انجام ن اده کسي را دارد کم کاز انجام عمره تمتع متوجه ش  ح

 ه احتياط واجب باالن عمره تمتع است.کاست 
توان  عمره مفرده را به عمره تمتع تب يل  مي ه با ي باش کچنانچه تا ايام حج در م اردبيلي:آية اهلل  .9

 نماي  و فر ي بين حج واجب و مستحب نيست.
)با اختالف در تعبير(ل در تبّ ل عمره مفرده به عمره  آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، فاضل: 

 تمتع، فر ي بين حج واجب و مستحب نيست.
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 2و براي  مر  تمتع مجهداً محرم شود. 1ميقات برودپس از تقصير احيح به 

ـ  ]143[ جاا   به ه حجش بهل به اِفراد شه  و بايه بعه از حج،  مر  مفرد کسي ک س 

افي کآورد جا  به رود بعه از ا مال حج،  مر  مفرد  را ه به حج ميکل بعه آورد، اگر سا

 زي است يا نه؟و مُج

ه تا  مر  مفرد  را انجام نهاد ، براي  مر  و حج ديگر مُحرم کآن است  9احوطج ـ  

 2زنه. رد، ضرر به احت  مر  و حج او نميکهر چنه اگر خالف  4نشود

ـ  ]148[ ه معامه مقايم  کآينه و در م ستان به  ربستان ميکه از هنه و پاکساني ک س 

 شونه، آيا حجشان تمتع است يا وظيفه ديگري دارنه؟ مي

م کا ه بماننه و بعه از دو سال مستبيع شونه حکچنانچه به قصه مجاورت در مج ـ  

ه در کا اسات  اي  ، و در غيار ايان ااورت، ااور مختلفاه     3نناه ک ه را پياها ماي  کاهل م
                                                           

 ان، از ادني الحل محرم شود.کدر صورت ع م ام اهلل سبحاني:آية  .1
چون از احرام عمره مفرده بيرون نيام ه احرام عمره تمتع صحيح نيست و چدون از   آية اهلل زنجاني: .2

ن ، پ  باي  اعمال عمدره مفدرده را   کتوان  عمره مفرده را تب يل به عمره تمتع  نمي ه خارج ش هکم

 افي است از حرم بيرون برود.کم عمره تمتع ن  و براي احراکتمام 
 ه ا وي.کبل آية اهلل اردبيلي: .9

 (.128، مسأله کمانعي ن ارد. )مناس آية اهلل بهجت، آية اهلل خويي: 
 فتواي ايشان در مسأله دي ه نش . آية اهلل گلپايگاني: 

 احتياط مستحب آن است... آية اهلل تبريزي: .4
 توان  براي حج وعمره ديگري محرم شود. تا عمره مفرده را انجام ن اده نمي آية اهلل سبحاني: 

 وجوب آن فوري است ولي اگر تأخير ان اخت مجزي است. آية اهلل سيستاني: 
توان انجام داد ولي  مي ه عمره مفرده واجب را در هر ماه از سالکباي  توجه داشت  ارم:کآية اهلل م 

 ست باي  تأخير نين ازد.چون وجوب آن ظاهرا  فوري ا
 مراجعه شود. 132و در مورد جواز تأخير به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .2

 ار است.کاين  کاحتياط واجب در تر ارم:کآية اهلل م 
آنهدا مراجعده    که باي  به مناسد کدر مسأله تفصيالتي دارن   =ساير آيات عظام نيز چون حضرت امام .3

 شود.
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 است.ر شه  کتحريرالوسيله  

ـ  ]144[ هام اشخاص واجاب  کيفيت حج قِران را بيان فرماييه، و آيا اين حج برک س 

 شود؟ مي

تاب  کتوانياه باه    حج قِران واجب تعييني نيست و چون مورد ابتال نيسات، ماي  ج ـ  

 1مفصله مراجعه نماييه.

                                                                                                                                        
 و در صدورتي کدده از ابتدد ا بده  صدد  تددوين در مکده ماندد ه باشدد ، پدد  از     اردبيلووي:آيووة اهلل  

کن  هر چند  دو سدال    گذشتن م تي که مکه براي او ص ق وين کن ، حکم اهل مکه را پي ا مي

 نگذشته باش .

 که و ايراف نزديد کتمّتع است با ا امت در م حجةاالسالمه وظيفه او در کشخصي  آية اهلل بهجت: 

ند   ک نمدي  ه داخل سال سّوم ا امت نش ه باش  تغييرکون  ص  توّين دائم، فريضه او مادامي آن، ب 

به سوي  حجةاالسالمه باي  در صورت اراده کچه  بل از ا امت مستايع ش ه باش  و يا بع  از آن، بل

حدرم   ي از موا يت برود، در خارجکي از موا يت خارج شود و آنجا محرم گردد و اگر نتوانست به يکي

 (122، مسأله کمحرم شود و اگر در خارج حرم هم نتوانست از محّل خودش محرم شود. )مناس

ه اسدت  کد ه بگويند  اهدل م  کد ه بمان  به آن اند ازه  کاگر نائي به  ص  توين در م آية اهلل سبحاني:

ش  ه است و الزم نيست دو سال بگذرد ولي اگر نائي مقيم کوظيفه او هنگام استااعت وظيفه اهل م

ه کد م و از ا امت او دو سال گذشت و وارد سال سوم ش  ومستايع گرديد ، وظيفده او وظيفده اهدل    

 است.

ه کد ه پد  از گذشدتن مدّ تي    کد ه از ابت ا  ص  توّين داشته باش  کمگر در صورتي  آية اهلل نوري:

 ه را دارد هر چن  دو سال نگذشته باش .کم اهل مکن  حکوين ص ق 

ه در حج  قران باي  در حدال احدرام   کحج  قران مانن  حج اقفراد است با اين تفاوت  اي: هآية اهلل خامن .1

 رباني همراه محرم باش  بنابراين در اين صورت  رباني بر او واجب اسدت. همچندين در حدج  قدران     

گفتن  کشود و هم با اقشعار يا تقلي  ولي در حج اقفراد فقط با لبي مي گفتن محقق کاحرام هم با لبي

 (17محج،  کشود. )مناس مي قمحق

 آم ه است. کمناس 131و  128تفصيل آن در مسأله  آية اهلل سيستاني: 
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 محل احرام عمره تمتعفصل اول: 

 

 

 

 

 محل احرام عمره تمتع فصل اول:

ـ  ]500[ ، 1نامناه  ه آن را ميقاات ماي  که محل احرام بستن براي  مر  تمتع، ک بهان م 

ج روناه و آن پان   ه ميکه حجا  از آنها به طرف مکهايي  شود به اختالف را  مختلف مي

 محل است:

سااني اسات   کو آن ميقات  2نامنه مي « ُوالحُلَيفه»ه آن را کاست  مسجه شجر اول ـ  

 رونه. ه ميکه از مهينه منور  به مک

ـ  ]501[ در اورت ضرورت، احرام را از مسجه شجر  تگخير بينهازد  9جايز است م 

 4تا ميقات اهل شام.

ـ  ]505[ ه در داخل مسجه شجر  محرم شود نه خاار   کآن است  2احتياط واجب م 

                                                           
 مراجعه شود. 217به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .1
ي م ينده مندّوره وا دع شد ه اسدت.      کد مسج  شجره در مناقه ذوالحليفه در نزدي اي: هآية اهلل خامن .2

 (111حج، ص ک)مناس
ه احرام از مسج  با فعل مضار اليه و ف اء اسدت، محدل تأّمدل    کو جواز يرف مقابل  بهجت: آية اهلل .9

 (.3شيخ، ص کاست. )مناس
 (112حج، م کاز  بيل بيماري و ضعف و عذرهاي ديگر. )مناس اي: هآية اهلل خامن .4
ست يدا چد    ه محاذي و برابر آن از يرف راکي يور بهجايز نيست در بيرون مسج   آية اهلل بهجت: .2

، کان از درون مسج  احرام بسدته شدود. )مناسد   کباش  احرام بسته شود و اختيارا  باي  در صورت ام

 (.34ص
 ه محاذي آن از يرف راسدت يدا چد     کي يور بهجايز است در بيرون مسج   آية اهلل تبريزي: 
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 به آن باشه. کچنه نزدي 2، هر1آن

ـ  ]507[  4در حال  بور از مسجه محارم شاونه   9تواننه شخص جنب و حاي  مي م 

 ننه.کو نبايه در مسجه توقف 

ـ  ]509[ احارام   اگر جنب به واسبه زيادي جمعيت نتوانه در حال  بور از مسجه م 

ناه و داخال   کنه تا آب پيها شود بايه تيمم کببنهد و آب براي غسل نباشه و نتوانه ابر 
                                                                                                                                        

  احرام بسته شود و  ان از درون مسج که در صورت امکباش  احرام بسته شود و احوط اين است

 ه از پشت مسج    يم احرام نبن ن .کاحتياط واجب آن است 
ن  و واجب است داخل مسج  مسحدرم  ک نمي فايتکاحرام خارج از مسج  شجره  اي: هآية اهلل خامن 

 (119حج، م کشون . )مناس
 (.942، ص2احرام از مناقه ذوالحليفه، مانعي ن ارد. )تعليقة العروة، ج آية اهلل خويي: 
ه محاذي مسدج  از يدرف   که همين ان ازه کبل ارم:کآيات عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني، م 

 ن ، هر چن  از داخل مسج  مستحب است.ک مي فايتکراست يا چ  باش  
 توان  محرم شود. مي ه در خارج از مسج  و در مناقه ذوالحليفه نيزکبل آية اهلل اردبيلي: .1

ه اسدت بايد  در مسدج  شدجره د هدر چند         کد از م ينه مندوره عدازم م   هکسي ک آية اهلل زنجاني: 

 خدود را »ه کد يعندي از  لدب خدود بگذارند       ؛ند  کج ي  آن باش  د نيت احرام را انشاء  هاي   سمت

ان تلبيه واجب، مناقه ذوالحليفه است، پ  اگر کولي م« دهم مي د مثال  د به عمره تمتع، محرم  رار 

 ن .ک مي فايتکه واجب را خارج مسج  هم بگوي  رد ولي تلبيکداخل مسج  نيت 
شدود و تج يد  تلبيده در جسحفده      مي شخص جنب و حايض در خارج مسج  محرم آية اهلل تبريزي: .2

 لزومي ن ارد و نيز اگر در حال عبور از مسج  محرم شون  مانعي ن ارد.
 حيح است.احرام از پشت ديوار مسج  نيز ص آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ه کاين مسأله و دو مسأله بع ، مبني بر لزوم احتياط است و در مسأله  بل گفته ش   آية اهلل خويي: .9

 احتياط واجب نيست و احرام در خارج مسج  مانع ن ارد.
 توانن  در خارج مسج  نيز محرم شون . مي هکبل آية اهلل اردبيلي: .4

 يا در حال عبور از مسج  محرم شون . توانن  در خارج مسج  مي ارم:کآية اهلل م 
باي  از بيرون مسج  سدمت راسدت يدا     توان  داخل مسج  بشود وفرد جنب نمي آية اهلل سبحاني: 

را  کاگر بخواه  داخل مسج  محرم شود باي  حالت عبوري داشته باش  و لبي چ  آن محرم شود و

 ه بيرون مسج  محرم شود.کاگر درب دوم بسته باش  احتياط آن است  در حال عبور بگوي  و

 افي است.کبراي حايض و نفساء احرام بستن بيرون مسج  شجره  آية اهلل سيستاني: 
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 1حرام ببنهد.مسجه شود و ا

ـ  ]501[  که نزديکنه احتياط آن است کشهن ابر  کاگر حاي  نتوانه تا وقت پا م 

 2نه.کيا محا ي آن احرام را تجهيه « جحفه»مسجه محرم شود و در 

و اواخار آن  « غمر »و اواسط آن را « مسلخ»ه اوايل آن را کاست،  وادي  قيادوم ـ  

ه از را  کا ساني اسات  که محل احرام  امه است و آن ميقات کگوينه  مي«  ات  رق»را 

 9رونه. ه ميک راق و نجه به م
                                                           

 ه باي  در خارج مسج  احرام ببن د.کبل آية اهلل اردبيلي: .1
 ان . هش  که پاکو همچنين است حايض و نفساء  آية اهلل فاضل: 

 ش ه است. که از حيض پاکو چنين است حايض   نوري:آية اهلل
 آي . مي به دست 219و  212نظريه ساير آيات عظام در مسأله از ذيل مسأله  

 باي  در خارج مسج  محرم شود و تج ي  احرام در جحفه الزم نيست. آية اهلل اردبيلي: .2

شود و در جحفده   مي اگر نتوان  وارد مسج  شود در خارج مسج  محاذي آن محرم آية اهلل بهجت: 

 (.94، سکن  بنابر احتياط. )مناسک مي يا محاذي آن تج ي  احرام
توان  در حال عبور از مسج  مسحرم شود، به شدريي   مي ه داراي عذر است،کزني  اي: هآية اهلل خامن 

مستلزم تو ف در مسج  هر چن  بر اثر ازدحام و مانند    ه مستلزم تو ف در مسج  نباش . ولي اگرک

آن باش  و نتوان  احرام را تا بريرف ش ن عذر به تأخير بين ازد، باي  از جسحفه يا محاذات آن مسحدرم  

 (114حج، م کان ديگري  بل از ميقات مسحرم شود. )مناسکشود. و جايز است با نذر از هر م
ند ،  کشد ن صدبر    کاگر حايض نتوان  تا و ت پا گلپايگاني:آيات عظام زنجاني، صافي، فاضل،  

م زندي  کد مسج  محرم شود و نياز به تج ي  احرام از جحفه ن ارد. و همين يور است ح کباي  نزدي

 ه در حال نفاس باش .ک
نار مسج  محرم شدود و تج يد    کتوان  در  مي  کهر  ارم:کآيات عظام سبحاني، سيستاني، م 

 احرام الزم نيست.
 آي . مي به دست 212ظريه ساير آيات عظام از مسأله ن 

ه کاگر به واساه زيادي جمعيت، از عبور از مسج  هم عاجز باش ، احتياط آن است  آية اهلل نوري:

 مسج  محرم شود. کاز نزدي
 (113محج،  کآن صحيح است. )مناسهاي  و احرام بستن از همه  سمت اي: هآية اهلل خامن .9

 181ه در کد تدرين ميقدات در ميدان موا يدت پنجگانده اسدت        وادي عقيق وسيع سبحاني:آية اهلل  

 ه از نقاه مسلخ تا نقاه رمره محرم شون .کاحتياط واجب آن است  ه  رار دارد وکيلومتري مک
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 1رونه. ه از را  طائف حج ميکساني است کاست، و آن ميقات  قرن المنازلسوم ـ 

ه از را  يمان  کا ساني است کوهي است و آن ميقات که اسم کاست،  يرلَمْلَمْچهارم ـ  

 2رونه. مي

 9رونه. ه از را  شام ميکساني است کآن ميقات  و جُحْفه استپنجم ـ 

ـ  ]506[  2شااهادت دادنااه 4اگاار بيّنااه شاار يه قااائم شااه؛ يعنااي دو شاااهه  ااادل م 

 و اگاار  لاام و 3ان ميقااات اساات، تفتاايش و تحصاايل  لاام الزم نيسااتکااه فااالن مکاا

                                                           
و مسحرم ش ن از  شرن الَمنازل خواه از داخل مسدج  باشد  يدا خدارج آن در سداير       اي: هآية اهلل خامن .1

 (113محج،  کافي است. )مناسکمواضع  شرن المنازل 
ه کد متدر بدا م  يلدو ک34ه از جاده ج يد   که همين است کميقات به مترين  کنزدي آية اهلل سبحاني: 

  فاصله دارد.

 (118محج،  کآن صحيح است. )مناسهاي  و احرام بستن از همه  سمت اي: هآية اهلل خامن .2

 ه فاصله دارد.کمتر با ميلوک111يلملم  آية اهلل سبحاني: 
حج،  کو احرام بستن از داخل مسج  و يا ساير مواضع جسحفه صحيح است. )مناس اي: هآية اهلل خامن .9

 (117م
يدور   همين ان  وو نيز ميقات کساني است که به هر علتي در مسج  شجره محرم نش ه آية اهلل سبحاني: 

 شون . کساني که از يريق دريا عازم حج ش ه وپ  از بستن احرام در آنجا عازم بن ر ج ه مي

 هر چن  ب ون عذر.ان   هه از مسج  شجره گذشته و محرم نش کساني کو  آية اهلل سيستاني: 
ار نباش  بايد  از اهدل محدل پرسدي  و در     کشاه  عادل و اگر شاه  عادلي در  کي سبحاني:آية اهلل  .4

 گانه بده وسديله تابلوهدايي معدين شد ه و      رد ولي امروزه موا يت پنجکصورت ايمينان به آن اعتماد 

 يبعا  مفي  ايمينان است.

 مانن  آن باش . ه مستن  به ح  ياکشهادت دو عادل در صورتي مفي  است  آية اهلل سيستاني:

شود، ولي در زمان ما  مي نفر عادل نيز ثابت کرسي ن به ميقات با ح ا ل شهادت ي ارم:کآية اهلل م 

 مشخص است و احتياجي به اين امور نيست.ها  ميقات
 (112حج، م که موجب ايمينان است  ائم ش . )مناسکيا شهرتي  اي: هآية اهلل خامن .2
ن نباشد  بعيد    کد ن و اگدر علدم مم  کاحوط و ا وي لزوم تحصيل علم است به اين اما آية اهلل بهجت: .3

 (.11شيخ، ص کن. )مناسکتفا به ظّن حاصل از پرسي ن اهل معرفت به اين اماکنيست ا
ميقات گواهي کسي کده خبدر او بدراي شدخص حداجي يدا ندوع مدردم          ه برايکبل آية اهلل زنجاني: 

 اهل محل د ولو ايمينان بخش نباش  د کافي است. ايمينان آور است و همچنين گواهی
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ه اهل اطاالع  کساني کاز پرسيهن از  2نه به ظن حاالکتفا کتوانه ا ن نشود ميکمم 1بيّنه

 باشنه. ها مي انکبه آن م

ـ  ]503[ هاا  باورش نيفتاه، باياه از      از ميقات که به هيچ يکهرگا  از راهي برود  م 

 9محا ات ميقات احرام ببنهد.
                                                           

 (112. )مناسک حج، ميا شهرت موجب ايمينان اي: هآية اهلل خامن .1
 افي نيست و حصول ايمينان شرط است.کظن  آية اهلل اردبيلي: .2

ّلف واجب است يقين يا ايمينان به رسي ن به ميقات پيد ا نمدوده و احدرام    کبر م آية اهلل تبريزي: 

نن ، گفتده آنهدا حجدت شدرعيه     ک مي ه آنجا زن گيک د و يا حجت شرعيه داشته باش  و افرادي ببن

 افي اسدت، اگدر بد انيم مسدتن  او سدؤال از عدرف       کد نفدر ثقده    که شهادت يکشود، بل مي محسوب

 محل است.
افي نيست، بلي اگر ثقه خبدره از محدل خبدر    کتحصيل ايمينان الزم است و گمان  آية اهلل خويي: 

 (.921، ص1افي است. )المسائل الشرعيه، جکه  ب 
 تحصيل علم يا ايمينان يا حجت شرعيه الزم است. آية اهلل سيستاني: 
 تحصيل ايمينان الزم است. آية اهلل فاضل: 

ال کاحرام بستن در محاذات موا يت رير از محاذي ميقات ذوالحليفه خدالي از اشد   آية اهلل اردبيلي: .9

ي از کد ل است لذا بندابر احتيداط واجدب بايد  بده ي     کتشخيص محاذات نيز مش هکنيست عالوه بر اين

 ه پيش از ميقات بدا ندذر محدرم گدردد و اگدر بده هديچ يريقدي        کموا يت برود و محرم شود و يا اين

 توان  به ميقات برود، بنابر احتياط واجب پيش از رسي ن به محاذي ميقات با نذر محرم شود. نمي
 (.33، صکبه خود محرم شود. )مناس کاز محاذات اّولين ميقات نزديباي   آية اهلل بهجت: 
ماه يا بيشتر در م ينه منوره ا امت نموده و عازم حدج باشد  و    که تقريبا  يکسي ک آية اهلل خويي: 

ه شش ميل از م ينه دور شود محاذي و برابر که برود، همين کبخواه  از رير راه متعارف م ينه تا م

بند د. و در تجداوز    مدي  جا احرام جا ميقاتش خواه  بود و از همان بود و همان مسج  شجره خواه 

ه از خصدوص  کد ي از موا يدت ديگدر، بل  کنمودن از محاذات مسج  شجره و احرام بستن از محاذات ي

 ل است.کور نيز مشکمورد مذ
کسي که از م ينه منوره عازم مکه است باي  از مسج  شجره محرم شود، البته اگر از  آية اهلل زنجاني: 

رير راه متعارف، عازم مکه باش  باي  پ  از آنکه به مق ار فاصله مسج  شجره از م ينده  د يم )حد ود    

 يت ده کيلومتر( دور ش  محرم شود و کساني که از رير م ينه، عازم مکه هستن  چنانچه از يکي از موا

کن  و نذر، مجّوز  گذرن  باي  از ميقات محرم شون  و محاذات ميقات کفايت نمي يا حوالي نزديک آن مي

  یکنند ، هدر کجدا    احرام بستن در رير ميقات نيست و اگدر از موا يدت و حدوالي آنهدا عبدور نمدي      
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ـ  ]508[ احتيااط   1ناه ک ه محا ات با دو ميقات پيها ماي کاگر  بور او طوري است  م 

نه احارام ببناهد و در محاا ات    ک ه اول، محا ات پيها ميکه از جايي کآن است  2واجب

 9نه.کميقات بعه، تجهيه نيت احرام 

ـ  ]504[  4ننه، احتياط مساتحب ک ه از محا ات غير مسجه شجر   بور ميکساني ک م 

ه در کا ه قبل از رسيهن به محا ات، باه ناذر محارم شاونه و بهتار آن اسات       کآن است 

 ننه.کمحا ات، تجهيه احرام 
                                                                                                                                        

 سدتحبابي  حرم محرم شون  صحيح است و در اين صورت احرام از محاذات ميقات، ماابق احتياط ا

 است و در اين مسأله فر ي بين عمره مفرده و تمتع و حج افراد نيست.  
 مراجعه شود. 212به ذيل مسأله  آية اهلل سبحاني: 

ن ، احرام ببن د و تج ي  ک مي ه اول محاذات پي اکباي  از جايي  آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: .1

 نيت در محاذات ميقات بع  الزم نيست.
 با مالحظه مسأله سابق منتفي است. آية اهلل خويي و آية اهلل زنجاني:نظر  
 ام احرام ببن د، گرچه احتياط مسدتحب احدرام در   کمخير است از محاذي هر  آية اهلل سيستاني: 

 محاذي اّول است.
 .ه...که از جائيکواجب است  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: .2
 ال است.کاز محاذات در رير مسج  شجره محل اش احرام آية اهلل اردبيلي: .9

 (.11ا وي کفايت احرام اّول است؛ به نحوي که در مسأله  بل بيان ش . )مناسک، ص آية اهلل بهجت: 
توان  از دو ميقات که يکي از آنها تج ي  احرام الزم نيست ليکن هرگاه کسي که مي آية اهلل سبحاني: 

 مسج  شجره است احرام ببن د بهتر است مسج  شجره را انتخاب کن  که فضيلت بيشتري دارد. 

 تج ي  احرام الزم نيست و باي  از اول محاذات محرم شود. آية اهلل فاضل: 
ود و تج يد  احدرام در   نشد  کتوانن  به ميقات برون ، اين احتيداط تدر   نمي چنانچه آية اهلل اردبيلي: .4

 محاذات الزم نيست.
م باش ، بنابر احتياط واجب کاگر فاصله زياد باش ، ظاهرا  نذر الزم است و اگر فاصله  آية اهلل خويي: 

 (.134، مسأله کي از موا يت برود. )مناسکه به يکن  يا اينکباي  نذر 
هر کجدا خدارج حدرم، محدرم شدود،       گذرد کسي که از موا يت و نزديکي آنها نمي آية اهلل زنجاني: 

صحيح است هرچن   بل از محاذات موا يت باش  و نيازي به نذر نيست، البته اگر نذر کن  که  بدل  

 از حرم از مکان معيني، مثال  ج ه، محرم شود باي  به نذر خود عمل کن .
 ان . همتعرض مسأله استحباب نذر نش  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
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ـ  ]510[ رام را از ميقاات تاگخير بيناهازد از روي  لام و     اگر احا  1شخص مستبيع م 

ن نشود برگردد به ميقات، به واسابه  اذري، و ميقاات ديگاري در پايش      کو مم 2 مه

 آورد.جا  به ، و بايه سال ديگر حج4حج او باطل است 9نهاشته باشه

ـ  ]511[  3محرم شود، اگر محا ات را نهانه 2اتخواهه از محا ي ميق شخصي که مي م 

                                                           
 (118حج، م که حج بر او مستقر ش ه. )مناسکسي کيا  اي: هية اهلل خامنآ .1
رفتده و از  گانده   ي ديگر از موا يت پنجکو اختيار و نتوان  به ميقات برگردد باي  به ي آية اهلل زنجاني: .2

 ه شود.کآنجا محرم شود وااّل احرام و عمره و حج او بايل است و نباي  وارد حرم يا م
ان، هر چن  ميقات ديگري در کواجب است برگردد به همان ميقات، در صورت ام سيستاني:آية اهلل  .9

تواند  از   مدي  هکد ه از ذوالحسلشيفه گذشته باش  هر چن  عم ا  و ب ون عدذر  کسي کپيش باش ، به جز 

 جحفه محرم شود.
شود و بنابر  ان از حرم خارجکحجش صحيح است و اگر در حرم است در صورت ام آية اهلل اردبيلي: .4

جدا   تواند  از همدان   نمدي  توان  به سمت ميقات بازگردد و احرام ببن د و اگر مي هکاحتياط هرچق ر 

 محرم شود.
 ن باشد ، بده تفصديلي   کد ه ممکد اني کد بنابر احتياط واجب باي  احرام ببن د از هر م آية اهلل بهجت: 

 شديخ،  کبعد  از آن. )مناسد   آورد و  ضداي آن جدا   بده  ور اسدت. و عمدره را  که در ناسي احرام مدذ ک

 (.12ص
ان در خدارج حدرم محدرم شدود و در     کد ه در صدورت ام کاحتياط واجب اين است  آية اهلل تبريزي: 

 ن .کان در حرم محرم شود و اگر حج واجب باش  سال آين ه آن را اعاده کصورت ع م ام
ان در حدرم  کد ام ان در خارج حرم محرم شود و در صدورت عد م  کاگر در صورت ام آية اهلل خويي: 

ن صحت آن خالي از وجه نيست. کب معصيت ش ه است ليکمحرم شود، اگرچه به واساه تأخير مرت

 ن .که حج را اعاده کن احتياط مستحب اين است کولي در صورت تم
احرام ببن د و اعمال خود را انجام  ،ه از مرز حرمکهر چن  احتياط مستحب است  آية اهلل سبحاني: 

 ن .کنيز باي  حج را  ضا  ده  وسال ديگر
ن باش  محدرم  که ممکاني که از هر مکاگر چه احوط آن است  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 آورد.جا  به شود و عمره را انجام ده  و بع  هم  ضاي آن را
 در خصوص مسج  شجره. آية اهلل اردبيلي: .2
ه موجدب  کد فايت مظّنه است در صدورتي  کن نباش ، ظاهرا  کاگر علم به محاذات مم :بهجتآية اهلل  .3

 (.11شيخ، ص کايمينان يا حاصل از سؤال اهل آن محل باش  علي األحوط. )مناس
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ها نيست  انکه اهل اطالع به آن مک، و قول مجتهه 1اهل اطالع مورد و وق بپرسهبايه از 

دهاه   ه احتمال ميکقبل از رسيهن به محلي  2ا تبار نهارد، و اگر نتوانه محا ات را بفهمه

ه اگر از محل معيني پيش از رسيهن باه  ک، بل9از محا ات گذشته است به نذر محرم شود

 4وط است.محا ات، به نذر محرم شود اح

ـ  ]515[ خواهنه بعه از حاج باه مهيناه     رونه و مي ه با هواپيما به حج ميکساني ک م 

و از اهال اطاالع ماورد     3«جاه  »ه بهون احرام برونه ک، احتياط آن است 2مشرف شونه

                                                           
ي از کدهن  و ي مي يلکرا تشاي  هه زاويه  ائمکنيم کاگر دو خّط متقايع را فرض  آية اهلل سيستاني: .1

تقايع، محّل محاذات با ميقات است و معيدار در ايدن    گذرد و ديگري از ميقات، نقاه مي هکآنها از م

 امر ص ق عرفي است نه د ت عقلي.
اگر در يريق او محاذات علميه با ظّنيه نباشد  احدوط رفدتن بده سدوي ميقداتي يدا         آية اهلل بهجت: .2

محاذات آن است و محتمل است جواز احرام از اّول احتمال و تج ي  آن در مق ار ا رب موا يت بده  

 (.11و  11شيخ، ص که. )مناسکم
 بنابر احتياط. ارم:کآية اهلل م .9
 مراجعه شود. 213و  217به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .4
 ؛توانن  از جدّ ه محدرم شدون     مي رون  مي هکاگر ب ون رفتن به ميقات مستقيم به م آية اهلل زنجاني: .2

 حرم د مانن  ح يبيه د محرم شون  صحيح است. خارججا که هر کبل
ه ايمينان به ع م محاذات آن است، کي از موا يت ثابت نيست بلکمحاذات جّ ه با ي آية اهلل تبريزي: .3

پ  احرام از جّ ه مجزي نيست و بر حاجي الزم است از محل خود يا در راه  بل از رسي ن به جّ ه، 

هر چن  در هواپيما باش  د نذر احرام نموده و از محّل نذر احرام   ه  ابل مالحظه د باش  کبه مق اري 

 ي از موا يت رفته، احرام ببن د و يا به رابغ برود و آنجا با نذر احرام، محرم شود.کببن د و يا به ي
توانن  در جّ ه براي عمره تمّتع اختيارا  محرم شون ، زيدرا جدّ ه نده ميقدات      نمي اي: هآية اهلل خامن 

ها، مثل جسحفه بروند . و در صدورتي    ي از ميقاتکه براي احرام باي  به يکبل ؛نه محاذي ميقاتاست، 

ه بدا ندذر از جدّ ه احدرام ببن ند .      کد برون ، احتياط واجب اين اسدت  ها  ي از ميقاتکه نتوانن  به يک

 (113حج، م ک)مناس
مجزي نيست و بدر حداجي   احرام از ج ه، حتي با فرض محاذي بودن آن با ميقات،  آية اهلل خويي: 

ي از موا يت برود يا از وين خود يا در راه،  بدل از رسدي ن بده    کان به يکه در صورت امکالزم است 

ه  ابل مالحظه باش  هر چن  در هواپيما باش ، نذر احدرام نمدوده و از محدل ندذر     کج ه به مق اري 

  م دارد بدرود و از آنجدا بدا ندذر    ه رابغ ندا که پ  از ورود به ج ه، به محلي کاحرام ببن د و يا اين
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اسات، از   1ها ي از ميقاتکمعلوم شه، محا ي با ي« حه »ننه اگر جه  يا کا تماد تحقيا 

، و اگار  2برونه به ميقات ديگر؛ مثل جحفه و از آنجا محرم شاونه  آنجا محرم شونه واالّ

از جه  محرم شونه و بهتارآن اسات    9نتوانستنه به جحفه يا به ميقات ديگر برونه با نذر

 ننه اگرچه الزم نيست.کتجهيه احرام « حه »ه در ک

ـ  ]517[ ه، باه جاايي   کا رود به طرف م ه ميکسي که کآن است « محا ات»مراد از  م 

                                                                                                                                        
 .احرام،  بل از ميقات احرام ببن د 

جغرافيايي، وسط شهر ج ه و سالن بزرگ فرودگداه  بدل از   هاي  با مالحظه نقشه آية اهلل سبحاني: 

گيرد. البته در صدورت احدرام از    مي پل بزرگ محاذي جحفه است و جحفه در يرف چ  محرم  رار

 ن .کالحل احرام را تج ي   ج ه احتيايا  در ادني
جغرافيايي، نقاه محاذي جحفه، در جندوب شدر ي جد ه    هاي  با مالحظه نقشه آية اهلل سيستاني: 

زيرا  بل از ميقات وا ع است و امدا ندذر    ؛شود در فرودگاه ج ه احرام بست مي وا ع است ولذا با نذر

 ال است.که به ناچار زير سايه خواه  رفت مورد اشکر هواپيما يا  بل از آن، با علم به ايناحرام د
ه باي  به جحفه رفته، کجايز نيست از جّ ه با نذر محرم شون  بل آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 از آنجا محرم شون .
ت. بندابراين بايد  يدا بده ميقدات يدا       ثابت نيسها  از ميقات کمحاذات جّ ه با هيچ ي آية اهلل فاضل: 

 الحل محرم شود. توان  از ادني مي محاذات ميقات برود ولي براي عمره مفرده
ثابت نيست. بنابراين باي  يا به ميقدات يدا بده    ها  از ميقات کي محاذات جّ ه با هيچ ارم:کآية اهلل م 

 ن .کبت اي حرم تج ي  احرام ن  و در اکتوان  احتيايا  نذر  نمي محاذات ميقات برود و يا اگر
 است.« جحفه»ه شون  ميقات آنان کاگر از جّ ه مستقيما  عازم م آية اهلل نوري: 

احرام از محاذي رير مسج  شجره مجزي نيست و باي  يا به جحفه بروند  و يدا بدا     آية اهلل اردبيلي: .1

 نذر محرم شون .
ه کد ه از محداذي ميقداتي   کرود اين است  مي حجه از ج ه به کسي کاحوط در مورد  آية اهلل بهجت: .2

روند ، در   مدي  ه با هواپيما بده جدّ ه  کساني ک( 179، مسأله کا رب به وي است احرام ببن د. )مناس

توانن  با نذر در جدّ ه   مي ه رفتن به جحفه يا ميقات ديگر همراه با مشقت و دشواري باش کصورتي 

 (.93، سکن . )مناسک مي فايتکمحرم شون  و 
ن نباش  و  بل از ميقدات هدم بده ندذر     کي از موا يت ممکه رفتن به يکدر صورتي  آية اهلل تبريزي: .9

محرم نش ه، الزم است از جّ ه با نذر احرام بسته و بع ا  در خدارج حدرم  بدل از دخدول آن تج يد       

 ن .کاحرام 
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ه اگار  کطوري  ؛ به1ه ميقات به طرف راست يا چپ او واقع شود به خط راستکرسه ب

 از آنجا بگذرد ميقات متمايل به پشت او شود.

ـ  ]519[ ن کا و اگار اينهاا مم   2شود به  لم و به دو شاهه  اادل  محا ات  ابت مي م 

افي کا  ها هستنه ظااهراً  انکه مبلع به آن مکساني کاز قول  9نشود، اگر گمان حاال شه

ه اهل خبار  هساتنه و از روي قوا اه  لمياه محاا ات را      کساني کاز قول  4هکاست، بل

 3افي است.کظاهراً  2ننه، اگر گمان حاال شهک تعيين مي

                                                           
بده م ينده بروند  واز     (شدون ل الدف  اين افراد در مجموع به سه صورت محرم مدي  آية اهلل سبحاني: 

توانند  در نقاده محداذي    مي( مسج  شجره محرم شون  ويا به جحفه رفته واز آنجا محرم شون . ب

 ،هداي جغرافيدايي  ه يبق نقل اهل ايالع ونقشهکه در جنوب شر ي ج ه است محرم شون  کجحفه 

يدن صدورت   ه به پل بزرگ برس  محاذي جحفده اسدت و در ا  کوسط شهر پيش از آن فرودگاه ج ه و

ه به ح يبيه بدرود چده از   کبهتر اين است  (ن . جکاحرام خود را در ادني الحل بنا بر احتياط تج ي  

ند   کي از موا يت عبور نمدي که از يکسي کراه   يم و چه از راه ج ي  و در آنجا محرم شود و اصوال  

  ود.ي از دوگونه اخير محرم شکتوان  به يرفتن او به ميقات واجب نيست و مي

ه عرفدا   که باش  به شرط اينکه همان فاصله ميقات تا مکه فاصله بين او تا مکيا اين آية اهلل سبحاني: .1

افي کن  که عرفا  محاذات ص ق کجا که هر کگفته شود ميقات در يرف راست يا چ  او  رار دارد. بل

 (.223، ص2تاب الحج، جکاست و نيازي به احراز دو وجه فوق نيست )
 مراجعه شود. 211به حاشيه مسأله  اهلل بهجت: آية .2

 (112حج، م  که موجب ايمينان شود. )مناسکيا شهرتي  اي: هآية اهلل خامن 
 افي نيست و حصول ايمينان الزم است.کگمان  آية اهلل اردبيلي: .9

 مراجعه شود. 213 به ذيل مسأله آية اهلل سبحاني: 

 اگر ايمينان حاصل ش . آية اهلل فاضل: 
 (112حج، م کمعّظم له نيست. )مناس کدر مناس اي: هآية اهلل خامن .4
 افي نيست و حصول ايمينان الزم است.کگمان  آية اهلل اردبيلي: .2

 اگر ايمينان حاصل ش . آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 
ه بده آن  کد ساني کشود و نيز به گفته  مي محاذات با ميقات، به علم و ايمينان ثابت آية اهلل تبريزي: .3

ند ،  ک مدي  ه از روي  واع  علميده محداذات را تعيدين   کسي کنن ، اّما گفته ک مي رفت و آم ها  انکم

 اعتباري ن ارد.
  مراجعه شود. 213و  217به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 
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ـ  ]511[ بهون احارام   1ه به واسبه فراموشي يا نهانستن مسگله و  ذر ديگرکسي ک م 

و باه ا ماال  مار     ان داشات برگشاتن باه ميقاات     کا رد پاس اگار ام  کاز ميقات  بور 

احرام ببنهد، چاه داخال    9از ميقات 2توانست با برگشتن برسه واجب است برگردد و مي

ه گفته شه، پس اگار داخال حارم    کنيست، به نحوي  4نکحرم شه  باشه يا نه و اگر مم

تواناه باه    ه هر مقهاري ميکآن است  2جا احرام ببنهد و احتياط مستحب نشه ، از همان

د و آنجا محرم شود و اگار داخال حارم شاه ، واجاب اسات اگار        طرف ميقات برگرد

                                                                                                                                        
  :گذشت و باي  علم يدا   211معيار در تشخصيص محاذات، در حاشيه مسأله  آية اهلل سيستاني

 ايمينان يا حّجت شرعي بر آن  ائم باش .
از  بيدل مدرض و جهدل بده موضدوع، بد ون        ؛باش  ولو ظاهرا  که مسّوغ ترکعذري  آية اهلل بهجت: .1

ن در مسأله بعد ي  ور ش  )و ايکم است با ع م تقصير در آنچه مذکتقصير، و ظاهر لحوق جهل به ح

 نافع است(.
تواند  بده همدان ميقدات برگدردد چنانچده        نمي و از همان ميقات احرام ببن د و اگر آية اهلل زنجاني: .2

ي ديگدر از  کد شود د و در هر دو صورت اگدر از ي   مي ميقات ديگري سر راه اوست، از آن ميقات محرم

گردد مگر داخل حدرم   مي ه هست محرمکاحرام ببن د صحيح است د وااّل از هر جا  گانه  موا يت پنج

 ان باي  براي احرام از حرم خارج شود.که در صورت امکش ه باش  
ن  هدر چند    که از آن عبور کسي کم در رير مورد مسج  شجره است و کاين ح آية اهلل سيستاني: .9

 رده است.که گناه توان  از جحفه محرم شود، گرچ مي عم ي باش 
 توان  از همانجا محرم شود. مي ارم:کآية اهلل م 

ن ، از ميقدات بعد ي   ک مي پ  اگر از ميقات ديگري عبور آيات عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني: .4

توان  به يرف ميقدات برگدردد و    مي هکمحرم شود و اگر ميقات ديگري در مسير نيست، به مق اري 

 ن نيست از همان محل محرم شود.کمم از اين يرق کي اگر هيچ
 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل اردبيلي: .2

ن اسدت بده يدرف    کد ه ممکد بنابر احتياط واجب، به مق اري  آية اهلل تبريزي، آية اهلل سيستاني: 

 ميقات برگردد و محرم شود.
 (112حج، م کبنابر احتياط واجب. )مناس اي: هآية اهلل خامن 
 رسد ، از حدرم خدارج شدود و هدر چند  بده         مدي  تواند  و بده اعمدال عمدره     مي اگر ارم:کآية اهلل م 

 رود. تنعيم
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تواناه   و محرم گردد و اگر نماي  1رسه، از حرم خار  شود توانه و به ا مال  مر  مي مي

ه هار قاهر   کا آن اسات   2ه گفته شه همانجا محرم شود و احتيااط مساتحب  کنحوي  به

 توانه به طرف خار  حرم برگردد و آنجا محرم شود. مي

ـ  ]516[ ه نباياه در ميقاات   کا دانست و  قياه  داشات    زن حاي  اگر مسگله نمي م 

 9ه در مسگله قبل گفته شه.کمش همان است کست، حبمحرم شود و احرام ن

ـ  ]513[ جايز نيست احرام بستن پيش از رسيهن باه ميقاات و اگار احارام ببناهد       م 

ببناهد جاايز   ه پيش از ميقات است احرام که از محلي کنه کاحيح نيست ولي اگر نذر 

محارم شاود واجاب    « قم»ه از کرد کاگر نذر  جا محرم شود؛ مثالً و بايه از همان 4است
                                                           

شديخ،   کنشود. )مناسد  کو احتياط به دور ش ن از حرم، به مق ار ع م فوت حج تر آية اهلل بهجت: .1

 (.11ص
 و در ميقات محرم گردد و يا به يرف ميقات به مق اري آيات عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني: 

ن از رفتن به ادني الحدّل در  کالحل محرم شود و در صورت ع م تم ن است برود وإاّل از ادنيکه ممک
 (.239ام حج، مسأله که محرم شود. )آداب و احکم
 هر چن  به تنعيم رود. ارم:کآية اهلل م 

 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل اردبيلي: .2
 (112حج، م کمناساين احتياط يافت نش . ) اي: هآية اهلل خامن 

 ن از حرم دور شود و احرام ببن د.کولي بنابر احتياط باي  به مق ار مم آية اهلل خويي: .9
ه که در صورتي که داخل حرم ش ه باش  احتياط واجب اين است کدر صورتي  آية اهلل سيستاني: 

ه در ايدن  کد ه احوط آن اسدت  کنتوان  به ميقات برگردد به بيرون حرم رفته و از آنجا احرام ببن د، بل

 212ه در مسدأله  کد م ديگران را دارد کن نش  حکن دور شود و اگر ممکصورت از حرم، به مق ار مم
 گذشت.

 توان  باي  به ميقات برگردد. مي اين زن اگر ارم:کآية اهلل م 
ال کمانن  استظالل، انعقاد نذر مورد اشد  ؛شود مي اب محّرمکاگر ب ان  مستلزم ارت آية اهلل سيستاني: .4

 است.
ن  کت کشود در روز با وسيله مسقف حر مي دان  ناچار مي هکسي کصحت نذر براي  آية اهلل فاضل: 

ي از موا يت معروفه برود کتوان  به ي نمي ه براي احرام عمره تمتعکال است، بلي اگر ب ان  کمحل اش
الحدل تج يد  احدرام     ه در ادنيکرده است. ولي احتياط آن است کال ن ارد و معصيت هم نکنذر اش

 فاره استظالل را باي  ب ه .کن  و در هر دو صورت ک
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ه رسايه احارام را   کا ه به ميقات يا محاا ات ميقاات   کآن است  1نه، و بهترکاست  مل 

 2نه.کتجهيه 

ـ  ]518[  4ه احتيااط کا ، بل9جايز نيست احرام را از ميقاات تاگخير بيناهازد اختيااراً     م 

، اگر چه ميقات ديگاري  2نهکه از محا ات ميقات، بهون احرام  بور نکاست واجب آن 

 3بعه از آن باشه.
                                                           

 (119حج، م کمعّظم له يافت نش . )مناس کدر مناس اي: هآية اهلل خامن .1
 ه در هنگدام عبدور از  کو در اين صورت احتياط مستحب است  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ام حج(.کآداب و اح 911ن  )مسأله کميقات تلبيه را تج ي  
 تج ي  احرام الزم نيست. آية اهلل فاضل: 

ه بدر  کد ه بدرود  کد توان  از راهي به م مي هکنيازي به تج ي  احرام در ميقات نيست بل آية اهلل بهجت: .2

 (.134، مسأله کميقات نگذرد. )مناس
 مراجعه شود. 213و  217به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 

آنها بد ون   کو نزديگانه  ه يا حرم است گذشتن از موا يت پنجکه عازم مکسي کبر  آية اهلل زنجاني: .9

ه يا حدرم بايد    کولي براي ورود م ؛احرام، اختيارا  جايز نيست و گذشتن از محاذات دور مانعي ن ارد

  بل از حرم، احرام ببن د.
ا رب جواز ع ول اهل م ينه است از مرور به ذوالحليفه براي احرام از جحفه اختيارا .  آية اهلل بهجت: .4

 (.3شيخ، ص ک)مناس
 گذشت. 213در مورد محاذات در ذيل مسأله  آية اهلل خويينظريه  
باش  ولي اگر اين حرام عبور از محاذات ميقات هم ب ون احرام حرام مي که چنان آية اهلل سبحاني: 

  ش  و از ميقات دوم احرام بست، حج او صحيح است.ب کرا مرت

لف از محاذي ميقات نگذرد، مگر با احرام، اگر چه بعي  که مکو احوط اين است  آية اهلل سيستاني: 

لف ميقاتي يا محداذي ميقداتي باشد .    که در پيش روي مکه گذشتن جايز باش ، در صورتي کنيست 

 (.137، مسأله ک)مناس
 ه واجب است.کبل آية اهلل گلپايگاني:آية اهلل صافي،  
 اين احتياط مستحب است. آية اهلل فاضل: 

عبور از محاذات ميقات رير از محاذي مسج  شدجره بد ون احدرام، مدانعي ند ارد       آية اهلل اردبيلي: .2

 ه بخواه  به ميقات ديگري برود.کمشروط بر آن
ها عبورش نيفت  و بده مکداني    هرگاه فردي از راهي برود که به هيچ يک از ميقات اي: آية اهلل خامنه. 3

 (111ها است، باي  از محاذات ميقات محرم شود. )مناسک حج، م برس  که محاذي يکي از ميقات
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ـ  ]514[ ان کا رد واجاب اسات در ااورت ام   کا  بور  1اگر از ميقات بهون احرام م 

ه اگر ميقات ديگري بعه از آن ميقات باشه باياه  ک، بل2برگردد و از آن ميقات محرم شود

 ه از آن گذشته و محرم شود.کبرگردد به ميقاتي 9به احتياط واجب

 مسائل متفرقه ميقات

ـ  ]550[ ه از خود مسجه شجر  احارام بساته شاود ناه     کآن است  4احتياط واجب م 

ه در محلّ االي مسجه محرم شود، اگرچاه از  کآن است  2اطراف آن و احتياط مستحب

 3رد  است.ک ه مسجه توسعه پيهاکمسجه مبلقاً جايز است، حتي در قسمتي 

                                                           
 در حال اختيار. آية اهلل بهجت: .1

 و ب ون عذر. فاضل:آية اهلل سبحاني، ة اهلل آي
و حاشيه آن و چنانچده بدا عدذر     211چنانچه ب ون عذر از ميقات گذشته به مسأله  آية اهلل زنجاني: .2

 و حاشيه آن مراجعه شود. 212رده به مسأله کعبور 
 افي است.کاين احتياط مستحب است و احرام بستن از مناقه ذوالحليفه  آية اهلل اردبيلي: .9

 ان باي  برگردد.کدر صورت ام :آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سبحاني، صافي، گلپايگاني 

 (64واجب است. )مناسک حج، س اي: آية اهلل خامنه  

 اين احتياط واجب نيست. ارم:کآية اهلل م 
ان باي  به ميقات برگردد، کو هرگاه ب ون احرام، از ميقات گذشته، در صورت ام آية اهلل سيستاني: 

ه چنين شخصي بنابر اظهر، که ب ون عذر از ذوالحليفه گذشته و به جحفه رسي ه باش ، کسي کمگر 

 (.137، مسأله کار است. )مناسکه از جحفه احرام ببن د، اگر چه گناهکافي است کبرايش 
 (.132، مسأله کان از داخل مسج  محرم شود. )مناسکواجب است در صورت ام آية اهلل بهجت: .4

 اين احتياط مستحبي است. ارم:کي، خويي، صافي، گلپايگاني، مآيات عظام تبريز 
 گذشت. 212تفصيل آن در مسأله  آية اهلل زنجاني: اي، هآية اهلل خامن 

 (119حج، م  کاين احتياط يافت نش . )مناس اي: هآية اهلل خامن .2
احتيايا  احرام از مسج    يمي شجره باش  و با فحص از اهل اّيالع، توسعه از يمين  آية اهلل بهجت: .3

انق کد شود و در صدورت عد م ام   مي و يسار و خلف است و  سمت محراب از مسج    يمي محسوب

 (.99دخول به  سمت   يمي، از محاذي آنجا محرم شون . )استفتائات، س
 ه از پشت مسج    يم احرام نبن د.ک احتياط واجب اين است آية اهلل تبريزي: 
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ـ  ]551[ توانه  مر  تمتع را در  ه نميکنه کاگر زن در ميقات حاي  باشه و يقين  م 

ولاي اگار    2و براي حج افراد محرم شود 1نهکوقت خود انجام دهه، بايه نيت حج افراد 
                                                           

گداه   الذمه )اعم از عمره تمتع و حج افراد( احرام ببند د، آن  توان  به نيت ما في مي آية اهلل اردبيلي: .1

بياورد و پ  از آن احرام، حج ببند د  جا  به ش ، اعمال عمره را کاگر پيش از گذشتن و ت عمره پا

بياورد و پ  از آن عمره مفرده انجام ده  و اين حدج صدحيح و   جا  به با همان احرام حج افراد وگرنه

 است. حجةاالسالممجزي از 
توان  به  ص  مافي الذّمده احدرام ببند د و چنانچده  بدل از       مي آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: 

 کآورد و بع  حج آن را انجدام دهد . و اگدر پدا    جا  به ش ، عمره تمتع کگذشتن و ت عمره تمتع پا

ه اگر به  ص  حج افدراد  کآورد و سپ  عمره مفرده انجام ده  بلجا  به حرام حج افراداش  به همان ن

ش ، با همان احرام اعمال عمره تمتع را انجدام داده و   کاحرام بست، و  بل از گذشتن و ت عمره پا

 تمتعسپ  حج تمتع را انجام ده ، گرچه احتياط مستحب در اين صورت تج ي  احرام براي عمره 

 باش . مي
الّذمده   توان  بده  صد  مدا فدي     توان  به نيت حج افراد محرم شود و نيز مي مي اي: آية اهلل خامنه 

داخل احرام شود ولي در صورت اّول اگر زودتر از موع  مقرّر پاک شدود، الزم اسدت بدراي عمدره     

تمّتع بار ديگر محرم شود و اما در صورت دوم اگر پيش از موع  پاک نشد ، احدرام او بدراي حدج     

مناسدک  جا آورد. ) توان  عمره تمّتع به ش از موع  پاک ش  با همان احرام ميخواه  بود و اگر پي

 (99حج، س
الي نيست ولي اگر به نيت حج افدراد محدرم   کالذمه محرم شود اش اگر به نيت مافي آية اهلل خويي: 

 شود احرامش بايل است. کشود و بع  پا
واجب است از ميقات محرم به حدج افدراد   »ان ل  جمعي فرموده آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

شدود، احتيداط    کان دارد برخالف عادت پاکن چون اين يقين بر حسب عادت است و امک، لي«شود

ه بر من واجب است از عمره تمتدع  کشوم به احرامي  مي ن  محرمکه در و ت احرام  ص  کآن است 

ند  و مسحقدّل شدود و    کمره را تمام ش  اعمال ع کيا حج افراد، پ  اگر  بل از گذشتن و ت عمره پا

نش  به همان احرام اعمال حدج   کآورد، و حج تمتع او صحيح است، و اگر پاجا  به بع  اعمال حج را

 آورده و حج افراد صحيح است.جا  به آورد و بع  عمره مفردهجا  به افراد را
ده ، تا  مي واجب است انجامه بر او کن  احرامي را کبهتر است در مو ع احرام  ص   ارم:کآية اهلل م 

 لي براي او پيش نياي .کمش
 مراجعه شود. 174به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .2
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محارم شاه ، احارام او     ه براي کدر اورتي  1شف خالف شهکبعه از آن 

  مر  تمتع مجهداً محرم شود.باطل است و بايه براي 

ـ  ]555[ ه محارم  تواننه از جه  يا حهيبيا  رونه نمي ه با هواپيما به جه  ميکساني ک م 

برونه و از آنجا محرم شاونه و اگار از    9ي از مواقيت، مثل جحفهکه بايه به يکبل 2شونه

ه قصاه  کا م فرقاي باين اين  کا مهينه برونه بايه از مسجه شجر  محرم شونه و در اين ح

ساني کو حهيبيه ميقات  مر  مفرد  است براي  4 مر  تمتع يا مفرد  داشته باشنه نيست

 2ه هستنه.که در مک
                                                           

ه پد  از  کن  کن  به عمره تمتع و اعمال آن را انجام ده  و باي  رعايت کع ول  آية اهلل سيستاني: .1

 انجام سعي تلبيه نگوي .
يعندي   ؛ند  کالزم است اين حج افراد را ع ول به عمدره تمتدع    آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

جدا   به ن  و بع  براي حج محرم شود و اعمال حج راکآورد و تقصير جا  به يواف و نماز آن و سعي را

ه حدج افدراد هدم از او    کد سدي  کلف به حج تمتع باش  و اّما که مکسي است کآورد. و اين مخصوص 

 اي  به تمتع يا حج افراد را تمام نماي .ه ع ول نمکصحيح است، مختار است 
 موافق هستن . =و در نيت اقفراد، با حضرت امام ان . هشف خالف نش کر مسأله کساير آيات عظام متذ 

 مراجعه شود. 212و  217به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .2
 212و  211مسدأله  ( بده ذيدل   179، مسدأله  کمثل جحفه يدا محداذات آن. )مناسد    آية اهلل بهجت: .9

 مراجعه شود.
توانن  از فرودگاه ج ه يا از وسط شهر  بل از پل بدزرگ محدرم شدون  چدون      مي آية اهلل سبحاني: 

تاب کنن  )کالحل( احرام خود را تج ي   محاذي ميقات است. و اين افراد احتيايا  در مرز حرم )ادني

 (.244، ص2الحج، ج
 زيدرا جندوب شدر ي آن محداذي بدا جحفده       ؛ه با نذر محرم شودتوان  از جّ  مي آية اهلل سيستاني: 

 است.
ن ، اگرچه با ک مي فايتکدر عمره مفرده احرام از ادني الحّل  آيات عظام صافي، فاضل، گلپايگاني: .4

 (.84عربي، ص کرده است. )مناسکعبور از ميقات ب ون احرام گناه 
و سپ  تصدميم  ان   هدخول حرم از ميقات گذشته ب ون  ص  کساني کو همچنين  آية اهلل اردبيلي: .2

 توانن  از ادني الحّل براي عمره مفرده محرم شون . ان ، مي هبر انجام عمره مفرده گرفت
رده و بده  که، از ميقات عبور که ب ون  ص  دخول مکسي کو نيز  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

  براي عمره مفرده محرم شود.توان  از ادني الحل  مي حرم رسي ه است، کنزدي
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ـ  ]557[ توانناه باه گفتاه راهنماا      براي آنها مشخص نيست نمي 1ه ميقاتکساني ک م 

مگار از گفتاه او    2گويه فالن محل ميقات اسات محارم شاونه    ه ميکدار  )بله( يا حمله

 9ننه و اال بايه به  رف محل مراجعه نماينه.کاطمينان پيها 

ـ  ]559[ ه رابح محا ي جحفه است احرام از آن جايز که  ابت نيست کدر اورتي  م 

 4نيست.
                                                                                                                                        

  :ه از هر که هستن  براي احرام الزم نيست به موا يت برون ، بلکه در مکساني ک آية اهلل زنجاني

 نقاه خارج حرم محرم شون  صحيح است.
شون  اگر در مسيرشان ميقدات و   مي ه مشرفکه براي عمره مفرده به مکساني ک آية اهلل سبحاني: 

الحل نام دارد احدرام ببن ند .    ه در اصاالح فقهاء ادنيکتوانن  از مرز حرم  مي ،يا محاذات آن نيست
ترين نقاه براي زائران تنعديم   آسان وترين  کوسيله تابلوهايي مشخص ش ه و نزديه مرزهاي حرم ب

 ح يبيه است. و

هداي   خواهد  وارد حدرم شدود همدان ميقدات      ميقات عمره مفرده براي کسي که مدي  آية اهلل سيستاني: 

معروف است، ولي اگر کسي براي کار ديگري رير از عمره در آن محل بوده و  ص  دخول حرم هم ن اشته 

 الحل محرم شود. توان  از ادني و از ميقات گذشته و سپ  تصميم بر انجام عمره گرفته است مي
 (112ک حج، ميا محاذات آن. )مناس اي: همنآية اهلل خا .1
و در هدر   ؛ه گفته او براي شخص حاجي يا نوع حجداج، ايميندان آور باشد    کمگر آن آية اهلل زنجاني: .2

 حال، گفته اهل محل، معتبر است.
 مراجعه شود. 213به حاشيه مسأله  آية اهلل بهجت: .9

 ثقه باشن  و مستن شان اخبار عرف محل باش . ه آنهاکو يا اين آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 افي است.کظن حاصل از گفته اهل ايالع  ارم:کآية اهلل م اي، هآية اهلل خامن 
ه اي کد  هن نشود در اولدين نقاد  کاگر ظّن از اين يريق هم مم آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ه کد شود و تلبيده بگويد  و بعد  در هدر جا    ده  رجاء  محرم  مي ي از موا يت راکاحتمال محاذات با ي

ه در محداذات بده   کد ند   کرار نماي  تا يقدين  کن  و تلبيه را تکده  تج ي  نيت  مي احتمال محاذات

 ميقات احرام بسته است.
 گذشت. 213نظريه ساير آيات عظام در مسأله  

 ل است.کمش فايت احرام از محاذات موا يت رير از محاذي مسج  شجرهک آية اهلل اردبيلي: .4
ه رابغ  بل کاحرام از رابغ با نذر صحيح است به اعتبار اين آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

 از جحفه است.
 ن .ک نمي ي آنها عبورکو نزديگانه  ه از موا يت پنجکسي کمگر براي  آية اهلل زنجاني: 
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ـ  ]551[ آورد  و در جاا   به ه رفته و  مر  مفرد کهاي حج به م ه در غير ما کسي ک م 

گاناه   از مواقيات پانج   يکا ، باياه باه ي  1هاي حج براي احرام  مر  تمتع ه مانه  تا ما کم

 2توانه از تنعيم محرم شود. معروفه برود و نمي

ـ  ]556[ ي از کا شاونه و باياه باه ي    ه مشرف ميکه براي  مر  مفرد  به مکساني ک م 

ت نناه و در ااور  کتوانناه باهون احارام از ميقاات تجااوز       مواقيت معروفه برونه، نمي

ساي نتوانسات   کرم شونه و اگار  و از آنجا مح 2به ميقات برگردنه4، واجب است9تجاوز

 3ه هست مُحرم شود.کبرگردد هر جا 

ـ  ]553[ آورد و باه  للاي از   جا  به ه باشه و بخواهه  مر  تمتعکاگر شخص در م م 

و از آنجا محارم   7رفتن به ميقات  مر  تمتع معذور باشه الزم است به خار  حرم برود

                                                           
 حرم بيرون رفته، از آنجا محرم ش .توان  از  مي هکالزم نيست به موا يت برود بل آية اهلل زنجاني: .1
 توانن  از ادني الحل محرم شون .در صورت ضرورت مي آية اهلل سبحاني: .2

 به احتياط واجب حتي اگر حج تمّتع استحبابي باش . آية اهلل سيستاني:
اند    هنبودو اگر معذور  212ماابق حاشيه مسأله ان   هاگر در تأخير احرام معذور بود آية اهلل زنجاني: .9

 نن .کعمل  211ماابق حاشيه مسأله 
عبور از ميقات ب ون احرام جايز نيست و در صورت تجاوز، احرام از ادني الحل بدراي   آية اهلل بهجت: .4

 افي است.ک اص  عمره مفرده 
رده است محرم شدود، چده   که از آن عبور کواجب است برگردد و از همان ميقاتي  اي: هآية اهلل خامن .2

 (43مناسک حج، سات ديگري در جلو باش  يا نه. )ميق
ي از موا يت خمسه برود واحرام ببن د و درصورت عد م تواندائي بدراي    کباي  به ي آية اهلل سبحاني: 

  عمره تمتع يا مفرده از ادني الحل محرم شود واعمال عمره را انجام ده .

 گذشت. 222و  212و  211تفصيل نظريه آيات عظام در اين مسأله در ذيل مسأله  .3
 توان  به يرف ميقات برگردد و سپ  محرم شود. و بنابر احتياط واجب هر   ر که مي آية اهلل اردبيلي: 
ند ارد ولدي اگدر از    اي  هه در اين صورت وظيفکه ش ه باش  که داخل مکمگر اين اي: هآية اهلل خامن 

 (91مناسک حج، سن . )که ش ه عمل حرام انجام داده و باي  توبه کي عم  ب ون احرام وارد مرو
 توانن  از ادني الحل محرم شون .مي آية اهلل سبحاني: 

توان  به يرف ميقات برگدردد و سدپ  محدرم     مي هکو بنابر احتياط واجب هر   ر  آية اهلل اردبيلي: .7

  شود.
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 1افي است.کشود و از ادني الحل 

ـ  ]558[ ميقات براي شاغلين در جه ؛ از ايرانيان و غير آنهاا، در  مار  تمتاع و     م 

الحال مُحارم    ز جاه  ياا ادناي   تواننه ا همان مواقيت معروفه است و نمي 2 مر  مفرد 

به مسگله در جاي ديگر محرم شونه، احارام آنهاا ااحيح     9شونه و اگر از روي جهل

نچه در اورت  لام و  ماه هام    شود، چنا نيست و محرمات احرام بر آنها حرام نمي
                                                                                                                                        

   ن است بده يدرف ميقدات    که هر مق ار ممکاحوط اين است  اهلل تبريزي:آية اهلل بهجت، آية

 برود و محرم شود.
 مراجعه شود. 222به ذيل مسأله  آية اهلل سبحاني: 

، کن به يرف ميقات رفته و محدرم شدود. )مناسد   که تا ح  ممکاولي اين است  آية اهلل سيستاني: 

 ، فرع دّوم(.133مسأله 
ن اسدت بده   کد واجب است به خارج حرم رفته و هر مقد ار مم  گلپايگاني:آية اهلل صافي، آية اهلل  

 يرف ميقات برود و محرم شود.
حدج،   کتوان  نايب شدود. )مناسد   نمي ه باي  به ميقات برود، وااّلکمگر نايب باش   اي: هآية اهلل خامن .1

 (31م
تواند  از   مدي  ند ، کبدر آن ب ه ص ق مقّر و منزل کمان   مي اگر ح ود سه سال در ج ه آية اهلل خويي: .2

 (.921و  922، ص1جّ ه محرم شود. )المسائل الشرعيه، ج
توانن  در جّ ه يا هر نقاده از خدارج    مي رون  مي هکبه مب ون رفتن به موا يت اگر  آية اهلل زنجاني: 

 حرم د مانن  ح يبيه د محرم شون  و فر ي بين عمره مفرده و تمتع نيست.
ه در ج ه شارل هسدتن  چده در عمدره تمتدع و چده در عمدره مفدرده        کي سانک آية اهلل سبحاني: 

ه محل بيعت رضوان که از ح يبيه کتوانن  از ادني الحل )مرزهاي حرم( احرام ببن ن  و چه بهتر  مي

 است محرم شون .
ه کد ه مندزلش از ميقدات بده م   کد سدي  کتوانن  از ج ه با نذر محرم شدون  و   مي آية اهلل سيستاني: 

 توان  از منزل احرام ببن د. مي باش تر  کنزدي
 توان  از جّ ه با نذر محرم شود. مي در عمره مفرده چون ميقات ادني الحل است آية اهلل فاضل: 
ه کد يلدومتري م ک 21ه در کد توانن  مانن  سايرين از ح يبيده   مي براي عمره مفرده، ارم:کآية اهلل م 

 است محرم شون .
 گذشت. 222 تفصيل اين مسأله در ذيل مسأله 

 (.11شيخ، ص کاز روي جهل يا ع م تقصير. )مناس آية اهلل بهجت: .9
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جهل، اگر بعه از ا مال، مسگله را فهميهنه  مل  حُکم همين است هر چنه در اورت

 1آنان احيح است.

ـ  ]554[ ه کا ه بروناه و بعاه از آن باياه از م   کا خواهنه به م ه ميکها  اروانکخهمه  م 

ه بايه باه  کدخول مه براي ک، بل4نبايه  مر  تمتع انجام دهنه 9بنابر، احتياط 2خار  شونه

                                                           
تفا به کبنابر احتياط ا ان ، هه متوجه مسأله ش کدر عمره مفرده واجب، چنانچه در م آية اهلل اردبيلي: .1

 نن .کآن عمره ن
ان کد در صدورت ام  ال نيست و احتيايا کعمل آنان خالي از اش آية اهلل بهجت، آية اهلل سيستاني: 

 شود. کعمره را اعاده نماين  و اين احتياط نباي  تر
 ال است.کصحت عمره محل اش آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
در صورت جهل و نسيان، اگر بع  از اعمال حج متوّجه شون  حّج صحيح است و اگر  آية اهلل فاضل: 

ره بايل است و در عمدره تمّتدع اگدر و دت دارد و     بع  از عمره تمّتع يا عمره مفرده متوّجه شون  عم
شود و در اين صدورت نيدز    مي ن  و اگر و ت ن ارد حّج تمّتع ب ل به حّج افرادکن باش ، جبران کمم
 ن .ک حجةاالسالم ميفايت از ک

  توانن مي ه شون  و پ  از انجام عمره مفردهکبهتر است با احرام عمره مفرده وارد م آية اهلل زنجاني: .2
 ؛ه شون کتوانن  ب ون احرام وارد م مي ه بيرون برون  و تا سي روز از احرام عمره مفرده نگذشتهکاز م

ه خارج شون  از خارج حرم د  که ديگر الزم نيست از مکو فر ي بين ج ه و م ينه نيست و در زماني 
 بن ن . مي مانن  تنعيم د احرام عمره تمتع

 (121احتياط واجب نيست. )مناسک حج، م اين اي: آية اهلل خامنه .9
 ه بنابر ا وي.کبل آية اهلل اردبيلي:

 ه اگدر خدارج شدود فدوت    کد سي که بع  از عمره تمتع جايز نيست براي کخروج از م آية اهلل بهجت: .4
شود حج از او در آن سال، و اظهر ع م اعتبار فاصله بين دو عمره است، اگرچده احدوط و افضدل     مي

ه و حرم و ميقات ش  و برگشت در رير مداه احدرام اّولدي، پد      ک  از عمره خارج از ماست، و اگر بع
ده  و براي عمره سابق انجام يدواف نسداء    مي ه آن را عمره تمّتع  رارکمحتاج به احرام عمره است 
 (.31و  83شيخ، ص کموافق احتياط است. )مناس

 نيام ه است.ايشان  کبيان احتياط و ع م آن در مناس آية اهلل خويي: 
توانن  عمره تمتع انجدام   مي اگر بين اين عمره و حج، عمره ديگري فاصله نشود آية اهلل سيستاني: 

اري هدر چند  ريدر    کد توانند  بدراي    مدي  دهن  و پ  از آن اگر خوف فوت اعمال حج ن اشته باشن 
اگدر مداه بعد     ضروري خارج شون . پ  اگر در همان ماه  مري برگردن  احرام مجّ د الزم نيسدت و  

باش  و نخواهن  دوباره خارج شون  و در ماه بع  وارد شون  باي  با احرام عمره تمتع وارد شون  و اگر 
  نون با احرام عمره مفرده وارد شون .کباز هم بخواهن  در ماه بع  وارد شون  باي  ا



 070 مسائل متفرقه ميقات

ي از مواقيت معروفه برونه و از آنجا براي  مر  مفرد  مُحارم شاونه. واَدْنَاي الحِالّ،     کي

ه خاار   کا تواننه از م ، و پس از انجام ا مال  مر  مفرد  مي1ميقات اين اشخاص نيست

ه در کا راي ورود باه م ه، اگر فقط به جه  بياينه بکشونه، و در اورت خار  شهن از م

، ولي اگر به مهينه برونه و از آنجاا  2دوم و سوم و بعه از آن، احرام واجب نيستمرتبه 

در مسجه شجر  مُحرم شونه باراي  مار  مفارد  ديگار و      9ه برونه بايهکبخواهنه به م

                                                                                                                                        
  :اگر حج تمّتع بر آنها واجب باش  باي  به  ص  عمره تمّتدع   آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني

ه حج بر او واجب اسدت يدا نايدب در حدج     کسي کمحرم شون  و انجام عمره مفرده  بل از حج براي 

 ال دارد.کبل ي است اش
 ه عمره انجام داده خدارج شدون  و در همدان مداه برگردند ،     کاگر بخواهن  در ماهي  آية اهلل فاضل: 

ه بخواهن  به م ينه برون  يا جدّ ه.  کن  ک نمي عمره تمّتع انجام دهن ، در اين صورت فر ي توانن  مي

ه وارد شون . اّما اگر بخواهن  در ماه بع  برگردن  نبايد   کو در اين فرض باي  ب ون احرام مجّ د به م

نند   ک مدي  رجوعه که به مکه عمره مفرده انجام دهن  و براي آخرين بار کعمره تمّتع انجام دهن ، بل

 عمره تمّتع انجام دهن .
آورن  و از احرام خارج جا  به توانن  عمره تمتع را ها مي اروانکخ مه  ارم، آية اهلل نوري:کآية اهلل م 

ه مامئن باشن  کارهاي ضروري به ج ه يا م ينه و مانن  آن برون  بشريي کشون  و بع  براي انجام 

 ه به مو ع به حج برسن .ک
 توانن  از ادني الحل محرم شون . مي در صورت ع م مرور از ميقات يا محاذي آن، اهلل سبحاني:آية  .1

ه گذشت، براي عمدره مفدرده اگدر از    کيور  همان ارم:کآيات عظام صافي، فاضل، گلپايگاني، م 

 صحيح است.اش  هادني الحّل محرم شود عمر
ه براي عمره مجد دا  محدرم شدون  و    کالزم نيست اگر در همان ماه  مري برگردن   آية اهلل اردبيلي: .2

گردن  باي  محرم شون ، و فر ي بين رفتن به ج ه و م ينه يا به محدل   مي اگر در ماه  مري ديگر باز

 ديگر نيست.
تج ي  احرام الزم نيست ولو به م ينه برون  و از آنجدا  ان   هه محرم ش کدر ماهي  آية اهلل تبريزي: 

  .ه برونکبخواهن  به م

ه محرم ش ه وارد شود تج يد  احدرام   کاگر در همان ماه  مري  ارم:کمآية اهلل سبحاني، ة اهلل آي

 الزم نيست.
ه مراجعه نماي ، نياز بده  که عمره را انجام داده به مکچنانچه بخواه  در همان ماه  اي: هآية اهلل خامن .9

  (11حج، م کاحرام مجّ د ن ارد. )مناس
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 1ما  فااله نشه   مار  دوم را رجااءاً   کچون بين اين  مر  مفرد  و  مر  مفرد  اول ي

رونه باياه باه    ه ميکه به مکاي  اشخاص آخرين مرتبهو در هر اورت اين  2آورنهجا  به

ي از مواقيت معروفه، مثل مسجه شجر  يا جُحفه برونه و از آنجا باراي  مار  تمتاع    کي

 م شونه.مُحر

 استفتائات ميقات

ـ  ]570[ تواننه داخل مساجه شاجر  مُحارم     ه به  لت  ادت ماهانه نميکي انسک س 

، با توجه 4و در مُحا ي جُحْفه تجهيه احرام نماينه 9شونه بايه در خار  آن مُحرم شونه

 ه مُحا ي جُحْفه نقبه مشخصي نيست، وظيفه چيست؟کبه اين

، و چنانچاه حاهود   3نناه کبه جُحفه برونه و در آنجا تجهياه احارام    2هتوانن ميج ـ  
                                                                                                                                        

   ،ه کد ي است و تدا مداه هاللدي    کم ج ه و م ينه يکح سبحاني، سيستاني:آيات عظام خويي

 ه شود.کاحرام وارد م بي توان  مي عمره مفرده را در آن انجام داده تمام نشود،
 نياز به محرم ش ن از هيچ ميقاتي نيست. ارم:کآية اهلل م 

 گذشت. 183تفصيل نظريه آيات عظام ذيل سؤال  .1
 مراجعه شود. 179حاشيه مسأله به  اي: هآية اهلل خامن .2
 مراجعه شود. 212به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .9
احرام در حال اختيار نيز در خارج از مسج  و در مناقه ذوالحليفده جدايز اسدت و     آية اهلل اردبيلي: .4

 نيازي به تج ي  احرام در جحفه نيست.
ه از يرف راسدت  کتوانن  در ذوالحليفه محرم شون  و احتياط واجب اين است  مي آية اهلل تبريزي: 

 يا چ  يا جلوي مسج    يم محرم شون .
 (.942، ص2احرام در مناقه ذوالحليفه صحيح است. )تعليقه عروه، ج آية اهلل خويي: 
يرف راسدت   ه ازکتوانن  از ذوالحليفه محرم شون  و احتياط واجب اين است  مي آية اهلل سبحاني: 

 (.472، ص2تاب الحج، جکيا چ  مسج  محرم شون  )
توانن  داخل مسج  شجره شون  و در حال عبور احرام ببن ن  و در مسدج  تو دف    مي آية اهلل نوري: .2

 نن .کن

تج ي  احدرام الزم   ارم:کآيات عظام زنجاني، سبحاني، سيستاني، صافي، فاضل، گلپايگاني، م .3

 نيست.
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فايات  کنناه  کرار کا مُحا ات را تشخيص دهنه و در تمام آن حه، با بقاي نيت، تلبيه را ت

 نه.ک مي

ـ  ]571[ ه بودنه، قبل از رسيهن به قَارْن الْمرناازل،   کجما تي از را  طائف  ازم م س 

ردنه و لذا در وادي  قياا  کآنان را از را  وادي  قيا فرستادنه و از را  قرن المنازل منع 

 مُحرم شهنه، آيا احرام آنان چه اورت دارد؟

 احيح است.ج ـ 

ـ  ]575[  بوراً از مسجه شاجر    1هاي حاي  بايه ه زنکمرقوم است  کدر مناس س 

تواننه، در خار  مُحرم شونه و در مُحا ي جُحفه تجهيه احارام   و اگر نمي 2مُحرم شونه

نيست، آيا حضرت اماام اجااز     ل است و محا ي جحفه معلومکار مشکننه، چون اين ک

 ه اينگونه اشخاص در مهينه با نذر مُحرم شونه؟کفرماينه  مي

ه  اذر شار ي   کهاي حاي   قبل از ميقات با نذر احيح است، زن چون احرامج ـ  

و در ايان   9تواننه در مهينه با نذر براي  مار  محارم شاونه.    از دخول مسجه دارنه، مي

 4اورت الزم نيست به مسجه شجر  برونه، ولي نذر زن بايه با اِ ن شوهر باشه.
                                                           

 احرام در خارج مسج  شجره صحيح است و نذر لزوم ن ارد. يي:آية اهلل خو .1
 کنند ، بايد  نزديد   کش ن صدبر   که اگر حايض و نفساء نتوانن  تا و ت پاکگذشت  آية اهلل فاضل: 

 مسج  شجره محرم شون  و نياز به تج ي  احرام در جحفه نيست و نذر هم الزم نيست.
 ه گذشت.کچنان  ؛عبور محرم شون توانن  در حال  مي و نيز آية اهلل نوري: 

 مراجعه شود. 212به حاشيه مسأله  اي: آية اهلل خامنه. 2
 توانن  در خارج از مسج  و در مناقه ذوالحليفه محرم شون . مي هک همچنان آية اهلل اردبيلي: .9

 (.93، سکاگر چه نايب باشن . )مناس آية اهلل بهجت: 
 احرام آنها در خارج مسج  شجره نيز صحيح است. آية اهلل سيستاني: 
جا  چون احرام در خارج مسج  شجره جايز است، از همان ارم:کآيات عظام صافي، گلپايگاني، م 

 شون . مي محرم
 باش . ه منافات با حقوق او داشتهکباش   مي نذر زن در صورتي محتاج اذن همسر آية اهلل اردبيلي: .4

 اگدر ندذر زن مدزاحم حدق شدوهر نباشد  اجدازه         ارم:کخويي، سيستاني، مآيات عظام بهجت،  

  الزم نيست.
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ـ  ]577[ ه در حاال  باور   کرد ک ه بود، گمان ميکه از مهينه  ازم مکزن حايضي  س 

ه باه  کا اش را انجاام دهاه، ولاي وقتاي      توانه محرم شود و وظيفاه  در مسجه شجر  مي

توانه با  بور محارم شاود، لاذا از     نمي محوطه حياط مسجه رسيه، ديه به جهت ازدحام

ه حاضر بود اجاز  نذر گرفت و چنه قهمي از مسجه فااله گرفت و با ناذر  کشوهرش 

 نه يا خير؟ک ميفايت کمحرم شه، آيا 

 1ه قبل از ميقات، با نذر محرم شه  است مانع نهارد.کنه کاگر احراز ج ـ 

ـ  ]579[ تواناه در حاال  باور، در مساجه      ه ميکزن در حال حي ، به خيال اين س 

شجر  احرام ببنهد وارد مسجه شه و بالفااله احرام بست و تلبيه را هم گفات و چناه   

شود  باور   خواست خار  شود رفت، ولي چون ديه نمي ه ميکقهمي هم به طرف دري 

 مش چگونه است؟ه وارد شه  بود خار  شه، آيا احراکرد برگشت و از همان دري ک

 2احيح است.ج ـ 

ـ  ]571[ لي شنوايي خود را از دسات داد  و زباان او هام    کنفر از حجا  به  کي س 

                                                                                                                                        
  :ه گذشت احرام در خارج مسج  شدجره هدم جدايز    ک چنان آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني

است و تج ي  تلبيه در جحفه لزومي ن ارد ولي اگر بخواهن  بدا ندذر  بدل از ميقدات محدرم شدون ،       

 از ميقات منافي با حّق شوهر نباش  مانعي ن ارد وااّل باي  به اذن شوهر باش . چنانچه احرام  بل
ه شدوهر او رايدب   کد در صّحت نذر زوجه براي احرام پيش از ميقات در صدورتي   اي: هآية اهلل خامن 

ه از او اذن کد باش ، اذن شوهر شرط نيست. ولي اگر حضور داشته باشد ، احتيداط واجدب آن اسدت     

 (.112حج، م کشود. )مناس نمي ن ، نذر او منعق کب ون اذن شوهر نذر بگيرد. و اگر 
 افي است و نذر مجوز احرام در رير ميقات نيست.کاحرام در خارج مسج   آية اهلل زنجاني: 

 ن .ک مي فايتکور احرام او کدر فرض مذ آية اهلل اردبيلي: .1
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل زنجاني: 
 توان  از يرف راست يا چ  مسج  محرم شود. مي اهلل سبحاني:آية  
توان  از پشت ديوار مسج  هم محرم شود ندذر الزم   مي هکبا آن آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 نيست.
 مراجعه شود. 291مسأله به ذيل  آيات عظامبراي ايالع از نظريه ساير  

 ال است.کصّحت احرامش محّل اش آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: .2
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سااير حجاا  همارا ، باه ايان      لم احيح نيست، مساؤولين و  که قارد بر تکنت دارد کل

لياف او و  که شه  اسات، ت کو اين آقا بهون نيت و تلبيه وارد مانه  هموضوع توجه نهاشت

 همراهانش چيست؟

بايه به ميقات برگردد و با نيّت و تلبيه محرم شود، هر چنه با بردن همرا  باشه ج ـ  

توانه تلبياه را   گر نميو ا 1توانه به ميقات برود بايه در خار  حرم محرم شود و اگر نمي

تواناه بگوياه و    ه باه هار نحاو ماي    کا ، احاوط آن اسات   2احيح بگويه، ولو با تلقاين 

 9اش را نيز بگويه. ترجمه
                                                           

 توان  به سمت ميقات بازگردد. مي هکو به احتياط واجب هر چه   ر  آية اهلل اردبيلي: .1
 (.11شيخ، ص کن از حرم دور شود. )مناسکو بنابر احتياط واجب باي  تا مق ار مم آية اهلل بهجت: 
 راجعه شود.م 212به حاشيه مسأله  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ه عالوه بر گفتن خدودش نايدب   کتوان  بگوي  و احتياط آن است  مي هکبه هر نحو  اي: هآية اهلل خامن .2

 (192حج، م کهم بگيرد. )مناس
تدرين   املکباي  براي گفتن تلبيه، نايب بگيرد و بنابر احتياط مستحب، خود نيز به  آية اهلل زنجاني: 

 د تلبيه بگوي . توان  د ولو با تلقين مي هکلي کش
ه از يدرف او  کد را بگوي  و نايدب هدم بگيدرد رجداء      اش  هترجم آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 صحيح تلبيه را بگوي . يور به
توان  بده ملحدون    مي سي   رت بر تصحيح تلبيه ولو با تلقين را ن اشته باش ،کاگر  آية اهلل اردبيلي: .9

ه ترجمه آن را نيز بگوي  و نايب نيز بگيدرد، و نيدز فدرد گندگ     کاست تفا نماي ، اگرچه احوط آن کا

 ه نايب نيز بگيرد.کافي است، اگر چه احوط آن است کوالل اگر با اشاره تلبيه بگوي  
تفدا بده همدان    کن  به جمع بين اين و اسدتنابه اگدر چده جدواز ا    کتوان  احتياط  مي آية اهلل بهجت: 

تفدا بده ترجمده در    که عبارت صحيحه خالي از وجه نيسدت مثدل ا  توان  با ضّم ترجم مي هکمق اري 

ه الل کد مدا اين کتفا به استنابه با ع م   رت بر ترجمه هم، کصورت ع م توانايي به هيچ مق ار و نيز ا

ند .  ک مدي  ن نباش  استنابهکنماي  و اگر مم مي لسان و اشاره به انگشت با عق   لب کتفا به تحريکا

 (.19شيخ، ص ک)مناس
 بنابر احتياط مستحب نايب هم بگيرد. ة اهلل تبريزي:آي 

توان  به ملحون اکتفدا کند ،    اگر کسي   رت بر تصحيح تلبيه ولو با تلقين ن اشته باش  مي آية اهلل خويي: 

گرچه احوط جمع بين ترجمه و استنابه نيز هست. و نيز اخرس )گنگ و الل( کافي است بدا اشداره تلبيده    

  (.181و  173و مناسک، مسأله  931، ص2بگوي ، گرچه احوط استنابه نيز هست. )تعليقه عروه، ج
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ـ  ]576[ ه مسجه جحفه و مسجه تنعايم اخياراً تخرياب و بازساازي     کنار به اين س 

لي محرم شه  و وسعت يافته است، آيا حجا  يا مُعْتَمِرين بايه حتماً در حهود مسجه قب

 شونه و يا محرم شهن در تمام مسجه فعلي معتبر است؟

تواننه محارم   فه، خصوص مسجه نيست و از هر جاي جحفه ميحميقات در جج ـ  

 1ارد و احرام از ادني الحالّ ااحيح اسات   شونه و همچنين مسجه تنعيم خصوايت نه

هر چنه در مسجه نباشه. بنابراين در اورت توسعه مسجه با ااهق جحفاه در اول، و   

 ال نهارد.کادني الحل در دوم، احرام اش

ـ  ]573[ ه کا ه بروناه و از م کا خواهنه به م ه ميکاي  خهمهايه   فرمود کدر مناس س 

رونه، باراي ورود باه    ه، اگر فقط به جه  ميکخار  شونه، در اورت خار  شهن از م

ه در مرتبه دوم و سوم و بعه از آن احرام واجب نيست، ولي اگر به مهينه برونه و از کم

ر  محرم شونه براي  مار  مفارد  ديگار    ه برونه بايه در مسجه شجکآنجا بخواهنه به م

 ته  لمي فرق ميان جه  و مهينه را بيان فرماييه؟کچنانچه ميسر است، ن

 9است.،  بور از ميقات و  هم  بور 2فارقج ـ 

ـ  ]578[ توانه براي آوردن وسايل خود،  کسي که وسايلش در جحفه مانه  است، آيا مي س 
                                                                                                                                        

 ه عالوه بر آن نايب هم بگيرد.کو بهتر آن است  فاضل:آية اهلل سبحاني، ة اهلل آي 
توان  بگوي ، اگر عرفدا  تلبيده صد ق     اگر تلقين ميسور نبود کافي است به نحوي که مي آية اهلل سيستاني: 

 کن  و اگر ص ق نکن  به احتياط واجب هم مرادف عربي آن را و هم ترجمه آن را بگوي  و هم نايب بگيرد.
 و نايب هم بگيرد رجاءا . آية اهلل گلپايگاني: 
 صورت نايب هم بگيرد. ه در اينکاحوط اين است  ارم:کآية اهلل م 

 مراجعه شود. 212و  217به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .1
 ادني الحل ميقات عمره مفرده است. ارم:کآية اهلل م 

ه فارق عنوان ماهي که ميان جّ ه و م ينه فرق نيست بلکگذشت  آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: .2

 شود. مي ه در آن خارج و داخلکاست 

اگر در همان ماه انجام عمره يا حج دوبداره وارد مکده شدون  احدرام ج يد  الزم       اي: اهلل خامنهآية  

 (11نيست. )مناسک حج، م
 گذشت. 223نظريه آيات عظام در ذيل مسأله  .9
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 که براي  مر  تمتع محرم شه  و وارد حرم گرديه  است؟ از احرام خار  گردد، درحالي

، برود و وسايل خاود را بيااورد و اگار    2از احرام  مر  1ه قبل از خرو توان ميج ـ  

ه خار  شود مگار در  کتوانه از م انجام داد  و مُحِلّ شه  است، نميا مال  مر  تمتع را 

 9حال ضرورت، مُحْرماً به احرام حج  لي األحوط.
                                                           

 مراجعه شود. 223به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: .1
 شود، مگر حاجتي داشته باش . توان  خارج نمي در اثناي عمره، بنابر احتياط آية اهلل تبريزي: 
 توان  خارج شود مگر از روي حاجت. نمي در اثناي عمره آية اهلل خويي: 
ه   رت برگشتن به که بيرون برود در صورتي کتوان   بل از اتمام عمل، از م مي آية اهلل سيستاني: 

 (.122، مسأله که را داشته باش . )مناسکم
ب در اثناي عمل نيز نباي  خارج شود. بلي اگر يقدين يدا ايميندان    بنابر احتياط واج آية اهلل فاضل: 

ه حتي ب ون احدرام نيدز خدارج    کزن  مانعي ن ارد  نمي ه به حج او لامهکه خروج از مکداشته باش  
شود، اگر چه احتياط مستحب ع م خروج ب ون احرام است. و در هر صورت چنانچده بد ون احدرام    

ج تمّتع او صحيح است، اّما اگر ماه بعد  برگشدت عمدره اولدش     خارج ش  و در همان ماه برگشت ح
 فاس  ش ه و باي  مجّ دا  عمره تمّتع انجام ده  وااّل حّج تمّتع او صحيح نيست.

 رس ، مي ه به حج در مو ع خودکاگر اعمال عمره تمتع را انجام داده و مامئن است  آية اهلل نوري: 
 ه خارج شود و برگردد.کتوان  از م مي

 ه در اثناي عمره تمتع جايز نيست.کبنابر احتياط واجب خروج از م آية اهلل اردبيلي: .2
به احتياط واجب در اثناي عمره خارج نشود بلدي مدثال  بعد  از احدرام عمدره در       آية اهلل سبحاني: 

ه کمن اگر به کن  ليکبا حالت احرام حوائج خود را برآورده  توان  به م ينه برگردد ومسج  شجره مي
 ه يقين به   رت بر برگشتن وکوارد ش  و يا در اثناي عمره ب ون ضرورت ج ي خارج نشود مگر اين

 سعي داشته باش .  روز بين يواف و کفاصله نش ن بيش از ي
 ه بنابر ا وي.کبل آية اهلل اردبيلي: .9

شد ه   ه باي  محدرم بده احدرام حدجّ    کمگر در فرض حاجت  آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني: 
 گاه خارج شود. آن

 ه حدج او فدوت  کد ه ايميندان دارد بدا خدارج شد ن از م    کسي کجايز است براي  اي: هآية اهلل خامن 
ه بيرون رود اگر چه احتياط مستحب آن کشود، بع  از انجام عمره تمّتع و  بل از احرام حج از م نمي

ه نيداز بده تج يد  احدرام     کد م ه فقط در مورد ضرورت و نياز خارج شود. و براي ورود به شهرکاست 
ه در ايدن  کد ه عمره تمّتدع را انجدام داده اسدت برگدردد     که در رير ماهي کعمره تمّتع ن ارد مگر اين

 ه متصدل بده حدج   کد صورت باي  از ميقات مج دا  براي عمره تمّتع محرم شدود، و عمدره تمّتدع وي    
 نجدام ن هد  حدج تمتدع     و اگدر عمدره تمتدع دوم را ا    شود همين عمره تمّتع دوم خواه  بود مي
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ـ  ]574[ سي از جّه  محارم شاه  و ا ماال  مار  تمتاع را انجاام داد  اسات،        ک س 

 ليف او چيست؟کت

هست باياه  و وقت براي انجام  مر  تمتع  2اگر از رفتن به ميقات معذور نبود  ـ  1ج

ن کا نه، و اگر رفاتن باه ميقاات مم   کبه ميقات برود و محرم شود و  مر  تمتع را ا اد  

 4و از آنجا محرم شود. 9نيست به خار  حرم برود

ـ  ]590[ هاا محارم    ي از ميقاتکه به احرام  مر  تمتع در يکسي کآيا جايز است  س 

ه؛ مثالً از مسجه شجر  که برود و بعه از چنه روز بيايه مکشه  است به طرف خالف م

 ه برود؟کبه مهينه و بعه، از همان را  يا را  ديگر به م

 مانع نهارد.ج ـ 
                                                                                                                                        

 (129و  121حج، م ک. )مناسوي صحيح نيست  
توان  به مکه برگردد و از آنجا احدرام بدراي حدج ببند د، اظهدر جدواز        اگر ب ان  که مي آية اهلل سيستاني: 

 (.121بيرون رفتنش از مکه ب ون احرام است، و اگر ن ان  با احرام حج از مکه بيرون رود. )مناسک، م

بلي اگر رفتن به آنجا با احرام، براي او حرج باش  جدايز اسدت    اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:آية  

 ب ون احرام خارج شود.
 و اگر بستن احرام براي حج و مان ن در احرام تدا روز عرفده موجدب عسدر و حدرج      ارم:کآية اهلل م 

 شود الزم نيست. مي
 رده احرامش صحيح است.کاگر از ميقات و حوالي آن عبور ن آية اهلل زنجاني: .1

ل و يا در صورت عذر، بنابر احتياط واجب ب ون نذر از جّ ه محدرم شد ه. )مناسدک    اي آية اهلل خامنه. 2

 (113حج، م

البتده اگدر احدرام     ؛توان  به سمت ميقدات برگدردد   مي و بنابر احتياط واجب هر چه آية اهلل اردبيلي: .9

بستن از ج ه به علت جهل به مسأله و يا فراموشي باش  و پ  از اتمام اعمال عمدره تمتدع متوجده    

 شود، عمره او صحيح است.
ن در جاهدل  کد ه گذشت در فاصله گرفتن از حرم به مق ار ممکبا رعايت احتيايي  آية اهلل بهجت: 

 رير مقّصر و يا سائر اعذار.
 .228رجوع شود به مسأله 

 احتيايا  از ادني الحل احرام ببن د و اعمال عمره را دوباره انجام ده . آية اهلل سبحاني: .4
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ـ  ]591[ ه خاار  شاود و بخواهاه    کا بعه از اتمام حج تمتاع؛ اگار شاخص از م    س 

 نه آيا الزم است محرم شود يا خير؟کمراجعت 

زم نيسات  اسات ال  1ماا  نگذشاته   که از وقت احرام  مر  تمتع يکدر اورتي ج ـ  

 ه شود.کتوانه بهون احرام وارد م محرم شود و مي

ـ  ]595[ متار از  کتواناه در فاااله    ه  مر  مفرد  انجام داد  است، آيا ميکسي ک س 

 نه؟کما ، بهون احرام از ميقات تجاوز  کي

براي  مر  مفرد  ديگر محرم شود و باهون   9ه به قصه رجاءکاحتياط آن است ـ 2ج

                                                           
 اگر در همان ماه  مري که عمره تمتع را در آن انجام داده برگردد، الزم نيست محرم شود.   آية اهلل اردبيلي:. 1

راجعت تغاير دارد احوط اين اسدت  در اين صورت ع م فاصله اگر ماه خروج با ماه م آية اهلل بهجت: 

ه شود، اگر چه خروج در آخر ماهي و ورود در اّول ماه ديگدر باشد  و   که با احرام براي عمره وارد مک

 (.31شيخ، ص کهمچنين است گذشتن سي روز با ع م تغاير ماه. )مناس

ه محرم ش ه کدر همان ماهي  ارم:کآيات عظام تبريزي، سبحاني، صافي، فاضل، گلپايگاني، م
 ن  الزم نيست محرم شود.کمراجعت 

ه اعمال حّج را انجام داده است وارد شود احرام مج د الزم کاگر در همان ماهي  اي: هآية اهلل خامن 

 (33حج، م کنيست. )مناس
 ه عمره تمّتع انجام داده، اگر برگردد الزم نيست محرم شود.کدر همان ماهي  آية اهلل خويي: 
 تمتع سي روز نگذشته الزم نيست محرم شود. حجاگر از احرام  اني:آية اهلل زنج 
 اگر در همان ماه  مري باش  که عمره تمّتع را انجام داده است، الزم نيست محرم شود. آية اهلل سيستاني: 

 .183رجوع شود به مسأله  .2
احدرام ببند د؛ همچندين    اگر  ص  داخل ش ن به مکه و يا حرم را ن ارد، الزم نيست  آية اهلل اردبيلي: 

 اگر در همان ماه  مري که در آن عمره انجام داده به مکه و يا حرم باز گردد، احرام بستن الزم نيست.
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل بهجت: 
ه کد ه محرم ش ، بده م که در همان ماه  مري کدر صورتي  ارم:کآيات عظام تبريزي، سبحاني، م 

 مجّ د الزم نيست.برود احرام 
 اگر از احرام عمره مفرده سي روز نگذشته الزم نيست احرام ببن د. آية اهلل زنجاني: 
مانن  مسأله  بل است. بلي اگر عمره مفرده او به نيابت از ديگران بود، احتيداط   آية اهلل سيستاني: 

 ه يا حرم است.کواجب احرام بستن براي دخول به م
 مراجعه شود. 179به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .9
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 1نه.کاحرام تجاوز ن

ـ  ]597[ ناه، آياا الزم اسات    ک ه در جه  و يا مهينه حالت رواني پيها ماي کسي ک س 

 بهون احرام نيز جايز است؟ه شود يا کمُحرِماً وارد م

ه کا ليف نهارد و احرام بر او واجب نيست و اگر بهون احارام وارد م کمجنون تج ـ  

 الي نهارد.کشود اش

ـ  ]599[ مسجه شجر   کشود، نزدي کپا نه تاکتوانست ابر  ه نميکزن حايضي  س 

ناه، در ماشاين خاوابش بارد و     کمحرم شه و بنا داشت محا ي جحفه احرام را تجهياه  

 ه شه، آيا احرام او درست است؟کارد مو

بايه برگردد و از جحفاه ياا محاا ي آن محارم شاود  لاي        2انکدر اورت امج ـ  

 4ببنهد.ن نيست از حرم خار  شود و از آنجا احرام ک، و اگر مم9األحوط

ـ  ]591[ ه تلبيه را نگفته ياا  کاگر بعه از خرو  از ميقات، در بين را  متوجه شود  س 

رد  و يا به جهت ديگر احرامش درست نيست، و چنانچه بخواهه از همانجا باه  کنيت ن

ه کتوانه بيايه م ان دارد برگردد، آيا ميکه امکميقات برگردد ميسر نيست ولي اگر بيايه م

 برگردد يا بايه از همانجا محرم شود؟و به ميقات 
                                                           

اگر در همان ماهي که احرام و اعمال عمره را انجام داده است وارد مکده شدود    اي: آية اهلل خامنه. 1

عبور از ميقات بالمانع است اما اگر احرام در ماهي و اعمال در ماه ديگر باش  پ  اگر احدرام وي  

م داده بنابر احتيداط واجدب اگدر در مداه شدعبان      در ماه رجب بوده و اعمال را در ماه شعبان انجا

هاي ديگر هدم خدوب اسدت.     مج دا  وارد مکه شود باي  احرام ببن د. و رعايت اين احتياط در ماه

 (27مناسک حج, س)
 مراجعه شود. 291به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي، آية اهلل زنجاني: .2
 (114حج، م کواجب است. )مناس اي: هآية اهلل خامن .9
 .291رجوع شود به مسأله  .4

هداي   ند . )پرسدش  ک مي فايتکه نتوان  به ميقات برگردد، همان احرام کدر صورتي  آية اهلل بهجت: 

 .(ج ي  حج
افي است و در رير اين صورت باي  بده ميقدات   کاحرام در دو يرف مسج  شجره  آية اهلل سبحاني: 

 حرم دور شود و احرام ببن د.ن از کن به مق ار ممکبرگردد و در صورت ع م تم



 080 استفتائات ميقات

توانه براي  مل واجب از غيار   ه، نميکتوانه به ميقات برگردد ولو از م اگر ميـ   1ج

 2به نيت  مر  مفرد  محرم شاود  ه از ادني الحلکميقات محرم شود، ولي براي دخول م

 9ببنهد. ي از مواقيت معروف برود و براي  مر  تمتع احرامکو بعه از ا مال آن، به ي

ـ  ]596[ شود، آيا احارامش   نه و با نذر محرم ميک زن بهون ا ن شوهرش نذر مي س 

 آورد  باشه چگونه است؟جا  به و چنانچه با همان احرام ا مالش رادرست است 

ه کا ، اگر چه در اورتي 4اگر قبل از ميقات محرم شه ، احرام او احيح نيستج ـ  

                                                           
 شود. مي ه متوجه ش  محرمکجا کهر  آية اهلل زنجاني: .1
توان  به سمت ميقات برگردد و از آنجا  مي هکه بنابر احتياط واجب، باي  هر چه کبل آية اهلل اردبيلي: .2

مفرده احرام ه هست براي عمره کجا  توان  بازگردد، از همان نمي براي عمره مفرده محرم شود و اگر

 ببن د.

ي از موا يت معروفه برود و براي عمره تمتع محرم شدود  که به يکاحتياط آن است  آية اهلل اردبيلي: .9

 آورده را عمره تمتع  رار ن ه .جا  به هاي ک هو عمره مفرد
جدا   بده  شخص کشود به نيت ي مي ماه انجام کبنابر احتياط اگر هر دو عمره در ي آية اهلل تبريزي: 

 نياورد.
 فتواي ايشان در دست نيست ولي احتياط موافق متن است. آية اهلل خويي: 
ه مقد ور  کد افي ن ارد و يا اينکه فرصت که بع  از ورود به مکاما اگر يوري است  آية اهلل سبحاني: 

نيست به ميقات برود الزم است از حرم بيرون رفته وبنا براحتياط هرچه بتوان  از حرم دور شود وبده  

 نيت همان عمره تمتع محرم شود.

فايت احرام کدر اين صورت لزوم رفتن به ميقات براي احرام عمره تمتع و ع م  آية اهلل سيستاني: 

 الحل مبني بر احتياط است. از ادني
چنانچه نذر زن با حق شوهر منافات داشته باش ، ندذرش بايدل اسدت و احدرامش      آية اهلل اردبيلي: .4

 نذر و احرام صحيح است.صحيح نيست، وگرنه 
ه نذر او منافاتي با حّق شوهر ن اشته باشد  مدانعي   کدر صورتي  آية اهلل بهجت، آية اهلل سبحاني: 

 (.28ج ي  حج، سهاي  ن ارد. )پرسش
اگر  بل از ميقات محرم ش ه، چنانچه صّحت حج تو دف بدر    آية اهلل تبريزي، آية اهلل سيستاني: 

 شوهر نبوده، احرامش صحيح است.ه منافي حق کآن داشته يا آن
نذر زن براي احرام بستن  بل از ميقات در ريدات شدوهرش، مو دوف بدر اذن او      اي: هآية اهلل خامن 

  ه از او اذن بگيرد و اگدر بد ون اذن  کنيست ولي در صورت حضور شوهر احتياط واجب آن است 
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است، ولي اگر بعه از  مر  متوجه شاه، در   بعه از تمام شهن حج فهميه  ملش احيح

توانه، باياه باه ميقاات     ه ميکنباشه و در اورتي  1ه قابل جبرانکاورتي احيح است 

 2توانه به ميقات برود، از خار  حرم احرام ببنهد. برود و از آنجا محرم شود و اگر نمي

 نه؟آيا نذر احرام قبل از ميقات براي نايب هم جايز است يا  س ـ ]593[

 9ال نهارد.کاشج ـ 

ـ  ]598[ هرگا  حاي  يا جنب  صياناً وارد مسجه شجر  شود و مانناه ديگاران    س 

 توقف نمايه و محرم شود، آيا احرام او احيح است يا نه؟

 4احرام احيح است.ج ـ 

ـ  ]594[ موقتاً نه دائماً، آيا ميقاتشاان هماان    انه، هه اقامت پذيرفتکه در مکساني ک س 

 مواقيت خمسه معروفه است يا ادني الحل؟

اگر فريضه آنها تبهيل نشه ، بايه از مواقيت معروفه محرم شونه و اگار تباهيل   ـ   2ج

 ه است.کشه  ميقات آنها م
                                                                                                                                        

  (118حج، م کشود. )مناس نمي ن  نذر او منعق کشوهر نذر 
 اگر نذر زن منافي حق شوهر باش  اذن معتبر است وااّل معتبر نيست. اهلل خويي، آية اهلل مکارم: آية 

ه اگر بع  از عمره تمتع متوجه ش  عمره تمتع او صحيح است و احتياج به اعاده کبل آية اهلل اردبيلي: .1

 ن ارد.
جا آورد ولي به اين عمدره و حدج    اگر  ابل جبران نباش  باي  احتيايا  حج تمتع نيز به آية اهلل زنجاني: 

 در حج واجب اکتفا نکن .
 در صورتي که  ابل جبران نباش  عمره تمتع صحيح نيست و باي  حج افراد انجام ده . آية اهلل فاضل:

 مراجعه شود. 217به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .2
 مراجعه شود. 217به حاشيه مسأله  زنجاني: آية اهلل .9
 (.23ج ي  حج، سهاي  رده است. )پرسشکاگر چه در توّ ف معصيت  آية اهلل بهجت: .4

 ن .کال است و باي  تلبيه را به  ص  احرام تج ي  کصّحت احرام او محّل اش آية اهلل تبريزي: 
 او متمّشي شود احرام صحيح است. چنانچه  ص   ربت از آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 ال نيست.کاگر عم ا  باش  خالي از اش ارم:کآية اهلل م 

 ميقات احرام ببن د و در صورت تعذر از ادني الحل محرم شود.ترين  کاز نزدي آية اهلل سبحاني: .2
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ـ  ]510[ ه شاه  و بعاهاً از   کا شخصي بهون احرام،  مهاً يا جهالً يا سهواً، وارد م س 

رايه يا ممنو يت از طرف دولت، نتوانست به ميقات برگردد، کاني بيش از حه جهت گر

 چيست؟اش  وظيفه

ه کا مگار اين  2، از ادني الحل بايه محارم شاود  1ن نيست به ميقات برودکاگر ممج ـ  

و  9آوردجاا   باه  توانه حج ه در اين اورت نميکاحرام از ميقات بهون  ذر باشه،  کتر
                                                           

 شدود و اگدر معدذور    مدي  احدرام معدذور بدوده خدارج حدرم محدرم       کچنانچه در تر آية اهلل زنجاني: .1

 جا آورد. توان  عمره و حج به نمي نبوده
 توان  به سمت ميقدات برگدردد و فر دي    مي هکو بنابر احتياط واجب باي  هر چق ر  آية اهلل اردبيلي: .2

 رده باش  يا با عذر.ک که ب ون عذر احرام از ميقات را ترکن  ک نمي
شود، و احتياط واجدب در ايدن    الزم است از حرم بيرون رفته و از خارج حرم محرم آية اهلل بهجت: 

 ه هر چه بتوان  از حرم دور شود و احرام ببن د.کصورت، اين است 
در اين صورت الزم است از حرم بيرون رفته و از خارج حرم مسحرم شدود و احدوط    آية اهلل تبريزي: 

حرم بيدرون  ه هر چه بتوان  از حرم دور شود و احرام ببن د و اگر نتوان  از کدر اين صورت اين است 

 ه هست محرم شود.کاني کبرود در همان م
 مراجعه شود. 211 به ذيل مسأله آية اهلل سبحاني: 
در اين صورت الزم است از حرم بيرون رفته و از خارج حرم محرم شود و اولدي   آية اهلل سيستاني: 

ن  از حرم خدارج  ه هر چه بتوان  از حرم دور شود و احرام ببن د و اگر نتواکدر اين صورت اين است 

 شود هرجا هست محرم شود.
 ان به سمت ميقات برود.کواجب است تا ح  ام آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 ن باشدد کددپدد  از زوال عددذر و يددادآوري، اگددر برگشددتن بدده ميقددات مم     آيووة اهلل فاضوول:  

تواند  بده ميقدات     مدي  هکد گردد وااّل احرام از همانجا ببن د، اگرچه احوط آن است به هر مق ار  برمي

 برگردد.
در اين صورت بنابر احتياط واجب از حرم بيرون رفته و از بيرون حرم احرام ببن د و  آية اهلل بهجت: .9

 مراجعه شود. 212و  211( به ذيل مسأله 138، مسأله کباي  عمره را  ضا نماي . )مناس
 ان بده خدارج حدرم   کد در صدورت ام ار است ولي اگر کدر اين فرض اگرچه معصيت  آية اهلل خويي: 

 ه درکد مدا اين کبرود و از آنجا محرم شود، صدّحت حدج او مانند  فدرض اّول خدالي از وجده نيسدت،        

 ،کال ند ارد. )مناسد  کهر دو فرض اگر نتوان  از حرم خارج شود و در داخل حدرم محدرم شدود اشد    

  (.138مسأله 
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سال بعه بايه حج انجام دهه و گراني بيش از حهّ  ذر نيسات مگار    1اگر مستبيع است

 موجب حررَ  باشه.

                                                                                                                                        
  :ه از ميقات محرم شود.کمگر اين آية اهلل سيستاني 
ا وي باالن عمره يا حج است، اگرچده احدوط احدرام از ادندي      آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ن .کالحل است و در سال بع  باي   ضا 
تواند  محدرم    مدي  هکد ه از ادني الحل يا هر جا کهر چن  احتياط مستحب آن است  ارم:کآية اهلل م 

 ن .کمتن آم ه عمل آورد و سال آين ه يبق آنچه در جا  به شود و حج را
 (88حج، م کيا حج بر او مستقر ش ه است. )مناس اي: هآية اهلل خامن .1
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 واجبات احرام: فصل دوم

 واجبات در وقت احرام سه چيز است: م ـ ]511[

ام  مار  تمتاع،   خواهه محرم شود باه احار   ه ميک، يعني انسان در حالي 1نيتاول ـ  

                                                           
 در نيت چن  چيز معتبر استل  آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي: .1

 ي به خ ا( مانن  عبادات ديگر رير از احرام.ک ص   ربت )نزدي الف(
شديخ،   ک ص   ربت يعني به جهت اياعت و امتثال فرموده خ اون  عدالم. )مناسد   آية اهلل بهجت:[ 

 ](.12ص
 همزمان بودن با شروع در احرام. ب(
تعيين احرام که براي عمره است يا براي حج و تعيين حج که تمتع است يا  ران يا افدراد، و تعيدين    ج(

است که بدراي اولدين بدار بده      السالمحجةااينکه براي خود است يا براي ديگري و تعيين اينکه حجش 

استااعت بر او واجب ش ه يا حج نذري است که به سبب نذر بر او واجب ش ه يا حجي اسدت کده بده    

سبب فاس  بودن حج  بل بر او واجب ش ه يا حجي مستحبي است. خالصه هر يک از اينها کده باشد    

 احرامش بايل خواه  بود. باي  در نيت مشخص شود. پ  اگر ب ون تعيين نيت، احرام نمود،
ّلدف مسدتايع بدراي    کعنوان  ص ي نيست و اگدر م  حجةاالسالم آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 است مگر با علم و عم   ص  حّج استحبابي نماي . حجةاالسالمآورد جا  به خود حج
 يفيت آن به شرح ذيل استلکه شرايط و کاول د نيت،  اي: هآية اهلل خامن 
خواه  براي عمره تمّتع محرم شود. باي  از  مي هکسي کص  انجام اعمال حج يا عمره، بنابراين الف(   

 (123حج، م کزمان احرام  ص  انجام آن را داشته باش . )مناس
ب(  ص   ربة الي اهلل و نيت خالص براي اياعت خ اون  داشته باش ، زيرا عمره و حج و همه اعمال  

 جدا   بده  و تعدالي  کي بده خ اوند  تبدار   کد آنها عبادت هستن  و باي  به  ص  تقدّرب و نزدي  کو مناس

  آورده شون .
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ه بار محارم پاس از    کمحرماتي را  کنه ترکقصه  1م نيستنه  مر  تمتع را و الزکنيت 

                                                                                                                                        
   )ن  يعني معين کخواه  محرم شود باي  هنگام احرام  ص  و نيت خود را تعيين  مي هکسي کج

اقفدراد يدا   ه آيا حج تمّتع است يا کن  که آيا  ص  انجام حج دارد يا عمره، و همچنين مشخص کن  ک

است يا حج نذري و يا حدج   حجةاالسالمآورد يا به نيابت از ديگري،  جا مي به  قران، حج را براي خود

 (123حج، م کمستحب. )مناس
ه تا زمدان احدرام   کن  مگر آنک نمي فايتکد نيت باي  همراه با احرام بستن باش ، بنابراين نيت  بلي  

 (191حج، م کاستمرار داشته باش . )مناس
ي تعيين نوع عمره و حج (ب ؛احرام ص   (در نيت احرام، سه امر معتبر استل الف آية اهلل زنجاني: 

نيدز  عنده   مندوب ولو به نحو اجمال، و اگر نيابي باش   ص  نيابت و تعيين  بن د که براي آن احرام مي

. وجدود  1اسدتل  . در نيت احرام رعايت چند  امدر ديگدر نيدز الزم     خالصانهج.  ص   ربت  ؛الزم است

 خدود را محدرم  »ه که الزم است چنين معنايي را از  لب خود بگذارن  کافي نيست بلکازي نيت، کارت

عمره و  کدر نيت احرام عمره تمتع، الزم است  ص  انجام مناس .2 ؛«نم د مثال  د به عمره تمتع  ک مي

آورد. و در صدحت  جدا   به حج را داشته باش  و عمره تمتع را به عنوان بخشي از مجموعه عمره و حج

 رده باش .که ختنه کمميز شرط است  هایپسرمردها و احرام 

 ه نزد خ اون  داراي منزلت و احترام خاصيکعمره و حج دو عمل عبادي هستن   آية اهلل سبحاني: 

ند ل ورود  که  ص  کاست بنابراين نيت احرام اين است  کباشن  و احرام دروازه ورود به اين مناس مي

رشته امور بده ندام محرمدات     کي که نزد خ ا از احترام خاصي برخوردار است و ترکاين عبادتي در 

 ها الزم نيست.آن کبه هنگام نيت  ص  تر ؛احرام براي حفظ حريم اين عبادات
در نيت معتبر است  ص   ربدت و و دوع آن در ميقدات و مانند  آن و مشدخص       آية اهلل سيستاني: 

ه تمّتع اسدت  که آيا حج است و يا عمره و تعيين حج که  ص  احرام براي آن دارد، کنمودن عبادتي 

ه  صد   کافي است کن  و اگر براي خودش باش  کيا  قران يا اقفراد و در صورت نيابت باي  آن را  ص  

ه آنچه نذر نموده بدر عملدش منابدق باشد  و     کافي است کانجام آن از رير ننماي  و در عمل نذري 

ه کد ه براي اينکده  د مثال  د حج نذري است، همچنان    مي ه انجامکن  حجي را کن ارد  ص  لزومي 

ه بر او واجب شد ه بدر   ک حجةاالسالمه کن  ک مي فايتکباش ،  حجةاالسالمده   مي ه انجامکحجي 

 (.173، مسأله کعملش منابق باش  و نياز به  ص  زاي ي نيست. )مناس
 الزم است  ص  کن  ترک کارهايي را که بر محرم حرام است. گلپايگاني:آيات عظام بهجت، صافي، . 1

ه باي  با  ص   ربدت انجدام گيدرد.    کنيت احرام  ص  دخول در عمره يا حج است  آية اهلل سبحاني: 

 (.332، ص2تاب الحج، جکمحرمات الزم نيست. ) ک ص  تر
ند  و  صد    کرام را بدر خدود حدرام    اح کن  تروک مي ه  ص کنيت احرام اين است  ارم:کآية اهلل م 

 افي است.کاجمالي 
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هاي واجب را  که به قصه  مر  تمتع يا حج تمتع لبيکسي که کشود، بل احرام، حرام مي

محرماات   کنه تار کو چه قصه ب 1نهکنه احرام را يا نکشود؛ چه قصه ب گفت، محرم مي

 ناه بعضاي محرماات را؛ مثال زيار      ک اب ماي کا داناه ارت  ه ماي کا ساي  کنه. پس کرا يا ن

ناه  که قصاه  کا است. ولي احتياط آن اسات   2سايه رفتن در حال سفر، احرام او احيح

 محرمات را. کتر

ـ  ]515[ محرماات را، در غيارِ آن    کناه تار  کقصه  9ه: الزم نيستکر شه کآنچه   م 

ثر محرمات و اما آنچاه  مار  ياا    کانه؛ مثل ک ه  مر  يا حج را باطل ميکمحرماتي است 

ر خواهاه شاه پاس باا     که  کزن در بعضي از اور  ي باکنه؛ مثل نزديک حج را باطل مي

 2ن است.که غير ممکاب آن، احرام باطل است بلکارت 4قصه

ـ  ]517[ آنها از  بادات است و بايه با نيات خاالص باراي     3 مر  و حج و اجزاي م 

                                                           
ن ،  ص  احرام ک مي ه  ص  حج يا عمرهکسي کچون احرام جزء عمره و حج است،  آية اهلل اردبيلي: .1

 رده است.کهم 
 ال نيست مگر در حال ضرورت.کاحرام او خالي از اش ارم:کآية اهلل م .2
جميدع محرمدات را    ک صد  تدر   ارم:کگلپايگاني، مآيات عظام بهجت، صافي، ه گذشت، کچنان  .9

 دانن . مي الزم
 محّرمات، از اّول تا آخر احرام معتبر نيست. کدر صّحت احرام، عزم بر تر آية اهلل تبريزي: .4

 بنابر  ول مشهور )نسبت به جماع  بل از سعي در عمره مفرده، فتواست(. آية اهلل خويي: 
ه  بدل از فدارغ   کلف  ص  داشته باش  کفقط در حين احرام عمره مفرده، اگر م آية اهلل سيستاني: 

ه کد ن  يا نه، ظاهر اين است کار را بکه اين کن  يا تردي  دارد کي کش ن از سعي با همسر خود نزدي

 (.178، مسأله کم استمنا هم همين است. )مناسکاحرامش بايل است و بنابر احتياط ح
ه با  ص  کحج  ابل جمع نيست، بل کزيرا  ص  انجام اين امور با  ص  انجام مناس اي: هآية اهلل خامن .2

 (128حج، م کاحرام منافات دارد. )مناس
 ه  بدل از کد لدف،  صد  داشدته باشد      کبنابراين هنگام احرام عمدره مفدرده اگدر م    آية اهلل زنجاني: 

 داشدته باشد  احدرامش بايدل    ار ترديد   کد ن  يا در اين کي کفارغ ش ن از سعي با همسر خود نزدي

 است.
 و همچنين احرام. آية اهلل نوري: .3
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 2.آوردجا  به خهاونه تعالي 1طا ت

ـ  ]519[ ه حج کواجب آن است  4، احتياط9نهکاگر  مر  را به ريا يا غير آن باطل  م 

 2نه.کاد  آورد و در سال ديگر حج را ا جا  به آورد و پس از آن  مر  مفرد جا  به افراد

ـ  ]511[ ، باياه  3نهکطل نياورد و به ريا و غير آن باجا  به اگر حج را به نيت خالص م 

 نه.کسال ديگر  مر  و حج را ا اد  

ـ  ]516[ ان  مر  يا حج را به نيت خالص نياورد و به ريا و غيار  کاگر بعضي از ار م 

                                                           
 ه براي تذلل در پيشگاه خ اون .کبل آية اهلل سيستاني: .1
 ه بع  از عمره تمّتع حج تمّتع را انجام ب ه .کو باي  نيت آن را داشته باش   آية اهلل نوري: .2
به عمره مفدرده  »ه کسي کال  محرم نش ه است و اص« ن کاحرام را بايل »ه کسي ک آية اهلل زنجاني: .9

 ند  کشدتر  ربداني    کرده است، باي  يکو با مباشرت  بل از پايانق سعي، عمره را بايل « محرم ش ه

 آورد.جدا   بده  ه بمان  و به ميقات مناقه خويش برود و عمره مفدرده ديگدري  کو تا اول ماه بع  در م 

 و ت عمره تمتع، تندگ شد ه، بايد  نيدت خدود را بده       ولي « به عمره تمتع محرم ش ه»ه کسي کو  

 آورد جدا   بده  حج افراد برگردان  و اعمال حج افدراد و پد  از گذشدتن روز سديزدهم، عمدره مفدرده      

فايدت از  کد هر چن  عمره تمتع او اسدتحبابي بدوده اسدت د و اگدر در ايدن تدأخير، معدذور نباشد           

 ن .ک حجةاالسالم نمي

 آورد. جا به باي  عمره تمتع را مج دا  آية اهلل سبحاني: 
 ن نشود و و ت نباش .کو جبران آن مم فاضل:ة اهلل آي .4

عمره يا حج خواه  آمد    کنن ه ه بع ا  براي بايلاي ک هبه وظيف آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 عمل نماي .
 اعاده عمرده تمتع ن اشته باش . ه و ت برايکم در موردي است کو البته اين ح آية اهلل اردبيلي: .2

شود  مي ن ، حج او افرادکاگر و ت تنگ باش  و نتوان  پيش از حج اعاده و يا جبران  آية اهلل بهجت: 

شديخ،   کآورد و احوط اعاده حدج اسدت در سدال آيند ه. )مناسد      جا مي به و عمره مفرده پ  از حج

 (.23و  13ص
ان واجدب اسدت   کد ن ، در صدورت ام کاگر عمره را بايل  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

 ن .کشود و باي  سال ديگر عمره و حج را اعاده  مي ن نبود حجش بايلکاعاده آن و اگر مم
ه اصال  محرم نش ه است و اگر بع  از محرم شد ن بدا   کرده کاگر احرام حج را بايل  آية اهلل زنجاني: .3

 و حاشديه آن   387رده اسدت مادابق مسدأله    کد ج را بايدل  ان حج يا ريائي انجام دادن، حد کار کتر

 ن .کعمل 
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م بباالن  مار  را دارد و در   کا نه، پس در  مر  حکنه و نتوانه آن را جبران کآن باطل 

 ملش ااحيح  رد، کم ببالن حج را، ولي اگر محل جبران باقي است و جبران کحج ح

 1ار است.ک شود، گرچه معصيت مي

ـ  ]513[ اگر به واسبه نهانستن مسگله يا جهت ديگر، به جاي نيتِ  مر  تمتع، حاج   م 

آورنه او  ميجا  تمتع را قصه کنه، پس اگر در نارش آن است که همين  مل را که همه به

ظاهراً  مل  استجا آورد و گمان کرد  جزء اول از دو جزء حج، اسمش: حج تمتع  هم به

 او احيح است و  مر  تمتع است و بهتر آن است که نيت را تجهيه کنه.

ـ  ]518[ ه حج تمتاع بار   کنه کاگر به واسبه نهانستن مسگله يا جهت ديگر، گمان  م 

ه پس از احرام برود باه  رفاات   کنه به  زم اينک مر  تمتع مقهم است و نيت حج تمتع 

و باياه   2آورد، احرام او باطل استجا  به پس از آن را آورد و  مر جا  به و مشعر و حج

ان برگاردد  کنه و اگر از ميقات گذشته است بايه در اورت امکدر ميقات تجهيه احرام 

و اگر وارد حرم شه  و ملتفت شاه   9جا محرم شود به ميقات و محرم شود واالّ از همان

 2 در همانجا محرم شود.و محرم شود، و اال 4ان از حرم خار  شودکبايه در اورت ام

ه کا ، و ااورت آن بناابر اااح، آن اسات     6گفتن کلبي تلبيه؛ يعنيم ـ دوّم ـ    ]514[

                                                           
 مراجعه شود. 387مسأله حاشيه به حاشيه مسأله  بل و  آية اهلل زنجاني: .1
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م .2
توان  به سمت ميقدات برگدردد و    مي هکه بنابر احتياط واجب هر مق ار کو گذشت  آية اهلل اردبيلي: .9

 حرم شود و همچنين اگر وارد حرم ش ه باش .م
ن باشد  بده يدرف ميقدات برگدردد.      کد ه ممکو بنابر احتياط واجب به هر مق ار  اي: هآية اهلل خامن 

 (112حج، م ک)مناس
 و به ادني الحل برود آية اهلل سبحاني: .4
 گذشت. 212ام اين صور در ذيل مسأله کاح .2
ه حداجي  کد االحرام در نماز است، بنابراين هنگامي  بيرةکتلبيه در احرام، همانن  ت اي: هآية اهلل خامن .3

ن . در حقيقت، تلبيه بده منزلده اجابدت    ک مي شود و اعمال عمره تمّتع را آراز مي تلبيه بگوي ، محرم
ر کد ه ذکلفان را به حج فرا خوان ه است، از اين رو شايسته است که مکدعوت پروردگار مهربان است 

 (192حج، م کامل ادا شود. )مناسکلبيه با خضوع و خشوع ت
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مَّ َلبَّي  کَلبَّي  »بگويه:  ي ک، َلبَّي  ک، الّله   1«.کَلبَّي   کلَ  کال ََشِ

 ناه محارم شاه  و احارامش ااحيح اسات و احتيااط       کتفاا  کو به اين مقهار اگار ا 

ه گفتاه شاه  گفات،    کا را باه ااورتي   « کلبي»ه چهار کآنه پس از کآن است  2مستحب

 بگويه:

َمَة لَ  9إِنَّ » َد َوالنِّع  م  يکَواْل  ل   کاحل َ کَلبَّي   کلَ  ک، ال ََشِ
4.» 

 ر شه، بگويه:کنه، پس از گفتن آنچه  کبيشتر ب 2و اگر بخواهه احتياط

مَّ َلبَّي   کَلبَّي  » کَلبَّي   کالّله 
َد  3 م  َمَة لَ إِنَّ احل َ ي   کَواْل  ل   کَوالنِّع   «.کَلبَّي   کلَ  کال ََشِ

 و مستحب است بعه از آن بگويه:

ج َلبَّي   کَلبَّي  » ُِ الِم َلبَّي   داعيًا إىل کَذا اْل َعا ُِ السَّ َُ ال ُذن رِ  َلبَّي   ک، َلبَّي  کدا ََ  ک، َلبَّي  کَغّف ا أه  

                                                           
َو  کإتنَّ اْلَحْمدَ  َوالنِّْعَمدةش لشد   »ه باي  پ  از آن بگويد ل  کبل ؛ن کتفا نکو به اين مق ار ا آية اهلل زنجاني: .1

زن ، و شدخص بدا    نمي پنجم واجب نيست هر چن  ضرر هم« کلشبَّي»و گفتن « کلش ک، ال ششرتيکاْلمسْل

رده، پ  از کميل کشود عمره تمتع را ت مي شود و بر او واجب مي مق ار واجب از تلبيه، محرمگفتن 

 هر چن  عمره و حج او استحبابي باش . ؛آوردجا  به آن حج تمتع را
إّن احلمد والنعمة لک واْللک ال »ن ل که پ  از آن اضافه که احتياط واجب آن است کبل آية اهلل اردبيلي: .2

 «.َشيک لک

 احتياط واجب اين است. ية اهلل بهجت:آ
شود  مي ه به وسيله آن احرام وا عکصورت تلبيه واجب،  آيات عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني: 

مَّ َلبَّيک َلبَّيک ال ََشيک َلک َلبَّيکاين استل  إنَّ »و احتياط در اين است اين جمله اضدافه شدودل   « َلبَّيک الّله 

َمَة  َد َوالنِّع  م   «.لک ال ََشيک َلکَواْل   َلکاحل َ

 پنجم جايز است ولي جزو اين احتياط استحبابي نيست. کلبي آية اهلل سيستاني:
 پنجم را نگوي . ک.. اّما لّبي.ه بگوي لکاحتياط واجب است  ارم:کآية اهلل م 

 (.74، صکسر همزه اّن مّتجه است. )مناسکوجوب  آية اهلل بهجت: .9
ردن کد ه اين جمله را به دو صورت يعني هم با اضافه کاحتياط مستحب اين است  اهلل سبحاني: آية .4

 در آخر بگوي .« کلبي»لمه کبه آخر آن و هم ب ون «کلبي» 
 ه به جاي صورت اّول بگوي .کاحتياط مستحب آن است  آية اهلل فاضل: .2
 (111حج، م ک... )مناسلّبيک الّلهم لّبيک إّن احلمد اي: هآية اهلل خامن .3

 گفته شود. «ال َشيک لک لبيک»ه جمله کدر اين فقره ا وي اين است  اهلل سبحاني:آية 
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بَِيِة َلبَّي   ربًا إَلي   ک، َلبَّي  کال َتل  غ  ربًا َو َمر  ه  قِّ َلبَّي   ک، َلبَّي  کَلبَّي   کَمر  َِ  ک، َلبَّي  کإلَه احل َ ِِمِء َو ال َفض   َذا النَّع 

َِ َلبَّي   َمي َسِن اْل َ اَف ال  ک ک، َلبَّي  کاحل َ ، کَلبَّي   کَو اب  ن  َعب  َدي   کَعب  د   ک، َلبَّي  کَرِ  ال ِعظاِم َلبَّي  کشَّ

 «.کَلبَّي   ِريم  کيا  کَلبَّي  

 1و اين جمالت را نيز بگويه خوب است:

د َلبَّي   ک، أَتَقرِّ   إَلي  کَلبَّي  » َمَّ د َو آِل ُم  َحمَّ م  َرل َلبَّي   ک، َلبَّي  کبِم  ِِ  ک، َلبَّي  کبَِحجَّ ة و ع  َو ه ِذ

جِّ َلبَّي   ت َعة إيل احل َ َرل  م  م  َبَيِة َلبَّي   ک، َلبَّي  کع  ََ التَّل  ها َعَلي   ک، َلبَّي  کأه  ها َو َبالغ  بَِيًة ََتام   «.کَتل 

ـ  ]560[ طاور   ه گذشت، هماان کرا  کواجب است احيح گفتن قهر واجب از لبي م 

 2االحرام در نماز واجب است.بيرکه احيح گفتن تک

ـ  ]561[ باياه آن را يااد بگيارد ياا      9ر شه، نهاناه که  کاگر تلبيه را به قهر واجب  م 

ه کا لمه آن شخص بگويه و شخصي کلمه ک؛ يعني 4نهکسي او را در وقت گفتن تلقين ک

 طور احيح بگويه. خواهه احرام ببنهد دنبال او به مي

ـ  ]565[ اگر نتوانه ياد بگيرد يا وقت يااد گارفتن نباشاه و باا تلقاين هام نتواناه         م 

را هام بگوياه   اش  ، و ترجمه3توانه بگويه ه ميکه به هر نحو ک، احتياط آن است 2بگويه
                                                           

 (111حج، م کمعّظم له نيست. )مناس کدر مناس اي: هآية اهلل خامن .1
 معّظم له اين دو مسأله نيز مارح ش ه استل کدر مناس اي: هآية اهلل خامن .2

رده کد  که عم ا  احرام بستن از ميقات را ترکسي را دارد کم کسي عم ا  تلبيه را نگوي ، حکد هرگاه  

 (114حج، م کباش . )مناس
ه عمد ا   کد سدي را دارد  کم کصحيح نگوي  و عذري نيز ن اشته باش ، ح يور بهسي تلبيه راکد هرگاه  

 (112حج، م کرده باش . )مناسک کتلبيه را تر
ان د باي  احدرام را تدا تنگدي     کرد د در صورت ام چنانچه و ت احرام بستن وسعت دا آية اهلل زنجاني: .9

و اگدر يداد    کند  صحيح ادا  يور بهو ت به تأخير بين ازد تا آن را ياد بگيرد يا الا ل با تلقين تلبيه را 

تواند    نگرفت براي گفتن تلبيه نايب بگيرد و بنابر احتياط مستحب خود نيز به بهترين شکلي که مي

 تلبيه بگوي .
 توان  بگوي . ها ممکن نيست هر مق ار که مي ک ام از آن اگر هيچ سبحاني:اهلل آية . 4
 .به ذيل مسأله  بل مراجعه شود اهلل سبحاني: آية ،اهلل زنجاني آية .2
 بلکه وظيفه او همين است، گرچه بهتر است ترجمه آن را هم بگوي  و نايب نيز بگيرد. آية اهلل اردبيلي:. 3



 مناسک حج                          091

 هم بگيرد. 1ه  الو  بر آن نايبکو بهتر آن است 

ـ  ]567[ م نگفت، واجب کرد يا به واسبه نهانستن حکگفتن را فراموش  کاگر لبي م 

بگوياه و اگار نتواناه     کان و احرام ببناهد و لبيا  کاست برگردد به ميقات در اورت ام

 اسات، و اگار داخال حارم شاه  واجاب      بگويه اگر داخل حرم نشه  2جا برگردد همان

 2ن نيست همانجاکو اگر مم 4بگويه کحرم و احرام ببنهد و لبي 9است برگردد به خار 

 بعياه  7، و اگار بعاه از گذشاتِن وقاِت جباران، ياادش آماه       3بگويه کمحرم شود و لبي

                                                                                                                                        
ه ترجمه را بگويد  و  کافي است و احتياط مستحب آن است کو ظاهرا  همين مق ار  آية اهلل فاضل: 

 نايب نيز بگيرد.

 مراجعه شود. 292به ذيل مسأله  خويي: و آية اهلل بهجت ة اهللآي .1

 ه نايب هم بگيرد.کاحوط اين است  ارم:کآيات عظام تبريزي، سبحاني، م
 (192توان  بگوي  و بنابر احتياط نايب هم بگيرد. )مناسک حج، م باي  به هر نحو که مي اي: آية اهلل خامنه 

ن  و اگدر صد ق   کتوان  بگوي ، اگر عرفا  ص ق تلبيه  مي هکافي است به نحوي ک آية اهلل سيستاني: 

 ن  به احتياط واجب، هم مرادف عربي و هم ترجمه آن را بگوي  و نيز نايب بگيرد.کن
تواند  بخواند  و    مدي  هکد ن نش  به هدر يدوري   کاگر تلقين مم صافي، آية اهلل گلپايگاني:آية اهلل  

صدحيح   يدور  بده ه از يدرف او  کد را به فارسي يا زبان ديگر بگوي  و نايب هم بگيرد رجاءا ، اش  هترجم

 (.23فارسي، ص کبخوان . )مناس
 نايب گرفتن الزم نيست. آية اهلل نوري: 

ن باش  به يدرف ميقدات برگدردد و احدرام     که ممکابر احتياط واجب هر مق ار بن اي: هآية اهلل خامن .2

 (112حج، م کبگوي . )مناس کببن د و لّبي
 بنابر احتياط واجب به مق اري که ممکن است به يرف ميقات برگردد و محرم شود. آية اهلل سيستاني: 

 بگوي . کاحرام ببن د و لّبي آية اهلل فاضل:
 به ادني الحل.آية اهلل سبحاني:  .9
 گذشت. 212تفصيل اين مسأله در ذيل مسأله  .4
 را ياد گرفته. مسألهه کاز همان جا  اهلل سبحاني: آية .2
 توان  به سمت ميقات باز گردد. مي هکو بنابر احتياط واجب در جميع صور هر   ر  آية اهلل اردبيلي: .3
 آورد و بدراي حدج واجدب   جدا   به اگر در عمره تمتع باش  باي  احتيايا  حج تمتع نيز آية اهلل زنجاني: .7

 و حواشدي آن   343تدا   347ند  و اگدر در حدج تمتدع باشد  مادابق مسدأله        کتفدا ن کبه اين عمدل ا 

 ن .ک عمل
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 1نيست احت  مل.

ـ  ]569[ واجب را نگفت، چه به واسبه  ذري و چه باهون  اذر،    کسي لبيکاگر  م 

شاود و اگار آنچاه در احارام موجاب       ه بر محرم حرام است بر او حرام نميکچيزهايي 

 نه.کرا به ريا باطل  کفار  نهارد و همچنين اگر لبيکآورد، جا  به شود فار  ميک

ـ  ]561[ ت  مر  تمتع ه نيکنه کواجب در ميقات، فراموش  کاگر بعه از گفتن لبي م 

رد  و  مر  او ااحيح اسات و   که نيت  مر  تمتع ک، بنا بگذارد 2رد  يا نيت حج تمتعک

ه بايه براي حج تمتع بگوياه، فراماوش   کگفتن در روز هشتم  کهمچنين اگر بعه از لبي

ه براي حج تمتع گفته و حج کرا براي حج گفت يا براي  مر ، بنا بگذارد  که لبيکرد ک

 در تجهيه تلبيه است. 9احتياط مستحباو احيح است و 

                                                           
صحيح اسدت ولدي اگدر پديش از آن     اش  هاگر پ  از اتمام عمره تمتع فهمي ، عمر آية اهلل اردبيلي: .1

آورد جا  به ه گفته ش  تج ي  نماي  و اگر فرصت ن ارد، حج افرادک ، باي  احرام را به همان نحو فهمي

 است. حجةاالسالمو مجزي از 
 (.12شيخ، ص کمحل تأّمل است. )مناس آية اهلل بهجت: 
شود لدذا تفصديل ايدن     نمي نماي  محرم که تلبيه را ترکسي که کچون نظريه آيات عظام اين است  

 رد.کجستجو  212و  211مسأله را باي  در ذيل مسأله 
 ال نيست.کصحت عمل خالي از اش آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 ال است.کاگر در عمره باش  صحت عمل مورد اش آية اهلل سيستاني: 
اگر بع  از اعمال حج يادش آم  حج او صحيح است. ولي اگر بع  از عمره تمّتدع يدا    آية اهلل فاضل: 

ان جبران دارد بايد   کعمره مفرده يادش آم  عمره بايل است، و در عمره تمّتع اگر فرصت دارد و ام

 ان جبران نبود حج افراد انجام ده ، و درکن  و اگر امکالحل برگردد و جبران  به ميقات ولو به ادني

 ن .ک حجةاالسالم ميفايت از کاين صورت 
 اگر بع  از اتمام حج يا عمره يادش بياي ، عمل او صحيح است. ارم:کآية اهلل م 

ه مادابق  کد ده  هنگام احرام، متوجه وظيفه خود بوده بندا بگدذارد    مي اگر احتمال آية اهلل زنجاني: .2

 تع.م احرام حج تمکرده است، و همچنين است حکوظيفه خود نيت 
 در هدر دو صدورت اگدر داخدل در عمدل مترتدب مثدل        آيات عظام تبريوزي، خوويي، سوبحاني:    .9

 شدود و در ريدر ايدن صدورت بايد        مدي  م بده صدحت  کيواف عمره تمتع يا و وف به عرفات ش ه، ح

 اعاده نماي .
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ـ  ]566[ واجاب را از ميقاات تاگخير بيناهازد و اگار تاگخير        کلبيا  1جايز نيسات  م 

 9نه.کر شه،  مل ک  215ه در مسگله کبايه به دستوري  2انهاخت

ـ  ]563[ رار آن و کمرتبه نيست، ولي مستحب است ت کبيش از ي کواجب در لبي م 

ت، و ر شه  اسکنه و براي هفتاد مرتبه گفتن  واب زيادي  توا زياد گفتن آن هر چنه مي

است بگوياه   4افيکه کنه، بلکرار کالزم نيست آنچه را در حال احرام بستن گفته است ت

مَّ َلبَّي ک»  را فقط.« َلبَّي ک»نه کرار کيا ت« َلبَّي ک َالّله 

ـ  ]568[ ه براي  مار  تمتاع محارم شاه، در     کسي که کآن است  3احتياط واجب2 م 

و ماراد از   7نگوياه  کنه و ديگر لبيا ک کرا تر کشود لبي ه پيها ميکهاي م ه خانهکوقتي 

هار   8ه باشهکآورد، جزو م ميجا  به ه  مر که در زماني کهايي است  ه خانهکهاي م خانه

ه کا ه احرام حج بساته آن اسات   کسي کبراي  11و احتياط واجب 3ه بزر، شودکچنه م

                                                           
خواه  از راه م ينه به حج برود، بهتر است گفتن تلبيه را تا رسي ن بده   مي هکسي ک آية اهلل خويي: .1

ه فاصله دارد( تأخير بين ازد و در آنجا تلبيه بگوي  کميل با ذوالحليفه به يرف م که يکبي اء )جايي 
 رود تلبيه را پ  از   ري راه رفتن بگوي . مي ه از راه ديگر به حجکسي کو 

م آن در کد ند  و ح کرده عمدل  کد ه ب ون احرام از ميقات عبدور  کسي کمانن  باي   اهلل سبحاني: آية .2
 گذشت. 212 مسأله

و  211ب ون عذر به مسأله و حاشيه آن و در تأخير  212با عذر به مسأله در تأخير  آية اهلل زنجاني: .9
 ن .کحاشيه آن عمل 

 به  ص  رجاء. ارم:کآية اهلل م .4
هداي ظهدر    هاي مکه در عمره تمتع و در حج تا نزديکدي  تکرار لبيک در ميقات تا دي ن خانه آية اهلل سبحاني:. 2

 عرفه و در عمره مفرده تا دخول حرم و اگر از ادني الحل محرم ش ه است تا دي ن کعبه مستحب است.
 واجب است. ارم:کخويي، زنجاني، سبحاني، فاضل، م اي، هآيات عظام تبريزي، خامن .3
ه، کد مهداي   بع  از مشاه ه خانه برای کسی که از موا يت محرم ش ه در عمره تمتع  زنجاني:آية اهلل .7

 9رمکد ه زمان پيدامبر ا که در اين مسأله مح وده مکرار تلبيه، مستحب نيست و منظور از مکديگر ت
 رار تلبيه تا ظهر روز عرفه مستحب است و بع  از آن مستحب نيست.کاست و در احرام حج، ت

 بنابر احتياط. اهلل اردبيلي:آية  .8
 ه است.ک  يمي مهاي  ه مراد خانهکبل آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سبحاني، سيستاني: .3

 باي   اع نماي . ارم:کآيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سبحاني، فاضل، م .11
  (198)مناسک حج، م واجب است. اي: هآية اهلل خامن 
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 را تا ظهر روز  رفه بيشتر نگويه. کلبي

ـ  ]564[ اسات و  « لناگ »ي کا ه يکا  1پوشيهن دو جامه احرام باراي ماردان  سوّم ـ   م 

ايان دو   9هکا آن اسات   2ه بايه آن را به دوش بينهازنه. و احتياط واجبک« رداء»ديگري 

آن  4پوشايه احتيااط   کگفتن بپوشه و اگر بعه از لبيا  کجامه را قبل از نيت احرام و لبي

 را دوبار  بگويه. که لبيکاست 

ـ  ]530[ ه باه نحاو   کنه ک فايت ميکه لنگ، ناف و زانو را بپوشانه و ک 2الزم نيست م 

                                                                                                                                        
  :ان . همتعرض اين مسأله نش  آية اهلل گلپايگاني 

ه بدر تدن دارند  ايدن دو     کهايي ه زنان نيز عالوه بر جامهکاحتياط الزم آن است  و آية اهلل سبحاني: .1

 سعي را با آن دو انجام دهن . يواف و وبپوشن  جامه را 

نيدز دو جامده احدرام را در و دت محدرم شد ن       ها  ه زنکاحتياط مستحب آن است  آية اهلل صافي:

 وشن  و در يواف و سعي نيز همراه داشته باشن .بپ
 ها نيز دو جامه احرام را هنگام محرم ش ن بپوشن . احتياط مستحب آن است که زن آية اهلل فاضل: 
ه کپوشي ن دو جامه احرام اختصاص به مردان ن ارد و احتياط واجب آن است  آية اهلل گلپايگاني: 

ن ن لباس دوخته بر آنها واجب نيست و جدايز اسدت بعد  از    کنيز دو جامه را بپوشن ، اگر چه ها  زن

ه در حدال  کد احرام دو جامه احرام را بيرون بياورن  و با همان لباس خودشان باشن  و بهتر آن است 

 (.28فارسي، ص کسعي و يواف دو جامه احرام را در برداشته باشن . )مناس
اجب است پوشي ن دو جامه در حال احرام، و محل پوشي ن، از باب مقّ مه  بل از نيت و و آية اهلل بهجت:. 2

 (.14تلبيه است و احتياط در صورت تاخير پوشي ن در اعاده نيت و تلبيه است. )مناسک شيخ، ص
پوشي ن لباس احرام، شرط صحت احرام نيست، هر چن  بنابر مشدهور، پوشدي ن    آية اهلل زنجاني: 

ه پوشدي ه شدرايط لبداس احدرام را     کد گفتن الزم است. و در هر حال اگر لباسي را  کبيآن هنگام ل

 رسان . نمي ن اشته باش  به احرام و ساير اعمال حج، ضرري
 بايست  بل از نيت و تلبيه دو جامه را بپوشن . مي آيات عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني: 

 اين دو جامه را...ن  و کدوخته را بهاي  لباس آية اهلل نوري: .9
 (.183، مسأله کاحتياط مستحب اعاده نيت و تلبيه است. )مناس آية اهلل سيستاني: .4

 احتياط مستحب است. آية اهلل فاضل:
 به احتياط واجب الزم است. آية اهلل اردبيلي: .2

ندو متعدرض   اقزار از ناف تا زانو را باي  بپوشان  )ولدي اسدتحباب پوشدان ن نداف و زا     آية اهلل بهجت: 

  (.183، مسأله ک( )مناسان . هنش 
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 ه ناف و زانو را بپوشانه.کمتعارف باشه، ولي مستحب است 

ـ  ]531[ ه باه هار   کا در پوشيهن دو جامه احرام ترتياب خاااي معتبار نيسات، بل     م 

خواهاه   ه ميکيفيتي کي را لنگ قرار دهه به هر ک، فقط بايه ي2بپوشه مانع نهارد 1ترتيبي

ه ردا کآن است  9خواهه و احتياط مستحب ه ميکيفيتي کي را رداء قرار دهه به هر کو ي

 4ها را بپوشانه. شانه

ـ  ]535[ جامه بلناه   کبه ي 3نهکتفا نکه در حال اختيار اکآن است  2احتياط واجب م 

                                                                                                                                        
  :ه ناف تا زانو را بپوشان .کباش  اي  هباي  به ان از آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي 
ه کد ي به صورت لنگ باش  و از ناف تا زانو را بپوشان  و ديگري به صورت رداء کي آية اهلل سبحاني: 

 مر را پوشش ده .کاز شانه تا 
 بنابر احتياطق واجب، الزم است. ارم:کسيستاني، صافي، گلپايگاني، م آيات عظام 

ه کن  ما بين ناف و زانو را کي از آنها ستر که يکواجب است پوشي ن دو جامه احرام  آية اهلل بهجت: .1
ه ردا و تدرّدي  کنحوي  به ؛ه بپوشان  دو شانه راکه ردا باش  آنق ر باش  کآن را اقزار گوين  و ديگري 

 (.14شيخ، ص کآن صادق باش . )مناس به
 ه پوشي ن به نحو متعارف باش .کاحتياط آن است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 ن .ک مي فايتکيفيت متعارف باش  کاگر به  اي: هآية اهلل خامن 
 ه پوشي ن به نحو متعارف باش .کاحتياط مستحب اين است  آية اهلل سيستاني: 

 ه بنابر احتياط واجب باي  آن را به نحو متعارف بپوش .کبل اردبيلي:آية اهلل  .2
 را بپوشان .ها  ه شانهکباي  ردا به   ري باش   آيات عظام بهجت، تبريزي، صافي، گلپايگاني: .9

ه دو شانه و دو بازو و مقد ار  کباش  اي  هه ردا به ان ازکاحتياط واجب اين است  آية اهلل سيستاني: 
 (.183، مسأله کمر را بپوشان . )مناسکي از  ابل توّجه
 .بنابر احتياط واجب ارم:کآية اهلل م

 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل اردبيلي: .4
 در مسأله  بل گذشت. آية اهلل سبحاني: 
 ن .که ص ق ردا باي ک هگون به ؛ه واجب است عالوه بر آن،  سمتي را بپوشان کبل آية اهلل فاضل: 

 پوشي ن دو جامه احرام واجب تعّب ي است. )استفتاء( اي: هخامنآية اهلل  .2
 احرام صحيح است. آية اهلل بهجت: .3

 که ج اگانه باشن  پ  اگر با يد کدو جامه احرام باي  از هم ج ا و به صورت دوت آية اهلل سبحاني: 
 پارچه بلن  از شانه تا زانو را بپوشان  صحيح نيست.

 افي نباش .که که ظاهر اين است کبل آية اهلل سيستاني: 
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ه باياه دو جاماه جاها    کا و مقهاري را رداء قارار دهاه، بل   نهکه مقهاري از آن را لنگ ک

 باشنه.

ـ  ]537[ نه و قصه امار  که نيت کآن است  1در پوشيهن جامه احرام احتياط واجب م 

نهن جامه دوخته هم نيات و  که در کو احتياط مستحب آن است  2نهکالهي و اطا ت او 

 نه.کقصه اطا ت 

ـ  ]539[ فايات  که نماز در آنها احيح باشاه، پاس   کدر اين دو جامه  9شرط است م 

ه در نماز  فو که نجس باشه به نجاستي کاي  و جامه 4ولکنه جامه حرير و غير مگک نمي

 از آن نشه  باشه.

ـ  ]531[ ه کا طاوري   نباشاه، باه   کدهه نااز  ه لنگ قرار ميکرا اي  الزم است جامه م 

 3نباشه. نما ه رداء هم بهنکآن است  2نما باشه و احتياط مستحب بهن
                                                           

 رعايت اين احتياط، مستحب است. آية اهلل زنجاني: .1
ند ن لبداس مخديط    کر نيدتق  کدر پوشي ن لباس احرام  ص   ربت الزم است. )متدذ  آية اهلل بهجت: .2

 ان (. نش ه
در آوردن ن ن و کن  ولي در کي از واجبات احرام است ويبعا  باي   ص   ربت کي آية اهلل سبحاني: 

 دوخته نيت الزم نيست. لباس
 بعي  نيست اعتبار  ص   ربت در پوشي ن لباس احرام. آية اهلل سيستاني: 

 (.14شيخ، ص کبنابر احتياط. در مجموع موانع نماز خوان ن در لباس. )مناس آية اهلل بهجت: .9
 حدرام نيدز شدرط   ه در لبداس نمدازگزار شدرط شد ه در لبداس ا     کليه چيزهايي ک آية اهلل سبحاني: 

 .است

 بنابر احتياط واجب در رير درن گان. آية اهلل سيستاني: .4
 است. احتياط واجب ارم، نوري:کآيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، زنجاني، فاضل، م .2

نما نباش ، ولي اين شدرط در ردا   ه هيچ  سمتي از إزار ب نکاحتياط اين است  آية اهلل سيستاني: 

 (.139، مسأله کمعتبر نيست. )مناس
عربي  کفارسي احتياط وجوبي و در مناس کله در مناس معظم آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 نما نباش . ه ب نکدهن  به اين مي فتوا
حج،  کن . )مناسکه ردا بر آن ص ق کنما ب ون ردا مانع ن ارد، مشروط بر اين ب ن اي: هآية اهلل خامن .3

  (147م
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ـ  ]536[ ه کا ه لباآ احرام زن، حرير خاالص نباشاه، بل  کآن است  1احتياط واجب م 

 ه تا آخر احرام حرير نپوشه.کاحتياط آن است 

ـ  ]533[ ، 2صوص باه مارد اسات   ه بايه محرم بپوشه مخکر شه که  کاي  دو جامه م 

ياا   توانه در لباآ خودش به هر نحو هست محرم شود؛ چاه دوختاه باشاه    ولي زن مي

 چنانچه گذشت. 4، ولي حرير مح  نباشه9نباشه

ـ  ]538[ ه هر وقت در بين ا مال يا غيار آن در احاوال   کآن است  2احتياط واجب م 

                                                                                                                                        
   ه بد ن از پشدت آنهدا نمايدان    کد هاي احرام باي  به   ري ضخيم باشن  جامه سبحاني:آية اهلل 

 نباش .
 کاما زنان بنابر ا وي جايز است در جامه حرير احرام ببن ن ، گرچه احتيداط در تدر   آية اهلل بهجت: .1

 (.12شيخ، ص کآن است. و همچنين است جواز پوشي ن آن در جميع احوال احرام. )مناس
 باي  از حرير خالص نباش . ام تبريزي، زنجاني، خويي، صافي، گلپايگاني:آيات عظ 

 (143حج، م کباي  از حرير خالص نباش . )مناس اي: هآية اهلل خامن 

در سّوم از واجبات احرام )پوشي ن لباس(  آيات عظام سبحاني، صافي، فاضل، گلپايگاني: نظريه .2

 گذشت.
 مراجعه شود. 271به ذيل مسأله  آية اهلل سبحاني: .9

 و به هر رنگ باش . ارم:کآية اهلل م

 در مسأله  بلي جواز آن گذشت. آية اهلل بهجت: .4

عدادي خدود، در   هداي   توانن  در لبداس  مي زنان آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سيستاني: 

 ر ش ه در لباس احرام باش ، احرام ببن ن .که داراي شرايط ذکصورتي 
 ن  به تب يل يا تاهير.کبه احتياط واجب باي  مبادرت  آية اهلل سيستاني: .2

ه آن کاگر لباس احرام در بعض حاالت احرام نج  شود، احتياط مستحّب آن است  آية اهلل صافي: 

ه اگر محرم ب نش نج  شود نجاسدت  که احوط و اولي آن است کن  و يا تاهير نماي ، بلکرا عوض 

 (.92، مسأله 44فارسي، ص کن . )مناسکرا از آن زايل 
 د ماابق مدتن، احتيداط وجدوبي اسدتفاده      92، مسأله 27فارسي ص کاز مناس آية اهلل گلپايگاني: 

 ان . هد احتياط استحبابي فرمود 77عربي ص کن در مناسکشود ول مي

 م واجب است.کاين ح ارم:کآية اهلل م 
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باه تبهيار    2مباادرت  4و احاوط  9تبهير يا تبهيل نمايه 2نجس شود 1احرام اين دو جامه

 بهن است در حال احرام اگر نجس شود.

 3فار  نهارد.کاحرام يا بهن را، نه جامه کاگر تبهير ن م ـ ]534[

ـ  ]580[ ن ظاهراً اگر باه آن  کنباشه، ل 8جامه احرام از پوست 7هکاحتياط آن است  م 

 جامه گفته شود مانع نهارد.
                                                           

  ه.ه زنق محرم پوشيکيا لباسي  آية اهلل فاضل: .1
هرگاه ب ن يا لباس محرم د مرد باش  يا زن د، نج  شود بايد  بد ون تدأخير آن را       آية اهلل زنجاني: .2

 و اگر نامحرم نباش  آن را درآورد. کن  يا لباس را عوض نماي تاهير 

انات در مسلخ ويا کن  ولي اگر به خاير نبودن امکباي  لباس را تاهير و يا عوض  آية اهلل سبحاني: 

شي  به صحت کن  مق اري يول کن  تا جامه را عوض يا تاهير که مجبور است يي ک  مسافتي عبس

زند  و  رد تا زمان حلق وتقصير، به صحت ذبح و احرام ضرر نمدي کزن  و اگر تاهير ناحرام لامه نمي

 فاره ن ارد.ک

هدت احدرام تاهيدر آن    اگر بع  از احرام بستن، لباس احرام يا ب ن نج  ش ، از ج آية اهلل اردبيلي: .9

 ن .که آن را تاهير کالزم نيست، گرچه احتياط مستحب آن است 
و چنانچه ب ن نج  شود تاهير آن از جهت محرم بودن واجب نيسدت بندابر اظهدر     آية اهلل بهجت: .4

 (.137، مسأله ک)مناس
 احتياط استحبابي است. آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 
 ب مبادرت به تاهير ب ن ثابت نيست.وجو آية اهلل سيستاني: 

 (122حج، م کمعّظم له يافت نش . )مناس کدر مناس اي: هآية اهلل خامن .2
 شود. نمي و احرام او هم بايل آية اهلل فاضل: .3
 بنابر احتياط، بافتني باش  و از  بيل چرم و پوست و نم  نباش . آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .7

 نشود. کاين احتياط تر ارم:کآية اهلل م 
توان  در نماز بپوش ، هر چن  پوسدت يدا    مي ههايي ک ا وي جواز احرام است در لباس آية اهلل بهجت: .8

 (.134، مسأله کرير بافتني باش . )مناس
چنانچه جامه احرام از پوست يا نايلون و مانن  آن باش ، اگدر   اي، آية اهلل سبحاني: آية اهلل خامنه 

 (121)مناسک حج، م شود و پوشي ن آن متعارف است مانع ن ارد. مي به آن جامه گفتهعرفا  
ه بافتني باش  و از  بيل چدرم و  کاحتياط مستحب در دو جامه احرام اين است  آية اهلل سيستاني: 

 (.134، مسأله کپوست و نم  نباش . )مناس
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ـ  ]581[ « نماه »ه اگار مثال   که جامه احرام منسو  و بافتني باشه، بلک 1الزم نيست م 

 مانع نهارد. 2ماليه  باشه و جامه به آن گفته شود

ـ  ]585[ ه وارد کا رد ، وقتاي  که محرم اگر جامه احرام را  وض کافضل آن است  م 

ه کا ه در آن محارم شاه  اسات بپوشاه، بل    کا اي را  شود براي طواف همان جامه ه ميکم

 9موافا احتياط استحبابي است.

ـ  ]587[ نه به پوشيهن قبا يا پيراهن براي ساردي هاوا ياا    کاگر محرم اضبرار پيها  م 

ناه و باه دوش   کن باياه قباا را پاايين و بااال     ک، لي2توانه قبا و پيراهن بپوشه مي 4غير آن

ناه و  که پشت و رو نيز بکآن است  3بينهازد و دست از آستين آن بيرون نياورد و احوط

شاود مگار باه     و اگار اضابرار رفاع نماي     7پيراهن را نيز بايه به دوش بينهازد و نپوشه

                                                           
ه بافتني باش  و از  بيل چرم کاحوط در دو جامه احرام اين است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:  .1

 و پوست و نم  نباش .
به احتياط واجب جامه احرام بافته باش  و از پوست و يدا مثدل    آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.97، مسأله 28فارسي، ص کنم  مالي ه نباش . )مناس
 ود.نش کاحتياط در آن تر ارم:کآية اهلل م 

 (121حج، م کو پوشي ن آن متعارف باش . )مناس اي: هآية اهلل خامن .2
 نظريه معّظم له در اين مسأله به دست نيام . آية اهلل خويي: .9

 مستحب است. آية اهلل سبحاني: 
 مثل نيافتن ردا و ازار. آية اهلل فاضل: .4
هرگاه براي ضرورتي ناچار به پوشي ن لباس دوخته ش  باي  کفاره ب ه  و بنا بر احتيداط   آية اهلل سبحاني:. 2

 رو کرده بر دوش بين ازد و دست در آستين نکن . پالتو و کت را پشت و در صورت ضرورت  با و

 .فاره ب ه  و نظر ايشان نسبت به بقيه مسأله به دست نيام کولي باي  براي آن  آية اهلل گلپايگاني:
ه کن  و دست از آستين آن بيرون نياورد و يا اينکه پشت و رو کواجب اين است  آية اهلل سيستاني: .3

 ن  و بپوش .کآن را پايين و باال 
 ن .کو واجب است پيراهن را نيز باال و پايين  ؛احتياط استحبابي است آية اهلل فاضل: 

تواند  از   مدي  اگر بر اثر سرما و مانن  آن نداگزير از پوشدي ن جامده دوختده باشد       اي: هآية اهلل خامن .7

  باال که آن را به صورت برعکن  اما نباي  آن را بپوش  بلکمعمولي مانن  پيراهن استفاده هاي  لباس

 (122حج، م  کبه پايين يا پشت و رو به روي خود بيان ازد. )مناس
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 1بپوشه.توانه  پوشيهن قبا و پيراهن، مي

ـ  ]589[ ه جايز است آنهاا  کالزم نيست جامه احرام را هميشه در برداشته باشه، بل م 

ه جاايز  کا ناه، بل کنه و براي شستن بيرون بياورد و براي حمام رفتن آنها را بِکرا  وض 

 هر دو را بيرون بياورد و لخت شود. 2است براي حاجت

ـ  ]581[ يشتر بپوشه، مثل دو سه رداء و توانه از دو جامه احرام ب شخص محرم مي م 

 9دو سه لنگ براي حفظ از سرما يا غرض ديگر.

ـ  ]586[ خواهاه   ه ماي کا يا لباآ دوخته در حالي  4اگر لباآ احرام را  مهاً نپوشه م 

و احارامش   2نهرساا  رد  است، ولي به احرام او ضارر نماي  کمحرم شود بپوشه معصيت 

                                                           
 فاره ب ه .کولي باي   زنجاني:آية اهلل اردبيلي، آية اهلل  .1

 فاره هم ب ه .کو بنابر احتياط  آيات عظام تبريزي، سبحاني، سيستاني: 
 (133حج، م کفاره ب ه . )مناسکگوسفن   کو بنابر احتياط واجب باي  ي اي: هآية اهلل خامن 
 فاره ب ه .کولي باي  براي آن  آية اهلل صافي: 
 معمولي بپوش . يور بهيعني  ارم:کآية اهلل م 

 توان  براي م ت مح ودي لباس احرام را بيرون بياورد. بلکه براي رير حاجت نيز مي آية اهلل اردبيلي:. 2
و امثال اينها جائز است و در رير اين صورت الزم است همواره دو لباس احرام را  آية اهلل سبحاني: 

 بر تن داشته باش .
 و رير حاجت. يستاني:آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، س 

 ن همه آنها باي  شرايط لباس احرام را داشته باشن .کلي آية اهلل زنجاني، آية اهلل فاضل: .9
 خواه  محرم شود بپوش ... مي هکه بر محرم حرام است درحالي کيا لباسي را  آية اهلل زنجاني: .4
 ن .که به احتياط واجب احرامش صحيح نيست و باي  آن را تج ي  کبل آية اهلل اردبيلي:  .2

اگر در حين احرام، از روي علم و عمد  لبداس دوختده را از تدن بيدرون نيداورد،        اي: هآية اهلل خامن 

ه پ  از بيرون آوردن آن نيدت و  کال نيست و احتياط واجب آن است کصّحت احرامش خالي از اش
 (121حج، م کن . )مناسکرار کتلبيه را ت

گويد    کپوشي ن دو جامه احرام وجوب نفسدي دارد و اگدر عمد ا  نپوشد  و لبيد      آية اهلل سبحاني: 
 باي  هرچه زودتر لباس دوخته را از تن بيرون آورد.  رده وکمعصيت 

ن  و محرم شود تا  اع به صحت کبنابر احتياط باي  لباس را ب آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 (.3، م428، ص1اي . )مجمع المسائل، جاحرام نم

 ال نيست.کدر صورت عم  خالي از اش ارم:کآية اهلل م 
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 رد  و احرامش احيح است.کن احيح است، و اگر از روي  ذر باشه معصيت هم

ـ  ]583[ ه آن کا آن اسات   2ولي احتياط واجب 1ال نهاردکگر  زدن لباآ احرام اش م 

ه لنگ قرار داد  به گردن گر  نزنه و اگر از روي جهل يا نسيان گار  زد احتيااط آن   کرا 

رساانه و چيازي هام بار او نيسات و       نه، ولي به احرامش ضرر نميکه فوراً باز کاست 

 است. 9در جامه احرام گذاشتن و بانخ بستن نيز جايزسنگ 

                                                           
 شود. کبنابر احتياط واجب تر آية اهلل اردبيلي: .1

ه ازار )لندگ( خدويش را بده    کد احوط اين اسدت   آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سيستاني: 

بعض ديگر و با چيزي مانن  سنجاق نيز آن را به  ه مالقا گره نزن ، ولو بعض آن را بهکگردن خود بل

ردن سوزن يا سدنجاق در آن  که ردا نيز گره زده نشود، ولي فرو کن . و احوط اين است کهم وصل ن

 عيبي ن ارد.
ش و سنجاق و سدنگ  کمه و کبر مرد محرم، گره زدن لباس احرام و بستن آن با د آية اهلل زنجاني: 

ند  و  کلزوم، جايز است و در رير اين صورت باي  از اين امور اجتناب گذاشتن و مانن  آن در صورت 

 زن . نمي حج، ضررعمره و ار به احرام و کدر هر حال، اين 
ند  ولدي در   که لباس احرام را با سنجاق  فلي به هدم وصدل ن  کاحتياط آن است  آية اهلل سبحاني: 

 ن ارد. آي  مانعي مي ه مثال گاهي در مشعر الحرام پيشکحال ضرورت 

سنجاق زدن و گره زدن حوله احرام و سنگ گذاشتن بدين دو   آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ه حوله به صورت يقه پيراهن در آي  جايز نيست، و نيز نباي  پارچه احدرام را  کيرف حوله، به نحوي 

ه آن را کد اي آن، در جامده احدرام بدر   کوچد کداده و مانن  پيراهن بپوش ، بلي  رار دادن سنگ  کچا

 رده، و ردا را حفظ نماي  مانعي ن ارد.کسنگين 
گره زدن لنگ به گردن جايز نيست ولي سنجاق زدن و امثال آن و گره زدن بعض  اي: هآية اهلل خامن .2

ه از ص ق عنوان إزار خارج نشدود. و همچندين در رداء گدره    کآن به بعض ديگر مانعي ن ارد مادامي 

يره يا با گذاشتن سنگريزه در دو يرف آن، بستن آن با نخ به نحو متعارف تدا  زدن آن با سنجاق يا گ

 (144حج، م کن ، جايز است. )مناسکه عنوان رداء بر آن ص ق کزماني 
 جايز نيست بنابر احتياط. اردبيلي:اهلل آية  .9

 يگر کد روي يه دو يدرف ردا را  کد اگر ب ون گقره باش  مانعي ن ارد، به شدرط آن  آية اهلل گلپايگاني: 

 ه مثل گريبان شود.کنگذارد 
 ه جايز است بعضي از لباس احرام را بده بعضدي ديگدر بدا سدوزن و ريدر آن       کچنان  آية اهلل نوري: 

 ن .کوصل 
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ـ  ]588[ بر، پاس جاايز   کبودن از حهث ااغر و ا کشرط نيست در احرام بستن پا م 

ه غسال احارام باراي حااي  و     کاست در حال جنابت و حي  و نفاآ محرم شود، بل

 نفساء مستحب است.

ـ  ]584[ اف که پيراهن را شا کست ه محرم شه، الزم اکاگر پيراهن بپوشه بعه از آن م 

 9اف دهاه کالزم نيست شا  2و از پايين بيرون آورد، ولي اگر در پيراهن محرم شود 1دهه

و در  4نه و لباآ احارام بپوشاه  کو از پايين بيرون آورد، و همين قهر الزم است آن را ب

 هر دو اورت احرامش احيح است.

ـ  ]540[  2اگر فراموش کنه احرام را و به خاطرش نيايه مگر بعه از اتمام همه واجباات  م 

                                                           
شکافتن پيراهن براي اين است کده بتواند  پيدراهن را از پدايين بيدرون آورد و اگدر بد ون         آية اهلل زنجاني:. 1

شکافتن پيراهن بتوان  آن را از پايين بيرون آورد شکافتن پيراهن الزم نيست، و در اين صورت کده بعد  از   
 پوشي ه باش . احرام پيراهن پوشي ه فر ي نيست که عالم به مسأله بوده يا از روي جهل به مسأله پيراهن

 21در هر دو صورتق نزع، مخيط باي  ب ون پوشان ن سدر باشد  )مسدتفاد از صدفحه      آية اهلل بهجت: .2
 شيخ(. کمناس

 بيان ش . 283در صورت علم و عم ، نظر معّظم له در ذيل مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
اف  و از کشود باي  آن را بشد  ه جلو بسته است محرمکاگر در پيراهن و مانن  آن  آية اهلل سبحاني: 

 فاره ده  هر چن  مضار بوده باش .کپايين بيرون آورد و باي  
 گذشت. 283در مسأله  آية اهلل گلپايگاني:در فرض عم ، نظر 

ه از روي جهل به مسأله در پيراهن محرم ش ه باش  و کاين مالب در صورتي است  آية اهلل زنجاني: .9
در پيراهن محرم ش ه باش ، باي  آن را از پايين بيرون آورد و اگر الزم ش  اگر از روي علم به مسأله 

 اف .کآن را بش
رده باشد ، بندابر   کد ار را کد چنانچه از روي علم و عم  و در رير حال ضرورت ايدن   آية اهلل اردبيلي: .4

 ن .کاحتياط واجب باي  تلبيه را اعاده 
رد و تا بع  از همه واجبات عمره تمتدع بده خدايرش    ک سي احرام را فراموشکاگر  آية اهلل سبحاني: .2

از  ،ان ويدا و دت ند ارد   کد شود و اگر امفرصت دارد به ميقات رفته و محرم مي چنانچه و ت و ،نيام 
ان رفتن به ادني الحل نيست کاگر ام ده  وشود وعمره تمتع را مج دا  انجام ميادني الحل محرم مي

شود ولي اگر بع  از اعمال حج او به حج إفراد ب ل مي ،رود مي و وف اختياري عرفه از دست کو در
 ه محرم نش ه، حج او صحيح است.کحج متوجه ش  

 عمره او صحيح است. آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:
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 مر  او است، اگرچه احت آن باه ناار بعياه     2نه احتياط در ببالنک 1و نتوانه جبران

 4رد و يادش آمه  ملش احيح است.کولي اگر ا مال حج را هم تمام  9نيست

 استفتائات احرام

ـ  ]541[ شاوم ياا احارام     نه: محارم ماي  ک ن طور قصه ميسي در وقت احرام ايک س 

نيت احارام الزم  ايه   ه فرمودکع يا غير آن، با توجه به اين مسگله بنهم، براي  مر  تمت مي

 ن نيست، اين احرام چه اورت دارد؟که ممکنيست، بل

و احارام امار قصاهي     2زنه هر چنه قصه احرام الزم نيسات  به احرام ضرر نميج ـ  

                                                           
 عمدل  343تدا   347و در حدج تمتدع بده حاشديه      239در عمره تمتع بده حاشديه    آية اهلل زنجاني: .1

 نماي .
 عمره و حج او صحيح است. ارم:کحاني، آية اهلل مآية اهلل سب 
 کيور است اگر تر ن  و همينکبايل است و باي  ع ول به رير حج تمتع اش  هعمر آية اهلل فاضل: 

 احرام از روي جهل باش .
 له نسبت به صّحت يا باالن عمره به دست نيام . نظر معّظم اي: هآية اهلل خامن .2
 صحت آن خالي از  وت نيست. هکبل آية اهلل اردبيلي: .9

 (.12شيخ، ص کمحّل تأّمل است صحيح بودن رير حج. )مناس آية اهلل بهجت: 
 کال نيست و باي  احتياط ترکصحت عمره او خالي از اش آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

 نشود. 
تمام شود حج صدحيح   ن  تا اعمالک کن  يا جهال  ترکاگر احرام حج را فراموش  آية اهلل سيستاني: .4

 است.
ه به  ص  انجدام دادن  کسي کبنابر اين  ؛نيت احرام از نيت عمره يا حج ج ا نيست آية اهلل اردبيلي: .2

ور در سؤال ضدرري  کگوي ، در وا ع محرم ش ه است و احرام بستن به نحو مذ ک ميعمره يا حج لبي

 .زن  نمي به احرام

الزم است و تفصيل اين مسأله در ذيدل بحدث    ارم:کآيات عظام بهجت، سبحاني، گلپايگاني، م

 نيت در واجبات احرام گذشت.
ه به  ص  عمره و يا حدج تمتدع تلبيده واجدب را گفدت،      کهمين  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 شود و  ص  احرام، همين است. مي محرم
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شود هر چنه قصاه   شخص به قصه حج يا  مر  تلبيه بگويه محرم ميه اگر ک، بل1نيست

 نه.  کاحرام ن

ـ  ]545[ ه  اادت ماهاناه او د    کا دانست  زني قبل از احرام براي  مر  تمتع، مي س 

، نيات  کتوانه انجام دهه، مع  ل روز است و قبل از احرام حج، ا مال  مر  تمتع را نمي

 نه؟کت احرام  مر  تمتع به حج اِفراد، بايه چه گردانهن نيرد، آيا در برک مر  تمتع 

ه کا ال ناهارد، بلاي اگار باا التفاات باه اين      کو اش 2نيت را به حج افراد برگردانهج ـ  

توانه  مر  تمتع را انجام دهه و اگر انجام دهه احيح نيست به نيات  مار  تمتاع     نمي

 9.ال استکه حصولِ جهّ به آن، محل اشکمحرم شود، احت اين احرام، بل
                                                           

 گذشت. 221 مسألهدر ذيل  آية اهلل سبحاني: .1
ه احرام را بده  کن  و الزم است که  ص  احرام حج يا عمره کام به اين است  ص  احر آية اهلل نوري: 

 اين  ص  انجام ده .
 گذشت. 221تفصيل نظريه آيات عظام در مسأله  .2

آورد.  جدا مدي   به ن  و حج اقفرادک مي فايتکه  ص ش انجام وظيفه بوده کدر صورتي  آية اهلل بهجت: 
 (.41، سک)مناس

ه ظداهر سدؤال اسدت    ک ه در حال احرام حايض باش  چنانکدر صورتي است  اين آية اهلل تبريزي: 
آورد و بعد  از فراردت، عمدره    جا  به ه حج افرادکولي اگر بع  از احرام حايض ش  مخير است بين اين

ه کآورد به اين ترتيب جا  به ه اعمال عمره تمّتع را ب ون يواف و نمازشکآورد و بين اينجا  به مفرده
نموده و براي حج احرام بسته به عرفات و مني بدرود و پد  از فدراغ از اعمدال مندي       سعي و تقصير

 آورد.جا  به  ضاي يواف عمره و نماز آن را  بل از يواف حج
ن براي اتيان اعمال عمره تمتع حايض بوده، کاگر در حال احرام تا آخرين زمان مم آية اهلل خويي: 

عنوان ه توان  آن را ب مي براي عمره تمتع بايل است يا ه آيا احرامشکفتواي ايشان در دست نيست 
م به باالن احرام براي حج افراد ش ه، اگر زن در و دت  کحج افراد  رار ده ، گرچه در استفتائات ح

 شف خالف ش .کشود و بع ا   ک نميرد تا آخر و ت پاک مي احرام حايض بود و گمان
ن  و در صورت التفات اگر بده  ک مي فايتکو اگر  ص ش انجام وظيفه بوده باش ،  آية اهلل سبحاني: 

 ال ن ارد.کن  اشکنيت ع ول،  ص  عمره تمتع 
 مراجعه شود. 221به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .9

عمدره تمتدع اسدت،    اش  هرده وظيفکاگر به  ص  انجام وظيفه، محرم ش ه و خيال  آية اهلل زنجاني: 
و در رير اين صورت احرامش بايل است و باي  ماابق حاشديه   ؛امش احرام حج افراد خواه  بوداحر

 رفتار نماي . 212مسأله 
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ـ  ]547[ بنهناه و   مر ماي کحوله به  نوان لنگ به  کمردها معموالً براي احرام، ي س 

ه موقاع وزش بااد و ياا    کا انهازنه، ولي بعضي افراد براي اين ها مي ي هم بر روي شانهکي

متر چلوار نهوخته  کسوار شهن ماشين  ورت آنها ظاهر نشود اضافه بر آن دو حوله، ي

ه دو طرف پارچه از جلو و  قب زيار حولاه قارار    کنحوي  دهنه به از وسط پا  بور مي

 ال دارد؟کگيرد، آيا اين  مل احيح است يا اش مي

 1ال نهارد.کاشج ـ 

ـ  ]549[  ه قاادر بار تلبياه گفاتن نيسات ناياب گرفات        کسي کشود براي  آيا مي س 

 ؟يا خير

، و 2ت دههکنه و زبانش را هم حرکانگشت به تلبيه اشار   اَخْرَآ )الل( بايه باج ـ  

 9افي نيست.کنايب گرفتن 

ـ  ]541[  ه در گذشته حج واجبش را انجام داد  و بنا دارد حاج مساتحبي  کسي ک س 

                                                           
 ارهاست.کگونه  ولي بهتر اجتناب از اين ارم:کآية اهلل م ،اهلل سبحاني آية. 1
ه از کد اگر چه به گفتن ترجمه آن باش  و نايب هم بگيرد رجداء    آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: .2

 صحيح بگوي . يور بهيرف او 
 نايب گرفتن الزم نيست، هر چن  مالوب است. آية اهلل اردبيلي: .9

شخص گنگ و الل با انگشت خود همراه با نيت  لبي به تلبيه اشاره نموده و زبدان   آية اهلل بهجت: 

ه بده جداي او   کار را خودش انجام ده  نايب بگيرد که اين کن نباش  کممت ده  و اگر کخود را حر

 (.181، مسأله کتلبيه بگوي . )مناس
 بهتر است نايب هم بگيرد. ارم:کآيات عظام تبريزي، خويي، فاضل، م 

ت ده  و کگوين  حرمي« کلبي»ه کساني کر مادر زاد زبان خود را مانن  کالل و  آية اهلل سبحاني: 

ه کد اي زبان او بن  آم ه باش  با اخاار در  لدب بده شديوه   اي  هن  و اگر براي عارضکبا انگشت اشاره 

 ن .کگفته ش  عمل 
 هکد داند ، بده مقد اري     مدي  الل ش ه است و الفاظ تلبيه رااي  هاگر در اثر عارض آية اهلل سيستاني: 

ت ده  و همراه با آن در  لب اخاار نماي  و کحرن  و اگر نتوان  زبان و لب را به آن کتوان  تلفظ  مي

سداني  کر مادرزاد است و مانن  آن، پ  زبان و لب را مانن  کن  و اگر الل و کبا انگشت به آن اشاره 

 ن .کت ده  و با انگشت اشاره کنن  حرک مي ه تلفظک
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احارام  »گوياه   آورد، ولي از روي ناآگاهي و يا فراموشي در نيت اِحرام  مار  ماي  جا  به

، آياا آوردن و در نيات   «الاي اهلل  بناهم   االسالم مي  مر  تمتع از حج تمتع از 

 ال دارد يا خير؟که حج مستحبي است، اشکاالسالم، در حالي  داشتن 

ه کا اي  ه اشتبا  لفاي باشاه و قصاهش ايان باود   مار      ک، مگر آن1ال داردکاشج ـ  

 2االسالم گذاشته باشه. وظيفه او است انجام دهه و اسمش را 

ـ  ]546[ شاود و تلبياه    سي بهانه در اورت احيح نگفتن تلبيه، محرم نميکر اگ س 

 است يا نه؟ را غلط بگويه و ا مال حج را انجام دهه، آيا ا مالش احيح

از روي  ماه باود  ااحيح نيسات و اگار  ماهي نباود  و از روي         9چنانچاه ج ـ  

 4فراموشي يا نهانستن مسگله بود ، در فرض مرقوم بعيه نيست احت  مل.
                                                           

 (.241، ص2مانعي ن ارد. )مستفاد از تعليقه عروه، ج آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سيستاني:. 1
 .اشکال دارد نيت عم ي اهلل سبحاني: آية 

 معموال  از همين  سم است. ارم:کآية اهلل م .2
حاشديه مسدأله    مادابق گوي  در عمره تمتدع   مي رده تلبيه را صحيحک مي اگر خيال آية اهلل زنجاني: .9

 ن .کعمل  343تا  347و در حج تمتع به حواشي مسأله  239
 يعندي  ؛م بدوده، اگدر نسدبت بده موضدوع جاهدل بدوده       که عالم به حکبا توجه به اين آية اهلل فاضل: 

م آن در کد ه حکد احرام از روي جهدل و سدهو را دارد    کم ترکگوي ، ح مي دانسته تلبيه را رلط نمي
 گذشت. 231مسأله 

 مراجعه شود. 231و  239و  212به مسأله  ة اهلل بهجت:آي .4
 مراجعه شود. 212براي ايالع از نظريه مراجع، به ذيل مسأله  
ال نيسدت و  کاگر در احرام عمره بوده، صّحت عمل او خالي از اش آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 ن .کباي  احتياط 
ي  و محرم شود و اعمال عمره را انجام ده ، چنانچده  سي تلبيه را رلط بگوکاگر  آية اهلل سبحاني: 

عمدره را   احتيايدا   مسدأله از روي عم  باش  عمره او بايل است و در صورت فراموشي يدا ن انسدتن   
دوباره انجام ده  و اگر در احرام حج اسدت چنانچده در اثنداء متوجده شدود آن را صدحيح بگويد  و        

 ه عمل او صحيح باش .کچنانچه در پايان عمل ملتفت شود بعي  نيست 
ه کن تلبيه را گفته است و رلط بودن آن به ح ي نبوده است کاگر به مق ار تم آية اهلل سيستاني: 

 ، چيزي بر او نيست. در رير اين صورت، اگر در احدرام عمدره باشد  بندابر احتيداط      نکص ق تلبيه ن
 واجب عمل بايل است و اگر در احرام حج باش  صحيح است.
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ـ  ]543[ سي تلبيه را غلط بگويه و بعه از وقاوفين و قبال از اتماام ا ماال     کاگر  س 

ه احيحاً محرم نشه  است، آيا وظيفه او نسبت به ساير ا مال، و همچنين کحج فهميه 

  مر  قبلي او چگونه است؟

ن کا ، ل2بعيه نيست احت  مل 1ه بعه از وقت جبران متوجه شه کبا فرض اينج ـ  

 9نشود. کاين حج است و اين احتياط تر تفا بهکاحوط  هم ا

مَّ َلبَّيکلبَّي»ترجمه تلبيه  س ـ ]548[  چيست؟« کَلبَّي کلَ  کال ََشي ک، َلبَّيک، الّله 

نم د وت تو را، خاهايا  اجابات   ک اجابت مي» 4ور چنين است:کترجمه جمله مذج ـ  

را، اجابات  ي نيسات مار تاو    کنم د وت تاو را، شاري  ک نم د وت تو را، اجابت ميک مي

ه کا نه در ماواردي  ک فايت ميکرا هم نگويه « د وت»لمه کو اگر «. را نم د وت توک مي

 بايه ترجمه را بگويه.

ـ  ]544[ ه معلوم نيست از درآمه منبر است يا وجوهات شار يه،  کلباآ احرامي  س 

 آيا الزم است خمس آن را بههه؟

                                                           
 م مسأله  بل را دارد.کح آية اهلل زنجاني: .1
ال داشته باشد ،  کعمره تمتع او صحيح است ولي چنانچه در احرام حج تلبيه او اش آية اهلل اردبيلي: .2

ن  و چنانچده  که هست تلبيه بگوي  و حج را تمام کدر فرض مسأله بنابر احتياط واجب در همان جا 

 ن .کتفا نکحج او واجب بوده، به اين حج ا
 مراجعه شود. 231به مسأله  آية اهلل بهجت: .9

 ط نماي .ال نيست و باي  احتياکصحت عمل خالي از اش آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 اين احتياط استحبابي است. آية اهلل فاضل، آية اهلل گلپايگاني: 
 ه صحت بعي  نيست.کگذشت  237ذيل سؤال  آية اهلل سبحاني: 

ه کنيست اي  هرده است و رلط بودن آن به ان ازکن ادا کاگر تلبيه را به مق ار تم آية اهلل سيستاني: 

اين صورت، اگر تلبيه عمره را رلط گفته است عمدل او  ن ، عمل صحيح است. در رير کص ق تلبيه ن

 بنابر احتياط بايل است و اگر تلبيه احرام حج باش  همانجا تلبيه بگوي  و عملش صحيح است.
 مال ميدل و شدوق اجابدت   کنم دعوت تو را، خ ايا! با ک مي مال ميل و شوق اجابتکبا  آية اهلل نوري: .4

مدال ميدل و   کي نيست مر تو را، بدا  کمال ميل و شوق، شريکبا نم دعوت تو را ک مي نم، اجابتک مي

 نم تو را.ک مي نم، اجابتک مي شوق اجابت
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 1.، الزم نيست، هر چنه احتياط مبلوب استکبا فرض شج ـ 

ـ  ]700[ رد  کا نه و خودش فراماوش  ک ه به ديگران تلقين نيت و تلبيه ميکسي ک س 

 اش چيست؟ ه نيت نمايه، وظيفهکاست 

اگر به قصه انجام  مر  يا حج تلبيه نگفته، محرم نشه  است و بايه در اورت ج ـ  

 9و مجهداً محرم شود. 2ن نيست به خار  حرم برودکان به ميقات برگردد و اگر ممکام

 آيا لباآ احرام منحصر در دو جامه است و بيشتر نبايه باشه؟ س ـ ]701[

 مقهار واجب آن دو جامه است و زيادتر مانع نهارد.ج ـ 

 مستحبات احرام

 4مستحبات احرام چنه چيز است: م ـ ]705[

يز  نمود  و ناخن و شارب خود را بگيارد و ماوي زيار    که قبالً بهن خود را پاکآن .1

 را با نور  ازاله نمايه.بغل و  انه 

ه قاااه  مار  مفارد     کا قعه  و شخصي  ه قصه حج دارد از اول ما   يکسي ک .2

                                                           
 گيرد. مي در هر دو مورد به زاي  از مؤونه سنه، خم  تعّلق آية اهلل بهجت: .1

 اگر سال بر آن گذشته باش ، الزم است خم  آن را ب ه . آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

ه با آن لبداس احرامدي را خريد ه و يدا     کاما اگر با مق اري تفحص وضع آن پولي   سبحاني:آية اهلل 

 ن .کشود باي  تفحص خواه  بخرد مشخص مي مي
 ن .کم شرع به نسبت احتمال مصالحه کبنابر احتياط واجب باي  با حا آية اهلل سيستاني: 
به عنوان شهريه گرفته باشن ، اّما اگدر   ه وجوهات شرعيه راکو اين در صورتي است  آية اهلل فاضل: 

 و سال بر آن گذشته است باي  خم  آن را ب هن .ان   هبه عنوان استحقاق يا خ مات ديني گرفت
تواند  بده    مدي  هکد و بنابر احتياط واجب )در احرام عمره تمتع يا مفرده( هر چق ر  آية اهلل اردبيلي: .2

 سمت ميقات باز گردد.
 گذشت. 212در ذيل مسأله تفصيل اين مسأله  .9
، است ر ش ه مبتني بر  اع ه تسامحکه اينجا ذکروهاتي کاز مستحّبات و ماي  هپار آية اهلل سيستاني: .4

 ، پ  باي  رعايت آنها به  ص  رجا باش  نه ورود.است
 آورد. جا مي به روهات را به  ص  رجاکم کاين امور و امور مربوط به تر ارم:کآية اهلل م 
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 1نه.کها ما  موي سر و ريش را ر کاست پيش از ي

و ايان غسال از زن حااي  و     2ه پيش از احرام در ميقات غسل احرام بنمايهکآن .3

ه خاوف آن باشاه   کو تقهيم اين غسل به خصوص در اورتي  9نفساء نيز احيح است

ه در ميقات آب يافت نشود جايز است و در اورت تقهيم، اگر در ميقات آب يافات  ک

لف لباسي را پوشايه  ک، اگر م4شه مستحب است غسل را ا اد  نمايه و بعه از اين غسل

لاف در  کاگر م ه بر محرم حرام است باز هم ا اد  مستحب است وکيا چيزي را خورد 

نه و همچنين اگر غسل در شاب  ک فايت ميکروز غسل نمود از غسل تا آخر شب آينه  

افي است ولي اگر بعه از غسل و پيش از احرام به حهث ااغر کنمود تا آخر روز آينه  

 2.محهث شه غسل را ا اد  نمايه

 3ه دو جامه احرام از پنبه باشه.کآن .4
                                                           

 و اين  ول گرچه ضعيف است احوط است.ان   هو بعضي از فقها به وجوب آن  ائل ش  ارم:کم آية اهلل .1
مستحب است که پيش از مسحرم ش ن در ميقات و يا پيش از رسي ن به ميقات مدثال    اي: آية اهلل خامنه. 2

 (127و  123در م ينه رسل کن  و احوط آن است که اين رسل را ترک نکن . )مناسک حج، م
خواه  محرم شدود، بدراي احدرام، رسدل      مي هکسي ک ، کبنابر احتياط مستحب مو آية اهلل زنجاني: .9

الدف(  کند ل   مدي  نماي  و انجام آن  بل از ميقات نيز صحيح است، چهار چيز رسدل احدرام را بايدل   
 ؛وشي ن پيراهن و به سربستن دستمال و روسري و مقنعه براي مدردان و زدن نقداب بدراي بدانوان    پ

رده چنانچده  بدل از تلبيده گفدتن     کد اگر در ميقات يا حوالي آن رسل  ج( ؛خوردن رذاي معار ب(
روز... و ساير مباالت وضدو و رسدل،    کفاصله ان اختن به مق ار ي د( ؛شود مي بخواب  رسل او بايل
 ن .ک نمي رسل احرام را بايل

از رسل ند ارد، رجداء  بد ل از    ن که به خاير عذر تمکسي کو  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 (.411ام حج، صکرسل تيّمم نماي . )آداب و اح

ه بر محرم حرام است و که بر محرم حرام است يا خوردن چيزي کپوشي ن لباسي  آية اهلل سبحاني: .4
 و خوابي ن.ها  استعمال ييب و روپوش زدن براي خانم

أّمل است و اظهر در نوم، ع م انتقداض اسدت، و   در انتقاض رسل سابق به رير نوم، ت آية اهلل بهجت: .2
 (.3شيخ، ص که اعاده، شبيه به مستحب در مستحب است. )مناسکآن

 معّظم له يافت نش . کدر مناس اي: هآية اهلل خامن .3
ه در پارچه سفي  محرم شود و نيت احدرام و  کو بهتر آن است  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ن ن لباس دوخته را نيز بر زبان آورد.که نيت کاحرام بلنيت پوشي ن جامه 
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ن بعاه از فريضاه ظهار و در    کا ل ببنهد، در اورت تمه احرام را به ترتيب  يکآن .5

ن از آن، بعه از شش ياا  کو در اورت  هم تم 1ن بعه از فريضه ديگرکاورت  هم تم

عات دوم ساور    کعت اول پس از حمه سور  توحيه و در رکعت نماز نافله، در رکدو ر

جاا   هبا  و بعه از نماز حمه و  ناي الهاي را  2عت افضل استکجحه را بخوانه و شش ر

 آورد و بر پيغمبر و آل او الوات بفرسته، آنگا  بگويه:

َأل  » مَّ إِّنِّ أس  َتجاَ  لَ  کألّله  َِّن اس  َعَلنِي ِِم دِ کأن  ََت  رَ ک، َو آَمَن بَِرع  َبَع أم  ، ک، َفاِِّنِّ َعب  د  ک، َو اتَّ

قي إاّل کَو يف َقب َضتِ  ذ  إاّل ، ال ا و   ُ ، َو ال آ ََ ،  ما َوقي ََ ََي   ، َفأس  أل  ک َوَق د  ذَ  ما أع  َت احل َ جَّ أن   کر 

ِزَم يِل َعَلي ِه َعىل نَِّة َنبِيِّ کتابِ ک َتع  َينِي َعىل کَصَلرات   ک، َو س  َقرِّ َم يِل  َعَلي ِه َوآلِه، َوت  َس لِّ ، َو ت   َ ف  ما َض ع 

نِي ِمن  َوف دِ  کَمن   ي يف ي س   کَمناس َعل  تَ  کَو عافَِية، َو اج   ُ ََ َو ا ِضي َُ ََ وَ اّلذي  ي  ََ َو َسمَّ ََ  کَضي  َتب  

ض اتِ  تَِ اَء َمر  َ  م ايِل اب  َفق   ة َبعي َدل، َو أن  قَّ َ  ِمن  ش  َرج  َُ مَّ إِّنِّ  تِ ي َو کألّله  م  يِل َججَّ   ألّله  مَّ َف َتمِّ

َرِل إىَل  م  د  التََّمُتَع بِال ع  مَّ إِّّن ا ُي  َرِِت  ألّله  م  جِّ َعىل ع  نَِّة َنبِ کتابِ ک احل َ َعَلي  ِه َو آلِ ِه،  کَص َلرات   کيِّ ، َو س 

 ُِ َتنِي َبَقَد نِي َجي ث  َجَبس  نَي، َفَخلِّ ٌض ََي بِس  ُِ َت َعَلَّ  کَفاِن  َعَرَض يِل عا  ُ مَّ إن  مَل  تَ الَّذي َقدَّ ن  ک   ألّله 

َرَم لَ  َرًل، أج  م  ًة َفع  ّي َو  کَججَّ ي َو حَلِمي َو َدِمي َو ِعظاِمي َو ُم  ِري َو َبََشِ َعَص بِي ِم َن النِّس اِء َو َشع 

َِي بِذلِ  َت َِّي ِب، أب  هَ  کالثِّياِ  َو ال َُ ال  َو الدَّ  کَوج  َرلَ ا ُِ.» 

 هنگام پوشيهن دو جامه احرام بگويه: .6

، َو » يِّ َُ ب د  فِي  ِه  ِِض، َو أع  ِت، َو ا َؤدِّي فِي ِه َفر  َُ َزَقنِي َما ا واُي بِِه َعر  َُ د  هللِ ِ الَِّذي  م  َتِه ي فِي  ِه َاحل َ أن 

ََ ع  ِي، َو وَ  إىل ت  ه  َفأع اَننِي َو َقبَِلنِ ي َو مَل  َيق  نِ ي، َو أُد  ََ ه  َفَبلَّ ت  د  هللِ ِ الَِّذي َقَصد  م  َه ه  ما أَمَرِِّن، َاحل َ ج 

                                                           
ن از فريضه ادا، بع  از فريضه  ضدا محدرم   کدر صورت ع م تم آيات عظام اردبيلي، بهجت، فاضل: .1

 شود.
رده کد   بع  از خوان ن نماز د واجب يا مستحب د نيدت    کبنابر احتياط مستحب مو آية اهلل زنجاني: 

 ولي خوان ن نماز از زن در حال حيض و نفاس، مشروع نيست. ؛تلبيه بگوي 
ه بع  از نماز ظهر، يا بع  از هر نماز واجب ديگدر و يدا بعد  از دو    کمستحب است  اي: هآية اهلل خامن .2

عت نماز کشش ر] پيش از احرام[ه کعت نماز مستحبي محرم شود و در برخي احاديث آم ه است کر

 (127حج، م کدارد. )مناس مستحب است و فضيلت بيشتري
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نِي َو  َر ِجص  َمنِي َفه  د ت  َفَسلَّ َُ جائي َو کأ َُ ِري َو َمالِذي َو َمالِذي َو  ِزي َو َظه  ِفي َو ِجر  َمن ج اَي َو ه 

ُائِي َُ ِِت َو  ِِت يف ِشدَّ دَّ ِري َو ع   ُ  «.ذ 

 نه؛ خصوااً در موارد آينه :کرار کها را در حال احرام ت ه تلبيهکآن .7

 وقت برخاستن از خواب. (الف

 بعه از هر نماز واجب و مستحب. (ب

 وقت رسيهن به سوار . ( 

 هنگام باال رفتن از تلّ يا سرازير شهن از آن. (د

 شهن يا پياد  شهن. روقت سوا (  ه

 آخر شب. (و

 اوقات سحر. (ز

 ها را بگوينه. نيز اين تلبيه 1زن حاي  و نفساء

ه را کا هاي م ه خانهکو شخص متمتّع، تلبيه گفتن او در  مر  مستمر خواهه بود تا آن

 2ببينه و اما تلبيه حج تا ظهر روز  رفه مستمر است.

 روهات احرامکم

 احرام چنه چيز است:روهات کم م ـ ]707[

 ، و افضل احرام در جامه سفيه است.9احرام در جامه سيا  .1

 و بالش زرد رنگ. 4خوابيهن محرم بر رخت .2

                                                           
 ... و جنب.فاضل: ، آية اهللبهجتة اهلل آي .1
 و همچنين بر مردان مستحب است تلبيه را بلن  بگوين . آية اهلل بهجت: .2
 آن است. که احوط ترکبل آية اهلل تبريزي، آية اهلل سيستاني: .9

پوشي ن هر پارچه رنگ ش ه است مگدر رندگ    که اولي ترکبل آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ه در بعضي روايات معتبره استثنا ش ه است.کسبز 
 بر بالش سياه رنگ. آية اهلل بهجت: .4
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شود بهتر آن است  کين و اگر جامه در حال احرام چرکاحرام بستن در جامه چر .3

 1ه در حال احرام است آن را نشويه.کلف مادامي که مک

 2را  را . احرام بستن در جامه .4

 4ه ا ر آن تا حال احرام باقي بمانه.کپيش از احرام، در اورتي  9استعمال حنا .5

 6يسه و مثل آن نسايه.که محرم بهن خود را با ک، و اولي آن است 2حمام رفتن .6

 7ه او را اها نمايه.کسي کگفتن محرم در جواب  کلبي .7

                                                           
 ن .کتوان  آنها را تب يل به احرامي تميز  مي ولي ارم:کآية اهلل م .1
 دار و مانن  آن. احرام بستن در جامه نقشه آية اهلل سيستاني: .2
اظهر جواز استعمال حنا است  بل از احرام، هرگاه اثر آن با ي بمان  تا حدال احدرام.    بهجت: آية اهلل .9

 (.8شيخ، ص ک)مناس
 با  ص  زينت خالف احتياط است. آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 امروز نيست.هاي  ال دارد و فر ي ميان حنا و رنگکاگر  ص  زينت داشته باش  اش ارم:کآية اهلل م 

ه بدراي زندان آرايدش بده     کد ردن موها  بل از احرام بده رنگدي   کبستن حنا و رنگ  آية اهلل سبحاني: .4

باش  ه ماابق رنگ يبيعي موي زن ميکحساب بياي  و رنگ آن تا و ت احرام با ي بمان  ولي رنگي 

 ن .که در حال احرام از آن رنگ نيز استفاده نکروه نيست و احتياط آن است کم
يسه و مثل که محرم ب ن خود را با که احوط آن است کاولي بل  تبريزي، آية اهلل سيستاني:آية اهلل .2

 آن نساي .
 ه شرايط خاصي داشته باش .کهاي عمومي رفتن به حمام آية اهلل سبحاني: 

 يسه و مثل آن نمال .کراهت حمام رفتن ثابت نيست ولي ب ن خود را با ک ارم:کآية اهلل م 
روه اسدت.  کد يسه و مانن  آن نيز در حال احرام مکرفتن به حمام و شستن ب ن با  اي: هخامنآية اهلل  .3

 (128حج، م ک)مناس
 آن است. که احوط ترکبل آية اهلل تبريزي، آية اهلل سيستاني:  .7

شدود و   مدي  و همچنين سايي ن صورت، چنانچه ن ان  موجدب بيدرون آمد ن خدون     آية اهلل فاضل:

 شتي گرفتن.کهمچنين 
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 1مُحرّمات احرام: فصل سوم

ه ترآ داشته باشه از آزار کدر اورتي  شکار احرايي که وحشي باشه، مگراول ـ  

 2آن.

ـ  ]709[ نه يا غيار  کار کار بر محرم حرام است؛ چه خودش شکخوردن گوشت ش م 

 9غير مُحرم.نه يا کار کخودش، چه مُحرم ش

ـ  ]701[ ارچي حرام است و همين طور ا انات او باه هار    کار به شکنشان دادن ش م 

 نحوي حرام است.

ـ  ]706[ ميته خواهه بود بنابر مشهور و باه   4مکنه در حکاگر مُحرمي ايه را  بح  م 

                                                           
ه محرم است، از برخي کگاه  ه از لحظه شروع احرام تا آنکبر شخص واجب است  اي: هآية اهلل خامن .1

 (123حج، م کشود. )مناس مي گفته« محرمات احرام»ه به آنها کن  کامور اجتناب 
 ه در اصل وحشي باش ، هر چند  بدالعرض اهلدي شد ه باشد  و فر دي      کحيواني  آية اهلل سيستاني: .2

شدتن و مجدروح سداختن    کردن، کد ار که حالل گوشت باش  يا حرام گوشت و عالوه بر شکن  ک نمي

 ه هرگونه ايذاي آن حرام است.کبل
ار را سر ببرد بر محرم و رير محرم خوردن آن حرام است ولي اگر کاگر محرمي ش آية اهلل سبحاني: .9

حرام است ولي بر رير محدرم  ن  خوردن آن بر محرم کار کاري در رير حرم شکهاي ش با تير يا سگ

 باش .حرام نمي
 رده باش .کار کحتي اگر رير محرم آن را در رير حرم ش آية اهلل سيستاني: 
 رده باش  يا نه.کار کخواه  بل از احرام خودش ش ارم:کآية اهلل م 

  را ن ارد.م ميته کم ميته را دارد اما از نظر ساير آثار حکتنها از نظر خوردن ح آية اهلل سبحاني: .4
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 هم دربار  مُحرم و هم مُحِل. 1احتياط واجب

ـ  ]703[ ه تخم و جوجاه، هار دو را   کار دريايي مانع نهارد و آن حيواني است کش م 

 2نه.کدر دريا 

ـ  ]708[  بح و خوردن حيوانات اهلي، مثل مرو خانگي و گاو و گوسافنه و شاتر    م 

 مانع نهارد.

ـ  ]704[ ار کم شا کا نياز در ح  4باشانه و ملاخ   ار احرايي ماي ک، جزو ش9پرنهگان م 

 احرايي است.
                                                                                                                                        

  :ند  ميتده   کن  و يا آن را ذبدح  کار کاگر محرم صي ي را ش آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني

ه نماز خواند ن در پوسدت آن نيدز    کخواه  بود، پ  بر محرم و رير محرم حرام است خوردن آن، بل

 (.83عربي، ص کجايز نيست. )مناس
م ميته خواه  بدود، در صدورتي   کاز نظر خوردن در حن ، کاگر محرمي صي  را ذبح  آية اهلل فاضل: 

رده کد چهارگانه، به دست محرم باش  اما چنانچه با پرتداب تيدر صدي     هاي  ه ذبح يعني بري ن رگک

 ه محرم از آن استفاده نماي  يا مسحل.کم ميته است. ب ون فرق بين آنکباش ، به احتياط واجب در ح
 رده بر محرم و محّل حرام است.که محرم ذبح کي ي را ص آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .1

شته باش ، بندابر  کردن يا پ  از آن کار کاگر محرم در بيرون حرم صي  را با ش آية اهلل سيستاني: 

ه آن را کد احتياط خوردن آن گوشت بر مسحّل نيز حرام است و همچنين حرام است بر مسحل صي ي 

 ه باش .ردکار يا ذبح کمحل يا محرم در حرم ش
 ن .که فقط در آب زن گي کحيوان دريايي آن است  آيات عظام تبريزي، سيستاني، گلپايگاني: .2

 ن .کو در آن هم زن گي  نوري:آية اهلل زنجاني، ة اهلل آي

ن  بندابراين پرند گان دريدايي    که زير آب زن گي ميکمقصود از آن حيواني است آية اهلل سبحاني:  

 آين . نمي نن  از گروه حيوانات دريايي به شمارکي زن گي ميکدر خشه گاهي در آب و گاهي ک
 زن گي او در دريا باش  به نظر عرف. آية اهلل فاضل: 

 ن  بنابر احتياط واجب.کو زن گي در دريا  ارم:کآية اهلل م 
 پرن گان وحشي.آية اهلل سبحاني:  .9
بگذارد و در راه رفتن مواظب باشد  حتدي    شتن پا روي ملخکمحرم نباي  به  ص  آية اهلل سبحاني:  .4

ار موجدب  کد ي زياد بودن ملخ در ساح شهر( اين ه )به واساهکها نگذارد مگر اينان پا روي آنکاإلم

انگاري مباالتي و سهل بي فاره ن ارد ولي اگرکت شود و حرجي گردد، در اين صورت کاختالل در حر

 فاره ب ه .کگوسفن   کآرد گن م و اگر زياد بود ي شتن به تع اد انگشتان دست مق اريکنمود براي 
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 باشه. 2را نکشه، اگر قصه ا يت او را نهاشته 1احتياط واجب آن است که زنبور م ـ ]710[

 9آن باشه. کنگا  داشتن ايه حرام است، اگر چه خودش مال م ـ ]711[

ـ  ]715[ واجاب   انه،  در نياورد  يا پر او را چيه« پر» 4ه نزد او استکاي  اگر پرنه  م 

 3ه واجب باشهکه بعيه نيست کنه، بلکنه تا پر در آورد و آن را رها کآن را حفظ  5است

 نه آن را.کحفظ بچه ايه را؛ مثل آهو بر ، تا بزر، شود و رها 

 7ه حرام است، جوجه و تخم آن نيز حرام است.کاري کهر ش م ـ ]717[

                                                           
ه کد فداره دارد و در صدورتي   کشتن عم ي زنبور مقد اري يعدام   ک آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .1

 (212، مکفاره ن ارد. )مناسکشتن به جهت دفع اذيت باش  ک

فداره  کشتن زنبور حرام است و در هر حال )چه  ص  اذيت داشته يدا ن اشدته(   ک آية اهلل سبحاني: 

؛ ولي کشتن حيواناتي مانند  مدار و مورچده و    ادن مق اري آرد گن م به فقير استفاره آن دکدارد و 

ها و امثال اينها از محرمدات احدرام حسداب     ها و جيرجيرک موش و رتيل و عنکبوت و انواع سوسک

شود نباي  آنها را بکش  و يا به آنها اذيت برسان  و  محرم از ناحيه آنها اذيتي نمي شود. ليکن اگر نمي

 چنانچه اين کار را انجام داد استغفار کن .
 زنبور عسل باش  يا زنبورهاي ديگر. آية اهلل فاضل: 

 ش .کدر اين صورت نباي  ب آية اهلل بهجت، آية اهلل زنجاني: .2
 ان . هم مسأله نش کمتعرض ح پايگاني:آية اهلل صافي، آية اهلل گل 
 خواه  آم . 919نظر ايشان در مسأله  آية اهلل سيستاني: 

رده باش ، پيش از احدرام يدا بعد  از    کار کچه خودش آن را ش آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني: .9

ن، اگر بدا  ار در حرم صورت گرفته باش ، چه در بيرون آکرده باش  و چه شکار کآن، و چه ديگري ش

 (211، مسأله کخود همراه داشته باش  )مناس
او  کاگر صي  را با خود آورده باشد  و تدي محدرم شد  از ملد      آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ن .کرود و باي  آن را رها  مي بيرون

 ن ارد.ن  و با خود نگاه کاگر  بل از احرام با خود آورده باش  باي  آن را رها  آية اهلل فاضل:
 ان . همتعرض اين مسأله نش  آية اهلل خويي، آية اهلل گلپايگاني: .4
 ه دليل خاص نباش  واجب نيست.کدر موردي  آية اهلل بهجت: .2
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل تبريزي، آية اهلل م .3
ستن و خوردنق تخم آنها بر محرم، و به احتيداط  کبعي  نيست حرمت برداشتن، ش آية اهلل سيستاني: .7

 ن .ک کمکواجب نباي  ديگري را در اين امر 
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ام بسياري است و چون محلِ حاجتِ چنهان نيسات، از بياان   کار احکه در شکبهان 

 1خودداري شه. آنها

 4هکا به شهوت، بل 3و نگا  2ردنکو بوسيهن و دست بازي  جماع کردن با زن،دوم ـ  

 2هر نحو لذت و تمتّعي بردن.
                                                           

شدتن همده حيواندات حدرام     کار حيوانات صحرايي حرام است، که شگونه ک همان آية اهلل سيستاني: .1

ه  ادر بر پرواز نيست مانن  کمرري ب( حيوانات اهلي هر چن  وحشي ش ه باشن .  الف(است به جزل 

ترس  يا  ص  جان او را داشته باشد  از درند گان و    مي ه مسحرتم از آن بر خودکآنچه  ج(مرغ خانگي. 

بوتران حرم را اذيت کاري اگر کپرن گان ش د(شتن اينها بر محرم جايز است. کمارها و رير آنها پ  

الغ و الشدخور جدايز   کد ي و سنگ ان اختن به مار ب  و عقرب و موش و همچنين تيران از (  هنن . ک

 است.
 ردن يا در آروش گرفتن با شهوت.کو همچنين بلن   آية اهلل سيستاني: .2
 (.13شيخ، ص ک ي  بودن شهوت براي نظر به اهل، مسّلم است )مناس آية اهلل بهجت: .9

مني شود، الزم  ردن به همسر از روي شهوت موجب خروجکه نگاه کدر صورتي  آية اهلل سيستاني: 

 ن .ک ه اگر موجب خروج مني هم نشود پرهيزکن  و احتياط مستحب آن است کاست از آن پرهيز 
 ه بنابر احتياط هر نوع لذت و تمتع شهواني.کبل آية اهلل اردبيلي: .4
توان  به ريدر از جمداع و بوسدي ن و لمد  و نگداه بده        مي محرم آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:  .2

و مالعبه، از عيال خود لذت برد بنابر اظهر )مانن  التذاذ از ص ا و يا سخن گفتن با او( گرچه  شهوت

 (.291، مسأله کاستمتاع است مالقا . )مناس کاحوط تر
 يگر اگر از روي شدهوت  ک يگر و گرفتن دست يکنگاه زن و شوهر به ي ]بنابراين[ اي: هآية اهلل خامن 

 (231مک حج، ست. )مناسو التذاذ جنسي نباش ، جايز ا
ه بدا  صد    کد رد با زن و بوسي ن او از روي شهوت و مالمسه او در صورتي کجماع  آية اهلل زنجاني: 

ردن به او چنانچه با  ص  لذت و خروج مني همراه کلذت يا خروج مني همراه باش  و همچنين نگاه 

 .مالق تمتعات است کباش ، بر محرم حرام است و احتياط مستحب در تر
توانن  با هم زند گي  ولي ب ون  ص  لذت و ب ون نگاه شهوت انگيز زن و مرد مي آية اهلل سبحاني: 

 اتاق در بسته استراحت نماين . کنن  و در يک
توان  از همنشيني و صحبت و مانن  آن با عيال خود لّذت ببدرد ولدي    مي محرم آية اهلل سيستاني: 

 استمتاع است مالقا. کاحتياط مستحب تر
م نسبت به مردان صادق است اگر چه از کبراي زنان، همين ح آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

  محارم زن باشن .
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ـ  ]719[ سي در احرام  مر  تمتع از روي  لم و  مه، با زن، چاه در قُبُال و   کاگر  م 

فاار   کن موجاب  کولاي  2باطال نشاود  اش  ظاهراً  مر  1نهکچه در دُبر و يا با مرد جماع 

از سعي واقاع شاه    2ه اگر اين  مل پيشکآن است  4و احتياط 9آيه ه بيان آن ميکاست 

                                                                                                                                        
  :مرد نسبت به زوجه خودش. آية اهلل فاضل 
ه بوسي ن ب ون  ص  کنگاه و لم  ب ون  ص  لذت مانعي ن ارد و احتياط آن است  ارم:کآية اهلل م 

 نماي . کلذت را نيز تر

 از زن. ية اهلل نوري:آ
 ن  و دوباره اعاده نماي  و بع  حج تمتعکن باي  عمره را تمام کبايل است لاش  هعمر آية اهلل بهجت: .1

آورد و جا  به شود و باي  از حج، عمره مفرده مي آورد و اگر و ت تنگ باش  حج او مب ل به افرادجا  به

 (.221، مسأله کاساحوط اعاده حج است در سال آين ه. )من
 ان . هايشان متعرض جماع با مرد نش  آية اهلل خويي: 
 اگر بع  از تمام ش ن سعي باش  و همچنين در عمره مفرده. آية اهلل سيستاني: 
ن کحرمت نفسي و ذاتي ويي با مرد گرچه خيلدي شد ي  و موجدب حدّ  اسدت لدي       آية اهلل فاضل: 

 ال است.کارتباط آن با احرام محل اش
اگر پيش از سعي باش  عمره او فاس  است و باي  احتيايا  آن را  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 2

فداره  کشتر  کردن عمره پيش از حج، واجب است عمره را اعاده نماي  و يکن  و بع  از تمام کتمام 

ده نماي  و اگر نتوان  ن  و اعاکبر او واجب است و اگر و ت اتمام و اعاده ن ارد آن عمره فاس  را  اع 

 شود و باي  بع  از حج عمره مفرده مي ن  حج او افرادکبه واساه تنگي و ت آن را پيش از حج اعاده 

ه بدرود و  کي از موا يت خارج مکآورد، ولي باي  به همان احرام عمره با ي بمان  و احتيايا  به يجا  به

 ت در سال آين ه.تج ي  نيت جهت حج افراد بنماي  و احوط اعاده حج اس
 فاره است.کبنابر احتياط موجب  آية اهلل فاضل: .9

 شتر است. کفاره آن بنابر احتياط يک ارم:کآية اهلل م 
 احتياط مستحب. ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م .4
ه عمره را پديش از حدج   کشود ولي احتياط اين است  نمي بايلاش  هبنابر اظهر عمر آية اهلل تبريزي: .2

 ن .کان در سال بع ، حج را اعاده کان اعاده نماي  و در صورت ع م امکدر صورت ام
آورد و جدا   به ن  و پ  از آن حجکرا تمام اش  هه عمرکاحتياط واجب اين است  آية اهلل سيستاني: 

 بايل است و واجباش  هآورد و اگر در عمره مفرده باش  نيز عمرجا  به در سال آين ه هر دو را دوباره

ي از موا يت پنجگانه محرم شود و عمدره را اعداده   که بمان  تا ماه ديگر  مري و برود از يکاست در م

 (.221، مسأله کافي نيست. )مناسکن  و به احتياط واجب احرام از خارج حرم ک
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جاا   باه  2و اگر وقت تنگ است حج اِفراد 1آوردجا  به نه و آن را دو مرتبهک مر  را تمام 

ه سال ديگر حج را ک آورد و احتياط بيشتر آن استجا  به 9آورد و بعه از آن  مر  مفرد 

 4نه.کا اد  

ـ   ]711[  اگاار در  ماار  تمتااع اياان  ماال را از روي  لاام و  مااه پااس از      م 

 بنااابر احتياااط  3فااار کشااود و  فااار  باار او واجااب مااي  ک 2ب شااودکااسااعي مرت
                                                           

ه بده جداي آن آمد ه    کد ايشان نيست بل کاز اينجا تا آخر در مناس آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .1

 (.221، مسأله ک)مناس«. ان سال ديگر حج را اعاده نماي کو در صورت ع م امل »است
 آورد.جا  به حج را به  ص  ما في الذمة يعني اعم از افراد و تمتع آية اهلل اردبيلي: .2

ند  و اگدر و دت دارد    کع ول به حج إفراد خالف احتياط است لذا عمره را اتمام آية اهلل سبحاني:  

اعاده نماي  و اگر و ت ن ارد براي حج محرم شود و حج خدود را بدا همدان عمدره بده پايدان ببدرد و        

شتر واجب ش ه اسدت   کفاره بر او يکاحتياط مستحب سال بع  حج را اعاده نماي  و در هر صورت 

 ه و يا در منا و در صورت تأخير در محل خود انجام ده .که مخير است در مک
 ن  و حج تمتع را ادامه ده .کاگر و ت تنگ است عمره را اعاده ن ارم:کآية اهلل م 

 و بع  از حج و گذشتن ايام تشريق عمره مفرده... آية اهلل زنجاني: .9
آورد و احتيداط  جا  به شود، لذا اگر و ت تنگ است حّج تمّتع را نمي ظاهرا  عمره بايل آية اهلل فاضل: .4

ن . و اگر اين عمل در عمره مفرده  بل از سدعي وا دع   کال بع  حج را اعاده ه سکمستحب آن است 

عمره مفرده ديگر انجام  کّفاره ب ه  و در ماه بع  نيز يکشتر  کن  و يکش ه باي  اين عمره را تمام 

ي از که در عمره اّول از يکده . )اگر چه اصل آن مستحب بوده( و محّل احرام عمره دّوم در صورتي 

ن کد ه در صورت ع م تمکيور  ت معروفه محرم ش ه همانجاست وااّل از ادني الحّل است. همانموا ي

 الحّل محرم شود. توان  از ادني مي از رفتن به موا يت
 عمره او صحيح است. نوري:آية اهلل فاضل، ة اهلل آي .2
شتر است و اگر  کفاره يکن ، که بتوان  شتر تهيه کسي کبنابر احتياط واجب براي  آية اهلل اردبيلي: .3

ند ،  کگاو است و اگر گاو نيز نتوان  تهيده   کفاره او يکن ، کحال او متوسط باش  و نتوان  شتر تهيه 

 گوسفن  است. کفاره او يک
 (.39و  13شيخ، ص کشتر است. )مناس کياش  هفارک آية اهلل بهجت: 
 (.221شتر و يا يک گاو. )مناسک، مسأله  اش يک گوسفن  است و بنابر احتياط يک کفاره آية اهلل تبريزي: 

ه بتوان  شدتر تهيده   کسي کشتر است براي  کبنابر احتياط واجب ي نوري:آية اهلل خويي، ة اهلل آي

گوسفن  است اگر مسْعسقر باشد    کن ، و يکگاو است اگر متوسط باش  و نتوان  شتر تهيه  کن ، و يک

  ن .کو نتوان  گاو تهيه 
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 ؛ چه  روتمنه باشه يا نباشه.2شتر است کي 1واجب 

ـ  ]716[ آورد، اگر قبل از جا  به اگر در احرامِ حج اين  مل را از روي  لم و  مه م 

، و اگر بعه از وقوف به  رفات و قبال  9به  رفات بود  حج او فاسه است مسلّماًوقوف 

                                                                                                                                        
  :گاو است. کشتر وإااّل ي کن است يکفاره آن اگر متمک آية اهلل صافي 
 (.221، مسأله کگاو است. )مناس کشتر و يا ي کبنابر احتياط ياش  هفارک آية اهلل سيستاني: 
گوسفن  است به اختيدار خدودش اگدر چده      کگاو و يا ي کشتر و يا ي کياش  هفارک آية اهلل فاضل: 

 فاره ده .که شتر را کبهتر آن است 
گوسدفن ، و در   کشتر، و اگدر فقيدر باشد  يد     کفاره او اگر ثروتمن  باش  يکو  آية اهلل گلپايگاني: 

 گاو است، واظهر تخيير بين سه چيز است مالقا . کمتوسط الحال ي
 (232حج، م کشتر است. )مناس کياش  هفارک اي: هآية اهلل خامن .1
ب کد و اگر  بل از اتمام سدعي، مرت  ؛گوسفن ، مخير استفاره بين شتر و گاو و کدر  آية اهلل زنجاني: .2

 شتر است. کفاره آن يکشود و  نمي شود در اين صورت نيز عمره او فاس 

اش، اگر ثروتمن  است  در عمره تمتع تا  بل از تقصير و وع انجام گرفت کفارهاگر  اهلل سبحاني: آية 

يک گوسفن  به صدورت واجدب کفدايي     يک شتر و اگر متوسط الحال است يک گاو و اگر فقير است

اش يک  است نه واجب تعييني؛ اما اگر همين عمل در عمره مفرده تا  بل از تقصير انجام شود کفاره

 شود. شتر است و فر ي بين فقير و ثروتمن  نيست و اگر از آن عاجز باش  سا ط مي
 کدر صدورت عجدز يد    شدتر و  کحج در هر دو صورت صحيح است ولدي بايد  يد    آية اهلل سبحاني: .9

نن  و سال بع  کرا تمام  کنن  تا اعمال مناسکفاره ب ه  و باي  زن و شوهر با هم خلوت نکگوسفن  

نن  پ  که از همان راه  بلي  ص  حج کباي  حج تمتع را به عنوان عقوبت انجام دهن  و در صورتي 

 .کاز رسي ن به محل معصيت از هم ج ا شون  تا اتمام مناس
ظاهرا  حج او در هر دو صورت صحيح است ولي باي  يک شتر و در صدورت عجدز يدک     فاضل: آية اهلل 

گاو کّفاره ب ه  و باي  زن و شوهر با هم خلوت نکنن  تا اعمال مناسک خود را تمام کنن  و سدال بعد    

ي باي  حج تمّتع به عنوان عقوبت انجام دهن . و همچنين در سال بع  در صورتي کده از همدان راه  بلد   

 ص  حج کنن ، پ  از رسي ن به محّل معصيت باي  از هم ج ا شون  تا اتمام مناسک. و زن هم اگر در 

 اش به عه ه شوهر است. احرام بوده و به عمل راضي ش ه همين حکم را دارد و اگر مجبور ش ه کّفاره

نن  و همچنين کم خود را تما کنن  تا اعمال مناسکو باي  زن و شوهر با هم خلوت ن آية اهلل نوري:

نن ، پ  از رسي ن به محّل معصديت بايد    که از همان راه  بلي  ص  حج کدر سال بع ، در صورتي 

 .کاز هم ج ا شون  تا اتمام مناس
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، و در هار دو ااورت   1از وقوف به مشعرالحرام بود ، حج او فاسه اسات بناابر اقاوي   

 9است. 2شتر کفار  آن يک

ـ  ]713[ ناه و در ساال   که حج فاسه شه باياه حاج را تماام    کدر اين دو اورت  م 

 2رد.جا آو به 4ديگر نيز حج
                                                           

  در اين صورت حج او فاس  است علي األشهر. آية اهلل بهجت، آية اهلل گلپايگاني: .1
ازو وف درمزدلفه صورت گرفته باش ،باي  حدج   اگراين عمل  بل آيات عظام تبريزي،خويي،سيستاني: 

 فرماي ل چه حج واجب باش چه مستحب(. اضافه مي آية اهلل سيستانيدرسال آين ه اعاده شود. )و 
گداو و در صدورت    کشتر و در صورت عجدز يد   کن يکفاره اين عمل در صورت تمک آية اهلل بهجت: .2

 باش . مي گوسفن  کعجز ي
گوسفن   کشتر و در صورت عجز ي کن يکدر صورت تم خويي، سيستاني:آيات عظام تبريزي،  

 فاره ب ه .ک
گدرددل   مدي  ن سده امدر واجدب   کشدود، لدي   نمي از دو صورت، حج، فاس  کدر هيچ ي آية اهلل زنجاني: .9

جدا   به ه از نظر نوع مانن  حج امسال باش کن مشعر باش  سال آين ه حجي کر کاگر  بل از در الف(
 يگر جد ا شدون  و در   کد از ي ج( ؛ن کشتر  رباني  کيب(  ؛  حج اول او استحبابي باش آورد، هر چن

رون  پد  از رسدي ن بده محدل معصديت از       مي سال بع  نيز اگر از همان مسير سال  بل به عرفات
ه محرم بوده و ايدن عمدل از روي علدم و عمد  و اختيدار از او      ک يگر ج ا شون . و زن در صورتي کي

رده بايد   کد آورد و اگدر شدوهرش او را مجبدور    جا  به ن  و سال بع  حجکصادر ش ه باي  شتر  رباني 
 رباني زن را نيز بپردازد و در اين صورت حج سال بع  بدر زن واجدب نيسدت. و در هدر حدال بدراي       

فداراتي  کي از آنها علم و عم  و اختيار داشته باش . کعصيت يه در اين مکافي است کوجوب ج ايي 
 آي  مخصوص به جماع با همسر است. مي ه در باب جماعک

حج  الف(ام چهارگانه مترتب استل کاگر و وع تا  بل از و وف مشعر وا ع شود احآية اهلل سبحاني:  
باي  اعمال حج را پايدان   ب(فاره دارد( کآي  هم عقوبت و هم ه ميکاو صحيح است )ولي به شرحي 

در سال آين ه دوباره حدج   ج(نن . کنن  تا اعمال حج را تمام کبرسان  و باي  زن و مرد با هم خلوت ن
نن  پ  از رسدي ن بده   که از همان راه  بلي  ص  حج کرا به عنوان عقوبت انجام ده  و در صورتي 

 کيد  فاره ب ه  و در صورت عجزکشتر  کباي  ي د(. کمحل معصيت از هم ج ا شون  تا اتمام مناس
 بع  هم بيان ش . مسألهم کفاره ب ه  و از اينجا حکگوسفن  

متعّرض تفريق و ج ايي بدين زن و شدوهر    =الم حضرت امامکخود، اضافه بر  کآيات عظام در مناس .4
 ان . در حّج امسال و سال آين ه ش ه

 نش ه است. ه حج فاس کگذشت  آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 
 تدا پايدان    اند ،  هار را در حدال احدرام انجدام داد   کد ه ايدن  کد و زن و شدوهري   آية اهلل اردبيلوي:  .2
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ـ  ]718[ اگر اين  مل بعه از وقوف باه  رفاات و مشاعر واقاع شاه دو ااورت        م 

ب شه ، در اين اورت حج کطواف نساء مرت 2ه: قبل از تجاوز از نصفِکي آنکي 1دارد:

 فار  بههه.کاو احيح است، و فقط بايه 

ب شاه ، پاس حاج او ااحيح     کمرت 9ه: بعه از تجاوز از نصف طواف نساءکدوم آن
                                                                                                                                        

 نن . حّتي در سال بع  هم چنانچده بخواهند  از همدان راه    ک يگر خلوت کحج نباي  با ي کمناس
   يگر ج ا شون .کيآورن ، و تي به محل معصيت رسي ن ، باي  تا پايان اعمال حج از جا  به  بلي حج

 باي  سال بعد  حدج  ها  ه حج فاس  نش ه است هر چن  در برخي صورتکگذشت  آية اهلل زنجاني:  

 آورد.جا  به
ما بين مشعر و اتمام يواف نساء اگرآميزش جنسي شود حج صحيح است و فقدط   اي: هآية اهلل خامن .1

م اثناء يدواف نسداء و   کن ارد. در باب حفاره هم کفاره ب ه ، ولي اگر پ  از يواف نساء باش  کباي  

ه کد م تمام يواف است يا عبور از ششوط پنجم، ميان فقهاء بحث اسدت  که آيا عبور از نصف در حکاين

 (72مناسک حج، سمحل ابتالء نيست. )
 خواه  بل از تقصير و يا حلق و يا پ  از آن باش .آية اهلل سبحاني:  

اگر بع  از شوط پنجم باش  حج او صحيح است و کفاره ن ارد و اگر  بدل از اتمدام شدوط     آية اهلل اردبيلي:. 2

سوم باش ، حج او صحيح است ولي باي  کفاره ب ه  و بعي  نيست گفته شود که اگر بدين شدوط چهدارم و    

 پنجم باش  ملحق به  سم اول و چنانچه بين شوط سوم و چهارم باش  ملحق به  سم دوم است.
اگر اين عمل در دور سوم يواف نساء باش  و همچندين اگدر در دور چهدارم باشد ،      اهلل بهجت:آية  

فاره نيز ن ارد علدي األظهدر األشدهر اگدر چده      کبنابر احتياط و اگر بع  از دور پنجم يواف نساء بوده 

 (39و  13شيخ، ص کفاره است. )مناسکاحوط 

ين عمل پيش از يدواف نسداء و يدا  بدل از     اگر ا آيات عظام تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني:

 فاره ب ه .کتمام ش ن شوط پنجم باش ، حج او صحيح است ولي باي  
اگر اين عمل  بل از يواف نساء و يا  بل از اتمام شوط چهارم يواف نساء باش ،  آية اهلل سيستاني: 

 (.222مسأله ، کّفاره هم ن ارد. )مناسکفاره دارد و اگر بع  از آن باش  کحجش صحيح و 
 فاره دارد.کاگر  بل از تمام ش ن شوط سّوم باش  حج او صحيح و  آية اهلل فاضل: 
رده است و کاگر  بل از يواف نساء اين عمل صورت گيرد، حجش صحيح ولي گناه  ارم:کآية اهلل م 

 شتر است. کفاره آن يک
فداره  کب شود، حج او صحيح و کشوط اگر مرت 2بع  از تجاوز از  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: .9

 نيز ن ارد، اگر چه احوط است.

 بع  از تمام ش ن شوط پنجم يواف نساء. آية اهلل نوري:
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 1فار  هم نهارد بنابر اقوي.کاست و 

ـ  ]714[ است و اگر باهون   9شتر کفار  آن يک 2اگر زني را از روي شهوت ببوسه م 
                                                           

 در صورت اول گذشت. ارمکآية اهلل بهجت و آية اهلل منظريه  .1
 فاره ن ارد.کبع  از شوط پنجم  آية اهلل تبريزي: 

 فداره ند ارد و اگدر  بدل    کاگر اين عمل بع  از اتمام شوط چهارم يواف نساء باش   ي:آية اهلل زنجان 

 رار حدج واجدب  کد شدود و ت  مدي  از آن و بع  از مشعر باش   رباني شدتر و جد ايي زن و مدرد واجدب    

 شود. نمي
 فاره نيز ن ارد.کاگر اين عمل بع  از تمام ش ن شوط سّوم باش   آية اهلل فاضل: 

 فاره است.کلي األظهر االشهر، گرچه احوط ع آية اهلل نوري:
چنانچه مني از او خارج شود بنابر ا وي و اگر مني خارج نشود بنابر احتياط واجب  آية اهلل اردبيلي: .2

گوسفن  است اگر چده   کفاره آن يکفاره ب ه  و اگر بوسي ن از روي شهوت نباش ، کشتر  کباي  ي

و بنابر احتياط واجب هرگاه زن محرم نيز مردي  ؛ب ه فاره کشتر  که يکاحتياط مستحب آن است 

 م را دارد.کرا ببوس  همين ح

 خواه مني از او خارج بشود يا نشود.آية اهلل سبحاني:  
فاره ب ه  اگر مني خارج شود و اگر خارج کشتر  کاگر او را از روي شهوت ببوس  ي آية اهلل بهجت: .9

 (32شيخ، ص کد. )مناسفاره دارکشتر  کنشود نيز بنابر احوط ي
فاره ب هد  و اگدر مندي    کشتر  کاگر زنش را با شهوت ببوس  و مني خارج شود ي آية اهلل تبريزي: 

 (.223، مسأله کفاره ب ه . )مناسکگوسفن   کخارج نشود يا از روي شهوت نباش  ي
ره ب ه  و اگر فاکشتر باي   کاگر زنش را با شهوت ببوس  و مني از او خارج شود ي آية اهلل خويي: 

 (.223، مسأله کشتر باي  ب ه . )مناس کمني از او خارج نشود، بنابر احتياط ي
شتر است مگر اين عمدل   کفاره آن يکاگر محرم، همسرش را با  ص  لذت ببوس   آية اهلل زنجاني: 

افي است و اگدر بد ون  صد  لدذت ببوسد       که گوسفن  کبع  از اتمام سعي عمره يا حج تمتع باش  

ن  و اگر رير همسر را ببوس  د َمحرم  کگوسفن   رباني  که باي  يکفاره ن ارد مگر مني خارج شود ک

 فاره ن ارد.کباش  يا ناَمحرم د 
اگر مرد محرم همسرش را از روي شهوت ببوس  و مني خارج شدود الزم اسدت    آية اهلل سيستاني: 

افي باشد   کفاره دادن کگوسفن   کي هکفاره ب ه ، ولي اگر مني خارج نشود بعي  نيست کشتر  کي

ّفداره  کگوسفن   که محرم نيست همسر محرم خود را ببوس ، به احتياط واجب باي  يکو اگر مردي 

  (.223، مسأله کب ه . )مناس
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شاتر   که يا کا است و احتياط مستحب آن اسات   1گوسفنه کفار  آن يکشهوت ببوسه 

 فار  بههه.ک

ـ  ]750[ ه کا آن است  4، احوط9و انزالش شود 2نه به غير زن خودکاگر  مهاً نگا   م 

                                                                                                                                        
  :شدتر اسدت و اگدر     کّفاره آن يکاگر زنش را با شهوت ببوس  و مني خارج شود  آية اهلل فاضل

ّفداره ند ارد، چدون حدرام     کگوسفن  است. و بوسي ن بد ون شدهوت    کّفاره آن يکمني خارج نشود 

 م مرد را دارد.کنيست. و زن هم در اين مسأله ح
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 

فداره ب هد .   کگوسدفن    کدر اين صورت بنابر احتياط واجب ي آية اهلل بهجت، آية اهلل سيستاني: .1

 (.223، مسأله ک)مناس
فاره بوسي ن همسر اگر با شهوت باش ، شتر است و اگدر بد ون شدهوت باشد      ک اي: هنآية اهلل خام 

مناسدک  فداره هدم ند ارد. )   کگوسفن  و ظاهرا  بوسي ن رير همسر مانن  مادر و فرزن  حرام نيست و 

 (74حج، س

 فاره ب ه .کشتر باي   کدر اين صورت بنابر احتياط واجب ي نوري:آية اهلل صافي، ة اهلل آي
 فاره ب ه .کشتر  که يکدر اين صورت خالي از  ّوت نيست  اهلل گلپايگاني:آية  
 کند  و اگدر ببوسد  يد    ک که بوسي ن ب ون  صد  لدّذت را تدر   کاحتياط آن است  ارم:کآية اهلل م 

 ّفاره ب ه .کگوسفن  
نيسدت بندابر   رده چيزي بدر او  که گناه کبنحو حرام، و اّما اگر انزال نشود پ  جز اين آية اهلل بهجت: .2

 (.34و  17شيخ ص کاظهر )مناس
شهوت د و اندزالش شدود، اگدر بده       بي ن  د با شهوت يا کاگر به رير همسر خود نگاه  آية اهلل زنجاني: .9

ن ، و کگوسفن   رباني  کتوان  ي نمي شتر يا گاو و اگر کرده، باي  يکدست و پاي او و مانن  آن نگاه 

شتر و اگر متوسط الحدال   کرده، چنانچه ثروتمن  است باي  يکاه اگر به ساق و عورت و مانن  آن نگ

 ن .کگوسفن   رباني  کگاو و اگر فقير است ي کاست ي

گداو و اگدر بده آن     کتوان  يشتر و اگر نمي کفاره آن يکدر صورت توانايي مالي آية اهلل سبحاني:  

 گوسفن  است. کهم توانايي ن ارد ي
 ا وي.ه کبل آية اهلل اردبيلي: .4

اش يدک   چه با شهوت باش  و چه ب ون شهوت اگدر اندزال شدود کفداره     آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 شتر است در صورت دارا بودن و يک گاو است اگر متوسط باش  و يک گوسفن  است اگر فقير باش .
است که اگدر متمدول    اگر محرم با شهوت به رير زن خود نگاه کن  و انزال شود، واجب آية اهلل سبحاني: 

  است يک شتر و اگر متوسط الحال است يک گاو و اگر فقير است يک گوسفن  کفاره ب ه .
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تواناه   گاو و اگار آن را هام نماي    کتوانه ي فار  بههه و اگر نميکشتر  کتوانه ي مي اگر

 1فار  بههه.کيگ گوسفنه 

ـ  ]751[  2نه به زن خود از روي شهوت و انزالش شاود، مشاهور  کاگر محرم نگا   م 

 4فار  نهارد.ک 9فار  است، ولي اگر از روي شهوت نباشهکشتر  که يکآن است 

ـ  ]755[ گوسفنه  کنه به شهوت و انزالش نشود، يکبازي  2با زن دست سيکاگر  م 

                                                                                                                                        
  :ّفداره  کن  اگر مندي خدارج نشدود    کاگر محرم به رير همسر خود نگاه حرام  آية اهلل سيستاني

او خوب اسدت  ه اگر وضع مالي کّفاره واجب است و احتياط واجب آن است کن ارد و اگر خارج شود 

 افي است.کگوسفن   کفاره ب ه  و نسبت به فقير يکگاو  کشتر و اگر متوسط الحال است ي کي
گاو و اگر  کشتر و اگر متوسط الحال است ي که اگر متمّول است يکا وي آن است  آية اهلل فاضل: 

 فاره ب ه .کگوسفن   کفقير است ي
 م را دارد.کزن به رير شوهر خود نيز همين حبنابر احتياط واجب نگاه  آية اهلل اردبيلي: .1
فاره ب ه  و اگر مني خدارج نشدود و يدا بد ون     کشتر  کبنابر احتياط واجب باي  ي آية اهلل اردبيلي: .2

 فاره ن ارد.کن  و اتفا ا  مني خارج شود، کشهوت به او نگاه 
 فاره ب ه .کشتر  کباي  ي آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني، صافي، گلپايگاني: 
شتر ب ه . و اّما اگر مني بيرون نياي  و يا ب ون شهوت  کبنابر احتياط واجب ي آية اهلل سيستاني: 

 (.223، مسأله کفاره واجب نيست. )مناسکرد و مني بيرون آم ، کبه او نگاه 
 فاره ب ه .کشتر  کبنابر ا وي ي آية اهلل فاضل: 

ند  و  کن  و مني از او بيرون نياي  يا ب ون شهوت نگاه کشهوت نگاه  ولي اگر از روي آية اهلل بهجت: .9

 (.223، مسأله کفاره ن ارد. )مناسکمني بيرون بياي  
 و يا از روي شهوت باش  و انزال نشود... آية اهلل تبريزي: 

ه مندي  کفاره ن ارد هر چن  حالتي پيش آي  کن  کولي اگر به صورت عادي نگاه آية اهلل سبحاني:  

 از او خارج شود.
 م را دارد.کو بنابر احتياط واجب نگاه زن محرم به همسر خود نيز همين ح آية اهلل اردبيلي: .4

 ردن...( مراجعه شود.ک)دوم جماع  914به حاشيه  بل از مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
فاره ب ه ، چده  ک گوسفن  کاگر محرم همسر خود را با شهوت لم  نماي ، باي  ي آية اهلل اردبيلي: .2

فداره جمداع   کفاره آن مانند   کن  و انزال شود، کانزال بشود و چه نشود، و اگر با همسر خود مالعبه 

گوسفن  است و بنابر احتياط دست زدن و مالعبه زن محرم با  کفاره آن يکاست و اگر انزال نشود، 

  م را دارد.کهمسرش نيز همين ح
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فاار  بههاه اگار چاه     کشتر  که يکآن است  1فار  آن است و اگر انزالش شود احتياطک

 فايت گوسفنه خالي از قوت نيست.ک

ـ  ]757[ فار  است، اگر با جهل باه مساگله ياا از    که موجب ک 2از اين امور کهر ي م 

رسانه و بر شخص  واقع شود، به  مر  و حج او ضرر نمي روي غفلت يا از روي نسيان

 فار  نيست.ک
                                                                                                                                        

  :گوسدفن  بايد  ب هد  و اگدر بدا او       کاگر با شهوت همسر خود را لم  نماي  ي آية اهلل بهجت

ه اين کفاره ب ه  و احوط  ضاي حج است در موردي کشتر  کن  و انزال شود الزم است يکمالعبه 

ه با اجنبيده باشد  و در   کمثل اين ؛مالعبه با انزال و امثال آن به نحو حرام بر رير محرم صورت بگيرد

 گوسفن  است. کانزال ي مالعبه ب ون
فاره کگوسفن   کن  باي  يکاگر محرم زن خود را با شهوت لم   آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 فاره ده .کشتر  کن  و انزال شود الزم است يکده  و اگر با همسر خود مالعبه 

و اگدر بد ون   گوسفن  است خواه مني از او خدارج شدود يدا نشدود      کفاره آن يک آية اهلل سبحاني: 

 ه مني از او خارج شود.کفاره ن ارد هر چن  حالتي پيش آي  کشهوت دست بزن  
 کن  يا در آروش بگيدرد بايد  يد   کاگر زن خود را با شهوت لم  نماي  يا بلن   آية اهلل سيستاني: 

 ّفداره ند ارد و اگدر بدا زن    کفاره ب ه . چه انزال شود و چه نشود و اگر ب ون شهوت باش  کگوسفن  

فداره  کگوسدفن    کتوان  بايد  يد   نمي فاره ب ه  و اگرکشتر  کخود مالعبه نماي  و انزال شود باي  ي

 (.223و  228، مسأله کب ه . )مناس

 کن ، اگر اندزال نشدود يد   کن  و يا با او بازي کاگر محرم زن خود را با شهوت لم   آية اهلل فاضل: 

 ّفاره دارد.کشتر  کاحتياط واجب يفاره ب ه ، و اگر انزال شود بنابر کگوسفن  

 (79مناسک حج، سشتر است. ) کفاره مالعبه منتهي به اقمناء در حال احرام، يک اي: هآية اهلل خامن .1

فداره ب هد . )آداب و   کشدتر   کدر صورت انزال واجب است يد  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.931ام حج، مسأله کاح

 فاره دارد.کشتر  کبنابر احتياط واجب ي نوري: آية اهللارم، کمة اهلل آي
 آمد ه اسدت و مدراد تمدام محرمدات احدرام       919ه در حرام دوم از محّرمات بعد  از مسدأله   کاموري  .2

 باش . نمي
ن  و يدا  کي کاگر يواف حج را فراموش نموده و با عيال خود نزدي آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 ّفاره ب ه .کم باش  باي  کتقصير از روي جهل به حبع  از سعي و  بل از 
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ـ  ]759[ ناه، بار زن   که مُحرم است، از روي اجباار جمااع   کاگر مردي با زن خود  م 

، و اگار زن از روي  1فار  زن را هم بهههکفار  خود کچيزي نيست و مرد بايه  الو  بر 

اي  فار کفار  خودش را بههه و که و مرد باي 9فار  بر خود اوستکجماع دهه  2رضايت

 4ه بايه بههنه گذشت.ک

چه آن غير، احرام بساته باشاه ياا نبساته       قه کردن زن از براي خود يا غير،سوم ـ  

 باشه و مُحِلّ باشه.

ـ  ]751[ شخص محرم شاهه شود براي  قه، گرچاه آن  قاه باراي     2جايز نيست م 

 غير محرم باشه.

ـ  ]756[ شهادت نههه بر  قه، اگر چه شاهه  قه شه  باشه، ه کاست  3احتياط آن م 

 ، اگر چه جايز بودن آن خالي از قوت نيست.7در حال محرم نبودن
                                                           

فداره او را نيدز   کن ، بنابر احتياط واجدب بايد    کاگر مرد زنش را مجبور به جماع  آية اهلل سيستاني: .1

 ب ه .
 فاره زن بر خود او واجب است.کار يا در اثناء راضي شود در اين صورت کدر آراز آية اهلل سبحاني:  .2
و دراين صورت ظاهرا  حج او صحيح است، اّما باي  مثل مرد سال بع  به عنوان عقوبت  ل:آية اهلل فاض .9

 حج تمّتع انجام ده .
 و همچنين صور باالن حج و وجوب اعاده آن در سال بع . آية اهلل اردبيلي: .4
 احتياط واجب. ارم، نوري:کآيات عظام اردبيلي، م .2

، کو شاه  ش ن بر آن، بر محرم حدرام اسدت. )مناسد   حاضر ش ن در مجل  عق   آية اهلل بهجت: 

 (.292مسأله 
شاه  ش ن بر عق ، بنابر  ول مشدهور، بدر محدرم حدرام      آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

 است و اين  ول موافق احتياط است.
 ه محرم.کاحتياط واجب اين است  ارم:کآيات عظام اردبيلي، بهجت، م .3

اداي شهادت بر عق  چه در حال احرام شاه  آن ش ه باش  يا در حال رير احرام آية اهلل سبحاني:  

 ن .ک که آن را ترکجايز است هر چن  احتياط مستحب آن است 
ه  بال  وا ع ش ه نيز که گواهي بر عق ي ان  ک هبعضي از فقها فرمود آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .7

 نيست.بر محرم حرام است، ولي دليلش ظاهر 

  روه است.کخواستگاري در حال احرام م اهلل سبحاني: آية 
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ـ  ]753[  1ردن در حال احرام جايز است و احتياطکه خواستگاري کاقوي آن است  م 

 است. کدر تر

 2ه طالق رجعي داد  است مانع نهارد.کردن به زني کرجوع  م ـ ]758[

نه، با  لم به مسگله، آن زن بار  کاگر زني را در حال احرام براي خود  قه  ـ  م ]754[

 9شود. او حرام دائمي مي

ـ  ]770[ رد  اسات  کا ه کا نه،  قهي کاگر زني را با جهل به مسگله براي خود  قه  م 

ه آن زن را نگيارد؛  کا  2شود، ولي احتيااط آن اسات   نمي 4ن حرام دائميکباطل است، لي

 رد  باشه.کي کنزدي خصوااً اگر با او

 ر شه.که  کامي کنيست در احاي  ظاهراً فرقي بين زن  قهي و ايغه م ـ ]771[

ـ  ]775[ ه زن اگر احرام بسته باشه و مرد محرم نباشاه و  قاه   ک 3احتياط آن است م 
                                                                                                                                        

   :شهادت دادن به عق  در حال احرام جايز است، هر چند  احتيداط مسدتحب در     آية اهلل فاضل

 آن است. کتر

شهادت بر عق  جايز نيست، اگر چه پيش از احرام شاه  ش ه  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 باش .
بندابر احتيداط    ارم، نووري: کآيات عظام اردبيلي، تبريزي، خويي، صافي، فاضل، گلپايگاني، م .1

 واجب محرم نباي  خواستگاري نماي .
 توان  از بذل خود برگردد.و زن در يالق خلعي مي اهلل سبحاني: آية .2
 يا نباش . باش  مسألهچه آن زن محرم باش  يا نباش  و خواه عالم به  اهلل سبحاني: آية .9
تاب کشود، اگر چه دخول بنماي ، بنابر اظهر و اشهر. ) نمي اگر جاهل بود حرام اب ي آية اهلل بهجت: .4

 (.48اح، صکن

 ن کتوان  او را براي خود عق  مي و بع ا آية اهلل سبحاني:  

 شود. مي در صورت ع م دخول، و در صورت دخول حرام دائمي آية اهلل نوري:
 اين احتياط مستحب است. ارم:کآية اهلل م .2
ن ، عق  که در حال احرام نيست ازدواج که در حال احرام است با مردي کاگر زني  آية اهلل اردبيلي: .3

دانسدته ازدواج   مدي  ه زنکن ، اگر چه در صورتي کتوان  بع ا  با آن مرد ازدواج  مي او بايل است ولي

 ن .که بع ا  با او ازدواج نکن است ردن در حال احرام حرام است، احتياط مستحب آک
  (.48احوط اّتحاد حکم مرد و زن است بلکه خالي از وجه نيست. )کتاب نکاح، ص آية اهلل بهجت: 
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نه و طالق دهاه او را، و در ااورت  لام باه مساگله، او را      کي نکاو را، با او نزدي 1نهک

 نه.کو هيچ وقت ازدوا  نطالق دهه و با ا

ـ  ]777[ نه، پس اگر هار  کنه زني را براي محرمي و محرم دخول کسي  قه کاگر  م 

فاار   کناه  کو اگر دخول ن 9فار  استکشتر  کآنها ي کباشنه بر هر ي 2مکسه  الم به ح

ه زن و  اقه مُحِلّ باشنه يا مُحرم و اگر بعضي کم فرق نيست بين آنکنيست و در اين ح

 فار  است.کدانه  ه ميکداننه؛ بر آن داننه و بعضي نمي را مي 4مکح از آنها

ـ  ]779[ ردن، به دست يا غيار آن،  کيعني طلب بيرون آمهن مني  استمناء؛چهارم ـ   م 

س ديگر، به هر نحو باشاه. پاس   کردن با زن خود يا کهر چنه به خيال باشه يا به بازي 
                                                                                                                                        

  :ه محدرم  کد ه زن محرم باشد  و مدردي   کدر صورتي  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني

م بوده است موجدب  کزن عالم به حنيست او را به عق  خود در آورد، اين عق  بايل است و چنانچه 
 م اخير مبني بر احتياط است(.کح آية اهلل سيستاني:شود. ) مي حرمت اب ي هم

 ه در مسائل پيشين گفته ش  بين مرد و زن محرم فر ي نيست.کامي کدر اح آية اهلل زنجاني: 
ست او را به عقد   ه محرم نيکاگر زني احرام بسته باش  و مردي  آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 

م بوده، عق  بايل است و براي هميشده  کخود در آورد، اين عق  بايل است و چنانچه زن عالم به ح
 شون . مي  يگر حرامکبر ي

اگر زوجه محرم، عالم به حرمت عق  باش  و مرد محرم نباشد    آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
ه ع م جواز خالي از  وت نيسدت.  کن ، بلکاو ازدواج ن ه ديگر باکن ، احتياط واجب آن است کو عق  

 (.2)ه اية العباد، ج
ه عق  در حال احرام حرام است کآگاه باش  و ب ان   مسألهم کي از آنان از حکاگر ياهلل سبحاني:  آية .1

 شود.چنين عق ي بايل و آن زن براي آن مرد حرام اب ي مي
شديخ،   که محّلي بدراي جهدل آن هسدت. )مناسد    کدر موردي  و نيز عالم به موضوع آية اهلل بهجت: .2

 (.18ص
ه ب انند  مدرد مسحدرم    کد م و موضوع )يعني اينکعالم به ح آيات عظام زنجاني، سيستاني، فاضل: 

 است( باشن .
م شرعي به موضوع يعني که محرم نيست عالوه بر آگاهي از حکالبته در مورد زني  آية اهلل سبحاني: .9

فداره  کم شرعي آگاه بوده و برخي نبودن  کنيز آگاهي داشته باش  و اگر برخي از حمحرم بودن زوج 
 ان . هدانستم شرعي را ميکه حکساني واجب است کتنها بر 

 و موضوع. آية اهلل اردبيلي، آية اهلل زنجاني: .4
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ه در جاايي  کا واجب آن اسات   2حتياطو ا 1شتر است کفار  آن يکاگر مني خار  شود 

ه در جمااع  کا به نحاوي   9ه جماع موجب ببالن است، استمنا نيز موجب ببالن باشهک
                                                           

فداره  کافي است. البته وجوب کگوسفن   کردن يکو اگر نتوان  شتر ب ه ،  رباني  اي: هآية اهلل خامن .1

 ه او با خدود انجدام  کاري است کباش  و عالوه بر آن اگر استمناء با  مي م و عم کدر صورت علم به ح

آورد و جدا   بده  ن  و در سال بع  آن را دوبارهکده  و پيش از مزدلفه است، الزم است حج را تمام  مي

ند .  کعمدل  گونده   ه باز هم اينکآن است  اگر استمناء به وسيله همسرش انجام ش ه، احتياط واجب

 (22االستفتاءات في الحج، س )اجوبة
اگر محرم با آلت خود بازي کن  و مني از او خارج شود کفاره آن يک شتر و انجدام حدج    آية اهلل زنجاني: 

در سال آين ه است د هر چن   ص  او خروج مني نباش  د و اگر با همسر خود به  ص  خروج مني، مالعبده    

 ن ارد.  در رير اين دو صورت کفاره استمناء  نماي  و مني از او خارج شود باي  يک شتر  رباني کن . و
 ه ا وي.کبل آية اهلل اردبيلي: .2

ردن کمثل جماع  ان ، هه انزال مني با استمناء، بعضي او را مفس  حج دانستکو ب ان  آية اهلل بهجت: 

و اين  ول احوط است در استمناء به مثل عبث با آلت خود و مانن  آن از محّرم بر رير محدرم. پد    

 (.292مسأله  ،کنشود احتياط به  ضاي حج. )مناس کتر
م کد ن  و مني از آن بيرون بيايد  ح کاگر محرم با آلت خود بازي  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

رده و مسأله آن گذشت. و اگر ب ون بازي با آلت اسدتمنا نمدود،   کي که با زن خود نزديکسي است ک

ر چن  رعايت احتياط در فاس  نخواه  ش . هاش  هشود و بنابر اظهر حج و عمر مي فاره بر او واجبک

 اعاده آنها بهتر است.
م آن در کچه با دست و رير آن، مالقا حرام است و ح ؛استمناء با عضو تناسلي آية اهلل سيستاني: 

ه گذشت و همچنين در عمره مفرده به احتياط واجب. و استمنا بده وسديله   کم جماع است کحج ح

مش در مسائل  بل گذشت. و استمنا بده وسديله   کحبوسي ن زن و يا دست زدن و يا مالعبه و نگاه، 

شني ن صحبت زن و يا اوصاف و مشخصات او و يا به وسيله تصدّورات او در خيدال و مانند  آن، بدر     

 (.292، مسأله کفاره نيست. )مناسکمحرم حرام است ولي موجب 
فداره  کبيرون بياي  ن  و مني که با آلت خود بازي کدر صورتي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 شتر است و اگر اين عمل  بل از مو فين باش  سال ديگر باي  اعاده حج نماي . کآن ي
شود اسدتمناء  فاره و اعاده ميکي با زن موجب که نزديکو بنابر احتياط در مواردي آية اهلل سبحاني:  .9

 م را دارد.کنيز همين ح
ه گذشدت. و  کد م آن مثل جمداع اسدت   کشود و ح ينم ظاهرا  استمنا موجب باالن آية اهلل فاضل:  

 م را دارد.کظاهرا  زن نيز همين ح
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 گفته شه.

ه کا افور و  اود و  نبار، بل  کا و ز فاران و   کاز قبيل مش استعمال  بريات؛پنجم ـ  

 2ه باشه.ک بر، هر قسم 1مبلا

ـ  ]771[ ه کا طور پوشيهن لباساي   ماليهن  بر بر بهن و لباآ جايز نيست و همين م 

 9دهه، اگر چه قبالً به آن  بر ماليه  شه  باشه. بوي  بر مي

ـ  ]776[ دهاه؛ مثال    ه باوي خاوش ماي   کا ه در آن چيزي اسات  کخوردن چيزي  م 

                                                           
افور و ورس، کد و زعفدران و عنبدر و    کمانن  مش ؛حرمت در رير ييب مسلم الحرمه آية اهلل بهجت: .1

ه جواز آن شّما  و استعماال  خالي از وجه نيست، اگرچه احتيداط در اجتنداب عامده    کمعلوم نيست، بل

 است.بوي خوش 
و ورس، مبني بر احتياط مستحب  کم در رير زعفران و عود و عنبر و مشکاين ح آية اهلل تبريزي: 

 است.
بنابر احتياط، استعمال صابون و شامپوي معار ]در حال احدرام  جدايز نيسدت.     اي: هآية اهلل خامن 

 (212)مناسک حج، م
 است.ها  احوط اجتناب از هر بوي خوشي رير از اين آية اهلل خويي: 
و سدبزيجات خوشدبو،   ها  بويي ن مالق اشياء خوشبو، خواه از عاريات باش  يا گل آية اهلل زنجاني: 

ن حرمت انواع ديگر استعمال عاريات مانن  کل ؛جات خوشبو بر محرم حرام است ه بويي ن ميوهکبل

س و عارهايي و عود و عنبر و ور کمخصوص زعفران و مش و لباسي که پوشي ه مالي ن آنها به ب ن

ه امروزه مت اول است کاز آنهاست و لذا هرگونه استفاده از عارهايي تر  ه در اين ساح يا  ويکاست 

 بر محرم حرام است.

ن به لباس و ب ن و يدا خدوردن   استعمال عاريات چه به عنوان بويي ن و يا مالي آية اهلل سبحاني:  

 ها و شامپوهاي معار نيز براي محرم جايز نيست. و استعمال صابون باش 
ردن ب ن يا لباس يا که براي خوشبو اي ک هبر محرم حرام است استعمال هر ماد آية اهلل سيستاني: 

شود چه استعمال به بويي ن باش  يا خوردن يا مالي ن يدا   مي يا رير آنها مورد استفاده وا ع کخورا

ه بوي خدوش  که از شامپو و صابون و سيگاري کر دادن و احتياط واجب آن است ردن يا بخوکرنگ 

 ن .کدارد نيز اجتناب 
 بنابر احتياط واجب. آية اهلل اردبيلي: .2
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل زنجاني: .9

 ن ن در فضا به وسيله اسپري و مانن  آن.کيا پرا ارم:کآية اهلل م 
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 1ز فران، جايز نيست.

ـ  ]773[ دهاه اضابرار    ماي  ه بوي خوشکاگر به پوشيهن لباآ يا خوردن غذايي  م 

 9ه بوي خوش به آن نرسه.کدماو خود را بگيرد  2نه، بايهکپيها 

ـ  ]778[ ، مگار  2ناه کاجتنااب   4دهه بايه ه بوي خوش ميکهايي  ها يا سبزي از گل م 

گويناه از   ه ماي کا « خزامي»و « درمنه»و « بومادران»ه احرايي است؛ مثل کبعضي انواع 

 ها است. خوشبوترين گل
                                                           

ک ه در آن زعفران وجود دارد، براي محرم جدايز نيسدت. )مناسد   کخوردن رذايي  اي: همنآية اهلل خا .1

 (214حج، م

 ؛از آن است جايز نيستتر  ه در ساح زعفران يا  ويکخوردن چيزهاي خوشبويي  آية اهلل زنجاني: 

ند   کجات خوشبو بر محرم جايز است، ولي باي  مواظبت  و سبزيجات و ميوهها  بنابراين خوردن گل

 ه بوي خوش آنها به مشامش نرس .کد  ولو با گرفتن بيني د
 بنابر احتياط الزم. آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .2
فداره  کدر مورد پوشي ن لباس بنابر احتياط و در مورد خوردن رذا بنابر ا وي بايد    آية اهلل اردبيلي: .9

 گوسفن  است. کفاره آن يکب ه  و 
 ه موجب عسر و حرج باش .کمگر اين ارم:کآية اهلل مآية اهلل زنجاني،  

 ن .کبيني خود را بگيرد و از بويي ن عار آن خودداري آية اهلل سبحاني:  
 ن .کاجتناب ها  بنابر احتياط واجب از تمام گل ارم:کآيات عظام اردبيلي، صافي، گلپايگاني، م .4

مراجعده   ]پنجمل اسدتعمال عاريدات  [ 992به حاشيه  بل از مسأله  آية اهلل بهجت، آية اهلل خويي: 

 شود.
، مبندي بدر   کم در رير زعفران و عود و عنبدر و ورس و مشد  که گذشت حک چنان آية اهلل تبريزي: 

 احتياط مستحب است.
ن ، هرچن  به کبنابر احتياط واجب، باي  محرم از بويي ن هر چيز معار اجتناب  اي: هآية اهلل خامن 

 (219حج، م کخوشبو. )مناسهاي  و سبزيجات و ميوهها  ن عار ايالق نشود، مانن  گلآ
شون  مانن  گل محم ي، ياسمن،  مي اشتهکه براي عار گيري کهايي  باي  از گل آية اهلل سبحاني: 

 ها اجتناب الزم نيست. رد ولي در رير اين نوع گلکنيلوفر پرهيز 
شدود،   مي ه براي بويي ن مورد استفاده وا عکگياهاني است م مخصوص کاين ح آية اهلل سيستاني: 

 چه از آن عار گرفته شود و چه نشود.
 مراجعه شود. 992و حاشيه  بل از مسأله  993به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .2
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ـ  ]774[ و امثاال آنهاا   « هال »و « زنجبيال »و « دارچيناي »ه از کا آن اسات   1احتياط م 

 2نه، اگر چه اقوي حرام نبودن آنها است.کاجتناب 

ـ  ]790[ هاي خوشبو؛ از قبيل سيب و بِه، اجتنااب الزم نيسات و خاوردن     از ميو  م 

 2نه.ک که بوييهن را ترکآن است  4ن احتياطک، لي9مانع نهارد آنها و بوييهن آنها

ـ  ]791[ ردن از بوي به به کن فرار کحرمت گرفتن دماو است از بوي به، ل 3اقوي م 

 تنه رفتن  يب نهارد.

ـ  ]795[ ن نبايه آنها را براي امتحاان باو   کال نهارد ليکخريه و فروش  بريات اش م 
                                                           

 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل اردبيلي: .1
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. اي: هآية اهلل خامن .2

 از بويي ن و خوردن چيزهاي خوشبويي مثل زنجبيل و دارچين خودداري شود.آية اهلل سبحاني:  

 شود. مي حرمت شامل آنها نيز آية اهلل سيستاني: 
 نظريه آيات عظام در مسأله  بل گذشت. 

 (212حج، م کن . )مناسکداري بنابر احتياط واجب از بويي ن آنها خود اي: هآية اهلل خامن .9
 ن .کبنابر احتياط واجب از بويي ن آنها اجتناب  آية اهلل اردبيلي: .4

 ه از بويي ن آنها هنگام خوردن خودداري شود.کاولي اين است  آية اهلل تبريزي: 

 بهتر است از بويي ن آنها خودداري شود.آية اهلل سبحاني:  
 بنابر احتياط از بويي ن آنها هنگام خوردن باي  خودداري شود. آية اهلل خويي، آية اهلل سيستاني: 
 نهايت احتياط در آن... آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ه بوي خوش آنها به مشامش نرس .کن  کباي  مواظبت  آية اهلل زنجاني: .2

تفاده از آنهدا بدراي   سبزيهاي خوشبو خودداري شود ولي اسليهکازبويي ن نعناء و آية اهلل سبحاني:  

 ال ن ارد.کاش کخورا
 (.241، مسأله که ا وي. )مناسکبنابر احوط بل آية اهلل بهجت: .3

 (.241، مسأله کبنابر احتياط واجب. )مناس آية اهلل تبريزي: 

کساني که ح  بويايي ن ارن  و يا بده علدت زکدام و يدا سدرماخوردگي بدويي را        آية اهلل سبحاني: 

توانن  به ب ن و لباس خود عار بزنن  و يا رذاي معادر ميدل کنند  و چندين      کنن  مي احساس نمي

 کساني بنابر احتياط، بيني خود را از بوي ب  نگيرن .

 فاره ن ارد.کرده ولي کو اگر گرفت معصيت  آية اهلل فاضل: 
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 1نه.کنه يا استعمال ک

 2گوسفنه است بنابر احتياط واجب. کفار  استعمال بوي خوش يک م ـ ]797[

ـ  ]799[ عبه را باه  که کعبه و آن چيزي است که استعمال خلوق کمشهور آن است  م 

 4احتيااط  9ه خلوق چيسات کن چون معلوم نيست کننه حرام نيست، لک آن خوش بو مي
                                                           

 جايز نيست. هاي عارفروشي مانن  مغازه ن خوشبوکهمچنين رفتن محرم در اما آية اهلل زنجاني: .1

 حتي براي آزمايش.آية اهلل سبحاني:  
 ن .کاگر صابون و شامپو داراي بوي خوش باش ، باي  مسحرم از آن اجتناب  آية اهلل نوري: 

 کده ، بنابر ا وي ي مي ه بوي خوشکه در آن چيزي است کفاره خوردن چيزي ک آية اهلل اردبيلي: .2

 گوسفن  است.

 در صورت عم ... ارم:کآيات عظام بهجت، صافي، گلپايگاني، م
فاره در رير کگوسفن  است، ولي ثبوت  کبنابر مشهور ياش  هفارک آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 (.241، مک)مناس فاره دادن است.کال است هر چن  احوط کخوردن، محل اش
ه براي استفاده عم ي از عاريات و بدوي خدوش، چده    کاحتياط واجب آن است  اي: هآية اهلل خامن 

فاره ب هد .  کگوسفن   کشود مانن  زعفران و چه رير آنها، ي مي از آن استفاده که در خوراکآنهايي 

 (217، مک حج)مناس
گوسدفن  اسدت و سداير اندواع اسدتفاده از       کيد فاره خوردن زعفران و مانن  آن، ک آية اهلل زنجاني: 

 فاره ن ارد.کعاريات، 
گوسفن  است و در استعماالت  کفاره بوي خوش در صورت استفاده خوردني يک آية اهلل سبحاني: 

 فاره داده شود.کديگر بنابر احتياط باي  گوسفن  
ه کو يا چيزي را بپوش   هرگاه محرم عم ا  مق اري از چيزهاي خوشبو را بخورد آية اهلل سيستاني: 

فاره ب ه ، ولي در کگوسفن   کاثر بوي خوش از سابق در آن مان ه باش ، بنابر احتياط واجب باي  ي

فداره دادن اسدت.   کفاره واجب نيست، هر چن  احوط کرير اين دو مورد، در استفاده از بوي خوش، 

 (.241، مسأله ک)مناس
 در صورت علم و عم . آية اهلل فاضل: 

 شود. مي عبه استعمالکه براي نظافت کماده خوشبوي مخصوصي است  آية اهلل فاضل: .9
اين احتياط در صورتي است که معلوم باش  دخول آنچه جايز نيست بويي ن آن )ولو به  آية اهلل بهجت:. 4

کنند ه   حسب احتياط ممنوع باش ( در آن، و معلوم نباش  نامي ه ش ن آن به خلوق کعبه کده خوشدبو  

 (.13کعبه است با خصوصيتي در ساخت آن( وااّل ا وي ع م حرمت است. )مناسک شيخ، ص
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 1عبه است.که در کنه از بوي خوشي که اجتناب کآن است 

ـ  ]791[  کنيسات يا  رد در وقتِ واحه، بعيه کاستعمال  2ررکاگر بوي خوش را م م 

رد کا ن احتياط در تعهد است، و اگر دراوقات متعهد  اساتعمال  کنه، ليکفايت کگوسفنه 

رد واجاب اسات   کفار  داد و باز استعمال ک، و اگر بعه از استعمال 4نشود کتر 9احتياط

 2فار  بههه.که باز ک

                                                                                                                                        
 اين احتياط الزم نيست. خويي، زنجاني، سبحاني، فاضل: آيات عظام تبريزي، 
ش ه است، ولي بعي   مي ه از زعفران و رير آن گرفتهکعبه عاري است کخلوق  آية اهلل سيستاني: 

 رد.کعبه الزم نباش  و بتوان آن را استشمام که اجتناب از بوي خوش کنيست 
 ن ارد و اجتناب از آن الزم نيست. الکعبه اشکرسي ن بوي خوش پرده آية اهلل سبحاني:  .1
 ّفاره دارد و ب ون آن احتياط است.کفير کبا تخلل ت آية اهلل بهجت: .2

فاره در رير خوردن مبني بر احتياط وجوبي اسدت و در صدورت   کچنانچه گذشت  آية اهلل تبريزي: 

 فاره است.کرار احتياط در تعّ د کت
ردن کد بار اسدتعمال  که عرفا  آن را يکزمان تا ح ي  کي ّرر استعمال ييب درکت اي: هآية اهلل خامن 

ن  و کرار کفاره را به تع اد استعمال تکالظاهر باي   ن  و در رير آن عليک نمي فاره را متعّ دکب انن ، 

 (32مناسک حج، سفاره تأثيري ن ارد. )کع م تخلل 

گوسفن  اسدت و در   کي ه خوردني باش کفاره استعمال بوي خوش در صورتي کآية اهلل سبحاني:  

گوسدفن  اسدت؛ اگدر در     کي احتيايا ها استعماالت ديگر مانن  مالي ن به لباس و ب ن و بويي ن آن

ار را کد فاره واجب است و اگر در او ات مختلف اين ک کرد يکو ت چن  بار بوي خوش استفاده  کي

فاره را داد و سدپ  دوبداره از   ک فورا شود و اگر رذاي خوشبويي را خورد و رر ميکفاره مکانجام داد 

 م در بويي ن تنها بنابر احتياط است.کشود و اين حرار ميکفاره تکرد کآن استفاده 
 (.38عربي، ص کرار شود. )مناسکفاره هم تکرار کدر صورت ت آية اهلل گلپايگاني: 

 فاره را باي  متع د ب ه .کبنابر ا وي  آية اهلل اردبيلي، آية اهلل فاضل: .9
ه کد افي اسدت، مگدر در خدوردن ردذاي معادر      کفاره ک کاحرام باش  ي کاگر در ي آية اهلل زنجاني: .4

 فاره ب ه .کفاره دادن، دوباره رذاي معار بخورد باي  دوباره کچنانچه بع  از 
 ان . همتعرض اين مسأله نش  آية اهلل خويي: .2

فداره داده  کشود چده در بدين آن    مي ّررکفاره با تعّ د لب  يا خوردن ييب مک آية اهلل سيستاني: 

 باش  يا ن اده باش .
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 مثل پيراهن و زير جامه و قبا و امثال آنها. ؛1پوشيهن چيز دوختهششم ـ 

ه با چرخ يا با دست کهايي  ؛ مثل پيراهنه شبيه به دوخته استکچيزهايي  ـم   ]796[

ال  کا و  کليجه و پستکمالنه؛ مثل  ل باالپوش ميکه با نمه به شکبافنه يا چيزهايي را  مي

 9پوشيهن آنها. 2و غير آن، جايز نيست
                                                           

 بر مردان. آية اهلل اردبيلي: .1
دار بدا بسدتن دکمده آن و درع     پوشي ن پيراهن و  با و شلوار و زير شلواري و جامه دکمه آية اهلل خويي: 

 (.242ک، مدار باش  که دست در آن برود بر محرم حرام است. )مناس اي که آستين )زره( و هر جامه
 ؛معمدولي هداي   ولي پوشدي ن لبداس   ؛دوخته بودن لباس، از محرمات احرام نيست آية اهلل زنجاني: 

پوشان ، بدر مدرد    مي ه عرض ب ن راکمانن  پيراهن و  با و شلوار و زيرپوشش و هر لباسي مانن  آنها 

نيست، و پوشي ن حولده و  محرم جايز نيست، و در اين امر فر ي بين لباس دوخته و بافته و رير آن 
تواند  پتدوي دوختده     مدي  هکهمچنان  ؛ لنگ و پتو و مانن  آن مانعي ن ارد د هر چن  دوخته باش  د  

 يسه خواب بخواب  هر چن  خالف احتياط مستحب است.کروي خود بين ازد يا داخل 
آن براي مردان و هاي دوختني مانن  پيراهن و شلوار و  با و امثال  پوشي ن لباسآية اهلل سبحاني:  

ه بده  کد ش براي زنان در حال احرام جايز نيست و بنابر احتياط از چيزهاي بافتني يا آنچده  کدست 
 ن .کل پيراهن يا شلوار در آي  پرهيز کش

دار يا آنچه فاي ه دکمه را داشته باش  بپوشد    براي محرم جايز نسيت که جامه دکمه آية اهلل سيستاني: 
اي بپوش  که يقه و آستين داشته باش  و سر  ا ببن د و همچنين جايز نيست جامهدر صورتي که دکمه آن ر

ها را از آستين بيرون بياورد و همچنين جايز نيست شلوار و زير شلواري و آنچده را کده در    را از يقه و دست
ايز است و ستر عورتين مانن  آنها باش  مگر اينکه ازار )لنگ( ن اشته باش  که در اين صورت پوشي ن آن ج

هاي متعارف؛ مانن  پيراهن و  با و لّباده و کت و پيدراهن عربدي،    بنابر احتياط واجب باي  از پوشي ن لباس
 (.242بپرهيزد، هر چن  دکمه آنها را نبن د يا دست از آستين و سر از يقه بيرون نياورد. )مناسک، مسأله 

مانند    ؛ه شبيه دوخته اسدت کر جامه دوخته بلاحوط اجتناب از ه آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .2
 پوشن . مي ه چوپانان آن راکنم ي 

ه پوشش حساب شدود در برابدر   کدار يا لباسي  مهکبر محرم جايز نيست لباس د آية اهلل سبحاني: 
ه کد سرما و گرما و نظاير آن بپوش  چه دوخته باش  و چه بافتني و نم ، بنابراين استفاده از وسائلي 

 ال ن ارد هر چن  دوخته باشن .کويژگي را ن ارد، اشاين دو 
ه لباس دوخته باش  يا بدافتني  کفر ي نيست در آنچه در حاشيه  بل گفته ش   آية اهلل سيستاني: 

 يا نم  مالي يا رير آن.
 چسبانن . مي ه  اعات آن را به همهايي ک همچنين لباس ارم:کآية اهلل م 

 آن به صورت پيدراهن  هاي  مهکه با بستن دکدار،  مهکدهاي  و همچنين لباس اي: هآية اهلل خامن .9
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ـ  ]793[ مربناه  کم باشاه؛ مثال   کا اجتناب از مبلا دوخته است، هر چناه   1احوط م 

 9ال .کو شب  2دوخته
                                                                                                                                        

 کآي  گرچه مخيط نباشد ، پوشدي ن آن بدراي مدردان حدرام اسدت. )مناسد        مي و مانن  آن در  
 (132حج، م

 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل زنجاني: 
دمپايي، بن  ساعت و امثال آن هدر چند  دوختده    مربن ، کپوشي ن چيزهايي مثل  آية اهلل اردبيلي: .1

 ال ن ارد.کباش  اش
احوط اجتناب از مالق جامه دوخته و شدبيه دوختده اسدت ولدي اند اختن پتدوي        آية اهلل خويي: 

 (.712، س241مانع ن ارد. )استفتائات، صان   هه يرفين آن را با نخ دوختکدار  حاشيه
تفاده از اين اشياء براي محرم جايز است، هدر چند  دوختده    اس آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ه تمدام  کد فشي ک ج(بن .  فتق ب(بن ن .  مي مرکه براي حفظ پول به کمربن  کهميان و  الف(باش ل 

 روي پا را نپوشان .
مانن  پيراهن،  بدا،   ؛فاره مخصوص به پوشي ن لباس دوختهکظاهرا  حرمت و ثبوت  آية اهلل فاضل: 

ه تمام روي کفش دوخته کمتعارف است. اما پوشي ن و استفاده از دمپايي و هاي  شلوار و ساير لباس

ه بده  کد دوخته ديگدر   کوچکمربن  و هميان و فتق بن  و بن  ساعت و ساير اشياي کپا را نپوشان  و 

فاره هدم ند ارد. و از ايدن،    کال ن ارد و کشود و همچنين حمل  مقمه دوخته اش نمي آن لباس گفته

 شود. مي مت مسأله بع  نيز روشنکح
بن ن  و بن  ساعت و امثال  مي مرکگذارن  و به  مي ه در آن پولکمربن  و َهميان ک اي: هآية اهلل خامن .2

ال ن ارد. همچنين نشستن و خوابي ن بدر  کشود اگر چه دوخته باش  اش نمي ه لباس محسوبکاينها 
ردن مدانعي ند ارد.   کد ممنوع يا بده عندوان رواند از از آنهدا اسدتفاده      هاي  ا لباسروي فرش دوخته ي

ال ند ارد. و  کيور ان اختن پتو و امثال آن بر روي دوش هر چن  حاشيه آن دوخته باش  اشد  همين
  (137تا  134، م حج کنيز دوختن حاشيه پارچه احرام بالمانع است. )مناس

ه پهدن نباشد  و پوشدش    کدر صورتي  کمربن جايز نيست اما اله ک پوشي ن شب آية اهلل سبحاني: 

 ال ن ارد.کحساب نشود اش
 مربن  مانعي ن ارد.کاله جايز نيست و کپوشي ن شب  آية اهلل تبريزي: .9

پوشدان  و بسدتن کمربند  و هميدان و مانند  آن       به سر گذاشتن کاله و هر چه سر را مي آية اهلل زنجاني: 

هميدان   جايز نيست مگر در صورت لزوم، و محرمي که براي حفظ پول يا نگاه داشتن لنگ احرامش باي  از
 ن ارد. توان  کمربن  يا هميان ببن د، هر چن  دوخته باش  و کفاره هم يا کمربن  استفاده کن  مي

ه انواع خاصي از لباس حرام است که معيار لباس، دوخته نيست، بلکمعلوم ش   آية اهلل سيستاني: 
مربن  و بن  ساعت و دمپايي و امثال آن کمتعارف هم حرام است و اّما هاي  و به احتياط واجب لباس
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ـ  ]798[ ، هر چناه  1مر ببنهدکال نهارد به کذارنه، اشگ ه در آن پول ميکهمياني را  م 

 گر  باشه. بي هکنه که قسمي کدوخته باشه و بهتر آن است 

ـ  ]794[ ن احتيااط  کبنه، اگر دوخته باشه براي ضرورت جايز است ببنهد، لاي  فتا م 

 2فار  بههه.که کآن است 

 9اگر به لباآ دوخته احتيا  پيها کرد جايز است بپوشه، ولي کفار  بايه بههه. م ـ ]710[

ـ  ]711[ و  4جايز است گر  زدن لباآ احرام را، ولي احتياط در گار  نازدن اسات    م 

 2ه لنگ را به گردن گر  نزننه.کاحتياط واجب آن است 

ـ  ]715[ را باه بعضاي   ه لباآ احرام را با سوزن يا چيز ديگر، بعضي کجايز است  م 

 3است. کنه، گرچه احتياط در ترکوال 
                                                                                                                                        

شيه لبداس  ال ن ارد اگر حاکروه است و همچنين اشکمربن  مکال ن ارد، گرچه کاگر دوخته باش  اش
 ه دوخته باشن .کي باش  کاحرام دوخته باش  يا بر آن مار

 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل زنجاني: .1
 بنابر احتياط مستحب. آية اهلل اردبيلي: .2

 فاره هم ن ارد.ک آية اهلل تبريزي: 
 مراجعه شود. 947به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 فاره هم ن ارد.کضرورت الزم نيست و  ارم:کزنجاني، سيستاني، مآيات عظام  
 فاره دارد.کل در صورت دوخته بودن آية اهلل سبحاني 
 فاره ب ه .که کاولي اين است  آية اهلل صافي، آية اهلل فاضل: 

 ک)مناسه در وجوب ف يه تاّمل است. که إزار ن اشته و شلوار بپوش  کااّل در صورتي  آية اهلل بهجت: .9

 (.21و  21شيخ، ص
 کبندابر احتيداط واجدب بايد  يد      خويي، سبحاني، سيسوتاني:  اي، هآيات عظام تبريزي، خامن 

 گوسفن  ب ه .
و در ريدر ايدن مدورد،     ؛فاره هدم ند ارد  کاگر لنگ ن ارد جايز است شلوار بپوش  و  آية اهلل زنجاني: 

 فاره دارد، هر چن  مضار باش .کگفته ش ه،  924ه در حاشيه مسأله هايي ک پوشي ن لباس
 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل اردبيلي: .4
 گذشت. 287نظريه آيات عظام در ذيل مسأله  .2
 گذشت. 287نظريه آيات عظام در ذيل مسأله  .3

 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل اردبيلي: 
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ـ  ]717[ خواهناه بپوشانه و    ها جايز است لباآ دوخته، هار قاهر ماي    از براي زن م 

ه کا و آن چيازي باود     2«قفاازين »از براي آنهاا پوشايهن    1فار  نهارد، بلي جايز نيستک

 9سرما.ردنه براي حفظ از ک گذاشتنه و دست مي هاي  رب در آن پنبه مي زن

 4گوسفنه است. کفار  پوشيهن لباآ دوخته، يک م ـ ]719[

ـ  ]711[ اگر مُحرم چنه قسم لباآ دوخته بپوشه؛ مثل پيراهن و قباا و  باا، باراي     م 

 کرد و يا که اگر آنها را توي هم کآن است  3و احتياط واجب 2فار  بهههکبايه  کهر ي

                                                           
  فازين هر نوع دستکش است. منظور از آيات عظام تبريزي، زنجاني، سبحاني، سيستاني، مکارم:. 1
 (193حج، م کش براي زنان جايز نيست. )مناسکپوشي ن دست اي: هآية اهلل خامن .2

ش خواه براي حفظ از سرما يا آفتداب يدا حجداب و يدا زيندت و يدا       کهر نوع دستآية اهلل سبحاني:  

 نيست.ار در حال احرام باش  براي زنان جايز کمقاص  ديگري مثل رعايت به اشت در 
 جايز نيست.ها  ش بر زنکه بنابر احتياط واجب پوشي ن هرگونه دستکبل .9
ه چيزي بر آنهدا نيسدت.   کبراي متعّم  و يا مضاّر، به خالف ناسي و ساهي و جاهل  آية اهلل بهجت: .4

 (.21شيخ، ص ک)مناس
ه عدرض بد ن را   کد  اگر مرد محرم پيدراهن يدا شدلوار يدا  بدا و زيرپدوش و مانند  آن        آية اهلل زنجاني: 

پوشان  بپوش  يا جوراب به پا کن  يا عمامه و کاله و دستار بر سر بگذارد باي  يک گوسدفن   ربداني    مي

کن ؛ هر چن  دوخته نباش . و زن محرم اگر دستکش دست کن  يا نقاب و پوشديه و مانند  آن بپوشد     

 ي مانن  باروحنا کفاره ن ارد.و پوشان ن سر و صورت با چيزهاي ريرپوشش باي  يک گوسفن   رباني کن 
فاره نيز کرار در پوشي ن، کهر چن  از روي اضارار پوشي ه باش  و با تعّ د لباس يا ت آية اهلل نوري: 

 شود. مي رارکت
 معّظم له نيست. کادامه مسأله در مناس اي: هآية اهلل خامن .2

 فتواي ايشان در دست نيست. آية اهلل خويي: 
فداره  ک که اگر براي پوشي ن جن  دوخته يکظاهر آن است  اهلل گلپايگاني: آية اهلل صافي، آية 

 (.21، مسأله 431، ص1افي است. )مجمع المسائل، جکب ه  
 ه ا وي.کبل آية اهلل اردبيلي: .3

مالقا، چه علي الترتيدب بپوشد  و چده در    ها  ّفاره است به تعّ د صنفکظاهر تعّ د  آية اهلل بهجت: 

 (.21شيخ، ص کمناسدفعه بپوش . ) کي
ها مختلف باش ، به تع اد هر لباس باي  کفداره ب هد     در اين صورت اگر نوع اين لباس آية اهلل سيستاني: 

 (.242ها يکي باش ، بنابر احتياط به تع اد هر لباس باي  کفاره ب ه . )مناسک، مسأله  و اگر نوع لباس



 120 فصل سوم: محرمات احرام

 1فار  بههه.ک کدفعه پوشيه باز براي هر ي

 2شود. فار  ساقط نميکهاي متعهد پوشيه  اگر از روي اضبرار لباآ ـم  ]716[

ـ  ]713[ فار  بههه و باز پيراهن ديگار  کقسم لباآ بپوشه، مثل پيراهن، و  کاگر ي م 

 9فار  بههه.کنه و باز بپوشه بايه براي دفعه ديگر نيز که پوشيه  بکبپوشه يا آن را 

ـ  ]718[ آن است که اگر چنه لباآ از يک نوع بپوشه مثل چنه قباا ياا    4احتياط واجب م 

 3، براي هر يک کفار  بههه.2چنه پيراهن، چه در مجلس واحه يا در مجالس  هيه 
                                                           

ه در حاشيه مسدأله  بدل گفتده شد  را پوشدي       هايي ک اگر محرم چن  ع د از لباس آية اهلل زنجاني: .1
شود و اگر  مي فاره واجبک کنوع باشن  د مانن  دو پيراهن يا دو پوشيه د تنها ي   کچنانچه همه از ي

به خصوص اگدر اخدتالف    ؛فاره ب ه کشلوار د باي  چن    کپيراهن و ي کاز چن  نوع باش  د مانن  ي 
 ش باش .کپوشيه و دست اله ياکنوع آنها از  بيل پيراهن و 

 فاره دارد.کبنابر احتياط در صورت اضارار به پوشي ن لباس هم  آية اهلل تبريزي: .2
فداره ب هد .   کبنابر احتياط واجب در صورت اضارار به پوشي ن لباس هم بايد    اي: هآية اهلل خامن 

 (133حج، م ک)مناس
 (.242، مسأله کبنابر احتياط. )مناس آية اهلل خويي، آية اهلل سيستاني: 
ن )پشدت و رو( و  کت را مقلدوب  کل و بنابر احتياط در صورت ضرورت  با و پالتو و آية اهلل سبحاني 

 ن .کبر دوش خود ان اخته و دست در آستين آن ن
 ه موجب عسر و حرج شود.کمگر اين ارم:کآية اهلل م 

 فتواي معّظم له در دست نيست. آية اهلل خويي: .9
 ه...کاحتياط مستحب آن است  آية اهلل زنجاني: .4
 (.21شيخ، ص کن . )مستفاد از مناسکدفعه پوشي ن ص ق  کاگر ي آية اهلل بهجت: .2
 فاره ب ه .کنوع باش ، باي  به تع اد آنها  که چن  لباس بپوش  ولو از يکدر صورتي  آية اهلل تبريزي: .3

 کزمان با هم بپوش  يد  کمجل  و ي کاگر مرد محرم چن  لباس دوخته را در يسبحاني:  آية اهلل 
 فاره آن متع د خواه  بود.کفاره دارد ولي اگر چن  لباس دوخته را در دو مجل  يا بيشتر بپوش  ک
 فتواي معّظم له در دست نيست. آية اهلل خويي: 
دفعه )يعني پشدت سدر هدم و بد ون فاصدله(       کنوع را ي کچنانچه چن  لباس از ي آية اهلل فاضل: 

 شود. مي فاره واجبک کبپوش ، فقط ي
 کفاره و در احرام حج نيز يک کبراي پوشي ن جن  دوخته در احرام عمره، ي آية اهلل گلپايگاني: 

 (.21، د مسأله 431، ص1افي است. )مجمع المسائل، جکفاره ک
 .ه موجب عسر و حرج شودکمگر اين ارم:کآية اهلل م 
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ـ  ]714[ هار چناه قصاه     9ه در آن زينت باشهک 2به سياهي 1سرمه کشيهنهفتم ـ   م 

ه ک، بل2زينت باشهه در آن کنه. و احتياط واجب اجتناب از مبلا سرمه است کن 4زينت

 داشته باشه بنابر اقوي حرام است. 3اگر بوي خوش
                                                           

شي ن اگر زينت محسوب شود و يا در آن بوي خوش باشد ، حدرام اسدت،    کسرمه  آية اهلل اردبيلي: .1
ن  و اگر زينت نبوده و بوي خوش نيز ن اشته باش ، چنانچه سرمه سدياه  که ضرورتي ا تضا کمگر اين

ياط مسدتحب  ال ن ارد، اگرچه احتکباش  بنابر احتياط باي  از آن اجتناب شود و اگر سياه نباش ، اش
 ه از آن اجتناب شود.کآن است 

ردن حرام است  اعا . و بندابر احتيداط   کسرمه سياه به  ص  زينت  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .2
فاره ب ه  و از سرمه سياه ب ون  ص  زينت و رير سياه با  ص  زيندت بندابر احتيداط    کگوسفن   کي

فاره هم دارد ولي سدرمه ريدر سدياه    کو بنابر احتياط مستحب،  آية اهلل خويي:ن . کواجب اجتناب 
 فاره نيز ن ارد.کب ون  ص  زينت مانع ن ارد و 

ه زينت حساب شود، اگر به  ص  زينت باش  حدرام  اي ک هسرمه سياه و هر سرم آية اهلل سيستاني: 
ه باش  و نده زيندت   ه نه سيااي ک هاست و اّما سرم کو اگر به  ص  زينت نباش  احتياط واجب در تر

اسدت،   کشمرده شود، اگر به  ص  زينت نباش  جايز و اگر به  ص  زينت باش  احتياط واجب در تر
 (.243، مسأله کال ن ارد. )مناسکبلي در هر صورت براي معالجه در حال اضارار اش

 ت است.در حرمت زينت و ع م زين کفر ي بين سرمه سياه و رير سياه نيست، مال ارم:کآية اهلل م 
ه زينت محسوب شود بدر محدرم   اي ک هشي ن سرمه سياه و سرمه معار و هر سرمک آية اهلل زنجاني: .9

ه معالجه، متو ف کن در صورت لزوم مانن  مواردي کل ؛حرام است، هر چن   ص  زينت ن اشته باش 
 شي ن باش  جايز است.کبر سرمه 

ال که براي عالج مرض باش  اشد کن اشته باش  بل ش  و  ص  زينتکاگر سرمه سياه ب آية اهلل بهجت: .4
 (.243، مسأله کن ارد. )مناس

 ن .کن  بنابر احتياط واجب باي  اجتناب کاگر  ص  زينت ن آية اهلل خويي: 
کشي ن اگر زينت محسوب شود، بر محدرم جدايز نيسدت، همچندين خدط      سرمه  اي: هآية اهلل خامن .2

باش  و در اين مدورد تفداوتي ميدان رندگ      دهن ، جايز نمي ميها که زنان انجام  کشي ن به دور چشم
 (292حج، م ک. )مناسها وجود ن ارد سياه و ديگر رنگ

زيبايي هست، اجتناب ه در آن جنبهکه از مالق سرمه کاحتياط واجب آن است  آية اهلل سبحاني: 
 است. ن  و اگر سرمه ماده خوشبويي داشته باش ، هر چن  براي زيبايي نباش  حرامک

احوط اجتناب از مالق سرمه است، اگر به  صد  زيندت باشد  يدابوي خدوش در آن       آية اهلل بهجت: .3
 (.21شيخ، ص کباش . )مناس

 نظريه آيات عظام در  سم پنجم از محرمات احرام گذشت. 
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ـ  ]760[  شايهن، باه زن اختصااص ناهارد و باراي مارد نياز        کحرام باودن سارمه    م 

 حرام است.

ـ  ]761[  2ن اگار در سارمه باوي خاوش باشاه     کلي 1فار  نيستکشيهن کدر سرمه  م 

 فار  دادن است.ک9احتياط

 شيهن مانعي نهارد.کبه سرمه  4احتيا  داشته باشهه کدر اورتي  م ـ ]765[

 5.نگا  کردن در آينههشتم ـ 

                                                           
فداره دارد و در  کگوسدفن    کش  بنابر احتياط يکاگر سرمه سياه را به  ص  زينت ب آية اهلل تبريزي: .1

ش  ولي سياه نيست احتيداط  ک مي ه به  ص  زينتاي ک هه به  ص  زينت نباش  يا سرمکسرمه سياه 

 فاره دادن است.کاستحبابي در 
 فاره ده .کبنابر احتياط باي  گوسفن   آية اهلل خويي: 
 فاره ب ه .کگوسفن   کبنابر احتياط مستحب ي آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 

 فاره دارد.کآية اهلل سبحاني:  .2
فداره دادن  کشي ن  ابل استشمام باشد ، ا دوي   کاگر بوي خوش آن در لحظه سرمه  آية اهلل فاضل: .9

 ّفاره دادن است.کاست، ولي چنانچه بوي خوش از آن استشمام نشود، احتياط مستحب در 
 گوسفن  اگر عم ا  باش . کي ارم:کآية اهلل م 

 و چيز ديگري جايگزين آن نباش .ني: آية اهلل سبحا .4
 کن . )مناسد ک نمي نه ص ق تزّيکه براي عذري، از  بيل مرض نباش ، کدر صورتي  آية اهلل بهجت: .2

 (.21شيخ، ص
 ردن در آينه جهت زينت بر مسحرم حرام است.کنگاه  آية اهلل تبريزي، آية اهلل سيستاني: 
ال ند ارد.  کمانند  رانند ه و امثدال آن، اشد     ؛ب ون  ص  زينتردن در آينه کنگاه  اي: هآية اهلل خامن 

 (218حج، م ک)مناس
  محرم در آنها پي اسدت  که عکردن در آينه و همچنين در ديگر اجسامي کنگاه  آية اهلل زنجاني: 

ه هديچ ارتبدايي بدا آرايدش     کردني کاما نگاه  ؛اگر براي آرايش يا در معرض آرايش باش  حرام است

 ال ن ارد.کردن رانن ه براي دي ن ايراف، اشکگاه ن ارد مانن  ن

ن  تا چهره خود را ببين  و يدا خدود را   که انسان در آينه نگاه کمقصود اين است  آية اهلل سبحاني: 

نگرد و همچنين اگر رانن ه براي آگداهي از  اگر براي رفع خون از بيني و صورت مي مثال بياراي  ولي 

 الي ن ارد.کنگرد اش مي پشت سر به آينه
 ه براي تزيين خود و اصالح سر و وضع خود باش .کدر صورتي  ارم:کآية اهلل م 
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 م فرقي بين زن و مرد نيست.کدر اين ح م ـ ]767[

ـ  ]769[ س در آن پيهاسات و  کا ه  کردن به اجسام ااف ايقل داد  شه  کنگا   م 

 نهارد. 1الکردن در آب ااف اشکنگا  

ـ  ]761[  9ال نهارد، ولي اگر زينت محسوب شودکزينت نباشه اش 2زدن اگر ک ين م 

 4جايز نيست.

ـ  ]766[ ه بعاه از نگاا    ک 3ن مستحب استکنيست، لي 2فار کردن به آينه کدر نار  م 

 بگويه. کردن لبيک
                                                           

م کد شدود، ح  مي ه از آينه استفادهکچنانچه از آنها به همان منظوري استفاده شود  آية اهلل اردبيلي: .1

 آينه را دارن .
شود نيدز   مي ير در آن دي هه تصاوکردن در آب صاف يا در اجسام صيقلي کنگاه  اي: هآية اهلل خامن 

 (213حج، م کهمانن  نگريستن در آينه است، اگر براي زينت باش ، جايز نيست. )مناس
 اگر به  ص  آرايش باش  حرام است. آية اهلل سبحاني: 
 مگر به منظور آرايش يا در معرض آرايش باش . آية اهلل زنجاني: 
 م آينددهکددآيندده را داشددته باشددن  ح ه خاصدديتکدداجسددام صدديقلي ديگددري  آيووة اهلل سيسووتاني: 

 را دارن . 
 ال دارد.کهرگاه براي تزيين و اصالح خود باش  اش ارم:کآية اهلل م 

 اگر به  ص  زينت نباش  ينابر ا وي عيبي ن ارد. آية اهلل بهجت: .2
 ن .کو به  ص  زينت استفاده  آية اهلل فاضل: .9
شدود.   مدي  ه عرفدا  زيندت محسدوب   کد احتياط واجب اجتناب از هر چيدزي اسدت    اي: هآية اهلل خامن .4

 (217حج، م ک)مناس
، کزدن عرفا  زينت باش ، احوط پرهيز از آن است. )مناسد  که عينکدر صورتي  آية اهلل سيستاني: 

 (.247مسأله 
 (.247له ، مسأکگوسفن  است. )مناس کبنابر احتياط استحبابي ياش  هفارک آية اهلل تبريزي: .2

 (.247، مسأله کگوسفن  است. )مناس کبنابر احتياط ياش  هفارک آية اهلل خويي: 
اگر کسي عم ا  براي زينت به آينه نگاه کن ، بايد  لبيدک بگويد ؛ ولدي جاهدل و       آية اهلل سبحاني: 

 .ناسي و مانن  اين دو الزم نيست تلبيه را تکرار کن 
 (.129استغفار است. )آراء المراجع، صاش  هفارک آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (219حج، م کاحتياط واجب است. )مناس اي: هآية اهلل خامن .3
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ـ  ]763[ آينه باشه و بهانه که گاهي چشام او ساهواً باه     1اگر در اطاقي که ساکن است م 

 که آن را بردارد يا چيزي روي آن بينهازد. 2ليکن احتياط آن استافته اشکال نهارد،  آينه مي

 4نه، اگر چه براي زينت نباشه.که به آينه نگا  نکآن است  9احتياط م ـ ]768[

 3گيرد. و هر چه تمام روي پا را مي 2مه و گيو  و جورابکپوشيهن موز  و چنهم ـ 

                                                           
 ه نشسته است.کيا در ماشيني  آية اهلل فاضل: .1
 (211محج،  کاما بهتر آن است. )مناس اي: هآية اهلل خامن .2

 اي روي آن بيان ازد.و براي جلوگيري از احتمال حرام پارچهآية اهلل سبحاني:  
 اين احتياط مستحب است. آية اهلل اردبيلي: .9

نگاه به آينه ب ون  ص  زينت  ارم:کآيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سبحاني، سيستاني، م 

 ال ن ارد.کاش
 (218حج، م کال ن ارد. )مناسکنگاه به آينه ب ون  ص  زينت اش اي: هآية اهلل خامن 
نظر در آينه مالقا  جايز نيست، چه به  ص  زينت باش  و چده   هلل گلپايگاني:آية اهلل صافي، آية ا 

 (.83عربي، ص کنباش . )مناس
 مراجعه شود. 939به حاشيه  بل از مسأله  آية اهلل زنجاني: .4

 ردن در آينده بدر آن صد ق   کد  يگر، چدون نگداه   کد   گرفتن از يکدر حال احرام، ع آية اهلل نوري: 

 د.ال ن ارکن ، اشک نمي
پوشان  و نيدز هدر پاپوشدي کده تمدام       و کفش و هرگونه پاپوشي که تمام روي پا را مي آية اهلل زنجاني:. 2

ولي پوشي ه ش ن پا با حوله احرام يدا پتدويي کده روي     بر مرد محرم حرام است. پوشان  پشت پا را مي

 ان ازد اشکال ن ارد. خود مي
ه مالقا  با صد ق لدب  و پوشدي ن علدي األحدوط.      کبل مه و جوراب استکو مانن  چ آية اهلل بهجت: .3

 (.21شيخ، ص ک)مناس
 ه تمام پشت پا را بپوشان .کاحوط نپوشي ن هر چيزي است  آية اهلل تبريزي: 

ه از پوشي ن کمه و جوراب بپوش  و احتياط واجب آن است کمرد محرم نباي  چ اي: هآية اهلل خامن 

ن اگر لبداس  کن . لکفش و گيوه و امثال آن اجتناب کمانن   پوشان  مي ه تمام روي پا راکهر چيزي 

 (179و  171حج، م کال ن ارد. )مناسکاحرام يا پتو و امثال آن را روي پا بين ازد اش
 .چسب  براي مردان محرم حرام است نه زنانو به ب ن ميآية اهلل سبحاني:  

ه  سمتي از روي پا که از پوشي ن چيزي کو احتياط آن است  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ال ن ارد.کن  ولي بن  نعلين اشکرا هم بپوشان  نيز خودداري 
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 1مانع نهارد.م اختصاص به مردان دارد و براي زن کاين ح م ـ ]764[

ـ  ]730[ گيارد احتيااط    ه روي پاا را ماي  کبه پوشيهن چيزي  2اگر مرد محتا  شود م 

 اف دهه.که روي آن را شکآن است  9واجب

 4فار  نيست.کگيرد  در پوشيهن آنچه روي پا را مي م ـ ]731[

 .فسوقدهم ـ 

ـ   ]735[  ه فحااش دادن وکاابل 2فسااوق اختصاااص بااه دروو گفااتن نااهارد     م 

                                                           
شف   مين در رير حال احرام، پ  پوشي ن آنهدا  کم بر منع کبعي  نيست ابتناي ح آية اهلل بهجت: .1

 (.22 و 21شيخ، ص کاست. )مناس کدر حال احرام ممنوع نيست و ع م منع آن پ  بامرد مشتر
حدج،   کنند . )مناسد  که زنان نيز آن را مراعدات  کاما احتياط مستحب آن است  اي: هآية اهلل خامن 

 (173م
 ه مضاّر شود.کبل آيات عظام زنجاني، سبحاني، سيستاني: .2
 احتياط مستحب اين است. ارم:کآيات عظام اردبيلي، بهجت، م .9

 (.248عربي، مسأله  کاحتياط مستحب. )مناس آية اهلل خويي، آية اهلل فاضل: 

 پارچگي آن را از بين ببرد.کو حالت ي آية اهلل سبحاني: 
فاره ن ارد ولي اگر عم ا  جوراب يا چيدزي  کمه و مانن  آن را بپوش ، کفش، چکاگر  آية اهلل اردبيلي: .4

 فاره ب ه .کگوسفن   کن ، بنابر احتياط واجب باي  يکمانن  آن را به پا 

 فاره گوسفن  است.کاحوط ثبوت  آيات عظام تبريزي، خويي، فاضل:
گوسدفن  بده عندوان     که يکاحتياط مستحب در مورد خصوص جوراب آن است  اي: هآية اهلل خامن 

 (172، محج کن . )مناسکفاره  رباني ک
 ارد.فاره ن کفش، کمه و کگوسفن  است و پوشي ن چ کفاره پوشي ن جوراب، يک آية اهلل زنجاني: 
واجب نيست، ولدي بندابر احتيداط، اگدر     اي  هفارکمه و مانن  آن کدر پوشي ن چ آية اهلل سيستاني: 

 (.248، مسأله کّفاره ب ه . )مناسکگوسفن   کعم ا  جوراب و مانن  آن را بپوش  باي  ي
 گوسفن  است. کگيرد ي مي ه روي پا راکفاره پوشي ن آنچه ک آية اهلل نوري: 

ه بدر ريدر مسحدرم    کاظهر مقي  بودن دروغ گفتن و دشنام دادن و مفاخرت است به آن بهجت:آية اهلل  .2

  (.22شيخ، ص کحرام باشن . )مناس

 يگر، کد مقصود از آن سه چيز استل دروغ گفتن، دشنام دادن، فخر فروشي بدر ي آية اهلل سبحاني:  

اي و يدا ايدل و   ي يدا  بيلده  مدردم شدهر   ،ه دي ه ش ه گاهي به زبان جّ  يا شدوخي، انسداني  کلذا اين

 نند  ايدن عمدل   کهدا مفداخره مدي   نند  و يدا بدر آن   کاي را با تمسخر ياد ميو يا لهجهاي  هعشير
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فار  نيست، فقط بايه اساتغفار  کردن نيز فسوق است و از براي فسوق کبه ديگران  1فخر

 نه بهتر است.کفار  بههه و اگر گاو  بح کچيزي  2نه و مستحب استک

 است.« برلي وراهلل»و « ال وراهلل»و آن گفتن  ؛9جهاليازدهم ـ 

ـ  ]737[ و « ناه »ن؛ مثال  آ 4و در ساير لغات، مرادف« برلي»لمه کو « ال»لمه کگفتن  م 

ه قَسرم خوردن در مقاامِ ا باات مبلاب ياا ردّ غيار،      کدر جهال نهارد بل 2، دخالتي«آري»

 .3جهال است
                                                                                                                                        

 است.کفي نفسه حرام و در حال احرام حرمتش مؤ   
ه تدوهين  کد ردن بر ديگران، اگر براي اثبات فضيلت و برتري براي خود باش  کفخر  آية اهلل تبريزي: .1

 در برداشته باش ، اين عمل في نفسه حرام است.ديگري را 
َا   }ه کمراد از فسوق در آيه مبار آية اهلل خويي: 

ب
فَاَ  َو ف فُُوا َو َو ف ِاا اَي ِْل ا  ََ دروغ و دشدنام   {فَاال 

ه مسدتلزم اهاندت بده ديگدران     کردنق حرام هم ملحق به فسوق است، فخر، در صورتي کاست و فخر 

 (.243، مسأله کاسنباش ، حرام نيست. )من
ردن اگر مستلزم اهانت و تحقير مؤمن باش  هميشه حرام است و در حال کفخر  آية اهلل سيستاني: 

 الي ن ارد حتي در حال احرام.ک  است و اگر چنين نباش  اشکاحرام حرمتش مؤ
 خواه موجب نقص ديگران باش  و يا نباش . آية اهلل فاضل: 
 بنابر احتياط واجب فخر فروشي نيز از فسوق است. ارم:کآية اهلل م 

 (242حج، م کمعّظم له نيست. )مناس کدر مناس اي: هآية اهلل خامن .2
و آن  سم خوردن به خ اون  متعال در مقام اثبات يا ابادال مالبدي اسدت، راسدت      آية اهلل زنجاني: .9

 جويي باش  يا نباش . باش  يا دروغ، همراه با نزاع و ستيزه

ه براي اثبات يا رد سخني به خ ا سوگن  بخورد خواه بدا لفدظ   کاست ج ال آن  آية اهلل سبحاني:  

 هاي ديگر.باش  يا معادل آن در زبان« اهلل»جالله 
 دخالت دارد.« بلي»و « ال»در مرادف اشکال است و ظاهرا  در ج ال محّرم خصوص لفظ  آية اهلل فاضل:. 4
لمه نيز  سم نخورد و همچنين با الفاظي که به رير اين دو کط در اين است و احتيا آية اهلل تبريزي: .2

 ه باش .که مترادف آنهاست از هر لغتي ک
 لمه ال و بلي دخالت در مالب دارد.کهل کاين است  آية اهلل خويي:ظاهر فرمايش  
ملحدق  « نده و اهلل »و  «بله و اهلل»و « آري و اهلل»لمه کبنابر احتياط الزم، گفتن  آية اهلل گلپايگاني: 

 به آن است.
بنابر احتياط واجب در حال احرام از هر نوع مجادله و خصدومت بپرهيزند ، هرچند      آية اهلل مکارم:. 6

 (171121هاي  سم در آن نباش . )استفتاء، ش جمله
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ـ  ]739[ در زباان فارساي،   « خاها »آن؛ مثال  مارادف  باشه يا « اهلل»قَسرم اگر به لفظ  م 

 سي باشه، ملحا به جهال نيست.کاست، و اما قَسرم به غير خها، به هر  1جهال

ـ  ]731[ ساي  کاحتياط واجب الحاق ساير اسماء اهلل است به لفظ جالله، پس اگار   م 

شاود   ، جهال محسوب ماي «خالا سموات وارض»و « رحيم»و « رحمان»قَسرم بخورد به 

 2به احتياط واجب.

ـ  ]736[ در مقام ضرورت، براي ا بات حقي باا ابباال بااطلي جاايز اسات قَسرام        م 

 9بخورد به جالله و غير آن.

ـ  ]733[ متر از سه مرتبه چيزي بر او نيست مگار  کاگر در جهال راستگو باشه، در  م 

                                                           
اهر اگر  سم به لفظ جالله نباش  اظهر ع م الحاق است و اگر به لفظ جالله باش  ظد  آية اهلل بهجت: .1

 (.22شيخ، ص کتحّقق حرام به مجّرد آن است. )مناس
ه باشد  ملحدق بده جد ال     کد به هر زباني « اهلل»بنابر احتياط واجب لفظ مرادف  اي: هآية اهلل خامن 

 (244حج، م کاست. )مناس

 ه باش  ملحق به ج ال است.کبه هر زباني « اهلل»بنابر احتياط واجب لفظ مرادف  آية اهلل خويي:
نيز به هدر  « اهلل»ج ال محّرم نيست و مرادف « بلي»و « ال»ب ون « اهلل»ظاهرا  لفظ  اهلل فاضل:آية  

 باش . نمي ه باش  ج ال محّرمکزباني 
 به مسأله  بلي مراجعه شود. آية اهلل بهجت: .2

ه  سم به خ اي متعال باش  ولو کافي است کدر ج ال  آيات عظام زنجاني، سبحاني، سيستاني: 

 جالله نباش . به لفظ
باش  در ايدن صدورت نيدز احتيداط     « بلي»و يا « ال»لمه که مشتمل بر کدر صورتي  آية اهلل فاضل: 

 مستحب الحاق است.
 (.22شيخ، ص کنيست علي االظهر. )مناساي  هّفارکو در صورت جواز  آية اهلل بهجت: .9

رام کد و همچنين براي اظهار موّدت و دوستي و ا آيات عظام تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني: 

 مؤمن نيز جايز است.
 ريم او جايز است.که  سم خوردن براي اظهار دوستي مؤمن يا تکبل آية اهلل زنجاني: 
ّلدف  کآن مستلزم ضدرري بدر م   که ترکشود از حرمت ج ال موردي  مي استثنا آية اهلل سيستاني: 

 ن .کباش ، مثال  حق او را پايمال 
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 9گوسفنه است. کفار  آن يکفار  بايه بههه و ک 2، و در سه مرتبه1استغفار

ـ  ]738[ اگر در جهال دروغگو باشه احتياط واجاب آن اسات کاه در ياک مرتباه ياک        م 

 4مرتبه يک شتر بلکه خالي از قوت نيست. گوسفنه کفار  بههه و در دو مرتبه يک گاو و در سه

                                                           
ه سده بدار   کد شود مگدر اين  نمي به گفته بعضي از فقها ج ال با  سم راست محّقق آية اهلل سيستاني: .1

 بار. کآن است حتي ي کدرپي باش  و اين گفته خالي از وجه نيست، گرچه احتياط تر پي
ه در آن کد در تع د  سم، تع د موضوع و مجلسدي اسدت    که مالکاظهر اين است  آية اهلل اردبيلي: .2

 کمجل  و در موضوع واح  چن  بار  سم بخورد، يد  کبنابراين چنانچه در ي ؛گيرد مي ل صورتج ا

 شود. مي  سم محسوب
 (243حج، م کو در بيش از دو بار. )مناس اي: هآية اهلل خامن 

فير تاّمدل  کم رير صورت تتابع با ع م تخلل تکدرپي باش ، و در ح اگر سه مرتبه پي آية اهلل بهجت: .9

 (.22شيخ، ص کاذب. )مناسکاست در صادق و 

گوسفن  و اگر بار ديگر سه مرتبه يدا بيشدتر    کفاره آن يکفاره در مرتبه سوم کدراهلل سبحاني: آية 

ند  در  کگوسفن  است ولي اگر در مقام ج ال سوگن  دروغ ياد  کفاره آن نيز يک سم راست بخورد 

فاره آن را کشتر است و اگر  کگاو و در مرتبه سوم ي کدوم يگوسفن  و در مرتبه  کمرتبه نخست ي

گاو است و براي مرتبه ششدم   کگوسفن  است و براي مرتبه پنجم ي کبپردازد براي مرتبه چهارم ي

م شرعي و عم  است ولي اگر از روي کدوباره شتر است و تمامي موارد ياد ش ه در صورت علم به ح

 فاره ن ارد.کرد و ج ال نمود چه دروغ و چه راست کياد  سم  مسألهفراموشي و يا جهل به 
 درپي باش . اگر سه بار پي آية اهلل سيستاني: 

گوسفن  ديگر و در مرتبه  کگوسفن  و در مرتبه دوم ي کفاره آن در مرتبه اول يک آية اهلل اردبيلي: .4

 گاو است. کسوم و بيشتر ي
در يک مرتبه يک گوسفن  و در دو مرتبه، بنابر احتياط يک گداو کفداره ب هد ، بلکده      آية اهلل بهجت: 

 (.22خالي از وجه نيست و در سه مرتبه تخيير ميان گاو و شتر خالي از وجه نيست. )مناسک شيخ، ص
گوسدفن    کگوسفن  و در مرتبه دوم ي کدر مرتبه اول ي آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

گداو   کگوسفن  ديگر بنابر احتياط( و در مرتبه سدوم يد   کل در مرتبه دوم يهلل تبريزيا آيةديگر )

 (.222، مکّفاره ب ه . )مناسک
فداره دهد ، و   کگوسفن   کن ، در مرتبه اول و دوم باي  يکاگر سوگن  دروغ ياد  اي: هآية اهلل خامن 

هداي   ن ، در مرتبهکه در مرتبه دوم، دو گوسفن  ب ه ، اما اگر بيش از دوبار چنين کاحوط آن است 

  (247حج، م کفاره ب ه . )مناسکگاو  کبع  باي  ي
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ـ  ]734[ رد، بعياه  کا فار   باح  کگوسفنه  کاگر در جهال به دروو، در دفعه اول ي م 

 گوسفنه باشه نه گاو. کفار  آن يکنه به دروو، که اگر بعه از آن جهال ک 1نيست

ـ  ]780[ رد باراي  کا  باح   2گاو کرد و يکاگر در جهال به دروو، دو مرتبه جهال  م 

 فاار  اسات و  ک 9گوسافنه  کرد به دروو، ظاهراً يا کمرتبه ديگر جهال  کفار  و بعه يک
                                                                                                                                        

  :فداره آن  کاگر از روي عم  و علم به دروغ بودن مالبي براي آن  سم بخدورد،   آية اهلل زنجاني

فاره آن که دروغ بوده کو بع  از  سم معلوم ش  شتر است و اگر در دروغ بودن آن تردي  داشته  کي

در بار اول گوسفن  و بار دوم گاو و بار سوم و بيشتر شتر يا گاو است و اگر از دروغ بودن خبر رفلت 

 شود. مي فاره ج ال صادق، واجبکداشته، 
در  هکد فاره ب ه  و احتياط واجب آن است که در مرتبه اول گوسفن  کواجب است  آية اهلل فاضل: 

ند   ک مي امل به آن تحقق پي اکفاره ب ه  و احتياط کشتر  کگاو و در مرتبه سوم ي کمرتبه دوم ي

 ه در مرتبه دوم بين گوسفن  و گاو و در مرتبه سوم بين گاو و شتر جمع نماي .ک
 اين  ول موافق احتياط است. ارم:کآية اهلل م 

 گاو است. کفاره آن يک آية اهلل سبحاني: .1
فداره  که گذشدت  کفاره را داد و دوباره  شَسم دروغ خورد، باي  به ترتيبي کو اگر   سيستاني:آية اهلل 

 ب ه .
 گاو باش . کياش  هفارکه بعي  نيست کبل آية اهلل فاضل: 
 ان . همتعرض اين فرع نش  آية اهلل گلپايگاني: 
 بعي  است. ارم:کآية اهلل م 

 است.فاره آن دو گوسفن  ک آية اهلل اردبيلي: .2
گوسدفن  ديگدر    که سابقا  گفته ش ، در مرتبه دوم ج ال به دروغ، بايد  يد  کچنان  آية اهلل تبريزي: .9

گاو ب ه  و بنابراين اگر بع  از دو مرتبه  سم خوردن به دروغ، مرتبه  کب ه  و در مرتبه سوم باي  ي

افي نيسدت و  کد رده کد بح ه  بال  ذکفاره ب ه  و گاوي را کگاو  کسوم هم  سم به دروغ خورد باي  ي

ه کد همچنين است اگر بع  از دو مرتبه سابق، دو مرتبه ديگر يا بيشتر  سم خورد، بلي اگر بع  از اين

گوسفن  باي  ب ه  و  کفاره داد براي مرتبه سوم فقط يکرد و دو گوسفن  کدو مرتبه بر دروغ ج ال 

باي  دو گوسفن  و اگر سه مرتبده يدا    ردکاگر بع  از دادن دو گوسفن  دو مرتبه ديگر ج ال به دروغ 

 ن .کگاو باي  ذبح  کرد يکبيشتر ج ال به دروغ 
فداره  کرد کد شتر است و اگر پ  از ذبح شتر دوباره به دروغ ج ال  کفاره آن يک آية اهلل سبحاني: 

 گوسفن  است. کآن ي
 شتر باش . کياش  هفارکبعي  نيست  آية اهلل فاضل: 
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 فاار   ک 1گااو  کرد ظااهراً يا  کا اگر بعاه از  باح گااو دو مرتباه دروو گفات و جاهال       

 است. آن

ـ  ]781[ گوسافنه   کمرتبه، هر چنه باشه يا  2رد بيشتر از سهکاگر به راست جهال  م 

فار  بههه، در اين اورت اگر سه مرتباه ديگار   که بعه از سه مرتبه کفار  است مگر آنک

 9نه.کگوسفنه  بح  کنه به راست بايه يکجهال 

ـ  ]785[ ، 5اسات ظااهراً   4شتر کفار  يکنه، کاگر به دروو د  مرتبه يا بيشتر جهال  م 

ل ه در اين ااورت در دفعاه او  کنه کفار  را  بح که پس از سه مرتبه يا زيادتر، کمگر آن

 3گوسفنه و در دفعه دوم گاو و در دفعه سوم شتر است.

                                                           
 فاره آن دو گوسفن  است.ک آية اهلل اردبيلي: .1

 مراجعه شود. 978به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 

 دو شتر باش .اش  هفارکبعي  نيست  آية اهلل فاضل: 

 ان . همتعرض اين فرع نش  آية اهلل گلپايگاني: 

 مانن  مسأله سابق است. ارم:کآية اهلل م 

از ايشدان   177، ص4تاب معتم  العدروه، ج کفتواي صريحي از ايشان نيست، ولي در  آية اهلل خويي: .2

فداره در اثنداء   کگوسفن  دارد و دادن  کدر ج ال راست از بار سوم به بع  هر بار ي»نقل ش ه استل 

 «.م ن اردکتأثيري در اين ح

 ان . ه( نش 982متعرض اين مسأله و مسأله بع  ) آية اهلل گلپايگاني: 

فاره ب ه  و يا سه بدار  کدرپي  اگر بع  از سه بار يا بيشتر  سم راست خوردنق پي ية اهلل سيستاني:آ .9

پشت سر هم  سم بخورد و پ  از فاصله دوباره سه بار يا بيشتر پشت سر هم  سم بخدورد، در ايدن   

 (.222، مسأله کفاره ديگر ب ه . )مناسک کدو صورت باي  ي

 ال است.کمحّل اشفاره کثبوت  آية اهلل فاضل: 

 گذشت. 277گاو است و مراد از تع د  سم در مسأله  کفاره آن يک آية اهلل اردبيلي: .4

فاره داده، مازاد به نحو ها ک شتر يا گاو است و اگر براي برخي از ج ال کفاره آن يک آية اهلل زنجاني: .2

 فاره دارد.کمستقل 

 گذشت. 978ه در مسأله کفاره آن به ترتيبي است ک آية اهلل اردبيلي: .3

  مراجعه شود. 978و  977به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: 
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ناه  کو  کيکمثل شپش و  ؛3شونه ساکن مي 2جانوراني که در بهن 1کشتندوازدهم ـ  

 4ه در بهن حيوان است.ک
                                                                                                                                        

  :گداو اسدت مگدر     کفاره آن يکرد کچنانچه به دروغ بيش از سه مرتبه ج ال  آية اهلل تبريزي

ه بعد  از دادن  کد ه در اين صورت باي  آنچده را  کرده باش  کفاره را ذبح که پ  از مراتب سابق کاين

گوسفن  و اگر دو مرتبه  کرد يکمرتبه ج ال به دروغ  کمحقق ش ه مالحظه نماي  چنانچه يفاره ک

 فاره ب ه .کگاو  کرد دو گوسفن  و اگر سه مرتبه يا بيشتر بود باي  يکج ال به دروغ 
گوسفن  و بار دّوم گوسفن ي ديگر و بار سّوم بده بعد ،    کدر ج ال دروغ، بار اّول ي آية اهلل خويي: 

 ،4م ندد ارد. )معتمدد  العددروه، جکددفدداره در اثندداء، تددأثيري در حکگدداو اسددت و دادن  کر يددهددر بددا

 (.177ص
 شدتر   که براي هر جد ال زايد  بدر سده مرتبده يد      کبعي  نيست  آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 

 واجب باش .
 ت ولدي گداو اسد   کفاره  سم دروغ در بار سوم و بع  از آن، هر چده باشد  يد   ک آية اهلل سيستاني: 

 گوسدفن  اسدت و بدار دّوم نيدز گوسدفن  و سدّوم گداو        کّفاره داد و دوباره  سم دروغ خورد يد کاگر 

 است.
بنابر مشهور و موافق با احتياط و در خصوص شپش حرمت  تل و القداء از جسد  يدا     آية اهلل بهجت: .1

 (.29شيخ، ص کثوب خالي از وجه نيست. )مناس
 (248حج، م کبنابر احتياط واجب. )مناس اي: هآية اهلل خامن .2

 انسان يا حيوان. آية اهلل فاضل: 
 نکه در بد ن سدا  کد و سداير جاند اراني    کدک شتن پشه و کشتن شپش، مالقا  و ک آية اهلل زنجاني: .9

 ه آزار نرسانن  جايز نيست.کشون ، در صورتي  مي
 اهاي عقدب او بلند  اسدت بده آسداني     است به ان ازه شپش، بال ن ارد و چون پاي  هل حشرککيا  کيک 

   و گداهي باعدث سدرايت بيمداري يداعون     کد م مدي  ه با آن خون انسان راکجه ، خريومي دارد  مي

 «.فرهنگ عمي »شود.  مي
شتن شپش و اند اختن او از بد ن بدراي محدرم     ک آيات عظام تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني: .4

ه ضرري متوجه محرم نشدود  کشتن آنها است، در صورتي کاحتياط در ن ککجايز نيست، اما پشه و 

 است. کاما تا ران ن آنها ظاهرا  جايز است هر چن  احوط تر
ان ل اگر ضرر از آنها متوّجه شخص نباشد  احتيداط    فرموده ککدر مورد پشه و  آية اهلل سيستاني: 

 ش  و اما ران ن آنها جايز است. که آنها را نکواجب اين است 
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 3را از بهن. 2ککانهاختن شپش و  1جايز نيست م ـ ]787[

ـ  ]789[ ه از کا ه محفوظ است به جايي کاني کاز م 5ردن آن راکنقل  4جايز نيست م 

ه بيفته که در معرض آن است که به محلي کآن است  7و احتياط 3آن ساقط شود و بيفته

 بيفته نقل نههه.  

ـ  ]781[ ه آن را از محلي به محل ديگار از باهن نقال    کآن است  8احتياط مستحب م 
                                                           

حرمت القاي رير شپش دليلي ند ارد و شدهرت هدم بدر آن ثابدت نيسدت، بلدي دور          بهجت:آية اهلل .1

 (.29شيخ، ص کنه شتر خود، مورد احتياط است. )مناسکنه خود يا کان اختن 
 به احتياط واجب ان اختن شپش از ب ن و لباس جايز نيست. آية اهلل سيستاني: 
 ين اختن است.در رير شپش احتياط واجب در ن آية اهلل فاضل: 
ند  اّمدا   که شپش را از روي لباس و بد ن بيف کبنابر احتياط واجب جايز نيست  آية اهلل گلپايگاني: 

 ، کآن اسدت. )مناسد   کو مانند  آنهدا ظداهرا  جدايز اسدت هدر چند  احدوط تدر          کدک ران ن پشه و 

 (.229مسأله 
 بنابر احتياط واجب در اين مسأله و مسأله بع . ارم:کآية اهلل م 

 بنابر احتياط استحبابي است. ککدر خصوص  .2
 الي ن ارد.کان اختن شپش از ب ن يا لباس، جايز نيست و ان اختن حشرات ديگر اش آية اهلل زنجاني: .9
 ردن آنهدا  کد جدا   ه جابده اند  کد   هبه صورت ايدالق فرمدود   آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: .4

 ايرادي ن ارد.

اگدر در معدرض افتدادن از     ديگر از ب ن مخصوصدا  اي به نقاهها از نقاهانتقال آنآية اهلل سبحاني:  

 ب ن  رار گيرد.
 در رير شپش احتياط واجب در ع م نقل است. آية اهلل فاضل: 

 در خصوص شپش. آية اهلل اردبيلي: .2
شود جايز نيست، ولي نقل آن بده   مي دان  از آنجا سا ط مي هکاني کنقل شپش به م آية اهلل زنجاني: .3

ه در معرض افتادن است د مانن  مالق نقل ساير حشرات د جايز است، هر چند  جداي اول     کجايي 

 باش .تر  محفوظ
ه سدبب افتدادن آن   کد عيبي ن ارد، در صدورتي  تر  ردن آن از جاي محفوظکجا  جابه آية اهلل بهجت: .7

 (.29شيخ، ص کنشود. )مناس
 نباي  آن را از محلي... آية اهلل گلپايگاني:آية اهلل صافي،  .8

 نشود. کاين احتياط تر ارم:کآية اهلل م 

 احتياط واجب. آية اهلل نوري:
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 تر باشه. ان اول محفوظکنههنه اگر م

ـ  ]786[  کيا  2ن احتياطاًک، لي1فار  نباشهکشتن يا انتقال دادن، که در کبعيه نيست  م 

 ف از طعام اهقه بههه.ک

 و اگار باراي اساتحباب باشاه      9زينات  انگشتر به دست کردن؛ باه جهات  سيزدهم ـ  

 4مانع نهارد.

                                                           
مشت يعام است و  کشتن آن هم يکفاره کفاره ان اختن شپش از ب ن يا لباس و ک آية اهلل زنجاني: .1

 فاره ن ارد.کشتن و ان اختن و انتقال حشرات، کساير موارد 
 نشود. کشتن و ان اختن شپش اين احتياط ترکدر  آية اهلل اردبيلي: .2

مشت از يعام بده فقيدر    کبنابر احتياط واجب باي  ي آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، نوري:

 فاره ب ه .ک

« کرشد »ه بده  کد ن در ب ن مثل شپش و يدا تخدم آن را   کسي جانوران ساکاگر آية اهلل سبحاني:  

 فاره ب ه .کف يعام )گن م( ک کب است يش  مستحکمعروف است ب
مشدت   که يکشتن و يا ان اختن شپش، احتياط مستحب آن است کدر صورت  آية اهلل سيستاني: 

 (.229، مسأله کفاره ب ه . )مناسکاز يعام 
 نشود. کشتن يا ان اختن شپش ترکاين احتياط در  آية اهلل فاضل: 
 اين احتياط واجب است خواه عم ا  باش  يا از روي خاا. ارم:کآية اهلل م 

 ه عرفا  زينت محسوب شود ولو  ص  زينت ن اشته باش .کو يا آن آية اهلل اردبيلي: .9
 ه عرفا  زينت محسدوب که مرد و زن محرم از هر چيزي کو احتياط واجب آن است  آية اهلل اردبيلي: .4

 نن .کاشن  يا نه، اجتناب شود، چه  ص  زينت با آن را داشته ب مي
احتياط واجب آن است که فرد محرم از به دسدت کدردن انگشدتر د اگدر زيندت        اي: هآية اهلل خامن 

 (214شمار آي  د اجتناب کن . )مناسک حج، م به

 ؛بدين زن و مدرد اسدت    که مشدتر کد  سدمي   (زينت نمودن دو  سم استل الدف آية اهلل سبحاني:  

ه زينت شدمرده  کآي ؛ در  سم اول مرد و زن باي  از هر چيزي آين ه ميه در کمخصوص بانوان  (ب

نن  خواه به  ص  زينت باش  يا نباش  مثل انگشتر زينتي و يا حنا بستن امدا اگدر   کشود اجتناب  مي

 ال ن ارد.کشود اشبراي حرز يا ثواب آن استفاده مي مثال انگشتري جنبه زينت ن ارد 
ردن براي زينت به احتياط واجب جايز نيست ولي براي امدر  کبه دست  انگشتر آية اهلل سيستاني: 

 ال ن ارد.کديگري مانن  استحباب و يا نگه اري آن اش
 انگشتر زينتي به هر  ص  باش  حرام است. ارم:کآية اهلل م 
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ـ  ]783[ ه کا نه، نه براي زينت و نه براي اساتحباب؛ مثال آن  کاگر انگشتر به دست  م 

 ل نهارد.اکنه، اشکبراي خاايتي به دست 

ـ  ]788[ ه اگار  کا باراي زينات نبناهد، بل   « حنا»ه محرم کآن است  1احتياط واجب م 

آن، در هر دو ااورت،   2ه حرمتکاست، بل کنه احتياط در ترکزينت باشه ولو قصه ن

 خالي از وجه نيست.

ـ  ]784[ ببنهد، چه به قصه زينات باشاه ياا نباشاه و چاه      « حنا»اگر قبل از احرام  م 

 9ا رش تا زمان احرام بمانه يا نمانه، مانع نهارد ولي احتياط خوب است.

 4فار  نهارد.کردن و حنا بستن کانگشتر به دست  م ـ ]740[
                                                           

 (.8شيخ، ص کحنا بستن اگر براي زينت باش  جواز آن مورد تأمل است. )مناس آية اهلل بهجت: .1
ه زيندت گفتده   کد حنا بستن در صدورتي   ارم:کعظام تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني، م آيات 

 شود بر محرم حرام است.
ه فرد محرم از استعمال حنا و رندگ مدو د اگدر زيندت      کاحتياط واجب آن است  اي: هآية اهلل خامن 

 (217حج، م کن . )مناسکشود اجتناب  مي ه زينت محسوبکاري که از هر کبشمار آي  د بل
ه عرفدا  زيندت   کد هدر چيدزي اسدت     کاحتياط واجب براي زن و مرد محرم تدر  آية اهلل سيستاني: 

ردن داشته باش  چه ن اشته باش  و از اين  بيل است حنا مالي ن بده  کشمرده شود چه  ص  زينت 

 ال ن ارد.که زينت نباش  در موارد عالج و مانن  آن اشکروش معمول ولي استعمال آن به نحوي 
 ال است.کحرمت محّل اش آية اهلل فاضل: .2
ه اثرش تا زمان احرام با ي بمان  و زينت محسوب شود، بنابر احتيداط  کدر صورتي  آية اهلل اردبيلي: .9

 باي  از آن خودداري شود.

ند  و  که اسدتفاده ن کد اگر اثرش تا زمان احرام بمان  احتياط مسدتحب آن اسدت   آية اهلل سبحاني:  

 ردن آن به هنگام احرام الزم نيست.ک کردن مو  بل از احرام ولي پاکهمچنين است رنگ 
مان  بندابر احتيداط    مي ه اثرش تا حال احرام با يکدر صورتي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ان ل اگر  ، ماابق متن فرموده31عربي، ص ک( و در مناس41فارسي، ص کن  )مناسکباي  خودداري 

 اثرش تا زمان احرام بمان  بهتر است  بل از احرام حنا نبن د.
 ال دارد.کاگر  ص ش ادامه زينت براي حال احرام باش  اش ارم:کآية اهلل م 

 (.224، مسأله کگوسفن  است. )مناس کياش  هفارکبنابر احتياط استحبابي  آية اهلل تبريزي: .4
 کبنابر احتياط ياش  هفارکه زينت نمودن به هر چيز باش  بر محرم حرام است و کبل اهلل خويي:آية  

 (.224، مسأله کگوسفن  است. )مناس
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 1است براي زن به جهت زينت. پوشيهن زيورچهاردهم ـ 

ـ  ]741[ نه هر چنه قصه ک که ترکآن است  2ت باشه احتياط واجباگر زيور زين م 

 9ه حرمت آن خالي از قوت نيست.کتزيين نهاشته باشه بل

ـ  ]745[ ه  ادت داشته به پوشايهن آن، قبال از احارام الزم نيسات     کزيورهايي را  م 

 4براي احرام بيرون بياورد.

                                                           
 حرمت اين امر، اختصاص به بانوان ن ارد. آية اهلل زنجاني: .1

آرايشي سر  زينت مانن  پوشي ن دستبن  و گردنبن  و گوشواره و النگوي يال و ياآية اهلل سبحاني:  

 ه بين بانوان مرسوم است در حال احرام جايز نيست.کلي کو صورت به ش
 ه ا وي.کبل آية اهلل اردبيلي: .2

پوشي ن زيور براي زينت بر بانوان مسحرتم  آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني: 

 حرام است.
 احتياط مستحب. آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 
اگر زيور به  ص  زينت باش  حرام است و اگر به  ص  زينت هم نباش  ولي عرفا   هلل سيستاني:آية ا 

 است. کشود احتياط واجب در تر مي زينت حساب
ردن انگشدتر در  کپوشي ن هرگونه زيور آالت بر مرد محرم حرام است ولي به دست  آية اهلل زنجاني: .9

و در مورد بانوان حرمت پوشي ن زيدور، اختصداص بده    ال ن ارد که به  ص  زينت نباش  اشکصورتي 

عادت به پوشي ن آنها داشته  الف(گوشواره و گردنبن  دارد. و اين دو نيز در دو مورد مستثني استل 

و در هر حال  ؛روه استکهنگام احرام در تن او باش  و پوشي ن ساير زيور آالت بر بانوان م ب( ؛باش 

 اگر زيوري را پوشي  نباي  آن را به مردان نشان ده .

نند  خدواه   کشود باي  اجتناب ه زينت شمرده ميکمرد و زن محرم از هر چيزي  آية اهلل سبحاني: 

پيرايه باش  لذا نباي  چادر و به  ص  زينت باش  يا نباش  و در خصوص زن محرم لباسش ساده و بي

ه از سدادگي و بدي  کد لي جلوه ده  کوراب خود را با تور دوزي و امثال آن به شپيراهن و مقنعه و ج

شدورها فدرم و   که در ميان بعضدي ا دوام و   کل زينت به خود بگيرد مگر اينکپيرايگي خارج شود و ش

ها بده صدورت   ه بين خانمکل لباسشان اينگونه باش  و زينت  ابل توجه حساب نشود و ابروهايي کش

در حال احرام و رير احرام نباي  نامحرم ببين  گر چه به صحت احرام ضرر نمدي  وبي رائج ش هکخال

 رسان .
 اگر  ص  زينت به آنها را ن اشته باش . آية اهلل فاضل: .4

 ولي آن را بپوشان . ارم:کآية اهلل م 
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ـ  ]747[ باه مارد نشاان دهاه،      1ه  ادت داشته به پوشيهن آن، نبايهکزيورهايي را  م 

 حتي به شوهر خود.

 2فار  نهارد.کپوشيهن زيور حرام است ولي  م ـ ]749[

 3.روغن ماليهن به بهنپانزدهم ـ 

 بلکه اقوي حرام بودن ماليهن روغن است، اگر چه بوي خوش در آن نباشه. 4احوط م ـ ]741[

ـ  ]746[ پايش از  ناه  که بوي خاوش در آن اسات اساتعمال    کجايز نيست روغني  م 

 2مانه تا وقت احرام. احرام، اگر ا رش باقي مي

 3اگر از روي اضبرار و احتيا  روغن بماله  يبي نهارد. م ـ ]743[
                                                           

آنها  ور به شوهر جايز نيست، اما جلوگيري از دي ه ش نکنشان دادن زيورهاي مذ آية اهلل سبحاني: .1

 (.413، ص9تاب الحج، جکبه شوهر الزم نيست )
اند  ظداهر    ه با او َمحرمکبنابر احتياط مستحب آنها را براي شوهرش و مرداني  آية اهلل سيستاني: 

 (.223، مسأله کنسازد و نشان ن ه . )مناس
 گوسفن  است. کبنابر احتياط مستحب، ياش  هفارک آية اهلل تبريزي: .2

 ان . هفاره نش کمتعّرض اثبات و نفي مسأله  آية اهلل خويي: 
 رورن مالي ن به ب ن خود. آية اهلل زنجاني: .9

فاره هم دارد ولي کرورن مالي ن به ب ن حرام است و اگر بوي خوش داشته باش  آية اهلل سبحاني:  

 ه گوسفن ي  رباني نماي .کاگر بوي خوش ن اشت مستحب است 
 محرم نباي  بر ب ن خود رورن بمال . خويي: آية اهلل تبريزي، آية اهلل .4

هايي باشد    رورن مالي ن به ب ن و مو براي فرد محرم جايز نيست، خواه با رورن اي: هآية اهلل خامن 

 (221شود يا با رير آن، و خواه معار باش  يا نباش . )مناسک حج، م که براي زينت استعمال مي
 ا وي اين است. آية اهلل فاضل: 

ان، تدا زمدان زوال رائحده الزم    کد اب، تأخير احرام بدا ام کبه نحو  اع و در صورت ارت اهلل بهجت:آية  .2
 (.24شيخ، ص کاست. )مناس

 له به دست نيام . فتواي معّظم آية اهلل خويي: 
 ال ن ارد.که خودش خوشبو باش  اشکولي اگر در آن عار نباش  بل آية اهلل سيستاني: 

 ل بريرف شود نباي  رورن معار بمال .کنانچه با رورن رير معار، مشولي چ آية اهلل زنجاني: .3
تداب  کند  ) کتفا کشود باي  به آن ا مي اگر اضارار با رورن ب ون بوي خوش رفع آية اهلل سبحاني: 

 (.421، ص9الحج، ج
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 خوردن روغن مانع نهارد اگر در آن بوي خوش مثل ز فران نباشه. م ـ ]748[

 1فار  نيست.کاگر در روغن بوي خوش نباشه در ماليهن آن  م ـ ]744[

ـ  ]900[ اگر چاه از   9گوسفنه است کي 2فار  آنکدر روغن بوي خوش باشه اگر  م 

 2باشه. 4روي اضبرار
                                                                                                                                        

ند  و جدايز   که بوي خوشي ن ارد براي م اوا اسدتعمال  کتوان  رورني  مي محرم آية اهلل سيستاني: 
 ه خوشبو است يا بوي خوش در آن است.کت در حال ضرورت استعمال رورني اس

گوسفن  اسدت، چده    که از روي علم و عم  باش ، يکفاره رورن مالي در صورتي ک آية اهلل تبريزي: .1
فقير اسدت بندابر    کايعام ياش  هفارکدر رورن بوي خوش باش  يا نباش  و اگر از روي ناداني باش ، 

 احتياط در هر دو مورد.
 به حاشيه مسأله بع  مراجعه شود. اي: هآية اهلل خامن 
گوسفن  اسدت و اگدر    که از روي علم و عم  باش ، يکفاره رورن مالي در صورتي ک آية اهلل خويي: 

 فقير است بنابر احتياط در هر دو مورد. کايعام ياش  هفارکاز روي ناداني باش ، 
و  ؛گوسدفن  اسدت   که از روي علم و عم  باش  يکفاره مالي ن رورن در صورتي ک اهلل زنجاني:آية  

فقير است، و فر ي بين رورن خوشبو و رير آن و حالت اختيار  کاگر از روي ناداني باش  رذا دادن ي

 گوسفن  است. که در آن زعفران و مانن  آن باش  يکفاره خوردن رورني کو اضارار نيست. و 
 گوسفن  است. کاحتياط مستحب ياهلل سبحاني:  يةآ 
 گوسفن  است. کاحتيايا  ي ارم:کآية اهلل م 

بنابر احتياط، کفاره مالي ن رورن خوشبو به ب ن، يک گوسدفن  اسدت، و در مدورد     اي: آية اهلل خامنه. 2

نباشد .   هاي رير خوشبو، سير کردن يک فقير است، اگر چه بعي  نيست در هر دو مورد واجب رورن
 .(224)مناسک حج، م 

اگر مسْحرتم با علم و آگاهي و از روي عم ، ب ن خود را با رورن خوشبو رورن مدالي   آية اهلل سيستاني: 
نماي ، بنابر احتياط باي  يک گوسفن  کفاره ب ه ، هر چن  از روي اضدارار باشد  و اگدر بد ون علدم و      

 (.228آگاهي اين کار را کرده باش ، بنابر احتياط کفاره آن ايعام يک فقير است. )مناسک، مسأله 
گوسفن  اسدت و در   کّفاره خوردن آن بنابر ا وي يکاگر در رورن بوي خوش باش   آية اهلل فاضل: 

 فاره را ب ه .کرير مصرفق خوردن هم احتيايا  
 گوسفن  است، اگرچه از روي اضارار باش . کفاره مالي ن رورن به ب ن، يک آية اهلل نوري: 

 بنابر احتياط واجب. آية اهلل اردبيلي: .9
 اش يک گوسفن  است حتي در صورت ضرورت، علي األحوط. کفاره آية اهلل بهجت، آية اهلل تبريزي:. 4

 فاره ثابت نيست.کدر حال اضارار  آية اهلل فاضل: 
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل زنجاني: .2
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 خود يا غير خود، چه مُحرم باشه چه مُحِلّ. ازاله مو از بهنِشانزدهم ـ 

ـ  ]901[ ماو نياز    که ازاله يا کم و زياد، بلکدر حرمت ازاله مو، فرقي نيست ميان  م 

 1حرام است.

ـ  ]905[ ؛ مثال زياادي شاپش و    2ازاله مو، اگر از روي ضرورت باشه  يب ناهارد  م 

 نه.ک ه ا يت ميکدردسر و موي چشم 

 ال نهارد.کنه  شود اشکمويي بهون قصه  9اگر در وقت غسل يا وضو م ـ ]907[

ـ  ]909[ ناهن ياا قيچاي    کبين تراشيهن يا نور  ماليهن يا  4در ازاله مو فرقي نيست م 

 ردن و غير آن.ک

ـ  ]901[ طعام اسات  « مُهّ»باشه، دوازد   2فار  سرتراشيهن، اگر به جهت ضرورتک م 

                                                           
 مو. که حتي جزئي از يکبل آية اهلل سيستاني: .1

 ّفاره دارد.کگناه ن ارد ولي  گلپايگاني:آيات عظام سبحاني، صافي،  .2

 (.24شيخ، ص کيعني به سبب وضو يا رسل و اظهر ع م وجوب ف يه است. )مناس آية اهلل بهجت: .9

 (223حج، م کيا تيّمم. )مناس اي: هآية اهلل خامن 

ب وضدو و  يا تيّمم يا تاهير از خبث يا ازاله مانع از رسدي ن آ  آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 

 رسل و مانن  آن.

يسده مدويي از بد ن جد ا     کشدي ن  کتوان  حمام برود ولي اگر ب ان  بدا  محرم مياهلل سبحاني: آية 

 ن .کار را بکشود نباي  اين  مي

 فاره فرق دارد.کور فر ي نيست ولي در کدر حرام بودن ازاله مو بين انواع مذ آية اهلل زنجاني: .4

گوسفن  يا سه  کياش  هفارکاگر محرم با ضرورت و ب ون ضرورت سر خود را بتراش   آية اهلل بهجت: .2

 ام به که بنابر احتياط به هر کم  داده شود بل کي که به هر يکين است کروز روزه يا ايعام ده مس

ثر از مدّ  و  کم  باش  يعام داده شود. احتياط در رعايت ا که سير شون  اگر چه بيش از يکمق اري 

  (.24شيخ، ص کو مناس 231، مسأله کاع است. )مناساشب

 ي از سه چيز به نحو تخيير است.کي آية اهلل فاضل: 

ابدت  ثفاره ازاله مو از ب نق خود، چه در حال ضرورت و چده در ريدر ضدرورت    ک آية اهلل گلپايگاني: 

 فاره ن ارد.که در حال ضرورت کاست ااّل در ازاله مو از ب نق ديگري 
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و  2ناه. کگوسفنه قربااني   کين بههه، يا سه روز روز  بگيرد، يا يکمس 1ه بايه به ششک

 )د  سير( است تقريباً. کچار کي« مُه»

ـ  ]906[  که يا کا آن اسات   9اگر تراشيهن از روي ضرورت نباشه احتياط واجاب  م 

 ه تعيّن گوسفنه در اين اورت بعيه نيست.کفار  بههه، بلکفنه گوس

ـ  ]903[ نه براي کگوسفنه  بح  کبايه ي 4نهکاگر از زير هر دو بغل خود ازاله مو  م 

گوسافنه   کناه يا  کبغل هم ازالاه ماو    که اگر از زير يکآن است  3ه احتياطک، بل2فار ک

 7فار  بههه.ک
                                                           

ند  اگرچده دوازده مد  بده شدش      ک مدي  فايتکين کص  ه دادن ده مّ  به ده مس اهلل گلپايگاني:آية  .1

 (.39، مسأله 42فارسي، ص کين بهتر است. )مناسکمس
هداي   فاره، مخصوص بيماري و سردرد است و تراشي ن تمام سر براي ضرورتکاين  آية اهلل زنجاني: .2

 رد. )مّ  ح ود نهص  گرم است(.فاره ن اکديگر مانن  تراشي ن  سمتي از سر، 
فداره آن  ک ارم، نووري: کآيات عظام اردبيلي، تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني، سيستاني، م .9

 گوسفن  است. کي
 (.24شيخ، ص کرعايت اين احتياط الزم نيست )مناس آية اهلل بهجت: 
حدج،   کّفداره ب هد . )مناسد   کگوسدفن    کاگر سر را عالما  عام ا  بتراش  باي  يد  اي: هآية اهلل خامن 

 (228م
 ين است بنابر ا وي.کفاره آن يعام سه مسک آية اهلل اردبيلي: .4
 کيد هدا   از بغدل  کن  احتيداط آن اسدت بدراي هدر يد     کاگر از زير هر دو بغل ازاله مو  آية اهلل نوري: .2

 ّفاره ب ه .کگوسفن  
 م واجب است.کاين ح ارم:کآية اهلل م .3
گوسفن  اسدت بندابر ا دوي و در     کياش  هفارکن  کاگر موي زير هر دو بغل خود را ب آية اهلل بهجت: .7

 (.231، مسأله کين را يعام ب ه . )مناسکيرف، سه مس کن ن موي يک
ند ن و  کن ، و در ريدر  کگوسفن   رباني  کن  باي  يکاگر موي زير هر دو بغل را ب آية اهلل زنجاني: 

 فاره گوسفن  بنابر احتياط مستحب است.کبغل،  کهمچنين در ازاله موي زير ي
اگر به   اگر موي زير بغل را بکن  حکم همين است و همچنين بنابر احتياط واجب آية اهلل سيستاني: 

وسيله ديگري، رير از کن ن، موي آن را ازاله نماي  و اگر موي ريش يا رير آن را بکند  کفداره آن يدک    

 ن ارد.  يگري را تراشي  چه مسحرم باش  چه رير مسحرم کّفارهمشت يعام است و اگر مسحرتم سر د
  ن .کسه فقير را ايعام  آية اهلل فاضل: 
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ـ  ]908[ نه باه غيار تراشايهن،    کرا ازاله  1اگر موي سره کاحتياط واجب آن است  م 

 2فار  تراشيهن را بههه.ک

ـ  ]904[ آن  9مو يا بيشتر بيفته، احتياط کشه به سر يا ريش خود و يکاگر دست ب م 

 4ف طعام اهقه بههه.ک که يکاست 
                                                                                                                                        

  :د   37عربدي، ص  کگوسدفن  اسدت. )مناسد    کفاره ازاله مو از زير بغل، يد ک آية اهلل گلپايگاني

 (.937فارسي، مسأله  کمناس
نوره گذاشتن نيست، چه از سر باش  يا صورت يدا  ردن و کن ن و ماشين کفر ي بين  آية اهلل بهجت: .1

 مواضع ديگر.
 (.218، ص4ه واجب است. )معتم ، جکبل آية اهلل خويي: 

 رعايت اين احتياط، مستحب است. آية اهلل زنجاني: .2

 ي است.کفاره با تراشي ن يکم آن از نظر کحآية اهلل سبحاني:  
ف از يعام ص  ه ب ه  و سا ط ش ن مو به اين سدبب بدا عد م ايميندان بده      ک کي آية اهلل بهجت: .9

شديخ،   که ف يه ن ارد، اگر چه هر دو جايز است. )مناسد کسا ط ش ن، رير از ازاله رير عمّ يه است 

 (.22ص
 مشت يعام ب ه . کباي  ي آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
مشت گند م و آرد و امثدال آن صد  ه     کبه   ر يه کاحتياط مستحب آن است  اي: هآية اهلل خامن 

 (291حج، م کب ه . )مناس
شدي ن دسدت را   کم کشي ن اعضاي ديگر حکفاره ب ه  و کمشت يعام،  کباي  ي آية اهلل زنجاني: 

 دارد.

شد  و تدار   کدست خود را بر سر يا ريش خود ب اگر در حال التفات به احرام عم ا آية اهلل سبحاني:  

 فاره ده .کمشت آرد گن م  کباي  ي ن ه شودکمويي 

 ن  و خدون خدارج نشدود و اگدر    کال ن ارد اگر مويي را نکخاران ن سر و ب ن اش آية اهلل سيستاني: 

فداره  کمشت يعدام   کش  و مويي يا بيشتر بيافت  باي  يکجهت محرم دست به سر و ريش خود ب بي

 ب ه  ولي اگر در وضو و مانن  آن باش  چيزي بر او نيست.
 در رير وضو و رسل. آية اهلل فاضل: 
 ف يعام، مق اري رذاست.ک کمقصود از ي ارم:کآية اهلل م 

فداره ند ارد.   ک وگرنهمشت يعام ص  ه ب ه   کچنانچه با علم و عم  باش ، باي  ي آية اهلل اردبيلي: .4

ه کد باشد    همچنين محرم اگر مق اري از سر يا زير بغل خود را بتراش ، چنانچه مق ار آن به حد ي 
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 ، به هر چه او را بپوشانه.1ا پوشانيهن مرد سر خود راهفدهم 

ـ  ]910[ ه سر را به چيزهايي غير پوششي هم نپوشاانه؛  کآن است  2احتياط واجب م 

 مثل گل و حنا و دوا و پوشال و غير اينها.

ـ  ]911[ ه کبراي حمل،  ه چيزي بر سر نگذارد؛ مثل بارکآن است  9احتياط واجب م 

 سر به آن پوشيه  شود.

ـ  ]915[ ي ها را رو ه دستک؛ مثل آنبه بع  بهن خود، سر را بپوشانه 4جايز است م 

 آن است. کاحتياط در تر 2نکسر بگذارد، لي

                                                                                                                                        
 فاره تراشي ن تمام سر يدا کفاره آن مانن  که سر يا زير بغل خود را تراشي ه است، کعرفا  گفته شود 

 مشت يعام است. کفاره آن يک وگرنهزير بغل است 

 اله.کپوشانن ، مانن  پارچه و  مي ه معموال  سر را با آنکبا چيزهايي  آية اهلل اردبيلي: .1

ه باش  بنابراين پوشان ن سر به وسيله گقل و حنا و دارو و بار براي اي ک ههر وسيل آية اهلل سبحاني: 

ه مرد محرم سر خود را به وسيله اعضا بد ن مثدل دسدت    کحمل جايز نيست و احتياط واجب است 

 (419تا  411بع  روشن ش  )م مسألهم سه کنپوشان  از اينجا ح

 اين احتياط مستحب است. آية اهلل اردبيلي: .2

 محدرم نبايد  سدر خدود را بپوشدان  حتدي بدا گقدل و          آيات عظوام تبريوزي، خوويي، زنجواني:    

 آن. مانن 

براي مردان حرام اسدت و در ايدن امدر    ها  پوشان ن سر و گوش آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

تفاوتي بين پوشان ن تمام يا  سمتي از سر نيست، و تفاوتي بين پوشان ن سر با پارچه و يا بدا حندا،   

ه  سمتي از سر را بپوشان ، و يا ارتمداس در  کي يور بهگقل، گذاشتن بار بر روي سر، و يا روي دوش 

 (.131صام حج، کباش . )آداب و اح نمي آب و امثال آن

 اين احتياط مستحب است. آية اهلل اردبيلي: .9

 مرد محرم نباي  با گذاشتن بار بر سر، سرش را بپوشان ، هرچن  کفاره ن ارد. آية اهلل زنجاني: 

مثل دست است در ريدر مدوارد    ؛پوشاني ن سر به  سمتي از ب ن کاحوط و اولي تر آية اهلل بهجت: .4

 (.22شيخ،  کجواز خالي از وجه نيست. )مناسضرورت عرفيه يا شرعيه. اگر چه 

 ايشان نيام ه است. کن احتياط... در مناسکاز ل آية اهلل نوري: .2



 162 ل سوم: محرمات احرامفص

ـ  ]917[ زير مايع ديگري؛ مثل  2ه جايز نيستکنه بلکسر را زير آب  1جايز نيست م 

 9نه.که و غيرآن، کگالب و سر

ـ  ]919[ و ناه   2سر، پس نبايه بع  سر را هم بپوشاانه  4م سر است بع کدر ح م 

 3نه.کزير آب يا مايع ديگري 
                                                           

ه سرش زير آب شود و بنابر احتيداط در ريدر آب از   کمحرم نبايستي در آب فرو رود  آية اهلل بهجت: .1

 (.234، مسأله کمايعات ديگر )مناس
 ه سرش زير آب برود.کمحرم نبايستي در آب فرو رود  :آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي 

اما اگر تمام سر را در آب فدرو   فرو بردن تمام سر در آب براي محرم جايز نيست اي: هآية اهلل خامن 

و بنابر ظاهر در اين مسأله تفاوتي ميان زن و مرد وجود ن ارد.  اش نخواه  بود. اي بر عه ه برد، کفاره

 (181حج، م ک)مناس

ه کبراي محرم جايز نيست همه سر خود را در آب فرو برد بل آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني: 

م بين زن و مرد نيست و منظدور از سدر   کبنابر احتياط در رير آب هم جايز نيست و فر ي در اين ح

 ه باالتر از گردن است.کم، همه  سمتي است کدر اين ح
 بنابر احتياط. آيات عظام تبريزي، خويي، فاضل: .2
 م فر ي بين زن و مرد نيست.کو در اين ح آية اهلل اردبيلي: .9
 (.221، ص4بردن بعض سر در آب مانعي ن ارد. )معتم  العروه، ج آية اهلل خويي: .4

 ال ن ارد زير آب برود.کالبته  سمتي از سر اشآية اهلل سبحاني:  

 ير آب بردن بعض سر جايز است.پوشي ن بعض سر جايز نيست ولي ز آية اهلل سيستاني: 
 ن در حمل، بنابر احتياط.کبنابر ا وي در تغايه، ل آية اهلل فاضل: 
 بنابر احتياط واجب، ولي ريختن آب بر سر مانعي ن ارد. ارم:کآية اهلل م 

ه عرفدا  مصد اق پوشدان ن سدر باشد  د مانند         کپوشان ن  سمتي از سر به نحوي  اي: هآية اهلل خامن .2

در وسط سر د جايز نيست، اّما در رير اين صدورت د مانند  گذاشدتن  درآن و        کوچکاله کگذاشتن 

ال ند ارد، هدر چند  احدوط آن     کردن ت ريجي بخشي از سر د اش ک کمانن  آن بر روي سر و يا خش

 (181حج، م که از آن نيز اجتناب نماي . )مناسکاست 
ه معظدم  کد يع ديگر، احتياط واجب آن است در خصوص فرو بردن سر در آب يا ما آية اهلل اردبيلي: .3

 سر را در آن فرو نبرد.
 ((32مناسک حج، سحرمت زير آب بردن نسبت به بعض سر معلوم نيست. ) اي: هآية اهلل خامن 
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 از سر محسوب است پس نبايه آنها را پوشانيه. 1ظاهراًها  گوش م ـ ]911[

ـ  ]916[ پوشانيهن رو براي مردان مانع نهارد و از سار محساوب نيسات، پاس در      م 

 وقت خواب مانعي از پوشانهن آن نيست.

 م پوشش استثنا شه  و مانع نهارد.کآب بر سر، از ح کگذاشتن بنه خي م ـ ]913[

 2بنه  يب نهارد. سردرد به سر ميه براي کدستمالي را  م ـ ]918[

 مانع نهارد. 9گذاشتن سر روي بالش براي خوابيهن م ـ ]914[

ـ  ]950[ ه باالي سر باشاه و سار   کماني بينهازنه؛ به نحوي کرا روي اي  اگر پارچه م 

 ال نهارد.کنه براي حفظ از پشه، مانع نهارد و همچنين رفتن در پشه بنه اشکرا زير آن 

ـ  ]951[ ه سار  کا ن زير آبشاري ک، لي4زير دوش حمّام رفتن براي مُحرِم مانع نهارد م 

 را فرو گيرد جايز نيست.

ـ  ]955[ نه و بع  سر هم در ک کبا حوله و دستمال خش 2اگر سر را شست نبايه م 
                                                           

 م ملحق به سر است.کدر اين حها  گوش آية اهلل تبريزي، آية اهلل نوري: .1
هدا را نيدز    ولي بنابر احتيداط واجدب گدوش   شون  ها از سر محسوب نميگوشآية اهلل سبحاني:  

 نپوشان  اما گذاشتن سمعک يا پنبه داخل سوراخ گوش اشکالي ن ارد.

 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 
 ولي پوشان ن مق اري از گوش مانعي ن ارد. آية اهلل فاضل: 

 فاره ب ه .کولي بنابر احتياط واجب باي   آية اهلل اردبيلي: .2
 فاره هم ن ارد.کو   زنجاني:آية اهلل 
 ّفاره دارد.کن کگناه ن ارد ول آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 الي ن ارد.کپوشان  اشه بخشي از سر را ميکآية اهلل سبحاني:  .9
 ه سر را فرا گيرد نيز مانع ن ارد.که رفتن زير آبشاري کبل آية اهلل زنجاني: .4
ار کد ه اين کن  و زن صورتش را در صورتي ک کتوان  سر خود را با حوله خش مي مرد آية اهلل بهجت: .2

 (.43، مساله 11ج ي  حج، صهاي  به ت ريج انجام گيرد. )پرسش
ه حولده را بدر   کد ال ن ارد مگر در صورتي کردن ت ريجي سر با حوله اشک کخش اي: هآية اهلل خامن 

 (31ک حج، سمناسن . )ک کروي تمام سر بين ازد و سر را با آن خش
 که براي خشد کال ن ارد مگر در صورتي کردن سر با حوله و مانن  آن اشک کخش آية اهلل زنجاني: 

  ردن حوله را روي سر يا بعض آن  رار ده .ک
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 1م همه است.کح

ـ  ]957[ و اگار باهون التفاات     2در وقت خوابيهن، مرد نبايه سر خود را بپوشاانه  م 

طاور اگار از روي فراموشاي پوشاانيه واجاب       نه و همينکبايه فوراً آن را باز پوشانيه 

 9است گفتن آن.ه احوط کنه و مستحب است تلبيه بگويه بلکاست فوراً سر را باز 

ـ  ]959[ و  2گوسافنه اسات   کآن يا  4فاار  کاگر سر را بپوشانه؛ به نحوي از انحا،  م 
                                                                                                                                        

شي ن پارچه بر سر باش  بنابر احتياط واجب و اگر و ت نمداز  کهر چن  به نحو  آية اهلل سيستاني: 

 ن .ک که در مسح سر واجب است خشکتنگ است گوشه حوله يا پارچه را بگيرد و به مق اري 
 لدده  ه معظددمکددندد  ک مددي ( نقددل138در آراء المراجددع )چددام سددوم، ص آيووة اهلل گلپايگوواني: 

 له و دسدتمال مدانع ند ارد ولدي بايد  يدوري       نمودن سر به وسيله حو کان ل خش شفاها  فرموده

 ه سر پوشي ه نشود.کن  ک کخش
 ه سر را با آن نپوشان .کردن مانع ن ارد به شرط اينک کخش ارم:کآية اهلل م 

ردن، کد  که در هدر بدار خشد   کد ردن سر به نحو جزء جزء سدر باشد    ک کاگر خش آية اهلل اردبيلي: .1

 ن ارد.ال کن ، اشکپوشان ن سر بر آن ص ق ن

 ه به صورت ت ريجي انجام بگيرد.کمگر اينآية اهلل سبحاني:  
شد  و  که هنگام خوابي ن، روان از را روي سدر خدود ب  کروه است کبر مردم محرم، م آية اهلل زنجاني: .2

 اله و دستمال و مانن  آن بپوشان .کآن است، ولي نباي  سر را با  کاحتياط استحبابي در تر

اختيار سر او پوشي ه ش  مانعي ند ارد و   بي جايز نيست ولي اگر در خواب ابت اءا آية اهلل سبحاني:  

پتدو و   فورا ن و تي بي ار ش  و يا ملتفت ش  باي  کليفي ن ارن  تا او را با خبر سازن  ليکديگران نيز ت

 تلبيه بگوي . احتيايا نار بزن  و کامثال آن را 
 افي است.ک« کلبي» کواجب است و گفتن يه گفتن تلبيه کبل آية اهلل زنجاني: .9

 ان . هعرض اين مسأله نش مت آية اهلل گلپايگاني: 
 ايشان نيام ه است. کدر مناس« مستحب است تلبيه...»از  آية اهلل نوري: 

اش  هفدار کبنابر احتياط واجدب   ارم:کآيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني، سيستاني، فاضل، م .4

 گوسفن  است. کي
 فاره ن ارد.کردن کبه احتياط واجب و بنابر اظهر سر زير آب  اهلل اردبيلي:آية  .2

ردن است. و بعض کگوسفن   رباني  کفاره پوشان ن سر، بنابر احتياط واجب، يک اي: هآية اهلل خامن 

اله کد ه کد مثدل اين  ؛ه سدر را پوشدان ه اسدت   کن  کم تمام سر را ن ارد مگر عرفا  بر آن ص ق کسر ح

 (32مناسک حج، سپوشان  بر سر بگذارد. ) مي فقط  سمت وسط سر راه کي کوچک
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 2فار  است براي پوشانهن بع  سر.کواجب  1احتياط

ـ  ]951[ فاار  بههاه؛ يعناي    کرر کرر سر را پوشانيه، مکه اگر مک 9احوط آن است م 

فار  معلوم نيست و به نار بعياه  ک، گرچه تعهد 4فار  استکگوسفنه  کبراي هر دفعه ي

 2آيه واجب نبودن. نمي

ـ  ]956[ رد و باز سر را پوشانيه کفار   بح کاگر سر را پوشانيه و گوسفنه را براي  م 

 7فار  دادنِ دوبار  خيلي مبلوب است گرچه وجوبش معلوم نيست.کبه  3احتياط

ـ  ]953[ ه از روي  لم باه مساگله و  ماه سار را     کفار  در اورتي واجب است ک م 
                                                           

ردن اسدت و بعضدي سدر    کگوسفن   رباني  کفاره پوشان ن سر، بنابر احتياط، يک اي: هآية اهلل خامن .1
ي کوچکد اله که کمثل اين ؛ه سر را پوشان ه استکن  کم تمام سر را ن ارد مگر عرفا  بر آن ص ق کح
 پوشان  بر سر بگذارد. مي راه فقط  سمت وسط سر ک
 احتياط مستحب. آية اهلل فاضل: 

اله يا عمامه يا دستار و مانن  آن تمام يا  سمتي از سر را بپوشان  باي  کاگر عم ا  با  آية اهلل زنجاني: .2
 فاره ن ارد.کفاره ب ه  و اگر با گذاشتن رير لباس مانن  بادبزن و حنا سر را بپوشان  کگوسفن   کي

 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل اردبيلي: .9
 شود. مي ّررکفاره نيز مکرار در پوشان ن سر، کبا ت آية اهلل نوري:.4
عدذر باشد ، خصوصدا      بدي  احوط تع د ف يه است به تع د پوشاني ن، خصوصا  هرگداه  آية اهلل بهجت: .2

 (.23شيخ، ص ک)مناسفير. کهرگاه مجل  متعّ د باش  و ا وي تع د ف يه است در صورت تخلل ت
 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل تبريزي: 
 (72مناسک حج، سّرر ستر است مالقا . )کّفاره در صورت تکّرر کاحتياط ت اي: هآية اهلل خامن 
فاره مج د ب ه  و حتي اگر سر را در دو مجل  بپوشان  هدر  کبنابر احتياط باي  آية اهلل سبحاني:  

 فاره ب ه .که دو کفاره پرداخته باش  احتياط آن است کچن  در وسط 
 افي باش .کفاره ک کبعي  نيست ي آية اهلل سيستاني: 
فداره متعد د ب هد .    کدر صورت تعدّ د پوشداني ن سدر، بايد       آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (31عربي، ص ک)مناس
 وجوبي است. اين احتياط در اين مسأله و مسأله بع ، ارم:کآية اهلل م 

 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل اردبيلي: .3
 در مسأله  بل گذشت. اي، صافي، گلپايگاني: آيات عظام بهجت، خامنهنظريه  .7

 فاره ب ه .کدر اين صورت دوباره باي   آيات عظام تبريزي، زنجاني، سيستاني: 

 احتياط، واجب است. آية اهلل نوري:
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 1فار  نهارد.کبپوشانه، پس اگر از روي نهانستن مسگله يا غفلت و سهو و نسيان بپوشانه 

 زن روي خود را به نقاب و روبنه و برقع. 2پوشانيهن هيجدهم ـ

ـ  ]958[ ؛ مثال  9پوشانيهن رو را به هر چيز، اگر چه چيزهاي غيار متعاارف باشاه    م 

پوشال و گل و چيزهاي ديگر، جايز نيست بنابر احتياط، و جايز نيست باا باادبزن روي   

 4خود را بپوشانه.

 2وشانه.م تمام آن است و نبايه آن را بپکبع  رو در ح م ـ ]954[
                                                           

فداره  که در موارد جدواز سدتر و اضدارار نيدز     که ظاهر اين است کبل سيستاني:آيات عظام خويي،  .1
 (.223، مسأله کواجب نيست )مناس

 فاره است.کاما در صورت ضرورت نيز احتياط واجب در آية اهلل سبحاني:  
 کدر رير حال ضرورت، مانن  تحّفظ از مگ  و نحدو آن در حدال خوابيد ن. )مناسد     آية اهلل بهجت: .2

 (.23شيخ، ص
مثل پوشال و گل نيز  ؛پوشان ن رو هر چن  به چيزهاي رير متعارف آية اهلل زنجاني، آية اهلل نوري: .9

 جايز نيست و جايز نيست با بادبزن روي خود را بپوشان .
ارذ و روزنامه و...( براي زنان حرام اسدت،  کپوشان ن صورت با بادبزن و مانن  آن ) اي: هآية اهلل خامن .4

 (187حج، م کال ن ارد. )مناسکبر روي صورت اشها  شتن دستاما گذا
پوشان ن صورت در  سمت پايين آن يعني از بيني تا چانه جايز نيست و در  سمت  آية اهلل اردبيلي: .2

 نشود. کباالي آن نيز احتياط تر
 بنابر احتياط. آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: 
اي که متعارف زنان در حجاب از ندامحرم يدا    گونه پوشان ن صورت در حال احرام به اي: آية اهلل خامنه 

خودداري از شناخته ش ن است براي زنان جايز نيست. بنابراين پوشان ن بخشي از صورت به نحوي که 

هدا و بيندي و دهدان و چانده جهدت حجداب يدا         پوشان ن صورت بر آن ص ق کن ، مانن  پوشان ن گونه

( د اسدتفاده از   184باش . )مناسک حج، م ، مانن  پوشان ن، تمام صورت است و جايز نميشناخته نش ن

 (182ماسک براي پوشش بيني و دهان براي زنان در حال احرام مانع ن ارد. )مناسک حج، م
گيدرد خدالف    مدي  ه ايراف صدورت را کبه احتياط واجب، و لذا پوشي ن مقنعه  آية اهلل سيستاني: 

ردن صورت با حوله يا دستمال، هر چن  ک کچنين جايز نيست بنابر احتياط خشاحتياط است و هم

  ال ن ارد.کردن بيني و مانن  آن اشکهمه صورت را نپوشان ، ولي تميز 
 ؛پدايين آن  م تمام است. و بنابر ا وي پوشدان ن صدورت در  سدمت    کبعض رو در ح آية اهلل فاضل: 

  يعني از بيني تا چانه جايز نيست و در  سمت بااليي آن به احتياط واجب.
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 1هاي خود را روي اورت بگذارد مانع نهارد. اگر دست م ـ ]970[

 2اگر روي خود را براي خوابيهن روي بالش بگذارد مانع نهارد. م ـ ]971[

ـ  ]975[ ماي  کواجب است براي نماز سر را بپوشانه و مقهمتاً براي پوشانيهن سار   م 

 2نه.کبعه از نماز فوراً آن را باز  4ن واجب استک، لي9راف رو را بپوشانهطاز ا

ـ  ]977[ ناه   که به سر افکچادر يا جامه را  3جايز است براي رو گرفتن از نامحرم م 
                                                                                                                                        

  ه نقاب و بر ع به آن نگوين  جايز است.کي يور بهپوشاني ن بعض صورت،  ارم:کآية اهلل م 
با توجه به حرمت پوشي ن صورت براي زنان در حال احرام، چون چانه جزو صدورت   آية اهلل نوري: 

ه زير چانه  رار بگيرد، چون زير چانده جدزو صدورت    کي  مقنعه را يوري ببن د شود، با مي محسوب

 نيست.
 (.21س ،12ي  حج، صج هاي  دست گذاشتن روي صورت مانعي ن ارد. )پرسش آية اهلل بهجت: .1

 ان . همتعّرض مسأله نش  آية اهلل گلپايگاني: 
توان  بدا مثدل پتدو و ملحفده صدورت خدود را        مي ه زن محرم در حال خوابي نکبل آية اهلل اردبيلي: .2

 بپوشان .
، هرچند  خدالف احتيداط    کش توان  روان از را روي صورتش ب مي ه براي خوابکبل آية اهلل زنجاني: 

 استحبابي است.
 ه مرد محرمک چنان ؛ن ک کو يا پا کتوان  صورت خود را با حوله خش نمي زن محرم آية اهلل نوري: 

 ن .ک کيا خش کبا آن پاتوان  سر خود را  نمي
باش ، در حال نماز عيبي ند ارد   مي ه مق مه پوشاني ن سرکپوشاني ن رو به مق اري  آية اهلل بهجت: .9

 (.23شيخ، ص کتوان  سر ان ازش را آويزان نماي  در نماز و بع  از آن. )مناس مي و

 پوشداني ن سدر  ه مق مده  کد پوشداني ن رو   آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، گلپايگواني: 

 باش ، در حال نماز عيبي ن ارد. مي
 ه پ  از فرارت از نماز آن را بردارد.کاحتياط اين است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .4

 ه پ  از فرارت از نماز آن را بردارد.کاحتياط واجب اين است  آية اهلل سيستاني: 
 واجب نيست. ارم:کآية اهلل م 

 يدوري کده زندان    پوشان ن ايدراف صدورت از بداال يدا پدايين و يدا دو يدرف آن، بده         اي: خامنهآية اهلل . 2

دهند  و پوشدان ن    هنگام پوشي ن مقنعه به نحو متعارف و يا هنگام پوشان ن سدر در نمداز انجدام مدي    

 (183کن ، اشکال ن ارد، چه در نماز باش  و چه در حال ديگر. )مناسک حج، م صورت بر آن ص ق نمي
  م باش .که نامحرم نيست نيز همين حکه در جايي که بعي  نيست کبل آية اهلل اردبيلي: .3
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 ه در ااورت احتياا  تااگردن و چيازي     کا ه چاناه، بل کپايين بينهازد تا محا ي بيني، بل

 1بر او نيست.

ـ  ]979[ انهازد،  ر پايين ميه در موقع حاجت از سکه آن چيزي را ک 2بهتر آن است م 

 ار کا ه ايان  کا ه باه ااورت نچسابه، بل   کا  9با دست يا چيز ديگار دور از رو نگاه دارد  

 است. 4احوط

ـ  ]971[ و آن  2انه فار  الزم دانستهکبعضي براي دور نگه نهاشتن جامه از اورت،  م 

 3احوط است، گرچه اقوي واجب نبودن آن است
                                                                                                                                        

  :(.23شيخ، ص که مالقا  و اختيارا  و تا حّ  نحر علي األظهر. )مناسکبل آية اهلل بهجت 
 ه مالقا  جايز است.کبل آية اهلل زنجاني: 

 ه بدر سدر ان اختده يدرف آن     کد را اي  هجايز است زن در حال احرام، چادر يا جام اي: هآية اهلل خامن .1

 را تدا بداالي بيندي بپوشدان ،    اش  ه بخشي از صدورت و پيشداني  کرا بر روي صورت بياويزد، به نحوي 

 حدج،  کار اجتنداب نمايد . )مناسد   کد بيند ، از ايدن    نمدي  ه اگر مرد اجنبي او راکاما احوط آن است 

 (188م
 پوشش نيز جايز نيست.گونه  ه نامحرم نيست اينکو در جايي  اهلل سيستاني:آية  
ولي باي  با دست يا چيز ديگري آن را از صورت دور نگه ارن .  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.132ام حج، صک)آداب و اح
تمداس ن اشدته باشد .    ور با صورت که پوشش مذکدر مسأله  بل احوط آن است  اي: هآية اهلل خامن .2

 (183حج، م ک)مناس
 تحفظ آن از رسي ن به صورت الزم نيست. ارم:کآية اهلل بهجت، آية اهلل م .9

ه مقنعده در حدال درآوردن و پوشدي ن    کد نند   کدر حدال احدرام بايد  سدعي     ها  زن آية اهلل نوري: 

 صورتشان را نپوشان .
 نشود. کاين احتياط تر تبريزي:آية اهلل اردبيلي، ة اهلل آي .4

 ه از صورت دور نگه دارد.کاحوط آن است  آية اهلل خويي: 
 باي  با دست يا چيز ديگري آن را از صورت دور نگه دارد. آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

شاي  وجه آن، استفاده مساوات احرام زن در رو، با احرام مرد در سراست در جميدع   آية اهلل بهجت: .2

 (.23شيخ، ص کام از بعضي روايات، و در اين استفاده تاّمل است. )مناسکاح
 گوسدفن    که يد کد احتيداط واجدب آن اسدت     آيات عظام تبريزي، خويي، صوافي، گلپايگواني:   .3

 فاره ده .ک
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ـ  ]976[ فاار  الزم  ک، 2ه باشاه کا ، باه هار نحاو    1در نقاب انهاختن و پوشانهن رو م 

 گرچه موافا احتياط است. 9نيست

 4سايه قرار دادن مرد باالي سر خود:نوزدهم ـ 

ـ  ]973[ هاا جاايز    ها و بچه ، و براي زن2سايه قراردادن جايز نيست از براي مردان م 

 فار  هم نهارد.کاست و 

ـ  ]978[  حرام باودنِ ساايه قارار دادن بااالي سار، مخاتص باه حاال منازل طاي           م 

                                                                                                                                        
ن است استناد شيخ به صحيحه علدي  کدليلي براي تفصيل نيست و هميناور مم آية اهلل سبحاني: 

ه نسدخه بد ل " خرجدت " باشد      کد ه لفظ " جرحت " محتمل است کتوجه به اين بن جعفر باش  و با

 م اسدت  کد فداره پوشدان ن صدورت بدراي زن محدرم مح     کاصدل برائدت در مدورد     وجهي ن ارد پد  

 فاره ن ارد.کو 
گوسفن  است و بدا   کفاره پوشان ن رو با چيزهاي پوششي مانن  نقاب و پوشيه، يک آية اهلل زنجاني: .1

، البته به جهت حاجتي چون بيماري، پوشدان ن صدورت جدايز اسدت و     کفاره ن اردرير لباس ظاهرا  

 کفاره نيز ن ارد.
 ّفاره بر او الزم نيست.کرد که احرام بسته حرام است، اگر تخّلف کهر چن  بر زني  آية اهلل نوري: .2
گوسدفن ، منقدول از شديخ و حلبدي اسدت.       کزنان يفاّره پوشاني ن صورت کوجوب  آية اهلل بهجت: .9

 (.23شيخ، ص ک)مناس
 گوسفن  ب ه . کبنابر احتياط واجب باي  ي آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 گوسفن  ب ه . که يکاحتياط مستحب آن است  آية اهلل سيستاني: 
 فاره ب ه .کگوسفن   کباي  ي آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

دار براي مرد محرم جدايز نيسدت، روز باشد  يدا      ردن با وسيله نقليه سقفکت کحر آية اهلل زنجاني: .4

شب، هوا آفتابي باش  يا ابري، همچنين جايز نيسدت در هدواي آفتدابي يدا بداراني در پنداه سدايبان        

 ن .کت کمانن  چتر حر کمتحر
نيز در حال سدير و پيمدودن راه جدايز    بنابر احتياط واجب ساير  راردادن براي ب ن  آية اهلل فاضل: 

نيست. بنابراين نشستن در ماشين و بيرون نگه اشتن سر از شيشده يدا سدقف آن، خدالف احتيداط      

 وجوبي است.
 در حال سير و راه پيمودن. آية اهلل نوري: 

 ت.کدر حال حرآية اهلل سبحاني:  .2
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 ، زيار 1رد در مناي باشاه ياا غيار آن    کا ه در محلاي منازل   کا  ردن است و اما در حاليک

 ناهارد اگرچاه   2سايه رفتن مانع نهارد و با چتر و مثل آن سايه بار سار قارار دادن ماانع    

 ادر خااود تااا محلاايه در منااي از چااکااپااس مااانع نااهارد  9در حااال را  رفااتن باشااه

 گرچاه احتيااط   4نناه باا چتار بارود    ک ه رماي جمارات ماي   کا ننه يا محلي ک ه  بح ميک

                                                           
ت کد وتداه حر هداي ک  وار و پل و خيمه و توندل توان  در پناه سايبان ثابت مانن  دي مي آية اهلل زنجاني: .1

ه اگر هوا آفتدابي  کتوان  به  ربانگاه يا جمرات برود، همچنان  نمي دار و چتر ن  ولي با وسيله سقفک

م کد ن  و در اين حکيوالني استفاده هاي  يا باراني باش  اگر مشقت ش ي  ن اشته باش  نباي  از تونل

 و مسيرهاي بين راه نيست.ه و عرفات و مشعر و مني کفر ي بين م
سايه ان اختن است در و ت ترّدد براي حوائج رير خانه و خيمده   کاحتياط واجب تر آية اهلل بهجت: .2

 (.27شيخ، ص که و چه در عرفات و مني. )مناسکو نحو آنها، چه در م
تواند  در   رفتن زير سايه ثابت مانعي ن ارد، ولدي بندابر احتيداط نمدي     آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: 

 دار شود. بان درست کن ؛ مثل آنکه چتر بردارد و يا سوار ماشين سقف حال حرکت، براي خود سايه
اّما پ  از پياده ش ن و جايي را منزل خود  راردادن، اگر محرم بخواه  جهدت   آية اهلل سيستاني: 

ن  و بخواه  جهت انجدام يدواف و   که منزل که در مکمانن  اين ؛اينجا و آنجا برودارهايش به کانجام 

سعي به مسج الحرام برود و يا به منزل خود در مني وارد شود و بخواه  به  ربانگاه يا جمرات برود، 

دار  م به جواز سايه  رار دادن باالي سر خود، چون به وسيله چتر و چه سوار ش ن ماشين سقفکح

 (.271، مسأله کشود. )مناس کل است، و احتياط نباي  ترکمشخيلي 
 ؛ن ک مي تکه با شخص حرکدارد اي  هحرمت سايه بر سر رار دادن، اختصاص به ساي آية اهلل نوري: 

مثل چتر و ماشين مسّقف و هواپيما و اّما سايه ثابت مثل پل و تونل هر  د ر يدوالني باشد ، جدواز     

 ل است.اکعبور از زير آنها ب ون اش
 که پديش از انجدام مناسد   کد ه شخص محرم پ  از رسي ن به مکاحوط آن است  اي: هآية اهلل خامن .9

مانند    کمتحدر هداي   عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و مني، از  رار گرفتن در زير سدايه 

و نيز عبور ن . ولي  رار گرفتن در سايه ديوار و درخت و مانن  آنها کاتوبوس مسقف و چتر، اجتناب 

 (132و  132حج، م کال ن ارد. )مناسکثابت مانن  پل و تونل، حتي در روز اشهاي  از زير سقف
ه براي رفتن به مسج  الحرام و همچنين در کبنابر احتياط واجب پ  از ورود به مآية اهلل سبحاني:  .4

و اتومبيدل سدقف دار   مانن  چتدر   کهاي متحراي به نقاه ديگر از سايبانت از نقاهکمني براي حر

 ن .کناستفاده 

 ال ن ارد.کاش آية اهلل نوري:
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 است در حال را  رفتن. کتر 1مستحب

ـ  ]974[ ردن منازل، باين   کفرق نيست در حرام بودن سايه قرار دادن در وقت طي  م 

ه روپوش دارد يا در اتومبيل سرپوشيه  باشه يا در هواپيما باشه که در محملي باشه کآن

 شتي باشه.کيا زير سقف 

ـ  ]990[ ه که در وقت طي منزل، به پهلوي محمل يا هر چيزي کآن است  2احتياط م 

 4، اگر چه جايز بودنِ آن خالي از قوت نيست.9نهکباالي سر او نباشه، استاالل ن

ـ  ]991[ ه مشارف شاونه ياا    کا خواهنه باه م  يا جاي ديگر ميه از تهران کساني ک م 

                                                           
 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل اردبيلي: .1

دار نشون . )المسدائل   ه بنابر احتياط، سوار ماشين سقفکو در  سمت ج ي  شهر م آية اهلل خويي: 

 (.997، ص1الشرعيه، ج
 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل اردبيلي: .2
ند ،  کت کد ه باالي سر او نباش  نيدز حر کي کتوان  در سايه سايبان متحر نمي محرم آية اهلل زنجاني: .9

ال ن ارد، و فر دي بدين ماشدين خدود و     کو ديوارهاي ماشين، اشها  ولي  رار گرفتن در سايه صن لي

 ديگري نيست.
باالي سر باش  با چيزي  سايه ان اختن از آفتاب است، اگر چه منحرف از کاحوط تر آية اهلل بهجت: .4

 (.27شيخ، ص که در سر ممنوع است. )مناسک
 فاره در تظليل جانبي مبني بر احتياط است.کحرمت و ثبوت  آية اهلل تبريزي: 
ه روي سر نباش  نيز ندرود، پد    که زير سايه چيزي که اظهر اين است کو احوط بل آية اهلل خويي: 

م ش ن گرما يا سرما يدا  که تأثير در کبه نحوي  ؛ن کبيفاگر از يرف چ  و راست چيزي بر او سايه 

 فاره دارد.کباد و نحو آن داشته باش ، جايز نيست و 
وسط راه مانعي ن ارد و همچنين بودن در هاي  گذشتن از زير پل ارم:کآية اهلل سبحاني، آية اهلل م 

 آي . مي ه از ديوارهاي اتومبيل سر باز و مانن  آن به وجوداي ک هساي
ه باالي سر محرم  رار نگرفته براي پياده مالقا  جايز اسدت  ک کمتحرهاي  سايه آية اهلل سيستاني: 

 ه سر و سينه را فرا نگيرد.کوتاه باش  که کن  مگر اينکو سواره احتيايا  اجتناب 
ه کد ه مرد مسحرتم در حال راه رفتن در سايه چيدزي  کاحتياط مستحب آن است  آية اهلل گلپايگاني: 

 (.172ي سر او هم نيست نباش . )آراء المعراجع، صباال
 اسدتظالل، اختصداص بده بداالي سدر دارد و شدامل سدايه حاصدل از ديدوار ماشدين           آية اهلل نوري: 

 شود.  نمي
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و باياه محارم    1ننه براي احرام بستن از تهران، نذر آنهاااحيح اسات  کهواپيما، اگر نذر 

ن باراي زيار ساقف    کو اگر را  ديگري نباشه جز هواپيما، بايه برونه به حج، لاي  2شونه

 فار  بههنه.کبودن در حال طي منزل بايه 

ـ  ]995[ و  9رد از تهران يا جاي ديگر محرم شود، بايه محارم شاود  که نذر کسي ک م 

ه زير سايه ا در طي منزل ا قرار نگيارد و اگار راهاي      کان بايه از راهي برود کحتي اإلم

ه زير سقف قرار نگيرد در اورت التفات به اين مبلب پايش از ناذر معصايت    کنباشه 

 2رد  است.که خود را از روي  مه مبتالي به معصيت کبراي آن 4ار استک

ـ  ]997[ ه برونه، الزم اسات باا هواپيماا باه     کخواهنه با هواپيما به م ه ميکساني ک م 

                                                           
 به حاشيه مسأله بع  مراجعه شود. آية اهلل اردبيلي: .1

ند  بايدل   کشود محرم ناچار گردد با وسيله سرپوشدي ه سدفر    مي ه سببکنذري  آية اهلل زنجاني: 

 است.
 ن .کاين شخص در ميقات يا اگر نش  در ادني الحل تج ي  احرام  احتيايا  آية اهلل سبحاني: .2

شود زير سدقف بدرود    مي دان  ناچار مي هکسي کنذرت احرام  بل از ميقات، براي  آية اهلل سيستاني: 

 (.کمناسال است. )ملحق کمحل اش
ند  محدل   کت کد دان  باي  در روز با وسيله مسدّقف حر  مي هکسي کصحت نذر براي  آية اهلل فاضل: 

ي از موا يت معروفه برود، ندذر  کتوان  به ي نمي ه براي احرام عمره تمّتعکال است. بلي اگر ب ان  کاش

ن . و ک ي  احرام الحل تج ه در ادنيکرده است، ولي احتياط آن است کال ن ارد و معصيت هم نکاش

 ّفاره زير سقف رفتن را باي  ب ه .کدر هر صورت 
ه زير سايه  رار بگيرد، مانن  تونل و پل کتوان  از راهي برود  مي آيات عظام سبحاني، فاضل، نوري: .9

 ثابت.هاي  و زير درخت، از سايه
 ه بنابر احتياط واجب نذر او صحيح نيست.کبل آية اهلل اردبيلي: .4

 مراجعه شود. 441به حاشيه مسأله  اهلل زنجاني، آية اهلل فاضل:آية  
رده اسدت، ولدي بدراي اسدتظالل     کد ه معصديت ن کد ظاهر اين است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .2

 فاره باي  ب ه .کاضاراري 
ج ي  گذرد احتيايا  احرام خود را در ميقات ت مي موا يت معروفهاز ه کدر صورتي  آية اهلل سبحاني: 

 ن .کن  و ااّل در ادني الحل احرام را تج ي  ک
 رده است.کمعصيتي ن ارم:کآية اهلل م 
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ه که سقف نهارد به مکمهينه برونه و از آنجا در مسجه شجر  محرم شونه و با اتومبيلي 

ان برونه به جحفاه  که برونه جه  به قصه رفتن به جحفه و در اورت امکبرونه و يا آن

ه معاماه، و اگار رفاتن باه     کا روپوش برونه باه م  بي با اتومبيلشونه و  و از آنجا محرم

ه باين  کا هام  « حه »در  9هکو بهتر آن است  2محرم شونه 1ان نهاشت از جه کميقات ام

 4ننه.که است تجهيه احرام کجه  و م

ـ  ]999[ خاالف احتيااط اسات     2نشستن در زير سقف در حال طي منزل در شب م 
                                                           

 با نذر. آية اهلل اردبيلي: .1
هدر   وگرنهگذرن  باي  از آنجا محرم شون ،  مي آن کيا نزديگانه  اگر از موا يت پنج آية اهلل زنجاني: 

 بعد  از احدرام بايد  از محرمدات احدرام      افي است و در هر دو صدورت  کحرم محرم شون  خارج جا ک

 نن .کپرهيز 
 الحّل محرم شون . از ادني آية اهلل فاضل: 

جّ ه نه ميقات است و نه محاذي ميقات، لذا احرام براي عمدره تمّتدع در آنجدا در     اي: هآية اهلل خامن .2

ه با نذر کن نباش  احتياط واجب آن است کباش ، اّما اگر رفتن به ميقات مم نمي حال اختيار صحيح

 (113حج، م کاز آنجا محرم شود. )مناس
 ن .کو احتيايا  در ادني الحل احرام را تج ي   آية اهلل سبحاني: .9

 از ح يبيه. ارم:کآية اهلل م 
 ميقات گذشت. 212تفصيل اين مسأله در مسأله  .4
د و ظداهرت مجمدوعت روايدات و مقتضداي اصدل،      استظالل در شب نيست و مدانع ند ار   آية اهلل بهجت: .2

 (.21، سکاختصاص ممنوعيت به سايه ان اختن از آفتاب است. )مناس
دار در شب نيز جايز نيست مگر در صورت ضرورت، و  ت با وسيله نقليه سقفکحر آية اهلل زنجاني: 

شدب  ن الالدوعين و  بيفاره در کفاره دارد، هر چن  لزوم کب شود کدر هر حال اگر با علم و عم  مرت

 بنابر احتياط است. ؛رير باراني
ه باد شد ي   کال ن ارد مگر اينکت با وسايط نقليه سر پوشي ه شب هنگام اشکحر آية اهلل سبحاني: 

نن  و پ  از بريرف شد ن ايدن دو   کتوانن  وسيله را متو ف ار باش  در اين صورت ميکيا باران در 

نيز از وسدايل   بن است در شکفاره دارد ولي تا ممکنن  در رير اين صورت کت کي جّوي حرپ ي ه

 نن .کنقليه ب ون سقف استفاده 

ند  و  ک مدي  تکد ه در شدب حر کد جايز است بنابراين، نشستن محرم در هواپيمدايي   آية اهلل نوري: 

 شتي جايز است.کهمچنين ماشين و 
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نيست، بنابراين بعيه نيست جايز بودن نشستن محارم   1ار بعيهگرچه جايز بودن آن به ن

 نه.ک ت ميکه شب حرکدر هواپيمايي 

 نيست بين سوار  و پياد . 2در جايز نبودنِ سايه باالي سر قرار دادن، فرق م ـ ]991[

ـ  ]996[ برونه، شونه در حال احرام، زير سقفِ آن نبايه  شتي سوار ميکه کساني ک م 

 9ه سايه است، ظاهراً نشستن جايز است.کشتي کنار ديوار کن در کلي

ـ  ]993[ استاالل در وقت طي منزل براي  ذري، مثل شهت گرما يا شهت سارما   م 

 فار  بههه.کن بايه کيا بارنهگي جايز است، لي

ـ  ]998[ گوسفنه است، چاه باا  اذر     کفار  سايه قرار دادن در حال طي منزل يک م 

 واجب. 4ا اختيار، بنابر احتياطنه  باشه چه بکسايه اف
                                                           

 چنانچه موجب تحفظ از باران، گرما و سرما نباش . آية اهلل اردبيلي: .1
 بنابر احتياط در حرمت استظالل فر ي بين شب و روز نيست. آية اهلل تبريزي: 
باراني و سرد از سوار ش ن به اتوبوس مسدقف و  هاي  ه در شبکاحوط آن است  اي: هآية اهلل خامن 

 (134حج، م کن . )مناسکمانن  آن اگر براي فرار از باران و سرما باش  اجتناب 
مراد از استظالل تحفظ از آفتاب و سرما و گرما و باران و باد و مانن  آنها است. پ   آية اهلل خويي: 

ال ند ارد، و در ايدن   کسان باش  اشکه وجود و ع مت سايبان يک ام از آنها نباش ، به نحوي کاگر هيچ 
ه آيا مظله وجدود  کدر اين کو در فرض ش(. 271، مسأله کم بين شب و روز فر ي نيست. )مناسکح

 (.922، ص21، چام کسان است يا نه استظالل جايز است. )استفتائات آخر مناسکو ع مش ي
ه بداد  کد ال ند ارد مگدر اين  کت با وسايط نقليه سرپوشي ه به هنگام شب اشد کحر آية اهلل سبحاني: 

 ين مسقف مانع ن ارد.ت در روز ابري با ماشکار باش  و همچنين حرکش ي  يا باران در 
دار و مانن  آن در شب و بين الالوعين و روزهدايي   سوار ش ن در ماشين سقف آية اهلل سيستاني: 

ال ن ارد و اگدر بداراني باشد     که باراني نباش  اشکه ابر رليظ مانع تابش خورشي  باش ، در صورتي ک
 (.271، مسأله کّفاره دارد و به احتياط واجب جايز نيست. )مناسک
امال  ابدري و  کد فاره ب ه  و در روزهاي که باي  کباراني هاي  جايز است مگر در شب ارم:کآية اهلل م 

 بين الالوعين نيز استفاده از ماشين سرپوشي ه مانعي ن ارد.
 بنابر احتياط. خويي:آية اهلل تبريزي، ة اهلل آي .2
 گذشت. 441و  441تفصيل نظريه آيات عظام در ذيل مسأله  .9
اي، خويي، زنجواني، سوبحاني، سيسوتاني، فاضول،      يات عظام اردبيلي، بهجت، تبريزي، خامنهآ. 4

 کفاره آن يک گوسفن  است و فر ي بين اختيار و اضارار نيست.   صافي، گلپايگاني، مکارم، نوري:
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ـ  ]994[  کگوسفنه است در احرام  مر ، هار چناه بايش از يا     کفايت يکاقوي  م 

 کگوسفنه است در احارام حاج هار چناه بايش از يا       کمرتبه سايه قرار داد  باشه و ي

 1رد  باشه.کمرتبه استاالل 

 2بيرون آوردن خون از بهن خود:بيستم ـ 

ـ  ]910[ ردن او، يا دناهان او را  کبيرون آوردن خون از بهنِ ديگري؛ مثل حجامت  م 

 9شيهن حرام نيست.ک

ـ  ]911[ طور  به مثل خراشيهنِ بهن، خون از آن بيرون آورد و همين 4جايز نيست م 

 ها بيرون آورد. نمودن، خون از بن دنهان 2کبه مسوا
                                                           

، کفداره ب هد . )مناسد   ک که براي هر روزي يد کولي احتياط مستحب اين است  آية اهلل سيستاني: .1

 (.271 مسأله
وم بده حرمدت   کزيرا اخراج احتمالي خون، مح ؛شود مي ه ب ان  موجب آنکاري کبه  آية اهلل بهجت: .2

 (.28شيخ، ص کنيست )مناس
 بنابر احتياط واجب. آية اهلل سيستاني: اي، هآية اهلل خامن 

حدال  ن در ريدر  کد بيرون آوردن خون از ب ن در حال احدرام بده هدر وسديله مم    آية اهلل سبحاني:  

شود حتدي  ه موجب خونريزي ميکردن دن ان ک کضرورت جايز نيست، مانن  خاران ن ب ن و مسوا

ه موجب بيدرون آمد ن خدون    کگرفتن خون از ب ن به وسيله سرنگ يا تزريق آمپول در حال احرام 

يسه کتوان  به حمام برود ولي اگر ب ان  با ه محرم ميکم را دارد. مالب ديگر اينکشود نيز اين ح مي

 ار را انجام ده .کآي  نباي  اين شي ن از ب ن او خون بيرون ميک
 ار، باعث نج  ش ن ب ن يدا لبداس محدرم شدود بد ون عدذر جدايز       کن اگر اين کل آية اهلل زنجاني: .9

 نيست.
اسدت و بدر خدود آن محدرم      کاگر آن ديگري محرم باش  احتياط مستحب تر آية اهلل سيستاني: 

 ياط واجب.جايز نيست، بنابر احت
 (297حج، م کبنابر احتياط واجب. )مناس اي: هآية اهلل خامن .4

 روه است در رير حال احتياج و ضرورت.کم ارم:کآية اهلل م 
 بنابر احتياط واجب. آيات عظام اردبيلي، بهجت، خويي: .2

شود و  مي ردن عيبي ن ارد، گرچه ب ان  خون خارجک کمسوا آية اهلل تبريزي، آية اهلل سيستاني: 

  فاره ن ارد.ک
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ـ  ]915[ خاون بگيارد باه حجامات و غيار آن و       1جاايز اسات در حاال احتياا      م 

طور خون دمل را بيرون آوردن در حال احتيا  و جررَب را خارياهن در ااورتي    همين

 ه موجب آزار است، اگر چه از آن خون در آيه.ک

 2فار  نهارد.کخون از بهن در آوردن  م ـ ]917[

 3:ناخن گرفتنبيست و يکم ـ 

ـ  ]919[ ؛ مثال  4ه موجب آزار شاود کد مگر آنجايز نيست بع  ناخن را هم بگير م 

                                                                                                                                        
  :ولي  ؛ن کاحتيايي  بي زدن کبزن  نباي  در مسوا کاگر بتوان  با احتياط مسوا آية اهلل زنجاني

زدن معمولي  کآي  مسوا مي زدن از آن خون بيرون که معموال  با مسواکاو يوري است هاي  اگر لثه

رسد    مي ه بوي آن به مشامشکهر چن  خون بياي . و در هر حال از خمير دن ان معار  ؛جايز است

 ن .کنباي  استفاده 
 در اين مسأله و مسأله  بل بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 

 (.274، مسأله کدر حال ضرورت يا رفع ناراحتي. )مناس آية اهلل خويي: .1
 (.242، ص9کن ، جايز است )کتاب الحج، ج ورت عرفي ص ق ميدر مواردي که ضر آية اهلل سبحاني: 

 گوسفن  است. کبنابر احتياط ياش  هفارک آية اهلل تبريزي: .2
 (241حج، م کفاره ده . )مناسکگوسفن   که يکاما مستحب است  اي: هآية اهلل خامن 
 کگوسفن  اسدت. )مناسد   کياش  هفارکبنابر احتياط مستحب  آية اهلل خويي، آية اهلل سيستاني: 

 (.279عربي، مسأله 
 گوسفن  است. کفاره آن يکبنابر احوط و اولي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 فاره ن ارد اگر چه ب ون ضرورت باش .ک آية اهلل فاضل: 
 که در حدال اختيدار اگدر خدون از بد ن خدود در آورد يد       کاحتياط واجب آن است  آية اهلل نوري: 

 ّفاره ب ه .ک گوسفن 
 ناخن گرفتن از خود. آية اهلل زنجاني: .9

توان  ناخن بگيرد و در اين  سمت فر ي بين آالت ناخن گيري مانند ل محرم نميآية اهلل سبحاني:  

ند ن  سدمتي از   کگيرهاي رايج نيست و همچنين از يريق رير متعارف مثدال   يچي، چا و يا ناخن

 ديگر. ناخن با دن ان يا سوهان يا وسيله
 فاره ن ارد.کناخن  سمتي از مگر در صورت حرج و در هر حال گرفتن  آية اهلل زنجاني: .4

فداره  کتوان  ناخن بگيدرد ولدي بايد     ن  ميکاگر براي گرفتن ناخن ضرورتي پي ا آية اهلل سبحاني:  

 ب ه .
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 1ه بع  آن افتاد  باشه و بع  ديگر موجب آزار او باشه.کآن

ـ  ]911[ جايز نيست ناخن پا را هم بگيرد؛ چنانچه جاايز نيسات نااخن دسات را      م 

 بگيرد.

ـ  ]916[ گيار و   گيري، قيچي باشه يا چاقو ياا نااخن   فرقي نيست بين آالت ناخن م 

 9وجه، حتي به سوهان و دنهان. نه به هيچکازاله ناخن ن هکواجب آن است 2احتياط

ـ  ]913[ اگر انگشت زيادي داشته باشه جايز نيست ناخن آن را بگيرد احتياطااً، و   م 

ه ناخن آن را نگيرد، اگار چاه   کآن است  4همچنين اگر دست زيادي داشته باشه احتياط

 ي است.زياد 2بعيه نيست جواز، اگر معلوم شه آن انگشت يا آن دست
                                                           

از يعام باش  نه مدّ .   اي هن محتمل است ف يه بعضي از ناخنت آزار رسانن ه،  بضکلي آية اهلل بهجت: .1

 (.28شيخ، ص ک)مناس
فاره ب ه  کمشت يعام  کدر اين صورت گرفتن ناخن جايز است و از هر ناخني ي آية اهلل تبريزي: 

 (.282، مسأله ک)مناس
 مّ  يعام است. کفاره آن يکو  آيات عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني: 

فر ي نيست و ازاله ناخن به هيچ وسديله جدايز    آيات عظام بهجت، زنجاني، سبحاني، سيستاني: .2

 نيست.
 بنابر ا وي. ارم:کآية اهلل م 
 گير و حتي دن ان نيست علي األ وي. با  يچي و ناخنها  تفاوتي در گرفتن ناخن آية اهلل فاضل: 

چه بر محرم حرام است ناخن دست يا پاي خود را بگيرد، چه تمام آن را بگيرد و  اي: هآية اهلل خامن .9

ند  و  کوتاه که ناخن را ببرد يا ک سمتي از آن را و چه با  يچي باش  يا با چيز ديگر، و تفاوتي ن ارد 

 (299حج، م کگير يا چا و باش  و يا با وسيله ديگر. )مناس ن ، چه با  يچي يا ناخنکيا ب
 (.28شيخ، ص کناخن. )مناس کدر صورت زيادتي برده، احوط مّ  است براي هر ي آية اهلل بهجت: .4

 نشود، چه زيادي آن معلوم باش  چه نباش . کاين احتياط و احتياط  بلي تر آية اهلل فاضل:
گرفتن ناخن انگشت زيادي جايز نيست و گرفتن نداخن از دسدت زيدادي چنانچده      آية اهلل تبريزي: .2

 معلوم شود آن دست زيادي است، خالف احتياط است.
 ان . همتعرض اين فرع نش  گلپايگاني:آية اهلل خويي، آية اهلل  
 گرفتن ناخن زيادي يا ناخن انگشت زيادي جايز نيست. آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 
 نشود. کدر هر دو مورد احتياط تر آية اهلل صافي: 
 فر ي ميان انگشت زيادي و رير آن نيست بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 
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ـ  ]918[ فار  بههه و براي کطعام بايه  1مه کناخن از دست يا پا بگيرد ي کاگر ي م 

 هاي پا. مه طعام بههه و همچنين در ناخن کهر ناخنِ دست تا به د  نرسيه  بايه ي

ـ  ]914[ گوسافنه   کمجلاس بگيارد يا    کها و پاها را در يا  اگر تمام ناخن دست م 

 فار  آن است.ک

ـ  ]960[ مجلاس، و در   2مجلس يا چناه  کيها را تماماً بگيرد، در  اگر ناخن دست م 

 فار  آن است.کمحل ديگر يا چنه محل ديگر ناخن پاها را بگيرد دو گوسفنه 

ـ  ]961[ متر از د  نااخن بگيارد   کاخن پاها را ها را بگيرد و ن اگر تمام ناخن دست م 

طعام بايه بههاه   9مه کي پا يها از ناخن کگوسفنه براي ناخن دست و براي هر ي کي

 4متر از د  بگيرد.کها را  و ناخن دست و همچنين اگر ناخن پاها را بگيرد تماماً

ـ  ]965[  کباياه يا   ک، براي هر ي2اگر پنج ناخن از پا بگيرد و پنج ناخن از دست م 

از دست و پاا، بگيارد    کمتر از د ، در هر يکفار  بههه و همچنين است اگر کمه طعام 

 3فار  بههه.کبايه  کبراي هر ي

ـ  ]967[  کاگر بيشتر از د  ناخن داشته باشاه، پاس اگار تماام را بگيارد باياه يا        م 
                                                           

مّتجده   وگرنده و پاهدا  ها  از دست کفير براي هر ناخني، در اثناء هر يکبا ع م تخلل ت آية اهلل بهجت: .1

 شديخ،   کيدا در پاهدا. )مناسد   هدا   بدا ي ماند ه در دسدت   هداي   از ناخن کفايت مّ  است براي هر يک

 (.28ص
 گرم است. 721م  يعام ح ود  کي ارم:کآية اهلل م 

 فير احتياط است.کفير الزم و  بل از تکتمجال  متعّ د باش ، بع  از  آية اهلل بهجت: .2
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 

 فاره براي پا ثابت نيست.کدر اين فرض  آية اهلل فاضل: .9
 ثابت نيست.اي  هفارکدست هاي  در اين فرض براي ناخن آية اهلل فاضل: .4
 فاره ب ه .کگوسفن   کگرم( و ي 311باي  احتيايا  ده م  يعام )ح ود  آية اهلل زنجاني: .2
فاره دم مماثله الزم نيست. و لذا اگر ده ناخن از دست يا پا و کدر  آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: .3

 مد    کمتدر از آن بدراي هدر نداخن يد     کفداره ب هد  و در   کگوسفن   کيا هر دو تلفيقا  بگيرد، باي  ي

  ه .فاره بک
 ّفاره مّ  يعام ب ه .ک ارم:کآية اهلل م 



 مناسک حج                          181

فار  بههاه  که براي ناخن زيادي از د  تا، کآن است  1گوسفنه بههه، و احتياط مستحب

 مه. ک، يکبراي هر ي

ـ  ]969[ دارد، د  نااخن ااالي را بگيارد، احتيااط     ه بيشتر از د  ناخن کسي کاگر  م 

هاي االي را و بعضاي از   گوسفنه بههه و اگر بعضي از ناخن که يکآن است  2واجب

هاا احتيااط    مه بههه و براي زيادي کهاي االي ي را بگيرد براي ناخن هاي زيادي ناخن

 9فار  بههه.که کمستحب آن است 

ـ  ]961[ فاار  آن را داد و بعاه در هماان    کهاي دست را گرفات و   اگر تمام ناخن م 

 بههه. 4فار کگوسفنه ديگر  کگرفت بايه ي هاي پا را تماماً مجلس ناخن

ـ  ]966[  ک، يا کمتر از د  ناخن داشت و تمام آن را گرفت براي هر يکسي کاگر  م 

 نه.کگوسفنه  بح  که يکآن است  2مه طعام بايه بههه و احتياط مستحب

                                                           
 مراجعه شود. 427در اين مسأله و مسأله بع ي به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: .1

 273، مسدأله  کو آنچده در مناسد  ان   هردکن 433و  434تصريحي به اين فرع و فرع  آية اهلل خويي: 

 گوسددفن  اسددت کمجلدد  يدد کدسددت در يددهدداي  فدداره گددرفتن ندداخنکه کددآمدد ه ايددن اسددت 

 پا. و همچنين 

 اين احتياط واجب است. نوري:آية اهلل ارم، کمة اهلل آي
هايش را بگيرد احتياط واجب ايدن   اگر ده ناخن از ناخن آيات عظام تبريزي، زنجاني، سيستاني: .2

اصلي يا بعضي زيادي باش  نيست، ها  ه همه آن ناخنکگوسفن  ب ه  و تفاوتي بين اين که يکاست 

 م  ب ه . ک ام يکمتر از ده ناخن را بگيرد باي  براي هر کو اگر 
 ان . همتعرض اين مسأله نش  آية اهلل خويي: .9

 بنابر احتياط واجب. آية اهلل سبحاني: 
 فاره م  يعام ب ه .ک ارم:کآية اهلل م 

 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م .4

 بنابر احتياط. نوري:آية اهلل 
 ان . همتعرض اين مسأله نش  آية اهلل خويي: .2

 بنابر احتياط واجب. نوري:آيه اهلل سبحاني، ة اهلل آي
 فاره ب ه .کگوسفن   کباي  ي آية اهلل زنجاني، آية اهلل فاضل: 
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ـ  ]963[ فاار  باه   که کا آن است  2، احتياط واجب1اگر محتا  شه به گرفتن ناخن م 

 9ر شه بههه.که  کهمان نحو 

ـ  ]968[ و  2است؛ هر چنه خون نياياه بناابر احتيااط    4کنهن دنهانبيست و دوم ـ   م 

 3فار  بههه.کگوسفنه  که يکاحتياط آن است 
                                                           

 يعام است. فاره ده ناخن نيز ده مشتکمشت يعام ب ه  و  کباي  براي هر ناخن ي آية اهلل زنجاني: .1
ه نداخن  کد مثدل اين  ؛ه بقاي ناخن ضرر ن اشدته باشد   کدر صورتي  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .2

مشدت يعدام    کن ه ش ه و مان نش سبب ناراحتي شود، گرفتن ناخن جايز است و از هر ناخني يک

 (.272، مسأله کفاره ب ه . )مناسک
 فاره ب ه .کباي   آية اهلل سيستاني: 

 مشت يعام است. کفاره آن براي هر ناخن يک اهلل سبحاني:آية  .9
 فاره ب ه .کف از يعام ک کتوان  براي هر ناخن ي مي و آية اهلل فاضل: 

شدي ن دند ان   کشي ن دن ان بر محدرم حدرام اسدت و    که خون بياي  کدر صورتي  آية اهلل زنجاني: .4

 س او شدود و در هدر حدال    شخص ديگر بر محرم جايز است مگر باعدث نجد  شد ن بد ن يدا لبدا      

 فاره ن ارد.ک

ن ن دن ان در حال اختيار براي محرم حرام است و در صورت ضدرورت مدانعي   کآية اهلل سبحاني:  

 فاره ب ه .کن ارد ولي اگر خون بياي  باي  
کن ن دن ان در صورتي که موجب خون آم ن شود حرام است ولي کفاره ند ارد و اگدر    آية اهلل بهجت:. 2

 (.278موجب خون آم ن نشود و يا کن ن دن ان ضرورت داشته باش ، مانعي ن ارد. )مناسک، مسأله 
ند ن دند ان هدر    که کد جمعي از فقها نظرشان اين است  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

ولي دليلش تأمدل   ان ، هگوسفن  دانست کرا ياش  هفارکاز محرمات احرام است و چن  خون در نياي ، 

 دارد و بعي  نيست اين عمل جايز باش .
 شي ن دن ان د اگر موجدب بيدرون آمد ن خدون     که از کاحتياط واجب آن است  اي: هآية اهلل خامن 

 (293حج، م کن . )مناسکجز در موارد ضرورت و نياز خودداري  -شود  مي
ند  هدر چند     که دن ان خدود را ب کبر محرم حرام است  آيات عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني: 

 خون نياي .
 اين احتياط و احتياط بع  مستحب است. ارم:کآية اهلل م 

فداره  کگوسدفن    که يکفاره ن ارد، اما مستحب است کبيرون آوردن خون از ب ن  اي: هآية اهلل خامن .3

 (241حج، م کده . )مناس
 اين احتياط مستحب است. آية اهلل سبحاني: 
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 3باشه:ه در حرم روييه  ک 2درخت يا گياهي 1نهنک بيست و سوم ـ

ـ  ]964[ ه منازل او  کا اگر گياهي يا درختي در منزل مُحرم روييه  باشه، بعاه از آن  م 

 4نه.کاشته باشه جايز است آن را بکشه ، پس اگر آن را خودش 

ـ  ]930[ ن خاودش  که منزل او شه  لاي کاگر درختي در منزل او روييه ، بعه از آن م 

 نه گرچه اقوي جواز است.کبع نه آن را قکآن است  2اشته باشه، احتياطکآن را ن

ـ  ]931[ ه منزل او شه  و خودش آن که در منزل او روييه ، بعه از آنکاگر گياهي  م 

 نه.که آن را قبع نکآن است  3اشته باشه احتياط واجبکرا ن
                                                           

 و بري ن و نحو آنها. آية اهلل بهجت: .1
 ن ن و بري ن گياه و درخت حرم، حرام است.کآية اهلل سبحاني:  

  حدرام  کد ه بر همده  کاين مسأله از محّرمات احرام نيست، بل ارم:کآية اهلل سيستاني، آية اهلل م 

 ه خواه  آم .ک چنان ؛است

 و بري ن آن. نوري:آية اهلل فاضل، آية اهلل 
   باش .کحتي اگر اصل آن در خارج حرم و شاخه آن در حرم يا به ع آية اهلل سيستاني: .2
ستن درختان و گياهان رويي ه در حرم، بدراي محدرم و   کردن و بري ن و شک اع  اي: هآية اهلل خامن .9

 (243حج، م کرير محرم حرام است. )مناس
اشدتن خدود شدخص و    کاختصاص به محرم ن ارد و فر ي بين  اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني:آية  .4

 آية اهلل زنجاني:اشته باش  )کديگري در اين صورت نيست، ولي اگر گياه يا درختي را خود شخص 

 ديگري باش . کن ، هر چن  در ملکتوان   اع  مي رده باش (کيا آبياري 

 بري ن آنها جايز نيست.ن ن و کآية اهلل سبحاني:  

 ن .کو يا  اع  نوري:آية اهلل فاضل، ة اهلل آي
 (.289، مسأله کال ن ارد. )مناسکاشها  و گياهها  ن ن و بري ن اينگونه درختک آية اهلل بهجت: .2

ند ن درخدت و گيداه در ايدن     کمانعي ند ارد   آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني، گلپايگاني:

  صورت.
 گذشت. 433عظام در مسأله نظريه آيات  .3

 نظر ايشان در حاشيه مسأله  بل گذشت. آية اهلل بهجت: 
 اين احتياط واجب نيست، بلکه مستحب است. خويي، آية اهلل مکارم:آية اهلل  

 ال ن ارد.ک اع آنها اش آية اهلل سيستاني:آية اهلل سبحاني، 

 ا وي جواز  اع آن است. آية اهلل نوري:
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 1اگر منزلي خريه  باشه که داراي درخت و گيا  است، نبايه آن را قبع کنه. م ـ ]935[

ـ  ]937[  2تواناه  م بيارون اسات و ماي   کميو  و درخت خرما از اين حهاي  درخت م 

م مستثني است و قباع  که گيا  معروفي است از حکها )ا خر(  نه و در گيا کآنهارا قبع 

 آن مانع نهارد.

ـ  ]939[ اگار   4هکا ، احتياط آن اسات  9نهکنهنش، بکه جايز نيست کاگر درختي را  م 

 2گوسفنه. کباشه ي کوچکفار  بههه و اگر کگاو  کبزر، باشه ي

                                                           
رد بده  کد ه خريد  و يدا اجداره    کيا در ايام حج در م مثال اگر منزلي را براي استفاده آية اهلل سبحاني:  .1

 ن .کهاي درختان را نشن  و يا شاخهکاحتياط واجب درخت و گياه خود روي آن را ن
 ان . همتعرض اين فرع نش  آية اهلل گلپايگاني: 
ه  بل از بنادر آن بوده حرام اسدت و ريدر آن   کدرو تنها  اع درختان و گياهان خو ارم:کآية اهلل م 

 حرام نيست.

 رده ولو نخري ه باش .کونت که در آن سکمنزلي  آية اهلل نوري:
 اشته باش .کخواه خود رو باشن  يا ديگري آية اهلل سبحاني:  .2

 گدذارد  مدي  تدأثير يفيت ميوه کّميت يا که در کاز آنها را هايي  آنها و شاخههاي  ميوه آية اهلل فاضل: 

 ن .کن  اما خود آنها را نباي   اع کتوان   اع  مي
 ال نيست.ک اع درختان ميوه اگر خودرو باش  خالي از اش ارم:کآية اهلل م 

 .باش  يا بزرگ کوچکفاره ب ه ، درخت کگاو  کباي  ي آية اهلل زنجاني: .9

 کباشد  بايد  يد    کوچد کگداو و اگدر    کو از ريشه در آورد اگر بزرگ باش  باي  يآية اهلل سبحاني:  

 فاره ب ه .کگوسفن  
و  کوچکگوسفن  در  کگاو در درخت بزرگ و ي کّفاره دادن يکن  کاگر درختي را ب آية اهلل بهجت: .4

و در بعض  کوچکه در درخت کاگر بعض درخت باش   يمت آن را، موافق احتياط است در صورتي 

 (.91شيخ، ص کناسدرخت رعايت ع م نقصان از  يمت بشود. )م
فاره  اع کن ن درخت از بيخ،  يمت همان درخت است و کّفاره ک آية اهلل خويي: آية اهلل تبريزي، .2

 فاره ن ارد.کن ن علف يا  اع آن کمق اري از آن،  يمت همان مق ار است. و 
گداو   کبايد  يد  ه بري ن آن حرام است ببرد بنابر احتياط واجب کاگر درختي را  اي: هآية اهلل خامن 

 (221حج، م کفاره ب ه . )مناسک
بنابر احتياط کفاره کن ن هر درختي  يمت همان درخدت و کّفداره  ادع آن،  يمدت      آية اهلل سيستاني: 

  (.282همان مق اري است که  اع کرده است و در کن ن و  اع گياه کّفاره نيست. )مناسک، مسأله 
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ـ  ]931[  ه قيماات آن را کااآن اساات  1نااه، اقااويکاگاار بعاا  درخاات را قبااع  م 

 فار  بههه.ک

 2غفار.فار  نيست به جز استکها  در قبع گيا  م ـ ]936[

ـ  ]933[ ، ولاي خاودش باراي او    9ه  لف بخوردکجايز است شتر خود را بگذارد  م 

 4نه.کقبع ن

ـ  ]938[ ه کا درخت و گيا  حرم، مختص به مُحرم نيسات، بل ر شه از قبع کآنچه   م 

 2س  ابت است.کبراي همه 

ـ  ]934[  اگاار بااه نحااو متعااارف را  باارود و گياااهي از را  رفااتن او قبااع شااود   م 

 3الي نهارد.کاش

                                                                                                                                        
  :الذّمه، از عدين آنهدا يدا     ه اگر گاو يا گوسفن  را به  ص  مافيکو ظاهر آن است  آية اهلل صافي

 افي است.ک يمت درخت ب ه  و  يمت درخت بيشتر نباش  
 گاو است. کدر هر دو صورت احتياط ي ارم:کآية اهلل م 
اگر درختي را بکن ، اگر بزرگ باش  باي  يک گاو کّفاره ب ه  و اگر کوچک باش  يک  آية اهلل نوري: 

 و اگدر بعدض درخدت را بکند   يمدت آن را کّفداره ب هد  و در  ادع گيداه کفداره نيسدت            گوسفن  

 جز استغفار. به
 به ذيل مسأله  بلي مراجعه شود. آية اهلل بهجت: .1

 ه احوط است.کبل آية اهلل سيستاني: 
 (.114، صکفاره ن ارد. )مناسک آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: .2

 .کوچکن ن گياهان کدر آية اهلل سبحاني:  
 همچنين چهارپايان ديگر. آية اهلل سيستاني: .9
 ار جايز است.کاين  آيات عظام تبريزي، خويي، فاضل: .4

ور کم مدذ کد شدود از ح  مدي  ه به عنوان علوفه حيواندات از آن اسدتفاده  کگياهاني  اي: هآية اهلل خامن 

 (221حج، م کمستثني است. )مناس
 (.91شيخ، ص کتحريمي و در وجوب ف اء علي الظاهر. )مناسليف کدر ت آية اهلل بهجت: .2
شديخ،   کم به صورت علم به  اع و ع م ضرورت مورد تأّمل است. )مناسد کايالق ح آية اهلل بهجت: .3

 (.91ص

 ار را ن اشته باش  مانعي ن ارد.کاگر  ص  اين آية اهلل سبحاني:  
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ـ  ]980[ مثل شمشاير و نياز  و    2بنابر احوط ،1سالح در برداشتنبيست و چهارم ـ   م 

است سالح را همرا   4رو کبراي ضرورت و م مگر 9تفنگ و هرچه از آالت جنگ باشه

 آن است. کباشه و احوط تر 2ه به تن او نباشه اگر ظاهرکبردارد در اورتي 

                                                           
در رير حال ضرورت حرام است ولي حمل سدالح  بستن سالح گرم يا سرد بر خود آية اهلل سبحاني:  .1

 در بار و اثاث مانعي ن ارد.
ّفداره  که در اين صورت کبر محرم حرام است سالح برداشتن، مگر به جهت ضرورت،  آية اهلل بهجت: .2

ن  سالح بر اوسدت، پد  همدراه داشدتن سدالح      که ص ق کهم ن ارد و منصوص پوشي ن است يا آن

 (.91شيخ، ص ک)مناسحرمت ن ارد علي األظهر. 
حمل سالح بر محرم حرام است و الحاق آالت تحفدظ بده سدالح     آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

ولي بودن سالح  آية اهلل تبريزي:گوسفن  است،  کفاره حمل سالح بنابر احتياط يکاحوط است و 

 آن است. کن  مانعي ن ارد هر چن  احوط ترکنزد محرم اگر حملش ن
 (222حج، م کحمل سالح براي محرم جايز نيست. )مناس اي: هخامن آية اهلل 
 کد اگر براي حفظ جان خود و ديگران نياز به حمل سالح داشته باش ، حمل آن جايز است. )مناس 

 (213حج، م
روه است سالح را همراه کمسلح بودن بر محرم جايز نيست مگر براي ضرورت، و م آية اهلل زنجاني: 

 داشته باش .
 در برداشددتن و پوشددي ن سددالح   آيووات عظووام سيسووتاني، صووافي، فاضوول، گلپايگوواني:   

 حرام است.
 بنابر ا وي. ارم:کآية اهلل م 

 ال ن ارد.کمانن  زره و سپر اش ؛ولي پوشي ن و حمل وسايل دفاع آية اهلل سيستاني: .9
ه او را مسدلح ب انند ، جدايز نيسدت و حمدل آن      کد حمل سالح اگر يدوري باشد     آية اهلل سبحاني: .4

ال ن ارد کروه است ولي پوشي ن و حمل وسايل دفاع مانن  زره اشکه او را مسلح ن انن  مکي يور به

 (312د  319، ص 9تاب الحج، ج ک)
ه او را مسّلح ب انن  جايز نيست. ولي بودن کي يور بهبنابر احتياط حمل آن هم  آية اهلل سيستاني: 

 کال ن ارد، ولي احوط تدر که او را مسّلح ن انن ، اشکي باش  يور بهسالح نزد محرم و حمل آن اگر 

 (.278و  277، مسأله کآن است. )مناس

 ن .که سالح را حمل نکاحتياط واجب آن است  گلپايگاني:آية اهلل صافي، آية اهلل 
 بنابر احتياط مستحب. ارم:کآية اهلل م 

 خواه ظاهر باش  و يا نباش . ارم:کآية اهلل م .2
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 مسائل متفرقه محرّمات احرام

ـ  ]981[ اگر حاجي در حال احرام براي سردرد دستمالي به دور سر ببنهد، اگر چه  م 

 نهارد. 1فار کتمام سر را بگيرد 

ـ  ]985[ آنچه در حال احرام حرام است، سايه بر سر قرار دادن است. بنابراين اگار   م 

ها  بور  ه در مسير واقع شه  برود و به ناچار مُحرمين از زير پلکهايي  ماشين از زير پل

ننه و يا در محل بنزين در زير سقف متوقف شونه و محرمين زير ساقف قارار گيرناه    ک

 د.فار  نهارکشود و  الي پيها نميکاش

ـ  ]987[  کناه باياه در هار احارام يا     ک ه با ماشين مسقف راننهگي ماي کشخصي  م 

شود و همچناين در   رار نميکفار  تکرار پياد  و سوار شهن، کفار  بههه و با تکگوسفنه 

 2ساير موارد سايه بر سر قرار دادن.

ـ  ]989[ ه بنههاي  ريضاي داشاته باشاه ولاي تماام روي پاا را       کپوشيهن نعليني  م 

 نگيرد، در حال احرام مانعي نهارد.

ـ  ]981[ نيست. بنابراين، جايز است محرم در شب باا ماشاين    9در شب، استاالل م 

طاوري   در روز جايز نيست، مگار ابار باه    2، ولي در هواي ابري4ه برودکدار به م سقف

                                                           
 فاره دارد.کبنابر احتياط واجب  ارم:کآية اهلل اردبيلي، آية اهلل م .1

 ّفاره دارد.کاگر چه جايز است ولي  آية اهلل بهجت: 
فارسدي،   ک)مناسد فداره دارد.  کگوسفن   کمانعي ن ارد ولي ي آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.42ص

 فاره است.کاحوط ثبوت  آية اهلل نوري:
 گذشت. 448تفصيل اين مسأله در مسأله  .2
 گذشت. 444تفصيل اين مسأله در ذيل مسأله  .9

ولي چنانچه سوار ش ن در ماشين مسقف موجب تحفظ از باران، سدرما يدا گرمدا     آية اهلل اردبيلي: 

 فاره دارد.کشود، 
 مراجعه شود. 444به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .4
 ال ن ارد.که تظليل صادق نباش  اشکاگر يوري باش   آية اهلل بهجت: .2
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 نه.که استاالل اهق نکباشه  1تير 

ـ  ]986[ ، ولاي اگار زيار    2ذر محرم شاود جايز است از جاهاي دور مثل تهران با ن م 

 9فار  بههه.کنه بايه ک سقف سفر مي

ـ  ]983[ تزريا آمپول در حال احرام مانع نهارد ولي اگر موجب بيرون آمهن خون  م 

 2مگر در مورد حاجت و ضرورت. ،نهکن 4شود تزريا از بهن مي

ـ  ]988[ کاه باا شاخص    اي  در حرام بودنِ سايه بر سر قرار دادن، فرقاي باين ساايه    م 

                                                           
 استظالل در روز ابري هم جايز نيست. آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .1

ت در روز ابدري بدا   کد پ  از رروب خورشي  تا زوال حمره جزء شدب اسدت و حر  اهلل سبحاني: آية 

 ين مسقف مانع ن ارد.ماش
ال کّلي پوشان ه باش  و باران نباش  اشد که اشّعه آفتاب را به کاگر ابر تيره باش   آية اهلل سيستاني: 

 ن ارد.
ان ل استظالل در هواي  در جواب استظالل در روز ابري فرموده آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.184فارسي، ص کابري در روز جايز نيست. )مناس
 تيره بودن ابرها الزم نيست، منظور نبودن سايه است. ارم:کآية اهلل م 

 گذشت. 441ه در حاشيه مسأله کبه تفصيلي  آية اهلل زنجاني، آية اهلل فاضل: .2
ه احتيايا  احرام خود را از ادني الحل )مانن  کعالوه بر عمل به آن نذر الزم است  آية اهلل سبحاني: 

 ن .کيا تنعيم( تج ي  ح يبيه 

 مراجعه شود. 442به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي: .9
 گذشت. 441ه در مسأله ک آية اهلل بهجت: 
دانن  باي  زيدر سدقف بروند      مي هکساني کصّحت نذر براي  آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني: 

 ال است.کمحّل اش

 (151171چنين نذري بايل است. )استفتاء ش  آية اهلل مکارم: 

 ه گذشت در ذيل بيستم از محرمات احرام.ک شود، چنان مي ه چنينکيعني اگر ب ان   آية اهلل بهجت: .4
 (298حج، م کن  مگر در صورت نياز. )مناسکبنابر احتياط واجب تزريق ن اي: هآية اهلل خامن 
 ت مگر در حال ضرورت.بنابر احتياط جايز نيس آية اهلل سيستاني: 
 روه است.کم ارم:کآية اهلل م 

 ّفاره ن ارد.کو در هر صورت  آية اهلل فاضل: .2
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و فرقاي باين    2مثل پل و غير  نيست 1حرکت کنه، مثل چتر و ماشين مسقّف و سايه  ابت

 ها هست اادق نيست. هايي که در جاد  ولي بر  بور از زير پل 9اجبار و اختيار نيست

ـ  ]984[ نه، اگر حج فاسه شه  را باه اتماام رساانه  از    که حجش را باطل کسي ک م 

 4در احرام باقي است. احرام خار  شه  و گرنه

ـ  ]940[ ه از کا ه، کا هااي جهياه م   ه محرم به منزل رسيه ولو در محلاه کبعه از آن م 

هااي مساقّف    براي رفتن به مسجهالحرام در ماشاين  2توانه مسجهالحرام دور هستنه، مي

 3سوار شود يا زير سايه برود.
                                                           

عبدور از زيدر سدايبانق ثابدت      ارم:کآيات عظام اردبيلي، تبريزي، خويي، سبحاني، سيستاني، م .1
 ال ن ارد.کاش

 (132حج، م کال ن ارد. )مناسکعبور از زير سايه ثابت اش اي: هآية اهلل خامن 
و هدا   و عبور از يول سدايبان  ؛مانع ن ارد کوتاه ثابتهاي  عبور محرم از زير سايبان آية اهلل زنجاني: 

 يوالني در هواي آفتابي يا باراني، جايز نيست، مگر در حال اجبار يا مشقت ش ي .هاي  تونل
ه ص ق رفت و آمد   هايي ک له به اختيار خود، روز از آن تونکاحتياط آن است  آية اهلل گلپايگاني: 

 (.178ن ، نرود. )آراء المراجع، صک نمي در منزل
 شود. فرق هست و حرمت استظالل، سايه ثابت را شامل نمي آيات عظام بهجت، سبحاني، فاضل، نوري:. 2

 ال ن ارد.کاشها  پل ارم:کآية اهلل م 
 در فرض اجبار  اعا  حرام نيست. آية اهلل سيستاني: .9
 ن .کار را نکبه احتياط واجب اين  اهلل اردبيلي:آية  .4

 رود. مي و با انجام اعمال عمره مفرده از احرام بيرون آية اهلل زنجاني: 
 شود. مي ن  احرامش بايلکاگر حج خود را بايل  آية اهلل سيستاني: 
مفدرده را بده   ه وظيفه او تب يل به عمره مفرده است، عمدره  کيا در بعضي از موارد  ارم:کآية اهلل م 

 پايان برسان .
 ه د براي رفتن...ک  يم مهاي  توان  د ولو در محله نمي ب ون عذر آية اهلل زنجاني: .2

ند  و از  کبنابر احتياط واجب بع  از رسي ن به منزل نيز در حال سير استظالل ن آية اهلل سبحاني: 
 (.219، ص9تاب الحج، جکن  )کمسقف استفاده نهاي  ماشين

توان  در زير سدايه  درار    مي ه رسي که محرم به مکه منزل است همين   ر کچون م اهلل نوري:آية  
ه منتظر رسي ن به مندزل و اّتخداذ   کن  و الزم نيست کت کبگيرد و در روز هم با ماشين مسّقف حر

 ه باش .کمنزل در م
 گذشت. 498تفصيل اين مسأله در ذيل مسأله  .3
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 استفتائات محرّمات احرام

 ال دارد؟کو از اين قبيل جانوران، در حال احرام اش کشتن مارمولکآيا  س ـ ]941[

 1از محرمات احرام محسوب نيست.ج ـ 

ـ  ]945[ اگر از روي  لم و  مه در احرام حج، قبل از وقاوف  رفاه، باا زوجاه      س 

خود جماع نمايه مسلماً حج او باطل است، و قبل از وقوف مشعر الحرام هم بنابر اقوي 

نه، آيا در اورت جهل چه که از اتمام در سال آينه  ا اد  فار  دارد و بعکباطل است و 

 دارد؟ اي  وظيفه

 2فار  هم نهارد.کدر اورت جهل،  مل او احيح است و ج ـ 

ـ  ]947[ توانه زوجه مُحرِم خود را از روي التذا   آيا شوهر پس از مُحل شهن مي س 

 دست بزنه؟
                                                           

شتن هيچ حيواني مگر حيوانات موذي جايز نيست، بندابراين  کاحتياط واجب بنابر  آية اهلل اردبيلي: .1

و زنبور هم اجتناب نمود، ولدي اگدر محدرم از     کشستن جانوراني مانن  مارمولکبنابر احتياط باي  از 

 شتن آن مانعي ن ارد.کاذيت و آزار حيواني بترس  
 ال دارد.کاش آية اهلل بهجت: 
، 1ند . )المسدائل الشدرعيه، ج   کجدايز نيسدت مگدر او را اذيدت      خوويي: آية اهلل تبريزي، آية اهلل  

 مشت يعام است. کفاره آن يک)عظاية(  کنوع مارمول کشتن يک(، 991ص
 ال دارد مگر از آن بر خود بترس .کاش آية اهلل زنجاني: 

بدوت، اندواع   ک، مدار، مورچده، مدوش، رتيدل، عن    کشتن حيواناتي مانن  مارمولد ک آية اهلل سبحاني: 

آنها  ن اگر محرم از ناحيهکشود ليها و امثال اينها از محرمات احرام حساب نميکها و جيرجيرکسوس

 ار را انجدام داد  کد شد  و يدا بده آنهدا اذيدت برسدان  و چنانچده ايدن         کشود نباي  آنهدا را ب اذيتي نمي

 ن .کاستغفار 
 919حرام است. مراجعه شود به حاشيه مسأله  آية اهلل سيستاني: 
 ن ، از محرمات محسوب نيست.کاگر اذيت  اهلل صافي:آية  
 ان . همتعّرض اين فرع نش  آية اهلل گلپايگاني: 
 شتن هيچ حيواني جايز نيست بنابر احتياط واجب مگر حيوانات موذي.ک ارم:کآية اهلل م 

 مراجعه شود. 913م صورت علم و عم  به حاشيه مسأله کبراي ح آية اهلل زنجاني: .2
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برد، در فارض ساؤال نباياه     ميبر مرد مزبور منعي نيست ولي اگر زن نيز لذت ج ـ  

 1حاضر شود،  لي األحوط.

ـ  ]949[ بوساه، اگار چاه     ه محرم است ميکه از احرام در آمه ، زنش را کفردي  س 

 مي دارد؟کار نسبت به مرد و زن چه حکزن راضي نيست، آيا اين 

 2فار  واجب نشه  است.کاگر زن اختيار نهاشته، چيز بر او نيست. و بر مرد هم ج ـ 

ـ  ]941[ شاود باراي باهن     ه باويي دارد، آياا ماي   کا اابون و بعضي از شاامپوها   س 

 رد يا خير؟ ضمناً خيلي بوي خوشي هم نيست.کاستعمال 

 و در غيار ايان ااورت    9نناه کناه، از آن اجتنااب   ک اگر اهق بوي خوش ميج ـ  

                                                           
 است. که متلذذ شود احتياط در ترکده   مي اگر زن احتمال اهلل بهجت:آية  .1

 ين زن حرام است.کدر اين صورت تم آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 
 (.413ام حج، مکبل اال وي. )آداب و اح آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 برد. يم ال است هر چن  لذتکحرمت در زن محل اش آية اهلل فاضل: 

 کشود باي  مدانع شدود و مدرد بندابر احتيداط بايد  يد        مي ه متلذذکدان   مي اگر زن آية اهلل بهجت: .2

 و...(. 34ج ي ، سهاي  فاره ب ه . )پرسشکگوسفن  
ه در حدال احدرام   کد هرگاه شخص بع  از يواف نساء زن خدود را   آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 (.997، ص1ش . )المسائل الشرعيه، جکگوسفن  ب کط ياست ببوس ، باي  بنابر احتيا
 (.227، مسأله کفاره ب ه . )مناسکگوسفن   کبنابر احتياط واجب باي  مرد ي آية اهلل سيستاني: 
 از آنهدا  کفداره هدم بدر هديچ يد     ک ام ثابدت نيسدت و   کد تحقدق حرمدت بدر هديچ      آية اهلل فاضل: 

 الزم نيست. 
 ان . همتعرض مسأله نش  آية اهلل گلپايگاني: 

 (.کمناس 297بنابر احتياط )مستفاد از مسأله  آية اهلل بهجت، آية اهلل خويي: .9
استفاده مسحرم از صابون عاري و شدامپوي معّادر بندابر احتيداط جدايز نيسدت.        اي: هآية اهلل خامن 

 (212حج، م ک)مناس
ود را بشوي  و شستن اعضداي ديگدر بدا    توان  با صابون معار، صورت خ نمي محرم آية اهلل زنجاني: 

 ه بوي خوش آن به مشام او نرس .کصابون معار در صورتي جايز است 
 ه بدوي خدوش   کد احتياط واجب اجتنداب از اسدتعمال آنهدا اسدت، در صدورتي       آية اهلل سيستاني: 

 داشته باشن .
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 1مانع نهارد.

ـ  ]946[ محارم  د، باراي  شاو  ه در محفاه دوخته نگههاري ميکحمل قمقمه آب  س 

 چه اورت دارد؟

 4و دست گرفتن آن مانع نهارد. 9نينهازد 2ه آن را به دوشکاحتياط آن است ج ـ 

ـ  ]943[ ه خود را ببينه و گاهي کنه ک ردن در آيينه، گاهي نگا  ميکدر مورد نار  س 

ناه و ياا   ک براي ديهن ماشين و غير  و يا مثالً براي  ال  دردي، آيا براي محرم فرق مي

 ت؟سان اسکي

 3ر شه  در سؤال.کدر همه موارد   2احوط، اجتناب استج ـ 

                                                           
 هم باش  مانعي ن ارد. کوکاگر مش ارم:کآية اهلل م .1
 ال ن ارد.کن  اشکر مثل هميان باش  و ص ق لب  ناگ آية اهلل بهجت: .2

 مانعي ن ارد. آيات عظام تبريزي، زنجاني، سبحاني، سيستاني، فاضل: 
 دوخته، هر چن  به شانه و گردن بين ازد مانعي ن ارد.هاي  کو ساها  يفکحمل  ارم:کآية اهلل م 

 به دوش ان اختن مانعي ن ارد. آية اهلل اردبيلي: .9
مربن  و هميان و بند   کشود مانن   نمي ه به آن لباس گفتهکپوشي ن چيز دوخته  اي: هخامن آية اهلل .4

 (134حج، م کال ن ارد. )مناسکساعت و مانن  آن اش

ه کد هدايي  يسهکدوخته ش ه و  مقمه آب و  کيف و ساکهمراه داشتن هميان و آية اهلل سبحاني:  
ه بدراي  کي کوچکهاي امثال اينها مانن  گهواره فش و دمپايي و وسايل زائر است وکبراي حفاظت از

 الي ن ارد.کگيرن ، اشها روي دست ميبچه
 اگر به هيچ وجه  ص  زينت ن اشته باش  و عرفا  نيز ص ق زينت نکن ، اشکال ن ارد. آية اهلل اردبيلي:. 2

  حرام است وگرنه ردن مسحرتم در آينه، اگر براي زينت باشکنگاه  آية اهلل بهجت، آية اهلل سبحاني: 
 حرام نيست.

حدرام نيسدت.    وگرنهردن مسحرتم در آيينه، اگر براي زينت باش  حرام است کنگاه  اي: هآية اهلل خامن 
 (218حج، م ک)مناس

 مراجعه شود. 939به حاشيه  بل از مسأله  آية اهلل زنجاني: 
ه براي تزيين و اصالح سر و وضع خودش در آينه نگاه کال دارد کتنها در موردي اش ارم:کآية اهلل م 

 ن .ک
 .938مراجعه شود به مسأله  .3

 ه ضرورتي نباش .کدر صورتي  نوري:آية اهلل فاضل، ة اهلل آي 



 مناسک حج                          191

ـ  ]948[ در دوربين  کاساي کاه   گيرنه و  از همهيگر  کس مياي  در حال احرام  ه  س 

 کننه، بفرماييه اشکال دارد يا خير؟ آيينه است و يا حالت شفاف و آينه ماننهي دارد نار مي

 2ال نهارد.کشود، اش ه در آينه نار ميک 1اگر معلوم نيستج ـ 

ـ  ]944[ ال دارد، همانناه ساوگنههاي   کآيا سوگنه معمولي باه حاال احارام اشا     س 

 وچه و بازار؟کروزمر  مردم 

 9قسم به غير خها از محرمات احرام نيست.ج ـ 

ـ  ]100[ ه چرباي  کا بعضي به  لت  رق سوزشهن بهن، احتيا  به پمادي دارناه   س 

 پماد به بهن خود بماله يا خير؟توانه از اين  دارد، آيا مُحرِم مي

 فاار  ناهارد ولاو در غيار ماورد     کمگار در ماورد ضارورت، ولاي      4واناه ت نميج ـ  
                                                           

نظر به آينه نيست و بر فرض آينه بودن نيز،  ص  زينت وجدود ند ارد و عرفدا  نيدز      آية اهلل اردبيلي: .1
 بنابراين جايز است.ن ، ک نمي ص ق زينت

ردن بده آن، چدون   کبر فرض آينه بودن و نظر  آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني، سيستاني: 
 ررض رير زينت است، مانعي ن ارد.

ال ند ارد.  کبدرداري اشد   اسي يدا فديلم  کدر حال احرام تصويربرداري با دوربين ع اي: هآية اهلل خامن 
 (212حج، م ک)مناس

 ال ن ارد.کاش ارم:کية اهلل مآية اهلل زنجاني، آ 
 ال ن ارد.کن  و اشک نمي نظر در آينه ص ق آية اهلل فاضل: 

 (.247، مسأله کال ن ارد )مناسکچون براي تزيين نيست اش آية اهلل بهجت: .2
 مراجعه شود. 973و  974به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: .9

 ال ن ارد.کشود اش مي صادر ه ب ون توجه، از محرمهايي ک و  سم آية اهلل زنجاني: 
 و اسماء الهي. آية اهلل فاضل:

گوسفن  و از روي جهدل   کفاره رورن مالي از روي علم و عم  يک آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: .4
 فقير است بنابر احتياط در هر دو مورد. کم ياايع

ال ن ارد و اگر کي معالجه اشاگر بوي خوش ن اشته باش ، برا آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 
 مراجعه شود. 411ّفاره به حاشيه مسأله کداشته باش ، در صورت ضرورت جايز است. در مورد 

گوسفن  است و اگر بوي خوش ن اشته  کفاره آن يکاگر بوي خوش داشته باش   آية اهلل سبحاني: 
 فاره واجب نيست.کباش ، 

 مالي ن انواع پمادها در ضرورت و معالجه مانعي ن ارد. ارم:کآية اهلل م 
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اگار چاه    2گوسفنه، است کفار  آن يکه که بوي خوش داشته باشه، کمگر آن 1ضرورت

 9از روي اضبرار باشه.

ـ  ]101[ فاار   کشيهن دست باه سار و ااورت    کنه  شهن مو با که کدر موردي  س 

 دارد، آيا فرقي بين  مه و سهو و غفلت هست؟

 2شيهن  مهي باشه.که دست کبه شرط آن 4نهک فرق نميج ـ 

ـ  ]105[ ه بار محارم   کا ارهاايي  کي از کنه يا يکاگر غير مُحرم از محرم ازاله مو  س 

 مي دارد؟کفار  دارد انجام دهه، چه حکحرام است و 

ه ماثالً مُحلّاي سار او را بتراشاه حارام      کحاضر شود  3اگر محرم به اختيار خودج ـ  

 فاار  ناهارد، حتاي بار     کفار  بههه، ولي چنانچاه باهون اختياار او باشاه     کاست و بايه 

 مُحلّ مزبور.
                                                           

 گوسفن  است. کفاره آن احتيايا  يکدر رير مورد ضرورت  ارم:کآية اهلل م .1
 بنابر احتياط واجب. آية اهلل اردبيلي: .2
 .411و  933مراجعه شود به مسأله  .9

ّفداره آن گوسدفن  اسدت.    کحب، اگر بوي خوش داشته باش ، بنابر احتياط مسدت  اي: هآية اهلل خامن 

 (224حج، م ک)مناس
 مراجعه شود. 413به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: .4

 يعني ميان سر و صورت فر ي نيست. ارم:کآية اهلل م 
ند ه شد ن مدو    کفاره دارد، خدواه بده   کن ه شود کش  و مو کيعني اگر عم ا  دست ب آية اهلل زنجاني: .2

 توجه داشته باش  يا نه.
 ه ف. بي و اهلل سيستاني:آية  

ه شخص محّل  بل از سدعي  کاگر در عمره تمتع محرم به اختيار خود حاضر شود آية اهلل سبحاني: . 3

ن  يا سر او را بتراش  و يا در حج  بل از اعمال روز عيد  او را حلدق يدا تقصدير نمايد       کاو را تقصير 

 گداو  کتمتدع يد  از سدعي در عمدره  فداره تقصدير  بدل    کن کد فاره دهد  ل کب حرام ش ه و باي  کمرت

 است.

اختيدار   بي نيست و نسبت به محرم اگر در مو ع ازالهاي  هفارکنسبت به مسحّل مالقا  آية اهلل فاضل: 

 فاره ن ارد.کبوده و يا اسناد ازاله به محرم ولو تسبيبا  محرز نباش  



 مناسک حج                          192

ـ  ]107[ شاود و   کنه تا خودش خشک، اگر بخواهه ابر 1تر است محرم سرش س 

 ست؟اش تيمم ا شود، آيا وظيفه نه و نمازش قضا ميک وضو بگيرد آفتاب طلوع مي

 9نه، احوط جمع بين وضاو باا ايان   ک کولو با دست سر را خش 2توانه اگر نميج ـ  

 4حال و تيمم است.

ـ  ]109[ ه موي مصنو ي دارد و با همين حال براي  مر  و حاج محارم   کسي ک س 

 ال دارد؟کشه  و ا مال خود را انجام داد  است آيا اش

ضرر به  مر  و حج نهارد، ولي اگر مرد آن را بار سارش گذاشاته اسات باياه      ج ـ  

 2فار  بههه.ک
                                                           

 ن  مانعي ن ارد.ک کبا حوله خش ارم:کآية اهلل زنجاني، م .1
 ن .ک کتوان  با گوشه حوله، مق ار الزم از سر را خش مي سبحاني، آية اهلل سيستاني: آية اهلل 
ه سر پوشان ه نشود د جاي مسدح را   کي يور بهدر فرض سؤال، با دست يا با حوله د   آية اهلل فاضل: 

 ن .ک کخش
 ، بندابر  ند ک کتوان  به صورت جزء جزء و به تد ريج محدل مسدح را خشد     نمي اگر آية اهلل اردبيلي: .2

 ن .کاحتياط باي  با همان سرخي  وضو بگيرد و تيمم نيز ب
ه حوله تمدام سدر را   کي يور بهن  ک کتوان   سمت جلوي سر را ت ريجا  خش مي مرد آية اهلل بهجت: .9

 (143حج، م کنپوشان  و وضو بگيرد. )مناس
 فتواي معّظم له در دست نيست. آية اهلل خويي: 

 .422مراجعه شود به مسأله  .4
 ن .ک کبا دست و يا جاي ديگر ب ن، سر را به مق ار مسّماي مسح، خش آية اهلل تبريزي: 
 ن .ک کنار حوله به مق ار مسح سرش را خشکتوان  با  مي اگر چاره ن ارد آية اهلل سيستاني: 

 بنابر احتياط واجب. آية اهلل اردبيلي: .2
 فاره نيست.کوّجه و نيز ع م جهل به مسأله، در رافل و جاهل در صورت ت آية اهلل بهجت: 
 فاره ن ارد.کاگر از روي اضارار باش  ظاهرا   آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 (182حج، م کّفاره ب ه . )مناسکگوسفن   کبنابر احتياط واجب ي اي: هآية اهلل خامن 
 فاره ن ارد.کم شرعي يا جهل به آن کدر صورت اضارار يا رفلت از ح آية اهلل زنجاني: 
 کفاره ن ارد و در رير اين صدورت بندابر احتيداط يد    کاگر از روي ضرورت باش   آية اهلل سيستاني: 

 (.کفاره دارد. )ملحق مناسکگوسفن  
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ـ  ]101[ ، آيا چاناه  1با توجه به حرمت پوشيهن اورت براي زنان در حال احرام س 

اي بر سار گذاشاته    ه اگر مقنعهکشود و بايه باز باشه يا اين هم جزو اورت محسوب مي

 ه مانعي نهارد؟بپوشان ها ه چانه را تا لبکشود 

ه در ساؤال  کشود ولي پوشانهن به نحوي  زير چانه جزو اورت محسوب نميج ـ  

 2ال دارد.کر شه  اشک 

ـ  ]106[ م سر مرد کنه يا حک کتوانه اورت خود را با حوله پا آيا زن محرم مي س 

 انه روي آن را بپوشانه؟تو ه نميکرا دارد 

 9احتياط، مرا ات شود.ج ـ 

ـ  ]103[ ان ه در حال احرام باراي پوشايهن و در آوردن مقنعاه، اورتشا    کها  زن س 

 شود، چه اورت دارد؟ پوشيه  مي

 ، و اگر  امهاً و از روي  لم پوشيه  نشود مانع نهارد.4بايه سعي کننه پوشيه  نشودج ـ 

                                                           
م تمدام آن  کد ه نباي  پوشان ه شود و بعض صورت نيز در حکچانه جزو صورت است  آية اهلل بهجت: .1

 (.21، سؤال 12ج ي  حج، ص هاي  گذاشتن روي صورت مانعي ن ارد. )پرسشاست، ولي دست 
 مراجعه شود. 423به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .2

 ال ن ارد.کاش ارم:کآية اهلل م 
ند ،  که ص ق پوشان ن نکي يور بهردن جزء جزء و ت ريجي با حوله ک کاولي خش آية اهلل اردبيلي: .9

 ال ن ارد.کاش
 حج(.هاي  پرسش 43اگر ت ريجي باش  مانعي ن ارد. )مستفاد از پاسخ سؤال   بهجت:آية اهلل 
ال دارد و در رير اين صدورت مدانع   کاگر حوله را بر روي همه صورت بين ازد اش اي: هآية اهلل خامن 

 (31مناسک حج، سن ارد. )
 جايز نيست. آية اهلل خويي، آية اهلل فاضل: 
 ردن صورت با حوله مانعي ن ارد.ک کپا ارم:کاهلل مآية اهلل زنجاني، آية  
ال ن ارد اما  سمت پايين صورت باي  کان ن  سمت باالي صورت با حوله اشکخش آية اهلل سبحاني: 

 (.484ص ،9تاب الحج، جکان ن با حوله )کپوشان ه نشود حتي احتيايا  براي خش
 ن .ک کشود خش نمي پوشي هه صورت کبه نحوي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

  مراجعه شود. 494به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: .4
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ـ  ]108[ توانه زيار ساقف بارود،     ه محرم از منزل تا مسجهالحرام ميکايه   فرمود س 

ه زيار ساقف   کا توانناه در م  شونه مي در مسجهالحرام براي حج محرم ميه کساني کآيا 

 باشنه؟

ه نيساتنه  کا ه هستنه و در حال سير براي خار  شهن از مکتا  رفاً در منزل و مج ـ  

 2استاالل نماينه. 1تواننه مي

 مي دارد؟کشود، استاالل براي او چه ح ه از تنعيم محرم ميکسي ک س ـ ]104[

 9مکه شه  و مکه منزل است، استاالل در فرض سؤال مانع نهارد.چون تنعيم جزو ج ـ 
                                                                                                                                        

  اين مق ار مانعي ن ارد. ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م 
پوشدان  بده احتيداط واجدب      مي ه مق اري از ايراف صورت راکپوشي ن مقنعه  آية اهلل سيستاني: 

 جايز نيست.
 توانن  استظالل نماين . نمي بنابر احتياط آية اهلل اردبيلي: .1

 نن .کسقف استفاده  بي باي  در روز از وسايل نقليهآية اهلل سبحاني:  
 مراجعه شود. 498به مسأله  .2

مثل اتوبدوس مسدقف و    کمتحرهاي  ه از  رار گرفتن زير سايهکاحوط آن است  اي: هآية اهلل خامن 

 (132حج، م کن . )مناسکچتر اجتناب 
ند   ک نمي ه نيز د در حال اختيار و ع م حرج د جايز نيست و فر ي  کاستظالل در م آية اهلل زنجاني: 

 ه براي رفتن به مسج الحرام باش  يا منزل يا عرفات، در منزل مستقر ش ه باش  يا نه.ک
 نن .کت و سير احتيايا  نباي  استظالل بکدر حال حر آية اهلل سبحاني: 
 ت به سوي عرفات باش .که مانعي ن ارد هر چن  در حال حرکدر م ارم:کآية اهلل م 

 (.8به احتياط واجب تظليل جايز نيست. )استفتائات ويژه حج، س آية اهلل اردبيلي، آية اهلل بهجت: .9
ت از آنجا تا مسج الحرام يا محل کاستظالل در تنعيم و در حر کاحتياط الزم تر آية اهلل تبريزي: 

 ا امت است.
 مراجعه شود. 218به حاشيه سؤال  اي: هخامن آية اهلل 
 (.997، ص1بنابر احتياط، استظالل نکن  تا دخول مکه متيّقن سابق. )المسائل الشرعيه، ج آية اهلل خويي: 
 ه مشقت ش ي  داشته يا از اختيار محرم خارج باش .کجايز نيست، مگر آن آية اهلل زنجاني: 
 در روز جايز نيست و در شب هم در صورت باد ش ي  و يا باران جايز نيست. آية اهلل سبحاني: 
 کل اسدت و احتيداط تدر   کم به جواز استظالل در مفروض سؤال بسيار مشکح آية اهلل سيستاني: 

 (.271، مسأله کنشود. )مناس
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ـ  ]110[ ه در آنجاا  کا سي که واقع شه  است، آيا کميقات  مر  مفرد  در خود م س 

توجه دار سوار شود يا خير، با  توانه در اتوبوآ سقف براي  مر  مفرد  احرام بست مي

 ه است؟کونت او مکه محل سکبه اين

 1نع نهارد.ور ماکدر فرض مذج ـ 

ـ  ]111[ ت نمودناه  کا ه حرکافرادي از مسجه شجر  محرم شهنه و شبانه براي م س 

دار به خواب رفتنه و بعه از طلوع آفتاب بيهار  طلوع آفتاب در ماشين سقف کولي نزدي

ه در حاال ساير در زيار ساقف بودناه،      کشهنه و ماشين را نگا  داشتنه، آيا براي مهتي 

 مي دارد؟کخواهنه پياد  شونه، چه ح و ميانه   ه ايستادکفار  دارد يا خير، و انن ک

فار  واجب نيست، ولاي اگار   کيا ماشين ايستاد ،  انه،  ه خواب بودکبراي مهتي ج ـ  

فاار   کاضابراراً،   وبعه از بيهار شهن و التفات و قبل از ايستادن ماشين، استاالل شه  ول

 2واجب است.

ـ  ]115[ ناه و سافر انجاام    ک ت ميکسقف حر هاي بي در حال احرام وقتي ماشين س 

ه کا در ااورتي   ه ايساتاد  اسات،  کا شود، آيا پياد  و سوار شهن از ماشين در حاالي   مي

 مي دارد؟کمستلزم گذشتن از زير سقف قسمت جلو ماشين است، چه ح

 مانع نهارد.ج ـ 

ـ  ]117[ شاونه و از مساجهالحرام    ه از مسجهالحرام براي حج محرم ميکساني ک س 

ه منازل ايشاان اسات پيااد      کا شاونه و ماثالً در  زيزياه     دار سوار ماي  در ماشين سقف

                                                           
 در مسأله  بل گذشت. .1

 يز نيست.بنابر احتياط استظالل جا آية اهلل اردبيلي، آية اهلل سبحاني: 
 مراجعه شود. 218به حاشيه سؤال  اي: هآية اهلل خامن 
 توان ، مگر رير اختياري يا حرجي باش . نمي آية اهلل زنجاني: 

 شود. 443و  448مراجعه به مسأله  .2
 فاره ب هن .کدر فرض مزبور بنابر احتياط براي استظالل در شب باي   آية اهلل تبريزي: 
 الزم نيست.اي  هفارکدر اين صورت  ارم:کآية اهلل م 
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دار از مسجهالحرام به منزل چه اورت دارد،  ومبيل سقفشونه، آيا سوار شهن در ات مي

 م چيست؟کو اگر پياد  نشونه و از اول قصه  رفات داشته باشنه ح

 1ننه.کدر فرض اول مانع نهارد و در فرض دوم احتياط ج ـ 

ـ  ]119[ ( بعاه از درک  1365اينجانب يکي از خهماه کااروان حاج هساتم، امساال )      س 

 رفات به اتفاق مهير کاروان و معاون و اينجانب و بانوان کاروان در يک اتوبوساي سربساته   

در مسير مزدلفه باه مناي باه     قرار گرفتيم و براي درک اضبراري به مشعرالحرام رفته و چون

بنهان برخورديم، لذا در هواي آفتابي در اتوبوآ سربسته بودم، ناگا  به يادم آمه که نباياه   را 

باه اينکاه اتوباوآ سرپوشايه  اسات       اي با  لام  در زير طاق اتوبوآ قرار بگيرم، چنه دقيقه

را  را تاا محال چاادر    بناهان پيااد  شاهم، و ماابقي      مانه  و پس از توقف اتوبوآ بر ا ر را 

 کاروان در مني پياد  طي نمودم، لذا از محضر آن بزرگوار تقاضا دارم بفرماييه:

 گيرد يا نه؟ فار  تعلا ميکآيا . 1

 ه تعلا گرفته باشه بايه حتماً در مني  بح گردد؟کدر اورتي  .2

 تاوانم قربااني را در محال اقاامتم      ناون در تهاران هساتم آياا ماي     که اکدر حالي  .3

  بح نمايم؟

نماودن باه    کمکاروان بودم و به دستور مهير گرو  براي که خهمه کدر اورتي  .4

بانوان مسن براي رمي جمر   قبه  ازم مني بودم و از خود استقالل نهاشاتم، آياا وجاه    

 سي بايه بپردازد؟ ستاد حج، مهير گرو  يا اينجانب؟کاين گوسفنه را چه 

گاردد   اشه  بح را، آيا از گردن اينجانب ساقط ماي چنانچه ستاد حج تقبل نمود  ب .5

 يا نه؟
                                                           

 مراجعه ش . 213به سؤال  .1
 نن .کدر هر دو صورت احتياط  آية اهلل اردبيلي: 
 مراجعه شود. 218به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: اي، هآية اهلل خامن 
 در فرض دوم جايز نيست. آية اهلل سبحاني: 
 ض مانعي ن ارد.در هر دو فر ارم:کآية اهلل فاضل، آية اهلل م 



 199 استفتائات محرّمات احرام

در مني  بح نماييه، ليکن  بح در محال خودتاان    1بايه قرباني کنيه و اگر چه بايهج ـ  

توانيه به مسؤولين در ستاد نيابت دهيه کاه باراي شاما     کنه و مي هم براي کفار  کفايت مي

 ولي بهون نيابت احيح نيست. بح کننه و در اين اورت  بح آنها هم کافي است، 

ـ  ]111[ ، مربوط به سايه حاال از تابش  مودي خورشيه است يا 2آيا استاالل س 

 شود؟ حاال از تابش مايل خورشيه را هم شامل مي

 9نه.ک فرق نميج ـ 

ـ  ]116[ باشه يا اگر ساايه فقاط بار شاانه      آيا استاالل، مربوط به سايه بر سر مي س 

 نه؟ک بيفته استاالل اهق مي
                                                           

 تواني  در وين ذبح نمايي . مي ذبح در مني الزم نيست و آية اهلل اردبيلي: .1
 هکد ار واجب شد ه اسدت، اظهدر ايدن اسدت      که بر محرم براي رير از شاي ک هفارک آية اهلل تبريزي: 

ه کد ش  و بهتدر ايدن اسدت    کشتنش را تا بازگشت از حج تأخير ان اخته و هر جا بخواه  بکتوان   مي

 (.287، مسأله کش  )مناسکفاره را در حج خود بک
 (238حج، م کن . )مناسکبنابر احتياط واجب در مني ذبح  اي: هآية اهلل خامن 
 (287اهلل خويي، مسأله  آية کذبح در مني لزومي ن ارد. )مناس آية اهلل خويي، آية اهلل زنجاني: 
شت هدر چند  بد ون    کواجب مني است ولي اگر نّفاره بنابر احتياط کجاي اين  آية اهلل سيستاني: 

 افي است.کعذر باش  ذبح در هر جاي ديگر 
ّفاره محّرمات که ذبح شود و کّفاره محّرمات احرام عمره در مکه کاحتياط اين است  آية اهلل فاضل: 

شدود ذبدح در ويدن     نمدي  ان مصرف فقراي مؤمنکه گوشت آن در آن دو مکحج در مني، ولي فعال  

 ه ماابق احتياط است تا به مصرف فقراي مؤمن برس .کجايز بل
 ه ميزان استظالل نيست.کگفته ش   آية اهلل نوري: .2
، مسدأله  که روي سر نباش  نيز ندرود. )مناسد  که زير سايه چيزي کاحوط اين است  آية اهلل بهجت: .9

233.) 
 همسفران، مانعي ن ارد.و ها  و سايه صن ليها  ولي سايه ديوار ماشين آية اهلل زنجاني: 

ديگدر در   کاگر شخص پياده در سايه ماشين و يا حيوانات و يا هر وسيله متحدر آية اهلل سبحاني:  

ه مانع از تابش مستقيم خورشدي  نشدود بندابراين    کال ن ارد. به شريي کن  اشکت کحال احرام حر

 رد.کت که در دست ديگري باش  حرکتوان زير سايه چتر و لو ايننمي
 سايه ديوارهاي ماشين ب ون سقف و مانن  آن مانعي ن ارد. ارم:کية اهلل مآ 
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 نه.ک اهق نميـ 1ج 

ـ  ]113[ باشاه ياا شاامل ساايه حااال از       آيا استاالل فقط مربوط به سقف مي س 

 شود؟ ديوار ماشين هم مي

 2شود. شامل نميج ـ 

ـ  ]118[ م کا رد ياا ح کا ت کا شاود زيار چتار حر    آيا در  رفات هم مثل مني مي س 

 م مني است؟ک رفات غير از ح

 9ال نهارد.کردن در  رفات اشکت کزير چتر حرج ـ 

ـ  ]114[ قاهم   1511ه طاولش بايش از   انه ک  ردکهايي احهاث  ه تونلکدر شهر م س 

ه کا رد، باا  لام باه اين   کا اتومبيل سفر شود داخل آن با  باشه آيا بعه از احرام حج مي مي

 مسقف است؟

 ناه و از زيار آن ساقف بارود     کمانع نهارد، بلي اگار خاودش آن را  را اختياار    ج ـ  

 4ال دارد.کاش
                                                           

 مراجعه شود(. 441ن . )ضمنا  به ذيل مسأله ک نمي فرق آية اهلل بهجت: .1
 ن .ک مي بنابر احتياط واجب ص ق آية اهلل تبريزي، آية اهلل سيستاني: 
 ن .ک مي ص ق آية اهلل خويي، آية اهلل زنجاني: 
 ه بنابر احتياط واجب براي ب ن نيز نباي  سايبان  رار ده .کگذشت  فاضل: آية اهلل 

 مراجعه شود. 441به مسأله  .2
 ه روي سر نيست نيز اجتناب شود.که از سايه چيزي کاحوط آن است  آية اهلل اردبيلي: 

 گذشت. 498تفصيل نظريه آيات عظام در مسأله  .9
 نشود. کتربنابر احتياط واجب  آية اهلل اردبيلي: 
 مراجعه شود. 218به حاشيه سؤال  اي: هآية اهلل خامن 

 ال ن ارد.کاش آيات عظام اردبيلي، سبحاني، فاضل، نوري: .4
 (.کمناس 29ال ن ارد )مستفاد از سکاش آية اهلل بهجت: 
 (132حج، م کال ن ارد. )مناسکثابت مانن  پل و تونل اشهاي  عبور از زير سقف اي: هآية اهلل خامن 
 ه انتخاب راه روباز با مشقت ش ي  همراه باش ، مانع ن ارد.کدر صورتي  آية اهلل زنجاني: 
 در اين صورت هم مانعي ن ارد. ارم:کآية اهلل م 
 گذشت. 488نظريات آيات عظام در مسأله  
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ـ  ]150[ توانه استاالل نمايه و ياا بايساتي    ه ميکآيا محرم به مح  واول به م س 

 به منزل برسه و بعه از اتخا  منزل جايز است؟

 1ه منزل است و با رسيهن به آن استاالل مانع نهارد.کمج ـ 

ـ  ]151[  اناه،   ردکجمرات، مسقفي را درست  کشتارگا  تا نزديکاخيراً از حهود  س 

رد  و از مشاعر مساتقيم باه جمارات     که هنوز منزل نکاين را  براي محرمي  آيا  بور از

 رود جايز است يا نه؟ مي

 2مانع نهارد.ج ـ 

 آيا گرفتن ناخن توسط مُحرِم از غير مُحرم جايز است؟ س ـ ]155[

 9ال نهارد.کاشج ـ 

 ير بگيرد يا نه؟صديگر را به قصه تق توانه ناخن محرم آيا محرم مي س ـ ]157[

 4ال نهارد.کاشج ـ 

ـ  ]159[ باشه ياا   ، مقصود دنهان خودش مي2ه بر محرم حرام استکنهن دنهان ک س 

 شود؟ و در تقهير حرمت در اورت خون آمهن است يا مبلقاً؟ شامل دنهان غير هم مي
                                                           

 ن .کبنابر احتياط واجب استظالل ن آية اهلل اردبيلي: .1

ه هم بندابر  کگذشت بع  از رسي ن به م 498در مسأله ه ک چنان آيات عظام تبريزي، سيستاني: 

ه چتدر بدردارد يدا سدوار     کد مثل اين ؛ن کت براي خود سايبان درست کتوان  در حال حر نمي احتياط

 ماشين مسقف شود، بلي رفتن زير سايه ثابت مانعي ن ارد.

 .مراجعه شود 498 مسألهبه ذيل آية اهلل سبحاني:  
 مراجعه شود. 218به حاشيه سؤال  اي: هآية اهلل خامن 
 مراجعه شود. 213به حاشيه مسأله  آية اهلل خويي، آية اهلل زنجاني: 

 مراجعه شود. 498اين سؤال و سؤال  بل به مسأله  .2
 افي نيست.کولي بنابر احتياط واجب ناخن گرفتن در تقصير  آية اهلل اردبيلي: .9
 افي نيست.کلي ناخن گرفتن در تقصير بنابر احتياط واجب و آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني: .4
 438مراجعه شود به مسأله  آية اهلل سيستاني: .2

 روه است.کدر فرض خونريزي م ارم:کآية اهلل م 
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 1شود، هر چنه خون از آن بيرون آيه. شامل دنهان غير نميج ـ 

ـ  ]151[ تر سفارش که شهيهاً درد دارد و دکنهاني را توان د آيا در حال احرام مي س 

 شيه، گرچه با   خونريزي شود؟کشيه، که آن را بکنه ک مي

 2فار  دارد  لي األحوط.کاگر ضرورت دارد مانع نهارد، ولي ج ـ 

ـ  ]156[ فار  بايه بههه ک کهرگا  محرم سر خود را با چيز دوخته بپوشانه، آيا ي س 

 فار ؟کيا دو 

 مگر در اورت جهل و نسيان. 9فار  بهههکبايه دو ج ـ 
                                                           

 هر چن  شخص ديگدر نيدز محدرم باشد  و اگدر خدون آمد  صداحب دند ان بايد            آية اهلل سبحاني:  .1

 فاره ب ه .ک

 ان . همتعرض اين فرع نش  آية اهلل گلپايگاني: 
 .437ن ن دن ان( بع  از مسأله کمراجعه شود به بيست و دّوم از محرمات احرام ) .2

فاّره ن ارد علي األظهر، حّتي در صورت رير ضرورت، با خون ان اختن اگر چه کولي  آية اهلل بهجت: 

 (.23و  28شيخ، ص که گذشت. )مناسکحرام است چنان 
ه کد فاره هم ن ارد و در صدورتي  کشي ن دن ان، اگر خون در نياي ، مانع ن ارد و ک آية اهلل تبريزي: 

 فاره ن ارد.کخون بياي ، اگر براي رفع ناراحتي بوده 
 مراجعه شود. 438به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 فاره الزم نيست.ک آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 
 فاره ن ارد.ک ضل:آية اهلل سبحاني، آية اهلل فا 
 ّفاره هم ن ارد.کمالقا  مانعي ن ارد و  ارم:کآية اهلل م 

 (.28، سکاحتيايا . )مناس آية اهلل بهجت: .9
 افي است.کفاره ک کي آية اهلل تبريزي، آية اهلل زنجاني: 
حرمت لب  اينگونه مخيط به نظر ايشان مبني بر احتياط است و لذا احتياط در دو  آية اهلل خويي: 

 فاره است.ک
 ه پوشدي ن آن حدرام اسدت را    کد ه چيدزي  کد بنابر احتياط واجدب، در صدورتي    آية اهلل سيستاني: 

 فداره  ک کاله، ولدي اگدر مدثال  پيدراهن خدود را بدر سدر بگدذارد، بديش از يد          کمثل عمامه و  ؛بپوش 

 يست.الزم ن
اله دوختده و مانند  آن، بندابر    کد فداره دارد، ولدي   ک کدر مثل پارچه دوخته ش ه ي ارم:کآية اهلل م 

 فاره دارد.کاحتياط واجب دو 
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 آداب دخول مسجدالحرام

ـ  ]170[ و همچناين   1لف براي دخول مسجهالحرام غسل نماياه کمستحب است م م 

ينه و وقاار وارد شاود و هنگاام ورود از در    کپاي برهنه و با حالت سا مستحب است با 

ناوني مقابال بااب الساالم     که باب بني شيبه در حال کانه  هوارد شود و گفت 2«بني شيبه»

تاا از   ه شخص از باب السالم وارد شه  و مستقيماً بياياه کو اين است کاست بنابراين ني

 ها بگذرد. ستون

 مسجهالحرام ايستاد  بگويه:و مستحب است بر در 

الم  َعَلي  » ة   کالسَّ َ ْح  َُ م اهلل َوبِاهللِ َوما ش اَء اهلل ، السَّ الم  َع ىلکاهللِ َوَبرَ  َأُُّيا النَّبُِي َو  ، َبس  ه  َبي اِء  ات  أن 

الم  َعىل لِِه، َالسَّ س   ُ الم  َعىل اهللِ َو رِل اهللِ، السَّ س  َِ اهللِ، َواحَل  َُ لِي  َُ َُ ِّ ال عاْلَِيَ إب راِهيَم  د  هللِ ِ   «.م 

 ه نزد در مسجه بگويه:کو در روايت ديگر وارد است 

ِم اهللِ َوبِاهللِ َوِمَن اهللِ َوإىَل » رِل اهللِ َصىلَّ  اهللِ َوما شاَء اهلل  َوَعىل بِس  س  َُ ِة  َُ      ِملَّ  ِه، َو
 اهلل  َعَلي  ِه َوآلِ

 َ  ِ هللِ ِ ا د  م  ِمِء هللِ ِ، َواحل َ الم  َعىلس  الم  َعىل َوالسَّ رِل اهللِ، السَّ س  دِ  َُ َمَّ ُُّيَ ا أَ  کَعب  داهللِ، السَّ الم  َعَلي   بِنِ  ُم 

ة  اهللِ َوَبرَ  َ ْح  َُ الم  َعىلکالنَّبُِي َو ، السَّ ه  الم  َعىل ات  لِِه، السَّ س   ُ َِ اهللِ ال أنبِياِء اهللِ َو لِي  الم  َع ىَل َُ ِن، السَّ ْح   رَّ

هللِ ِ َِواحَل  اْل  رَسلِيَ  د  الم  َعَلي نا َوَعىل م  َِّ َعىل َُ ِّ ال عاْلََِي، السَّ مَّ َص احِلَي، َأللَّه  َمَّ د   ِعباِداهللِ الصَّ َوآِل  ُم 

د   َمَّ ُِ  ُم  د   َعىل کَوبا َمَّ د   ُم  َمَّ د   َوآِل ُم  َمَّ دًا َوآَل ُم  َمَّ َجم  ُم   ُ َُ ک  َوا ََ َوبا ي  ََ َع ىلک ِم َص لَّ  ََ َوَتَرْحَّ  

ي ٌد، أَ  کإب راِهيَم َوآِل إب راهيَم إنَّ 
َِّ َعىلَْحِيٌد ََمِ مَّ َص د   للَّه  َمَّ َمَّ د   ُم  س  ر کَعب  دِ  َوآِل ُم  َُ للَّه  مَّ ، أَ کلِ َو

َِّ َعىل لِيلِ  َص َُ بِيائِ أَ  َوَعىل کإب راِهي َم  لِ  کن  س   ُ م  د   ، َوَسالٌم َعىَل َوَسلِّم  َعَلي ِهم   کَو َس لَِي َواحل َ هللِ ِ اْل ر 

تِ  َ ْح  َُ َتح  يِل أب راَ   مَّ اف  ِمل نِي يف طاَعتِ  کَُ ِّ ال عاْلََِي، أللَّه  َتع  ضاتِ  کَواس  َفظ نِ ي بِِحف  ِ   کَوَمر  َواج 

                                                           
 ه براي يواف باش .کاستحباب اين رسل ثابت نيست، مگر اين آية اهلل سيستاني: .1
ن عرا ي و که مشهور به رکن کباب اصلي بني شيبه محاذي مقام ابراهيم روبروي رآية اهلل سبحاني:  .2

توانسته از آن به ش ه ميه از باب السالم وارد ميکسي ک بل از ورود به مح وده مااف بوده است و 

ه کد ه زمداني  کوسائل آم ه است.  3ابواب مق مات يواف ج 3باب  1مااف وارد شود و وجه آن درح

ه از اين در کسي کعبه به زمين ان اخت نزد باب بني شيبه دفن ش  و کهسَبل" را از بام " بت  7علي

 گذارد.شود پا روي آن ميوارد مي
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 جراألسود افتاد متوجه به سوي او شود و بگويه:ه نارش به حکو هنگامي 

هللِ ِ الَِّذي َهدانا ِِلذا َوما » د  م  د  هللِ َوال إل َه إکَأحل َ م  ب حاَن اهللِ َواحل َ َتِدَي َلر  ال أن  َهداَنا اهلل  س   الَّ نّا لِنَه 

، اهلل  أکاهلل  َواهلل  أ ِقِه َواهلل  أکََب  ل  َُ شکََب  ِمن    ُ ، ال إلَه إالَّ  ىََب  ِِمّا أ  ُ َذ ي  َوَاج  ِ  ال ََشِ َد ، َل ه   ک اهلل  َوج  َله 

 اَْل     َوه  َر َع ىل کاْل ل
ِِ رت  بَِيِد َر َجيِل ال َيم  َ  َوَي  يِي َوه  ِمي َ  َوي  ِمي د  َي  يِي َوي  م  َِّ َشء ک  َوَله  احل َ

َِّ َعىل مَّ َص َّمد وَ  َقِديٌر، اللَّه  ُِ آُم  َمَّ د َوب ا َمَّ د َوآلِ ِه  َع ىل کِل ُم  َُ کُم  ََ َوبا ي  َِ م ا َص لَّ َض  ََ ک أف 

ََ َعىل هللِ  َْحِي ٌد ََميٌد، َوَسالٌم َعىل کإب راِهيَم َوآِل إب راِهيَم إنَّ  َوَتَرْحَّ  َس لَِي َواحَلم  د  ََجيِع النَّبِيِّ َي َواْل ر 

دِ  مَّ إِّنَّ ا وِمن  بَِرع  س   کَُ ِّ ال عاْلََِي أللَّه   ُ ق   بِع   کلَ َوأ َصدِّ  «.کتابَ کَوأتَّ

هااي   حجر األسود رسيهي، دسات  که نزديکه وقتي کو در روايت معتبر وارد است 

رسات و از  آور و االوات بار پيغمبار بف   جاا   به ن و حمه و  ناي الهي راکخود را بلنه 

نه. پس از آن، حجر را بوسيه  و اساتالم نماا و   که حج تو را قبول کخهاونه  الم بخوا  

 ن و بگو:کن نشه اشار  به آن کن نشه استالم نما و اگر آن هم ممکن مماگر بوسيه

َهَد يِل بِاْل رافاِل أللَّه  مَّ أَ » ه  لَِتش  ت  ت ها َوِميثاِقي َتعاَهد  ي  مَّ أماَنتِي أدَّ س  نَِّة  َوَع ىل کتابِ کَتص  ِديقًا بِ  للَّه 

َهد  أن  ال إلَه إالَّ  کَصَلرات   کَنبِيِّ  ي َعَلي ِه َوآلِِه أش  ِ  ال ََشِ َد س  رل ه   ک اهلل  َوج  َُ ِ  َو َمَّ دًا َعب  د  َل ه  َوأنَّ ُم 

َ  بِاهللِ وَ  زّ کآَمن  رِت َوالالَِّت َوال ع  َِ َوالَاغ  ب  ِ ت  بِاْل  ي َاِن َوِعباَدِل  ىَفر  عکَوِعباَدِل الشَّ ِمن   ىَِّ نِدٍّ ي د 

 «.دوِن اهللِ

 بگو:و اگر نتواني همه را بخواني بعضي را بخوان و 

مَّ إلي  أَ » َ  َيِدي َوفِيِم ِعن َد  کللَّه   َ نِ ي،  کَبَس َْح   ُ ِف ر  يِل َوا َ  س  ب َحتي َواغ  َب  َبتِ ي َفاق  غ  َُ   َ َعظ َم

رذ  بِ أَ  مَّ إِّّن أع  ِي ک  ِمَن ال   کللَّه  ز  ِ ِر َوَمراِقِف اْل  ِر َوال َفق  َرلِ يف الُدنيا َوال   ف  ُِ.» 



 فصل چهارم: طواف واجب و بعضي از احکام آن

 

 

 

 

 ام آنکطواف واجب و بعضي از اح فصل چهارم:

ه از کا ه معاماه شاه، اول چيازي    که محرم شه به احرام  مر  تمتع و واردمکسي ک

 عباه باراي   کناه باه دور خاناه    که طاواف  کا ا مال  مر  بر او واجب اسات، آن اسات   

 1 مر  تمتع.

ـ  ]171[  ؛ باه نحاوي  عباه گردياهن  کطواف  بارت است از هفت مرتبه دور خاناه   م 

 گويناه، پاس طاواف  باارت از هفات شاوط       ه خواهه آمه و هر دوري را شوط ماي ک

 است.

ـ  ]175[ ناه تاا   ک که آن را از روي  مه تار کسي کان  مر  است و کطواف از ار م 

 ه فوت شود وقت آن،  مر  او باطل اسات؛ چاه  االم باه مساگله باشاه و چاه        کوقتي 

 2جاهل باشه.

                                                           
توان  تا زمداني   مي هکآورد، بلجا  به ه، يواف راکه به محض ورود به مکالزم نيست  اي: هآية اهلل خامن .1

ه و ت و وف اختياري در عرفات تنگ نش ه، آن را بده تدأخير اند ازد. )زمدان و دوف اختيداري در       ک

ه بتوان  پ  از انجدام  اي ک هگون تا رروب آفتاب همان روز است(. به حجه ذيعرفات از ظهر روز نهم 

 (927حج، م کن . )مناسک کيواف و اعمال پ  از آن، و وف در عرفات را در

 ن ، چه عالم باش  و چه جاهل.کشتر  رباني  کو بنابر احتياط واجب باي  ي لي:آية اهلل اردبي .2

شتر مالقا، حّتي در حدال علدم و عمد ، موافدق احتيداط اسدت.        کو وجوب ذبح ي آية اهلل بهجت: 

  (.92شيخ، ص ک)مناس
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ـ  ]177[  ه حاج افاراد  کآن است  2، احوط1ردکه  مر  خود را باطل کسي کچنين  م 

 نه.کا اد   9آورد و حج را در سال بعهجا  به آورد، و پس از آن  مر جا  به

ـ  ]179[  بخواهه آن را با بقيه ا ماال  مار   ه اگر کوقت فوت طواف، وقتي است  م 

 4نه.کورد، نتوانه وقوف به  رفات آجا  به
                                                                                                                                        

  :خاير ه به کسي کچه عالم به اصل وجوب يواف باش  و چه جاهل به آن، ولي  آية اهلل زنجاني

 بايلاش  هعمرها  رده، در برخي صورتک کام فرعي يواف، يواف صحيح را ترکن انستن برخي از اح

 شود و تفصيل آن در ضمن مسايل يواف خواه  آم . نمي

ن در نمداز عمد ا  و سدهوا     کد ر کن در حج است، ترکن در نماز رير از رکمعني رآية اهلل سبحاني:  

 در حج در صورت عم  مايه باالن است نه در صورت سهو. نکر کموجب باالن نماز است ولي تر
 ، کفدداره ب هد . )مناسدد کشدتر   کم بايد  يدد کد بندابر احتيدداط، جاهدل بدده ح   آيوة اهلل سيسووتاني:  

 اّول بحث يواف(.
آورد، هدر  جا  به باي  حج افراد و پ  از انجام حج و گذشتن ايام تشريق عمره مفرده آية اهلل زنجاني: .1

 ن .ک نمي فايت از حج واجبکار معذور نبوده کچن  حج او استحبابي باش  و اگر در اين 

 آورد.جا  به باي  حج افراداهلل سبحاني:  آية 
 پ  از تج ي  احرام. آية اهلل اردبيلي: .2

يند ه  شود و وجوب  ضاي حج بر او در سال آ مي و ظاهرا  حج او مب ل به حج افراد آية اهلل بهجت:

  وي است.
شدود و   مدي  شود و احرام او نيز بايدل  مي بايلاش  هعمر آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

ن  و احتياط مستحب اين است ع ول به حج افراد نموده و آن را بده  کباي  حج را در سال بع  اعاده 

  ص  اعّم از حّج و عمره مفرده تمام نماي .
شود و در سال بعد  هدم بايد      مي حج او مب ل به حج افراد گلپايگاني:آية اهلل سبحاني، آية اهلل  

 (.437مسأله  131ام حج، صکن . )آداب و احکحج را  ضا 
 (928حج، م کاگر بر او واجب بوده )مناس اي: هآية اهلل خامن .9
 يعني از ظهر روز نهم تا رروب روز نهم نتوان  در عرفات باش . آية اهلل اردبيلي: .4

، کميزان در تنگي و ت... بيم از دست رفتن و وف اختياري عرفدات اسدت )مناسد    هلل بهجت:آية ا 

 (.127مسأله 
 رمقد ا  کيعني نتوان  خود را به ان ازه در آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني، فاضل: 

 ن از و وف د مسّماي و وف اختياري د به عرفات برسان .کر
 ن .که بتوان  اعمال عمره را تا ظهر روز عرفه تمام کآخرت زمان آن و تي است  آية اهلل سيستاني: 
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ـ  ]171[ آورد هار  جاا   به ، الزم است آن را2طواف را 1رد ک کاگر از روي سهو تر م 

ه ياا مشاقت داشاته    کا ، و اگر برگشته به محل خود و نتوانه برگردد به م9ه باشهکوقت 

 4را نايب بگيرد.باشه برگشتن، بايه شخص مورد اطميناني 
ـ  ]176[ آورد، احتيااط  جاا   باه  ه طاواف را کا آورد ، پايش از آن جاا   به اگر سعي را م 

، بايه آن را 3آورد جا  به آورد و اگر نماز طواف راجا  به ه سعي را همکآن است  2واجب
                                                           

 صحيح انجام ن اده. يور بهيا آن را  آية اهلل سيستاني: .1
ن  ک. اگر در ميانه سعي متوجه شود، سعي را رها 1مسأله داراي چن  صورت استل  آية اهلل اردبيلي: .2

. اگر پ  از سعي و پيش از تقصير متوجده  2 ؛ن کآوردن يواف و نماز، سعي را اعاده جا  به و پ  از
. اگر پ  از تقصير متوجده شدود، يدواف و    9 ؛ن کشود، پ  از يواف و نماز، احتيايا  سعي را اعاده 

ن  و تدا اعداده تقصدير از    کآورد و بنابر احتياط واجب سعي و تقصير را هم اعاده  جا مي به نماز آن را
. اگر پ  از احرام حج متوجه ش ، پ  از بازگشت از مني و پيش 4 ؛ن ک مي محّرمات احرام اجتناب

. اگر پ  از بازگشت به وين متوجه ش  باي  2 ؛آورد جا مي به از يواف حج، يواف عمره و نماز آن را
گشدتن بدرايش   ه بداز گدردد يدا بر   که برگردد و يواف و نماز آن را انجام ده  و اگر نتوان  به مکبه م

ند  و در ايدن   کمشقت داشته باش  باي  شخص مورد ايميناني را نايب بگيرد تدا از يدرف او يدواف    
ّلف يا نايبش که الزم نيست خود مکحج باش ، همچنان هاي  صورت الزم نيست جبران يواف در ماه

 براي انجام يواف، لباس احرام برتن داشته باشن .
ار کد ه رفته يواف نماي  و اگر نتواند  يدا ايدن    کحل خود برگشته باي  به مو اگر به م آية اهلل زنجاني: .9

ار مشقت داشته باشد  مخيدر   کضرر جاني ش ي  داشته باش  باي  براي يواف نايب بگيرد و اگر اين 
 آورد.جا  به آورد يا نايب بگيرد و در هر صورت بع  از يواف باي  نماز آن را نيزجا  به ه خودشکاست 

 ن .کو سعي را نيز بنابر احتياط اعاده  فاضل:آية اهلل  
 اگر  بل از فوت و تق يواف متذکر شود، باي  تا و ت نگذشته  ضا کن . آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 4

گوسفن   ربداني   که يکو در اين مّ ت چيزي بر او حرام نيست و احتياط آن است  ارم:کآية اهلل م 
 ن .کن نيست در محل خود  رباني که ممکفرستادن به مه بفرست  و اگر کبه م

 جا آورد. به باي  عالوه بر يواف و نماز سعي را نيز مج دا آية اهلل سبحاني:  .2
 ن .کبنابر ا وي سعي را نيز بع  از يواف اعاده  آية اهلل فاضل: 
ن  تدا و دت آن   که يواف را فراموش کباي  سعي را اعاده نماي ، مگر در صورتي  آية اهلل سيستاني: 

ند ،  کفراموش  حجه ذيه يواف عمره را تا و وف در عرفات يا يواف حج را تا پايان کمثل اين ؛بگذرد
 ه اعاده سعي الزم نيست گرچه بهتر است.ک
 اين احتياط در مورد سعي مستحب است. ارم:کآية اهلل م 

رده از محرمدات احدرام   کد ي و تقصير نماي  و تا تقصير نباي  بع  از يواف و نماز، سع آية اهلل زنجاني: .3
 البته اگر بع  از بازگشتن به وين متوجه شود، انجام يواف و نماز کافي است. ن .کاجتناب 
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 1نه.کهم بعه از طواف ا اد  

ـ  ]173[ ه کا اگر شخص محرم به واسبه مارض، خاودش قاهرت نهاشاته باشاه       م 

 کن است، خودِ او را به يکنه، اگر ممکنه و تا وقت تنگ شود قهرت حاال نکطواف 

، و اگار  9و طواف دهنه؛ اگر چه به دوش گرفتن يا بر تخت گذاشاتن باشاه   2نحو ببرنه

 4ن نشود بايه براي او نايب بگيرنه.کمم

ـ  ]178[ ام طواف که بايه مرا ات شرايط و احدهن ه طواف ميکشخص مري  را  م 

 ننه.کن است، بکه براي او ممکرا، به مقهاري 

 واجبات طواف

 2واجبات طواف دو قسم است:

 3ه شرط طواف است و آن پنج امر است:کچيزهايي قسم اول ـ 
                                                           

ن  و پيش از فوت و ت بده يداد آورد، بايد  يدواف و نمداز      کاگر يواف را فراموش  اي: هآية اهلل خامن .1

 (923حج، م کام ده . )مناسآورد و سپ  سعي انججا  به يواف را
ه پاهدايش بده زمدين    کد ي او را يواف دهن  يور بهه کاحتياط مستحب آن است  آية اهلل سيستاني: .2

 (.921، مسأله کشي ه شود. )مناسک
 شي ه شود.کان پاهاي او به زمين کو بهتر است در صورت ام آية اهلل فاضل: 

و يوري يواف دهن  که پاهايش بر زمين کشي ه شود و اگر ممکن نشود،  گلپايگاني:آية اهلل صافي، ة اهلل آي

 او را توسط دوش يا چيز ديگر يواف دهن  و اگر هيچگونه ممکن نشود نايب بگيرد که براي او يواف کن .
 شي ه شود.کو الزم نيست پاهاي او به زمين  ارم:کآية اهلل م 

ن نباش  يا با ضرر جاني همراه باش  باي  نايب بگيرد و اگر يواف کار ممکو اگر اين  آية اهلل زنجاني: .9

 ه خود يواف نماي  يا نايب بگيرد.کبر او مشقت ش ي  دارد مخير است 

 (992ل باي  نايب بگيرد. )مناسک حج، م.اي آية اهلل خامنه. 4
آي ، امور ديگري نيز در يدواف واجدب، معتبدر     عالوه بر چيزهايي که در اين دو  سمت مي آية اهلل زنجاني:. 2

. معلدوم بدودن   4. اختياري بودن يواف؛ 9. ترتيب بين اجزاي يواف؛ 2. مواالت بين اجزاي يواف؛ 1استل 

کنن ه در معرض دي  ناظر محترم است باي  خدود   دن نقاب. و چون يوافز . اجتناب زنان از2ع د اشواط؛ 

 يواف نيست.معتبر در صحت را بپوشان ، خواه يواف واجب باش  يا مستحب، اّما اين امر، جزء واجبات 
  ؛بر و اصغرک. يهارت از ح ث ا2 ؛. نيت1شرايط صّحت يواف چن  چيز استل  اي: هآية اهلل خامن .3
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 1آورد.جا  به ا نيت است؛ يعني بايه طواف را با قصه خالص براي خها اول

ـ  ]174[ ه کا بل ،2نيت را الزم نيست به زبان بياورد و الزم نيست به قلب بگذراناه  م 

باه  ناه و  ک فايات ماي  کآورد، جاا   به آورد و با اين بناجا  به ه بنا دارد اين  مل راک همان

طور  ارهاي ديگر، در اين جهت فرق نهارد. پس همانک بارت ديگر، نيت در  بادت و 

 آورد با نيات جا  به طور رود  بادت را اگر همان ميخورد و را   ه انسان با قصه آب ميک

 آورد .جا  به

ـ  ]190[ ارهااي  کآورد و در اين جهات باا   جا  به بايه  بادت را براي اطا ت خها م 

 9آورد.جا  به نه. پس بايه طواف را براي اطا ت خهاونهک ديگر فرق پيها مي
                                                                                                                                        

  9. رصدبي نبدودن جامده    3 ؛. پوشان ن عورت2 ؛. ختنه بودن براي مردان4 ؛ز نجاستيهارت ا .

 (273م حج، ک. مواالت. )مناس7 ؛يواف
 يفيت نيت در بحث نيت در احرام گذشت.کنظريه آيات عظام در مسائل مربوط به  .1

ه يواف عمره مفرده است يا يواف عمره تمّتدع.  کن  کدر نيت يواف باي  تعيين  اي: هآية اهلل خامن 

ه کد است يا حج نذري يا حج استحبابي. و در صورتي  حجةاالسالمه يواف کن  کو همچنين تعيين 

 (273حج، م کن . )مناسکآورد، آن را نيز  ص   جا مي به يواف را به نيابت از ديگري

ه يواف حج است يا يواف عمدره يدا يدواف    ک و اين  نکو باي  نوع آن را مشخص اهلل سبحاني: آية 

يا حج مستحبي و يا اگر نائب است به نيت منوب عنه؛ البته اگر انجدام وظيفده    حجةاالسالمنساء در 

 افي است.کن  کفعلي را نيت 

دهدم بدراي عمدره تمّتدع از      مدي  عبده انجدام  کن ل هفت دور يواف خانه کو نيز نيت  آية اهلل فاضل:

 بابي.يا حج استح حجةاالسالم
 براي عمره تمّتع يا حج و رير آن. ارم:کآية اهلل م 

يواف از عبادات  ص يه است و باي  به صورت آگاهانه انجام گيرد. و تي شخص بده  اهلل سبحاني: آية .2

ه کد افي است بنابراين به زبان آوردن نيت و يدا اين کشود ردن براي خ ا وارد مااف ميک ص  يواف 

 از  لب بگذران  الزم نيست.ن  و کبخواه  ح يث نف  
يواف و تعيين نوع آن و  صد   ربدت همدراه بدا     در يواف مانن  ساير عبادات،  ص   آية اهلل زنجاني: .9

 اخالص الزم است.
رنش در پيشدگاه خ اوند  انجدام داده    کد ه براي تذّلل و کدر عبادت معتبر است  آية اهلل سيستاني: 

 ن .کن  يا نکخواه اياعت ص ق  ؛شود
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ـ  ]191[ ه  باادي اسات   کا حاج   آوردن طواف يا ساير ا مال  مر  وجا  به اگر در م 

و  شيهن و  مل خاود را خاوب جلا   کنه؛ يعني براي نشان دادن و به رخ ديگري کرياء 

آورد  باطل اسات و در  جا  به آورد، طواف او و همين طور هرچه را اين طورجا  به دادن

 رد  است.کاين  مل معصيت خها را هم 

ـ  ]195[  ل، با ا  بباالن   ردن طاواف ياا ديگار ا ماا    کا رياء بعه از  مل و تمام  م 

 شود.  مل نمي

ـ  ]197[ ياا باراي    1رده باراي خاها بيااو   کنه در احيح بودن  مل، آنک فايت ميک م 

 2اطا ت امر خها، يا براي ترآ از جهنم يا براي رسيهن به بهشت و  واب.

ـ  ]199[ ت دهاه و  کآورد، رضاي ديگري را هم شر ه براي خها ميکاگر در  ملي  م 

  مل باطل است.خالص براي خها نباشه 

و از  3بر؛ مثال جنابات و حاي  و نفااآ    که طاهر باشه از حهث اکا آن است   دوم

 4حهث ااغر؛ يعني بايه با وضو باشه.

ـ  ]191[ ر طوافِ واجب شرط است؛ چاه طاواف   بر و ااغر دکطهارت از حهث ا م 

ه پاس از  کا ، 2  باشه يا طواف حج يا طواف نساء، حتي در  مار  و حاجّ مساتحب   رم 

 نه.کاحرام بستن واجب است آن را تمام 

ـ  ]196[ ن ک، لاي 3بر و ااغر، در طواف مستحبي شارط نيسات  کطهارت از حهث ا م 
                                                           

کند  کده    آورده شدود و فدرق نمدي   « براي خد ا »براي  ص   ربت، کافي است که آن عمل  آية اهلل زنجاني:. 1
 محبت خ اون  باش  يا ترس از جهنم يا شوق به بهشت و ثواب يا رير آن.« انجام عمل براي خ ا»انگيزه 

 241ورت در حاشيه مسأله کدر فرض ص ق معيار مذ آية اهلل سيستاني: .2
 و مّ  ميت بنابر احتياط.  اردبيلي:آية اهلل .9
 ن .کن نيست تيّمم کو اگر وضو مم آية اهلل نوري: .4
 يعني در يواف عمره و حّج مستحب، يهارت الزم است. ارم:کآية اهلل م .2
در يواف مستحب الزم نيست وضو بگيرد ولي بنابر احتياط واجب يواف در حدال   اي: هآية اهلل خامن .3

 (284حج، م کجنابت يا حيض يا نفاس صحيح نيست. )مناس
بر شرط است ولي يهارت از ح ث اصدغر  کدر يواف مستحب، يهارت از ح ث اآية اهلل سبحاني:  

 شرط نيست.
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ه جنب يا حاي  است جايز نيست در مسجهالحرام وارد شود، ولاي اگار غفلتااً    کسي ک

 1رد احيح است.کيا نسياناً طواف مستحب 

ـ  ]193[ خانه کعبه گرديهن ا مستحب است و بلکه  طواف ا يعني هفت دور اطراف   م 

 9است. و در اين طواف طهارت شرط نيست. 2هر چه شخص بتوانه طواف کنه خوب

ـ  ]198[ نه، باطل است؛ چه از ک 4بر يا ااغر داشته طوافکه حهث اکاگر شخصي  م 

 روي  مه باشه يا از روي غفلت يا نسيان يا نهانستن مسگله باشه.

ـ  ]194[ ، حهث  ارض شود، پس اگر پس از تمام شهن دور 2اگر در ا ناي طواف م 

ه طاواف را  کا نه و از همانجا کنه و طهارت تحصيل کاست، بايه طواف را قبع  3چهارم

 7نه.کرد  تمام کقبع 
                                                           

در يواف مستحب يهارت از ح ث اصغر شرط نيست و بنابر مشدهور يهدارت از    آية اهلل سيستاني: .1

 بر شرط نيست.کح ث ا
 يا جهال . آية اهلل فاضل: 

بهتر است هنگدام ازدحدام جمعيدت بدراي يدواف واجدب، يدواف         ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م .2

 نن .ک کمستحب را تر
 راجعه شود.به حاشيه مسأله  بل م اي: هآية اهلل خامن .9
 واجب. ارم، نوري:کزنجاني، سبحاني، فاضل، م اي، هآيات عظام اردبيلي، خامن .4
 (282حج، م کواجب. )مناس اي: هآية اهلل خامن .2
 (171121نصف يواف که همان سه و نيم دور است. )استفتاء، ش آية اهلل مکارم:. 3
ن ، پ  از تحصيل يهارت احتيايا  باي  يواف کولي اگر عم ا  يهارت خود را نقض  آية اهلل اردبيلي: .7

 آورد.جا  به يواف به نيت اعم از تمام و اتمام کرده و آن را اعاده نماي  و يا يکميل ک بلي را ت
ه در ايدن صدورت   کد ه ح ث بع  از تجاوز از نصف از روي سهو و رفلدت باشد ،   کآن آية اهلل بهجت: 

ده  و در صورتي  مي ه  اع نموده ادامهکا از همانجا يواف را  اع نموده و يهارت گرفته و يواف ر

م به ادامه يواف بع  از  اع آن مورد تأمدل اسدت.   که بع  از تجاوز از نصف و از روي عم  باش  حک

 (.288، مسأله ک)مناس
اگر ح ث  بل از بلوغ نصف ولو از روي عم  نباش  يواف بايل است و در رير اين  آية اهلل تبريزي: 

امل کيواف  کتوان  ي مي رده، سپ  اعاده نماي ، وکه آن را اتمام کياط واجب اين است صورت، احت

  آورد.جا  به به نيت اعم از تمام و اتمام
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  اگر پيش از تمام ش ن نصف دور چهارم ح ث اصدغر عدارض شدود، واجدب      اي: هآية اهلل خامن

ه بع  از نصف دور چهارم کن  و در صورتي کن  يواف را و بع  از يهارت آن را اعاده که  اع کاست 

د  بل از پايان آن و يا بع  از آن د عارض شود يواف را  اع نموده و پد  از تحصديل يهدارت اگدر      

ن  و اگر مواالت به هم خورده بندابر احتيداط يدواف    کميل کمواالت عرفيه به هم نخورده يواف را ت

امدل بده   کيواف  کتوان  به جاي آن ي مي ورد، وآجا  به امل ج ي  نيزکيواف  کميل و يک بلي را ت

تواند    مدي  آورد و در هر صدورت جا  به  ص  اعم از اتمام يواف نا ص گذشته يا يواف مستقل ج ي 

 (282حج، م کن . )مناسکيواف  بلي را رها نموده و از نو يواف 
يدن صدورت يدواف را    اگر ح ث بع  از تمامي دور چهارم و ب ون اختيار باشد ، در ا  آية اهلل خويي: 

ده . و اگدر حد ث بعد  از     مي ه  اع نموده ادامهک اع نموده و يهارت گرفته و يواف را از همانجا 

نصف و پيش از تمامي دور چهارم يواف، يا بع  از تمامي دور چهارم و اختياري باش ، احوط در اين 

رده سدپ   کد ه  ادع نمدوده تمدام    کد ه يواف خود را پ  از يهارت از جايي کدو صورت اين است 

ه پد  از  ادع يدواف و    کد افي اسدت  کد ن  کار را بکنماي . و به جاي اين احتياط اگر اين اش  هاعاد

 آورد.جا  به امل ج ي کيواف  کردن يواف پيش و يکامل به  ص  اعم از تمام کيواف  کيهارت، ي
اري سه صورت دارد، اولل  بل از ن  و رير اختيک مي ح ث اختياري يواف را بايل آية اهلل زنجاني: 

رسي ن به نيمه شوط چهارم، در اين صورت باي  پ  از تحصيل يهارت، يواف را از سر گرفت. دومل 

ميدل  که محد ث شد ه ت  کد ه باي  بع  از يهارت، يواف  بلي را از جايي کپ  از پايان شوط چهارم 

ه باي  بع  از يهارت، يواف کم، ن . سومل پ  از رسي ن به نصف يواف و  بل از اتمام شوط چهارک

آورد. در ايدن تفصديل فر دي    جدا   به املکيواف  کرده نماز آن را بخوان  و دوباره يکميل ک بلي را ت

 بر نيست.کبين ح ث اصغر و ا

ن  و پ  کاگر ب ون اختيار پ  از تجاوز از نصف مح ث شود باي  يواف را  اع  آية اهلل سبحاني: 

ند  و اگدر حد ث از روي اختيدار باشد       کرده، تمام که يواف را  اع کا از تحصيل يهارت از همانج

رده کد ه  اع که يوافش را  اع نماي  و بع  از تحصيل يهارت از همانجا کاحتياط واجب اين است 

امل به نيدت اعدم از   کيواف  کتوان  ي مي ن  وکادامه ده  و به اتمام برسان  و سپ  يواف را اعاده 

 آورد.جا  به تمام يا اتمام
ن اختيار پ  از تمام ش ن شوط چهارم مح ث شود، باي  يوافش را  اع واگر ب  آية اهلل سيستاني: 

نماي  و بع  از تحصيل يهارت از همانجا که  اع کرده ادامده دهد  و بده اتمدام برسدان . و اگدر از روي       

ارت از همانجدا کده   اختيار باش  احتياط واجب اين است که يوافش را  اع نماي  و بع  از تحصيل يهد 

 (.282کرده ادامه ده  و به اتمام برسان ، و سپ  يواف را اعاده نماي . )مناسک، مسأله  ع ا
ند  و پد  از   کتوان  يدواف را رهدا    مي اگر در بين يوافق واجب، ح ث عارض شود آية اهلل فاضل: 

 رت داردل و اگر بخواه  احتياط کن ، مسأله چهار صو تحصيل يهارت، آن را از سر بگيرد
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ـ  ]110[  ، حاهث  اارض  1اگر در فرض ساابا پايش از تماام شاهن دور چهاارم      م 

 م درکا ناه و ايان ح  کاف را و ا ااد   ناه طاو  که تماام  کا آن است  2شود احتياط واجب
                                                                                                                                        

 شود که باي  بعد    ح ث  بل از رسي ن به نصف يواف باش ، در اين صورت يواف بايل مي اولل

 خواه مح ث ش ن اختياري باش  يا ب ون اختيار. ؛از تحصيل يهارت، آن را از سر بگيرد
ه در اين صدورت پد  از وضدو    کپ  از رسي ن به نصف و  بل از تمام ش ن دور چهارم باش ، دّومل  

ن  و نماز آن را نيز بخوان ، خواه ح ث کن  و نماز آن را بخوان  و دوباره يواف ديگر کيواف را تمام 

 با اختيار باش  يا ب ون اختيار.
ه در اين صورت نيدز مثدل صدورت    کن ، کبع  از تمام ش ن دور چهارم اختيارا  خود را مح ث سومل  

 ن .کدّوم عمل 
اختيار مح ث شود، در اين صورت پ  از تحصيل يهدارت،   بي پ  از تمام ش ن دور چهارم چهارمل 

ن ، و صحيح است و در اين مسأله فر ي بين ح ث اصدغر  که مح ث ش ه تمام کيواف را از آنجايي 

 بر نيست.کو ا
ي موضدع  شوط مح ث شود، پ  از تحصيل يهدارت از  4اگر بع  از گذشتن از  آية اهلل گلپايگاني: 

 (.473 ام حج، مسألهکه مح ث ش ه آن را ادامه ده  و يوافش صحيح است. )آداب و احک
ند ، پد  از   کاگر پيش از تمام ش ن نصف يواف، ح ث عارض شود يواف را  ادع   آية اهلل بهجت: .1

 ن .کتحصيل يهارت آن را اعاده 
اگر ح ث پيش از رسي ن به نصف يواف باش ، در اين صورت يواف  آيات عظام تبريزي، خويي: 

 (.273، مسأله کمناس ؛118بايل و الزم است پ  از يهارت اعاده شود. )ص

 پيش از نصف يعني سه و نيم شوط باشد  پد  از تحصديل يهدارت يدواف را از      آية اهلل سبحاني:  

 سر گيرد.

 (151171سه و نيم دور. )استفتاء، ش آية اهلل مکارم: 

اگر  بل از تمام ش ن شوط چهارم باش ، يدوافش بايدل اسدت و بايد  پد  از       آية اهلل سيستاني: 

 (.282، مسأله کتحصيل يهارت، آن را دوباره انجام ده . )مناس
پ  اگر به سه شوط و نيم نرسي ه، يواف او بايل است و باي   آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 4يا بع  از رفع عذر، يواف را از سر بگيرد و اگر از سه شوط و نيم گذشته و بده  بع  از وضو يا رسل 

 نشود. کشوط نرسي ه احتياط به اتمام و اعاده يواف با نمازهاي آن تر
 آورد.جا  به يواف به نيت اعم از تمام و اتمام کتوان  ي مي و آية اهلل اردبيلي:. 2

 مسأله سابق بيان ش .ه در کوظيفه همان است  آية اهلل فاضل: 
 وظيفه او فقط اعاده است و اتمام يواف سابق الزم نيست. ارم:کآية اهلل م 
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 1حهث ااغر است.

ـ  ]111[ يا حي   ارض شود، باياه   2بر؛ مثل جنابتکاگر در ا ناي طواف حهث ا م 

باود، پاس از    4، پس اگر پايش از تماامي دور چهاارم   9فوراً از مسجه الحرام بيرون رود
                                                           

 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل زنجاني:، اي هآية اهلل خامن. 1
ور در حاشيه اين مسأله و مسأله  بل اختصاص به حد ث اصدغر ند ارد    کم مذکح آية اهلل سبحاني: 

 م را دارد.کن حجنابت نيز هما
 در اين دو مسأله نقل ش  اختصاص به ح ث اصغر ن ارد. آية اهلل سيستانيه از کنظري  

 ان . هه فر ي بين ح ث اصغر و جنابت نگذاشتک. نظريه آيات عظام در دو مسأله  بل گذشت 2
ناسدک  گذشت عمدل کند . )م   243و بع  از رسل، يبق تفصيلي که در حاشيه م  اي: هآية اهلل خامن .9

 (283حج، م
ه کد احوط در هر دو صورت ) بل و بع  از شوط چهارم( اين اسدت   آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 4

 آورد.جا  به امل به نيت اعم از تمام و اتمامکيواف  کي يکبع  از پا
از  فدورا  عارض شدود، بايد     بر، مثل جنابت يا حيض،کاگر در بين يواف، ح ث ا اي: هآية اهلل خامن 

گذشت عمل شدود.   243ه در حاشيه مسأله کمسج الحرام خارج شود و بع  از رسل يبق تفصيلي 
 (247حج، م ک)مناس

بر، مثل جنابت يدا حديض، عدارض شدود، بايد  فدورا  از       کاگر در بين يواف، ح ث ا آية اهلل فاضل: 
 گذشت عمل شود. 243ه در حاشيه مسأله کمسج الحرام خارج شود و يبق تفصيلي 

اگر در بين يواف حيض عارض شود، اگر پيش از گذشتن از نصدف يدواف بدوده     آية اهلل سبحاني: 
ن  و اما اگر پ  از گذشتن از نصف يدواف باشد ،   کشود، باي  پ  از رسل اعاده  مي يواف او بايل

 ن .کرده، تمام که يواف را  اع کش ن و رسل، از همانجا  کباي  پ  از پا
 زن در حال احرام، حين انجام يواف حايض شود، پد  اگدر  بدل از تمدام     اگر آية اهلل سيستاني: 

 کن  تا پاکش ن شوط چهارم باش ، يوافش بايل است پ  اگر و ت و سعت داشته باش  باي  صبر 
توان  بر عمره تمتدع خدود بدا ي     مي شود و يواف و اعمال بع ي را انجام ده  و اگر و ت تنگ باش 

ه سعي و تقصير نماي ، و بعد  از  ک يعني اين ؛جز يواف و نماز آن انجام ده بمان ، و اعمال آن را به 
ه يواف حدج  که،  بل از اينکآن احرام حج ببن د، و پ  از فارغ ش ن از اعمال مني و بازگشتن به م

ه به حج افراد ع ول کرا انجام ده  يواف عمره و نماز آن را انجام ده  و احتياط مستحب اين است 
ه انجام داده صحيح اسدت و بدا ي آن را   کر بع  از تمام ش ن شوط چهارم باش ، مق اري نماي  و اگ

آورد و اگر و ت تنگ باش  سعي و تقصير را انجام جا  به ش ن از حيض و انجام رسل کباي  بع  از پا
ه،  بدل از يدواف   کد ده  و براي حج محرم شود و پ  از فارغ ش ن از اعمال مني و بازگشتن بده م 

  .(231و  231، مسأله کمناس)چه از يوافش با ي مان ه است و نماز آن را انجام ده . حج، آن
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 1نه.کغسل طواف را ا اد  

ـ  ]115[ ناه باهل از   کواجب اسات تايمم    2اگر  ذر داشته باشه از وضو و غسل، م 

 9وضو يا بهل از غسل.

ـ  ]117[ بار  ک، براي حهث ا4رد بهل از غسل و حهث ااغر  ارض شهکاگر تيمم  م 

بار باراي او   کنه و تا حهث اکتيمم  3ه براي حهث ااغر بايهک، بل2نهکالزم نيست تيمم 

 7ن احتيااط مساتحب  کافي است، ليکتيمم اول  حاال نشه  و  ذرش باقي است همان

 8نه.که تيمم بهل از غسل هم بکآن است 
                                                                                                                                        

  :مراجعه شود. 765به حاشيه مسأله  آية اهلل مکارم 
 بر و اصغر نيست.کتفصيل اين مسأله در دو مسأله  بل گذشت و فر ي بين ح ث ا آية اهلل اردبيلي: .1

 مراجعه شود. 243به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 
 ن  تا عذر بريرف شود...کاگر عذر داشته باش  و نتوان  صبر  ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م. 2
در صورت معذور بودن از رسل و مأيوس ش ن از توانايي بر رسل، واجب اسدت بدا    آية اهلل تبريزي:. 9

 يز بگيرن .ه نايب نکن  و احوط اولي اين است کتيمم يواف 
 ....و و ت يواف تنگ شود آية اهلل فاضل:

در رسل رير جنابت، عالوه بر تيمم بد ل از رسدل در صدورت     آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

آورد و جنب متديّمم بندابر   جا  به جاي وضو تيمم ديگر به کن، باي  وضو هم بگيرد وگرنه باي  يکتم

 (.473ام حج، مسأله کاب و احاحتياط مستحب نايب هم بگيرد. )آد
بدر اسدت. )ذخيدره،    کاحوط جمع بين وضو يا تيّمم ب ل از آن و تيّمم ب ل از ح ث ا آية اهلل بهجت:. 4

 (.133، ص1ج
 ن .که تيمم که احتياط واجب آن است کبل آية اهلل اردبيلي: .2
 ن  و...کتوان  تيمم  نمي براي ح ث اصغر باي  وضو بگيرد و اگر آية اهلل زنجاني: .3
 (211احتياط واجب. )اجوبة االستفتائات، س اي: هآية اهلل خامن .7
اگر ب ل از رسلت جنابت، تيمم کرد و بع  ح ث اصغر عارض ش ، چنانچه عذرش با ي  آية اهلل تبريزي:. 8

ر است، باي  ب ل از رسل تيمم کن  و احتياط مستحب آن است که بين تيمم و وضو جمدع کند  و اگد   
براي ح ث اکبرت ديگر رير از جنابت تيمم کرد و بع  ح ث اصغر عارض ش  بايد  بد ل از رسدل تديمم     
 کن  و بنابر احتياط وضو هم بگيرد و اگر متمکن از وضو هم نبود باي  تيمم ديگري ب ل از وضو بنماي .

 (.981ن . )منهاج، مسأله کالزم است تيمم ب ل از رسل ب آية اهلل خويي: 
ه آب براي رسدل ند ارد و يدا    کرار تيمم ب ل از رسل در جايي است کاستحباب ت سبحاني: اهللآية 

 بر ديگدري  کتوان  بگيرد و ح ث ارسل حرجي است ولي براي ح ث اصغر آب هست و وضو مي
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ـ  ]119[ ه  اذرش از وضاو ياا غسال     که اگر اميه دارد کآن است  1احتياط واجب م 

 2ه وقت تنگ شود يا اميهش قبع شود.کنه تا وقتي کمرتفع شود، ابر 

ـ  ]111[ اسات ياا ناه، بناابر     ه حهث  ارض شاه   کنه ک کاگر با وضو بود  و ش م 

بود  و  کبر پاکوضو داشتن بگذارد و الزم نيست وضو بگيرد و همچنين اگر از حهث ا

 ه حهث  ارض شه .کنه ک کش

ـ  ]116[ ه وضو گرفته ياا ناه   کنه ک کبر بود  و شکاگر مُحهِث به حهث ااغر يا ا م 

 نه.کرد  يا نه، بايه در فرض اول وضو بگيرد و در فرض دوم غسل کيا غسل 

ـ  ]113[ آورد  يا ناه  جا  به ه با وضو آن راکنه ک کاگر بعه از تمام شهن طواف ش م 

ن باراي ا ماال   کيا نه، طواف او احيح است، لي 9آورد جا  به نه با غسل آن راک کيا ش

                                                                                                                                        
 بر مستحب است.کرار تيمم ب ل از رسل در مورد ح ث اکرخ ن اده در عين حال ت 

 (.133، ص1افضل و احوط تأخير است ولي اظهر جواز مبادرت است. )ذخيره، ج آية اهلل بهجت:. 1
شدف  کن  ولي اگر بعد ا   کتوان  صبر ن مي ده  مي اگر احتمال بقاي عذر تا آخر و ت آية اهلل خويي: 

ه در رسداله  کد ن ، به تفصيلي کخالف ش  باي  اعاده نماي  بلي اگر عذرش نبودق آب باش  باي  فحص 

 ور است.کعمليه مذ
 ن .کشود، باي  صبر  مي دان  عذر او تا آخر و ت بريرف مي اگر آية اهلل سبحاني: 
ه از بدر يدرف شد ن عدذر     کد اگر و ت تنگ نباش  به تيّمم جايز نيست مگر اين آية اهلل سيستاني: 

 مأيوس باش  يا احتمال ده  در صورت تأخير از انجام تيّمم نيز عاجز شود.
با علم به بر يرف ش ن عذر، انتظار واجب است و در ريدر ايدن صدورت تدأخير      آية اهلل گلپايگاني: 

 ام التيمم(.کالنجاة، اح بنابر احتياط مستحب است. )وسيلة
ن ، ولي به صدرف احتمدال زوال عدذر صدبر     کاگر ظن به زوال عذر دارد، باي  صبر  آية اهلل اردبيلي: .2

 ردن الزم نيست.ک
 (288شود، باي  صبر کن . )مناسک حج، م عذر او تا آخر و ت بريرف ميدان   ميو اگر  اي: آية اهلل خامنه 
رده بع  معلدوم شدود   کولي مح ث به ح ث اصغر اگر در وسعت و ت، رجاء  تيمم  آية اهلل زنجاني: 

 ن .ک مي فايتکه تا تنگي و ت عذرش با ي بوده، ک
داد و عذر در و ت بريرف ش  اعاده  و چنانچه با يأس از بريرف ش ن عذر انجامآية اهلل سبحاني:  

 الزم نيست.
 رده يا نده، بايد    که  بل از يواف رسل کن  در اينک کاگر بع  از ح ث اصغر ش آية اهلل اردبيلي:. 9
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 نه.کبعه بايه طهارت تحصيل 

ـ  ]118[ پاس اگار بعاه از     ،2داشته ياا ناه   1ه وضوکنه ک کاگر در ا ناي طواف ش م 
                                                                                                                                        

  ه احتياج به يهارت دارن ، وضو بگيرد.کن  و براي اعمال پ  از آنکرده و يواف را اعاده کرسل  
ه  بل از يدواف رسدل   ک ن  در اينک کاگر بع  از ح ث اصغر ش خويي:آية اهلل تبريزي، آية اهلل  

الصدالحين،   ن  و براي اعمال آتيه وضو بگيرد. )منهداج کرده و يواف را اعاده کرده يا نه، باي  رسل ک

 (.213، مسأله 1ج
ده  در حال يواف به رعايت يهارت، توجده داشدته يدواف او     مي چنانچه احتمال آية اهلل زنجاني: 

 ح است.صحي
و سابقه او از جهت تق م يهارت و ح ث  بل از شروع به يواف روشن نباش  بده  آية اهلل سبحاني:  

 ن  ولي باي  براي اعمال بع  يهارت الزم را تحصيل نماي .کخود اعتنا ن کش
است در يهارت در اثناي  کم شکدر يهارت در اثناي يواف هم همان ح کم شکح آية اهلل بهجت:. 1

 (.93شيخ، ص کنماز. )مناس
ند  و ااّل واجدب   کخدود اعتندا ن   کاگر سابقه يهارت داشته، به ش آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 است يهارت گرفته و يواف را از سر بگيرد.
وشن نباشد   در صورتي که سابقه او ح ث باش  يا سابقه او از نظر يهارت يا ح ث ر آية اهلل سبحاني: 

 از آن، بايل است.از نيمه يواف بوده و چه بع  يواف او در هر دو صورت يعني چه شک وي  بل 
 و سابقه يهارت ن اشته باش . آية اهلل سيستاني: 
در اين صورت باي  وضو بگيرد و بع  يواف را از سر بگيرد، چه  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.39. مسأله 32فارسي، ص  کر باش  يا بع  از آن. )مناس بل از تمام ش ن چهار دو
اگر در بين يواف شک کن  که وضو داشته يا خير، مسأله سه صورت دارد، اّولل حالدت   آية اهلل فاضل: 

سابق خود را ب ان  که ياهر بوده در اين فرض جايز است يواف را تمدام کند  و بدراي اتمدام آن وضدو      

ز الزم نيست و در اين صورت فر ي نيست کده شدک بعد  از دور چهدارم     واجب نيست و اعاده يواف ني

عارض ش ه باش  يا  بل از آن. دّومل حالت سابق خود را ب ان  که مسح قث بوده، در اين فرض ظاهرا  هدر  

مق ار يوافي که انجام داده، محکوم به باالن است؛ چه شک بع  از دور چهارم عارض شد ه باشد  يدا    

بع  از وضو از نو يواف کن . سومل حالت سابق خود را ن اند ، کده در ايدن صدورت بده        بل از آن و باي 

احتياط واجب پ  از وضو يواف را تمام کن  و نماز آن را بخوان  و پ  از آن يواف و نماز آن را اعداده  

 کن  و در اين صورت فر ي نيست که شک بع  از دور چهارم يا  بل از آن عارض ش ه باش .
 و حالت سابقه خود را از وضو و ح ث ن ان . ارم:ک مآية اهلل 

 و حالت سابقه خود را نيز ن ان . آية اهلل اردبيلي: .2
 اگر سابقه يهارت داشته، به شک خود اعتنا نکن  وااّل واجب اسدت يهدارت    اي: آية اهلل خامنه 
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 نه و وضو بگيارد و از همانجاا تتماه طاواف را    کتمامي دور چهارم است طواف را رها 

ه طواف کاست احتياط واجب آن است  2و اگر قبل از تمام شهن دور چهارم 1آوردجا  به

 4نه.کو ا اد   9نهکرا تمام 

ـ  ]114[ ياا  « بنابر طهاارت بگاذارد  »ه کگفته شه  که در شکهايي  در تمام اورت م 

آورد، جاا   باه  اءاً غسال نه و رجا که تجهيه وضو کبهتر آن است « حيح استطوافش ا»

 شود. ال پيها ميکه بعه معلوم شود وضو يا غسل نهاشته و اشکاست  نکچون مم

ـ  ]160[ رد  است از جنابت يا حاي  ياا   که غسل کنه ک کاگر در ا ناي طواف ش م 

رد  کا را تمام  3پس اگر شوط چهارم ،2نفاآ يا نه، بايه فوراً از مسجهالحرام بيرون برود

                                                                                                                                        
   آن نيسدت. )مناسدک   گرفته و يواف را از سر بگيرد و فر ي بين تمام ش ن چهار دور و  بدل از

 (7، ش232حج، م
چنانچه حالت سابقه را ب ان  يبق آن عمل نماي  وگرنه باي  پ  از وضو يدواف را تمدام    آية اهلل زنجاني: 

 کن  و نماز آن را بخوان  و دوباره آن را اعاده کن ، خواه بع  از دور چهارم باش  يا  بل از آن.
 ن .کو سپ  اعاده  ارم:کآية اهلل م. 1
 يواف او بايل است. بل از تمام ش ن سه و نيم دور  ارم:کآية اهلل م. 2
 ن .که اعاده کاتمام الزم نيست بل آية اهلل سيستاني:. 9
 آورد.جا  به يواف به نيت اعم از تمام و اتمام کتوان  ي مي و آية اهلل اردبيلي: .4
 ن .ک مي نماي  و سپ  اعاده مي ن است تاهيرکاگر متم آية اهلل بهجت:. 2

 (232و پ  از رسل برگردد و يواف را اعاده کن . )مناسک حج، م اي: آية اهلل خامنه 
ند ،  کرده و نماز آن را بخوان  و سپ  آن را اعاده کو پ  از رسل، يواف را تمام  آية اهلل زنجاني: 

 رده يا بع  از آن.ک کخواه  بل از شوط چهارم ش

بدر  کمراجعه شود و در اين جهت فر ي بين حد ث اصدغر و ا   228 مسألهبه ذيل آية اهلل سبحاني:  

 بدل از شدروع    کنن  شادر اثناء يواف از جهت تحصيل يهارت و يا باالن يهارت م کنيست و ش

 در يواف است در نقض يهارت به ح ث و يا تحصيل يهارت بع  از ح ث.
گيرد  مي ش ن از مسج  و تمتر از خارج کردن کان تيمم باش  و تيمم کاگر ام آية اهلل سيستاني: 

گيرد باي  فورا  خارج شود. )و در بقيه مسأله،  مي ن  و سپ  خارج شود و اگر بيشتر و تکباي  تيمم 

 نظريه ايشان موافق متن است(.
 و پ  از يهارت، يواف را از سر بگيرد و چه  بدل از   آيات عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني:. 3
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و االّ بعاه از غسال ا ااد      1آوردجا  به رد ، بعه از غسل برگردد و تتمه راک کبود  و ش

 2نه.که در اورت اول نيز ا اد  کنه طواف را و احتياط آن است ک

ـ  ]161[ م آن کح ،9نه، موجود نباشهکه به آن جايز است تيمم کاگر آب و چيزي  م 

ي از آن دو، باياه  کن از طواف است، پس با مگيوآ بودن از پيها شهن يکم غير متمکح

نيسات   2ه اگار جناب و حااي  و نفسااء    کا آن اسات   4نايب بگيرد. و احتياط وجوبي

ه بار او الزم  کا هاايي   آوردن غسلجا  به و چون مستحاضه بهون 3نهکخودش نيز طواف 

ه در غيار  کا نه، بنابراين باه احتيااطي   کوارد مسجهالحرام شود و طواف  7توانه است مي

نه، گرچه دخول مسجهالحرام نيز باراي او  کجنب و حاي  و نفساء گفته شه بايه  مل 

 خالف احتياط استحبابي است.
                                                                                                                                        

  از آن. شوط چهارم باش  و يا بع 
 ن .کو به احتياط واجب يواف را اعاده  آية اهلل فاضل:. 1
 رده و يواف را اعاده نماي .کباي  رسل  اهلل خويي: آية اهلل تبريزي، آية. 2
 فرض فا   الاهورين در مسج الحرام وجود ن ارد. ارم:کآية اهلل م. 9
 ن نايدب کد ه بدا يدأس از تم  کد سدت  ن از يواف اکم رير متمکم فا   الاهورين حکح آية اهلل بهجت:. 4

 (.93شيخ، ص کن . )مناسکه خود نيز يواف کگيرد و احوط آن است  مي
 و احتياط مستحب آن است. آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سيستاني: 

 توان  داخل مسج الحرام شود. نمي و مستحاضه هم ارم:کآية اهلل م. 2
توان  وارد مسدج الحرام   نمي ه بر او واجب استهايي ک رسلثيره ب ون کمستحاضه  آية اهلل زنجاني: .3

 شود.
تواند  وارد   نمي واجب استها  ه بر آنهايي ک ثيره ب ون رسلکمستحاضه متوساه و  آية اهلل بهجت:. 7

 (.27، سؤال 14هاي ج ي  حج، ص  شون . )پرسش 9مسج  الحرام و مسج النبي
 ه بر او الزم است، بنابر احتيداط هايي ک آوردن رسلجا  به ب ون آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.18ام المستحاضه، م کتوان  وارد مسج  شود. )عروة... اح نمي

ثيره اگر وظدايف خدود را بدراي نمداز انجدام داده باشدن        کمستحاضه متوساه و آية اهلل سبحاني:  

 توانن  وارد مسج  الحرام و مسج  النبي شون . مي
 توان  وارد مسج  شود. نميارم:کآية اهلل م 
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 ؛1ا طهارت بهن و لباآ است از نجاست سوم

ـ  ]165[ ه در نماز  فو شه  ا مثل خون  که از نجاساتي کآن است  2احتياط واجب م 

نماز خوانه؛ مثال  ارقچين و جاوراب حتاي      4ه با آن نتوانکاي  و جامه 9ممتر از درهک

 نه.کا اجتناب  نجس 2انگشتر

ـ  ]167[ اگر تبهير آن مشقت داشاته باشاه الزم نيسات     3در خون قروح و جروح م 

                                                           
بايد  از خدون د و نيدز از سداير نجاسدات بندابر احتيداط          کنن ه ب ن و لباس يواف اي: هآية اهلل خامن .1

 (239حج، م کباش . )مناس کد پا واجب
ه موجدب  هدا کد   و زخدم هدا   و نيز خون جراحت ؛متر باش کدرهم  که از يکخوني  اي: هآية اهلل خامن. 2

بدودن جدوراب و دسدتمال و     کند . و پدا  ک نمي شود، به صّحت يواف نيز خللي وارد نمي باالن نماز

 (234و  239 حج، م کانگشتر و مانن  آنها شرط نيست. )مناس
 رعايت اين احتياط، واجب نيست، به خصوص در خون  روح و جروح. آية اهلل زنجاني: 

باش  حتي  کاز هر نوع نجاست پا کنن ه احرام يوافهاي  باي  ب ن محرم و جامهآية اهلل سبحاني:  

ن چيز کنن  لکمتر از درهم نيز اجتناب که در حال نماز عفو ش ه مانن  خون کبرخي از نجاساتي  از

ها در نمداز جدايز اسدت و در    حمل آن کوچکه ساتر عورت نيست مانن  جوراب و دستمال کنجسي 

 ال است.کاش بي حال يواف نيز
 ه....کاست  ظاهر آن آية اهلل فاضل: 
 متر از درهم داشته باش ، جايز نيست.که ب ن يا لباس خونق کيواف، در حالي  ارم:کآية اهلل م 

 از خون ب ن انسان يا حيوان حالل گوشت، نه دماء ثالثه يا خون حيوان حرام گوشت. آية اهلل زنجاني:. 9
يعندي سداتر   [ه با آن نتدوان نمداز خواند     اي ک هيواف در جام آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي:. 4

اگر نج  باش  مانع ند ارد. و همچندين بدودن چيدز نجد        ]ور در متنکمذهاي  مانن  مثال ؛نباش 

 همراه انسان در يواف مانعي ن ارد.
 همراه داشتن چيز متنج  در يواف مانع ن ارد. آية اهلل سيستاني: 
 ضرري ن ارد ولي خون کمتر از درهم معاف نيست. هاي کوچک نج  بودن اين لباس آية اهلل مکارم: 

ند ، يهدارت آن شدرط صدحت يدواف      ک نمدي  ه ثوب بر آن ص قکدر مثل انگشتر  آية اهلل اردبيلي:. 2

 نيست و همچنين بودن چيز نج  همراه انسان در يواف مانعي ن ارد.
کند  بدراي صدحت يدواف      نمدي که ثوب صد ق   در انگشتر و مانن  آن آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 

 يهارت آنها شرط نيست همچنين همراه داشتن چيز متنج  در صورت جهل به مسأله مانعي ن ارد.
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. اي: هآية اهلل خامن .3
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 1نه.ک تبهير

ـ  ]169[ رد و لباآ را کشود تبهير  ه ميکاي  در خون قروح و جروح، تا آن انهاز  م 

 نه.کنه يا جامه را  وض که تبهير ک 2احتياط واجب آن استرد، ک وض 

ـ  ]161[ تواناه تاگخير بيناهازد طاواف را تاا بشاود        ه اگار ماي  کا احتياط آن است  م 

 9ه وقت تنگ نشود.کشرطي  رد، تگخير بينهازد بهکمشقت تبهير  بي

ـ  ]166[ ناه باه   که از طاواف فاارو شاه  لام پياها      ک نه و بعه از آنکاگر طواف  م 

 ه طوافش احيح است.کنجاست در حال طواف، اظهر آن است 

ـ  ]163[ توانه با آن حال  ه لباسش يا بهنش نجس است، ميکداشته باشه  کاگر ش م 

ن اگر بهاناه  کبود  يا نهانه، لي کز اين پاپيش ا هکنه و احيح است؛ چه بهانه کطواف 

ه کا نه بلکوانه با آن حال طواف ت ه تبهير شه  است، نميکه پيشتر نجس بود  و نهانه ک

                                                                                                                                        
هر گاه ب ن محرم به سبب دمل و يا زخم، خون آلود باش  باي  براي يواف بد ن  آية اهلل سبحاني:  

 ن  و جامه آلوده به خون را بشوي  و يا عوض نماي .کرا تاهير 
 ه آن را تاهير نماي .کاگر تاهير آن براي او حرجي نباش  احتياط واجب اين است  آية اهلل تبريزي:. 1

 ان . همتعرض اين فرع نش  آية اهلل خويي: 
براي يدواف و  ه خوب نش ه است، الزم نيست کاگر زخم يا جراحت يا دملي است  آية اهلل زنجاني: 

شدود تاهيدر    مدي  ه معموال  از آن خون نج کاز ب ن و لباس را هايي  نماز آن زخم يا دمل و  سمت

ار براي او ضدرر داشدته يدا حرجدي     کن ، مگر اين کن  و اگر خوب ش ه باي  ب ن و لباس را تاهير ک

 شود. مي م مسأله بع  نيز روشنکباش  و از اينجا ح

ن  تا به نحو آسان ب ن را تاهيدر نمايد  و   کيواف وسيع است باي  صبر  اگر و تآية اهلل سبحاني:  

 توان  با همان حالت يواف نماي .در صورت ضيق و ت مي
ن  و هم که هم خودش با آن حال يواف کو احتياط آن است  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 نايب بگيرد تا براي او يواف نماي .
 (232حج، م کواجب است. )مناس اي: هآية اهلل خامن .2
توان ب ون تأخير با تحمل مشقت، تاهيدر   مي هکرعايت اين احتياط، الزم نيست، بل آية اهلل زنجاني: .9

 رده يواف نمود.ک

 مراجعه شود. 239 مسألهبه ذيل آية اهلل سبحاني:  
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 1نه.کنه و طواف کبايه تبهير 

ـ  ]168[ به بهن ياا لبااآ او  اارض شاود، اظهار آن       2اگر در بين طواف نجاستي م 

جاا   ناه و طاواف را از هماان   که دست از طواف بردارد و جامه يا بهن را تبهير کاست 

 9نه و طواف او احيح است.کتمام 

                                                           
اگر  ن  حتي بع ا کتوان  يواف اگر حالت سابقه آن دو يهارت و يا نامعلوم باش  مياهلل سبحاني:  آية .1

  او نج  بوده است يواف او صدحيح اسدت  هاي  ه ب ن و جامهکشف خالف شود و معلوم گردد ک

 توان  وارد يواف شود و اگر هم يواف  نمي و اعاده الزم نيست ولي اگر سابقه آن دو نجاست بوده

 ن .که به تاهير هر دو بپردازد و سپ  يواف کرده است عمل او بايل بلک
 که مانع يواف است به ب ن يا لباس او عارض شود. آية اهلل زنجاني:. 2

دانسدته و در اثنداي    نمدي  هرگاه نج  بودن ب ن يا لباس خدود را  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 9

ي داشدته  کش ، اگر جامده پدا  ه پيش از فرارت از يواف، ب ن يا لباسش نج  ک يواف دانست يا آن

 کيواف خود را تمام نماي  و چنانچده جامده پدا    کن ه و با جامه پاکباش  همان جا جامه نج  را 

همراه ن اشته باش . اگر اين حادثه بع  از تمام ش ن شوط چهارم بوده، يواف را  اع نموده و پد   

و چنانچه علم به نجاست يدا حد وثش    آورد.جا  به از ازاله نجاست از ب ن يا لباس با يمان ه يواف را

پيش از تمام ش ن شوط چهارم باش ، باز هم يواف را  اع و نجاست را ازاله نموده و بنابر احتيداط  

 آورد.جا  به  ص  اعم از تمام يا اتمام امل بهکيواف  کي
د و ن نباشد  بايد  دسدت از يدواف بدردار     کردن يواف تاهير ممکاگر ب ون رها  اي: هآية اهلل خامن 

ن  کن  و فورا  برگردد و يواف را اگر مواالت به هم نخورده از همان جا تمام کجامه يا ب ن را تاهير 

 (238حج، م کو يواف او صحيح است. )مناس

 مراجعه شود. 334به ذيل سؤال اهلل سبحاني:  آية 
ه از کد اگر در بين يواف لباس يا ب نش نج  شود يدا بفهمد     آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ن نباش ، يواف را رها نماي ، و اگر چهدار  کردن يواف، شستن آن ممکپيش نج  بوده و ب ون رها 

ن  و اگر به سه دور و نيم نرسدي ه  کرده، بع  از تاهير ب ن يا لباس بقيه يواف را تمام کدور يواف 

از تاهير از سر بگيرد و اگر از سه دور و نديم گذشدته و چهدار دور را     يواف او بايل است و باي  بع 

ند  و نمداز   کرده يدواف را تمدام   کد ه رها که بع  از تاهير از همانجا کرده احتياط آن است کتمام ن

 آورد.جا  به يواف را بخوان  و دوباره يواف و نماز آن را
 ا بع  از آن.ميل شوط چهارم باش  يکخواه  بل از ت ارم:کآية اهلل م 
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ـ  ]164[ ه کا اگر در بين طواف نجاستي در بهن يا لباآ خود ببينه و احتمال بههه  م 

 1م مسگله قبل را دارد.کدر اين حال نجاست حاال شه ، ظاهراً ح

ـ  ]130[ ه نجاسات باه باهن ياا لبااآ او از اول      کنه کاگر در بين طواف  لم پيها  م 

مانجاا بقياه طاواف را    نه و از هکنه و تبهير که طواف را رها کآن است  9، احتياط2بود 

شاه و در  کنه؛ خصوااً اگر تبهير زيااد طاول ب  ک 4نه و بعه از آن طواف را ا اد کتمام 

نه و نمااز  کاين اورت بعه از اتمام، نماز طواف را بخوانه و پس از آن طواف را ا اد  

ه بعاه از چهاار دور  لام    ک نه و در اين احتياط فرقي نيست بين آنکطواف را نيز ا اد  

 2نه يا قبل از آن، گرچه در اورت دوم احتياط شهيهتر است.کپيها 

ـ  ]131[ واجب ا اد  اسات، و   3نه، احتياطکنه نجاست را و طواف کاگر فراموش  م 
                                                           

 .مراجعه شود 334به ذيل سؤال اهلل سبحاني: آية .1
 است. 238م مسأله کم آن همان حکح آية اهلل اردبيلي: .2

ند  و بندابر   کن  و از همانجا بقيه يدواف را تمدام   کن  و تاهير کباي  يواف را رها  آية اهلل زنجاني: 
 احتياط مستحب، يواف و نماز را اعاده نيز بنماي .

سان است. البتده در صدورت فدوت مدواالت     کي 238م مسأله کم اين مسأله با حکح آية اهلل سبحاني: .9
 احتياط به اتمام و اعاده مالوب است.

 گذشت. 238ه در مسأله کم در اين مسأله همان است کح آية اهلل سيستاني: 
 ....هکظاهرا  يوافش صحيح است اگر چه احتياط استحبابي آن است  آية اهلل فاضل: 

 (911حج، م کر ش . )مناسکذ 238ه در حاشيه مکوظيفه همان است  اي: هآية اهلل خامن. 4
 وظيفه همين است و اعاده ن ارد. ارم:کآية اهلل م 

 گذشت. 238. نظريه ساير آيات عظام در حاشيه مسأله 2
ن  و سدپ   ک مي ر در اثناء، تاهيرکصّحت يواف خالي از وجه نيست و در صورت تذ آية اهلل بهجت:. 3

 نماي . مي اتمام
 بنابر اظهر يوافش صحيح است. آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
يوافش صحيح است ولي اگر نماز يواف را هم با ب ن و لباس نج  خوان ه باي   اي: هآية اهلل خامن 

آورد. جدا   به ديگره در اين مسأله يواف را نيز بار کآن را دوباره بخوان  و احتياط استحبابي آن است 
 (912حج، م ک)مناس

 يوافش صحيح است. آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 
  (.484ام حج، مسأله کا وي اعاده يواف است. )آداب و اح آية اهلل گلپايگاني: 
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 1ادش بيايه.طور است اگر در بين طواف ي همين

 2احتيااط  هاا نيسات، و   شارط در زن  ختنه کردن است در حا مردان و اينچهارم ـ  

 هاي نابالح مرا ات شود. ه دربار  بچهکواجب آن است 

ـ  ]135[ ننه، احارام  کننه يا او را محرم کوادار به احرام  9ه ختنه نشه کاگر بچه را  م 

                                                                                                                                        
  در فرض فراموشي اعاده ن ارد. ارم:کآية اهلل م 

ن  و نماز کاگر در بين يواف يادش بياي ، احتيايا  باي  پ  از تاهير يواف را تمام  آية اهلل اردبيلي:. 1
امل به نيت اعم کيواف  که پ  از تاهير يکن  و يا اينکآورد و سپ  يواف و نماز را اعاده جا  به را

  آورد و سپ  نماز يواف را بخوان .جا  به از تمام و اتمام
 (911حج، م کگذشت. )مناس 238ه در حاشيه مسأله کاست  وظيفه همان اي: هآية اهلل خامن 

 است. م نيز مانن  ناسيکن  وظيفه جاهل به حکيواف او بايل و باي  دوباره اعاده اهلل سبحاني: آية 
ن  و در بين يواف يدا پد  از آن يدادش    کاگر نج  بودن ب ن يا لباس را فراموش  آية اهلل فاضل: 

ن . بلي اگر بع  از نماز يدواف يدادش آمد     کآم  يواف صحيح است ولي مستحب است آن را اعاده 

 ن .کفقط نماز را اعاده 
 ه خوب و ب  را تشخيصکه بچه مميز که اظهر اين است کاحوط بل آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 2

رده باش  و اما اگر بچه مميز نباش ، اعتبدار ختدان در او   کد باي  ختنه ده ، اگر شخصا  محرم شو مي

 ظاهر نيست، اگرچه اعتبارش احوط است.
 م فر ي بين بالغ و رير بالغ نيست.کو در اين ح اي، آية اهلل سبحاني: آية اهلل خامنه 
ي کودکد چنين ختنه شرط است، بنابراين چنانچه  بچه مميزدر صحت احرام پسر  آية اهلل زنجاني: 

باشد ، پد  اگدر     مدي  شود، و در صحت يواف او نيز ختنه شرط نمي ب ون ختنه احرام ببن د محرم

رده باش  و همچنين اگر  بدل از مميدز شد ن او را د     کبخواه  يواف مستحب انجام ده  باي  ختنه 

تواند  بد ون    نمدي  رده باشن  و تا زمان تميز او را يواف ند اده باشدن   کمثال  به عمره مفرده د محرم  

گيدرد و بندابر احتيداط مسدتحب      مدي  ن ، و اگر از ختنه معذور باش  براي يواف نايبکختنه يواف 

 ن .ک مي خودش نيز يواف
 اگر مميز باش  ختنه معتبر است و اگر نباش  احتياط مستحب است. آية اهلل سيستاني: 

اي که ختنه نش ه صحيح  هاي بچه ختان درصبي شرط نيست و يواف و نماز يواف آية اهلل مکارم: 

 (151171است. )استفتاء، ش

 (.482ام حج، مسأله کواجب است. )آداب و اح :آية اهلل گلپايگاني 
ن  يا يواف دهن  او را، يدواف نسداء از او بايدل    کاگر يفل محرم ب ون ختنه يواف  آية اهلل بهجت:. 9

 ه کد  بلدوغ حدالل نخواهد  بدود مگدر آن      ور، پ  زن از براي او بعد  از کخواه  بود يبق احتياط مذ
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پس اگر محرم به احرام حج شود، چاون   1او احيح است ولي طواف او احيح نيست.

ه ک شود مگر آن ل ميکحالل شهن زن بر او مش 9بنابر احوط 2طواف نساء او باطل است

 4ه ناياب ک يا آن نه،کننه و طواف دهنه، يا خودش بعه از ختنه شهن طواف کاو را ختنه 

 نه.کبراي او بگيرنه تا طواف 

 رد  به دنيا بيايه طواف او احيح است.کاگر بچه ختنه  م ـ ]137[

و معتبار   3کنه باطل اسات  است، پس اگر بهون ساترِ  ورت طواف 2ستر  ورتپنجم ـ  

، پس با ساتر غصبي طواف احيح نيست بلکه با لباآ غصبي غيار سااتر   7است در آن اباحه
                                                                                                                                        

 (.27شيخ، ص کيواف نساء نماي ، خودش يا نايبش. )مناس کت ار 
 ه خودش محرم ش ه باش .کدر مميزي  آية اهلل تبريزي:. 1

 اگر مميز باش . آية اهلل سيستاني: 
احتيداط  ه ختنه نش ه صدحيح نيسدت، و از ريدر مميدز بندابر      کيواف يفل مميزي  آية اهلل فاضل: 

 صحيح نيست هر چن  احرام آنها صحيح است.
 ال دارد.کاو اشهاي  تمام يواف آية اهلل سبحاني:. 2
رده کد  که يدواف را تدر  کسي را دارد کم کاگر مميز باش  بنابر احتياط واجب ح آية اهلل سيستاني:. 9

 ن .که پ  از ختنه يواف را اعاده ک است مگر اين
 فايت نيابت در اين فرض، مالبي در دست نيست.کدر مورد  آية اهلل سيستاني:. از 4

گرفتن نايدب در ايدن صدورت ) بدل از ختنده(       ارم:کآيات عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني، م 

 ل است.کمش
 ، شرط پنجم(.118، ص که ا وي. )مناسکبنا بر احتياط بل آية اهلل بهجت:. 2

 بنابر احتياط واجب ستر عورت معتبر است. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 
 (914م حج، کبنابر احتياط واجب ستر عورت در يواف شرط است. )مناس اي: هآية اهلل خامن 

 ه الزم است عالوه بر ستر عورت عريان و برهنه نيز نباش .کبلآية اهلل سبحاني: . 3

 است. ن  يوافش بايلکر او ص ق ن  و برهنه و عريان بکحتي اگر فقط ستر عورت  ارم:کآية اهلل م 

شود  اگر مرد يا زني پوشش الزم را در حال يواف رعايت نکرد، يواف او بايل نمي آية اهلل زنجاني: 

 هرچن  احتياط موک  استحبابي در آن است که براي يواف واجب به آن يواف اکتفا نکن .

خصوصا  در  ؛يواف در لباس رصبي جايز نيست و در صّحت آن تأّمل و احتياط است آية اهلل بهجت:. 7

 در نماز(. 173ساتر. )مستفاد از وسيله، ص
 باي  رصبي نباش  و يواف با لباس رصبي بندابر احتيداط    کنن ه لباس يواف اي: هآية اهلل خامن 
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 2واجب، و احتياط آن است که مرا ات شرايط لباآ نمازگزار را بنماينه. 1نيز بنابر احتياطِ

ـ  ]139[ ؛ 9ناه که مرا ات ماواالت  رفياه را در طاواف ب   کاحتياط واجب آن است  م 
                                                                                                                                        

 (913حج، م کواجب بايل است. )مناس 
اسدت   بايلر لباس رصبي د ساتر باش  يا رير ساتر د حرام و بنابر احتياط   يواف د آية اهلل زنجاني: 

پوشن  عالوه بر يهارت بنابر احتياط مستحب ساير شدرايط   مي ه در حال يواف واجبکو لباسي را 

 لباس نمازگزار داشته باش .
 بنابر احتياط واجب. آية اهلل سيستاني، آية اهلل فاضل: 

مبداح باشد  بندابراين يدواف در      کنن ه يوافهاي  فش و ديگر لباسکباي  جامه و  آية اهلل سبحاني:. 1

 فش رصبي بايل است.کجامه و 

 اين احتياط واجب نيست. آية اهلل سيستاني، آية اهلل فاضل: 
 کنن ه ديگرت شخصت يوافهاي  فش و يا لباسکاگر جامه احرام،  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 واف بايل است.رصبي باش  ي
 ه با لباس رصبي رير ساتر نيز صحيح نيست.کبل آية اهلل نوري: 

ول الّلحدم و از حريدر نبدودن و    کاز  بيل نبودن از اجزاء ميته و از اجزاء حيوان رير مأ آية اهلل نوري:. 2

 يالبافت نبودن را بنماين .

 ار باي  در آن مراعات شود.زمازگيواف در لباس رصبي صحيح نيست و شرايط لباس ن آية اهلل سبحاني: 
ه در يواف واجب مراعات مواالت الزم است، مگر پ  از شوط چهارم در حالت کبل آية اهلل اردبيلي:. 9

 عروض عذر يا نسيان.
مراعات مواالت عرفيه، در رير موارد عذرت حاصل بعد  از شدوط چهدارم، الزم اسدت.      آية اهلل بهجت: 

 (.44شيخ، ص ک)مناس

 مراعات مواالت الزم است. عظام تبريزي، خويي، سيستاني:آيات  
بنابر احتياط واجب، باي  ميان اجزاء يواف، مواالت عرفدي وجدود داشدته باشد ،      اي: هآية اهلل خامن 

ل يدواف واحد  خدارج    که آن را از شد کفاصله نباش  اي  هه ميان دورهاي يواف به ان ازکب ين معنا 

ال کن ، اشکاف )سه و نيم دور(، آن را براي ا امه نماز و مانن  آن  اع ن ، البته اگر بع  از نصف يوک

 (917حج، م کن ارد. )مناس
رعايت مواالت عرفي در يواف  آي  مي به بع  313ه در حاشيه مسأله کبه تفصيلي  آية اهلل زنجاني: 

 ، الزم است.واجب
اسدت کده بايد  آن را بده صدورت      يک عمل واح ي هرک ام هفت شوط يواف و سعي آية اهلل سبحاني:  

 هفدت دور  نباي  آنق ر يول داد که از صورت يک عمل در آي  و ثانيدا   جا آورد از اين جهتل اوال  واح  به
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 طواف خار  شود. که از اورت يکي در بين دورهاي طواف آنقهر طول نههه يعن

داخل در حقيقت طاواف  انه  هه گفتکچيزهايي است  ـ  ]از واجبات طواف[قسم دوم، 

ناه  ک ن در  مل فرقي نميکاست، اگرچه بعضي از آنها نيز شرط است از براي طواف، لي

 و آن هفت چيز است:

 ؛حجراألسودنه به که ابتها کآناول ـ 

ـ  ]131[ ه تمااام اجاازاي بااهن کاا 1ردن بااه حجراألسااود، الزم نيسااتکاادر ابتااها  م 

                                                                                                                                        
       را باي  پشت سر هم انجام داد و مواالت را حفظ کرد و از خواند ن نمداز مسدتحبي در اثنداء اشدواط و

نيست خودداري نمود. لکن بدراي رفدع خسدتگي اسدتراحت     ديگر اعمال که از نظر عرف با مواالت سازگار 

 اي که مواالت بهم نخورد چه در يواف و چه در سعي اشکالي ن ارد.کردن و نشستن و مانن  اينها به ان ازه
 در يواف واجب مواالت الزم است و در مستحب شرط نيست. ارم:کآية اهلل م 

ه تمام بد ن خدود را بدر    کاحوط و اولي اين است  آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سيستاني:. 1

ه يدواف  کن  کمي  بل از حجر بايست  و نيت کتمام حجراالسود بگذران  و براي انجام اين احتياط، 

 دهم و زاي  بر آن، از باب مقّ مه علميه است. مي را از محاذات وا عي انجام
ق بگويند  عمدل خدود را از محداذي     ه در نظر عرف د يکافي است کدر محاذات  آية اهلل سبحاني: 

مدي  که کد افي اسدت  کد رده و با رسي ن به محاذي آن پايان داد. براي اين منظور کحجراالسود آراز 

نم و با رسي ن به آن ک مي ه يواف را از محاذات وا عي آرازکن  ک بل از رسي ن به حجراالسود نيت 

 يفيت يواف(.ک، کدهم )مناس مي نقاه نيز پايان

ن  و به کيواف را در هر دور واجب است از حجراألسود شروع  گلپايگاني:آية اهلل صافي، ة اهلل آي

 تفدا که متعّذر است، در تحقق آن اکن  و چون تحّقق اين معنا بر وجه حقيقت متعّسر و بلکآن ختم 

ه ابت اي يواف در هدر دور  کن  کن  و  ص  که پيش از رسي ن به حجراألسود نيت ک شود به اين مي

ه وا عا  انتهاي دور است باش  و زاي ، از کاز محاذي اولين جزء حجر باش  و انتهاي آن همان موضعي 

افي که محاذي َحَجر شود و اين کباب مقّ مه علميه باش . و اين نيت را در ذهن با ي ب ارد تا و تي 

 ن .کخواه  بود و با همين نيت هفت دور يواف 
ه شروع و ختم يواف نزد عرف از که براي صّحت يواف الزم است، آن است کآنچه  هلل فاضل:آية ا 

مي  بدل  کتوان  براي يقين به حصول اين معنا از باب مق مه علميه  مي َحَجر و محاذي َحَجر باش  و

 ن .کمي پ  از حجر ختم کن  و در پايان کاز حجر نيت 
ه کجزاي ب ن با اجزاي حجراألسود الزم نيست همين ان ازه د ت در محاذي بودنق ا ارم:کآية اهلل م 

 افي است.کن  کعرفا  محاذات ص ق 
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ه انساان از  کا ه واجب آن اسات  ک، بل1نهکبه تمام اجزاي حجراألسود  بور  کننه  طواف

 2نه.کنه و به همان جا ختم کحجراألسود، هر جاي آن باشه شروع 

ـ  ]136[ شود: از حجراألسود شاروع   ه در  رف گفتهکآنچه واجب است آن است  م 

نه، چه از وسابش،  کرد به حجراألسود؛ چه از ابتهاي آن شروع ک، و ختم ردک به طواف

 9چه از آخرش.

ـ  ]133[ رد، بايه در دور هفاتم باه هماان جاا     که شروع کاز هر جاي حجراألسود  م 

 رد بايه به اولش ختم شود و همچنين اگر از وساط کنه، پس اگر از اولش شروع کختم 

 4رد بايه به همان جا ختم شود.کيا آخر شروع 

ـ  ]138[ نناه، از  ک ه هماه مسالمين طاواف ماي    کا در طواف بايه به همان طاوري   م 

نناه، و در دورهااي   کهاي ااحبان وسوساه شاروع    ، بهون دقت«حجر األسود»محا ات 

 تا هفت دور تمام شود. 2ديگر، بهون توقف دور بزننه

ايستنه و  قب  زننه، مي شود که اشخاص نادان در هر دوري که مي گاهي ديه  مي م ـ ]134[

                                                           
مي پديش از  ک کنن ه ه يوافکافي است کردن يواف از حجر االسود، کبراي شروع  آية اهلل اردبيلي: .1

خ اون  ه يواف وا عا  واجب است نزد که از همان جا کن  کحجر االسود برس ، نيت  ه به روبرويکآن

 افي است و يقين به محاذات خارجي الزم نيست.ک محسوب شود. همين  ص  اجمالي
ه کد ي زودتر وارد مسير يواف شودبا ايدن نيدت   کو مانعي ن ارد از باب احتياط ان  اي: هآية اهلل خامن. 2

 (911، محج کيواف او از مقابل حجراالسود باش . )مناس
 مسأله  بل گذشت.م آن در کح آية اهلل اردبيلي: .9
 گذشت. 272م آن در مسأله کح آية اهلل اردبيلي:. 4

ي بيش از اين مق ار با نيت احتيداط يدي نمايد  تدا يقدين      کتوان  ان  مي و البته اي: هآية اهلل خامن 

 (912حج، م که در همان نقاه آراز يواف را پايان داده است. )مناسکن  کحاصل 
 ولي ا وي شروع به يواف است از جزء اّول َحَجر. اني:آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگ 
 افي است.کالزم نيست و محاذات عرفيه با حجراألسود ها  اين د ت ارم:کآية اهلل م 
 گذشت. 272نظريه ساير آيات عظام در مسأله  

 (919و  912يعني الزم نيست که در هر دور مقابل حجراألسود بايست . )مناسک حج، م اي: آية اهلل خامنه. 2
 يعني تو ف الزم نيست. ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م 
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 و گاهي حرام است. 1رونه که محا ات را درست کننه و اين موجب اشکال است و جلو مي

ه کا  شود به ايان  و اين حاال مي ختم نمودن هر دوري است به حجراألسوددوم ـ  

 2رد  خاتم کا ه شاروع  ک نه و در دور هفتم به همان جاکبهون توقف هفت دور را ختم 

 ننه.کارهاي جهال را نبايه بکنه و کشود و الزم نيست در هر دوري بايسته و باز شروع 

 واقع شود. کننه  عبه در طرف چپ طوافکردن، خانه که در طواف ک آن سوم ـ

ـ  ]180[ الزم نيست در تمامِ حاالتِ طواف، خانه را حقيقتااً باه شاانه چاپ قارار       م 

خانه از طرف چپ قهري خار   7موقع دور زدن به حِجر اسما يل ه اگر درک، بل9دهه

نحاو متعاارف    ن دور زدن باه کشود مانع نهارد، حتّي اگر خانه متمايل به پشت شود، لي

 4ال نهارد.کباشه اش
                                                           

 بشود. کليف و وضع و ثبوت هر يکبه حسب شرايط مختلف باي  مالحظه ت آية اهلل بهجت:. 1
کنند ه در هدر دور از يدواف بد ون توّ دف و جلدو و عقدب رفدتن، از مقابدل           هرگاه يواف آية اهلل اردبيلي: .2

حجراالسود عبور کن  و در دور پاياني نيز با همان  ص ي که هنگام شدروع يدواف گفتده شد  از روبدروي      

 حجراالسود بگذرد، در وا ع پايان همه دورهاي يواف و نيز پايان يوافش حجراالسود بوده و کافي است.
و اين از حيث مااف کافي است و از حيث يائف در ابت ا کافي است محداذاتق معظدمت    آية اهلل بهجت: 

ب نق شخص، و تمام ب ن محاذات آن احوط است و همچنين در ختم محاذات معظم ب ن يا تمام بد ن  

 (.93با بعضي از حجر، با رعايت وصول به موضع ابت ا موافق احتياط است. )مناسک شيخ، ص
و در شوط آخر احتيايا    ري از حجر بگدذرد و زيدادي را    ت عظام تبريزي، خويي، سبحاني:آيا 

 مق مه علميه محسوب دارد.
 مراجعه شود. 277به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 

به يرف جلو و شانه چ  او به سدمت   کنن ه در حال يواف، الزم نيست روي يواف آية اهلل زنجاني: .9

ند ،  کعبه است يدواف  که رويش به سوي کتوان  در حالي  کنن ه مي ش ، بنابراين يوافعبه باکخانه 

عبه شود يوافش صدحيح اسدت   که اگر همان مسير يواف را عقب عقب برود يا گاهي پشت او به کبل

ه کد نداتواني را  کودک يا پ  اگر  ؛ولي باي  در هر حال از حجراالسود به سمت در خانه يواف نماي 

 عبه باش . کافي است، هر چن  شانه راستش به يرف کدهن  در همان مسير يواف دهن   مي يواف
خانه خ ا در جميع احوالت يواف، باي  در يرف چد   درار گيدرد.     خويي:ة اهلل آي، تبريزيآية اهلل . 4

 در ادامده  آية اهلل تبريوزي شدود.   پ  اگر مق اري اين چنين نبود، آن مق ار، از يواف شمرده نمي

 عبه در يدرف چد ، صد ق عرفدي اسدت و بهتدر ايدن اسدت        کفرماين ل و ميزان در  رار دادن  مي
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ـ  ]181[ عباه خاار    کهاي خاناه، شاانه از محاا ات     اگر در موقع رسيهن به گوشه م 

 طاور متعاارف دور زناه، حتاي اگار خاناه متمايال باه          الي نهارد، اگر بهکشود هيچ اش

 1پشت شود.

ـ  ]185[ نادانان، باراي احتيااط، ديگاري را وادار     ه بعضي ازکشود  گاهي ديه  مي م 

ناه و باه   ک اختيار را از خود سالب ماي   کننه  ه او را طواف دهه و خود طوافکننه ک مي

ن شخص ديگر با فشاار دور  دهه و او را، آ يه به دست او ميکدهه و ت دست ديگري مي

ها يا مردها  آورد، زنجا  به طور واگر طواف نساء را اين9، اين طواف باطل است2دهه مي

 بر او حرام خواهنه بود.
                                                                                                                                        

 ه در اينجاهدا  کد خانه خد ا  هاي  خصوص در دو دهانه حجر اسماعيل و در نبش ه د ت شود بهک

  ه به چ  يا راست منحرف نگردد.کباي  مواظب بود 

الي ن ارد فقط باي  مواظب باشد   کاشه الزمه يبيعت يواف است کچنين حالتي آية اهلل سبحاني:  

 عبه نشود.کعبه يا رو به کپشت به 
ن  براي کخانه باي  در همه حاالت يواف در يرف چ  باش ، پ  اگر رو به آن  آية اهلل سيستاني: 

ند ، آن مقد ار از   کردن به آن کردن يا رو کبوسي ن و مانن  آن يا فشار جمعيت او را ناچار به پشت 

شود ولي معيار ص ق عرفي است و الزم نيست در دو دهانه حجدر اسدماعيل و در    ينم يواف شمرده

 خانه ب ن را منحرف سازد.هاي  نبش
ند  و  کارهاي رير متعارف، مانن  همه مسلمين يواف کگونه  جاي اين بهتر است به ارم:کآية اهلل م 

 ن .کحضور  لب داشته باش  و با خ اون  راز و نياز 
 م در اين مسأله، در مسأله  بل گذشت.. نظريه آيات عظا1
 دارد يوافش صحيح است. مي اگر با اراده خودش   م بر آية اهلل زنجاني: .2
 بايل نيست. آية اهلل بهجت، آية اهلل سبحاني:. 9

ن است گاهي به جلو يدا  کرود ولي در اثر فشار جمعيت مم مي اگر با اختيار خود اي: هآية اهلل خامن 

ه اراده از او سدلب  کد ي يدور  بده به اين يرف و آن يرف برود مانعي ن ارد ولي اگر ديگري او را ببرد 

 (32مناسک حج، سال دارد. )کگردد اش
 اين يواف بايل نيست. و در بسياري از موا ع ازدحام يدواف ظداهرا  اختيدار سدلب     ارم:کآية اهلل م 

ارهداي افدراد   کن  منافات با اختيار ند ارد، امدا   ک مي ا  اين راه را انتخابشود و چون از اول مختار مي

 نادان بسيار ب  و زنن ه است.



 222 واجبات طواف

ـ  ]187[ ه خانه در تمام حاالتِ طاواف، حقيقتااً باه طارف چاپ      ک احتياط به اين م 

باشه، گرچه خيلي ضعيف است و قابل ا تناا نيسات و باياه اشاخاص جاهال و اهال       

ن کا نه بزنناه، ل زن ه ساير مسلمين دور ميکننه و به همان ترتيب کوسوسه از آن احتراز 

قاع  ناه، در مو کناه و قاهري شاانه را چاپ     کاگر شخص  اقل  المي بخواهه احتيااط  

و موجاب   1ه خاالف متعاارف  کا طاوري   عباه باه  کان کا رسيهن به حجر اسما يل يا ار

 2نمايي نشود مانع نهارد. انگشت

ـ  ]189[ ننهگان، مقاهاري از دور زدن باه خاالف    ک اگر به واسبه مزاحمتِ طواف م 

عبه واقع شه ياا پشاتش واقاع شاه و ياا      کبه  کننه  ه روي طوافک متعارف شه؛ مثل آن

 9نه و از سر بگيرد.کرد بايه آن مقهار را جبران ک قب  قب طواف 

ـ  ]181[  4واسبه کثرت جمعيت، انسان را بهون اختيار خود بردناه و دور دادناه   اگر به م 

 و بايه آن دور را از سر بگيرد، اگرچه خانه هم طرف چپ او بود . 2کنه کفايت نمي

                                                           
 ...و خالف تقيه نباش  و موجب آية اهلل فاضل:. 1
 آن است. کاحتياط در تر آية اهلل فاضل:. 2

 ار لزومي ن ارد.کاين  ارم:کآية اهلل م 
 صحيح است.ها  گفته ش ، يواف در تمام اين صورت 281مسأله  چنانچه در حاشيه آية اهلل زنجاني:. 9

تواند  تدا    مي ن کو اگر نتوان  در اثر ازدحام برگردد و جبران  آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني: 

 اعاده نماي . امال کحجراألسود ب ون  ص  يواف برود و از آنجا شوط را 
در رير اين صورت مثال  اگدر  دارد يوافش صحيح است  برمياگر با اراده خودش   م  آية اهلل زنجاني: .4

 ن .ک کرا ت اراو را از جا بلن  کرده به جلو بردن  باي  آن مق ار 
 (.32، سکه بردن رير از سلب اختيار است. )مناسکالبته با مالحظه اين اهلل بهجت: آية. 2

ه سداير  کد شود مادامي  نمي ّردق بردن جمعيت موجب باالنمج آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: 

 شرايط موجود باش .
يور کّلي اختيار از او سلب ش ه باش  و در اين صورت اگدر بتواند  آن مقد ار را     اگر به آية اهلل سيستاني: 

 گونه که در مسأله  بل گفته ش  عمل کن  و شوط را از سر بگيرد. جبران نماي  و اگر نتوانست همان
 هرگاه با توجه به اين امر و با اختيار خود وارد يواف شود و او را ببرن  ضرري ن ارد. ارم:کآية اهلل م 

 مراجعه شود. 785به حاشيه مسأله  اي: آية اهلل خامنه 
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ـ  ]186[ توانه  رود و ميآهسته ب توانه ردن هر طور برود مانع نهارد، ميکدر طواف  م 

ن کلاي  1نه.کنه يا با دوچرخه طواف کتوانه سوار  طواف  توانه بهود و مي تنه برود و مي

 روي برود. طور ميانه ه بهکبهتر آن است 

اساما يل محلاي    و حجار ؛ است در طاواف  7داخل کردن حِجر اسما يلچهارم ـ  

 دور حجر اسما يل نيز بگردد. کننه  عبه است و بايه طوافکه متصل به خانه کاست 

ـ  ]183[ ، طوافش باطل 2ردکاگر دور حجر اسما يل نگرديه و از داخل آن طواف  م 

 نه.کاست و بايه ا اد  

 ه گذشت.کم اببال  مهي طواف را دارد کنه حکار را بکاگر  مهاً اين  م ـ ]188[

 9م اببال سهوي را دارد.کنه حکار را بکاگر سهواً اين  م ـ ]184[

ـ  ]140[ رد کا اگار در بعضاي از دورهاا حجار اساما يل را داخال در دور زدن ن       م 

نه طواف را، اگرچه ظااهر  که آن دور را از سر بگيرد و ا اد  کواجب آن است  4احتياط

                                                           
ت ب هد  و  کد اين وسائل را حر کنن ه توان  باي  خود يواف مي ن در اين صورت تاکل آية اهلل زنجاني: .1

 ن .کن  در حال اختيار باي  ايستاده يواف ک مي يوافه پياده کسي ک
ن  و منظور از اباال عم ي و سهوي کآن شوط بايل است و باي  آن شوط را اعاده  آية اهلل زنجاني: .2

 نه اباال تمام يواف. دو مسأله بع  نيز اباال شوط است در
 شود. مي رکم آن ذکدر مسأله بع ي ح آية اهلل اردبيلي: .9
ه در ابت اي يواف، نيت يواف بدر بيدت محدض    کباي  آن دور اعاده شود در صورتي  اهلل بهجت:آية . 4

شدوط اختصدار نمايد .     کاگرچه عمدال  در يد   ؛رده باش  وااّل اعاده اصل يواف موافق احتياط استکن

 (.41شيخ، ص ک)مناس
 باي  آن دور اعاده شود. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 
ن  و يا از روي ديوار آن بگذرد، يدوافش  کيواف  7اگر از داخل حقجر اسماعيل اي: هآية اهلل خامن 

ي از دورهاي يواف از داخل حجر بگذرد، فقط همان کن ، و اگر در يکبايل است و باي  آن را اعاده 

 (918حج، م کدور بايل است. )مناس

ل يواف اسدت  کو احوط اعاده  باي  آن دور را اعاده نماي  آيات عظام زنجاني، صافي، گلپايگاني:

 بع  از اتمام آن.

 م شدرعي برخدي از دورهدا را از داخدل     کد و يدا از روي جهدل بده ح    اگر سهوا  آية اهلل سبحاني: 
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 1ه ا اد  طواف الزم نيست.کآن است 

ـ  ]141[ بارود،   72سي در بعضي از دورها، از روي دياوار حجار اساما يل   کاگر  م 

و در ايان فارض نياز باه احتيااط       9ناه کدستور مسگله قبل  مال   ه بهکاست احتياط آن 

 ديوار رفته است. ه از رويکردن دور را از آنجايي کنه تمام ک نمي 4فايتکواجب 
                                                                                                                                        

 اگر در همان اثناي يواف متوجه ش  بايد  شدوط و   ( الف .حجر اسماعيل انجام ده  دو صورت دارد

اولدين   تصحيح کن  و يا اعاده نماي  تصدحيح نسدبت بده    يور رير صحيح انجام داده يا اشوايي را که به

بيدان   282دوري که وارد حجر ش ه و اعاده نسبت به دورهاي بع ي و شيوه تصدحيح در ذيدل مسدأله    

اگر پ  از پايان يافتن عمل يواف متوجه شود در صورتي که ورود به حجر در شوط هفتم رخ  (ش . ب

هداي  که گفته ش  و اگر شوط آخر درست انجام ش  و شوطداده باش  شيوه ت ارک به همان نحو است 

 بلي اشتباه انجام ش ه در اين صورت نماز يواف را بخوان  و با ص ق بده هدم خدوردن مدواالت عرفدي      

 جا آورد. يواف ديگري به نيت اعم از اتمام )تصحيح( و اعاده انجام ده  و نماز يواف را به
 وط را اعاده نماي .ه آن شکاظهر اين است  آية اهلل فاضل: 
تواند  همدراه    مدي  ل اسدت کشود و چون برگشتن رالبدا  مشد   مي فقط آن دور بايل ارم:کآية اهلل م 

 ب ه . ن  و ادامهکجمعيت برود و نزد حجر األسود نيت 
ند ،  کرده است اعاده که حجر اسماعيل را داخل در دور زدن نکآن مق ار از شوط را  آية اهلل نوري: 

 سي از روي ديوار حجر اسماعيل رفته باش  باي  شوط را اعاده نماي .که اگر کچنان 
يدواف بده دور حجدر    هداي   سي به عّلت ن انستن مسدأله در برخدي از شدوط   کاگر  آية اهلل اردبيلي:. 1

ن  و نمداز  کامل کنگردي  و وارد حجر ش ، باي  تمام آن دور را از سر بگيرد و يواف را  7اسماعيل

ف و نماز آن الزم نيست، هرچن  ماابق با احتياط اسدتحبابي اسدت. ولدي اگدر از     بخوان  و اعاده يوا

ه وارد ش ه، يواف را ادامه کروي اشتباه و فراموشي وارد حجر شود، هرگاه برگردد و از همان جايي 

 افي است و اعاده تمام آن دور و نيز اعاده تمام يواف الزم نيست.کده ، 
باي  احتيايا  آن دور را از سربگيرد و بع  از اتمام يواف و خوان ن نمداز،  يواف کن   آية اهلل زنجاني: .2

 ن .کيواف و نماز آن را اعاده 
 ور در حاشيه آن.کبا در نظر گرفتن تفصيل مذ آية اهلل اردبيلي: .9
 ه به بداالرفتن بدر ديدوار حجدر بايدل شد ه اسدت، الزم       کاعاده همان جزء از يواف،  آية اهلل بهجت:. 4

 (.42شيخ، ص کباش . )مناس مي
 در حکم رفتن در حجر است، باال رفتن بر ديوار حجر، بنابر احتياط. آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: 
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. اي: هآية اهلل خامن 
 افي است.کن  کاگر همان مق ار را اعاده  ارم:کآية اهلل م 
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 2از همه اطراف. 7عبه و مقام حضرت ابراهيمکبين خانه  1ا بودن طواف است پنجم

ـ  ]145[ ه مالحااه شاود   کعبه و مقام باشه، آن است که: طواف بين ک مراد از اين م 

عبااه، کاساات و در همااه اطااراف خانااه  7و مقااام ابااراهيم ه ميااان خانااهکاامسااافتي را 

)و ماابين مقاام و خاناه چنانچاه      9عباه کاز آن مقهار دورتر نباشاه از خاناه    کننه  طواف

قاهر   پس در همه اطراف بايه هماين  4تقريباً بيست و شش  راع و نصف است(انه  هگفت

                                                           
 أله بع  مراجعه شود.به حاشيه مس آية اهلل خويي:. 1

ن ، يواف در خارج از مح وده، با رعايت األ درب  کولي چنانچه ضرورت عرفي ا تضا  آية اهلل فاضل: 

 فاأل رب صحيح است.
 رعايت اين شرط الزم نيست ولي بهتر است. ارم:کآية اهلل م 
افي کن  کص ق « يواف دور خانه خ ا»ه که در يواف، همين   ر کا وي اين است  آية اهلل نوري: 

است الزم نيست و مسدتحب اسدت.    7ه يواف بين خانه خ ا و مقام ابراهيمک است و مراعات اين

 (.172، مسأله ک)مناس
ه کد  7عبده و مقدام حضدرت ابدراهيم    کالزم نيست يواف در ح  فاصل ميان خانه  آية اهلل اردبيلي:. 2

ه در خارج از اين ح  نيز ولو در رير حال اضارار در صدورتي  کلذراع است انجام شود، ب 23/2تقريبا  

ن  و الزم نيست براي مراعات يواف بدين  کتوان  يواف  مي باش ، کنن ه ه متصل به جمعيت يوافک

و  ؛ور اولي و احوط اسدت ک، يواف را به تأخير ان ازد، هرچن  مراعات ح  مذ7عبه و مقام ابراهيمک

 شود.  مي  ي نيز روشنم مسائل بعکبا اين تفصيل، ح
تدوان در آن يدواف    مي ه در شرايط عاديکعبه، مق ار محّلي کيعني در همه ايراف  آية اهلل زنجاني: .9

 بنابراين در سمت ديوار حجر، مح وده يواف از بيرون ديوار حجر محاسدبه  ؛رد، همين مق ار استک

ه در مح وده، يواف کتوان  و يا براي او مشقت ش ي  دارد  نمي هکسي کعبه، و کگردد نه از خانه  مي

ن  و رعايت اال رب کتوان  در فاصله دورتر يواف  مي گيرد و اگر از آن هم معذور است مي ن ، نايبک

ه مح وده مقام با کولي در ايامي از سال د مانن  ايام شلوغ حج و ماه رمضان د    ؛فاال رب الزم نيست

ردن در اين مح وده، در شب و روز براي معمول مردم، مشدقت  کو يواف  ازدحام جمعيت روبروست

ردن در محد وده،  کد ش ي  دارد، يواف در فاصله دورتر صحيح است، هر چن  براي شخص او يواف 

ام کد مشقت ن اشته باش  و فر ي بين يواف عمره و حج، و يا يواف واجدب و مسدتحب نيسدت و اح   

 ه مح وده يواف، توسعه ن ارد.کي است چن  مسأله بع ، مربوط به شرايط عاد
داخدل بيدت   « شداذروان »از خانه تا سنگق مخصوص است نه بنا، و موضع معروف به  آية اهلل بهجت:. 4

 (.41شيخ، ص کاألحوط. )مناس است از جميع جوانب علي
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 1بيشتر دور نباشه.

ـ  ]147[ ه مقام ابراهيم هام داخال   ک 2نهکاگر شخص از پشت مقام ابراهيم طواف  م 
                                                           

ه يواف در دورتر از اين مسافت د بيست و شش ذراع و نيم د   کن ظاهر اين است کلي آية اهلل بهجت:. 1

نن  يا يدواف در آن بدر آنهدا مشدقت     که در اين مسافت نتوانن  يواف کساني کافي باش  براي کنيز 

ن متعين است و با تحري او ات خلوت نسدبي و عد م   کداشته باش  و مراعات احتياط با   رت و تم

از يواف از ا رب به ح  است با رعايت اختالف ايراف در مانع. ن از يواف در ح  الزم، ا رب جوکتم

 شود. مي م چهار مسأله بع ي معلومک( و از اينجا ح913، مسأله ک)مناس
عبده و مقدام   کان بنابر احتياط يواف باي  در محد وده فاصدله بدين    کدر صورت ام آية اهلل تبريزي: 

 افي است.کباش  ولي در موارد ازدحام يواف در خارج اين مح وده هم  7ابراهيم
هداي   و در جهت 7عبه و مقام ابراهيمکبنابر مشهور، يواف باي  در فاصله ميان  اي: هآية اهلل خامن 

 ردن در اين فاصله شرط نيست وکه يواف کديگر نيز در همين فاصله انجام شود، اما ا وي آن است 

ويدژه   آورد، بده جدا   به مسج الحرام نيز يواف راهاي  ج از اين فاصله و در ساير بخشتوان  در خار مي

ه در صدورت عد م   که ازدحام ش ي  مانع از يواف در آن فاصله باش ، البته بهتر آن است کهنگامي 

م مسدائل بعد  نيدز    کد ( و از اين مسأله ح922م حج،  کن . )مناسکور يواف کازدحام، در فاصله مذ

 د.شو مي روشن
ه يواف در دورتر از اين مسافت بيست و شش ذراع و نيم کن ظاهر اين است کو لي آية اهلل خويي: 

آن بدر آنهدا    نن  يا يواف درکه در اين مسافت نتوانن  يواف کساني کخصوصا  براي  ؛افي باش کنيز 

چهار مسدأله  م کن بهتر است و از اين مسأله حکمشقت داشته باش  و مراعات احتياط با   رت و تم
 .(913، مسأله کمناس)شود.  مي بع  هم معلوم

 متر. 12يعني در شعاع  آية اهلل سبحاني: 
راهدت دارد د   که کر ش ه هم د هرچن   که در بيش از مق ار ذکولي بعي  نيست  آية اهلل سيستاني: 

وجب حرج و ر ش ه توانايي يواف را ن ارد يا مکه در فاصله ذکسي کخصوصا  براي  ؛يواف جايز باش 
م مسدائل  کجا ح شود و در صورت توانايي رعايت احتياط اولي است و از اين مي مشقت زياد براي او

 .(919، مسأله کمناس)شود.  مي بع  نيز روشن
 يگر مشدغول  کد مّتصل بده ي  کنن ه ه جمعيت يوافکتا جايي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

و از  [ان، کد اولي رعايدت حدّ  اسدت بدا ام     کزي است ومع ذليوافن ، يواف در آن حّ  صحيح و مج
 (.921 . )آراءالمراجع، ص] شود مي م چهار مسأله بع  روشنکاينجا ح

م چهار مسدأله بعد    کرعايت اين امر خوب است ولي الزم نيست. و در همين جا ح ارم:کآية اهلل م 
 شود. مي روشن

 ن .کيعني تمام اشواط يواف را پشت مقام ابراهيم يواف  آية اهلل زنجاني: .2
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 1نه.کدر طوافش شود طوافش باطل است و بايه ا اد  

ـ  ]149[ نه باياه آن دور را باا ا ااد     کاگر بعضي از دورها را از پشت مقام طواف  م 

نه اگرچاه ظااهراً ا ااد     کف را هم ا اد  ه طواکو احوط آن است  2نهکهمان جزء تمام 

 فايت ا اد  همان جزء.که بعيه نيست کالزم نباشه، بل

ـ  ]141[ ه کا ، زيارا  9شاود  محل طواف تنگ ماي  7چون در طرف حجر اسما يل م 

 تقريبااً شاش  راع و نايم باراي    اناه   هشاود و چنانچاه گفتا    استه ميکمقهار حِجْر از آن 

 مانااه بايااه در طااواف از آن جانااب بيشااتر از شااش  راع و    قي ماايمحاال طااواف بااا

 4نيم دور نشود.

ـ  ]146[ در دور زدن  2بيشتر از شاش  راع و نايم   7اگر از جانب حجر اسما يل م 
                                                           

ميسور نبود، يوافي  7عبه و مقام ابراهيمکاگر ازدحام بوده و يواف در فاصله بين  آية اهلل تبريزي:. 1

 شود. مي م سه مسأله بع  هم معلومکه انجام داده صحيح است و اعاده ن ارد، و از اينجا حک
و  234م اسدت مسدأله   کصحيح است و بايل نيست و مانن  اين ح ارم:کآية اهلل خويي، آية اهلل م 

 .233و  232
اگر به جهت ازدحام، يواف در فاصله ياد ش ه موجب حرج و مشقت باش ، يواف  آية اهلل سبحاني: 

 (.113، ص 4تاب الحج، ج کدر خارج مح وده با مالحظه اال رب فاال رب صحيح است )
ه از کد اني که از مااف خارج بوده و بع  از آن تا در شوط بع  به همان مکار آن مق  آية اهلل زنجاني:. 2

ال در شوط هفتم پيش آم ه باي  از جايي کمااف خارج ش ه برس ، بايل است، بنابراين اگر اين اش

 کي از اشواط  بدل رخ داده بايد  يد   کن  و اگر در يکه از مااف خارج ش ه تا حجراالسود را اعاده ک

 ن .ک نمي فايتکو در هر حال، اعاده همان جزء  ؛ميل شودکديگر بزن  تا يوافش تامل کدور 
 است. 232مانن  مسأله  ارم:کآية اهلل م 

 در يرف حجر فاصدله از ديدوار حجدر محاسدبه     آيات عظام زنجاني، سبحاني، صافي، گلپايگاني:. 9

 شود. مي
شود و از  نمي ار محل يواف ضيقمق  7ه در يرف حجر اسماعيلکظاهر آن است  آية اهلل فاضل: 

يعني يدواف در   ؛ن رعايت احتياطکحجر به مق ار بيست و شش ذراع و نيم عنوان مااف را دارد، لي

 (.413، مسأله کو است. )مناسکمق ار شش ذراع و نيم ني
 است. 232مانن  مسأله  ارم:کآية اهلل م. 4
 مراجعه شود. 232شيه مسأله به حا آيات عظام زنجاني، سبحاني، صافي، گلپايگاني:. 2
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 1نه و از مباف دور بزنه.که آن جزء را ا اد  کدور شه اظهر آن است 

 است از خانه و آنچه از آن محسوب است. کننه  ا خرو  طواف ششم

ـ  ]143[ گويناه  « شا روان»ه آن را کآمهگي است  پيش کدر اطراف ديوار خانه، ي م 

 2بايه آن را هم داخل قرار دهه. کننه  عبه است و طوافکو آن جزو خانه 

ـ  ]148[ ثرت جمعيت ياا غيار آن بااالي    کسي در بعضي از احوال به واسبه کاگر  م 

 نه.کو بايه ا اد   9باطل استه دور زد  کشا روان برود و دور بزنه آن مقهار 

ـ  ]144[ ه شاا روان اسات جاايز    کا عبه گذاشتن، در آنجايي کدست به ديوار خانه  م 

 آن است. کدر تر 3گرچه احتياط مستحب 2رسانه و به طواف ضرر نمي 4است

ـ  ]600[  7جايز است 7در حال طواف، دست گذاشتن روي ديوار حجر اسما يل م 
                                                           

 (.417، مسأله که يوافش صحيح است. )مناسکظاهر آن است  آية اهلل فاضل:. 1
ن ، آن مق ار از يوافش بايل است، و که اگر از روي شاذروان يواف کبه اين معني  آية اهلل زنجاني:. 2

 مسأله بع .م کن  و همچنين است حکميل کيوافش را ت 234باي  ماابق حاشيه مسأله 
نموده و يواف خدود را   که آن مق ار را ت ارکو احتياط اين است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 9

 تمام، سپ  يواف را اعاده نماي .
ه پ  از اتمام يواف و خوان ن نماز آن را کن  و چه بهتر کباي  آن مق ار را اعاده  آية اهلل سبحاني: 

 نيز اعاده نماي .
 م آن گذشت.که حکم راه رفتن روي ديوار حجر را دارد کح  صافي:آية اهلل 
و در  کدن نيسدت  ه عمدال  يدواف روي آن مم  کد امروز شاذروان يوري ساخته ش ه  ارم:کآية اهلل م 

 (171121صورت امکان احتياط در ترک آن است. )استفتاء، ش
ند  از  کدسدت خدود را دراز ن   ه در اثناي يدواف کاحوط آن است  آية اهلل بهجت، آية اهلل سبحاني:. 4

ان يا رير آن و همچنين دست بر روي ديوار حجدر  کيرف شاذروان به ديوار خانه به جهت استالم ار

 (.42شيخ، ص کنگذارد. )مناس
 عبه نيز جايز است، گرچه...کردن در حال بوسي ن که يواف کبل آية اهلل زنجاني: .2
نابر احتياط واجب جايز نيست و باي  همان  سدمت  ب آيات عظام صافي، فاضل، گلپايگاني، نوري:. 3

 ن .کرا اعاده 
 به ذيل مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل بهجت، آية اهلل سبحاني:. 7

 ن .کبنابر احتياط واجب جايز نيست و باي  همان  سمت را اعاده  آية اهلل فاضل:
 جايز نيست و باي  همان  سمت را اعاده نماي . آية اهلل نوري: 
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 است. کدر تر 1گرچه احتياط مستحبرسانه،  و به طواف ضرر نمي

 متر و نه زيادتر.که هفت شوط يعني هفت دفعه دور بزنه نه کا آن هفتم

ـ  ]601[ جاا   باه  متر از هفت دورکنه کاز اول قصه  کننه  اگر از روي  مه، طواف م 

و  9ناه کاسات اگرچاه باه هفات دور تماام       2طوافش باطل آورد،جا  به آورد و يا بيشتر

ه از روي سهو و غفلت باشاه  کم بلکه اگر از روي نهانستن حکاحتياط واجب آن است 

 4نه.کطواف را ا اد  

                                                           
ه موافق متن هستن  در ک ارمکآيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، م. نظريه آيات عظام، رير از 1

 اين مسأله، مثل مسأله  بل است.
 بنابر احتياط اصل يواف بايل است. آية اهلل تبريزي:. 2

 با فرض تحّقق  ص   ربت يواف او صحيح است. آية اهلل خويي: 
 (.112عربي، ص  کبنابر احتياط در هر حال يوافش بايل است. )مناس آية اهلل گلپايگاني: 

متدر يدا   کم يا سهو و رفلت،  صد  يدواف   که به خاير ن انستن حکولي در صورتي  آية اهلل زنجاني: .9

 بيشتر از هفت دور داشته باش ، چنانچه عمال  به هفت دور، ختم نماي ، يوافش صحيح است.
آوردن وظيفه وا عي باش  ولدي  جا  به م و سهو و نسيان اگر  ص شکل به حدر جه آية اهلل اردبيلي:. 4

ه عمال  هفدت دور يدواف   کن  در حالي کاز باب خاا در تابيق مثال  شش دور يا هشت دور را نيت ب

 ن ، يوافش صحيح است.ک
 ن .کال ن ارد اگر به هفت دور تمام کاش آية اهلل بهجت: 
در صورت ن انستن مسدأله و در صدورت سدهو و رفلدت،      ل:آيات عظام تبريزي، سيستاني، فاض 

 ن ، اعاده يواف الزم نيست گرچه احتياط مستحب اعاده آن است.کچنانچه به هفت دور تمام 
 نظرشان به دست نيام . آية اهلل خويي: 

م شدرع بدا چندين  صد ي وارد     کد اگر از روي سهو و رفلت و يا ع م آگاهي از حآية اهلل سبحاني:  

ند   کمتر از هفت دور يواف کن  يواف او صحيح است و اگر در کيواف شود اگر در دور هفتم ختم 

 احتيايدا  ن  يواف او نيز صحيح اسدت و اال  کميل کو تا مواالت به هم نخورده متوجه شود و آن را ت

يواف  کتوان  ي مي ن  وکا اعاده ن  و نماز آن را بخوان  سپ  يواف و نماز رکميل کيواف  بل را ت

افي کد ه در صورت فوت مدواالت اعداده مالقدا    کآورد و بعي  نيست جا  به به نيت اعم از اتمام و تمام

باش  و اگر در باالتر از هفت شوط به پايان برسان  يواف او نيز صحيح است و مضر نيسدت مشدروط   

اهش و افزايش مضدر  که کرد ک  و تصور ميه از نخست تصميم به اياعت امر الهي داشته باشکبر اين

 نيست.
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ـ  ]605[ ، از قصه هفت دور آوردن برگردد باه قصاه زياادتر    1اگر در ا ناي طواف م 

باطال   2رد کا رد  و هر چه به اين  مال  که اين قصه را کمتر آوردن، از آنجا کآوردن يا 

 2شود. اال طواف باطل مي 4و اگر با اين قصه زيادتر آورد9نهکا اد   است و بايه

ـ  ]607[ ه کن قصهش آن باشه کآورد، ليجا  به ه هشت دورکنه کاگر از اول قصه  م 

ياا مقصاه    کدور قهم زدن دور خانه براي تبار  کطواف واجب باشه و ي هفت دور آن

 ديگر باشه طواف او احيح است.

ـ  ]609[ ه هفات دور  کا طاور   دور نيز مستحب است همان که يکنه کاگر گمان  م 

دور مستحب هم دنبال  که هفت دور واجب را بياورد و يکنه کاست و قصه  3مستحب

 آن بياورد طواف او احيح است.

ـ  ]601[ دور نياز   که يا که هفت دور است به خيال آنکاگر بعه از طواف واجب  م 

                                                           
 از روي علم و عم ... آية اهلل زنجاني: .1
شود، اگر از روي علم و عم ،  ص  زيادتر آوردن يا  مي بنابراحتياط اصل يواف بايل اهلل تبريزي: آية. 2

 رده باش .کمتر آوردن را ک
 ن .ک مي پي ا الکاگر  ص   ربت مختل شود اصل يواف اش آية اهلل خويي: 

 شود. مي بنابر احتياط اصل يواف بايل سيستاني، فاضل، نوري:سبحاني، آيات عظام 
 ن .کرده و بع  اعاده که يواف را به نيت صحيح تمام کاحتياط آن است  ارم:کآية اهلل م 

 م آن در مسأله  بل گذشت.که حکه به جهت خااي در تابيق باش  کمگر آن آية اهلل اردبيلي: .9
ه مدواالت اجدزاء سدابق از    کن  به نحوي کمتر از هفت شوط، يواف را رها کو يا در  آية اهلل زنجاني: .4

و اگر ع ول از  ص  هفت شوط، از روي سدهو يدا جهدل باشد       ؛شود مي بين برود اصل يواف، بايل

 رده باش .کآنچه با اين نيت، انجام داده صحيح است، مگر بيشتر از هفت شوط يواف 
شديخ،   کباش . )مستفاد از مناسد  مي ه مصادف با نيت زياده بوده است، بايلکآنچه  هلل بهجت:آية ا. 2

 (.49ص
 در مسأله  بل گذشت. آية اهلل گلپايگانينظريه  

کدم آن در  م شدرعي باشد  ح  کد و اگر از روي رفلت و سهو و يا ع م آگداهي از ح آية اهلل سبحاني:  

  بل گذشت. ألهمس
 هفت دور واجب است. آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: .3
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 افش احيح است.آورد طوجا  به مستحبي جهاگانه است هشت دور

ـ  ]606[ دور  کاز يا  2متر يا بيشترکدور يا  ک، چه ي1نه از طواف واجبکم کاگر  م 

ه کا سي اسات  کم کمش حکنه حکو اگر ن 4نهک، واجب است آن را اتمام 9از روي  مه

و  2ه در مسائل فصل چهارم گذشت ا باه احتيااط واجاب    کرد  ا  ک کطواف را  مهاً تر

  الم است.م کبه مسگله ح 3م جاهلکح
                                                           

باي   بل از واجب شود و آن را نا ص بگذارد اگر به  ص  هفت شوط، مشغول يواف  آية اهلل زنجاني: .1

 شود. مي ن  يوافش بايلکن  و اگر نکفوت مواالت، آن را اتمام 
از تجداوز از نصدف يدواف، بد ون عدذر از       پيش کنن ه هرگاه يواف آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 2

الزم اسدت و چنانچده   اش  همااف خارج شود، اگر مواالت عرفيه از او فوت شود يوافش بايل و اعاد

ه آن يدواف را تمدام   کد مواالت فوت نشود يا خروجش بع  از تجاوز نصف باش ، احتياط ايدن اسدت   

 ن .کنموده سپ  اعاده 
رد به اين معندي  کدليل يواف خود را  اع  بي در يواف واجب کنن ه اگر يواف آية اهلل سيستاني: 

رده است پد   کن  يوافش را  اع که عرفا  ص ق کاري شود که از مااف خارج شود و مشغول به ک

اگر  بل از تمام نمودن شوط چهارم باش ، يواف بايل است و باي  آن را دوباره انجام ده  و اگر بع  

ه فوت مدواالت  کن  و دوباره انجام ده . مگر اينکه آن را تمام کب اين است از آن باش ، احتياط واج

 (.918، مسأله ک)مناس توان  از سر بگيرد. مي هکشود 
از مااف خارج نش ه باش  و مواالت نيز به هم نخورده باشد ،   کنن ه چنانچه يواف آية اهلل اردبيلي: .9

اري شد ه  کد گر از مااف خارج ش ه و مشدغول  و ا ؛ن  و يوافش صحيح استکميل کباي  يواف را ت

رده، چنانچه پيش از اتمام شوط چهارم باشد ، يدوافش بايدل    که عرفا  بگوين  يواف را  اع کباش  

يواف به نيت اعم از  کاست و باي  آن را از سر بگيرد، و اگر بع  از شوط چهارم باش ، احتيايا  باي  ي

 ه در اين صورت باي  آن را از سر بگيرد.کت به هم بخورد ه مواالکآورد مگر اينجا  به تمام و اتمام
 ن  صحيح است.کاگر  بل از فوت مواالت اتمام  ارم:کآية اهلل م. 4

ن  و اگر مواالت بهم خورده اسدت يدواف را   کاگر مواالت بهم نخورده آن را تمام آية اهلل سبحاني:  

را  کد ام  هديچ آورد سپ  يواف را از سر بگيرد و نماز آن را نيز بخوان  و اگدر   جا بهن  و نماز کتمام 

 رده باش .ک کن است را ترکه رکيواف را  عم ا ه کسي خواه  بود کانجام ن ه  بسان 
 (.912، مسأله که بنابر اظهر. )مناسکبل آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سيستاني:. 2
 ن  در هر دو صورت.که باي  اعاد آية اهلل بهجت،. 3

 خواه  آم . 318م آن در مسأله کم سهو را دارد و حکجهل به مسأله، ح آية اهلل زنجاني: 
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ـ  ]603[ ه ماواالت فاوت   کا  1ناه کارهاي بسياري کردن از طواف کم کاگر بعه از  م 

 آيه. ه ميکم قبع طواف است کمش حکشود ح

ـ   ]608[  نااه، پااس اگاار تجاااوز از نصااف    کم کاااز طااواف   2اگاار سااهواً  م 

                                                           
 يا فاصله زيادي ب ه . ارم:کآيات عظام زنجاني، م. 1

 گذشت. 313م آن در مسأله کحآية اهلل سبحاني:  
يعندي بدا    ؛در صورت تجاوز از نصدف ردن آن کرده پ  تمام کم کاگر سهوا  از يواف  آية اهلل بهجت:. 2

األحدوط، و از سدرگرفتن آن در صدورت عد م، خدالي از وجده نيسدت.         تمام ش ن چهار شوط علدي 

 (.42شيخ، ص ک)مناس
ه معظدم ّلده در   کد م ذيدل اسدت، ااّل اين  کدر حآية اهلل خويي نظرشان عينا  مانن   آية اهلل تبريزي: 

 «بايسدتي برگشدته  »جداي عبدارتل    از چهار باش  بهمتر کو  که اگر بيش از يکمق ار فراموش ش ه 

مبود کآوردن، جا  به آورد و پ  ازجا  به مبود را شخصا کفرماين ل بنابر احتياط بايستي برگشته و  مي

يواف را اعاده نماي  و همچنين اگر مق ار فراموش ش ه چهار يا بيش از چهدار شدوط باشد  احدوط     

 اتمام سپ  اعاده است.
ن ، اگر پيش از فوت مواالت يدادش آمد  و از   کم کهرگاه مق اري از يواف را سهوا   خويي:آية اهلل  

آورد و يوافش صحيح خواه  بدود و چنانچده پد  از فدوت     جا  به مبود راکمااف بيرون نرفته باش  

جا  به شوط را کشوط باش  ي کمواالت يا بيرون رفتن از مااف يادش بياي  و مق ار فراموش ش ه ي

مبود را انجام ده ، باي  ديگري را نايب بگيدرد  کو يوافش صحيح است و چنانچه شخصا  نتوان  آورد 

متدر از چهدار شدوط باشد      کو  کآورد و چنانچه مق ار فراموش ش ه بيش از يجا  به ه آن شوط راک

مبدود يدواف   کآوردن جا  به ه پ  ازکجاآورد و بهتر اين است  مبود را شخصا  بهکبايستي برگشته و 

را اعاده نماي  و اگر مق ار فراموش ش ه چهار يا بيش از چهار شوط باش  احوط اتمام سدپ  اعداده   

 (.913، مسأله کاست. )مناس
ند  يدا آن را بده    ک کاگر سهوا  يا به خاير ن انستن مسأله، مق اري از يواف را تدر  آية اهلل زنجاني: 

ن ، هر چن  از نصف يواف نگذشته ک مي ميلکر شود يواف را تکل بايل انجام ده  هر و ت متذکش

 و اعاده اعمال بع ي الزم نيست. باش  يا مواالت از بين رفته باش 
عبه را دور بزن  اگدر پديش از   کمتر از هفت مرتبه کاگر از روي رفلت و فراموشي آية اهلل سبحاني:  

آورد و اگر پ  از بهم خوردن مدواالت   جا بهخاير بياورد باي  با يمان ه را  هه مواالت بهم بخورد بکآن

متر از سه و نيم شوط باش  يدواف را از سدربگيرد و اگدر بديش از آن     کن  هرگاه آنچه آورده کتوجه 

 ن .کآورد و بهتر است عالوه بر آن يواف و نماز آن را اعاده جا  به باش  با يمان ه را
  يدواف يدا  هداي   شي، بعضدي از شدوط  ه از روي اشتباه يا فراموکدر صورتي  اهلل سيستاني: آية 
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ثيار  که فعال  کا نه طواف را در اورتي کجا تمام  ه از همانکباشه اقوي آن است  1رد ک

 واجب اتمام و ا اد  است. 3، و االّ احتياط2باشهرد  کن

ـ  ]604[ ن کا طواف را ا اد  نماياه، ل  4رد کرد  و تجاوز از نصف نکم کاگر سهواً  م 

 ردن طاواف نااقص و   کا احتيااط در هماه ماوارد ساهو، باه تماام        کسزاوار نيست تار 

 2ردن.کا اد  

ـ  ]610[ بعه از مراجعات باه   رد  است طواف را مگر که ناقص کر نشود کاگر متذ م 

ل بود مراجعت، که خودش برگردد و اگر نتوانست يا مشکآن است  3وطن خود، احتياط

                                                                                                                                        
 شوط را انجام ن اده باش ، پ  اگر پيش از فوت مواالت عرفدي بده يدادش آمد ،      ک سمتي از ي

ه مق ار فرامدوش  کآورد و يواف صحيح است و اگر پ  از آن باش ، در صورتي جا  به با يمان ه آن را

ه کد از هم صحيح اسدت... و در صدورتي   آورد و يواف بجا  به يا دو يا سه شوط باش ، آن را کش ه، ي

جداآورد و يدواف را    مق ار فراموش ش ه بيش از سه شوط باش ، بنابر احتياط واجب با يمان ه را بده 

 (.919، مسأله کن . )مناسکاعاده 
 امل انجام داده باش .کيعني چهار دور  ارم:کآية اهلل م 

ن  و اگر کاگر چهار دور تمام ش ه باش  الزم است يواف را تمام  اهلل گلپايگاني: اهلل صافي، آية آية. 1

ميل اشدواط و اعداده   کتا چهار دور احتياط در ت 2/9متر از نصف باش  اعاده نماي  و در فاصله بين ک

 است.
 اتمام است و احتياط الزم نيست.اش  هه حتي در صورت فوت مواالت نيز وظيفکبل آية اهلل اردبيلي:. 2

 اين شرط زاي  است. ارم:کم آية اهلل 
 اولي و احوط اين است. آية اهلل فاضل: .9

 ن .کو اتمام الزم نيست باي  اعاده  ارم:کآية اهلل م 
يواف بده نيدت    کاحتيايا  ي وگرنهن  کچنانچه مواالت به هم نخورده، آن را اتمام  آية اهلل اردبيلي:. 4

 آورد.جا  به اعم از تمام و اتمام
 مانن  مسأله سابق است. ارم:کآية اهلل م 

 در مسأله  بل گذشت. آيات عظامنظريه ساير  . 2
 کگيدرد. )مناسد   مي ر نشود مگر بع  از مراجعت به وين خود، پ  نايبکو اگر متذ آية اهلل بهجت:. 3

 (.42شيخ، ص
  باي  برگردد. آيات عظام تبريزي، خويي، صافي، فاضل، گلپايگاني: 
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 1نايب بگيرد.

ـ  ]611[ ؛ يعني جايز نيست طواف واجاب را  2در طواف واجب، قران جايز نيست م 

و در  9ه بين دو طواف، نماز طواف فااله شاود کبا طواف ديگر دنبالِ هم آورد، بهون آن

 رو  است.کستحب مطواف م

ـ  ]615[ متر يا بيشتر از دور ا بر طاواف، و قصاهش    کنه دوري را ا يا  کاگر زياد  م 

ه که زياد  را جزو طوافِ ديگر قرار دهه، داخل در قران ميان دو طواف است کآن باشه 

 4حرام است.
                                                                                                                                        

   :ن  و اگدر نيمده اول آن را   کاعاده انجام ن اده باي  يواف را اگر نصف يواف را آية اهلل سبحاني

يدواف  توان  نايب بگيرد و عالوه بدر نمداز   ن  و اگر خود نميکانجام داده بنا بر احتياط اتمام و اعاده 

 جا هست نماز يواف را بخوان .کخودش نيز هر ، نائب
ه پد  از  کد آورد، اگر چه به ايدن علدت باشد     جا  به خود اگر نتوان  با يمان ه را آية اهلل سيستاني: 

رجوع به وين يادش آم ه ديگري را نايب خود  رار ده  و به هر حال نماز يواف را باي  خودش هر 

 جا هست بع  از يواف نايب بخوان .
اف را اعداده  يدو  گر بتوان  باي  برگردد و بع  از اتمام يواف نماز بخوان  و احتيايا اآية اهلل سبحاني: . 1

 نماي  و در رير اين صورت براي يواف نايب بگيرد او نيز عالوه بر اتمام يواف و انجدام نمداز مجد داش   

 ن .کيواف و نماز آن را اعاده 
و در اين صورت نيز بنابر احتياط واجب ه ي بفرست  و احوط  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.114فارسي، مسأله  که شتر باش  )مناسکآن است 
ن  و اگر نتوانست در شهر خودش که  رباني کگوسفن  در م کو احتياط آن است ي ارم:کآية اهلل م 

 ن .ک رباني 
 شود. مي بنابر احتياط واجب سبب باالن يواف آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 2
ند ، ولدي   ک مدي  ار، يواف را بايلکين خواه يواف دوم، واجب باش  يا مستحب، و ا آية اهلل زنجاني: .9

 باش . نمي اعاده احتيايي يواف،  ران نيست و مبال يواف نيز
شود ولي چنانچه با توجه به ع م جدواز   نمي اگر يواف دوم تمام نشود،  ران محقق آية اهلل اردبيلي:. 4

 ن .کف را اعاده رده بوده،  ص   ربت محقق نش ه و بنابر احتياط واجب باي  يواک ران آن را  ص  
، کاگر يواف ديگر را به آخر نرسان ، نه زيادي در يواف اسدت و نده  دران. )مناسد     آية اهلل بهجت: 

 (.917مسأله 
  اگر  ص  جزئيت زيادي را براي يواف ديگر بنمايد  و اتفا دا  نتواند  يدواف ديگدر را      آية اهلل تبريزي: 
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ـ  ]617[ در ا نااي طاواف قصاه زيااد       1در فرض سابا، اگر از اول قصه داشته يا م 

و اگار بعاه از تماام     3ناه که طواف اول را ا ااد   ک، احتياط واجب آن است 2باشه رد ک

ه و به دنبال طواف اول، زياد  را آوردن طواف ديگر براي او حادث شجا  به شهن، قصه

 5و احوط ا اد  است. 4آورد، اقوي احّت طواف اول است
                                                                                                                                        

          به آخر برسان ، در اين صورت نه زيادي اسدت و نده  دران، ولدي گداهي يدواف در ايدن صدورت

لف هنگام شروع به يواف که مکشود و آن در صورتي است  مي جهت ع م تحقق  ص   ربت بايل به

ه  ص   ربدت بدا   کدان   ران حرام و مبال يواف است آن را  ص  نماي   مي هکيا در اثناي آن، با اين

 (.917، مسأله کشود، هر چن  از باب اتفاق آن حرام انجام نشود. )مناس نمي ام جمع ص  حر
متر از هفت شوط باش  داخدل در  دران نيسدت،    کاگر يواف دّوم  آية اهلل خويي، آية اهلل زنجاني: 

دان   ران مبال است ديگر  ص   ربت در يواف اّول از او  مي بلي اگر از ابت ا  ص  هفت شوط دارد و

 (.918،  بل از مسأله کشود. )مناس نمي مشيمت
ن   ران نيست ولي اگر  ص   دران  کاگر يواف دوم را تمام ن آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني: 

 شود و يواف بايل است. نمي ه مبال است  ص   ربت محّققکرا داشته باش  با علم به اين
 ولي يواف اول بايل نيست. ارم:کآية اهلل م 
 گذشت. 311و  313ساير آيات عظام در مسأله نظريه  

شود، چه از اول ايدن  صد  را داشدته     مي بنابر احتياط واجب سبب باالن يواف آية اهلل گلپايگاني:. 1

 باش  و يا در بين آن و يا آخر آن.
امل ديگري بنماي  هر چه با ايدن  صد    کردن يواف کاگر از ابت ا يا اثناء  ص  زياد  آية اهلل زنجاني: .2

 ن  بايل است. و اگر بع  از تمام ش ن...کيواف 
ردن را داشته باش  که از ابت ا  ص  اضافه کالم ايشان مالق است و تفاوتي بين اينک آية اهلل بهجت،. 9

 (.114، ص ک)مناس ان . هيا در اثناء، نگذاشت
 داشته باش  بايل است.اگر از ابت ا  ص   ران  آية اهلل سيستاني: 

 ار باعث فوت مواالت بين يواف واجب و نمازش شود.که اين کمگر آن آية اهلل زنجاني: .4
 ن ، يواف اول بايل است.کميل کاگر يواف دوم را ت آية اهلل اردبيلي:. 2

ت امل، اظهر باالن يواف اّول اسکه در فرض اتيان به يواف کبل آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 (.918،  بل از مسأله کمالقا . )مناس
اگر از اول و يا در اثناء يا در پايان يواف در اين تصميم عام  باش  يدواف بايدل   آية اهلل سبحاني:  

ن  و در کن باي  بع  از فوت مواالت يواف و نماز آن را اعاده کبخوان  ل احتيايا است ولي نماز آن را 

  ن .کتفاء به يواف اولي نکهر صورت ا
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ـ  ]619[ نه کدور است قبع  کمتر از يکنه بر هفت دور، پس اگر کاگر سهواً زياد  م 

ه هفات  کآن است  1دور يا زيادتر است، احوط کآن را و طوافش احيح است و اگر ي

عت نمااز  کو دو ر 2نه به قصه قربت، بهون تعيين مستحب يا واجبکدور ديگر را تمام 

عت اول را براي فريضه قرار دهه کعت بعه از سعي بخوانه و دو رکقبل از سعي و دو ر

 9نه براي طواف اول يا طواف دوم است.که تعيين کبهون آن

ـ  ]611[ راهات قباع طاواف    کجايز است قبع طواف نافله را بهون  ذر و اقاوي   م 

                                                                                                                                        
  :ن  يواف اّول بايل است.کاگر يواف دوم را تمام  آية اهلل سيستاني 
ه نماز يواف را بخوان  و بع  اصل يدواف و  کاحتياط آن است  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ن .کنماز آن را اعاده 
 ه...کواجب است  آيات عظام اردبيلي، زنجاني:. 1

ه عدت نمداز بد   ک، دو رماحتياط واجب آن را به هفت دور برسان  و بع  از اتمدا بنابر  اهلل سبحاني:آية 

آورد. نيت هفدت دور دوم  جا  به عت هم براي يواف مستحبکعنوان يواف واجب و بع  از سعي دو ر

ه هفدت دور  کد فقط به  ص   ربت و مالوبيت باش  نه واجب و نه مستحب اگر چه ظاهر اين اسدت  

شود و نماز آن بع  از يواف است و هفت دور اول مستحب و نماز آن دوم يواف واجب محسوب مي

 بع  از سعي.
 (.119، مسأله 71، ص کاين احتياط مستحب است. )مناس آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ور نيست.کآية اهلل خويي مذ ک. از اينجا تا آخر مسأله در مناس2
عت نافله کجاي آورد و دو ر عت فريضه  بل از سعي بهکو ره دکاحتياط در اين است  آية اهلل بهجت:. 9

 (.918، مسأله کجاي آورد. )مناس توان  بع  از سعي به مي را
يواف خدود بيافزايد ، پد  اگدر بعد  از      هاي  اگر از روي اشتباه چيزي بر شوط آية اهلل سيستاني: 

امدل بده اتمدام برسدان  و احتيداط      کيواف  کن عرا ي يادش آم ، مق ار افزوده را تا يکرسي ن به ر

ه واجب يا مستحب بودن آن ک ص   ربت ب ون اين ه يواف دّوم را در اين هنگام بهکواجب اين است 

ه کد عت نماز بخوان  و احتياط مستحب اين اسدت  کن  به اتمام برسان ، و پ  از آن چهار رکرا  ص  

آورد و دو جا  به از سعي جهت يواف واجب عت  بلکه دو رکبه اين معنا  ؛بين ازداي  هبين آنها فاصل

آورد. و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر پيش جا  به عت پ  از سعي جهت يواف مستحبيکر

 (.914، مسأله کن عرا ي يادش بياي . )مناسکاز رسي ن به ر
 عدت نمداز بعد  از سدعي بدراي ريدر فريضده        که دو رکد و احتياط مستحب آن است  آية اهلل فاضل: 

 نجام ده .ا
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ردن آن اسات؛ باه   کقبع ن 2بهون  ذر و به مجرد خواهش نفس، و احوط 1واجب است

 هم بخورد. نه تا مواالت  رفيه بهکبقيه را  که ترکطوري  نه بهکه قبع نکاين معني 

ـ  ]616[  ه اگار چهاار دور  کا آن اسات   4احوط 9ردکاگر بهون  ذر طواف را قبع  م 

                                                           
ه مواالت عرفيده  ک نحوي بقيه آن، به کيعني تر ؛احوط ع م  اع يواف واجب است آية اهلل بهجت:. 1

 (.44شيخ، ص کفوت شود ب ون عذر و به مجّرد خواهش نف . )مناس
  اع يواف و سعي جايز نيست. )استفتاءات(. آية اهلل خويي: 
و مراد از  اع در ايدن   ؛موارد خاصه، جايز نيستيواف واجب در رير   اع عم ي آية اهلل زنجاني: 

، مدواالت  کارهداي زيداد  با ايجاد فاصله يا انجام  کنن ه ه يوافکثر مسائل بع ي اين است کمسأله و ا

عرفيه بين اشواط را از بين ببرد. مدوارد خاصده عبارتند  ازل اسدتراحت، وضدو و رسدل و تديمم، آب        

يا نماز وتر يا نماز جماعت، رسي ن به نمداز اول و دت،    شي ن ب ن يا لباس، تنگي و ت نماز واجبک

 ه مالوب شارع مق س است و و ت آنکاري کبرآوردن احتياج ديگري، بيماري، عيادت بيمار، و هر 

ند  اگدر   ک مدي  ه يواف را رهاکگذرد مانن  تاهير مسج  و تشييع جنازه مؤمن. در تمام مواردي  مي

ه در مسدائل  کد م  ادع يدواف   کد ن  و اگر از بين رفته به حکيل مکمواالت از بين نرفته باي  آن را ت

 آي  رفتار نماي . مي بع ي
 (.148، ص 4تاب الحج، ج ک اع يواف واجب ب ون عذر جايز نيست ) آية اهلل سبحاني: 
ه بنابر اظهدر  ادع آن مالقدا  گرچده     کاري ضروري بلک اع يواف واجب براي  آية اهلل سيستاني: 

 (.917، مسأله کضرورتي نباش  جايز است. )مناساري يا کبراي 
ام حج، ک)آداب و اح .ن کيواف واجب را نباي  ب ون عذر  اع  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (283مسأله 
 ن .کبنابر احتياط واجب  اع ن ارم:کآية اهلل م 

ه کهر چن  احوط آن است  ؛ اع يواف مستحبي و حتي يواف واجب، جايز است اي: هآية اهلل خامن. 2

 (.913حج، م کن . )مناسکه عرفا  مواالت از ميان برود،  اع ناي ک هيواف واجب را به ان از
رد و از ندو  کن ، ولي چنانچه به هر جهت  اع که  اع نکاحتياط مستحب آن است  آية اهلل فاضل: 

ه کورده، و فر ي نيست هم نخ امل انجام داد، مجزي و صحيح است، هر چن  مواالت بهکيواف  کي

 ن  يا رير آن را.کدور دوم را مثال  رها 
ه اگر  اع بعد  از نيمده   کباي  يواف را از سر بگيرد و احتياط مستحب در آن است  آية اهلل زنجاني: .9

 رده نماز آن را بخوان .کميل کشوط چهارم بوده،  بل از اعاده، يواف  بلي را ت
آورده باشد .  جدا   بده  ه چهدار شدوط  کد وي استيناف آن است هدر چند    ه ا کاحوط بل آية اهلل بهجت:. 4

  (.44شيخ، ص ک)مناس
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 ه منافيکو اين در اورتي است  2نهکنه و بعه ا اد  کباشه طواف را تمام  1آورد جا  به

 هم بخورد. ه مواالت  رفيه بهکآورد  باشه حتي مثل زياد فااله دادن جا  به

ـ  ]613[ نياورد  باشه، اگار برگاردد و تماام    جا  به و منافي 9نهکاگر طواف را قبع  م 

 4واف احيح است.نه طک

ـ  ]618[ ؛ مثل مرض يا حي  ياا  2اگر در بين طواف  ذري براي اتمام آن پيها شه م 
                                                                                                                                        

  :پيش از تجاوز از نصف يواف، ب ون عدذر از ماداف خدارج     کنن ه هرگاه يواف آية اهلل تبريزي

الزم است و چنانچده مدواالت فدوت    اش  هشود، اگر مواالت عرفيه از او فوت شود يوافش بايل و اعاد

ه آن يواف را تمام نموده سپ  اعاده کنشود يا خروجش بع  از تجاوز نصف باش ، احتياط اين است 

 (.911، مسأله کن . )مناسک
آورده باش ، يواف را تمدام  جا  به ه در اين صورت اگر چهار دورکا وي آن است  آية اهلل گلپايگاني: 

 (.39و  32ام عمره، ص کن . )احکه ن  و بع  احتيايا  اعادک
 گذشت. 313نظريه ساير آيات عظام در اين مسأله و مسأله بع ، در ذيل مسأله  

 رده...کاگر از نصف تجاوز  آية اهلل سبحاني:. 1
 آورد.جا  به يواف به نيت اعم از تمام و اتمام کو يا ي آية اهلل اردبيلي:. 2

 هم نخورده باش . اعاده مستحب است، هرچن  مواالت عرفيه به آية اهلل فاضل: 
 ب ون عذر. آية اهلل اردبيلي: .9

 و مواالت به هم نخورده باش  باي   بل از فوت مواالت آن را کامل کن . آية اهلل زنجاني: 
 مراجعه شود. 313به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي: .4
.  اع يواف بده خداير حد ث    1به جهت عذر چن  صورت داردل   اع يواف واجب آية اهلل زنجاني: .2

.  اع يواف براي عدروض  2 ؛گذشت 243م آن در حاشيه مسأله ک)جنابت و حيض( ح برکاصغر يا ا

تواند  ندائبش    نمي رد، باي  خودش و اگرکشوط(  اع  2/9بيماري در اثناء يوافل اگر  بل از نصف )

ميدل يدواف،   کرده باي  ب ون تأخير براي تکشوط چهارم  اع  آن را از سر بگيرد و اگر بع  از اتمام

شود و باي  آن را از سر بگيرد و اگر بين نيمده و پايدان شدوط     مي افي است وااّل بايلکنايب بگيرد و 

تواند  ندائبش    نمي ميل آن نايب بگيرد و همچنين خودش و اگرکچهارم بود باي  ب ون تأخير براي ت

.  اع يواف براي استراحت يا تاهير ب ن و لباس يا مسج  يدا بدراي   9 ؛آوردجا  به املکيواف  کي

ت در نماز جماعت، در تمام اين موارد پ  از رفع کتنگي و ت نماز يا رسي ن به نماز اول و ت يا شر

.  ادع يدواف بده جهدت مواندع      4 ؛ند  ک مدي  ميلکمتر از نصف باش  تکعذر يواف  بلي را هر چن  

خواه  آمد .   343م آن در حاشيه مسأله کجماعت و نظافت مسج ، حيل صفوف کخارجي مانن  تش

 چهارگانه اگر يواف را از سر بگيرد يوافش صحيح است.هاي  در تمام صورت
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و  2پس اگر بعه از تمام شهن چهار دور بود ، بعه از رفع  ذر برگاردد  1اختيار حهث بي

در  4نه و احتيااط مساتحب  ک، طواف را ا اد  9نه و اگر قبل از آن بود کاز همانجا تمام 

 2نه و ا اد  نمايه.که اتمام کفرض اول در غير حي  آن است 

ـ  ]614[ ه کا آورد تاا آن جا  به رد ، نتوانستکه با  ذر طواف را قبع کشخصي  اگر م 
                                                           

 مراجعه شود. 221و  243به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن. 1
 يهارت.اگر بع  از تمام ش ن سه دور و نيم باش ، و بع  از تحصيل آية اهلل سبحاني:  .2
 4و  2/9ن  و اگر در فاصله بين کپ  اگر به نصف نرسي ه اعاده  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 9

 بوده احتياط به اتمام و اعاده يواف است.
ن  و اگر از نصدف گذشدته و   کرده عذر پي ا ش  يواف را اعاده کاگر از نصف تجاوز ن آية اهلل فاضل: 

 کن  و اعاده نماي  و يا از ندو يد  که يواف را تمام کاست، احتياط آن است رده کدور چهارم را تمام ن

 امل انجام ده .کيواف 
 وجهي براي اين احتياط وجود ن ارد. آية اهلل اردبيلي: .4
و راجع بده حديض در مسدأله     221و  243. نظريه آيات عظام در بحث ح ث اصغر و جنابت در مسأله 2

 گذشت. 221
 مرضلو اّما در مورد  
به عّلت عذر ناچار يواف خود را  اع نمدود و از ماداف بيدرون     کنن ه هرگاه يواف آية اهلل بهجت: 

الزم است و چنانچه بعد  از  اش  هرفت، چنانچه  بل از تمامي شوط چهارم باش  يوافش بايل و اعاد

شود، اگر  دادر  ن  تا و ت آن يواف تنگ که صبر کآن بوده، اگر  ادر بر اتمام نباش  احوط آن است 

گيرند  در اتمدام.    مدي  ن نباش  نايب از براي اوکدهن  و اگر مم مي گيرن  و يواف مي نش  او را دوش

 (.912، مسأله ک)مناس
در اين فرض اگر ناچار بده  ادع يدواف شد  و از ماداف خدارج        آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

الزم است و چنانچه بعد   اش  هبايل و اعاد گردي ، چنانچه  بل از تمامي شوط چهارم باش ، يوافش

ه براي با يمان ه نايدب بگيدرد و شخصدا  بعد  از زوال عدذر احتيايدا        کاز آن بوده، احتياط اين است 

 آورده و يواف را اعاده نماي .جا  به با يمان ه را

 .اگر بع  از تمام ش ن نصف شوط چهارم بود... آية اهلل سبحاني:
ان ل اين در يوافق واجب بود  ريه ايشان ماابق با متن است ولي اضافه فرمودهنظ آية اهلل سيستاني، 

تواند    مدي  ه مواالت عرفي فوت نش ه استکن  مادامي که  اع کو اّما در يواف مستحبي، از هرجا 

برگردد و تمام نماي  و همچنين در مورد عذر، عالوه بر مرض  ضاي حاجتي براي خود يا برادر ديني 

 ان . هر فرمودکذ
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ن نيسات  کا ننه و طواف دهناه و اگار مم  کن است، او را حمل کوقت تنگ شه، اگر مم

 2ه.براي او بگيرن 1نايب

ـ  ]650[ اگر مشغول طواف است و وقت نماز واجاب تناگ شاود واجاب اسات       م 

رد از همانجا طاواف  کرها  4، پس اگر بعه از چهار دور9نه و نماز بخوانهکطواف را رها 

 7نه.کا اد   3، و اال2ّنهکرا تمام 

                                                           
ليدف فعلدي   کت عندوان  بده امل به نيت اعم از اعاده و اتمام و يدا  کيواف  کو نايب يآية اهلل سبحاني: . 1

ان دارد کد جا هست اگدر ام کعنه هم در هر  منوب عنه انجام ده  و نماز آن را بخوان  و احتيايا  منوب

 نماز يواف را خودش نيز بخوان .
ردن شوط چهارم عاجز شود و نتوانن  او را يواف دهن  بايد   کاگر  بل از تمام  آية اهلل سيستاني: 

ردن شدوط چهدارم باشد ،    که يواف را از اّول به نيابت او انجام ده  و اگر بع  از تمام کنايب بگيرد 

 (.294، سکن . )ملحق مناسک مي نايب در مق ار با يمان ه نيابت
يواف حکم نماز را دارد و تبعيض »فته شود کهل و چون بعي  نيست گ اهلل گلپايگاني: اهلل صافي، آية آية 

 (.243نايب همه يواف را انجام ده . )آراءالمراجع، ص « در اشواط آن در نيابت محتاج به دليل است
 نظريه ساير آيات عظام در مورد نيابت در مسأله  بل گذشت. 

 (992باي  خودش نايب بگيرد. )مناسک حج، م اي: آية اهلل خامنه. 2
 و پ  از آن ب ون تأخير، يواف را اتمام نماي ، هر چن   بل از شوط چهارم باش . اهلل زنجاني:آية  .9
ه پد  از انجدام   کن ، در صورتي کاگر يواف واجب را براي ا امه نماز واجب  اع  اي: هآية اهلل خامن. 4

ن ، و اگر پديش  ک مي املکن ، پ  از نماز ادامه آن را انجام داده و هفت دور کنيمي از يواف چنين 

ه يواف را که فاصله زيادي ايجاد شود، احوط آن است کن ، در صورتي کاز اتمام نصف يواف چنين 

از ابت ا انجام ده ، ولي اگر فاصله زياد حاصل نش ه باش ، ع م وجوب رعايت احتياط در اين مدورد،  

ه کد ن مورد، تفاوتي ن ارد رس ، اما رعايت احتياط در هر حال پسن ي ه است. در اي نمي بعي  به نظر

( و از ايدن مسدأله   918حج، م ک)مناس و و ت نماز تنگ باش  يا نباش  ؛نماز جماعت باش  يا فرداي

 شود.  مي م مسأله بع  نيز روشنکح
 بع  از نيمه يواف. آية اهلل سبحاني: 

 رد و از سر گرفت يوافش صحيح است.کولي چنانچه تمام ن آية اهلل فاضل:. 2
 مسائل متفّر ه(. 12، مسأله 131اگر مواالت عرفيه به هم بخورد. )مستفاد از مناسک، ص  بهجت: اهلل آية. 3

  بل از نيمه يواف بوده. آية اهلل سبحاني: 
 افي اسدت، چده پديش از اتمدام     کد رده اتمدام از همدان جدا    که  اع کاز هر جا  آية اهلل اردبيلي:. 7
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ـ  ]651[ نه طواف را براي رسايهن باه نمااز    که مستحب است قبع کجايز است بل م 

رد از همانجا بعاه از  کجما ت يا رسيهن به وقت فضيلت نماز واجب، و از هر جا قبع 

نه، و سازاوار نيسات   کدستور مسگله قبل  مل  ه بهک، و احتياط آن است 1نهکنماز اتمام 

 2ود.ش کاين احتياط تر

ـ  ]655[ ه آياا طاواف را   کنه ک کاگر بعه از تمام شهن طواف و انصراف از آن ش م 

و  9ناه کآورد  يا نه، ا تناا ن جا  به مترکنه ک کآورد  يا نه يا شجا  به زيادتر از هفت دور

                                                                                                                                        
 .دور چهارم باش  و چه پ  از آن  

ه يواف را بع  از يواف اول و کاعاده الزم نيست، گرچه احتياط مستحب آن است  اهلل تبريزي:آية  

 ن .کنماز آن اعاده 
ه يواف را بع  از يواف اّول و نماز کن  و احتياط مستحب آن است کباي  اتمام  آية اهلل سيستاني: 

 ن .کآن اعاده 
ولي اگر از نصف گذشته و چهار شوط هم تمام نش ه، احتيايا   آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ن .کن  و بع  اعاده کيواف را تمام 
 (171121در هر دو صورت يواف را کامل کن . )استفتاء ش ارم:کآية اهلل م 

مال شوط چهارم باش  کهم بخورد و  بل از ا هم نخورد و اگر به اگر مواالت عرفيه به آية اهلل بهجت:. 1

، 131، صک)مستفاد از مناس ؛(88، سکمال آن يواف و اعاده آن. )مناسکاط مراعات شود با ااحتي

 (.12مسأله 

و سپ  اگر  اع يواف پ  از تجاوز از نيمه يواف بدوده با يماند ه را از همدان     آية اهلل سبحاني: 

 ن .کنقاه و يا محاذي آن بياورد و اگر  بل از تجاوز از نصف بوده يواف را اعاده 
 رعايت اين احتياط الزم است. آية اهلل اردبيلي:. 2

بنابر احتياط مستحب يدواف را بعد  از يدواف اول و نمداز آن      آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: 

 ن .کاعاده 
 (922حج، م که بنا را بر صّحت بگذارد. )مناسکن ، بلکخود اعتنا  کنباي  به ش اي: هآية اهلل خامن 
ند ، ولدي صدفوف    کت نکرعايت اين احتياط واجب نيست و اگدر در جماعدت شدر    :آية اهلل زنجاني 

 خواه  آم . 343م آن در حاشيه مسأله کن  حکجماعت، يواف را  اع 
 اين احتياط واجب نيست. ارم:کآية اهلل م 

اگر احتمال ب ه  هنگام يواف نسبت به رعايت ع د اشواط، التفات داشته است، در  آية اهلل زنجاني: .9

 ن .کن  وااّل باي  يواف را اعاده کش نکاز دو صورت اعتنا به ش کهيچ ي
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 و احتياااط  2ال نيسااتکن در اااورت دوم خااالي از اشااکاا، ل1طااوافش اااحيح اساات

 9نشود. کتر

ـ  ]657[ آورد  آن را ياا ناه، ماثالً    جاا   باه  ه ااحيح کا نه ک کاگر بعه از طواف ش م 

رد  ياا محاهث باود  ياا از داخال حجار       کا ه از طارف راسات طاواف    کاحتمال بههه 

، و طوافش احيح است اگرچه باز در محل طاواف  4نهکرد  ا تنا نکطواف  7اسما يل

ه هفات  کارهاي ديگر نشه  باشه، در اورتي کباشه و از آنجا منصرف نشه  يا مشغول 

 زياد  و نقيصه. يب دور بودن معلوم باشه

ـ  ]659[ ه هفات دور زد   ک 2نهک که به حجراالسود ختم شه شکاگر در آخر دور  م 

 نه و طوافش احيح است.کن کيا هشت دور يا زيادتر، ا تنا به ش

ـ  ]651[ ه آنچاه را  کنه ک کاگر قبل از رسيهن به حجراالسود و تمام شهن دور، ش م 
                                                           

ه عرفدا  فدارغ از عمدل    اي کد  هه وارد عمل ديگري شد ه باشد  بده گوند    کبه شرط آن آية اهلل اردبيلي: .1

متر از هفت باش ، بنابر احتياط واجب يواف کبين هفت و  که شکمحسوب شود، وگرنه در صورتي 

 را اعاده نماي .
بع  از انصراف و دخول  کال در صورت ع م انصراف از يواف است اّما اگر شکاين اش آية اهلل فاضل:. 2

ه ظاهرا  بده محدض انصدراف هدم، يدواف      کن  و يواف او صحيح است بلکدر نماز يواف باش  اعتنا ن

 ن .کصّحت است و الزم نيست اعتنا وم به کمح
متدر يدا بيشدتر    که آيا يوافم هفت شوط يدا  کنماي   کهرگاه بع  از فراغ از يواف ش آية اهلل بهجت:. 9

 ن .کي بکه بع  از شروع به نماز يواف چنين شکسي کننماي ، مانن   کبوده، اعتنا به ش
ه بع  از دخول در نماز کدر صورت دوم يواف بايل است مگر اين آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 (.913، مسأله کن . )مناسک نمي ش اعتناکه به شکن  کب کيواف ش

 ن .کپ  از فراغ عمل اعتنا ن کبه شآية اهلل سبحاني:  
ها يا در صحت آنها بع  از تمدامي يدواف يدا بعد  از تجداوز از       اگر در ع د شوط آية اهلل سيستاني: 

مثال  پ  از فوت مواالت يا بع  از وارد ش ن در نمازت يواف  ؛اعتنا نماي  کن  نباي  به شک کحل شم

 (.912، مسأله کنماي . )مناس کش
 احتياط واجب نيست. آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 م مسأله  بل را دارد.کح آية اهلل زنجاني: .4
 گذشت. 322بع  از تمام ش ن يواف در مسأله  کش مکح آية اهلل بهجت، آية اهلل زنجاني:. 2
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 1باطل است. فتم است يا هشتم طوافشزنه دور ه دور مي

ـ  ]656[ نه ميان شش و هفت و هار چاه پااي    ک کاگر در آخر دور يا ا ناي آن ش م 

 2ار است، طواف او باطل است.کنقيصه در 
ـ  ]653[ ناه در  اهد دورهاا، بناابر اقال گاذارد و       ک کاگر در طواف مستحب شا  م 

 طوافش احيح است.
ـ  ]658[ و احتيااط آن   4هنا کش نکا تنا به شا  9در  هد دورها کثير الشکشخص  م 

                                                           
 احوط باالن يواف است. آية اهلل بهجت:. 1

ه يوافش بايل است و احتيايدا  بقصد    کظاهر اين است  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 
 رجاء تمام و اعاده يواف نماي .

سدبت بده تعد اد اشدواط، حّجدت      ولي اگر ايمينان دارد تا پيش از پايان يدواف، ن  آية اهلل زنجاني: 
توان  يدواف را در حدال    مي پرس  د  مي شمرد مي ه اشواط او راکن  د مثال  از رفيقي  ک مي شرعي پي ا

 رد يوافش صحيح است، وااّل بايل است.کادامه ده  و اگر حّجت شرعي پي ا  کش
 واف و نماز است.ن احوط اتيان نماز يواف و اعاده يکل آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 ن  و يوافش صحيح است.کآن دور را تمام  ارم:کآية اهلل فاضل، آية اهلل م 

الجمله احوط است و  ه فيکباالن يواف او و لزوم استيناف خالي از  وت نيست با آن آية اهلل بهجت:. 2
 (.49شيخ، ص کاحوط از آن بنا بر ا ّل بگذارد و اتمام و بع  از آن اعاده يواف نماي . )مناس

 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل زنجاني: 
 جا آورد و يک بار ديگر يواف و نماز را مج دا  باي  آن شوط را تکميل و نماز يواف را بهآية اهلل سبحاني:  

 مق اري بين يواف  بل و بع  فاصله بين ازد.و اعاده کن  البته در تمام موارد اعاده يواف بهتر است 
در پايان  کباش ، يوافش بايل است. و اگر ش 7و  3در نقيصه در رير  کاگر ش آية اهلل سيستاني: 

 3ند  ولدي اگدر در ايدن صدورت بندابر       کباش ، بنابر احتياط واجب يواف را اعداده   7و  3شوط بين 
رد و متوّجه مسدأله نشد  تدا و دت اعداده گذشدت       کگذاشت و از روي جهل به مسأله يواف را تمام 

و يدا   8و  7و  3ند  بدين   ک که شکمثل اين ؛در زياده و نقصان باش  کفش صحيح است و اگر شيوا
 (.914، مسأله کيوافش بايل است. )مناس 8و  3بين  کش

 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 
توان   مي البته ؛ن ک مي ن  و سپ  دوباره اعادهک مي بنابر ا ل، گذاشته يواف را تمام آية اهلل زنجاني: .9

بده   کثرت شکن ، و همچنين اگر کن  هر چن  از گفته او ايمينان پي ا نکتفا کبه شمارش ديگري ا
 ن .کح  وسواس برس  اعتنا ن

در نمداز اسدت و همدان وظيفده را دارد      کثيدر الشد  کدر يدواف مثدل    کثير الشد ک آية اهلل بهجت:. 4

  (.34، سؤال 12)پرسشهاي ج ي  حج، ص
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 نه.که  هد را حفظ کنه کسي را وادار که کاست 
 را دارد. کم شکو ح 1گمان در  هد دورها ا تبار نهارد م ـ ]654[
ـ  ]670[ جاا   باه  ه طاواف کا اگر مشغول سعي بين افا و مرو  شه و ياادش آماه    م 

 2نه.کنه و پس از آن سعي را ا اد  کنه و طواف کنياورد ، بايه رها 
ـ  ]671[ آورد ، بايه برگردد جا  به ه طواف را ناقصکاگر در حال سعي يادش آمه  م 

آورد و جاا   باه  نه و برگردد تتمه ساعي را کميل کرد  تکه ناقص کا و طواف را از همانج

جاا   باه  متر از چهار دورکه اگر کآن است  4ن احتياطکلي 9طواف و سعيش احيح است.

                                                                                                                                        
  :ن . )المسائل کش اعتنا کدر يواف تا به حّ  وسواس نرس  باي  به ش کثيرالشک آية اهلل خويي

 (.949، ص1الشرعيه، ج
ه موجب باالن يواف او باشد  امدا در رمدي    کگذارد  نمي بنابراين بنا را به يرفيآية اهلل سبحاني:  

 ه يقين نماي .کن  کباي  آنق ر پرتاب 
ند .  کن  چنانچه در نماز نباي  اعتنا کش اعتنا کدر يواف نباي  به ش کثيرالشک آية اهلل سيستاني: 

 (.212، سک)ملحق مناس
 و بنا را بر آنچه به نفع اوست بگذارد. ارم:کآية اهلل م 

 م ظّن در نماز است.کم آن مانن  حکح آية اهلل بهجت:. 1
يواف و نماز آن را بده جداي   ن  و برگردد و کجاي سعي هست آن را رها کباي  هر آية اهلل سبحاني: . 2

 ن .کسعي را اتمام و اعاده  احتيايا آورد و سپ  
جدا   بده  ه يدواف کد اگر  بل از شوط چهارم سعي يادش بيايد    آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

آورد و سپ  سعي را انجام ده  و اگر بع  از اتمدام شدوط   جا  به ن  و يواف راکنياورده، سعي را رها 
ن  و بع  از انجام يواف، سعي را اتمدام و بده احتيداط واجدب آن را اعداده      کچهارم بوده، آن را  اع 

 (.337ام حج، مکنماي . )آداب و اح
 احتياط در اتمام و سپ  اعاده سعي است. آية اهلل بهجت:. 9

هايي که انجام داده نصف يدا بيشدتر    گونه استل هرگاه تع اد شوط يل ب ينو يريقه تکمآية اهلل سبحاني:  
گدردد و  کن  و پ  از خوان ن نماز براي تکميل سعي بر مدي  اين صورت يواف را تکميل مي آن باش  در از

هاي يوافي که انجدام داده کمتدر از نصدف     احتيايا  سعي را تکميل و سپ  از سر بگيرد و اگر تع اد شوط
 کن .خوان  و سعي را احتيايا  اتمام و اعاده ميگيرد و نماز مي ر اين صورت يواف را از سر ميباش  د

اگر  بل از فوت مواالت متذکر شود يا بع  از آن باش  ولي سه شدوط يدا کمتدر بدا ي      آية اهلل سيستاني: 
را پ  از اتمام اعداده  مان ه باش  اتمام يواف کافي است ولي اگر بيش از آن باش  به احتياط واجب يواف 

 کن  و نسبت به سعي اتمام کافي است گرچه احتياط مستحب اعاده آن است پ  از اتمام.
  اين احتياط مستحب است. آية اهلل اردبيلي:. 4
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متر از چهار باار انجاام   کنه و ا اد  نمايه و همچنين اگر سعي را کآورد  طواف را تمام 

 1نه.کنه و ا اد  کداد  تمام 

ـ  ]675[ آورد طاوافش باطال   جاا   باه  وضاو  اگر سهواً يا غفلتاً يا جهالً طواف را بي م 

 آورد.جا  به طور اگر با حال جنابت يا حي  و نفاآ است و همين

ـ  ]677[ نه و طواف دهه و خودش نيز قصاه  کحمل سي مري  يا طفلي را کاگر  م 

 2نه طواف هر دو احيح است.کطواف 

ـ  ]679[ ال ناهارد  کردن و خنه  نمودن و شعر خواناهن اشا  ک لمکدر حال طواف ت م 

ر خاها و تاالوت   کا راهت دارد و مستحب است در حال طواف مشغول د اا و   کن کل

 9قرآن باشه.

ـ  ]671[ ه کطارف جلو باشاه بل کننه  واجاب نيسات در حال طواف روي طواف م 

ه باه  قااب   کناه و افحه ااورت را برگرداناه بلکجايز است به يميان و يسار نگاا  

نااه و خاناه را ببااوسه و برگااردد از همانجاا      کتوانه طاواف را رها  و مي 4ناهکنگاا  
                                                                                                                                        

  :نشود و همچندين اسدت نسدبت بده      کاين احتياط در اتمام و اعاده يواف تر آية اهلل تبريزي

 افي است.کشوط باش ، اعاده الزم نيست و اتمام  کسعي. ولي اگر سعي فراموش ش ه ي
 رعايت اين احتياط در يواف و سعي، مستحب است. آية اهلل زنجاني: 

 نشود. کاين احتياط تر ارم:کمآية اهلل فاضل، آية اهلل 
ر کد مفصدال  ذ  313و  318شدان را در مسدأله  ادع يدواف سدهوا  در ذيدل مسدأله         . آيات عظام نظريه1

 مراجعه شود. ان ؛ هفرمود
 عبه باش .کو الزم نيست در حال يواف، شانه چ  آنها به يرف  آية اهلل زنجاني: .2
ر کد ه در حال يواف، همواره خشوع و حضور  لب داشته و بده ذ کو شايسته است  اي: هآية اهلل خامن .9

 (281حج، م کن . )مناسکخ ا مشغول باش ، و اداعيه وارده را  رائت 
 ال ن ارد.کت نباش  و اگر هم باش  ولي از خط منحرف نشود اشکاگر در حال حر :آية اهلل بهجت. 4

ن يماني به احتياط واجدب در  کعبه و يا لم  آن و استالم حجر و يا رکبوسي ن آية اهلل سبحاني:  

رده که  اع کارها و بع  ادامه از محلي کت و چرخي ن نباش  ولي  اع يواف و انجام اينکحال حر

 ه بين اشواط مواالت و وح ت عرفي آن به هم نخورد.کن ارد مشروط بر اينالي کاش
ه بتوان  مق اري از پشت سر را که به حّ ي رو نگردان  کاحتياط واجب آن است  آية اهلل سيستاني: 

 (.99، صکن . )ملحق ج ي  مناسکنگاه 
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 1ناه.کاتماام 

ـ  ]676[ ياا دراز   جايز است در بين طواف براي رفع خستگي و استراحت بنشاينه  م 

هام   ه مواالت  رفياه باه  کنه، ولي نبايه آنقهر طول دهه کشه و بعه از همانجا اتمام کب

 9نه و ا اد  نمايه.که اتمام کاحتياط آن است  2بخورد و اگر آن قهر نشست

 مسائل متفرقه طواف

ـ  ]673[ ه طواف بيت کنه کت کدر طواف در مقابل حجر اسما يل بايه طوري حر م 

ه حجر اسما يل از بيت نيست هار  کنحو متعارف باشه و مخفي نمانه  بهاادق باشه و 

 رد.کچنه بايه در خار  آن طواف 

                                                           
 ي . عبه يواف نماکتوان  در حال بوسي ن خانه  مي هکبل آية اهلل زنجاني: .1
ند ، ولدي   کچنانچه  بل از دور چهارم باش ، اتمام الزم نيست و باي  يواف را اعاده  آية اهلل اردبيلي:. 2

 چنانچه بع  از دور چهارم باش ، احتياط نماي .
 313و  312م آن در مسدأله  کد ند  ح ک نمدي  ه عدذر صد ق  کد اگر در موردي اسدت   آية اهلل بهجت: 

هم  ه مواالت عرفيه بهکمال شوط چهارم، در حّ ي که،  بل از اگذشت، و با فرض تحّقق عذر از ادام

مال آن يواف و اعاده آن، و بعد  از  کهم بخورد احتياط مراعات شود به ا نخورد مانعي ن ارد و اگر به

 (.88و  87، س کشوط چهارم مالقا  مانعي ن ارد. )مناس
اسدت، و الزم اسدت از ندو    در اين صورت يوافش بايدل   آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

 ن .کشروع 

باي  يواف را از سر بگيرد البته اگر خستگي ش ي  بوده و براي رفع خستگي نيداز   آية اهلل زنجاني: 

 کن . به اين مق ار استراحت داشته اتمام يواف کفايت مي

ن  و اگر بع  از نيمه يواف بوده، اتمام و نمداز  کاگر  بل از نيمه يواف بوده اعاده  آية اهلل سبحاني: 

 ن .کآن را اعاده  يواف و نماز احتيايا و سپ  

 ه مواالت عرفيه به هم خورد.ک آية اهلل فاضل: 
 احتياط به اتمام الزم نيست. ارم:کآية اهلل م 

را دوبداره از سدر   رده و يدواف  کد لي رهدا  ک يور بهتوان  آن يواف را  مي هکما اينک اي: هآية اهلل خامن. 9

 (31و  31س ک حج، بگيرد. )مناس
 امل انجام ده .کيواف  کن  و از نو يکتوان  آن را رها  مي و آية اهلل فاضل: 
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ـ  ]678[ ولو در وقت خلاوت باياه طاواف در حاه باين مقاام        1انکدر اورت ام م 

و دورتار از آن حاه،    2ه مسافت بيست و شش  راع و نيم اسات باشاه  کابراهيم و خانه 

ان ولو در وقت خلاوت، طاواف در خاار  حاه     ک هم امو در اورت  9نهک فايت نميک

 4فاألقرب. مزبور مانع نهارد با مرا ات األقرب

ـ  ]674[ ؛ الي پيش آماه کهرگا  در طواف خانه خها، مثالً در چنه قهم از طواف اش م 

، هماان چناه قاهم را باياه از سار بگيارد و اگار از        2اختياار بردناه   باي  ه او راکا مثل اين

 3ال دارد.کنه، اشکحجراألسود به قصه طواف شروع 

                                                           
ن  انجام يواف در خدارج حد  بدا رعايدت اال درب      کولي چنانچه ضرورت عرفي ا تضا  آية اهلل فاضل:. 1

 ان اختن الزم نيست.ردن و تأخير کفاال رب مانعي ن ارد و صحيح است و صبر 
 به حاشيه شرط پنجم يواف مراجعه شود. آية اهلل نوري: 

ه متصدل بده جمعيدت    کد ه رعايت اين فاصله الزم نيست مشروط بدر اين کگفته ش   آية اهلل اردبيلي:. 2

 باش . کنن ه يواف
 سابقا  گفتيم رعايت اين مق ار الزم نيست. ارم:کآية اهلل م 

 مراجعه شود. 232به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .9
 گذشت. 232. نظريه آيات عظام در مسأله 4
 مراجعه شود. 282به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .2

و نبايد    ،   م برداشت باي  همان چن    م را از سر بگيدرد ارادهه ب ون کي يور به آية اهلل زنجاني: 

 است. يواف را از سر بگيرد يوافش صحيح رده از سر بگيرد، هر چن  اگرکيواف را  اع 
بد ون   وگرنهن  کار را بکاگر بتوان  برگردد و از همانجا يوافش را ادامه ده  باي  اين  آية اهلل بهجت:. 3

ه ب ون اختيار برده ش ه برس  تدا از همانجدا بده يدواف ادامده دهد .       کزن  تا به محّلي  مي نيت دور

 (.73ج ي  حج، س هاي  )پرسش
 سابقا  گفته ش ، مجّرد بردن جمعيت موجب باالن که چنانولي  هلل تبريزي، آية اهلل خويي:آية ا 

 ه ساير شرايط موجود باش .کشود مادامي  نمي
ال ن ارد، ولدي جدواز از سدر گدرفتنت ششدوط محدل       کاگر يواف را از سر بگيرد اش اي: هآية اهلل خامن 

  (31و  31مناسک حج، س ال است گرچه ضرري براي صّحت يواف ن ارد. )کاش
ن کد لآم ه است،  331و  323ال ؤو س 231، 282نحوه تصحيح يواف در مسائل  آية اهلل سبحاني: 

 انسددان را ناخواسددته بدده جلددو ببرندد    اگددر در مو ددع ازدحددام احيانددا  مسددألهدر خصددوص ايددن 
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ـ  ]690[ اسات و باياه    1اختيار او را ببرناه، ا ااد  آن مقاهار الزم    بي اگر در طواف م 

ن نيست باياه  کنه و چنانچه ممکطواف را احيح انجام دهه و خودش به اختيار طواف 

اختيار شهن ايان نيسات    ه مناور از بيکولي بايه دانست  2نمايهدر وقت خلوت طواف 

هاا را باه اختياار خاود      ه در اين اورت اگر قهمکه در ا ر فشار جمعيت تنهتر برود بلک

 دارد ضرر نهارد و طوافش احيح است. برمي

ـ  ]691[ خانه شاود و   9اگر در حال طواف در ا ر فشار و ازدحام جمعيت پشت به م 

يا در ا ر فشار جمعيت، شخص را مقهاري  4ف به اين اورت انجام گيردقسمتي از طوا

، ا ااد  شاود و   2ه پشت به خانه يا بهون اختيار باود  کجلو ببرنه بايه مقهاري از طواف 

ه باياه از آنجاا   کا جاايي   توانه برگردد با جمعيت بهون قصه طواف برود تا باه  اگر نمي

 3نمايه. کنه برسه و از آنجا تهارکطواف را ا اد  
                                                                                                                                        

  جمعيدت  درار  ه خود را در ميدان  کن  که نيت کزن  مشروط بر اين ار ضرري به يواف نميکاين 

آورم جزء يواف باش  و اگر بخواهد  احتيداط    جا مي به ه بر اثر فشارکنم و آنچه که يواف کدهم  مي

ه او را کد ل است بقيه شوط را ب ون نيت برود تا بده محلدي برسد     کن  چون بازگشت به عقب مشک

 و از همانجا به يواف خود ادامه ده .ان   هب ون اختيار برد
توان  ب ون  صد  يدواف تدا     مي ن کاگر نتوان  برگردد و جبران  آية اهلل فاضل: آية اهلل سيستاني، 

 حجراالسود برود و آن دور را از سربگيرد.
 مانن  مسأله سابق است. ارم:کآيات عظام تبريزي، سبحاني، م. 1

 مراجعه شود. 282به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
ن  و اعاده نيز مستلزم عسر و حرج باش  بده همدين مقد ار    کا نو اگر و ت خلوت پي  آية اهلل فاضل:. 2

 ن ، و يواف در اين فرض صحيح است.کتفا کا
در مورد فشار جمعيت مثل مسأله سابق است، اما اگدر پشدت بده     ارم:کآية اهلل سبحاني، آية اهلل م. 9

 ن .کخانه شود باي  آن مق ار را اعاده 
مي از يدواف،  کدر مورد فشار جمعيت مثل مسأله سابق است و اگر در مق ار خيلي  آية اهلل زنجاني:. 4

 پشت به خانه شود مانعي ن ارد.
 ه پشت به خانه بوده اعاده شود.کباي  مق اري از يواف  آية اهلل نوري: 

 مراجعه شود. 282حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .2
 توان  ب ون  ص  يواف تدا حجراالسدود بدرود و آن     مي ه گذشتگونه ک همان اهلل سيستاني: آية. 3
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ـ  ]695[ اگر حاجي در حال طواف، پول خمس نهاد  همرا  داشته باشاه طاوافش    م 

 1نه.ک ال پيها نميکاش

ـ  ]697[ ه در طواف  مر  يا حاج  کسي پس از انجام ا مال حج تمتع فهميه کاگر  م 

، حج او ااحيح اسات و   2چنه شوط از هفت شوط را از داخل حجر اسما يل دور زد 
                                                                                                                                        

  ه يوافش نادرست بوده اسدت و  کتوان  ب ون  ص  يواف برود تا جايي  نمي ن  وکشوط را اعاده

 از آنجا اعاده نماي .
توان  ب ون  ص  يواف تا حجراألسود بدرود و آن شدوط را    مي ه گذشتگونه ک همان آية اهلل فاضل: 

 ن .کاعاده 
 م محمول رصبي در نماز را دارد.کهمان ح آية اهلل بهجت:. 1

ار اهل خم  ن ان  همدراه داشدتن و بدردن مدال ريدر      کچنانچه ذمه خود را ب ه آية اهلل سبحاني: 

ه ذمه خدود را  کن  مگر اينکل ميکشود و يواف را دچار مشمخم  تصرف در مال رير مخم  مي

 مشغول اهل خم  ب ان .
ت اضدافي نشدود. )مجمدع    کد ه يواف موجدب حر کدر صورتي  ة اهلل گلپايگاني:آية اهلل صافي، آي 

 (.21، مسأله 472، ص1المسائل، ج 
 ن .ک مي ال پي اکيوافش اش آية اهلل نوري: 

اگر به خاير جهل به مسأله بوده، چنانچه در يواف حج اين اتفاق افتاده باش  و پديش   آية اهلل اردبيلي:. 2

گذشت اتمام کن   231الحجه متوجه شود، باي  يواف را به همان ترتيب که در مسأله  از پايان ماه ذي

جدا آورد و حّجدش صدحيح اسدت و چنانچده پد  از پايدان مداه          و بنابر احتياط واجب سعي را نيدز بده  

لحجه متوجه شود و يا در يواف عمره تمّتع اين اتفاق افتاده باشد ، حّجدش بايدل اسدت و بندابر      ا ذي

جا آورد و يک شتر نيز  رباني کن . و اگر به واساه سهو و نسيان اين  احتياط واجب يک عمره مفرده به

، يواف را بده  الحجه متوجه شود اتفاق افتاده باش ، چنانچه در يواف حج باش  و پيش از پايان ماه ذي

آورد و  جا مدي  کن  و بنابر احتياط واجب سعي را نيز به گذشت اتمام مي 231همان ترتيب که در مسأله 

الحجه متوجه شود و يا در يواف عمره مفرده اين اتفاق افتاده باش ، فقدط   چنانچه پ  از پايان ماه ذي

 صحيح است. کن  و چيزي بر او نيست و حجش يواف را به همان ترتيب اتمام مي
  در صورت سهو و باالن اصل يواف. آية اهلل بهجت: 
  :اگر در عمره بوده حج او ب ل بده افدراد شد ه، بايد  عمدره       آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني

جاآورده و در سال بع  نيز حج تمّتع را انجام ده  و اگر در يواف حج باش  مسأله صدوري   مفرده به

 (.228حج، مسأله  امکدارد. )آداب و اح
 يعني از روي سهو. ارم:کآية اهلل م 
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 نه.ک 2را ا اد  1بايه طواف

ـ  ]699[ زني که در غير ايام  ادت لک ديه  و به ا تقاد پاکي، طاواف و نمااز را انجاام     م 

، اگر يقين کنه که بعه از ديهن لاک، خاون در   9داد  و شب بعه خون ديه ، با شرايط حي 

                                                           
 و نماز يواف. اي: هآية اهلل خامن .1
رده بدا فدرض   کد  کم، يواف صحيح را ترکچون از روي جهل به ح آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 2

 (.922، مسأله کانقضاي و ت، حجش بايل است. )مناس
 ن .کحج او صحيح است و باي  يواف و نماز آن را اعاده  اي: هآية اهلل خامن 
 ن .کباي  آن چن  شوط و نماز يواف را اعاده  آية اهلل زنجاني: 
و يا از روي جهل به حکم شرعي برخي از دورها را از داخل حجر اسماعيل  اگر سهوا  آية اهلل سبحاني: 

اف متوجه ش  باي  شدوط و يدا اشدوايي را کده     اگر در همان اثناي يو( الف .انجام ده  دو صورت دارد

يور رير صحيح انجام داده تصحيح کن  و يا اعاده نماي  تصحيح نسبت به اولين دوري که وارد حجدر   به

اگدر پد  از    (بيدان شد . ب   282ش ه و اعاده نسبت به دورهاي بع ي و شيوه تصحيح در ذيل مسدأله  

ورود به حجر در شوط هفدتم رخ داده باشد  شديوه     پايان يافتن عمل يواف متوجه شود در صورتي که

هداي  بلدي اشدتباه    ت ارک به همان نحو است که گفته ش  و اگر شوط آخر درست انجام شد  و شدوط  

انجام ش ه در اين صورت نماز يواف را بخوان  و با ص ق به هم خوردن مواالت عرفي يواف ديگري بده  

 جا آورد.   و نماز يواف را بهنيت اعم از اتمام )تصحيح( و اعاده انجام ده
متر چنين ش ه باش  باي  همان سه شدوط را  کاگر سهوا  باش  و در سه شوط يا  آية اهلل سيستاني: 

ن  و در اين صورت اگر يواف حدج باشد  و   کانجام ده  و اگر بيشتر باش  احتيايا  يواف رانيز اعاده 

باشد    حجه ذين  و اگر بع  از ماه کر شود، اعمال مترتبه را نيز احتيايا  اعاده کمتذ حجه ذيدر ماه 

يا مربوط به يواف عمره باش ، اعاده بقيه اعمال الزم نيست و اگر جهال  و در يواف حدج باشد  و در   

متوّجده   حجده  ذيمتوّجه شود باي  يواف و اعمال مترتبه را انجام ده  و اگر بع  از ماه  حجه ذيماه 

 ن .کشتر  رباني  کشود يا مربوط به يواف عمره باش  حجش بايل است و احتيايا  باي  ي
ن  و پد  از آن اصدل   کن  و نماز را نيز اعاده کبنابر احتياط آن چن  شوط را اعاده  آية اهلل فاضل: 

 ن .کيواف و نماز را اعاده 
 ي .ن  و بع  اعاده نماکميل که تکاحتياط آن است  ارم،کآية اهلل م 

در باين، يواف و نماز را انجام داده، يواف  که بع  از  اع ش ن لکاگر ثابت شود  آية اهلل زنجاني: .9

هل کن ، اول آنکو نمازش صحيح است، و اگر ثابت نش ه باش  در دو صورت باي  يواف و نماز را اعاده 

هل عدادت ع ديده   کدوم آنوم به حيض است، که محکمتر  بل از ايام عادت باش  ک، دو روز يا کاين ل

 ه کد ديد ه شد ه و مدا بعد  آن را تدا زمداني        کبايست ل مي ميل ع دکو تيه داشته و به جهت ت
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و اگار   2، حي  بود  است و طواف و نمازش ااحيح نيسات  1باطن فر  بود  و قبع نشه 

و در  9شک دارد يا يقين کنه که خون قبع شه ، حي  نبود  است و ا مالش احيح اسات 

و اگر در  مر  باود  در   4اورت اول حج او احيح است و بايه طواف و نماز را ا اد  کنه

 7آورد.جا  ، يک  مر  مفرد  نيز به3وقت احتياطاً بعه از حج 5اورت ضيا
                                                                                                                                        

 ه عدادت او هفدت روزه اسدت    کسي کده  در باين خون باش  حيض  رار ده  مثال   مي احتمال

نصف روز ادامه داشته د ولو در    که اين لکببين  و احتمال ب ه   کچنانچه سه روز  بل از عادت، ل

وم بده  کد شود و در ايام عادت شش روز و نيم خون ببين  نصدف روز اول نيدز مح   کباين د و بع  پا 

وم به باالن است و باي  اعاده شود و کحيض است، پ  اگر در آن و ت يواف و نماز انجام ده ، مح

 در رير اين دو صورت يواف و نماز خوان ه ش ه، صحيح است.
 ، حيض شروع ش ه....کدر اين صورت از تاريخ دي ن ل آية اهلل نوري: .1
سدي را  کم کد داراي صفات حيض بوده، در ايدن صدورت ح   کاگر ل آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 2

گذشدت،   کرد تدا زمدان تد ار   کد ه  بل از يواف حايض ش ه و چنانچه به وظيفه خود عمل نکدارد 

 حّجش بايل است.
و باي  اعاده نماي  و اگر در عمره بوده و و ت اعاده ن ارد  بحاني، صافي، گلپايگاني:آيات عظام س 

 شود. مي حج او مبّ ل به افراد
 ه به وظيفه مستحاضه عمل نموده باش .کدر صورتي  عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني: تآيا. 9

ولي اگر حصول اين يقين بع  از انجام اعمال حج باش  حج او صحيح اسدت و فقدط    آية اهلل نوري: 

ن  و اگر بع  انجام عمره و  بل از حّج يقدين حاصدل شد ، اگدر و دت      کيواف و نماز يواف را اعاده 

هست يواف و نماز يواف را انجام ب ه  و بع  براي حج محرم شود و اگر و ت نيست و احتيايا  بع  

 آورد.جا  به ره مفردهعم کاز حج ي
شد  بايد  يدواف و نمداز و سدعي و       که اگر  بل از رفتن به عرفات پدا کگذشت  آية اهلل سبحاني: . 4

عمره  کشود و پ  از حج ين  و اگر و ت تنگ باش  حج او به حج افراد تب يل ميکتقصير را اعاده 

 آورد.جا  به مفرده

 ن .کو سعي را نيز احتيايا  اعاده  آية اهلل فاضل:
 جدا  بده شود و اگر واجب بوده باي  بع  از آن عمره مفرده  مي حّج تمّتع مبّ ل به افراد آية اهلل فاضل:. 2

 آورد و اگر مستحب بوده بع  از آن عمره مفرده واجب نيست.
 آورد.جا  به عمره مفرده نيز کعالوه بر اعاده يواف و نماز آن، ي آية اهلل اردبيلي: .3
از  اگر در عمره تمتع بوده، باي  يواف عمره و نمداز آن را  بدل   آية اهلل تبريزي، آية اهلل سيستاني:. 7

 يواف حج  ضا نماي .
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ـ  ]691[ باراي   ي ختناه که به تشخيص شوراي پزشکساله غير مختون،  17جوان  س 

 ليف او نسبت به حج چيست؟کاو خبر دارد، مستبيع شه  و فعالً در مهينه است، آيا ت

ـ  براي طواف و بعاه از   1نه و نايب هم بگيردکبايه محرم شود و خودش طواف  ج 

نماز بخوانه و بعه از طواف نايبش نيز، خودش نماز ديگر بخواناه،   کطواف، خودش ي

 2نه.ک فايت ميکنماز بخوانه  که دو طواف با هم انجام شود خودش يکو در اورتي 

ـ  ]696[ اگر در ا ناي طواف نماز جما ت برقرار شه و شخص از اداماه طاواف    س 

 ست؟ليف چيست، و اگر در ا ناي سعي باشه وظيفه چيکمعذور شه ت

ه قباع  کا ، از هماان جاايي   5طواف يا سعي قبع شه  4اگر بعه از شوط چهارمـ   9ج

                                                                                                                                        
نيازي به عمره تمتع وي صحيح است و بوده  کاگر در حين احرام عمره تمّتع پا اي: هآية اهلل خامن 

 (21حج، م کافي است. )مناسکز آن باش  و انجام يواف و نما نمي عمره مفرده
 گرفتن نايب الزم نيست. ارم:کآية اهلل م. 1
لي ختنه ش ن بدراي او ضدرر داشدته باشد ،     ک يور بهه کم در صورتي است کاين ح آية اهلل اردبيلي:. 2

 جا آورد. ن ، باي  حج را در سال بع  بهکولي چنانچه با تأخير تا سال بع  بتوان  ختنه 
اگر بتواند    سبحاني، سيستاني، صافي، گلپايگاني: ،زنجانيآيات عظام بهجت، تبريزي، خويي،  

ختنه کن  ولو با تأخير حج تا سال آين ه، باي  اين کار را بکن ، پ  اگر اصال  مدتمکن از ختنده نباشد ؛    

است کده در  جا آورد ليکن احتياط اين  يعني برايش ضرر و مشقت دارد الزم است حج را همان سال به

 جا آورد. عمره و حج شخصا  يواف نموده و براي يواف، نايب نيز بگيرد، ولي خودش نماز يواف را به
 جا که  اع ش ه ادامه ده  و صحيح است. بع  از نماز جماعت، يواف يا سعي را از همان آية اهلل اردبيلي:. 9

رده يدا محداذي آن در   کد ه  اع کپ  از پايان يافتن نماز جماعت از همان نقاه  آية اهلل سبحاني: 

ه بدا جماعدت   کد ند  و ايدن در صدورتي اسدت     کميل که باش  يواف و يا سعي خود را تکهر شويي 

رده و نماز بخوان  در رير اين صورت اگر مواالت به هم بخورد اگر  بل از تجداوز از نصدف   کهمراهي 

عي و بع  از آن اتمام يواف و يا سعي نماي  و احوط در تمام صور اتمام يواف باش  اعاده يواف و س

 و نماز و اعاده آن و همچنين اتمام سعي و اعاده آن است.
 (.914اگر مواالت فوت شود يواف بايل است و اعاده الزم است. )مناسک فارسي، مسأله  آية اهلل خويي:. 4

 راجعه شود.م 243به حاشيه مسأله  آية اهلل مکارم: 
 هم بخورد و  بل  الي ن ارد و اگر بهکهم نخورد اش در يواف اگر مواالت عرفيه به آية اهلل بهجت:. 2
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و فصل طويال   2، و اگر قبل از شوط چهارم طواف بود 1نهکشه  طواف يا سعي را تمام 

ه طاواف را اتماام و پاس از    کا ، هرچنه احتيااط آن اسات   9شه ، طواف را از سر بگيرد

نمااز طاواف ديگاري بخواناه و در ساعي نياز       ناه و  کخوانهن نماز آن، طواف را ا اد  

 4احتياط در اتمام و ا اد  است.
                                                                                                                                        

 مال آن يواف و اعداده آن، ولدي در سدعي    کمال شوط چهارم باش  احتياط مراعات شود با اکاز ا

 (.88، س ک)مناسه مورد سؤال است مانعي ن ارد. کچون مواالت معتبر نيست با فرض عذر 
 مراجعه شود. 321در راباه با يواف به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 

ه در اثناي يواف نماز جماعت ا امه شود، در مسأله کم  اع يواف، در صورتي کح آية اهلل تبريزي:. 1

 گذشت، و اما نسبت به سعي، احوط در هر دو صورت اتمام و اعاده است. 321
ه در اثناي يواف نماز جماعت ا امه شود در مسأله کم  اع يواف در صورتي کح ي:آية اهلل سبحان 

 ن .کگذشت و اما در سعي اگر مواالت از بين برود به احتياط واجب باي  سعي را تمام و اعاده  391

ه  اع ش ه است ادامده  کن  پ  از نماز از همانجا کت کاگر در نماز جماعت شر آية اهلل سيستاني:. 2

ن ، پد   کت نکچه در يواف باش  چه در سعي و احتياط مستحب اتمام و اعاده است و اگر شرده  

ه  ادع شد ه اسدت    کاگر  بل از پايان شوط چهارم باش  و فوت مواالت عرفي نش ه باش  از همانجا 

است از سر بگيرد و اگر بع  از پايان شدوط چهدارم باشد  در هدر      ادامه ده  و اگر مواالت فوت ش ه

افي است و در سعي اگر مواالت از بين برود به احتياط واجب، باي  سدعي را تمدام و   کحال اتمام آن 

 ن .کاعاده 

ردن کد يواف را از سر بگيرد و در سعي نيز اگر بع  مرتبه چهارم است، بع  از  ادع   آية اهلل نوري: 

رده بود سعي را بده آخدر برسدان  و اگدر  بدل از مرتبده       که  اع کجا  سعي و خوان ن نماز، از همان

 چهارم است سعي را از سر بگيرد.
توان  يواف يا سعي را از سر بگيرد و صحيح است، اما اگر بخواه   در تمام صور مي آية اهلل فاضل:. 9

 اع ش ه و فصل يويل ش ه، يدواف را از سدر   احتياط کن  پ  اگر يواف  بل از سه دور و نيم 

بگيرد، اّما اگر بع  از نصف و  بل از تمام ش ن دور چهارم بوده و فاصله هم ش ه يدواف را تمدام   

 ادع   کن  و نماز آن را بخوان  و بع  يواف و نماز را اعاده کن  و سعي را اگر بعد  از دور چهدارم  

ع ش ه و فاصله هم زيداد شد ه بندابر احتيداط الزم     ش ه تمام کن . ولي اگر  بل از دور چهارم  ا

 اعاده کن .
 ن ، هر چن   بدل  ک مي ميلکن  يواف يا سعي را تکت کاگر در نماز جماعت شر آية اهلل زنجاني: .4
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ـ  ]693[ اگر کسي بعه از تقصير در  مر  تمتع متوجه شود که وضوي او باطل باود    س 

 يا وضو نهاشته و با اين حال طواف کرد  و نماز طواف خوانه  است، وظيفه او چيست؟
 2و  مر  او احيح است. 1نهکطواف و نماز را ا اد   ج ـ

                                                                                                                                        
 يل صفوف جماعت، مانع ادامه يواف او شدود  کن  ولي تشکت نکاز شوط چهارم باش ، و اگر شر

ن ، مگر بيش از نايب گرفتن افراد بيمار فاصله ک مي  بلي را اتمام اگر بع  از شوط چهارم بوده يواف

ن  مگر ک مي ن ، و اگر  بل از نيمه شوط چهارم بوده است يواف را اعادهک مي ه يواف را اعادهکشود 

ن  و در بدين سده و نديم و    کميل که باي  آن را تکفقط به مق ار استراحت افراد ضعيف، فاصله شود 

ه به کم تمام مواردي است کن . و اين تفصيل حک مي  بلي را اتمام و سپ  اعادهچهار شوط، يواف 

 جهت موانع خارجي مانن  نظافت مسج ، يواف واجب  اع گردد.
 ن .کو بنابر احتياط واجب سعي و تقصير را نيز اعاده  آية اهلل اردبيلي: .1

يواف، سعي و تقصير( را بدا لبداس احدرام    باي  وضو بگيرد و تمام اعمال)يواف، نماز آية اهلل سبحاني:  

رود که و وف اختيداري عرفده را   انجام ده  و اگر زمان براي انجام عمره تمتع کافي نيست و بيم آن مي

شود و اعمال حج را به عنوان وظيفه فعليه اعم از إفراد يدا  ده  بنابراين براي حج محرم مياز دست مي

وز عي  و يا بازگشت از مني، يواف و نماز و سدعي عمدره تمتدع را    ده  و بع  از اعمال رتمتع انجام مي

آورد. همچندين  جا مدي  آورد و سپ  بقيه اعمال حج را و پ  از اعمال حج يک عمره مفرده بهجا مي به

است حال کسي که در اثناي حج فهمي  وضوي يواف عمره تمتع او بايل بوده است ولدي در صدورتي   

عمره را ب ون وضو انجام داده و و ت تد ارک گذشدته باشد  بايد  يدک       که از روي جهل يا عم  يواف

جا آورد و حج را در سال بع  اعاده کن  و اگر کسي بع  از حج فهميد  کده يدواف عمدره      عمره تمتع به

تمتع او از روي سهو بايل بوده باي  خودش يا نايبش يواف و نماز آن و سعي را اعاده کن  و عدالوه بدر   

ماز را هر کجا هست بخوان  و اگر در مکه هست خودش و اگدر نيسدت ندايبش يدک     نائب خودش هم ن

 عنوان تکليف فعلي او انجام ده  و به احتياط مستحب حج را سال بع  اعاده کن . عمره مفرده به
تدا   ند  و کو بنابر احتياط، بع  از آن سعي و تقصدير را نيدز اعداده     تبريزي:آية اهلل بهجت، ة اهلل آي. 2

 ن .کام مسحرم را مراعات کرده احکتقصير ن
م نبدوده، تقصدير   کد ه باالن از جهت جهل بده ح کفرماي ل و در صورتي  مي اضافه آية اهلل بهجت و[ 

 ](.171و 82، س کّفاره ن ارد. )مناسک بلي 

ند  و در فدرض   کباي  لباس دوخته را بيرون بياورد و سدعي و تقصدير را نيدز اعداده      آية اهلل خويي: 

 (.927و  921و  942، حجش بايل است. )المسائل الشرعيه، ص کت ارگذشت زمان 
 ه بع  از تقصير و  بدل از شدروع   کدر مفروض سؤال ) آيات عظام زنجاني، صافي، گلپايگاني: 
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ـ  ]698[ ه در کا دهه  عبه را بوسيه  است و احتمال ميکشخصي در حال طواف،  س 

بعه از  مل  کآن حال چنه قهم را  هم رفته باشه، فعالً وظيفه او چيست و البته اين ش

 او حادث شه  است؟ براي

 1طواف او احيح است.ج ـ 

ـ  ]694[ ه کا در احت شوط سابا يا جزئي از شوطي  کاگر در ا ناي طواف، ش س 

ه از مقابال  کدانه  ؛ مثالً نميمي داردکنه، چه حکمشغول است و محل آن گذشته است ب

 رد  از حهّ مباف خار  بود  است يا نه؟که  بور کحِجْر 

خواسته است  مل ااحيح را انجاام دهاه؛ يعناي      دانسته و مي اگر مسگله را ميج ـ  

 2است. واف احيحغافل نبود ، ط

                                                                                                                                        
        ند . )مجمدع   کاعمال حج فهمي ه( باي  پ  از وضدو يدواف و نمداز و سدعي و تقصدير را اعداده

 (.47، مسأله 478، ص 1المسائل، ج
اگر  بل از شروع اعمال حج فهمي ه باي  لباس دوخته را بيرون بياورد و با لباس  ة اهلل سبحاني:آي 

 ن .کاحرام يواف و نماز و سعي و تقصير را اعاده 

ن  و بعد  از آن سدعي و   کاگر  بل از گذشتن و ت يادش آم  باي  آن را جبران  آية اهلل سيستاني: 

را انجام ن اده است از محّرمات احرام اجتناب نماي  و اگدر بعد  از    ن  و تا اعمالکتقصير را نيز اعاده 

افي اسدت و در صدورت   کد متوّجه شود، در صورت سهو و نسيان، اعاده يدواف   کگذشتن و ت ت ار

 شتر  رباني ب ه . کجهل حّجش بايل است و به احتياط واجب باي  ي

 ه عمدل صدحيح را انجدام دهد ، يدواف او      دانسدته و  صد  داشدت    مدي  اگر مسأله را آية اهلل اردبيلي:. 1

 صحيح است.
 عبه صحيح است.کيواف در حال بوسي ن  آية اهلل زنجاني: 

 کبوده و بنابر آوردن يواف صحيح داشدته بده شد    مسألهاگر اين شخص آگاه به  آية اهلل سبحاني: 

 است. 311 مسألهم او مانن  کن  و اال حکخود اعتنا ن
 م و بندابر اتيدان يدواف صدحيح     کد ه توّجده بده ح  کدر صورتي  گلپايگاني:آية اهلل صافي، آية اهلل  

 داشته است.
 ه نباي  در آن حالت راه برود.کهرگاه آگاه به مسأله بوده  ارم:کآية اهلل م 

 در نماز(. 298در صّحت محل اعتنا نيست. )مستفاد از وسيله، ص  کش آية اهلل بهجت:. 2
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ـ  ]610[ اگر طواف يا سعي يا نماز طواف در  مر ، به جهتي باطل شه  باشاه و   س 

ه کا شخص بهون توجه به آن، تقصير نمود  باشه و لباآ پوشيه  و بعاه متوجاه شاه     

 فار  دارد يا نه؟ک مل مزبور باطل بود  است وظيفه او چيست و 

 2ه از احرام خار  شاه  کو ظاهر اين است  1نهکبايه  مل باطل شه  را جبران ج ـ  

 9فار  نهارد.کو 
                                                                                                                                        

ن  و نماز آن را بخوان  و پ  کو در رير اين صورت يواف را تمام  آية اهلل تبريزي، آية اهلل فاضل: 

 از آن احتيايا  يواف و نماز آن را اعاده نماي .
 گذارد مالقا .  مي با احتمال التفات، بنابر صحت اي: هآية اهلل خامن 
 23، م 339، ص1گذارد مالقا . )تعليقده عدروه، ج    مي با احتمال التفات، بنابر صحت آية اهلل خويي: 

 از فروع علم اجمالي(.
، محرز باش  يواف او صحيح است، کوکاگر صحيح بودن  اعه سابق بر  اعه مش آية اهلل زنجاني: 

، بده رعايدت شدرايط يدواف، توجده داشدته بايد         کوکه در  اعه مشکده   مي وااّل چنانچه احتمال

دهد    نمي ن ، و اگر چنين احتماليکرده و پ  از خوان ن نماز، آن را اعاده کاحتيايا  يواف را تمام 

 ن .کباي  يواف را اعاده 
 در هر صورت عمل صحيح است. )بنا را بر صحت بگذارد مالقا (. آية اهلل سيستاني: 

ه ترتيدب  کبنابر احتياط واجب باي  اعمال مترّتب بر آن را نيز اعاده نماي  به نحوي  آية اهلل اردبيلي: .1

 حاصل شود.
ند  و تقصدير   کباي  عمل بايل ش ه را با رعايت ترتيب در اعمدال مترتبده جبدران     ني:آية اهلل سبحا. 2

هدا را  نماي  و اگر محرم به احرام حج ش ه در بازگشت از مني  بل از اعمال حج با رعايت ترتيب آن

   ولي اعاده تقصير الزم نيست.نکاعاده 
در مورد باالن يواف و سعي از احرام خارج نش ه است. )آداب  اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: آية 

 (.228ام حج، مسأله کو اح
 مراجعه شود. 347. به سؤال 9

آورد جا  به لي بايل بوده باي  آن عمل و اعمال بع ي راک يور بهاگر يواف يا سعي  آية اهلل زنجاني: 

تب يل بده حدج   اش  هجبران گذشته عمرن ، و اگر و ت کرده از محرمات احرام اجتناب کو تا تقصير ن

آورد و اگر برخي از اشواط يواف يدا سدعي، بايدل    جا  به شود و باي  پ  از آن عمره مفرده مي افراد

خوان  و در اين سه صورت اعاده اعمدال   مي ن  و اگر تنها نماز، بايل بوده نمازک مي بوده، آن را اتمام

  فاره ن ارد.کپوشي ن لباس، ها  و در تمام صورت بع ي و اجتناب از محرمات احرام، الزم نيست
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ـ  ]611[ ه از کا رد  کا سي در شوط ششمِ طواف، نجاستي در بهن ديه  و يقين ک س 

ميل کهاي قبل، اين نجاست در بهن او بود  است، بهون توجه به مسگله طواف را ت شوط

رد  کا و  مار  را تماام   رد  اسات  کا رد  و بعهاً بهن را تبهير نمود  و طواف را ا ااد   ک

 و احيح است يا خير؟است، آيا  مل ا

و  9ناه که بعه از يقين به نجاست باقي مانه  ا ااد   کمقهاري از طواف را  2بايهـ   1ج

و با اتمام طاواف   2ه از احرام خار  شه کو ظاهر اين است  4بعه نماز طواف را بخوانه

 ور،  مل احيح است.کو نماز طواف مذ
                                                                                                                                        

  :ن .کباي  عمل ياد ش ه و اعمال مترتبه را با پوشي ن لباس احرام جبران  آية اهلل سبحاني 
اگر يواف يا سعي بايل بوده است، باي  عمل را با رعايدت ترتيدب جبدران کند  و      آية اهلل سيستاني: 

اسدت کفداره    تقصير نماي  و از تروک احرام  بل از آن اجتناب کن  و پوشي ن لباس چون عم ي نبوده

 ن ارد و اگر فقط نماز يواف بايل بوده است فقط آن را انجام ده  و الزم نيست لباس احرام بپوش .
 عملش صحيح است.  اهلل زنجاني:آية  .1
اگر از يواف  بل دست برداشته و لذا يواف را از اّول اعداده نمدوده اسدت همدان      اي: هآية اهلل خامن .2

 (31مناسک حج، سيواف اعاده ش ه صحيح است. )
وط ن  و بقيه اعمال را اعاده نماي  و احد کباي  يواف را از موضع علم به نجاست تمام  آية اهلل بهجت:. 9

 مناسک( 919استيناف يواف بع  از اتمام آن است. )مستفاد از مسأله 
 ن .کو بنابر احتياط سعي و تقصير را نيز اعاده  آية اهلل اردبيلي: .4
 رده نياز به اتمام يواف اول نيست.کاگر يواف را به نيت وظيفه فعليه اعاده  آية اهلل تبريزي:. 2

الذّمه )اعم از اتمام و اعاده( و بده   اگر يواف دوم را به  ص  مافي آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 

ذّمه بوده باش  صحيح است و در رير اين صدورت احتيايدا     عنوان مق مه علميه براي يقين به برائت

ميل و نماز آن را خوان ه، و پ  از آن بنابر احتياط واجب سعي و تقصير کباي  نقص يواف  بلي را ت

  ن .کام محرم را مراعات کرده احکتا تقصير ن ن  وکرا اعاده 
ريدر   اگر يواف دّوم را پ  از فوت مواالت عرفي انجام داده صدحيح اسدت و در   آية اهلل سيستاني: 

 ن .کبنابر احتياط واجب، اعمال عمره را اعاده  وگرنهاين صورت اگر جاهل  اصر بوده صحيح است 
ام کد بر احتياط سعي و تقصير را هم اعاده نماي . )آداب و احبنا اهلل گلپايگاني: اهلل صافي، آية آية 

 (.319حج، م
 يواف دّوم بايل بوده است و باي  يواف سابق را ادامه ده . ارم:کآية اهلل م 
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ـ  ]615[ رد  اسات، آياا   کا رد  و از اول شروع کسي در ا ناي طواف آن را قبع ک س 

 و چنانچه ا مال مترتباه و تقصاير را انجاام داد  وظيفاه      1طواف او احيح است يا خير

 2او چيست؟

 کناه و بعاه يا   کآن را تماام   4به احتيااط واجاب   9اگر بعه از دور چهارم بود ج ـ  

طاواف   کهارم بود  در فرض سؤال باياه يا  آورد و اگر قبل از دور چجا  به طواف ديگر

ه ا مال مترتبه ااحيح و از احارام   ک، ظاهر اين است 2آورد و با فرض جهلجا  به ديگر

 3خار  شه  است.

                                                           
 صحيح است. آية اهلل بهجت:. 1
 بنابر ا وي يواف و اعمال مترتبه صحيح است. آيات عظام زنجاني، صافي، گلپايگاني:. 2
آورده باشد  و يدا   جدا   به چنانچه يواف دوم را پ  از فوت مواالت عرفيه يواف اول اردبيلي: آية اهلل. 9

رده و از مااف خارج ش ه و مشغول بده عملدي   کيواف اول را پيش از تمام ش ن شوط چهارم  اع 

رده، عملش صحيح است وگرنه چنانچه  ادع يدواف اول   که عرفا  بگوين  يواف را  اع کش ه باش  

ن  و اگر پ  از آن باش ، احتيايدا  بايد    کتمام شوط چهارم باش ، احتيايا  باي  آن را اعاده پيش از ا

 آورد.جا  به يواف به نيت اعم از تمام و اتمام کي
در فرض اعتقاد به جواز از سر گرفتن يواف، يواف مزبور مجدزي اسدت. )المسدائل     اهلل خويي: آية 

 (.948، ص1الشرعيه، ج
 يواف در تمام صور صحيح است. آية اهلل فاضل: 

ند .  ک مدي  فايدت که از سدرگرفته  کد ه همان يدوافي  کاين احتياط واجب نيست بل اي: هآية اهلل خامن. 4

 (31مناسک حج، س)

 ن .ک مي فايتکه از سر گرفته که همان يوافي کاين احتياط واجب نيست بل آية اهلل نوري:
 آورد.جا  به ب بر يواف را نيزبنابر احتياط اعمال مترت آية اهلل اردبيلي: .2
جا  به اعم از تمام و اتمام ؛امل به نيت وظيفه فعليهکيواف  کدر هر دو صورت اگر ي آية اهلل تبريزي:. 3

 افي است.کآورد 
رده و پ  از فوت که پيش از تجاوز از نصف ب ون عذر يواف را رها کدر صورتي  آية اهلل سبحاني: 

  يواف او و اعمال بع  از آن صحيح است و در رير اين صورت بندابر  مواالت يواف را سر گرفته باش

ن  و نماز آن را بخوان  و سپ  يواف را از سر بگيدرد و اعمدال   کاحتياط واجب يواف  بلي را تمام 

 اعاده نماي .را مترتبه 
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ـ  ]617[ سي در شوط آخر محهث شه  است و بهون طهاارت شاوط را اتماام    ک س 

تقصاير را انجاام   رد  و بعه وضو گرفته و طواف را ا اد  نمود  است و نماز و سعي و ک

 داد  است، آيا احيح است و وظيفه او چيست؟

آورد و بعه از آن جا  به وضو انجام داد ، با وضو ه بيکقسمتي از طواف را  1بايهج ـ  

 2نماز طواف بخوانه.
                                                                                                                                        

ه از ماداف  کد اگر  بل از اتمام شوط چهارم باش  و  اع به ايدن صدورت باشد      آية اهلل سيستاني: 

رده اسدت، سدپ  از سدر    کد ه عرفا  بگوين  يوافش را  ادع  کاري ش ه باش  کخارج ش ه و مشغول 

ه استيناف پ  از فدوت  کگرفته باش  يواف صحيح است و اگر بع  از شوط چهارم باش  در صورتي 

 ه جاهل  اصر باش .کل است مگر اينکمواالت عرفيه بوده صحيح است وگرنه مش
 يواف او و اعمال بع  از آن، در هر دو حال صحيح است. :ارمکآية اهلل م 

اگر سهوا  و از روي رفلت مح ث ش ه است، باي  پ  از تج ي  يهدارت يدواف را از    آية اهلل بهجت:. 1

م به ادامه يدواف از محدل   کبوده است ح عم ا ه که  اع ش ه ادامه ده  و در صورتي کجايي  همان

( و احتيايدا  نمداز و سدعي و    112، ص کيواف را از سر بگيرد )مناسد  اع، مورد تأمل است و باي  

 (.74هاي ج ي  حج، س  ن . )پرسشکتقصير را اعاده 
 مراجعه شود. 321به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 

آورد و اگدر   جدا  بده با يمان ه يواف اول را بياورد و سپ  نماز و سعي و تقصير را آية اهلل سبحاني:  

ند  و  کفايت نمدي کچه انجام داده بع  از تقصير در عمره تمتع و يا مفرده متوجه اين موضوع ش  آن

ن  و نماز و سپ  بقيه اعمال را بياورد هميناور است اگدر ايدن   کميل کباي  برگردد يواف خود را ت

آورد و اگدر  جدا   بده  راميل و سپ  نمداز آن و سدعي   کامر در يواف حج اتفاق بيافت  باي  يواف را ت

گذشته باش  در  کن  و اگر زمان ت ارکيواف نساء را نيز انجام داده باي  آن را همراه با نمازش اعاده 

ها بيان ش ه است. و در تمام صور گذشته اگر فقط يدواف  صور مختلف آن 1932و  347ذيل سؤال 

 بياورد. ا نمازش مج دا نساء را با وضوي بايل انجام داده است فقط باي  آن را همراه ب
 آورد.جا  به و بع  از نماز يواف، احتيايا  اعمال مترتبه را نيز آية اهلل اردبيلي:. 2

 در مسائل سابق توضيح داده ش . آية اهلل تبريزي: 
 م آن در مسأله سابق گذشت.کح آية اهلل خويي: 
توانسدت   مدي  صحيح است، هرچند   يواف دّوم و اعمال بع  از آن ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م 

 ن .کميل و به آن  ناعت کيواف اول را پ  از وضو هم ت
  ل است.کرده، صحيح است وگرنه مشکاگر پ  از مواالت عرفيه اعاده  آية اهلل سيستاني: 
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ـ  ]619[ ه در طواف، مقهاري در ا ر فشار جمعيت بارد   کرد  است کسي توهّم ک س 

نه، بقيه شوط تاا  ک کتوانسته برگردد و تهار نميشه  ولي براي او جزمي نيست و چون 

ه اگر شوط او باطل است زيادي کدهه  قصه احتياط و رجاء انجام مي را به کمحلّ تهار

 باشه و بعه بقيه اشاواط طاواف را  لغو باشه و اگر شوط او احيح است زياد  از طواف 

 حيح است يا خير؟آورد  و اين شوط را به حساب نياورد  است، آيا اين طواف اجا  به

 1احيح نيست.ج ـ 

ـ  ]611[  کرد و چون گمانش به يا کدر اشواط پيها  کسي در وقت طواف، شک س 

طرف بيشتر بود بنا را بر آن طرف گذاشت و بعه از انجام ا مال يقين به احت طاواف  

 رد، آيا طواف او احيح است؟کخود پيها 

 2احيح است.ج ـ 
                                                                                                                                        

  :ن .کو سعي و تقصير را احتيايا  اعاده  آية اهلل فاضل 
با ت اوم احتياط و  ص  وظيفده فعليده، تدا پايدان آخدرين شدوط،        آية اهلل بهجت، آية اهلل سبحاني:. 1

 صحيح است.
 فتواي معّظم له در دست نيست. آية اهلل خويي: 
 ه جاهل  اصر باش .کل است مگر اينکصحت آن مش آية اهلل سيستاني: 
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 

 واف را ادامه داده، صحيح است.شف حال، يکاگر به  ص  رجاء و  آية اهلل اردبيلي:. 2
 بنابر احتياط الزم يواف را اعاده نماي . آية اهلل تبريزي: 
 (.912بنابر احتياط صحيح نيست. )آراء المراجع، چام سوم، ص  آية اهلل خويي: 
آورد و اگر و ت گذشته چنانچه در عمدره تمتدع   جا  به باي  يواف و اعمال بع ي را آية اهلل زنجاني: 

آورد و اگدر در حدج   جدا   بده  شود و باي  پ  از آن عمره مفرده مي تب يل به حج افراداش  هعمربوده، 

 آورد.جا  به بوده باي  اعمال عمره مفرده
شف حدال يدواف را ادامده    کو  ءه به  ص  رجاکدر صورتي يواف او درست است آية اهلل سبحاني:  

صحيح نيست و باي  بع  از نماز آن يواف و رده يواف کبه ظن خود اعتماد  داده باش  ولي اگر صرفا 

 انجام ده . نماز را اعاده و اگر اعمال مترتبه را آورده مج دا 
 اگر به  ص  رجاء و کشف حال يواف را ادامه داده صحيح است. آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 يرف ادامه داده صحيح است. و ااّل باي  احتيايا  يدواف و   کاگر با ايمينان به ي آية اهلل فاضل: 
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ـ  ]616[ حجراألسود تا اول حجر اساما يل را پيماود و   سي در شوط چهارم از ک س 

ه چون اول شوط چهارم نيّت جاها در ايان شاوط نهاشاته باياه ايان       کرد  است کر کف

قصاه   نه، لذا بقيه شوط را بهون نيّت رفته و از حجراألساود باه  کقسمت شوط را ا اد  

 شود؟ الي در طواف حاال ميکرد  است، آيا اشکشوط چهارم طواف 

 1د.ال دارکاشج ـ 

ـ  ]613[ نناه و  ک ساني در طواف بعاه از انجاام مقاهاري از آن، آن را رهاا ماي     ک س 

ننه، طواف آنها چاه ااورت دارد و چنانچاه در ساعي باود       ک بالفااله از نو شروع مي

 م چيست؟کح

نناه و  کو اگر بعه از شوط چهارم طواف باود ، باياه آن را اتماام     2ال داردکاشج ـ  

 طواف و نماز آن را ا اد  نماينه.نماز بخواننه و دو مرتبه 

ـ  ]618[ ه قادر به طواف نيساتنه، آياا ناياب گرفتاه شاود ياا       کدربار  اشخااي  س 

                                                                                                                                        
  ن .کنماز يواف و سعي و تقصير را اعاده 

 ال ن ارد.کاش آيات عظام بهجت، زنجاني، سبحاني، فاضل:. 1
رده و نماز يواف را بخوان  که آن يواف را تمام کال دارد و احتياط اين است کاش آية اهلل تبريزي: 

 ن .کآن را اعاده و يواف و نماز 
 (31و  31مناسک حج، سکال ن ارد. )اش اي: هآية اهلل خامن 
 ه جاهل  اصر باش .کمگر اين آية اهلل سيستاني: 

 مراجعه شود. 322به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي:. 2
 ال ن ارد.کاش ارم:کآيات عظام بهجت، زنجاني، م 
  م آن گذشت.کح 322در س  آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: 

 (51و  51مالقا  اشکال ن ارد. )مناسک حج، س اي: آية اهلل خامنه 

 در صورت اعتقاد به جواز از سر گرفتن يواف، عمل مزبور مجزي است. آية اهلل خويي: 
 ه جاهل  اصر باش .کمگر اين آية اهلل سيستاني: 

است، و اگر بع  از شوط چهدارم بدوده نقصدان     ا وي صحت يواف آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.233و  231جا آورد و نماز آن را نيز بخوان . )آداب و احکام حج، م  يواف  اع ش ه را واجب است به
 گذشت. 343ه در مسأله کال ن ارد به تفصيلي کاش آية اهلل فاضل: 
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ه متصاهيان وسايله   کا خودشان در تخت روان طواف داد  شونه، باا در ناار گارفتن اين   

 دهنه؟ نامبرد ، در خار  محهود  مباف طواف مي

 9کنه. اگرچه طواف دادن در خار  مباف کفايت مي 2احتياطاً هر دو را انجام دهنه.ـ  1ج

ـ  ]614[  7قصه طواف وارد حجار اساما يل   شخصي در حال طواف اشتباهاً به س 

ه وارد حجر شه  بود طاواف را  کجا  گردد و از همان ه متوجه شه برميکشود و بعه  مي

 نمايه، آيا طوافش احيح است يا نه؟ امل ميکشروع و شوط را 

قصاه   ر در حجر اسما يل از حجراألسود باه کبلي، اگر پس از تذ 4دارد.ال کاشج ـ  
                                                           

اگر با ويلچر يا امثال آن در زمان ازدحام از پشت مقام يواف داده شد ن  اسدتنابه    آية اهلل سبحاني: .1

بده نحدوه انجدام آن     1412ه در ذيدل سدؤال   که از يبقه دوم يواف داده شون  کالزم نيست مگر اين
 .ه استاشاره ش 

 احتياط الزم نيست و يواف در تخت روان صحيح است. آية اهلل اردبيلي: .2
 .232به مسأله . مراجعه شود 9

ن  و کار را بکن  باي  اين کديگري مباشرتا  در مح وده يواف  کمکتوان  به  مي اگر آية اهلل بهجت: 

ن  و يواف با تخت روان در خارج که در مح وده يواف کدر رير اين صورت واجب است نايب بگيرد 

 ن .ک نمي فايتکمح وده 
باشد  و در هدر جداي مسدج الحرام صدحيح اسدت        نمدي  براي َمااف حّ  خاّصي اي: هآية اهلل خامن 

 (922محج،  ک)مناس
گذارن  ناتوانان را در صحن مسدج الحرام يدواف دهند ،     نمي هکنوني کدر شرايط  آية اهلل زنجاني: 

 نايب بگيرن ، و بنابر احتياط مستحب، خودشان هم در يبقه دوم يواف داده شون .
 ال دارد.کتفا به يواف دادن در يبقه دوم اشکاحتيايا  هر دو را انجام دهن  و ا آية اهلل سبحاني: 
 همه مسج الحرام مااف است. آية اهلل سيستاني: 
 اين احتياط الزم نيست و يوافش صحيح است. ارم:کآية اهلل م 

مسدأله بدوده،   اگر به جهت فراموشي بوده، عملش صحيح است و اگر به جهدت ن انسدتن    آية اهلل اردبيلي:. 4

 اصل يواف اشکال ن ارد لکن شوط مزبور بايل است و آن شوط را باي  از حجراالسود اعاده نماي .
شدوط،   که با اتمام آن به يکگذشت آن است  231مستفاد از آنچه در ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: 

 يواف صحيح است.
 (918. )مناسک حج، ن کآن دور بايل است و باي  آن را از حجراألسود اعاده  اي: هآية اهلل خامن 

 يواف او صحيح است. آية اهلل زنجاني: 
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، 1ه وارد حجر شه ، قااه جهي طواف باود کرد، و از محلي ک احتياط شوط را ا اد  مي

 ال نهاشت.کطوافش اش

ـ  ]660[ ه شاوط چناهم و ياا    کا نه ک کاگر در حال طواف يا سعي يا در نماز ش س 

طرف  کو سعي و نماز را ادامه دهه، بعه به ي عت چنهم است و با همين حال طوافکر

 ر شه احيح است؟که  کنه و ا مال را تمام نمايه، آيا  ملش به نحوي کيقين  کش

رد کا داد و بعه يقين به احت پياها   3ادامه کاگر طواف يا سعي را در حال شـ   2ج

ال ک، ولي در نمااز باهون تاروي محال اشا     4ال نهارد و طواف و سعي احيح استکاش
                                                           

ه وارد حجر ش ه متوجه اشتباه شدود و برگدردد و بده نيدت     کاگر در همان شويي آية اهلل سبحاني: . 1

دهد  و بدراي احتيداط از    ه وارد حجر ش ه به صورت صحيح يواف را ادامه کتصحيح از همان جايي 

ي دو   م جلوتر از باب مق مه علميه يواف  اع ش ه را ادامه ده  يواف او صحيح اسدت و اگدر   کي

ل است باي  با به هم خوردن مواالت، يواف از نو اعاده شود کدر همان شوط متوجه نش  تصحيح مش

 آم ه است. 231 مسألهو صور ديگر نيز در 

 ن .کن  و بنابر احتياط مستحب يواف را اعاده کشوط فاس  را اتيان  آية اهلل فاضل: 

 و در فرض اخير هم، چون احتمال بايدل شد ن اصدل يدواف     آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ند  و نمداز   کردن يواف و خوان ن نماز دوباره يواف که پ  از تمام کرود احتياط الزم آن است  مي

 (.37رسي، ص فا کآن را بخوان . )مناس

ه کمبال است ولي در يواف و سعي اگر به امي  اين کدر نماز ادامه آن در حال ش آية اهلل اردبيلي: .2

 الي ن ارد.کشف حال گردد آن را ادامه ده  اشکش تب يل به يقين شود و کش
  ال دارد.ک)يواف يا سعيش( اش آية اهلل تبريزي:. 9

 (.212ست. )آراء المراجع، چام سوم، صبنابر احتياط صحيح ني آية اهلل خويي: 

ال دارد. لذا در فرض سؤال باي  از کاش کادامه دادن يواف و نماز و سعي در حالت ش آية اهلل فاضل: 

و  ند  کرد يبق آن عمل کيرف ايمينان پي ا  کن  و اگر به يکن  و تروي کادامه اعمال خودداري 

 فر ي بين يواف و نماز و سعي نيست.ااّل عمل را از نو انجام ده  و در اين مسأله 
 به امي  انجام وظيفه شرعي. ارم:کآية اهلل م 

ه در ادامه عمل نسبت به تع اد اشواط بده ايميندان يدا حجدت     کاگر ايمينان دارد  آية اهلل زنجاني:. 4

 و  دهد   يواف يا سعي را ادامده  کتوان  در حال ش مي رس  مي شرعي )مانن  شمارش همراهان(
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 1احوط ا اد  آن است. است، و

ـ  ]661[ زني با شوهرش که يک دور طواف را انجام داد  بود، نيت طاواف کارد    س 

جاي اينکه ياک   و با او ادامه داد و بعه از شوط آخرِ مرد که شوط ششم زن است، او به

شوط ديگر بياورد تا طوافش کامل شود، طواف را از سر گرفت، آياا طاواف اول و دوم   

 ه است؟زن چگون

ه مجمو ااً  کآورد جا  به قصه احتياط به 2شوط ديگر که يک 4آن است 9احتياطـ   2ج

 3شود و بعه از انجام نماز طواف، طواف و نماز را ا اد  نمايه. چهارد  شوط مي
                                                                                                                                        

 توان  يواف يا سعي را ادامده دهد  و در صدورت اسدتقرار شدک،       اگر چنين ايميناني ن ارد، نمي

 يواف و سعي او بايل است.
ن  ولي به  ص  ک کشها  اگر با علم به ع م زيادي در حال يواف در شماره يوافآية اهلل سبحاني:  

 کادامه ده  و سپ  سدرانجام بده يد   ه در آين ه وا ع روشن شود به يواف خود کو به امي  اين ءرجا

 کسي در حال سعي در ع د اشواط شد کن  يواف او صحيح است و همچنين اگر کيرف يقين پي ا 

ن  دور پنجم اسدت يدا هفدتم سدعي او صدحيح      ک کش مثال نقيصه باش  نه زيادي  کن  و يرف شک

هستن  و بهتر اسدت   ها بايلاست و چه سعي و چه يواف در هر دو اگر در آخر به نتيجه نرسي  آن

ن  تا مواالت بهم بخورد و با صرف نظر از آنچه از يواف و يا سدعي  کبراي يواف و يا سعي دوم صبر 

 بياورد. انجام داده يواف و يا سعي خود را مج دا 
اگر در حال سعي شک کن  و در حال شک بقص  رجاء کشدف حدال    آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

  يقين به صحت پي ا کن  سعي او صحيح است و در يواف، اگر از دليل يواف لدزوم حفدظ   ادامه ده  و بع

 (.238ص  هر شوط استفاده شود حکم به صحت مشکل است و ااّل بعي  نيست. )آراء المراجع،
 گردد. کر دارد تا مشمول ادله شکاحتياج به مختصري فها  کهمه ش ارم:کآية اهلل م. 1
آورده، جدا   بده  اگر ب ون به هم خوردن مدواالت پد  از يدواف اول، يدواف دوم را     آية اهلل اردبيلي: .2

 آورد.جا  به يواف به نيت اعم از تمام و اتمام کاحتيايا  ي
 مراجعه شود. 322به حاشيه مسأله  آية اهلل بهجت، آية اهلل خويي:. 9

 ه از سر گرفته صحيح است.کيوافي را  آية اهلل زنجاني، آية اهلل فاضل: 
 (31و  31مناسک حج، س افي است. )که از سر گرفته کهمان يواف دوم  اي: هآية اهلل خامن .4
 ه از سر گرفته صحيح است.کيوافي  ارم:کآية اهلل م. 2
 مراجعه شود. 322. به سؤال 3

  با فرض تمّشي  ص   ربت، يوافش صحيح است. آية اهلل تبريزي: 
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ـ  ]665[ افته؛ از قبيل ساا ت، احراماي و غيار  و     در مباف چيزهايي از افراد مي س 

گذارنه، آيا براي طواف ضارر ناهارد و موجاب     آن ميننه پا روي ک ه طواف ميکي سانک

 شود؟ ببالن آن نمي

 1شود. موجب ببالن طواف نميج ـ 

ـ  ]667[ ه پا گذاشتن روي احرامي ديگران موجاب ا يات و   کدانه  اگر انسان مي س 

 گردد، آيا اين  هم رضايت او به طواف ضرر نهارد؟  هم رضايت او مي

 2زنه. به طواف ضرر نميج ـ 

ـ  ]669[ نه، گفتاه  کسي قبل از شوط چهارم طوافش را قبع و از نو طواف کاگر  س 

ه طواف قبع شه  را تمام که فااله زياد نشه  باشه احتياط اين است کشه  در اورتي 

رد  تمام که قبع کردن چيست، آيا فقط شوطي را کنه و ا اد  هم بنمايه، مراد از تمام ک

 آورد؟جا  به نه يا مابعهش را همک

و اتمام موضوع نهارد و بايه طاواف را بعاه از نمااز     9ال داردکطواف مزبور اشـ   ج
                                                                                                                                        

  :جدا   بده  اگر يواف ج ي  را پ  از انجام منافي د مثل فوت مواالت عرفدي د    آية اهلل سيستاني

 ه، جاهل  اصر باش .کال دارد مگر آنکآورده، صحيح است وگرنه يوافش اش
 پا روي آن نگذارد. عم ا ولي  ارم:کآيات عظام زنجاني، صافي، گلپايگاني، م. 1

 شود.ذاشت موجب باالن يواف نميپا روي آن نگذارد و اگر گ عم ا ولي آية اهلل سبحاني:  
 ار نشود.کب اين کمرت عم ا ولي  آية اهلل اردبيلي:. 2

ام حدج،  کد ولي نباي  اذيت ديگران را فراهم آورد. )آداب و اح آية اهلل زنجاني، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.242مسأله 
 ه مانع عبور باش .کن  مگر اينکار را نکاين  عم ا ولي  ارم:کآية اهلل م 

 مراجعه شود. 322به حاشيه مسأله  آيات عظام اردبيلي، بهجت، تبريزي، خويي، سبحاني:. 9
 (31و  31مناسک حج، س ه از سر گرفته صحيح است. )کهمان يوافي را  اي: هآية اهلل خامن 
اري ش ه است که از مااف خارج ش ه و مشغول کاگر  اع به اين صورت بوده  آية اهلل سيستاني: 

ل اسدت مگدر   کرده است، يواف دّوم صحيح اسدت وگرنده مشد   کفته شود يوافش را  اع ه عرفا  گک

 ه جاهل  اصر باش .کاين

  افي است.که از سر گرفته کيوافي  ]322مسأله [گذشت  ارم:کمآية اهلل زنجاني، ة اهلل آي
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 نه احتياطاً.کطواف اول، ا اد  

ـ  ]661[ ن کا رد و در هار شاوط باه ر   کشخصي طواف را از حجراألسود شروع  س 

نمود و هفت  رد و از حجراألسود نيت شوط بعه را ميک رسيه نيتِ ختم مي ه ميکيماني 

ن کا ه ختم طواف و اشواط آن باياه در ر کرد به گمان اينکگونه تمام  اينشوط طواف را 

 چيست؟اش  يماني باشه، آيا وظيفه

 ، و بايه ا اد  شود.1ال داردکاين طواف اشج ـ 

ـ  ]666[ عبه دسات باه دسات هام     کنار کگاهي مگمورين ناافت مسجهالحرام از  س 

شاود، آياا باه هماين      دهنه تا انسان از مرباف خار  مي دهنه و همان طور توسعه مي مي

ه طاوافش در خاار  از مربااف    کا باف، ضرورت حاال اسات  ردن از مکمقهار بيرون 

ه کا ردناه  ک نه تا ناافت تمام شود، و اگر افارادي گماان ماي   کاحيح باشه يا بايه ابر 

 شان چيست؟ليفکضرورت است و طواف را انجام دادنه حال ت

ـ  ناه و در  کنه و در حه طواف کنه بايه ابر که در حه، طواف کان دارد کاگر ام ج 

 2اين اورت طواف در خار  حه احيح نيست.
                                                                                                                                        

  :437، ص1ور صحت يواف بعي  نيست. )مجمع المسدائل، ج  کدر فرض مذ آية اهلل گلپايگاني 

 (.43مسأله  473و ص  2مسأله 
 يواف او بايل است. آية اهلل سيستاني:. 1
در فرض مزبور يواف صحيح است و حتي در حال اختيار نيز چنانچه اتصال عرفي  آية اهلل اردبيلي:. 2

 ال ن ارد.کعبه اشکوجود داشته باش ، يواف خارج از حّ  بين مقام و  کنن ه به جمعيت يواف
ه يدوافش را  کد ار آنها، از آنجدا  کناري  رار بگيرد تا بع  از تمام ش ن کتوان  در  يم آية اهلل بهجت: 

 رده بود به يوافش ادامه ب ه  و صحيح است.ک اع 
 در فرض مزبور، يواف صحيح است. آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 مراجعه شود. 232به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
ه يدواف در محد وده در   کد ولي در ايام شلوغ )مانن  ايام شلوغت حج و ماه رمضان(  آية اهلل زنجاني: 

 شب و روز براي معمول حجاج، مشقت ش ي  دارد، رعايت مح وده مقام، الزم نيست.
يدواف و نمداز را بايد     ان   هردکور عمل که به يريق مذکافرادي  آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 

 ور در يواف نسداء وا دع   کيفيت مذکنن  و اگر کسعي و تقصير را نيز اعاده  رده و احتيايا کاعاده 
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ـ  ]663[ ه از اول بلوو، سال خمسي براي خود قرار نهاد  است، اگار باه   کسي ک س 

نه، کحج ب ه دارد احرامي تهيه و قرباني و مصارف درکحج مشرف شود و با همان پول 

 آيا براي حج او ضرر نهارد؟

ـ  ه رباح باين ساال    کا سب و حقوق است و معلوم نيست کاگر پول او از درآمه  ج 

 2ه طواف و قرباني احيح نيست.کم غصب را دارد ک، بهون تخميس ح1است
                                                                                                                                        

   رده و صدبر  کد ش ه زن بر آنها حالل نش ه است. بلي اگر در چنين حاالتي ضرورت عرفي ا تضدا

ردن براي انجام يواف در مح وده مستلزم عسر و حرج بدوده و در خدارج حد  بدا رعايدت اال درب       ک

 است و از احرام خارج ش ه است. فاال رب انجام ش ه صحيح
 ]عبده کفاصله بين مقدام ابدراهيم و   [ر ش ه که در بيشتر از مق ار ذکبعي  نيست  آية اهلل سيستاني: 

 (.919، مسأله کراهت دارد، يواف جايز باش . )مناسکهر چن  
 يواف حّ  معيني ن ارد. ارم:کآية اهلل م 

 ن .کبه احتياط واجب با مجته  جامع الشرايط مصالحه  آية اهلل فاضل:. 1
ه بده نحدو   کد باش  مگدر اين  مي يواف و  رباني او صحيح است و فقط م يون خم  آية اهلل اردبيلي:. 2

ه در اين صورت يدواف و  ربداني او   که خم  را نپردازد کشخصي خري ه باش  و  ص ش اين باش  

 ال دارد.کاش
ه متعارف است بده ذّمده خريد اري    کيور  ن اگر همانکول لپايگاني:آيات عظام بهجت، صافي، گ 

  رده باش ، حّجش صحيح است.ک
بنابر احتياط واجب اگر ساترش متعلق خمد  باشد ، ولدي اگدر      آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 ال ن ارد.که متعارف است به ذّمه خري ه، حجش اشکيور  همان
 .کالي ن ارداعمال او اش اي: هآية اهلل خامن 
الشدرائط، جدايز    ه متعلق خم  است ب ون اذن مجتهد  جدامع  کتصرف در مالي  آية اهلل زنجاني: 

 ؛نيست، و همچنين است اگر اين اموال با ديگر اموالش مشتبه شود و همه اموال، محل ابتالء او باش 
اعمدالش   مورد صدحت  درو در هر دو صورت اگر ب ون عذر با آن اموال، لباس احرام يا  رباني بخرد، 

اگر با ثمن کلي خري ه، اعمالش صحيح است ولي اگر با شدخص مدال خمد  ند اده خريد ه بندابر       
 .اي که با آن انجام داده يا  رباني که خري ه اکتفا نکن  احتياط به يواف و سعي

 سي سال خمسي ن ارد چنانچه به حج يا عمره مشرف شود باي  اموال خودکاگر  آية اهلل سبحاني: 

م شدرع اجدازه   کهاي حج و يا عمره را بپردازد و يدا از حدا  ن  و الا ل خم  تمام هزينهکرا تخمي  

ند  و تدوان   کور را به ذمه بگيرد و سپ  مبالغ ياد شد ه را خدرج   کن اگر خم  مبالغ مذکبگيرد لي

 است. ن  و يواف و  رباني او هم صحيحکفايت ميک حجةاالسالمپرداخت خم  را داشته باش  از 
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ـ  ]668[ ه با پول خمس نهاد  لباآ احرام بخرد و با آن محرم شه ، و کشخصي  س 

 اش چيست؟ آورد، وظيفهجا  به طواف و نماز

اگر از روي  لم و  مه نبود ، اال  مار  و حاج او ااحيح اسات، ولاي در       ـ  1ج

 9نه.کبايه طواف و نماز را ا اد   2ه جاهل مقصر باشهکاورتي 

ـ  ]664[ ه معلوم نيست متعلا خمس است يا نه لباآ احرام بخرد، کاگر با پولي  س 

 طواف با آن چه اورت دارد؟ آيا الزم است خمس آن را بههه و اگر نهاد

الزم نيست خمس بههه و طواف احيح است هر چنه احتيااط   4کبا فرض شج ـ  

 2مبلوب است.

                                                                                                                                        
ه متعدارف اسدت بده ذّمده     کد يدور   ه خم  واجب باش  اگر همدان کدر فرضي  آية اهلل سيستاني: 

 ال ن ارد.کرده باش  اشکخري اري 
ولي در همين فرض چنانچه ب ان  پول از درآم  همان سال است و در همدان سدال    آية اهلل فاضل: 

 خرج شود خم  واجب نيست.
رده   رت ند ارد بايد  بدراي    کنجام ب ه  و اگر چون مراجعت و باي  خودش آنها را ا آية اهلل نوري: 

 انجام يواف و نماز يواف و  رباني نايب بگيرد.
 ماابق حاشيه مسأله  بل عمل کن . آية اهلل زنجاني:. 1
 م آن در مسأله  بل گذشت.کح آية اهلل اردبيلي: .2
 . مراجعه به مسأله  بل شود.9

 (.173اگر  ص   ربت از او محقق نش ه است. )وسيله، ص  آية اهلل بهجت: 
 .اگر از پول درآم  ساالنه خود بوده در هر صورت اعمال او صحيح است ي:ا خامنهآية اهلل  

هاي حج و عمره و يدا بده ذمده    بع  از پرداخت خم  لباس احرام و الا ل هزينه آية اهلل سبحاني: 
  .نکها يواف و نماز را اعاده گرفتن آن

ال دارد. )آداب کاگر با عين پول خم  ن اده لباس احرام بخرد اش آية اهلل صافي، آية گلپايگاني: 
 (.242ام حج، مسأله کو اح

 ن .کو بنابراحتياط سعي و تقصير را نيز اعاده  آية اهلل فاضل: 
چنانچه سابقه تعلق خم  ن اشته و همچنين با اموال متعلق خم ، مشتبه نشد ه   آية اهلل زنجاني:. 4

 است، الزم نيست خم  آن را ب ه  و...
 ن .کبا مجته  جامع الشرايط مصالحه  آية اهلل فاضل: 

  ال ن ارد.که سال بر آن نگذشته اشکخرد  مي ده  از ربحي مي اگر احتمال آية اهلل تبريزي:. 2
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ـ  ]630[ داد ، تنها  ه حج تمتع واجب خود را انجام ميکشخصي در سال گذشته  س 

نه بهون طواف، انجام داد  است و سپس باقي ک فايت ميکه کنماز طواف را، به گمان اين

 اي دارد؟ را انجام داد ، آيا چه وظيفه ا مال

رد  و باه محلاش   کا  کرا از روي جهل به مسگله تر 1ه طواف حجکبا فرض اينج ـ  

 9قرباني نمايه. 2شتر کنه و يکبرگشته است، بايه حج را ا اد  

ـ  ]631[ ردنه مسجه را که شروع کتعهادي مشغول طواف  مر  يا زيارت بودنه  س 

ردناه  کشيه خيال کها از مرباف خار  شهنه، مهتي طول  کننه  ننه، ناچار طوافکناافت 
                                                                                                                                        

  نشدود.   کم شدرع تدر  کصور مسأله مختلف است و احتياط بده مصدالحه بدا حدا     ويي:آية اهلل خ

 (.949تاب الخم ، ص ک)مستفاد از منهاج الصالحين، 
م کده  خم  به آن متعلق باش  به احتياط واجب بايد  بدا حدا    مي اگر احتمال آية اهلل سيستاني: 

 الذمدده  ّلدي فددي کند  ولددي يددواف بدا فددرض خريد  بدده نحددو    کشدرع بدده نسدبت احتمددال مصددالحه   

 است. صحيح
رده باش  ک که يواف عمره را هم، از روي جهل ترکه در صورتي کبل آية اهلل خويي، آية اهلل فاضل:. 1

 (.922، مسأله کن . )مناسکفاره ن ارد و باي  حج را در سال بع  اعاده کشود ولي  مي عمره بايل

فرصدت جبدران بدا     حجه ذيرد تا آخر ک کيا از روي جهل تر عم ا اف حج را يو آية اهلل سبحاني: 

ه  ربداني  کد شدتر در م  که حج او فاس  ش ه است يد کبا توجه به اين انجام اعمال مترتبه را دارد و اال

 ن  و حج را در سال بع   ضا نماي .ک
 (.92شيخ، ص  کبنابر احتياط. )مناس آية اهلل بهجت:. 2

ولي  بل از انجام عمره مفرده احتيايدا   ان   هّفاره نش کمتعّرض  آية اهلل گلپايگاني:آية اهلل صافي،  

 ي با زن خودداري نماي .کاز نزدي
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 

ند  و  ک کبنابر احتياط و اگر يواف عمره تمّتع را نيز به جهت جهل به مسدأله تدر   آية اهلل اردبيلي: .9

 کم همين است و در هر دو فرض بنابر احتياط جهت خروج از احرام، يد کرد، حآن بگذ کو ت ت ار

 آورد.جا  به عمره مفرده
آن گذشته احرامش تبد يل بده    کو ت ت ار چونو اگر در يواف عمره تمتع بوده  آية اهلل زنجاني: 

و چنانچه  ش ه و باي  پ  از انجام حج افراد و گذشتن ايام تشريق عمره مفرده انجام ده  حج افراد

 کن . اعمال حج تمتع را انجام داده کفايت از حج افراد مي
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ه باه  کبفرماييه در اورتي  انه، همواالت  رفيه به هم خورد  است، طواف را از سر گرفت

 باشه، طوافشان درست است يا نه؟ کوکمشهم خوردن مواالت 

 1ال دارد.کاشج ـ 

ـ  ]635[ ه باا  کا اسات باين اين   ردن نيست، امر دائار ک ه قادر بر طوافکزني است  س 

ناه و در مربااف طاواف    کتخت در خار  مرباف طوافش دهنه و يا نامحرم او را پشات  

 دهه، وظيفه چيست؟

 9نه.کبايه او را در مرباف طواف دهنه، هر چنه نامحرم او را پشت ـ  2ج

ـ  ]637[ رد و مشغول ا اد  کاتمام و ا اد  طواف است، اتمام اش  ه وظيفهکسي ک س 

ياه  اول، آيا اين طواف را نياز با  هاي طواف قبع شه مثل از شوط يکدوبار  در يه کبود 

 اتمام و ا اد  نمايه؟
                                                           

 مراجعه شود. 322. به سؤال 1
ه مواالت به هم خورده کردن ، اعتقاد داشتن  که اعاده يواف را شروع کاگر و تي  آية اهلل اردبيلي:

اگر در زمان  ردن ، يوافشان صحيح است وکدر به هم خوردن مواالت پي ا  کاست و بع  از يواف ش

احتيايا  يواف  ان ، هردکشروع به اعاده  کو با حالت شان   هدر به هم خوردن مواالت داشت کاعاده ش

 را اعاده نماين .
 (31و  31با فرض انصراف از يواف  بلي، يوافشان صحيح است. )مناسک حج، س اي: آية اهلل خامنه 

 ال ن ارد و يوافشان صحيح است.کاش ارم، نوري:کآيات عظام زنجاني، سيستاني، فاضل، م 
، کنند ه  عبه و مقام و متصل به جمعيت يوافکباي  با تخت روان خارج از ح  بين  آية اهلل اردبيلي: .2

 يواف داده شون .
 نيز مراجعه شود. 328گذشت. و به  232م اين مسأله در حاشيه مسأله ک. ح9

 با تخت در خارج از ح  او را يواف دهن . آية اهلل تبريزي: 
 يواف دهن . 7او را در پشت مقام ابراهيم 232با توّجه به حاشيه مسأله  اي: آية اهلل خامنه 
 با تخت در خارج ح  او را يواف دهن  و احتيايا  نائب هم بگيرن . آية اهلل سبحاني: 
نن گان از هر فاصله صحيح است، با کال به يواف هل يواف با اّتصکبا توّجه به اين آية اهلل گلپايگاني: 

 (.238ام حج، مسأله کتخت يواف دهن . )آداب و اح
ه مااف حّ  معين ن ارد، او را با تخت در پشت مقام ابراهيم يدواف  کبا توّجه به اين ارم:کآية اهلل م 

 دهن .
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 فرقي نيست.ج ـ 

ـ  ]639[ رد و چنه سا ت بعاه باه هاوش    کشخصي در حال طواف افتاد و غش  س 

ناه و بااقي ا ماال را    کرد  بود شاروع  که طواف را قبع کجا  توانه از همان آمه، آيا مي

 دهه يا نه؟ادامه 

بود ، وضو بگيرد و طواف را ا اد  نمايه و اگار بعاه    2اگر قبل از شوط چهارمـ   1ج

 9نه.کاز شوط چهارم بود ، بايه وضو بگيرد و طواف را اتمام 

ـ  ]631[ ه قاادر نباشانه   کا سااني  کهااي طاواف و ساعي، باراي      آيا بع  شوط س 

 دهنه، قابل نيابت است يا نه؟ خودشان انجام

 4قابل است.بلي، ج ـ 
                                                           

 يواف را از سر بگيرد. آية اهلل زنجاني:. 1
و مقتضي احتياط اعاده يواف به نيت اعم از اتمدام و  ان   هفرض مزبور را متعرض نش  آية اهلل خويي:. 2

 تمام است.

  بل از تجاوز از نيمه يواف.آية اهلل سبحاني:  
 مراجعه شود. 243به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .9

 توان  يواف را از سر بگيرد. مي در هر دو صورت آية اهلل فاضل: 
 .221و  243به مسأله  مراجعه شود 

 آورد.جا  به احتيايا  نايب هفت شوط يواف يا سعي را به نيت اعم از تمام و اتمام آية اهلل اردبيلي:. 4
امل عاجز باشد   کسي از اتيان يواف يا سعي يا رمي کاگر  آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني: 

 مددل نايددب بگيددرد.   ولددي بدده انجددام مقدد اري از آن  ددادر باشدد  بايسددتي بددراي تمددام ع       

 (ان ل البته اگر خود شخص نصف يدواف را انجدام داده و سدپ  نداتوان      افزوده آية اهلل سبحاني

 (.928و  923، مسأله کن  مناسکش ه نائب باي  آن را تمام 
ه در اثناي يواف يا سعي کسي کنيابت در بعض اشواط، ثابت نيست، مگر در مورد  آية اهلل زنجاني: 

 تجاوز از نصف، بيمار ش ه است.بع  از 
ن  باي  براي همه آن نايب بگيرد کتوان  يواف را تمام  نمي هکاگر از ابت ا ب ان   آية اهلل سيستاني: 

توان  براي با يمان ه  مي و همچنين اگر  بل از اتمام شوط چهارم عاجز شود، ولي اگر بع  از آن باش 

 م عاجز باش  باي  براي همه آن نايب بگيرد.شوط ه کنايب بگيرد، ولي در سعي اگر از ي
 م نمداز را داشدته باشد  و تبعديض     کد بعي  نيست يواف ح آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
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ـ  ]636[ از ضاعفا  اي  ه جمعيت حجا  خيلاي زيادناه و  اه    کبا وضعيت فعلي  س 

ه ياا  کا ننه، آيا توسعه در مباف هست و نياز خلاف مقاام    کتواننه در مباف طواف  نمي

ردن کن است و اطمينان از تمام ننهگاکشود نماز خوانه و يا مصادف با ا يت طواف  نمي

ماي دارد؟ و آياا   کت، نمااز خواناهن در دورتار چاه ح    ؛ مخصوااً براي ضعفا نيسنماز

ن کا ه ممکا توانه فوراً به ا مال طواف و نمااز، هار جاور     ه شه ميکه وارد مکشخصي 

ه وقت ضيا شود؛ مثالً تا شاب نهام و   کباشه، مشغول شود يا بايه در حال احرام بمانه 

 س ميسر نيست؟کنه و معلوم است براي همه کچنين آن وقت 

واف کنناه باياه در حاه آن    خلوت در مباف طا  ولو در وقت 2تواننه اگر ميـ   1ج

 و نماااز خوانااهن در مکااان دور در مااورد ضاارورت مااانع نااهارد و   9طااواف نماينااه
                                                                                                                                        

   ند . )آراء المراجدع،   کدر اشواط آن در نيابت محتاج دليل است، پ  باي  در همه يواف نيابدت 

 (.243ص 

ان يواف دادن او نباش ، باي  براي همه کاگر از ابت ا از انجام يواف مأيوس باش  و ام آية اهلل فاضل: 

توان  بدراي بقيده نايدب     مي آن نايب بگيرد و اگر بع  از دور چهارم از انجام بقيه آن عاجز ش ه است

تدر از  مکبگيرد و در اين فرض خودش نماز يواف را بخوان  و احتيايا  نايب نيز نمداز بخواند  و اگدر    

 آورده نيابت در بقيه صحيح نيست.جا  به چهار دور
نن ، و در رير ايدن  که بشود در با يمان ه، آنها را يواف داد باي  چنين کدر صورتي  ارم:کآية اهلل م 

 صورت براي تمام يواف نايب بگيرن .

افي است کگان نن کدر مااف رعايت ح  الزم نيست و فقط اتصال عرفي به يواف  آية اهلل اردبيلي: .1

ل بدود، در پشدت مقدام بدا     کان باي  پشت مقام ابراهيم انجام شود و اگر مشد کو نماز يواف تا ح  ام

 فاصله دورتر با رعايت اال رب فاال رب انجام شود.
 يواف حّ  معيني ن ارد. ارم:کآية اهلل م. 2

عبده  که ص ق يواف دور خانه ک  ر  در مااف رعايت حّ  معيني الزم نيست، همين آية اهلل نوري: 

 انجام بگيرد اولي است.تر  کافي است، هر چن  هر   ر به خانه خ ا نزديکن  کب
 مراجعه شود. 232به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن. 9

ن  انجام يواف در خارج حّ  بدا رعايدت اال درب    کولي چنانچه ضرورت عرفي ا تضا  آية اهلل فاضل: 

 ردن و تأخير ان اختن الزم نيست.کو صحيح است و صبر  فاال رب مانعي ن ارد
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 1ابر الزم نيست.

ـ  ]633[ دختري در کودکي و يا اوايل سنين بلوو، جنب شه  و تا کناون هام ازدوا     س 

به واسبه فعلي که در کودکي انجاام   دانسته نمي نکرد  است، با توجه به اينکه در سنين باالتر

شه  جنب گشته است و در نتيجه غسل جنابت را تا حال انجام نهاد  است و با ايان کيفيات   

که يقيناً انجام داد  اسات، حاي  و   هايي  به حج نيز رفته است، تکليف او چيست؟ آن غسل

 ها مبرح است: جمعه بود  است، با توجه به موارد ياد شه  فوق، اين سؤال

ناون انجاام داد  اسات    که بعاه از بلاوو تاا    کا ليه  باداتي کوضع نماز و روز  و . 1

 چيست؟

ه و خار  شه  اسات؟  کآيا در زمان حال، محرم است و به اورت احرام وارد م .2

ه در آن ايام کنه، جميع محرمات که ا اد  حج نکو در اورت محرم بودن، آيا تا زماني 

 باشه يا خير؟ شخص حرام ميحرام است بر اين 

توانه با وضع  ه فقط حجش باطل باشه ولي مُحرم نباشه، چگونه ميکدر اورتي  .3

ا ااد    شاود،  بار اين توفيا حااال ماي  که چنه سال يکاهلل الحرام،  ا زامِ حجا  به بيت

 نه؟کحج 

ه جنب شه ، بهون غسال جنابات نمااز و طاواف او ااحيح      کاگر يقين دارد ـ   2ج

و در فرض مسگله، نمازهاايي   9نهک فايت از غسل جنابت نميکهاي ديگر  غسلنيست و 
                                                           

 گذشت. 232. تفصيل نظريه آيات عظام در مسأله 1
 و  بل از آن مراجعه شود. 781براي مسأله نماز به مسأله  آية اهلل بهجت، آية اهلل زنجاني: 

ن  که در اين مسأله از مجته ي تقلي  کسي اين است کبراي چنين تر  روش راحت آية اهلل اردبيلي: .2

ه در ايدن  کد دان   مي ه ارسال مستحبي و يا ارسال واجب رير جنابت را نيز مجزي از رسل جنابتک

ه ما بدين جندب شد ن و رسدل     کصورت حجش صحيح است و در مورد نمازها فقط باي  اعمالي را 

 ه در کد م همدان اسدت   کد ند  ح کند  و اگدر بده مجتهد  ديگدري رجدوع ن      کردن انجام داده،  ضدا  ک

 متن آم ه است.
ه انجام داده است از آن بعي  نيست، اگرچه احدوط خدالف آن   کفايت رسل واجب ک آية اهلل بهجت:. 9

 (.23نشود. )وسيله، ص  کال است احتياط ترکفايت رسل مستحب از آن اشکاست و در 
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دانساته جناب اسات و روز  گرفتاه      نه و اگار نماي  که با اين حال خوانه  بايه قضا کرا 

ولاي   1هاي او احيح است و قضا نهارد و حج در مفروض ساؤال ااحيح اسات    روز 

آورد و اگار  جاا   باه  مرتباه  2دوهاي  مر  و حج و نساء و نمازهاي آنهاا را باياه    طواف

توانه برود، براي آنها نايب بگيرد و تا طواف حج و طواف نساء و نماز آنها  خودش نمي

ازدوا  و نياورد ، باياه از باوي خاوش و    جا  به را انجام نهاد  يا با  هم قهرت، نايب او

 شود، اجتناب نمايه. ه با طواف نساء حالل ميکمحرماتي 

ـ  ]638[ شايه  بگوياه و باا    کشخصي در ا ناي طواف محهث شاه  و خجالات    س 

 رد  و به ايران بازگشته، مسته ي است بفرماييه:کهمين حالت ا مال را تمام 

 حجش چه اورت دارد؟ .1

 ايب بگيرد يا بايه شخصاً انجام دهه؟توانه ن اگر ا اد  الزم است، آيا مي .2

                                                                                                                                        
ي از آنها کجنابت نيز، ي ه اگر رير ازکبلارم: کآيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سيستاني، م 

ه بع  از رسل حيض يا جمعده انجدام داده،   کفايت است. بنابراين، اعمالي کرده باش  ا وي کرا  ص  

ه بع  از جنب ش ن و  بل از اولين رسل حيض يدا جمعده   کتمام آنها صحيح است و فقط نمازهايي 

 خوان ه بايل و  ضا دارد.
ن . بنابر ک مي فايتکاگر رسل واجبي انجام داده، از رسل جنابت  آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 

 ه بع  از رسل انجام داده، صحيح است.کاين، همه اعمالي 

 ن  و در ايدن مسدأله  ک نمي فايت از رسل واجبکبنابر احتياط، رسل مستحبي  آية اهلل گلپايگاني: 

دان  و در اين صورت حج  مي بافي از رسل واجکه رسل مستحبي را کسي کن  به کتوان  رجوع  مي

 (.14مسأله  471، ص1او صحيح است و چيزي بر او نيست. )مجمع المسائل، ج 

ه از روي جهل با وضوي بايل يواف خود را انجام داده اسدت  کسي را دارد کم کح آية اهلل سبحاني: .1

 آم ه است. 329و  1932، 347م آن در سؤاالت کو ح

ور باي  با اعمال عمره مفرده از کحج او بايل است و شخص مذ گلپايگاني:آية اهلل صافي، آية اهلل  

 احرام خارج شود.

آورد، بدا فدرض بقداي حالدت     جا  به ان، عمره مفردهکو به احتياط واجب در صورت ام آية اهلل بهجت:. 2

 (.کمناس 72جنابت او )مستفاد از س 
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بايه طاواف   و 3رد  حجش احيح استک، ا مال را تمام 2اگر با ا تقاد احتـ   1ج

و اگار در فارض     توانه برود بايه نايب بگيرد نه و اگر خودش نميکو نماز آن را ا اد  

 ک، طواف را تهار5کمناس ور درکباشه به تفصيل مذ 4مزبور، حهث بعه از شوط چهارم

، شقوق 3ار او  مهي بود  يا با ترديه و  هم ا تقاد به احت انجام داد کنه و چنانچه ک

 7ل است.کها احت حج مش ه در بع  آنکو اوري دارد 

ـ  ]634[ از مسجه شجر  براي زياارت و انجاام ا ماال باه      9ما در شب، سا ت  س 
                                                           

فداره ب هد  و   کشتر  کيل است و احتيايا  ياگر و ت جبران با ي نيست حجش با آية اهلل اردبيلي: .1

 آورد.جا  به عمره مفرده کبراي خروج از احرام ي
ر شد ه اسدت.   کد يواف بايل است و تفصيل آن در محل خود ذ آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 2

 (211ام حج، مسأله ک)آداب و اح
ن ، اگر و ت عمدل گذشدته اسدت    ک ميک اگر و ت يواف و اعمال با ي است ت ار آية اهلل سبحاني:. 9

حج او بايل است. البته اگر ح ث در يواف نساء بوده حج او صحيح است ولي يدواف نسداء را بايد     

 انجام ده . 243يبق مسأله 
 اگر و ت عمل گذشته است در هر صورت حّجش فاس  است. آية اهلل سيستاني: 

ند  وگرنده حجدش بايدل     ک ک ميبا ي است، ت اراگر و ت يواف و اعمال بع  از آن  آية اهلل خويي:. 4

 (.942، ص1است. )مستفاد از المسائل الشرعيه، ج
 ن .کو حاشيه آن عمل  371ماابق پاسخ مسأله  آية اهلل زنجاني: 
اگر ح ث بع  از شوط چهارم باش  حج او مالقا  صحيح است ولي باي  خودش و اگر  آية اهلل فاضل: 

چهدارم   آورد و اگر بع  از سه دور و نيم و  بدل از تمدام شد ن دور   جا  به نتوان  نايبش بقيه اشواط را

ار او عم ي بوده يا کگذشت و چنانچه  243ه در مسأله کيور  ن ، همانکمح ث ش ه، باي  احتياط 

ه در بعضدي از  کد با تردي  و ع م اعتقاد به صّحت، انجام داده يا جاهل مقّصر بوده است، صوري دارد 

گذشت. بلي اگر ح ث در يواف نساء بوده،  243است. تفصيل آن در ذيل مسأله  آن صور حج بايل

 انجام ده . 243حج مالقا  صحيح است ولي يواف نساء را باي  يبق مسأله 
 رجوع شود. 243. به مسأله 2
 حّجش فاس  است. آية اهلل تبريزي:. 3

 ل است.کدر تمام صور حج او مش ارم:کآية اهلل م 
 مراجعه شود. 221و  243. به مسأله 7
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عبه رسيهيم و چاون زائاران قبلاي    کي ا ان ابح به کرديم، در نزديکت که حرکسوي م

نايم تاا   کماي اابر   کرد مقهار کاروان از ما تقاضا کمشغول نماز ابح بودنه، سرپرست 

پس از نماز ما را طواف دهه، ولي در اين مهلت به  لت خستگي زيااد، چناه باار مان     

هاي  شناختم، روي ريگ ديهم و جايي را نمي خوابم برد، چون آب در دسترآ خود نمي

ردم و طواف و نماز آن را انجام دادم، آيا  مال حاج مان باا ايان      کاطراف باغچه تيمم 

 ه؟توايف احيح است يا ن

ه باه منازل   کا ه وضو بگيريه ولو به ايان نحاو   کان داشته که براي شما امکبا اينج ـ  

برويه و مثالً براي روز بعه ا مال را انجام دهيه، تيمم احيح نبود  اسات و اگار  مال    

ز را ا ااد   و فقط بايه طواف و نماايه   شه 1شما با ا تقاد به احت بود  از احرام خار 

 2توانيه برويه، بايه نايب بگيريه. نيه و اگرخودتان نميک

                                                           
فداره ب هد  و   کشتر  کاگر و ت جبران با ي نيست حجش بايل است و احتيايا  ي آية اهلل اردبيلي:. 1

 آورد.جا  به عمره مفرده کبراي خروج از احرام ي
ند  و احتيايدا    که يوافش بايل بوده، الزم اسدت اعداده   کاگر بع  از تقصير بفهم   آية اهلل بهجت: 

ان عمره ک، در صورت امکن  و اگر بع  از اعمال حج فهمي ، رير از ت ارکنيز اعاده  سعي و تقصير را

 (.72و  82، س کآورد علي األحوط. )مناس جا مي به مفرده هم
  ال دارد.کحّج شما اش اي ، هردکن کاگر ت ار آية اهلل تبريزي: 
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل خويي: 
ه از روي جهل با وضوي بايل يدواف خدود را انجدام داده و    کسي را دارد کم کح آية اهلل سبحاني: 

 آم ه است. 329و  1932، 347اش در ذيل سؤاالت م آن با صور مختلفهکح
 ّفاره ب هي .کشتر  کحج بايل است و به احتياط واجب باي  ي آية اهلل سيستاني: 
و اگر  بدل از و دوفين   اي   هاز احرام خارج نش  و در هر صورت، آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

باش  پ  از يهارت، يواف و نماز و سعي و تقصير عمره تمتع را انجام دهي  و سپ  محدرم شدوي    

شود و بعد  از   مي براي حج تمتع و اگر بع  از و وفين يا بع  از حج بفهم ، حج او مب ل به حج افراد

آورد. )مستفاد جا  به ه  و سال بع  ثانيا ، عمره و حج تمّتع رااعمال حج احتيايا  عمره مفرده انجام د

 و...(. 92مسأله  474و ص  47مسأله  478، ص 1از مجمع المسائل، ج 
 ال نيست.کخارج ش ن از احرام خالي از اش ارم:کآية اهلل م 

حج افراد و پ  از آن و گذشتن ايدام تشدريق عمدره    چون و ت ت ارک گذشته باي   آية اهلل زنجاني: .2
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ـ  ]680[ را شروع نمود و به همانجا خاتم   1سي قبل از حجر األسود طوافکاگر  س 
 رد، آيا طوافش باطل است؟ک

 2بلي، طواف باطل است.ج ـ 
ـ  ]681[ اگر در هنگام خارو  از مبااف، بعاه از پاياان هفات شاوط، مقاهاري         س 

 آيا مببل طواف است؟ بياورد،جا  به مسافت را به قصه جزئيت

 9اگر  مهي باشه مببل است و در اورت سهو قبع کنه، و طوافش احيح است.ج ـ 

ـ  ]685[ ه نمااز  کا شخصي بيش از چهار شوط از طواف انجام ناهاد و باهون اين   س 

ي دو شاوط از ساعي را انجاام ناهاد  تقصاير      کرد و يکطواف را بخوانه سعي را شروع 

 ليف او چيست؟کنمود و از احرام خار  شه، ت

،  ملش باطل است 4اگر اين شخص قصه هفت شوط طواف يا سعي را نهاشتهج ـ  

 2نه.کو بايه تمام ا مال را ا اد  

                                                                                                                                        
جدا   بده  و چنانچه اعمال حدج تمتدع را  دادي  هرچن  عمره تمتع شما مستحبي باش   ميمفرده انجام 

 ن .ک مي فايت از حج افراداي  ک هآورد
 به نيت يواف. آية اهلل سبحاني:. 1
ند  يدوافش   کراألسدود را جبدران   يعني از موضع شروعش تدا حج  ؛مبود يوافکاگر  آية اهلل بهجت:. 2

 (.ک، مناس89صحيح است. )مستفاد از س 

ه کد ه يواف را از نقاه وا عي شروع و به آن جا کولي اگر نيت وا عي او اين باش   آية اهلل سبحاني: 

سري را جبدران  کرد و مق ار کن  و شوط هفتم را محاذي حجر االسود ختم ک مي ليف اوست ختمکت

 رد صحيح است.ک
 مراجعه شود. 314ذيل مسأله  . به9

، و اگدر جاهدل باشد ، صدّحت     314در مورد سهو، رجوع شود به حاشيه مسدأله   آية اهلل سيستاني: 

 ه جاهل  اصر باش .کال است مگر اينکيواف او مورد اش
بنابر احتياط باي  يواف را اتمام و اعاده نمدوده و سداير اعمدال را     آية اهلل خويي، آية اهلل سبحاني:. 4

 نماي . کت ار
و يا با جهل تقصيري، يدواف   عم ا اگر  ص  هفت شوط را هم در ابت ا داشته باش  و  آية اهلل فاضل:. 2

 ن .کيفيت انجام داده باش  بايل است و باي  تمام اعمال را اعاده کرا به اين 
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ـ  ]687[ سي نتوانسته است بيش از دو شوط از طاواف خاود را انجاام دهاه و     ک س 

 ؟جاي او انجام داد  است، وظيفه او چيست بقيه اشواط را ديگري به

 9بخوانه. ،  مل مزبور احيح است و نماز را2حتي در آينه  با فرض  ذرـ  1ج

ـ  ]689[ شود قبل از شوط چهارم، طواف را باهون  اذر بهام زد و آن را     آيا مي س 

 ردن آن جايز نيست؟کن دانست و يا ماننه نماز قبع کي لم گنک

 آن را  2تاااوان ولاااي قبااال از فاااوات ماااواالت نماااي 4قباااع ماااانع ناااهاردج ـ   

                                                           
به احتياط واجب نايب باي  همه هفت شوط را به نيت اعم از تمدام و اتمدام انجدام     دبيلي:آية اهلل ار .1

 ده  و پ  از آن خود شخص نماز يواف را بخوان .
از انجام يدواف در آيند ه نيدز     چنانچهاگر عذرش بيمار ش ن در اثناي يواف باش   آية اهلل زنجاني:. 2

 .امل نايب بگيردکمعذور است باي  براي يواف 
اگر   رت بر انجام يواف ولو در آين ه ن اشته باش  بايد  بدراي تمدام يدواف نايدب       آية اهلل فاضل: 

 بگيرد و نماز يواف را نيز نايب بخوان .
 مراجعه شود. 372. به سؤال 9

 باي  براي تمام يواف نائب بگيرد ولي نماز را خودش نيز بخوان . آية اهلل سبحاني: 
 براي تمام يواف نايب بگيرد.باي   ارم:کآية اهلل م 

 نن .که يواف را  اع نکولي احتياط مستحب آن است  آية اهلل اردبيلي:. 4
هر چن  احوط آن اسدت   ؛ اع يواف مستحبي و حتي يواف واجب، جايز است اي: هآية اهلل خامن 

 (913حج، م  کن . )مناسکه عرفا  مواالت از ميان برود،  اع ناي ک هه يواف واجب را به ان ازک
، 222 اع يواف جايز نيست. )استفتائات موجود ندزد آ داي موسدوي مد دي، ص      آية اهلل خويي: 

 (.739 س
ه از سدرگرفته  کد  اع يواف واجب در رير موارد خاصه جايز نيست، ولي يدوافي   آية اهلل زنجاني: 

 صحيح است.
ن  باي  پ  از فدوت مدواالت   ک اع جايز نيست اگر پيش از تجاوز از نصف  اع  آية اهلل سبحاني: 

ميدل  کن  بنابر احتياط باي  يدواف نخسدت را ت  کآن را از سر بگيرد و اگر پ  از تجاوز از نصف رها 

 (.941، مسأله کن  و نماز آن را بخوان  و سپ  اعاده نماي  )مناسک
ه دور دوم را کد ت توانن  آن را از سر بگيرن  و فر دي نيسد   مي  بل از فوات مواالت نيز آية اهلل فاضل:. 2

 نن .کمراجعه  343نن  به ذيل مسأله کنن  يا رير آن را. و اگر بخواهن  احتياط کرها 
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 1گرفت. از سر

ـ  ]681[ ه از طواف، حتي در خار  مباف،  اجز است و به خاطر گراني کسي ک س 

ل است، آيا طواف نياابي در محاهود  از او   کطواف با تخت روان، انجام آن براي او مش

 نه؟ک فايت نميک

 3نايب بگيرد. 2اگر از طواف با تخت روان نيز معذور استج ـ 

ـ  ]686[ مال را آورد  و بقيه ا جا  به شوط طواف را از درون حجر کسي يکاگر  س 

 ليف او چيست؟کانجام داد  است ت

و اگر با ا تقاد احّت باود    2نهکشوط طواف و نماز طواف را ا اد   کبايه يـ   4ج
                                                           

 مراجعه شود. 313و  312، 313. به مسأله 1
مناسک حدج،  از سر بگيرد نيز صحيح است. )نظر کرده و   بل صرفيواف از اگر  اي: هآية اهلل خامن 

 (31و  31س
 از سرگرفتن آن مانعي ن ارد. ارم:کآية اهلل م 

 يا برايش حرجي است. آية اهلل فاضل:. 2
 مراجعه شود. 232. به مسأله 9

 مراجعه شود. 328به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: 
اگر وارد ش نش به داخل حجر اسماعيل به دليل جهل بده مسدأله بدوده، چنانچده      آية اهلل اردبيلي: .4

 يگر انجام ده  و نماز يواف را بخوان  و سدپ  اعمدال بعد ي را   شوط د کمواالت به هم نخورده، ي

شوط ديگر انجام ده  و نماز بخوان  و احتيايدا  يدواف و    کآورد و اگر مواالت به هم خورده، يجا  به

 شدوط يدواف ديگدر    کنماز و اعمال بع  از آن را اعاده نماي  و اگر به جهت رفلت يا نسيان بوده، يد 

 ن .کاعمال بع  از يواف را نيز اعاده  آورد و احتيايا جا  به
 شدود، آن شدوط بايدل    7داخل حجر اسدماعيل  کنن ه اگر يواف آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 2

ن  و بهتر اعاده يواف اسدت بعد  از اتمدام آن، و ايدن در صدورت بقداي       کشود و باي  آن را اعاده  مي

ه باالن است، اگرچه از روي جهل يا نسيان وم بکمواالت است، و در صورت فوت مواالت، يواف مح

از داخدل حجدر    سؤال:آم ه استل  191باش . و در مجموعه سؤال و جواب حاج آ اي افتخاري، ص 

در مفروض سؤال، حج او بايدل   جواب: رده و در و ت يواف حج به اشتباه خود وا ف ش ؟کيواف 

 هم مثل همين است(. آية اهلل تبريزياش. )فتواي  است به باالن عمره
 يواف و اعمال بع ي را تج ي  نماي .آية اهلل سبحاني:  
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 1بقيه ا مال احيح است.

ـ  ]683[ م باه بباالن طاواف    کا ناه، ح کدر اشواط  که شخصي شکدر مواردي  س 

واف اول ه طا کا شف شه کسي تجهيه طواف نمود و در اين ميان کفرماييه، حاال اگر  مي

 چيست؟ ليف اوکشش شوط داشته و از طواف جهيه نيز سه شوط انجام داد  است، ت

 9نه.کال دارد و بايه احتياط کاشـ  2ج
                                                                                                                                        

رده و داخدل حجدر شد ه هدر و دت      کد اگر چهار شوط را تمام  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

آورد و اگر  بدل از سده شدوط و نديم     جا  به ن  و نماز يواف و اعمال مترتبه راکفهمي  نا ص را تمام 

گذشته بايل است و باي  يواف را از سر بگيرد و بعد  از آن نمداز يدواف و سدعي و     ي ها بوده شوط

عدت  کن  بدا دو ر کآورد و اگر از سه شوط و نيم گذشته و به چهار نرسي ه آن را تمام جا  به تقصير را

 (231ام حج، م کآورد. )آداب و احجا  به هفت شوط يواف و نماز و سعي و تقصير را کنماز و بع  ي
 ن .که سعي و تقصير را نيز اعاده کاحتياط آن است  ة اهلل فاضل:آي 

 ن  و احتيايا  سعي و تقصير را نيز اعاده نماي .کآن شوط و نماز يواف را اعاده  آية اهلل بهجت:. 1
ن  و اگر و دت  کدر فرض جهل و فوت مواالت باي  يواف و ساير اعمال را اعاده  آية اهلل سيستاني: 

 ّفاره ب ه .کشتر  کگذشته باش  عمره او بايل است و به احتياط واجب باي  ي کت ار
شدوط بده  صد      کن  و نماز بخوان  و احتيايا  بع  از نماز، يد کيواف دوم را اتمام  آية اهلل اردبيلي: .2

 آورد و بع  از آن، نماز يواف اول را بخوان .جا  به اتمام يواف اول
 ن .کال ن ارد، يواف دّوم را تمام کاش آية اهلل بهجت:. 9

وم به صّحت است همدان را بده   کيواف دوم مح آيات عظام تبريزي، زنجاني، سيستاني، فاضل: 

 اتمام برسان .
 فايدت که از يواف اول دست برداشدته اتمدام همدان يدواف دوم     کبا توجه به اين اي: هآية اهلل خامن 

 (31و  31مناسک حج، س ن . )ک مي

افي کفتواي ايشان در دست نيست و لذا يبق مبناي ايشان، براي عمل به احتياط،  يي:آية اهلل خو 

اتمدام آن باشد  و   اش  هه وظيفد کد است چهار شوط ديگر به نيت اعم از اتمام يواف اّول، در صورتي 

 آورد.جا  به اتمام يواف دّوم در رير آن صورت
ن  و يواف که يواف دّوم را رها کبه اين ن کباي  احتياط  آيات عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني: 

امل اعاده نمايد  )آداب و  ک يور بهميل نماي  و پ  از نماز يواف  بلي يواف و نماز آن را ک بلي را ت

 (.287ام حج، مسأله کاح
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ـ  ]688[ يفيت طاواف انجاام   کدور است با اين  14ه طواف کبعضي به تصوّر اين س 

 آيا مخلِّ به طواف است؟ انه،  داد

 1رد ، طوافش باطل است.کشوط طواف  14اگر به قصه ج ـ 

ـ  ]684[ رد و يا آن را ناقص انجاام داد و در  کسي طواف  مر  را فراموش کاگر  س 

 ليف چيست و آيا انجام و يا تتميم آن فوريت دارد؟ک رفات به ياد آورد، ت

 3نه و فوريت نهارد.ک کتوانه بعه از ا مال مني آن را تهار ميـ  2ج

ـ  ]640[ سي جهالً طواف را بيش از هفت شوط آورد و بقيه ا مال بعاه از  کاگر  س 

 ليف او چيست؟کآورد، تجا  به آن را

و  4اگر از اول قصه بيش از هفت شوط داشته، طواف و نمازش احيح نيسات ج ـ  
                                                                                                                                        

 ن .کميل کن  تا مواالت يواف دوم به هم بخورد سپ  يواف اول را تک مي صبر ارم:کآية اهلل م 
م بنابر احتياط واجب بع  از نماز يواف انجام شد ه يدواف را از سدر    کجاهل به ح سبحاني:آية اهلل . 1

 آنها را نيز انجام ده . آورد و اگر اعمال مترتبه را انجام داده مج دا جا  به بگيرد و نماز آن را
 ل است.کاگر جاهل  اصر باش  صحيح است وگرنه مش آية اهلل سيستاني: 
 اهل  اصر بوده، يوافش صحيح و اعاده مستحب است.اگر ج آية اهلل فاضل: 

 آورد.جا  به باي  پ  از بازگشت از مني و پيش از يواف حج، آن را آية اهلل اردبيلي: .2
 .347. مراجعه شود به سؤال 9

 ن .کو اگر سعي را انجام داده، سعي را بنابر احتياط اعاده  آية اهلل بهجت: 
عمدل نمايد  و اگدر آن را     373رده ماابق حاشديه مسدأله   کفراموش اگر يواف را  آية اهلل زنجاني: 

 نا ص گذاشته  بل از يواف حج آن را اتمام نماي  و اعاده سعي و تقصير الزم نيست.
از عرفات خدارج شدود و فوريدت     کتوان  بين ظهر عرفه تا رروب جهت ت ارنمي آية اهلل سبحاني: 

مني و  بل از يواف حج يواف فراموش ش ه و يا نقصدان  ه بع  از اعمال روز عي  در کالزم نيست بل

متر کامل اعاده نماي  و اگر کميل نماي  و اگر نا ص بيشتر از سه شوط و نيم باش  يواف را کآن را ت
ند   کدر اتمام و اعاده است و به احتياط واجب سدعي را نيدز اعداده     از سه شوط و نيم است احتياط

 سپ  اعمال حج خود را انجام ده .
سري آن سده  کن . پ  اگر ک کبه احتياط واجب  بل از يواف حج، آن را ت ار آية اهلل سيستاني: 

 ن .کن  و به احتياط واجب اعاده کميل کميل نماي  و اگر بيشتر است تکمتر است تکشوط يا 
  314م زيدادي از روي سدهو در مسدأله    کد و ح 388م جاهل در حاشيه سدؤال  کح آية اهلل سبحاني:. 4

  ش . بيان
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ولي اگر قصه هفت شاوط  ، 2و ظاهراً ا اد  بقيه ا مال الزم نيست 1نهکبايه آنها را ا اد  

رد ، احتيااط  کا ، پس اگر چهار شوط يا بيشتر زياد 9رد کداشته و بعه از تمام شهن زياد 

آورد و طاواف  جا  به نماز ديگر هم کنه و يکه بقيه را تا چهارد  شوط تتميم کآن است 

رد  و ماواالت  رفياه باه هام     کا متر از چهار شاوط زيااد   ک، و اگر 4نهکو نماز را ا اد  

خورد  است، احتياط واجب ا اد  طواف و نماز اسات و اگار ماواالت  رفياه باه هام       
                                                                                                                                        

  :ه جاهل  اصر باش .کمگر اين آية اهلل فاضل 

ل سپ  اعمال بع ي را اعاده کن  و اگر و ت جبران گذشته، عمره تمتع او تب يل بده  آية اهلل زنجاني. 1

جدا آورد و چنانچده حدج     شود و باي  پ  از انجام آن و گذشتن ايام تشريق، عمره مفرده به حج افراد مي

کن  البته اگر پ  از بازگشت بده ويدن متوجده شد ه، نمداز آن       کفايت از حج افراد ميتمتع انجام داده 

 کن . کفايت مي
 ن .کبنابر احتياط بقيه اعمال را اعاده  آيات عظام اردبيلي، بهجت، فاضل:. 2

بنابر احتيداط يدواف بايدل اسدت و بقيده اعمدال بعد  از آن را هدم اعداده نمايد .            آية اهلل خويي: 

 (.13، س 942، ص 1والمسائل الشرعيه، ج  713، س 249ص  )استفتائات،
 عمل نماي . 293و در مورد اعاده اعمال بع ي به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 
 آنها را انجام ده . و اگر اعمال مترتبه را آورده باي  مج دا آية اهلل سبحاني:  
ل اسدت و  کدر هر صورت، اگر جاهل  اصر باش  يوافش صحيح است وگرنه مش آية اهلل سيستاني: 

 ن .کبه احتياط واجب باي  آن را و اعمال پ  از آن را اعاده 
 (274ام حج، م کاعاده بقيه اعمال الزم است. )آداب و اح آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

جا آورده، چنانچه به  ص  زياد کردن بر يدواف اول باشد ،    اگر از روي جهل زياده را به آية اهلل اردبيلي:. 9

يواف بايل است، و اگر به  ص  يواف دوم باش  و هفت شوط يواف دوم را کامل کن ، هدر دو يدواف   

  بايل است ولي اگر يواف دوم را به هر دليلي رها کن  و تمام نکن ، يواف اول او صحيح است.
ن  و يواف صحيح کدور متوّجه ش ه، آن را  اع  کرده و  بل از يکاگر سهوا  اضافه  آية اهلل فاضل: 

دور متوّجه شود باي  يواف را به احتياط واجب تا چهارده دور به  ص   ربدت   کاست و اگر بع  از ي

عدت  کعت نماز براي يواف واجب  بل از سعي بخوان  و به احتيداط مسدتحب دو ر  کن  و دو رکتمام 

 سعي بخوان . براي يواف مستحب نيز بع  از
 رده از سر بگيرد.کاين صورت هم مانن  صورت اّول است باي  زياده را رها  ارم:کآية اهلل م 

 گذشت. 314ه در مسأله کاعاده الزم نيست به نحوي  آية اهلل بهجت:. 4

 مراجعه شود. 314به ذيل مسأله آية اهلل سبحاني:  
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 1م اورت قبل را دارد.کنخورد ، ح

ـ  ]641[ شخصي طواف حج واجب خود را غلط انجام داد  و پس از آن چنهين  س 

 ها چيست؟ ليف او در مورد حج خود و ديگر حجکبار حج نيابي انجام داد  است، ت

ه انجاام  کا هاي نياابي   و حج 9نهک کو بايه طواف حج خود را تهار 2مانع نهاردج ـ  

 4داد  احيح هستنه.
                                                           

 گذشت. 311. نظريه آيات عظام در مسأله 1

 مراجعه شود. 314به ذيل مسأله آية اهلل سبحاني:  
نيدابي  هداي   در فرض عم  يا جهل حّجش بايدل اسدت ولدي حدج     آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 2

 صحيح است.
ن  اما سداير  کبنابر احتياط واجب در فرض جهل به مسأله حج خود را باي  اعاده  آية اهلل سبحاني: 

 صحيح است.ها  حج
شدتر   کدر فرض جهل به مسأله، حج او بايل است و به احتياط واجب بايد  يد   سيستاني:آية اهلل  

 صحيح است.ها  فاره ب ه  و ساير حجک
ه انجدام  هايي ک اگر از روي عم  ولو با جهل به مسأله بوده، حج آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

آورد و سعي را احتيايا  انجام ده  جا  به ال دارد و اگر از روي نسيان بوده يواف حج خود راکداده اش

 نيابي او صحيح است.هاي  و حج
باش  يا جهال ، حج  عم ا اگر از روي سهو و فراموشي باش  حج او صحيح است و اگر  ارم:کآية اهلل م 

 ال دارد.کاو اش
و  ند  کاعداده  بوده هر چن  از روي جهل، حجش بايل است و باي  آن را  عم ا اگر  آية اهلل اردبيلي:. 9

هداي   آورد و حدج جا  به ّفاره ده  و براي خروج از احرام عمره مفردهکشتر نيز  کبنابر احتياط باي  ي

هداي   ال دارن  و اگر از روي سهو و نسيان بدوده، حجدش و همچندين حدج    کآورده، اشجا  به هکنيابي 

 ن .کنيابي بع ي صحيح است ولي باي  يواف را اعاده 

ن  و نماز يواف را کاي   بل از يواف عمره مربوط به نيابت، از يرف خود يواف بآية اهلل سبحاني:  

 بخوان  و سپ  اعمال نيابت را انجام ده .
اگدر خللدي در   هدا   ن  و ساير حجکرده باي  حج خودش را اعاده کچنين  عم ا و اگر  آية اهلل فاضل: 

 وم به صّحت است.کرده باش  محکآنها ايجاد ن
 مراجعه شود. 347. به سؤال 4

 ن  و نمازش را بخواند  و  کآورده باي  يواف را اتمام جا  به اگر يوافش را نا ص آية اهلل زنجاني: 
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ـ  ]645[ شخصي طواف خود را انجام داد  است و بعهاً دو شوط طاواف رجااءاً    س 

 رسانه؟ آورد، آيا اين  مل خللي به طواف او مي ميجا  به براي جبران نقص احتمالي

 1نه.ک نهارد ولي جبران نقص نميضرر ج ـ 

ـ  ]647[ شخصي در دور پنجم طواف  ذري برايش پايش آماه، آياا بعاهاً باياه       س 

 نه يا طواف ديگري انجام دهه؟کميل کهمين طواف را ت

 2نه.کميل کبايه همين طواف را تج ـ 

ـ  ]649[ بيناه و آن را باا    ي خون در بيني خود ماي کشخصي در حين طواف، انه س 

 نمايه، آيا اين طواف احيح است؟ نه و طواف خود را تمام ميک مي کپادستمال 

ناه و  کميال  کشه و طواف را تکاگر بيني او نجس شه  بايه بيني خود را آب بـ   9ج

                                                                                                                                        
 جدا   به اگر همه يواف بايل بوده چنانچه بع  از مراجعت به وين متوجه ش ه يواف و نمازش را

 نيابي او صحيح است.هاي  افي است و در اين دو صورت حجکآورد 
 (.31، س ک ص  جبران  ص  زياده نيست. )مناس  بهجت:آية اهلل. 1

زن  و با  ص  اتيان به وظيفه فعلي )اتمام يا تمام( نقص به صحت يواف ضرر نميآية اهلل سبحاني:  

در تع اد اشواط ن اشته باش  البته احتياط  که شکن  و اين درصورتي است کاحتمالي را جبران مي

ميل و خوان ن کنقص و ع م نقص در همان شوط يواف را پ  از ته موارد حصول کواجب آن است 

 ن .کيواف و نماز آن را اعاده  نماز يواف، مج دا 
 ه جاهل  اصر باش .کال دارد مگر اينکيواف او اش آية اهلل سيستاني: 
 ال دارد.کيواف او اش ارم:کآية اهلل م 

 مراجعه شود. 318. به مسأله 2
مناسک حج، سر بگيرد. )نظر کرده و از  آن صرفتوان  از  مي الزم نيست و ميلکت اي: هآية اهلل خامن 

 (31و  31س 
 يوري که گذشت. توان  از سربگيرد همان تکميل الزم نيست و مي آية اهلل زنجاني، آية اهلل فاضل: 

صديلي کده در   اگر خون در ظاهر بيني باش ، باي  يواف را  اع کن  و پ  از تاهير به تف آية اهلل اردبيلي:. 9

 کن . گذشت عمل نماي . همراه داشتن دستمال نج  نيز اشکالي در يواف ايجاد نمي 238مسأله 

هاي  مثل خون دماغ ش ن يا هر علت ديگر و يا لباس مثال اگر در اثناء يواف ب ن آية اهلل سبحاني:  

 ند  وبعد  از   کن نباش  يواف را رها کردن يواف تاهير آن ممکاحرام نج  شود اگر ب ون رها 
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، 1ميال و نمااز  که بعاه از ت کاگر بهون تبهير بيني، طواف را ادامه داد ، احتياط آن است 

 2دستمال نجس همرا  او بود  است.نه و همچنين اگر کطواف و نماز را ا اد  

ـ  ]641[ ه آياا طاواف را باه نيات     کا ناه  ک مي کشخصي در شوط دومِ طواف ش س 

 رد  يا به نيت خودش وظيفه او چيست؟کمنوب  نه آغاز 

ناه و پاس از نمااز، دو    که طواف را به نيت منوب  نه اتمام کاحتياط آن است ج ـ  

 9نه.کمرتبه آن را با نماز ديگر ا اد  
                                                                                                                                        

  رده شروع و به پايان برسان  و در اين جهت که  اع کبرگردد و يواف را از همان جا  فورا تاهير

 فر ي بين عروض نجاست پيش از نيمه يواف و يا پ  از آن نيست.
 ن .کو سعي و تقصير را اعاده  آية اهلل فاضل:. 1
 مراجعه شود. 238. به مسأله 2

متر از مق ار سداتر در يدواف   کمحمول متنج  و همچنين لباس   خويي:آية اهلل بهجت، آية اهلل 

 (.911، مسأله کعيبي ن ارد. )مناس
 مراجعه شود. 238و  232به مسأله  اي: هآية اهلل خامن 

متر از مق ار درهم باش  يواف کاگر ظاهر ب ن و لباس، نج  نشود يا نجاست آن  آية اهلل زنجاني: 

 متنج ، ضرر ن ارد. صحيح است و همراه داشتن
و هر محمول متدنج  اگدر سداتر نباشد  در حدال       کوچکحمل دستمال نج   آية اهلل سبحاني: 

 (.238و  283، مسأله کال ن ارد )مناسکيواف اش

اگر ظاهر ب ن و لباس نج  نشود يواف صحيح اسدت و همدراه داشدتن چيدز      آية اهلل سيستاني: 

 متنج  ضرر ن ارد.
نند ، اگدر نجد  باشدن  ضدرري      ک نمي ه به تنهايي ستر عورتک کوچهاي ک سلبا ارم:کآية اهلل م 

 خواه به صورت محمول باشن  يا لباس. ؛ن ارن 
 از سر بگيرد.عنه  منوبباي  يواف را به نيت  آية اهلل اردبيلي:. 9

 ن . )استفتائات ج ي (کتمام عنه  منوبتوان  يواف را به نيت  مي آية اهلل بهجت: 
از سدر  عنده   ندوب َمرده و يوافي را به  صد   کنظر  يواف مزبور صرفاز توان   مي اي: هخامنآية اهلل  

 (31و  31مناسک حج، س بگيرد. )

ند  و نمداز   کرده آن را اتمدام  کد در فرض سؤال به نيت آنچه نيت  آية اهلل زنجاني، آية اهلل فاضل: 

 ن .کاعاده عنه  منوبن  و باي  يواف و نماز آن را به نيت کتفا کتوان  به آن ا نمي يواف را بخوان . اّما
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ـ  ]646[ شخصي در ا ناي طواف، به خاطر تقبيل و لمس بيت اهلل الحرام از مسير  س 

رد  باود  کا ه رهاا  کا دانه در بازگشت، طواف را از همان نقبه  خود منحرف شه  و نمي

 ادامه داد  است يا نه، آيا طوافش احيح است؟

اً ناه و بعاه  کرد  شاروع  که طواف را رها که از همان محلي کبود   1اگر ملتفتج ـ  

تفا باه طاواف مزباور    کم به احت نمايه و در غير اين اورت، اک ارض شه ، ح کش

 2ال است.کمحل اش

ـ  ]643[ شخصي در ا ناي طواف، بر ا ر فشار جمعيت، چنه گام باه جلاو راناه      س 

ه کنه، شوط ديگري آورد ، که همان مقهار را جبران کجاي اين شه  است، پس از آن، به

 شود، آيا اين طواف احيح است؟ شوط ناقص مي کو يمجمو اً هفت شوط تمام 

 4نه.کو بايه آن را ا اد   9ال داردکطواف او اشج ـ 

ـ  ]648[ رد  اسات و بعاه   کا شوط زيااد   کشخصي بعه از اتمام طواف، سهواً ي س 

آورد  است و سپس همه ا مال  مر  را نيز جا  به ه سه يا چهار شوط ديگرکمردّد است 
                                                                                                                                        

ن  تا کمي صبر کن  و کتوان  آن را رها البته اگر هنوز يواف به نصف نرسي ه مي آية اهلل سبحاني: 

 از سر بگيرد.عنه  منوبمواالت به هم بخورد و به نيت 
 باي  يواف را به نيت نيابت از سر بگيرد. آية اهلل سيستاني: 

 افي است.کاحتمال التفات  اي: هآية اهلل خامن. 1
 افي است.کاحتمال التفات  آية اهلل خويي، آية اهلل زنجاني:

 مراجعه شود. 348. به سؤال 2
 شود. مي حمل بر صحت آية اهلل بهجت: 
 مراجعه شود. 348و سؤال  311به ذيل مسأله آية اهلل سبحاني:  

 در هر دو فرض عمل صحيح است. آية اهلل سيستاني: 
 (31و 31مناسک حج، س يواف او صحيح است. ) اي: هآية اهلل خامن .9
 ظاهرا  به يواف ضرر ن ارد. آية اهلل بهجت، آية اهلل زنجاني:. 4

شدوط ديگدر آورده اسدت،     کرده و از نو يد کاگر آن شوط را رها  آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 

 صحيح است.
 ه جاهل  اصر باش .کمگر اين سيستاني: آية اهلل 
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 ي ا طااواف او باطاال اساات و آيااا ترديااه در  ااهد اشااواطِ اضاااف انجااام داد  اساات، آياا

 مضر نيست؟

 2نه.کو بايه طواف و نماز را ا اد   1مضر استج ـ 

ـ  ]644[ شخصي بر ا ر شلوغي، مقهاري از طواف را در خار  مباف انجاام داد    س 

 ليف او چيست؟کو بعه نيز بقيه ا مال را انجام داد  است، ت

ال ناهارد  کناه اشا  که در حاه، طاواف   کن نبود ، ولو در وقت ديگر، کاگر ممـ   9ج

 4وگرنه بايه طواف و نماز ا اد  شود.

ـ  ]300[ و تايمم اسات، اماا از روي جهال،     اي  ه وظيفه او وضوي جبير کسي ک س 

 بهون تيمم، ا مال  مر  را انجام داد  است، وظيفه او چيست؟

 2طواف و نماز آن، بايه ا اد  شود.ج ـ 
                                                           

 (.918، م کنمود. )مناس مي بنابر احتياط باي  شوط زاي  را به نيت  ربت مالقه تمام آية اهلل خويي:. 1
، 1ر است براي رعايت احتياط، اعاده سعي و تقصير هم الزم است. )المسائل الشرعيه، ج کالزم به تذ 

 (.13، س 992ص 
 ن .کباي  يواف و اعمال بع ي را اعاده  و آية اهلل زنجاني: 
 (314ام، م کيواف واجب او صحيح است. )آداب و اح آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 .314و  312. رجوع شود به مسأله 2
 به احتياط واجب.آية اهلل سبحاني:  
 مانن  سؤال  بل است. آية اهلل سيستاني: 
 بنا بر احتياط. ارم:کآية اهلل م 

 يوافش صحيح است. آية اهلل اردبيلي: .9
 .232. مراجعه شود به مسأله 4

  و احتيايا  سعي و تقصير را نيز اعاده نماي . آية اهلل بهجت: 
  مراجعه شود. 232به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 ل بع ي او صحيح است.اگر در ايام شلوغ سال )مانن  ايام شلوغت حج( بوده يواف و اعما آية اهلل زنجاني: 
 در هر صورت اعاده الزم نيست. ارم:کآية اهلل م 

 مراجعه شود. 347. به سؤال 2
بدا ي   کن  و چنانچه و ت براي تد ار کو بنابر احتياط سعي و تقصير را نيز اعاده  آية اهلل اردبيلي: 
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ـ  ]301[ شخصي شوط اول طواف را خار  از مباف و باه قصاه طاواف انجاام      س 

ه طواف بايه در محهود  معيني باشه، لذا مجهداً طاواف را  کداد ، بعه متوجه شه  است 

 ال دارد؟کدر مباف آغاز نمود  و بعه از طواف، ا مال ديگر را انجام داد  است، آيا اش

 2مانع نهارد.ـ  1ج

ـ  ]305[ رد  کا ن يماني شروع و به همانجا خاتم  کتباهاً طواف را از ره اشکسي ک س 

مش چيست؟ و چنانچاه در ا نااي   کو نماز طواف را خوانه  و پس از آن متوجه شه  ح

رد، مقهارِ زيادي، مُضر به طاوافش  کطواف متوجه شه و طوافش را به حجر األسود ختم 

 باشه يا خير؟ مي

 9فرقي بين دو اورت نيست.نه و کطواف و نماز را بايه ا اد  ج ـ 
                                                                                                                                        

 بايل است.اش  هنمان ه، عمر
 ن .کسعي و تقصير را هم باي  اعاده  آيات عظام تبريزي، خويي، فاضل: 
 و حاشيه آن عمل شود. 371ماابق پاسخ مسأله و  آية اهلل زنجاني: 

ه با وضوي بايل نماز خواند ه اسدت و صدور آن در    کسي است کاش مانن  مسأله آية اهلل سبحاني: 

 .آم ه است 329و  1932، 347 ذيل سؤاالت
ن  و اگر و دت  کاست باي  يواف و سعي و تقصير را اعاده با ي  کاگر و ت ت ار آية اهلل سيستاني: 

ن ، بدا  کفايت وضو، به رير رجوع که در کوم به باالن است مگر اينکگذشته است حّجش مح کت ار

 رعايت األعلم فاألعلم، اگر از موارد رجوع باش .
اول، اگر يدواف دوم   ردن يوافکرده، و در صورت رها ک مي نباي  يواف اول را رها آية اهلل اردبيلي: .1

 ال دارد.کبع  از به هم خوردن مواالت بوده، صحيح بوده وگرنه اش
(، ولدي  913، مسدأله  کظاهرا  يواف در خارج از حّ  تعيين ش ه صحيح است )مناسد  آية اهلل خويي:. 2

 ، يواف دوم صحيح است. اگر استيناف يواف از روي اعتقاد به جواز بوده
ه از ماداف خدارج شد ه و بده     کد رده است، به اين نحو کواف اّول را  اع اگر ي آية اهلل سيستاني: 

رده است يا يواف دّوم را پد  از فدوت   کن  يواف را  اع که عرفا  ص ق کاري مشغول ش ه باش  ک

 ه جاهل  اصر باش .کل است مگر اينکمواالت عرفي انجام داده باش  صحيح است وگرنه مش
 اف است.احتياط اعاده يو ارم:کآية اهلل م 

ن ، يوافش صحيح کن يماني تا حجر األسود را جبران کيعني از ر ؛مبود يوافکاگر  آية اهلل بهجت:. 9

  (.89، س کاست. )مناس
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ـ  ]307[ دهه که مقاهاري از طاوافش را باهون اختياار      دانه يا احتمال مي کسي که مي س 

تواناه از اول نسابت باه آن مقاهاري کاه       برنه، آيا ماي  دهه؛ يعني جمعيت او را مي انجام مي

 نيز قصه طواف کنه و آن مقهار را مثل طواف سوار  حساب کنه؟ برنه جمعيت او را مي

نه و اگر در ا ناء، بهون اختيار او را بردنه، همان مقهار را کبايه طواف را شروع ج ـ  

 2نه و طواف را ادامه دهه.ک 1جبران

ـ  ]309[ ناه و نمااز طاواف بخواناه و     که بايه احتياطاً طواف را تماام  کمواردي  س 

طواف به قصه ا ام از تماام و اتماام )يعناي      کنه، آيا اگر يکطواف را با نمازش ا اد  

چنانچه آن مقهارِ انجام شه  باطل بود ، تمام هفت شوط را قصه طواف داشاته باشاه و   

عات نمااز   کمتمم آن قصه طواف داشته باشه( انجام دهه و دو ر چنانچه احيح بود  به

 است يا خير؟ افيکبخوانه 

 9اين  مل احيح نيست و ترديه در نيت است.ج ـ 
                                                                                                                                        

  :ه نيت او اين بدوده باشد    کدر فرض دوم يواف او صحيح است مشروط به اين آية اهلل سبحاني

ن يمداني اسدت   کرد آن نقاه رک مي خيالن  ولي ک مي ه يواف خود را از نقاه شروع وا عي شروعک

 (.918، مسأله ک)مناس
 در فرض اول بايل و در فرض دوم صحيح است. آية اهلل سيستاني: 

 جبران الزم نيست و يوافش صحيح است. ارم:کآيات عظام بهجت، تبريزي، م. 1

توان  در حال اختيار بر روي چرخ بنشين  و يواف يدا  در يواف و سعي هر دو ميآية اهلل سبحاني:  

 ان عرفي در هر دو باي  وسيله را خود برد.کن  ولي در صورت توانايي و امکسعي 
لي سلب اختيار از او نشود، يواف صحيح است وگرنه باي  يدواف را در  کاگر به  آية اهلل سيستاني: 

 ور در پايان سؤال وجهي ن ارد.کنجام ده  و  ص  مذه بتوان  همه آن را با اختيار اکو تي انجام ده  
ّلي سلب اختيار از او نشود يواف صحيح است وگرنه باي  يواف را در و تي کاگر به  آية اهلل فاضل: 

ور در پايان سؤال وجهي ن ارد، بلدي  که بتوان  همه آن را با اختيار انجام ده  و  ص  مذکانجام ده  

 ن .کتفا کمق ار نيز مستلزم عسر و حرج باش  به همان مق ار ااگر و ت ن ارد و جبران آن 
 افي است.کزن   مي ه به اختيار خود دورکالبته همين مق ار  آية اهلل زنجاني: .2
 اين عمل صحيح و مجزي است. آية اهلل اردبيلي:. 9

 کن  و صحيح است.  کفايت مي آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني، فاضل: 
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ـ  ]301[ شخصي در  مر  تمتع، بعه از تقصاير فهمياه طاواف و ساعيش باطال       س 

بود ، مجهداً طواف و سعي را با لباآ دوخته انجام داد، آيا مجزي و احيح است يا نه؟ 

 نه يا نه؟کرار کور آيا بايه تقصير را هم تکو در فرض مذ

 2نيسات اگرچاه احاوط    1ا ااد  تقصاير الزم   سعي او احيح اسات و  طواف وج ـ  

 است.

ـ  ]306[ رد  است و چون دقيقاً اول کشوط را خراب  کشخصي چنه متري از ي س 

نه باه  ک امل از حجراألسود شروع و به آنجا ختم ميکشوط  کو آخر آن معلوم نيست، ي

ه آنچه خراب شه  به نحو احيح انجام شود و زيادي قبلاي و بعاهي مقهماه    کقصه اين

 ن طواف احيح است؟ لميه باشه، آيا اي

ه کا احيح است، مگر بعه از خراب شهن آن قسمت طواف را ادامه داد  باشاه  ج ـ  

 9ال دارد.کدر اين اورت طواف اش
                                                                                                                                        

  مراجعه شود. 243به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 بنابر احتياط. ارم:کآية اهلل سيستاني، آية اهلل م 

الزم است يواف و نماز اعاده شود و پوشي ن لباس احرام الزم نيست و احتيايا  سعي  آية اهلل بهجت:. 1

هداي   ّفاره ن ارد. )پرسدش کنبوده م که باالن از جهت جهل به حکن  و در صورتيکو تقصير را اعاده 

 (.74ج ي  حج، س 
اعداده   آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني، سيستاني، صافي، فاضل، گلپايگواني:  

 تقصير الزم است.
 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل اردبيلي:. 2
 ه ظاهرا  به يواف ضرر ن ارد.کگذشت  337در مسأله  آية اهلل بهجت:. 9

 ال ن ارد.کاش اهلل زنجاني:آية  

و اگر  ه خراب ش  باي  در همان شوط تصحيح شودکهر مق ار از هر شوط يواف  آية اهلل سبحاني: 

شوط به آخر به نحدو   کردن يکرد و يواف را به پايان برد و با اضافه کاز محل آن گذشت و اصالح ن

ل است به احتياط واجدب يدواف و   کتفا به اين يواف مشکرد و نماز خوان  اک کور در متن ت ارکمذ

 ن .کگذشت اعاده  332ال ؤنماز را چنانچه در س
 در اين فرض اگر جاهل  اصر باش  صحيح است. آية اهلل سيستاني: 
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ـ  ]303[  که به حهود مباف آگااهي ناهارد، بعاه از فاراو از طاواف شا      کسي ک س 

 ه در مباف بود  است يا نه، آيا طوافش احيح است يا نه؟کنه ک مي

در خار  شهن دارد، طوافش ااحيح اسات و    کدر مباف بود و ش اگر از اولج ـ  

 1نه.کتفا کتوانه به طواف مزبور ا ور در سؤال، نميکدارد، با جهل مذ کاگر از اول ش

ـ  ]308[ ه نماز جما ت شروع شه، طواف را کشخصي در شوط اول طواف بود  س 

گيارد و هفات    شود و پس از نماز، طاواف را از سار ماي    نه و مشغول نماز ميک قبع مي

 آورد، آيا طواف او احيح است؟ ميجا  به املکشوط 

 9و بايه طواف را ا اد  نمايه. 2ال داردکاشج ـ 
                                                                                                                                        

ه يدواف  کد ه چن    م جلوتر از محلدي  کصحيح نيست، مگر آن آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ن  و ادامه آن را به عنوان وظيفه واجب يدواف کخراب ش ه، به عنوان مقّ مه علميه يواف را شروع 

 (.281ام حج، م کآورد. )آداب و احجا  به

رده کد ن اگر پ  از خرابي، اشواط ديگري را هم اتيان کيواف مزبور صحيح است ول آية اهلل فاضل: 

 وي باالن است.ه در بعضي از آنها ا کباش  صوري دارد 
 يواف گذشت. 232. نظريه آيات عظام در مسأله 1

نن گان وجود داشته باشد ،  ک مااف ح  معيني ن ارد و اگر اتصال عرفي به يواف آية اهلل اردبيلي: 

 افي است.ک
 مراجعه شود. 232به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 در هر صورت يوافش صحيح است. ارم:کآية اهلل م 

 ال ن ارد.که مواالت به هم بخورد، اشکاگر به   ري فاصله ش ه باش   ة اهلل اردبيلي:آي. 2
 (918مناسک حج، مال ن ارد. )کاش اي: هآية اهلل خامن 
 گذشت. 711نظريه ايشان در مسأله  آية اهلل خويي: 
 يواف دوم صحيح است. آية اهلل زنجاني، آية اهلل فاضل: 
 است. اگر با اعتقاد به باالن يواف اّول، يواف دّوم را انجام داده، صحيح آية اهلل سيستاني: 
 ال ن ارد.کاش ارم:کآية اهلل م 

 .321. رجوع شود به مسأله 9
 ن .کباي  نماز يواف دوم را بخوان  و سپ  اعاده  آية اهلل سبحاني: 
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ـ  ]304[ شخصي با  لم به حرمت تماآ باا باهن زن در حاين طاواف، از روي      س 

ال کگردد، آيا طاواف او اشا   اين تماآ متلذ  مينمايه و از  شهوت با بهن زني تماآ مي

 ليف او چيست؟کنه يا نه، تک پيها مي

فاار  اسات انجاام داد ، باياه     که موجاب  کاري کو اگر  1مضر به طواف نيستج ـ  

 2فار  بههه.ک

ـ  ]310[ تواناه در   نه يا باطل انجام دهاه، آياا ماي   کسي طواف را فراموش کاگر  س 

 هاي غير حج انجام دهه؟ ما 

 9مانع نهارد.ج ـ 
                                                           

زال ش ه، عالوه بر گناه باي  يدک شدتر   اما اگر اين عمل با علم و عم  انجام ش ه و موجب ان آية اهلل فاضل:. 1

 گذشت. 243نسبت به يواف، حکم مح ث ش ن در اثناي يواف را دارد که در مسأله  کّفاره ب ه  و
 ال دارد.کچنانچه موجب تماس، مشي در حال يواف باش ، يوافش اش آية اهلل تبريزي:. 2

م مح ث ش ن در اثناي يواف را دارد يعني اگر  بل از نصف کنسبت به يواف حآية اهلل سبحاني:  

اتمام يواف و اش  هن  و اگر بع  از نصف مح ث ش  وظيفکمح ث ش  بع  از تحصيل يهارت اعاده 

ه کد م مح ث در اثندا را دارد  کسپ  نماز آن است ولي اگر تماس و انزال رير اختياري باش  فقط ح

 فاره ن ارد.کگفته ش  و 
 فاره هم دارد.کاما اگر موجب انزال شود يوافش بايل و  فاضل:آية اهلل  
 فاره ن ارد.کرده ولي کاگر لم  از روي لباس باش  گناه  ارم:کآية اهلل م 

اگر باالن نيز بر اثر فراموشي برخي از شرايط باش  نده بدر اثدر جهدل بده مسدأله،        آية اهلل اردبيلي:. 9

 الي ن ارد.کآورد و اشجا  به توان  آن را مي شود،ر کالحجه متذ چنانچه پ  از گذشتن ذي
 ، حجش بايل است.کاگر يواف بايل باش  با گذشت زمان ت ار آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
حجه است، ولي يواف نساء و نماز آن و دت معيندي    و ت يواف حّج و نماز آن ماه ذي اي: آية اهلل خامنه 

جا نياورده چيزهايي  رت نسيان تا زماني که خود يا نايبش يواف را به( و در صو83مناسک حج، سن ارد. )

 (991گردد )مناسک حج، م  که حالل ش نش مشروط به انجام يواف بوده بر او حالل نمي
 مبد ل بده حدج افدراد    اش  هگذشدته، عمدر   کاگر در عمره تمتع بوده و و ت تد ار  آية اهلل زنجاني: 

ه و حدوالي  کد آورد و اگر در حج تمتع بوده چنانچده در م جا  به هشود و باي  پ  از آن عمره مفرد مي

ن  و اگر در وين فهمي ه انجام يواف کآن متوجه ش ه باي  يواف حج و سعي و يواف نساء را  ضا 

  افي است.کحج 
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ـ  ]311[ نه و پاس  ک ه ناقص بود  رها ميکشخصي شوط اول طواف را در حالي  س 

آورد، آياا   ميجا  به آورد و بعه از آن نقيصه شوط اول را ميجا  به از آن شش شوط ديگر

 طواف او احيح است؟

 1احيح نيست.ج ـ 

ـ  ]315[ هااي رماي، باه     سي در  هد اشواط طواف و ساعي و  اهد سانگ   کاگر  س 
                                                                                                                                        

  :هدا را  ضدا   توان  آن. پ  از ماه ذي حجة الحرام هم ميا تو چه نياب ا تچه اصال آية اهلل سبحاني

م کد يا از روي جهل بده ح  عم ا ه کسي کان مباشرت استنابه نماي  ولي کو يا در صورت ع م امن  ک

رد حج کفرصت جبران با انجام اعمال مترتبه را دارد و اگر ن حجه ذين  تا آخر کيواف حج را بايل 

 ن .کن  و حج را در سال بع   ضا که  رباني کشتر در م کاو بايل و باي  ي
اگر باالن نيز در اثر فراموشي بعضي از شروط باش ، پ  اگر يواف عمره باشد  و در   سيستاني:آية اهلل  

و ت متذکر شود باي  در و ت انجام ده  و اگر بع  از آن و  بل از يواف حج باش  به احتياط واجدب  بدل   

يدواف حدج    از يواف حج انجام ده  و اگر بع  از آن باش  هر و ت  ضا کن  جايز اسدت و در صدورتي کده   

 باش  و در ماه ذيحجه متذکر شود باي   بل از پايان ماه انجام ده  وگرنه هر و ت  ضا کن  کافي است.
رده باش  و بعد  از گذشدتن   که يواف را فراموش کدر صورتي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.3مسأله  441، ص 1ر شود مانعي ن ارد. )مجمع المسائل، ج کموسم متذ
اگر باالن در اثر فراموشي بعضي از شروط يا از جهت جهل بده برخدي از شدرايط و     ية اهلل فاضل:آ 

و نمداز آن   کخصوصيات باش  پ  اگر يواف عمره تمتع است و در و ت متوّجه ش  باي  آن را ت ار

را ن ، و چنانچه بع  از تقصير متوّجه شود از احرام خارج شد ه و فقدط يدواف و نمداز آن     کرا اعاده 

م در عمره مفرده نيز جاري است( و اگر بع  از محرم ش ن به احرام حج و  بل کن  )اين حک کت ار

ن . هر چند  اگدر   ک که  بل از يواف حج ت ارکاز يواف حج متوّجه ش  احتياط مستحب آن است 

ر کمتدذ  حجده  ذيبع  از آن هم انجام ده  صحيح است، و چنانچه بع  از اعمال حج و در همان ماه 

ند  و عمدره و حدج او    که مق ور بوده ولو با استنابه  ضدا  کش  در همان ماه انجام ده  واال هر و ت 

ند  و اگدر   کصحيح است. بلي اگر يواف بايل انجام ش ه پ  از متوجه ش ن از بوي خوش اجتناب 

 ن .ک کن  تا يواف را ت ارکيواف نساء بايل بوده از زن اجتناب 
امل باشد   کشوط  کآورده، يجا  به ميل شوط اولکه به عنوان تکاگر شوط آخري را  آية اهلل بهجت:. 1

 ميل شوط اول بوده يوافش صحيح است.کهر چن  به نظر او بعض آن ت
ن  و کاگر هنوز مواالت عرفيه به هم نخورده، باي  نقصان شوط اول را جبران و اتمام  آية اهلل فاضل: 

 بنابر احتياط اعاده هم بنماي .
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 افي است؟کنه کديگري ا تماد 

 مانع نهارد. 1نهکاگر اطمينان به  هد پيها ج ـ 

ـ  ]317[ شخصي به  لت مريضي يا مسن بودن، در دورِ اول طواف خسته شاه    س 

ه طواف را قبع نماود  باود   کمي استراحت، از همانجا کو از مباف بيرون آمه و بعه از 

 مي دارد؟کچهارم نرسيه  است، طوافش چه ح نه، آيا چون به دورک شروع مي

 2اگر مواالت به هم نخورد  احيح است.ج ـ 

ـ  ]319[ خلوتي مباف و طواف در محاهود  بيات و    کآيا واجب است براي در س 

مقام، طواف را تگخير بينهازد يا مستحب است يا رجحان دارد خصوااً اگر پاس از اياام   

 تشريا مباف خلوت نشود؟

ناه  کانِ طوافِ در حه، ولو در وقت خلوت، بايه در حه طاواف  کمدر اورت اج ـ  

 9ولو با تگخير.

ـ  ]311[ آيا مُحرم قبل از انجام طوافِ واجبِ خود، چه طواف  مار  ياا حاج و     س 

 نه؟کها را براي معذور نيابت  توانه همين طواف چه طواف نساء، مي

                                                           
 يا آن شخص ثقه باش . آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 1

 ن .کحرفش ايمينان پي ا  ازن  و الزم نيست کتوان  به شمارش ديگري اعتماد  مي آية اهلل زنجاني: 
رد، اگر خود او يقين به ع د اشدواط  کتوان بر او اعتماد  مي و در خصوص يواف آية اهلل سيستاني: 

 داشته باش .
 يوافش صحيح است. اهلل زنجاني:آية . 2

 زن . نمي رفع خستگي اگر يوالني نباش  مواالت را به هم ارم:کآية اهلل م 
 232. مراجعه شود به مسأله 9

نن گان، خارج از حد  بدين   ک مااف ح  معيني ن ارد و در صورت اتصال به يواف آية اهلل اردبيلي: 

 رد.کتوان يواف  مي عبه نيزکمقام و 
ن  انجام يواف در خارج ح  بدا رعايدت اال درب    کولي چنانچه ضرورت عرفي ا تضا  فاضل:آية اهلل  

 ردن و تأخير ان اختن الزم نيست.کفاال رب مانعي ن ارد و صحيح است و صبر 
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 1مانع نهارد.ج ـ 

ـ  ]316[ ه لناگ  کا ناه  ک شخصي در طواف  مر  تمتع، در ا ر فشار، احساآ ماي  س 

ناه و  ک نه و با همان حاال طاواف را تماام ماي    ک احرامش تر و نجس شه  ولي ا تنا نمي

بيناه   رود، بعه از بررسي ماي  دهه و به منزل مي نماز طواف و سعي و تقصير را انجام مي

ه در کا ناه  ک است، يقين پياها ماي  رد  کد  مقهاري نجاست خار  شه  و احرامش را آلو

همان حاِل طواف چنين شه  اسات، بعاه از ا ماال حاج و مراجعات باه وطان باه او         

ه نمااز و ساعي را هام    کم اهلل را با توجه به اينکگوينه باطل است، مسته ي است ح مي

نوز با همان حال انجام داد ، دربار  اين شخص بفرماييه و اگر ا مالش باطال باشه آيا ه

 يا خير؟ ال احرام استدر ح

ه نجس شه  و وضوي او باطل کاگر در حال طواف شبهه داشته و يقين نهاشته ج ـ  

هرچنه بعاه از   9نهکو فقط بايه طواف و نماز را ا اد   2شه ، از احرام خار  شه  است
                                                           

 انجام ده .عنه  منوبه پ  از انجام اعمال خود، آن را براي کاحتياط اين است  آية اهلل تبريزي:. 1
 انجام ده .عنه  منوبه بع  از انجام اعمال خود براي کحتياط مستحب اين است ا آية اهلل سبحاني: 
در يواف عمره احدوط آن اسدت کده بعد  از اداي مناسدک خدود        آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.8مسأله  441، ص 1يواف نيابتي را  بل از تقصير و خروج از احرام انجام ده . )مجمع المسائل، ج 

ند  و بدراي   کشدتر  ربداني    کور، حجش بايل است و احتيايا  باي  يکدر فرض مذ اهلل اردبيلي:آية . 2

 آورد.جا  به عمره مفرده کخروج از احرام نيز ي
 حجش بنابر احتياط بايل است. آية اهلل تبريزي: 
ل چون بع ا  يقين پي ا کرده وضويش با خروج آن ريوبت بايد  آيات عظام خويي، سبحاني، سيستاني: 

 وصراط النجاة(. 2، س 942، ص 1ش ه بوده در فرض مذکور حّجش بايل است. )المسائل الشرعيه، ج 
م حد ث در اثنداي يدواف را دارد و يدواف بايدل اسدت و       کح آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (211ام حج، مسأله کر ش ه است. )آداب و احکتفصيل آن در محل خود ذ
ور حج او بايل است، بلي اگر جاهل  اصر بوده حج او صحيح اسدت و  کدر فرض مذ آية اهلل فاضل: 

 ن .کعمل  378باي  يبق حاشيه مسأله 
ن  و اعاده سدعي و  کميل کاگر بع  از شوط چهارم بوده بع  از تاهير باي  يواف را ت آية اهلل زنجاني:. 9

ف و سدعي و تقصدير را دوبداره انجدام     تقصير، الزم نيست و اگر  بل از سه و نيم شوط بوده باي  يوا
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 1رد  باشه.کا مال يقين پيها 

ـ  ]313[ ان طاواف در  کا آيا يقين به هل خوردن در حين طواف، مصهاق  هم ام س 

 شود يا خير؟ محهود  معين و مجوز براي تجاوز بغير اين محهود  مي

 2شامل نيست.ج ـ 

ـ  ]318[ ه يقين دارد در حال طواف در محهود  معين با اجنباي ياا   کدر اورتي  س 

 نه؟کنه باز هم واجب است در محهود  معين طواف ک اجنبيه برخورد مي

 4 ذر نيست. 9ر شه کآنچه  ج ـ 

ـ  ]314[ ه  هدش مثالً هفت روز است، روز کاگر ااحب  ادت وقتيه و  هديه  س 

دياه، ا ماالش    کآورد ولاي بعاهاً لا   جاا   به رد و ا مال حج راکشه و غسل  کهفتم پا
                                                                                                                                        

ن  و نماز آن را بخوان  کميل کده  و اگر بين سه و نيم تا چهار شوط بوده باي  ابت ا يواف  بلي را ت

 و سپ  يواف و سعي و تقصير را دوباره انجام ده .
  ه سدعي را هدم  کد تواند ، بايد  نايدب بگيدرد و احتيداط آن اسدت        نمي و اگر شخصا  ارم:کآية اهلل م 

 ن .کاعاده 
 .347. رجوع شود به سؤال 1
 232. رجوع شود به مسأله 2

، يواف در خارج از حد  تعيدين شد ه نيدز     کنن ه با اتصال عرفي به جمعيت يواف آية اهلل اردبيلي: 

 صحيح است.
 (.24ج ي  حج، س هاي  مجّوز يواف در خارج از حّ  نيست )پرسش آية اهلل بهجت: 
 (232م ه الزم نيست. )حاشيهکبر اعتبار مح وده خاص براي يواف، و گذشت بنا اي: هآية اهلل خامن 

 العاده همراه باش .ه يواف در آن مح وده با حرج و مشقت فوقکمگر اينآية اهلل سبحاني:  
ج يد  حدج،   هداي   مجّوز يواف در خارج از حّ  نيسدت )پرسدش   آية اهلل بهجت، آية اهلل سبحاني:. 9

 .(24 س
ردن در اين فاصله شرط نيست. که يواف که گذشت ا وي آن است کيور  همان اي: هآية اهلل خامن 

 (232)حاشيه م 
 در مسأله  بل گذشت. آية اهلل اردبيلي:. 4

 232رجوع شود به مسأله  آية اهلل سيستاني: 
 ن ارد. الکيواف ح  معيني ن ارد و برخورد از روي لباس ب ون  ص  خاصي اش ارم:کآية اهلل م 
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 است؟ چگونه

ه در کا اسات   1وم باه حاي   کا رد ، محکاگر خون ديه  و از روز دهم تجاوز نج ـ  

ه کا ال اسات  کدر ضيا وقت، محل اشا  و 2نهکوسعتِ وقت بايه طواف و نماز را ا اد  

 9مرا ات احتياط بايه بشود.
                                                           

، صفات حيض را داشت و  بل از گذشت ده روز از ابت اي حديض  ادع   کاگر آن ل ة اهلل تبريزي:آي. 1

رده آنها را هم که خوان ه اعاده نماي  و اگر بع  از آن سعي يا تقصير کش  باي  يواف و نماز يواف را 

 ه انجام داده صحيح است.کاعاده نماي  و در رير اين صورت اعمالي را 
اگر به صفات حيض ادامه يافت و از ده روز نگذشت، اعمال گذشته بايل بوده و اگر  آية اهلل خويي: 

، کاز ده روز گذشت و يا به رير صفات ادامه يافت اعمالش صحيح وا ع ش ه. )استفتائات آخر مناسد 

 (.11چام سابق، ص 
بده  ال اسدت و  کشون  محدل اشد   مي ه حيض واح  شمردهکي بين دو خون کپا آية اهلل سيستاني: 

 ن .کاحتياط واجب باي  يواف و نماز را اعاده 
ن  و احتيايا  سدعي را نيدز   کاگر در يواف حج وا ع ش ه، باي  يواف و نماز را اعاده  آية اهلل فاضل: 

ند  و احتيايدا  سدعي و    کن  و اگر در عمره تمّتع بوده، اگر فرصت دارد يواف و نماز را اعاده کاعاده 

شود و اگر حج واجب بدوده   مي اگر فرصت ن اشت حج تمّتع مب ل به افرادن  و کتقصير را نيز اعاده 

 عمره مفرده انجام ده  و ااّل انجام عمره مفرده واجب نيست. کبع  از حج افراد ي
 ن .کو احتيايا  اعمال بع  از يواف را نيز اعاده  آية اهلل اردبيلي: .2
وم به حيض است و چنانچه يدواف حدج بدوده در    کحرده مکاگر از ده روز تجاوز ن اي: هآية اهلل خامن. 9

سعه و ت يواف و نماز آن را اعاده نماي  و در ضيق و ت نايدب بگيدرد. و چنانچده در يدواف عمدره      

 کتمّتع بوده در سعه و ت باي  يواف و نماز آن را اعاده نماي  و در ضيق و ت اگر در حين احرام پا

ال حج،  بل از يواف حج و نماز آن و يا بع  از يواف ه جهت اعمکبوده پ  از مراجعت از مني به م

بوده حدج   کحج و نماز آن، يواف عمره تمّتع و نماز آن را  ضا نماي  و اگر در مو ع احرام عمره ناپا

آورد. جدا   بده  او تب يل به حج اقفراد ش ه، و در صورت واجب بودن حدج بايد  از حدج، عمدره مفدرده     

 (21حج، م  ک)مناس
بدوده، اعمدال انجدام شد ه صدحيح       کچنانچه هنگام يواف و نماز در باين هم پا زنجاني:آية اهلل  

 رده باش .کاست، هر چن  خون از روز دهم تجاوز ن

 شود. حج او به افراد ب ل مي آية اهلل سبحاني: 
 ي وا ع ش ه صحيح است.کاگر اعمال در حال پا ارم:کآية اهلل م 
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ـ  ]350[ شاان باه هام     بعضي از زنان به جهت خوردن قرص، نام  ادت ماهانه س 

بينناه، آياا وظيفاه     مي که گاهي در مهت طوالني مرتب خون و لکخورد؛ به طوري  مي

 زنان در حج چيست؟گونه  اين

باشه، ولو به اين نحو که پس از خرو  تا ساه روز  اگر خون سه روز استمرار داشته ج ـ  

 2وگرنه بايه به وظايف مستحاضه  مل کنه. 1باطن فر  آلود  باشه، حکم حي  دارد

ـ  ]351[ اگر زن در  مر  تمتع بعه از سه شاوط و نايم و قبال از چهاار شاوط،       س 

 شود، وظيفه او چيست؟ نمي کحاي  شه و تا قبل از رفتن به  رفات، پا

 4 هول به اِفراد است. 9موردج ـ 
                                                           

دهه  کروز اول حيض، پشت سر هم باش  ولي باي  اين سه روز در يالزم نيست سه  آية اهلل زنجاني: .1

روز خدون ببيند  هدر دو     کشود و دوباره ي کيعني اگر دو روز خون ببين  و هفت روز پا ؛وا ع شود

شدود و دوبداره خدون ببيند ،      کخون حيض، است ولي اگر بع  از دو روز خون دي ن، هشت روز پدا 

ه کبودن وي به جهت مانعي همچون  رص خوردن باش   کمگر پا ؛باش  نمي خون دي ه ش ه حيض

 دهه وا ع شود. کالزم نيست سه روز اول در ي
و اگر سه روز اولت خون دي نق او پشت سر هم نباشد ، تفصديلي    آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 2

 شود. مي بيان 728ه ذيل مسأله کدارد 
 ول به حج اقفراد نموده و بع  از اعمال حج، عمره مفرده انجدام دهد  و  توان  ع  مي اي: هآية اهلل خامن. 9

توان  سعي و تقصير عمره تمّتع را انجام داده و از احرام خارج شود و يواف عمره تمّتع و نماز آن  مي

 ه جهت انجام يواف و نماز و سعي حج تمّتع  بل از آنها و يا بعد  از آنهدا  کرا در مو ع مراجعت به م

 (21حج، م کورد. )مناسآجا  به
شود و اگر پد  از   مي اگر  بل از سه شوط و نيم خون دي  حج او تب يل به افراد آية اهلل سبحاني: 

دهد  سدپ  بدراي     مي سه شوط و نيم خون دي  با يمان ه اعمال عمره را مانن  سعي و تقصير انجام

جا  به واف عمره با نمازش راشود و در بازگشت از مني پيش از يواف حج بقيه ي مي حج تمتع محرم

 (.939، مسأله کپردازد )مناس مي آورد سپ  به اعمال حج مي
ن  و سپ  براي حج محرم شود و بع  از کرده و سعي و تقصير کباي  يواف را رها  آية اهلل اردبيلي:. 4

ه و آوردجدا   بده  امل به نيت يواف عمدره کيواف  کبازگشت از مني و  بل از يواف حج و نماز آن، ي

 نماز آن را بخوان .
  آورده و بع  از فرارت، عمره مفردهجا  به ه اول حج افراد راکمخير است بين اين آية اهلل بهجت: 
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ـ  ]355[ در طواف  مر  تمتاع حااي  شاه و تاا      1اگر زني بعه از شوط چهارم س 

 چيست؟اش  نشه وظيفه کوقت وقوف به  رفه پا
                                                                                                                                        

 ه کد آورد بد ين معندي   جدا   بده  ه اعمال عمره تمتع را ب ون يواف و نمازشکآورد و بين اينجا  به

پ  از فراردت از حدج و بازگشدت بده     سعي و تقصير نموده و براي حج احرام بسته و به حج رفته و 

 آورد.جا  به ه،  ضاي يواف عمره را پيش از يواف حجکم

شدود و بعد  از    مدي  ن  و براي حج محدرم ک مي يواف را رها نموده، سعي و تقصير آية اهلل تبريزي: 

آورد و  جدا مدي   بده  امل به  ص  اعّم از تمام يا اتمدام کيواف  کبرگشتن از مني،  بل از يواف حج، ي

 خوان . مي نماز آن را
 ه سعي و تقصيرکمخير است بين ع ول به حج افراد و بقا بر حج تمتع، به اين نحو  آية اهلل خويي: 

جدا   بده  يواف بده نيدت اعدم از اتمدام و تمدام      کن  و بع  از رجوع از مني،  بل از يواف حج، يک مي

 (.234، مسأله ک، و مناس991، ص 2آورد. )تعليقه عروه، ج  مي
ده  و بع  از بازگشت از مني و  بل از يواف حدج بايد     مي سعي و تقصير را انجام ة اهلل زنجاني:آي 

 ن .کن  و نمازش را بخوان  و سپ  يواف و نماز را اعاده کيواف عمره تمتع را اتمام 

تواند  در   مدي  ه به حج افراد عد ول نمايد ، گرچده   کاحتياط مستحب اين است  آية اهلل سيستاني: 

جز يواف و نماز آن انجام ده  و پ  از فرارت اعمدال   تمّتع خود با ي بمان  و اعمال آن را بهعمره 

  (.231، مسأله کآورد. )مناسجا  به مني  بل از يواف حج، يواف عمره و نماز آن را
  :يواف را رها نموده، سعي و تقصير را احتيايا  انجام ده  و  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني

نماي ، و رجاءا  محرم به احرام حج تمتع شود و اعمال آن را به  ص  مافي الذّمه  کاحرام را تر کترو

ميل نموده، نماز بخوان  کش ن، ابت ا يواف نا ص عمره را ت کاز تمتع و افراد انجام ده  و پ  از پا

 آورد و احتيايا  عمره مفرده نيز انجام ده .جا  به راها  و بع  بقيه يواف

اگر  بل از سه شوط و نيم حايض ش ه، مورد ع ول به افراد است و اگر بع  از آن و  آية اهلل فاضل: 

ن  و سدعي و تقصدير را احتيايدا  و رجداءا      ک بل از تمام ش ن دور چهارم حايض ش ه، يواف را رها 

رجاءا  محرم بده  ن  و و ت رفتن به عرفات احتيايا  و کانجام ده  و احتيايا  محّرمات احرام را رعايت 

الذّمه د اعّم از تمّتع و افراد د انجام ده . و پد  از     احرام حّج تمّتع شود و اعمال آن را به  ص  مافي

ن  و احتيايا  سعي و تقصير را نيز اعاده کميل کش ن، بنابر احتياط ابت ا يواف و نماز عمره را ت کپا

 بوده احتيايا  عمره مفرده را انجام ده . آورد و اگر حّج تمّتعجا  به ن  و بقيه اعمال حج راک
 بياورد.جا  به و بع  از انجام حّج، عمره حّج افراد را آية اهلل نوري: 

 بع  از سه شوط و نيم. آية اهلل سبحاني:. 1
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بايه سعي و تقصير  مر  تمتع را انجام دهه و محرم شود براي حج تمتاع و در  ج ـ  

از آن، بقياه طاواف  مار  تمتاع و نمااز آن را هام        1وقت انجام طواف حج، قبل يا بعه

 2جاآورد. به

ـ  ]357[ ه طاواف او باطال باود     کا زني  مر  تمتع را انجام داد، بعه متوجه شه  س 

 ليف او چيست؟که متوجه شه، ديه  ذر زنانه دارد، تکاست، پس از اين

و اگر قبال از وقاوف پااک     9هر وقت  ذر او مرتفع شه، طواف و نماز را ا اد  کنهج ـ  

                                                           
 آورد.جا  به باي  بقيه يواف عمره تمتع و نماز آن را  بل از يواف حج آية اهلل اردبيلي:. 1

 آورد.جا  به ه گذشت،  بل از يواف حجک ضاي يواف عمره را به نحوي باي   آية اهلل بهجت: 
و  امل به  ص  اعّم از تمامکيواف  کو بع  از برگشتن از مني،  بل از يواف حج ي آية اهلل تبريزي: 

 جاآورد و نماز آن را بخوان . اتمام به
 است. 721م مسأله کم آن مانن  حکح آية اهلل خويي: 
ن  و پ  از اعمال مني و  بل از يدواف  کباي  سعي و تقصير  آية اهلل سيستاني: آية اهلل زنجاني، 

ه پ  از اتمام، يواف و نمازت آن را کحج، با يمان ه يواف را انجام ده  و احتياط مستحب اين است 

 ن .کاعاده 
ش ن  و محرم شود براي حج تمتع و پ  از اعمال مني پدي کباي  سعي و تقصير  آية اهلل سبحاني: 

 (.939، مسأله کآورد )مناسجا  به از يواف حج بقيه يواف عمره تمتع با نمازش
 هکد آنچه از يواف عمره با يمان ه و نماز آن را بع  از اعمدال م  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ن  هر چن  الزم نيست.کآورد و احتيايا  سعي را هم اعاده جا  به
 مراجعه شود. 221و  243به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن. 2

ن  و تقصير نماي  و اگر و ت ند ارد حدج او بده افدراد     کهمه اعمال عمره را اعاده  آية اهلل سبحاني: 

 آورد. جا بهعمره مفرده  کشود سپ  يتب يل مي
 ن .کو سعي و تقصير را نيز احتيايا  اعاده  آية اهلل فاضل: 

 و احتيايا  سعي و تقصير را نيز اعاده نماي . آية اهلل اردبيلي:. 9
ند  و  ک کن  و در صورت ضيق و ت بعد ا  تد ار  کو احتيايا  سعي و تقصير را اعاده  آية اهلل بهجت: 

 (.72و  82س  کآورد به احتياط واجب. )مناسجا  به عمره مفرده هم

 ت تنگ باش  حج او بده حدج   ن  و اگر وکيواف و نماز و سعي و تقصير را اعاده  آية اهلل سبحاني: 

 بياورد.جا  به عمره مفرده کشود و پ  از حج ي افراد ب ل مي
 ن .کسعي و تقصير را نيز احتيايا  اعاده  آية اهلل فاضل: 
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 2، آنها را انجام دهه.1شود، براي حج محرم شود و پس از آمهن به مکه و رفع  ذر نمي

ـ  ]359[ رد  کا  شهن از حاي ، خياال ماي    کدانست، بعه از پا زني مسگله را نمي س 

رد و با همين حال حج انجاام داد، بفرمايياه   ک لذا غسل جنابت را نيت ميجنب است و 

 ه است؟حج او چگون

ه از خاون داشاته اسات باشاه و اسام آن را      کا اگر مناور او غسل براي حه ي ج ـ  

 جنابت گذاشته،  ملش احيح است.

ـ  ]351[ غسال و باراي نماازِ طاواف      کثير ، بايه براي طواف يا کآيا مستحاضه  س 

 افي است؟کغسل براي هر دو  کنه يا يکغسلي ديگر ب

از وقت غسل براي طواف تا آخر نماز  هک، غسل الزم است مگر آنکبراي هر يج ـ  

 9خون قبع باشه.
                                                           

 آوردن يواف حج.جا  به و پيش از آية اهلل اردبيلي: .1
 .347رجوع شود به سؤال  آية اهلل تبريزي:. 2

 (.942، ص 1در هر دو صورت سعي و تقصير را اعاده نماي . )المسائل الشرعيه، ج  آية اهلل خويي: 
ن ، پ  اگر  بل از گذشتن و دت عمدره تمتدع    کتوان  تقصير  مي ردهکاگر تقصير ن آية اهلل زنجاني: 

 ن .ک مي آورد وااّل  بل از يواف حج، يواف عمره تمتع را  ضا جا مي به شود يواف را کپا
ش ن از حيض براي انجام يواف و نماز و سعي و ت بدا ي اسدت    کاگر پ  از پا حاني:آية اهلل سب 

شود و پ  از اعمال  مي ن  و اگر با ي نيست حج او به حج افراد تب يلکعاده اباي  اعمال گذشته را 

 (.934، م کآورد )مناس جا مي به عمره مفرده کحج ي
 کشود باي  همه اعمال را انجام ده  و اگر پا کپااگر  بل از فوت و ت و وفين  آية اهلل سيستاني: 

 ن .کآم ه است عمل  721ه در حاشيه مسأله اي ک هنشود به وظيف
وضو  کاز آن دو ي کن  و براي هر يکرسل  کبنابر احتياط براي يواف و نماز آن ي آية اهلل تبريزي:. 9

 بگيرد.
ه مح ث بده  کمحتاج به وضو نيست، مگر اين ام و کن  براي هر کثيره رسل کو اما  آية اهلل خويي: 

 (.233، مسأله که در اين صورت احوط ضم وضو است به رسل. )مناسکح ث اصغر باش ، 
ثيره باي  براي هر يواف عالوه بر رسل، وضو هم بگيرد و ب ون تأخير کمستحاضه  آية اهلل زنجاني: 

آورده باشد   جا  به  ابل توجهي از يوافن  و در مورد نمازت يواف، چنانچه آن را ب ون فاصله کيواف 

 آورد وااّل بايد  بدراي نمداز يدواف هدم      جدا   بده  الزم نيست براي آن مج دا  اعمدال مستحاضده را  
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ـ  ]356[ ساال و   کزني به حساب شناسنامه، بيش از پنجا  سال شمسي دارد و ي س 

تاوان   بينه، بنابراين آيا در يائساگي او ماي   نيم خون نهيه  است ولي در  رفات خون مي

 ترديه داشت يا نه و وظيفه او چيست؟

م کا نيسات، ح  2و سايّه   1پنجا  سال قمري او تماام شاه   ه کاگر اطمينان دارد ج ـ  
                                                                                                                                        

 ه پد  از يدواف تدا    کد ه ايمينان داشته باش  کن ، مگر در صورتي کرار کوظايف مستحاضه را ت

 پايان نماز، از وي خون بيرون نيام ه است.
اي که براي انجام نماز يوميه مثال  ظهر رسل کرده و وضو گرفته و به مسدج    مستحاضه ني:آية اهلل سبحا 

توان  بع  از انجام فريضه به همان يهارت براي يواف و سپ  نمداز   آم ه و مصادف ش  با انجام فريضه مي

يدواف و نمداز آن   آن اکتفا کن ، و مستحاضه کثيره اگر وظايف روزانه خود را براي نمداز انجدام داده بدراي    

 اي ن ارد ولي احتياط مستحب است که براي يواف و نماز آن رسلي ج اگانه نماي . وظيفه ج اگانه
رسدل   که بيرون آم ن خون از پنبه منقاع نشدود يد  کاگر خون مستمر باش   آية اهلل سيستاني: 

بده نحدوي   رسل است و اگر چنين نباشد  و   ک ام يکافي است، اگرچه احتياط مستحب براي هر ک

ه خون بيرون نزده باش  در که بتوان  پ  از يواف با رسلي ديگر نماز را انجام ده  در حالي کباش  

توان  بدا همدان رسدل نمداز را      مي اين صورت اگر پ  از رسل و انجام يواف خون بيرون نيام ه بود

 ن .کبخوان  و اگر بيرون آم ه بود به احتياط واجب براي نماز دوباره رسل 
اگر بع  از رسل براي نماز يوميه خون نبيند  تج يد  رسدل الزم     ية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:آ 

جا آورد و اگر فاصدله   نيست و اگر خون ببين  براي هر ک ام از يواف و نماز يواف يک رسل احتيايا  به

احتيايا  در مو دع   شود، مثل اينکه در نزديک مسج الحرام نتوان  رسل کن ، بين رسل و يواف زياد مي

 (.3 مسأله 438، ص 1ورود به مسج الحرام تيمم ب ل از رسل هم بنماي . )مجمع المسائل، ج 
رسل بدراي   کثيره عالوه بر ارسال يوميه، يکه مستحاضه کاحتياط واجب آن است  آية اهلل فاضل: 

وضو بگيرد. و متوساه  کوضو و براي نماز يواف هم ي کيواف و نماز آن انجام ده  و براي يواف ي

 وضو بگيرد. ک ام يکرسل براي يواف و نماز يواف و براي هر  کبنابر احتياط واجب ي
آورد، رسدل  جدا   بده  نماز خدود را بده مو دع   هاي  ه رسلکثيره هنگامي کمستحاضه  ارم:کآية اهلل م 

 ديگري براي يواف بر او واجب نيست، تنها وضو بگيرد بنابر احتياط.
ه  رشيه اسدت يدا   کم مستحاضه را دارد و اگر ايمينان دارد کو  رشيه هم نيست ح زنجاني:آية اهلل  .1

ي دو روز  بل از آن خون دي ه يا خون او اوصداف حديض را   کدارد چنانچه در عادت يا ي کدر آن ش

 م حيض را دارد و سي ه  سمي از ا سام  رشيه است.کدارد، ح
 ير سي ه نيست و يائسگي با تمدام شد ن پنجداه سدال شدروع     فر ي بين سي ه و ر آية اهلل اردبيلي:. 2

  شود. مي
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 1مستحاضه را دارد.

ـ  ]353[ هام از کا م دارناه ياا هار    کا ح کآيا نماز و طواف براي زن مستحاضه ي س 

 طواف و نماز جها و مستقل هستنه؟

 2مستقل هستنه.ج ـ 

ـ  ]358[ شاود، باا مصارف قارص، خاون قباع        زني بعه از وقوفين حاي  ماي   س 

 بينه، وظيفه او چيست؟ مي کدهه ولي بعه از آن ل مال را انجام ميگردد و ا  مي

اگر خون سه روز مستمر نبود  و حتي در باطن فر  هام قباع شاه ، حاي      ـ   9ج

 4نبود  است و با انجام وظيفه مستحاضه،  مل او احيح است.

 شود، وظيفه او چيست؟ زني در حال طواف، مستحاضه قليله مي س ـ ]354[
                                                                                                                                        

  :ام کد اگر به صفات حيض باش ، بنابر احتيداط جمدع بدين اح    آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي

 حايض و مستحاضه نماي .
يائسگي در مسأله حيض در سي ه و رير سي ه، بدا اتمدام شصدت سدال  مدري       آية اهلل سيستاني: 

 شود. مي شروع
 فر ي ميان سي ه و رير سي ه نيست. ارم:کآية اهلل م 

توانن  در اين مسدأله بده    مي بانوان ؛تعيين سن يائسگي محل تأمل و احتياط است اي: هآية اهلل خامن .1

 (141مناسک حج، س الشرايط ديگر مراجعه نماين . ) مجته  جامع
 گذشت. 722در مسأله  ارم:کآيات عظام زنجاني، سبحاني، م. 2

وضو بگيرد  کاز نماز و يواف، به احتياط واجب ي کمستحاضه  ليله، براي هر ي آية اهلل سيستاني: 

 وضو الزم است. ک ام يکرسل و براي هر  کو در متوساه بنابر احتياط واجب ي
 بنابر احتياط. آية اهلل گلپايگاني: 

 بوده اعمال او صحيح است. کاگر هنگام يواف و نماز در باين هم پا آية اهلل زنجاني: .9

ه دو روز کمثل آن ؛ه سه روز اول پشت سر هم نباش کدر صورتي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 4

ه کد روز خون ببيند ، بندابر احتيداط الزم در روزهدايي      کشود و دوباره ي کروز پا کخون ببين  و ي

 ه خدون کد حدايض و در روزهدايي    کارهداي مستحاضده و تدرو   کن  ميان کي  جمع بين  با مي خون

آورد. )توضيح جا  به خود راهاي  ن  و عبادتک که بر حايض حرام است ترکارهايي را کبين  هم  نمي

 ام حايض(.ک، اح447المسائل، مسأله 
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دور چهارم بود  پس از تجهيه وضاو و تبهيار باهن و     2ه از تمام شهناگر بعـ   1ج

نه و اگر قبالً بود ، باه احتيااط واجاب پاس از تجهياه وضاو و       کلباآ، طواف را تمام 

 9تبهير، آن را اتمام و سپس ا اد  نمايه.

ـ  ]370[ شود، در ا نااي   بعه از غسل و وضو مشغول طواف مياي  زن مستحاضه س 

 بينه، وظيفه او چيست؟ مي کطواف ل

رد ، باا تحفاظ از خارو  خاون،     کاگر خون او مستمر است و به وظيفه  مل ـ   4ج

 م حهث جهيه را دارد.کح 2چيزي بر او نيست و در غير اين اورت

ـ  ]371[ دهاه و در ا نااي    شه  است، طواف انجاام ماي   که پاکزني به تصور اين س 

ت، آيا سعي او نيز باطل است و اگر بعاه از  نشه  اس که هنوز پاکشود  سعي متوجه مي
                                                           

 ن .کع ي عمل پ  از تج ي  وضو و تاهير ب ن و لباس به تفصيل مسأله ب آية اهلل زنجاني: .1
 نصف شوط چهارم. آية اهلل سبحاني:. 2
 مراجعه شود. 221و  243. به مسأله 9

 افي است.کاتمام الزم نيست و اعاده  آية اهلل اردبيلي: 
 مراجعه شود. 243به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 

نيمه يواف باش  پ  از تج ي  وضو و تاهير ب ن و لباس يواف را تمام کن  و اگر  بدل از   آية اهلل سبحاني: 

 آن اين حالت رخ ده  پ  از وضو و تاهير ب ن و لباس يواف را از سر بگيرد و نماز يواف را بخوان .
 وظيفه او فقط اعاده است بع  از يهارت و احتياط الزم نيست. ارم:کآية اهلل م 

توان  با همان  مي زن  و نمي اگر بالفاصله مشغول يواف ش ه باش  ضرري به يوافش زنجاني: آية اهلل .4

حال ب ون فاصله عرفي، نماز يواف را هم بخوان ، ولي اگر بين رسل و يواف، فاصدله عرفدي افتداده    

شود و پ  از تج ي  رسدل و انجدام سداير وظدايف،      مي باش  با خروج خون، رسل و وضويش بايل

شوط آمد ه يدواف را از    2/9ن  و اگر  بل از ک مي شوط آم ه يواف را اتمام 4خون پ  از  چنانچه

 گيرد. مي رده، دوباره از سرکشوط آم ه يواف را اتمام  4تا  2/9گيرد و اگر خون بين  مي سر

 ليفي ن ارد.کاگر وظايف خود را براي نمازهاي يوميه انجام داده ت آية اهلل سبحاني:. 2

م ح ث ج ي  کرده سپ  خون جاري ش ه، حکيعني اگر خون  اع ش ه و رسل  ارم:کم آية اهلل 

 دارد.
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 سعي متوجه شود چگونه است؟

 شاهن از حاي ، طاواف و    کناه و پاس از پاا   کدر فرض اول سعي را قباع  ـ   1ج

ه پس از ا ااد  طاواف و نمااز، ساعي را اتماام و      کنه و احتياط آن است کنماز را ا اد  

 و در فارض دوم نياز ا ااد  طاواف و نمااز الزم و ا ااد  ساعي مبناي بار          2ا اد  نمايه

 9احتياط است.

ـ  ]375[ اي  ار فاااله کا نه و وضو بگيرد و با ايان  که بايه غسل کزن مستحاضه  س 

ناه و  که شايه طوالني هم باشه؛ مثالً باياه بارود منازل غسال     کآيه  بين ا مال پيش مي

 ال نهارد؟کبرگردد، آيا اين فااله اش

شود براي هريک از طواف و نماز بايه غسل کناه و وضاو    اگر خون قبع نميـ   4ج
                                                           

 کبوده اعمالش صحيح اسدت و اگدر ناپدا    کاگر هنگام يواف و نماز در باين هم پا آية اهلل زنجاني: .1

رده کده ، و تا تقصير ن مي ي و رسل، يواف و سعي و تقصير را انجامکبوده در هر دو فرض پ  از پا

 نماي . مي از محرمات احرام پرهيز

 افي است.کاتمام الزم نيست و اعاده  آية اهلل اردبيلي:. 2

 افي است.کاتمام سعي الزم نيست و اعاده  آية اهلل بهجت: 

ه حائض بوده که پ  از انجام همه عمره متوجه ش ه کسي کليف کليف او با تکت آية اهلل سبحاني: 

  بل بيان ش . ه در مسائلکن  کاست فر ي نمي

 مراجعه شود. 347. به سؤال 9

ي مسدج الحرام رسدل   کن است در نزديکشود اگر مم نمي ه خون  اعکدر صورتي  آية اهلل زنجاني: .4

ن  به اين نحدو  کن نيست باي  احتياط کآورد و اگر ممجا  به رده ب ون فاصله عرفي يواف و نماز راک

 تيمم بنماي .ن  و  بل از يواف هم که در منزل رسل ک

اي  هاگر وظايف خود را براي نماز انجام داده براي يواف و نماز آن وظيفه ج اگاند  آية اهلل سبحاني: 

بنمايد  و الزم نيسدت   اي  هه براي يواف و نماز آن رسل ج اگاند کن ارد ولي احتياط مستحب است 

اهد  بده ايدن احتيداط     خو مدي  هکد سي کهنگام شروع به يواف و يا در اثناء آن خون  اع باش  ولي 

ن  مبادرت عرفي به عمل بع  از رسل الزم اسدت و الزم نيسدت در ايدراف مسدج      کمستحب عمل 

 زن .به اين مبادرت نمياي  هه رسل از هتل و يي مسافت آن با ماشين لامکن  بلکالحرام رسل 
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و بايه طوري باشه که بعه از غسل و وضو مبادرت به  مل نمايه، بناابراين اگار    1بگيرد

 2با رفتن به منزل نتوانه مبادرت کنه، نزديک مسجهالحرام غسل کنه و وضو بگيرد.

ـ  ]377[ اش  نه طبا وظيفاه که بايه براي هر نماز و طواف غسل کزن مستحاضه  س 

، رد، بين طواف نمااز ظهار شاروع شاه    کرد و يا وضو گرفت و طواف را شروع کغسل 

نماز را خوانه، و با همان طهارت اول، بعاه از نمااز، طاواف را اداماه داد، آياا طاوافش       

 احيح است؟

ف ااحيح اسات و در   اگر از هنگام غسل تا آخر طواف، خون قبع بود ، طاوا ج ـ  

 و پس از غسل ا اد  نمايه. 9نهکه اين طواف را تمام کغير اين اورت احوط آن است 
                                                           

رسدل انجدام دهد  و در     کاز يدواف و نمداز يد    کثيره براي هدر يد  کدر استحاضه  آية اهلل اردبيلي:. 1

رسل براي هدر   کوضو باي  بگيرد و در استحاضه متوساه ي کاز آنها ي کاستحاضه  ليله براي هر ي

وضو بگيرد و چنانچه براي خوان ن نمازهاي يوميه رسل استحاضه  ک، يکدو انجام ده  و براي هر ي

 افي است.کرا  بال  انجام داده باش ، 
 کاز آن دو يد  کن  و براي هدر يد  کرسل  کياط براي يواف و نماز آن يبنابر احت آية اهلل تبريزي: 

 وضو بگيرد.
 ن .کن نش ، به جاي رسل يا وضو تيمم کو اگر نيز مم آية اهلل اردبيلي:. 2

 ام از يواف و نماز، رسدل نمايد  و  ليلده    که براي هر کثيره، احوط اين است کدر  آية اهلل خويي: 

  ام وضو بگيرد.کآورد و براي هر جا  به رسل براي هر دو کوساه ي ام وضو بگيرد و متکبراي هر 
 مراجعه شود. 722 ؤالبه حاشيه س آية اهلل سبحاني: 
اگر فاصله بين رسل يا وضو يا هر دو و انجام يواف يا نماز يواف زيداد باشد  و تديّمم     آية اهلل سيستاني: 

 ب ون فاصله ميّسر باش ، به احتياط واجب  بل از نماز يا يواف يک تيمم ب ل از رسل يا وضو کن .
مو ع  ن  احتيايا  درکمسج الحرام نتوان  رسل  کو اگر از نزدي آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.3مسأله  438، ص 1ورود به مسج  تيمم ب ل از رسل هم بنماي . )مجمع المسائل، ج 
ه مستحاضه وظيفه رسل خود را براي نمازها انجام که  بال  گذشت هنگامي ک چنان ارم:کآية اهلل م 

 م ياهر است و رسل ديگري براي يواف الزم نيست.کده  به ح
 ت.اتمام الزم نيس آية اهلل بهجت:. 9

افي باش  و احتياط به اعاده آن پ  از رسل کردنق يوافق سابق کبعي  نيست تمام  آية اهلل تبريزي: 

  نباش .
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ـ  ]379[ و  کباار، دو ساه روزي لا   کشود ولي هار دو ماا  ي   ه حي  نميکزني  س 

 اش چيست؟ بينه، وظيفه ترشحات مي

شاهن تاا   ه پس از خار  کاگر خون استمرار تا سه روز نهارد، ولو به اين نحو ـ   1ج

 2م استحاضه را دارد.کاين مهت باطنِ فر  آلود  باشه، ح

ـ  ]371[ و غير قرشيه پس از پنجاا  ساال،    9هرگا  زن قُرَشيه پس از شصت سال س 

 ؟نهکه همه به اوااف حي  باشه در طوافها و نماز چه کچنه روز متوالي خون ببينه 

ـ  ب نيسات، حتاي در   م حي  بر خون مزبور مترتکم مستحاضه را دارد و حکح ج 

 4اورت توالي يا داشتن افات.

ـ  ]376[ ه کا نناه  ک ه براي جلوگيري از قا هگي از قرص اساتفاد  ماي  کهايي  زن س 

م رناگ  کا ه کا ياا دو ل  کن است يا کموقع طواف گرفتار حي  نباشنه و ايام  ادت مم

                                                                                                                                        
  :رجوع شود. 722سؤال به ذيل  آية اهلل سبحاني 
ند  و يدواف را بدا    کصحيح نيست و با انجام رسلي براي نماز، نمازش را اعداده   آية اهلل سيستاني: 

 ند  اگدر بعد  آن    کرسلي ديگر از سر بگيرد، اگر  اع  بل از پايان شوط چهارم بوده اسدت و اتمدام   

 بوده است.
 مانن  مسأله سابق است. ارم:کآية اهلل م 

ه هدا کد   کبين  و مق اري پ  از آن لد  مي ه در ضمن ده روزهايي ک کاگر مجموع ل آية اهلل زنجاني: .1

 ام حيض را ن ارد.کباين آلوده باش  بر روي هم به ان ازه سه روز نباش ، احده   مي احتمال
 مراجعه شود. 728. به سؤال 2

 مراجعه شود. 792به ذيل مسأله بع ي  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 مراجعه شود. 728به مسأله  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 شود. مي  رشيه و رير  رشيه فر ي ن ارن  و يائسگي زنان از پنجاه سالگي آراز آية اهلل اردبيلي: .9
چنانچه بين پنجاه سال و شصت سال، خون به صفات حيض باش ،  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 4

نند ، و اگدر بعد  از شصدت     کام حايض و مستحاضه جمع کبنابر احتياط  رشيه و رير  رشيه بين اح

 شود. مي م به استحاضهکح ان ، ه سال خوني دي
 مراجعه شود. 723به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 مراجعه شود. 723به حاشيه پاسخ سؤال  آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 
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قروح و جروح، و در هر اورت به ببيننه، آيا اين خون استحاضه حساب است يا خون 

 1زنه يا خير؟ اف ضرر ميطو

ننه و اگار در ا نااي   کو بايه به وظيفه مستحاضه  مل  9م استحاضه را داردکحـ   2ج

ه در کو مابعه آن هست  4ديه ، تفصيلي بين ما قبل از تمام شهن دور چهارم کطواف ل

 2ر شه  است.ک  کمناس

ـ  ]373[ ر کشخصي غسل مس ميت به گردنش بود  ولي بعه از ا مال حاج متاذ   س 

 شود، وظيفه او چيست؟ مي

رد  باشه ا چون جنب هم باود  ياا بعاهاً     ک 3اگر بعه از مس ميت غسل جنابتج ـ  

نه و  ملش احيح است و االّ بايه طواف و نماز ک فايت ميکجنب شه  ا غسل جنابت  

 7نه.کآن را ا اد  
                                                           

باشن  و اعمالشان صحيح است ولدي اگدر    ک ميه پاکاگر در مو ع اعمال خون نبينن   آية اهلل نوري:. 1

شدود و بايد  بده     مدي  م رنگ ببينن ، اين خون، خون استحاضه حسابکه کيا دو ل کي در ايام عادت

 نن .کوظيفه مستحاضه عمل 
بينن ، هر چن  سه روز مستمر نباش  و صفات حديض را   مي ه در ايام عادتکخوني  آية اهلل زنجاني: .2

 م حيض را دارد.کنيز ن اشته باش  ح
 (.174، س کن  در باين خون است. )مناسکه علم پي اکمگر آن آية اهلل بهجت:. 9
 سه شوط و نصف و مابع  آن. آية اهلل سبحاني:. 4
 مراجعه شود. 221و  243. به مسأله 2
 مراجعه شود. 377. به سؤال 3

ه استحباب کيا رير رسل جنابت از ارسال واجبه يا ارسالي  آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني: 

 ه و رير آن.کا رسل احرام يا رسل دخول مآنها ثابت ش ه مثل رسل جمعه ي
 مراجعه شود. 347. به سؤال 7

 بنابر احتياط واجب. آية اهلل اردبيلي: 
سي است کم کم او حکرده حکو اگر بع  از وجوب رسل م  ميت رسل جنابت ناهلل سبحاني: آية 

 آم ه است. 1645و  476، 465 ه صور آن در سؤاالتکه با وضوي بايل يواف انجام داده ک

 افي است.کهر رسلي هر چن  مستحبي باش   آية اهلل سيستاني: 
  ن .ک مي فايتکرده باش  آن نيز کهرگاه رسل ديگري رير از جنابت  ارم:کآية اهلل م 
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ـ  ]378[  ؛ يعني مرتب ريح از او جاها ه مبتال به خرو  ريح استکمحرمي است  س 

نه، ولاي نو ااً   ک ي دو ما ، في الجمله تخفيف پيها ميکشود و در  رض سال شايه ي مي

ليف چنين شخصي در طواف و نماز کشود، ت ي دو دقيقه وضويش باطل ميکبه فااله ي

 چيست؟ چنه وضو بايه بگيرد؟

( 3، مساگله  31ه از تحريرالوسايله )جلاه اول، اافحه    کا  1م مببون را داردکحج ـ  

د و  لي اي حال چنانچه نتوانه در ا ناي طواف وضاو بگيارد ياا حرجاي     شو استفاد  مي

افي است، ولي اگار بتواناه ولاو باا حمال آب در      کوضو براي طواف  کتفا به يکباشه ا

 مکا و همچناين اسات ح   2ناه کا ناي طواف وضو بگيرد واجاب اسات تجهياه وضاو     

 3در نماز طواف.

ـ  ]374[ بيماري و در ا ر  مل جراحي، خرو  ه به  لت ابتالي به کمهتي است  س 

نم، البته براي وضو و نماز ک يسه مخصوص استفاد  ميکنم و از ک مهفوع را احساآ نمي

، ولي چون ساال آيناه    نمک ه بهان  مل ميکفتواي حضرت امام مشخص و معين است 
                                                                                                                                        

  :ن نيست نايب بگيرد.کو اگر شخصا  مم آية اهلل نوري 
 (.33ج ي  حج، س هاي  مانن  مسلوس است و همان وظيفه را دارد. )پرسش آية اهلل بهجت:. 1

توان  يواف و نمداز   مي شود و نمي خارج ش ن باد، بايلگونه  وضوي مباون با اين آية اهلل زنجاني: 

 آورد.جا  به آن را
 بنابر احتياط واجب. آية اهلل اردبيلي: .2
 را دارد. م مباونکبنابر احتياط ح آية اهلل تبريزي:. 9

 (.233، مسأله کم مسلوس را دارد. )مستفاد از مناسکه حکبل آية اهلل خويي: 
 مراجعه شود. 793ؤال به س آية اهلل سبحاني: 
ه ح ثي رير از کافي است مگر اينکوضو براي يواف و نماز  کور يکدر فرض مذ آية اهلل سيستاني: 

 آنچه مستن  به بيماري اوست از او سر بزن .

 بنابر احتياط واجب مثل مباون باي  نايب هم بگيرد. اهلل فاضل:آية 
و مباون براي يواف نايب بگيرد و احتيايا  خودش هم يدواف   آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (.19مسأله  433، ص 1ن . )مجمع المسائل، ج ک
 نيست. اين احتياط در مورد مسلوس و مبتال به خروج ريح واجب ارم:کآية اهلل م 
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نم، مساته ي اسات در رابباه باا انجاام      کبه اميه خها تصميم دارم خانه خها را زيارت 

 ليف شر ي بنه  را مرقوم فرماييه؟کاسم حج، تمر

ه باراي وضاو و نمااز دارياه،     کا اي  اگر در طواف و نماز آن، ر ايات وظيفاه  ـ   1ج

 2بنماييه،  مل حج شما احيح است.

ـ  ]390[ ه کا بسته اسات  اي  يسهکشخصي  مل جراحي انجام داد  است، و فعالً  س 

ه از موضع جراحاي  کاز مجراي بول، بلن نه کريزد، لي يسه ميکبول او قبر  قبر  در آن 

 م مسلوآ را دارد؟کآيا اين شخص ح انه،  ه در پهلو قرار دادک

 4م مسلوآ را دارد.کحـ  9ج
                                                           

تواني  يدواف   مي وضو کاگر نتواني  در اثناء يواف، وضو بگيري  يا حرجي باش  با ي آية اهلل زنجاني: .1

ه همراه خود آب ببري ، کل کني ، و اگر بتواني  ب ون حرج در اثناء يواف وضو بگيري  ولو به اين شک

توانيد  بده    نمدي  نمداز يدواف  م در نماز يواف، و براي کيور است ح ني ، و همينکباي  تج ي  وضو 

 ه باي  دوباره وضو بگيري .کني  بلکتفا کااي   هه براي يواف گرفتکوضويي 
 . به سؤال  بل مراجعه شود.2

 (.233، مسأله کباي  براي يواف نايب بگيرد )مناس آية اهلل بهجت: 
خدود يدواف   ن، هدم  که در صورت ممکمباون، احوط اين است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 (.233، مسأله کنموده و هم نايب بگيرد. )مناس
 هدا بريدرف  مبتال به خروج بول يا رائط و يا ريح چنانچه تا آخر و ت عدذر آن  آية اهلل سبحاني: 

توانن  وضو بگيرند  و يدواف و نمداز را     آي  که ميها پيش ميشود و يا اينکه فرصتي براي آن مي

شدود دو   ها رفع نمدي  کنن  اما اگر ظن  وي دارن  که مشکل آنجا آورن  باي  صبر  ب ون ح ث به

زند   اگر در بين يواف و نماز فقط چند  مرتبده انگشدت شدمار حد ث سدر مدي        )حالت داردل الف

يوري که اگر بخواه  براي هر بار وضو بگيرد مشکل نيست ظرف آبدي همدراه داشدته باشد  و      به

ينکه از مااف خارج شود و وضدو بگيدرد و سدريع    توان  در مااف و يا او تي ح ث سر زد اگر مي

شدود بده شدکلي کده وضدو      ولي اگر ح ث پي در پي ايجاد مدي  )برگردد و يواف را ادامه ده . ب

گرفتن براي هر دفعه بسيار مشکل است براي يواف يک وضو و براي نماز وضوي ديگدر بگيدرد و   

 بنا بر احتياط مستحب براي يواف و نماز نائب بگيرد.
 عمل نماي . 721م مسلوس را دارد و باي  ماابق حاشيه مسأله کح ة اهلل زنجاني:آي .9
  بنابر احتياط واجب. آية اهلل اردبيلي:. 4
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ـ  ]391[ ناه،  ک ت ماي کا سي نيت طواف را در دل گذرانه  و به قصه طواف حرک س 

و نيات   گردد نه نيت طواف را بايه به زبان بگويه، لذا برميک آيه گمان مي ه ميکمقهاري 

 نه، آيا طوافش احيح است يا خير؟ک گويه و طواف را از نو شروع مي را با زبان مي

 1ال دارد.کاشج ـ 

ـ  ]395[ شود و به خصوص در  ه در ا مال حج داد  ميکبه خاطر اهميت زيادي  س 

جاا   باه  ا به  ناوان احتيااط و رجااء، چناهين باار      ملي ر کها و نماز آن، غالباً ي طواف

رساه،   ارد، البته به حه وسواآ هم نماي ه  مل نزد خودشان نقصي نهکولو اينآورنه  مي

 الي دارد؟کرار در ا مال، اشکتگونه  آيا اين

وسواآ همين است و نبايه به وسوسه ا تنا شود، بلاي انجاام  مال احتيااطي     ج ـ  

 2بهون وسوسه مانع نهارد.

ـ  ]397[ رود،  و ماي شاود و باه جلا    سي به جهتي، طواف يا ساعيش قباع ماي   ک س 
                                                                                                                                        

  :اگر از محّل رير معتاد ولو بالعارض خارج شود، آن هدم بندابر احتيداط واجدب،      آية اهلل خويي

 (.41م را دارد. )منهاج، آخر ص کهمان ح

 مراجعه شود.  بليبه ذيل سؤال آية اهلل سبحاني:  
 ال ن ارد.که مواالت از بين برود، اشکن  کاگر   ري صبر  آية اهلل اردبيلي:. 1

 ال ن ارد.کبا  ص  استيناف اش آيات عظام تبريزي، زنجاني، صافي، فاضل، گلپايگاني:
 (31و  31مناسک حج، س ال ن ارد. )کاش اي: هآية اهلل خامن 
 با اعتقاد به جواز استيناف مجزي است. اهلل خويي: آية 
رد اگر يواف صرف نظر ش ه از کرد و از يواف خود صرف نظر کن اگر چنين کليآية اهلل سبحاني:  

ند  و نمداز بخواند  و سدپ      کنصف يعني سه شوط و نيم گذشته به احتياط واجب يدواف را تمدام   

ن  تدا مدواالت   کمق اري درنگ  رد احتيايا کيواف را از سر بگيرد و اگر  بل از سه شوط و نيم  اع 

  به هم بخورد سپ  يواف را از سر بگيرد.
  :صّحت يواف بعي  نيست. آية اهلل سيستاني 
 ال ن ارد.کاش ارم:کآية اهلل م 

رار در اعمال در برخدي از  کن در يواف و سعي، تکلي سبحاني، فاضل:آيات عظام خويي، زنجاني، . 2

 صور موجب باالن است، اگرچه ب ون وسوسه هم باش .
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توانه خاود را باه    نه ولي در ا ر ازدحام نميکه قبع شه  شروع کجا  خواهه از همان مي

تواناه از   گيارد، آياا ماي    آنجا برسانه و در محا ي آنجا به طرف چپ يا راست قرار ماي 

 نه، يا بايه همان نقبه باشه؟که قبع شه  شروع کمحا ي جايي 

ميال  کافي اسات و باياه طاواف ت   کحا ات ه مکالزم نيست همان نقبه باشه، بلج ـ  

 شود.

ـ  ]399[  نااه ياااک ه در طااواف حاارام اساات، آيااا طااواف را باطاال ماايکااقااران،  س 

 1خير؟

 اگاار از اول يااا در ا ناااي طااواف اول، قصااه قااران داشااته، احتياااط در ا اااد  ج ـ  

 2رد ، طااوافکااطااواف اساات و اگاار بعااه از تمااام شااهن طااواف اول قصااه قااران    

 9شود. باطل نمي
                                                           

 شود. نمي در صورت انحالل مقصود، موجب باالن آية اهلل بهجت:. 1

رده است و پ  از نماز يواف باي  يدواف و نمداز   کار حرام کيواف بايل است و آية اهلل سبحاني:  

 د.ربياو ن  و اگر اعمال مترتبه را آورده مج دا کرا اعاده آن 
 مراجعه شود. 388به حاشيه سوال  آية اهلل فاضل:. 2
 .319و  311. مراجعه شود به مسأله 9

 شود. مي ن ، يوافش بايلکميل کاگر هفت شوط دوم را ت آية اهلل اردبيلي: 
چه  ؛شود مالقا  موجب باالن يواف استه  ران محّقق کدر صورتي آيات عظام تبريزي، خويي:  

 ه بعد  از تمدام شد ن يدواف اّول  صد   دران       کد از اّول يا اثناي يواف اّول  ص   ران داشدته يدا اين  

 رده باش .ک
 مراجعه شود. 319و  311به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 

بنابر احتياط واجب بع  از نماز يواف و فوت مواالت عرفي، از اول يدواف واجدب   آية اهلل سبحاني:  

ليف فعلي در پشدت  کت عنوان بهعت نماز بع  از سعي کن ، و بهتر است دو رکخود را با نماز آن اعاده 

 مقام بخوان .
اّول  ي مستحب و ديگري واجب باش ، چه ازکاگر هر دو يواف واجب باش  يا ي آية اهلل سيستاني: 

ن ، يواف اّول بايل اسدت.  ک ص   ران داشته باش  و چه بع ا  تصميم بگيرد ولي يواف دّوم را تمام 

 راهت دارد ولي جايز است.کآري اگر هر دو مستحب باش ، هر چن  
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ـ  ]391[ شوط و دو شوط طواف هم استحباب دارد يا بايه طواف هفات   کآيا ي س 

ه مستحب اسات و بعاه از هفات شاوط طاواف      کسي گمان داشت کشوط باشه و اگر 

و بعاه نمااز طاواف را خواناه، آياا       آوردجاا   باه  ي دو شوط طواف مستحبيکواجب، ي

 ال دارد؟کطوافش اش

 مزبور احيح است.استحباب آن  ابت نيست، ولي طواف ج ـ 

 بودن در طواف چيست؟ کثير الشکمعيار در  س ـ ]396[

 1 رفي است.ج ـ 

ـ  ]393[  راع و نماز خواناهن پشات مقاام، هار چاه       5/26طواف کردن در محهود   س 

تر به مقام، آن طور که در مناسک بيان شه ، گويي نزد آناان باه ت اسات، آياا باياه       نزديک

 خواننه انجام شود؟ کننه و دور از مقام نماز مي ز حه طواف ميگونه که آنان در خار  ا همان

 2چنين چيزي نيست و بايه به وظيفه  مل شود.ج ـ 

ـ  ]398[ در بعضي موارد بايه طاواف و ساعي را اتماام و ا ااد      ايه   ه فرمودکاين س 
                                                           

ک ه متعدارف مدردم، شد   کد ند   ک ک مدي ه در مواردي شکسي است ک، کثيرالشکو  آية اهلل زنجاني:. 1

 باي  ماابق احتياط عمل نماي .رير از وسواس است و ک ثيرالشکنن  و ک نمي
ه در کد سداني  کشدود، نسدبت بده     مدي  ه براي او حاصلکي کمعيار اين استل ش آية اهلل سيستاني: 

 پرتي مانن  او هستن ، به مق ار معتنابه بيشتر باش . موجبات حواس
 . مراجعه شود به پنجم از واجبات يواف.2

نن گان وجود داشته باشد ، ماداف حد  معيندي     ک چنانچه اتصال عرفي به يواف آية اهلل اردبيلي: 

 ن ارد.
 مراجعه شود. 232به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 مراجعه شود. 773و  232به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 

ن  متوجه ک مي يعني در سعي و يواف و تي خود را با امثال و ا ران خود مقايسهآية اهلل سبحاني:  

 گردد. مي و وسوسه خود کرير متعارف بودن ش
ان بايد   کد ه گفتيم، ح  معيني ن ارد ولي نماز يواف را در صورت امک يواف چنان ارم:کآية اهلل م 

ن نش  در دو يدرف آن و اگدر مدانعي وجدود داشدته باشد        کجاآورد و اگر مم ابراهيم به پشت مقام

 خوان . تر مي عقب
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 ه ترتيب هم الزم است يا نه؟کنه، بفرماييه ک

نه طاواف را و نمااز بخواناه و ساپس     که قبالً اتمام کبلي، احتياط به اين است ج ـ  

 1ا اد  نمايه.

ـ  ]394[ ه در سعي يا طواف  مر  تمتع يا  مر  مفرد ، نياز به نايب پياها  کسي ک س 

؟ بار فارض  اهم    نه يا خيار که محرم است، نيابت کرد  است، آيا نايب بايه در حالي ک

 در لباآ مرخيط هم جايز است؟نه يا کلزوم احرام، آيا بايه با لباآ احرام طواف 

 2از احرام يا لباآ احرام در نايب لزوم نهارد. کهيچ يج ـ 

 چيست؟اش  شخصي مسلوآ است، براي طواف و نماز آن، وظيفه س ـ ]310[

ه بتوانه طواف را با وضو و نماز را با وضو انجام دهه، بايه آن کاگر وقتي دارد ج ـ  

آورد و بقياه ا ماال را   جا  ک بها با وضو و بهن پانه و طواف و نماز رکوقت را انتخاب 

ه مشقت نهاشته باشه، باراي  کبعه از آن اتيان نمايه و اگر چنين وقتي نهارد، در اورتي 

 کوضو بگيرد و اگر مشقت دارد براي طاواف يا   که حهث از او اادر شود يکهر بار 

 9وضو بگيرد. کوضو و براي نماز هم ي
                                                           

 آورد.جا  به يواف يا سعي به نيت اعم از تمام و اتمام کتون  ي مي هکهمچنان  دبيلي:آية اهلل ار. 1
 يدواف يدا سدعي بده نيدت اعدم از تمدام و اتمدام          کافي است يک آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 انجام ده .
 احتياط در احرام نايب است. آية اهلل بهجت:. 2

 که در عمره، نايب بع  از فراغ از اداي مناسد کاحوط آن است  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

، ص 1خود، يواف و سعي نيابتي را  بل از تقصير و خروج از احرام انجام ده . )مجمع المسدائل، ج  

 (.8مسأله  441
گيرد، براي يدواف نيدز همدان نحدو      مي ه براي نماز خود يهارتکبه همان دستوري  آية اهلل بهجت:. 9

 (.93و  73ووسيله، ص  93شيخ، ص  ک)مناس ن ک مي عمل
 ؛ه ح ث متعارف از او صادر نشدود کمادامي  ؛ن کفايت کوضو  که يکبعي  نيست  آية اهلل تبريزي: 

 گرچه احتياط، اعاده وضو است.
گيدرد، بدراي    مدي  ه براي نماز خود يهارتکهمان دستوري  به آية اهلل خويي، آية اهلل سيستاني: 

  افي است.کيواف نيز همان يهارت 
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ـ  ]311[ ه طواف و نماز بايه ا ااد  شاود، الزم اسات باا لبااآ      کآيا در مواردي  س 

 ؟احرام باشه

 1الزم نيست.ج ـ 

ـ  ]315[ نار بگذارد و با لباآ دوخته، ا مال  مار   کهرگا  محرم لباآ احرام را  س 
                                                                                                                                        

  :چون در مسلوس، وضو با خروج بول به جهت بيماري  ؛تج ي  وضو الزم نيست آية اهلل زنجاني

 ن .ک مي ل متعارف، وضوي مسلوس را بايلکشود، تنها خروج بول به ش نمي بايل

 د.و در هر صورت بنابر احتياط واجب نايب هم بگير فاضل:آية اهلل 
وضدو   ک، براي يدواف يد  (ه در متن هستکمي کح)توان   نمي و اگر اين را هم آية اهلل گلپايگاني: 

آورد و بع  تج ي  وضو نموده و سه شدوط ديگدر آن را انجدام دهد .     جا  به بگيرد و چهار شوط آن را

 .(41مسأله  477، ص 1مجمع المسائل، ج )

براي يواف يک وضو و براي نماز يواف يک وضو بگيرد و اگر نماز يواف را بالفاصله  آية اهلل مکارم: 

 (171121بع  از يواف بخوان  همان وضوي اول کافي است. )استفتاء ش 

 مراجعه شود. 793سؤال ذيل به اهلل سبحاني:  آية 
بايد  سدعي و تقصدير نيدز      ه بنابر احتياطکاگر يواف عمره باش  و از مواردي باش   آية اهلل اردبيلي:. 1

 اعاده شود، احتيايا  محرمات احرام رعايت شود.
آن  کرده و يا آنها را بايل انجام داده تا محل ت ارک کاگر يواف را از روي جهل تر آية اهلل خويي: 

 کباش  و لباس دوخته را باي  در بياورد و بع  از گذشدت زمدان، تد ار    مي با ي است، با ي در احرام

 942و  942، ص 1است و بعي  نيست احرامش هم بايل باش . )المسائل الشدرعيه، ج   حجش بايل

 (.282و استفتائات، ص  921و 
وم بده صدحت باشد  اجتنداب از پوشدي ن      کد ه تقصير يدا حلدق او مح  کدر صورتي  آية اهلل زنجاني: 

معمدولي،  هداي   و در هر حال اگر در لبداس  ؛معمولي و ديگر محرمات احرام، واجب نيستهاي  لباس

 آورد صحيح است.جا  به يواف يا سعي را
ه کد سي عمره تمتع و يا عمره مفرده را انجام ده  و بع  از تقصدير بفهمد    کاگر  آية اهلل سبحاني: 

يواف و سعي او بايل بوده چنين فردي در احرام خود با ي است و بايد  از محرمدات احدرام دوري    

مه احرام انجام ده  و با تقصير مج د از احرام خارج شود و بده  جوي  و يواف و نماز و سعي را با جا

 خاير تقصير چيزي بر او نيست.
 ن .کاو بر احرام خود با ي است و باي  از محّرمات احرام اجتناب  آية اهلل سيستاني: 
در يواف عمره تمتع و عمره مفرده احدرام واجدب اسدت و در     آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (311ام حج، م کف حج الزم نيست. )آداب و احيوا
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؛ از طواف و سعي، انجام دهه؛ جهالً يا  مهاً، آيا طواف و سعي او ااحيح اسات؟ و   را

  مر  او مجزي است يا نه؟

 1ور مجزي است.کاف و سعي مزبور احيح و  مر  مذطوج ـ 

ـ  ]317[ هرگا  محرم به احرام  مر  تمتع جنب باشه و آب باراي او ضارر دارد    س 

افي و مجازي اسات؟   کگذرد، آيا طواف و نماز، با تيمم  يا آب نهارد و يا وقت  مر  مي

 يا بايه نايب هم بگيرد؟

 2نايب گرفتن الزم نيست.ج ـ 

 نه؟ک حجاب زن در طواف مثل حجاب او در نماز است يا فرق ميآيا  س ـ ]319[

 فاااين در طاااواف مساااتثني اسااات کو فقاااط وجاااه و  4ناااهک فااارق مااايـ    9ج
                                                           

براي متعّمد  و يدا مضداّر، بده      ؛فاره داردکولي پوشي ن لباس مخيط در حال احرام  آية اهلل بهجت:. 1

 (.21شيخ، ص  کخالف ناسي و ساهي و جاهل )مناس
ال دارد که پوشي ه است باش ، يواف اشاي ک هدوختهاي  اگر ساتر منحصر به لباس آية اهلل تبريزي: 

 ه اين عمل بر او جايز است.کمگر اعتقاد داشته 
 ولي باي  گوسفن ي  رباني نماي . آية اهلل سبحاني: 

 فاره دارد.کگوسفن   کرده و يکدر صورت عم ، خالف احتياط است، گناه  ارم:کآية اهلل م 
 ب ه .ّفاره کگوسفن   کب حرام ش ه است و باي  يکه مرتکهر چن   آية اهلل نوري: 

 و يواف و نماز چنين شخصي مجزي است. آية اهلل اردبيلي:. 2
 (.93شيخ، ص کن از مباشرت )مناسکاگر وا ع شود يواف با تيمم در آخر زمان تم آية اهلل بهجت: 

ه بايسدت   کاروان ج ا و خودش در مکتوان  از ه نميکاي است به گونه مسألهو يا  آية اهلل سبحاني: 

 شود.تا عذر بريرف 
 بنابر احتياط نايب هم بگيرد. آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ه کد داشتن ساتر بنابر احتياط مستحب در صدحت يدواف، معتبدر اسدت و از آنجدا       آية اهلل زنجاني: .9

جدز   به در معرض دي  ناظر محترم است پوشان ن عورت بر مردها و تمام ان ام د  کنن ه معموال  يواف

 ليفا  واجب است.کد بر بانوان، ت ّفينکوجه و 
ن کد ن  و پوشان ن صورت براي زن از نامحرم، بنابر احتياط واجب است ولک نمي فرق آية اهلل خويي:. 4

، و اسدتفتائات،  237عربدي، مسدأله    کمناسد )ه ساتر به صورت زن مّ  نشود. کباي  به نحوي باش  

 .(831مسأله 
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 1 لي األحوط.

ـ  ]311[ ه باياه در حاال   کاگر مقهاري از موهاي سر زن يا جاهاي ديگر بهن او،  س 

اگار باا ظااهر باودن     رسانه يا نه؟ و  طواف بپوشانه، ظاهر باشه آيا به طواف او ضرر مي

 2موي سر، طواف را انجام داد ، طواف او باطل است يا نه؟

و در غيار ماورد  ماه،     5 لي األحوط 4اگر  مهي باشه، طواف احيح نيستـ   9ج

 احيح است، مگر در جاهل مقصر  لي األحوط.

ـ  ]316[ گوياه   رد  اسات، ولاي ماي   کا تمتاع طاواف را تماام     ةشخصي در  مر س 
                                                                                                                                        

ف پا را بپوشان  هر چن  در حدال نمداز پوشدان ن    کباي  در حال يواف روي پا و آية اهلل سبحاني:  

توان  صورت خود را بپوشان  ولي در حال احرام به جدز   مي الزم نيست و همچنين در حال نمازها  آن

براي حفظ از نامحرم جايز نيست صورت خود را بپوشان  البته در اين حال هم باي  حجاب به صورت 

 نچسب .
ه در نمداز  کد ه همان مقد ار  کن ، گرچه احتياط اين است ک مي في الجمله فرق ة اهلل سيستاني:آي 

پوشان ن واجب است در يواف نيز واجب است ولي اگر  سمتي از موها يا بازو و ساق پا پيد ا باشد    

يواف صحيح است همچنين به احتياط واجب نباي  صورت خود را با نقاب و مانن  آن بپوشان  حتي 

 گر مسحل باش .ا
 در حال يواف براي زن حفظ از نامحرم وجوب نفسي دارد. آية اهلل فاضل: 
ف آن نيز مستثني است ولي در يواف احتيداط پوشدان ن   کدر حال نماز پشت پا و  ارم:کآية اهلل م 

 آن است. همچنين در نماز نقاب ضرري ن ارد ولي در يواف جايز نيست.
توان  صورت خود را بپوشان  ولي در يواف واجب است  مي چون در نماز ؛ن ک مي فرق آية اهلل نوري: 

 صورت خود را نپوشان .
 علي اال وي. آية اهلل اردبيلي: .1
 ال ن ارد.که علم ن اشته باش  اشکدر صورتي  آية اهلل بهجت:. 2
اسدت، و  ار کد در هر دو مورد، يواف صحيح است، هر چن  در فرض ع م عدذر، گناه  آية اهلل زنجاني: .9

 رعايت اين احتياط، بسيار مناسب است.
 رده است.کيواف صحيح است هر چن  گناه  ارم:کآيات عظام سبحاني، سيستاني، فاضل، م. 4

 (.994، ص 1م، يواف صحيح است. )المسائل الشرعيه، ج کدر فرض جهل به ح آية اهلل خويي: 
مناسدک حدج،   عدل حدرام شد ه اسدت. )    ب فکد يواف او صحيح است، اگر چه مرت اي: هآية اهلل خامن .2

 (.912م
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آورد و نمااز   ميجا  به طواف ديگر بهون خوانهن نمازِ طوافِ اول، کدلچسب نشه لذا ي

 نه، آيا  ملش احيح است يا نه؟ک آورد و تقصير مي ميجا  به و سعي

 ، هر چنه داخل در قِران حرام است.1 مل او احيح استج ـ 

 ؟ل و شرب در حال طواف جايز است يا نهکا س ـ ]313[

 مانع نهارد.ج ـ 

ـ  ]318[ ن کا نه و ممک در حال طواف شخصي را از روي زمين بلنه ميه کسي ک س 

در اين حال توجه باه طاواف ناهارد، در    است در اين حال گامي به طرف جلو بردارد و 

لياف  که آيا مقهاري از مسافت را بهون قصه طواف آمه  است يا ناه، ت کدانه  نتيجه نمي

 او چيست؟

 2نه.ک کبايه آن مقهار را احتياطاً تهارج ـ 

ـ  ]314[ ه کار  به تصور اينک نابالغي با ا ن پهر محرم شه و طواف را نيمه کودک س 

 ؟ليف چيستکي را نيز از طبقه دوم انجام داد ، ترد و سعکافي است رها کهمين مقهار 
                                                           

 شود. نمي رار احتيايي يواف از موارد  ران محسوبکو ت آية اهلل اردبيلي:. 1
الي ن ارد و يواف احتيايي، يوافق ديگر نيسدت تدا   کچون جنبه احتيايي دارد، اش آية اهلل بهجت: 

 (.32و  31، س ک ران حاصل شود. )مناس
اعداده يدواف بده عندوان احتيداط  دران نيسدت. )المسدائل          اني:آيات عظام تبريزي، خويي، زنج 

 (.292، ص 1صراط النجاة، ج  و 949، ص 1الشرعيه، ج 
عت نماز يدواف اول را بخواند  و   کدو ر چنانچه نماز يواف دوم را خوان ه احتيايا آية اهلل سبحاني:  

 سپ  باي  از اول يواف واجب را انجام ده  و نمازآن را بخوان .
ه کد ال است، از جهت فاصله بين يدواف و نمداز، مگدر اين   کصّحت عمل مورد اش اهلل سيستاني:آية  

 جاهل  اصر باش .
 .319و  311ساير آيات عظام، مراجعه شود به مسأله  ةنظ ينسبت به  

 افي است.کازي داشته، کاگر نيت ارت آية اهلل اردبيلي:. 2
 ن .کخود اعتنا ن کبه ش آيات عظام بهجت، سيستاني، فاضل: 
 افي است.کاگر  ص  يواف ولو اجماال  داشته باش   ارم:کمآية اهلل تبريزي، آية اهلل  

 ن  و به يواف خود ادامه ده .کخود اعتنا ن کبه شاهلل سبحاني:  آية 
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اگر از اول قصه هفت شوط نهاشته، طواف او باطل است و بايه طواف و نمااز  ج ـ  

 1ايه.نه و بعه تقصير نمکو سعي را ا اد  

ـ  ]360[ رد و نتوانست ادامه دهاه  که در شوط ششم، طواف خود را رها کسي ک س 

ن نمااز طاواف را خاودش خواناه و بعاهاً      کآورد، وليجا  به جاي او بقيه را و ديگري به

رساانه و او باا اساتراحت     رر نميه استراحت در خالل طواف، به طواف ضکمتوجه شه 

 ليف او چيست؟کنون تکمايه، اتوانست خودش طواف خود را تمام ن مي

 2نه و نماز را ا اد  نمايه.کبقيه طواف را تمام ج ـ 

ـ  ]361[ نه، آن ک زنه و طواف دوم را شروع مي شخصي طواف خود را به هم مي س 

                                                           
 م  اع يواف را دارد به مسائل  اع يواف مراجعه شود.کح آية اهلل بهجت:. 1

 ن .کاگر بخواه  عملش صحيح شود باي  يواف و اعمال بع  از آن را اعاده  آية اهلل تبريزي: 
 م  اع يواف را دارد و پ  از تصحيح يواف، سعي را در يبقه اول اعاده نماي .کح آية اهلل خويي: 
گذشدته، مادابق حاشديه     کو چنانچه در عمره تمتع اين اتفاق افتاده و و ت ت ار آية اهلل زنجاني: 

 فتار نماي .ر 373مسأله 
ن  و نماز بخوان  و سدعي را در يبقده   کبه جهت فوت مواالت باي  يواف را اعاده  آية اهلل سبحاني: 

 اول دوباره انجام ده .
ن  و بع  تقصير نمايد  و اگدر   کدر هر صورت باي  يواف و نماز و سعي را اعاده  آية اهلل سيستاني: 

 ي بر او نيست.و ت عمره تمتع گذشته، احرامش بايل ش ه و چيز
 و تا اعمال را به صورت صحيح انجام ن اده در احرام با ي است. آية اهلل فاضل: 

 ن .کولي اگر مواالت به هم خورده باش ، احتيايا  باي  يواف را اعاده  آية اهلل اردبيلي:. 2
واند ن نمدازت   آورد و بعد  از خ جا  به خودش احتيايا  بقيه يواف را خويي:آية اهلل تبريزي، آية اهلل  

 ن .کيواف، يواف و نماز آن را اعاده 
تواند  از يدواف    بنابر احتياط واجب مواالت به هم نخورده باش  و به هر حال مي اگر اي: آية اهلل خامنه 

 (31و  31و س  917نظر کرده و مج دا  يواف و نماز را اعاده کن . )مناسک حج، م   بل صرف

ناتوان ش  و نائب گرفت هر گاه پيش از تجاوز از نيمه يدواف نائدب   و اگر در اثناء آية اهلل سبحاني: 

ن  ولي کبگيرد باي  نائب يواف را از سر بگيرد و اگر پ  از تجاوز از آن نائب گرفت باي  آن را اتمام 

 نماز يواف را خود شخص نيز عالوه بر نائب بخوان .
 ن .کم خورده باش  باي  يواف و نماز را اعاده ولي اگر مواالت به ه آية اهلل سيستاني: 
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 رسانه، وظيفه او چيست؟ رد  به اتمام ميکزنه و طواف سوم را آغاز  را نيز به هم مي

 شود. و موارد احتياط مختلف مي 1ال داردکاشج ـ 

ـ  ]365[ ن حجار  کا ه رکا رد کا ن يماني( را يقاين  کرن مستجار )کاگر شخصي ر س 

رد و هفات شاوط   کاألسود است، لذا طواف را از مستجار به  نوان حجر األسود شروع 

 ليف او چيست؟که يقين او خبا بود  است، تکآورد، بعهاً فهميه جا  به املک

 شود. کو بايه تهار 2است طواف مزبور باطلج ـ 

ـ  ]367[ ياا ناه، آياا      ه اين شوط طوافم به هم خوردکنه ک مي کگاهي انسان ش س 

فه بر هفت شوط آورد و بعاه  شوط هم به  نوان احتياط، اضا کشود بعه از طواف ي مي

                                                           
ال دارد وگرنه يواف آخر کن ، اشکاگر ب ون به هم خوردن مواالت يواف را شروع  آية اهلل اردبيلي:. 1

 صحيح است.
 ال ن ارد.کاش ارم:کآية اهلل بهجت، آية اهلل م 
 (31و  31س  مناسک حج،ال ن ارد و يواف اخير صحيح است. )کاش اي: هآية اهلل خامن 
 با فرض اعتقاد به جواز از سر گرفتن يواف، يواف سوم مجزي است. آية اهلل خويي: 
 ل است.کاگر جاهل  اصر باش  صحيح است وگرنه مش آية اهلل سيستاني: 

 رده صحيح است.که تمام کيوافي را  فاضل:آية اهلل زنجاني، ة اهلل آي
مجمدع  )ه به اتمام رسان ه، بعيد  نيسدت.   کاف آخر، صحت يو آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 .(473و  437، ص1المسائل، ج
ن يمداني  کن  و آن را با رکه يواف را از حجراالسود شروع کمگر  ص ش اين باش   آية اهلل اردبيلي:. 2

  رده باش  و دور آخر را تا حجراالسود به نيت يواف ادامه ده .کاشتباه 
 مراجعه شود. 712به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: 
اگر  ص  او شدروع از موضدع معتبدر شدرعي اسدت ولدي در        آية اهلل سيستاني:آية اهلل سبحاني،  

ند   کسري دور آخر را تا حجراالسود به  ص  يواف تمدام  که کرده است، در صورتي کتابيق اشتباه 

 يواف صحيح است در رير اين صورت بايل است.
رده است لدذا  کرا   ص  او شروع از موضع معتبر شرعي بوده و در تابيق اشتباه ظاه آية اهلل فاضل: 

ن  و يواف صحيح است ولي احتيايا  پد  از نمداز يدواف،    کسري دور آخر را تا حجر االسود تمام ک

 ن .کيواف و نماز را اعاده 
 بنابر احتياط. ارم:کآية اهلل م 
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 ؟نماز بخوانه يا خير

هماان قسامت   به وسوسه نبايه ا تنا کرد و اگر قسمتي از طواف اشکال پياها کناه،   ج ـ  

و ادامه بعه از آن به قصه طاواف، باهون تصاحيحِ آن قسامت، موجاب       1بايه تصحيح شود

 شود. شود و با آوردن يک شوط بعه از طواف احتياطاً، اشکال رفع نمي اشکال در طواف مي

ـ  ]369[  5شخص در حالي که مشغول طواف است، در شوط پنجم يقاين کارد کاه     س 

 اختيار طواف کرد  است، تکليف او چيست؟ شوط سوم بيمتر در  5متر در شوط اول و 

 و بايه ا اد  شود. 9اين طواف قابل تصحيح نيستـ  2ج

ـ  ]361[ ه در طواف واجب، الزم الر ايه است، آيا در طواف مساتحبي  کشرايبي  س 

 ؟نيز معتبر است يا نه

 4رد  معتبر است.کاستثنا ن که آنچه در مناسکظاهر آن است ج ـ 
                                                           

متعدرض   ه  بال کرد باي  در همان شوط تصحيح شود کال پي ا که اشکهر شويي آية اهلل سبحاني:  .1

 رد و با پيروي از آنها خود را به سختي نين اخت.کباي  پرهيز ها  ايم و از وسوسهش ه
ن  و اگر ايدن مقد ار هدم    ک مي فايتکزن   مي ه با اختيار خودش دورکهمين مق ار  آية اهلل زنجاني: .2

 نبوده، باي  دو شوط ديگر انجام ده .
 امل انجام ده  بما نّنه يحتمل من السبعه.کدو شوط  ية اهلل بهجت:آ. 9

 ه شروع، به اختيار بوده است.کاختيار ش ن، مانع صّحت يواف نيست، و تي  بي آية اهلل تبريزي: 
 (.942، ص1ت به سبب ازدحام مبال يواف نيست. )المسائل الشرعيه، جکحر آية اهلل خويي: 
دو شوط ديگر به  ص  جبران نقص انجام ده  و احتيايا  پد  از نمداز يدواف را     آية اهلل سبحاني: 

 ن .کاعاده 
 ّلي از او سلب اختيار ش ه است، دو شوط ديگر انجام ده .کاگر به  آية اهلل سيستاني: 

رده، يواف را تصحيح و اتمدام و  که در شوط اول يواف را خراب کباي  از همانجايي  آية اهلل فاضل: 

 افي است ظاهرا .کاحتيايا  اعاده هم بنماي . اگر مواالت عرفيه به هم نخورده باش  و ااّل اعاده 
نن گان  رار ده  و بدا آنهدا بچرخد ،    کرده خود را در ميان يواف کاگر از اول  ص   ارم:کآية اهلل م 

 باش . مي است و صحيحآورد جزء يواف  جا مي به آنچه را با فشار جمعيت
توان در همده جداي    ه در يواف مستحبي وضو شرط نيست و نماز آن را ميکو اين آية اهلل سبحاني:. 4

  مسج الحرام خوان .
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ـ  ]366[ ننه و احياناً ک ه به بهن مردان نگا  ميکداننه  در طواف مستحبي، زنان مي س 

 ال نهارد؟کگيرنه، از نار شرع اش هم در بين فشار مردان قرار مي

ال ناهارد، ولاي در ازدحاام بهتار اسات      کنناه اشا  کاگر اختياراً نگا  به نامحرم نج ـ  

 ننه و در هر اورت طواف احيح است.کمرا ات 

 هاي مستحبي هم ختنه شرط است يا نه؟ ا در طوافآي س ـ ]363[

 بلي شرط است.ج ـ 

ـ  ]368[ توانه قبل از ا ماال  مار  تمتاع ياا قبال از       ه شه، آيا ميکمحرم وارد م س 

حج تمتع و قبل از رفاتن باه    ا مال  مر  مفرد  و همچنين پس از محرم شهن به احرام

آورد، به  مار  و حجاش ضارر    جا  به آورد يا خير؟ و اگرجا  به  رفات، طواف مستحبي

 زنه يا نه؟ مي

 مستحبي اسات در فارض ساؤال، ولاي باه  مار  و حاج         2طواف کاحوط ترـ   1ج
                                                                                                                                        

  :شود. براي شناخت آن  مي ام، موارد متفاوتکبه حسب اختالف شرايط و اح آية اهلل سيستاني

 .(244، سکملحق مناس)مراجعه شود.  کبه مناس

ه در يواف مستحبي مواالت، يهارت از ح ث و خوان ن نماز يواف معتبر کمانن  اين آية اهلل فاضل: 

شدود و   نمدي  در ع د دورهاي آن، موجب باالن کنيست و  اع آن حتي ب ون عذر جايز است و ش

روه اسدت  که مکگذارن  و صحيح است و  ران بين دو يوافق مستحب، حرام نيست بل مي بنا را بر ا ل

 خوان ن نماز آن در هر جاي مسج الحرام در حال اختيار صحيح است. و
ه در همده جداي   کد ه در يواف مستحبي معتبر نيست و نماز کمانن  مواالت و وضو  ارم:کآية اهلل م 

 توان خوان . مي مسج  الحرام

 ند اده  دد را انجدام   ولو يدواف نسداء   ه يواف واجبش د کسي کدر عمره و حج تمتع  آية اهلل زنجاني: .1

توان  يواف مستحب انجام ده  و اگر بع  از احرام حج و  بل از رفتن به عرفات، يواف مستحب  نمي

 ن .کرد، بنابر احتياط مستحب، احرام را تج ي  ک

ولي اگر بع  از احرام حج و پيش از رفتن به عرفات يدواف مسدتحبي انجدام داد     آية اهلل سبحاني: 

 ن .کرا تج ي  « کلبي»باي  
  .(33ج ي  حج، س هاي  پرسش)الي ن ارد. کاش آية اهلل بهجت:. 2
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 زنه. ضرر نمي

ـ  ]364[ جاا   به ي از مؤمنينکشود هر شوط از طواف مستحب را به نيت ي آيا مي س 

 آورد؟جا  به نفر کآورد، يا بايه مجموع هفت شوط را براي ي

توانه مجموع را باه نيات چناه نفار      شوط احيح نيست، ولي مي کدر ي نيابتج ـ  

 1انجام دهه.

ـ  ]330[ جاا   باه  آيا جايز است طواف مستحبي را خار  از حاه طاواف واجاب    س 

 آورديا نه؟
                                                                                                                                        

  :ه احرام حدج تمتدع بسدته،    کاحوط اين است شخصي  آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني

پ  از احرام و پيش از رفتن به عرفات، يواف مستحبي ننماي  و چنانچه يواف نمود، بنابر احتيداط  

 ن .کبع  از يواف تلبيه را تج ي  
ال ن ارد ولي پ  از احرام و  بل کيواف مستحبي  بل از يواف عمره و حج اش آية اهلل سيستاني: 

رد به احتياط مستحب تلبيده  کن  و اگر کاز رفتن به عرفات، به احتياط واجب نباي  يواف مستحبي 

 (291د  291، کبگوي . )ملحق مناس
 .(929آراء المراجع، ص )آن است.  کتر ا وي جواز و احوط آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ن در ک، ماابق مدتن اسدت ولدي   کدر عمره تمتع و عمره مفرده، نظريه آيات عظام نامبرده در مناس[ 

ان ل يواف مستحبي در اثنداي   در جواب استفتاء آية اهلل خويي چنين فرموده 929 آراء المراجع، ص

آ اي لافي چندين نقدل شد هل بده نظدر آيدة اهلل        عمره تمتع و عمره مفرده جايز است. و در ادامه از

يواف مستحبي است در اثناي عمره تمتع و عمره مفرده  بل از تقصير،  کالعظمي خويي، احوط تر

 ]ولي در عمره مفرده بع  از تقصير و  بل از يواف نساء مانعي ن ارد.

شوط يواف مستحب نيز چنانچه به  ص  تقرب و رضداي الهدي باشد  مدانعي      کي آية اهلل سبحاني: .1

يدواف   کشوط از يد  کتوان هر يشود حتي آن را به نيابت از ديگري انجام داد ولي نمين ارد و مي

توان مجموع آن را به نيابدت چند ين نفدر انجدام داد و يدا      سي انجام داد ولي ميکامل را به نيابت ک

 رد.که يه ها ثوابش را به آن

شوط نيز صحيح است ولي در اين صدورت نبايد  مجمدوع هفدت      کنيابت در ي آية اهلل سيستاني: 

 .(178، سؤال کملحق مناس)يواف انجام ده .  کشوط را به عنوان ي
 ن .کنفر اه ا  کتوان  ثواب هر شوط را به ي مي و نيز ارم:کآية اهلل م 



 222 آداب و مستحبات طواف

 9مگر در مورد ضرورت. 2جايز نيستـ  1ج

ـ  ]331[ نياورد  اسات،  جا  به اگر حاجي از مني برگشته و هنوز طواف واجب را س 

 آورد يا نه؟جا  به توانه طواف مستحبي آيا مي

 4نه.که تا ا مال واجب را انجام نهاد ، طواف مستحبي نکاحوط آن است ج ـ 

 8آداب و مستحبات طواف

 ، مستحب است بگويه:3در حال طواف م ـ ]335[

ش» ِمک الَِّذي ي م  َأل ک بِاس  مَّ إِّنِّ أس  م   بِِه َعىل ىأللَّه  َِ اْل اِء ک ِم ي  َ  بِ ِه َع ىل  ىش َطَل  ِ ِض ج  َدِد ا  ُ

ِمَک َوأَ  َأل ک بِاس  َک الَّ  س  ش  َتُز َله  َعر  َأل َک َوأَ  ِذي َُّي  ِمَک  س  دام  َمالئِکَ  بِاس  َتُز َله  َاق   ل َک س  أَ َوأَ  تِ َک الَِّذي ََت 

ِمَک  رس الَِّذي َدعاَک  بِاس  ََ َعَلي ِه َُمَبًَّة ِمن  َک  ىبِِه م  ََ َله  َوأل َقي  َتَجب  ُِ فاس  َ ر  س  َأل َک َوأَ  ِمن  جانِِب ال

ِمَک  د  الَّ  بِاس   َحمَّ
َت بِِه ْلِ ََ ِي  9ذي َغَفر  َع  َمَت ک أن  َتف  ََ َعَلي  ِه نِع  َم  َر وأَت  َُّ بِِه َوما َتأ َم ِمن  َذن  ما َتَقدَّ

 «.کذا َوکذا

 حاجت خود را ببلبه.ذا کذا و کجاي  و به

 و نيز مستحب است در حال طواف بگويه:

ِمي» ل  إس  َبدِّ ِمي َوال ت  ََ ِّ  ِجس  ٌ َفال ت  َتِج   س  ٌف م 
ٌ َوإِّنِّ ُائِ مَّ إِّنِّ إَلي ک َفِق    «.أللَّه 

عباه  که باه در خاناه   کا و الوات بر محمه و آل محماه بفرساته بخصاوص وقتاي     

                                                           
 عمل شود. 232در اين جهت مانن  يواف واجب است و ماابق حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .1
 . مراجعه شود به پنجم از واجبات يواف.2

وجود داشته باش ، حتي در يواف واجدب،   کنن ه چنانچه اتصال به جمعيت يواف آية اهلل اردبيلي: 

 عبه انجام شود.کالزم نيست يواف بين مقام و 
 مراجعه شود. 232حاشيه مسأله  به اي: هآية اهلل خامن .9
 738. مراجعه شود به سؤال 4
 آورد.جا  به اين مستحّبات را به  ص  رجاء ارم:کآية اهلل م. 2
ر کد ه در حال يواف، همواره خشوع و حضور  لب داشته و بده ذ کو شايسته است  اي: هآية اهلل خامن .3

 (281ج، م ح کخ ا مشغول باش  و ادعيه وارده را  رائت نماي . )مناس
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 رسه و بخوانه اين د ا را: مي

َک س» کي ن َک ائِل ک، َفِق    َ  َبي ت َک بِبابَِک  ، ِمس  مَّ ال َبي  ق  َعَلي ِه بِاَْلنَِّة، ألَّله   َواحَلَرم  َجَرم  َک  ، َفَتَصدَّ

َک  َتِجِ  بِ َک  َوهذا َمقام  ال عائِِذ بَِک  َوال َعب د  َعب د  ل  ِدي  اْل س   َديَّ َوأه  ِل َوو 
نِي َوَوالِ تِق  ُِ َف أع  ِم َن النَّ ا

ُِ يا َجراد  يا کريم  َوإ ِمنَِي ِمَن النَّا راِِّنَ اْل ؤ   ُ.» 

 نه و بگويه:که به حجر اسما يل رسيه رو به ناودان و سر را بلنه کو وقتي 

نََّة َوأِجر  » نِي اْل َ ل 
ُِ
مَّ أد  تَِک أللَّه  َ ُِ بَِرْح  ِق  ِِّن ِمَن النَّا ز  ِس ع  َع َلَّ ِم َن ال رِّ ِم َوأو   َوعافِنِي ِمَن الُس ق 

 ِ أ  َعنِّي ََشَّ َفَسَقِة اِْلنِّ َوال  َُ الِل َواد   «.ن ِو َوََشَّ َفَسَقِة ال َعَرِ  َوال َعَجمِ احل َ

 عبه برسه، بگويه:کو چون از حجر بگذرد و به پشت 

ه  يِل َوَتَقبَّل  ه  مِ  يا َذا اْل َنِّ » رِد َوال کَرِم إنَّ َعَم ِل َض ِعيٌف َفض اِعف  ِل ياَذا اْل  ََّر  ََ نِّ ي إنَّ ک أَ َوال ن  

ِمي ع  ال َعلِي م    «.السَّ

 ن يماني برسه دست بردارد و بگويه:کو چون به ر

اِزَق ال عافَِيِة َواْل ن ِعم  بِال عافَِيِة َواْلَنّ ان  بِالعافَِي » َُ الَِق ال عافَِيِة َو َُ َ  يا أهلل  يا َويِلَّ ال عافَِيِة َو ِة واْل َتَفضِّ 

ِقَک  َوَعىلبِال عافَِيِة َعَلَّ  ل  َُ ْح   ََجِيِع  َُ يا َوال  ايا  َِّ َع ىلَن ال ُدن  ِم َص  ج ي َمه  َُ  َرِل َو
َمَّ د   ُِ َمَّ د   ُم   َوآِل ُم 

ک   نَا ال عافَِيَة َوََتاَم ال عافَِيِة َوش  ق  ز   ُ يا َوال  َوا َرِل يا أَ َر ال عافَِيِة يف الُدن  ُِ َ اِْحِي  َجَم الرَّ  ُ.» 

 نه و بگويه:کعبه باال کپس سر به جانب 

َفِک » د  هللِ الَّذي ََشَّ ََ َعلّيًا اِمام ًا  أَ َوَعظََّمِک  َاحَلم  دًا َنبِّيًا َوَجَع َمَّ د  هللِ الَّذي َبعَث ُم  للَّه  مَّ ، َواحَلم 

يا ُِ ِد َله   ِقَک اه  ل  َُ ِقَک  َُ  ل  َُ  َُ  «.َوَجنَّب ه  َِشا

 ن يماني و حجر األسود برسه، بگويه:کو چون ميان ر

بَّ » ُِ نا آتِنا يف الُدنيا َجَسنًَة َويِف ال  َُ َرِل َجَسنًَة َوِقنا َعذاَ  النَّا ُِ.» 

رسيه مساتحب اسات دو دسات خاود را بار       1ه به مستجارکو در شوط هفتم وقتي 

 عبه بچسبانه و بگويه:کم و روي خود را به ديوار کديوار خانه بگشايه و ش

َ  َبي ت ک َوال َعب د  أَ » مَّ ال َبي  َک  للَّه   «.ِمَن النَّاُ َوهذا َمکان  ال عائِِذ بَِک  َعب د 
                                                           

 عبه  رار دارد.کن يماني برابر در خانه کر کعبه در نزديک. مستجار در پشت 1
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ه کا پس به گناهان خاود ا تاراف نماود  و از خهاوناه  االم آمارزش آن را ببلباه        

 اهلل تعالي مستجاب خواهه شه، بعه بگويه: شاء ان

ح  َوال َف َرج  َوال عافَِي ة   أَ أَ » و  ک الرَّ
مَّ ِمن  ِقَبلِ ِف ر  يل للَّه  مَّ إنَّ َعَم ِل َض للَّه  ه  يِل َواغ  عي ٌف َفض اِعف 

ِفَي َعىل َما َُ ََ َعَلي ِه ِمنِّي َو َلع  ِقَک  اطَّ ل  َُ  ُِ َتِج   بِاهللِ ِمَن النَّا  «.أس 

نه و باه نازد حجراألساود آماه  و     کن يماني را استالم کنه و رکو آنچه خواهه د ا 

 طواف خود را تمام نمود  و بگويه:

نِي بِِم» مَّ َقنِّع  ک   أللَّه  ُِ َتني َوبا َزق   «.يِل فِيِم آَتي َتني َُ

عباه و حجراألساود را   کان خانه کر هر شوط، ارمستحب است د کننه  و براي طواف

 :1استالم نمايه و در وقت استالم حجر بگويه

َهَد يِل بِاْل رافالِ » ه  لَِتش  ت  ت ها َو ِميثاقي َتعاَهد  ي   «.أماَنتي أدَّ

                                                           
انجام بعضي از اين مستحبات در زمان ما و در ازدحام جمعيت براي بسياري از مردم  ارم:کآية اهلل م. 1

داد، هرگداه  تدوان انجدام    نمدي  ده  و آنچه را مي ن است انجامکن است، بنابراين آنچه را ممکرير مم

نيت انجام آن را داشته باش ، خ اون  ماابق نيدتش پداداش بده او خواهد  داد، بندابراين اصدرار بدر        

 مزاحمت ديگران نباي  داشته باش .
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 نماز طواف فصل پنجم:

ـ  ]337[ عت نماز بخوانه؛ مثال  کواجب است بعه از تمام شهن طواف  مر ، دو ر م 

 نماز ابح.

ـ  ]339[ هاي  مگر سور ه خواست بخوانه، کاي  توانه نماز طواف را با هر سور  مي م 

را « قال هاو اهلل احاه   »، ساور   «حماه »عت اول، بعه از ک، و مستحب است در ر1سجه 

 را بخوانه.« افرونکقل يا أيها ال»سور  عت دوم، کبخوانه و در ر

ـ  ]331[ جايز است نماز طواف را بلنه بخوانه مثل نماز ابح يا آهسته مثال نمااز    م 

 ظهر.

ـ  ]336[ نه و کو بايه ا اد   2موجب ببالن نماز استعات نماز طواف کدر ر کش م 

                                                           
 سج ه در نماز، مانعي ن ارد ولي نباي  آيه سج ه را بخوان .هاي   رائت سوره آية اهلل زنجاني:. 1

ج ه در نماز جايز است، ولي اگدر سدج ه را انجدام داد نمداز     سهاي   رائت سوره آية اهلل سيستاني: 

رده است و کن  نماز صحيح است ولي گناه کن  و اگر سج ه نکه سهوا  سج ه کشود مگر اين مي بايل

 رده باش .کشروع  عم ا ال ن ارد هر چن  کن  اشکديگر ع ول اي  هاگر  بل از آيه سج ه، به سور
عات است مثل ظّن کرار آن به ترّوي علي األحوط، و اظهر اعتبار ظّن در ربع  از استق آية اهلل بهجت:. 2

ن باش  يا ريدر آن، در محدل   کچه ظّن به وجود باش  يا ع م به مصّحح باش  يا مبال به ر ؛در افعال

 را مترّتدب  کيا باالن يا عد م تد ار   کو يا نسيان باش  يا خارج از محل. پ  لوازم آن از ت ار کش

ند   ک ک نميه ت ارکن ، اگر چه احتياط در اعاده است في الجمله، در صورت تعّلق ظّن به فعل ک مي

 (.247و 293ه انجام دادن آن مبال نباش  يقينا  )وسيله صکمگر در موردي 
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ام، ايان  کا ناه. و در اح کاحتيااط   2عات و در ظن در افعالکر 1بعيه نيست ا تبار ظنّ در

 نماز با نماز يوميه مساوي است.

 آورد.جا  به نه و زودکه بعه از طواف مبادرت به نماز کاست  9احوط آن م ـ ]333[

ـ  ]338[  2نازد مقاام اباراهيم واقاع شاود و احتيااط       4ه ايان نمااز  کا واجب است  م 
                                                           

 احتياط واجب اعاده بع  از اتمام است. ارم:کآية اهلل م. 1
 يقين است.ظن در افعال، در نماز ملحق به  آية اهلل اردبيلي:. 2

 را دارد. کم شکظن در افعال ح آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني، سيستاني: 
 ظن در افعال معتبر است. آية اهلل گلپايگاني، آية اهلل فاضل: 

ي يور بهآورد جا  به ه نماز يواف را باي  بالفاصله پ  از يوافکه اظهر آن است کبل آية اهلل اردبيلي:. 9

ه مدواالت  کبه   ري فاصله بين ازد  عم ا ه نماز پ  از يواف خوان ه ش  و اگر که عرفا  گفته شود ک

 ن .که يواف را اعاده کعرفيه به هم بخورد، احتياط واجب آن است 
ه در عدرف  کد ند ،  کبايستي بع  از يواف مبادرت به نمداز   آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني: 

هل فصدل بدين يدواف و نمداز يدواف      ان  ک هاضافه نمود آية اهلل خويينگوين  بين آنها فاصله ش ه و 

 (.791، س243شود. )استفتائات، ص مي نشود حج بايل کمبال يواف است و اگر ت ار
 (993حج، م کنباي  بين يواف و نماز آن فاصله ايجاد شود. )مناس اي: هآية اهلل خامن 
نماز يواف و ت معيني ن ارد ولي چون از توابع و ملحقات يواف است مواالت بين  آية اهلل زنجاني: 

ه کد يواف واجب و نماز معتبر است، يعني نباي  ب ون عذر بين آن و يواف، فاصله بين ازد به   ري 

يل صفوف جماعدت يدا تج يد     کولي اگر به جهت عذري مانن  تش ؛عرفا  از توابع آن به حساب نياي 

ال ن ارد و اگر ب ون عذر، نماز را به تأخير بين ازد باي  بع  از خوان ن نمداز،  کير بيفت  اشوضو به تأخ

 ن .کيواف و نماز را اعاده 
نباش  ولي فاصله به مق ار ده اي  هه به نظر عرف بين آن دو فاصلکبه اين معني  آية اهلل سيستاني: 

اري ديگر مانن  نماز  ضا کال ن ارد ولي کد يقه براي استراحت يا يافتن جاي مناسب و مانن  آن اش

 به احتياط واجب نباي  انجام ده .
ند .  که عالما  و عامد ا  اخدالل بده فوريدت     کا وي مبادرت به نماز است و در صورتي  آية اهلل فاضل: 

 ن  و و ت بگذرد حج نيز بايل است.کن کشود و اگر ت ار مي ظاهرا  يواف بايل
 ن  به خوان ن نماز آن.که بع  از انجام يواف مبادرت کجب آن است احتياط وا آية اهلل نوري: 

 .(111، مسأله کمناس)بنابر احتياط واجب نزد مقام وا ع شود.  آية اهلل گلپايگاني:. 4
 . ه اظهر آن است...کاحوط بل آية اهلل تبريزي:. 2

  صدورت عد م   درد و   7پشدت مقدام ابدراهيم   ] يدواف [ه نماز کواجب است  اي: هاهلل خامن آية 
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ه مقام است باين او و  که سنگي ک [به طوري]آورد جا  به ه پشت مقامکآن است  1واجب

ن ناه  کتر بايسته، لاي  کن باشه نزديکه هرچه ممکو بهتر آن است  2عبه واقع شودکخانه 

 نه.که مزاحمت با سايرين کبه طوري 

ـ  ]334[ ه کا ؛ به طاوري  نتوانست پشت مقام بايسته 9زيادي جمعيت واسبه بهاگر  م 

آورد  2جا ي از دو جانب بهک، در ي4دوري زياد واسبه بهنه ک گفته شود نزد مقام نماز مي

                                                                                                                                        
 ه اين امدر ميسدر نشدود،   کو در صورتي  ؛به مقام ا امه شود کنزدي د  ايجاد زحمت براي ديگران 

 (998حج، م کآورد. )مناسجا  به توان  آن را در مسج الحرام، پشت مقام و با فاصله از آن، مي
 ه مبادرت واجب است.کبل آية اهلل خويي: 
جايگاه نماز يواف نزد مقام ابراهيم است بنابراين پشدت مقدام و يدا دو جاندب او      آية اهلل سبحاني: 

سان است. هرگاه بده خداير ازدحدام جمعيدت     که جلوتر از مقام نباش  از نظر صحت نماز يکمادامي 

آورد خدواه ايدن نقاده پشدت     جا  به نقاه به مقامترين  کنتوان  نزد مقام نماز بخوان ، نماز را در نزدي

 147، م کن  )مناسکحسوب شود يا دو جانب آن، و الزم نيست براي خلوت ش ن مقام صبر مقام م

 (.148و 
 .اظهر آن است... آية اهلل سيستاني، آية اهلل فاضل: 
 آورد.جا  به 7ان پشت مقام ابراهيمکواجب است نماز يواف را در صورت ام ارم:کآية اهلل م 

 ه اظهر آن است.کبل آية اهلل اردبيلي:. 1
مقام باش   کآورد و همچنين باي  نزديجا  به «پشت مقام»نماز يواف واجب را باي   آية اهلل زنجاني: .2

 خوان . مي نماز« نزد مقام»ه مردم بگوين  کبه   ري 
نن گان، الزم نيست نماز يواف واجب را نزد مقام بخواند ،  کدر موا ع ازدحام يواف  آية اهلل زنجاني: .9

ه مزاحمت کتوان  تا جايي  مي بنابراين ؛مقام نماز بخوان  کمحافظت همراهان، نزدي هر چن  بتوان  با

عبده  که عرفدا  رو بده مقدام و    کي يور بهنن گان نباش  عقب برود، اما باي  پشت مقام بايست  ک يواف

 باش .تر  کراست و چ  مقام، صحيح نيست، هر چن  به مقام نزديهاي  باش  و نماز در  سمت
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. اي: ه خامنآية اهلل. 4

بهتر اسدت   از مسج الحرام نماز يواف را بخوان  مجزي است هر چن اي  هدر هر نقا آية اهلل نوري: 

 ن .کتر باش  بهتر است( را مراعات که نسبت به مقام حضرت ابراهيم، األ رب فاأل رب )هر چه نزديک
 آورد.جا  به ي از دو جانب آنکن و بسع  مفرط، در يّکدر صورت ع م تم آية اهلل بهجت:. 2

ي کد ن از نزديّکد ي آن و در صدورت عد م تم  کنماز باي  پشت مقام باش  و در نزدي آية اهلل تبريزي: 

  آورد.جا  به توان  مي مقام، با مراعات األ رب فاال رب به مقام بنابر احتياط، پشت مقام
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 1خوانه. ه گفته شود نزد مقام نماز ميکدر جايي 

ـ  ]380[ مالحااه   2آورد باياه جاا   به ن نشه در دو جانب نزد مقام نماز راکاگر مم م 

مقام، و اگر سه طارف مسااوي باشانه، در     9از ميان دو جانب و پشتنه کتر را ب کنزدي

تر از پشت باشانه   کو اگر دو طرف نزدي 4افي نيستکپشت نماز بخوانه و در دو طرف 

                                                                                                                                        
  :توان  با رعايدت األ درب فداأل رب     مي مقام، کاز نماز نزدين کدر صورت ع م تم آية اهلل خويي

 (.922، ص1دورتر نماز بخوان  ولي به هر حال باي  پشت مقام باش . )المسائل الشرعيه، ج
 عمل شود. 778در اين مسأله و مسأله بع ي يبق حاشيه مسأله  آية اهلل سبحاني: 
ه کد آورد، احتياط واجب آن اسدت  جا  به به آن کو اگر نتوان  پشت مقام و نزدي آية اهلل سيستاني: 

جدا   به چه در سمت راست باش  و يا چ ، و هم دور از آن ولي پشت مقام ؛اش يکهم آن را در نزدي

 ام را کد  ن است انجام ده  و اگر نتوان  هديچ که ممک ام کآورد، هر جا  به آورد و اگر نتوان  آن دو را

ند  هرچده بده    کام ده  و بنابر احتياط مستحب رعايدت  ه ش ه انجکانجام ده ، در هر جاي مسج  

بده مقدام و    که و ت سعي تنگ شود توانسدت نزديد  کتر باش  و اگر پ  از آن، تا زماني کمقام نزدي

 .(242 ، صکمناس)ن ، احتياط مستحب اعاده آن است. کپشت آن نماز را اعاده 
 افي است.که نماز بخوان  کان پذير نش ، در هر جاي مسج  کو اگر آن نيز ام آية اهلل اردبيلي:. 1
ن  األ رب فاأل رب به سوي خلف مقدام و دو  ک مي ن نباش ، مراعاتکو اگر آن هم مم آية اهلل بهجت:. 2

جانب آن را، با رعايت احتياط، در صورت دوران امر بين بعض مراتب خلف و اشَح  جانبين بده جمدع   

ان باشد  و نمداز   کد ن از نماز در پشت سر، اگرچه در آخدر و دت ام  ّک  از تمه به اعاده، پکدر نماز بل

 .(118 ، صکمناس)يواف مستحب در هر جاي مسج  باش  جايز است. 
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل زنجاني: 

ترين کهر گاه به خاير ازدحام جمعيت نتوان  نزد مقام نماز بخوان  نماز را در نزدي آية اهلل سبحاني: 

وشش کآورد خواه اين نقاه، پشت مقام ابراهيم محسوب شود يا دو جانب آن، و جا  به نقاه به مقام

 نقاه به نقاه دورتر نرود.ترين  کن  با وجود نزديک
ن  حتي اگر فاصله پشدت مقدام بيشدتر از فاصدله دو يدرف      ه باي  در پشت بخواکبل آية اهلل اردبيلي:. 9

 باش .
 م آن در مسأله  بل گذشت.کح آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 مراجعه شود. 778به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 احوط نماز خلف مقام است. آية اهلل فاضل: 

 افي است.ک آية اهلل سبحاني: .4
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ن احتياط کتفا به پشت لکهام نزد مقام نباشه بعيه نيست جايز بودن اک ن هيچکبه مقام ول

طارف باا مالحااه     کز در يا نماا  کنماز در پشت مقاام بخواناه و يا    که يکآن است 

ه کا ان در پشات مقاام تاا وقتاي     کا ا اد  نماز است در اورت ام 1تري و احوط کنزدي

 9تنگ نشه  براي سعي. 2وقت

ـ  ]381[  ه بخواهاه کا جايز است نماز طواف مستحب را در هر جاي مسجهالحرام  م 

 نه.ک 4کمهاً ترتوانه   ه آن را ميکانه  هه گفتکآورد، اگرچه در حال اختيار، بلجا  به

ـ  ]385[ ه يادش آماه  کنه بايه هر وقت کسي نماز طواف واجب را فراموش کاگر  م 

ر شه   مال  کبعه  ه ب 777ه در مسگله کآورد و به همان دستوري جا  به در مقام ابراهيم

 2نمايه.

ـ  ]387[ نه و در بين سعي بين اافا و مارو  ياادش    کاگر نماز طواف را فراموش  م 

عت نماز را بخوانه، بعه از آن، ساعي  کنه و برگردد، دو رکبيايه، از همانجا سعي را رها 

 نه.ک تمام 3را از همانجا

ـ  ]389[ ه بعاه از نمااز باياه    کرد  و ساير ا مال را که نماز را فراموش کشخصي  م 

                                                           
 اولي اعاده نماز است. آية اهلل فاضل:. 1

 ه هر و ت توانست نماز را دوباره پشت مقام رجاء  بخوان .کبهتر آن است  آية اهلل گلپايگاني: 
 (.922، ص1اعاده الزم نيست. )المسائل الشرعيه، ج آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني:. 2
 هم نخورد.ه مواالت عرفيه بين يواف و نماز به کتا و تي  آية اهلل اردبيلي: .9
 (.47شيخ، ص کمورد تأّمل است )مناس آية اهلل بهجت:. 4

 نن .ک کسزاوار نيست تر صافي، گلپايگاني:سبحاني، ات عظام آي 
 ه نماز يواف مستحب، مستحب است.کظاهر آن است  آية اهلل سيستاني: 
 ل است.کآن مش کتر ارم:کآية اهلل م 

ه يا حوالي آن يادش بياي ، ولي اگر بع  از دور شد ن  کدر مه کاين در صورتي است  آية اهلل زنجاني: .2

 توان  همانجا نماز بخوان . مي ه يادش آم کاز م
متر از نصف، همه کدر صورت تجاوز از نصف، بقيه سعي را و در  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: .3

 .(341ام حج، مسأله کآداب و اح)آورد. جا  به آن را مج دا 
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نباشه، اگرچاه احتيااط اساتحبابي در ا ااد       رد ، ا اد  آنها ظاهراً الزمکنه،  مل ک مل 

 است.

ـ  ]381[ ه نمااز را  کا ل باشه از باراي شخصاي   کاگر برگشتن به مسجهالحرام مش م 

و  2آورد، اگرچه در شهر ديگار باشاه  جا  به يادش آمه نماز را 1رد ، بايه هرجاکفراموش 

 4نيست، اگرچه آسان باشه. 9برگشتن به حرم الزم

ـ  ]386[  2نياورد و بميرد، واجب است بار پسار بازر،ِ   جا  به اين نماز راسي کاگر  م 

                                                           
 ه نائب نيز نزد مقام بخوان .کبراي نماز نائب بگيرد  و در اين صورت احتيايا هلل سبحاني: آية ا. 1

ه برگردد و که يادش بياي ، احتياط واجب آن است کاگر بع  از بيرون رفتن از م آية اهلل سيستاني: 

ه يدادش  کد جاي آورد و اگر برگشتن براي او مشقت دارد نماز را در همان موضدعي   نزد مقام نماز به

 آم ه انجام ده  و الزم نيست براي انجام نماز به حرم برگردد، گرچه ميسور باش .
ه کد اگر در مني باش  مخير است بين خوان ن نماز در مني و استنابه و ااّل در هر جا  آية اهلل فاضل: 

 هست همانجا نماز بخوان  گرچه جوازت گرفتنت نايب هم بعي  نيست.
ه به ياد آورد و برگشت به مسدج الحرام بدراي او حرجدي    کاگر پيش از خروج از م اي: هآية اهلل خامن .2

ّرمده بده   که مکد نباش ، باي  برگردد به مسج الحرام براي انجام نماز يواف، و اگر پ  از خدروج از م 

ند .  که بده يداد آورده ا امده    که نماز يواف را نخوان ه است، باي  آن را در همان محلي کيادش آم  

 (993حج، م ک)مناس
آورد و بعضدي در  جدا   بده  و احوط آن است برگردد به حرم اگر دشوار نباش  و آنها را آية اهلل بهجت: .9

بنابراين احوط جمع است ميان  ضاي آنهدا،  ان   هصورت تعذر برگشتن به مقام، استنابه را الزم دانست

 .(48شيخ، ص  کمناس)رد. جاي آو ه آنها را در مقام بهکر شود و گرفتن نايب که متذکدر هرجا 
 آورد.جا  به احوط و اولي اين است برگشته و نماز را در حرم آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
آورد، جدا   بده  و بهتر است نايب هم بگيرد تا خلف مقام براي او آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 .(114 فارسي، مسأله کمناس)
 برگشتن ماابق احتياط است ولي واجب نيست. آية اهلل فاضل: 
 منظور برگشتن به حرم، خارج از مسج الحرام است. ارم:کآية اهلل م 

 شود.عمل  782حاشيه مسأله ماابق  آية اهلل زنجاني: .4
 ن .کبر ولي او الزم است آن را  ضا  آية اهلل بهجت:. 2

 (.991بنابر احتياط واجب باي  پسر بزرگترش، آن را از يرف پ ر  ضا کن . )مناسک، م آية اهلل سيستاني: 
 ن .ک مي فايتکآورد جا  به و اگر ديگري نيز ارم:کآية اهلل م 
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 تفصيل داد  شه  است.«  االت »تاب که در ک؛ به نحوي نهکه آن را قضا کاو، 

 است با او. کر شه، شريکه براي ناسي  کامي کبه مسگله، در اح 1جاهل م ـ ]383[

ـ  ]388[ رهااي  کو قرائت و  ه نماز خود را ياد بگيرد کلفي کواجب است بر هر م م 

آورد، جاا   باه  لياف الهاي را باه طاور ااحيح     که تکا ناه  کسي درست کواجب را پيش 

، چاون بعضاي   2ناه کمااز را تصاحيح   خواهه به حج بارود باياه ن   ه ميکسي کخصوااً 

اگر نماز او درست نباشه  مر  او باطل است و همچنين حج نيز باطل اسات.   9انه گفته

ن اسات  کا ناه، مم ک االسالم برائت  مّه پيها نمي ه به اين قول، از کپس  الو  بر آن

  ه گذشات، بار او  کا ه در احرام بر او حرام شاه  باود؛ مثال زن و چيزهاايي     کچيزهايي 

 4حالل نشود.

ـ  ]384[ رهاي واجب را ياد بگيرد باياه نمااز را   کاگر شخصي نتوانست قرائت يا   م 

                                                           
 (941حج، م ک اصر و يا مقّصر. )مناس اي: هآية اهلل خامن .1
ن  باي  يدواف را  کنمازش را تصحيح هاي  توان  همه يا برخي از اشتباه مي هکسي ک آية اهلل زنجاني: .2

آورد، ولي اگر ب ون ايالع از ايدن  جا  به به تأخير بين ازد و پ  از تصحيح  رائت، يواف و نماز آن را

آورد، هر و ت متوجه شود باي   رائتش را ياد بگيرد و نماز يوافش جا  به امر يواف و اعمال بع ي را

 ن ، ولي يواف و اعمال بع ي او صحيح است.گذشت بخوا 782ه در مسأله ک را به تفصيلي
ه جاهدل  کد ملحون نماز بخوان  نمازش بايل است مگر اين يور بهن ّکاگر با فرض تم آية اهلل تبريزي:. 9

 شود. مي  اصر يا معتق  به صّحت  رائت باش  و در فرض تعّم  حّجش بايل

از يادگيري  رائت صحيح سرباز زد،  عم ا ه ش  و کسي با احرام عمره وارد مکاگر آية اهلل سبحاني:  

ه براي او حرجي نباش  باي  در احرام بمان  و  رائت نماز را اصدالح  کار است و در صورتي کمعصيت 

صدحيح   يور بهآورده و سپ  نماز را ياد بگيرد و جا  به ن  و در صورت حرجي بودن يواف و نماز راک

 ئب بگيرد.نا ن  و اگر نتوانست ياد بگيرد احتيايا کاعاده 
ن  و  رائتش را تصحيح نمايد  و مدع   کتوانست صبر  مي ه نماز خوان کاگر در زماني  آية اهلل خويي: 

با  رائت ملحون نماز بخوان  نمازش بايل است مگر جاهل  اصر باش  و در فرض تعّم  حّجش  کذل

 شود. مي بايل
ند   که عربي صحيح صد ق  کن ان ازه علماي تجوي  شرط نيست هميهاي  البته دّ ت ارم:کآية اهلل م. 4

 افي است.ک
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را  ساي کن اسات،  کافي است و اگر ممکآورد و جا  به توانه خودش ه ميکبه هر ترتيبي 

ه در مقام ابراهيم به شخص  ادلي کو احتياط آن است  1نهکه نماز را تلقين او کبگمارد 

 9افي نيست.که نايب گرفتن نيز ک ؛ چناننهکتفا به نماز جما ت نکا 2نکنه، ليکاقتها 

ـ  ]340[ ناه باا   که مزاحمات  کشود خوانه مگر آن نماز طواف را در همه اوقات مي م 

                                                           
ه کد سدي  کافي اسدت و  کد ن  که عربي صحيح بر آن ص ق ک رائت به همين مق ار  آية اهلل اردبيلي: .1

نت زبان دارد، بده همدان نحدو اگدر     که لکسي کان صحيح خوان ن برايش وجود ن ارد، مثل کاصال  ام

ند  و  کتوانسته  رائت خدود را تصدحيح    مي چنانچهليف ديگري ن ارد، ولي کبخوان  صحيح است و ت

ن کد ان تصحيح برايش وجود ن ارد، باي  خودش نماز را بخوان  و اگدر مم کنون امکرده و اکمسامحه 

ه آن را به جماعت نيز بخوان  و نايدب نيدز   کن  و احتياط واجب آن است کسي هم به او تلقين کبود 

 بگيرد.

ند  و  کن کاين را تر سي انجام ده  احتيايا کماز صحيح را با تلقين و اگر بتوان  نآية اهلل سبحاني:  

 نائب نيز بگيرد. در اين صورت احتيايا 
ان کد ن شود نماز يواف را در مقام به جماعت بخوان  و در صورت عد م ام کو اگر مم آية اهلل بهجت:. 2

 (.112، سکافي است )مناسکه جماعت، عمل به وظيفه يومّي
 (949حج، م کجايز بودن ا امه نماز يواف به جماعت معلوم نيست. )مناس اي: هآية اهلل خامن. 9

 نماز جماعت و گرفتن نايب لزومي ن ارد. ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م 

ان به جماعت هم انجام ده  و نايب بگيدرد، ولدي   کاحتياط آن است در صورت ام آية اهلل سبحاني:

 آورد.جا  به توان  مي هکن  و خودش به هر ترتيبي کتفا نکبه آنها ا
انگداري،   ن ، هر چن  در اثر مسامحه و سدهل کاگر نتوان   رائت خود را تصحيح  آية اهلل سيستاني: 

افي کد صحيح بخوان ، خوان ن حم  به همين صورت  يور بهولي مق ار زيادي از سوره حم  را بتوان  

ن  و کتوان  صحيح بخوان  به آن اضافه  مي هکاست و اگر نتوان ، به احتياط واجب مق اري از  رآن را 

اگر نتوان ، تسبيح بگوي  و اگر و ت براي يادگرفتن همه حم  نباش  اگر به مق ار معتنابه ياد بگيدرد  

ند  و اگدر نتواند ،    ک ن صد ق  ه عرفا   رآن خوانکافي است و اگر نتوان ، مق اري از  رآن را بخوان  ک

 ه نتوان  ياد بگيرد سا ط است.کتسبيح بگوي  و اّما سوره از جاهلي 
اگر ياد گرفتن  رائت و احکام واجبه نماز ممکدن نشدود،    آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ز يور فدرادي نيد   نماز يواف را به جماعت بخوان  ولي اکتفا به آن اشکال دارد و واجب است به

بخوان  و اگر نايب هم بگيرد جهت نماز، بهتر و مادابق بدا احتيداط اسدت. )مناسدک فارسدي،       

 (.119، مسأله 81ص
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ه اگر نماز طواف بخوانه موجب فوت يومياه شاود، پاس باياه اول     کاز واجب، وقت نم

 1نماز يوميه را بخوانه.

ـ  ]341[ ر کا رد در يااد گارفتن قرائات و     کمحه مباالتي مسا سي از روي بيکاگر  م 

 تواناه باياه بخواناه و ااحيح     ه ميکهر نحو  2واجب نماز تا وقت تنگ شه، نماز را به

ناه و  ک مل  779ه به دستور مسگله کار است و احتياط آن است کن معصيت ک، لي9است

 4نه.که تلقين او کنه کسي را وادار کن است کاگر مم

ـ  ]345[ ه در هار  کا نماز طواف استحبابي الزم نيست در نزد مقام ابراهيم باشاه بل  م 

مرا ات سااير  خصوص در موقع ازدحام مناسب است  است، به جاي مسجهالحرام جايز

 حجا  را بنماينه.

 استفتائات نماز طواف

ـ  ]347[ آورد  و بعه از جا  به سي نماز طوافِ  مر  را در داخل حِجر اسما يلک س 

 ؟او چيست تقصير متوجه شه  است، وظيفه

 2نه.کبايه نماز را ا اد  ج ـ 

                                                           
ن  با واجب اهّم ديگري، و در هر حال اگر نافرمداني  کو همچنين است اگر مزاحمت  آية اهلل زنجاني: .1

 رده نماز يواف را بخوان  صحيح است.ک
ند  و بده   ک مدي  فايدت کدد بخواند  و    ولو با تلقين توان  د  مي هکلي کشترين  املکبه  آية اهلل زنجاني: .2

 جماعت خوان ن، ماابق احتياط استحبابي است.
 مراجعه شود. 783به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي: .9
تواند  بخواند  و بدا     مي ه خودشکبنابر احتياط واجب به هر نحوي  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 4

 عت هم بخوان  و نايب هم بگيرد.جما
ه کيفيتي که هم نماز را به کاحتياط مستحب در صورت مقصِّر بودن، اين است  آية اهلل سيستاني: 

آورد و هم آن را به جماعت بخواند  و هدم نايدب جهدت انجدام آن از يدرفش       جا  به بيان آن گذشت

 .(991، مسأله کمناس)بگيرد. 
  و اعاده اعمال بع  الزم نيست. ارم:کمآية اهلل زنجاني، آية اهلل . 2
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ـ  ]349[ ه بگوياه،  کشيه کشخصي بعه از طواف، وضويش باطل شه و خجالت  س 

وضو خوانه و بعه از آن، سعي و تقصير را انجام داد و مُحل شه، وظيفه او  نمازش را بي

 ؟چيست

 2نه.کبايه نماز و سعي و تقصير را ا اد   ـ 1ج

ـ  ]341[ زني نماز طواف خود را در حجر اسما يل خوانه و چون به منزل آماه،   س 

شود، وظيفاه او نسابت    نمي که حاي  شه  است و تا وقوف به  رفات پاکملتفت شه 

 به نماز چيست و آيا  مل او احيح است يا خير؟

 مر  او احيح است و بايه براي حج تمتع محرم شود و وقتي خواست طواف ج ـ  

 2آورد.جا  به ، نماز طواف  مر  تمتع را4بعه از آن 9و نماز حج را انجام دهه، قبل يا

ـ  ]346[ قرائاتِ خاود را تصاحيح     ه هرچه سعي نمود موارد غير احيحِکسي ک س 

                                                                                                                                        
  :ن  و اعاده اعمال مترتب بر آن الزم نيسدت و اگدر از   کنزد مقام ابراهيم اعاده  آية اهلل سبحاني

ه بيرون رفته چنانچه بتوان  برگردد و نماز را نزد مقام بخوان  وگرنه به احتياط براي خوان ن نماز کم

 جا هست بخوان .کنزد يواف نائب بگيرد و خود نيز هر 
 ن .کباي  نماز يواف را بخوان  و سپ  يواف و نماز و اعمال بع ي را اعاده  آية اهلل زنجاني: .1
 ن .کبه احتياط واجب باي  يواف را نيز اعاده  اهلل سيستاني: آية اهلل اردبيلي، آية. 2

ه بع  از عمره تمتع هنوز محرم براي اعمدال  )کدر فرض سؤال  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

  در اعداده  کن احتياط مؤکن  و سعي و تقصير او صحيح است. لکباي  نماز را اعاده  (حج نش ه است

 .(433، ص1و مجمع المسائل، ج 117 عربي، ص کمناس)باش .  مي سعي و تقصير نيز
 نماي . ه  بل از يواف حج باي  آن را جبرانکشود  مي استفاده کمناس 234از مسأله  اهلل بهجت: آية. 9

  بل از يواف حج، نماز يواف عمره را بخوان . آية اهلل سبحاني: 
 آورد.جا  به  بل از يواف حج آن را آية اهلل اردبيلي: .4
 .722. مراجعه شود به سؤال 2

 ن .که  بل از يواف حج، نماز يواف عمره را  ضا کاحتياط اين است  آية اهلل تبريزي: 
 ک ضاي نماز را باي   بل از يدواف حدج بخواند . )مناسد     آيات عظام خويي، زنجاني، سيستاني: 

 (.232عربي، مسأله 
 آورد.جا  به را  بل از يواف حجه نماز سابق کاحتياط آن است  ارم:کآية اهلل م 



 229 استفتائات نماز طواف

ردن و يا تلقين نمودن قرائت ااحيح  کنه نتوانست و نيز شخصي ديگر را جهت اقتها ک

 چيست؟اش  رد وظيفهکپيها ن

ان کا به هر نحو قهرت دارد بخوانه و به جما ات خواناهن حتاي در فارض ام    ج ـ  

 1واجب نيست.

ـ  ]343[ آن در  عه ازرد  جمعيت زياد بود  و بک ه شخص طواف ميکدر موقعي  س 

بغيار از  اي  مقام نماز بخواناه و در آن وقات چاار     که نزديکا ر ازدحام، نتوانسته است 

 نماز خوانهن دور از مقام نهاشته، آيا نماز او احيح است يا خير؟

 9مانع نهارد. 2ان نهاشته با فرض اضبرارکاگر امج ـ 

ـ  ]348[ الجاانبين آن نمااز   ه نشود پشت مقاام ياا احاه    کآيا در اورت ازدحام  س 

طواف خوانه تا حهود منبر و نماز در قسمت راست يا چپ منبر خوانه  شاه، بااز هام    

 ؟ان، همان روز يا روزهاي ديگر الزم استکنماز در مقام، در اورت ام

ه تا بعه از فوات مواالت  رفيّه بين طواف و نمااز آن  اذر بااقي    کدر اورتي ج ـ  

 4بود  ا اد  واجب نيست.

ـ  ]344[ و األحاوط  » اياه:   در مسگله شش نماز طواف، در تحريرالوسايله فرماود   س 

                                                           
 .783. مراجعه شود به مسأله 1

 مراجعه شود. 783به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 مشروعيت جماعت در نماز يواف ثابت نيست. ارم:کآية اهلل م 

 افي است.کاگر پشت مقام نماز خوان ه باش   آية اهلل اردبيلي:. 2
 .781و گذشت رعايت احتياط در ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: 

 رجوع شود. 781به ذيل مسأله  آية اهلل سبحاني: 
 در صورت ازدحام، در رير پشت مقام مانعي ن ارد. آية اهلل نوري: 

 مراجعه شود. 773در اين مسأله و مسأله بع  به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .9
 .781گذشت رعايت احتياط در مسأله  آية اهلل بهجت:. 4

 در هر صورت اعاده الزم نيست. آية اهلل سيستاني: 
 اگر چه خوب است. آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
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برالْ  » اياه:   تااب فرماود  کو در مسگله اول نمااز جما ات هماان    « بشخص  ادل اإلقتهاء

بفرماييه منااور  « الکاإلحتياط محلّ اش ذا کالبواف و  في   

 چيست؟

احتياط مزبور استحبابي اسات و نباياه باه    مناور از مشرو يت، احت است و ج ـ  

 1تفا شود.کجما ت ا

ـ  ]800[ خواهنه نمااز طوافشاان را    ه قرائتشان درست نيست و ميکساني کبراي  س 

س و يا کالعتواننه نماز طواف حج را به نماز طواف نساء يا ب به جما ت بخواننه، آيا مي

طواف واجاب را باه مساتحب و    ه نايب نيست و يا نماز کسي که نايب است به کسي ک

 ننه يا نه؟کس اقتها کبالع

 شود. در همه موارد سؤال حاال مي 9ننه و احتياطکتفا به جما ت نبايه بکاـ  2ج
                                                           

ن از يادگيري و مسامحه در آن، احتياط در خوان ن نماز يدواف بده   کدر صورت تم آية اهلل اردبيلي:. 1

 رد.کتفا کا نشود هر چن  نباي  به آن کجماعت تر
 (282)وسيله، ص .جماعت در نماز يواف واجب، مستحب است آية اهلل بهجت: 

 احتياط وجوبي است آية اهلل سبحاني:
تفدا  کخوان ن نماز به جماعت، احوط است ولدي نبايد  بده آن ا    آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 شود.
 اين احتياط است. کبهتر تر ارم:کآية اهلل م 

ه  درائتش درسدت   کد سدي  کم کد رد و حکد تفا کتوان به جماعت ا نمي در نماز يواف اهلل زنجاني:آية  .2

 سي در حج و عمره واجب، صحيح نيست.کگذشت و نيابت چنين  788نيست در حاشيه مسأله 

 تفا نشود.کبه آن ا شود به جماعت خوان  ولي احتيايا نماز يواف را ميآية اهلل سبحاني:  
ه کن  کتوان  به امامي ا ت ا  نمي خوان ، مي ه نماز يواف را به جماعتکدر مواردي  اردبيلي:آية اهلل . 9

ه امام باي  مشغول نماز واجب مثل نماز يواف واجب و يا نماز يوميه ادا کخوان ، بل مي نماز مستحبي

 يا  ضا باش .
ند  در  کتوان  ا ت ا  مي گذشت استحباب جماعت در نماز يواف واجب، و همچنين آية اهلل بهجت: 

 (.217و ص 292، ص2يواف مستحب با يواف واجب امام )ذخيره 
 ن .کبراي رعايت احتياط باي  به نماز يواف واجب ا ت ا  سيستاني: آية اهلل آية اهلل تبريزي، 
  (949حج، م  کجايز بودن ا امه نماز يواف به جماعت معلوم نست. )مناس اي: هآية اهلل خامن 
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ـ  ]801[ ه حاج  کا ساي  کتواناه تبر ااً از    ه قرائتش درست نيست، آيا ميکسي ک س 

 نه و حج انجام دهه؟کواجب بر  هه  دارد نيابت 

ه بتواناه  کا هرچناه تبر اي باشاه، مگار آن     1يح نيستنيابت چنين شخصي احج ـ  

ه در ايان ااورت   کا ناه و از  وي األ اذار محساوب نباشاه،     کقرائت خود را تصحيح 

 نه.کتوانه نيابت را قبول نمايه، ولي بايه قرائت خود را درست  مي

ـ  ]805[ توانناه   لماات نمااز را نماي   که قرائتشان درست نيسات و  کافرادي با اين س 

دهنه، بعاه   يت منوب  نه انجام ميشونه و  مر  را به ن بگوينه، در حج نايب ميدرست 

شونه و باراي   تواننه نايب شونه، آيا چگونه از احرام خار  مي ه نميک 2شونه متوجه مي

 اي دارنه؟ حج چه وظيفه

ننه و  مل نيابي خود را تصحيح کان بايه قرائت خود را درست کدر اورت امج ـ  
                                                                                                                                        

   از نمازهاي مستحبي باالصاله مشروع نيسدت. و همچندين    کجماعت در هيچ ي اهلل خويي:آية

ن  و نمداز يدواف   ک  جايز نيست ا ت ا کبنابر احتياط وجوبي نماز يواف را به نمازهاي يوميه و بالع

و  سمت آخر  774و  779 سمت اول از منهاج الصالحين، مسأله )به نماز يواف واجب مانعي ن ارد 

 .(993فارسي، مسأله  کد از مجموع مسائل و مناسمستفا

 رد.کتوان در نماز يواف به نماز يوميه ا ت ا  نمي آية اهلل سبحاني: 
ان داشت به کجماعت در نماز مستحبي مشروع نيست و اگر ام آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

عربدي،   کمناسد )ن  و ااّل به نمداز يوميده بده رجداء مالدوب وا دع شد ن.        کنماز يواف واجب ا ت ا 

 .(118 ص
 مشروعيت جماعت در نماز يواف ثابت نيست. ارم:کآية اهلل م 

 .(111، مسأله کمناس)ل است کتفا به عملش مشکا آية اهلل بهجت:. 1
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل سيستاني، آية اهلل م 
 مراجعه شود. 117به مسأله  آية اهلل صافي: 
 نيابت چنين شخصي خالف احتياط است. آية اهلل گلپايگاني: 

ه  رائتش درست نبوده و يا از جهات ديگر معذور بوده و ب ون توّجه بده ايدن   کسي ک آية اهلل بهجت: .2

ود ار خد کد عذر به نيابت از ديگري محرم ش ه و در وسط اعمال و يا بع  از عمره تمّتع متوجه نقص 

آورد و خود نيدز آن عمدل را انجدام    جا  به ش ه، احتيايا  در موارد عذر نايب بگيرد تا عمل را صحيحا 

 (.113س کتوانسته نايب شود. )مناس نمي ده  و نيابتش صحيح است هر چن  از اّول
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احارام آنهاا    1ن نيسات و معاذور هساتنه   کا احرام خار  شونه، بلي اگر مم نماينه تا از

 2احيح واقع نشه  و از احرام خار  هستنه.

ـ  ]807[ گوياه درسات    ه در نمااز ماي  کا ري که مبمئن باشه قرائتش يا  کسي ک س 

بخوانه، بعه معلوم شاود  گونه  است و نماز طواف را؛ ا م از طواف زيارت و نساء، همان

 نه؟که اشتبا  بود  است، آيا بايه چه ک

 9داد ، نمازش احيح است. اگر احتمال غلط بودن آن را نميج ـ 

                                                           
بده   نيست و نسبتعنه  منوبن  ولي مجزي از کتمام عنه  منوبباي  حج را به نيت  آية اهلل سبحاني:. 1

 اجرت با مستأجر مصالحه نماين .
ور کن صّحت عمدره مدذ  کآورد و لجا  به اعمال راعنه  منوببنابر احتياط به  ص   آية اهلل گلپايگاني: 

 ال است و نسبت به اجرت نيز با مستأجر مصالحه نماين .کمحّل اشعنه  منوببراي 
رچه مجزي نيست، البته اگر جاهل  اصر و يا ن  اگکبنابر احتياط باي  عمل را تمام  آية اهلل اردبيلي:. 2

 رافل بوده، مجزي است.
 ن .که حج را به نيت نيابي تمام کاحتياط اين است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 ه نيابت در عمره يا حج مستحب باش .کمگر آن آية اهلل زنجاني: 
نند  هدر چند  بده     کتمدام  عنه  منوباحرام صحيح است و باي  حج )را( به نيت  آية اهلل سيستاني: 

 نيست.عنه  منوباحتياط واجب مجزي از 
ان آن نيدز وجدود   کد داده و ام مدي  اگر هنگام  بول نيابت، احتمال تصحيح  رائدت را  آية اهلل فاضل: 

شود و ااّل اصل احرام بايل بوده است  مي داشته باش ، با تصحيح  رائت و انجام اعمال از احرام خارج

 آورد.جا  به توان  براي خودش محرم شود و عمره و حج مي االن احرام نيابي،و در صورت ب
آورد، اگر و ت وسعت دارد حدج تمتدع وگرنده    جا  به توان  براي خودش حج مي ولي ارم:کآية اهلل م 

شدود ولدي پدول     مدي  نياورده حج واجب او محسوبجا  حجةاالسالم بهآورد و چنانچه جا  به حج افراد

 برگردان . نيابت را باي 
 ن .کصحيح اعاده  يور بهبايل است و باي  نماز را  آية اهلل بهجت:. 9

 (.993، مسألهکاگر جاهل  اصر باش  صحيح است. )مناس آية اهلل خويي: 
اگر در اشتباه خود معذور بوده، نمازش صدحيح اسدت و اگدر     آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 

 معذور نبوده باي  اعاده نماي .
ند  و در  ضداي   کن نماز يواف را  ضا کحّج او صحيح است ول آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 .(119 عربي، ص کمناس)نمازت يوافق عمره و حج و يواف نساء رعايت ترتيب شود. 
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ـ  ]809[ ه ااف طاواف تاا    کا شلوو اسات  قهري  بهعبه که اطراف کچنه روزي  س 

ن نيست مگار  کآن مم کمقام و نزديآيه و نماز خوانهن پشت  مي 7پشت مقام ابراهيم

بايستنه تا انسان نمااز طاوافش را بخواناه، بفرمايياه آياا       ه چنه نفري اطراف انسانکاين

ه کا آن باشه ولو به اين اورت، يا دورتر تا هرجاا   کحتماً نماز بايه خَلْف مقام و نزدي

 افي است؟کتوانه به تنهايي نماز بخوانه،  مي

 2و محذوري در بين نيست، بايه خلف و نزد مقام نماز بخوانه 1ان داردکاگر امج ـ  

 9و در مورد ضرورت، تگخير مانع نهارد با مرا ات األقرب فاألقرب.

ـ  ]801[ ر را کا ت دادناه،   کا ر بود، او را حرکه انسان مشغول  کدر نماز طواف  س 

 ؟رد، آيا مانعي نهاردکرار کان دادنه و تکرد، دوبار  تکرار کت

در غيار ايان   ه استقرار او از بين رفته، ماانع ناهارد و   کرد  کت کاگر طوري حرج ـ  

 ه وسوسه نباشه.کنه مگر به قصه احتياط، به شرط آنکرار نکاورت ت

                                                           
الزم ن ، نماز بخواند  و  ک مي ه عرفا  پشت مقام بر آن ص قکباي  دورتر و در محلي  آية اهلل اردبيلي:. 1

باش  هرچن  مراعات اال رب فاال رب بهتر است و ايجاد مزاحمت براي يدواف   کنيست به مقام نزدي

 ند ، نمدازش بايدل   کنن گان جايز نيست ولي چنانچه نماز خواند ن بدراي آندان ايجداد مزاحمدت      ک

 نيست.
 ديگران. کمکولو با  آية اهلل فاضل: 
 ز يواف در خلف مقام الزم نيست.ه در مو ع ازدحام، نماکگفتيم  آية اهلل نوري: 

 مراجعه شود. 778به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .2
 .781تا  778. مراجعه شود به مسائل 9

ه کد توانند  تدا جدايي     مدي  هکد در مو ع ازدحام الزم نيست نماز نزد مقام باشد ، بل  آية اهلل زنجاني: 

 عبه باش .کبه مقام و نن گان نباش  عقب برون ، ولي باي  رو ک مزاحمت يواف
ه موجب فوت مواالت شود و باي  با مراعات کباي  نماز يواف را به تأخير نيان ازد  آية اهلل سبحاني: 

 اال رب فاال رب به مقام اتيان شود.
ه کد ن  که چن  نفر در ايراف او حلقه بزنن  اجتناب کآورد و از اينجا  به يعني دورتر ارم:کآية اهلل م 

 ال نيست.کنن گان است و نماز او خالي از اشکموجب مزاحمت براي يواف 
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ـ  ]806[ ، در نمااز طاواف مثال    2ه در طواف معفاو نيسات  ک 1آيا محمول نجسي س 

 ؟نمازهاي يوميه معفو است يا نه

 9م نمازهاي يوميه را دارد.کدر نماز طواف حج ـ 

ـ  ]803[ جاا   باه  بين طواف و نماز آن، اگر نماز مستحبي يا  بادت مستحبي ديگر س 

 ال دارد يا نه؟کآورد، اش

 2آن و مبادرت به نماز طواف است. کاحتياط در ترـ  4ج

ـ  ]808[ جمعيت زياد اسات و چاون زن و مارد     7گاهي در پشت مقام ابراهيم س 

ه ريباه و  کا شاونه، باهون اين   ماي  فشار ازدحام واقع گيرنه، احياناً مورد نار هم قرار ميک

 رسانه؟ فسادي در بين باشه، آيا به نماز طواف ضرر نمي

                                                           
 و متنّجسي. آية اهلل فاضل:. 1
 مراجعه شود. 232به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .2
ه بتوان بدا آن سدتر عدورت    کباش  هايي  چنانچه محمول نج  يا متنج  از لباس آية اهلل اردبيلي:. 9

 از آن اجتناب شود. رد، به احتياط واجبک
 کال ند ارد. )مناسد  کمحمول متنّج  در يواف نيدز اشد   آيات عظام خويي، زنجاني، سيستاني: 

 (.237عربي، مسأله 

تواند    مي ن  معفو است. و اگرکتوان  با آن ستر عورت  نمي هکهرگاه متنّجسي باش   آية اهلل فاضل:

 ن .کو به احتياط واجب اجتناب  است الکن  و يا اعيان نجسه باش  محل اشکبا آن ستر عورت 
الي ند ارد و  کن ، در يواف و نماز آن اشد ک نمي ه به تنهايي ستر عورتکهايي  لباس ارم:کآية اهلل م 

 نيز محمول نج  و متنّج .
 ال ن ارد.کاگر مخّل به فوريت عرفيه نباش ، اش آية اهلل اردبيلي: .4

اگر متابعت عرفي يواف و نماز را به هم بزن ، انجام آن در يواف واجب ب ون عذر  آية اهلل زنجاني: 

 ن .ک مي جايز نيست و يواف را بايل

ارهاي مستحبي ديگدر مثدل اسدتالم حجدر و...     کنباي  نماز مستحبي بخوان  و يا  آية اهلل سبحاني: 

 انجام ده .
 عرفيه نباش .ال ن ارد اگر مخّل به فوريت کاش آية اهلل بهجت:. 2

نباي  ميان يواف و نماز آن فاصله ايجاد شود، و معيار تشخيص ايجاد فاصدله يدا    اي: هآية اهلل خامن 

 (993حج، م  کع م آن بر مبناي عرف است. )مناس
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 1براي نماز ضرر نهارد.ج ـ 

ـ  ]804[ هاا   کنناه   ناه، طاواف  که اگر نماز طواف را شروع کدانه  احياناً انسان مي س 

نه، آيا ک در  ين حال نماز را شروع ميننه، ک دهنه و جابجا مي ت ميکآينه و او را حر مي

 نه، احيح است؟کاگر اين نماز را تمام 

 2نه مانع نهارد.کاگر احيحاً تمام ج ـ 

ـ  ]810[ لفاي واجاب اسات قرائات نمازهااي      کبار هار م  ايه   فرمود کدر مناس س 

رد و براي تعلام و  کوتاهي کاي حج، حال اگر حاجي اش را ياد بگيرد، خصوااً بر يوميه

ه باياه  کا ناه و ياا اين  ک فايت ماي کيا همين نماز باطل يادگيري قرائت نماز اقهام ننمود، آ

 افي است يا خير؟کدانيه، آيا همين نماز  ه نيابت را الزم نميکنايب بگيرد و در اورتي 

ه اگر بعه از طواف بخواهه نماز را يااد بگيارد   کاگر وقت ضيا شود؛ به طوري ج ـ  

 9بخوانه. توانه شود، خودش هر طور مي مواالت بين نماز و طواف فوت مي

                                                           
 ه در مسدج الحرام و ايدراف آن بدانوان   کو اين امر اختصاص به نماز يواف ن ارد، بل آية اهلل زنجاني:. 1

 راهت هم ن ارد.کهايشان را مساوي يا جلوتر از مردها بخوانن  و توانن  نماز مي

ان، زن جلوتر از مدرد و يدا محداذي او و يدا مدرد پشدت سدر زن و        کدر صورت ام آية اهلل سبحاني: 

محاذي او نباش  و اگر رعايت اين شرط حرجي باش  و يا الزمه آن به هم خوردن مواالت بين يواف 

 شرط الزم نيست.و نماز گردد رعايت اين 
باي  رعايت ع م تقّ م زن از مرد و ع م محاذي بودن آنان بشود. بلي چنانچده زن از   آية اهلل فاضل: 

اهل سّنت باش  يا تأخير نماز يواف موجب به هم خوردن مواالت عرفيده شدود يدا مسدتلزم عسدر و      

 حرج باش  رعايت اين شرط الزم نيست.
ه بتوان  نمداز را  کاگر به امي  اين ارم:کي، فاضل، گلپايگاني، مآيات عظام زنجاني، سبحاني، صاف. 2

 ن  مانعي ن ارد.کصحيحا  انجام ده  شروع نماي  و صحيحا  تمام 
تواند  بخواند ، نايدب نيدز      باي  احتياط کن  و عالوه بر آنکه خودش نماز را هر يور که مي آية اهلل اردبيلي:. 9

 مالک در ضيق و ت آن است که با تأخير، و ت اعمال نگذرد. بگيرد و آن را به جماعت نيز بخوان  و
 مراجعه شود. 783به مسأله  آية اهلل بهجت، آية اهلل سبحاني: 
ه با تأخير، نتواند  بده اعمدال    کدر ضيق و ت آن است  کمال ارم:کآيات عظام تبريزي، خويي، م 

  حج برس .
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ـ  ]811[ ه و انجاام  کا زني مُحرم به احرام  مر  تمتع شاه  و پاس از ورود باه م    س 

 ؟ه نماز طواف بخوانه حاي  گرديه ، چه وظيفه داردکطواف، قبل از اين

شود و نماز را بخوانه و بقياه ا ماال را    کنه تا پاکاگر وقت وسعت دارد ابر ج ـ  

تقصير  مر  تمتع را انجام دهاه و مُحارم    انجام دهه و چنانچه وقت تنگ باشه سعي و

، نماز را بخوانه و سپس بقيه ا ماال  1شود به حج تمتع و بعه از طواف حج يا قبل از آن

 2را انجام دهه.

ـ  ]815[ خواناه و وقات تصاحيح آن را ناهارد،      ه نماازش را غلاط ماي   کا سي ک س 

ساي  کتوانه خودش بخوانه، آياا چناين    ه ميکيفيت کبه همان  فرماييه نماز طواف را مي

 بياورد؟جا  به توانه  مر  مفرد  مستحبي مي

 9ال نهارد.کاشج ـ 
                                                                                                                                        

  :مراجعه شود. 788به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني 
 بنابر احتياط الزم است عمره را تأخير بيان ازد تا  رائت را بياموزد. آية اهلل سيستاني: 
 .731مراجعه شود به مسأله  

 باي   بل از يواف حج، نماز يواف عمره تمتع را بخوان . آية اهلل اردبيلي:. 1
ه نمداز يدواف گذشدته را  بدل از يدواف حدج       کن است احتياط آ ارم:کآية اهلل بهجت، آية اهلل م 

 جاآورد. به
 ن .که  بل از يواف حج، نماز يواف عمره را  ضا کاحتياط اين است  آية اهلل تبريزي: 
 ن .کباي  آن را  بل از يواف حج  ضا  آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 
ه  بل از يواف حج نماز يواف عمره کپ  از اعمال روز عي  در مني و آم ن به م آية اهلل سبحاني: 

 را به جاي آورد آن گاه به يواف حج بپردازد.
 گذشت. 732و  722. تفصيل مسأله در سؤال 2
 رده باش .کن ، اگر چه در امر تصحيح خالف شرع کاگر بتوان  استنابه هم ب آية اهلل بهجت:. 9

تواند  بدراي خدود عمدره     ن  و اگر بع  از تالش موفق نش  مدي کباي  آنرا تصحيح  آية اهلل سبحاني: 

ه خدود  کعالوه بر اين صين  وچنين شخکتوان  براي ديگران نيابت آورد ولي نمي جا بهمفرده ويا حج 

 خوان  فردي را براي خوان ن نماز نائب بگيرد. نماز يواف را مي

 و بنا بر احتياط، براي نماز نايب هم بگيرد. آيةاهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
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ـ  ]817[ رد  کا آورد  و بهون نماز و سعي، تقصاير  جا  به شخصي طواف  مر  را س 

 ليف او چيست؟کاست، ت

 يا نسايان، ا ااد  تقصاير الزم    2آورد و با فرض جهلجا  به بايه نماز و سعي راـ   1ج

 9نيست اگرچه احوط است.

ـ  ]819[ پشات مقاام اسات ياا شاامل دو      «  نماز طواف نزد مقام »آيا مقصود از  س 

 شود؟ طرف مقام نيز مي

 4بايه خلف مقام باشه.ج ـ 

                                                           
آورد و اگر معذور نبوده جا  به ار معذور بوده باي  نماز و سعي و تقصير راکاگر در اين  آية اهلل زنجاني: .1

آورد و در هدر دو  جدا   بده  باي  نماز يواف را بخوان  و سپ  يواف و نماز و سعي و تقصدير را دوبداره  
 ن .کي  از محرمات احرام اجتناب رده باکصورت تا تقصير ن

ن  و بدراي  کو با فرض جهل و نسيان اعاده يواف الزم نيست ولي تقصير را اعاده آية اهلل سبحاني:  
در عمدره تمتدع عدالوه بدر اعداده       فاره واجب نيست ولدي کرده در عمره مفرده که کجايي  بي تقصير

 ن .کگاو  رباني  کتقصير بع  از نماز يواف و سعي باي  ي
 (.کمناس 171و 82ن . )مستفاد از سؤال کاحتيايا  تقصير را هم اعاده  آية اهلل بهجت،. 2
رده باش ، بنابر احتياط تقصير که سعي را در عمره تمتع فراموش کدر رير موردي  آية اهلل اردبيلي:. 9

احتياط واجب باي  رد و تقصير نمود، بنابر کو چنانچه در عمره تمتع سعي را فراموش  ؛را اعاده نماي 
 فاره ب ه  و اعاده تقصير الزم نيست.کگاو  کي
 اعاده تقصير نيز الزم است. آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
ند  و در صدورت   کاگر فاصله زياد ش ه است، در صورت عم  يواف را نيز اعداده   آية اهلل سبحاني: 

 ن .کآورد و تقصير را اعاده جا  به سهو يا جهل، نماز و سعي را
اگر فاصله زياد ش ه است، به احتياط واجب باي  يواف را اعاده کن  و در عمره مفدرده   آية اهلل سيستاني: 

باي  پ  از سعي، تقصير را نيز اعاده کن  و همچنين در عمدره تمّتدع در صدورت جهدل بلکده در صدورت       
 عمره تمّتع به احتياط واجب باي  يک شتر کّفاره ب ه .نسيان نيز بنابر احتياط و در فرض نسيان سعي در 

مسدتفاد از مجمدع   )فداره ند ارد.   کو تقصير نماي  و بدا فدرض جهدل و نسديان      آية اهلل گلپايگاني: 
 .(122مسأله  83 فارسي، ص کو مناس 121 عربي، ص کو مناس 433، ص1المسائل، ج

 جعه شود.مرا 778ور در مسأله کبه احتياط مذ آية اهلل بهجت:. 4
 خوان . مي نماز« نزد مقام»ه بگوين  کي يور بهمقام باش   کو همچنين نزدي آية اهلل زنجاني: 
 مراجعه شود. 778به ذيل مسأله  آية اهلل سبحاني: 
 ه نتوان  پشت مقام انجام ده .کمگر اين ارم:کآية اهلل م 
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ـ  ]811[ سي نماز را در غير از مقام ابراهيم بخوانه و با ا تقاد به احت آن کاگر  س 

 ؟بقيه ا مال را انجام دهه، وظيفه او چيست

 1نه.کفقط نماز را بايه ا اد  ج ـ 

ـ  ]816[ اگر پشت مقام ابراهيم دو طبقه شود، آيا نماز در طبقه باال يا زيار زماين    س 

 است؟ احيح

 ه احراز نشود خلف مقام نماز خوانه ، احيح نيست.کدر اورتي ج ـ 

ـ  ]813[ ه حِجار اساما يل مقاام اباراهيم     کا شخصي نماز طواف را، به ا تقاد اين س 

 ؟نهک، در حجر اسما يل خوانه ، چه بايه باست

 نه.کبايه نماز را ا اد  ج ـ 

 آورد؟جا  به توان با نماز جما ت يوميه آيا نماز طواف واجب را مي س ـ ]818[

 9ال است.کاحت آن محل اشـ  2ج

ـ  ]814[ تاوان باراي    ادق است و آيا حه معيني نميااي  پشت مقام تا چه انهاز  س 

 رد؟ک آن فرض

  رفي است.ج ـ 

ـ  ]850[ ال کعات نمااز اشا   کآيا فااله انهاختن بين طواف و نماز به مقهار دو ر س 

 ؟دارد و ااوالً چه مقهار فااله مُخلّ است

، و ميزان مبادرت  رفيه است. و در هر اورت با تگخير نماز، ا ااد   4مانع نهاردج ـ  

                                                           
 اعاده نماز هم الزم نيست. آية اهلل نوري:. 1
 رد.کتفا کتوان به جماعت ا نمي د مالقا  در نماز يواف د زنجاني:آية اهلل  .2
 (949حج، م کجايز بودن ا امه نماز يواف به جماعت معلوم نيست. )مناس اي: هآية اهلل خامن. 9

 ال است.کمشروعيت جماعت در نماز يواف مالقا  محل اش ارم:کآية اهلل م 
لذا نباي  بين يواف و نماز آن، نماز مستحبي بخوان  و يا کارهاي مستحب ديگر مثدل   آية اهلل سبحاني:. 4

استالم حجر و... انجام ده  البته تأخير رير عم ي مشکلي ن ارد و اگر کسي عم ا  بدين يدواف و نمداز    
  و اعمدال  فاصله زياد ان اخت باي  عالوه بر نماز، يواف و نماز آن را اعاده کن  و اگر عمد ا  نمداز نخواند   

مترتبه را انجام ده  از احرام خارج ش ه و باي  به ترتيبي که گفته ش  نماز را بخوان  و سپ  يدواف و  
  نماز آن و اعمال مترتبه را اعاده کن  و اگر و ت ت ارک گذشته باش  عمره او بايل است.
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ـ  ]851[ رساه، آياا در ايان ااورت      تاالرهاي مسجه مي کگاهي طواف تا نزدي س 

آورد و آياا ااهق پشات مقاام     جاا   باه  نناهگان ک سر طواف شود نماز طواف را پشت مي

 نمايه؟ مي

 2اهق خَلْف، به نار  رف است.ج ـ 

ـ  ]855[ شخصي محرم به احرام  مر  تمتع، وارد مکه شه  است و هفات روز ماثالً    س 

هاي زيادي دارد، آيا واجب اسات کاه تاا آخار وقات در       در مکه توقف دارد و نماز او غلط

 احرام بمانه و نمازش را ااالح کنه و بعه شروع به طواف کنه يا وظيفه ديگري دارد؟

                                                                                                                                        
  :فاصله ان اختن به مق ار ده د يقه براي استراحت يا تحصيل جاي مناسدبي   آية اهلل سيستاني

ارهايي ج اي از نماز يواف، مثدل خواند ن نمداز  ضدا و     کبراي نماز، مسخّل به مبادرت نيست ولي به 

 ن .کاخالل به مبادرت نمود، احتيايا  يواف را هم اعاده  عم ا مانن  آن مشغول نشود و اگر 
اهرا  مق ار فاصله مخّل به مواالت عرفيه نسبت به افراد و هنگام ازدحام و ريدر آن  ظ آية اهلل فاضل: 

ّلي فاصله از ده تا پانزده د يقه براي استراحت و رفع خستگي و تاهير مخّل ک يور بهن . و ک مي فرق

 ن .کمواالت را به هم زد احتيايا  يواف را هم اعاده  عم ا نيست. و اگر 
 آن و مبادرت به نماز يواف است. کاحتياط در تر :آية اهلل گلپايگاني 

 ن .کتأخير بين ازد، بنابر احتياط باي  يواف را نيز اعاده  عم ا چنانچه  آية اهلل اردبيلي:. 1
 ن .کبا فوت مواالت عرفي، احتيايا  نماز را بخوان  و بع  يواف و نماز را اعاده  آية اهلل تبريزي: 
 نماي . )استفتائات( باي  اعاده آية اهلل خويي: 
 مراجعه شود. 777به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 

 مراجعه شود. 778به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .2
 مراجعه شود. 773به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 
ترين نقاه به نقاه دورتر نرود و الزم نيست بدراي  کن  با وجود نزديکوشش کو  آية اهلل سبحاني: 

ردن موجب از بين رفتن مواالت بين يدواف و نمداز آن   کن  و چه بسا صبر کخلوت ش ن مقام صبر 

 بشود.
آن نماز بخوان ، احتيايا  هدم در   کاگر نتوان  پشت مقام و نزدي آية اهلل سيستاني، آية اهلل فاضل: 

 مقام و دور از آن نماز بخوان .ي از دو يرف مقام و هم پشت کي
 به هنگام ازدحام مانعي ن ارد. ارم:کآية اهلل م 
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، و اگر بعه از طواف تا قبل از فوات ماواالت  رفياه   1الزم نيست تا آن وقت ابر کنهج ـ  

 2توانه نماز بخوانه. ر نحو ميهاي خود را درست کنه، به ه بين طواف و نماز نتوانه غلط

ـ  ]857[ ه معامه مشرف شهم و در آنجا اوالً نمااز  کاينجانب چنه سال قبل به م س 

ي  مر  مفارد  و ديگاري   که يکطواف نساء و نماز طواف براي هر دو طواف واجب را 

باشم، لبفاً مرا  مي کو  انياً در تعهاد اشواط طواف دوم هم در شام   باشه نخوانه حج مي

 نيه.کراهنمايي 

ا تناا   کبه شا ايه   ردکدر  هد اشواط  کاگر بعه از طواف و انصراف از آن، شج ـ  

 9ه برويه در محل خود بخوانيهکتوانيه به م اگر نمي ايه،  ه نخوانهکنيه و نمازهايي را کن

 4حرمت نساء باقي است.ايه   و تا نخوانه

                                                           
 ن .کن ، باي  تا آخر و ت صبر کتوان   رائت خود را اصالح  مي اگر آية اهلل اردبيلي: .1
 783ه در ذيدل  کد  ن  و يا بده جماعدت بخواند ، چندان    کاگر عسر و حرج ن ارد صبر  آية اهلل بهجت:. 2

 گذشت.
ه  رائت را تصحيح نماي  الزم کان داشته باش  کاگر براي او ام آيات عظام تبريزي، خويي، صافي: 

 .(991عربي، مسأله  کمناس)ن . کاست تا آخر و ت صبر 
 مراجعه شود. 788به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 
ايد  در احدرام بماند  و    ن  بکه  رائت را تصحيح کان داشته باش  کاگر براي او ام آية اهلل سبحاني: 

ه بقاء در احرام موجب عسر و حدرج شدود، در ايدن صدورت بده      کن  مگر اينک رائت خود را تصحيح 

 ن .کگذشت عمل  783ه در ذيل مسأله اي ک هوظيف
 بنابر احتياط واجب باي  تأخير بين ازد تا  رائتش را تصحيح نماي . آية اهلل سيستاني: 
ن  باي  يواف را تا ضيق و ت تأخير بيند ازد مگدر   ک رائتش را تصحيح  توان  مي اگر آية اهلل فاضل: 

ه حّتدي بده مقد ار    کد در ضيق و ت آن است  که بقاي در احرام موجب عسر و حرج شود و مالکاين

 ني عرفه نرس .کواجب ر
 ه عسر و حرج باش .کن  مگر آنکالزم است صبر  ارم:کآية اهلل م 
 گذشت. 783نظر ساير آيات عظام در مسأله  

 (941و  993 حج، م که هستي ، بخواني . )مناسکدر همان محلي  اي: هآية اهلل خامن .9
ه آنها کر شود و گرفتن نايب که متذکو احوط جمع است ميان  ضاي آنها در هر جا  آية اهلل بهجت:. 4

  .(999، مسأله کمناس)آورد.  جا مي به را در مقام
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عت اول سور  توحيه و کدر نماز طواف، مستحب است بعه از حمه در ر ـ  م ]859[

آورد و جاا   باه  عت دوم سور  جحه را بخوانه و پس از نماز، حمه و  ناي الهي راکدر ر

 :2الوات بر محمه و آل محمه بفرسته و از خهاونه  الم طلب قبول نمايه و بگويه

لِّه ا» لِّها َعىل َنع ِمئِِه ک   ک 
ِِ د  هللِ بَِمحاِمِد ِد ِمنّي  َأحَلم  ر  ال َعه 

ُِ َعل ه  آ َ  ِمنّي َوال ََت  مَّ َتَقبَّ َجّت ى َين تَِه ي  أللَّه 

د  إىل  ِض، أَ احَلم  ُِب َوَير  َِّ َعىلما َي  مَّ َص د   للَّه  َمَّ د   ُم  َمَّ ر  َقل   َوآِل ُم  َ  ِمنّي َوَطهِّ  «.َعَمل بِي َوَزکِّ َوَتَقبَّ

 و در روايت ديگر است:

اَک » نِي بَِاَعتي اِيَّ َْح   ُ مَّ ا رلَِک  أللَّه  س  َُ مَّ َجنِّب نِي أن  أَتَعّد  9َوطاَعِة  وَدَک  ىأللَّه  نِ ي َوا ج  د  َعل  ج 

ُِبَک  َّن  َي  رَلَک  ِِم س  َُ ُِب  يَ  َوِعباَدَک  َوَمالئِکَتَک  َوَي   «.ال ّصاحِلِ

بعاه از نمااز طاواف باه ساجه        7ه حضرت اادقکو در بعضي از روايات است 

 گفت: رفته و چنين مي

ّقًا ال إلَه إالَّ » ُِ ََ َجّقًا َج  أَ َسَجَد َلک َوجِهي َتَعُبدًا َو َِّ َشء  ن  ََ ک ل  َقب  َِّ َوال   ّقًا اِوَّ  ر  َبع  َد ک 
ُِ

َک  أَنا َوها َشء   َ َيَدي  َک  ناِصَيتي بَِيِدَک  ذا َبي  ن َب ال َعظيَم َغ    ِفر  الذَّ  َ ه  ال َي ِفر  يل إنَّ ِفر  يِل ف ّنِّّن  فاغ  َفاغ 

ن ري َعىل ِقرِل بِذ  ن َب ال َعظِيَم غَ  م  َفع  الذَّ َک َنف يس َوال َيد     .» 

ه گوياا در آب فارو   کا آن حضرت از گريه چنين باود   کو بعه از سجه ، روي مبار

 رفته باشه.

                                                                                                                                        
  :نماز يواف از روي عم  نباش . کتره کدر صورتي  آية اهلل سبحاني 
ور وا ع ش ه کيفيت مذکه از روي نسيان يا جهل، کم در موردي است کالبته اين ح آية اهلل فاضل: 

نيد  و تدا اعمدال    کباش  و در صورت جهل و نسيان بنابر احتياط بع  از نماز سعي و تقصير را اعداده  

 .ني کاعاده نش ه احتيايا  محّرمات احرام را رعايت 
 بنابر احتياط. ارم:کآية اهلل م 

 آورد.جا  به اين مستحبات را به  ص  رجاء ارم:کآية اهلل م. 1
ايشان موجدود نيسدت و در دعداي     کدعاي اّول و دّوم در مناس آية اهلل بهجت، آية اهلل سيستاني:. 2

 آخر نيز تفاوت در عبارت وجود دارد.



 



 فصل ششم: سعي و بعض احکام آن

 

 

 

 

 ام آنکسعي و بعض اح فصل ششم:

ـ  ]851[ نه بين افا و مارو ،  کآوردن نماز طواف، سعي جا  به واجب است بعه از م 

 انه. معروف و که دو ک

 آن است که از کو  افا برود به مرو  و از مرو  برگردد به افا.« سعي»مراد از  م ـ ]856[

ـ  ]853[ ه باه هار مرتباه    کا واجب است سعي بين افا و مرو  هفت مرتبه باشاه   م 

شوط اسات و از مارو  باه اافا      که از افا به مرو  رفتن يک؛ به اين معنا  شوط گوينه

 شوط است. کبرگشتن نيز ي

ـ  ]858[ نه و بايه در دور هفاتم باه مارو  خاتم     کست اول از افا شروع واجب ا م 

ناه و اگار در باين ساعي     کبايه ا ااد    1نه، هر وقت فهميهکاگر از مرو  شروع  شود، و

 نه.کافا شروع بگيرد و از  بفهمه بايه از سر

ـ  ]854[ نه از جزء اول افا و از آنجا شروع باه ساعي   که ابتها ک 2احتياط آن است م 

                                                           
ن ، بعي  نيست کميل کرده نادي ه بگيرد و بقيه را تکه از مروه شروع کاگر آن دور را  ارم:کآية اهلل م. 1

 ن .کفايت ک
مب ن  ه فعال کباش  وه مروه در  الب هفت شوط ميکوه صفا به بيخ کسعي از بيخ آية اهلل سبحاني:  

ن در جانب مدروه احتيداط واجدب    کان  جزو مسعي نيست لردهکو منتهاي سعي را با سنگ مفروش 

 ه سربااليي را نيز به نسبت سعي بپيماي .کاين است 

ه پاشنه پا را بچسبان ، در رير سوار و کن  از جزء اول صفا به آنکه ابت ا کواجب است  آية اهلل بهجت:. 2

  (.22شيخ، ص کمحمول، به جزء اول مسافت )مناس
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 ناه  کطاور باه نحاو متعاارف ساعي       و  بارود و هماان  کا  2ه رويکا و در اورتي  1نهک

 نه.ک فايت ميک

ـ  ]870[ ، چاه در  9در سعي مابين افا و مرو  جايز است سوار  و بر روي محمل م 

 ن را  رفتن افضل است.کحال اختيار و چه با  ذر لي

ـ  ]871[ معتبار نيسات، گرچاه     4طهارت از حهث و خب  و ستر  ورت در سعي م 

 احوط مرا ات طهارت از حهث است.

ـ  ]875[ آورد و اگر  مهاً پيش جا  به واجب است سعي را بعه از طواف و نماز آن م 
                                                                                                                                        

  :ن  از اول جزء صفا.که ابت ا کالزم و واجب است  آية اهلل خويي 
 ن .کوه مقابل، ختم کوه، شروع و به جزء اول کباي  در هر شوط، از جزء اول  زنجاني:آية اهلل  
وه الزم نيست گرچه کوه پيموده شود و باال رفتن از کباي  تمام مسافت بين دو  آية اهلل سيستاني: 

يعني  ؛ور د يقا  همه آن پيموده شودکه فاصله مذکاحتياط مستحب است و احتياط واجب اين است 

ن  تا برسد  بده اّولدين    کت کن  و حرکوه صفا آراز کد از اّولين جزء پايين   مثال ه شوط اّول را د  کناي

 .(992، مسأله کمناس)ها را انجام ده .  وه مروه و به همين ترتيب بقيه شوطکجزء 
ندون  کا ه هدم کد ن  و بايد  توجده داشدت    کوه را يي کواجب است فاصله ميان دو  ارم:کآية اهلل م 

وه نمايان اسدت و الزم نيسدت بده    کو تنها  سمتي از ان   هردکوه صفا و مروه را مفروش ک سمتي از 

 افي است.که به  سمت سربااليي برس  که همين ان ازه کوه برود بلک سمت نمايان 
ز بلن ي صفا در هر دور باي  تمام فاصله ميان صفا و مروه را بپيماي  اّما باال رفتن ا اي: هآية اهلل خامن .1

 (921حج، م  کو مروه الزم نيست. )مناس
ن  و اگر در بين سعي فهمي  باي  بعد  از  کو در فرض تقصير، تقصير را نيز اعاده آية اهلل سبحاني:  

 ن  و سپ  تقصير نماي .کبه هم خوردن مواالت سعي را از سر بگيرد و از صفا شروع 

ه آن را بدا سدنگ   کد وه الزم نيست و چنانچده بده  سدمت سدربااليي     کباال رفتن از  آية اهلل اردبيلي:. 2

 وه مستحب است.ک گرچه رفتن روي ؛است افيکبرس ، ان   هپوشان 
 ن در حال اختيار باي  خودش اين وسيله را راه ببرد.کل آية اهلل زنجاني: .9

 ان باي  وسيله را خود ببرد.کولي در صورت توانايي و امآية اهلل سبحاني:  
 ستر عورت بنابر احتياط واجب معتبر است. آية اهلل اردبيلي:. 4

 ان . همتعرض ستر عورت نش  :آية اهلل گلپايگاني 
 ستر عورت احتياط واجب است. ارم:کآية اهلل م 
 با ع م وجود ناظر محترم معتبر نيست. آية اهلل نوري: 
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 نه.کجا آورد بايه بعه از طواف و نماز، آن را ا اد   از آنها به

ـ  ]877[ ه کا آن اسات   1اگر از روي فراموشي مقهم بهارد سعي را بر طواف، اقوي م 

 نه و همچنين است اگر از روي نهانستن مسگله مقهم بهارد.کآن را ا اد  

ـ  ]879[ ، پاس اگار از را  غيار    2واجب است رفتن و برگشتن از را  متعارف باشه م 

 متعارف به افا برود يا به مرو ، سعيش باطل است.

ـ  ]871[ باين  ننه و تماام طبقاات   کطبقه  4يا چنه 9اگر بين افا و مرو  را دو طبقه م 

گرچه احوط سعي از همان راهي اسات   2نهکو  باشه، از هر طبقه جايز است سعي کدو 

 ه از اول متعارف بود .ک

ـ  ]876[ دار باود و ساعي    و  افا و مرو  ريشهکاگر طبقه زيرزميني درست شه و  م 

                                                           
 بنابر احتياط واجب. آيات عظام بهجت، صافي، گلپايگاني:. 1

ه کاگر مقّ م داشتن سعي از جهت فراموشي يواف بوده باش ، باز احوط اين است  اهلل تبريزي:آية  

 سعي را پ  از يواف اعاده نماي .
 ر شود، ولي اگر يواف عمره تمّتدع را پد  از و دوف   کاگر  بل از فوت و ت متذ آية اهلل سيستاني: 

 اده سدعي الزم نيسدت گدر چده بهتدر     ر ش  اعکحّجه متذ به عرفات يا يواف حج را پ  از پايان ذي

 است.
 بده يدرف صدفا    ه معموال کواجب نيست سعي از راه متعارف باش  پ  اگر از راهي  آية اهلل زنجاني: .2

و همين مق ار که از راهي برود که متعارف مردم  شود نمي رون  به يرف مروه برود سعيش بايل مي

ه در حال کهر چن  احتياط مستحب آن است  تبگوين  مسير بين دو کوه را پيموده است، کافي اس

 خارج نشود. وهکسعي از بين دو 
 ال است.کدر يبقه دوم فعلي سعي محل اش آية اهلل اردبيلي: .9
وه مدروه  کد وه صفا شروع و بده بداالي   که از باالي کسعي در يبقه دّوم با توجه به اين آية اهلل بهجت:. 4

ند .  ک مدي  فايدت کشدود،   مدي  سعي بين صفا و مروه وا عه که احراز شود کشود، در صورتي  مي ختم

 .(941، م کمناس)
وه نيسدت و سدعي در   کد ه فعال  وجود دارد ميان دو کيبقه دّوم  ارم:کآية اهلل سبحاني، آية اهلل م 

 ال دارد.کآنجا اش
 جايز نيست. آية اهلل فاضل: 

 سعي در يبقه دوم و سوم فعلي، صحيح نيست. آية اهلل زنجاني: .2
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 1الااهر و احوط سعي از طبقه روي زميني است. بين آن دو واقع شه احيح است  لي

ـ  ]873[ در وقت رفتن به طرف مرو ، متوجه به آنجا و وقت رفاتن   2واجب است م 

رو به افا متوجه به آن باشه. پس اگر  قب  قب برود يا پهلو را به طرف افا يا مرو  

سار   ه گااهي باه پشات   کا ردن به چپ و راسات بل کن نگا  کنه و برود باطل است، ليک

 9ال نهارد.کاش

ـ  ]878[ و رفع خستگي، نشساتن ياا خوابياهن بار     جايز است به جهت استراحت  م 

و  4افا يا مرو  و همين طور جايز است نشستن يا خوابيهن بين آنها براي رفع خستگي

 2الزم نيست  ذري داشته باشه بنابر اقوي.

                                                           
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل بهجت: .1
توان  مسير سعي را به پهلو يدا عقدب    مي الزم نيست سعي به صورت متعارف باش  و آية اهلل زنجاني: .2

 عقب برود، هر چن  سعي برخالف متعارف، خالف احتياط استحبابي است.
 (922گردان ن تنها صورت به چ  يا راست يا به پشت سر مانعي ن ارد. )مناسک حج، م اي: آية اهلل خامنه. 9

 ال ن ارد.کردن به چ  و راست اشکنگاه  آية اهلل سبحاني: 
در حال رفتن به مروه بده يدرف   ها  ه سينه و شانهکدر صورتي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ام کد باش  و يا در حال تو ف به پشت سر برگردد )آداب و احمروه و در حال رفتن به صفا رو به صفا 

 (.234حج، ص
 ن  مانعي ن ارد.کاگر براي مالحظه همراهان نگاهي به عقب  مثال  ارم:کآية اهلل م 

هر چن  رفع خستگي، يوالني شود، ولي باي  پ  از رفع خستگي، بالفاصله سعي را  آية اهلل زنجاني:. 4

 ادامه ب ه .
 ه مواالت عرفيه به هم نخورد.کبنابر احتياط واجب باي  به مق اري باش   اردبيلي: آية اهلل. 2

 (29شيخ، ص  کجلوس است در ما بين صفا و مروه ب ون عذر )مناس کاحوط تر آية اهلل بهجت: 
ه مواالت عرفيده بده   کبنابر احتياط باي  به مق اري باش   آيات عظام تبريزي، سيستاني، فاضل: 

 هم نخورد.

به خاير استراحت جايز است نشستن بر صفا يا مروه تا اسدتراحت حاصدل شدود و     آية اهلل خويي:

 جلوس است در مابين صفا و مروه ب ون عذر. کاحوط تر
ال که مواالت بده هدم نخدورد اشد    کنشستن بر صفا و مروه و بين آنها به مق اري  آية اهلل سبحاني: 

  ن ارد.
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ـ  ]874[ جايز است تگخير سعي از طواف و نماز آن، براي رفع خستگي يا تخفيف  م 

يناهازد تاا شاب، گرچاه احتيااط در تاگخير       گرمي هوا و جايز است بهون  ذر تاگخير ب 

 نينهاختن است.

 1جايز نيست تگخير انهاختن تا فردا بهون  ذر؛ از قبيل مرض. م ـ ]890[

ـ  ]891[ نيات خاالص باراي فرماان خاهاي       سعي از  بادات است و بايه آن را با م 

 2تعالي بياورد.

ـ  ]895[ آن از روي  مه يا ساهو چناان    کم ترکن است و حکسعي مثل طواف ر م 

 9ه در طواف گذشت.کاست 

                                                                                                                                        
  :که نشستن در وسط راه جهدت اسدتراحت تدر   کستحب آن است احتياط م آية اهلل سيستاني 

 .(941، مسأله کمناس)ه خسته ش ه باش  کسي کشود، مگر براي 
 احتياط واجب رعايت مواالت عرفيه در سعي است. ارم:کآية اهلل م 

ن  و کو اگر ب ون عذر تأخير بين ازد، بنابر احتياط الزم است يواف و نماز را اعاده  آية اهلل اردبيلي:. 1

 ب معصيت نيز ش ه است.کبا تأخير عم ي سعي، مرت
 ليفا  جايز است ولي باي  يواف و نماز را اعاده نمود.کتأخير ت آية اهلل تبريزي: 
(، 922، ص1مايد . )المسدائل الشدرعيه، ج   اگر تأخير ان اخت يواف و نماز را اعاده ن آية اهلل خويي: 

ليفا  تأخير نين اختن سدعي بده فدردا واجدب     که تکالم صريحي در اينکه ايشان کر است کالزم به تذ

 ان . هباش  نفرمود
مدي  بدل از   که کد سدي  که تا بين الالوعين روز بع  هم به تأخير نين ازد، امدا  کبل آية اهلل زنجاني: 

و در هر حال اگر ب ون عدذر،   ؛  سعي را تا اوائل روز به تأخير بين ازدتوان مي ردهکيلوع فجر، يواف 

 ن .کسعي را به فردا به تأخير بين ازد يواف و نماز آن را  بل از سعي اعاده 
توان  سعي را شب انجدام دهد    سي يواف را روز انجام داد و نماز خوان  ميکاگر آية اهلل سبحاني:  

فجر از سعي فارغ شود و همچنين اگر يواف را در شب انجام داد تدا  ه پيش از يلوع کمشروط بر اين

 آورد.جا  به  بل از يلوع فجر سعي را

 رده است.کولي اگر تأخير ان اخت، سعي او بايل نخواه  ش  هرچن  گناه  ارم:کآية اهلل م 
 241مراجعه شود به حاشيه مسأله  ية اهلل سيستاني:ية اهلل زنجاني، آآ. 2
آن عم ا ، بايل است حج او، و باي  پ  از حج افراد در سال آين ه حج نمايد ، و   پ  تارکق بهجت: اهلل آية. 9

 (.22و 21نماي  مع الّتعذر )مناسک شيخ، ص نماي  براي سعي مع االمکان و استنابه مي سهوا  رجوع مي
 اّول بحث يواف گذشت. 292و  299و  292در مسأله  ارم:کآية اهلل م 
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ـ  ]897[ ردن در سعي بر هفت مرتبه از روي  مه موجاب باطال شاهن آن    کزياد  م 

 ه در طواف گذشت.کاست به تفصيلي 

ـ  ]899[ مرتبه ياا بيشاتر،    کمتر از يکنه بر سعي؛ چه کاگر از روي فراموشي زياد  م 

ه بتواناه  ک، گرچه بعيه نيست 1نهکه زايه را رها کسعي او احيح است و بهتر آن است 

 2برسانه. آن را به هفت مرتبه

ـ  ]891[ نه هر وقت ياادش  ک، واجب است آن را اتمام 9نه سهواًکم کاگر سعي را  م 

ناه و  کرد  و براي او مشقت نهارد، بايه مراجعات  کو اگر به وطن خود مراجعت  4بيايه

                                                           
 (931حج، م کو باي  از زمان يادآوري بقيه مق ار اضافه را ادامه ن ه . )مناس اي: هخامنآية اهلل  .1
شوط باشد  مسدتحب اسدت آن را بده هفدت       کاگر زيادي ي آيات عظام بهجت، خويي، سبحاني:. 2

 برسان .
شوط يا بيشدتر باشد  مسدتحب اسدت آن را بده       کاگر زاي  ي آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 

 برسان . هفت
 به حاشيه مسأله بع ي مراجعه شود. آية اهلل خويي:. 9

ردن شوط چهارم باش  بنابر احتيداط واجدب سدعي را از سدر     کچنانچه  بل از تمام  آية اهلل فاضل: 

 ن  يا از سر بگيرد.کتوان  آن را اتمام  مي رده استکبگيرد ولي اگر شوط چهارم را تمام 
رده از محرمات احدرام پرهيدز   کن  و تا تقصير نکرده باي  آن را اعاده کير و اگر تقص آية اهلل زنجاني:. 4

ن  و فر ي بين شوط چهارم و  بل از آن نيست، ولي چنانچه تنها شوط هفتم يدا  سدمتي از آن را   ک

 رده است اعاده تقصير و اجتناب از محرمات احرام الزم نيست.کم کسهوا  
ند ، ديگدر دورهدا را فرامدوش     کميل کدور از هفت دور را ت که يکاگر پيش از آنآية اهلل سبحاني:  

امل يا بيشتر ديگر دورها را فرامدوش نمايد    کدور  کنماي  باي  سعي را از سر بگيرد، و اگر پ  از ي

ه اگر  بل از تجاوز از کآورد ولي احتياط مستحب آن است جا مي ر ش  با يمان ه را بهکهر مو ع متذ

 رد سعي را از سر بگيرد.کاموش نصف سعي با يمان ه را فر

رده باش  يا بيشتر، بنابر ا وي و اگدر پد  از گذشدتن    کشوط فراموش  کچه ي آية اهلل سيستاني: 

ندا ص بدوده يدا پد  از انتهداي      اش  هدر عرفات يادش بياي  سعي عمر مثال  ؛زمان سعي يادش بياي 

ند  و سدپ    کمبود را جبدران  که کحجه به ياد آورد سعي حجش نا ص بوده، احتياط آن است  ذي

سعي را از سر بگيرد و اگر نتوان  برگردد يا مشقت دارد، باي  نايب بگيرد و احتياط واجدب آن اسدت   

 امل.کمبود و بين اعاده سعي کمق ار  که نايب هم جمع نماي  بين ت ارک
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 1نايب بگيرد.توانه يا مشقت دارد بايه  اگر نمي

ـ  ]896[ ، احتيااط  2رد بيااورد کرد و بقيه را فراموش کمرتبه سعي  کمتر از يکاگر  م 

مرتباه ياا بيشاتر     کردن يا که سعي را از سر بگيرد و اگر بعه از تمام کواجب آن است 

ن کناه، لاي  کرد به هفت مرتبه برسانه جاايز اسات از همانجاا ساعي را تماام      کفراموش 

 4نه و از سر بگيرد.کرد ، تمام کچهار مرتبه را تمام ن 9ه اگرکاحتياط آن است 

ـ  ]893[  شاود بار او آنچاه حارام شاه  باود        ردن ساعي، حاالل نماي   کا باا تماام    م 

                                                           
 آورد.جا  به سعي به نيت اعم از تمام و اتمام کبه احتياط واجب نايب ي آية اهلل اردبيلي: .1
 رده دوبداره تقصدير  کد ن  و اگر تقصير هدم  ک مي ميلکهر و ت متوجه ش  سعي را ت آية اهلل زنجاني:. 2

 ن .ک مي رده از محرمات احرام پرهيزکن  و تا تقصير نک مي
 باي  سعي را از سر بگيرد. آية اهلل سبحاني: 
 ه پ  از فوت مواالت باش .کدر صورتي  آية اهلل سيستاني: 

ند  و  کميدل  که است باي  آن را تکن ، اگر در مکمتر از هفت دور سعي ک اگر سهوا اهلل سبحاني:  آية. 9

ميل نمايد  و اگدر بازگشدت    کل نيست برگردد آن را تکه مشکه خارج ش ه و بازگشت به مکاگر از م

 آورد.جا  به املکسعي  کميل سعي نا ص يکحرجي و پر مشقت باش  نائب بگيرد و نائب پ  از ت
مبود سعي از روي فراموشي و بع  از شوط چهارم بوده، واجب است با ي را کو اگر  آية اهلل بهجت: . 4

ه خود نتوان  کنماي  و در صورتي  کهر و ت يادش آم ، هرچن  بع  از فرارت اعمال حج باش ، ت ار

و از  مبودش پيش از شوط چهارمکسخت باش  واجب است نايب بگيرد و اگر  کن  يا ت ارک کت ار

آورد و در صورت دشواري آن جا  به املکسعي  که شخصا  يکروي فراموشي بوده، احتياط اين است 

 .(943، مسأله کمناس)نايب بگيرد. 
مبود سعي از روي فراموشي و بع  از شوط چهارم بوده، کچنانچه  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

نماي . و اگر  کاز فرارت از اعمال حج باش ، ت ار واجب است با ي را هر و ت يادش آم ، هرچن  بع 

آن مشّقت داشته باش  واجب است نايب بگيدرد و در ايدن صدورت     کن  يا ت ارک کخود نتوان  ت ار

آورد. و جدا   به املکسعي  کاز اتمام يا تمام يعنه  منوبه نايب به نيت فراغ ذمه کاحتياط اين است 

سدعي   که شخصا  يکوي فراموشي بوده، احتياط اين است مبودش پيش از شوط چهارم و از رکاگر 

 آورد.جا  به امل به  ص  اعم از تمام يا اتمامک

ه انجدام دهد ، احتيداط    کد رد کد رد و بقيه را فراموش کمرتبه سعي  کمتر از يکاگر  آية اهلل فاضل: 

نجدام داده  متدر از چهدار مرتبده را ا   کيور است اگر  ه سعي را از سر بگيرد و همينکواجب آن است 

 رده باش .کباش  و بقيه را فراموش 
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 احرام. واسبه به

ـ  ]898[ ه ا ماال  کرد بع  سعي را در  مر  تمتع، پس به گمان اينکاگر فراموش  م 

رد، واجاب اسات   کا ي باا زناان   ک مر  تمام شه ، از احرام خار  شه و بعه از آن نزدي

 1نه.کفار   بح کگاو براي  که يکنه و احتياط واجب آن است کبرگردد و سعي را تمام 

ـ  ]894[ و بعه از آن  2ردکرد بع  سعي را در  مر  تمتع و تقصير کاگر فراموش  م 

ه کا ، بل9نهکه به دستور مسگله سابا  مل کرد، احتياط واجب آن است کي با زنان کنزدي

                                                           
 فاره جماع واجب است و در ناخن گرفتن احتياط واجب.ک آية اهلل بهجت:. 1

ه از سدعي فدارغ شد ه مسحدل شدود، در ايدن       کو به اعتقاد اين آية اهلل تبريزي، آية اهلل سيستاني: 

 ه گفتده شد    کد فداره ب هد  و الزم اسدت سدعي را بده نحدوي       کگاو  که يکصورت احوط اين است 

 تمام نماي .
ه از سعي عمره تمتع فارغ شد ه مسحدل شد ه، در ايدن     کدر اين صورت به اعتقاد اين آية اهلل خويي: 

 .(921، مسأله کمناس)فاره دارد. کگاو  که يکه اظهر اين است کصورت احوط بل
ه بعد  از خدروج از احدرام بده     کواجب است، صورت اول آنفاره گاو کدر دو صورت  آية اهلل زنجاني: 

ه با ناخن گرفتن از احرام خارج ش ه باش  و پ  از کن ، صورت دوم آنکي کگمان خود، با زنان نزدي

 ب شود.کي از محرمات احرام را مرتکآن ي
گداو   کجدا يد   بدي  رده از احرام خارج ش ه باي  براي تقصدير کاگر با تقصير گمان آية اهلل سبحاني:  

سي مقد اري از سدعي را در عمدره تمتدع     کرده باش ؛ اگر کرده باش  و چه نکفاره ب ه  چه جماع ک

ن  و از احرام خارج شدود واجدب اسدت    کرده تقصير کميل که سعي را تکن  و به گمان اينکفراموش 

 ن .کگاو ذبح  کجا ي بي ن  و به جهت تقصيرکن  و سپ  تقصير کبرگردد سعي را تمام 
فاره دارد بنابر احوط بدراي جمداع و نيدز نداخن     کگاو  کي ارم:کعظام صافي، گلپايگاني، مآيات  

 گرفتن.
ند   ک نمدي  ّفاره فرقکن  و در وجوب کفاره ذبح کگاو براي  که يکو ا وي آن است  آية اهلل فاضل: 

 متر از آن.که شش شوط انجام داده باش  و از احرام خارج ش ه باش  يا ک
 رده باش .کي نکفاره را ب ه  اگرچه با زن نزديکباي  در صورت تقصير همان  سبحاني:آية اهلل . 2

ّفاره را ب ه ، اگدر  کن  و همان که يبق مسأله سابق عمل کاحتياط واجب آن است  آية اهلل فاضل: 

 ه ناخن گرفته باش  يا مو.کرده باش  و در تقصير فر ي نيست کي نکچه با زن نيز نزدي
گداو   که يکرده باش ، احتياط واجب آن است کي نکه حتي اگر با زنان نيز نزديکبل ردبيلي:آية اهلل ا .9

 فاره ب ه .ک



 270 و بعض احکام آن یفصل ششم: سع

م سعي در غير  مر  تمتع را نياز ملحاا باه    که در اين دو حک 1ياط واجب آن استاحت

 2فار  و اتمام.کنه در کتمتع 

ـ  ]810[  کو اگر ش 9نهکنه در  هد رفت و آمهها بعه از تقصير، ا تنا نک کاگر ش م 

ردن که از  مل فارو شه و منصرف شه، چون بناگذاري بر اتمام و ا تنا نکنه بعه از آنک

دهاه اتماام    ه آنچه احتمال نقص ماي ک، احتياط آن است 4ال نيستکخالي از اش کبه ش
                                                           

 ان . همتعرض اين احتياط نش  اي، هآية اهلل خامن. 1
ن  و در عمره مفرده که باي  سعي را تمام کّفاره الزم نيست، بلکدر رير عمره تمتع  آية اهلل اردبيلي:. 2

 ن  بنابر احتياط واجب.کز اعاده باي  تقصير را ني
 (29شيخ، ص  کم مختص به عمره تمتع است. )مناسکح آية اهلل بهجت: 
 م مختص است به سعي در عمره تمّتع.کاين ح آية اهلل تبريزي: 
جا مربوط به عمره تمتدع اسدت و در عمدره     فاره در تقصير بيکذبح گاو به عنوان آية اهلل سبحاني:  

 مفرده نيست.
ّفاره ب ه  چده جمداع   کگاو  کاگر در عمره تمّتع باش  به احتياط واجب باي  ي اهلل سيستاني:آية  

ّفاره کن  و تقصير را احتيايا  اعاده نماي  ولي در عمره مفرده و حج کن  و سعي را تمام کن  و چه نک

 ه باي  سعي را تمام و تقصير را در عمره مفرده اعاده نماي .کالزم نيست بل
 م است در رير عمره تمتع به تمتع.کاولي الحاق اين دو ح  فاضل:آية اهلل 
 ان . هم در رير تمتع به تمتع نش کمتعرض فرع الحاق اين ح آية اهلل گلپايگاني: 

 ه خدود را از سدعي فدارغ شد ه    کد او در اشواط بعد  از آن باشد     کهمچنين اگر ش آية اهلل زنجاني:. 9

چنانچه در اين دو صورت دهن   مي متعارفا  بع  از اتمام سعي انجامه کارهايي ش ه کيافت و مشغول 

در زيداده   کن ، خدواه شد  کخود اعتنا ن کب ه  هنگام سعي متوجه تع اد اشواط بوده به ش احتمال

 باش  يا نقيصه.
يور اسدت   در نقيصه و همين کن  و چه شکدر زياده  کچه ش آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 

 ن .کدر زياده  کفراغ از عمل شاگر بع  از 
 ه عرفدا  فدارغ از عمدل محسدوب    کد چنانچه مشغول عمل ديگري شد ه بده نحدوي     آية اهلل اردبيلي:. 4

 ن  و همچنين است در فرض بع ي.کخود اعتنا ن کشود، به ش مي
 ن  و عملش صحيح است.کن کاعتنا به ش ارم، نوري:کآيات عظام بهجت، م 
در عد د   کاعتندا شدود و شد    که باي  به اين شکاظهر اين است   خويي:آية اهلل تبريزي، آية اهلل 

  ن .ک مي اشواط سعي را بايل
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رد  ک که  مهاً براي حاجتي ترکدر ناقص گذاشتن در اين باشه  کنه خصوااً اگر شک

و  1ه در اين اورت وجوب اتمام بعياه نيسات  کنه که برگردد و اتمام کاست سعي را، 

 نه.کا تنا ن دانه ناقص نشه  در زياد  دارد و مي کاگر ش

ـ  ]811[ در دُرسات آوردن آن   کاگر بعه از فارو شهن از سعي يا از هر دوري ش م 

در  کطور اگر در بين رفات و آماه، شا    نه و سعيش احيح است و همينکا تنا ن 2نهک

 نه.کنه، ا تنا نکآوردن جزء پيش جا  به احيح

ـ  ]815[ زياادتر؛ مثال    رد  ياا کا ه هفت دفعه رفت و آمه کنه ک کاگر در مرو  ش م 

ه ايان  کنه ک کنه و اگر قبل از رسيهن به مرو  شکنه بين هفت و نُه ا تنا نک که شکاين

ه باه  کا ي ک، ظاهراً سعي او باطل است و همچنين است هر شا 9مترکدور هفت است يا 

 ذا.کو سه يا دو و چهار و ه کبين ي ک؛ مثل ش متر از هفت تعلا بگيردک
                                                                                                                                        

  :م کد اگر احتمال زياد بودن آنها را ب ه ، بنابر صحت بگذارد و اگر احتمدال   آية اهلل سيستاني

هم خوردن مواالت باشد  سدعي بايدل اسدت و      هاو  بل از ب که شکده  در صورتي  مي بودن آنها را

 .(223 ، صکمناس)بنابر احتياط اگر بع  باش  نيز بايل است. 

ن  بده آن  کدر ع د آن  کاگر بع  از منصرف ش ن از سعي، ش آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

عي متدر از هفدت مرتبده سد    که کده   مي ن اگر احتمالکن  و سعيش صحيح است، ليکاعتنا ن کش

 .(237 آراءالمراجع، ص)ن . که دوباره سعي کرده، احتياط آن است ک
 ن .کاعتنا ن کاگر از عمل منصرف ش ه و به ظاهر آن را پايان داده، به اين ش ارم:کآية اهلل م. 1

ن  و ک، محرز باش  اعتنا نکوکچنانچه صحيح بودن  اعه سابق متصل به  اعه مش آية اهلل زنجاني: .2

ن  و اگدر بعد  از   کرده، باي  سعي را اتمام و دوباره اعاده ک کصورت اگر در اثناء سعي شدر رير اين 

رده، چنانچه احتمال ب ه  هنگام سعي به رعايت شدرايط  ک کشيا بع  از تقصير ش ن از سعي  فارغ

 ن .کصحت توجه داشته اعتنا ن
 ه تع اد اشواط، حجت شرعي پي اه در ادامه سعي، نسبت بکچنانچه ايمينان دارد  آية اهلل زنجاني: .9

سدعي او صدحيح   حجت شرعي پيد ا کدرد   ه اگر تا پايان سعي، کتوان  سعي را ادامه ده   مي ن ک مي

 است و اگر چنين ايميناني ن ارد سعي او بايل است.

 ن .کشروع  ن  سپ  سعي را از صفا مج دا اخود را به مروه برسآية اهلل سبحاني:  



 272 مسائل متفرقه سعی

ـ  ]817[ رد  کا ه ساعي  کا رد ک کآوررْد و روز بعه شجا  به اگر طواف را در روزي م 

ه کا است، مگر آن 3در آوردن 2، گرچه احتياط1بر آوردن است يا نه، بعيه نيست بناگذاري

 نه.که در اين اورت الزم نيست سعي کنه ک کبعه از تقصير ش
 

 مسائل متفرقه سعي

ـ  ]819[ نه و با هماين  کدانسته بايه هفت مرتبه بين افا و مرو  سعي  ه ميکسي ک م 

رد  و در نتيجاه  کا مرتباه حسااب    کرد  ولي رفت و برگشت را يکنيت از افا شروع 

فايات  کنه، اگرچه اقوي کرا ا اد   4ه سعيکچهارد  مرتبه سعي نمود ، احتياط آن است 
                                                           

 بع  از و ت است. کش آية اهلل بهجت:. 1

فتواي ايشان در اين مسأله روشن نيست و لذا احتياط به اعاده يواف و نماز و اتيان  آية اهلل خويي: 

 سعي است.

احتياط واجب اتيان به سعي است، ولي اعاده يواف و نماز آن الزم نيست، مگر  آية اهلل سيستاني: 

صورت احتياط واجب اعاده يواف و نمداز هدم    احتمال ب ه  عم ا  سعي را تأخير ان اخته که در اين

 هست.

 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل اردبيلي: .2

 رعايت اين احتياط مستحب است. آية اهلل زنجاني: 

 احوط اعاده يواف و نماز و اتيان به سعي است. آية اهلل تبريزي:. 9

سعي را به عنوان ما في الذمه انجام ده  و انجام ديگر اعمال مترتبه الزم  احتيايا آية اهلل سبحاني:  

 نيست گرچه احوط است.

است، تأخير ان اختن سعي ب ون عدذر اسدت، بعيد  نيسدت      کوکه مشکاگر چيزي  آية اهلل فاضل: 

است، تأخير با  کوکه مشکبناگذاري بر آوردن، اگرچه احتياط مستحب در آوردن است و اگر چيزي 

 ه آورده ش ه نيست.کعذر باش . در اين صورت وجهي براي بناگذاري بر اين

 نشود. کاين احتياط تر ارم:کآية اهلل م 

 .(78پرسشهاي ج ي  حج، س )سعي صحيح است  آية اهلل بهجت:. 4

  (931حج، م کسعي صحيح است. )مناس اي: هآية اهلل خامن 



 مناسک حج                          272

 همان سعي است.

ـ  ]811[ آورد و سعي را شب انجاام   ميجا  به اه بعهازظهر، طواف و نماز رکسي ک م 

مانع نهارد و احتياط آن اسات   1دهه، اگر بهون تگخير  رفي، سعي در شب واقع شود مي

 فايت است.ک، اگرچه اقوي 2ه تا شب تگخير نينهازدک

ـ  ]816[ ه بين افا و مرو  اسات، جاايز   کسعي در طبقه فوقاني، اگر محرز نيست  م 

 9نيست.

 استفتائات سعي

ـ  ]813[ ه طواف او بايش از هفات شاوط    که در ا ناي سعي متوجه شود کسي ک س 

 ؟ليف او چيستکبود  ت

                                                                                                                                        
  :و در نتيجه چهارده مرتبه سعي نموده است سعي او صحيح است ولدي بندابر    آية اهلل سبحاني

 ن  و همچنين تقصير را.کاحتياط مستحب پ  از فوت مواالت سعي را اعاده 

بدوده صدّحتش   « مقّصدر »بوده سعيش صدحيح اسدت و اگدر    «  اصر»اگر جاهل  آية اهلل سيستاني:

 ال دارد.کاش
 نشود. کاين احتياط تر ارم:کآية اهلل م 

ال ن ارد و مبادرت الزم نيست ولي تدأخير بده   کتأخير عرفي اش آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني:. 1

و ب ون عذر تا فرداي آن روز تأخير بياند ازد، بده احتيداط واجدب بايد        عم ا فردا جايز نيست و اگر 

 در صورت اخير اعاده واجب است(. آية اهلل زنجاني:ن . )کيواف را اعاده 
توان  بده   مي هرگاه يواف و نماز آن را در هر مو ع از روز انجام ده  سعي را تا شب ارم:کآية اهلل م 

رده ولي اعمدال او صدحيح   کتأخير بيان ازد. ولي تأخير تا فردا جايز نيست و اگر تأخير ان اخت گناه 

 است.
تا روز بع  از آن جدايز نيسدت،    به تأخير ان اختن سعي پ  از يواف و نماز يواف اي: هآية اهلل خامن .2

 (921حج، م کمانعي ن ارد. )مناس ]همان روز[اما تأخير در انجام آن تا شبت 
  مراجعه شود. 841ذيل مسأله  به آية اهلل سبحاني: 

 (924حج، م کصحيح نيست. )مناس اي: هآية اهلل خامن. 9
 نيست.وه کيبقه فو اني ميان دو  ارم:کآيات عظام زنجاني، سبحاني، م 
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ه سعي را تمام نمايه و بعه از فوت مواالت کنه کاين نحو احتياط  2به 1وانهت ميج ـ  

شاوط، طاواف و نمااز و ساعي را      14 رفيه بين شوط زايه طواف و مقهار باقيمانه  تا 

 نمايه.نه و بعه تقصير کا اد  

ـ  ]818[ رد  و بعه فهمياه  اسات، وظيفاه او    کاگر از مرو  شروع و به افا ختم  س 

 ؟رد  باشهکچيست، به خصوص اگر تقصير 

 9نه.کرد  تقصير کنه و اگر تقصير نکبايه سعي را ا اد  ج ـ 

ـ  ]814[ کسي بعه از اتمام شوط ششمِ سعي در افا، گمان تمام شهن هفت شوط  س 
                                                           

ن ارد و سدعي  اي  هشوط بوده، وظيف کمتر از يکاگر زياده يواف  :، آية اهلل زنجانيآية اهلل اردبيلي .1

زائ  يدواف را بده  صد   ربدت     هاي  ن  و شوطکن  و اگر بيشتر بوده باي  سعي را رها ک مي ميلکرا ت

ه بدراي يدواف اول   کد ند   که تعيين کن  و نماز يواف بخوان  ب ون آنکميل کمالقه تا هفت شوط ت

 عت نماز ديگر بخوان .کن  و پ  از سعي دو رکميل کاست يا دوم، سپ  سعي را ت
توان  از يواف و سعي خود دست برداشته و مجد دا  يدواف و نمداز يدواف و      مي اي: هآية اهلل خامن 

 (31مناسک حج، سسعي را از سر بگيرد. )
ال دارد و در رير عم ، احتياط در اتمدام  کگذشت اشه کاگر عم  بوده به همان نحو  آية اهلل بهجت:. 2

 گذشت. 314ن است. در ذيل مسأله کتا چهارده شوط اگر مم
يدواف   که برگردد به مسج الحرام و شوط اضدافي را تدا يد   کاحتياط آن است  آية اهلل سيستاني: 

ند  و  کمام ميل نماي  و براي آن نماز يواف بخوان ، سپ  سعيش را تکامل به  ص   ربت مالقه تک

 ه آن را اعاده نماي .کاحتياط مستحب اين است 
 ن .کن  تا مواالت عرفيه از بين برود. پ  از آن همه را اعاده کاحتيايا  سعي را رها  آية اهلل فاضل: 

 ن .کرار کرده نيز بنابر احتياط آن را تکو اگر تقصير  آية اهلل اردبيلي:. 9
در فرض تقصير هدم بايد  دو مرتبده     حاني، سيستاني:سبزنجاني، آيات عظام تبريزي، خويي،  

 ن .کتقصير 
رده باشد ( تدا از احدرام    کد تقصير  و تقصير نماي  )اگر چه  بال  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 خارج شود.
رده، تقصير اعاده ن ارد مگر از باب احتياط و در رير کاگر با اعتقاد به صحت تقصير  آية اهلل فاضل: 

 ن .کاين صورت باي  تقصير را اعاده 
 گذشت. 828جواب اين سؤال در مسأله  ارم:کآية اهلل م 
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نمود ولي فوراً به او گفتنه که بايه يک شوط ديگر بياوري، او هام انجاام   را کرد و تقصير 

 ؟داد و بعه بار ديگر تقصير نمود، آيا  مل او احيح است يا خير و کفار  دارد يا نه

 1فار  نهارد.ک مل احيح است و ج ـ 

ـ  ]860[ سي در ا ناي سعي براي آب خوردن از مسير منحرف شاه  و پاس از   ک س 

 ؟امه داد  است چه اورت داردخوردن آب اد

ت را ادامه داد  است و در باين را   کرد  و به نيت سعي حرکاگر سعي را قبع نج ـ  

رد  يا مُحا ي آن سعي را تماام  که سعي را قبع کرد ، از جايي کآب خورد  يا اگر قبع 

 2رد  احيح است.ک

ـ  ]861[ ه طاواف و نمااز آن را انجاام داد  و ساعي را باه روز بعاه ياا        کسي ک س 

 ؟نهکروزهاي بعه به تگخير انهاخته است، آيا طواف و نماز را بايه ا اد  

 4الزم نيست ولي اختياراً نبايه سعي را به روز بعه تگخير بينهازد.ـ  9ج
                                                           

 فاره ب ه .کگاو  کچنانچه در عمره تمتع باش  بنابر احتياط ي آية اهلل اردبيلي:. 1
 ه احوط است.کهايش را گرفته باش   ه در عمره تمّتع ناخنکمگر آن آية اهلل بهجت: 
 فاره ده .کگاو  کبنابر احتياط ي آية اهلل تبريزي: 
 فاره ب ه .کگاو  کاگر در عمره تمتع باش  باي  بنابر اظهر ي :آية اهلل خويي 
مبود به جهدت فراموشدي باشد     کاگر در عمره تمّتع باش  و  آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني: 

مبود به جهت ن انستن تع اد کفاره ب ه  و اّما اگر کگاو  کا وي( ي سبحاني: اهلل آيةبنابر احتياط )

 فاره ن ارد.ک، يا در عمره مفرده يا حج بوده، مثال سعي بوده است هاي  شوط
 ّفاره دارد.کاگر ناخن گرفته  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 کعمل صحيح است ولي اگر در عمره تمّتع بوده است بنابر احتياط واجدب بايد  يد    آية اهلل فاضل: 

 ّفاره ب ه .کگاو 
رده و  بل از محل  اع ش ه، سعي را ادامه داده، سعي او صدحيح  که اگر اشتباه کبل آية اهلل زنجاني: .2

از محل  اع تدا  است و اگر بع  از محل  اع ش ه، سعي را ادامه داده اگر شوط ششم يا هفتم بوده، 

ن  و اگر در اشواط ديگر بوده دو شوط از سعيش نا ص مان ه و باي  شوط کپايان سعي را باي  اعاده 

 آورد.جا  به ششم و هفتم را
  ن .کاگر ب ون هيچ عذري تأخير ان اخته باي   بل از سعي يواف و نماز را اعاده  آية اهلل زنجاني: .9
 ن .کو ب ون عذر بوده احتيايا  باي  يواف و نماز آن را اعاده  عم ا چنانچه  آية اهلل اردبيلي:. 4
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ـ  ]865[ گيرناه در   ماهانه براي طواف ناياب ماي  ه از جهت  ادت کهايي  آيا زن س 

 تواننه نايب بگيرنه؟ سعي هم مي

آورنه با مرا ات ترتيب جا  به محل سعي مسجه نيست و سعي را بايه خودشانج ـ  

 بين طواف و سعي.

ـ  ]867[ رد  کا ه هفت شوط سعي بين افا و مرو  را تمام کنه کسي يقين کاگر  س 

ل ساعي را باياه از   ک ه پنج شوط بود ، اوالً آياکود ش است ولي بعه از تقصير متوجه مي

؟ و  انياً آياا تقصاير هام    نهکميل که ناقص بود  است بايه تکسر بگيرد يا دو شوطي را 

 افي است؟کنه، يا تقصير اول کبايه ب

و احتياطاً تقصير را ا ااد  نماياه، گرچاه وجاوب ايان       1نهکبايه سعي را اتمام ج ـ  

 2نيست. احتياط معلوم
                                                                                                                                        

 بنابر احتياط يواف و نماز را اعاده نماي . آية اهلل تبريزي: 
 ن .کباي  يواف و نماز را اعاده  آية اهلل خويي: 
خاير ه گر بن  ولي اکاعاده نيز اگر ب ون عذر تأخير ان اخته، باي  يواف و نماز را  آية اهلل سبحاني: 

 .اين مق ار تأخير ان اخته اعاده يواف و نماز الزم نيست عذري
اگر عم ا  ب ون هيچ عذري تأخير ان اخته، احتياط واجب اعاده يواف و نماز  آية اهلل سيستاني: 

 آن است.
 و در مدورد  کند  رده از محرمات احرام اجتنداب  کو سپ  تقصير نماي  و تا تقصير ن آية اهلل زنجاني: .1

 ها عمل کن . و حاشيه آن 843و  848کفاره ماابق مسأله 
در رير عمره تمتع اعاده تقصير بنابر احتياط الزم است ولدي در عمدره تمتدع الزم     آية اهلل اردبيلي:. 2

نيست و اگر در عمره تمتع به دليل فراموشي سعي را نا ص انجام ده  و تقصير نماي ، بنابر احتياط 

 ه .فاره ب کگاو  کباي  ي
 نماي . مي و تقصير را هم اعاده آية اهلل بهجت: 
 نشود. کاين احتياط تر ارم:کآيات عظام تبريزي، صافي، گلپايگاني، م 
گداو   کو تقصير را باي  اعاده نماي  و اگر در عمره تمتع بدوده يد   آية اهلل خويي، آية اهلل سبحاني: 

 فاره ب ه .ک
مبود باش  و در عمدره  کاين احتياط واجب است و اگر تقصير از روي فراموشي  آية اهلل سيستاني: 

  ّفاره ب ه .کگاو  کتمّتع باش  احتيايا  باي  ي
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ـ  ]869[ شخصي بعه از طواف  مر  تمتاع گام شاه  و بعاه از پياها شاهن باه         س 

و تقصير نماود و محارم شاه    ام   آوردجا  به ه سعي افا و مرو  راکرفقايش گفته است 

براي حج تمتع، ولي بعه از مراجعت از  رفات و مني و موقاع طاواف و ساعي اافا و     

طور  ينهم ام،  به افا نيامهه من در ا مال  مر  کرد؛ مثل اينکمرو  و ا مال حج اظهار 

اي، بعه از مراجعت به ايران چنه بار به پسرانش گفته ا ماال مان    شاءاهلل آمه  انانه  هگفت

ه باراي او ناياب بگيرناه، اگار  مال      کناقص شه  و قبل از فوتش وايت نمود  است 

را ر باطل باشه وُرّاث او حاضرنه اينجانب را بفرستنه تا ا مال حج او کشخص فوق الذ

 ؟ الي چيست ار حضرتانجام بههم، آيا ن

ننه براي  مل حج تمتع، ولي بايه ناياب ساعي را   کتواننه شما را نايب  ور ه ميج ـ  

جهاگانه به نيابت آن مرحوم انجام دهه. گرچه در فرض مرقاوم بايش از ناياب گارفتن     

 1براي سعي الزم نيست.
                                                                                                                                        

  :کن  و بنابر احتياط واجدب يد  کاگر در عمره تمتع بوده احتيايا  تقصير را اعاده  آية اهلل فاضل 

 ّفاره ب ه .کگاو 
 ظاهرا  حج او بايل است و باي  اعاده شود و نيابت در سعي الزم نيست. آية اهلل اردبيلي:. 1

 که نايب يکه براي حج تمتع نايب بگيرن ، و احوط اين است کاحتياط اين است  آية اهلل تبريزي: 

 آورد.جا  به هم به نيت ميتاي  هسعي ج اگان
 به شک خود اعتنا نکن  جا آورده باش  ده  سعي را به و اگر احتمال مي ي:زنجانآية اهلل  
ه کد رده بدوده  کد ه سعي را فرامدوش  کحج او بايل است مگر اين آية اهلل خويي، آية اهلل سبحاني: 

 نن .ک مي براي او  ضا
ن  حجش بايل است، لدذا  ک کم، سعي را ترکاگر از روي جهل به موضوع يا ح آية اهلل سيستاني: 

 از يرف ميت نايب بگيرن . ل حج تمتعکدر فرض سؤال بر ورثه الزم است براي 
سعي از جهت ن انستن مسأله، باي  احتيايا  عمره  کبا فرض تر آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

  .(372ام حج، مسأله کآداب و اح)آورن  و بع  از آن حج او را اعاده نماين  جا  به مفرده براي او
ه اعمال بع ي را با جزم به صحت انجام داده است لذا صحيح است کدر فرض سؤال  آية اهلل فاضل: 

 ن .ک مي فايتکو گرفتن نايب براي سعي 
 ّل حج تمتع الزم نيست.کگرفتن نايب براي  ارم:کآية اهلل م 
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ـ  ]861[ رونه و از طرف ديگر  يطرف م که از يکبين افا و مرو  طوري است  س 

ان باشاه  که است، آيا اگر امگردنه يعني بين رفت و برگشت دو سه متري فاال آن برمي

 ؟ال داردکه به افا رفته، به مرو  برود اشکاز همان مسيري 

 ال نهارد، ولي نبايه مزاحم ديگران شود.کاشج ـ 

ـ  ]866[ باراي   هکا وقت دياه مقاهاري را    کردن بود، يکشخصي در حال سعي  س 

الزم اسات   ردکا  رد  است، گماان ماي  کبه طور  ادي سير انه   ردکگذاري  هروله  المت

رد، آياا  کا رار کا ه  ادي رفته باود، باا هرولاه ت   کنه و لذا برگشت و مقهاري را کهروله 

 ؟ال داردکسعيش اش

 1ال دارد.کاشج ـ 

ـ  ]863[ شخصي در سعي بين افا و مرو ، از جايي که به افا يا مرو  رسايه   س 

کنه، بلکه تقريباً مقاهار دو ساه متار هاللاي شاکل و ياا        براي شوط بعهي شروع نمي

کنه، و در اين مقهار متوجه نيست کاه باا    آيه و شروع مي مستقيم به شکل  رضي مي

دهاه ساعي    جاواب ماي   کناي  نيت سعي است يا نه، ولي اگر از او سؤال شود چه ماي 

 کنم، آيا مضر نيست؟ مي

 را  رفتن مزبور روي کو  مضرّ به سعي نيست، و در فرض مسگله سعي احيح است.ج ـ 
                                                           

 ال ن ارد اگرچه احتياط بهتر است.کظاهرا  اش آية اهلل اردبيلي:. 1

 ال ن ارد.کظاهرا  اش آية اهلل بهجت: 

 الي ن ارد.کاگر به  ص  انجام وظيفه وا عيه باش ، اش  تبريزي، آية اهلل سبحاني:آية اهلل 

و  ور سدعي او درسدت اسدت   کن  ولي در فرض مدذ کدر حال اختيار نباي  چنين  اي: هآية اهلل خامن 

 (34چيزي بر او نيست، اگرچه احتياط در اتمام و اعاده سعي است. )اجوبة اإلستفتاءات في الحج، س

عربدي،   کمناسد )ال ن ارد. اگرچه اعاده سعي ماابق احتيداط اسدت.   کبنابر اظهر اش اهلل خويي:آية  

 .(944مسأله 

 ال ن ارد.کاش ارم:کآيات عظام زنجاني، صافي، فاضل، گلپايگاني، م 

 ه جاهل  اصر باش .کال دارد مگر آنکصّحت سعيش اش آية اهلل سيستاني: 
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ـ  ]868[ برنااه و  هااا را بااا چاارخ مااي ه مااري کااردن از همانجااا کااآيااا سااعي  س 

نناه( ااحيح و   ک گرداننه )يعني حهود دو متر باالتر از ابتهاي سراشيبي شاروع ماي   برمي

هاي سيا  بعه از  به سنگو  افا شروع و در مرو  هم کفي است؟ يا حتماً بايه از اول اک

 و  است برسنه؟که بقاياي کهاي ااف  سنگ

 2و احراز شود و الزم نيست باال برود. 1و  باشهکسعي بايه بين دو ج ـ 

ـ  ]864[ ناه، واجاب   ک ه بين افا و مرو  سعي ماي کسي کايه   فرمود کدر مناس س 

س، کت است توجهش به مرو  باشاه وباالع  که به طرف مرو  در حرکاست در هنگامي 

 ؟ليفيکت و يا وضعي و تليفي اسکآيا اين وجوب توجه، ت

 9وضعي است. ج ـ

ـ  ]830[ گاهي انسان در ا ر ازدحاام جهات رفاتن باراي ساعي ناچاار اسات از         س 

نفساء چيسات، و آياا باراي     ليف حاي  وک، در اين اورت ت4نهکالحرام  بور  مسجه

 سعي هم مثل طواف نايب بگيرنه؟

ـ  ه از را  ديگري برونه بايه تاگخير بينهازناه، و اگار آن    کان نهاشته باشه کاگر ام ج 

رسه و بر فرض مخالفت چنانچه از آن را  رفات و   ن نيست نوبت به نيابت ميکهم مم

 رد  است.کرد سعيش احيح است هرچنه گنا  کخودش سعي 

 ؟را م زيادي سهوي را دارد يا  مهيکزيادي در سعي جهالً، آيا ح س ـ ]831[

                                                           
 مراجعه شود. 823به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي: .1
 مراجعه شود. 823به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت:. 2

وه اسدت، بندابراين مسدير    که  بال  گفته ش  سراشيبي مزبور مربوط به گونه ک همان ارم:کآية اهلل م 

 الي ن ارد.کسوارها اش فعلي چرخ
 مراجعه شود. 897به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني:. 9

 سر مانعي ن ارد. ردن به ايراف و حتي به پشتکولي نگاه  ارم:کهلل مآية ا 
 يعني از اين راه خودش را به صفا برسان  و از آنجا سعي را در مسير معمولي شروع کن . اهلل مکارم: آية. 4
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 2ال است.کمحل اشـ  1ج

ـ  ]835[ هاي معمولي در مرسْاعي ساعي    توانه بهون سوار شهن در چرخ کسي که نمي س 

 اش چيست؟ کنه ليکن تمکن مالي نهارد، چون اَرْز خود را ارف سوغات کرد ، وظيفه

نه ولو با فروش چيزي يا قرض بايه خودش سعي کسعي  ا چرختوانه ب اگر ميج ـ  

 ار باشه.که مشقت و حر  در کنه و استنابه احيح نيست مگر آنک

ـ  ]837[ ي هفات شاوط   کهم زد و با فاااله اناه  ه شخصي شوط سوم سعي را ب س 

 آورد و تقصير نمود، آيا اين سعي احيح است؟جا  به ديگر
 4نه.کو بايه سعي را ا اد   9ال داردکاشج ـ 

                                                           
از اثنداء   مق ار کمدي بنابراين اگر از روي ن انستن مسأله  ؛م زياده سهوي را داردکح آية اهلل زنجاني: .1

وه صدفا  کسعي را دوباره سعي نماي  سعيش صحيح است، ولي اگر در شروع سعي  بل از رسي ن به 

 ن ( سعيش بايل است.کشروع  محل هرولهاز  مثال ن  )کشروع 
 م زيادي سهوي را دارد.کظاهرا  ح آية اهلل اردبيلي:. 2

 ظاهرا  جهال  مانعي ن ارد. آية اهلل بهجت: 
م بنابر اظهدر موجدب بادالن    کزيادي از روي جهل به ح زي، خويي، سيستاني:آيات عظام تبري 

 باش ، اگرچه احتياط در اعاده است. نمي سعي
 (923حج، م کم زيادي سهوي را دارد و سعي او صحيح است. )مناسکح اي: هآية اهلل خامن 
 حکم زيادي سهوي را دارد و سعي او صحيح است. آيات عظام سبحاني، صافي، گلپايگاني، مکارم: 
 ن .کال است و احتيايا  اعاده کمحل اش آية اهلل فاضل: 

 چنانچه  بل از فوات مواالت آن را از سر گرفته باش ، صحت سعيش محل اشکال است. آية اهلل اردبيلي:. 9
 ال ن ارد.کاش ارم، نوري:کآيات عظام تبريزي، زنجاني، فاضل، م 
 (31مناسک حج، س ال ن ارد )کاش اي: ه خامنآية اهلل 

رد کد چه انجام داده منصرف ش ه و پ  از فدوت مدواالت از اول شدروع    اگر از آنآية اهلل سبحاني: 

آن را بده هفدت دور برسدان  و سدعي را بده       ن اگر نصف سعي را انجام داده احتيايا کال ن ارد ليکاش

 ليف فعلي انجام ده .کعنوان ت
 رده صحيح باش ، گرچه احوط اعاده سعي است.که استيناف کبعي  نيست آن سعي  تبريزي:آية اهلل . 4

 (.948در فرض اعتقاد به جواز مانعي ن ارد. )المسائل الشرعيه، مسأله آية اهلل خويي: 
اگر پ  از فوت مواالت عرفيه سعي را از سرگرفته باش  صحيح است و اگر  بل  آية اهلل سيستاني: 

 ه در اين صورت نيز صحيح است.که جاهل  اصر باش  کال دارد مگر آنکاشاز آن باش  
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ـ  ]839[ ه هر شوط سعي، رفت و برگشت از افا به مرو  کشخصي به ا تقاد اين س 

شود و سعي خاود را باه    نه و در شوط سوم متوجه مسگله ميک است، سعي را شروع مي

 ؟مي داردکآيا سعي او چه ح دهه، هفت شوط خاتمه مي

 سعي او احيح است.ج ـ 

ـ  ]831[ شخصي در حال سعي گاهي  قب  قب به طرف مرو  و يا اافا رفتاه    س 

 ؟ليف او چيستکاست، ت

 ال دارد وکنه و اگر از آن محل گذشته ساعي او اشا  ک کبايه آن مقهار را تهارـ   1ج

 2احتياط در اتمام و ا اد  است.

ـ  ]836[ باشاه، جاايز    و  افا و مارو  ماي  که باالتر از کسعي از طبقه دوم فعلي،  س 

 نه؟ است يا

 9ال دارد.کاشج ـ 
                                                                                                                                        

 صّحت آن بعي  نيست. آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
مدا  نقدص  ه آن مق ار و کسعي او صحيح است، هر چن  احتياط استحبابي آن است  آية اهلل زنجاني: .1

 ن .ک کبع  آن را ت ار
مناسدک حدج،   رده و مج دا  سعي را از سر بگيرد. )کتوان  سعي سابق را رها  مي و اي: هآية اهلل خامن. 2

 (31س 
ن  و اگر از آن محل گذشته يعني وارد شوط يا اشدواط بعد ي   کجبران  برگردد وآية اهلل سبحاني:  

 ال دارد و احتياط در اتمام و اعاده است.کن  سعي او اشک کت ار توان  برگردد ونمي ش ه و

 ال ن ارد.کن  و سعي او اشکتوان  برگردد و جبران  مي ارم:کآية اهلل م 
، کند . )مناسد  ک مدي  فايدت کشدود   مي ه سعي بين صفا و مروه وا عکاگر احراز شود  آية اهلل بهجت:. 9

 (.941م
ه يبقده  که برايش محرز باش  کسعي در يبقه دوم مسعي صحيح نيست، مگر آن اي: هآية اهلل خامن 

ند ، بايد    کف سعي کتوان  در يبقه هم نمي هکسي کاست نه باالتر از آن، و  وه وا عکدوم، ميان دو 

 (924حج، م کبراي خود نايب بگيرد، و سعيش در يبقه دوم صحيح و مجزي نيست. )مناس
وه نبود صحيح است. کوه صفا و مروه بوده و فضاي ب ون ک اگر دو يرف آن ولو  بال  آية اهلل خويي: 

 (.911)آراء المراجع، ص
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ـ  ]833[ شخصي به جهت کنترل همراهان خود در حاين ساعي، گااهي باه  قاب       س 

 کرد ، آيا سعي او احيح است؟ گشته و بهون توجه مجهداً همان مسافت را طي مي برمي

 1نه.کال دارد و بايه سعي را ا اد  کاشج ـ 

ـ  ]838[ ه مجمو اً کشخصي سعي بين افا و مرو  را، پنج دور رفت و برگشت  س 

ه متوجه مسگله شه سعي را از همان جا قبع کشود، انجام داد  است و آنگا   د  شوط مي

 ليف چيست؟کرد، تکنمود و تقصير 

 2در فرض سؤال احوط ا اد  سعي است.ج ـ 

ـ  ]834[ مرو  الزم اسات، چاون   و  افا يا که رفتن باالي کشخصي به تصور اين س 

اين مقهار مسافت را تحت فشار جمعيت رفته لذا باراي ا ااد  آن مقاهاري وارد ساعي     

رد  کا شه  و بعه به نيت سعي برگشته است و در واقع مقهاري مساافت را دوباار طاي    

 ؟است، آيا سعي او درست است
                                                                                                                                        

توان  در شود مي فک سعي در يبقه هم که منجر به ترکاگر ضرورت چنان باش  آية اهلل سبحاني:  

آن از مسدعاي  ه عرضکه زيرزمين مسعي اح اث ش ه در صورتي کنون کيبقه باال سعي نماي  ولي ا

د ف و سپ  زيرزمين مورکتوان  در آن سعي نماي  و با وجود دو مسعاي هم ج ي  زيادتر نباش  مي

 ن است اتفاق بيفت .کضرورت سعي در يبقه باال بسيار نادر مم

 مجزي نيست. آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 
 ال ن ارد.کاش آيات عظام اردبيلي، تبريزي، خويي، زنجاني:. 1

براي مثال چن  متر از مسافت مسعي را که سعي نموده براي کنترل همراهان به عقدب  آية اهلل سبحاني:  

خواه  دوباره آن چن  متر را برگردد تا به محل  اع برس  باي  بده  صد  سدعي يدي     برگشته حاال که مي

 نکن  در اين صورت سعي او صحيح و در رير اين صورت سعي او به جهت زيادي عم ي بايل است.

 ه جاهل  اصر باش  يا مق ار اضافي را به  ص  سعي انجام ن ه .کمگر اين آية اهلل سيستاني: 
 ن .کار را نکال ن ارد و اعاده الزم نيست ولي بهتر است اين کاش ارم:کآية اهلل م 

 .871. مراجعه شود به سؤال 2
 سعيش صحيح است و احتياط الزم نيست. آية اهلل اردبيلي: 
 (931حج، م کسعي او صحيح است. )مناس اي: هآية اهلل خامن 
 صحيح است و احتياط واجب نيست. ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م 
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 1رد  باشه ضرر نهارد.کاگر به نيت احتياط  مل ج ـ 

ـ  ]880[ شاوط و   که سعي نيز نياز به وضو دارد بعه از يا کتصور اينشخصي به  س 

نماياه،   گيرد و هفات شاوط ديگار ساعي ماي      نه و وضو ميک نيم سعي خود را قبع مي

 ليف او چيست؟کت

 9نه.کو بايه سعي را ا اد   2ال داردکاشج ـ 

ـ  ]881[ ه شاوط  کا داناه، اماا تردياه دارد     ه قهر متيقن  هد اشواط را ميکسي ک س 

ه بقياه را  کا دارد  کام داد ، ولي شا دانه پنج شوط انج انجام داد  يا نه؛ مثالً مي بعهي را

 ليف او چيست؟کيا نه، ت انجام داد 

 4در اشواط است و مببل است. کفرض مزبور شج ـ 

ـ  ]885[ لياف او  کرد و تقصير نماود، ت کلي فراموش کسي سعي را به طور کاگر  س 

 ؟چيست

                                                           
 سعيش صحيح است. آية اهلل زنجاني: .1

ه کد ردن سعي اول و شروع سعي دوم به  د ري فاصدله شد ه باشد      کاگر بين رها  آية اهلل اردبيلي:. 2

 ال است.کال ن ارد وگرنه صحت سعيش محل اشکمواالت عرفيه به هم بخورد، اش

 (31اسک حج، س مناشکال ن ارد. ) اي: آية اهلل خامنه 

با فرض اعتقاد به جواز از سر گرفتن سعي، مجزي اسدت. )رجدوع شدود بده مسدأله       آية اهلل خويي:

879.) 

 ال ن ارد.کاش ارم، نوري:کفاضل، مزنجاني، آيات عظام 

رد کد چه انجام داده منصرف ش ه و پ  از فدوت مدواالت از اول شدروع    اگر از آنآية اهلل سبحاني:  

آن را بده هفدت دور برسدان  و سدعي را بده       اگر نصف سعي را انجام داده احتيايا  نکال ن ارد ليکاش

 ليف فعلي انجام ده .کعنوان ت

 .879. مراجعه شود به سؤال 9

و  821ه مادابق مسدأله   ند رده وگرکد  که در اثناء سعي شد کو اين در صورتي است  آية اهلل زنجاني: .4

  ن .کعمل حاشيه آن 
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 2آورد.جا  به وقت يادش آمه سعي رااز احرام خار  شه  و هر ـ  1ج

ـ  ]887[ رد، کا  کسي قبل از رسيهن باه مارو ، در آوردن هفات و نُاه شا     کاگر  س 

 ؟ليف او چيستکت

 9نه.کمببل است و بايه سعي را ا اد  ج ـ 

 ؟آيا مواالت در تمام اشواط سعي معتبر است و يا اختصاص به بع  دارد س ـ ]889[

ه در ااورت  کا در سعي مواالت معتبر نيست مگر شوط اول تمام نشه  باشه، ـ   4ج

                                                           
   :رد کچه انجام داده منصرف ش ه و پ  از فوت مواالت از اول شروع اگر از آنآية اهلل سبحاني

آن را بده هفدت دور برسدان  و سدعي را بده       ن اگر نصف سعي را انجام داده احتيايا کال ن ارد ليکاش
 ليف فعلي انجام ده .کعنوان ت

ه ماابق حاشديه مسدأله   باي  سعي کرده دوباره تقصير کن  و اگر و ت ت ارک گذشت آية اهلل زنجاني:. 1

 عمل کن . 373
 مراجعه شود. 819به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي:. 2

 مراجعه شود. 842به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: 
 (.927، ص1از احرام خارج نش ه و تقصير را اعاده نماي . )المسائل الشرعيه، ج آية اهلل خويي: 
رد و تقصير نمود اگر تدا  بدل از احدرام    کسي آن را در عمره تمتع فراموش کاگر آية اهلل سبحاني:  

فاره ب ه  ولي اگر بعد  از  کگاو  کن  و يکآورد و تقصير را اعاده جا  به حج يادش آم  باي  برگردد و

آورد و اگر نتوانست و تدي از مندي    جا بهاحرام حج يادش آم  چنانچه بتوان   بل از و وف به عرفات 

ن  اما اگر سعي حج را کجا ذبح  بي گاو براي تقصير کبر اعمال حج مق م ب ارد و ي اعي ربرگشت س

توان  برگردد، باي  برگردد و انجام ده  ه ميکاني است که است و يا مکرد اگر خود او در مکفراموش 

رده و کد  بهآورد و اگر برگشتن براي او مشقت دارد اسدتنا جا  به ا دو يواف نساء و نماز آن را نيز مج 

 آورد.جا  به نائب او سعي و سپ  يواف نساء و نماز را براي او
 فاره ب ه .کگاو  کن  و يکبنابر احتياط تقصير را پ  از سعي اعاده  آية اهلل سيستاني: 
ن ، و بنابراحتياط  بدل از اعداده تقصدير،    کبنابر احتياط تقصير را پ  از سعي اعاده  آية اهلل فاضل: 

 ّفاره ثابت نيست.کن  ولي کرا مراعات محرمات احرام 
ه در ادامه سعي نسبت به تع اد اشواط به علدم يدا   که ايمينان داشته باش  کمگر آن آية اهلل زنجاني: .9

 رس . مي حجت شرعي
ه  اع سعي، جايز است، رعايت مواالت عرفيه در سدعي، الزم  کدر رير موارد خاص  آية اهلل زنجاني: .4

 شود. مي ن  بايلکبوده و  اع آن جايز نيست و چنانچه ب ون عذر، سعي را  اع 
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 1فوات مواالت احتياطاً از سر بگيرد.

ـ  ]881[ فّين پيها باشاه آياا   کاگر در سعي، بعضي مواضع بهن زن غير از وجه و  س 

 زنه يا نه؟ به سعي او ضرر مي

 2زنه. ضرر نميج ـ 

ـ  ]886[ نه و با حال تردياه باه   ک مي کشخصي در حال سعي در  هد اشواط ش س 

ه کنه، پس از تگمل وبعه از آنکه  هد را ضبط کر است کدهه و در ف سعي خود ادامه مي

ا يقين، باقي شود و ب رد يا وارد شوط بعهي شه، يقين به  هد حاال ميکاه متر سعي 

 يا نه؟دهه، آيا اين سعي احيح است  سعي را هم انجام مي

 9احيح است.ج ـ 
                                                           

 بنابر احتياط مواالت در تمام اشواط سعي معتبر است. آية اهلل اردبيلي:. 1
ج يد   هداي   پرسدش ) .نيسدت دليلي بر اعتبار مواالت در سعي در ريدر شدوط اّول    آية اهلل بهجت: 

 (83س  حج،
احوط اعتبار مواالت عرفيه بين اشواط سدعي اسدت. )مناسدک،  بدل از      آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

توان گفت، ايشان در صورتي که مقد اري از   ( و راجع به لزوم دادن گاو به عنوان کفاره آنچه مي993مسأله 

 ن سعي، مسحّل شود، فرموده يک گاو باي  کفاره ب ه .سعي را فراموش کن  و به اعتقاد تمام ش 
ه  اع سعي جايز است، رعايت مواالت عرفيه در سعي، الزم کدر رير موارد خاص  آية اهلل زنجاني: 

 شود. مي ن  بايلکبوده و  اع آن جايز نيست و چنانچه ب ون عذر، سعي را  اع 
جدا آورده   باي  به صورت يک عمدل واحد  بده   سعي يک عمل واح  عبادي است،  آية اهلل سبحاني: 

 .شود ولذا فاصله زياد ميان اشواط که مضر به مواالت باش  برخالف احتياط است
 بنابر احتياط واجب مواالت عرفيه الزم است. آية اهلل سيستاني، آية اهلل فاضل: 
و  سدمت آخدر    (274 ام حدج، ص کد آداب و اح)مواالت در سعي معتبر نيست.  آية اهلل گلپايگاني: 

 ان . همسأله را متعرض نش 
 ه در رير موارد استثنا ش ه مواالت عرفيه رعايت شود.کاحتياط واجب آن است  ارم:کآية اهلل م 

 ال است.کچنانچه از روي علم و عم  بوده، صّحت سعيش محّل اش آية اهلل اردبيلي:. 2
 رده است.کباش  گناه  عم ا ولي اگر  ارم:کآية اهلل م 

 شف حال سعي را ادامه داده، صحيح است.کاگر به رجاء  ة اهلل اردبيلي:آي. 9
 شود و باي  سعي را اعاده کن . با شک در ع د اشواط سعي بايل مي :آية اهلل زنجاني ،آية اهلل تبريزي 
 و ادامده آن   کتج ي  و از سر گرفتن سعي بوده و سعي در حدال شد  اش  هوظيف آية اهلل خويي: 
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 1مستحبات سعي

ـ  ]883[ مستحب است بعه از فراو از نماز طواف و پيش از ساعي، باه نازد چاا       م 

م خود بريزد کشه و آن را بياشامه و به سر و پشت و شکيا دو دلو آب ب کزمزم رفته ي

قًا واِسعًا َوِش أَ » و بگويه: ز  ُِ ًِم نافِعًا َو ه  ِعل  َعل  مَّ اج  م   َِّ داء  ِمن  ک   فاءً للَّه  ق   «.َوس 

ه محااا ي کااپااس از آن، بااه ناازد حجراألسااود بيايااه، و مسااتحب اساات از دري   

حجراألسود است به سوي افا متوجه شود و با آرامي دل و بهن باالي افا رفتاه و باه   

ه حجر األسود در او است رو نمايه و حمه و  ناي الهي کني کنه و به رکعبه نار کخانه 

 ار را بگويه:کهاي الهي را به خاطر بياورد، آنگا  اين ا  د و نعمتآورجا  به را

 هفت مرتبه.« اهلل  أکََب  »

 هفت مرتبه.« أحَلمد  هلِل»

 هفت مرتبه.« ال إلَه إاّل اهلل »

، َله  اْل ل ک َوَله  احل  ال إلَه إالَّ » يک َله  ِ  ال ََشِ َد د   اهلل  َوج  َ   َم  ِمي  َر َجيِل  َي  يِي َوي  ِِ َوه  ال َيم  رت  بَِي ِد

َر َعىل ء َقِديرٌ  اَْل    َوه  َِّ َش   سه مرتبه.« ک

 پس الوات بر محمه و آل محمه بفرسته، پس بگويه:

د  هللِ َعىل اهلل  أکََب  َعىل» د  هللِ احَل  ما َهدانا َواحَلم  د  هللِ احَليِّ ال َقُيرِم َواحَلم  ائِمِ ما أب النا َواحَلم  « يِّ ال دَّ

 مرتبه.سه 

 پس بگويه:

َهد  أن  ال إلَه إالَّ أَ » ب د  إالَّ ش  رل ه  ال َنع  س  َُ ِ  َو دًا َعب د  َمَّ َهد  أنَّ ُم  يَن َوَل ر   اهلل  َوأش  ِ  ُم  لِِصَي َله  ال دِّ  إّيا

                                                                                                                                        
  .(912 آراء المراجع، چام سوم، ص)صحيح و مجزي نبوده، لذا احتياط اعاده سعي است. 

مجمع )شف حال ادامه داده باش . که به رجاء کدر صورتي  ارم:کآيات عظام صافي، گلپايگاني، م 
 .(1/488المسائل 

 است. احتياط واجب در اعاده ال است وکدر فرض سؤال صّحت سعي محّل اش آية اهلل فاضل: 
ه بعضي از مسدتحبات  کآورد و باي  توجه داشت جا  به اين مستحبات را به  ص  رجاء ارم:کآية اهلل م. 1

 ن نيسدت، آنچده را  کد هاي گذشته است و در عصر مدا موضدوع ند ارد و يدا عمدال  مم      مربوط به زمان
 ده . مي توان، انجام ده . و خ اون  به نيت او پاداش مي
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کرنَ  ِ َِ اْل َش   سه مرتبه.«. کِر

 پس بگويه:

َأل ک ال عَ أَ » مَّ إِّنِّ أس  َر َوال عافَِيَة َوال يَ للَّه  يا َوال  ف  َرلِ قَي يف الُدن   سه مرتبه.« ُِ

 :1پس بگويه

« ُِ َرِل َجَسنًَة َوِقنا َعذاَ  النَّا ُِ يا َجَسنًَة َويف ال  مَّ آتِنا يف الُدن   سه مرتبه.« َأللَّه 

 پس بگويه:

 اه مرتبه.« اهلل  أکََب  »

 اه مرتبه.« ال إلَه إاّل اهلل»

د  هلِل»  اه مرتبه.« أحَلم 

بحاَن »  اه مرتبه.« اهللِس 

 پس بگويه:

«  ِ َد زاَ  َوج  ، َوَغَلَب اِج   ِ ، َوَنََصَ َعب َد  ِ َد َجَز َوع  ، أن   ِ َد ِ  َوج  َد َوَل ه   ، َفَله  اْل ل ک  ال إلَه إاّل اهلل  َوج 

، أَ   ِ َد د  َوج  ک  احَلم  ُِ مَّ با ِت، أَ يِل يِف  للَّه  َد اْلَ ر  ِت َوفِيِم َبع  ِ  رذ  بِ َک للَّه  مَّ إِّنَّ أع   اْلَر  َم ِة ال َق َب  ل  ِم ن  ظ 

َشتِِه أَ  ََّ إاّل َوَوج  َم ال ظِ ِشک َير  ََّ َعر 
مَّ أظِلَّني يف ظِ  «. ظُِلَک للَّه 

 نه سپردن دين و نفس و اهل و مال خود را به خهاونه  الم.کرار کو بسيار ت

 پس بگويه:

ِجيَم الَّذي ال َتِضيع  َود» َن الرَّ ْح  ِدع  اهللَ الرَّ َتر  ِمل ني َع ىلأس  مَّ اس  َتع  ل، َأللَّه  ه  ِديني َوَنف يس َوَأه   ائِع 

نَِّة َنبِيَِّک  کتابَِک  ني َعىل َوس  ِّن َوَتَرفَّ تِِه َوأِعذ   «.ِمَن ال ِفت نَةِ  ِملَّ

 پس بگويه:

 سه مرتبه.« اهلل  أکََب  »

بير بگويه و باز د اا را ا ااد    کبار ت کنه، پس يکرار کپس د اي سابا را دو مرتبه ت
                                                           

ور کايشدان مدذ   کعا و همچنين بعضي از دعاهاي آخدر ايدن  سدمت در مناسد    اين د آية اهلل خويي:. 1

 نيست.
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 توانه بخوانه. ه ميکنمايه و اگر تمام اين  مل را نتوانه انجام دهه، هر قهر 

 عبه نمايه و اين د ا را بخوانه:که رو به کو مستحب است 

ََّ َذن ب  أَ » ِفر  يِل ک مَّ اغ  ِفَرِل فَ  للَّه   َ د  َعَلَّ بِاْلَ ت  َفع  د  َنب ت ه  َقُط َفاِن  ع  ، أَ  اِنَّ َک أذ  ِجيم  ُ  ال رَّ ف  ر ََ ََ ال  ن  

َ  ي ما أَ  َع مَّ اف  ََ أَ أللَّه  ه  َفاِنََّک ن  ل  َ  ِي ما أَ  ه  َع ََ أَ اِن  َتف  ب  ن  َْح ن ي َوإن  ت َع ذِّ ه  َتر  ل  ََ َغن يِل َع ن  نه  ي َفَأن  

َتِک  َفياَمن  أَ  َنا ُم  تاٌج إىلَعذاي َوأَ  ْح  ُ   َنا ُم  تاٌج إىلَُ تِِه ا َ ْح  َ  ي م ا أَ َْح ن ي، أَ َُ َع  ، َن ا أَ للَّه  مَّ ال َتف  ل  ه  ه 

َ  ي ما أَ  َفاِنََّک  َع َلک وَ إن  َتف  َ  أتَّقي َعد  َبح  ني أص  ب ني َومَل  َتظ لِم  ه  ت َعذِّ ل  َک نا أه  َُ َمن  َفي ا ال أُاف  َجر 

َْح ني  ُ
ُ  اِ ٌل ال ََي ر َر َعد   «.ه 

 پس بگويه:

ه  » ل 
َِّ َعىليا َمن  ال ََييب  سائِ ه  َص ل 

د   َوال َين َفد  نائِ َمَّ د   ُم  َمَّ تَِک َوآِل ُم  َ ُِ بَِرْح  ِّن ِمَن النَّا  «.، َوأجر 

ه بخواهه مال او زياد شاود، ايساتادن   کس کو در حهي  شريف وارد شه  است: هر

آيه بر پله چهاارم بايساته و متوجاه     ه از افا پايين ميکبر افا را طول دهه و هنگامي 

 شود و بگويه:عبه کخانه 

َمتِِه َوِضيِقِه َوَضن کِه، أَ » ل  َشتِِه َوظ  َبتِِه َوَوج  ر  ِ َوفِت نَتِِه َوغ  رذ  بِک ِمن  َعذاِ  ال َقَب  مَّ إِّنَّ أع  مَّ للَّه  َأللَّه 

ِشَک أَ  َِّ َعر 
ََّ إالَّ  ظِلَّني يف ظِ َم ال ظِ  «. ظُِلَک َير 

 ر خود بردارد و بگويه:مکپس از پله چهارم پايين رود و احرام را از روي 

ىل» َر أو  ِر يا َمن  ه  ِر يا َمن  أَمَر بِال َعف  َُ َّ ال َعف  ثِي ب  َع ىل يا  ِر، يا َمن  ي  َعف  َر ال َعف  ِر، ال َعف  َر ال   بِال َعف 

ِمل ني بَِاَعتَِک  َتع  َمَتک َواس  د  َعَلَّ نِع  د   ُ ، ا  َر، يا َجراد  يا کريم  يا َقريب  يا َبعيد  ضاتَِک  ال َعف   «.َوَمر 

و مستحب است پياد  سعي نمايه و از افا تا به مناار  مياناه را  رود و از آنجاا تاا     

ه محل بازار  باران است ماننه شاتر تناه رود و اگار ساوار باشاه ايان حاهّ را        کجايي 

الجمله تنه نمايه و از آنجا تا به مرو  نيز ميانه رود و در وقت برگشتن نيز به هماان   في

ه کا ها هروله نيست و مساتحب اسات در هنگاامي     مراجعت نمايه و از براي زنترتيب 

 رسه به منار  ميانه بگويه: مي
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، َوَص » ِم اهللِ َوبِاهللِ، َواهلل  أکََب  د   اهلل  َعىل ىلَّ بِس  َمَّ َج م  َوََت اَوز  َع ِّم َوأَ  ُم   ُ ِف ر  َوا مَّ اغ  َِ َبي تِِه، َأللَّه  ه 

َلم  إنََّک  َ أَ  َتع   ِ ََ ا َ ن   ِ َ َعُز ا  ِ َُ ا ، َج َرم  لَّتي ِهَي أق 
ِدِّن لِ ، َواه  ه  يل أَ کَرم  مَّ إنَّ َعَمل َضعيٌف، َفض اِعف  للَّه 

ه  ِمنّي، أَ  مَّ َلَک َوَتَقبَّل  يي، َوبَِک  للَّه  ََ اْل تَّقيَ  َسع  َ  َعَم َب َ  ِمنّي َعَمل يا َمن  َيق  ِت َتَقبَّ رَّ يل َوق   «.َجر 

 محل بازار  باران گذشت بگويه:ه از کو همين 

ِفر  يل ذ   يا َذا» رِد، اغ  ِمِء َواْل  َِ َوال کَرِم َوالنَّع  ِفر  الُذن رَ  اْلَنِّ َوال َفض   َ ه  ال َي ََ أَ  الَّ إِ  ن ري، اِنَّ  «.ن 

جاا   ه در اافا باه  کا آورد آنچه را جا  به ه به مرو  رسيه برود باالي آن وکو هنگامي 

 ر شه.که  کآورد و بخوانه د اهاي آنجا را به ترتيبي 

 و پس از آن بگويه:

مَّ يا َمن  أَ أَ » َر يا َمن  ي ع َي َعىَل للَّه  ُِب ال َعف  ِر يا َمن  َي  رِ  َمَر بِال َعف  ف  ر َع ىَل ال َعف  ال َعف  ِر ي ا  ، يا َمن  َيع 

رَ  َر ال َعف  َر ال َعف  ِر، ال َعف   «.َُ َّ ال َعف 

نه و خاود را باه گرياه وادارد و در حاال     کوشش کردن کستحب است در گريه و م

 نه و بخوانه اين د ا را:کسعي د ا بسيار 

مَّ إِّنِّ أَ » َن الظَّنِّ بِک َعىلأللَّه  س  َأل ک ج  َِّ  س  َِ َعَلي َک  جال   ک ِق النِّيَِّة يف التََّرک  «.َوِصد 

 



 تقصير و بعض احکام آنفصل هفتم: 

 

 

 

 

 ام آنکتقصير و بعض اح فصل هفتم:

ـ  ]888[ ها ياا   نه يعني قهري از ناخنکتقصير  1ردکه سعي کواجب است بعه از آن م 

 2نهکتفا به زدن ناخن نکه اکقهري از موي سر يا شارب يا ريش را بزنه و بهتر آن است 

فايات  کو تراشايهن سار در تقصاير     9ه موافاا احتيااط اسات   کو از موي قهري بزنه، بل

 4است. ه حرامکنه بلک نمي

ـ  ]884[ اين  مل نيز از  بادات است و بايه با نيت پاک و خالي از قصه غيار اطا ات    م 

                                                           
 (938حج، م کن . )مناسکالزم نيست بالفاصله پ  از سعي، تقصير  اي: هآية اهلل خامن .1
 ن .کردن مو را انتخاب کوتاه ک  استحبابي، براي تقصير، کو بنابر احتياط مؤ آية اهلل زنجاني:. 2

ن  و اگدر خواسدت نداخن    کتفا به آن نکبنابر احتياط واجب ا آية اهلل سيستاني:آية اهلل سبحاني،  

 ردن مو باش .کوتاه کبگيرد پ  از 
 اين  ي  را ن ارن . آية اهلل گلپايگاني: 
 ه احتياط واجب است.کبل ارم:کآية اهلل م 

 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل اردبيلي: .9
 فاره ب ه .کگوسفن   کو اگر از روي علم و عم  باش ، باي  ي آية اهلل اردبيلي:. 4

فداره  کگوسدفن    کو چنانچه از روي عم  و علم بتراش  باي  ي آية اهلل بهجت، آية اهلل سيستاني: 

 (924، مسأله کب ه . )مناس
 کفداره ب هد . )مناسد   کگوسدفن    کبتراش  باي  ي و علم و چنانچه از روي عم  اي: هآية اهلل خامن 

 (932حج، م
 ن ، اگرچه حرمتش محرز نباش .ک نمي فايتکن ن مو هم کو  آية اهلل فاضل: 
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 شود مگر آنکه جبران کنه. اش مي موجب باطل شهن  مر  1خها بياورد و اگر ريا کنه

ـ  ]840[ اش  ه احارام حاج را ببناهد  مار     کا نه تا وقتاي  کاگر تقصير را فراموش  م 

 ه فهيه بههه.کو احتياط آن است  2گوسفنه کاحيح است و مستحب است فهيه ي

ـ  ]841[ نه تا احارام بساتن باه حاج،  مار  او باطال       ک کتقصير را تر 9اگر  مهاً م 

ه پاس  کا آن است  2، و احتياط واجب4شود بنابر اقوي و ظاهراً حج او حج افراد شود مي

 3نه.کآورد و در سال بعه حج را ا اد  جا  به حج افراد،  مر  مفرد ردن کاز تمام 
                                                           

شود و  مي تب يل به حج افراداش  هن  عمرکشود و اگر تا آخر و ت، جبران ن مي بايل آية اهلل زنجاني: .1

 عمل نماي . 831باي  ماابق حاشيه مسأله 
تقصدير او بدا ي    که و ت براي ت ارکآم ه، مگر آن  312سؤال م آن در ذيل کحآية اهلل سبحاني:  

 ن .ک که باي  ت ارکباش  

 گوسفن  ف يه ب ه . که يکه احتياط واجب آن است کبل آية اهلل اردبيلي:. 2
 گوسفن  ب ه . کبنابر احتياط ي آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي: 
ند  و  کد ذبح  گوسفن  يا گاو و يا شتر  رباني د   ک  استحبابي، يکبنابر احتياط مؤ آية اهلل زنجاني: 

 تقصير فراموش ش ه،  ضا ن ارد.

 گوسفن  ف يه ب ه . کبنابر احتياط واجب ي آيات عظام صافي، فاضل، گلپايگاني، نوري:  
 (933حج، م کيا از روي ن انستن مسأله. )مناس اي: هآية اهلل خامن. 9
چن   جا آورد هر و باي  پ  از انجام حج افراد و گذشتن روز سيزدهم عمره مفرده به آية اهلل زنجاني: .4

و اگر ب ون توجه به مساله حج تمتع انجام ده ، کفايت از حدج افدراد    عمره تمتع او استحبابي باش 

 کن . کن  و در هر حال چون ب ون عذر بوده کفايت از حجة االسالم نمي مي
 جا آورده شود. ه الزم است بع  از حج عمره مفرده بهکبل آية اهلل اردبيلي:. 2

 جا آورد. الزم است بع  از حج، عمره مفرده به آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني: 
آورد. به احتياط واجب جا  به ن، بع  از حج افراد باي  عمره مفردهکدر صورت تم آية اهلل سيستاني: 

 .(924، مسأله کمناس)ن . کحج را در سال ديگر نيز اعاده 
 باش . حجةاالسالمه حج او کدر صورتي  آية اهلل اردبيلي:. 3

 کجدا آورد. )مناسد   واجب بوده باي  در سال بع ، عمره و حج بهاو حج و اگر حج  اي: هآية اهلل خامن 

 (933حج، م
بياورد و مستحب اسدت بده ايدن حدج     جا  به مفردهو باي  بع  از اعمال حج، عمره آية اهلل سبحاني: 

 آورد.جا  به ان در آين ه حج تمتعيکن  و در صورت امکتفا نکا



 292 مسائل و استفتائات متفرقه تقصير و احکام بين عمره و حج تمتع

ـ  ]845[ ناه  کدر  مر  تمتع طواف نساء واجاب نيسات و اگار بخواهاه احتيااط       م 

 آورد.جا  به 1طواف و نماز آن را رجاءاً

ـ  ]847[ غيار از   هشاود بار او با    رد، حاالل ماي  که شخص محرم تقصير کبعه از آن م 

 ي با زن.کحرام شه  بود بر او به واسبه احرام، حتي نزديهرچه  9سر 2تراشيهن
 

 ام بين عمره و حج تمتعکمسائل و استفتائات متفرقه تقصير و اح

ـ  ]849[ ردن اسات باه هار    کا وتاا   که ميازان  کافي نيست بلکنهن مو کدر تقصير،  م 

 و 4ل اسات کردن ماوي زيار بغال و نحاو آن مشا     کا وتاا   کتفاا باه   کباشه و ااي  وسيله
                                                                                                                                        

 آوردن حج در سال بع  احتياط مستحّب است.جا  به ارم:کآية اهلل م 
موافدق احتيداط اسدت و اگدر     ه انجدام آن  کدر عمره تمّتع يواف نساء واجب نيست بل آية اهلل فاضل:. 1

 نن  محّل انجام آن  بل از تقصير است.کبخواهن  احتياط 
 آورد.جا  به ضرورتي ن ارد يواف نساء را به  ص  رجاء ارم:کآية اهلل م آية اهلل سبحاني، 

 (655 بل از تقصير )مناسک حج، م اي: آية اهلل خامنه 

ظاهر ع م حرمت احرامي آن است و حرمت به جهت منافات با وجوب تدوفير محدّل    آية اهلل بهجت:. 2

 (.22شيخ، ص کتأّمل است )مناس
ه مثدل تراشدي ن   کد ردني ک  استحبابي، سر نتراش  و از ماشين کبنابر احتياط مؤ آية اهلل زنجاني: 

 فاره ن ارد.ک ام کولي هيچ  ؛ن کاست پرهيز 
ن کبزن ، لي زن تهن  و يا موي سر را با ماشين کع و حج نباي  حلق بين عمره تمت آية اهلل سبحاني: 

 زن .فاره ن ارد و به عمره و حج او ضرر نميکرده و کرد فقط معصيت کاگر چنين 
آن است پد  از   کشود. اگرچه احتياط مستحب تر مي تراشي ن نيز حالل سر آية اهلل سيستاني: 

ه در صورت انجام آن از روي علم و عم  کاين است فار و احتياط مستحب  گذشت سي روز از عي 

 .(923، مسأله کمناس)فاره ب ه . ک رباني  کي
 به احتياط واجب تراشي ن سر جايز نيست. آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 تراشي ن سر بين عمره تمّتع و حّج تمّتع مانعي ن ارد. آية اهلل فاضل: 

 آن است. کال است و احوط ترکتراشي ن سر محّل اش ارم:کآية اهلل م
 مراجعه شود. 312به مسأله  آية اهلل اردبيلي: .9
 کلدي   يدور  بده بلکه نباي  براي تقصير، موي زير بغل و مانن  آن را کوتاه کند  و   آية اهلل زنجاني:. 4
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 9يا چيهن ريش يا شارب يا موي سر است. 2در تقصير، گرفتن ناخن 1احوط

ـ  ]841[ وم باه بباالن اسات و بعاه از آن محرماات      که تقصير او محکسي کآيا  س 

 ؟فار  دارد يا خيرکآورد  و جاهل به مسگله بود  جا  به احرام را

 2ر شه  است.کتب  که در ک؛ به تفصيلي 4فار  نهارد مگر در ايهکبا جهل ج ـ 

ـ  ]846[ ه آيا کافتاد  کرد، بعه به شکه بعه از سعي در  مر  تمتع تقصير کسي ک س 

 ؟ال دارد يا نهکردم احيح است يا نه، آيا اشکه کتقصيري 

 3ال نهارد.کاگر در حال  مل  الم به مسگله و ملتفت بود ، اشج ـ 

ـ  ]843[ شاود و   مي ها به احرام  مر  مفرد  از ميقات محرم اروانکي از خهمه کي س 

جا  ين افا و مرو  را به همان  نوان بهآيه و طواف و نماز آن و سپس سعي ب ه ميکبه م

                                                                                                                                        
 صدورت علدم و   کن ، بلکه حدرام اسدت و در    سر و ريش و شارب، کفايت نمي تقصير از رير موي

 عم ، کفاره دارد.
 (272ام حج، ص کا وي است. )آداب و اح آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 1

 ن .کتفا نکه به گرفتن ناخن اکاحتياط مستحب آن است  آية اهلل فاضل: 
 بچين .خواه  ناخن بگيرد،  بال مق اري از مو را  مي ه اگرکاحتياط واجب آن است  آية اهلل اردبيلي: .2
 تقصير مراجعه شود. 888. به مسأله 9

در تقصير بنابر احتياط واجب باي  موي سر يا ريش يا سبيل  آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني: 

ه احتياط واجب اين کافي نيست بلکن  و بنابر احتياط واجب گرفتن ناخن به تنهايي کوتاه کخود را 

 مو باش .ردن کوتاه که ناخن گرفتن بع  از کاست 
 افي نيست بنابر احتياط واجب.کگرفتن ناخن به تنهايي  ارم:کآية اهلل م 

 در صي  و مالي ن رورن. آية اهلل زنجاني: .4
 مراجعه شود. 1921. به مسأله 2

 (.کمناس 82ّفاره ن ارد. )مستفاد از سکم نباش  کباالن از جهت جهل به ح آية اهلل بهجت: 
ه احتمدال التفدات در حدال عمدل را     کد در صورتي  زنجاني، سبحاني: آيات عظام تبريزي، خويي،. 3

 ن .کب ه ، اعتنا ن
 ن .که احتمال التفات در حال عمل را ب ه ، اعتنا نکدر صورتي  اي: هآية اهلل خامن 
 ال ن ارد.کبه هر حال اش آية اهلل سيستاني: 

 (151171باي  بنا را بر صحت بگذارد. )استفتاء ش  آية اهلل مکارم: 
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افي است و چنه ناخ ماو   کنهن مو کرد نتف؛ يعني ک آورد، ولي براي تقصير، گمان مي مي

نْه و به حساب خودش از احرام خار  شه، سپس براي  مر  تمتع کَرا به  نوان تقصير 

از طاواف تاا    ،ليه ا مالکه آمه و کبه ميقات رفت و محرم شه و به م اش بود ه وظيفهک

 چيست؟اش  تقصير، را انجام داد، آيا ا مالش چگونه است و در آينه  وظيفه

ه قبل از کافي نيست و  مر  تمتع او احيح نيست مگر آنکنهن مو در تقصير کج ـ  

 شود.احرام براي آن، از احرام  مر  مفرد  با تقصير احيح خار  

ـ  ]848[ ايي توانه در هر جا  رد، آيا ميکسي تقصير  مر  مفرد  را فراموش کاگر  س 

 ؟ زيرا به ايران بازگشته است و آيا نيازي به طواف نساء مجهد هست؟نه يا نهکتقصير 

ناه و  کرا ا ااد    1توانه انجام دهه، ولي بايه طواف نسااء  تقصير را در هرجا ميج ـ  

 ، نايب بگيرد.توانه برود اگر خودش نمي

 ؟هرگا  سني براي شيعه تقصير نمايه چه اورت دارد س ـ ]844[

 ال نهارد.کاشج ـ 

ـ  ]400[ ناه   کماو از باهن    کشخصي در حج به  وض تقصير در  مر  تمتع يا  س 

ه کا ؟ و در ااورتي  ال دارد ياا ناه  که متوجه شه  است، آياا حاج او اشا   کاست و انن 

 ليف چيست؟کب خالف شه  باشه تکمرت

و چنانچه  2اگر حج را انجام داد ، با  مل مزبور از احرام فعالً خار  شه  استج ـ  
                                                           

 بنابر احتياط واجب. آية اهلل اردبيلي:. 1

ن  و يواف نساء را بع  از آن ک مي ر ش ه است، تقصيرکه  بل از تقصير متذکنون کا آية اهلل بهجت: 

ت ضرورت يدا  نماي ، بنابر احوط و مقّ م ش ن يواف نساء بر تقصير در عمره مفرده در صور مي اعاده

 (.133و 118شيخ، س کنسيان يا جهل مجزي است )مناس
 ه است.کان تقصير در مکاحتياط واجب در صورت ام آية اهلل تبريزي: 
 جا هست بخوان .کف نساء را خودش نيز در هر اعالوه بر نائب نماز يو و احتيايا  آية اهلل سبحاني: 

 اط واجب.بنابر احتي ارم:کآية اهلل سيستاني، آية اهلل م 
جا آورد و اگر در اين اشدتباه معدذور بدوده     و باي  بع  از ايام تشريق، عمره مفرده به آية اهلل زنجاني: .2

 .کن  کفايت از حج واجب مي
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آورد و بعاهاً  مار  و حاج    جا  به  مر  مفرد  که يکاحتياط آن است  1حج واجب بود 

 2دهه. تمتع را انجام

ـ  ]401[ جاا   باه  رد و سپس سعي راکشخصي بعه از طواف و نماز طواف تقصير  س 

 اش چيست؟ رد، وظيفهکير آورد و دوبار  تقص

 9اگر جاهل يا ساهي بود  چيزي بر او نيست.ج ـ 

ـ  ]405[ دارناه، اگار بعاه از ساعي      ه ا مال حج را بر وقوفين مقهم ماي کساني ک س 

 گردد؟ فار  ميکتقصير نمودنه، آيا موجب مُحل شهن و يا 

 فار  نهارد.انه ک  شونه و اگر جاهل يا ساهي بود مُحلّ نميج ـ 

 نه؟ک فايت ميکحلا نمود، آيا جاي تقصير  سي بهکاگر  س ـ ]407[
                                                           

آورد و جدا   بده  شود و الزم است بع  از حج عمدره مفدرده   مي حجش مب ل به افراد آية اهلل اردبيلي:. 1

 اعاده نماي . ه سال ديگر حج راکاحتياط اين است 
شود و الزم است بع  از حج عمره  مي حجش مب ل به افراد آيات عظام خويي، صافي، گلپايگاني: 

ومعتم   928، مسأله که سال ديگر حج را اعاده نماي . )مناسکآورد و احتياط اين است جا  به مفرده

هل احتياط الزم آن کماين  فر مي اضافه و آية اهلل صافي و آية اهلل گلپايگاني(. 112، ص2العروه، ج

 (719آورد. )آداب حج، م جا  به ه سال بع  حج تمتعکاست 
شدود و پد  از آن بايد  در     مي ظاهرا  حج او منقلب به افراد آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني: 

ن . که حج را در سال ديگر اعاده کآورد و احتياط مستحب آن است جا  به ن عمره مفردهکصورت تم

 .(232، سؤال کحق مناسمل)
 ه در حج واجب يا رير آن عمره مفرده را انجام ده .کاحتياط آن است  ارم:کآية اهلل م 

 اعاده عمره و حج الزم نيست. آية اهلل بهجت:. 2
جا  به ن  و سپ  حجکاگر به علت ن انستن مسأله، به جاي تقصير، موي خود را ب اي: هآية اهلل خامن 

آورده، حج إفراد خواه  بدود. در ايدن صدورت اگدر حدج      جا  به هکبايل است و حجي اش  هآورد، عمر

آورد، و جا  به حج، عمره مفرده کبوده، بنابر احتياط واجب باي  بع  از انجام مناساش  هواجب بر عه 

 (937حج، م کن . )مناسکدر سال بع ، عمره تمّتع و حج را اعاده 
 مّتع الزم نيست.اعاده عمره و حج ت ارم:کآية اهلل م 

ند ، بندابر   کن  و پ  از نماز يواف تقصدير  کاگر در عمره تمتع سعي را فراموش  آية اهلل سيستاني:. 9

 فاره ب ه  و در رير اين صورت چيزي بر او نيست.کگاو  کاحتياط ي
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 1نه.ک فايت نميکدر  مر  تمتع ج ـ 

ـ  ]409[ رد  اسات،  کا ه بعاه از انجاام ا ماال  مار ، در منازل تقصاير       کا سي ک س 

 چيست؟اش  وظيفه

 مانع نهارد.ج ـ 

ـ  ]401[ ريا سي تقصير را به کفرماييه: اگر   الي در مسگله دوم تقصير مي حضرت س 

ه وظيفاه او  کا اش باطل است، مقصود از ببالن  مر  چيست؟ ديگر اين انجام دهه  مر 

 شود؟ چه مي

محارم   تقصير، براي حج کنه و بهون تهارکه در تقصير ريا کمقصود اين است ج ـ  

ه باهون تقصاير وارد   کا ساي را دارد  کم کا ه در اين اورت حکشود و حج انجام دهه، 

 9جا آورد. اورت الزم است حج تمتع را سال بعه بهو در هر  2ا مال حج شه  است

                                                           
 فاره دارد.کگوسفن   کو اگر از روي علم و عم  باش  ي آية اهلل اردبيلي:. 1

رده باش ، عمل حرام انجام کار را از روي علم و عم  کن  و اگر اين ک نمي فايتک اي: هآية اهلل خامن 

 (932حج، م کن . )مناسکگوسفن   رباني  کداده و باي  ي
ه بنابر احتياط در رير صورت علم کفاره دارد بلکگوسفن   کدر صورت علم و عم  ي آية اهلل خويي: 

 فاره دارد.کو عم  نيز 
 فاره ب ه .کگوسفن   کو در صورت علم و عم  باي  ي زنجاني، سبحاني، سيستاني:آيات عظام  
فاره دارد و بنابر احتياط اگدر چده جاهدل يدا     کگوسفن   کو ي آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ناسي بوده باش .
 کحتيداط واجدب يد   القع ه به بع  باش ، بندابر ا  باش  و در ماه ذي عم ا ار اگر کاين  ارم:کآية اهلل م 

 فاره نيست.کفاره دارد و در رير عم  کگوسفن  

گذشت( بعد  از حدج، عمدره     831يور که در مساله  و بنا بر احتياط واجب )همان اي: آية اهلل خامنه. 2

 (933و  934جا آورد. )مناسک حج، م  مفرده به
 مراجعه شود. 831به مسأله  آية اهلل اردبيلي:. 9

 گذشت. 831م آن در مسأله کح آية اهلل سيستاني:آية اهلل زنجاني،  
اگر از روي عم  و يا جهل به مسأله بوده، حج او مب ل به افدراد   ارم:کآية اهلل سبحاني، آية اهلل م 

 آورد و حج او صحيح است. جا مي به ش ه و احتيايا  بع  از حج عمره مفرده
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 ؟سي در ا ناي سعي تقصير نمود، وظيفه او چيستکاگر  س ـ ]406[

، بلي اگر از روي نسيان ياا جهال تقصاير    1بايه سعي را تمام کنه و تقصير را ا اد  کنهج ـ  

 9و اگر از اول سعي قصه هفت شوط نهاشته سعي ا اد  دارد. 2کرد ، ا اد  تقصير الزم نيست

 ؟مي داردکنمود چه ح کسي از روي جهل، تقصير را ترکاگر  س ـ ]403[

 4م  مه را دارد.کدر اين مسگله جهل حج ـ 

ـ  ]408[  کسي تقصير را  مهاً يا از روي جهل و نسيان تار کدر  مر  مفرد  اگر  س 

 دارد؟اي  نمود و طواف نساء را انجام داد، چه وظيفه

و فرقي بين اور  ماه و ساهو    2بايه تقصير نمايه و طواف نساء را ا اد  نمايهج ـ  
                                                           

 کفاره ب ه . 848حاشيه مسأله  روي فراموشي باش  ماابق و اگر از آية اهلل زنجاني: .1
اگر در عمره تمتع و از روي نسيان بوده اعاده تقصير الزم نيست ولي احتيايا  بايد    آية اهلل اردبيلي:. 2

 فاره الزم نيست ولي احتيايا  پ  از سعي تقصير را نيز اعاده نماي .کفاره ب ه  وگرنه کگاو  کي
ر ش  کذ 832ّفاره به آنچه در ذيل مسأله کن . )و در مورد کاحتيايا  تقصير را اعاده  آية اهلل بهجت: 

 مراجعه شود(.
گداو   کن  و اگر به اعتقاد فراغ از سعي بوده، در عمره تمتع باي  يد کتقصير را اعاده  آية اهلل خويي: 

 فاره ب ه .ک
گاو  کي مالقا جا  بي ن  و براي تقصيرکباي  بع  از اتمام سعي تقصير را نيز اعاده  آية اهلل سبحاني: 

 ن .کفاره ذبح کبه عنوان 
 ن .کاحتيايا  تقصير را اعاده  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ن .کدر صورت نسيان و جهل نيز، باي  تقصير را اعاده  آية اهلل تبريزي:. 9
 فاره متعين است. کاعاده سعي و تقصير و ذبح گاو به عنوان  آية اهلل سبحاني: 
اعاده تقصير در هر صورت الزم است و اگر تقصير از روي فراموشي بقيه اشدواط   سيستاني:آية اهلل  

 فاره ب ه .کگاو  کن  و يکسعي باش  باي  به احتياط واجب تقصير را اعاده 

ن  و تقصير را اعاده نمايد ، ولدي از روي   کتقصير نموده، باي  سعي را تمام  عم ا اگر  آية اهلل فاضل:

 حوط اعاده تقصير است.جهل و نسيان، ا
 فاره ن ارد.کاحتياط اعاده تقصير است و در هر حال  ارم:کآية اهلل م 

 .عمل کن  831شود و باي  ماابق حاشيه مسأله  مي تب يل به حج افراداش  هو عمر آية اهلل زنجاني: .4
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل اردبيلي، آية اهلل م. 2
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 1و  لم و جهل نيست  لي األحوط.

ـ  ]404[ آورد  جاا   به بعه از انجام  مر  تمتع و قبل از حج تمتع نبايه  مر  مفرد  م 

ولي براي  مر  و حج  9ال استکاحت  مر  مفرد  محل اش آوردنهجا  به و اگر 2شود

 4شود. الي ايجاد نميکتمتع اش

ـ  ]410[ ه از کا آورد  باشنه هر دفعاه  جا  به هاي حج اگر  مر  مفرد  اروانکخهمه  م 

ولي اگار   2گردنه الزم نيست محرم شونه رونه و برمي شونه و به جه  مي ه خار  ميکم

                                                           
 بخوان . جا هستکف نساء را خودش نيز در هر اعالوه بر نائب نماز يو و احتيايا  آية اهلل سبحاني: 

 مراجعه شود. 838. به سؤال 1
 ال ن اشته باش .کمحتمل است اش آية اهلل بهجت:. 2

 (124حج، م کبنابر احتياط واجب. )مناس اي: هآية اهلل خامن 
بعي  نيست که عمره  بل بايل شود و اين عمره مفرده به عمره تمتع مبّ ل  ولي آية اهلل سبحاني: 

 گردد.
 ن .ک مي ولي عمره تمتع را بايل آية اهلل زنجاني: .9
خدارج   ه از حدرم کد عمره مفرده بين عمره تمتع و حج تمتع مشروع نيست مگر اين آية اهلل تبريزي:. 4

ه کد م مره تمتع ش ه با احرام عمره مفدرده داخدل  ه محرم براي عکشود و در ماه ديگر رير از ماهي 

 شود. مي ه در اين صورت عمره مفرده او صحيح است و عمره تمتع او تب يل به عمره مفردهکشود 
آوردن عمره مفرده بين عمره تمتدع و  جا  به هان  ک هفقط فرمود آية اهلل خويي، آية اهلل گلپايگاني: 

 حج تمتع جايز نيست.
ه عمدره  که عمره مفرده را در همان ماهي کاين در صورتي است  آية اهلل فاضل: آية اهلل سبحاني، 

آورده شود، اّما اگر در ماه ديگر انجام داده، عمره تمّتع او بايل ش ه و اگدر تدا   جا  به داده تمّتع انجام

 شود و حّج تمّتع او با همدين  مي ه بمان  اين عمره مفرده عمره تمّتع محسوبکدر م حجه ذيهشتم 

 عمره صحيح خواه  بود.
ه موجدب  کد آورد، ظاهر اين است جا  به اگر بين عمره تمتع و حج، عمره مفرده آية اهلل سيستاني: 

در  حجده  ذيه آن را اعاده نماي . ولي اگر تا روز هشدتم  کباالن عمره تمتع خواه  ش  و الزم است 

توان  براي حّج محرم شدود.   مي وآي   مي تمّتع به حساباش  هن  عمره مفردکه بمان  و  ص  حّج کم

 .(197، مسأله کمناس)
ه باي  که شون  که ماه هاللي ديگر وارد مکمگر اين آيات عظام اردبيلي، خويي، سيستاني، فاضل:. 2

 دومرتبه محرم بشون .
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ه خاار  شاونه مگار در ااورت     کا نباياه از م  1بنابر احتياط انه،  آوردجا  به  مر  تمتع

 2ه محرمنه به احرام حج.کحاجت در حالي 
                                                                                                                                        

ه ب ون احرام خدارج شدود، پد  اگدر در     کاگر بع  از انجام عمره تمّتع از شهر م اي: هآية اهلل خامن 

ه ند ارد،  که برگردد، نياز به تج ي  احرام براي ورود به شهر مکه عمره انجام داده به مکهمان ماهي 

القع ه انجام ده  و  ه عمره را در ذيکه برگردد، مثل اينکولي اگر در ماه بع  از ماه انجام عمره به م

رگردد، واجب است با احرام ج ي  براي عمره جهت دخول ه بکالحجه به م خارج شود، و در ماه ذي

و اگر  تمّتع دوم خواه  بود ةشود همين عمر مي ه متصل به حجکه محرم شود، و عمره تمّتع وي کم

 (129حج، م ک)مناس مج دا  محرم نشود و عمره دوم را انجام ن ه  حج تمتع وي صحيح نيست.
جدا   بده  رام عمره مفرده گذشته باشد . و اگدر عمدره تمتدع    ه سي روز از احکمگر آن آية اهلل زنجاني: 

 در اين صورت هدم   ؛آن خارج شون  مگر در صورت نياز که و حوالي نزديکجايز نيست از مان   هآورد

باي  با احرام حج بيرون برون  و چنانچه ب ون نياز و عدذر خدارج شدون  عمدره     د اگر حرجي نباش  د  

 شود. مي تمتعشان بايل
م فر ي بين جّ ه کماه از احرام  بلي آنان گذشته باش  و در اين ح که يکمگر آن سبحاني:آية اهلل  

 باش . نمي و م ينه و خ مه و رير آن
بنابر احتياط واجب بدراي   ان ، هآوردجا  به اگر عمره مفرده را به نيابت از ديگران آية اهلل سيستاني: 

 ه يا حرم دو مرتبه محرم شون .کدخول در م
 بنابر ا وي. اهلل اردبيلي: آية. 1

توانن  مانند    مي ه مانعي ن ارد،که اعمال حج تفويت نشود، خروج از مکدر صورتي  آية اهلل بهجت: 

 (.173، سکحّااب و َحّشاش ب ون احرام برون  و برگردن . )مناس
ه مامئن کسي کرمه بع  از عمره تمّتع و  بل از اعمال حج براي که مکخروج از م اي: هآية اهلل خامن. 2

ه برگردد جايز است. هر چن  احتياط مستحب آن است کتوان  براي انجام حج تمّتع به م مي هکاست 

ه در اين صدورت بندابر احتيداط    کما اينکار ضروري. کرمه خارج نشود مگر براي نياز و که مکه از مک

اي او مشدقت داشدته   ه براي حج محرم شود و بع  خارج شود. و اگر محرم ش ن بدر کباي  ابت ا در م

ه  ص  عمل به اين احتياط کار خود ب ون احرام خارج شود. و افرادي کباش ، جايز است براي انجام 

 هدا،  اروانکد ه وارد و از آن خارج شون  مانن  خ مده  کيا چن  مرتبه به م کرا دارن  و ناچار هستن  ي

رمه، اول عمره مفرده انجام دهن  و عمره تمّتع را به تأخير بين ازن  تا که مکتوانن  براي ورود به م مي

از  آورند ، در ايدن صدورت بايد     جدا   به ه بتوانن  در آن و ت عمره تمّتع را  بل از اعمال حجکزماني 

ه براي حج محدرم  که از عمره تمّتع فارغ ش ن  از مکميقات براي عمره تمّتع محرم شون  و هنگامي 

 (121حج، م کسشون . )منا
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ـ  ]411[ ه پس از انجام  مار  تمتاع باياه باه  رفاات و مناي       کها  اروانکخهمه  س 

 ه، وظيفه آنان چيست؟کارهاي ديگر و برگردنه به مکبرونه، براي ديهن چادرها و 

در ماورد ضارورت و    9تواننه از مکه خار  بشونه مگار  نمي 2بنابر احتياط واجب 1ج ـ  

در اين اورت بايه براي حج محرم شونه و بيرون برونه. بلي اگر احرام براي آناان حررَجاي   

                                                                                                                                        
ه برون  باي  محرم کاگر بخواهن  پ  ازعمره تمتع به عرفات و يا بيرون از توابع م آية اهلل سبحاني: 

توانند  بد ون احدرام خدارج     ه ميکه احرام موجب حرج ومشقت باش  کبه احرام حج بشون  مگر اين

شدون  در  ل روبدرو مدي  کمش ه  بل از عرفات باکاحرام حج از م شون  ولي در هرحال اگر ب انن  براي

 ه بيرون برون .کاين صورت باي  با احرام حج از م
ه کد آورد، بندابر احتيداط واجدب نبايد  از م    جا  به ّلف اعمال عمره تمّتع راکاگر م آية اهلل سيستاني: 

ار ريدر  کد اري باشد ، اگدر چده آن    که بيرون رفتنش جهت انجام کبيرون برود مگر براي حج، مگر آن

 هکه در اين صورت اگر ب ان  که اعمال حّجش فوت گردد ن اشته باش ، کو ترس از اينضروري باش  

ه بد ون احدرام   کد ه برگردد و از آنجا احرام حج ببن د، اظهر جواز بيرون رفتدنش از م کتوان  به م مي

 .(121، مسأله کمناس)است. 
ند ، مدانعي   ک نمدي  او وارد ه لامه به حدج که خروج از مکاگر يقين يا ايمينان دارد  آية اهلل فاضل: 

ه برگدردد  کد بده م  که و مناسد که خارج بشود و براي احرام از مکه حتي ب ون احرام هم از مکن ارد 

ه بازگشدت  کد ه خارج ش  و در ماه بع  بده م کن احتياط استحبابي بر خالف آن است. بله اگر از مکل

 ت.باي  مجّ دا  عمره تمتع انجام ده  وااّل حّج تمّتع او صحيح نيس
گردن  و حج خود  برميه به مو ع که مامئن باشن  کحرام است خارج شون  مگر اين ارم:کآية اهلل م 

 دهن  و همچنين در صورت حاجت. مي را انجام
 .223م آن در مسأله  بل و مسأله کگذشت ح آية اهلل بهجت:. 1

 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آيات عظام زنجاني، سبحاني، فاضل: 
 ه برگردد و براي اعمال حج محرم شدود، کتوان  به م مي هکاگر ايمينان داشته باش   اهلل نوري: آية 

 ه خارج شود...کتوان  از م مي
 بنابر ا وي. آية اهلل اردبيلي:. 2

عربدي، مسدأله    که جايز نيست مگر در مورد حاجدت. )مناسد  کبل آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

121). 
مگر با احرام براي حج، پ  در مورد ضرورت بنابر احتياط مستحب براي حدج محدرم    آية اهلل نوري:. 9

 شود...
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 1تواننه بهون احرام به آنجا برونه. باشه و رفتن به  رفات و مني بر آنان ضرورت دارد مي

 ؟ردن سر جايز استکآيا بين  مر  تمتع و حج تمتع ماشين  س ـ ]415[

ه مثال  کا ردناي  کماشين  3و از 2ردن مانع نهارد ولي نبايه سر را بتراشهکماشين ج ـ  

 4تراشيهن است بايه اجتناب شود  لي األحوط.

ـ  ]417[ ه جايز نيست سر بتراشه، آيا سر تراشايهن  کبين  مر  تمتع و حج تمتع  س 

 ؟خيرفار  دارد يا ک

 2فار   ابت نيست.کج ـ 
                                                           

 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. اي: هآية اهلل خامن. 1
 مانن  مسأله  بل است. ارم:کآية اهلل سيستاني، آية اهلل م 

روز پد  از عيد     91 ن سر تا اگر عمره تمتع در ماه شوال انجام داده شود، تراشي آية اهلل اردبيلي:. 2

ه عرفا  بگوين  کفار جايز است، اّما بع  از آن بنابر احتياط نباي  به مق اري از موي سر تراشي ه شود 

گوسدفن    کرده است و در صورت تراشي ن، اگر از روي علم و عم  باشد ، بندابر احتيداط يد    کحلق 

 ّفاره دارد.ک
 رد.سرتراشي ن نيز مانعي ن ا آية اهلل فاضل: 
رد فقدط  کد ن اگر چندين  کزن بزن  لي ماشين تهبا ن  و يا موي سر را کنباي  حلق آية اهلل سبحاني:  

 زن .فاره ن ارد و به عمره يا حج او ضرر نميکرده و کمعصيت 
 مراجعه شود. 839به ذيل مسأله  آيات عظام بهجت، زنجاني، سبحاني:. 9
آن است، پ  از گذشدت   کبنابر اظهر سرتراشي ن حالل است، اگر چه احوط تر آية اهلل سيستاني:. 4

 .(923، مسأله کمناس)سي روز از عي  فار. 
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل اردبيلي:. 2

 مراجعه شود. 839به مسأله  آية اهلل بهجت: 
 91اگر عمره تمتع در ماه شوال انجام داده شود، تراشي ن سر تا  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

روز بع  از عي  فار جايز است و امدا بعد  از آن، بندابر احتيداط نبايد  تراشدي ه شدود و در صدورت         

 فاره دارد.کگوسفن   کتراشي ن اگر از روي علم و عم  باش  بنابر احتياط ي
سر خود را تراشي ه باش   زن تهده باش  و يا با ماشين رکه جاي تقصير حلق کاگر آية اهلل سبحاني:  

رده کد ار را کد ن اگر بع  از تقصير و بين عمره تمتع و احرام حج اين کگوسفن  است ل کاش يفارهک

  رده است.کباش  فقط معصيت 
 آن اسدت پد  از گذشدت سدي روز از عيد  فادر و        کاحتياط مستحب تر آية اهلل سيستاني: 
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ـ  ]419[ آورد، جاا   باه  الًکا دانسات و ا ماال  مار  را     ه حي  بود و نميکزني  س 

 افي است؟کآورد يا جا  به بفرماييه بايه دوبار 

ناه، ولاي اگار وقات     کا ااد    1اگر در وسعت وقت است بايه طواف و نماز راج ـ  

 2است و احتياط را مرا ات نمايه.ال که وظيفه مبهل شه  يا نه، اشکنهارد، در اين
                                                                                                                                        

  فداره ب هد .   ک ربداني   که در صورت انجام آن از روي علم و عم ، يکاحتياط مستحب آن است

 .(923، مسأله کمناس)
، کمناس)فاره ب ه  بنابر احتياط، هر چن  جاهل يا ناسي باش . کگوسفن   کباي  ي آية اهلل صافي: 

 .(192مسأله 
فاره ب ه  بنابر احتياط، هدر چند  جاهدل يدا ناسدي باشد .       کگوسفن   کباي  ي آية اهلل گلپايگاني: 

فرماي ل در  مي 49مسأله  432، ص1ولي در مجمع المسائل، ج (199مسأله  37 فارسي، ص کمناس)

 فاره ن ارد.کفاره دارد و در صورت جهل و نسيان کگوسفن   کصورت علم به مسأله ي
 ياط.گوسفن  است بنابر احت کفاره آن يک ارم:کآية اهلل م 

 و بنابر احتياط سعي و تقصير را نيز اعاده نماي . آية اهلل اردبيلي:. 1
 کاگر تا  بل از و دوف اختيداري عرفده پدا     باي  همه اعمال عمره را اعاده نماي  و آية اهلل سبحاني: 

 است. اش به إفراد مب ل ش هنش  وظيفه

 و سپ  سعي و تقصير را اعاده نماي . آية اهلل سيستاني: 
ي، و دت بدراي   کو سعي و تقصير را اعاده نماي  و اگر پ  از پا آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 شود. مي انجام اعمال عمره ن ارد حج او مبّ ل به اقفراد
 ن .کو احتيايا  سعي و تقصير را نيز اعاده  آية اهلل فاضل: 

 ه باش ، باي  ع ول به حج افراد نماي  و اگر حيض  بل از شروع در يواف عارض ش آية اهلل اردبيلي:. 2

آورد و اگر پ  از شروع در يواف و  بل از اتمام شوط چهدارم بدوده،   جا  به پ  از حج، عمره مفرده

آوردن يواف حج، يواف عمدره و  جا  به باي  براي حج تمتع محرم شود و پ  از اعمال مني و  بل از

ط چهارم يواف بوده، باي  پ  از بازگشت از مني و پيش آورد و اگر پ  از اتمام شوجا  به نماز آن را

ميدل نمايد  و   که حيض عارض ش ه بوده، يواف عمدره را ت کآوردن يواف حج، از همان جا جا  به از

 نماز يواف را بخوان .
و چون  آوردجا  به الزم است يواف و نماز اعاده شود و احتيايا  سعي و تقصير را نيز آية اهلل بهجت: 

  .(71س  ج ي  حج، هاي  پرسش)ّفاره ن اردل کتقصير از جهت جهالت به موضوع يهارت بوده 
پ  از تمام ش ن ايام حيض و رسل، اگر و ت بدا ي اسدت بايد      آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 يواف و نماز آن و سعي و تقصير را در عمره تمتع اعاده نمايد  و اگدر و دت ند ارد حتدي بدراي       
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ـ  ]411[ ه تراشيهن سر بعه از  مر  تمتع و قبل از احارام حاج حارام    کهمچنان  س 

 ؟م را داراستکاست، آيا تراشيهن اورت نيز همين ح

 م خااي نهارد.کم تراشيهن ريش در غير اين مورد، حکغير از حج ـ 

ـ  ]416[ تاوان قبال از    براين، آياا ماي  ؟ و بناا ه استکآيا غار حِرا جزو محهود  م س 

 نه؟ک ه نميکو اهق خرو  از م 1وقوف به آنجا رفت

 2بايه از اهل محل تحقيا شود.ج ـ 
                                                                                                                                        

 ن کآورد، و چنانچه مدتم  جا مي به سعي و تقصير حج افراد انجام داده و عمره مفرده را بع  از حج

ن ، اگر حيض او بعد  از  ک که مسماي و وف اختياري عرفات را درکن ، ولو آنکاست سعي و تقصير 

از  رده سپ  براي حج محرم شود و بعد  از رجدوع  که سعي و تقصير کاحرام بود مخير است بين اين

ه حج افدراد انجدام داده و   کن  و بين اينکمني، يواف عمره تمّتع و نماز آن را  بل از يواف حج  ضا 

جاآورد و اگر حيض او  بل از احرام بستن يا هنگام احرام بسدتن بدوده    عمره مفرده را بع  از حج به

 جاآورد. باي  حج افراد انجام داده و عمره مفرده را بع  از حج به
بدوده تنهدا الزم    کنبوده وظيفه تب يل ش ه و اّما اگر پا کاگر در مو ع احرام پا اي: هخامن آية اهلل 

ه يواف عمره تمّتع و نماز آن را د  بل از يواف و نماز و سعي حج  کاست بع  از مراجعه از مني به م

 (21ک حج، من . )مناسکو يا بع  از آن د  ضا 
 مراجعه شود. 174به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 
حجش مبد ل   اگر و ت موسع نباش ، پ  اگر در حال احرام حايض بوده است، آية اهلل سيستاني: 

توان  باي  عمره مفرده انجام ده  و اگر حيض او بع  از  مي شود و پ  از فراغ از حج، اگر مي به افراد

ه کد ه،  بدل از اين کد بده م  اعمال مني و بازگشتناحرام بوده در فرض سؤال باي  پ  از فارغ ش ن از 

 .(231، مسأله کمناس)ن . کيواف حج را انجام ده  يواف عمره و نماز آن را  ضا 
پ  از تمام ش ن ايام حيض و رسل، اگر و ت با ي است بايد  يدواف و نمداز آن و     آية اهلل فاضل: 

حج افراد انجدام داده و عمدره مفدرده را    ن ، و اگر و ت ن ارد کسعي و تقصير را در عمره تمّتع اعاده 

 آورد.جا  به بع  از حج
 جا آورد. شود و عمره مفرده بع  از حج به اشکالي نيست، حج او مب ل به حج افراد مي آية اهلل مکارم: 

 مراجعه شود. 311به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .1
 ال ن ارد.کرفتن به رار حرا اش آية اهلل اردبيلي:. 2

ضرري ن ارد،  کرفتن به رار حقرا و امثال آن از منايق نزدي ارم:کآيات عظام تبريزي، زنجاني، م 

 ه باش  يا نه.کخواه جزو م
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ـ  ]413[ ارمنهان سازمان حج است و به ناچاار باياه بعاه از  مار      که از کسي ک س 

ه حاج او نياابتي   کا ه خار  و به  رفات برود، باا توجاه باه اين   کتمتع و قبل از حج از م

 زنه؟ نمي آيا لبمه به حج اواست، 

بايه محرم شود به احارام   1انکزنه، ولي در اورت ام ضرر به حج و نيابت نميج ـ  

 2ه خار  شود  لي األحوط.کحج و از م

ـ  ]418[ ه خار  است، بعه از  مر  تمتع و قبال  کبعضي از حجا  منزلشان از م س 

 ؟اردمي دکه چه حکاز احرام به حج تمتع، خار  شهن آنان از م

، مگار در ماورد   9ه بعه از  مر  تمتع جايز نيسات  لاي األحاوط   کخرو  از مج ـ  

 4ه در اين اورت هم بايه محرم شونه به احرام حج و خار  شونه.کضرورت 
                                                                                                                                        

 .(129عربي، مسأله  کمناس)ه مانع ن ارد. کخارج ش ن به ايراف و توابع م آية اهلل خويي: 
ه کد رفتن بده ايدراف آن تدا جدايي      ه،کبا توّجه به توسعه شهر م آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 

 ه است مانعي ن ارد.کن  از مکص ق 
 شود. مي به احتياط واجب نباي  خارج شود اين احتياط شامل رار حقرا نيز آية اهلل سيستاني: 

ولي اگر برايش مشقت ش ي  ن اشته باش  باي  با احرام حج، خارج گدردد و در هدر    آية اهلل زنجاني: .1

ه کد وي االعذار است و تنها در صورتي نيابتش براي حج واجب، صحيح است صورت اين شخص از ذ

 لي برايش پيش نخواه  آم .کدر هنگام احرام، ايمينان داشته چنين مش
در احکام خروج بين عمره و حج فر ي بين نائب و اصيل نيسدت کده در مسدائل    آية اهلل سبحاني:  

  بل احکام آن گذشت.
 بنابر ا وي. آية اهلل اردبيلي:. 2

 مراجعه شود. و همچنين در سه مسأله بع . 311و  223به مسأله  آية اهلل بهجت: 
 مراجعه شود. 311به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 مراجعه شود. 311به حاشيه سؤال  آيات عظام سبحاني، سيستاني، فاضل: 
 اگر احرام براي آنها موجب عسر و حرج است الزم نيست. ارم:کآية اهلل م 
تواند  بد ون احدرام از     مدي  رس  مي ه به اعمال حج در مو ع خودکاگر مامئن است  آية اهلل نوري: 

 ه خارج شود و برگردد.کم
 بنابر ا وي. آية اهلل اردبيلي: .9
 ه کد  عمدره يدا در اثنداي آن   ه بعد  از  کد بيدرون رفدتن از م   آية اهلل تبريزي، آيوة اهلل زنجواني:  . 4
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ـ  ]414[ الناور و جبال  اور     ه از پااي جبال  کا مربنهي در اطاراف م کاخيراً خط  س 

باين  مار  و حاج رفاتن باراي      ه غار حِرا و غار  ور در اين دو جبل است، کگذرد،  مي

 ان مقهآ، چه اورت دارد؟کزيارت اين دو م

و تشاخيص   2و در مساگله قبال نياز بياان شاه      1لي مسگله معلوم اسات کم کحج ـ  

 9لف است.کموضوع با خود م

ـ  ]450[ ار غيار  کا ه  مار  تمتاع انجاام داد ، باراي     کسي که براي کخرو  از م س 

 ؟ضرورت چيست کضروري جايز است يا نه و مال
                                                                                                                                        

 ه مانعي ن ارد، کحرام ش ه، بيرون رفتن به جاي ديگر است و اما رفتن به ايراف و نواحي تابع م

توان  در اثناء يا بع  از فرارت از اعمدال عمدره، بده مندزل      مي ه استکه منزلش بيرون مکسي کپ  

 .(129، مسأله کمناس)خود برگردد. 
 گذشت. 311آن در ذيل مسأله  مکح اي: هآية اهلل خامن 
ه همه شهر توسعه يافته اسدت پد  رفدتن بده     کمنظور از م آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني: 

 ال ن ارد.کمنايق ج ي  اش
و اگر محرم بودن براي چنين شخصدي حرجدي باشد ، بد ون      آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 توان  خارج شود. مي احرام نيز
 اين مق ار ضرر ن ارد و احرام الزم نيست. ارم:کم آية اهلل 

 ال ن ارد.کاش آية اهلل اردبيلي:. 1
النور  ه  رار دارد ولي رفتن به جبلکالثور نباي  برون  چون بيرون شهر م به جبل آية اهلل سبحاني: 

هاي حمل مسافر در بين عمره تمتع و حج تمتع، زائرين را  و همچنين است اگر اتوبوس کال ن ارداش

به بيرون شهر مکه بردن  و سپ  وارد شهر ش ن  و يا رفتن مختصر زائرين بده تدوابعي مثدل مندا و     

زن ، حتي اگر عمره  بلدي را در مداه هاللدي     جمرات و برگشت فوري آنها به مکه، ضرري به حج نمي

جا آورده باشن ، ولي احتياط مستحب است که همين مق ار هم بيرون نرون . ولي چنانچه  هديگري ب

از حّ  مختصر تجاوز کنن  و از مکه و يا توابع آن بيرون رفته و يا از حرم خارج شون  و عمدره تمتدع   

 شون . خود را در ماه ديگري رير از ماه خروج از مکه انجام داده باشن ، باي  با احرام ج ي  وارد
 مراجعه شود. 313به حاشيه مسأله  آية اهلل سيستاني: 
  ام ضرري ن ارد.ک هيچ ارم:کآية اهلل م 

 مراجعه شود. 311به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .2
 مراجعه شود. 313به حاشيه مسأله  آية اهلل فاضل:. 9
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 9و ضرورت  رفي است. 2جايز نيست 1بنابر احتياط واجبج ـ 

 فرادإتبدّل حج تمتع به 

ـ  ]451[ ه احرام  مر  بسته است، به واسبه  ذري، دير وقات وارد  کاگر شخصي  م 

بيااورد وقات وقاوف باه  رفاات      جاا   باه  خواست  مار   ه اگر ميک؛ به طوري ه شهکم

آوردن جا  به نه به حج اِفراد و پس ازکه بگذرد، بايه  هول کگذشت يا خوف داشت  مي

 2است. افي از کآورد و حج او احيح و جا  به  مر  مفرد  4آن

ـ  ]455[ ه وارد شه، به واسبه حي  ياا نفااآ   کاگر زني احرام بست و وقتي به م م 

ه کا ن داشات  شاود تارآ آ   کخواست بمانه تا پاا  آورد و اگر ميجا  به نتوانست طواف

 3نه.که  مل ه در مسگله قبل گفته شه بايکوقت وقوف به  رفات بگذرد، به دستوري 
                                                           

 بنابر ا وي. آية اهلل اردبيلي: .1
 .(121عربي، مسأله  کمناس)ن تردي  جايز نيست. ه ب وکبل آية اهلل خويي:. 2

 مراجعه شود. 311به حاشيه  آيات عظام زنجاني، سيستاني، فاضل: 
 مراجعه شود. 311به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن. 9

خروج از مکه و توابع آن در ماهي که عمره را انجام داده اسدت حرمدت تکليفدي     آية اهلل سبحاني: 

 زن . دارد ولي به حج و عمره او ضرر نمي
 توان  برگردد عيب ن ارد. مي اگر مامئن باش  به آساني ارم:کآية اهلل م 
 س  جايز است.توان  برگردد و به اعمال حج در مو ع خود بر مي هکاگر ايمينان دارد  آية اهلل نوري: 

 است. حجةاالسالمآورد و مجزي از جا  به و گذشتن روز سيزدهم، عمره مفرده آية اهلل زنجاني: .4
 و لو به ان ازه مسماي و وف اختياري عرفه. آية اهلل سبحاني: 

تواند    نمدي  ه به علت تنگدي و دت  کدان   مي حّج تمّتع است واش  هه وظيفکسي ک اي: هآية اهلل خامن .2

ن  و سپ  بع  کنماي ، واجب است از حج تمّتع به حج افراد ع ول  کن  و حج را درکا تمام عمره ر

 (21حج، م کآورد. )مناسجا  به ردن اعمال حج، عمره مفردهکاز تمام 
 مراجعه شود. 221. به مسأله 3

 مراجعه شود. 314به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي: 
ه در کد چنانچه حيض  بل از بستن احرام يا هنگام احرام بستن بود، به دسدتوري   آية اهلل تبريزي: 

 ه بده دسدتور   کد ن  و اگر بع  از احرام بود مخيدر اسدت بدين اين   کمسأله  بل گفته ش  باي  عمل 
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ـ  ]457[ ه شه و نبستن احرام باه واسابه  اذري باود  و     کاگر بهون احرام وارد م م 

 2نه.که احرام حجّ اِفراد ببنهد و به دستور سابا  مل ک، بايه در م1وقت هم تنگ باشه

ـ  ]459[ و  رد کا جهت احرام نبسته و  مر  خاود را باطال    بي اگر از روي  مه و م 

آورد و پاس  جاا   به ه حج افرادک، احتياط واجب آن است 9وقت تنگ شه  از  مر  تمتع
                                                                                                                                        

  ن  و براي حج احرام ببن د و پ  از برگشتن که سعي و تقصير کن  و بين اينکمسأله  بل عمل

  ن .کواف حج، يواف عمره و نماز آن را  ضا از مني،  بل از ي
 توان  به دستور مسأله  بل عمل نماي  و هم مي بوده هم کاگر در مو ع احرام پا اي: هآية اهلل خامن 

توان  سعي و تقصير عمره تمّتع را انجام داده و از احرام خارج شود و بع ا  مسحدرم بده احدرام حدّج      مي

اعمال مني،  ضاي يواف عمره تمّتع و نماز آن را  بدل از يدواف و نمداز و    تمّتع ش ه و بع  از انجام 

 (21حج، م کآورد. )مناسجا  به سعي حج و يا بع  از آنها
 ن .کگفته ش  عمل  174ه در حاشيه مسأله کباي  به دستوري  آية اهلل زنجاني: 
 ش بد ل بده افدراد   در فرض مسأله اگر در حال احرام حايض بدوده اسدت، حّجد    آية اهلل سيستاني: 

ن باي  بع  از حج عمره مفرده انجام ده  و اگر بع  از احدرام حدايض شد ه    کشود و در صورت تم مي

توان  به احدرام خدود بدا ي باشد  و سدعي و       مي ن  وليکه ع ول کاست احتياط مستحب اين است 

 ن .کرا  ضا  تقصير را انجام ده  و پ  از اعمال مني،  بل از يواف حج، يواف عمره و نماز آن
ه هست احرام حج افراد ببن د و پد  از  کجا کتوان  هر نمي باي  از خارج حرم و اگر آية اهلل زنجاني: .1

 است. حجةاالسالمآورد و مجزي از جا  به حج و گذشتن روز سيزدهم عمره مفردهانجام 
ر محدّل احدرام اواسدت    ه واال احتياط در رعايت احتماالت دکن نباش  رير مکاگر مم آية اهلل بهجت:. 2

 (.23شيخ، ص ک)مناس
ه شود و و ت تنگ باش  باي  بده ادندي الحدل    کبايل وارد م و يا با احرام اشتباه و آية اهلل سبحاني: 

ه بده عندوان   کد ار را نيز نتوانست انجام ده  از همان مکاگر اين  برود و براي حج إفراد محرم گردد و

گدردد؛  وحج او به عنوان حجةاإلسالم محسوب مي عرفات برودحج إفراد محرم ش ه و براي و وف به 

جدا آورد و آن از   هرد بايد  بده احتيداط واجدب حدج إفدراد بد       کار را کاين  عم ا ولي اگر ب ون عذر يا 

  هاي بع  بياورد. باي  حج خود را در سال و ن کفايت نميکحجةاإلسالم او 

ه و دت او  کد ست، اگر  بل از احرام عمره بفهم  حج تمّتع ااش  هه وظيفکسي ک آية اهلل سيستاني: 

ه کد توان  ع ول به حج افراد يا  ران نمايد ، بل  نمي براي اتمام عمره  بل از زوال روز عرفه تنگ است،

 آين ه انجام ده .هاي  مستقر بوده، باي  حج تمّتع خود را در سالاش  هاگر حج در ذّم
 ن .ک حجةاالسالم نميفايت از کآورد ولي جا  به عمره مفردهتوان  حج افراد و  مي آية اهلل زنجاني: .9
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 1نه.کاز آن  مر  مفرد  و در سال ديگر حج را ا اد  

ـ  ]451[ نرسايهن باه وقاوف     2هااي پايش، خاوف    مراد از تنگي وقات در مساگله   م 

 2تا غروب. 4ه از ظهر نهم ما   ي حجه استک رفه است  9رياختيا

ـ  ]456[ ه دياه وقات   کا آورد و پس از ورود باه م  ميجا  به ه حج مستحبکسي ک م 

 و  ماار  مفاارد  باار او  3آوردجااا  بااه و حااج افاارادنااه کتنااگ اساات،  ااهول بااه افااراد 

 واجب نيست.

ـ  ]453[ و  ماهاً تاگخير    ه محرم شه به احرام  مر  تمتاع از حاج واجاب   کسي ک م 

 8ر شه  مل نمايه.ک  924ه در مسگله ک، بايه به دستوري 7انهاخت تا وقت تنگ شه
                                                           

 .224. رجوع شود به مسأله 1
هرگاه کسي از روي علم و عم  احرام بستن از ميقات را ترک کن  و به جهت تنگي  اي: آية اهلل خامنه 

نتيجده   و ت يا عذر ديگر نتوان  به ميقات برگردد و ميقات ديگري نيز در پديش رو ن اشدته باشد  و در   

شود. و در صورتي که حج بدر او   و ت براي انجام عمره تنگ شود، عمره او فوت ش ه و حجش بايل مي

 (118جا آورد. )مناسک حج، م مستقر ش ه يا مستايع باش ، باي  سال ديگر حج به
ه کد سي را دارد کم که چنين شخصي حکبعي  نيست  ن  وک فايت نميکاين حج  آية اهلل سبحاني: 

حج بر او مستقر ش ه بنا بر اين اگر از استااعت هم خارج ش ه باش  باي  در اولين فرصت حج تمتع 

  ه او برايش حج انجام دهن .کاگر از دنيا رفت از تر آورد و جا به

م آن مانن  مسأله  بل است و در اين صورت حج بر او مستقر اسدت و بايد    کح آية اهلل سيستاني: 

  .در آين ه انجام ده
 باش . مي ني از و وف اختياري عرفهکردن جزء رکن کدر آية اهلل فاضل:. 2
ه نتواند  و دوف اختيداري    کد ميزان در تنگي و ت آن است  آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني:. 9

 ن .ک کعرفات را، ولو به ان ازه مسّماي آن در
 حّ  تنگي و ت آن است که نتوان   بل از زوالت روز عرفه اعمال عمره را به اتمام رسان . آية اهلل سيستاني:. 4
 ن .که نتوان   بل از رروب روز نهم، در عرفات، و وف کميزان تنگي و ت، آن است  آية اهلل زنجاني: .2
 آورد.جا  به و باي  پ  از حج افراد و گذشتن روز سيزدهم، عمره مفرده آية اهلل زنجاني: .3
 آم ه عمل نماي . 299ه در حاشيه مسأله اي ک هباي  به وظيف آية اهلل زنجاني: .7
 ن در اين فرض احتيايا  باي  براي حج افراد تج ي  نيت نماي .کول آية اهلل اردبيلي:. 8

 آوردن اعمدال آن را  جدا   عم ا  بده ه محرم ش  به احرام عمره تمتع ولي کسي ک آية اهلل بهجت: 
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ـ  ]458[ ه کاه  حج تمتع است و در وقت احرام بستن  لم پياها کنا  اش  کسي که وظيفه م 

از اول مُحْارم شاود    1توانه رسه، مي آورد، به وقوف  رفات نميجا  اگر بخواهه  مر  تمتع به

 2است. آورد و  ملش احيحجا  فرد  بهآورد و پس از آن،  مر  مجا  د و آن را بهبه حج افرا

                                                                                                                                        
  رده ولي واجب اسدت نيدت   کبه تأخير ان اخت تا و ت تنگ ش ، هرچن  در اباال عمره معصيت

آورد بندابر احدوط   جدا   بده  آورد و در سال آين ه حج تمتدع جا  به ن  و بع ا  عمره مفرده راکحج افراد 

  .(127، مسأله کمناس)( 224گذشت )در مسأله  که چنان
ه در سعه و ت براي عمره تمتع احرام بست و يواف و سعي هرگا آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

نماي  به تدأخير اند اخت، عمدره وي     کآورد و حج را درجا  به ه نتوان  آنها راکخود را عم ا  تا زماني 

ه ع ول بده افدراد   کن احوط اين است کتوان  بنابر اظهر به حج افراد ع ول نماي . ل نمي بايل است و

 آورد.جا  به   اعم از حج افراد يا عمره مفردهنموده و عمره را به  ص
هرگاه در سعه و ت براي عمره تمتع احرام بست و يواف و سعي خود را عمد ا    آية اهلل سيستاني: 

توان  به حج افراد ع ول نمايد ،   نمي تا زوال آفتاب روز عرفه به تأخير ان اخت، عمره وي بايل است،

ه احدوط ايدن   کد ال حج افراد را به  ص  رجاء انجام ده ، بله اعمکاگرچه احتياط مستحب اين است 

را به  ص  اعم از حدج افدراد و عمدره    اش  هه يواف و نماز آن و سعي و حلق يا تقصير در عمرکاست 

 .(127، مسأله کمناس)آورد. جا  به مفرده
ان ن اشته باشد ، بايد  از   که عمره تمّتع به واساه حيض يا تنگي و ت امکدر جايي  آية اهلل بهجت:. 1

 (.41، سکن . )مناسکاّول، حج افراد را نيت 
 حجةاالسدالم مجدزي از  « ع ول»حج تمتع باش ، اش  هاگر وظيف آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 آورد.جا  به را حجةاالسالمنيست و سال آين ه باي  
ک و وف عرفدات پدا   کبراي حج و در زن حائض اگر ايمينان دارد تا و ت احرام اي: هآية اهلل خامن 

و وف عرفدات را نخواهد  داشدت، در     کافي براي انجام عمره تا درکشود و ت  کشود، يا اگر پا نمي

 اين صورت باي  در همان ميقات به حج افراد محرم شود و پ  از انجام اعمدال حدج، عمدره مفدرده    

 (21حج، م کآورد، و عمل وي مجزي از حّج تمّتع خواه  بود. )مناسجا  به
 مراجعه شود. 329به حاشيه مسأله  آية اهلل سيستاني: 
ه عد م  کل است، بلکار مشکجواز احرام بستن او به احرام حج افراد، از همان ابت اي  آية اهلل فاضل: 

 جواز بعي  نيست.
ل بعد   آورد و بع  عمره مفرده و بنابر احتياط واجب در سدا جا  به باي  حج افراد آية اهلل گلپايگاني: 

 .(914 آراء المراجع ص)آورد. جا  به حّج تمتع
  تواند  اعمدال   نمدي  هکد و همچنين اگر زن در ميقات علم دارد  نوري:آية اهلل ، آية اهلل سبحاني. 2
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ـ  ]454[ ه را داشات، باه هماين جهات از اول در     کا سي قصه بيرون رفتن از مک س 

آورد، بعاهاً از  جاا   باه  ه شه و  مر  مفرد  راکميقات به نيت  مر  مفرد  مُحرم و وارد م

ناه، ياا باياه    ک فايت ماي که منصرف شه، آيا اين  مر ، از  مر  تمتع کخار  شهن از م

 برگردد به ميقات و براي  مر  تمتع مُحرم شود؟

 2ناه کتوانه  مر  مفرد  را تبهيل به  مر  تمتاع   مي 1اگر حج او استحبابي استج ـ  

 ال است.کولي چنانچه حج واجب يا نيابي باشه، جواز تبهيل محل اش
                                                                                                                                        

 رس  باي  از اّول محرم شود به حّج افراد. نمي اهرا  انجام ده  و به و وفي را تمتع 
 ن .ک حجةاالسالم ميفايت از که در اين تأخير، معذور بوده کو در صورتي  آية اهلل زنجاني: 

 هاي حج وا ع ساخته بوده. و عمره را در ماه آية اهلل نوري:. 1
توان  عمره خود را عمره تمتع  رار ده  و فر دي   چنانچه تا و ت حج در مکه بمان ، مي آية اهلل اردبيلي:. 2

 توان  عمره مفرده را عمره تمتع  رار ده . بين حج واجب و مستحب نيست ولي در حج نيابي نمي
 مراجعه شود. 182و  1922به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: 
آورده و اتفا دا  تدا   جدا   بده  حجهاي  عمره مفرده را در ماهه کسي ک آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

آورد و جا  به توان  عمره مفرده خود را عمره تمتع  رار داده و حج را مي ه با ي مان ه،کو ت حج در م

 م بين حج واجب و حج مستحبي نيست.کفر ي در اين ح

 مراجعه شود. 185به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 

ه مان ه است تا روز کآورده و در مجا  به حجهاي  ه عمره مفرده را در ماهکسي ک سيستاني:آية اهلل  

شدود و بايد  حدج تمّتدع      مدي  ( و  ص  حج دارد، عمره او عمره تمّتع محسوبحجه ذيترويه )هشتم 

 م فر ي بين حج واجب و مستحب نيست.کانجام ده  و در اين ح
سي که در اشهر حدج بده نيدت عمدره مفدرده وارد مکده شدود،        ک آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

توان  آن را عمره تمتع  درار   چنانچه عمره مفرده بر او واجب نباش  و همچنين حج استحبابي باش ، مي

 و...(. 21 شود او را  رباني حج تمتع. )احکام عمره، ص جا آورد و الزم مي ده  و بع  از آن حج به
توان  همان عمره را تبد يل بده    مي حج بوده، در تمامي صورهاي  م او در ماهاگر احرا آية اهلل فاضل: 

توان  تب يل به  مي انجام داده باش عنه  منوبن  و در حج نيابي هم اگر عمره را به نيت کعمره تمتع 

 ن .کعمره تمتع 
 ( وا ع ش ه باش .حجه  ع ه و ذي هاي حج )شوال، و ذي مشروط به اينکه عمره او در ماه آية اهلل مکارم: 
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ـ  ]470[ اگر بعه از نيت  مر  و احرام، مجهداً براي  مر  ديگر مُحرم شود، مثالً به نيت  س 

 ؟ مر  مفرد  مُحرم شه  بعهاً نيت  مر  تمتع کنه و تلبيه بگويه، آيا کهام  مر  احيح است

رد  و تلبيه گفته، محرم شه  است و تجهيه احرام موضاوع ناهارد و   کاگر نيت ج ـ  

 و احرام دوم باطل است. 1نهک مر  نيت توانه براي نوع ديگر  نمي

ـ  ]471[  که  ادت ماهانه وقتيه و  هديه داشت و مثالً روز هفاتم ماا  پاا   کزني  س 

آورد، روز بعاه  جا  به اش را رد و ا مال  مر کشه و غسل  کشه، همان روز هفتم پا مي

رد، کا ت کا رد و ا مال را انجام داد تا روز دهم و براي  رفاات حر کديه، باز غسل  کل

 ؟ديه، آيا حجش افراد است يا تمتع کازدهم هم لروز ي

 9در فرض مزبور وظيفه او تمتع است.ـ  2ج

ـ  ]475[ زني روز هشتم خون ديه، خيال کرد حي  اسات، احارامش را تباهيل باه      س 

 ؟حج افراد کرد، بعه که به  رفات رفت متوجه شه که استحاضه است، وظيفه او چيست

حج اِفراد را تماام   2و طواف را  مهاً تگخير نينهاخته 4شه اگر وقت  مر  ضيا ج ـ  
                                                           

 شود. مي ه هر دو عمره در ماه حج و از شخص واح  باش  فقط تمتع وا عکبا فرض اين آية اهلل فاضل:. 1
ه عمره مفدرده  کتوان  نيت عمره خود را به عمره تمّتع برگردان  به شرط اين مي ولي ارم:کآية اهلل م 

 به نذر و مانن  آن بر او واجب نش ه باش .
اعمدال عمدره تمتدع او    اگر هنگام اعمال عمره تمتع در باين نيز پداک بدوده اسدت     زنجاني:آية اهلل  .2

 آورد.جا  به صحيح است و باي  حج تمتع
اند    هوم به استحاضکه دي ه محهايي ک کاگر مجموع آن روزها از ده روز بگذرد، ل آية اهلل سيستاني:. 9

وم بده حيضدن  و احتيايدا  بايد  در     کد ها مح کل ن  و اگر از ده روز نگذردکو حج تمّتع خود را تمام 

ام ياهر و حايض و به موجدب ايدن احتيداط، بايد  يدواف عمدره و       کي جمع نماي  بين احکاو ات پا

 نمازش را پيش از يواف حج احتيايا   ضا نماي .
 فتواي معّظم له به دست نيام . آية اهلل خويي:. 4
فايدت از  کآورد و جدا   بده  پ  از روز سديزدهم عمدره مفدرده   باي  اعمال حج افراد و  آية اهلل زنجاني:. 2

 ن .ک حجةاالسالم مي
 نيام ه است. آية اهلل گلپايگاني و آية اهلل صافيحج  کدر مناس 392مسأله  
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 آورد.جا  به و اگر حج واجب است سپس  مر  مفرد  1نهک

ـ  ]477[ دهم مساتحبي   باشم، ا مال حجي که انجام مي اينجانب مهير گرو  حج مي س 

 شود به جاي حج تمتع، نيت حج افراد نمود و بجاي  مر  تمتع،  مر  مفارد   است، آيا مي

 تواننه چنين کننه؟ واجب الحج نيستنه آيا مي انجام داد؟ و همچنين ساير خهمه،

توانناه حاج     مر  مفرد  انجام دهنه و براي حج محرم نشاونه و ماي  تواننه  ميج ـ  

 2آورنه، ولي ميقات حج افراد مواقيت معروفه است.جا  به افراد

ـ  ]479[ ه قصه حاج افاراد در   ه حج افراد بر او واجب و متعين است و بکسي ک س 
                                                           

ه اگر برگردد اعمال عمره تمتع که را داشته باش ، به نحوي کاگر و ت برگشتن به م آية اهلل تبريزي:. 1

ن ، باي  برگردد و اعمال عمره تمتدع  ک کمسّماي و وف اختياري عرفات را درتوان   مي را انجام ده 

ن  ک مي را انجام ده  و اگر و ت ن اشته باش  به  ص  اعم از حج افراد و عمره مفرده، اعمالش را تمام

 آورد.جا  به آين ه حجهاي  و چنانچه استااعتش با ي بود يا بع  از اين مستايع ش  باي  در سال
ن به احتياط واجب در منا  رباني کن  ليکليف فعلي تمام کاعمال حج را به نيت ت هلل سبحاني:آية ا 

آورد و اگر اين ظن وگمانش به حيض از روي  جا بهعمره مفرده  که يکنموده و بع  از اتمام اعمال م

د از ه گفته شد  انجدام دا  کگونه  اعمال را آن شف خالف ش ، وکموازين شرعي بوده و در ضيق و ت 

ل است کتفا به اين حج مشکانگاري بوده ا ن  ولي اگر اعتقاد او از روي سهلکفايت ميکحجةاإلسالم 

 نند  و که او اسدتنابه  کد رد از ترکد هاي بع  حج تمتع را انجام ده  و اگر فوت  باي  در سال يا سال و

 همچنين است اگر اين زن نائب بوده باش .

اگر و ت عمره تنگ باش ، پ  اگر اعتقاد او به حيض از روي مدوازين شدرعيه باشد ؛     آية اهلل سيستاني: 

مثال  خوني که دي ه در ايام عادتش بوده ولي  بل از سه روز  اع شود، در اين صورت احتيداط واجدب آن   

مسدتايع   است که اعمال حج افراد را تمام کن  و اگر حج در ذّمه او مستقر بوده و يا اگر مستقر نبوده بع ا 

شود، احتيايا  باي  دوباره حج نماي  ولي اگر مستقر نبوده و مستايع هم نشود، چيزي بدر او نيسدت و اگدر    

 اعتقاد او به حيض از روي موازين شرعيه نبوده، حج و احرام او بايل است و باي  اعاده نماي .
 .اگر با علم به حايض ش ن تأخير نين اخته... آية اهلل فاضل: 

 با ع ول در نيت.  نوري:آية اهلل
 گذرن . مي ي آنکيا نزديگانه  ه از موا يت پنجکو اين در صورتي است  آية اهلل زنجاني:. 2

 و الزم نيست بع  از آن عمره مفرده انجام ده . آية اهلل سيستاني: 
 و انجام عمره مفرده بر آنها واجب نيست هرگداه حدج تمتدع واجدب را  دبال  انجدام        ارم:کآية اهلل م 

 داده باش .
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توانه نيت حج افاراد خاود را باه  مار  تمتاع       است، آيا مي ها محرم شه  ي از ميقاتکي

توانه حج افراد را  آورد و همچنين آيا ميجا  به تبهيل نمايه و بعه از انجام آن، حج تمتع

 به  مر  مفرد  تبهيل نمايه و بعه از انجام آن، براي  مر  تمتع محرم شود؟

 1شود. نه و تبهيل نميک هول  توانه نمي ج ـ

ـ  ]471[ ه شه  و بعه از ا مال  مر ، باراي  کشخصي با احرام  مر  تمتع وارد م س 

 2؟حج افراد محرم شه  است، آيا حج او احيح است

و از ميقات براي حج افراد محارم شاه  بعياه نيسات      4ه خار  شه کاگر از مـ   9ج
                                                           

ند ،  کتوان  به عمره تمتع ع ول  مي اگر براي حج افراد مستحبي محرم ش ه باش ، آية اهلل اردبيلي:. 1
 ه در اين فرض حق ع ول ن ارد.که بع  از سعي تلبيه گفته باش  کمگر اين

 (.4و  2تاب حج افراد، صکجواز ع ول مورد تأمل است. ) ت:آية اهلل بهج 
ند ،  کتوان  به عمره تمتع عد ول   مي باش ، اگر براي حج افراد مستحبي محرم ش ه آية اهلل خويي: 

 .(123، مسأله کمناس)ه در اين فرض حّق ع ول ن ارد که بع  از سعي تلبيه گفته باش  کمگر اين
ه کد شف خالف شود مثدل زن حدائض   که کيست مگر در موردي ع ول صحيح ن آية اهلل سبحاني: 

شد    کتوان  اعمال عمره را انجام ده  ولي پ  از نيت حج افراد پا نمي يقين داشت به جهت حيض
  ن ؛ ولي شايسته است اين افراد در ميقات نيت احرامکدر اين صورت الزم است ع ول به عمره تمتع 

 محرم شون . نن  وکوا عي ب ليف فعلي وکبه عنوان ت
تب يل حج افراد به عمره مفرده جايز نيسدت و اّمدا در تبد يل     آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

مانن  زن حايض )شف خالف ش  کن بود و بع  حج افراد به عمره تمّتع، اگر اول حج افراد بر او متعّي
ه کد شد  و اتفا دا  در م  نيست به  ص  حج افدراد محدرم    که چون يقين داشت براي عمره تمتع پاک

ند  و بعد  از انجدام آن حدج     کالزم است از حج افراد ع ول به عمره تمتدع   (بود کبرخالف عادت پا
ه ع ول نماي  به تمتدع  که حج افراد هم از او صحيح است مختار است کسي کآورد و اما جا  به تمتع

 .(71 عربي، ص کمناس)ن . کيا حج افراد را تمام 
 بلي و  ص  افراد لغو بوده است. آية اهلل بهجت:. 2
رده، و احدرام  که و حوالي آن خارج ش ه عمره تمتعش را بايل کاگر ب ون عذر از م آية اهلل زنجاني: .9

 ش ه، در صورت...  که محرمحج افرادش صحيح است و اگر از م
اين فرع در فتاوي ايشان يافت نش  و يبق مبناي ايشدان حدج افدراد صدحيح اسدت،       آية اهلل خويي:. 4

ه، حدّج او بايدل اسدت    کرده و در فرض احرام براي حج افراد از مکحج تمتع معصيت  کگرچه با تر
 رده باش .که در نام حج تمتع اشتباه کمگر اين

 . .ه خارج ش ه..که حج واجب ن ارد، اگر از مکسي ک آية اهلل نوري:
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ه محرم شاه ، در ااورت اشاتبا  در    کاز م شود و اگر حج، ولي تمتع واقع نمي 1احت

 متع است، و در غير اين اورت حج او احيح نيست.تببيا، حج او احيح و ت

ـ  ]476[ در حرم براي حج افراد محرم شه  و بعضي از ا مال را انجام  2شخصي س 

 ؟داد ، وظيفه او چيست

آنجا محرم  ه به ميقات برود و ازکن نيست کاگر از روي جهل بود ، چنانچه ممج ـ  

ان کا ه امکا و ا ماالي   9ه هسات محارم شاود   کشود و به وقوف برسه، در همان محلي 

نه و چنانچه تمام ا مال را با همان احرام انجاام داد   ک کآن با احرام هست تهار کتهار

 4و بعه متوجه شه ، حج او احيح است.

 

                                                           
 ال نيست.کصحت حج او خالي از اش آية اهلل اردبيلي:. 1

 عم ا  وظيفه خود را تغيير دهد   توان  اختيارا  ونمي وظيفه نائي حج تمتع است و آية اهلل سبحاني: 

ه باي  براي عمدره  کانجام ده   بخواه  حج إفراد مستحبي اش نباش  وه حج واجب در ذمهکمگر اين

ميقدات بدراي    ن اگر از باب خاا و سهو درکنماز آن را انجام ده . لي نساء و  بلي هم احتيايا  يواف

 لَع  مَّ ه  للّ أَ » لبي کحتي تا مشعر اگر به يداد آورد بگويد ل    إفراد محرم ش ه و بع ا  اگر در اثناي عمل و

ه حدج او  کو محرم به احرام حج شود و اگر بع  از اتمام اعمال فهمي  بعي  نيست  «َک يِّ بِ نَ  ةِ نَّ س   وَ  َک تابِ کِ 

 صحيح باش .

 ال ن ارد.کع ول جايز نيست ولي اگر از باب اشتباه در تابيق باش  اش :آية اهلل سيستاني 
 .ال نيستکحج او خالي از اش :ارمکآية اهلل م 

 شخصي نائي. آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 2
تواند  بده سدمت ميقدات      مي توان  از حرم خارج شود و احتيايا  باي  هر   ر مي اگر آية اهلل اردبيلي:. 9

 برگردد.
 توان ، به خارج حرم برود و از آنجا محرم شود. مي و اگر ارم:کآيات عظام زنجاني، سيستاني، م 

 آي . مي 348و  347. در مسأله 4
ه کاگر بع  از و وف به عرفات و  بل از فراغ از اعمال فهمي ، احتيايا  در همان جا  آية اهلل اردبيلي: 

 هست محرم شود و اعمال را به پايان برسان  و اگر حج او واجب بدوده، بندابر احتيداط بده ايدن حدج       

 ن .کتفا نکا



 



 

 

 

 

 

 

 دو : اعمال حج تمتع خشب 
 

 

 

 

 



 



 فصل اول: احرام حج

 

 

 

 

 احرام حج فصل اول:

ـ  ]473[ ه بعه از تمام شهن ا ماال  مار ، احارام ببناهد     کلف کواجب است بر م م 

 تمتّع. براي حج

ـ  ]478[ ه در احارام  کا طاوري   هاي واجب را به کنه حج تمتع را و لبّيکاگر نيت  م 

نه احرام بساتن را و همچناين   کشود و الزم نيست قصه  ر شه بگويه، محرم ميک مر   

 1در احرام  مر  گذشت. که چنانمحرمات را،  کنه ترکالزم نيست قصه 

ـ  ]474[  و رياا موجاب بباالن     2نيت بايه خاالص باراي اطا ات خهاوناه باشاه      م 

  مل است.

ـ  ]490[  ه در احارام  مار    کا گفتن همان نحاو اسات    کيفيت احرام بستن و لبيک م 

 ر شه.ک 

ـ  ]491[ ه در محرمات احرام بيان شه، در ايان احارام هام حارام     کتمام چيزهايي  م 

 فار  دارد، به همان ترتيب.کفار  داشت کاست و آنچه 

ـ  ]495[ ه بتواناه بعاه از احارام باه وقاوف      کا ت و تا وقتي وقت احرام موسّع اس م 
                                                           

 . رجوع شود به بحث نيت در احرام.1
 مراجعه شود. 221مسأله  به حاشيه :، آية اهلل زنجانياي هآية اهلل خامن 
 ن .که بر محرم حرام است بر خود تحريم کن  و اموري را که باي   ص  احرام کبل ارم:کآية اهلل م 

 241رجوع شود به مسأله  آية اهلل سيستاني:. 2
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 2توانه  قب بينهازد. و از آن وقت نمي 1توانه تگخير بينهازد اختياري  رفه برسه، مي

ـ  ]497[ حالّ  ه از  مار  تمتاع فاارو شاه و مُ    کسي که کآن است  9احتياط واجب م 

 4آماه  ه خار  نشود بهون حاجت و اگر حاجتي براي بيارون رفاتن پايش   کگرديه، از م

                                                           
ه بتوان  مق اري  بل از ردروب روز نهدم در عرفدات،    کبنابراين تأخير احرام تا و تي  آية اهلل زنجاني: .1

 ن  جايز است.ک و وف
ن ، جايز نيست احرام را از و ت ک کتوان  و وف اختياري عرفه را در مي هکسي ک آية اهلل سيستاني:. 2

 ور تأخير بين ازد.کمذ
ه کد ه خروج جايز نيست بنابر ا وي و بنابر احتياط در اثناي عمره تمتع نيدز از م کبل آية اهلل اردبيلي:. 9

 خارج نشود.
 ه اگر خدارج شدود فدوت   کسي که بع  از عمره تمّتع جايز نيست براي کخروج از م آية اهلل بهجت: 

ه و حدرم و ميقدات   کد شود حج در آن سال، و اگر بع  از عمره )ب ون احرام بستن براي حج( از م مي
خارج ش  و عود نمود در رير ماه احرام اّولي پ  محتاج به احرام عمره است و عمره ثانيه را عمدره  

رد  بل از فصل ماه، کده  و احتياج اّولي به يواف نساء موافق احتياط است و اگر عود  مي تمّتع  رار
م فصل بين دو عمره و احرام براي دخدول  کتفا به همان عمره براي حج تمّتع نيست و حکمانعي از ا

 (.27و 31و 83شيخ، ص کگذشت. )مناس 241و  179و  172ه در مسأله کم
 (.122نيست و اين حکم در اثناي عمره تمتع هم هست. )مناسک، مسأله  بلکه جايز آية اهلل خويي: 
ه کد ه و توابع آن مانن  مني فراتر رود مگر اينکتوان  از مو پيش از احرام حج نمي آية اهلل سبحاني: 

( باي  در حال احرام با ي بماند  در  حجه ذي)نهم  محرم به احرام حج بشود و تا فرا رسي ن ايام حج
 ه و توابع آن مانن  جّ ه مانع ن ارد.کبيرون رفتن از ماين صورت 

 ه واجب است.کبل ارم:کآية اهلل م 
ه کد تواند  بده م   مدي  هکد ه از عمره تمّتع خارج ش ، اگر ايمينان داشته باش  کسي ک آية اهلل نوري: 

خارج  ه خارج شود و اگر ب ون اين ايمينان نيزکتوان  از م مي برگردد و براي اعمال حّج محرم شود
 آورد عملش صحيح است.جا  به ش  ولي برگشت و احرام بست و حج

 واجب است محرم شود به احرام حج تمتع. آية اهلل اردبيلي:. 4
 واجب است محرم شود به احرام حج... آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 مراجعه شود. 311به حاشيه مسأله  فاضل:آية اهلل زنجاني،  آية اهلل 
 اگر حاجتي هر چن  رير ضروري پيش آم ، اگر خوف فوت اعمال حدج نباشد     سيستاني:آية اهلل 

توان  برگردد و محرم شدود بدراي حدج مدانعي      مي هکتوان  خارج شود و در اين صورت اگر ب ان   مي
دان ، باي  احرام حج را ببن د و برود و در اين صورت الزم  نمي ه ب ون احرام خارج شود و اگرکن ارد 

 توان  از همانجا به عرفات برود. مي هکه بازگردد بلکنيست به م
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و باه هماان احارام     1ه محرم شود به احرام حج و بيارون رود کاحتياط واجب آن است 

 2براي ا مال حج برگردد.

ـ  ]499[ ن برگشات و  ک، لاي 9هکا اگر بهون حاجت و بهون احرام بيرون رفت از م م 

 4آورد،  ملش احيح است.جا  به احرام بست و حج

                                                           
 مراجعه شود. 311به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .1
 و اگر با احرام بودن، براي شخص حرجي باش ، ب ون احرام نيدز  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 2

 توان  خارج شود. مي
ارهاي الزم بده جدّ ه و مانند  آن    کها نيز جايز است براي انجام  اروانکبراي خ مه  ارم:کآية اهلل م 

 نن .ک کتوانن  آن را تر مي برون  و اگر محرم ش ن موجب مشقت است
 شود. مي ه و حوالي آن خارج ش ه عمره تمتعش بايلکعذر از م نياز و چون ب ون آية اهلل زنجاني: .9

ه انجام داده برگردد باي  بدا احدرام ج يد  وارد شدود و     ه عمرکاگر در رير ماهي  آية اهلل سبحاني: 

ه عمره اول او به عمره دوم تب يل ش ه باش  بنابراين کعمره دوم او عمره تمتع است و محتمل است 

 ن مافي الذمة بياورد.اعنوه يواف نساء با نماز آن را ب احتيايا 
ه بازگردد، چيزي بر او نيسدت  کآورده به مجا  به ه عمره تمتع راکاگر در همان ماه  آية اهلل اردبيلي:. 4

ه کد آورد و احتياط واجدب آن اسدت   جا  به وگرنه باي  به احرام عمره تمتع محرم شود و اعمال آن را

 نيداورد، حدج او   جدا   بده  يواف نساء براي عمره  بلي خود انجام ده  و چنانچده عمدره تمتدع را    کي

 صحيح نيست.
ه ب ون احرام خدارج شدود، پد  اگدر در     کاز انجام عمره تمّتع از شهر م اگر بع  اي: هآية اهلل خامن 

ه ند ارد،  که برگردد، نياز به تج ي  احرام براي ورود به شهر مکه عمره انجام داده به مکهمان ماهي 

القع ه انجام دهد  و   ه عمره را در ذيکه برگردد، مثل اينکولي اگر در ماه بع  از ماه انجام عمره به م

الحجه خارج  القع ه عمره انجام ده  و ذي و يا در ذي ه برگرددکالحجه به م ود، و در ماه ذيخارج ش

ه مسحرم شدود، و عمدره   کواجب است با احرام ج ي  براي عمره جهت دخول م ش ه و مج دا  برگردد

و اگر مج دا  محدرم نشدود و   تمّتع دوم خواه  بود.  ةشود همين عمر مي ه متصل به حجکتمّتع وي 

( و احدرام عمدره تمتدع    129مره دوم را انجام ن ه  حج تمتع وي صحيح نيست )مناسک حدج، م  ع

 (28ج ي  باي  از يکي از موا يت خمسه باش . )مناسک حج، س
ه عمره را انجام داده بوده برنگشته باش ، اعداده  کگذشت و در ماهي ها  اگر از ميقات آية اهلل خويي: 

ه عمره را انجام داده باش  اعاده عمدره الزم نيسدت.   کعمره الزم است، ولي اگر  بل از گذشت ماهي 

  (.124، مسأله ک)مناس
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 1ه احوط است.کبل مستحب است احرام بستن در روز ترويه م ـ ]491[

ـ  ]496[ ه باشاه، گرچاه در   کا هار موضاع    2ه اسات کا محل احرام حاج، شاهر م   م 
                                                                                                                                        

  :اگر در ماه بع  وارد شود و دوباره نخواه  بيرون برود و در ماه بع  از آن وارد شود آية اهلل سيستاني ،

باي  با عمره تمتع وارد شود و اگر باز هم بخواه  خارج شود و در ماه بع  وارد شود، باي  با عمره مفرده وارد 

شود؛ مانن  اينکه در ماه شوال عمره تمتع انجام داده و خارج ش ه و در مداه ذيقعد ه وارد شد ه و بداز هدم      

 ماه ذيقع ه او باي  عمره مفرده باش .خواه  خارج شود و ماه ذيحجه وارد شود در اين صورت عمره  مي
جدا   به ه در اين صورت باي  مجّ دا  عمره تمتعکه شود، که در ماه بع  وارد مکمگر آن آية اهلل فاضل:

آورد و بع  محرم به احرام حج تمتع بشود و عمره اول فاس  ش ه است، و اگر مجد دا  محدرم نشدود    

 شود. مي حج تمّتع او نيز بايل
اگر در همان ماه  مري برگردد چيزي بر او نيست ولي اگر در ماه بع  برگردد و از ميقدات   ارم:آية اهلل مک 

حجه برگشت( باي  دوباره محرم شود وعمدره   القع ه به م ينه رفت و در ذي هم گذشته باش  )مثال  در ذي

 جا آورد. شود و براي عمره سابق احتيايا  يواف نساء به جاآورد و همان عمره تمتع او حساب مي به
ه پيش از سه کو احرام بستن  بل از روز ترويه نيز جايز است ولي احتياط آن است  آية اهلل اردبيلي:. 1

 روز  بل از روز ترويه احرام نبن د.
( است. حجه ذيبهترين زمان احرام بستن، هنگام زوال )ظهر( روز ترويه )هشتم  اي: هآية اهلل خامن 

 (973حج، م ک)مناس
 ه از روز ترويه به تأخير نين ازد.که احوط استحبابي آن است کبل نجاني:آية اهلل ز 
ه بيشتر از سده  کو پيش از روز ترويه نيز احرام بستن جايز است و احتياط آن است  آية اهلل صافي: 

ه اگر محرم ش ه، پيش از روز ترويده از  که احتياط آن است ک چنان ؛روز پيش از ترويه احرام نبن د

 شود.ه خارج نکم
، کمناسد )ه   يم بنابر احتياط براي حج احرام ببند د.  کتوان  از هرجاي م مي لفکم آية اهلل بهجت:. 2

 .(932مسأله 
 ه   يم باش .کبنابر احتياط احرام حج باي  از م آية اهلل تبريزي: 
 ه   يمه براي حج احرام ببن د.که از مکاحتياط واجب اين است  آية اهلل خويي: 
ه بع  از مسج  تنعيم اسدت  کمانن  منايقي )ولي از بيرون حرم  ارم:کسبحاني، آية اهلل مآية اهلل  

 ال نيست.کخالي از اش (ه ش هکنون جزو مکو ا
بدوده   9ه در زمان رسدول اهلل که   يم است کو احوط و اولي احرام بستن از م آية اهلل سيستاني: 

ه بيدرون  هدايي کد   شهر است، مگر  سدمت  هاي ج ي  است، اگرچه اظهر جواز احرام بستن از  سمت

 .(121 ، صکمناس)حرم باش . 
 ه   يم محرم شود.کتوان  از م مي و بنابر احتياط الزم تا آية اهلل صافي: 
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 7ياا حجار اساما يل    7در مقاام اباراهيم   2، ولي مساتحب اسات  1ساز هاي تاز  محله

 9شود. واقع

ـ  ]493[  4نه احرام بستن را و بيرون رود به مني و  رفاات، واجاب  کاگر فراموش  م 

ن نشه باه واسابه تنگاي وقات ياا  اذر       کببنهد و اگر مم ه و احرامکاست برگردد به م

 2ه هست مُحْرم شود.کجا  ديگر، از همان

                                                           
ه خدارج از حدرم وا دع شد ه،     که که در منايقي از مکولي احتياط واجب آن است  آية اهلل اردبيلي: .1

 محرم نشون .
 در مسج  يا در مقام ابراهيم. نوري:آية اهلل فاضل، آية اهلل . 2

 مستحب است در مسج الحرام احرام ببن د. ارم:کآية اهلل م 
ه براي حدج تمّتدع از   کرمه است، و بهتر آن است که مکميقات احرام حج تمّتع، م اي: هآية اهلل خامن .9

ر، صحيح است، امدا  ه، حتي بافت ج ي  شهکمسج الحرام مسحرم شود، و مسحرم ش ن در همه جاي م

ه محلي جزء شدهر  کن  ک که شکه در منايق   يمي آن مسحرم شود، و در صورتي کاحوط آن است 

 (972حج، م کاست يا نه، مسحرم ش ن در آن محل صحيح نيست. )مناس
 ه متوجده شد  محدرم   اي کد  هن يا حرجي باش  در همان نقاکاگر بازگشت رير ممآية اهلل سبحاني: . 4

و اگدر در  « کتابک و س نة نبي ک اللهم عىل»بگوي   کآن نقاه عرفات باش  و پ  از لبيشود اگرچه  مي

م خروج کشود و خوب است جمله ياد ش ه را نيز بگوي . ح مي مشعر به خاير آورد، در همانجا محرم

 (.449، م کب ون احرام از روي ن انستن مسأله نيز همين است )مناس
توان  برگدردد و اگدر نتوانسدت     مي ه هر   رکاحتياط آن است  ني:آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگا 

 .(142مسأله  111 فارسي، ص کمناس)ه هست محرم شود. کبرگردد واجب است از همان جا 
در عرفات يا مشعر يا مني،  بل از رمي جمرات و ذبح، ولي اگدر بعد  از آن متوجده     ارم:کآية اهلل م 

 ست.شود و ت احرام گذشته و حجش صحيح ا
البتده ايدن در    ؛ه بدرايش مشدقت داشدته باشد     کو همچنين است اگر برگشتن به م آية اهلل زنجاني: .2

توان  در همان جدا محدرم    مي ه به عرفات نرسي ه باش ، اما اگر در عرفات يادش بياي کصورتي است 

مَّ َعىل»شود و باي   بل يا بع  از تلبيه بگوي ل  ه  نَِّة َنبِ  أللَّ ه کد و احتياط مستحب آن است « يککتابِک َو س 

ه برگردد و از آنجا محرم شود و اگر بع  از عرفات و  بل از حلق کتوان  به م مي در اين صورت نيز اگر

ترديد    بدي  ن  و اگر بع  از حلق و تقصير بفهم  حجدش کعمل گونه  يا تقصير نيز يادش بياي  همين

ه بع  از کن  مگر صورت سوم )ک حجةاالسالم ميفايت از ها ک صحيح است و اين حج در تمام صورت

 ن .ک نمي فايتکه کعرفات يادش بياي ( 
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ـ  ]498[ ه احرام نبسته، مگر بعه از تمامي ا مال، حجش احيح کاگر يادش نيايه  م 

ه اگر يادش آمه، بعه از وقاوف باه  رفاات و    کاست ظاهراً و احتياط مستحب آن است 

 2نه.کنه حج را و در سال بعه ا اد  ک، تمام 1ز ا مالمشعر يا قبل از فارو شهن ا

ـ  ]494[  واسابه  باه ه کا ساي اسات   کم کا جاهل به مسگله اگر احرام نبناهد، در ح  م 

 9نبسته. فراموشي احرام

ـ  ]410[ نه احرام را تا زمان فوت وقاوف باه   ک کسي از روي  لم و  مه ترکاگر  م 

 4 رفه و مشعر، حج او باطل است.
                                                           

ه کد چنانچه بع  از و وف به عرفات و  بل از فارغ شد ن از اعمدال بده خداير آورد      آية اهلل اردبيلي:. 1

 احرام نبسته، بنابر احتياط واجب همانجا محرم شود و اعمال را به پايان برسدان  و چنانچده حجدش   

 ن .کتفا نکواجب بوده، بنابر احتياط به اين حج ا

 ن  حج را.کاحرام ببن د و تمام  نوري:آية اهلل بهجت، آية اهلل 
م را يداد  کد اگر بع  از و وف به عرفات يادش بيايد  يدا ح   آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

 ه باش .که و احرام از مکمن از بازگشت به که هست احرام ببن د، هرچن  متمکبگيرد، باي  از جايي 
ن  و احتياط مستحب آن کفورا  همانجا محرم شود و حج را تمام  آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 

 آورد.جا  به ه سال آين ه دوبارهکاست 
ن  و احتياط آن اسدت  کفورا  همانجا محرم شود و حج را تمام  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

فارسدي،   کمناسد )تفدا بده حدج اول.    کآورد، اگرچه بعيد  نيسدت جدواز ا   جا  به دوبارهه سال آين ه ک

 .(149، مسأله 112 ص
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل زنجاني:. 2

م را ن ان  تا بعد  از فدارغ شد ن از اعمدال     که يادش نياي  و يا حکو در صورتي  آية اهلل سيستاني: 

 (.932حج، مسأله  کحج، حّجش صحيح است )مناس
حجةاالسالم فايت از کن ، ولي اين حج، کجاهل به مسأله مانن  دو مسأله  بل عمل  آية اهلل زنجاني: .9

 ن .ک نمي
ه نتوان  محرم ش ه و  بدل  کن  تا و تي ک کاگر از روي علم و عم ، احرام حج را تر آية اهلل زنجاني:. 4

 است. ن  حجش بايلک کاز رروب روز نهم، عرفات را در
اختياري عرفدات،   ن  احرام را از روي علم و عم  تا زمان فوت و وفک کاگر تر آية اهلل سيستاني: 

 رده است.کن ، حّجش صحيح است گرچه گناه ک کن درکحّجش بايل است و اگر به مق ار ر
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ـ  ]411[ ه تاا مساجهالحرام بايش از    کفااله بعضي از محالت جهيه االحهاث م س 

؛  ه باشنهکم« جزو»ه که حساب شونه نه اينکم« توابع»يلومتر است و شايه  رفاً از ک 17

يفيات آياا   کبا اين  انه،  ه را مشخص نمودکه تابلوهاي راهنمايي با فلش، جهت مکچرا 

 ؟ر محرم شهکفوق الذ محالتتوان براي حج در  مي

 کو اگر از محالت آن نيست يا مورد شا  1ه است مانع نهاردکاگر از محالت مج ـ  

 2نه.ک فايت نميکاست 

ـ  ]415[ ه را بر وقوفين مقاهم بهارناه،   کتواننه ا مال م ه ميکاشخاص معذوري  س 

 ؟را قبل از وقوفين انجام دادنه، چه اورتي دارد هکاگر جهالً بهون احرام، ا مال م

نناه ياا بعاه از    کو بايه يا قبل از وقوفين آنها را با احرام ا اد   9نهک فايت نميکج ـ  

 آورنه.جا  به وقوفين و ا مال آنها را

ـ  ]417[ ه در احرامِ حج، تلبيه نگفته است، آياا  کحاجي در  رفات يا مني فهميه  س 

 ؟ليف او چيستکافي است و تکبيه در لحاه التفات، تل

ـ  ه باياه باا احارام    کا ه برود و محرم شود و بقيه ا ماال را ا   کتوانه به م اگر مي 4ج 

                                                           
افي کد ه در اين صورت بنابر احتياط احدرام از آنجدا   که خارج از حرم باش  کمگر اين آية اهلل اردبيلي:. 1

 نيست.
 (.48، سکه   يم است در راباه با احرام حج )مناسکاحوط ا تصار بر م آية اهلل بهجت: 
 ه بده علدت توسدعه خدارج حدرم وا دع شد ه نبايد  احدرام          کد  هکنقايي از شهر مآية اهلل سبحاني:  

 ببن د.

 مراجعه شود. 343. به مسأله 2
 (.138، سکن  )مناسکن  و احتيايا  يواف و نماز و سعي را اعاده کتفا نکبه آن ا اهلل بهجت:آية . 9

ه مثدل بقيده   کو باي  اين اعمال را با احرام حج از سرگرفته و مق م ب ارن  و يا اينآية اهلل سبحاني:  

 حجاج بع  از برگشتن از مني انجام دهن .

 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 
 مراجعه شود. 348و  347به مسأله  آيات عظام: اردبيلي، تبريزي، زنجاني، سيستاني:. 4
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بگويه و اگار   کهمانجا لبي 1ن نيستکنه و اگر ممکآورد، بايه چنين جا  به انجام دهه ا 

 بگويه. کر شه ،  ملش احيح است و الزم نيست لبيکبعه از تقصير يا حلا متذ

ـ  ]419[ هاي طوالني و مرتفاع فارا گرفتاه و هار دو      و که را چنه رشته کشهر م س 

و  رفات تاا باه    کا يلومتر بايه از اينجاناب  کو  ساختمان شه  است، گاهي چنه کجانب 

نين احاه الجاانبين، جاهاي از جاناب ديگرناه؛ مثال شاعب        کجانب ديگر رسايه و ساا  

تر در جانب ديگار  يلومتر يا بيشک 9ه کمسجهالحرام است و  زيزيه  که نزديک امر  بني

شود، آيا احارام حاج    ه گفته ميکاست و به حسب مسامحه  رفي، به همه اين قبعات م

 تمتّع از تمام اين نقاط و نقاط مشابه احيح است يا نه؟

هااي   هرچناه از سااختمان   2ه است، احرام حج از آنجا احيح اسات کاگر در مج ـ  

 9جهيه اإلحهاث باشه.
 

 4م حج تا وقوف به عرفاتمستحبات احرا

ـ  ]411[ ه در احرام  مر  مستحب بود، در احرام حج نيز مستحب اسات  کاموري  م 

ه بر اببح مشرِف شاود  که بيرون آمه، همين که شخص، احرام بسته و از مکو پس از اين

 به آواز بلنه تلبيه بگويه و چون متوجه مني شود بگويه:

مَّ اِّياَک أَ » ج  أَ  للَّه  ح  يل َعَملأَ  َواِّياَک ر ُ 
لِ ني أَمِل َوأص   َ ر َفَبلِّ ع   «.د 

 ر حا تعالي برود و چون به مني رسيه بگويه:کو با تن و دل آرام با تسبيح و  
                                                           

ه برگردد و محرم شود و اگدر آن  کتوان  به سمت م مي هر مق ار آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 1

 (998ام حج، م کن نيست در همان محل محرم شود... )آداب و احکنيز مم
افي کد ه در اين صورت بنابر احتياط احدرام از آنجدا   که خارج از حرم باش  کمگر اين آية اهلل اردبيلي:. 2

 نيست.

 مانعي ن ارد.ها  وهکه باش  و ج ايي به خاير که جزو شهر مکمعيار آن است  ارم:کآية اهلل م 
 .321و  مراجعه شود 343. به مسأله 9
 د.آورجا  به اين مستحبات را به  ص  رجاء ارم:کآية اهلل م. 4



 217 مستحبات احرام حج تا وقوف به عرفات

ََني هذا اْلَکانِ » َدَمنِيها صاحِلًا يف عافَِية َوَبلَّ د  هللِ الَّذي أق   «.َاحَلم 

 پس بگويه:

ِِ ِمنأَ » مَّ هِذ ّ للَّه  ََ بِِه َعَلي نا ِم َن اْلَناِس ک َفَأس  أَ ي َوِهَي ِِم ََ َع ىل ل َک ا َمنَن   أن  ََت  نَّ َع َلَّ بِ ِم َمنَن  

بِيائَِک  َک  َأن   «.َويف َقب َضتَِک  َفّننَِّم َأَنا َعب د 

شب  رفه را در مني بود  و به اطا ت الهي مشغول باشاه و بهتار    1و مستحب است

رد و چون نماز ابح آوجا  به در مسجه خِيفه  بادات و خصوااً نمازها را کآن است 

را خوانه تا طلوع آفتاب تعقيب گفته پس به  رفات روانه شود و اگر خواسته باشه بعاه  

رد  از کا ه تا آفتاب طلوع نکآن است  2از طلوع ابح روانه شود مانعي نهارد، ولي سنت

باه  رفاات   اسات و چاون    9رو کا وادي مُحرسِّر رد نشود و روانه شهن پيش از اابح م 

 متوجه شود اين د ا را بخوانه:

مَّ » ت  َواِّياَک  اَِلي َک  َأللَّه  ت  وَ  َصَمد  َتَمد  َهَک اع  د ت  أَ أَ  َوج  أَ َُ َک  ل َک س  ُِ ب ا َلت ي َوأن   أن  ت  ج  ُِ يِل يف 

َ  ِمنّي َض َر أف  َم َمن  ه  َّن  ت باهي بِِه الَير  َعَلني ِِم  «.َتق ِِضَ يِل جاَجتي َوأن  ََت 

 

                                                           
ل اسدت، بندابراين   کن نيست يا مشکانجام بعضي از اين مستحبات در حال حاضر مم ارم:کآية اهلل م. 1

ند ، هرگداه نيدتش انجدام آن     کنباي  اصراري بر آن داشته باش  و دردسر براي خود و ديگران ايجاد 

 ده . مي باش  خ اون  به فضل خود به او ثواب
 ه احوط.کبل آيات عظام بهجت، صافي، گلپايگاني:. 2
ه خالف احتياط است مگر از جهت ضرورتي مثل بيمار و يدا  کبل آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 9

 .(142فارسي، مسأله  کمناس)خائف از ازدحام. 



 



 فصل دوم: وقوف به عرفات

 

 

 

 

 وقوف به عرفات فصل دوم:

ـ  ]416[ ه محلي است معروف و محهود اسات  ک واجب است وقوف به  رفات ا  م 

 ا به قصه قربت و خالص مثل ساير  بادات. 1معروفه به حهود

ـ  ]413[ ان است؛ چه سوار  و چه پياد  يا نشسته يا کمراد از وقوف، بودن در آن م م 

 افي است.که باشه کخوابيه  يا در حال را  رفتن، به هر حال 

 9وقوف او باطل است. 2اگر در تمام وقت بيهوش باشه يا خواب م ـ ]418[
                                                           

تا آخرين ح  « مأزم»مجاز؛ و از دو  و مح وده آن از دّره عسرنه و ثوّيه و نمره تا ذي :اي خامنهآية اهلل . 1

 .(981ها خارج از عرفات  رار دارن . )مناسک حج، م  و اين مح وده مو ف است
رده، ولو در هنگام و دوف خدواب   کاگر  بل از خواب  ص  و وف  آية اهلل اردبيلي، آية اهلل تبريزي:. 2

 باش ، مانعي ن ارد.
يهوش شدود،  ن  و بع  از آن بخواب  يا بکآن را  ص   مثال اگر در اّول و ت و وف  آية اهلل سيستاني: 

رده باش  در تمام و ت در حال خواب يدا  که  ص  و وف کن  و اگر ب ون اينک مي فايتکتا آخر و ت 

رده ولي در تمام و ت کبيهوش باش  و وف از او حاصل نش ه است و اّما اگر  بل از و ت  ص  و وف 

 .(937، مسأله کمناس)ال است. کفايت اين و وف محّل اشکخواب يا بيهوش باش ، 
ولي اگر پيش از و ت در عرفات باشد  و  صد  و دوف کند  و بده       آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

همين  ص  بخواب  و اتفا ا  در تمام و ت بي ار نشود صحت و وف او بعي  نيست و اگر بع  از  ص  و وف 

 (.143 ، مسأله112 و دخول و ت بخواب  ضرر ن ارد و و وف او صحيح است. )مناسک فارسي، ص
 رده باش  صحيح است.کبه عرفات آم ه و نيت  هرگاه  بال  ارم:کآية اهلل م 

 رده باش  خواب باش ، و وف او بايل است.که  بال   ص  و وف کب ون آن آية اهلل نوري:
  ه احتمدال کد رده باشد  در حدالي   کد ه  بل از زمان و وف، نيدت و دوف   کمگر آن آية اهلل زنجاني: .9
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ـ  ]414[ الزم است در  رفات باشه از بعه از زوال روز نهم تاا   1به احتياط واجب م 

، پس جايز نيست تگخير بيناهازد و در وقات   9ه وقت نماز مغرب استک 2غروب شر ي

 نه.ک صر بيايه و توقف 

ـ  ]460[ تگخير انهاختن از اول ظهر اگر کم باشه مثالً به مقهار نمااز ظهار و  صار کاه      م 

 که تگخير نينهازد. 3، ولي احتياط آن است2باشه آنها کنه، معلوم نيست حرام 4جمع بين
                                                                                                                                        

 م ت و وف به خواب برود يا بيهوش باش . داده، تمام مي 
 و وف در عرفات براي شخص مختار بنابر احتياط از اول زوال تا رروب... آية اهلل بهجت، آية اهلل خويي:. 1

تدا   حجه ذيو وف در عرفات براي شخص مختار بنابر احتياط از اول ظهر روز نهم  آية اهلل تبريزي: 

 ساعت بع ازظهر و وف را تأخير نماي . کتوان  تا ي مي هکرروب است، و اظهر اين است 
ه جدايز  کواجب بودن و وف از اّول ظهر مبني بر احتياط است و اظهر اين است  آية اهلل سيستاني: 

رسل و خوان ن نماز ظهر و عصر پشت سرهم بده تدأخير    کاست آن را از اّول ظهر به مق ار انجام ي

 .(938، مسأله کمناس)ان ازد 
تأخير و وف، از اول زوال به مق ار اداي نماز ظهر و عصر، ب ون تردي  جدايز اسدت،    هلل زنجاني:آية ا. 2

باش ، هر چن  خالف احتياط  مي ه تأخير آن تا  بل از رروب، به مق ار مسّماي عرفي و وف، جايزکبل

 استحبابي است و منظور از رروب در اين مسأله، زوال حمره مشر يه است.
 تا رروب آفتاب. ستاني:آية اهلل سي. 9
ساعت بع ازظهر و وف را تأخير  کتوان  تا ي مي هکاظهر اين است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 4

 نماي .
جواز تأخير از اول و ت، به ان ازه خوان ن نماز ظهر و عصر )به صدورت جمدع( و    اي: هآية اهلل خامن 

 (984حج، م کمق مات آن، بعي  نيست. )مناس
ه نمره قتوان  به مق ار اداي نماز ظهر و عصر و انجام مق مات آن در منا مي فقط آية اهلل سبحاني: 

باش  بمان  و به اين مق ار و وف را بده تدأخير    مي مسج  نمره در آنجاست و خارج از عرفات ه فعال ک

 بين ازد.
يز اسدت وگرنده بندابر احتيداط     چنانچه در آن مّ ت مشغول عبادت باش ، تأخير جا آية اهلل اردبيلي:. 2

 واجب تأخير نين ازد.
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل زنجاني: 

 (.31شيخ، ص کاين احتياط لزومي است )مناس آية اهلل بهجت:. 3

 نشود. کاين احتياط تر ارم، نوري:کآيات عظام صافي، فاضل، گلپايگاني، م
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ـ  ]461[ اسات چنانچاه    2گرچاه واجاب   1بودن در مجموع بعاهازظهر تاا مغارب    م 

ماي  کآن باطل شود، پس اگار مقاهار    که حج به ترکن نيست کن تمام آن رکگذشت ل

نه حج او احيح است اگرچاه توقاف   کنه و برود يا طرف  صر بيايه و توقف کتوقف 

 روي  مه و  لم باشه. ردن ازکن

ـ  ]465[ ه گفتاه  کا ن است مسماي وقوف است باه ايان معناي    کآنچه در وقوف ر م 

پس اگر  9دقيقه يا دو دقيقه کم باشه مثل يکشود قهري در  رفات بود ، هرچنه خيلي 

 رد .ک کن را ترکهيچ به  رفات نرود ر

ـ  ]467[ در هيچ جازء از   نه يعنيک کني را ترک، وقوف ر4اگر از روي  مه و  لم م 

ناه باراي او   ک فايات نماي  کبعهازظهر تا مغرب در  رفات نباشه حجش باطل اسات، و  

 ه وقوف اضبراري است.کوقوف در شب  يه 
                                                           

 ن بعد  از حضدور در عرفدات   کد ماي و وف، واجدب نيسدت، ل  ه بيش از مسکگذشت  آية اهلل زنجاني: .1

آيد    مدي  ه در مسدائل بعد   کن  به تفصيلي کوچ کن ، و اگر کوچ کتوان   بل از رروب، از عرفات  نمي

 شود. نمي ولي حجش بايل ؛فاره داردک
 به ذيل مسأله بع ي مراجعه شود. آية اهلل سبحاني: 

 به حاشيه دو مسأله  بل از اين مراجعه شود. آية اهلل بهجت:. 2
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 

و کند   ان حج است و الا ل باي  به ان ازه مسمي تحقق پي ا کو وف در عرفات از ارآية اهلل سبحاني: . 9

ز ن  حج او بايل است ولي مق ار واجب و دوف از ظهدر رو  ک کهمين مق ار را نيز تر عم ا سي کاگر 

رد ولدي  کد الحرام تا رروب شرعي آن روز است بندابراين اگدر بده مقد ار مسدمي و دوف        ةنهم ذيحج

 رده ولي حج او صحيح است.کبا يمان ه را در رير عرفات به سر برد معصيت 

 رده است.که عرفا  بگوين  در عرفات توّ ف کبه   ري  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 ن .کبهتر است به اين مق ار  ناعت ن ارم:کآية اهلل م 

 اگر ب ون عذري مانن  فراموشي و ضيق و ت و وف رکني را ترک کن  ... آية اهلل زنجاني:. 4
هاي اضاراري ليلي عرفات و اختيداري مشدعر و يدا    و با اين فرض اگر تمام و وفآية اهلل سبحاني:  

شود و اگر حدج  او به عمره مفرده ب ل مين  حج او بايل است و احرام ک کاضاراري ليلي آن را در

 ن  باي  در سال بع  حج را انجام ده .کا سال اّول استااعت او بوده فر ي نمييبر او مستقر بوده و 

 يا جهل تقصيري. آية اهلل سيستاني: 
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ـ  ]469[ ناه و از حاهود   کوچ کا سي  مهاً پيش از غروب شر ي از  رفاات  کاگر م 

بار او   نه چيزيک رفات بيرون رود و پس از آن نادم شود و برگردد و تا غروب توقف 

ه کا اگر بهون آن 2شتر، و همچنين کفار  است به يکن احتياط در ک، ل1نيست بنابر اقوي

ن بعه از رسيهن با قصه قربت توقاف  کار خود، براي حاجتي برگردد لکپشيمان شود از 

 9نه چيزي بر او نيست.ک

ـ  ]461[ ه بايه در را  کشتر است  کفار  آن يکرد کاگر در فرض سابا مراجعت ن م 

ناه، و  که قرباني که در مکبخواهه، و احتياط مستحب آن است  2نه هرجاکقرباني  4خها
                                                           

 (.31شيخ ص کفاره است در صورت برگشتن نيز )مناسکاحوط ثبوت  آية اهلل بهجت: .1
ه پشيمان ش ه و برگردد چيزي کدر صورتي  خويي، گلپايگاني: اي، هخامن آيات عظام تبريزي، 

 بر او نيست.
ه نادم شود براي حاجتي برگشت و پ  از رسدي ن  صد   ربدت    کو يا ب ون اين آية اهلل سبحاني:  

 فاره ن ارد.کرد کنمود و تا رروب تو ف 

م آن کد بيرون رفتن از عرفات  بل از رروب آفتاب از روي عم  و بدا دانسدتن ح   آية اهلل سيستاني: 

ه دو باره برگردد به عرفات چيزي بر او واجدب  کن ، و در صورتي ک نمي حرام است، ولي حّج را بايل

 .(233، ص کمناس)نيست 

 شتر است. کفاره يکاحوط  آية اهلل نوري:
 بيرون رفتن از عرفات  بل از رروب از روي عم  حرام اسدت، ولدي حدج را بايدل     اي: هآية اهلل خامن. 2

 (983حج، ممناسک ّفاره ن ارد. )کن  و در صورت مراجعت ک نمي
 ولي اگر برنگشت حج او بايل ؛ه از عرفات بيرون رفته واجب است برگرددکسي کبر  آية اهلل زنجاني:. 9

فاره ن ارد، هر چند  بعد  از مراجعدت در    که جهت ديگر( شود و اگر برگشت )براي پشيماني يا ب نمي

 ن .کو وفش تا رروب  ص  و وف يا  ص   ربت ن

 شتر است. کفاره يکاحوط  آية اهلل نوري:
 ن .کدر راه خ ا در روز عي   رباني  آية اهلل نوري:. 4
  رباني در مني باش .ه کن  و احتياط واجب آن است کباي  در روز عي   رباني  آية اهلل اردبيلي:. 2

 (.31شيخ، ص کن  در روز عي  )مناسکه در مني باي  نحر کظاهر اين است  آية اهلل بهجت: 

 باي  در مني شتر را  رباني کن . آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني، صافي، گلپايگاني، نوري:
در مندي اسدت و بندابر    اگر چه احتياط ذبح  ،بعي  نيست ع م تعين ذبح در مني اي: هآية اهلل خامن 

 ( 983)مناسک حج، م  احتياط واجب ذبح باي  روز عي  باش .
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ه کا آن اسات   2، و احتياط مستحب1ن از قرباني نباشه هيجه  روز روز  بگيردکاگر متم

 پشت سرهم روز  بگيرد.

ـ  ]466[ ناه  کرد و بيرون رفت، پس اگر يادش آمه بايه مراجعت کوچ کاگر سهواً  م 

بنابر اقوي، گرچه احوط اسات و   9فار  نهاردکن کار است، لکرد گناهکت نو اگر مراجع

 اگر يادش نيامه چيزي بر او نيست.

ـ  ]463[ م کا م او حکا ناه، ح کر شاه ب کا سي از روي نهانستن مسگله، آنچه  کاگر  م 

 4رد  است.که سهواً کسي است ک
                                                                                                                                        

  :ه.کش  نه در مکه در مني بکباي  در روز عي   ربان و احوط آن است  آية اهلل سيستاني 
 عمل شود. 214يبق حاشيه مسأله  آية اهلل فاضل: 
 در مني و احتيايا  در روز عي  باش . ارم:کآية اهلل م 

 ه يا در بين راه و يا در وين خود روزه بگيرد.کتوان  اين هيج ه روز را در م مي و آية اهلل اردبيلي:. 1
 ه بگيرد.که يا پ  از بازگشت از مکتوان  در مو اين روزه را ميآية اهلل سبحاني:  
 رد.ه يا در راه يا پ  از بازگشت به وين بگيکتوان  روزه را در م مي و آية اهلل سيستاني: 

 (.31شيخ، ص کاظهر ع م وجوب توالي است )مناس آية اهلل بهجت،. 2
 . بنابر احتياط... آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 واجب است. آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 نشود. کاين احتياط تر ارم:کآية اهلل م 

 احتياط واجب. آية اهلل نوري:
 (.31شيخ، ص کم عام  است علي األحوط )مناسکرد در حکاگر مراجعت ن آية اهلل بهجت:. 9

م آن کن  حکوچ کم که از روي فراموشي و يا ن انستن حکسي ک آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 کم برنگشت، بنابر احتيداط بايد  يد   کيعني اگر پ  از به ياد آم ن و يا دانستن ح ؛م عام  استکح

 فاره ده .کشتر 
 (.429، م کن  )مناسکشتر  رباني  کبنابر احتياط باي  ي هلل سبحاني:آية ا 
 .(271، مسأله کمناس)فاره ب ه . کبنابر احتياط باي   آية اهلل سيستاني: 
 ّفاره ب ه .کبنابر احتياط  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 فاره دارد.کبنابر احتياط  ارم:کآية اهلل م 

 فاره دارد بنابر ا وي.کن کل آية اهلل نوري:
 در مسأله  بل گذشت. آيات عظام. نظر 4
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ـ  ]468[ ، از 2و مثال آن  1سي به واسبه  ذري، مثل فراموشي و تنگي وقات کاگر  م 

افي کا ناه،  کن کظهر نهم تا غروب شر ي در  رفات نباشه و هيچ جزئي از زماان را در 

و ايان زماان را    4باشه در  رفاات باشاه   ک يه را هرچنه انه 9ه مقهاري از شبکاست 

 گوينه. مي وقت اضبراري  رفه

ـ  ]464[  رد  و شاب دهام را  کا ه به واسبه  ذر، روز نهم را وقاوف ن کسي کاگر  م 

ناه  ک کشود، اگرچاه در  نه، ظاهراً حج او باطل ميکدر  رفات وقوف ن 2 ذر بي  مهاً و

 وقوف به مشعر را.

ـ  ]430[ نه وقاوف باه   ک کسي به واسبه فراموشي يا غفلت يا  ذر ديگر ترکاگر  م 

ه وقات اضابراري   کا ري اسات و در شاب دهام    ه وقت اختياکرا در روز نهم،   رفات

ناه  ک که وقاوف اختيااري مشاعر را در   کا نه در احيح بودن حج او ک مي فايتکاست، 

 3چنانچه خواهه آمه.
 

 استفتائات وقوف به عرفات

ـ  ]431[ ه براي  رفات و مُزْدرلَفه و مني مشاخص شاه  اسات جهات     کحهودي  س 

 ؟، ا تبار دارد يا نهکانجام مناس
                                                           

 و همچنين جاهل  اصر. آية اهلل سيستاني:. 1
 م يا مريضي يا شّ ت گرما و سرما.کمثل جهل به موضوع يا ح آية اهلل فاضل:. 2
 و شب در اين مسأله، از زوال حمره مشر يه تا يلوع فجر است. آية اهلل زنجاني: .9
و وف اضاراري عرفه، و دوف   که با درکو اگر خوف اين باش   هلل زنجاني، آية اهلل سيستاني:آية ا. 4

ن  به و وف مشدعر و حّجدش صدحيح    کتفا کمشعر  بل از يلوع آفتاب از او فوت بشود واجب است ا

 است.
ه از شب عيد  تدا يلدوع    کو وف اضاراري عرفه،  کموجب باالن حج است تعّم  ترآية اهلل بهجت: . 2

 (.31شيخ، ص کفجر است، علي األحوط. )مناس
 م آن بع ا  خواه  آم .کح :، آية اهلل زنجانيآية اهلل خويي ،آية اهلل تبريزي. 3
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 1چنانچه مورد اطمينان يا تصهيا اهل محل باشه معتبر است.ج ـ 

ـ  ]435[ راهت اُعود به جبل الرحمه، آيا قبل از نيت وقوف به  رفات است يا ک س 

 آن؟ بعه از

 2ه از جبل باال رود.کراهت دارد کدر وقت وقوف ج ـ 

ـ  ]437[ رد  و قبل از رفتن به مرشْاعرر،  ک کشخصي وقوف اختياري  رفات را در س 

اش  ا مال بااقي باشاه وظيفاه   مُغْمي  ليه شه  است، بفرماييه اگر به همين حال تا آخر 

مي دارد و نيز اگار بعاه از   کچيست و اگر بعه از اغما او را به ايران آورد  باشنه چه ح

 رد؟که باشه يا در ايران، چه بايه کحجه به هوش بيايه، در م ايام تشريا در ما   ي

ن اسات  که  ذر او فقط اغما است، پس از به هوش آمهن، اگر ممکبا فرض اينج ـ  

ناه و باراي احاراز    کنه و در هر اورت سال بعاه حاج را ا ااد     ک 9ا مال حج را اتمام
                                                           

ه کد اگر اين ح ود دست به دست از   يم اخذ ش ه باشد  معتبدر اسدت، مدادام      آية اهلل سيستاني:. 1

 .(919، مسأله کملحق مناس)ايمينان در خااي آن پي ا نشود. 
معتبدر  ان   هه گذاردکمورد  بول اهل محل است، بنابراين تابلوها يا عالماتي  معموال  ارم:کآية اهلل م 

 است.
ولدي   ؛بنابر احتياط مستحب، در ساعات و وف، روي جبدل الرحمدة، و دوف ننمايد      آية اهلل زنجاني:. 2

 راهت آن ثابت نيست.ک

وه از يدرف چد    کالرحمه جزو مو ف است ولي افضل ايستادن در دامنه  جبل آية اهلل سيستاني: 

 .(933، مسأله کمناس)آن است 
 کدر فرض سؤال حجش بايل است و پ  از به هوش آم ن، باي  با همان احرام ي آية اهلل اردبيلي:. 9

 يدا حدج اسدتحبابي   آورد تا از احرام خارج شود و اگر سال اول استااعت او بوده و جا  به عمره مفرده

 ن .کآورده، چيزي بر او نيست وگرنه باي  سال بع  حج را اعاده  جا مي به
نماي ، اظهر بادالن حدج و انقدالب آن بده      کاگر فقط و وف اختياري عرفات را در آية اهلل خويي: 

 (.242، صکعمره مفرده است. )مناس
مش ب ل به عمره مفرده ش ه اسدت  حّجش بايل است و احرا آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 

 عمره را انجام ده . کو باي  مناس
جدا آورد   بقيه اعمال را به  ص  فراغ ذّمه از آنچه بر او تعلق گرفته چه عمره و چه حج به آية اهلل سبحاني: 

  و بنابر احتياط مستحب در صورت استقرار حج يا بقاي استااعت سال بع  حج را اعاده کن .
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 اتيان نمايه. 1اي خرو  از احرام بعه از اتمام حج،  مر  مفرد 

ـ  ]439[ مثالً شش روز بود  است، در حال  ادت زنانه اش  ه  ادت ماهانهکزني  س 

روز ششم  ادت او اسات   هکحجه  شود و در روز هشتم  ي براي  مر  تمتع مُحرم مي

دهاه و باراي حاج تمتاع      نه و ا مال  مر  تمتع را انجام ماي ک گردد و غسل مي مي کپا

ه آياا اداماه دارد تاا    کا دانه  بينه و نمي مي کشود، ولي ظهر روز نهم در  رفه ل مُحرم مي

پس از د  روز، تا استحاضه حساب شود و ا مال قبلي او احيح باشه ياا قبال از تماام    

داشاته باشاه، وظيفاه او     م حاي  را کا شاود تاا ح     روز از اول  ادت قبع ماي شهن د

 نه؟کديه چه  ک؟ و در همين فرض اگر در مشعر لچيست

ه کا و را  احتياط، انجام ا مال بهون قصه تمتع و اِفاراد بل  2نهک مل به احتياط ج ـ  

                                                                                                                                        
  مراجعه شود. 331به حاشيه مسأله  صافي: آية اهلل 
در فرض مر وم رمي روز عي  را نيابتا  از يرف او انجدام دهند  و پد  از بده هدوش       آية اهلل فاضل: 

آورد و اگر حج بر جا  اي به هآم ن، بقيه اعمال را خودش انجام ده  و بنابر احتياط واجب عمره مفرد
 ن .کاو مستقر بوده و يا استااعتش تا سال بع  با ي مان ه حج را اعاده 

و وف اختياري عرفه اگر بقيه اعمال را انجام ده  حج او صحيح اسدت.   کبا در آية اهلل گلپايگاني: 
 (723ام حج، مک)آداب و اح

ت، پ  اگر به هوش آي  بقيه افي اسکو وف اختياري عرفي براي صحت حج  کدر ارم:کآية اهلل م 
ه و ت اعمال با ي باشد  در  کگيرد به شرط آن مي آورد نايبجا  به آورد و اگر نتوان  جا مي به اعمال را

 آورد.جا  به ل است و براي خروج از احرام احتيايا  عمره مفردهکرير اين صورت صحت حج او مش
ش ه و اگر استااعت وي تا سال بع  با ي باشد    حج او بايل است و از احرام خارج آية اهلل تبريزي:. 1

 حج بر او واجب است.
ه آن خون داراي صدفات حديض باشد  و اگدر داراي     کاين احتياط در صورتي است  آية اهلل اردبيلي:. 2

 م استحاضه را دارد و احتياط الزم نيست.کصفات حيض نباش ، ح
وصف حيض نباشد ، زن مزبدور مستحاضده    ه در عرفات دي ه به ک کچنانچه آن ل آية اهلل تبريزي: 

ند  و  ک مدي  ام مستحاضده را رعايدت  کد زرد رنگ در مشعر ببين ( اح کاست )و همچنين است اگر ل
به وصف حيض باش ، باي  اعمال را بده  صد  اعدّم از     کآورد و چنانچه ل جا مي به اعمال حج تمّتع را

ه وظيفه او حج افدراد  کشود  مي شفکش  حج افراد و تمّتع ادامه ده ، اگر خون  بل از ده روز  اع 
ن  و اگر  اع نش  و پ  از ده روز هم دي ، اعمدال حدج   کبوده و باي  بع  از حج، عمره مفرده اتيان 

  تمّتع او صحيح است.
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و اتيان  مر  مفرد  بعه از آن اسات، و چنانچاه    1الذمه، با قرباني در مني في به قصه ما

تفا به ايان حاج   کشف خالف شه ، اکو بعه از انجام بع  ا مال حج  2رد کقصه تمتع 

 9نه.کن

                                                                                                                                        
  :ه آن خون داراي صفات حيض باش  و اگر داراي کاين احتياط در صورتي است  آية اهلل خويي

 .(11استفتائات ج ي ، ص )را دارد و احتياط الزم نيست.  م استحاضهکصفات حيض نباش  ح
بندا   ليف فعلي اعم از حج تمتع يا إفراد انجام ده  وکباي  اعمال خود را به نيت ت آية اهلل سبحاني: 

آورد ولدي اگدر در    جدا  بده ه عمدره مفدرده   کد احتياط واجب در منا  رباني نموده و بع  از اعمدال م  بر

رد چنانچه  ص  حقيقي او اين کحج تمتع را  ص   ،ليف فعليکمافي الذمه يا تي جا بههاي خود  نيت

ده  اين از باب خاا در تابيق است وحج ه آنچه خ اون  بر او واجب گرداني ه دارد انجام ميکبوده 

تفا به ايدن  کعمره مفرده انجام ن اد ا رد وکعالما   ص  حج تمتع  باش ؛ ولي اگر عام ا  ومي او صحيح

 هاي بع  است. احتياط در اعاده آن در سال يا سال ل است وکمشحج 

 کش ه باش ، عمره او صحيح است و دي ن لد  کامال  پاکچنانچه  ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م 

م حيض را ن ارد، بنابراين منظدور از  کزيرا يهر متخلل بنابر ا وي ح ؛زن  نمي بع  از آن ضرري به آن

نشانه  کردن يهر وا ع در ميان دو خون و اگر دي ن لکده روز، مجموع دو خون است نه با ضميمه 

 ن .کادامه مستمر خون باش  به دستور متن عمل 
ن بود به  صد   ک رباني را به  ص  رجا انجام ده  و همچنين عمره مفرده، اگر مم آية اهلل سيستاني:. 1

 رجا انجام ده .
شدود   اش روشن مدي  و پ  از گذشت ده روز از اّول حيض وظيفه آيات عظام صافي، فاضل، گلپايگاني: 

آورد و  جدا  که اگر از ده روز تجاوز نکرد و خون  اع ش  حج ب ل به افراد ش ه و الزم است عمره مفرده به

 ّتع او صحيح است.کن  و حج تم اگر از ده روز تجاوز کرد کشف از استحاضه بودن مي
 . ن ...کور  ص  تمّتع کچنانچه در فرض مذ آية اهلل نوري:. 2
)با اختالف در تعبير(ل هرگاه ارم کآيات عظام بهجت، سبحاني، سيستاني، صافي، گلپايگاني، م. 9

 افي است.ک ص ق انجامت وظيفه فعلي داشته باش  
ن  و راه احتياط، انجام اعمال به  ص  وظيفه فعليه ب ون  ص  کعمل به احتياط  اي: هآية اهلل خامن 

رد اعمدالش  کد خصوص تمّتع و اقفراد است و  رباني نيز انجام ده  پد  اگدر خدون از ده روز تجداوز     

رد، حّجش تب يل به اقفراد ش ه و واجب است عمره مفرده نيدز اگدر حدج    کصحيح بوده و اگر تجاوز ن

 (21حج، م کتفاد از مناسآورد )مسجا  به واجب بوده است
 ن .ک حجةاالسالم ميفايت از کدر صورت عذر حج افراد و عمره مفرده  آية اهلل زنجاني: 

 رده باش .که  ص  وظيفه فعليه نموده و اشتباها   ص  تمّتع کمگر آن آية اهلل نوري:
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ـ  ]431[ دياه و هماان وقات     کدر فرض مسگله فوق، اگر در  رفات يا مشعر لا  س 

ه کا توجاه باه اين  نه باا  کنبود ، بايه چه  که خون حي  است و قبالً پاکرد کيقين پيها 

ه و انجاام  کا وقت وقوفين اختياري و يا اضبراري آن باقي است ولي وقت برگشتن به م

 ؟ا مال  مر  تمتع را نهارد

 1مورد  هول به اِفراد است.ج ـ 

ـ  ]436[ وقوف اضبراري  رفه آيا از اول شب تا طلاوع فجار اسات، ياا طلاوع       س 

 ؟آفتاب

 2شب تا طلوع فجر است.وقوف اضبراري  رفه در شب  يه است و ج ـ 

 3مستحبات وقوف به عرفات

 در وقوف به  رفات چنه چيز مستحب است: م ـ ]433[

                                                           
رده کد عمره تمتع ه فهمي  در حال احرام عمره تمتع حايض بوده و نيت کدر صورتي  آية اهلل خويي:. 1

تفا به آن براي حج افراد يا باالن آن به دسدت  کبود، فتواي ايشان راجع به صّحت آن احرام و جواز ا

ک ه تدا آخدر و دت پدا    کد ه به گمان اينکاز ايشان نقل ش هل زني  294نيام ، گرچه در استفتائات ص

لذا مناسب اسدت زندان   شف خالف ش ، احرام او بايل است و کشود، نيت حج افراد نمود و بع   نمي

ن از رفدتن بده   کحايض به نيت مافي الذّمه محرم شون  و به هر حال در فرض سؤال با فرض ع م تم

ه هسدت احتيايدا  بده نيدت حدج افدراد       کالحل و يا گذشت و وف به عرفات از همانجا  ميقات و ادني

 تج ي  تلبيه نماي .
 م فرض سابق است.کمش همان حکح آية اهلل سيستاني: 
آورد و بنابر احتيداط واجدب   جا  به بقيه اعمال را به  ص  ما في الذّمه از تمّتع و افراد آية اهلل صافي: 

 .(722ام حج، مسأله کحاشيه آداب و اح)آورد. جا  به عمره مفرده
 (.937، ص1و شب تا يلوع آفتاب است. )المسائل الشرعيه، ج آية اهلل خويي:. 2

 يلوع فجر است.از مغرب تا آية اهلل سبحاني:  
 گذشت. که چنان ؛ن ک مي فايتکمق اري از آن،  کو در آيات عظام سيستاني، فاضل، نوري:

 افي است.کم باش  کمق اري از آن هر چن   کدر ارم:کآية اهلل م 
 ده . مي اين مستحّبات را به  ص  رجاء انجام ارم:کآية اهلل م. 9
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 بودن در حال وقوف. با طهارت .1

 باشه. 1ظهر که نزديکو بهتر آن است  غسل نمودن .2

ه قلب او متوجه جنااب  کموجب تفرق حواآ است از خود دور سازد تا آن آنچه .3

 اقهآ الهي گردد.

و  کا آيه، وقوفِ شخص در طارف دسات چاپ     ه ميکه از مکاي  به قافله نسبت .4

 گردد. واقع

 و  کااو  و در زمااين همااوار بااود  باشااه و باااال رفااتن  کاااو در پااايين  وقااوف .5

 2رو  است.کم

 آورد.جا  به ا ان و دو اقامه کاول وقت، نماز ظهر و  صر را به ي در .6

متوجه ساخته و حماه الهاي و تهليال و    خود را به حضرت حا جلّ و  ال  قلب .7

و ااه  « بررُکاهللُ أ»آورد، پس از آن، اه مرتبه جا  به تمجيه نمود  و  ناي حضرت حا را

را بخوانه و آنچه خواهه د ا نمايه و از شيبان رجيم به خاها پناا    « توحيه»مرتبه سور  

 ببرد و اين د ا را نيز بخوانه:

َُ َّ اْل َشاِعِر کلِّ » مَّ  أ  َعنِّ ي ََشَّ أللَّه  َُ ِق ک احل َ الِل َواد  ز  ُِ ِسع  َعَلَّ ِمن    َوأو 
ُِ َقَبتي ِمَن النَّا َُ ها ف ک 

 ِ نَّ َواال  ِ اِمعَي َوي ا أب َص ن ِو، أَ َفَسَقِة اْل  َمَع السَّ ني يا أس  ج  ُِ َتد  ني َوال َتس  َدع  مَّ ال ََت کر  ِي َوال ََت  َر  للَّه 

َع  َ أَ النَّاظِريَن َويا أْس  اِْحَي أس  َجَم الرَّ  ُ اِسبَِي َويا أ ََ  ل ک أن  ت َصّلَ َعىلاحل  َع  َمَّ د َوأن  َتف  د َوآِل ُم  َمَّ ُم 

 «.ي کذا َوکذا

 ذا حاجت خود را نام ببرد پس دست به آسمان بردارد و بگويه:کذا و کاي ج و به

ََي َتنِيه ا مَل  َيض  أَ » مَّ جاَجتي إَلي  ک الَّت ي اِن  أع  َتنيه ا مَل  َين َفَعن ي م ا  للَّه  َتن ي َوإن  َمنَع  ِّن م ا َمنَع  رَّ

                                                           
 هنگام ظهر. آية اهلل نوري:. 1
در صحراي عرفات مستحب است و بهتدر اسدت از   « جبل الّرحمة»و وف در دامنه آية اهلل سبحاني: . 2

 رفتن از جبل الرحمه در ساعات و وف خودداري شود. وه و باالکو وف بر روي 
 وه افضل است.کو وف در پايين  آية اهلل سيستاني: 
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ََي َتني، أَ  أَ أع  ُِ أَ س  َقَبتي ِمَن النَّا َُ الَص  َُ مَّ إِّّن ل ک  ک َوِمل ک ناِصَيتي بَِيِدک َوأَجل بِِعل ِمک، للَّه   َعب د 

أَ أَ  َم ِمنِّي َمناِسکس  َسلِّ ضيک َعنِّي َوأن  ت  َقني ْلِا ي ر  َرفِّ لِيَلک اِب راهيَم َص َلرات  ل ک أن  ت  َُ َتها  ي  َُ َي الَّتي أ

داً  َمَّ ََ َعَلي ها َنبِيِّک ُم  َيي َت ه  أَ  9اهللِ َعَلي ِه َوَدَلل  ِ  َوأج  م  َر ََ ع  ََ َعَمَل ه  َوأَطل   ِضي َُ َّن   َعل ني ِِم مَّ اج  للَّه 

ِت  َد اْلَر   «.َبع 

 د ا را بخوانه: اين .7

 اْل َ     ال إلَه إاّل »
ِِ رت  بِيَِد َر َجيِل ال َيم  َ  َوه  ِمي د  َي  يي َوي  م  ، لَه  اْل  ل ک َولَه  احل َ ِ  ال ََشيک لَه  َد اهلل  َوج 

َر َعىل َِّ َشء َقِديٌر،  َوه  َق م ا َيق  رل  ال ق ائِل رَن، أَ ک ًا ِِمّا َنق رل  َوَف ر    َُ د  کالَّذي َتق رل  َو م  مَّ َلک احل َ للَّه 

کي َوَُم ياَي َوَِماِت َوَلک ت راني )لأَ  مَّ َلک َصالِت َون س  ِت َبراَءِتلَّه  يل َوِمن ک ق  رَّ للَّه  مَّ ، أَ َُ( َوبِک َجر 

، أَ  ِ ِر َوِمن  َعذاِ  ال َقَب  ُِ َوِمن  َشتاِت اِم  ِر َوِمن  َوساِوِس ال ُصدو رذ  بِک ِمَن ال َفق  مَّ إِّّن أَ إِّّن أع  أَ للَّه  ل ک س 

 َ َ النَّ  َُ     َُ َِ َو ي  َ اللَّ   َُ أَل ک  ياح  َوَأس  رذ  بِک ِمن  ََشِّ ما ََييء  بِِه الرِّ ياح َوأع  ، الرِّ ُِ َ  يف أَ ه ا َع  للَّه  مَّ اج 

ل  َُ وِقي َوَمق َعدي َوَمق امي َوَم د  ر  مي َوَدمي َوِعظامي َوع  عي َوَبََصي ن رًُا َويف حَل  َقل بي ن رًُا َويف َسم 

َم أَ َوَُم َرجي ن   َُ ِّ َير  ظِم  يل ن رًُا يا  َِّ َشء َقديرٌ رًُا َوأع   «.ل قاک إنَّک َعىل ک

 نه.کوتاهي نکتوانه از خيرات و اهقات  و در اين روز تا مي

 ار را بگويه:کعبه را استقبال نمود  و اين ا ک آنکه .9

ب حاَن اهلِل» َل إالَّ م ا ش اَء اهلل  ال »اه مرتباه  « اهلل  أکََب  »اه مرتبه « س  ااه مرتباه   « بِ اهللِ ق  رَّ

َهد  أن  ال اِلَه ااِلَّ » َ  َوَي  ي ي َوه  َر أش  ِمي  َ  َوي  ِمي د  َي  يِي َوي  يک َله  َله  اْل ل ک َوَله  احَلم  ِ  ال ََشِ َد  اهلل  َوج 

َر َعىل  اَْل    َوه 
ِِ رت  بَِيِد ََّ َشء َقِديرٌ  َجيِل ال َيم   اه مرتبه.« ک

رساي را  کبقر  د  آيه بخوانه، پس سور  توحيه سه مرتبه و آياة ال  پس، از اولِ سور 

 بخوانه تا آخر پس اين آيات را بخوانه:

{ َ مسواِت َوافب ي َخلََق الوَّ بَّکُم اهلُل اَّلَّ ََ اَت ي ََعَ اِنَّ  ِ ا َبَ  ْل ِستَِّ  أيّسث ُممَّ اسب ْب ُُ  ِِ ي االبَعارب
ثِيثسً َوا َِ لُُبُه  َُطب  ََ ََ  اللَّيبَل انلَّهس ُر َُباس َلبُق َوافَمب

ب
رِهِ اَف ََلُ اْل رات ِِْمب َس َوالبَقَمَر َوانل ُج َث ُمَوخَّ مب ل َّ

ََب  البعسلَِميَ  َتِ ينَ *  اهلُل  َيً  اِنَُّه ف ُُيِب  الُمعب بَّکُم َََُض اعً وَُخفب ََ ُع ا  َ *  اُدب ِوُ وا ِْل افب َبِ  َوف ُتفب



 220 مستحبات وقوف به عرفات

ُع هُ  هس َوادب ِِ ال َ  اِصب ِونيَ َبعب ََت اهللِ قَِريٌب ِمَن اَلبحب ََْحب فسً َوَطَمعسً اِنَّ   .{َخ ب

 را بخوانه.« قُلْ أ ُو ُ بِرَبِّ النّاآِ»و سور  « قُلْ أ ُو ُ بِرَبِّ الْفَلَا»پس سور  

ر نماود  و حماه الهاي نماياه و     کا   کايا کپس آنچه از نعم الهي بياد داشته باشه، ي

ه حضارت حاا باه او تفضال نماود ، حماه       کهايي همچنين بر اهل و مال و ساير چيز

 بنمايه و بگويه:

د  َعىل» مَّ َلک احَلم  ک الَّتي ال ُت  يص بَِعَدد َوال ت کاَفأ  بَِعَمَ اللَّه 
ِمئِ  «.َنع 

ر حمه شه  است، خها را حمه نمايه و باه آيااتي   که در آنها  کو به آياتي از قرآن، 

بيار  کر تکا ه در آنهاا   کسبيح نمايه و به آياتي ر تسبيح شه  است خها را تکه در آنها  ک

ر تهليل شه  است خها را تهليال  که در آنها  کبير نمايه و به آياتي کشه  است خها را ت

و السالم زيااد االوات بفرساته و باه هار       نمايه و بر محمه و آل محمه  ليهم الصال

ه کا آنچه از اسماء الهي ه در قرآن موجود است خها را بخوانه و به کاسمي از اسماء اهلل 

ه در آخر سور  حشر موجود اسات خاها   کنه و به اسماء الهي کر کدر ياد دارد خها را  

 را بخوانه و آنها  بارتنه از:

ِمن  اْل َهي ِمن  ال َعِزي ز  » الم  اْل ؤ  ِجيم  اْل َلِک ال ق ّدوس  السَّ ن  الرَّ ْح  ي ِب َوالّشهاَدِل الرَّ ََ ُ  اهلل  عامِل  ال  اَْلبَّ ا

  ُ َتکَبِّ  اْلالِق  ال باُئ  اْل َصرِّ
 «.اْل 

 و اين د ا را بخوانه:

أَ أَ » تِ ک َوبَِجمي ِع م ا س  تِک َوِعزَّ َُ تِ ک َوق  د  رَّ َأل ک بِق  َر َلک َوأس  م ه  َِّ ا س  ن  بِک ْح  َُ ل ک يا اهلل  يا 

س  رلِ  َُ کانِک کلِّها َوبَِحقِّ   ُ ِعک َوبِأ ک َوبَِجم   ِه َوبِاس  ِمک أجاَط بِِه ِعل م 
ک َص لرات  اهللِ َعَلي  ِه َوآلِ

َظ ِم اال  َکََبِ االَک ِمک اال  َع  يَِّبه  َوبِاس  َّ ِمک ال َعظِيِم الَّذي َمن  َدعاک بِِه کاَن َجّقًا َعَلي ک أن  ال َت  ََبِ َوبِاس 

ِ  َوأن  ت ع   دَّ َظِم الَّذي َمن  َدعاک بِِه کاَن َجّقًا َعَلي ک أن  ال َتر  ن  ري اال  َع  ِف َر يِل ََجي َع ذ   َ ََِيه  ما َسَأَل أن  َت

 «.يف ََجيع ِعل ِمک يِفَّ 

ه توفيا حج بيابي کن که داري بخوا  و از حا سبحانه و تعالي طلب کو هر حاجت 

أَ أَ » در سال آينه  و هر سال. و هفتاد مرتبه بگو: يِّ »و هفتاد مرتبه « ل ک اَْلنَّةَ س  َُ ِفر  اهللَ   َ َت أس 
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 «.   اَِلي هِ َوأت ر

أ  أَ » پس بخوان اين د ا را: َُ ََيِّ ِب َواد  ِقک احَل الِل ال ز  ُِ ِسع  َعَلَّ ِمن    َوأو 
ُِ مَّ ف کنِي ِمَن النَّا للَّه 

 ِ نِّ َواال  ِ  «.ن ِو َوََشَّ َفَسَقِة ال َعَرِ  َوال َعَجمِ َعنِّي ََشَّ َفَسَقِة اْل 

 غروب آفتاب بگويه: که نزديکآن. 11

مَّ » َِ اال    أللَّه  ِر َوِمن  َتَشُت رذ  بِک ِمَن الَفق  س اِِّنِّ أع  ُِ أم  َِ َوالنَّه ا ي   ُِ َوِمن  ََشِّ ما ََي د    بِاللَّ ر ي  م 

يس  ِفَرتِک َوأم   َ َتِجَ ًل بَِم س  ن ري م  يس ذ  َتج ًا بِأمانِک َوأم  س  يف م  ر  َُ يس  ِرک َوأم  َتِج ًا بَِعف  س  ل ِمي م  ظ 

َتِج اً  س  ََ َوي ا  ذ يلِّ م  َ َم ن  س  ئِ    َُ ِهک ال ب اقي ي ا  َتج ًا بَِرج  س  ِهي ال فاِِّنَ ال بايِل م  يس َوج  ک َوأم  بِِعزِّ

َتِک َوأَ  نِي بَِرْح  ل  َي َجلِّ ل ِقکأجَرَد َمن  أع  َُ ف  َعنِّي ََشَّ ََجِيِع  ِ ني عافَِيَتک َواْص   «.ل بِس 

ه ميساور باشاه   کا هر قاهر   ه اد يه وارد  در اين روز شريف بسيار است وکو بهان 

ه در ايان روز د ااي حضارت سايه     کا خوانهن د ا مناسب است و بسيار خوب اسات  

املاه اسات   که در ااحيفه  کو د اي حضرت زين العابهين سالم اهلل  ليه را  7الشههاء

 خوانه  شود و بعه از غروب آفتاب بگويه:

ِد ِمن  هذا اْلَر  أَ » َر ال َعه 
ُِ ه  آ َعل  مَّ ال ََت  َم للَّه  لِب نِ َي ال َي ر  َقي َتن ي َواق  نِيِه ِمن  قابَِ أَبدًا م ا أب  ق  ز   ُ ِقِف َوا

ّج ا َم أَجٌد ِمن  َوف ِدک َوج  َِ ما َين َقلِب  بِِه ال َير  َض رًُا يِل بأف  ف   َ رمًا َم ج  سَتجابًا يِل َمر  ن ِجحًا م  حًا م 
لِ ف  ِج م 

َم ِمن  أکرَ  نَِي ال َير  َعل  م  ِم َن َبي تِک احَلراِم َواج  ََ أَج دًا ِم ن ه  ََي   ََ ما أع  َض َِني أف  ِم َوف ِدک َعَلي ک َوأع 

ِجع  اَِلي  ِه ِم ن  أَ   ُ ک يِل فِيِم أ ُِ ِفَرِل َوبا  َ راِن َواْلَ ض  ِة والرِّ َ ْح  کِة َوالرَّ  َوال ََبَ
ِ و  و  َقلِي َ أَ و  م ال أَ ه  َ أَ اَْل  

م  يِفَّ  ک َِل 
ُِ  «.کث  َوبا

ُِ للَّ أَ » و بسيار بگويه: نِي ِمَن النَّا تِق  مَّ أع   «.ه 
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 وقوف به مشعرالحرام فصل سوم:

ـ  ]438[ ه از وقوف به  رفات در مغرب شب دهم فراغت حاال شاه،  کبعه از آن م 

 دارد.ه محل معروفي است و حهود معيني کنه به مشعر الحرام کوچ کبايه 

ـ  ]434[ ه شب دهم را تا طلوع ابح در مشاعر الحارام   کآن است  1احتياط واجب م 

 9نه اطا ت خها را در اين به سر بردنِ شب.کو نيت  2به سر ببرد
                                                           

 ن .کبيتوته ه شب عي  را در مزدلفه کاحتياط اين است  آية اهلل بهجت:. 1
ن ، هرچند   که شب عي  را در مزدلفه بيتوته کاحتياط اين است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 وجوب بيتوته ثابت نش ه است.
ت از عرفدات مقد اري از شدب عيد  را تدا صدبح در       کد واجب اسدت پد  از حر   آية اهلل سيستاني: 

ردن به يرف وادي محسر کوچ کبمان  گرچه  مشعرالحرام بمان  و پ  از آن تا يلوع آفتاب نيز باي 

 .(972، مسأله کمناس)ن . کي جايز است و جايز نيست از آن تجاوز ک بل از يلوع آفتاب به ان 
ه در مشدعر  کد واجب است بيتوته در مشعر و احتياط آن است  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 .(123فارسي، مسأله  کمناس)م باش  کن  هر چن  مختصر و کن کر خ ا را ترکذ
پ  از و وف در عرفات به احتياط واجب زائر خانه خ ا شب را در مشعر بماند  تدا   آية اهلل سبحاني: . 2

ن  و نباي  شب يا  سمتي از آن را در بيدرون از مشدعر   ک کزمان و وف اختياري بين الالوعين را در
ر حال ضرورت ولي در هدر صدورت اگدر    ني به مشعر بياي  مگر دکبه سر ببرد و سپ  براي و وف ر

 رد حج او صحيح است.ک کهم نمان  ولي و وف اختياري را در عم ا 
 ر خ ا بگوي .کو مق اري ذ ارم:کآية اهلل م 

، وارد مشدعر  شدب دهدم  بيتوته شب دهم در مشعرالحرام، واجب نيست؛ لکدن کسدي کده     آية اهلل زنجاني:. 9
 شود، بنابر احتياط مؤک  مستحب بيتوته کن  يعني تا يلوع فجر در آنجا بمان   ربة الي اهلل.   مي

  رنش در پيشگاه حق است.کمعتبر در عبادات  ص  تذّلل و  آية اهلل سيستاني: 
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ـ  ]480[ و  1نه تا طلوع آفتااب کرد نيت وقوف به مشعر الحرام کچون ابح طلوع  م 

رياا و خودنماايي وقاوف     چون اين وقوف  بادت خهاونه است بايه با نيت خاالص از 

 2ردن با  مه و  لم، باطل خواهه شه.کنه واالّ حج او در اورت ريا ک

ـ  ]481[ ماي قبال از طلاوع    ک 4ه اساتحباب آن اسات  کبل 9ردنکوچ کاقوي جواز  م 

رد کا نه و اگر تجاوز کتجاوز ن« محسّر»ه قبل از طلوع آفتاب از وادي کآفتاب، به نحوي 

ه قبال  کا نه کت که وقتي حرکاو نيست و احتياط آن است  2فار  برکار است ولي کگناه

 از طلوع آفتاب وارد وادي محسّر نشود.
                                                                                                                                        

  :ه بده کد احتياط وجوبي است رير از نيت ماند ني اسدت    که يکنيت اين مان ن  آية اهلل فاضل 

 آي . بنابر اين دو نيت ج اگانه باي  صورت پذيرد. مي عنوان واجب فتوايي در مسأله بع 
 مراجعه شود. 382به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني:. 1

 الالوعين. و وف اختياري مشعر مق اري از شب است و و وف بين آية اهلل سيستاني: 
شدود   نمي عم ي و وف در مشعر مابين الالوعين به تنهايي موجب باالن حج کتر ارم:کآية اهلل م. 2

 فاره ب ه .کگوسفن  باي   کرده و يکولي گناه 
اشهر و احوط وجوب مان ن است تا يلوع آفتاب، پ  اگر عم ا  پيش از يلوع آفتاب  آية اهلل بهجت:. 9

اند    هفاره واجب دانسدت کگوسفن   کيار است و بعضي کن  گناه کبيرون رود و از وادي محّسر تجاوز 

 (.37شيخ، ص ک)مناس
رده و کوچ  بل از يلوع آفتاب گناه کمان ن تا يلوع آفتاب واجب است و در صورت  آية اهلل خويي: 

 (.979عربي، مسأله  کفاره ن ارد. )مناسک
اگر حاجي، شب عي  وارد مشعرالحرام شود،  بل از يلوع خورشي ، نبايد  از آنجدا    آية اهلل زنجاني: 

 ن .کوچ ک
ه عذر ن ارد باي  کسي کو وف استيعابي است يعني براي  کو وف بين الالوعين يآية اهلل سبحاني: . 4

 ن .کتمام و ت بين الالوعين را در مشعر باش  و  بل از يلوع آفتاب از وادي محسَّر عبور ن
وچ کد مان ن تا يلوع آفتاب در سرزمين مشعر واجب است و اگدر  بدل از آن عمد ا      ارم:کآية اهلل م 

 فاره ب ه .کگوسفن  باي   کرده و يکن  حج او بايل نيست ولي گناه ک
ار اسدت  کد فداره واجدب نيسدت، اگدر چده گنداه       کاگدر چده از روي عمد  باشد       آية اهلل سيستاني:. 2

 (.279ص ،کمناس)
گوسفن  است، ولي ا وي واجب نبودن آن است. )آراء المراجع،  کاحوط دادن ي گلپايگاني: آية اهلل 

 (.998ص
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ـ  ]485[ ه کا طاوري   به) 2از طلوع آفتاب 1مي قبلکواجب است از طلوع ابح تا  م 

ن وقاوف  کا ه رکا ن نيست بلکن تمام آن رک( در مشعر بماننه، لدر مسگله پيش گفته شه

ساي وقاوف   کدقيقاه باشاه، پاس اگار      کقهر يه اگرچه ب 9مي از بين البلو ين استک

 حج او باطل خواهه شه. 2آيه ه ميکنه به تفصيلي ک کتر 4سر کالبلو ين را ي بين

ـ  ]487[ جايز است براي کساني که  ذري دارنه، قاهري کاه شاب در مشاعر توقاف       م 

ص ضاعيف و  هاا و بيمااران و پيرماردان و اشاخا     ها و بچه ؛ مثل زنکردنه کوچ کننه به مني

                                                           
 بنابر احتياط مان ن تا يلوع آفتاب روز عي  واجب است. آية اهلل بهجت:. 1

و وف در مزدلفه واجدب اسدت از يلدوع     ارم:کآيات عظام تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني، م 

 فجر تا يلوع آفتاب روز عي   ربان.
ن حج کرده لکرد معصيت کنباي   بل از يلوع از مشعر بيرون رود ولي اگر چنين آية اهلل سبحاني:  

 فاره هم ن ارد.کاو صحيح است و 

الجمله از آن  فين، و وف که واجب  سمتي از شب است تا يلوع آفتاب و رکبل آية اهلل سيستاني: 

ند  حّجدش   کوچ کد ن  و  بل از يلوع فجر با علدم و عمد    ک کاست، پ  اگر مق اري از شب را در

فاره ن ارد و اگر فقدط بخشدي از   کفاره ب ه  و اگر جاهل باش  کصحيح است ولي گوسفن ي را باي  

 ارد گرچده  فداره ند  کن  د هرچن  عم ا  د باز هم حجش صحيح است و   کوچ کالالوعين بمان  و  بين

 رده است.کگناه 

ن، کمق ار واجب و وف اختياري مشعر، مسّماي و وف بين الالوعين است و مق ار ر آية اهلل زنجاني: .2

و وف مسماي و وف بين رروب )=زوال حمره مشر يه( روز نهم تا يلدوع خورشدي  روز عيد  اسدت،     

شود و اگدر مقد اري از شدب     مي ن  حجش بايلک که ب ون عذر، تمام اين مق ار را ترکسي کپ  

رده پد  چنانچده هديچ مقد ار از و دوف بدين       کد  کن و وف را درکعي  را در مشعر، و وف نموده ر

دومدين واجدب    .د هر چن  از روي علم و عم  باش  شود د  نمي ن  حجش بايلکن کالالوعين را در

را بده زبدان آورد و   ه بايد  آن  کافي نيست، بلکر  لبي، کاست و ذ« ر خ اون  متعالکگفتن ذ»مشعر، 

ر مشعرالحرام بگوي  و به هر صورت )نمداز، دعدا، تهليدل، تسدبيح     کر را به عنوان ذکه ذکالزم نيست 

 ن .ک نمي آن و وف را بايل کافي است و در هر حال ترکن  کو...( خ اون  را به زبان ياد 
 رده است.کنجا توّ ف ه عرفا  بگوين  در آکبه مق اري  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 9
 عم ا . آية اهلل اردبيلي: .4
 . نظريه آيات عظام هم در آنجا خواه  آم .2

 اگر شب را در مشعر باش  حج او صحيح است. ارم:کآية اهلل م 
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واجاب آن   2و احتيااط  1اشخااي که براي پرستاري يا راهنمايي آنها الزم است همرا  باشانه 
                                                           

 ه از مان ن در مشعر الحرام خائف باشن .کساني کو  آية اهلل اردبيلي:. 1
کسي که شب را در مشعر به روز آورده، به  ص  و وف با  ص   ربت، بنابر احتياط متقدّ م   اهلل بهجت: آية 
( و دشوار باش  بر او مان ن بع  از يلوع فجر، جايز است که  بل از يلوع فجر از آنجا بيدرون رود بده   373)

 (.37يخ، صها و مردهاي پير و بيماران و کساني که کار ضروري دارن . )مناسک ش سوي مني؛ مثل زن
 که ناچارن  همراه معذورين باشن ، اگر بتوانند  ولدو يد   کساني ک آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

لحظه  بل از يلوع آفتاب به مشعر برگردن  باي  برگردن  و در فرض عجز، اگر بتوانند   بدل از ظهدر    
 روز عي  به آنجا برگردن  باي  برگردن .

رده بده مندي   کتوانن  مق اري از شب عي  را در مشعر، و وف  مي ه  کان هچن  دست آية اهلل زنجاني: 
ان، هر چند  و دوف بدين الالدوعين     کودک. بانوان و 2و  1د مانن ل  ولو  بل از نيمه شب نن  د کوچ ک

ه و دوف بدين   کد دد در صدورتي    هنسداالن کمانند    . افدراد نداتوان د   9 ؛براي آنها مشقت ن اشته باش 
ه و دوف بدين الالدوعين    کساني ک. 4 ؛هر چن  ش ي  نباش ( داشته باش الالوعين برايشان مشقت )
لي کنن  مواجه با مشکترسن  اگر بين الالوعين و وف  مي هکساني ک. 2 ؛برايشان موجب حرج است

ه اگدر  کد سدي  ک. 3 ؛با ضرري اساسي يا خاري ج ي روبرو شون  مثال ه دفع آن واجب است کشون  
 ه را شخصدا  کد ه نتواند  اعمدال م  کآي   مي د پيش اروانکمانن  مراجعت  لي د کن  برايش مشکو وف 

ه بايد   کات ک. مأموران ت ار8 ؛نن کپيشين را همراهي هاي  ه الزم است گروهکساني ک. 7 ؛آوردجا  به
 براي تأمين احتياجات حجاج، زودتر به مني برون .

به اينها ن ارن  به احتياط واجب برگردند   چنانچه معذورين مستقر شون  و نيازي آية اهلل سبحاني:  
اما کساني که حج آنها نيابي است چنانچه با معذورين به مني رفتن  براي درک و وف اختيداري بده   

 مشعر برگردن .
ه عدذر آنهدا بريدرف شد . در صدورت      کساني کبلي الزم است همراهان معذورين و  آية اهلل فاضل: 

 و وف اختياري به مشعر برگردن . کان براي درکام
 اين احتياط مستحب است. آية اهلل اردبيلي:. 2

ه و دوف اضداراري ليلدي مشدعر را     کان و... کودکواجب است معذورين و زنان و آية اهلل سبحاني:  
ه شدب  که همراه آنان هستن  اگر  بل از نيمه شب وارد مشعر شون  آنگاه کساني کدهن  و انجام مي
ن کد نند  ل کذشت از حّ  مشعر خارج شون  و جمره عقبه را نيدز بعد  از نيمده شدب رمدي      از نيمه گ

چنانچه پلي  يا مأمورين دولتي عربستان مانع از تو ف ماشين معذورين در مشعر ش ن  و زودتر از 
ن رمي جمره عقبه باي  پد  از  کن  و لکفايت ميکنيمه شب از مشعر گذشتن  اين و وف اضاراري 

  نن .ک  و زودتر رمي ننيمه شب باش
ردن  بدل از يلدوع   کت کجايز است به توّ ف  سمتي از شب عي  در آنجا و حر آية اهلل سيستاني: 

 .(274، صکمناس)نن  کتفا کفجر به يرف مني ا
 اين احتياط مستحب است. ارم:کآية اهلل مآية اهلل زنجاني،  
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است که پيش از نصف شب حرکت نکننه، بنابراين براي اين اشخاص وقوف بين البلاو ين  

 1الزم نيست و احتياط مستحب آن است که اگر توقف مشکل نباشه تخلف نکننه.

ـ  ]489[ ه شب يا بع  آن را در مشعر بود  است اگر قبل از طلوع اابح  کسي ک م 

ه وقاوف  ک مهاً و بهون  ذر از مشعر بيرون رود و تا طلوع آفتاب برنگردد، در اورتي 

گوسافنه   ک، بنابر مشهور حج او احيح اسات، و باياه يا   2 رفه از او فوت نشه  است

تمام حج الزم است در سال ؛ يعني بعه از ا4برخالف آن است 9ن احتياطکفار  بههه، لک
                                                                                                                                        

توانن  تا  بل  مي را در مشعر مان ن ، ه مق اري از شبکنظرشان اين استل همين  آيات عظامساير  

 از يلوع فجر از آنجا برون .
زنان، ناتوانان، کودکان و سالمن اني که عذري همچون ترس از ازدحام يا بيمداري   اي: آية اهلل خامنه. 1

توانند  در شدب    کنن ، مانن  پرستار و خ متکار، مي دارن ، و نيز کساني که آنان را مرا بت و همراهي مي

 (932عي   ربان و پ  از ان کي و وف در مشعر، به مني کوچ کنن . )مناسک حج، م 
شتر  ربداني   کن ، باي  يکوچ کحج او صحيح است، ولي چنانچه  بل از نيمه شب،  جاني:آية اهلل زن .2

ند   کوچ کد فاره دارد و چنانچه بع  از يلوع فجر کگوسفن   کن  و اگر بين آن و يلوع فجر برود يک

 فاره ن ارد.کيا جاهل يا ناسي باش  و يا  بل از يلوع آفتاب برگردد 
ه عالوه بدر بيتوتده مشدعر،    کذر بيرون رود پيش از يلوع فجر، به شريي اگر ب ون ع آية اهلل بهجت:. 9

فداره الزم اسدت و   کگوسفن   کن بر او يکو وف عرفه از او فوت نش ه باش ، حج او صحيح است و ل
 (.38و  37شيخ، ص کاين  ول مشهور و  وي است )مناس

شدود، بلدي اگدر     مدي  مفدرده  حجش بايل است و تب يل به عمره آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
ن نباش  ولو تا  بل از ظهر روز عي  به مشعر برگردد حجدش  کم بوده و پ  از علم ممکجاهل به ح

 (.242، فرض هفتم، صکن . )مناسکگوسفن   رباني  کبايست ي مي صحيح است و
اين حج را مبرء ذمه ن ان  و اعمال حج  نگويم ا وي باالن حج است احتيايا   اگر آية اهلل سبحاني: 

 ن .کفاره ب ه  و به احتياط واجب سال بع  حج را اعاده کگوسفن   کرا به پايان برده و ي
م شرعي که با آگاهي از حکباش  و باي  در صورتي  مي بنابر اظهر حجش صحيح آية اهلل سيستاني: 

 .(979مسأله  ،کمناس)فاره ب ه . کگوسفن   کرده باش  يکار را کاين 
 اين احتياط الزم نيست. آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
رده، حج او صدحيح  ک که شب را در مشعر مان ه وبين الالوعين را عم ا  ترکسي ک ارم:کآية اهلل م 

 فاره دارد.کگوسفن   کرده و يکاست هرچن  گناه 
را به  اعمال واجب حج تمتع و عمره مفردهسي که چنين کاحتياط واجب آن است  آية اهلل اردبيلي: .4

 آورد و اگدر يدواف و نمداز و سدعي و     جدا   بده   ص  ما في الذمه يعني اعم از حج و عمدره مفدرده  
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 2نشود. کنه و اين احتياط ترکحجش را ا اد   1ديگر

ـ  ]481[ نه وقوف بين البلو ين را يا وقوف شب را، در اورتي کن که درکسي ک م 

ناه اگرچاه   ک، اگر مقهاري از طلوع آفتاب تا ظهر در مشعر توقف 9ه ااحب  ذر باشهک

 4م باشه حج او احيح است.ک

 براي وقوف به مشعر سه وقت است: معلوم شه کهچه گذشت از آن م ـ ]486[

 ه  ذري دارنه.کساني کشب  يه براي  اول ـ

 2بين طلوع ابح و طلوع آفتاب. دوم ـ

ـ  ه قسام  کا  ؛ چناان  ه اضبراري مشعر استکاز طلوع آفتاب تا ظهر روز دهم،  سوم 

 3اول نيز اضبراري است.

ـ  ]483[ و مشاعر اختيااري و اضابراري    ه وقوف باه  رفاات   ک 7چون معلوم شه م 

هار دو   کدارنه و از براي وقوف به مشعر دو قسم اضبراري است، پس به مالحاه ادرا
                                                                                                                                        

 افي است و در سال بعد  نيدز   کبار به  ص  ما في الذمه انجام ده ،  کيواف نساء و نماز آن را ي

 ن .کبر او مستقر ش ه باش ، حج را اعاده چنانچه شرائط استااعت را دارا باش  يا حج از  بل 
 بنابر ا وي. آية اهلل فاضل:. 1
ل اگر از روي اختيار به ان ازه مص اق و وف نيدز تو دف نکند  حجدش بايدل اسدت.       اي آية اهلل خامنه. 2

 (931)مناسک حج، م 
 کعرفدات را در رده باش  يا و وف اضاراري ک کو و وف اختياري در عرفات را در آية اهلل سبحاني:. 9

 اختياري آن معذور باش . کرده و در ترک
 رده باش .ک کاگر و وف در عرفات را در آية اهلل فاضل: 

مشروط بر اينکه و وف اختياري عرفه يا اضاراري آن در صدورت   :، آية اهلل زنجانيآية اهلل اردبيلي. 4

 عذر را درک کرده باش .

ه و دوف  کد حدج او صدحيح نيسدت مگدر اين     ارم:کو آيات عظام سيستاني، صافي، گلپايگاني، م 

 ه حج او صحيح است.کرده باش  ک کاختياري يا الا ل اضاراري عرفات را نيز در
  سمتي از شب تا يلوع آفتاب. آية اهلل سيستاني:. 2

 و وفين ن ارن . که عذري براي ترکيعني افرادي  ؛براي افراد عادي آية اهلل فاضل: 
 ه  سم اّول اختياري است.کذشت و گ آية اهلل سيستاني:. 3
 (.272هايي با متن وجود دارد. )مناسک، ص در بيان صور هشتگانه و وفين، تفاوت آية اهلل سيستاني:. 7
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 کباً، و به مالحااه تار  کي از آنها در وقت اختياري يا اضبراري، مفرداً و مرکموقف يا ي

 ن اسات کا ه در اينجا آنچه مورد ابتال ممک مهي يا جهلي يا نسياني، اقسام زيادي دارد 

 1شود: ر ميکبشود،  

ز ؛ يعناي از ظهار رو   نه در وقات اختيااري  کهر دو موقف  کلف درکه مکآناول ـ  

الي در ااحت  کنه. پس اشک ک رفه،  رفات را و بين البلو ين ابح دهم، مشعر را در

 حج او نيست.

ـ  نه، نه اختياري آنها را و ناه اضابراري   کن کاز دو موقف را در که هيچ يکآن دوم 

ه کا  2الي نيست در ببالن حج او و بايه به همان احارام حاج  مار  مفارد     کرا، پس اش

آورد جاا   به  بارت است از طواف و نماز آن و سعي و تقصير و طواف نساء و نماز آن،

ناه و باياه ساال    کهمرا  داشته باشه احتياطاً  باح   9و از احرام محلّ شود و اگر گوسفنه
                                                           

شود و باي  به دستوري که در ذيل اين مسأله آمد ه عمدل    حج در موارد ذيل، فاس  مي آية اهلل زنجاني:. 1

. ترک هر دو و وف ليلي 9. ترک و وف اختياري عرفه، ب ون عذر؛ 2. ترک هر دو و وف، مالقا ؛ 1شودل 

ي . فقط اختيدار 3و  2. فقط اضاراري نهاري مشعر را درک کن ، مالقا ؛ 4و اختياري مشعر، ب ون عذر؛ 

يا اضاراري عرفه را درک کن ، مالقا . البته دو مورد اخير در يک صورت حجشدان صدحيح اسدت و آن    

ان   ص   دانسته اينکه شبانه از مشعر عبور کرده و در آنجا ذکر خ اون  گفته باشن  و چون مسأله را نمي

اين چن  صورت، ترک  رسن . در رير ان  که به و وف نهاري هم نمي ان  و و تي متوجه ش ه و وف نکرده

 شود. گانه روشن مي کن  و از اينجا حکم تمام صور دوازده و وف، حج را فاس  نمي
ه همدراه داشدته   کد با نيت ع ول به عمره مفرده علي األحوط، و وجوب ذبح گوسفن   آية اهلل بهجت:. 2

ري  بده نقدل   باش  محتاج به تأّمل است، بلي موافق احتياط و مروي در خبر داود ر ي و صحيح ض د 

ن  اگدر شدرايط مقدّرره وجدوب حدج دربداره او متحّقدق بشدود.         ک مي فقيه است و در سال آين ه حج

 (.33و  38شيخ، ص ک)مناس
 ن  و اعمال عمره مفدرده را کبنابر احتياط واجب باي  نيت ع ول به عمره مفرده ب آية اهلل سبحاني: 

حج بر او مستقر ش ه باش  سال ديگر به حج ه شرايط استااعت را داشته، کآورد و در صورتي جا  به

 (.491د  427، ص 4تاب الحج، ج کبرود )
 و بهتر است  ص  ع ول به عمره مفرده بنماي . آية اهلل فاضل: 

 ان . همتعرض اين فرع نش  آية اهلل خويي:. 9
 ن .کگوسفن  را  رباني  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
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ردن کا ن که درکا ، در اورتي 2استبا ت را دارا باشه، اگر شرايط 1آوردجا  به ديگر حج

 موقف به واسبه  ذر باشه.

ـ  ]488[ ر شه، از روي تقصير باود  حاج بار او    که  کردن دو موقف کن کاگر در م 

 9شود و بايه سال ديگر چه شرايط باشه يا نباشه به حج برود. مستقر مي

ـ  ]484[ باطال شاه و باياه    ه حاج او  که اين شخص کآن است  4احتياط مستحب م 

 نه.کد  بآورد نيت  هول به  مر  مفرجا  به  مر 

ـ  نه اختياري  رفه را با اضبراري مشعر در روز؛ يعناي اضابراري   ک که درکآن سوم 

و  2رد  باشه حج او باطل اسات ک کنهاري مشعر را، پس اگر اختياري مشعر را  مهاً تر

 االّ احيح است.

ـ  اختيااري مشاعر را باا اضابراري  رفاه، پاس اگار        رد  باشاه  ک که درکآن چهارم 

 رد ، حج او باطل است و االّ احيح است.ک کاختياري  رفه را  مهاً تر

ـ  رد  باشه اختياري  رفه را با اضبراري شب مشعر؛ يعني قبل از ک که درکآن پنجم 

رد  است، چنانچه گفته شاه، حاج   ک کطلوع ابح، پس اگر اختياري مشعر را با  ذر تر

                                                           
، حجةاالسالم. حج او حج واجب باش ، 1شودل  مي حج سال بع  در دو صورت واجب آية اهلل زنجاني: .1

رده باش . و در وجوب ک. حج او مستحب باش  و هنگام احرام، با خ اون ، شرط تحّلل ن2 ؛نذر يا ريره

 و وف، فر ي بين صورت عذر و ع م عذر نيست. کحج سال بع  به جهت تر
اگر حج بر او مستقر بوده به حج برود، چده مسدتايع باشد  يدا      گاني:آية اهلل صافي، آية اهلل گلپاي. 2

 نباش .
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل زنجاني:. 9

ه استااعتش تا سال بع  بدا ي  کل واجب است در صورتي آيات عظام خويي، سبحاني، سيستاني 

 ل بع  به حج برود.مستقر ش ه باش ، سااش  هپيش بر ذّمهاي  بمان  و يا حج از سال
 ه گذشت.ک بنابر احتياط واجب چنان آية اهلل بهجت، آية اهلل سبحاني:. 4

 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل سبحاني، آية اهلل م 
چون اختياري مشعر بخشي از شب است تا يلوع آفتاب، اگدر بدين الالدوعين را     آية اهلل سيستاني:. 2

 ّفاره واجب است.کگوسفن   کولي در صورت علم ي ن  حّجش صحيح استک کعم ا  هم تر
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 1يح است و االّ باطل است بنابر احتياط واجب.او اح

ـ  ، پاس اگار   2رد  باشه اضبراري ليلي مشعر و اضبراري  رفه راک که درکآن ششم 

رد  باشاه ظااهراً حاج او ااحيح     کن کباشه و اختياري  رفه را  مهاً تر 9ااحب  ذر

رد  باشه حجش باطل اسات  ک کي را  مهاً ترکاست و غير ااحب  ذر اگر اختياري ي

مشعر باشه، و اگر باه غيار    6ه اختياريکو بنابر احتياط در ديگري  2يکدر ي 4بنابر اقوي

 باشه احتياط واجب در ببالن است. 7 مه

                                                           
 مراجعه شود. 384به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي:. 1

 بنابر ا وي بايل است. آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل:اي،  آيت اهلل خامنه 
 گذشت. 384نظريه آيات عظام در اين فرض در مسأله  

ن احدوط  کد رده باش ، صّحت حج او بعي  نيست لکن کاگر اختياري عرفه را عم ا  تر آية اهلل بهجت:. 2

 (.33شيخ، ص کاعاده حج است در سال آين ه، با شرايط وجوب )مناس
مانند    ؛ه از مان ن شب در مشعر معذور استکسي است کمنظور از صاحب عذر  آية اهلل سيستاني:. 9

 زنان و بيماران و همراهان آنها.
 عم ي مشعر نيز بنابر ا وي حج او بايل است. کو در تراهلل سبحاني:  آية. 4

رده باش  حجش بايل است ک کاگر عم ا  اختياري عرفه را تر آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

اختياري مشعر، اگر ب ون عذر پيش از اذان صبح از مشعر بيرون برود حجدش   کن نسبت به ترکو ل

ه و وف به عرفات را انجام داده باش  و شب در مشعر به  ص  و وف ماند ه  کصحيح است به شرط آن

،  سدم پدنجم و مسدأله    122 فارسي، ص کمناس)فاره واجب است. کگوسفن   کن بر آن يکباش  ول

 .(123، مسأله 122 و ص 132
وي حدج  اگر اختياري عرفه باش  حج بايل است و اگر اختياري مشعر باش ، بندابر ا د   آية اهلل فاضل:. 2

 بايل است.
اختياري مشعر از شب است تا يلوع آفتاب و حج او در اين صورت صحيح است،  آية اهلل سيستاني:. 3

 ه گذشت.ک همچنان
گوسدفن    کرده باش  حج او صدحيح اسدت و يد   ک کاگر اختياري مشعر را عم ا  تر ارم:کاهلل م آية 

 فاره دارد.ک
ه شب و وف کاختياري مشعر به اين صورت باش   کاگر تر نکل آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني:. 7

رد و تدا ظهدر روز عيد  هدم     کد وچ کد رده و از روي جهل به مسأله  بل از فجدر از آنجدا   کدر مزدلفه 

  فاره ده .کگوسفن   کنتوانست به مشعر برگردد حج او صحيح است و باي  ي
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ـ  رد  باشه اضبراري  رفه و اضبراري يومي مشعر را، پاس اگار   ک که درکآن هفتم 

، 1نيسات رد  باشه حج او باطال و ااِلّ ااحت بعياه    کي از دو اختياري را  مهاً کي کتر

 ا اد  است در سال بعه، با حاال بودن شرايط وجوب. 2گرچه احتياط

ـ  ، احتياط واجب در اين اورت اتماام  9نه اختياري  رفه را فقطک که درکآن هشتم 

 رد  باشه و االّ حج او باطل است.کن کاست اگر اختياري مشعر را  مهاً تر 4و ا اد 

                                                                                                                                        
   :اگر جاهل مقصر باش  حّجش بايل است و اگر از روي فراموشي يدا جهدل    آية اهلل سيستاني

 ن  و اضاراري را انجام ده  حّجش صحيح است.ک ک صوري يا هر عذر ديگر، اختياري را تر
 اگر از روي جهل باش . ارم:کآية اهلل م 

 بنابر ا وي حج او صحيح است. آية اهلل اردبيلي: .1
 ي به اعاده نيست.زده  و نيااست و بقيه اعمال را انجام ميحج او صحيح آية اهلل سبحاني:  

 اين احتياط مستحب است. :ارمکآية اهلل م. 2
رده باشد ، حجدش   کد ن کدر اين صورت حتي اگر و وف اختياري مشعر را عم ا  تر آية اهلل اردبيلي: .9

بايل است و باي  با همان احرام، عمره مفرده انجام ده  و در سدال بعد  در صدورت وجدود شدرايط      

ن  از آنجدا  که در مشعر و وف کن  ولي اگر به علت ن انستن مسأله ب ون آنکاستااعت، حج را اعاده 

ن  و در سال کو حج تمام گذشته باش ، بنابر احتياط واجب باي  اعمال را به نيت اعم از عمره مفرده 

 بع  حج را اعاده نماي .
ه درده حج او بايل و احرام تب يل به عمره مفرک کتر اگر اختياري مشعر را عم ا آية اهلل سبحاني:  

شود و حج را در مستقر و رير مستقر سال بع  بياورد ولي اگر همين شخص هنگام عبور از مشعر مي

و وف مشعر رير  کو صحيح است وگرنه بايل است حتي اگر ترر خ ا را گفته است حج اکبه مني ذ

 عم  باش .
ه اظهر در اين صورت صدحت حدج   کنماي   که فقط و وف اختياري عرفات را درکآن آية اهلل بهجت:. 4

 .(194 ، صکمناس)رده باش . ک که اختياري مشعر را عم ا  ترکاست مگر آن
ه حج او بايل و به عمدره مفدرده   کاظهر در اين صورت اين است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 شود. مي منقلب
صدورت و آن   کجدز يد   شود، بده  مي حج او بايل است و به عمره مفرده منقلب آية اهلل سيستاني: 

ه هنگام عبور از عرفات به مني در مشعر در و ت اختياري )از شب تا يلوع آفتاب( گذشته باش  کاين

رده باش  از روي که در اين صورت حجش صحيح است هرچن   ص  و وف نکباش   ر خ ا گفتهکو ذ

  جهل به مسأله.
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 1در اين اورت حج او باطل است.نه اضبراري  رفه را فقط، ک که درکآن نهم ـ

ـ  ، در اين اورت حج او احيح اسات اگار   2نه اختياري مشعر راک که درکآن دهم 

 رد  باشه و االّ حج او باطل است.کن کوقوف  رفه را  مهاً تر

ـ  ، در اين اورت حج او باطل 9نه اضبراري روز مشعر را فقطک که درکآن يازدهم 

 4است.

ـ  نه اضبراري ليلي مشعر را فقط، در اين اورت اگر وقاوف  ک که درکآن دوازدهم 

                                                                                                                                        
  :ه اعمال را به  ص  ما في الذّمه از عمره و حدج کنشود به اين کاحتياط در آن تر آية اهلل صافي 

جدا   به حجه حج بر او مستقر بوده يا استااعتش با ي باش  ک آورد و در سال بع  نيز در صورتيجا  به

 .(128فارسي، ص کمناس)آورد. 
 .(943 آراء المراجع، ص)ا وي و اشهر صحيح بودن حج است.  آية اهلل گلپايگاني: 
 حج او صحيح است و احتياج به اعاده ن ارد. ارم:کآية اهلل م 

 آورد تا از احرام خارج شود.جا  به و باي  عمره مفرده ارم:کآيات عظام سبحاني، سيستاني، م. 1
 فقط. آية اهلل فاضل:. 2

ن  اما ک کتوانست و وف اضاراري عرفات را درن اگر ميکو حج او صحيح است لآية اهلل سبحاني:  

 کب ون عذر به عرفات نرفت در اين صدورت حدج او بايدل اسدت هدر چند  و دوف در مشدعر را در        

 نماي .
رده باش ، بنابر احتياط واجب حج را به  ص  کن کچنانچه و وف عرفات را عم ا  تر آية اهلل اردبيلي: .9

ن  و در سال آيند ه نيدز بدا وجدود شدرايط      کما في الذمه يعني اعم از حج تمتع و عمره مفرده تمام 

 استااعت، حج را اعاده نماي .
 که اين صورت و صورت بع ي است )مناسکمورد تأّمل است هر دو اضاراري مشعر  آية اهلل بهجت:. 4

 (.33شيخ، ص
ه در ايدن  کد ند ،  ک که فقط و وف اضاراري مزدلفه را درکآن يات عظام تبريزي، خويي، صافي:آ 

صورت بعي  نيست حجش صحيح باش . ولي احتياط اين است با ي اعمال را به  صد  فدراغ ذمده از    

 آورد و در سال بع  حج را اعاده نماي .جا  به آنچه به او تعلق گرفته چه عمره مفرده و چه حج
ه به او تعلدق گرفتده چده    کبنابر احتياط با ي اعمال را به  ص  فراغ ذمه از آنچه   سبحاني:آية اهلل 

 (.433، ص 4تاب الحج، ج کآورد و در سال بع  حج را اعاده نماي  )جا  به عمره مفرده و چه حج،
 شود. مي حج او بايل است و ب ل به عمره مفرده آية اهلل سيستاني: 
 رده باش ، ظاهرا  حج او صحيح است.کن کاگر اختياري عرفه را عم ا  تر آية اهلل فاضل: 



 مناسک حج                          222

حج او ااحيح اسات    1رد  باشه و از ااحبان  ذر باشه، ظاهراًکن ک رفات را  مهاً تر

 است. و االّ باطل

 استفتائات وقوف به مشعرالحرام

ـ  ]440[ ه آنجاا  کا حجه  ازم مرشْعرر بودناه، از افارادي    در شب دهم  ياي   ه  س 

ه کا ردناه  ک؟ جواب دادنه اينجا است، اطمينان پيها جا استکودنه مشعر بودنه سؤال نم

 ه وقات اضابراري مشاعر هام    کا ردناه، بعاه   کمشعر است، نيت بيتوته و قصه وقاوف  

 گذشته بود، معلوم شه مشعر نبود ، آيا نسبت به باقي ا مال حاج و ساال آيناه  وظيفاه    

 چيست؟

ننه و بعه از آن، ا مال  مر  مفرد  انجاام دهناه و   کاين حج را اتمام  9احتياطاًـ   2ج
                                                           

 حج او صحيح است.آية اهلل سبحاني: . 1
 ه هر چن  از صاحبان عذر نباش .کبل آية اهلل سيستاني: 
نشود بده انجدام    کدر اين صورت اگر چه صّحت حّجش بعي  نيست ولي احتياط تر آية اهلل صافي: 

آوردن حج در سال آين ه در صورت استقرار حج بر جا  به الذّمه از عمره و حج و اعمال به  ص  ما في

 او و بقاء استااعت و در اين جهت فر ي بين اضاراري ليلي و نهاري مشعر نيست.
رده باش ، حج او بايل اسدت و ااّل  ک کدر اين صورت اگر و وف به عرفات را عم ا  تر آية اهلل فاضل: 

 األعذار نباش . ل است، اگر چه از ذويبنابر احتياط حج باي
در اين صورت بعي  نيست حجش صدحيح باشد ، اگرچده احدوط اعداده اسدت.        آية اهلل گلپايگاني: 

 .(132ششم، و مسأله  122 فارسي، ص کمناس)
 ال نيست.کخالي از اش ارم:کآية اهلل م 

 مراجعه شود. 387به صورت پنجم و ششم حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .2
حج آنان بايل است و با همان احرام، باي  عمره مفرده انجام دهن  و در سال بع  اگدر   آية اهلل اردبيلي:. 9

شرايط استااعت را دارا بودن ، حج را اعاده کنن  مگر آنکه به واساه جهل به موضوع ب ون نيت و دوف  

باشن  که در اين صورت بنابر احتياط واجب باي  اعمدال را بده نيدت اعدم از حدج و      از مشعر عبور کرده 

 عمره به اتمام برسانن  و در سال بع  نيز چنانچه شرايط استااعت را دارا بودن ، حج را اعاده نماين .
رن  آوجا  به الذمه از عمره و حج ه بقيه اعمال را به  ص  مافيکاحتياط اين است  آية اهلل سبحاني: 

  نن .کو سال بع  حج را اعاده 
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 1ننه.کدر اورت استقرار حج يا بقاي استبا ت، سال بعه حج را ا اد  

ـ  ]441[ وقوف اختياري مشعر براي او  کگويه در ه ميکاگر به گفته مهير گرو   س 

اياه  نم کنه و وقوف اختياري را ترکنمايه، ا تماد  کتوانه آن را در ل است و نميکمش

 نهارد؟ اليکآيا اش

 9نه.ک فايت ميک ذر حاال شه ،  2اگر براي خود شخصج ـ 

ـ  ]445[ روناه ولاي خاود را     از طلوع فجر، به مني مي ها، قبل ه با زنکاي  خهمه س 

ننه، آيا نيابات  ک مي کني مشعر را درکرساننه و وقوف ر قبل از طلوع آفتاب به مشعر مي

 آنان احيح است يا نه؟

ه نيابات آنهاا ااحيح اسات در فارض مرقاوم       ک 4انه از  وي األ ذار نبود اگر ج ـ  

 3انه.  ب حرام شهکهرچنه مرت 2حجشان نيابتاً احيح است.
                                                                                                                                        

  :ه بقيده  کد احتيداط ايدن اسدت     ان ، هردک کچنانچه و وف اختياري عرفات را در آية اهلل صافي

آورن  و در صورت استقرار حج يا بقداء اسدتااعت،   جا  به اعمال را به  ص  ما في الذمه از عمره و حج

 نن .کسال بع  حج را اعاده 

حج آنان صدحيح اسدت. )آداب   ان   هردک کچنانچه و وف اختياري عرفات را در آية اهلل گلپايگاني: 

 (771حج، م 

 حج او صحيح است و احتياط الزم نيست. ارم:کآية اهلل م 

 گذشت. 383. نظريه آيات عظام در فرض هشتم، صور و وفين، در مسأله 1

 يقين يا ايمينان به عذر. آية اهلل فاضل:. 2

اگر مق اري از شب مان ه باش ، حجش صحيح است و چيدزي   ية اهلل سيستاني:آ، آية اهلل زنجاني. 9

 نيست. بر او

 و عذر ياري است. آية اهلل بهجت:. 4

 ان . هردکبه مني برون  گناهي نها  اگر الزم بوده است با زن ارم:کآية اهلل م. 2

 ال است.کعم ي، نيابت محّل اش کبا فرض تر آية اهلل نوري:

 به شرط هفتم نايب.. مراجعه شود 3

 نيابت آنها به هر حال صحيح است. آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 
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ـ  ]447[ ، پاس از  1دانسته وقوف اختياري مشعر، بين طلو ين است ه نميکسي ک س 

 ؟رد ، وظيفه او چيستک کآن وقوف اضبراري را در

وقاوف اختيااري از    کباشه، ناه تقصايري و تار   اگر جهل او قصوري و  ذري ج ـ  

 2روي  ذر شه  باشه، مانع نهارد.

ـ  ]449[ رد  و کا  کشخصي وقوف  رفات و مقهاري از وقوفِ لَيْلي مشعر را در س 

ار ديگري، و قصه داشاته  ک مهاً قبل از طلوع فجر رفته است به مني، براي بردن ا اث و 

اي  ي خاوابش بارد ، وظيفاه چناين حااجي     ه مجهداً به مشعر برگردد ولي در منا کاست 

 چيست؟

 9اختياري مشعر  مهي نبود ، در فرض مرقاوم، اضابراري   که ترکبا فرض اينج ـ  
                                                           

 و وف اختياري مشعر از شب است تا يلوع آفتاب. آية اهلل سيستاني:. 1
 مراجعه شود. 384و نيز به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت:. 2

و اضداراري عرفدات و مشدعر فقدط      هداي اختيداري   ن اگر از ميان همه و دوف کلآية اهلل سبحاني:  

ند  هدر   کرده بنابر احتياط حج او بايل است و باي  سال بع  اعاده ک کاضاراري نهاري مشعر را در

 ها از روي عذر بوده باش .آن کچن  تر
م و وف مشعر تا يلدوع آفتداب را   که از روي جهل به حکسي کنظر ايشان راجع به  آية اهلل خويي: 

ن از و دوف  بدل از   کسي به خاير فراموشي يا عذر ديگري مدتم کرده روشن نيست بلي اگر کن کدر

 (.981، مسأله کيلوع آفتاب نش  و وف اضاراري براي او مجزي است. )مناس
ه عدذر يداري   کد ور کن  و در فرض مذک کبنابر احتياط، و وف اضاراري روز را در :آية اهلل تبريزي. 9

 است.ه عن منوباست حج او مجزي از 
م نايب معذور بده عدذر   کن  و حک کن درکباي  و وف اضاراري روز را در فرض تم :آية اهلل خويي 

 گذشت. ياري  بال 
 حجش صحيح است و نيابتش مجزي است. آية اهلل سيستاني:آية اهلل زنجاني،  
آورد احتيداط آن  جدا   بده  توان  اضاراري روز مشدعر را  مي حج او صحيح است و اگر :ارمکآية اهلل م 

 بيندي نبدوده نيدابتش نيدز صدحيح      آورد و اگر نايب است و عدذر مزبدور  ابدل پديش    جا  به هکاست 

 است. 
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، ولاي  1ناه ک کافي است، ولي اگر شب نيت وقوف نهاشته، بايه اضابراري روز را در ک

 2افي نيست.کاگرنايب است 

 9مستحبات وقوف به مشعر الحرام

ـ  ]441[ ه مستحب است با تن و دلي آرام از  رفات به سوي مشعر الحارام  کبهان  م 

 ه از طرف دست راست به تلّ سرخ رسيه بگويه:کمتوجه شه  و استغفار نمايه و همين 

َجم  »  ُ مَّ ا اللَّه 
َ  َمناِسکي 4 ِ  يف َعَمل َوَسلِّم  يِل ِديني َوَتَقبَّ  «.َتَرُقِفي َوِزد 

 سي را آزار نههه و مستحب اسات نمااز شاام و   کو روي نمايه  و در را  رفتن ميانه

 کخفتن را تا مزدلفه به تگخير انهازد اگرچه  ل  شب نيز بگذرد و ميان هر دو نماز به ي

آورد و در ااورتي  جاا   به و نوافل مغرب را بعه از نماز  شا 2نهکجمع  دو اقامه ا ان و

ه از رسيهن به مزدلفه پيش از نصف شب مانعي رسيه، بايه نماز مغارب و  شاا را باه    ک

ه در وسط وادي، از طرف راسات  کو مستحب است تگخير نينهازد و در ميان را  بخوانه 

ه در مشاعر الحارام قاهم    کا را  نزول نمايه و اگر حاجي ارور  باشاه مساتحب اسات    

ه ميساور باشاه باه  باادت و     کا مقاهار  ه آن شب را به هار  کو مستحب است  3بگذارد

                                                           
 افي است.کو براي نيابت هم  آية اهلل فاضل:. 1
 گذشت. 387. نظر آيات عظام در فرض پنجم از مسأله 2

 آم ه باش ، نيابت او صحيح است. چنانچه عذر بع ا  به وجود :، آية اهلل زنجانيآية اهلل اردبيلي 
 ظاهرا  ماابق نظر ايشان، چون عذر ياري است نيابت صحيح است. آية اهلل بهجت: 
 ن .کفايت ميعنه ک منوبحجش صحيح است و اگر نائب است از آية اهلل سبحاني:  

 اين مستحّبات را به  ص  رجاء بجاء بياورن . ارم:کآية اهلل م. 9
 اللهّم ارحم مو في و زد في عملي. آية اهلل نوري:آية اهلل بهجت، . 4
 گوي  و براي عشا فقط ا امه. مي يعني براي نماز مغرب اذان و ا امه ارم:کآية اهلل م. 2
 ه در سرزمين مزدلفه بوده است.کوهي است کمشعرالحرام در اين روايات نام  آية اهلل زنجاني:. 3

دي آم ه است و احتماال  منظور از آن با پاي برهنده  د م   م در روايات متع کاين ح ارم:کآية اهلل م 

 گذاشتن در سرزمين مشعر است.
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 اطا ت الهي به سر برد و اين د ا را بخوانه:

مَّ اِِّنِّ أَ أَ » ، اللَّه  َع   َج 
ِِ مَّ هِذ أَ للَّه  َمَع يِل فِيها َجراِمعَ س  ِ  ل ک أن  ََت  ني ِم َن اَْل    يِس  ؤ  مَّ ال ت  ، اللَّه  ِ اَْل  

َمَعه  يِل يف َقل بي وَ  لِياَءک يف َمن  ِزيِل ه ذا َوأن  الَّذي َسَأل ت ک أن  ََت  ََ أو  ف  َفني ما َعرَّ َعرِّ ل ب  اَِلي ک أن  ت  أط 

 ِّ  «.َتِقَيني َجراِمَع الَشَّ

آورد و باه  جاا   باه  و مستحب است بعه از نماز ابح با طهارت حمه و  ناي الهي را

ناه و بار محماه و    کر کا ه ميسور باشه از نعم و تفضالت حضرت حاا   کهر مقهاري 

 الوات بفرسته آنگا  د ا نمايه و اين د ا را نيز بخوانه: محمه آل

أ  َعنِّ ي ََشَّ » َُ ِق ک احَل الِل َواد  ز  ُِ ِسع  َعَلَّ ِمن    َوأو 
ُِ َقَبتي ِمَن النَّا َُ َعِر احَلرام ف ک  َُ َّ اْلَش  مَّ   أللَّه 

 ِ نَّ َواال  ِ مَّ أَ ن و، أَ َفَسَقِة اْل  َ ل ر  اَِلي ِه للَّه  َُ    َم  ََ َِّ وافِ د ج ائَِزٌل ن  ول َولِک  ؤ  َُ    َمس  رٍّ َو ع  َُ    َمد  َو

ِت َوأن   َُ ِذ ََ َمع  َب ِقيَلني َعث َرِت َوَتق  طِني هذا أن  ت  َزِت يف َمر 
َ  جائِ َع َِ  َفاج  َع  َِيَئت ي ن  مَّ اج  َُ اِوَز َعن   َت 

 «.التَّق ري ِمَن الُدنيا زاِدي

 رمي خواهه نمود، از مزدلفه باردارد و ه در مني کهايي را  ريز  و مستحب است سنگ

ه از مزدلفه به سوي مناي رفتاه و   کو مستحب است وقتي  1مجموع آنها هفتاد دانه است

به وادي محسِّر رسيه، به مقهار اه قهم ماننه شتر تنه رود و اگر سوار  اسات ساواري   

 بگويه: ت دهه وکخود را حر

َ  َتر  أَ » َب دي َواق  مَّ َسلِّم  يل َعه  َ  َبع ديللَّه  ني فِيَمن  َتَرک ف  ل   ُ َرِت َوا  «.َبتي َوأِجب  َدع 

 

                                                           
ن  بهتر است ک نمي اصابتها  ه در شلوري جمعيت رالبا  بعضي از سنگکولي از آنجا  ارم:کآية اهلل م. 1

 ن .کبيشتر جمع آوري 



 

 

 

 

 

 واجبات مني فصل چهارم:

 اول ـ رمي جمره عقبه

 ه نام محلي است در مني.کيعني ريگ انهاختن به جمر ، 

ـ  ]446[ يعناي رياگ   « حصي»خواهه بينهازد به آن،  ه ميکدر سنگي  1شرط است م 

افي نيسات و  ک« شن»ه ريگ به آن گفته نشود مثل کگفته شود، پس اگر آنقهر ريز باشه 

لوخ و خزف و اقساام  کافي نيست، چنانچه به غير ريگ مثل کر، باشه نيز اگر خيلي بز

 ها حتي سنگ مرمر مانع نهارد. جواهرات نيز جايز نيست و اما اقسام سنگ

ـ  ]443[  افيکا و سانگ خاار  حارم     2هاا از حارم باشاه    ه سانگ کا شرط اسات   م 

 تواناه باردارد مگار مساجهالحرام     ماي  9ه مبااح باشاه  کنيست و در حرم از هر موضعي 

                                                           
 (.72شيخ ص ک)مناسن  کباي  ص ق اسم سنگ و سنگ ريزه بر آنها ب آية اهلل بهجت:. 1

 به ان ازه هسته خرما يا فن ق باش . مثال آية اهلل سبحاني:  
 دار و سسدت و باند ازه سدر انگشدت     هدا رنگدين و نقاده    و مستحب است ريگ آية اهلل سيستاني: 

 باشن .
ه ه از بيرون آوردکبل ان ، هه در اصل خلقت، در حرم آفري ه نش هايي ک رمي با سنگ آية اهلل زنجاني: .2

 ش ه و م تي در حرم باشن  و از حرم برداشته شون  صحيح است.
بنابر احتياط نباي  به آن اکتفا مباح باش  و اگر مباح نباش  ها  باي  استفاده از سنگ آية اهلل زنجاني:. 9

  ه متعلدق هدايي کد   مانند  رمدي بدا سدنگ     ؛کن  و در صدورت عد م عدذر معصديت کدرده اسدت      
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 و مسااتحب اساات از مشااعر  1ه ساااير مساااجه بنااابر احااوط  کااو مسااجه خِيااف بل 

 بردارد.

ـ  ]448[ ديگاري   9سک؛ يعني آنها را خودش يا باشنه 2رکها ب ه سنگکشرط است  م 

 هاي قبل. نينهاخته باشه، اگرچه در سال 4به وجه احيح

ـ  ]444[ ه ديگري باراي  ک، پس با سنگ غصبي يا آنچه 2ه مباح باشهکشرط است  م 

 3افي نيست.کرد  کخودش حيازت 
                                                                                                                                        

 .به مسج الحرام و مسج  خيف يا ساير مساج  است 
 م وضعي.کبنابر احتياط واجب نسبت به ح آية اهلل سيستاني: 

 ر باش .کبنابر احتياط باي  ب آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 1
افي نيست و اگر از که در پاي جمرات، ريخته ش ه است هايي ک رمي جمره با سنگ آية اهلل زنجاني:. 2

 بال  براي رمي جمره استفاده ها  افي است، هر چن  اين سنگکن  ک جاهاي ديگر حرم بردارد و رمي

 ار، خالف احتياط استحبابي است.کالبته اين  ؛ش ه باش 
ولي برداشتن سدنگ از مسداج    ان   هر نفرمودکم وضعي ذکاين احتياط را در ح آية اهلل سيستاني: 

 يست.اگر جزو آنها باش  مالقا  جايز ن
  ديگري از آن براي رمي اسدتفاده  کخودش يا  ارم:ک، گلپايگاني، مسبحاني، صافيآيات عظام . 9

 . رده باش ...کن
 يا رير صحيح، بنابر احتياط واجب. آية اهلل اردبيلي:. 4

 باي   بال  در رمي استعمال نش ه باش . ارم:کآية اهلل خويي، آية اهلل م 
و بندابر  ه متعلق به ديگري است بد ون رضدايت او حدرام اسدت     هايي ک رمي با ريگ آية اهلل زنجاني: .2

 .احتياط نباي  به آن اکتفا کن  و در صورت ع م عذر معصيت کرده است
رده کد رصبي نيست و يا رصبي بودن آنها را فراموش ها  ه سنگکاگر اعتقاد داشته  آية اهلل اردبيلي:. 3

 مي صحيح است و در رير اين صورت باي  اعاده شود.باش  و خودش راصب آنها نباش ، ر
رصبي نيسدت و يدا رصدبي بدودن آنهدا را      ها  اگر اعتقاد داشت سنگ آيات عظام تبريزي، خويي: 

 رد و خودش راصب نبود رمي صحيح است و در رير آن باي  اعاده شود.کفراموش 
  نيست.افي کان  ب ون اجازه سي برداشتهک کيا از مل :آية اهلل سبحاني 

رده باشد  و  کد ه ن ان  رصبي است يا فراموش کتفا به آن مگر آنکل است اکمش آية اهلل سيستاني: 

 رده باش  يا جاهل  اصر باش .کخود راصب نباش  يا حرمت را فراموش 
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ـ  ]1000[ تا غروب آن و اگر  2از طلوع آفتاب روز  يه است 1وقت انهاختن سنگ م 

 رکتااذآورد و اگاار تااا آن وقاات مجااا  بااه توانااه مااي 4، تااا روز ساايزدهم9ردکاافراماوش  

                                                           
 کرد يا تدر کو ت رمي بع  از يلوع آفتاب روز عي  است تا رروب آن، و اگر فراموش  آية اهلل بهجت:. 1

آورد با تق يم  ضاء بدر اداء، و  جا  به ر شودکه متذکعلي األحوط، تا روز سيزدهم، در روزي  رد عم ا ک

احتياط در رعايت يلوع آفتاب است در  ضاء ايضا  با ع م عدذر مسدّوغ رمدي در شدب در اداء مانند       

آنو ت رد عم ا  تا ک کر ش  بع  از انقضاي ايام تشريق يا ترکر نش  يا متذکخوف و مرض، و اگر متذ

ان کد األحوط، در سال آين ه خود يا نايب او، با ترتب نيابت بر ع م حج در سال آين ه يا ع م ام علي

 (.72شيخ ص کآورن  )مناسجا  به مباشرت،

 براي رير معذورين. آية اهلل فاضل: 

 ر خواهد  کد ذ 1118ه در حاشديه مسدأله   کد باشد   هدايي   سدي از گدروه  کولدي اگدر    آية اهلل زنجاني:. 2

نند  و اگدر روز عيد  رمدي را از روي علدم و عمد        کتوان  در شب عي ، جمره عقبه را رمدي   مي ش 

ن ، رجداء   کن  و اگر  ضا نکنماي  باي   بل از رمي روز يازدهم آن را  ضا  کد تر اختيارا  يا اضارارا  د

 بده آورد و اگدر سدال آيند ه    جدا   بده  و همچنين روز عي  سال آين ه،  ضداي آن را  حجه ذيدر يول 

  کرود بدراي رمدي، نايدب بگيدرد و اگدر رمدي روز عيد  را از روي فراموشدي يدا جهدل تدر            نمي هکم

 ند  و اگدر بعد  از   ک مدي  نماي  چنانچه تا روز سيزدهم متوجه شود  بدل از رمدي ادايدي، آن را  ضدا    

 آورد جدا   بده  امسدال و روز عيد  سدال بعد  رجداء   ضداي آن را       حجه ذيه يادش بياي  در کآن در م

هر چن  ماابق احتياط اسدتحبابي   ؛ه متوجه شود  ضاي رمي واجب نيستکاگر پ  از خروج از مو 

 است.

ن  و سپ  رمي روز يدازدهم  که جاهل بود، باي  روز يازدهم ابت ا آن را  ضا کيا اين آية اهلل اردبيلي: .9

 .را انجام ده  و همين يور در روز دوازدهم يا سيزدهم  بل از رمي واجب همان روز

 دانست. نمي يا مسأله را آيات عظام خويي، صافي، گلپايگاني:. 4

رد تا روز سديزدهم  بدل از   کهرگاه به خاير فراموشي يا جهل در روز عي  رمي ن آية اهلل سبحاني: 

 که خارج نش ه خود تد ار کرمي آن روز انجام ده  و اگر پ  از روز سيزدهم متوجه شود، اگر از م

ه خارج ش ه، احتيايدا  در سدال ديگدر    کنن  و اگر از مکخود يا نائبش رمي  ن  و در سال ديگر نيزک

 (.474و  472، م کنن  )مناسک ضا 

آورد و واجب است  ضا را  بدل از رمدي   جا  به توان  به نيت  ضا مي .. تا روز سيزدهم.آية اهلل فاضل: 

 آن روز انجام ده .
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 در سال ديگر خودش يا نايبش بينهازد. 2احتياطاً 1نشه

 ها چنه امر: واجب است در انهاختن سنگ م ـ ]1001[

ـ  ببالن ه موجب کغير،  ، بهون ريا و نمايش دادنِ  مل به9نيت، با قصه خالص اول 

 شود. مي

ـ  و باا دسات بگاذارد باه جمار ،       ک، پس اگر برود نزديا 4ه آنها را بينهازدکآن دوم 

 2نيست. افيک
                                                           

ه کن  ولو پ  از گذشتن ايام تشريق مگر اينکاعاده  باي  هر و ت متوجه ش  آن را آية اهلل اردبيلي: .1

توان  نايبش در ايام تشريق  نمي ه در اين صورت باي  در سال آين ه خودش و اگرکه رفته باش  کاز م

 ن .کآن را اعاده 
 ه بده مندي رفتده و رمدي نمدوده و در سدال      کد احتياط اين اسدت   آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 2

 ه يدادش آمد  واجدب   کد آورد، و اگدر بعد  از خدروج از م   جا  به شخصا  خودش و يا نايبشبع  رمي را 

عربدي، مسدأله    کنن . )مناسک مي ه سال ديگر خودش يا نايبش بنابر احتياط رميکنيست برگردد بل

981.) 
ه به مني رفته رمي نماي  و در که بيرون نرفته احتياط واجب آن است کاگر از م اي: هآية اهلل خامن 

ه در کد ه خارج ش ه احتيداط واجدب آن اسدت    کن  و اگر از مکسال ديگر نيز خودش يا نايبش  ضا 

 (447حج، م کن . )مناسکسال بع  خود يا نايبش رمي 
رد از روي جهل يا فراموشي يا هر عذر ديگر هرگاه رفدع  کاگر در روز عي  رمي ن آية اهلل سيستاني: 

ه حتي اگر بع  از روز سيزدهم ماه باش ، ولدي در  کن  در مني باش  و يا در مکباي  جبران مانع ش  

ه مانع بريرف شود الزم نيست برگردد و احتياط مسدتحب  کن  و اگر پ  از خروج از مکشب رمي ن

 نن .که در سال بع  خود يا نايبش رمي کاست 
 رمي نماي . در سال بع  خودش يا نايبش باي  آية اهلل گلپايگاني: 
توان  نايدب   نمي ن  و اگرکاگر بتوان  باي  خودش در سال آين ه در همان مو ع  ضا  ارم:کآية اهلل م 

 بگيرد.
 ن ل هفت سنگ به جمره عقبه در حدج تمتدع بدراي وجدوب آن    کبه اين صورت نيت  آية اهلل فاضل:. 9

 ان ازم با  ص  خالص. مي
 (.79شيخ ص کسمت خاص )مناس ه پران ن آنها بهکبل آية اهلل بهجت:. 4
 به حاشيه بع  معظم له در همين مسأله مراجعه شود. ارم:کآية اهلل م. 2
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ـ  سانگ را اناهاخت و سانگ     3برساه. پاس اگار    2، به جمار  1ه به انهاختنکآن سوم 

ن اگار  کا افي نيسات، ل کآن به جمر  رسيه  کمکديگران به آن خورد و به واسبه آن يا 

 4افي است ظاهراً.کنه و به جمر  برسه کمانه کو  جايي بخورد سنگ به

                                                           
 ان اختن خودش. آية اهلل فاضل:. 1
ه الزم است کچه شود جايز است و آنه ساخته ش ه و ميکرمي در تمامي يبقاتي آية اهلل سبحاني:  .2

پذيرد در رده تحقق ميکآنجا را رمي  7ابراهيمه حضرت کرمي به سوي آن مح وده از فضاي مني 

رده بود مشدخص شد ه بدود    کي احايه کوچکه پايين آن را حوض کسابق اين فضا به وسيله ستوني 

متر پوشي ه ش ه است هرگاه محاذات با سدتون   94نون اين فضا با ديواري بلن  و به يول تقريبي کا

صورت به هر نقاه از ديوار رمي شود مجزي است  نن  و در رير اينکمشخص باش  آن نقاه را رمي 

ه خارج ح ود مني وا دع شد ه   کباش  و البته مق اري از ديوار ردن به ستون شرط نميکولي اصابت 

معني است  بي ه ف بي رمي نشود و در تمام موارد رمي باي  با ه ف گيري آن فضا تونم باش  و رمي

 ولي اصابت شرط نيست.
 رد، يا سنگ را ان اخت...کرد ولي به جمره برخورد نکپ  اگر پرتاب  آية اهلل زنجاني: .9
ه اگر سنگريزه در راه به چيزي برخورد نموده و سدپ  بده جمدره    کظاهر اين است  آية اهلل بهجت:. 4

 .(192 ، صکمناس)افي باش  با بقاي ص ق رمي در ابت اء و انتهاي آن. کبرس  
اگر سنگريزه در راه به چيز بسيار سدفتي مانند     گلپايگاني:آيات عظام تبريزي، خويي، صافي،  

 افي نخواه  بود.کسنگ بخورد و در اثر آن َجسته و به جمره برس  
ند  يدا گمدان    کن ، بنابراين اگر برخدورد ن کبه جمره برخورد ها  ه ريگکچهارم آن اي: هآية اهلل خامن 

به دايره ها  جاي آن بزن ، و رسي ن ريگ افي نيست و باي  ريگ ديگري را بهکرده، که اصابت کن  ک

 (934م حج، کافي نيست. )مناسکپيرامون جمره، ب ون برخورد با آن، 

باش  بلکه باي  آن فضدا را کده حضدرت ابدراهيم      اصابت کردن به ديوار شرط نمي آية اهلل سبحاني: 

کرده بود مورد رمي کرده و در سابق به وسيله ستوني که  سمت پايين آن را حوض کوچکي احايه 

هاي  بلي معلوم نيسدت هدر    ه ف  رار ده  و رمي کن  چه اصابت بکن  چه نکن  و اگر محل ستون

 نقاه از ديوار را مورد ه ف  رار ده  و به سوي آن پرتاب کن ، کافي است.

 ال است.کمحّل اش آية اهلل فاضل: 
الزم نيسدت  هدا   اصابت به سدتون  هکدر مورد رمي جمرات فتواي اخير ما اين است  ارم:کآية اهلل م 

نن  و در مسائل آين ه نيز به همين صورت کافي است سنگ را به دايره ايراف جمرات پرتاب که کبل

 عمل شود.

 ن .که، در حال عبور با چيز ديگر مال ات کافي نيست ظاهرا  مگر آنک آية اهلل نوري:
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 ها بايه هفت باشه.  هد سنگ ريز  چهارم ـ

ـ  ي  قب هم بينهازد و در اين اورت، اگر باا هام باه    کي يکبايه به تهريج ي پنجم 

اگار   1افي نيسات کجمر  بخورد مانع نهارد ولي اگر همه را يا چنه  هد را با هم بينهازد 

 2چه با هم به جمر  نرسه و دنبال هم برسه.

ـ  ]1005[  رد  ياا ناه جاايز اسات باه      که سنگ را ديگري استعمال کنه ک کاگر ش م 

 9آن بينهازد.

ـ  ]1007[ ا تناا   اناه،   ه در حرم است احتمال بههه از خاار  آورد کاگر سنگي را  م 

 4نه.کن

ـ  ]1009[ ؛ يعني ريگ گفتاه   «حصي»زد خواهه بينها ه ميکنه به سنگي ک کاگر ش م 

 2نه.کتفا نکشود، بايه به آن ا مي

ـ  ]1001[ ه مشاغول  مال اسات، باياه     کنه در  هد انهاختن، در وقتي ک کاگر ش م 

ه اناهاخت  کا ه سانگي  کنه ک کنه و همچنين اگر شکچنهان بينهازد تا  لم به  هد پيها 

                                                           
 شود. مي رمي حساب کيعني مجموعا  ي آية اهلل اردبيلي:. 1

 شود. مي رمي حساب کيعني مجموعا  ي ارم:کآيات عظام زنجاني، سبحاني، فاضل، م 
 رعايت مواالت، در زدن شش سنگ اول الزم است. آية اهلل زنجاني: .2
 شرط نيست.ها  ر بودن سنگکه بکگذشت  آية اهلل زنجاني:. 9

ه  بال در خارج حرم بوده کن  ک که با آن رمي ش ه يا نه و يا شکن  ک کش مثال  :آية اهلل سبحاني 

ه در ايدراف  کد هايي  ن  اما با ريگکخود اعتنا ن کسپ  وارد حرم ش ه است در هر دو صورت به ش

 ن .کفايت نميکجمرات ريخته ش ه رمي 

ه علم داشته باش  بعضي از سنگهاي آنجا اسدتعمال  که در جايي باش  کمگر اين آية اهلل سيستاني: 

 ه در ايدن صدورت بايد     کد ي از آنهدا باشد    کد سنگ مورد نظدر هدم ي  ه کش ه است و احتمال ب ه  

 ن .کاحتياط 
 فتواي ايشان به دست نيام . آية اهلل خويي:. 4

 مانعي ن ارد.ان   هه سابقا  از خارج حرم آوردکه اگر يقين هم دارد کگذشت  آية اهلل زنجاني: 
 ن .که با آن رمي نکاحتياط آن است  آية اهلل فاضل: 

 ه فرض متعارف است فتواي ايشان ب ست نيام .کدر شبهه مفهوميه آن اهلل خويي،آية . 2
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 1نه.کخورد به جمر  يا نه، بايه بينهازد تا  لم به رسيهن پيها 

ـ  ]1006[ ه انهاخت به جمر  نرسيه، بايه دو مرتبه بينهازد، اگرچاه  کاگر سنگي را  م 

ه رسيه  است. پس اگر پهلوي جمار  چيزهااي ديگاري    کدر وقت رمي گمانش آن بود 

ناه، اگرچاه در ساال    کافي نيست و بايه ا اد  کرد ، کنصب شه  و اشتباهاً به آنها رمي 

 2ديگر به وسيله نايبش.

ـ  ]1003[ ؛  شاود  ي حساب ماي کن يکاگر چنه سنگ را با هم بينهازد مانع نهارد ل م 

 ي از آنها به محل بخورد يا همه.کچه ي

 9جايز است سوار  و پياد  سنگ بينهازد. م ـ ]1008[

ـ  ]1004[ افي نيست، ولي کبايه سنگ را با دست بينهازد، اگر با پا يا دهان بينهازد  م 

 4افي باشه.ک« فالخن»بعيه نيست با 

                                                           
ه اگدر متعدارف   کد ه هفت سنگ زده، يا به ح ي بزند   کن  کن اگر ايمينان پي ا کل آية اهلل زنجاني: .1

 افي است.کردن ، ک مي زدن  ايمينان پي ا مي مردم اين مق ار
  اصابت شرط نيست. آية اهلل سبحاني: 

 افي است و اصابت شرط نيست.کن  کور را رمي کچنانچه فضاي مذآية اهلل سبحاني: . 2

 ه متوجه شود اعاده الزم نيست گرچه احوط است.کاگر پ  از خروج از م آية اهلل سيستاني: 
 افي است سنگ به دايره ايراف جمره بيفت .که گفتيم گونه ک همان ارم:کآية اهلل م 

 مستحب است در حال پرتاب پياده باش . آية اهلل سيستاني:. 9
 اما پياده افضل است. آية اهلل فاضل: 

 خالف احتياط است. آية اهلل بهجت:. 4
 ان . همتعرض اين مسأله نش  آية اهلل خويي، آية اهلل گلپايگاني: 
 رمي با فالخن، صحيح است و رمي با پا و دهان، خالف احتياط استحبابي است. آية اهلل زنجاني: 
افي کد ها باي  با دست پرتاب شون  و با اعضاي ديگر ب ن و يا بوسيله ديگدر  سنگ آية اهلل سبحاني: 

توانن  نائب بگيرند  و رمدي بدا    ها فلج است ميه دست ن ارن  و يا هر دو دست آنکساني کو  نيست

 افي نيست.کدهن يا پاها 
 نيست. افيکبنابر احتياط واجب  آية اهلل سيستاني، آية اهلل فاضل: 
 آن است. کاحتياط در تر ارم:کآية اهلل صافي، آية اهلل م 
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ـ  ]1010[ ناه در  ک ک، ش1ه سنگ را انهاخت و از محل منصرف شهکاگر بعه از آن م 

ه برگاردد و نقيصاه را تماام    ک 2نه، احتياط آن استکدر نقيصه  کها، اگر ش  هد سنگ

 نه.کدر زياد  ا تنا ن کنه و در شک

ـ  ]1011[ در انهاختن سنگ يا در  اهد   4نهک کش 9اگر بعه از  بح يا سر تراشيهن م 

 2نه.کن آن، ا تنا

ـ  ]1015[ ، بناابر  7ه درست انهاخته ياا ناه  کنه در اينک کش 3اگر بعه از فارو شهن م 

، ولاي  8نهکنه بايه ا اد  ک کاحت بگذارد، بلي اگر در رسيهن سنگ آخري به محل ش
                                                           

ش کتوجه داشته، اعتنا به شها  چنانچه احتمال ده  هنگام رمي به حفظ ع د سنگ آية اهلل زنجاني:. 1

 در نقيصه باش . کن ، هر چن  شکن
 ه هنوز ذبح يا حلق را انجام ن اده.کدر حالي  آية اهلل فاضل: 

ه عرفا  فارغ از عمل کار ديگري ش ه باش  به نحوي کاگر بع  از رمي جمره مشغول  اردبيلي:آية اهلل . 2

 ن .کخود اعتنا ن کمحسوب شود، به ش
 ال ن ارد.کاش آية اهلل بهجت: 
 اگر بع  از ص ق عرفي فراغ باش  اعتنا نکن  و اگر  بل از آن است باي  ت ارک کن . آية اهلل سيستاني: 
ند   کدر نقيصده   کاگر شد  ني، صافي، گلپايگاني و ساير آيات عظام قائلند:آيات عظام سبحا 

 ن .کباي  برگردد و نقيصه را تمام 
 و يا پ  از فرا رسي ن شب باش . آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 9

ن  باي  اتمام نماي . و متعرض انصراف کدر نقيصه  کهرگاه ش ارم:کآية اهلل گلپايگاني، آية اهلل م 

 ان . هاز محّل و يا دخول در عمل بع ي نش 
 ،در اصل، باي  رمي کن  و اگر در تع د آن شک داشته باش  اگر احتمال رعايدت ب هد    آية اهلل زنجاني:. 4

 کن . و ت رمي د روز دهم د در اصل رمي يا ع د آن شک کن ، اعتنا نمي ناعتنا نکن  و اگر بع  از گذشت
 ن .کخود ن کن ، اعتنا به شک کن  و در شب شکو همچنين اگر در روز، رمي  آية اهلل اردبيلي:. 2

 ن .ک کو همچنين اگر بع  از گذشتن و ت رمي و رسي ن شب ش آية اهلل زنجاني: 
 از رمي. آية اهلل فاضل:. 3
 ن .کچنانچه احتمال ب ه  هنگام رمي به رعايت شرايط آن توجه داشته اعتنا ن آية اهلل زنجاني: .7

ند   کولي ظن به پرتاب و يا ظن به صحت در حين رمي اعتبار ن ارد و باي  يقين آية اهلل سبحاني:  

 ه گذشت اصابت شرط نيست.کيور  رده ولي همانکه صحيح پرتاب ک
 ه عرفا  فدارغ از  کار ديگري ش ه باش  به نحوي کاگر بع  از رمي جمره مشغول  آية اهلل اردبيلي:. 8
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مساتعمل انهاختاه   ه با پا انهاخته باشاه ياا سانگ    کاگر رسيهن را دانست و احتمال داد 

 نه.کباشه، ا تنا ن

 ظن به رسيهن سنگ و  هد آن ا تبار نهارد. م ـ ]1017[

ـ  ]1019[ يا خب  و در خاود   1ها شرط نيست طهارت از حهث در انهاختن سنگ م 

 2سنگها نيز طهارت شرط نيست.

ـ  ]1011[ مثال   تواننه به واسابه  اذري ا    ه نميکساني کو  9ها ها و مري  از بچه م 

 4نه.کسي ديگر نيابت کننه، کا خودشان رمي  اغما
                                                                                                                                        

 ن .کخود اعتنا ن کش عمل محسوب شود، به 
  .1111گذشت در مسأله آية اهلل بهجت:  
ن  سنگريزه به جمره رسي  يا نه بنابر نرسي ن گذاشته و سنگ ديگدري  ک کاگر ش آية اهلل خويي: 

ه به واجب ديگري مشغول ش ه يا پ  از فرارسدي ن شدب   کوي در و تي باش   که شکبزن  مگر آن

 (.981فارسي، مسأله  کمناس)باش . 
در تمام فروض اين مسأله چنانچه احتمال ب ه  هنگام رمي به رعايت شدرايط آن   آية اهلل زنجاني: 

 ن .کن  اعتنا نک کتوجه داشته يا بع  از روز عي ، ش
 اگر بع  از ذبح يا سر تراشي ن باش ، به شک خود اعتنا نکن  وااّل باي  آن را اعاده کن . آية اهلل سبحاني: 
 ن ، مالقا .کاگر بع  از ص ق فراغ باش  عرفا  اعتنا ن سيستاني:آية اهلل  
 رس . نمي براي اين استثناء وجهي به نظر آية اهلل فاضل: 

 رعايت يهارت از ح ث، ماابق احتياط استحبابي است. آية اهلل زنجاني: .1
 خالف احتياط است. آية اهلل بهجت:. 2

 افي نيست.کان  ب ون اجازه سي برداشتهک کيا از ملآية اهلل سبحاني:  
 ن .که امي  ن ارد تا مغرب بهبودي حاصل کبيماري  آيات عظام بهجت، سبحاني، تبريزي، خويي:. 9

ه در حاشديه  کد ه از رمي در روز معذورن  )به تفصديلي  کساني کان و کودکبانوان و  آية اهلل زنجاني: 

رمي در شدب و روز، معدذور باشدن ،     نن  و چنانچه ازک مي خواه  آم ( شب عي ، رمي 1118مسأله 

ه نتوانند   کد گيرن  و رمي در شب  بل، بر نيابت مقّ م است و در صورتي  مي براي رمي در روز، نايب

 گيرن . مي براي رمي در روز نايب بگيرن  براي رمي در شب  بل، نايب
توانند  نايدب    اران( مدي کساني که از انجام َرمي حتي در شب معذورن  )مانن  بيمد  اي: آية اهلل خامنه. 4

 (449بگيرن . )مناسک حج، م 

  يور کلي معذور باشن ، چه در روز رمي و چه در شب  بل. به شريي که از رمي به آية اهلل اردبيلي:
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ـ  ]1016[ ه اگر بشاود ماري  را حمال    که موافا احتياط است کمستحب است بل م 

 1او سنگ بينهازنه.ببرنه نزد جمر  و در حضور  ننه وک

ـ  ]1013[ ه ناياب  کا اگر مري  خوب شه و بيهاوش باه هاوش آماه، بعاه از آن      م 

نه و اگر در بين سنگ اناهاختن خاوب   کا اد  خودش  2ها را انهاخت، الزم نيست سنگ

ه کا ردن باه مقاهاري   کا فايت کشه يا به هوش آمه، بايه خودش از سر، سنگ بينهازد و 

 9ل است.کرد  مشکنايب  مل 

                                                                                                                                        
  :توان  احتياط در جمع بين استنابه و رمي در شب است. مي و اگر شب آية اهلل بهجت 
 ه از جاندب او رمدي  کد م مغمي عليه در دو روايت معتبره آم ه که حکبا توجه به اين آية اهلل خويي، 

ه کد است الل نموده ظاهر ايدن اسدت    94ص 2نن  و ايشان به اين دو روايت در معتم  العروه جک مي

 ايشان موافق متن هستن .
  تا از يرف آنها در روز رمي را انجام دهن . آية اهلل سبحاني: 

 ن .ک را با دست بگيرد و ديگري براي او رميها  است مريض سنگن کو اگر مم آية اهلل گلپايگاني: 
 دارد.عنه  منوبنيابت احتياج به اذن و اجازه  ارم:کآية اهلل م 

 اين احتياط واجب است اگر حضور مريض حرجي نباش . آية اهلل اردبيلي:. 1
ه ديگدري بيند ازد او را، و جمدع    کد ن است مريض سنگ را ب ست گيرد کو اگر مم آية اهلل بهجت: 

 (.82شيخ ص کار و استنابه علي األحوط )مناسکن  بين اين ک
 (.72شيخ ص کاحوط اعاده است در صورت عروض   رت در و ت )مناس آية اهلل بهجت:. 2

 ن .کبنابر احتياط باي  خودش نيز رمي  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 ن .کتوان ، باي  خودش اعاده  مي  ي است واگر و ت، با آية اهلل زنجاني: 
ن  کياب  الزم نيست رمي را اعاده ه در و ت رمي بهبودي ميکمأيوس بود  و  بال آية اهلل سبحاني:  

 ن .کهمه را اعاده  احتيايا ن ش  کمتمعنه  منوبن اگر  بل از يأس نائب گرفت سپ  کل

اگر هنگام نيابت در رمي از بريرف ش ن عذر پيش از تمام ش ن و ت مدأيوس   آية اهلل سيستاني: 

 ن .کرده است و اتفا ا  عذر بريرف ش ه به احتياط واجب باي  خود شخص رمي کنبوده و نيابت 
 خواه . مي ن  و نيابت از رير اجازهکه خودش اعاده کاحتياط آن است  ارم:کآية اهلل م 

ه از َرْمي معذور است، اگر نايب بگيرد و نايب او َرْمي را انجام ده  و سپ  ک سيک اي: هآية اهلل خامن .9

پيش از گذشتن و ت رمي، عذرش بريرف شود، اگر در زمان گرفتن نايب نسبت به بريدرف شد ن   

ه کد ند  و نيدازي نيسدت    ک مدي  فايتکرده، همان َرْمي کعذرش امي  ن اشته و نايب به جاي او َرْمي 

 ن ، اما اگر نسبت به بريرف ش ن عذر ناامي  نبوده، هر چن  گرفتن نايدب  کرار کخودش آن را ت
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ـ  ]1018[  توانناه شاب  مال    نناه، ماي  که روز رماي  که  ذر دارنه از اينکساني ک م 

 2ه باشه.کهر وقت شب  1ننهک
                                                                                                                                        

    در هنگام پ ي  آم ن عذر جايز بوده است، ولي باي  پ  از بريرف ش ن عذر، خدودش َرْمدي را

 (444حج، م کن . )مناسکرار کت
 .1227رجوع شود به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي:. 1

مقّ م با علم به ع م تمکن از رمي در روز، و اّما شب مؤّخر با علم بده  يعني شب  آية اهلل بهجت: 

 تمکن از رمي  ضائي در روز مؤّخر پد  احدوط تدأخير  ضداء اسدت تدا يلدوع آفتداب )مناسدک          

 (.82شيخ ص
 (.498، مسأله کشب  بل از آن روز. )مناس آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
توانند    مي مان ن در مشعر معذور بودن  مانن  زنان و بيماران ه شب ازکساني ک آية اهلل سيستاني: 

ه آنها نياز بده  کنن  مگر اينکنن  و اما پرستاران و همراهان آنها باي  روز رمي کهمان شب عي  رمي 

ه به مق ار رمي هم از آنها مستغني نشون  و امدا رمدي   کي يور بههمراهي در يول روز داشته باشن  

ه از ماند ن روز در مندي   کساني کت و معذور باي  نايب بگيرد مگر چوپانان و افي نيسکدر شب بع  

 معذورن  به جهت ترس يا بيماري يا رير آن.
نند  و ايدن   کتوانند  در شدب رمدي     مدي  و لو عدذر ن اشدته باشدن    ها  و همچنين زن آية اهلل بهجت:. 2

 (.141س کمناس)مخصوص شب دهم است 
ن که رمي شب عي  وظيفه اختياري آنان است کساني که از انجام رمي رير از زنا اي: هآية اهلل خامن 

توانن  در شب عي  يا شب پ  از آن رمي کنند ، همچندين کسداني کده از      در روز عي  معذورن  مي

توانن  شب  بل يا شب بعد  از آن رمدي    حجه معذورن ، مي انجام رمي در روز يازدهم يا دوازدهم ذي

 (933کنن . )مناسک حج، م 

  بدانوان؛ الدف(  توانند  جمدره را در شدب  بدل رمدي کنند ل        اند  کده مدي    چند  دسدته   آية اهلل زنجواني:  

تمدام کسداني کده     د(ضعيفي که رمي در روز برايش مشقت دارد، هر چن  ش ي  نباشد ؛  ج( کودکان؛ ب( 

ر روز ( کسداني کده بده جهدت تهيده ارزاق عمدومي از رمدي د         هرمي در روز براي آنها مشقت ش ي  دارد، 

توانن  رمي نماين . چن  گروهن  که باي  جمره را در شب  بل رمدي   اين چن  گروه در روز هم ميمعذورن . 

ترسن  بدراي رمدي در روز بدا خادر      کساني که ميب( توانن  در روز رمي کنن ؛  کساني که نمي الف(کنن ل 

اين سه دسته باي  شب  بل رمي کساني که رمي در روز برايشان ضرر اساسي دارد، ج( ج ي روبرو شون ؛ 

. کسي که وظيفه او نايب گرفتن اسدت اگدر   بنابر احتياط به آن اکتفا نکن اگر در روز، رمي کردن  و نماين ، 

 کسي ب ون گفته او برايش سنگ زد کافي است.
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 1مستحبات رمي جمرات

 در رمي جمرات چنه چيز مستحب است: م ـ ]1014[

 با طهارت بودن در حال رمي. .1

 هااا را در دساات گرفتااه و آماااد  رمااي اساات، اياان د ااا را   ه ساانگکااهنگااامي . 2

 بخوانه:

نَّ يف َعَمل» ه  َفع   ُ ِصِهنَّ يِل َوا  جَصَياِت َفأج 
ِِ مَّ هِذ  «.أللَّه 

 بير بگويه.کانهازد ت ه ميکبا هر سنگي . 3

 انهازد اين د ا را بخوانه: ه ميکهر سنگي را  .4

ِديقًا بِکتابَِک » مَّ َتص  ي َاَن أللَّه  َجر  عنِّي الشَّ مَّ اد  ، أللَّه  َعل  ه  يِل  َوَعىل اهلل  أکََب  نَِّة َنبِيِّک أللَّه  مَّ اج  س 

رُ ف   َ بًا َم کرًُا َوَذن  يًا َمش  ب رالً َوَسع  وًُا َوَعَماًل َمق   «.اً َجّجًا َمَب  

ميان او و جمر  در جمر   قبه د  يا پانزد   راع فااله باشه و در جمار  اولاي و   . 5

 نار  جمر  بايسته.کوسبي 

جمر   قبه را رو به جمر  و پشت به قبله رمي نمايه و جمر  اولاي و وسابي را    .6

 رو به قبله ايستاد  رمي نمايه.

 سنگريز  را بر انگشت ابهام گذارد  و با ناخنِ انگشتِ شهادت بينهازد. .7

 پس از برگشتن به جاي خود در مني، اين د ا را بخوانه: .7

َم النَِّص   أَ » يل َونِع  َم اْل َر  َم الرَّ   َونِع  َ  َفنِع  َ  َوَعَلي ک َتَرکل  مَّ بِک َونِق   «.للَّه 
                                                                                                                                        

تواند    ن  نه شب بع  ولي اگر در شدب هدم نمدي   کيعني شب  بل از هر روز رمي  آية اهلل سبحاني: 

ند   کتوان  شب رمي  نائب بگيرد و در هر سه مورد شب عي  و شب يازدهم و دوازدهم نائب نميباي  

 ه باي  در روز رمي نماي .کبل

ار کد ه روزهدا گرفتدار   کساني کنن ، همچنين کتوانن  در شب رمي  مي زنان و پيران ارم:کآية اهلل م 

 ن  در شب  بل يا شب بع .ک نمي حجاج هستن  و فرق
 آورد.جا  به اين مستحبات را بقص  رجاء ارم:کم آية اهلل. 1
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 افي نيست.کور، کساير حيوانات، غير از سه حيوان مذ م ـ ]1055[

 در ههي چنه چيز معتبر است و بايه مرا ات شود: م ـ ]1057[

ـ  متر از پنج سال نباشاه و داخال در شاش ساال     کاگر شتر باشه سن آن  1هکآن اول 

متر از دو سال نباشه و داخل در ساه  ک، 3واجب 2اگر گاو است بنابر احتياط شه  باشه و

 5و در مايش باه احتيااط    4متار از سان گااو نباشاه    ک« بز»سال شه  باشه و همچنين در 

 سال نباشه و داخل در سال دوم شه  باشه. کمتر از يکواجب 

 کافي نيست، حتي مثل کچلي بنابر احتياط. 3بايه احيح باشه، پس حيوان مري  دوم ـ
                                                                                                                                        

 ام توانستن  کبتوانن  آنرا خري اري نماين  هر  ک رباني بيشتر پي ا نشود و هر ي کبگيرن  ولي اگر ي

ند .  ک کوان  ديگران را با خود شريت نمي نفر  رباني داشته باش  کباي   رباني نماين  بنابر اين اگر ي

 .(733، مسأله 919ام حج، ص کآداب و اح)
 (419حج، م کبنابر احتياط واجب. )مناس اي: هآية اهلل خامن .1
متر از دو سدال  کن  ولي بهتر است ک مي فايتکاگر گاو داخل در سال دوم ش ه باش   آية اهلل فاضل:. 2

ند   ک مدي  فايدت کسال هم  کمتر از يکو اگر ميش باش   نباش  و همچنين است اگر  رباني بز باش 

 سال نباش .کمتر از يکه کولي احتياط مستحب است 
 افي است و بنابر احتياط مستحب، دو ساله باشن .کساله،  کگاو و بز ي آية اهلل زنجاني:. 9
 بنابر احتياط واجب. آية اهلل بهجت، آية اهلل سيستاني:. 4

)بدره و   شتر باي  داخل در شش سال و گاو و بز داخدل در سده سدال و گوسدفن      آية اهلل سبحاني: 

 ميش( وارد در دو سال ش ه باش .
گوسفن  بايستي هفت ماهش تمام و وارد ماه هشتم باشد    آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 2

 سالش تمام و در سال دوم داخل ش ه باش . که يکافي نيست و احتياط اين است کمتر از آن کو 
 ساله باش . کافي است و بنابر احتياط مستحب يکميش شش ماهه،  آية اهلل زنجاني: 
 متر از....کو در ميش به احتياط  آية اهلل گلپايگاني: 

 ار باش .که مريضي آن آشکبنابر احتياط در صورتي  آية اهلل اردبيلي:. 3
 ه مريض نباش .کاحوط اولي اين است  خويي، سيستاني:آيات عظام تبريزي،  
افي نيست. و مجدرد  کرده که گوشتش را فاس  که مبتال به مرضي است کحيواني  آية اهلل زنجاني: 

 چلي حيوان، مانعي ن ارد.ک
ه باعث فاس  ش ن گوشت آن کار داشته باش  يا مريضي که مريضي آشکحيواني  آية اهلل سبحاني: 

 ست.افي نيکشود، 
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ـ  آن است  3افي است، و احتياطک 2و اگر در گُرد  او پيه باشه 1بايه الغر نباشه پنجم 

 ه آن را در  رف الغر نگوينه.ک

 ؛ يعني بايه خصيتين آن را بيرون نياورد  باشنه.4نباشه« خصي»بايه  ششم ـ

 6واجب. 2وبيه  باشنه به احتياطکبايه بيضه آن را ن هفتم ـ

ـ  به احتياط واجب و اگر گوش يا شااخ در   7دم نباشه بي بايه در اال خلقت هشتم 

 8فايت، اگرچه خالف احتياط است.کخلقت االي نهاشته باشه، بعيه نيست 
                                                                                                                                        

 (419حج، م کافته يا سوراخ ش ه باش ، مانعي ن ارد. )مناسکباش ، يا گوش آن ش 

اش آشکار، کور، لوچ، دم بري ه، اخته ش ه، گوش بري ه، و يا دسدت و   نباي   رباني لنگي آية اهلل سبحاني: 

 کسته باش  اشکال ن ارد.پا شکسته باش  همچنين نباي  ريشه شاخ آن شکسته باش  و سر شاخ ش
ه عالوه بدر  کفايت بودن پيه در گرده اوست و احوط آنستکباي  الرر نباش  و مشهور  آية اهلل بهجت:. 1

 (.72شيخ ص کاين او را در عرف الرر نگوين  )مناس
 افي است.کليه آن مق اري چربي باش  کبر  ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م. 2
 (.984ک عربي، منيست. )مناس کپيه داشتن در گرده مال باي  عرفا  الرر نباش  و اهلل خويي: آية. 9

 نباي  در عرف الرر شمرده شود. آية اهلل سبحاني: 
 ه  رباني عرفا  الرر نباش .کمعتبر است  آية اهلل سيستاني: 

 بنابر احوط  رباني نباي  اشخته باش . آية اهلل تبريزي، آية اهلل فاضل:. 4
 (.72ص ک)مناس .اظهر اجزاء موجوء است اهلل بهجت:آية . 2

 وبي ه باشن .که بيضه آن را نکاحوط و اولي آن است  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 
 به حاشيه شرط چهارم مراجعه شود. اي: هآية اهلل خامن 
 وبي ه باشن .که بيضه آن را کشتن حيواني کجايز است  ارم:کآيات عظام سبحاني، گلپايگاني، م 
 وبي ه باشن .که بيضه آن را نکاحتياط مستحب آن است  آية اهلل فاضل: 

 اين احتياط مستحب است. آية اهلل اردبيلي:. 3
 وبي ه و نمالي ه باشن .کبنابر احتياط مستحب، بيضه آن را نتابي ه و ن آية اهلل زنجاني: 

ردن آن صحيح کي گوسفن  يبيعي باش   رباني اگر ن اشتن دم در برخي از نژادها آية اهلل سبحاني: .7

دم به دنيا آم ه باش ، آن گوسفن  براي  رباني  بي ي از آنهاکاست ولي اگر نژاد آن داراي دم باش  و ي

 (.483، م کافي نيست )مناسک
 ال ن ارد.کدر هر سه مورد اش آية اهلل اردبيلي:. 8

 باکي نيست اگر گوش او شکافته يا سوراخ باش  اگر چده احدوط تدرک ايدن دو      اهلل بهجت: آية 
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 روز . ديگر، يا جمع بين ناقص و

 راهت دارد.کانه  هن گفتکل 1افي استکگاوميش در  بح واجب،  م ـ ]1051[

ـ  ]1056[ ال ناهارد و شااخ   کسته يا بريه  باشه اشا کاگر حيوان، شاخ خارجش ش م 

ه آن کا ه به منزله غالف اسات از باراي شااخ داخال     ک؛ شاخ سخت سياهي است خار 

 2شاخ سفيه است.

ـ  ]1053[ و احتياط آن اسات   9اف داشتن گوش و سوراخ بودن آن مانع نهاردکش م 

 نباشه. ه چنينک

 4نه به احتياط واجب.کز رمي جمر   قبه ببايه  بح را بعه ا م ـ ]1058[

ـ  ]1054[ ن هرچاه  کا افي است براي  باح، ل که کمتر چيزي است کگوسفنه،  کي م 

اه شتر همرا  آوردنه،  9ه رسول خهاکنه افضل است و در روايت است کبيشتر  بح 

ردنه و شصت و شش تااي  کنحر  7سي و چهار تاي آنها را براي حضرت اميرالمؤمنين
                                                                                                                                        

  (.812کن . )آداب و احکام حج، مسأله نايبش باي  حيوان ديگري را که واج  شرايط است  رباني 
 اين احتياط واجب نيست. :ارمکآية اهلل م 

 ان . همتعرض اين فرع نش  آية اهلل خويي، آية اهلل گلپايگاني:. 1
ه کد سدته يدا بريد ه نباشد  مگدر اين     کبنابر احتياط باي  شاخ خارج حيدوان نيدز ش   آية اهلل سبحاني: .2

 (.83، ص 2تاب الحج، ج کمحسوب نشود )ه عرفا  نقص کستگي يبيعي باش  کش
 (.482م گذاري انجام گرفته باش  مانع ن ارد )مناسک، . شکاف گوش يا سوراخ کردن آن اگر براي عالمت9
ن ، اعاده الزم نيسدت و  که بنابر ا وي ولي اگر روي جهل يا نسيان ذبح را مق م کبل آية اهلل اردبيلي:. 4

 افتاد، مراعات ترتيب بين رمي و ذبح الزم نيست.اگر رمي از روز دوازدهم تأخير 
 باش . واجب است  رباني پ  از رمي آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، گلپايگاني: 

ه  رباني از روز دهم تأخير نيفتد  ولدي افدراد معدذور تدا      کاحتياط الزم آن است آية اهلل سبحاني:  

توانن   ان نپذيرفت تا آخر ماه ميکاگر ام ن  ونکه  رباني کفرصت دارن   حجه ذيرروب روز سيزدهم 

وظيفه  رباني را انجام دهن  ولي رمي خود را در روز يازدهم و دوازدهم انجام دهند  اگرچده  ربداني    

 ردن به تأخير افتاده باش .ک
 ولي اگر از روي جهل يا فراموشي مق م ب ارد اعاده الزم نيست. آية اهلل سيستاني: 
 ن .کابر ا وي بع  از رمي  رباني بن آية اهلل فاضل: 
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ناه باين هاهي نااقص و     که جمع کنه، و احتياط بهتر آن است کح نشه در سال آينه   ب

 ر شه.که  که گفته شه و روز  به نحوي کههي تام؛ به طوري 

 ه  بح ههي را از روز  يه تگخير نينهازد.کآن است  1احتياط واجب م ـ ]1075[

ـ  ]1077[ ، 2ردک ذري مثل فراموشي يا غير آن،  بح را در روز  يه ن واسبه بهاگر  م 

حجاه   نه و اگر نشه در بقيه ماا   ي ک بح « تشريا»در ايام  9هکاحتياط واجب آن است 

                                                                                                                                        
 افي است و احتياط مزبور الزم نيست.کهرگاه صحيح يافت نشود نا ص  ارم:کآية اهلل م 

ند  ولدي تدأخير از آن    کتوان  تا روز دوازدهم ذبدح   مي اين احتياط مستحب است و آية اهلل اردبيلي:. 1

 جايز نيست.
 حجه ذيواجب است ذبح ه ي در روز عي ، و اّما بع  از عي  پ  مجزيست در بقيه  آية اهلل بهجت: 

ه گاند  ليفا  تأخير از آن ب ون عذر خصوصا  تدأخير از ايدام تشدريق سده    کاگر چه خالف احتياط است ت

 (.74شيخ ص ک)مناس
 ه ذبح و نحر در روز عي   ربان باش .کاحتياط اين است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
توان  ذبح را تا روز دوازدهم به تأخير بين ازد و در صورت عذر، تأخير آن تا  اختيارا  مي آية اهلل زنجاني: 

حجه مانعي ن ارد ولي در هر حال باي  ترتيب بين اعمال روز عيد  و همچندين بدين حلدق يدا       آخر ذي

 تقصير و اعمال مکه رعايت شود، هر چن  شرييت ترتيب بين اعمال منا مخصوص عالم عام  است.
، 2تاب الحدج، ج  کالحجه جايز است ) براي افراد معذور تأخير ذبح تا آخر ماه ذي ية اهلل سبحاني:آ 

 (.117ص 
ند .  کتواند  در روزهداي تشدريق هدم  ربداني       مدي  اين احتياط مستحب است و آية اهلل سيستاني: 

 .(982، مسأله کمناس)
جايز نيست ذبح ه ي را از روز عي  تأخير  بنابر احتياط اختيارا  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 .(147 عربي، ص کمناس)بين ازد اگرچه ا وي جواز آن است. 
 تا روز سيزدهم جايز است. ارم:کآية اهلل م 

ن  و اگدر از آن نيدز تدأخير افتداد بندابر احتيداط در روز       کباي  تا روز دوازدهم ذبح  آية اهلل اردبيلي: .2

 ز انجام نش  تا آخر ذي الحجه ذبح را انجام ده .ن  و اگر آن نيکسيزدهم ذبح 
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل زنجاني: 

 م آن در مسأله  بل بيان ش .کح آية اهلل بهجت:. 9
 ه ب ون تردي  الزم است.کبل آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 (982توان  در روزهاي تشريق  رباني کن . )مناسک، مسأله  ا وي آن است که مي آية اهلل سيستاني: 





 مناسک حج                          281

 1افي نيست.کرد نه به اميه موافقت امر خهاونه، کمباالتي  بح  بي

ـ  ]1078[ اگر الغري آن را ا تقاد داشت و به واسبه جهل به مسگله، براي اطا ات   م 

 4واجب در ا اد  است. 9، احتياط2رد، بعه معلوم شه چاق استکخهاونه  بح 

ـ  ]1074[ اگر ناقص بودن را ا تقاد داشت و باه واسابه جهال باه مساگله، باراي        م 

 افي باشه.کرد و بعه معلوم شه احيح است ظاهراً کاطا ت خهاونه  بح 

ـ  ]1090[ قسامت را ههياه    ک، يا 3ننهکه  بيحه را سه قسمت کآن است  2احتياط م 

قسمت را اهقه بههناه و قاهري هام از  بيحاه بخورناه و ااهقه را باه         کبههنه و ي

نيست و اگر اهقه را به فقاراي   7ها واجب از اين احتياط کي ن هيچکمؤمنين بههنه ول

                                                           
افي ک ص  اياعت امر الهي داشته است  اگر اجماال  ارم:کآيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، م. 1

 است.

 ن  ولي اگر الرر بوده بايد  مجد دا   کفايت ميکاگر معلوم ش  گوسفن  الرر نبوده  آية اهلل سبحاني: 

 ن .ک رباني 
 افي است و اعاده الزم نيست.ک آية اهلل اردبيلي: .2

 ن .کفايت ميک آية اهلل سبحاني: 
 مانع ن ارد. آية اهلل بهجت:. 9

 افي است.کظاهرا   آية اهلل نوري: 
 ن .ک مي فايتکدر فرض مزبور  آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سيستاني:. 4

ن . ک مي فايتکدر مفروض مسأله اگر بع  معلوم ش  چاق است  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 .(184، مسأله 198 فارسي، ص کمناس)
 ن .ک.. و بع  معلوم ش  چاق است بهتر است اعاده .آية اهلل فاضل: 

 ...هکمستحب است  آية اهلل فاضل:. 2
اسدت و الزم نيسدت    افيکد ه مق اري را ص  ه و مق اري را ه يه ب هند ،  کهمين  آية اهلل اردبيلي: .3

 تثليث نماين .
ليدف  کان ن اشدت ت کنشود و چنانچه ام کدر مورد ص  ه دادن و ه يه، احتياط تر آية اهلل اردبيلي:. 7

سا ط است ولي اگر بتوانن  از فقير مؤمن در مورد  سمت ص  ه و از مؤمن در مدورد  سدمت ه يده    

  ار را انجام دهن .کر احتياط واجب اين الت گرفته و از يرف آنها  بول و اعراض نماين ، بنابکو
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 1ال نهارد و ضامن حصه فقراء نيسات کبه آنها بههه اشه تمام  بيحه را کفار بههه يا آنک

 ن احتياط؛ خصوااً در خوردنِ قهري از  بيحه، خيلي مبلوب است.کلي

ـ  ]1091[ و نيات را ناياب    2سي ديگر به نيابت انجام دههکه  بح را کجايز است  م 

 9نه.کنه و احتياطاً خود شخص هم نيت ک
                                                           

ه  رباني ارزش مالي خدود  که به احتياط واجب ضامن حّصه فقرا است مگر اينکبل آية اهلل سيستاني:. 1

 به دليل فراواني بيش از ح  از دست ب ه .را 
سدي  کتواند  از   مدي  فارات، مباشرت، معتبر نيسدت، پد  حداجي   کدر ذبح  رباني و  آية اهلل زنجاني:. 2

ار، نايب خود  رار دهد   کتوان  ديگري را در اين  مي هکن ، بلکبخواه  يا به او اجازه ده  برايش ذبح 

براي »ه کد هنگام ذبح باي  خود حاجي،  ص  داشته باش   ه متعارف موارد استک و در صورت اول د 

اجمال در ذهن او باشد  و الزم   يور بهافي است اين  ص  کو « نم  ربة الي اهللک مي حج تمتع  رباني

 او را ذبدح  حيدوان ه که همين کبل ؛نيست ذابح،  ص   ربت يا نيت انجام  رباني براي حج داشته باش 

ار ذابدح، نيابدت نيسدت، بد ون     کرده باش  و چون کسي را نيت نکاصال  افي است، هر چن  کن  ک مي

آم ه است مربدوط بده صدورت دوم     کمناسمتن ه در کمي کباش  و ح نمي تردي ، ايمان در او معتبر

 آي . مي ه به ن رت پيشکيعني صورت نيابت است 
نيت را باي  حاجي انجام ده  و اگر حاجي هنگام ذبح حضور ن اشته باش ، احتياط  آية اهلل اردبيلي:. 9

 ن .که ذابح نيز نيت کاين است 
شن ه کشتن مستمر باش  و کباي  نيت از صاحب  رباني تا هنگام  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 ن  هرچن  احوط و اولي نيت نمودن اوست.کالزم نيست نيت 
ن  باي  صاحب  رباني خود نيدت  کاگر تنها سر بري ن حيوان را به ديگري واگذار  بحاني:آية اهلل س 

يل داشته مستمر باش  در اين صورت الزم نيسدت ذابدح   که هنگام توکه بر نيتي کافي است کن  و ک

ن  کن  ولي اگر ديگري را نايب در ذبح  رار ده  در اين صورت باي  صاحب  رباني  ص   ربت کنيت 

ن  يعني عمل را آگاهانه و با تعيين نوع عمل انجام ده  و اگر نائب  صد   کيب هم در ذبح نيت بو نا

 افي است.کدهم  مي ه بر ذمه فالني است انجامکه اين  رباني را به عنوان آنچه کن  ک
ه عالوه بر نايب خودش هم اگر در و ت ذبح حاضدر باشد  نيدت    کو احوط آن است  آية اهلل صافي: 

 گيدرد  مدي  ه از يدرف او بدراي ذبدح نايدب    کد يلدي را  که نايدب يدا و  کن  و اگر حاضر نيست مو عي ک

 ن  ونيت را تا و ت ذبح مستمر ب ارد.کفرست  نيت  مي
 .(912 ام حج، صکآداب و اح)ن . کعالوه بر خودش ذابح نيز باي  نيت  آية اهلل گلپايگاني: 
 ن .ک مي نيت را حاجي ارم:کآية اهلل م 
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 1نشود. کو مادر زاد بود ، تره محتمل است از حال توله داشته کهايي  احتياط در  يب

ـ  ]1096[ ردن، احتمال داد ناقص بودن يا نهاشاتن سااير شارايط    کاگر بعه از  بح  م 

 2نه.کرا، ا تنا ن

ـ  ]1093[ نايب انجام داد، و  ردن و  بح، وکسي نيابت داد براي خريهاري کاگر به  م 

رد  باشه، به اين احتمال که نايب به شرايط  مل نکبعه از آن شخص محرم احتمال داد 

 افي است.کو  بح  9نهکا تنا ن

ـ  ]1098[ ناه ياا   کرد براي خريهاري و  باح، باياه  لام پياها     کسي را نايب کاگر  م 

 2نه.ک فايت نميکرد  است و گمان که  مل کبه اين 4اطمينان

ـ  ]1094[ شاتن  کاگر نايب  مهاً بر خالف دستور شرع، در اوااف  بيحاه ياا در    م 
                                                           

 در موارد احتمال نقص و مرض مالقا  فحص الزم نيست. آية اهلل تبريزي:. 1
 ان . همتعرض اين فرع نش  آية اهلل خويي: 
 اگر احتمال عقاليي عيب يا مرض مادرزادي، داده شود فحص، واجب است. آية اهلل زنجاني: 
ند   که فحدص  کد فحص مالقا  الزم نيست، گرچه احتيداط مسدتحب آن اسدت     آية اهلل سيستاني: 

 مخصوصا  اگر احتمال نقص از هنگام والدت در ميان باش .
بعي  نيست  ول فروشن ه در مورد سّن حيوان و يدا اختده نبدودن يدا سداير عيدوب        ارم:کآية اهلل م 

 دان  مقبول باش . نمي ه خري ارکپنهاني 

البته ايدن   ؛رده بودهکه در حال ذبح احراز شرايط که احتمال ب ه  کمشروط بر اين آية اهلل اردبيلي:. 2

 ه بع ا  حادث ش ه است.که احتمال وجود عيب از ب و تول  بوده باش  نه عيبي کدر موردي است 
ه در حال ذبح احراز که احتمال ب ه  کدر صورتي  آيات عظام خويي، زنجاني، سبحاني، فاضل: 

 (.988عربي، مسأله  کبوده. )مناسرده کشرايط 
 ه محل ذبح مني بوده يا جاي ديگر.کدر اين باش   کو همچنين اگر ش آية اهلل سيستاني: 

 ه نائب مورد وثوق باش .کبه شرط آن آية اهلل اردبيلي: .9
ه گفتده او در ايدن   کد سي کيا حجت شرعيه ديگري مانن  شهادت دو عادل يا اخبار  آية اهلل زنجاني: .4

بلکه اگر نايب ثقه باشد  و   آور است وجود داشته باش . ورد براي حاجي يا متعارف مردم، ايمينانم

 خبر از ذبح ده  کافي است.
 احتيايا  ايمينان الزم است. آية اهلل بهجت:. 2

 افي است.کاگر نايب ثقه باش  و خبر ده  از ذبح  آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني: 
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 ننه.کرد ضامن است و بايه غرامت آن را بههه و بايه دو مرتبه  بح کآن،  مل 

ـ  ]1010[ ، اگار باراي   1نهکاگر نايب از روي اشتبا  يا جهل، برخالف دستور  مل  م 

و در هر ااورت   3و االّ معلوم نيست ضامن باشه 2 مل اجرت گرفته است ضامن است

 4بايه ا اد  شود.

 چند مسأله راجع به بدل ذبيحه

ـ  ]1011[ اگر قادر نباشاه بار  باح، باياه ساه روز در حاج و هفات روز پاس از          م 

 مراجعت از حج روز  بگيرد.
ـ  ]1015[ نه  ه نه ههي را داشته باشه وکه قادر بر بح نباشه، آن است کمراد از اين م 

 2پولش را.
                                                           

 ن فرع مجمل است و تفصيلي دارد.اي آية اهلل صافي:. 1
 ان . همتعرض اين فرع نش  آية اهلل گلپايگاني: 

ظاهرا  به نظر ايشان فرض مزبور مالقا  مورد ضمان است چون اتالف مستن  به نايدب   آية اهلل خويي:. 2
يل ب ون تع ي و تفريط در مورد تلف است نه اتالف. )رجوع شود بده مسدتن    کاست و ع م ضمان و

 هم همين است. آية اهلل تبريزي(. و نظريه 247و 242تاب االجاره، صکالعروه، 
 .ازا  دکرده باش  د ولو ارتکدر هر دو صورت ضامن است، مگر شرط ع م ضمان  آية اهلل زنجاني: 
ار اجدرت گرفتده باشد  يدا     کگرفته ضامن است چه براي اين  چون اتالف صورت آية اهلل سبحاني: 

ه تبرعا انجام داده باش  ولي بهتر است در مورد تبرع رعايت انصاف ش ه و مصالحه گردد ولي در کاين

 هر صورت باي  ذبح اعاده شود.
 در هر دو صورت ضامن است.آية اهلل سيستاني:  
 اگر مقّصر بوده ضامن است. ارم:کآية اهلل م 

 در هر دو صورت ضامن است. آية اهلل اردبيلي:. 9
 اگر خالف موجب ع م اجزاء شود در هر صورت ضامن است و اعاده الزم است. آية اهلل بهجت: 
و نيز اگر تلف مستن  به ذابح باش  بنابر احتياط ضامن است اگر چه عمدل را تبرعدا     آية اهلل فاضل: 

 انجام داده باش .
 بنابر احتياط واجب اعاده شود. ارم:کآية اهلل م. 4
ه مدا بده ازاي  درض را    کن  و يا اينکه نتوان  ب ون زحمت و مشقت  رض کو يا اين آية اهلل سبحاني:. 2

 ه و يا وين ن اشته باش .کجهت ادا در م



 مناسک حج                          286

ـ  ]1017[ نه و در ازاي قرض چيازي  کتوانه بهون زحمت و مشقت قرض  اگر مي م 

 1نه.کنه و  بح کنه داشته باشه بايه قرض که ادا ک

ـ  ]1019[ ونه سفر اسات بفروشاه،   ه زايه از مؤکتوانه بهون مشقت چيزي  اگر مي م 

 2نيست بفروشه.ن لباآ را هر چه باشه الزم کبايه بفروشه، و ههي بخرد، ل

ـ  ]1011[ رد و کسب کن اگر ک، لي9نهکنه و پول ههي را تهيه کسب کالزم نيست  م 

 نه.کرد، بايه  بح کتهيه 

ـ  ]1016[ ن اگار لبااآ زاياه داشات و     کا اگر چه لباآ را الزم نيست بفروشاه ل  م 

 4ه روز  هم بگيرد.کنه و احتياط آن است کفروخت، ظاهراً بايه  بح 

                                                                                                                                        
شود  مي ه در مسائل آين ه گفتهکو   رت ا تراض يا فروش زاي  از مؤونه سفر را هم  آية اهلل فاضل: 

 ه باش .ن اشت
 ن .کرد باي   رباني کن ، ولي اگر  رض کواجب نيست پول  رباني را  رض  آية اهلل زنجاني: .1
 در زائ  بر مؤونه فر ي بين لباس و رير لباس نيست. آية اهلل اردبيلي:. 2

 ه زائد  بدر مؤونده باشد     کد  فرق بين لبداس و ريدر آن در صدورتي    آية اهلل بهجت، آية اهلل صافي: 

 نيست. 
 فر ي بين لباس و رير لباس نيست. :، آية اهلل زنجانيآية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي 
ه به آن حاجت دارد اگر بفروش  و  رباني تهيه نماي  احتياط آن کولي در لباسي  آية اهلل سبحاني: 

 ه روزه هم بگيرد.کاست 
ب باي  آن را بفروش  و  رباني اگر لباس مورد حاجت او نباش  بنابر احتياط واج آية اهلل سيستاني: 

 ن .کتهيه 
 ان . همتعرض اين فرع نش  آية اهلل گلپايگاني: 
 ه مورد حاجت است.کلباسي  ارم:کآية اهلل م 

 سب نماي .کاگر مناسب باش  و عسر و حرج نباش  الزم است  آية اهلل بهجت:. 9
 ن لبداس الزم اسدت و روزه گدرفتن    اگر زائ  بر مؤونده و احتيداجش باشد ، فدروخت     آية اهلل اردبيلي:. 4

 الزم نيست.
 ن  و روزه الزم نيست.که لباس زائ  را بفروش  و ذبح کگذشت  آية اهلل بهجت: 
 در اين صورت روزه الزم نيست. ارم:کآيات عظام تبريزي، زنجاني، م 
 ان . همتعرض اين فرع نش  آية اهلل گلپايگاني: 
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ـ  ]1013[ حجه بگيارد و احتيااط واجاب آن     اين سه روز روز  را بايه در ما   ي م 

 1ه از هفتم تا نهم بگيرد و جلوتر نگيرد.کاست 
 بايه اين سه روز دنبال هم باشه. م ـ ]1018[
روز  ک، روز هشتم و نهم بگيرد و ي2اگر روز هفتم نتوانست روز  بگيرد م ـ ]1014[

ه يازدهم که بعه از ايام تشريا، کاحتياط آن است  ديگر بعه از مراجعت از مني بگيرد و

 9و دوازدهم و سيزدهم است، بگيرد.
                                                           

توان  سه روز  مي اگر يأس از   رت بر  رباني داشته باش ، پ  از احرام عمره تمتع آية اهلل اردبيلي:. 1
 روزه را در ماه ذي الحجه بگيرد هرچن   بل از روز هفتم باش .

توان  پ  از شروع به اعمال عمره تمتدع   مي و سه روز اول را آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي: 
 بگيرد. حجه ذياز اول ماه 

امال   بل از عي   ربان  رار گيدرد هفدتم و   کروز يا  سهباي  اين  صافي، آية اهلل گلپايگاني:آية اهلل  
 .حجه ذيهشتم و نهم. و يا پ  از بازگشت از مني و تا آخر 

روز  کتوان  ين اگر  بل از ايام مني يعني روز هشتم و نهم را روزه گرفت ميکلي آية اهلل سبحاني: 

 حجه روزه بگيرد.توان  از اول ذي مي ه اين سه روز راکما اينکرا بع  از ايام تشريق روزه بگيرد 
روز هشتم و نهم روزه نگيرد و پ  از ايام تشريق تا آخر ذي الحجه آن سده روز را   آية اهلل اردبيلي: .2

روز سيزدهم از مني به يرف  ن  اگر چه درکتوان  از روز سيزدهم شروع  مي روزه بگيرد و بنابر اظهر

 ه اختيارا  روزه را از روز هفتم تأخير نين ازد.کن  و احتياط واجب آن است کوچ که کم
ه باي  در حج روزه بگيرد چنانچه نتوان  روز هفدتم را روزه بگيدرد هشدتم و    کسي ک آية اهلل تبريزي:. 9

 بگيرد.نهم را روزه گرفته و روز ديگر را پ  از بازگشت از مني روزه 
و صدريح مسدتن     938، مسدأله  کاين احتياط استحبابي اسدت. )مسدتفاد از مناسد    آية اهلل خويي: 

 (.271، ص2العروه، ج
 و باي  بع  از روز سيزدهم بگيرد، مگر به جهت ضرورت. آية اهلل زنجاني: 
باشد  و   گزاره در منا است جايز نيست چه حجکسي کروزه در ايام تشريق براي  آية اهلل سبحاني: 

ه روزه بگيرد و کچه رير آن لذا اگر  بل از ايام مني روزه نگرفت باي  بع  از ايام تشريق سه روز در م

ن نش  در محل سه روز که نش  در راه بازگشت و اگر آن هم ممکهفت روز در محل خود و اگر در م

 و بع  فاصله ان اخته و هفت روز را روزه بگيرد.
ه باي  سه روز در حج روزه بگيرد اگر موّفق نشود همه سه روز را پيش کي لفکم آية اهلل سيستاني: 

روز ديگر پد    کن  آنها را در روز هشتم و نهم و يک نمي فايتکآورد، بنابر احتياط جا  به از روز عي 

 ه پ  از سپري ش ن روزهاي تشريق اين سده روز  کاز برگشت از مني بگيرد، و افضل اين است 
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ـ  ]1060[ ه کا ، بل1اين سه روز روز  را در ايام تشريا، در مني، جايز نيست بگيارد  م 

 بياورد يا نه.جا  به است، چه حج 2س حرامک در ايام تشريا در مني روز  براي همه

ـ  ]1061[ ه روز هفتم را روز  نگرفته و هشتم و نهم کسي کاحتياط مستحب براي  م 

ن، روز ه اول آکا  ه بعه از مراجعت از مني، ساه روز روز  بگيارد ا   کرا گرفته، آن است 

ه ساه روز از  کا ا و متوالي بگيرد و قصهش آن باشاه   9ردن است؛ يعني سيزدهمکوچ ک

 پنج روز براي اداي روز  واجب باشه.

ـ  ]1065[ اگر روز هشتم را روز  نگرفت، روز نهم را هم نگيرد و بعه از مراجعت  م 

 سه روز دنبال هم بگيرد. 4از مني

ـ  ]1067[ حجاه هار    جايز است اگر از هشتم روز  تعويا افتااد، تاا آخار  ي    م 

آن است کاه بعاه از اياام     2وقت بخواهه اين سه روز را روز  بگيرد، اگرچه احتياط

 تشريا فوراً بگيرد.
                                                                                                                                        

  ه  بل از آن از مني کن ، در صورتي که از روز سيزدهم شروع کرا روزه بگيرد، اگرچه جايز است

 .(934، مسأله کمناس)ه بنابر اظهر اگرچه در خود روز سيزدهم برگشته باش . کبرگشته باش ، بل
در ايدن   دد  ن کروز چهاردهم، مجبور است مراجعت  مثال  مگر براي ضرورتي باش  د  آية اهلل زنجاني:. 1

 گيرد. مي صورت روز سيزدهم را روزه
 (.991خالي از تأّمل نيست. )وسيله ص کنسبت به رير ناس آية اهلل بهجت:. 2

 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 
 .1123رجوع شود به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي:. 9

 و اول آن روز چهاردهم است. آية اهلل زنجاني: 
 ه اّول آن روز چهاردهم باش .کو احتياط آنست  ي، آية اهلل صافي:آية اهلل سبحان 
 رجوع شود به حاشيه  بل. آية اهلل سيستاني: 
 ن .که روز سيزدهم در مني نباش  وااّل باي  از روز چهاردهم شروع کمشروط بر اين آية اهلل فاضل: 

 و گذشتن روز سيزدهم. آية اهلل زنجاني: .4
 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل اردبيلي:. 2

را هدا   ه پد  از بازگشدت هرچده زودتدر روزه    کاحتياط اين است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 بگيرد و ب ون عذر تأخير ننماي .
 نشود. کاين احتياط تر ارم:کآية اهلل م 
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ـ  ]1069[ توانه روز  بگيرد و الزم نيست در مکه قصه اقامات   اين سه روز را در سفر مي م 

 1ه روز در مکه مهلت نيست بين را  هم جايز است بگيرد.کنه، بلکه اگر براي مانهن س

ـ  ]1061[ ، الزم 2ن شاه از هاهي  کاگر سه روز روز  را گرفات و بعاه از آن ماتم    م 

 نه.کن شه بايه  بح کاز تمام شهن سه روز متمن اگر قبل ک، لي4نهک بح  9نيست

ـ  ]1066[  3باياه هاهي   2حجه تمام شه اگر اين سه روز روز  را نگرفت تا ما   ي م 

 و روز  فايه  نهارد. 7نهکرا خودش يا نايبش در مني  بح 
                                                           

ه روزه بگيرد هر چن   ص  ا امه الزم کبنابر احتياط واجب باي  اين سه روز را در م آية اهلل سبحاني: .1

، ص 2تداب الحدج، ج   که نباشد  در راه بگيدرد )  کن براي مان ن در مکه متمکنيست ولي در صورتي 

 (.184د 189
تواند    نمي ن  وکن از ه ي ش  الزم است  رباني کاگر در روز دهم تا دوازدهم، متم آية اهلل زنجاني: .2

 ن ش  الزم نيست.کآن متمن  و اگر بع  از کتفا کبه روزه، ا
 ن .کرد، بنابر احتياط  رباني کن از  رباني پي ا کاگر تا روز دوازدهم تم آية اهلل اردبيلي:. 9

 ن .که  رباني کاحتياط واجب آن است  آيات عظام خويي، صافي، گلپايگاني:
ند  و در ريدر ايدن صدورت، روزه     کن ش  بايد  ذبدح   کاگر تا آخر ايام تشريق متم آية اهلل سبحاني: 

 ن .ک مي فايتک
ن  بدل از گذشدت ايدام    کد بنابر احتياط  رباني بر او واجب خواه  شد  اگدر تم   آية اهلل سيستاني: 

 ن .ک مي فايتکتشريق باش  و ااّل روزه 
 ن .کبنابر احتياط واجب  رباني  ارم:کآية اهلل م 

است خصوصا  در صورت وج ان ه ي  بل از خروج ردن افضل و احوط کاگر چه ذبح  آية اهلل بهجت:. 4

 (.77شيخ ص کاز مني )مناس
ن  و اگر تأخير روزه از روي علم کباي  در سال آين ه، خودش يا نائبش در مني ذبح  آية اهلل زنجاني: .2

فاره ب ه ، بلدي چنانچده بده جهدت ضدرورتي نتوانسدته در       کگوسفن   کو عم  و اختيار بوده باي  ي

 ن .ک نمي فايتکروزه بگيرد و  رباني  حجه ذيروزه بگيرد باي  بع  از  حجه ذي
 گوسفن  در سال آين ه خودش يا نايبش... کباي  ي آية اهلل بهجت:. 3
 در سال بع . آية اهلل اردبيلي:. 7

 و  رباني براي سال بع  بر او متعين است. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

 در سال آين ه خودش و يا نايبش.... فاضل:اهلل آية سبحاني، آية اهلل 
  سال آين ه. حجه ذيدر  آية اهلل صافي: 
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ـ  ]1063[  آورد و قبال از  جاا   باه  1بايه اين سه روز روز  را، بعه از احرام به  مر  م 

 2انه.تو آن نمي

 هفت روز بقيه را بايه بعه از مراجعت از سفر حج، روز  بگيرد. م ـ ]1068[

 4آورد.جا  به ه پي در پيکآن است  9احتياط واجب م ـ ]1064[

ـ  ]1030[ ه کا ه يا در را  روز  بگيارد، مگار آن  کجايز نيست اين هفت روز را در م م 

ه در آن ماهت  کا ه داشته باشه، در ايان ااورت اگار ماهتي بگاذرد      کبناي اقامت در م

آورد و همچناين جاايز اسات    جا  به نه، جايز استکتوانست به وطن خود مراجعت  مي

 2ما  بمانه. کاگر ي

ـ  ]1031[ ه کا ساي  کننه، بعيه نيست باراي  ک ه با هواپيما مراجعت ميکدر اين ايام  م 

هواپيماا اشاخاص را باه محال      3هکا  قاهاري رد  جايز باشه به هماان م که اقامت کدر م
                                                                                                                                        

  :ند  و سدپ  بندابر احتيداط     کفداره ب کالذمه از ه ي يا  و در ذبح نيت مافي آية اهلل گلپايگاني

 .(143 عربي، ص کمناس)هفت روز پي در پي نزد اهلش روزه بگيرد. 
 سال آين ه. حجه ذيبنابر احتياط واجب در  ارم:کآية اهلل م 

 باي  بع  از محرم ش ن به احرام حج بگيرد. آية اهلل زنجاني: .1
توان  اين سه روز را بگيرد اما بعد  از   يعني تا زماني که محرم به احرام عمره تمتع نش ه نمي آية اهلل فاضل:. 2

 گذشت روزه بگيرد. 1127يلي که در مسأله توان  به تفص احرام عمره تمتع اگر چه محّل هم باش  مي
 اين احتياط مستحب است. آية اهلل اردبيلي:. 9

 (.77شيخ ص کاظهر ع م وجوب توالي است )مناس آية اهلل بهجت: 
 ه هفت روز پي در پي باش .کاحتياط اين است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 بنابر احتياط مستحب.... ارم:کآيات عظام سيستاني، صافي، فاضل، گلپايگاني، م 

ه کد سه روز روزه و همچنين هفت روز روزه باي  پي در پي باش ، مگدر در مدواردي    آية اهلل زنجاني: .4

 ر ش ه است.کذ
مداه   کنند  يدا يد   کن  تا همراهان او به وين مراجعت کدر اين صورت باي  صبر  آية اهلل سيستاني:. 2

 بگذرد و سپ  روزه بگيرد.
 ان . هنش  1173متعرض اين مسأله و مسائل بع  تا مسأله  گلپايگاني:آية اهلل  

د باي  به فرودگاه برود و با هواپيما به محل بازگردد  مثال  ه د کباي  به همان مق اري  آية اهلل زنجاني:. 3

 روز جمع نماي . 7روز و  9ن  و سپ  روزه بگيرد و نباي  بين کصبر 
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 9و به احتيااط واجاب   2ن احتياط خالف آن استکنه و روز  بگيرد ليکابر  1رسانه مي

 4نه.کجمع بين سه روز و هفت روز را ن

ـ  ]1035[ رد که؛ چه در را  يا در بلهي غير از وطن خودش، اقامت کاگر در غير م م 

ه اگار را   کا نه ک، اگرچه به مقهاري ابر 2بگيردظاهراً نتوانه هفت روز روز  را در آنجا 

 رسيه. پيمود به وطن مي مي

ـ  ]1037[ ه جاايز اسات روز  را بگيارد و    کا ه اگار بماناه در م  کا ابتهاء مااهي را   م 

ه بناي مجاورت کحساب موقع رسيهن به وطن را ظاهراً بايه از وقتي  3طور ابتهاء همين

 7نه.ک رد حسابکه کيا اقامت به م
                                                           

 ود به حاشيه  بل.مراجعه ش آية اهلل سيستاني:. 1
 ت با هواپيما.کالبته با توجه به نوبت بن ي در حر ارم:کآية اهلل م 

 رعايت اين احتياط الزم نيست. آية اهلل اردبيلي:. 2
 اين احتياط الزم نيست. ارم:کآية اهلل م 

 ه بنابر ا وي.کبل آية اهلل اردبيلي: .9
 مراجعه شود. 1173به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت:. 4

 روز جمع نماين . 7روز و  9نباي  بين  آيات عظام تبريزي، خويي، صافي، گلپايگاني: نظر 
 توانست به وين برس  صبر کن . مانعي ن ارد در بل  ديگر روزه بگيرد، البته آن   ر که مي آية اهلل بهجت:. 2

 ان . همتعرض اين مسأله نش  آية اهلل خويي: 
بده ويدن برسدن .    ان   هردکه ا امت نکه در مکه همسفرهايش کاين است  که مالکبل آية اهلل خويي:. 3

 .(939عربي، مسأله  کمناس)
حدج )يعندي انجدام     کمب ن اين دو م ت پ  از انقضاء ايام تشريق و پايدان مناسد   آية اهلل زنجاني: 

 يواف نساء( و سه روز روزه گرفتن است.
تاب الحج، کشود ) مي يق يعني روز چهاردهم حسابابت اي ماه از مابع  ايام تشر آية اهلل سبحاني: 

 (.133، ص 2ج
 ش . ابت ا آن زماني است که اگر  ص  ا امت در مکه ن اشت معموال  از آنجا خارج مي آية اهلل سيستاني: 

رد، آن روز به محل خود ک نمي ه ا امتکه اگر در مکن  که باي  از روزي حساب کبل آية اهلل اردبيلي:. 7

 رد.ک مي مراجعت
ماه احتياط واجب  که همسفران او به وين برسن  ولي در يکآن است  که مالکبل ارم:کآية اهلل م 

 ه است.کمحاسبه بع  از  ص  ا امت در م
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اگر متمکن از روز  گرفتن شه و قبل از آنکه روز  بگيرد مرد، واجب اسات   ـ  م ]1039[

 2بنابر اقوي، و هفت روز ديگر را بنابر احتياط واجب. 1ولي او سه روز را قضا کنه

ـ  ]1031[ جا روز  بگيارد، پاس    الزم نيست بعه از برگشتن به بله خود، در همان م 

 بگيرد. توانه رد ميکاگر در جاي ديگر قصه اقامت 

ـ  ]1036[ ، در 9اگر متمکن از سه روز روز  نشه، در مکه و برگشت به محل خاود  م 

توانه در محل بگيرد، لايکن باا هفات روز روز      اورتي که ما   ي حجه باقي است مي

ههي  بح کناه، اگرچاه باه وسايله شاخص       3و اگر ما  گذشته باشه بايه 2بههه 4فااله

 باشه. 7اميني

 مسائل متفرقه هدي

ـ  ]1033[  ، و فاروش ياا هباه ساهم    8تقسيم قرباني باه ساه قسام واجاب نيسات      م 
                                                           

اين سده روز را روزه نگرفدت روزه سدا ط و  ربداني در      حجه ذياگر تا تمام ش ن ماه  آية اهلل خويي:. 1

 .(934عربي، مسأله  کمناس)ب بگيرد. ه نايکسال بع  متعين است و لو اين
ن  و هفت روز ديگر را بندابر احتيداط مسدتحب    کبر ولي واجب است سه روز را  ضا  آية اهلل فاضل: 

 ن .ک ضا 
 واجب است بگيرد. آية اهلل بهجت، آية اهلل زنجاني:. 2

روزه نگرفته باي  اگر سه روز را روزه گرفته  ضاي بقيه واجب نيست ولي اگر هيچ  آية اهلل سبحاني: 

 (.214، ص 2تاب الحج، ج کن  )کهمه را  ضا 
 واجب نيست. ک ام هيچ آية اهلل سيستاني: 

 ان . همتعّرض اين مسأله نش  آية اهلل گلپايگاني: .9
 فاصله الزم نيست. آية اهلل بهجت:. 4

 .(934مسأله  کمناس)احتياط مستحب ع م جمع است.  آية اهلل سيستاني: 
 گذشته باش  و ذبح ه ي، الزم نيست. حجه ذيو باي  روزه بگيرد هر چن  ماه  زنجاني: آية اهلل .2
 در سال آين ه و در مني. آية اهلل اردبيلي:. 3

 در مني. آية اهلل فاضل:
 البته در سال آين ه. آية اهلل سيستاني:. 7
 گذشت. 1141. نظريه آيات عظام در 8
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ه باه اد ااي   کبنابراين،  مل بعضي،  2، قبل از قرباني و بهون قب  آن باطل است.1فقير

نناه  ک فروشانه ياا هباه ماي     الت از فقير،  ل  فقير را از قرباني بخود حاجي ميکفقر يا و

 احيح نيست.

ـ  ]1038[ مي در وادي مُحسِّر ساخته شه  کدر مني، مسلخ فعلي،  هکشود  گفته مي م 

حجه بايه در مناي قربااني    ان ولو تا آخر  يکو در اين اورت، هر چنه در اورت ام

 9ن قرباني در مسلخ جهيه مجزي است.کننه لک

                                                           
 و.يل اکتوسط فقير يا و آية اهلل فاضل:. 1
جايز است  بل از  دبض، از فقيدري در    آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سبحاني، سيستاني:. 2

 ن .کسّوم  رباني يبق خواسته او تصرف  که در يکالت بگيرد کوينش و
توان  از فقرا و مؤمنين آشدنا   مي نسبت به ص  ه و اه ا، انسان آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

رده و بد ون تقسديم   کلت در  بول و اعراض بگيرد و بع  از ذبح از يرف آنها  بول اکدر شهر خود و
 .(131و  131، مسأله 141 فارسي، ص کمناس)اعراض نماي . 

ان ذبدح بدراي تمدامي آندان در     کثرت حجاج و ع م امکبا توجه به وضعيت فعلي و  آية اهلل اردبيلي:. 9
 افي است.کمني، ذبح در مذبح فعلي 

ن نباش  و تأخير ان اختن آن، ولو تا آخر کاگر به علت تغيير محل، ذبح در مني مم بهجت: آية اهلل 
ال ند ارد.  کموجب عسسر و حرج نوعي باش ، در اين صورت ذبدح در خدارج از مندي اشد     حجه ذيماه 

 .(197، صکمناس)
چده تدا آخدر    ن از تأخير و ذبح در مندي باشد ، اگر  کپ  اگر متم آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

، حلق يا تقصير نماي  و مسحل شود و ذبح را تأخير بين ازد و همچنين يواف و نماز يواف و حجه ذي
ر است اگدر در  کالزم به تذ[ن ، کتفا کسعي را تأخير بيان ازد و ااّل جايز است به ذبح در مذبح فعلي ا

تواند  يبدق    مدي  را ب ه ، هحج ذين از ذبح در مني نبود و احتمال بقاي عذر تا آخر کروز عي  متم
شدف خدالف شد  اعداده نمايد .      کن  ولي اگر اتفا دا   کج ي  ذبح هاي  فتواي آية اهلل خويي در مسلخ

ه کاست  کوکه مشکان ل و جايي  اضافه فرموده آية اهلل تبريزيو  ](.813، س237)استفتائات، ص
 مني باش  مبيت و ذبح و تقصير در حال اختيار هم مجزي است.

ه از ذبح در مني ممانعت شود، انجدام  کمحل انجام ذبح، مني است و در صورتي  اي: هاهلل خامنآية  
 (417حج، م کآن در محل تعيين ش ه در حال حاضر، بالمانع است. )مناس

ه در خدارج مندي و وادي محسَّدر    هايي ک ردن در مسلخکنوني،  رباني کدر شرايط  آية اهلل زنجاني: 
 ه است مجزي است و تأخير براي ذبدح در مندي الزم نيسدت ولدي اگدر      مني اح اث ش کولي نزدي

  تأخير ان اخت اعمال بع ي را هم به تأخير بين ازد.
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ـ  ]1034[ يل کتوانه براي قرباني شخص  الثي را و ه اجير در حج است، ميکسي ک م 

 دهاه   ل خاود انجاام ماي   کلش از طرف موکه موکيل مزبور، نيت قرباني حجي کنه و وک

 1نمايه. را مي

ـ  ]1080[ ن اگر تگخير ک، ل2تگخير  بح از روز  يه  مهاً، جايز نيست  لي األحوط م 

 9نه.ک فايت ميکشه  مهاً يا جهالً يا نسياناً،  بح در شب 

                                                                                                                                        
  :ن از ذبح در مني واجب نيست و ذبدح در مسدلخ ج يد     کتأخير ذبح براي تم آية اهلل سبحاني

 (.213، ص 2تاب الحج، ج کمجزي است )
بودن حجاج و گنجايش ن اشتن مني براي همده آنهدا در و دت     در صورت زياد آية اهلل سيستاني: 

ه کد آن است مگر آن کشتن در وادي محسِّر نيز جايز باش ، اگرچه احوط ترکاراده ذبح، بعي  نيست 

ن . و چنانچه ذبح در مني يا وادي محسر تا آخر کتوان  در مني تا روز سيزدهم  رباني  نمي هکب ان  

تفاء در حال اختيار به کن  و جواز اکتوان  ذبح  مي جاي حرم بخواه کهر ايام تشريق ميسور نبود در 

در صدحت عالئدم    کباشد  بده علدت شد     مي است از مني يا وادي محسر کوکه مشکاني کذبح در م

 ال است.کمحل اشها  انکمنصوبه در آن م
است ذبح را تأخير ن از ذبح در ايام تشريق، الزم کدر صورت تم آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

بعي  نيست ولي حلق را روز عي  انجام ده  و با اين عمدل از   حجه ذيه لزوم تأخير تا آخر کنماي  بل

ن نبود کّلي ذبح در مني ممکآورد. و اگر بجا  به شود و با ي اعمال را به ترتيب مي احرام مخيط خارج

 افي است.کذبح در وادي محسِّر 
ه به احتمال  وي  سدمتي از آن  کبودن مذبح فعلي از مني ثابت نيست بل اّوال خارج آية اهلل فاضل: 

 هکد ردن الزم نيسدت بل کد ه مسلخ فعلي خارج از مندي باشد ، صدبر    کداخل مني است و بر فرض اين

 نن  و بقيه اعمال را انجام دهن .کتوانن  در روز عي  در مذبح فعلي  رباني  مي
 ين ازد.از روز سيزدهم تأخير ن ارم:کآية اهلل م 

 ذبح. 1141. مراجعه شود به مسأله 1
 لش واجب است.که بر موکن  آن  رباني کيل باي  نيت کو آية اهلل سيستاني: آية اهلل سبحاني، 
 ن .ک مي نيت  رباني را نايب اصلي ارم:کآية اهلل م 

 ذبح. 1192. مراجعه شود به مسأله 2
 تأخير تا روز دوازدهم جايز است. آية اهلل اردبيلي: 
 تا روز سيزدهم جايز است. ارم:کآية اهلل م 

  ن  مگر براي خائف.ک نمي فايتکبنابر احتياط  آية اهلل اردبيلي: .9
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ـ  ]1081[ تواننه قبل از  ننه، ميکقرباني  ه براي اوکيل ديگري هستنه که وکساني ک م 

 1ننه، قرباني ديگري را  بح نماينه.که حلا يا تقصير کاين

 استفتائات قرباني

ـ  ]1085[ براي  کسي با پول مشترکگذارنه و  جمعي از حجا  پول روي هم مي س 

نفار قصاه    کخرد و در وقت  بح، هر گوسفنه را براي يا  همه آنان تعهادي گوسفنه مي

ال دارد يا خير و آيا در اورت تفااوت  کنه، آيا اين ترتيب  بح اشک قرباني مينه و ک مي

 شود؟ چه وضعي پيها ميانه   انهاز  پول داد که همه به يکگوسفنهان در قيمت با اين

 2ال نهارد.کاگر ااحبان پول راضي باشنه اشج ـ 

ـ  ]1087[ و او  بح نمود  اسات  انه   ه گوسفنه خود را به غير مؤمن دادکساني ک س 
                                                                                                                                        

  :ه بده داليلدي   کد ه ذبح در روز عي   ربان باشد  و در صدورتي   کاحوط اين است  آية اهلل بهجت

 .(124و  129، سکمستفاد از مناس)توان ،  مي اذان مغرب همن ، بع  از کنتوان  تا مغرب  رباني 
 ذبح در شب، بع  از عي ، خالف احتياط است. آية اهلل تبريزي: 
 ن  مگر براي خائف.ک نمي فايتکذبح در شب  آيات عظام خويي، سبحاني، فاضل: 
 ن .ک نمي فايتکتأخير  رباني تا روز دوازدهم جايز است ولي ذبح در شب  آية اهلل زنجاني: 
ن ، حتي شب روزهاي تشريق، مگدر  که در شب  رباني نکو احتياط واجب اينست آية اهلل سيستاني: 

 .(284فارسي، ص کمناس)براي خائف 
رد، روز کد ذبح در شب يازدهم بنابر احوط جايز نيست و اگر در روز عيد  ذبدح ن   آية اهلل گلپايگاني: 

 يازدهم ذبح نماي .
شود، تدا در مندي    مي ردن باعث نج  ش ن ب ن يا لباس محرمکچون  رباني  البته آية اهلل زنجاني: .1

 رد، صحيح است.کن  و در هر حال اگر  رباني کرده نباي   رباني ديگري را ذبح کحلق يا تقصير ن
اگر صاحبان پول اجازه داده باشن  مانعي ن ارد ولي رضايت  لبدي   آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 2

 نيست.افي ک
الدت در افدراز داشدته    کاگر صاحبان پول راضي باشن  و ذابح و آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 .(841ام حج، مسأله کال ن ارد. )آداب و احکباش  اش
گوسفن  به نيابت از  کالت بگيرد در مقابل وجه مورد توافق، يکه وکن بهتراست کلي آية اهلل فاضل: 

 ه براي ذبح نايب هم بگيرد.کباش  ن  و مجاز کاو  رباني 
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 وظيفه آنان چيست؟ انه،  و بعه متوجه شهانه   و بعه، حلا و ا مال مترتبه را انجام داد

 2و حلا و ا مال مترتبه احيح است. 1ننهک بح را ا اد  ج ـ 

ـ  ]1089[ شته است و بعه متوجه شه  و کسي قرباني را به غير مؤمن داد  و او ک س 

رد  و ا مال مترتباه بار حلاا را انجاام     کهيه قرباني حلا در  ين توجه،  مهاً بهون تج

 ؟نه يا همه ا مال را ا اد  نمايهکداد ، آيا مُحلّ شه  است يا نه و آيا فقط قرباني بايه ب

داد ،  رد  ماي کا ه بعه از قرباني اتياان  که احتمال احّتِ ا مالي را کبا فرض اينج ـ  

 4و ا مالش احيح است. 9مُحِلّ شه  است و فقط قرباني بر  هه  او است

ـ  ]1081[ در مسگله قرباني در مسلخ جهياه،  باارت نقال شاه  از حضارتعالي       س 

 را مرقوم فرماييه. کم نهارد، لبفاً نار مبارکاراحت در ح

 2 بح در مسلخ جهيه مُجزي است.ج ـ 

ـ  ]1086[ ه يقاين باه باودن شارايط     کا آيا در شرايط قرباني، تحقياا الزم اسات    س 

 ؟الزم نيست حاال شود يا

ه مربوط به نقص  ارض برحيوان بعه از تمام بودن آن است، مثل ک در شرايبيج ـ  

تواناه   ماي  کخصي نبودن يا معيوب نبودن حيوان، فحص الزم نيست و در اورت شا 

 ياا ماؤمن باودن     3ناه، ولاي در شارايط ديگار مثال سان حياوان       کبهون تحقياا  باح   
                                                           

 ن .ک مي فايتکاگر ذابح مسلمان باش ،  آية اهلل اردبيلي:. 1
 مسلمان باش . کنن ه افي است ذبحک ارم:کآية اهلل سبحاني، آية اهلل مآية اهلل زنجاني،  

 .1142. مراجعه شود به مسأله 2
 مراجعه شود. 1142به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 

  رباني هم بر عه ه او نيست و اعمالش صحيح است. آية اهلل اردبيلي: .9

 محل ش ه و  رباني و اعمال مترتبه بر آن صحيح است. آية اهلل زنجاني: 
 . در مسأله  بل گذشت.4

 مراجعه شود. 1142به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 .1178. مراجعه شود به مسأله 2
 .ايمينان يا حجت ديگر شرعي الزم است زنجاني: آية اهلل. 3
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 2، الزم است يقين حاال شود.1 ابح

ـ  ]1083[  ]از[رد، بعاه  کا ايت کسي را زدنه و پولش را بردنه، شکه جيب کدر م س 

رد پاولش را از دزد بگيرناه و باه او بههناه، آياا      کم کم آنجا حکطي مراحل قانوني، حا

 ؟جايز است پول را بگيرد و گوسفنه قرباني را با آن بخرد يا نه
 9ه پول خود او است، مانع نهارد.کدانه  اگر ميج ـ 

ـ  ]1088[ الات در  باح، از طارف  ياالش ياا شاخص       کشخصي بهون گرفتن و س 

ه وقتاي  که ا ن فحوي از او دارد و مبمئن است کنمايه، به اين خيال  ديگري قرباني مي

او راضاي اسات و   ام   ردکا به  يالش يا رفيقش بگويه من در قربانگا  براي تاو قربااني   

 افيست يا نه؟کشود، اين نحو قرباني  خوشحال هم مي
 2رد  باشه.کيل کافي نيست مگر او را وکـ  4ج

                                                           
 بنابر شرييت و گذشت ع م شرييت ايمان ذابح. آية اهلل بهجت، آية اهلل سبحاني:. 1

 مراجعه شود. 1142به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 1142. مراجعه شود به مسأله 2

مؤمن بودن ذابح الزم نيست و مسلمان بودن کافي است و در تحصيل شرايط ايميندان   آية اهلل اردبيلي: 

 ده  از ب و تول  وجود داشته، بنابر احتياط فحص نماي . کن  و در مورد عيوبي که احتمال مي کفايت مي
ل او تدوان بده  دو    اگر بايع اهل خبره بود و از سن هد ي خبدر داد مدي    آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 صراط النجاة(. و 973، ص1اعتماد کرد. )المسائل الشرعيه، ج
 آور باش  کافي است. در صورتي که شخص ثقه خبر ب ه  يا  ول فروشن ه ايمينان آية اهلل سبحاني: 
رد و مؤمن کتوان به  ول فروشن ه ظاهر الصالح  ناعت  مي در صفات پنهاني حيوان ارم:کآية اهلل م 

 ه مسلمان باش .کافي است کت بودن ذابح شرط نيس
 اگر ب ان  آن شخص مال او را دزدي ه، مانع ن ارد. آية اهلل اردبيلي:. 9

 دان  آن شخص دزد است مانع ن ارد. مي اگر آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني: 
و همچنين اگر شرايط تقاص حاصل باش  و به هر حال اگدر   آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني: 

 ن  مجزي است.کالذمه بخرد و با آن پول،  يمت آن را ادا  لي فيکاني را به نحو  رب
 افي نيست مگر مأذون در ذبح باش .ک آية اهلل زنجاني: .4
ه اگدر او  کد ييور بده  ؛رد و شاه  حال هم داّل بر رضدايت بدود  کچنانچه احراز رضايت  آية اهلل بهجت:. 2

 ن .ک مي فايتکبفهم  راضي است 
الت از سوي او انجدام شدود، امدا    کردن باي  به وسيله خود شخص يا با وک رباني  اي: هخامن آية اهلل 
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ـ  ]1084[ ه در قربااني  کرونه و بهون اين روز  يه، بع  اشخاص به قربانگا  مي س 

افي است يا کننه، آيا اين قرباني ک ته باشنه، خودشان براي رفقايشان قرباني مينيابت داش

 سي است؟کافي نيست، پول قرباني به  هه  چه کنه؟ و اگر 

رد  اسات مگار   کا ه خر  کشود  سي خار  ميکو پول از مال  1نهک ايت نميفکج ـ  

 2وري در بين باشه.ه غرکآن

ـ  ]1040[ ه کگذارنه  قراري با هم مي کدر قربانگا ، حجا  و ااحب گوسفنه ي س 

بارد، حااجي هام     نام مي ي به فالن مبلح وکخواهنه، هري ه ميکهرچنه رأآ گوسفنهي 

رود باا   شاه، بعاه ماي   ک الات دارد ماي  که وکي را به نيت افرادي کي يکنه و يک قبول مي

 الي نيست؟کنه، آيا در قرباني اشک ااحب گوسفنه حساب مي

 ال نهارد.کاشج ـ 

ـ  ]1041[ ه د  کا گذارناه   در قربانگا  د  نفر حاجي با ااحب گوسفنه قارار ماي   س 

ساعودي ماثالً، در    ي دويست رياال کنيم از قرار يک يم و قرباني مينک گوسفنه را جها مي

آينه و بهون قرار جهيه با ااحب گوسفنه، باه   اين بين چنه نفر ديگر از رفقاي آنان مي

ه بعه از قرباني طبا قرارداد سااير افاراد،   کننه و بنا دارنه ک تعهادشان گوسفنه قرباني مي

 هاي آنان درست است يا خير؟ نيبه ااحب گوسفنه پول بههنه، آيا قربا

 9به رضايت ااحب گوسفنه دارنه، مانع نهارد.اگر يقين ج ـ 

ـ  ]1045[ ه باراي او قربااني   کا غير مؤمن مشغول سر بريهن قرباني بود، شخصي  س 

داد در بردن و آوردن چاقو، به نحوي  ه دست گذاشت روي دست  ابح و فشار ميش مي

 شه، آيا اين قرباني احيح است؟ ه بريهن سر گوسفنه به هر دو اسناد داد  ميک
                                                                                                                                        

ال اسدت و  کالت گرفتن از او برايش ذبح انجام ده ، صّحت آن محل اشد کاگر شخص ديگري ب ون و

 (413حج، م کرد. )مناسکتفا کتوان به آن ا نمي بنابر احتياط،
  بل مراجعه شود. به حاشيه سؤال اي: هآية اهلل خامن .1
 ن .ک مي فايتکه در چه صورتي کدر مسأله  بل بيان ش   آية اهلل بهجت:. 2

 سي او را فريب داده باش .کيعني  ارم:کآية اهلل م 
 (.893و ااّل رضايت بع ي کافي نيست )آداب و احکام حج، مسأله  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 9
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 1رد ، احيح نيست.کاگر خودش  بح نـ  ج

ـ  ]1047[ ارواني چناه نفار باراي قربااني از     کا در روز  يه قربان معموالً در هر  س 

ه باراي فاالن   کا ناه  ک کساي شا  کآينه قربانگا ، اگر  شونه و مي طرف ديگران نايب مي

 ؟ردم يا نه، وظيفه نايب چيستکني شخص هم قربا

 نه.کبايه قرباني ج ـ 

ـ  ]1049[  ه معلاوم نيسات آهان اسات ياا ناه       کا اردهااي اساتيل   کياا  باح باا    آ س 

 ؟چگونه است

 2احيح نيست.ج ـ 
                                                           

 .1142. مراجعه شود به مسأله 1
 ه صحيح است.کبل آية اهلل اردبيلي: 
 مراجعه شود. 1142يه مسأله شبه حا اي: هآية اهلل خامن 
 افي است.کگفتيم مسلمان بودن ذابح  ارم:کآيات عظام زنجاني، سبحاني، م 

 شود، صحيح است. مي ه عادتا  از آن چا و ساختهکسر بري ن با هر فلزي  آية اهلل اردبيلي:. 2
م آهن را داشته کاگر در تيزي و حّ ت مثل آهن باش  تا انتهاي ذبح، بعي  نيست ح بهجت:آية اهلل  

 (.123، سکباش  به الغاي خصوصيت. )مناس
ه با آن کمانعي ن ارد، بلي اگر در محّل ذبح آهن باش ، احتياط مستحب آن است  آية اهلل تبريزي: 

 ن .کذبح 
ه فوالد مخلوط کشود. باي  از آهن باش ، و استيل ) مي انجامه ذبح با آن کابزاري  اي: هآية اهلل خامن 

م آهن است، اما اگر در مورد آهني بدودن ابدزار ذبدح ترديد  دارد، تدا      کبا ماده ض  زنگ است( در ح

 (411حج، م کن . )مناسک نمي فايتکردن با آن که آهني بودن آن محرز نش ه، ذبح کزماني 
 (.232، ص1 ارد. )صراط النجاة، جذبح با آن مانعي ن آية اهلل خويي: 
متدر  که در برند گي، از چدا وي آهندي،    اي ک هه هر وسيلکذبح با چا وي استيل، بل آية اهلل زنجاني: 

 نباش  صحيح است.
 (.211، م کاردهاي استيل مانعي ن ارد )مناسکذبح با  آية اهلل سبحاني: 
 ال نيست.کخالي از اش آية اهلل سيستاني: 
 ه استيل آهن است صحيح نيست.کاگر محرز نباش   صافي:آية اهلل  
 ال ن ارد.کاش آية اهلل فاضل: 
 صحيح است.اي  هبا هر فلز برن  ارم، آية اهلل نوري:کآية اهلل م 
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ـ  ]1041[ نه و باه ديگاري نيابات    کاگر انسان مري  نتوانه در حج تمتع قرباني  س 

رد  کا ه قربااني ن کنه و در مهينه يا در ايران يادش بيايه کيل فراموش کدهه و نايب و و

 چيست؟اش  است، وظيفه

ه باياه در ساال   کا بااقي اسات   اش  الي نيست، ولي قرباني بر  مهکبر حج او اشج ـ  

ان در هماان  کا حجه فهميه بايه در اورت ام آينه  در مني انجام دهه و اگر در ما   ي

 1نه.کما  قرباني 

ـ  ]1046[ شخصي باراي خاود و نيابات افارادي باه قربانگاا  رفات و د  رأآ         س 

رأآ  9رد پاول  کا ز رسايهن باه منازل، يقاين پياها      رد، بعاه ا کگوسفنه خريه و قرباني 

ه ناهاد  چيسات؟ ضامناً باا     کرأآ  کنسبت به پول ياش  گوسفنه را داد  است، وظيفه

ه در آن پاول تصارف   کرد، آيا جايز است کبانگا  ااحب گوسفنه را پيها نمراجعه به قر

؟ و بههه يا نهم شرع بههه و يا اهقه کنه و بعه از مراجعت به ايران پول ايراني به حاک

ه باه اياران برگشاته، آياا باياه رياال       کا ناون  که تصرف در آن جايز باشه اکدر اورتي 

 ؟آزاد بهههسعودي يا قيمت آن به ارز دولتي يا ارز 

اهقه دهاه و باياه ياا رياال      2با يگآ از شناسايي ااحبش، از طرف او به فقيرج ـ  

                                                           
 ند  آن را در که اسدت سدعي   کد يدل يدا نايدب هندوز در م    که اگدر و کد ل کب ين ش آية اهلل سبحاني:. 1

 به مندا انجدام دهد  وگرنده بايد  در سدال آيند ه در مندا انجدام دهد            کهاي نزديشتارگاهکمني يا 

 و اگددر پددول يددا فدديش  ربدداني بدده هدد ر رفتدده اسددت  ربدداني بددر ذمدده نايددب بددا ي اسددت و بايدد     

 ده . انجام

متوجه شود بده احتيداط واجدب جمدع      حجه ذياگر پ  از ايام تشريق در ماه  آية اهلل سيستاني:  

 ن  بين روزه و ذبح.ک
 باي  فقير مؤمن باش . اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: آية. 2

 م شرع به فقير مؤمن رير سي  ص  ه ده .کباي  با اذن حا آية اهلل زنجاني: 
 م شرع به فقير مؤمن ص  ه ب ه .کبه احتياط واجب به إذن حا آية اهلل سبحاني: 
 م شرع باش .کو به احتياط واجب باي  به اذن حا آية اهلل سيستاني: 
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 1بههه و يا قيمت باال را بههه.

ـ  ]1043[ شاود   ه گوشت گوسفنه تلف ميکنه به ا تقاد اينک شخصي قرباني نمي س 

دهه،  رد ، ا مال حج را انجام ميکيفيت تقصير کشود وبا همين  اي نمي و از آنان استفاد 

 وظيفه او چيست؟

، از احرام خاار  شاه    2ه  ملش احيح استکرد  ک ر ميکاگر جاهل بود  و فج ـ  

 9ولي قرباني بر  مه او است.

 توانه قبل از  بحِ گوسفنهِ خود، براي ديگري  بح نمايه؟ آيا مُحرم مي س ـ ]1048[

 4مانع نهارد.ج ـ 

                                                           
 منظور  يمت ارز آزاد است. ارم:کآية اهلل م. 1
حلق و تقصير او صحيح بوده و از احرام خارج ش ه ولي حرمت استمتاع از زنان با ي  :زنجانيآية اهلل . 2

 .است و باي   رباني کرده و اعمال مکه را اعاده کن 
 را ب ه .ّفاره ازاله ششْعر کن  و بع  تقصير نماي  و ک رباني  آية اهلل بهجت:. 9

ولي در جاهل مقصر و يا در صورت عم  چنين فردي از احرام خارج نش ه و اگدر   آية اهلل سبحاني: 

هاي احرام را بپوش  و محرمات ن  و حولهکرج الباس دوخته را از تن خ فورا باش  باي  محرم مرد مي

اعمال مترتبه را انجام ده  و اگدر  هاي موجود نماي  و بع  از  رباني در مني يا  ربانگاه کاحرام را تر

عمدره مفدرده    کن  و اعمال را انجام ده  و يکباي  ذبح  حجه ذين  تا آخر کپايان ايام تشريق ذبح ن

 ن .کآورد و حج خود را بنابر احتياط واجب سال بع  اعاده  جا بهنيز 
عايت کن  و اگر تا پايدان  ظاهرا  از احرام خارج نش ه و الزم است محرمات احرام را ر آية اهلل فاضل: 

ايام تشريق ذبح کن  حّجش صحيح است و ااّل بنابر احتياط بايل است و باي  باعمره مفرده از احرام 

 خارج شود.
ند  و  بدل از   ک کلباس دوخته را بيرون آورد و محرمات احدرام را تدر   فورا باي   آية اهلل سيستاني: 

 است بنابر احتياط. ن  وگرنه حج او بايلکپايان ايام تشريق ذبح 
رود و به هيچ وجه  ابل استفاده نيست، باي  پول آندرا   مي اگر  رباني در مني از بين ارم:کآية اهلل م 

آن سال و اگر نتوانست در سدال بعد  در    حجه ذيدر ماه )ن  کنار گذارد و در شهر خودش  رباني ک

 .(ايام تشريق
 مراجعه شود. 1181به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .4

 ن  سپ   رباني افراد ديگر را.کولي بهتر است نخست  رباني خود را ذبح  آية اهلل سبحاني: 
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ـ  ]1044[ رد و بعهاً معلوم شاه  کسي مؤمن بودن  ابح را قبل از  بح احراز کاگر  س 

 نه؟ک فايت ميکخالف بود  است، آيا آن قرباني 

 1نه.ک فايت نميکج ـ 

 ؟اگر قرباني از وجه غير مُخَمَّس باشه چه اورت دارد س ـ ]1100[

 2نه.ک فايت نميکج ـ 

ـ  ]1101[ وسافنه مرضاوض   توان گ در اورت  هم وجود گوسفنه سالم، آيا مي س 

 ( را  بح نمود؟انه   وبيهکهاي آن را  ه تخمکگوسفنهي  الخصيتين )

 9ست.افي اکاگر غير خصي و مرضوض يافت نشود،  بح خصي و مرضوض ج ـ 
                                                           

 .1142. مراجعه شود به مسأله 1
 ن .ک مي فايتک :، آية اهلل زنجانيآية اهلل اردبيلي 
 افي است.کالم ان شرط نيست و اسايم کهن  چون گذشت ک مي فايتک آية اهلل بهجت: 
 مراجعه شود. 1142به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 

ند  در هدر دو   کمباشرت در  رباني و حلق الزم نيست بنابراين اگر خودش نيدت   آية اهلل سبحاني: 

ال ن ارد ولي اگر آنان را در  رباني و يا حلق نيابدت داده  کمورد اگر ذابح يا حالق رير مؤمن باش  اش

 ن .کنمي فايتکباش  
 .337. مراجعه شود به سؤال 2

ه معامله به نحو شخصي صورت گرفته باش  و  ص  او نيز کن  مگر اينک مي فايتک آية اهلل اردبيلي: 

 ه خم  را نپردازد.کاين باش  
 (.کمناس 37افي است. )مستفاد از سکاگر معامله به ذّمه باش ، ظاهرا   آية اهلل بهجت: 
 لي است،  رباني صحيح است.کچون متعارف خري  به ثمن  ة اهلل خويي:آية اهلل تبريزي، آي 
 کافي است. و يا با درآم  کسب خري اري ش ه اگر معامله به صورت خري  در ذمه باش  اي: آية اهلل خامنه 
 گزار به ان ازه خم  مشغول است.ن  و فقط ذمه حجکفايت ميک آية اهلل سبحاني: 
 (171121اکتفا نشود. )استفتاء ش به آن  ارم:کآية اهلل م 
لي است،  رباني صحيح است ولي کچون متعارف خري  به ثمن  آية اهلل سيستاني، آية اهلل نوري: 

 به ان ازه خم  مشغول است.اش  هذم
 .1129و  1124. مراجعه شود به مسأله 9

  افي است.کذبح مرضوض در حال اختيار نيز  آية اهلل اردبيلي: 
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ـ  ]1105[ رد  و حلا نمود  اسات،  کشخصي به ا تماد نايب خود در رمي،  بح  س 

 ه نايااب از جانااب او رمااي ننمااود  اساات، آيااا  بااح و حلااا او  کاابعااه معلااوم شااه  

 ؟احيح است

 1نه.ک فايت ميکج ـ 

ـ  ]1107[ رد و پاس از آن باه ديگاري    کا سي را نايب خود کشخصي در قرباني  س 

 ؟اول  بح نمود، آيا احيح استنيابت داد، ولي شخص 

افي است و مجارد نيابات دادن باه دوماي،     کرد  کالت  زل نکاگر اولي را از وـ   2ج

  زل اولي از نيابت نيست.

ـ  ]1109[ شخصي با جهل به اشتراط مؤمن بودن  ابح، قرباني خود را به ديگري  س 

 ؟يفه او چيسته  بح نمايه، بعه از  بح متوجه مسگله شه  است، وظکرد  کواگذار 

 9نه.کاگر مؤمن بودن  ابح معلوم نيست، بايه دو مرتبه قرباني ج ـ 

ـ  ]1101[  تواناه باه ديگاري     يال ماي  کيال در قربااني نماود ، آياا و    کساي را و ک س 

 ؟ههالت دکو

 توانه به ديگري بههه. نه، نميکيل خودش قرباني که وکالت داد  کاگر وج ـ 
                                                                                                                                        

   ولي بنا بر احتياط روزه هم بگيرد. بهجت:آية اهلل 
 مراجعه شود.« شرط چهارم» 1129به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 افي است.کذبح خصي در اين فرض و ذبح مرضوض مالقا   آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 

ه رمي نموده و ذبدح و حلدق را انجدام داد بعد      کرد کگمان  رو همچنين است اگ آية اهلل سبحاني: 

ه رمي بع  از ذبح و حلق وا ع ش ه است در اين صورت ذبح و حلق صحيح است و رمي کمعلوم ش  

 افي است.کنيز 
 ولي باي  رمي را خودش يا نايبش انجام ده . آية اهلل اردبيلي: .1
 صحيح است. آية اهلل زنجاني: .2
 .1142. مراجعه شود به مسأله 9

 ال ن ارد.کاش آية اهلل اردبيلي: 
 مراجعه شود. 1141به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 
 ن .ک مي فايتکالزم نيست چون همان اسالم  ارم:کآية اهلل سبحاني، آية اهلل م 
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ـ  ]1106[ ، آياا  1اگر  بح قرباني شخصي توسط غير مؤمن ااورت گرفتاه باشاه    س 

 رار آن بايه در ايام تشريا باشه؟کت
افي است، اگرچاه تاگخير آن   کآخر آن هم قرباني شود  حجه، تا اگر در بقيه  يج ـ  

 2از ايام تشريا جايز نيست.
ـ  ]1103[ قاهاري  توانه باه م  ه لباآ احرامش بر ا ر  بح نجس شه ، ميکمُحرمي  س 

 نه، در لباآِ احرام نجس باشه؟ک ه براي ديگران  بح ميک
رد ضرري به احرام ياا  کو اگر ن 9نهکان بايه لباآ خود را تبهير کدر اورت امج ـ  

 4 بح نهارد.
ـ  ]1108[ ه قرباني را از روز  ياه  کنوشته شه : واجب است احتياطاً،  کدر مناس س 

ليفاي،  کتگخير انهاخت، باه غيار از حرمات ت   سي بهون  ذر ک، حال اگر 2تگخير نينهازنه

 دارد؟  واقب ديگري هم

ه کا قرباني او احيح است، ولي باياه ترتياب باين قربااني و حلاا و ا ماال م      ج ـ  

                                                           
 مراجعه شود. 1142به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .1
 شود. 1142. مراجعه به مسأله 2

 رار ذبح الزم نيست.که تکگذشت  اردبيلي:آية اهلل  
 (413حج، م کان. )مناسکبنابر احتياط واجب و در صورت ام اي: هآية اهلل خامن 
 مراجعه شود. 1141به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 
 افي است.که گفته ش ، اسالم ذابح گونه ک همان ارم:کآية اهلل م 

 نيست، اگرچه ماابق با احتياط استحبابي است. تاهير لباس واجب آية اهلل اردبيلي:. 9
 (.14، شيخ صکبنابر احوط. )مناس آية اهلل بهجت: 

نن  که براي ديگران ذبح ميکه اين محذورات پيش نياي  افراد محرم کو براي اين آية اهلل سبحاني: 

 نند  و بدا تقصدير يدا حلدق در مندي از احدرام        کنن  اول گوسدفن  خدود را  ربداني    کدر مذبح سعي 

 خارج بشون .
 بنابر احتياط واجب. آية اهلل سيستاني: 

 ن .کبنابر احتياط لباس را تاهير  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 4
 احتياط مستحب تعويض يا تاهير آن است. آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 تأخير  رباني تا روز دوازدهم جايز است. هکگذشت  آية اهلل اردبيلي: .2
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 1مرا ات شود.

ـ  ]1104[ ه هناوز زناه    کبعه از فري اودا  اربعه، اگر گردن قرباني را در حالي  س 

 ؟است قبع نمود، چه اورتي دارد

 9نه.ک فايت از قرباني ميکن  بيحه حالل است و ک، ل2است ار حراميکج ـ 
                                                           

 (.78شيخ، ص کعلي األحوط األشهر. )مناس آية اهلل بهجت:. 1
ه ديگدر  کد اگر ذبح را عم ا  تأخير بين ازد تا تنگي و ت روز عيد    آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 تأخير بيان ازد.ه را کن ، باي  حلق يا تقصير نماي ، ولي اعمال مکنتوان  در آن روز ذبح 
ه ذبح  رباني را بنابر هر دليلي از روز عي  به تأخير ان اخته، الزم نيسدت  کسي ک اي: هآية اهلل خامن 

ه بعي  نيست انجام حلق يا تقصير در روز عي  واجب باشد ،  کحلق يا تقصير را هم به تأخير ان ازد، بل

ه در کد مگانده   اف حج و ديگر اعمال پدنج ن ، اما صّحت انجام يوکاحتياط  کو نباي  در اين مورد تر

ال است و باي  براي انجام آن اعمال تا ذبدح  ربداني   کچنين حالتي )تأخير در انجام  رباني( محل اش

 (413حج، م کمنتظر بمان . )مناس
 مراجعه شود. 1192به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 

نيز باي  بع  از  رباني و حلدق   هکمراجعه شود و اما اعمال م 1128به ذيل مسأله  آية اهلل سبحاني: 

 يا تقصير انجام شود.
ه کد جايز است مقّ م داشتن تقصير يا حلق بر ذبح ولي احتياط واجب اين است  آية اهلل سيستاني: 

شود  نمي ن  مسحلکه ذبح در آن براي او جايز است باش . ولي تا ذبح نکاني کپ  از تهيه  رباني در م

ه باي  آنهدا را بعد  از و دوفين انجدام دهد  جدايز       کسي که بر حلق يا تقصير براي کو تق يم اعمال م

 ن .کگوسفن   رباني  کسي از روي علم و عم  مق م ب ارد باي  يکنيست و اگر 
باي  ترتيب بنابر احتياط مراعات شدود و اگدر از روي سدهو يدا      آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ه باي  بع  از  رباني و حلق يا تقصير انجام شود. کام مکال ن ارد ولي احکيب مراعات نش  اشجهل ترت

 .(148عربي، ص  کمناس)
 تأخير تا روز سيزدهم جايز است. ارم:کآية اهلل م 

 بنابر احتياط. آية اهلل سيستاني، آية اهلل فاضل:. 2
ه خدالف  کروه است بلکاستفاده از گوشت آن من  کمانعي ن ارد ولي اگر عم ا  چنين  آية اهلل بهجت:. 9

 .(1829رساله توضيح المسائل، مسأله )احتياط است 
 بنابر احتياط الزم، ذبيحه حالل نيست. آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 ن .کار را نکار حرام نيست ولي بهتر است اين کاين  ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م 

 روه است.کار اگر عم ي باش  حرام است ولي استفاده از گوشت آن مکگرچه اين  آية اهلل سبحاني: 
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ـ  ]1110[ ن شود باياه  باح را   کحجه مم فرماييه اگر  بح در مني تا آخر  ي مي س 

ه حلا را همان روز  يه انجام دهه، ياا باياه حلاا و    کدهيه  تگخير بينهازد، آيا اجاز  مي

 شه؟کروز طول بتقصير را تا بعه از قرباني تگخير بينهازد، هرچنه د  
 2 لي األحوط. 1بايه مرا ات ترتيب شودج ـ 

ـ  ]1111[ ه کا باا گوسافنهي    اناه،   وبياه کآن را هاي  ه تخمکم گوسفنهي کآيا ح س 

هااي گوسافنهي را    ي است يا نه؟ و در هر اورت، اگر تخمکيانه   هايش را تابيه تخم

 ودتان را بيان فرماييه.تابيه  باشنه، آيا براي هرهْي مُجزي است يا نه؟ لبفاً نار خ
 9بنابر احتياط واجب بايه تابيه  هم نشه  باشه.ج ـ 

                                                           
اگر تأخير ذبح تا روز دوازدهم باش ، باي  حلق را بع  از ذبح انجام ده  و اگر از روز  آية اهلل اردبيلي:. 1

الحجده هدر    آورد و تا آخر ذيجا  به رده و با ي اعمال راکتوان  حلق  مي افت ، مي دوازدهم نيز تأخير

 ن .که توانست ذبح کو ت 
 حلق و تقصير در روز عي  است. آية اهلل بهجت: 

 تأخير حلق از روز عي  جايز نيست. آية اهلل نوري:
 .1178از مسائل تقصير و مسأله  1141و  1193. مراجعه شود به مسأله 2

اگدر نتواند  در روز عيد  در مندي  ربداني کند ، لديکن  ربداني کدردن در روز عيد  در            اي: آية اهلل خامنه 

 ربانگاهي که در حال حاضر در خارج از مني براي  رباني در نظر گرفته ش ه، بدرايش ميسدر باشد ، بندابر     

ن احتياط، واجب است که ابت ا  رباني کن . و سپ  حلق يا تقصير نماي ؛ و اگر اين کار هدم بدرايش ممکد   

نباش ، بنابر احتياط واجب باي  در روز عي  حلق يا تقصدير انجدام دهد  کده بدا انجدام آن از احدرام خدارج         

و ااّل صدحت آن اعمدال محدل    گانه مکه را تا پ  از ذبح  رباني به تأخير ان ازد.  شود، اما باي  اعمال پنج مي

 (421اشکال است. )مناسک حج، م 

 اي  پ  از  رباني باش  و اين تأخير از رروب روز سيزدهم فراتر نرود.حلق يا تقصير ب آية اهلل سبحاني: 
 رعايت ترتيب در اينجا الزم نيست. ارم:کآية اهلل م 

 هر دو مجزي است. آية اهلل اردبيلي:. 9
 )شرايط ه ي( مراجعه شود. 1129به مسأله  آية اهلل بهجت، آية اهلل گلپايگاني: 
 ، چهارم.1129حاشيه مسأله  رجوع شود به اي: هآية اهلل خامن 
وبي ه نبودن، و تابي ه و مالي ه نبودن مبتني بدر  کمسأله در مورد  آية اهلل خويي، آية اهلل زنجاني: 

 .(984عربي، مسأله  کمناس)احتياط استحبابي است، بلي باي  خصي يعني اخته نباش . 
 احتياط مستحب است. آيات عظام سبحاني، سيستاني، فاضل: 
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ـ  ]1115[ نناه و  کننه، اگر قباع اودا  اربعاه ب  ک ه براي ههي  بح ميکحيواني را  س 

اودا   آن را رها نماينه و حيوان به خودي خود پشت به قبلاه شاود و ياا بعاه از قباع     

اربعه، قبل از جان دادن، حيوان را روي بقيه اجساد حيوانات  بح شاه  پارت نمايناه و    

 ؟مش چيستکار، از قبله منحرف شود و در آن حال جان دهه، حکحيوان در ا ر اين 

 افي است.کرو به قبله بودن در حال قبع اودا  اربعه ج ـ 

ـ  ]1117[ و ياا قبال از آن    کي مناسا سي پس از  بح قربااني و انجاام بااق   کاگر  س 

 ؟متر از حه نصاب است وظيفه چيستکه سن هرهْي کمتوجه شه 

 1ا اد  الزم است.ج ـ 

ـ  ]1119[ ه احراماي او در روز  ياه در مسالخ باه     کدانه  اروان ميکاگر روحاني  س 

ا ماال حجاا  نااارت     ه روحاني است و باياه بار  کشود و به جهت اين خون آلود  مي

آلود است، آياا باا  لام باه نجاس       ه سا ت لباآ احرامي او خونداشته باشه مهت چن

 چيست؟ ليف اوکشهن و طوالني بودن آن ت

 2ال نهارد.کاگر معذور از تبهيل يا تبهير است اشج ـ 

ـ  ]1111[ ه براي ناارت بر ا ماال حاج   کدانه  ارواني نايب است و ميکروحاني  س 

ه دارد در کا شود و باه جهات مساؤوليتي     حجا  در قربانگا  لباآ او به خون آلود  مي

 الي دارد؟کگردد، آيا با  لم به اين جهت، نيابتش در حج اش قربانگا  معبل مي

 ال نهارد.کنيابت اشج ـ 

                                                           
ن  و اگر بع  از آن باش  بده احتيداط واجدب    کاگر در ايام تشريق باش  باي  اعاده  اهلل سيستاني:آية . 1

 ن  بين اعاده ذبح و روزه.کجمع 
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل ماي،  آية اهلل خامنه 

دارد  انکد ه امکد ه تدا جدايي   کد ال ن ارد ولي احتياط مستحب آن اسدت  کمالقا  اش آية اهلل اردبيلي:. 2

 ن .کتاهير 
ن  يا ابتد ا  کن است، به احتياط واجب باي  مبادرت به تاهير يا تب يل کاگر مم آية اهلل سيستاني: 

 ار بپردازد.کاز احرام خارج شود سپ  به اين 
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ـ  ]1116[ ا در آنجاا  ه، در مني ساخته شه  است، آيکهاي جهيه م بعضي از محله س 

 شود قرباني نمود يا خير؟ مي

 1اگر در مني است مانع نهارد، ولي بهون احراز اينکه در مني است، احيح نيست.ج ـ 

ـ  ]1113[ اش  هااي گذشاته  اباحِ قربااني     ه در سال يا سالکنه ک مي کانسان ش س 

 اش چيست؟ مؤمن بود  يا نه، انن وظيفه

بعه از  مل اسات،   کشدانسته و ملتفت بود  و  اگر در حال  مل، مسگله را ميج ـ  

 2نه و در غير اين اورت بايه قرباني را ا اد  نمايه.کا تنا ن

ـ  ]1118[ ها يا اشخاص خيّرِ ديگر، که باراي قربااني از    بعضي از مهيران کاروان س 

هاا را غيار    گيرنه و احياناً خودشان سر بريهن را ياد نهارنه لاذا قربااني   اشخاص پول مي

ضاامن اسات    کنه، اوالً آيا از منوب  نه مُجزي است يا نه و  انياً آيا نايب من  بح ميمؤ

 ؟يا خير

 4و کسي که پول را از منوب  نه گرفته ضامن است. 9کنه قرباني مزبور کفايت نميج ـ 
                                                           

 ، مانعي ن ارد.کبا فرض ش آية اهلل تبريزي:. 1
 در مني فتواي ايشان به دست نيام . کدر مورد ش آية اهلل خويي: 
 مني مجزي است. کن نزديکنوني ذبح در اماکدر شرايط  آية اهلل زنجاني: 

 .1142. مراجعه شود به مسأله 2
 افي است.کاگر ذابح مسلمان بوده  آية اهلل اردبيلي: 
 مراجعه شود. 1141براي پاسخ اين سؤال و سؤال بع  به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 

 مراجعه شود. 1142سأله به حاشيه م اي: هآية اهلل خامن .9
 .1142. مراجعه شود به مسأله 4

نن ، مسلمان بدودن  که ذبح را به شخص ديگري واگذار کالت داشته باشن  کاگر و آية اهلل اردبيلي: 

 افي است.کذابح 
 مراجعه شود. 1121به حاشيه مسأله  آية اهلل فاضل: 

جهت خري   رباني و ذبدح پدول گرفتده و     ها از حجاجاروانکه در کساني کو اگر  آية اهلل سبحاني: 

ال کند  اشد  کان  چنانچه فقط ذبح را به رير مؤمن واگذار و خود نيدت  يل گرفتهکنيابت با اذن در تو

 ن .کتوان  به رير مؤمن واگذار ن ارد ولي هم ذبح و هم نيت را نمي
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 مستحبات هدي

 :1مستحبات ههي چنه چيز است م ـ ]1114[
نباودن آن، گااو و در ااورت     ن، قرباني شتر باشه و در اورتکدر اورت تم. 1

 نبودن آن، گوسفنه باشه.
 قرباني بسيار فربه باشه. .2
در اورت شتر يا گاو بودن آن، از جنس ماد  و در اورت گوسفنه يا باز باودن    .3

 آن، از جنس نر باشه.
هاا تاا زاناوي آن را     ننه، ايستاد  و از سر دسات کخواهنه او را نحر  ه ميکشتري  .4

ارد يا نيز  يا خنجر به گاودال گاردن او   کجانب راست او بايسته و  ببنهنه و شخص در

 فرو برد و در وقت  بح يا نحر اين د ا را بخوانه:
« َ ِمواِت َواال  َََر السَّ لَِّذي َف

ِهَي لِ َ  َوج  ه  لًِِم َوما أَ َوجَّ س  َض َجنِيفًا م  ِرکَي اِنَّ َص الِِت  َنا ِمَن اْل ش  ُ 

کي َوَُم ياَي  لِِمَي، أَ َون س  ت  َوأنا ِمَن اْل س  ک ا ِمر 
يک َله  َوبِذلِ َُ ِّ ال عاْلََِي ال ََشِ للَّه  مَّ ِمن  ک َوَِمَاِِت هللِ 

َ  ِمنِّي مَّ َتَقبَّ ، أللَّه  ِم اهللِ َواهلل  أکََب   .«َوَلک بِس 
 اينکه خود قرباني را بکشه و اگر نتوانه، دست خود را باالي دست کشنه  بگذارد.. 5

 م ـ تقصير يا حلقسو

ـ  ]1150[  2ردن، يا سر بتراشه و يا از ناخنکه بعه از  بح کلفي مختار است کهر م م 
                                                           

 آورد. جا به  ص  رجاء و امي  ثواب به ارم:کآية اهلل م. 1
افي نيست و اگر خواست ناخن بگيرد، کبنابر احتياط واجب ناخن گرفتن به تنهايي  دبيلي:آية اهلل ار. 2

 احتيايا  باي  بع  از چي ن مو باش .
ند  و  کردن مدو را انتخداب   کد وتداه  ک  استحبابي، براي تقصدير،  کبنابر احتياط مؤ آية اهلل زنجاني: 

 م تقصير بانوان.کهمچنين است ح
ه تراشي ن ريش در مردان کبر اين گذشت مضافا  834 مسألهنحوه تقصير در ذيل  آية اهلل سبحاني: 

 ن .کفايت از حلق يا تقصير نميک
افي نيست بنابر احتياط واجب و اگر خواست ناخن بگيدرد بايد    کگرفتن ناخن  آية اهلل سيستاني: 

 ردن مو باش .کوتاه کبع  از 
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 يا موي خود قهري بچينه، مگر چنه طايفه:

ـ  باراي   2افي نيست ظااهراً کخود قهري بگيرنه و  1ه بايه از مو يا ناخنکها  زن اول 

 9آنها سر تراشيهن.

 6به احتياط واجب. 5بتراشه 4ه بايه سرکه سال اول حج او باشه، کسي ک دوم ـ

ـ   يا نحو آن باراي رفاع شاپش و   « امح»ه موي سر خود را به  سل يا کسي ک سوم 

 7نحو آن چسبانيه  باشه بايه سر بتراشه به احتياط واجب.

                                                           
 مش گذشت.کح آية اهلل اردبيلي:. 1

 افي نيست.کردن ناخن به تنهايي کوتاه کبنابر احتياط واجب  ارم:کسيستاني، آية اهلل م آية اهلل 

 ن .کفايت از تقصير نميکها جايز نيست و و تراشي ن سر براي آن آية اهلل سبحاني: 
 افي نيست.کو سرتراشي ن براي آنها  آية اهلل فاضل: 

 براي آنها جايز نيست. سر تراشي ن آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 2
 (412کن . )مناسک حج، م زنان حتما  باي  تقصير کنن  و براي آنان حلق کفايت نمي اي: آية اهلل خامنه. 9

 باش . نمي و جايز نيز آية اهلل زنجاني: 
 ک  اسدت. )مناسد  کد سر تراشي ن در اين مورد دّوم و نيز سوم و چهارم مستحّب مؤ آية اهلل بهجت:. 4

 (.78شيخ ص
 باش . مي ردن مو يا چي ن ناخنکوتاه کمخير بين تراشي ن سر و  آية اهلل نوري: 

هرچن  حج اول  آورد باي  سرش را بتراش  د  جا مي به خود را حجةاالسالمه کمردي  آية اهلل زنجاني: .2

 زن ، سرش را بتراش . مي ه مانن  تيغ از تهکتوان  با ماشيني  مي د و او نباش 
 ه بنابر اظهر.کبل اردبيلي:آية اهلل . 3

ند ،  که سر تراشدي ن را اختيدار   کاحتياط مستحب اين است  آيات عظام تبريزي، خويي، فاضل: 

 هرچن  مخير بودنش بين حلق و تقصير خالي از  وت نيست.
ه کد سدي  کرود و همچنين  مي ه براي اولين بار به حجکسي کتراشي ن سر براي  آية اهلل سبحاني: 

ه کد آورده باشد  و فدردي   جدا   بده  حج مستحبي يدا نيدابي   آورد هر چن   بال  جا مي به را حجةاالسالم

 (.211، م کرده واجب است )مناسکموهاي خود را گره زده يا با هم جمع 
 سي نيز مخير است و سر تراشي ن متعين نيست.کچنين  ارم:کآية اهلل م 

 ه بنابر ا وي.کبل آية اهلل اردبيلي:. 7
ند .  که سر تراشدي ن را اختيدار   کاحتياط اين است  ي، خويي، زنجاني، فاضل:آيات عظام تبريز 

 ه وجوب آن اظهر است.کبل
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ـ  رد  و گر  زد  و درهم پيچيه  و بافته اسات،  که موي خود را جمع کسي ک چهارم 

 1سر بتراشه به احتياط واجب. بايه

ـ   ناه و  کل اگار از ايان ساه دساته اخيار نباشاه، باياه تقصاير         کخنثااي مشا   پنجم 

 2سر نتراشه.

ـ  ]1151[ ناه  ک، واجب است هم تقصاير  9ل از اين سه طايفه باشهکاگر خنثاي مش م 

 4و هم سر بتراشه احتياطاً.

 2تمامش را بتراشه.تراشه  ه سر را ميکسي که کاحتياط آن است  م ـ ]1155[

ـ  ]1157[  مااي از مااوي ساار يااا ريااش ياااکنااه مقااهار ک فاياات ماايکدر تقصااير  م 

 و بهتار  3ه باشاه و ياا نااخن گارفتن.    کا شارب را چيهن، به هار نحاو و باا هار آلات       
                                                           

 . مانن  يايفه  بل است.1
ه گذشت، و اّما بنابر تعين کل جايز نيست بنابر تخيير کسرتراشي ن براي خنثاي مش آية اهلل بهجت:. 2

 (.78شيخ، ص کاست. )مناسي از  سم متقّ م باش ، احوط جمع کحلق بر مرد، اگر ي
ل اگر موي سر خود را نچسبان ه يا نبافته باش  بايد   کخنثاي مش آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 تقصير نماي .
 م زن است و تقصير بر او متعين است.کخنثي در ح آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
رده کد وتاه کمي مو را کن  و اگر باش  اول کوتاه کاگر از دو دسته اخير نباش  مو را  ارم:کآية اهلل م 

 .(بنابر احتياط واجب)تراش   مي بع  سر را
 ن  و سپ  سر بتراش .کباي  احتيايا  اول تقصير  آية اهلل زنجاني: .9
 ن .کو تقصير را بر حلق مق م  آية اهلل اردبيلي:. 4

 شت.در مسأله  بل گذ آية اهلل بهجت، آية اهلل گلپايگانينظريه  
و  ] سدم سدّوم و چهدارم   [اند    هر ش کدو  سم از سه  سم را متذ آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 ان ل باي  هم تقصير و هم حلق نماي  و بنابر احتياط تقصير را بر حلق مق م ب ارد. فرموده
 .(413مسأله ، کمناس)باي  اول تقصير نماي  و آنگاه بنابر احتياط حلق نماي .  آية اهلل سيستاني: 

 ه باي  تمامش را بتراش .کبل آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني، سيستاني، گلپايگاني:. 2
 افي نيست.کالزم است تمام سر را بتراش  و تراشي ن برخي از آن  آية اهلل سبحاني: 

 د.تفا شوکه بنابر احتياط واجب به گرفتن ناخن به تنهايي نباي  اکگذشت  آية اهلل اردبيلي:. 3
 .1121رجوع شود به مسأله  آيات عظام زنجاني، سبحاني، سيستاني: 
 ل است.کفايت ناخن گرفتن به تنهايي مشک ارم:کآية اهلل م 
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 را بگيرد. ه هم مقهاري از مو بگيرد و هم ناخنک 1است

ـ  ]1159[ سر تراشيهن و تقصير چون از  بادات است، بايه با نيت خاالص از رياا    م 

و براي اطا ت خهاونه باشه و بهون آن احيح نيست و آنچه بايه باه آن حاالل شاود    

 شود. حالل نمي

ـ  ]1151[ جايز است سر را خود انسان بتراشه يا به سلماني بههاه و همچناين در    م 

 2نه.که سلماني هم نيت کن است نه و بهتر آکتقصير و بايه خودش نيت 

ـ  ]1156[ ه در مساگله  که سر تراشيهن بر آنها متعين است، مثل اشخااي کساني ک م 

افي کا سار آنهاا و آن    شانه باه  کبايه تيح را ب 9ر شه، اگر سر آنها مو نهاشته باشهکاول  

 4سر. تراشيهن است از

ـ  ]1153[ موي ريش يا شاارب  ه مخير هستنه ميان تراشيهن سر و گرفتن کساني ک م 

ننه و اگر هيچ ماو نهاشاتنه حتاي    کتقصير  2و گرفتن ناخن، اگر سرشان مو نهاشت بايه

                                                           
 (412حج، م کو احوط آن است. )مناس اي: هآية اهلل خامن .1
 ان . همتعّرض اين مسأله نش  آية اهلل خويي،. 2

 نيست. کنن ه نيازي به نيت سلماني و يا تقصير آية اهلل سبحاني: 
 در راباه با نيت سلماني مالبي در دست نيست. آية اهلل سيستاني: 

 شي ن تيغ، تقصير نيز بنماين .کبنابر احتياط واجب عالوه بر  آية اهلل اردبيلي: .9
 ه گذشددت، مخيددر بددين حلددق و کدديددور  يايفدده اول از آن سدده يايفدده، همددان آيووة اهلل تبريووزي:. 4

 تقصير هستن .
 ن .کبنابر احتياط تقصير هم ب آية اهلل سيستاني:آية اهلل زنجاني، 

در اين صورت تقصير متعين است و بنابر احتياط تيغ را به سر  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:

 .(829ام حج، مسأله کآداب و اح)نشود.  کشن  و در صروره اين احتياط ترکب
 ن .کبنابر احتياط مستحب تقصير هم ب آية اهلل فاضل: 
مي از آن را کاحتياط جمع ميان آن و ناخن گرفتن است و اگر ريش يا شارب دارد  ارم:کآية اهلل م 

 ن .کوتاه کنيز احتيايا  
 ن .کوتاه کبنابر احتياط باي  موي ريش يا سبيل را  آية اهلل سبحاني:. 2

 ن .کوتاه کورت را موي ص ارم:کآية اهلل م 
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 افي است.کشنه کبايه ناخن بگيرنه و اگر آن را هم نهاشتنه تيح را بسر ب 1موي ابرو

 2نه از تقصير.ک فايت نميکتراشيهن ريش  م ـ ]1158[

 9ال است.کبغل يا  انه محل اشردن به تقصير موي زير کتفا کا م ـ ]1154[

ـ  ]1170[ و جايز نيست اختيااراً در   4محل تراشيهن سر و تقصير نمودن مني است م 

 غير آنجا.

ـ  ]1171[ ه در روز  يه باشه، اگرچه بعيه نيست جواز تاگخير  کآن است  2احتياط م 

                                                           
 ن .کوتاه کردن مو مق اري از موي سر يا ريش يا سبيل را کوتاه کباي  در  آية اهلل اردبيلي:. 1

 ن .کتفا نکردن موي ابرو اکوتاه که به کاحتياط اين است  آية اهلل بهجت: 
 ال است.کردن موي ابرو محل اشکوتاه کتفا به کا آية اهلل تبريزي: 
ردن مو بنابر احتياط واجب باي  مق اري از موي سر کوتاه کدر  آية اهلل سيستاني:آية اهلل خويي،  

 (.924، مسأله کن . )مناسکوتاه کيا ريش يا سبيل را 
 ن .ک نمي فايتکردن ابرو براي تقصير، کوتاه ک آية اهلل زنجاني: 
ن اشت تيغ را بر تمام  ن  و اگر آنها راکوتاه کاز موي رير سر يعني ريش و سبيل  آية اهلل سبحاني: 

 شن .کسر ب
ه کتقصير با موي ابرو و سينه و پا مجزي و صحيح است ولي احتياط مستحب است  آية اهلل فاضل: 

 نن .کاز موي سر يا ريش يا شارب تقصير 
 ردن موي ابرو دليلي ن ارد.کوتاه ک ارم:کآية اهلل م 

 باش . مي و حرام نيز آية اهلل زنجاني: .2
 مراجعه شود. 834 . به مسأله9
ه بندابر  کد شدود بايد  در مندي ريختده شدود بل      مي ه براي حلق يا تقصير زدهکمويي  آية اهلل زنجاني: .4

 احتياط باي  عمل حلق و تقصير نيز در مني انجام شود.
رد تا که در روز عي  باش  و اگر روز عي  نکاحتياط واجب آن است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 2

 و ت دارد. حجه ذيآخر 
ه از روز عي  تأخير نشود و بعيد   کاحتياط مستحب اين است  آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 

 آورد.جا  حجه به ذيه بتوان  اعمال حج را در ماه کنيست تأخير آن تا آخرين زماني 
جواز تأخير عم ي حلق از روز عي  خالف احتياط است و بايد  چنانچده عدذري     آية اهلل سبحاني: 

رده اسدت جدايز   کد ن جهت حفظ ترتيب اعمال روز عي  تدا  ربداني ن  کن ارد آن را به تأخير نين ازد ل
ه در اينصورت رروب کن  که تا رروب روز سيزدهم نتوان   رباني کن  مگر اينکنيست حلق يا تقصير 

  نماي  و مسائل مربوط به  رباني با اين فرض گذشت.ميروز سيزدهم حلق 
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 1تشريا. تا آخرِ ايام

ـ  ]1175[ باياه   2ردکا وچ کرد در مني و از آنجا کسي سر نتراشيه و تقصير نکاگر  م 

 که  مهاً تار کسي کم بين کنه و  مل را انجام دهه و فرقي نيست در اين حکمراجعت 

 مسگله نهانستن. واسبه بهو سهواً يا  9رد  يا نسياناًک

ـ  ]1177[ ه هست سر ک، هرجا 4ن نشود برگشتن به منيکاگر براي اين شخص مم م 

ان، و مساتحب  کا باه مناي، در ااورت ام    2ود را بفرستهنه و موي خکبتراشه يا تقصير 

 نه در محل خيمه خود.که مو را در مني دفن کاست 
                                                                                                                                        

  :ان . همتعرض اين فرع نش  آية اهلل گلپايگاني 

 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل نوري:
بنابر احتياط واجب، باي  حلق يا تقصير واجب را در روز عي   ربان انجدام دهد ، و    اي: هآية اهلل خامن. 1

 فايدت که در شب يازدهم يدا پد  از آن آن را انجدام دهد ، و همدان      کن ، واجب است کاگر چنين ن

 ( 412حج، م کن . )مناسک مي
رده بنابر احتياط باي  برگردد و در مني ک کچنانچه از روي علم و عم ، تقصير را تر آية اهلل زنجاني: .2

ه هست کجايي  توان  در مي ردهک کن  و اگر از روي فراموشي يا ن انستن مسأله ترکحلق يا تقصير 

توان ، در مني حلدق يدا    مي ه اگرک  مستحب در اين است کهر چن  احتياط مؤ ؛ن کحلق يا تقصير 

ن  و در هر حال اگر بيرون مني، حلق يا تقصير نمود واجب اسدت مدوي خدود را بده مندي      کتقصير 

 بفرست .
نماي ، اعاده يواف واجب است و در صورت تعّم  بندابر   کاگر پ  از اعمال حج ت ار آية اهلل بهجت:. 9

 .(414، مسأله کمناس)فاره دارد کاحوط گوسفن ي 

گفته ش  اعاده  1148ه در ذيل سکو اگر اعمال بع  از حلق را انجام داده آنگونه  آية اهلل سبحاني: 

ن  تا از احرام کابه رديم استنکبيان  مسألهه در ذيل همان که نيست به نحوي کن  و اگر خود در مک

 توان  براي عمره يا حج ديگر محرم شود.خارج شود و اال هنوز محرم است و نمي
 .(418، مسأله کمناس)ناسي بنابر احتياط واجب ملحق به عام  است.  آية اهلل سيستاني: 

 بنابر احتياط واجب. آية اهلل اردبيلي: .4
 نظر معّظم له در اين فرع به دست نيام . اي: هآية اهلل خامن. 2

 مستحب است موي خود را بفرست . آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 



 602 سوم ـ تقصير يا حلق

ـ  ]1179[ نه قبل از تقصير ياا سار تراشاي و همچناين     کجايز نيست طواف حج ب م 

 سعي را جايز نيست جلو بينهازد.

ـ  ]1171[ جهل  نه از روي سهو ياکاگر قبل از سر تراشي يا تقصير طواف و سعي  م 

ناه و پاس از آن طاواف و نمااز آن و     کو سر بتراشه يا تقصاير   2، بايه برگردد1مکبه ح

توانه به مني برگردد هرجا هسات سار بتراشاه و تقصاير      و اگر نمي 9آوردجا  به سعي را

 ي را.نه طواف و نماز و سعکنه و ا اد  ک

ـ  ]1176[ ا ااد  طاواف و   رد ، بايه  االو  بار   کار را کاگر از روي  لم و  مه اين م 

 4نه.کگوسفنه  بح  کنماز و سعي ي

                                                           
رده باي  انجام ده  و موي خود را به مني بفرست ، سپ  کاگر حلق يا تقصير نپ   آية اهلل زنجاني: .1

ردن از کد وچ کد پ  از تق يم اعمال مکه از روي سهو بوده و ه کن ، مگر آنک ه را اعادهکباي  اعمال م

 ه، الزم نيست.که در اين صورت اعاده اعمال مکمني، متوجه ش ه باش  
مق م داشت بايد    عم ا سي آن را مق م داشت چهار صورت داردل الف( اگر کو اگر  آية اهلل سبحاني:. 2

ند .  کفاره ذبدح  ک عنوان بهگوسفن   کن  و يکپ  از حلق و تقصير يواف و نماز آن و سعي را اعاده 

فداره  کن  و کها را به ترتيب اعاده مق م داشت باي  بع  از حلق يا تقصير آن و يا نسيانا  ب( اگر سهوا 

 عم ا فرع الف است. د( اگر فقط سعي را م آن نيز مانن  کمق م داشت ح عم ا ن ارد. ج( اگر يواف را 

 م آن مانن  فرع ب است.کمق م داشت ح
 اعاده يواف و نماز و سعي، در هر دو صورت مبني بر احتياط واجب است. آية اهلل اردبيلي:. 9

ه احتيداط اسدتحبابي دارد.   کد اعاده يواف و سعي لدزوم ند ارد، بل   آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

بلدي اگدر  بدل از     آية اهلل تبريوزي: (، 989، ص1والمسائل الشرعيه، ج 413عربي، مسأله  ک)مناس

 شود. کر شود، احتياط در خصوص اعاده يواف نباي  ترکه متذکخروج از م
 ه احتياط مستحب است.کاعاده يواف و نماز و سعي واجب نيست بل آية اهلل سبحاني: 
م نيست گرچه احوط است ولي اگر تق يم يدواف بدراي   اعاده يواف و سعي الز آية اهلل سيستاني: 

 عذري رير از جهل و نسيان بوده اعاده الزم است.
 .بنابر احتياط واجب پ  از آن سعي و... ارم:کآية اهلل فاضل، آية اهلل م 

 فاره دارد.کدر صورت تعّم  بنابر احوط گوسفن ي  آية اهلل بهجت:. 4
 فاره نش ه است.کمتعرض  رده وليکگناه  آية اهلل گلپايگاني: 
 ن  يواف و نماز و سعي را.کبنابر احتياط اعاده  ارم:کآية اهلل م 
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ـ  ]1173[ ، 1اگر فقط طواف را از روي  لم و  مه مقهم داشته گوسفنه الزم اسات  م 

ناه آن را بعاه از   کن بايه ا ااد   کو اگر فقط سعي را مقهم داشته گوسفنه الزم نيست، لي

 حلا يا تقصير و طواف و نماز آن.

ـ  ]1178[ بعه از طواف يا سعي يا هر دو، سار   2جهل يا نسياناگر از روي  لم يا  م 

تا ترتياب حااال شاود و اگار      9نهکه ا اد  کرد، احتياط آن است کرا تراشيه يا تقصير 

 4شه احتياطاً.کسر به ليفش سر تراشي بود  تيح را بکت

ـ  ]1174[ نه کنه و بعه از آن  بح کبايه در مني اول رمي جمر   2به احتياط واجب م 

                                                           
تاب الحج، کن  )کگوسفن  ذبح  کباي  عالوه بر اعاده يواف پ  از حلق و تقصير ي آية اهلل سبحاني:. 1

 (.239، ص 2ج 
 ان . هفاره نش کمتعرض  آية اهلل گلپايگاني: 

 مسأله اجمال دارد. ارم:کزنجاني، مآيات عظام بهجت، . 2
 ن  تا ترتيب حاصل شود.کيعني يواف و سعي را اعاده  آية اهلل خويي:. 9

ند  و سدپ  يدواف نسداء را     کواجب است يواف زيارت و نماز و سعي را تج ي   آية اهلل سبحاني: 
ش  همه اعمدال  ه گفته کيور  ن اگر حلق را حتي از يواف نساء مؤخر داشته باز همانکانجام ده  ل

ن  و حتي اگر بع  از حلق يا تقصير و  بل از تج ي  اعمال بر سر او مو رويي ه باش  که را تج ي  کم
 شي ن تيغ بر سر نيست.کان  نيازي به تج ي  و يا ه آن دو در محل خود انجام ش هک چون

ه جاهدل  کاگر منظور اعاده يواف و سعي بع  از حلق يا تقصير باش  در صورتي  آية اهلل سيستاني: 
رسان  الزم نيست حتي  مي ه ذيل عبارت آن راکيا ناسي باش  الزم نيست و اّما اعاده حلق يا تقصير 

 در عالم عام .
 (822الزم است اعاده يواف و نماز و سعي )آداب حج، م  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
ن  تا ترتيب حاصل شود و وجهي بدراي آخدر   کيعني احتيايا  يواف و سعي را اعاده  آية اهلل فاضل: 

 باش . نمي مسأله
 ذيل عبارت مختل است و مقصود روشن نيست. آية اهلل اردبيلي: .4

ق يا تقصدير  اگر عم ا  يا بر اثر فراموشي يا ع م آگاهي از مسأله، در خارج از مني حل اي: آية اهلل خامنه 
نماي  و يا حلق يا تقصير نکن  و از مني خارج شود و سپ  ساير اعمال را انجام ده ، واجب اسدت کده   

 (418براي حلق يا تقصير به مني باز گردد و بقيه اعمال را نيز اعاده نماي . )مناسک حج، م 
 ه بنابر ا وي.کبل آية اهلل اردبيلي:. 2

ه ذبح پ  از رمي جمره عقبه باش  و بنابر احتياط کواجب است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

  حلق و تقصير باي  پ  از آن دو باش .
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ـ  ]1190[ ، پس اگار از روي غفلات و ساهو باود ،     1اگر برخالف اين ترتيب  مل کنه م 

ا اد  الزم نيست و اگر از روي جهل به مسگله بود  بعيه نيست که ا ااد  نخواهاه و احتيااط    
                                                                                                                                        

  ن ، سدپ  د در   که در روز عي   ربان، ابت ا جمره عقبه را َرْمي کواجب است  اي: هآية اهلل خامن

ه ذبح  رباني در روز عي  برايش ميسر است د  رباني نماي  و پد  از آن، حلدق يدا تقصدير      کصورتي 

رار کد اما بنابر ظاهر، ت ؛ردهکن ، معصيت کور را رعايت نکه عم ا  ترتيب اعمال مذکو در صورتي  ؛ن ک

. ان، موافق احتيداط اسدت  کرار آنها در صورت امکاعمال به ترتيب فوق بر او واجب نيست، هر چن  ت

 کنيز چنين اسدت. )مناسد   ردهکور را رعايت نکه بر اثر ناآگاهي يا فراموشي ترتيب مذکسي کم کح

 (413حج، م
رعايت ترتيب بين رمي جمره عقبه و ذبح و حلق يا تقصدير الزم اسدت، ولدي سده      آية اهلل زنجاني: 

ن  کترس  اگر بخواه  صبر  مي هکسي کالف( کنن ل توانن   بل از ذبح، حلق يا تقصير  مي هکگروهن  

ه نتوان  شخصدا   کاروان يا حائض ش ن برايش پيش آي  کلي مانن  مراجعت که ذبح انجام شود مشک

ه شدرعا   کلي شود که باعث بروز مشکترس  تأخير اعمال م مي هکسي ک ب( ؛آوردجا  به ه راکاعمال م

ه مشقت ش ي  بديش  کاعمال مه تأخير کسي ک ج( ؛خار جاني داشته باش  مثال دفع آن الزم است 

روند  و جمدره عقبده را     مي ن ، اين سه گروه شبانه از مشعر به منيک مي از متعارفي را براي او ايجاد

 دهن  و در شب عي  با حلق يا تقصير از احرام بيرون مي التکسي براي  رباني وکنن  و به ک مي رمي

 آين ، هر چن   رباني آنها انجام نش ه باش . مي
 عم ي رمي روز عي  مخّل به ترتيب است و بايد  جدوري اعمدال را مجد دا      کتراهلل سبحاني: آية  

ه ترتيب حاصل شود ب ين ترتيب باي   رباني پ  از رمي جمدره عقبده انجدام گيدرد و     کانجام ده  

م شدرعي ترتيدب را   کسي از روي جهل به حکن اگر کباش  لحلق و تقصير پ  از  رباني مي وظيفه

ه کد ن  عمل او صحيح است ولي در صورت عم  باي  به نحدوي  کم آن را فراموش کن  يا حکرعايت ن

 ن .کترتيب حاصل شود اعاده 
ه کد ه  ربداني را در جدايي   کن  در صورتي کتوان   بل از ذبح حلق يا تقصير  مي آية اهلل سيستاني: 

 رده باش .کان جايز است تهيه کذبح در آن م
 . ن  و بع ...کألحوط اول رمي جمره عقبه علي ا آية اهلل گلپايگاني: 
 رده و اّمدا عملدش صدحيح   کد ند  گنداه   کترتيب مزبور واجب اسدت و اگدر رعايدت ن    ارم:کآية اهلل م 

 است.
اگر از روي جهل و نسيان باش ، اعاده الزم نيست و اگر از روي علم و عمد  باشد ،    آية اهلل اردبيلي: .1

 باي  اعاده شود.
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 2در اورت امکان احتياط را ترک نکنه. 1به ا اد  است و اگر از روي  لم و  مه بود 

ـ  ]1191[ سر تراشيهن بود سر تراشيه يا تقصاير  اش  ه وظيفهکه مُحرمي کبعه از آن م 

احرام  واسبه بهه حرام شه ، کيي شود بر او تمام چيزها ، حالل مي9ردکردن بود تقصير ک

ه در حارم  کي آنکاز دو جهت حرمت داشت: ي 2و بوي خوش و اما ايه 4حج، مگر زن

ه کمحرم و اين حرمت باقي است. دوم آن ايه جايز نيست نه براي محرم و نه براي غير

ه کبر خصوص محرم نيز ايه جايز نيست، چه در حرم باشه يا غير حرم و بعيه نيست 

حلا يا تقصير از جهت دوم حرمت برداشته شود، پس جايز اسات از باراي او    واسبه به

 3ايه در خار  حرم.
                                                           

 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. اي: هآية اهلل خامن. 1
يور در صورت تعّم   اگر از روي فراموشي و جهل باش  اعاده آن الزم نيست و همين آية اهلل بهجت:. 2

 (.78شيخ، ص کو مناس 149 ، صکمناس)ه اظهر تماميت آنست کبنابر مشهور 
 اعاده الزم نيست.اگر از روي جهل يا نسيان بوده  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 ن  و در جهل و نسيان الزم نيست.کدر صورت علم و عم  باي  اعاده  آية اهلل زنجاني: 
 ن .کان باي  اعاده کدر صورت علم و عم  و ام آية اهلل گلپايگاني: 
 به ذيل مسأله  بل رجوع شود آية اهلل سبحاني: 
 اين احتياط مستحب است. ارم:کآية اهلل م 

 ه رمي و ذبح است انجام داد.کو دو عمل ديگر مني را هم  فاضل:آية اهلل . 9

 شود و بدا انجدام يدواف نسداء و نمداز آن     ه با انجام سعي بوي خوش حالل ميک آية اهلل سبحاني: 

شدود و خدوب اسدت از صدي      مدي حدالل  شود ولي صي  احرامي با ذبح و حلدق  همسر نيز حالل مي

ن ن گياه خود روي حرم براي محدرم و ريدر   کار و کاما ش ن کاحرامي تا ظهر روز سيزدهم اجتناب 

 محرم هميشه حرام است.
همه استمتاعات جنسي بر حرمت خود با ي اسدت ولدي عقد      آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني:. 4

 ردن چه براي خود چه براي ديگران و همچنين شهادت بر عق  پ  از حلق يا تقصير جايز است.ک
بنابر احتياط واجب صي  بر او حرام است و اين احتياط تا  يزي، خويي، سيستاني:آيات عظام تبر. 2

 ظهر روز سيزدهم ادامه دارد.
 حرمت صي  به حال خود با ي است. آية اهلل گلپايگاني: 

 بنابر احتياط جايز نيست. آية اهلل اردبيلي:. 3
، مسأله کمناس)وجه نيست،  بي مني، کحليت صي  احرامي به مجّرد تماميت مناس آية اهلل بهجت: 

412).  
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ـ  ]1195[  1تواناه  دليلي از روز  يه تگخير افتاد، بناابر احتيااط نماي   ه باگر قرباني،  م 

ه ترتياب باين قربااني و حلاا و     کنه بلکنه و از احرام خار  شود و بعه قرباني کحلا 

 2نه  لي األحوط.کا مال مترتبه بر آن را بايه مرا ات 
                                                                                                                                        

   :حرمت صي  از جهت دّوم هم با ي اسدت و بعد  از انجدام     آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني

 شود. مي يواف نساء و نماز آن حالل
 ن .ک که در اين حال صي  را ترکاحتياط آن است  ارم:کآية اهلل م 

را بنابر هر دليلي از روز عي  به تدأخير ان اختده، الزم نيسدت     ه ذبح  ربانيکسي ک اي: هآية اهلل خامن. 1

ه بعي  نيست انجام حلق يا تقصير در روز عي  واجب باشد ،  کحلق يا تقصير را هم به تأخير ان ازد، بل

ه در کد مگانده   ن ، اما صّحت انجام يواف حج و ديگر اعمال پدنج کاحتياط  کو نباي  در اين مورد تر

ال است و باي  براي انجام آن اعمال تا ذبدح  ربداني   کدر انجام  رباني( محل اشچنين حالتي )تأخير 

 (413حج، م کمنتظر بمان . )مناس
ن  و رعايت ترتيب بين رمي و ذبدح و حلدق و تقصدير و    که نباي  حلق و تقصير کبل آية اهلل زنجاني: 

 ه، واجب و معتبر است.کاعمال م
ه بايد   کد ن  و از احرام خارج شود ولي اعمال مکتوان  حلق  مي آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ام حج(.کآداب و اح 871بع  از  رباني و حلق انجام شود. )
ند   کن  و از احرام خارج شود و بع   ربداني  کتوان  حلق يا تقصير  نمي بنابر احتياط آية اهلل فاضل: 

ن  علي األحوط مگر در فدرض  کباي  مراعات ه ترتيب بين  رباني و حلق و اعمال مترّتبه بر آن را کبل

 ه در اين صورت رعايت ترتيب بين ذبح و حلق يدا تقصدير الزم نيسدت و حداجي    کاضارار و يا حرج 

ه را بايد  پد  از   کد ن  و از احرام خارج شود، ولدي اعمدال م  کتوان  در اواخر روز، حلق يا تقصير  مي

 ايمينان به ذبح انجام ده .

 ن  و تأخير نين ازد.که باي  روز عي  حلق کبل آية اهلل نوري:
 مراجعه شود. 1111به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي:. 2

بنابر احتياط،  رباني باي  در روز عي  باش  و چنانچه  رباني در روز عيد  ممکدن نباشد ،     آية اهلل تبريزي: 

 شود و  رباني را تأخير بين ازد. توان  بع  از رمي حلق يا تقصير را در روز عي  انجام ده  و مسحّل مي
اگر نتوانست  رباني را انجام ده  باي  حلق و يا تقصير را به تدأخير بيند ازد ولدي    آية اهلل سبحاني:  

نباي  تأخير حلق يا تقصير از رروب روز سيزدهم فراتر ندرود بندابراين اگدر نتوانسدت تدا ردروب روز       

  و تا آخر ذي الحجه و ت دارد انجام ده  و در ريدر  ن  حلق يا تقصير را انجام دهکسيزدهم  رباني 

  روز روزه بگيرد. 11ه در محل خود آم ه کصورت باي  به شرحي  اين
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ـ  ]1197[  تگخير حلا، تا آخر ايام تشريا مانع نهارد، هرچنه  مهي باشه و حلاا  م 

 1نه.ک فايت ميکدر شب هم احيح است و 

ـ  ]1199[ رد ، کا يل او قرباني نکالت دهه، تا وکسي وکاگر حاجي براي قرباني به  م 

رد کا رد  حلاا  کا يل او براي او قرباني که وکولي اگر با ا تقاد به اين نهکتوانه حلا  نمي
                                                                                                                                        

  :رد جايز است تقصير يا حلق.کاگر  رباني را در مني تهيه  آية اهلل سيستاني 
 ن  عمل او بايل نيست.کو اگر رعايت اين احتياط واجب را ن ارم:کآية اهلل م 

به حسب جمع بين روايات، ترتيب مستحب است ولي چون شهرت بر وجدوب  دائم    آية اهلل نوري:

ان و عن  الضرورة، خدالف ترتيدب مدانعي ند ارد و در     کش ه، احوط رعايت ترتيب است در صورت ام

 فرض سؤال اگر ذبح را تأخير ان اخت، تأخير حلق جايز نيست.
 در صورت تأخير شب هم مجزي است. حلق در روز عي  است و آية اهلل بهجت:. 1

ه گذشت بندابر احتيداط حلدق    ک احتياط واجب در ع م تأخير عم ي است. چنان آية اهلل تبريزي: 

 باي  در روز باش . پ  اگر در روز عي  انجام نگرفت باي  در روز بع  انجام گيرد.

عي   ربان انجام ده ، و اگدر   بنابر احتياط واجب، حلق يا تقصير واجب را در روز اي: هآية اهلل خامن 

ند .  ک مي فايتکرا انجام ده ، و همان  آن ه در شب يازدهم يا پ  از آن،کن ، واجب است کچنين ن

 (412حج، م ک)مناس
ه در روز انجام شود، و متعرض تأخير عم ي تا آخر ايدام  کاحتياط واجب اين است  آية اهلل خويي: 

 ان . هتشريق نش 

ه در حاشيه مسدأله  کمگر براي چن  گروه  ؛حلق و تقصير در شب عي  جايز نيست آية اهلل زنجاني: 

تأخير آن تا زماني کده بتدوان   ديگر مانعي ن ارد و هاي  گذشت و انجام حلق و تقصير در شب 1193

 جا آورد مانعي ن ارد. حجه به بع  از آن اعمال مکه را در ذي
هدم   عمد ا  حتيداط واجدب در شدب جدايز نيسدت و      حلق و تقصير و ذبح بندابر ا  آية اهلل سبحاني: 

 توان  از روز عي  به تأخير بين ازد. نمي
حلق در شب عي  جايز نيست مگر براي خائف و به احتياط مستحب از روز عي   آية اهلل سيستاني: 

 افي است.کتأخير نشود ولي بع  از عي  در شب هم 

نمود،  کف احتياط است و اگر در روز عي  ترحلق در شب خال آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ن  و تأخير عم ي علي األحوط جايز نيست.کروز يازدهم باي  حلق 

 حلق در شب است. کاحتياط در تر ارم:کآية اهلل م 
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و اگار بعاه از    1افي اسات کا رد ، حلا مزبور کيل او هنوز قرباني نکه وکبعه معلوم شه 

 نه.کنه و الزم نيست آنها را ا اد  ک فايت ميکرا هم انجام داد  باشه  2هکحلا ا مال م

ـ  ]1191[ باشاه،   مي 9ه سال اول حج آنها است و وظيفه آنها سر تراشيهنکساني ک م 

نناه و بعاه آن را   کماو، اول سار را ماشاين    بنابر احتياط، جايز نيست به واسبه زياادي  

 4فار  دارد.کچنه فوراً بتراشنه و در اورت  لم و  مه بتراشنه هر 

ـ  ]1196[ ه خاودش  کتوانه قبل از اين ه بخواهه ديگري را حلا نمايه، نميکسي ک م 

توانه ناخن ديگري را براي تقصاير بگيارد و    نه سر او را بتراشه ولي ميکحلا يا تقصير 

 2نيست ولو براي تقصير.ازاله موي ديگري نيز قبل از خار  شهن از احرام جايز 
                                                           

 .1141فايت حّتي در صورت عم  در مسأله کگذشت  آية اهلل بهجت:. 1

 ولي اعاده اعمال مکه الزم است. آية اهلل زنجاني: 

رده کد ن تا يقين بده ذبدح  ربداني ن   کاما اگر چه اعمال انجام ش ه صحيح است لي آية اهلل سبحاني: 

 بيرون آورد. رده فورا کاست هنوز محرم است و اگر لباس دوخته به تن 
ولي او هنوز محرم است و باي  لباس دوخته را بيرون آورد و از سداير محرمدات    آية اهلل سيستاني: 

 شود و همچنين در  سمت بع  مسأله. مي و با ذبح مسحلن  کاحرام اجتناب 
 نظر ايشان به دست نيام . اي: خامنهآية اهلل . 2
ر کد ذ 1121ه در مسأله کردن مو و يا چي ن ناخن، کوتاه کمخير بين تراشي ن سر و  آية اهلل نوري:. 9

 باش . مي ش ،
 مراجعه شود. 1121. به مسأله 4

ن  ولي اگر کسر تراشي ن است جايز نيست اول سر را ماشين اش  هوظيفه کسي ک آية اهلل زنجاني: 

 افي است.کبتراش  جايز و  زن تهبا ماشين 
افي اسدت گرچده احتيداط    کد بتراشدن    زن تده اگر با ماشين  آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني: 

 مستحب تراشي ن با تيغ است.
 افي است.کردن کوتاه ک ارم:کآية اهلل م 

ه بدر ريدر حدرام    کد و بعي  نيست تقصير وا ع و موجب احالل شود، هر چن  با فعلي  اهلل بهجت:آية . 2

 (.121، سکاست انجام گيرد )مناس
 هر چن  حلق و تقصيرش صحيح است، مخصوصا  اگر حرمت آن را ن ان . آية اهلل زنجاني: 
فداره دارد ولدي سداهي و جاهدل و افدراد ريدر       کا تقصير نماي  رديگري  عم ا اگر  آية اهلل سبحاني: 

 فاره ن ارد کملتفت 
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ـ  ]1193[ ه سالماني سار او را باراي    که سفر اول حج او است، در وقتي کسي ک س 

ار را کا ه نبايه ايان  کهاي خود بود  و غافل بود   تراشيه ، مشغول گرفتن ناخن حلا مي

 فار  دارد يا خير؟کنه. آيا کب

 چيزي بر او نيست.ج ـ 

ـ  ]1198[ کسي که در غير مني حلا نمود  و ا مال مترتبه را انجام داد  و پس از اين  س 

 خير؟  مر  مفرد  انجام داد ، آيا مُحِلّ شه  است يا خير و  مر  مفرد  او احيح است يا

 2و  مر  او احيح نيست. 1مُحِلّ نشه  استج ـ 
                                                                                                                                        

 باش . نمي و مجزي نيز آية اهلل سيستاني: 
ل بنابر احتياط محل نش ه است و براي خروج از احرام احتيايا  به نيت انجدام وظيفده   آية اهلل زنجاني. 1

 فعليه حلق کرده يواف و سعي و يواف نساء انجام ده .
اش  هعمدر  وگرنهش ه و عمره او صحيح است  اگر از روي جهل يا نسيان بوده، محّل بيلي:آية اهلل ارد. 2

توان ، در همان جدا حلدق    نمي توان  باي  به مني برگردد و حلق نماي  و اگر مي بايل است و چنانچه

 ن  و بنابر احتياط مويش را به مني بفرست .ک
ه از جهت جهل به مسأله و رفلت، در رير مندي  کمگر اين آيات عظام تبريزي، صافي، گلپايگاني: 

ان که در صورت امکه در اين صورت اجزاء بعي  نيست، هر چن  احتياط آن است کرده باش ، کحلق 

 م سه مسأله بع .کن . همچنين است حکبه مني برگردد و حلق 

ا انجدام دهد    ن  و اعمدال مترتبده ر  کدر رير مني حلق يا تقصير  سي عم ا کاگر  آية اهلل سبحاني: 

ه بيدرون  کد ن  و اعمال مترتبه را نيز بياورد و اگدر از م که باي  آن را در مني اعاده کشود بلمحّل نمي

ه اعمدال  کد ن  کسي را نائب کن  و موهاي خود را به مني بفرست  و کرفته باش  باي  حلق يا تقصير 

و دوازدهم خود را انجدام دهد  و    ه او را انجام ده  و سال بع  نيز در ايام تشريق رمي روز يازدهمکم

توان  براي عمره يا حج ديگر محرم شود و اگر محرم ن . تا اين وظايف را انجام ن ه  نميکيا استنابه 

ه گفته شد  انجدام ن هد  در    که تا حلق و اعمال مترتبه را به نحوي کشود احرام او صحيح نيست بل

حلق را بيرون از مني انجدام داده   موضوع يا نسيانا باش  ولي اگر از روي جهل به حال احرام با ي مي

 ن  و موهاي خود را به مني بفرست .کاعمال مترتبه درست است فقط باي  حلق يا تقصير 
ان مدوي خدود را   کافي است هر چن  عم ا  باش  ولي واجب است در صورت امک آية اهلل سيستاني: 

  .(418، مسأله کمناس)به مني بفرست . 
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ـ  ]1194[ قرباني  زه مسلخ جهيه، در مني نيست و اشخاص پس اکشود  گفته مي س 

 وظيفه آنان چيست؟ انه،  ردکدر آنجا، و بيرون آمهن، پشتِ همانجا حلا و تقصير 

 2بايه ا اد  شود. 1اگر حلا و تقصير در مني نبود ج ـ 

ـ  ]1110[ اناه    ه آمهکه بعه از حلا و تقصير مزبور به مکساني کدر مسگله سابا،  س 

اناه    و بعه متوجه شهانه   انجام داده از قبيل طواف و سعي و طواف نساء را کو ا مال م

 ه آنان احيح است؟که حلا و تقصير در مني نبود ، آيا ا مال مک

 4در فرض مزبور احيح نيست و بايه آن ا مال هم ا اد  شود.ـ  9ج

ـ  ]1111[ ه سال قبل هم به حج مشرف شه  و حلاا را در خاار  مناي    کسي ک س 

دارد و اگار  اي    مناي نماود  چاه وظيفاه    انجام داد  است و امسال هم حلا را در خار

 ؟را انجام داد  احيح است يا خيره کا مال م
                                                                                                                                        

   رده باشد   که از روي جهل  صوري يا رفلت و نسيان در رير مني حلق کمگر اين اهلل فاضل:آية

ان و عد م عسدر و   کد ه در صدورت ام که در اين صورت مسحقّل ش ه و عمره او صحيح است، هر چن  ک

  ن .کن  و اعمال مترتبه را اعاده کحرج بهتر است به مني برگردد و حلق 
صورت عم  مسّلم است و در صورت جهل يا نسيان عمل آنها صدحيح  م در کاين ح ارم:کآية اهلل م 

 ن  برگردد.کوتاه کتوان  به مني برگردد و سر خود را بتراش  و يا  مي است و اگر
 .ر احتياط اعاده شودبناب :زنجانيآية اهلل . 1
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل اردبيلي، آية اهلل فاضل و ساير مراجع:. 2
 عمل نماي . 1192ماابق حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .9
اگر به جهت جهل يا نسيان بوده، اعمالشان صحيح است وگرنه باي  پد  از اعداده    آية اهلل اردبيلي:. 4

 ه را هم اعاده نماين .کحلق يا تقصير، اعمال م
 ه الزم نيست.کاعاده اعمال م آية اهلل خويي: 
حلدق را بيدرون از مندي انجدام داده اعمدال       اگر از روي جهل به موضوع يا نسيانا  آية اهلل سبحاني: 

 ن  و موهاي خود را به مني بفرست .کمترتبه درست است فقط باي  حلق يا تقصير 
 حلق و تقصير و اعمال صحيح است و همچنين در مسأله بع . آية اهلل سيستاني: 
 شود. مي مم آن از مسأله  بل معلوکح آية اهلل صافي: 
 مراجعه شود. 1148به حاشيه مسأله  آية اهلل فاضل: 
 بنابر احتياط. ارم:کآية اهلل م 
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افي است و بعه طواف و نماز و ساعي  کحلا  کنه و يکحلا را در مني ا اد  ـ   1ج

 کبعه ي آورد وجا  به و احتياطاً طواف ونماز وسعي امسال را نيز 2نهکسال قبل را ا اد  

ه احارام باراي   کنه، گرچه ظاهر اين است ک فايت ميکو  9طواف نساء و نماز انجام دهه

 4است.  مر  و حج امسال احيح نبود 

ـ  ]1115[ رد  کا صاير  جااي حلاا تق   نه، بهکه حاجي بايه حلا کاگر در موردي  س 

 فار  دارد يا نه؟کچيست، آيا اش  است وظيفه

و در فارض  لام احاوط اسات و در فارض       2اگر جاهل به مسگله بود  کفار  نهاردج ـ  

 7آورد  ا اد  کنه.جا  بايه حلا را انجام دهه و چنانچه ا مال مکه را به 3مسگله بنابر احتياط
                                                           

 عمل کن . 1148ماابق حاشيه مسأله  :زنجانيآية اهلل . 1
رده، اعمالش صحيح بوده وگرنه بده  کاگر به جهت نسيان يا جهل، خارج مني حلق  آية اهلل اردبيلي:. 2

 نماي .تفصيل موجود در جواب عمل 
 اعاده اينها الزم نيست و همچنين احتياط بع  نيز لزومي ن ارد. ارم:کآية اهلل م 

 آورد.جا  به ن ، باي  دو يواف نساءکاگر خواست احتياط  آية اهلل اردبيلي: .9
 مراجعه شود. 1148به حاشيه مسأله  آية اهلل فاضل و ساير مراجع:. 4

آمد  احدرام ج يد  او صدحيح      1148جه به آنچه در سدؤال  اگر عم ي بوده با تو آية اهلل سبحاني: 

ند   کن چنانچه بخواه  احتياط کن  لکنيست و باي  نسبت به وظائف سال  بل از حلق به بع  ا  ام 

ريدر از بيتوتده و نفدر را دوبداره     ه باي  بع  از حلق و يا تقصير همه اعمال از جمله يواف نساء البته ب

اول  مدثال  ليدف فعلدي.   کاعمال سال  بل انجام ده  و بار ديگر به عنوان تبار به عنوان کانجام ده ، ي

ليدف  کبه عنوان ت ن  و سپ  هر سه را مج دا کسه جمره را براي روز يازدهم حج سال گذشته رمي 

 ذا بقيه اعمال را.کفعلي در حج امسال و ه
 بنابر احتياط. ارم:کآية اهلل م 

ه کاره واجب است و در هر دو صورت بع  از حلق چنانچه اعمال مفکو در فرض علم  آية اهلل زنجاني: .2

 ن .کآورده اعاده جا  به را
ه موي خود را چسبان ه است، ولي اعداده  کسي که بنابر اظهر در مورد صروره و کبل آية اهلل اردبيلي: .3

 حتياط است.رده باش ، مبني بر اکه از روي علم و عم  آن را مقّ م بر حلق نکه در صورتي کاعمال م
 مراجعه شود. 1192. به مسأله 7

  مراجعه شود. 121به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: 
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ـ  ]1117[ ه سال دوم حج او است و سال قبل براي خودش حج نمود  و کسي ک س 

م کا حآورد، آياا در سافر دوم    ماي جا  به رد  است و امسال به نيابت ديگري حجکحلا 

 افي است؟کنه يا تقصير که بايه حلا کارور  را دارد 

 نه.ک فايت ميکتقصير ج ـ 

ـ  ]1119[ نايب شخص ديگري شه و براي اولاين باار آماه     61شخصي در سال  س 

ه اينجا جزو مناي اسات   که و در مرز بين وادي مُحرسّر و مني حلا نمود، به ا تقاد اينکم

االساالم و در مناي    راي خودش به  نوان ه مشرف شه، بکسال بعه باز به م کو ي

ه حلا قبلي و ا مال حج گذشته او احيح بود  است، و ساال  کتقصير نمود به خيال اين

ه کا الذمه مُحرم شه، در اين بين متوجه شاه   به  نوان مافي ه مشرف شه وکباز به م 65

امساال  افي نيسات،  کا حلا سال اول در خار  مني بود  است و در نار حضارت اماام   

 الذماه  فاي  دهه و بقيه ا مال را نيز بقصه ما الذمه انجام مي في حلا را در مني بقصه ما

 افي است يا نه؟کار کآورد  است، آيا اين جا  به

 2نه.کم را ا اد  االسال شود و بايه   نه واقع مي و از منوب 1نهک فايت ميکج ـ 
                                                                                                                                        

  :در فرض جهل، اعاده واجب نيست گرچه احوط است. آية اهلل سيستاني  
 مراجعه شود. 1148و حاشيه مسأله  1192به سؤال  آية اهلل فاضل: 
 چنانچه گذشت حلق واجب نيست. ارم:کآية اهلل م 

شدود. و   حج نيابي و حجةاالسالم او صحيح است و حج امسال نيدز از خدودش وا دع مدي     آية اهلل اردبيلي:. 1

 هرچن  حلق در سال اول و دوم در خارج از مني بوده ولي اين شخص متعّم  نبوده بلکه معذور بوده است.
ه کد ن  راجع به اينکنتوان  تقصير را اعاده  حجه ذيه در ماه کفتواي ايشان در جايي  آية اهلل خويي: 

 افي است يا نه، ب ست نيام .کآيا تقصير بع  از آن 
رده کد ه او را اجيدر  کد سدي  کشود و باي  حج نيابي را با اجازه  نمي وا ععنه  منوباز  آية اهلل صافي: 

 ن  چون جاهل به موضوع معذور نيست.کاعاده 
 واجب نيست. حجةاالسالماعاده  آية اهلل تبريزي:. 2

 حلق اول صحيح است. آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 
رده اسدت صدحت آن   کد اگر جهال  يا نسيانا  در رير مني تقصير  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

  بعي  نيست اگرچه احوط و اولي حلق در مني و اعاده اعمال مترتبه است. بندابراين حدج نيدابي   
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ـ  ]1111[ ناه،  کبتراشه و بقياه را ماشاين   سي مقهاري از سر خود را با تيح کاگر  س 

 تراشه. نه؟ ضمناً بعه از ماشين، بقيه سر را نيز ميک آيا جايز است و حلا اهق مي

، و اگار تماام سار را    1ردن ماوي سار جاايز نيسات    کوتا  کتا حلا تمام نشه  ج ـ  

 2افي است.کتراشيه  از حلا 

ـ  ]1116[ نه و باراي بقياه   ک کتوانه در ه غير از وقوفين اضبراري را نميکسي ک س 

 توانه حلا را در غير از مني انجام دهه؟ مي گيرد، آيا ا مال خود نايب مي

 ه نتواناه باه   کا افي نيسات، مگار آن  کنه و حلا در غير مني کبايه در مني حلا ج ـ  

 9مني برود.

ـ  ]1113[ ه حلاا روز  کن است کسته است، ممکشخصي دو موضع در سرش ش س 
                                                                                                                                        

  (877ام حج، مکاو صحيح است. )آداب و اح حجةاالسالمو 
واجدب   حجةاالسالمن  و اعاده ک مي فايتکوا ع ش ه و عنه  منوبدر فرض سؤال از  آية اهلل فاضل: 

 نيست.
 بنابر احتياط. ارم:کآية اهلل م 

 افي است.کردن است که مانن  حلق کبوده  زن تهاگر ماشين  آية اهلل اردبيلي:. 1
وتداه  کتوان  به  ص  تقصير مق اري از موي سر خود را بچين ، يا بدا ماشدين    مي بلي فاضل: آية اهلل 

 ن .کن  و در اين فرض الزم نيست بقيه سر را حلق ک
 .1121. مراجعه شود به مسأله 2

 ه در صروره حلق، واجب متعين نيست.کگذشت  آية اهلل بهجت: 
 شود و مجزي است. مي ردن تقصير حسابکماشين  آية اهلل خويي: 
 ن .ک مي فايت از حلقکزن بزن   اگر با ماشين ته سيستاني: سبحاني،آيات عظام زنجاني،  
 افي است.کردن کوتاه ک ارم:کآية اهلل م 

 ه در اين صورت بنابر احتياط واجب باي  موي خود را به مني بفرست .ک آية اهلل اردبيلي:. 9
 باي  موي خود را به مني بفرست .ان کولي در صورت ام آية اهلل زنجاني: 

توان  انجام ده  ن  در خارج مني ميکتوان  در مني حلق يا تقصير اگر فردي نمي آية اهلل سبحاني: 

 ولي باي  موهاي ريخته را به مني برگردان .
افي اسدت حتدي اگدر عمد ا      کن  ولي حلق در رير مني هم کباي  در مني حلق  آية اهلل سيستاني: 

 ان باي  موهاي خود را به مني بفرست .کبه هر حال در صورت امباش  و 
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 ؟اگر تقصير نمايه، مُجزي است يا وظيفه ديگري دارد  يه با   پار  شهن پوست گردد

ه بتوانه حلاِ تمام نمايه، تا آخر اياام تشاريا،   کاگر اميه خوب شهن در حهي ج ـ  

دارد تگخير بينهازد و همچنين ا مال مترتبه را، و اگر اميه نهارد يا پس از تاگخير خاوب   

 1نه.کو تقصير هم ب توانه بتراشه ه هر مقهار سر را ميکنشه، احتياط آن است 

ـ  ]1118[ خاار  از مناي(   شخصي سال گذشته قرباني و حلا را در غيار مناي )   س 

و پس از خاتمه ا مال، به ايران برگشته است و امسال نيز باه مهيناه مشارف    انجام داد  

توانه براي خود ياا ديگاري    ؟ و آيا ميشه  و قصه حج دارد، بفرماييه وظيفه او چيست

 نه؟ آورد ياجا  به حج
                                                           

ب ون خونريزي موي سدر   زن تهه نتوان  با ماشين کاين امر در صورتي صحيح است  آية اهلل اردبيلي:. 1

 خود را بتراش .
ه کد ور که گذشت، صروره مخير است بين حلق و تقصدير و در فدرض مدذ   ک چنان آية اهلل تبريزي: 

 ن .کق نيست باي  تقصير ن از حلکمتم
تخيير بين حلق و تقصير حتي براي رير معذور خالي از  وت نيست. بندابراين، اگدر    آية اهلل خويي: 

 .(414عربي، مسأله  کمناس)ن  ک مي فايتکچه امي  خوب ش ن داشته باش  تقصير 
 ، سرش را بتراش .زن تهه ب ون حرج بتوان  با ماشين کافي است مگر آنکتقصير،  آية اهلل زنجاني: 

ها بپردازد ولي اگر امي  بهبدودي ند ارد و يدا تدا ردروب روز      و پ  از حلق به آن آية اهلل سبحاني: 

تواند  حلدق را انجدام دهد  و اگدر      مدي  زن تده سيزدهم بهبودي حاصل نشود اگر چنانچه با ماشدين  

ه را انجدام دهد  و بده    کد تواند  اعمدال م  ن  و از احرام خارج گردد و ميکن  تقصير کتوان  حلق  نمي

ن از حلق ش ، و لو با ماشين حلق نماي  و موهاي خود کمتم حجه ذياحتياط واجب چنانچه تا آخر 

 را به مني بفرست .
افي نيسدت، بندابر   کد براي او ميسور باشد  تقصدير    زن تهاگر تراشي ن با ماشين  آية اهلل سيستاني: 

 است.افي کاحتياط واجب و اگر حلق حرجي بود تقصير 
 چون صروره مخير بين حلق و تقصير است لذا اين مسأله موضوعا  منتفي است. آية اهلل فاضل: 
ن از کهر و ت متم حجه ذين از حلق نبود تقصير نماي  و بع  در ماه کاگر متم آية اهلل گلپايگاني: 

، 1ئل، ج مجمدع المسدا  )ه آم ه باش ، و مو را به مندي بفرسدت .   کحلق ش  حلق نماي ، هرچن  به م

 .(3، مسأله 431ص
 افي است.کردن  سمتي کوتاه کحلق واجب نيست و  ارم:کآية اهلل م 
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تا وظيفه سال قبل را از؛ قرباني و حلا و ا مال مترتبه بر آن، انجام ناهاد  و از  ـ   1ج

 2توانه مُحرم شود. احرام آن خار  نشه ، نمي

ـ  ]1114[ ابي مُمريّزي تمام ا مال حج را به نحو احيح انجام داد  است، آياا از   س 

 شود يا نه؟ اررور  بودن، خار  مي

 9.شود بلي، خار  ميج ـ 

ـ  ]1160[ ناه و از طرفاي تراشايهن و    که حاجي باياه حلاا   کدر روز  يه قربان  س 
                                                           

بنابر احتياط از احرام خارج نش ه است پ  اگر در حوالي مني  رباني کرده کفايدت   آية اهلل زنجاني:. 1

کن  وگرنه باي   رباني را نيز اعاده کن  و براي خروج از احرام باي  احتيايا  حلق يا تقصدير انجدام    مي

 توان  مج دا  محرم شود. ده  و پ  از آن مي
اگر از روي جهل يا رفلت يا اضارار بوده، حج او صحيح است ولي باي  ذبح را در مني  آية اهلل اردبيلي:. 2

جا آورد و اگر از روي عمد    توان  براي خود يا ديگري در سال بع  حج به در ايام تشريق اعاده کن  و مي

 ود.مان  و باي  با عمره مفرده از احرام خارج ش بوده، حج او بايل است ولي در احرام با ي مي
 در صورت جهل به مسأله يا رفلت، اعاده اعمال الزم نيست. آية اهلل تبريزي: 
 گذشت. 1124م آن در پاور ي مسأله کح آية اهلل خويي: 
ه در جاي خود گذشت ميسدر  کدر مني به نحوي  ه فعال ک در راباه با  رباني چون آية اهلل سبحاني: 

 مراجعه شود. 1148ج از مني به ذيل سؤال ن به جهت حلق در خارکنيست اعاده الزم نيست ل
حلق سابق مجزي است و نسبت به ذبح اگر جاهل  اصر بوده مجزي است و اگر  آية اهلل سيستاني: 

ن  بدين ذبدح و روزه ده روز و اعداده    کور به احتياط واجب باي  جمع کمقصر بوده است در فرض مذ

 اعمال ديگر الزم نيست.
ن از ذبح کصّحت حج سال گذشته بعي  نيست و اگر با ع م تم گلپايگاني:آية اهلل صافي، آية اهلل  

 .(878ام حج، مسأله کآداب و اح)در مني  رباني را در مذابح معمول انجام داده اعاده الزم نيست. 
 مراجعه شود. 1148به حاشيه مسأله  آية اهلل فاضل: 
افي اسدت و ااّل  کد ان ن اشت کگر در مني امن  و  رباني اک مي حلق را در مني اعاده ارم:کآية اهلل م 

 باش . نمي ن  اما اعاده اعمال مترتبه الزمک مي آن را نيز اعاده
 آورد باي  حلق نماي .جا  به خود را حجةاالسالمو تي  آية اهلل زنجاني:. 9

 جا آورد باي  حلق کند  )مناسدک،   اگر پ  از بلوغ مستايع ش  و حجةاالسالم به آية اهلل سبحاني: 

 (.228م
 حلق براي صروره واجب تخييري است. ارم:کآية اهلل م 
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ه مخير بين حلا و کنهن مو بر مُحرم حرام است، آيا حجا  بايه بعه از تقصير افرادي ک

ننه يا در آن وقت براي شاخص جاايز   کتقصير هستنه، از وجودشان براي حلا استفاد  

ق است باين تراشايهن سار خاود و تراشايهن سار       ه سر خود را بتراشه و آيا فرکاست 

 ليف شر ي او چيست؟کديگري و در هر حال ت

ز احرام باه حلاا ياا    ه اکسي کتوانه به  نه و ميکتوانه خود را حلا  خودش ميج ـ  

، و در هر اورت اگر ديگاري او را  1ه او را حلا نمايهکنه کتقصير خار  شه  واگذار 

 9اگرچه از احرام خار  نشه  باشه. 2نهک فايت ميکنه کحلا 

ـ  ]1161[ ه باا  کا دانه  سر تراشيهن است و از اول مياش  ه در حج وظيفهکسي ک س 

 آيه، بفرماييه آيا سرش را بايه بتراشه يا نه؟ شيهن سرش خون ميکتيح 

 2بايه سر بتراشه  لي األحوط.ـ  4ج
                                                           

 ان . ادامه را متعرض نش ه اي: هآية اهلل خامن .1
 کن  از احرام خارج نش ه باش  مجزي نيست. اگر کسي که او راحلق مي خويي: اهلل اهلل تبريزي، آية آية. 2

فاره ن ارد اما در کن  کحلق و يا تقصير  و يا جهال  اگر محرم؛ محرم ديگر را سهوا  آية اهلل سبحاني: 

 تفا نشود.کفاره ده  و در هر حال به اين حلق يا تقصير اکصورت عم  باي  
ه از احرام خارج نش ه است، جايز نيست براي ديگري حلدق يدا تقصدير    کسي ک آية اهلل سيستاني: 

 انجام ده  و مجزي هم نيست.
ن  از احرام خارج نش ه باش ، ک مي ه او را حلقکسي کاگر  گلپايگاني:آيات عظام صافي، فاضل،  

 ل است.کمش
 ال نيست.کخالي از اش ارم:کآية اهلل م 

 ال است.کمحل اش آية اهلل اردبيلي: .9

البته اگر حاجي با توجه به حرمت حلق بر ديگري، از او بخواه  که بدرايش حلدق    آية اهلل زنجاني: 

 کن . اين حلق کفايت نمينماي ، بنابر احتياط 
 ال ن ارد.کواجب است سرش را بتراش  و اگر خون هم بياي  اش آية اهلل زنجاني: .4
 ان حلق وجود ن اشته باش .کام زن تهاگر با ماشين  آية اهلل اردبيلي:. 2

ن  و مق اري از موي سر خدود را چيد ه، سدپ  سدر بتراشد       کبايستي اّول تقصير  آية اهلل بهجت: 

 (.411، مسأله ک)مناس
  .(412عربي، مسأله  کمناس)ن  سپ  سرش را بتراش . که باي  اول تقصير کبل آية اهلل خويي: 
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ـ  ]1165[ ه، بناابر احتيااط   در مناسک آمه  است: کسي که ساال اول حاج او باشا    س 

 توان در اين احتياط واجب به ديگري رجوع کرد؟ واجب بايه سر خود را بتراشه، آيا مي

نياه ايان   کن چون امر مهمي اسات، مرا اات   کم ساير احتياطات را دارد، ليکحج ـ  

 1احتياط را.

ـ  ]1167[  رد  و باه اياران بازگشاته اسات، وظيفاه      کا ه حلا را فراموش کسي ک س 

 ؟او چيست

تواناه خاودش    مترتبه بر حلا را انجام دهه و اگر نمي 2هکبايه حلا و ا مال مج ـ  

 لي األحاوط و   9نه و موي خود را به مني بفرستهکه برود، در محل خودش حلا کبه م

 4ه نايب بگيرد.کبراي ا اد  ا مال م

ـ  ]1169[  ن از حلاا معاذور اسات، وظيفاه     که وظيفه او حلا است ولاي کسي ک س 
                                                                                                                                        

  :بزن . زن تهباي  با ماشين  آية اهلل سبحاني  
بتراشد  و يدا در    زن تده ه بدا ماشدين   کد جايز نيست سر خود را با تيغ بتراش  بل آية اهلل سيستاني: 

وتاه و سپ  اگر بخواه  سدر  کردن باش  ابت ا موي خود را کوتاه که مخير بين تراشي ن و کصورتي 

ار اسدت.  کد ند  اگرچده گنه  ک مدي  فايدت کن  کخود را با تيغ بتراش  و اگر با آنچه گفته ش  مخالفت 

 (.412، مسأله ک)مناس
ه سر او کرد کپي ا نه پ  از فحص، حاّلق ماهري کدر صورتي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ه کد ن ش  حلق نماي  هرچن  بده م کهر و ت متم حجه ذين ، تقصير نماي  و بع  در ماه کرا خوني ن

 .(3، مساله 431، ص 1مجمع المسائل، ج )آم ه باش  و مو را به مني بفرست . 
 تراشي ن سر واجب نيست. آية اهلل فاضل: 
 وط است.سر تراشي ن واجب نيست ولي اح ارم:کآية اهلل م 

 .1121. مراجعه شود به مسأله 1
 بنابر احتياط واجب. آية اهلل اردبيلي: .2
 نظر ايشان در راباه با ارسال مو يافت نش . اي: آية اهلل خامنه. 9
اعاده اعمال الزم نيست ولي فرستادن مو بده مندي در صدورت     آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني:. 4

 گذشت. 1199ر مسأله ه دکان الزم است همچنان کام
 .1192مراجعه شود به مسأله  
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 ؟او چيست

ه احتياط ک، ولي احوط آن است 1فايت تقصير در اين موردکبعيه نيست لزوم و ج ـ  

 2ننه.کرا به غير رجوع 

ـ  ]1161[ توانه حلا و ياا   سي قرباني را از روي  مه تگخير بينهازد، آيا ميکاگر  س 

 تقصير نمايه و يا بايه حتماً بعه از قرباني باشه؟

 4م دهه،  لي األحوط.انجا 9بايه حلا را بعه از قربانيج ـ 

ـ  ]1166[ شخصي در روز  يه قربان در حال ررمي جمر   قبه پول خاود را گام    س 

رد و تصميم دارد بعه از اياام  کرد و چون پول براي ههي نهاشت آن را مبهل به روز  ک

تشريا شروع به سه روز روز  نمايه، آيا چنين شخصي تقصير ياا حلاا را پاس از ساه     

 ؟يا همان روز  يه حلا يا تقصير نمايه روز روز  انجام دهه
                                                           

 نتوان  سر را بتراش . زن تهه با ماشين کدر صورتي  آية اهلل اردبيلي: .1
 مراجعه شود. 1121به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت:. 2

 ن .ک مي فايتکتقصير  آية اهلل زنجاني: 

تواند  تقصدير   چنانچه عذر او وجه شرعي يا مصلحت مهم يّبي داشته باشد  مدي   آية اهلل سبحاني: 

 ف ن ه  و تا محلي براي حلق هست آن را به تقصير ب ل ننماي .کن احتياط را از کن  لک
ه سال اّول او است مالقا  الزم نيست و نسدبت بده   کسي کرعايت اين احتياط براي  آية اهلل فاضل: 

ه به احتياط واجدب بايد  سدر بتراشدن ، در فدرض سدؤال       کگذشت  1121 ه در مسألهکچن  يايفه 

 ن .ک مي فايتکرعايت اين احتياط براي آنها الزم نبوده و تقصير 
 است. 1131مانن  سؤال  ارم:کآية اهلل م 

 بع  از تحصيل  رباني در مني علي األحوط. آية اهلل سيستاني:. 9

 بنابر احتياط از روز عي  تأخير نين ازد. آية اهلل نوري:
 .1191. مراجعه شود به مسأله 4

 ه علي اال وي.کبل آية اهلل اردبيلي، آية اهلل زنجاني: 
 مفي  است. 1141و  1193مراجعه به مسأله  آية اهلل بهجت: 
 مراجعه شود. 1142به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
 مراجعه شود. 1191به حاشيه مسأله  آية اهلل سبحاني: 
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 2حلا يا تقصير نمايه. 1 يه توانه روز ميج ـ 

ـ  ]1163[ نه آيا اگر ريش بتراشاه،  کتوانه تقصير  ه ارور  نيست و ميکشخصي  س 

 نه يا نه؟ک فايت از تقصير ميکر اکارف نار از حرمت، اين 

 نه.ک فايت نميکج ـ 

ـ  ]1168[ تراشيهنه و من هم به  ه دوستان سر ميک صر  يه قربان، بعه از هرهْي،  س 

تراشم باراي   ه سر ميکه بايه سر را تراشيه رفتم سر خود را تراشيهم و نگفتم کر کاين ف

 ؟چيست حج تمتع، فقط سرم را تراشيهم، در اين اورت وظيفه من

از ا ماال حاج اسات    ه وظيفه شما سر تراشي اسات و  کاگر سر را به  نوان اينج ـ  

 احيح است هر چنه نيت را نگفته باشيه.ايه   تراشيه

ـ  ]1164[ توانم بجاي سار تراشايهن    آيه، آيا مي چون من از سر تراشيهن بهم مي س 

 ار گناهي هم دارد يا نه؟کنم و آيا آن کتقصير 

و اگار نتراشايه گذشاته از     9در سفر اول در مني بايه سر بتراشيه  لي األحاوط ج ـ  

 4شويه  لي األحوط. صيت از احرام هم خار  نميمع

ـ  ]1130[ ه دچاار تبهيار   کا رد  کا حاجي در مذبح، بعه از قرباني فاوراً تقصاير    س 

طارف   کناه، از يا  کنجاست بهن و لباآ احرام نگردد و بعه از رسيهن به چادر حلاا  

                                                           
 ه باي  روز عي  حلق يا تقصير نماي .کبل نوري:آية اهلل سبحاني، ة اهلل آي. 1
حدج،   کبنابر احتياط واجب حلق يا تقصير را از روز عي  تدأخير نياند ازد. )مناسد    اي: هآية اهلل خامن. 2

 (413و  412م
 .1191و  1121مراجعه شود به مسأله  

 ه علي االظهر.کبل اهلل اردبيلي:آية . 9

 ن .کصروره بنابر فتوي باي  حلق  آية اهلل سبحاني: 

 ن .ک مي فايتکه صروره بين حلق و تقصير مخير است و تقصير کگذشت  آية اهلل فاضل: 

 ن .کوتاه کتوان  فقط  سمتي از مو را  مي سر تراشي ن واجب تعييني نيست ارم:کآية اهلل م 
 .1121ه مسأله . مراجعه شود ب4

 ه علي االظهر.کبل آية اهلل اردبيلي: 
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 ؟ليفش چيستکرد ، تکارور  است و از طرفي در حلا قصه احالل ن

فار  نهارد و حلا را اگر به قصه قربت و به حسااب  کدر اورت جهل  1تقصيرج ـ  

نه کافي است وگرنه باقي بر احرام است و بايه در مني حلا کي از ا مال انجام داد ، کي

 2 لي األحوط.

 مستحبات حلق

 در حلا چنه چيز مستحب است: م ـ ]1131[

 انه:نه و اين د ا را بخوکه از جانب راست پيش سر ابتها کآن .1

َِني بِک  أَ » مَّ أع  َرل  للَّه  َم ال ِقياَمةِ  َِّ َشع   «.ن رًُا َير 

ه بعاه  که موي سر خود را در مني در خيمه خود دفن نمايه و اولي اين است کآن .2

 9ها را بگيرد. از حلا، از اطراف ريش و شارب خود گرفته و همچنين ناخن

                                                           
 ه را انجام داده مج دا کفاره باي  اگر اعمال مترتبه مني و مکدر فرض علم عالوه بر  آية اهلل سبحاني:. 1

 ن .کهمراه با حلق اعاده 

 ن .ک مي فايتکباش  و تقصير مزبور  مي صروره مخير بين حلق و تقصير آية اهلل فاضل: 
 م سؤال  بل را دارد.ک. ح2

 (417يا تقصير باي  در مني انجام شود. )مناسک حج، م  حلقاي:  آية اهلل خامنه 
 ه علي االظهر.کبل آية اهلل اردبيلي: 
ند  بندابر   ک نمدي  فايدت کافي است ولي گرفتن نداخن بده تنهدايي    کردن مو کوتاه ک ارم:کآية اهلل م 

 احتياط.
ه از کد ند ... و احدوط آن اسدت    کو مستحب است در و ت سر تراشي ن رو بده  بلده    آية اهلل بهجت:. 9

 (.73شيخ، ص کها را بگيرد )مناس ريش و شارب مو بگيرد و ناخن و ايراف سر
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 واجبات بعد از اعمال مني فصل پنجم:

ه، باراي  کا ه سه چيز بود، مراجعت به مکواجب است بعه از تمام شهن ا مال مني، 

 ه در آنجا واجب است.کا مالي 

ـ  ]1135[ ا مال مني فارو شه بيايه ه از که مستحب است روز  يه کجايز است بل م 

روز يازدهم و بعيه نيسات   2تگخير بينهازد تا 1ه براي بقيه ا مال حج و جايز استکبه م

حجه هم اگر آماه   ه روز آخر  يک؛ به اين معني 9حجه ه جايز باشه تگخير تا آخر  يک

 4آورد مانع نهارد.جا  به و ا مال را

 بياورد: جا به ه واجب استکه در مکا مالي  م ـ ]1137[

 گوينه. مي« طواف زيارت»ه آن را کطواف حج است  اول ـ

 نماز طواف است. دوم ـ

 سعي بين افا و مرو  است. سوم ـ

 طواف نساء است. چهارم ـ

                                                           
 و بنابر احتياط مستحب از روز يازدهم تأخير نيفت . آية اهلل سيستاني:. 1
است، احوط ع م تأخير است، اگرچه جواز تأخير  در جواز تأخير از روز يازدهم خالف آية اهلل بهجت:. 2

ليفي است نده وضدعي   کبعي  نيست، و محّل خالف جواز ت حجه ذيه تا تمام کتا بع  از ايام تشريق بل

 (.73شيخ، ص ک)مناس
ه تا آخر ايام تشريق و از اين روز تأخير نين ازد مگر در موارد عذر و معذور نيدز  کبل آية اهلل اردبيلي: .9

 ن .که تعجيل کاز ايام تشريق در انجام اعمال م باي  پ 
 ه تأخير نين ازد.کاگر چه احوط آن است  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 4
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 نماز طواف نساء است. پنجم ـ

ـ  ]1139[ يفيت طواف حج و نماز آن و سعي و طواف نساء و نماز آن، به هماان  ک م 

ه در طواف  مر  و نماز آن و سعي گذشت، باهون هايچ تفااوت، مگار در     کنحو است 

 1آورد.جا  به ه اينجا بايه به نيت طواف حج و سعي آن و طواف نساءکنيت 

ـ  ]1131[ طواف حج و نماز و سعي و طواف نساء و نماز آن را قبل  2جايز نيست م 

جاا   باه  گاناه مناي   ساه  آوردن ا مال  رفات و مشعر و ا مالجا  به از رفتن به  رفات و

 9آورد در حال اختيار.

ـ  ]1136[ طاواف حاج و نمااز و ساعي و      4ه براي آنها جايز استکانه  هچنه طايف م 

ه محرم باه احارام حاج شاهنه قبال از رفاتن باه        کنساء و نماز آن را، بعه از آن 2طواف

                                                           
سدي  که باي  اين اعمال به ترتيدب انجدام شدود و اگدر     کآنچه الزم است اين است  آية اهلل سبحاني:. 1

اگر اول سعي مثال ه ترتيب حاصل شود کن  کاي اعاده برخالف ترتيب ياد ش ه انجام داد باي  به گونه

 افي است و بع  باي  برود سراغ يواف نساء و نماز آن.کرد تنها اعاده سعي کيواف  نمود و بع ا 
 بنابر احتياط واجب. آية اهلل اردبيلي:. 2

مقد م  م شدرعي  که از روي ن انستن حکبنابر احتياط جايز نيست و در صورتي  آية اهلل سيستاني: 

 .(412، مسأله کمناس)باش .  نمي ال است، اگر چه خالي از وجهکتفا به آنها مورد اشکب ارد، ا
و چنانچه با علم و عم  پيش از حلق يا تقصير يواف نمود، واجب است يواف را بع   آية اهلل بهجت:. 9

 (.412مسأله  ،کگذشت. )مناس که چنانفاره ب ه ، کگوسفن   کاز حلق يا تقصير اعاده نموده و ي
ن  و بع  از آن که تق يم کاظهر جواز تق يم براي صاحب عذر است و احوط آن است  آية اهلل بهجت:. 4

ن نشد   کاعاده نماي  و اگر مم حجه ذين  وااّل در با ي ماه کن شود اعاده آن در ايام تشريق کاگر مم

 شدود، پد    نمدي  نکد ام مداه مم ه در تمد کد دان  )مورد چهارم(  مي استنابه نماي  علي األحوط و اگر

 (.81شيخ، ص کال تق يم واجب است و احوط جمع بين تق يم و استنابه است )مناسکاش بي

ه را کد توانن  همده اعمدال م  آورن  مي يم جا بهه حج تمتع کساني کچهار گروه از  آية اهلل سبحاني: 

ه حج را کن  کچهارگروه فر ي نميپ  از احرام براي حج و  بل از رفتن به عرفات مق م ب ارن  اين 

 .دهن  يا اصالتا انجام مي نيابتا 
ن ش  آن را اعاده کاحتيايا  يواف نساء و نماز آن را رجاءا  مق م ب ارد و اگر بع  مم آية اهلل اردبيلي:. 2

 نماي  وگرنه براي اعاده آن نايب بگيرد.
  .(417، مسأله کمناس) .ألظهر..... يواف نساء و نماز آن علي المشهور ا.:آية اهلل بهجت 
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 و  مل آنها مجزي است: 1آورنهجا  به  رفات،

ـ   که در برگشاتن حااي  ياا نفسااء شاونه و پاا      که ترآ آن دارنه کهايي  زن اول 

 2شونه. کنشونه و نتواننه بماننه تا پا
                                                                                                                                        

  :کسي که از رفتن به مکه يا از مباشرت به اعمال بع  از رجوع از مني بدر جدان خدود     آية اهلل تبريزي

توان  يواف نساء و نمازش را نيز مقّ م ب ارد و بقيه يوايدف معدذورين، يدواف حدج و      ترس ، او فقط مي مي

اعداده  کنن  و بنابر احتياط مستحّب، سعي را هم مقّ م کنن  و بعد  در و دت خدودش     نماز آن را مقّ م مي

 کنن  و چنانچه سعي را مقّ م کردن ، احتياط واجب آن است که در و تش اعاده کنن .
تق يم يواف حج و نماز و سعي بر و وفين در حج تمتدع جدايز نيسدت مگدر بدراي       :آية اهلل خويي 

توانند  يدواف حدج و نمدازش را  بدل از       مدي  ه ايدن دو که بيم حيض ش ن دارد، کپيرمردان يا زني 

ه سعي را نيز مق م داشته کآورده و سعي را در و ت خودش بنماين  و احوط اين است جا  هب و وفين

ان، اعاده يدواف و نمداز اسدت در ايدام     کو در و تش هم اعاده نماين  و اولي و بهتر نيز در صورت ام

تواند    مدي  ترس  مي ه بر جان خودکه از رفتن به مکسي کو  حجه ذيتشريق يا بع  از آن تا آخر ماه 

ه مق م داشتن يواف نساء نيز عيبدي ند ارد و   کيواف حج و نماز و سعي را بر و وفين مق م ب ارد بل

 (.417، 418، مسأله کبع  از اعمال مني هر جا دلش بخواه  برود. )مناس
بنابر احتياط واجب اين چن  يائفه سعي را هم مق م ب ارند  و در و دتش اعداده     آية اهلل سبحاني: 

 (.238، ص 2ب الحج، ج تاکنن  )ک
احوط براي اين چن  يايفه تق يم يواف نساء و نمداز آن اسدت رجداءا . سدپ       :آية اهلل گلپايگاني 

 .(989 آراء المراجع، ص)ن و ااّل باي  نايب بگيرد. کمني در صورت تم کاعاده بع  از مناس
زگردن ، واجب اسدت تمدام اعمدال    ه باکترسن  نتوانن  از مني به م مي هکساني کبر  آية اهلل زنجاني:. 1

شدف  کد را بر و وف عرفات، مق م ب ارن  و عمل آنها مجزي اسدت، هرچند     حتي يواف نساء ه د کم

توانن  يواف نساء را مق م ب ارن  و آنها عبارتند    نمي شون  مي رکه ذکخالف شود، اما ساير يوايفي 

ه نتوانند   کد ترسدن    مي توانن  يا نمي اريه به جهتي مانن  حيض يا پيري زياد يا بيمکساني ک. 1ازل 

ه را پ  از بازگشت از مني انجام دهن ، بر اينها تقد يم يدواف و سدعي، واجدب و مجدزي      کاعمال م

بر اين گروه تق يم يدواف و   ؛ه يواف و سعي در زمان خودش بر آنها حرجي استکساني ک. 2 ؛است

ه در زمان خودش بدراي آنهدا   کاعمال مه که خوف آن دارن  کساني ک. 9 ؛سعي، جايز و مجزي است

ه اگر بع ا  معلدوم شد    کنن ، کتوانن  يواف حج و سعي را رجاء  مق م  مي ن ، اين گروهکايجاد حرج 

 وا عا  حرجي بوده مجزي است.
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 

 نشون . کت پاه هسکه در مکثر زماني کايام تشريق و يا ح ا و تا آخرآية اهلل سبحاني: . 2
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ـ  ه  اجز باشنه از طاواف در موقاع مراجعات، باراي     کهايي  پيرمردها يا پير زن دوم 

 2ه باشنه.ک، يا  اجز از برگشتن به م1زيادي جمعيت

ـ  باشانه از  ننه ياا  ااجز   که بترسنه در وقت ازدحام طواف کاشخاص مريضي  سوم 

 9آن.

ـ  ن کا تا آخار ماا   ي حجاه، باه جهتاي باراي آنهاا مم        4داننه ه ميکساني ک چهارم 

 2شود طواف و سعي. نمي

                                                           
ه را در کد توانن  خودشان بع  از برگشتن از مني اعمال مه نميکپيرمرد يا پيرزني  آية اهلل سبحاني:. 1

 ازدحام انجام دهن .
 ردن مستلزم عسر و حرج باش .کن  تا ازدحام تمام شود يا صبر کو نتوان  صبر  آية اهلل فاضل: 

ر شد ه و در معتمد  العدروه،    کمتن معتم العروه است ذه کي کلمه مريض در مناسک آية اهلل خويي:. 2

بيدر والمدريض والمدرنة التدي     کالشيخ الکانما يجوز تق يم الاواف للعاجز، »آم ه استل  944، ص2ج

 «.تخاف الحيض
 مناط عسر است نه عجز. آية اهلل سيستاني: 

، 2تداب الحدج، ج   کت )مناط در جواز تق يم، معذور بودن عرفي و عسر و حرج اس آية اهلل سبحاني:. 9

 (.232ص 
ه بدراي او  کد ه بازگشدت بده م  کسي کمريض يا معلول و هر  آية اهلل سيستاني: آية اهلل سبحاني، 

 ل باش  در اثر ازدحام و مانن  آن.کل باش ، يا يواف مشکمش
 شون . مي ه بمانن  يا با عسر و حرج مواجهکو نتوانن  تا رفع ازدحام در م آية اهلل فاضل: 

ه اعمال را بع  از برگشدتن  که عذر عرف پسن  داشته باش  از اينک  ديگري کهر  آية اهلل سبحاني:. 4

 ه هست خود انجام ده .که در مکو يا زماني  حجه ذياز مني تا آخر 

 ه ميسر نشود.کترسن  براي آنها بازگشت به م مي هکساني ک آية اهلل سيستاني: 
جا آوردن اعمال فوق، پيش از و وف در عرفدات و مشدعر و اعمدال مندي در حدال       به اي: آية اهلل خامنه. 2

ترسدن  بدا    اختيار جايز نيست، اما اين کار براي سه گروه جايز است که عبارتن ازل نخست، زناني که مي

  تدا  ابتالء به حيض يا نفاس پ  از بازگشت به مکه مکرمه از انجام يواف و نماز آن باز بمانن ، و نتوانن

پاک ش ن منتظر بمانن ؛ دومل مردان و زناني که ناتوان از يواف و نماز آن پ  از بازگشدت بده مکده از    

جهت زيادي ازدحام باشن ، و يا اصوال  ناتوان از بازگشت بده مکده باشدن ؛ سدومل بيمداراني کده پد  از        

 (422ن . )مناسک حج، مبازگشت به مکه مکرمه، بر اثر ازدحام يا ترس از آن، از انجام يواف ناتوان
 ان . همتعّرض اين فرع نش  آية اهلل خويي، 
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ـ  ]1133[ افي اسات اگرچاه بعاه    کا ه جلاو انهاختناه،   کسه طايفه اول، ا مالي را  م 

خالف آن ظاهر شود، مثالً زن حاي  نشود و ماري  خاوب شاود و ازدحاام چناهان      

 1مزاحمت شود، پس بر اينها الزم نيسات ا ااد  ا ماال گرچاه احاوط     ه موجب کنباشه 

 است.

ـ  ]1138[ ، اگار از  2آوردجاا   باه  توانه ا ماال را  ه  قيه  داشت نميکطايفه چهارم  م 

؛ مثال  و پيري و  ليلي بود باز مجزي است، و اما اگر از جهت ديگر باود  9جهت مرض

ناه ا ماال را،   کظاهر شه بايه ا اد  شود و بعه خالفش  ه ا تقاد داشت سيل مانع ميکآن

 4رجوع. بعه از

ـ  ]1134[ ه در کا ه به واسبه احرام حج، چيزهايي بر او حرام شه، کشخص محرم  م 

 ر شااه، در سااه موقااع و بعااه از سااه  ماال بااه تااهريج آنهااا باار کااسااابا بااه تفصاايل  
                                                           

 به ذيل مسأله  بل مراجعه شود. آيات عظام بهجت، خويي، زنجاني:. 1
ن شود در که بع  از برگشتن از مني، اگر ممکاحتياط آن است  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 .(214فارسي، مسأله  کمناس)آورن . جا  به را دوباره يواف و سعي حجه ذيتا آخر  وگرنهايام تشريق 
 نشود. کان ترکاحتياط به اعاده در صورت ام ارم:کآية اهلل م 

ه مدانعي بدراي يدواف و    که برايش روشن شود کهرگاه بع  از بازگشت از مني به م آية اهلل اردبيلي: .2

 اعاده نماي .ه را کنماز و سعي او نبوده، بنابر احتياط باي  تمام اعمال م
 فتواي معّظم له در اين مسأله به دست نيام . آية اهلل خويي: 

ه گذشت و اعتقاد بده سديل و   کهاي دوم و سوم هستن  بيماري و پيري جزء گروه آية اهلل سبحاني:. 9

 نن .کشف خالف باي  اعمال را اعاده که در صورت کامثال آن جزء گروه چهارم 
ه اعمال آنها را انجام دهد   که پ  از مراجعت از مني نايب بگيرن  کت احوط آن اس آية اهلل صافي: 

ه داشت ظاهر ش  اعداده الزم اسدت بد ون تفداوت بدين صدور       کو اگر بع  از مراجعت خالف يقيني 

 وره.کمذ
 داد و بع ا  مرض حادث نش ، مجزي نيست. مي و اگر احتمال ح وث مرض را آية اهلل فاضل: 

 ان . هردکدر همه موارد اعاده را موافق احتياط استحبابي بيان  اهلل سيستاني:آية اهلل بهجت، آية . 4
 مراجعه شود. 1173به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 
 .(831ام حج، مسأله کآداب و اح)اعاده مستحب است.  آية اهلل گلپايگاني: 
 مانن  مسأله سابق است. ارم:کآية اهلل م 
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 شود: او حالل مي

ـ  شاود   همه چيز حالل ميه به آن کردن يا سر تراشيهن در مني، کبعه از تقصير  اول 

ه ايه از جهت احرام نياز  کو گفته شه  1ر شهکه پيشتر  ک مگر بوي خوش و زن چنان

 2شود نه از جهت حرم. حالل مي

ـ  آوردن طواف زيارت و نماز آن و ساعي باين اافا و مارو ، باه      جا  به بعه از دوم 

 4ت.، ولي زن بر او حرام اس9شود بر او بوي خوش ه گذشت، حالل ميکتفصيلي 

ـ  يفيّت مثل طاواف و نمااز   که در کآوردن طواف نساء و نماز آن، جا  به بعه از سوم 

شود بر او زن نيز، پس بعه از اين سه  مل، همه چياز   ه گذشت، حالل ميک مر  است 

در حرم حارام اسات باراي     2ردنکشود و اما ايه  ه به احرام حرام شه  بود حالل ميک

 مُحِلّ.کس؛ چه مُحْرم و چه همه 

                                                           
ه عقد  و شدهادت بدر آن بدا     کگذشت  1141در حاشيه مسأله   سيستاني:آية اهلل زنجاني، آية اهلل. 1

 شود. مي حلق يا تقصير جايز
 صي  است هرچن  در خارج حرم باش . کاحتياط در تر ارم:کآية اهلل م 

 .1141. مراجعه شود به مسأله 2
 .بنابر احتياط واجب حرمت صي  با ي است هرچن  خارج از حرم باش  آية اهلل اردبيلي: 

و اين احوط است اّما ا وي بودن آن در  بال  ول به حليت بع  از نماز يواف )و  بل  آية اهلل بهجت:. 9

 (.81شيخ، ص کاز سعي( محتاج به تأمل است. )مناس
 و حرمت صي  خارج از حرم نيز بنابر احتياط با ي است. آية اهلل اردبيلي:. 4

ه کد ن بر او حرام است و احوط در حج تمّتع آن است صي  و ز آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 پيش از يواف نساء و نماز آن از بوي خوش نيز اجتناب نماي .
ه حدرمتش اختصداص بده    کد ار در حرم گفته ش  کن ن گياه و درخت حرم و شکاّما  آية اهلل بهجت:. 2

آمد ه اسدت ولدي حليدت صدي        کمناس 412محرم ن ارد و شامل رير محرم نيز هست و در مسأله 

 وجه نيست. بي مني، کاحرامي، به مجّرد تماميت مناس
ه تدا  کار است کمان  ش مي ه از حرامها با يکفقط چيزي  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

 ظهر روز سيزدهم حرام است، بنابر احتياط واجب.
 د بر حرمت خود با ي است. ياهن ن گکمانن   و همچنين ساير محرمات حرم د آية اهلل زنجاني: 
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ـ  ]1180[  ذر؛ مثل پيري و خوف حاي ، طاواف زياارت و     واسبه بهه کساني ک م 

شود و تمام محرّماات   ، بوي خوش و زن بر آنها حالل نمي1طواف نساء را مقهّم داشتنه

 بعه از تقصير يا حلا حالل خواهه شه.

ـ  ]1181[ ه ه بر زن و خنثي و خصي و بچا کطواف نساء اختصاص به مرد نهارد بل م 

ه سابا گفته شاه بار   کننه زن به همان تفصيل که اگر طواف نساء نکمميز نيز الزم است 

ه طفال  کا شاود، بل  نه مرد بر او حالل نميک کشود و نيز اگر زن آن را تر آنها حالل نمي

تاا   9طواف نسااء بههاه   2رد بايه او را به احتياط واجبکغير مميز، اگر ولي او را محرم 

 4يا مرد بر او حالل شود.بعه از بالح شهن، زن 
ـ  ]1185[ ، اگرچاه واجاب اسات و باهون آن زن حاالل      2طواف نساء و نمااز آن  م 

                                                           
 مراجعه شود. 1173به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .1
 . واجب است... آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 2
را يدواف   کودکد رده واجدب اسدت   کرا احجاج  کودکه به اذن او کسي کبر ولي يا  آية اهلل زنجاني: .9

 او حرام خواه  بود. نساء ب ه  وگرنه بع  از بلوغ، همسر بر
ن بندابر احتيداط   کد شدود، ول  مدي  بع  از يواف حج و نماز و سعي، ظاهرا  عق  حالل آية اهلل تبريزي:. 4

 شود، گرچه اظهر اختصاص حرمت به جماع است. نمي استمتاعات جايز
( 949، ص1م مرد است. )مستفاد از المسائل الشرعيه، جکم صبي مميز، مانن  حکح آية اهلل خويي: 

 برن  فتواي ايشان در دست نيست. مي ه او را به حجکولي راجع به صبي رير مميز 

سدي  ک  و اگر نآور جا بهدهن  باي  ه حج و يا عمره مفرده انجام ميکساني کهمه  آية اهلل سبحاني: 

 ه برداشته شود.کو هزينه نايب از تر انجام ن ه  و بميرد باي  براي او نايب بگيرن 
شدود و امدا حليدت     مدي  ه گذشت، با حلق يا تقصدير، عقد  حدالل   گونه ک همان آية اهلل سيستاني: 

 رده،کد استمتاع در صبي هم متوّ ف است بر يواف نساء، پ  اگدر بدالغ شد  و هندوز يدواف نسداء ن      

 توان  از همسرش استمتاع ببرد. نمي
يواف نساء ب هن  تا در صورت افا ه  ان ، هردکمجنون و مغمي عليه را نيز اگر مسْحرتم  اهلل فاضل: آية 

 زن يا مرد بر آنها حالل شود.
ه وليش او را محدرم  کن در مورد مجنوني کوليان   همتعرض خصي و خنثي نش  آية اهلل گلپايگاني: 

 دانن . مي رده، يواف نساء را الزمک
 انجام گيرد، و ب ون آن... حجه ذياز اجزاء واجب حج است و باي  در اگرچه  آية اهلل زنجاني: .2



 مناسک حج                          621

ه کا شاود، بل   مهي آن موجب باطل شهن حج نماي  کن نيست و ترکن رکشود، لي نمي

ر او حاالل  نياورد زن بجا  به و اگر 1آوردجا  به رد  آن راکه حج کسي کواجب است بر 

ردن و شااهه  کردن و خببه کشه  بود؛ مثل  قه  آنچه از زن بر او حرام 2هکشود، بل نمي

 9شود، بنابر احتياط واجب. شهن نيز بر او حالل نمي
ـ  ]1187[ سعي را بر طواف زيارت يا بر نماز آن اختياراً  4جايز نيست مقهم داشتن م 

و اگار   و جايز نيست مقهم داشتن طواف نساء را بر طواف زياارت و بار ساعي اختيااراً    

 نه تا ترتيب حاال شود.کمقهم داشت ا اد  
ـ  ]1189[ آورد در حاال ضارورت،   جاا   باه  جايز است طواف نساء را قبل از سعي م 

ن احتيااط در آن اسات   کي، لاي که تا زمان پاکمثل ترآ از حي  و نتوانستن اقامت به م

 2آورد.جا  به ه بعه از آنکه نايب بگيرد ک
                                                           

 کان مباشرت علي األحوط )مناسکان و با استنابه با ع م امکبا مباشرت خودش با ام آية اهلل بهجت:. 1

 (.81شيخ، ص

 له در اين فرع يافت نش . فتواي معّظم اي: هآية اهلل خامن .2
ي با زن بنابر ا وي و ساير استمتاعات بنابر احتياط بر او حرام است ولي عق  کنزدي آية اهلل اردبيلي:. 9

شدود اگرچده احتيداط مسدتحب آن      مي ردن برايش حاللکردن و شاه  عق  ش ن و خواستگاري ک

 ن .کنياورده، از اين اعمال نيز اجتناب جا  به ه تا يواف نساء و نماز آن راکاست 
ردن و شهادت دادن بر آن کشود حّتي عق   نمي نياورد زن بر او حالل جا به تا آن را آية اهلل بهجت: 

 (.81شيخ، ص کعلي األحوط )مناس
ه بتوان  بع  از يواف و سعي عق  نمايد  ولدي   کو ظاهر اين است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 ست.لذت بردن از زن برايش جايز نيست بنابر احتياط، اگرچه اظهر جواز رير از جماع ا
ردن مو، بنابر ا دوي جدايز اسدت    کوتاه کپ  از تراشي ن و يا  آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 

 ن  و شاه  عق  باش .کزن عق  
 بنابر احتياط. آية اهلل سبحاني: 
 و به احتياط واجب اداي شهادت هم ننماي . آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

آورده شود و اگر پيش از يواف يا نمداز آن  جا  به بع  از يواف و نماز يوافسعي باي   آية اهلل خويي:. 4

 آورده شود، الزم است بع  از آنها اعاده شود.
آورد، باي  جا  به بنابر احتياط چنانچه بع  از سعي بتوان  يواف نساء را با شرايط آن آية اهلل اردبيلي:. 2

 . نايب بگيردن  و اگر نتوان  براي اعاده آن کآن را اعاده 
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ـ  ]1181[ آورد يا باه واسابه نهانساتن    جا  به اگر سهواً طواف نساء را قبل از سعي م 

   2و احتياط در ا اد  طواف است. 1طواف و سعيش احيح است م مقهم بهارد،کح

ـ  ]1186[ نيااورد تاا برگشات از حاج، پاس اگار       جا  به 9اگر طواف نساء را سهواً م 

توانه يا مشقت دارد ناياب بگيارد    و اگر نمي بياوردجا  به توانه بايه خودش برگردد و مي

 4شود. آوردن، زن به او حالل ميجا  به و پس از

ـ  ]1183[ سي طواف واجب را ا چه طواف  مر  و چه طاواف حاج و چاه     کاگر  م 
                                                                                                                                        

  :تق يم يواف نساء بر سعي در حال ضرورت و خوف حيض جايز اسدت و همچندين از    آية اهلل بهجت

 (.132و مناسک، س 81ناسي و جاهل مجزي است تق يم بر سعي علي األظهر )مناسک شيخ، ص

جايز نيست  بدل از سدعي يدواف نسداء را انجدام دهد  و اگدر         آية اهلل خويي، آية اهلل سيستاني: 

ه خارج شود و بنابر احتياط بدراي يدواف نسداء    کتوان  از م مي ه بمان ،کي در مکنتوانست تا زمان پا

 (.428و 423، مسأله کنايب بگيرد. )مناس
ترس  پ  از سعي، متمکن از يواف نساء نباش  باي  يواف نساء را مق م  کسي که مي آية اهلل زنجاني: 

 جا آورد و اگر حائض بود نايب بگيرد. توان ، دوباره يواف نساء را به ب ارد و بع  از سعي نيز اگر مي

 رد.آو جا به حائض نش  واجب است خودش يواف نساء و نماز آن را ولي اگر بع ا  آية اهلل سبحاني: 
 نشود. کاحتياطق گرفتن نايب تر ارم:کآية اهلل م 
 ان . همتعرض اين مسأله نش  آية اهلل گلپايگاني: 

 ه مجزي است.کم آن در مسأله  بلي گذشت کح آية اهلل بهجت:. 1
 ن .کبنابر احتياط، الزم است آنها را بع  از سعي اعاده  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
يواف زيارت و سعيش صحيح اسدت و اعداده يدواف نسداء بدا       آية اهلل گلپايگاني:آية اهلل صافي،  

 ن  نايب بگيرد.کتوان  اعاده  نمي نمازش بع  از سعي احوط است و اگر خودش

 و يا از روي جهل مق م داشته اعاده آن بع  از سعي مستحب است. اگر سهوا  آية اهلل سبحاني: 
 نشود. کاده يواف نساء تراحتياط در اع آية اهلل اردبيلي: .2
 يا عم ا . سيستاني، فاضل: اي، هآيات عظام بهجت، خامن. 9

نمداز آن را در   نياورد؛ و خود نيز احتيايدا  جا  به و يا جهال  رد و يا عم ا کفراموش  آية اهلل سبحاني: 

 ه هست بخوان .کمحلي 
را ترک کرده يا صحيح نخوان ه باش ،  جا آورد ولي نمازش اگر کسي يواف نساء را به :مکارمآية اهلل  .4

شود، ولي باي  نماز يواف نساء را در صدورت امکدان پشدت مقدام در مکده       همسرش بر او حرام نمي

 (171121توان  در محلي که هست بخوان . )استفتاء ش  مکرمه و اگر نمي
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ه کا هاهي در م  کرد، باياه يا  کا ي کرد و برگشت و با زن نزديکا فراموش  طواف نساء

توانه، خودش برود و طاواف و   باشه و اگر مي 9ه شترکآن است  2نه و احتياطک 1قرباني

و اگار   4آوردجاا   باه  آورد. و احتياطاً در غير طواف نسااء ساعي را هام   جا  به نماز آن را

                                                           
با نماز آن اعاده نمايد  و در   باي  يک شتر در مکه نحر کن  و هر ک ام از اين سه يواف راآية اهلل سبحاني: . 1

 توان  خود بازگردد و انجام ده  استنابه کن . يواف حج و عمره اعمال مترتبه را نيز اعاده کن  و اگر نمي
ه و بدراي  کد بدراي فراموشدي يدواف عمدره در م     آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سيستاني: 

 کو از مناسد [افي اسدت.  کد گوسفن   کردن يکفراموشي يواف حج در مني  رباني نماي ، و  رباني 

م در يدواف نسداء نيسدت.    کد هل ايدن ح کشود  مي استفاده آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني

 .](927، مسأله ک)مناس

ن  و يادش نياي  که تمام يواف يا بعض آن را فراموش کسي ک آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ردهکد ه مراجعت نمايد  و آنچده را فرامدوش    که به مکل باش  کتا به شهر خود برگردد و براي او مش

ن  و در اين صورت بنابر احتياط واجب هد ي  که براي او يواف کآورد واجب است نايب بگيرد جا  به

فرماي ل و نماز  مي «ن کبراي او يواف »ه شتر باش . آية اهلل صافي بع  از کبفرست  و احوط آن است 

ط الزم سعي هم بنمايد  و در ايدن صدورت بندابر احتيداط واجدب هد ي        يواف بخوان  و بنابر احتيا

ه گفته ش  باي  وجوبدا  يدا احتيايدا  بعد  از     که شتر باش ، و در مواردي کبفرست ، و احوط آن است 

 (114فارسي، م  کن . )مناسکاتمام و نماز يواف، اعاده نماي ، نايب نيز به همان شرح عمل 
فداره دارد وااّل  کنسيان مبّ ل به علم شدود و اسدتمرار ن اشدته باشد      ه کدر صورتي  آية اهلل فاضل:

 چيزي بر او نيست.
 ردن گوسفن  و اعاده سعي احتياط مستحب است.ک رباني  ارم:کآية اهلل م 

 و احتياط مستحب. آية اهلل فاضل:. 2
 ن .ک مي فايتکاين احتياط مستحب است و گوسفن   آية اهلل اردبيلي:. 9
نياورده و يا پ  از جا  به ه يواف عمره راکاگر پ  از احرام بستن براي حج فهمي   اردبيلي:آية اهلل . 4

نياورده و يا پ  از بازگشت بده ويدن متوجده    جا  به ه يواف حج راکفهمي   حجه ذيگذشتن از ماه 

 ه در عمدره کد ه يواف عمره و يا حج را انجام ن اده است، اعاده سعي الزم نيست و در مواردي کش  

 ن ، بنابر احتياط واجب اعاده تقصير نيز الزم است.کسعي را احتيايا  باي  اعاده 
ن  و اگر بع  از آن باش ، کر شود، باي  سعي را اعاده کاگر  بل از فوت و ت متذ آية اهلل سيستاني: 

ر کمتذ حجه ذير شود يا يواف حج را پ  از پايان کيواف عمره را پ  از و وف در عرفات متذ مثال 

اند    هن  و اعاده سعي الزم نيست و تا يواف را خودش يا نايبش انجدام ند اد  ک مي شود يواف را  ضا

 شود. نمي آنچه بر او حرام ش ه است حالل
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 توانه يا مشقت دارد نايب بگيرد. نمي

ـ  ]1188[ يا طواف زيارت ا از روي جهل   1سي طواف را ا چه طواف  مر  کاگر  م 

 شاتر   کناه و يا  که محالِّ خاود، باياه حاج را ا ااد       نياورد و برگشت بجا  به به مسگله

 نه.ک 2قرباني
                                                           

ن در باب يواف عمره تمتع کمراجعه شود ل 371درباره يواف زيارت به ذيل سؤال  آية اهلل سبحاني:. 1

فاره ن ارد. امدا چنانچده   کن  ولي کن  حج را در سال بع  اعاده ک کم ترکچنانچه از روي جهل به ح

يواف عمره تمتع  بل از رفتن به عرفات متوجه ش  و فرصت جبران ن اشت حج او بده افدراد    کتار

 ن . کب ل ش ه و باي  بع  از آن عمره مفرده بياورد و حج را نيز در سال بع   ضا 

 بنابر احتياط است.ّفاره در يواف عمره ک آية اهلل فاضل: 
 بنابر احتياط. آية اهلل اردبيلي:. 2

ه در کد شتر مالقا حّتي در حال علم و عم  موافق احتيداط اسدت    کوجوب ذبح ي آية اهلل بهجت: 

 (.92شيخ، ص کهم گذشت )مناس 292مسأله 
 يواف حج از روي جهل بده مسدأله اسدت، و امدا در     کشتر در تر کفاره دادن يک آية اهلل تبريزي: 

ش ، هرچن  باي  حج را در سال آين ه اعداده   کيواف عمره تمتع چنانچه از روي جهل به مسأله تر

 فاره ن ارد.کرد ولي ک
ه کد ن  به نحدوي  ک کسي يواف عمره تمتع را از روي علم يا از روي جهل ترکاگر  آية اهلل خويي: 

شود و بايد  در   مي بايلاش  هنماي  عمره و حتي احرام عمر ک بل از و وف عرفات نتوان  آن را ت ار

ه يدواف حدج را از روي   کد وره اختصاص دارد بده مدوردي   کفاره مذکسال ديگر حج را اقعاده نماي  و 

 رده باش .ک کجهل تر
ن  و حج را اعاده که  رباني کشتر در م کن  باي  يک کاگر يواف حج تمتع را ترآية اهلل سبحاني:  

ن  باي  حج را در سدال بعد  اعداده    ک کم ترکي اگر يواف عمره تمتع را از روي جهل به حنماي  ول

 فاره ن ارد.کن  ولي ک

 فاره در مورد يواف عمره مبني بر احتياط واجب است.ک آية اهلل سيستاني: 
با زن ي کده  در احرام باش ، احتيايا  از نزدي مي چون احتمال آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ن .کشتر  رباني  ک بل از انجام عمره مفرده دوري نماي  و ي
 رده باش .کي نکاگرچه با زن هم نزدي آية اهلل فاضل: 
 يواف عمره،  ربداني احتيداط مسدتحب اسدت و در يدواف حدج، احتيداط         کدر تر ارم:کآية اهلل م 

 واجب است.
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ـ  ]1184[ ه بعه از برگشات از مناي، در   کسي تنها اين ترآ را داشته باشه کاگر  س 

 تواناه ا ماال حاج را مقاهم      نه يا باه مشاقت بيفتاه، آياا ماي     کا ر ازدحام نتوانه طواف 

 دارد يا نه؟

 1توانه مقهم بهارد. موردِ جوازِ تقهيم نيست و نميج ـ 

ـ  ]1140[ ا مال حج را به جهت خوف حي ، بر ا مال مني مقهم داشت، ولاي   س 

ناه و چناين   کبايه اتمام و ا ااد    ه ميکرد  بود، به طوري کچون طواف يا سعي را قبع 

 2رد، آيا بعه از ا مال مني بر او چيزي نيست؟ک

                                                           
ا مق م بد ارد و پد  از بازگشدت از مندي اگدر      ن  و اعمال حج رکتوان  احتياط  مي آية اهلل اردبيلي:. 1

 ن ، نايب بگيرد.کنتوانست اعمال را اعاده 
 ه پد  از بازگشدت از مندي از ازدحدام جمعيدت     کد سدي  که بدراي  کتق يم اعمال م آية اهلل بهجت: 

ان کن  و در صورت ع م امکرار کترس ، جايز است ولي احتيايا  بع  از برگشت از مني اعمال را ت مي

 (.137، سکيرد )مناسنايب بگ
ه مق م دارد و بع ا  اگر نتوانست بدراي يدواف   کاحتياط آن است  ارم:کآية اهلل تبريزي، آية اهلل م 

 نايب بگيرد.
توانند    مدي  در مورد اول تق يم يواف و سعي واجب و مجزي است و در مورد دوم آية اهلل زنجاني: 

از دو  کتق يم يدواف نسداء در هديچ يد     شف خالف ش  مجزي نيست وکنن  ولي اگر کرجاء  مق م 

 مورد جايز نيست.

ه داراي روحيه ضعيف هستن  و يا حالت وسواسدي و تدرس از جمعيدت    کافرادي  آية اهلل سبحاني: 

 شود.ه بر و وفين نميکمجوز تق يم اعمال م دارن  اين حالت صرفا 
يدا يدواف نمدودن بعد  از     ل اسدت و  که براي آنها مشکه بازگشت به مکساني ک آية اهلل سيستاني: 

توانند  مقدّ م    مدي  ل اسدت کبازگشت از مني به عّلت ازدحام ش ي  جمعيت يا رير آن براي آنها مش

 .(412، مسأله کمناس)دارن  
 مراجعه شود. 1173به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت:. 2

تق يم سعي و يواف نساء بر و وف مجزي نيسدت گرچده احدوط     آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

تواند    مي ه راکترس  همه اعمال م مي هکه از بازگشت به مکسي کتق يم سعي و اعاده آن است، بلي 

 (.418و 417، مسأله کن . )مناسکمق م 
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 1ا انجام داد  چيزي بر او نيست.اگر وظيفه رج ـ 
ـ  ]1141[ تواناه ا ماال    آيا نايب هم، اگر خوف حي  يا مرض داشته باشه، مي س 

 حج را بر وقوفين و ا مال مني مقهم بهارد يا نه؟
 9مانع نهارد.ـ  2ج
ـ  ]1145[ تواننه  دهنه، آيا مي ه ا مال حج را قبل از ا مال مني انجام ميکساني ک س 

 برگشتن از مني انجام دهنه و باقي ا مال را قبل؟ سعي را بعه از
 4ال است.کمحل اشج ـ 

 األ ذار جايز است يا الزم؟ ه براي  ويکتقهيم ا مال م س ـ ]1147[
 2جايز است و الزم نيست.ج ـ 

                                                           
 مراجعه شود. 1177به حاشيه مسأله  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 1
 ش صحيح است.تاگر هنگام احرام، ايمينان به ع م عذر داشته باش ، حج و نياب زنجاني:آية اهلل  .2
ه عذر او پ  از  بول نيابت عارض ش ه باش  وگرنده عملدش ذّمده    کمشروط بر اين آية اهلل اردبيلي:. 9

 ن .ک نمي را بريءعنه  منوب
ايب معذور بده عدذر يداري،    م نکفتواي ايشان در اين مورد در دست نيست، بلي ح آية اهلل خويي، 

  بال در بحث نيابت گذشت.
 .1173. مراجعه شود به مسأله 4

 اظهر ع م جواز تأخير سعي است. آية اهلل اردبيلي: 
 بع  از يواف سعي است. آية اهلل بهجت: 
 جايز نيست. آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني: 
 دهن . مي همه را  بال انجام ارم:کآية اهلل م 

توان  يواف و نمداز   نمي ه پ  از بازگشت از منيکه ايمينان داشته باش  کمگر اين آية اهلل اردبيلي:. 2

 ه در اين صورت الزم است.کآورد جا  به آن و سعي را
ه را بر و وفين مق م کچنانچه اعمال م ؛ه ب انن  يا ايمينان داشته باشن کمگر اين آية اهلل تبريزي: 

نن  و که در اين صورت واجب است يواف و نماز آن را مق م کآن را ن ارن ،  ان انجامکنن ، بع  امکن

 نن .کبنابر احتياط مستحب، سعي را نيز مق م و بع  اعاده 
ه نتوان  يواف صحيح تام بع  از و دوفين انجدام دهد     که خوف اين را دارد کسي ک آية اهلل خويي: 

ترسد    مدي  ه صدرفا  کد راجع بده زندي    کهر مناسالزم است يواف را  بل از و وف انجام ده ، بلي ظا

  حايض بشود ولي ايمينان به آن ن ارد، جواز تق يم و ع م لزوم آن است.
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ـ  ]1149[ نماينه، آيا بايه اقرب زمان  ه ا مال حج را مقهم بر وقوفين ميکساني ک س 

 ؟نهنکبه موقفين را ر ايت 

 الزم نيست.ج ـ 

ـ  ]1141[ دارنه، بار  هاه     ه ا مال حج را مقهم ميکساني کتشخيص  ذر براي  س 

 خود آنان است يا بر  هه  گرداننهگان گرو  و مسؤولين؟

 1لّف است.کتشخيص با خود مج ـ 

ـ  ]1146[ توانه ا مال حاج   دهنه، آيا مي ه او را به وسيله تخت طواف ميکسي ک س 

 مقهم بهارد؟ خود را بر وقوفين

 تواناه   اگر در هر اورت بايه او را طواف دهنه و  اذر ديگاري نيسات، نماي    ج ـ  

 2بهارد. مقهم

ـ  ]1143[ تواناه طاواف    دارد، آيا ماي  ه ا مال حج را بر وقوفين مقهم ميکسي ک س 

 نساء را بعه از وقوفين و ا مال ديگر انجام دهه؟

 9ر سه  مل را مقهماً انجام دهنه.ه هکبنابر احتياط در موردي تقهيم بهارنه ج ـ 
                                                                                                                                        

  :مراجعه شود. 1173به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني 

حجده  ه هستن  و يا تدا آخدر ذي  که در مکدانن  تا زماني ه ميکساني کمگر براي  آية اهلل سبحاني: 

ه در اين صورت واجب است خود اعمدال را  کشون  شود و مجبور به استنابه ميبريرف نميعذرشان 

 انجام دهن . تق يما 
ه يقين دارد بع  از برگشتن از مني و تا آخدر  کسي کمگر براي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ام حدج،  کد آداب و اح)ه در ايدن صدورت تقد يم واجدب اسدت.      کد ان انجام آن را ند ارد  کام حجه ذي

 (.317مسأله

دانند  يدا خيدر و علدم      مي يعني حاجي باي  ببين  معمول مردم، وضعيت وي را عذر آية اهلل زنجاني: .1

 ن .کنيست و باي  به متعارف رجوع  کدان ، مال مي مترين دشواري را عذرکه کسي کوسواس و علم 
 بنابر احتياط واجب. آية اهلل اردبيلي: .2
بنابر احتياط يواف نساء و نماز آن را رجاءا  مق م ب ارد و پ  از اعمال مني، آن را  اردبيلي: آية اهلل. 9

 اعاده نماي  و اگر نتوانست نايب بگيرد.
  مراجعه شود. 1173به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 
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ـ  ]1148[ ه را بر وقوفين مقهم باهارد، اگار جهاالً    کتوانه ا مال م ه ميکشخصي  س 

 ه را انجام داد چه اورتي دارد؟کبهون احرام، ا مال م

نه و ياا بعاه از   کو بايه يا قبل از وقوفين آنها را با احرام ا اد   1نهک فايت نميکج ـ  

 آورد.جا  به آنها را وقوفين و ا مال مني،

ـ  ]1144[ تواناه   ه ماي کا ه را به نايب واگذارد، در اورتي کتوانه ا مال م آيا مي س 

 آورد؟جا  به تگخير بينهازد تا خود

توانه  آورد، ولو با تگخير، تا آخر وقت نميجا  به توانه خودش ه ميکبا فرض اينج ـ  

 نايب بگيرد.

ـ  ]1500[ جام ا مال حج تاا روز ياازدهم اسات و    وقت انايه   فرمود کدر مناس س 

حج تاا   که وقت انجام مناسکنه، در اورتي کحجه نيت  ه تا آخر ما   يکبعيه نيست 

روز يازدهم باشه، اگر تگخير انهاخت چون محتمل است ظارف وجاوب منقضاي شاه      

 باشه آيا معصيت نمود  است؟

 2معصيت نيست.ج ـ 

ـ  ]1501[ ه را انجام ناهاد ، آياا   کا مال واجب مه از مني برگشته و هنوز کسي ک س 

تواناه قبال از    توانه طواف مستحبي انجام دهه و نيز در حال احرام  مر  تمتع آيا مي مي

 انجام  مر ، طواف مستحبي انجام دهه؟
                                                                                                                                        

  :تأخير يواف نساء مانعي ن ارد. آية اهلل سيستاني 
 هر سه عمل را مقّ ما  انجام ده . ارم:کآية اهلل م 
 .1173مراجعه شود به مسأله  

ه اعمدال را  کد شف شد   که را مقّ م داشت، بع ا  کاگر شخصي به دليل عذر، اعمال م آية اهلل بهجت:. 1

، کند  )مناسد  کن  و احتيايا  يواف و نمداز و سدعي را اعداده    کتفا نکب ون احرام انجام داده، به آن ا

 (.138س

 و باي  با احرام انجام ده . سبحاني: آية اهلل 
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 

 مراجعه شود. 1172به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي: .2
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 2نمايه. کاحتياطاً ترـ  1ج

ـ  ]1505[ ه کا تاوان از م  ه، ميکآيا بعه از انجام ا مال مني، قبل از انجام ا مال م س 

 ر  شه يا خير؟خا

 9مانع نهارد.ج ـ 

ـ  ]1507[ هام کا  جاي آورد  باشاه و در هايچ   اگر شخص، چنهين  مر  مفرد  به م 

 4نه.ک فايت ميکها طواف نساء براي تمام آن کرد  باشه، يکطواف نساء ن

                                                           
توان  يواف  نمي د را انجام ن اده ولو يواف نساء تا يواف واجب خود د در حج تمتع  آية اهلل زنجاني: .1

 ن .کمستحب ب
 توان . مي آية اهلل بهجت:. 2

توان ، ولي متمتع پد  از احدرام حدج و  بدل از خدروج بده        مي آية اهلل سيستاني، آية اهلل فاضل: 

 ن ، هرچن  يواف حج را مق م داشته باش .کعرفات، به احتياط واجب نباي  يواف مستحبي 
 خالف احتياط است. آية اهلل بهجت:. 9

 ه خارج نشود.کحج تمام نش ه، از م ه تا اعمالکاحتياط واجب اين است  آية اهلل تبريزي: 
با ي مان ه را در و دت خدودش    که بتوان  مناسکولي باي  خروج به نحوي باش   اي: هآية اهلل خامن 

 (92مناسک حج، س انجام ده . )
 (.919، ص1جايز نيست. )المسائل الشرعيه، ج آية اهلل خويي: 
 رده خارج نشود.کميل نکه تا اعمال را تکاحتياط آن است  آية اهلل سبحاني: 
ه کد ه خارج نشود، مگر اينکه تا اعمال حج تمام نش ه از مکاحتياط واجب اين است  آية اهلل فاضل: 

 گردد. برميه براي اتمام اعمال کايمينان داشته باش  
 آورد.جا  به يواف نساء کاز آنها ي کباي  براي هر ي آية اهلل اردبيلي:. 4

 يواف نساء انجام ده . ک ام يکبنابر احتياط، براي هر  اضل:آيات عظام بهجت، سبحاني، ف 
هر احرام، يواف نساء مستقل الزم دارد ولي احتياط ايدن اسدت تدا يدواف عمدره       آية اهلل تبريزي: 

 مفرده را انجام ن اده، محرم به احرام ج ي  نشود.
آورد، اگرچه تحّلل با جا  به واجب است براي هر عمره مفرده ج اگانه يواف نساء اي: هآية اهلل خامن 

 (89س حج،  کيواف نساء واح  بعي  نيست. )مناس
 38مستفاد از مسأله )هر احرام، يواف نساء مستقل الزم دارد.  آيات عظام خويي، زنجاني، صافي: 

 .(استفتائات
 هر احرام، يواف نساء مستقل الزم دارد بنابر احتياط واجب. آية اهلل سيستاني: 
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ـ  ]1509[ ناه، گرچاه   کالذماه   ه نايب در طواف نساء، نيت مافيکاحتياط آن است  م 

 1منوب  نه انجام دهه.توانه به نيت  مي

ـ  ]1501[ آوردن طواف نسااء و بعاه از انجاام حلاا و ا ماال      جا  به آيا پيش از س 

 بعهي، تمام انواع تلذّ  و تمتّع از زن حرام است و يا اختصاص به جماع دارد؟

 2از مبلا تلذّ  از زن بايه اجتناب نمايه.ج ـ 

 ؟، جايز است يا خيرآيا تگخير طواف نساء از سعي تا چنه روز س ـ ]1506[

 9مانع نهارد.ج ـ 

ـ  ]1503[ رد و داراي فرزناه شاه، بعاهاً متوجاه     کا شخصي بعه از حج، ازدوا   س 

م کا ه متوجه شه  است، حکنياورد  است، حال جا  به ه در حج، طواف نساء راکشود  مي

 نه؟کزن و فرزنه او چگونه است و نسبت به طواف بايه چه 

 4زاد  را دارد ولي  قه ازدوا  باطل اسات  م حاللکحبا فرض جهل، فرزنه او ج ـ  

                                                           
 .(931ملحق، سؤال )انجام ده  عنه  منوببه نيت  خويي، آية اهلل سيستاني: آية اهلل. 1

 انجام ده  و انجام به  ص  ما في الذمه نيز صحيح است.عنه  منوببه نيت  آية اهلل زنجاني: 
 انجام شود.عنه  منوبيواف نساء به نيت  آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 
آورد )توضديح  جدا   عنده بده   مندوب يواف نساء را باي  بده نيدت    ني:آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگا 

 (.2127المسائل، م

 (55واجب است به نيابت از منوب عنه يواف نساء را انجام ده . )مناسک حج، م اي: آية اهلل خامنه 

 بنابر احتياط واجب. آية اهلل اردبيلي:. 2
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 
 .1182و 1181مسأله مراجعه شود به  

 به تأخير بيفت . حجه ذيولي نباي  از ماه  آية اهلل زنجاني: .9
ه يواف نساء و نماز آن کظاهرا  عق  صحيح است و نياز به تج ي  ن ارد ولي مادامي  آية اهلل اردبيلي:. 4

 جمداع و همچندين بندابر احتيداط واجدب سداير       اند ،  هرا خودش و در صورت عذر نايبش انجام ن اد

 استمتاعات بر او حرام است.
زاده است،  جا نياورد زن حالل نيست ولي عق  صحيح است و فرزن  حالل تا يواف نساء به آية اهلل بهجت: 

  جا آورد نايب بگيرد که يواف نساء و نمازش را انجام ده . بنابر اين اگر نتوان  شخصا  يواف نساء را به
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 1و بايه طواف نساء را انجام دهه و اگر بخواهه بعه از آن تجهيه  قه نمايه.

ـ  ]1508[ مردي به زنش گفت وظيفه من طواف نساء است ولي تو باياه طاواف    س 

افي کا رد، آياا  کا ر کا  « طواف رجاال « »طواف نساء»جاي نيت  آوري  زن بهجا  به رجال

 است يا نه؟

 اگر مناورش اداي وظيفه است، مانع نهارد.ج ـ 

ـ  ]1504[ نه، طواف نساء که تقصير کداد، بهون اين ه  مر  مفرد  انجام ميکسي ک س 

 ؟ا آورد، آيا وظيفه او چيست و  مر  او باطل است يا نهج رابه

نماياه و   2ن بايه بعه از تقصير، طواف نسااء را ا ااد   کشود، لي  مر  باطل نميج ـ  

 بهون آن حرمت نساء باقي است.

ـ  ]1510[ ه طواف نسااء حاج ياا    کنه ک مي که شکشخصي پس از مراجعت از م س 

 اي دارد؟ آورد  يا نه، چه وظيفهجا  به  مر  مفرد  را

ـ   اگار التفاات باه وجاوب طاواف نسااء نهاشاته، باياه طاواف نسااء را انجاام            9ج 

                                                                                                                                        
  :ظاهرا  عق  صحيح است و نياز به تج ي  ن ارد، ولدي مدادامي    آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي

 ه يواف نساء و نماز آن را خودش و در صورت تعذر نايبش انجام ن اده جماع جايز نيست.ک

 فرزن  او حالل زاده است و باي  يواف نساء را انجام ده  و احتيايا  عق  را تج ي  کن . آية اهلل سبحاني: 
زيرا آنچه بر حاجي پ  از حلق حرام است، استمتاع است  ؛  او صحيح استعق آية اهلل سيستاني: 

 نه عق  و اّما اوالد به هر حال ملحق به او هستن .
 (171121و باي  عق شان را دوباره بخوانن . )استفتاء ش  عق  او بايل است ارم:کآية اهلل م 

 عق  ازدواج آنها صحيح و احتياط استحبابي در اعاده عق  بع  از يواف نساء است. آية اهلل زنجاني: .1
 مراجعه شود. 838به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت:. 2

ن  و براي يدواف نسداء و نمداز آن چنانچده     کو اگر به وين بازگشته خود تقصير  آية اهلل سبحاني: 

 ر نايب نماز يواف نساء را خودش نيز بخوان .عالوه ب احتيايا ن  و کبرگشتن مشقت دارد استنابه 
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل سيستاني، آية اهلل م 

 آورد و ااّل نايب بگيرد.جا  به اگر توانست خودش آية اهلل بهجت:. 9
رده، باي  يواف نساء را انجدام دهد  و اگدر بعد  از     ک کاگر  بل از تمتع از نساء، ش آية اهلل زنجاني: 

 رده چنانچه احتمال ب ه  هنگام استمتاع، به رعايت جهات شدرعي توجده داشدته    ک کتمتع، ش
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 ه خالي از قوت نيست.ک لي األحوط، بل 2و همچنين است در اورت التفات 1دهه

ـ  ]1511[ سي بعه از شوط چهارم طواف نساء  مر  مفرد ، با زوجه خاود  کاگر  س 

فار  هم کرد  و کوارد ناي  ه به حج لبمهکمواقعه نمايه، آيا ماننه طواف نساء حج است 

 نهارد؟

 4ب شه  است.کفار  نهارد، اگرچه حرام مرتکبلي،  مل احيح است و ـ  9ج
                                                                                                                                        

 آورد، البته در حج اگر جا  به ن  و اگر احتمال ن ه  باي  يواف نساء راک نمي شکاست اعتنا به ش

 ن .ک نمي پي ا ش ه مالقا  اعتنا ک، برايش شحجه ذيبع  از گذشتن ماه 

ه ماه ذي حجة الحدرام  کن  در حالي ک کانچه در انجام يواف نساء در حج شچن آية اهلل سبحاني: 

ان نائب او يواف نساء و نماز آن را کبه پايان نرسي ه است چنين فردي باي  خود و در صورت ع م ام

در  کن  ولي در مدورد شد  کي رخ ده  اعتنا نکچنين ش حجه ذيانجام ده  و اگر پ  از خروج ماه 

 فرده به متن عمل شود.انجام يواف عمره م
بع  از عمل موا عه با زوجه برايش حاصل ش ، به آن اعتنا  کاگر ش آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 1

 ننموده و بنابر انجام آن گذارد.
ن  باي  خود وي و يا در صورت ک کالحجه ش اگر  بل از به پايان رسي ن ماه ذي آية اهلل سبحاني: 

الحجده چندين    يواف نساء و نماز آن را انجام ده  و اگر پ  از خدروج مداه ذي  ان نائب او کع م ام

 (.222، م کن  )مناسکي رخ داد، اعتنا نکش
 باي  يواف نساء را انجام ده  و اگر معذور است يا مشقت دارد نايب بگيرد. آية اهلل سيستاني: 
 بع  يواف نساء الزم نيست.بنابر احتياط واجب در صورت اّول، ولي در صورت  ارم:کآية اهلل م 

ولي اگر التفات به وجوب آن داشته و شک دارد که انجدام داده يدا نده،     آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 2

 (.312بعي  نيست انجام آن واجب نباش ، اگر چه احتياط خوب است )آداب و احکام حج، مسأله 
 اّل نايب بگيرد.آورد واجا  به اگر توانست خودش آية اهلل بهجت:. 9

ن  و يدوافش  کبع  از نيمه اول يواف نساء يعني سه شوط و نيم، و باي  استغفار  آية اهلل سبحاني: 

 ن .کرا با تحصيل يهارت تمام 
فداره ند ارد   کفاره دارد، بنابر احتياط و بع  از شوط پنجم ک بل از اتمام شوط پنجم  آية اهلل بهجت:. 4

به ذيل مسدأله   (222، مسأله کمستفاد از مناس)البته اين مسأله را درباره حج دارن  نه عمره مفرده. 

 مراجعه شود. 918
شود، ولي  بل از شوط پدنجم   نمي چنانچه اين عمل بع  از سعي بوده، عمره بايل آية اهلل تبريزي: 

  فاره است مالقا .که احوط کفاره دارد، بلک
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ـ  ]1515[ نياوردن طواف نساء از روي جهل، هماننه طاواف حاج و  مار     جا  به س 

فصال پانجم    17ه در مسگله ک نه و شتر قرباني نمايه؟ چنانکه بايه حج را ا اد  کاست 

 فرماييه؟ مي کحج در مناس

لي حرمت نساء باهون  فار  نهارد، وکنه و ک طواف نساء، حج را باطل نمي کترج ـ  

 1فار  دارد.کاب آن کو ارتآن باقي است 

ـ  ]1517[ شخصي قبل از طواف نساء با زوجاه خاود مال باه نماود  و از روي      س 

 ؟فار  داردکشهوت به او دست زد  است، آيا 

 2فار  دارد مگر در اورت جهل.کج ـ 

ـ  ]1519[ ه ا مال حج خاود را بار وقاوفين مقاهم داشاته، بعاه از ساعي        کزني  س 

دهاه،   همان وقت به نيابت از او طواف نساء را انجاام ماي  شود، شوهرش در  حاي  مي

 آيا اين نيابت احيح است؟

نه و احتيااط آن  ک ه خودش طواف ميکسي است کاحيح نيست و تقهيم براي ج ـ  

 9نه.کتفا به آنچه مقهم داشته هم نکا هکاست 
                                                                                                                                        

  جا  به ه شوط پنجم راکفاره دارد مگر اينکشود ولي  نمي بع  از سعي عمره بايل اهلل خويي: آية

 .(229، مسأله کمناس)آورده بوده. 
 ، سدؤال کملحدق مناسد  )ند   کّفاره ند ارد و يدوافش را تمدام    کن  و کاستغفار  آية اهلل سيستاني: 

933). 
 در اين مسأله به دست نيام . نظر آية اهلل زنجاني 

 مگر در صورت جهل و نسيان. آية اهلل اردبيلي: .1
در صورت فراموشي  ارم:کآيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، زنجاني، سبحاني، سيستاني، م 

 فاره ن ارد.کيا ن انستن مسأله 
 يا نسيان. آيات عظام اردبيلي، بهجت، زنجاني، سبحاني، سيستاني، فاضل:. 2

 مراجعه شود. 1182به مسأله  
 فاره ن ارد.کبنابر احتياط واجب، ولي در صورت فراموشي يا ن انستن مسأله  ارم:کاهلل مآية  

يواف حج و نمداز آن و سدعي صدحيح اسدت و يدواف نسداء و نمداز آن را پد  از          آية اهلل اردبيلي:. 9

  آورد و نيابت شوهرش صحيح نيست.جا  به بازگشت از مني
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ـ  ]1511[ نياورد، آيا فقط زن بر او حرام اسات ياا   جا  به اگر نايب طواف نساء را س 

 نه؟که بايه براي او قضا کاش هم مشغول است، هرچنه بعه از مردن باشه،   مه

 مه او هم مشغول اسات، ولاي خاودش باياه در حيااتش انجاام دهاه و اگار         ج ـ  

 1توانه نايب بگيرد. نمي

ـ  ]1516[  مار    رد  و بعاه باراي  کشخصي طواف نساء  مر  مفرد  را فراموش  س 

 تمتع محرم شه  است، آيا طواف نساء فراموش شه  را، بعه از انجام ا مال  مار  تمتاع  

 آورد يا قبل از آن؟جا  به

آورد و اگر تگخير بيناهازد، طاواف   جا  به توانه بعه از انجام ا مال  مر  تمتع ج ـ مي 

                                                                                                                                        
  :رده، کبه جهت خوف از حيض، اعمال حج را مقّ م  اگر آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني

ن  و باي  يواف نسداء هدم   کن بنابر احتياط واجب باي  سعي را اعاده کاعاده يواف حج الزم نيست ل

 بع  از و وفين و اعمال حج باش .
 آورد وااّل نايدب  جا مي به ش  يواف نساء را خودش کپ  از بازگشت از مني اگر پا آية اهلل زنجاني: 

 گيرد. مي

افي است و يواف نساء را پ  از اعمال روز عي  انجام دهد   کآنچه مق م داشته  آية اهلل سيستاني: 

 ه نايب بگيرد.کليف سا ط است ولي احتياط آن است کو اگر نتوانست ت
ه زن نتوانسته همه اعمال حدج را  بدل از و دوفين انجدام ب هد ،      کيعني با فرض اين آية اهلل فاضل: 

 ن .کش ن مج دا  همه اعمال بع  از مني را اعاده  که بع  از پاکاين است احتياط 
 ضداي آن  اش  کده ه از ترکد فوت نماي ، احتياط ايدن اسدت    کو چنانچه  بل از ت ار آية اهلل بهجت:. 1

 (.422، مسأله کآورده شود. )مناس
بندابر احتيداط بايد     در زمان زن ه بدودنش،   کدر صورت ع م ت ار آية اهلل خويي، آية اهلل فاضل: 

 (.421عربي، مسأله  کآورده شود. )مناسجا  به ه اوک ضاي آن از تر
ند  و در هدر صدورت    کرد واجدب اسدت وصديت    کن کو اگر در زمان حياتش ت ار آية اهلل زنجاني: 

 ه خارجکد مسؤوليت انجام يواف نساء بر عه ه ولي اوست و هزينه آن از اصل تر ن  يا نهکوصيت  د

 نن .که از ثلث حساب کرده باش  کمگر متبرعي پي ا شود يا خودش وصيت نافذي  ؛شود مي

نن  تا يواف نساء را به نيابت از او و به نيدت  کسي را اجير که او کاگر بميرد از تر آية اهلل سبحاني: 

 اثريعنه  منوبت به بيواف نساء از جانب نائب نس کآورد ولي تر جا بهآنچه بر ذمه نايب بوده است 

 از جهت حرمت نساء ن ارد.
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 1نه.ک فايت از آن ميکنساء حج، 

ـ  ]1513[ نيااورد  و بعاه از آن حاج    جاا   به راه طواف نساء  مر  مفرد  کسي ک س 

 نه؟ک فايت ميکآورد، آيا طواف نساء حج اِفراد  ميجا  به اِفراد

 2نه.ک فايت ميکج ـ 

ـ  ]1518[ پيرمردان و پير زناني کاه  مال زناشاويي از آناان ممکان نيسات و        س 

 ننه و نيز کسي کاه  نّاين اسات، آياا اگار طاواف نسااء را نياورناه         ک ازدوا  هم نمي

 ؟دارد اشکال

ه باياه انجاام   کا ن  مل واجبي اسات  کگرچه طواف نساء جزو ا مال نيست، لج ـ  

 9داد  شود.

                                                           
 آورد.جا  به بنابر ا وي يواف نساء عمره مفرده را مستقال  آية اهلل اردبيلي:. 1

 مراجعه شود. 1219در اين مسأله و مسأله بع ي به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت: 

 ال است.کصّحت احرام ج ي   بل از يواف نساء عمره مفرده محّل اش آية اهلل تبريزي: 

 (89 حج، س کشود. )مناس مي ن ، گرچه زن بر او حاللک نمي فايتک اي: هاهلل خامنآية  

 ن .ک نمي فايتک آيات عظام خويي، زنجاني، صافي: 

باي   بل از انجام اعمال عمره تمتع يواف نساء را انجام ده  و سپ  بده اعمدال    آية اهلل سبحاني: 

 ن .ک نمي از آن فايتکعمره بپردازد و يواف نساء حج بنابر احتياط 

 ن  بنابر احتياط.ک نمي فايتک آية اهلل سيستاني: 

 کند  و بدراي عمدره مفدرده بندابر احتيداط واجدب يدک يدواف نسداء ديگدر             کفايت نمدي  آية اهلل فاضل: 

 جا آورد. به

 . مانن  سؤال  بل است.2

 ن .ک نمي فايتک آية اهلل اردبيلي: 

 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. اي: هآية اهلل خامن 

 مراجعه شود. 1211و  182ن  و به ذيل سؤال کفايت نميک آية اهلل سبحاني: 

توان   نمي هکساني کيواف نساء از اجزاء واجب حج يا عمره مفرده است و بر عقّنين و  آية اهلل زنجاني: .9

 نن  نيز واجب است.کزناشويي 
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ـ  ]1514[ ر شاه اينجاا   که از مستحبات در طواف  مر  و نماز آن و سعي  کآنچه  م 

  ياه آياه، در روز   ه به جهت طواف حج ميکنيز جاري است و مستحب است شخصي 

 قربان بيايه و بر درب مسجه بايسته و اين د ا را بخوانه:

مَّ َاِعنّي َعىلأَ » کِ  للَّه  ه  يل أَ  َک ن س  ني َله  َوَسلِّم  أل َک َوَسلِّم  بِ ِه  س  ِف بَذن  ِ َِ َِ اْل ع   لِي َِ ال ذَّ أَلَة ال َعلي َمس 

ِجَعني بِحاَجَتي، أَ  ر  ن ري َوأن  ت  ِفَر يل ذ   َ َ   للَّه  مَّ اِِّنِّ أن  َت َ  َبي ت  ک جئ   ک َوالَبي   ک َوال َبَل د  َبَل د  َعب  د 

تَّبِعًا اِلَ  ُم طاَعَتک م  ََتک َوأؤ  ْح  َُ ل ب   ََرِّ إَلي  ک اْل  َِي ِع أط  ک أس  أل ک َمس  أَلَة اْل ض   ُِ ِرک ُاِضيًا بَِقَد م 

رک اِلَ  ني َعف  ََ َبلِّ رَبتِک أن  ت  ق  ِف لِع 
ائِ ِفِق ِمن  َعذابِک اْل  ِرک اْل ش  َتِکم  ُِ بَِرْح  َِ ِّن ِمَن النَّا  «.َوَت 

ن نشاه،  کا پس به نزد حجر األسود بيايه و استالم و بوسه نمايه و اگار بوسايهن مم  

ن نشاه مقابال حجار    کا دست به حجر ماليه  و دست خود را ببوسه و اگار آن هام مم  

 آورد.جا  به ودآورد  بجا  به بير بگويه و بعه آنچه در طواف  مر کايستاد  و ت

                                                           
 آورد.جا  به ا به  ص  رجا و امي  مالوبيتاين اعمال ر ارم:کآية اهلل م. 1



 



 مني درفصل ششم: بيتوته 
 

 

 

 

 مني دربيتوته  فصل ششم:

ـ  ]1550[ حجه و شاب دوازدهام را در    ه شب يازدهم  يکواجب است بر حا   م 

 2تا نصف شب. 1نه؛ يعني در آنجا بمانه از غروب آفتابکمني بيتوته 
 چنه طايفه بايه در شب سيزدهم نيز تا نصف شب بماننه: م ـ ]1551[

ـ  ه اگر ايه را کآن است  9رد  است در احرام، و احتياط واجبکه ايه کسي ک اول 
                                                           

 از رروب شرعي. آية اهلل نوري:. 1
 يا از نصف شب تا يلوع فجر. آية اهلل اردبيلي:. 2

 (89شيخ، ص  کتا مابع  نصف شب )مناس آية اهلل بهجت: 
توان  از سر شب تا بع  از نيمده شدب و يدا از     مي ارم:کآيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، م 

  بل از نيمه شب تا يلوع فجر در آنجا بمان .
 مراجعه شود. 1224به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
« اصدباح »و بدين  « بيتوته نيمه اول شب»در شب يازدهم، حاجي مخير است بين  آية اهلل زنجاني: 

فجر، در مني  ه هنگام يلوعکيعني باي  از رروب شب يازدهم تا نيمه شب در مني به سر برد و يا اين

د بايد  از   ه واجب استکسي کبر  حضور داشته باش  و در شب دوازدهم و همچنين شب سيزدهم د 

 رروب تا يلوع خورشي  روز بع  در مني بمان .
ه اگر نصف اول در مني نبوده کتوان  از سر شب تا نيمه آن در مني بمان  يا اين مي آية اهلل سبحاني: 

 ن .که پيش از يلوع فجر به مني بياي  تا فجر يلوع کد باي  به نحوي به مني برگرد
 رد.کتفا که بتوان به نيمه دوم شب اکو بعي  نيست  آية اهلل فاضل: 

رده واجدب اسدت   کد ار خودداري نکه در حال احرام از شکسي ک آية اهلل خويي، آية اهلل سيستاني:. 9

 شب سيزدهم را نيز در مني بمان .
 ان . همتعّرض اين فرع مسأله نش  آية اهلل گلپايگاني: 
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ردن چيزهااي  کا ن غير از اايه  کشته باشه شب سيزدهم را بمانه، ليکرا گرفته باشه و ن

دن اايه باه   ه از ايه بر محرم حرام است، مثل خوردن گوشت ايه و نشاان دا کديگر 

 رد  واجب نيست بيتوته شب سيزدهم.کاياد و غير آن را اگر اجتناب ن
ـ  ؛ چه در قُبُلْ و چه در دُبُرْ و چه با زن 2رد  در احرامکبا زن  1يکه نزديکسي ک دوم 

ارهاي ديگر مثل بوسيهن و لماس و غيار آن را اگار    کخود يا اجنبيه، ولي غير از جماع، 

 يتوته شب سيزدهم.شود ب رد ، واجب نميکاجتناب ن

 4که در روز دوازدهم کوچ نکرد از مني و غروب شب سيزدهم را درک کرد. کسي ـ9سوم 
ـ  ]1555[ هااي ياازدهم و دوازدهام و     ه واجاب نيسات در شاب   کانه  هچنه طايف م 

 2سيزدهم در مني بماننه:

ـ  ه براي آنها مشقت داشته باشه مانهن، کساني کبيماران و پرستاران آنها و ديگر  اول 

                                                           
رده بايد  شدب   کد ي کد ه بدا زن نزدي کد سي کبنابر احتياط  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 1

 سيزدهم را در مني بمان .
ام حدج،  کآداب و اح)رده. کاجتناب نها  ه از تمّتع از زنکسي ک آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 .(324م
 بنابر احتياط. ي:آية اهلل اردبيل .2
 ان . همتعّرض نش  کله در مناس يائفه سوم و چهارم را معّظم اي: هآية اهلل خامن .9
ه اگدر حدوالي   کش ن  رص خورشي ، در مني باش ، بل سي هنگام پنهانکيعني اگر  آية اهلل زنجاني:. 4

 مني بمان .ه خورشي ، زرد رنگ است در مني باش  باي  آن شب را تا يلوع خورشي  در کرروب 
 ه در اين صورت باي  تا يلوع فجر در مني باش .ک آية اهلل سيستاني:آية اهلل سبحاني،  

اولل کساني که نتوانن  بيتوته کنن . دومل کساني که بيتوته بر آنهدا مشدقت شد ي  داشدته      آية اهلل زنجاني:. 2
مانن  يبيب يا پرسدتاري کده    باش . سومل کساني که شرعا  موظفن  آن شب را در خارج مني به سر ببرد د 

دد.   دازند  باي  در بيمارستان مکه باش  و مأموريني که باي  در خارج مندي بده تدأمين نيازهداي حجداج بپر     
روند ، پد  اگدر انجدام اعمدال مکده و        چهارمل کساني که شب يازدهم براي اعمال واجب مکه، به مکه مي

کنن  و اال بايد  هنگدام يلدوع فجدر در مندي حضدور        مق مات آن تمام شب را فرا گرفت بيتوته را ترک مي
اند ،   به سوي مندي بازگشدته  يابن ، مگر در صورتي که بع  از رروب از مني خارج ش ه و پ  از اعمال مکه 

دد در بدين راه    ولدو بد ون عدذر    توانند  د   چنين افرادي پ  از اينکه از مح وده مکه   يم خارج ش ن  مي
 بيتوته کنن ، ترک بيتوته در مورد اول و دوم، کفاره دارد و در مورد سوم و چهارم کفاره ن ارد.

 زه بسيار به ن رت ممکن است مورد ابتال باش .جز مورد اول و پنجم امروه ب معموال  آية اهلل سبحاني: 



 660 یدر من توتهيفصل ششم: ب

 1ه باشه.کبه هر  ذري 

ـ  ه از باين  کا ه اگار شاب را بمانناه ماال آنهاا در م     که ترآ آن دارنه کساني ک دوم 

 2ه مال مُعْتَهٌّ به باشه.کرود، به شرطي  مي

 حيوانات آنها به چرانيهن در شب. 4ه احتيا  داردکهايي  شبان ـ 9سوم

 2ه.کآب دادن به حجا  هستنه در م فلکه متکساني ک چهارم ـ

ـ  باشنه و به  بادت مشغول باشنه تا اابح و   3ه بيهارکه شب را در مکساني ک پنجم 
                                                           

ه اگر از روي فراموشي يا ن انستن مسأله و کو احتياط آن است  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 1

رده کد گوسفن  ذبدح نمايد  هدر چند  گنداه ن      کرد، يک کعذر ديگر، مثل بيماري و پرستار بودن تر

 .(214فارسي، مسأله  کمناس)
 ه در صورت بيتوته نمودن در مني بر جان يا مال يا آبروي خود بترس .کسي ک اهلل سيستاني:آية . 2
 (492ان . )مناسک حج، م  له در مناسک متعرض نش ه يايفه سوم و چهارم را معظم :اي خامنهآية اهلل . 9
 (.932، ص2)معتم ، ج ان . هيائفه سوم و چهارم استثناء نش  آية اهلل خويي:. 4

 آن موجب ضرر يا زحمت ش ي  باش . که ترکي يور به ارم:کهلل سبحاني، آية اهلل مآية ا 
 ه داخل در يايفه اول باشن .کيايفه سوم و چهارم مستثني نيستن  مگر اين آية اهلل سيستاني: 

 در استثناي اين يايفه تأّمل است. آية اهلل تبريزي:. 2
 ان . همتعرض اين  سم نش  آية اهلل خويي: 
 ارهاي الزم براي حجاج هستن .کفل ساير کيا مت ارم:کاهلل م آية 

از  بيل يواف و سعي علي األحوط وااّل رجوع به مني نماي  و مشدغول   ؛حج کبه نس آية اهلل بهجت:. 3

به ساير عبادات نشود مگر در صورت خروج از مني بع  از نصف شب علي األحوط، و از امور ضروريه 

 (.89شيخ، ص کمناسوره، نوم رالب است )کمذ
ه تمام شب و يدا با يماند ه از شدب، اگدر بعد  از      که در مکسي ک آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

مانن  خدوردن و   ؛جز حاجت ضروري دخول در شب از مني خارج ش ه و مشغول به عبادت بوده، به

 ار ديگري ن اشته.کآشامي ن و تاهير و امثال آنها 
ه )= يواف حج و سعي و يواف نساء( مشغول باشن  و انجام عبادات کاعمال م و به آية اهلل زنجاني: 

 باش . نمي بيتوته کعبه مجّوز ترکمستحب مانن  يواف و دعا و نگاه به 
ه در تمدام مد ت   که از مني، اول شب يا پيش از آن، بيرون رفته و در مکسي ک آية اهلل سيستاني: 

ه براي حوائج ضروري مانن  خوردن و آشدامي ن و  کزماني  کجز ان  نيمه دوم شب تا يلوع فجر، به

 امثال آن الزم است، مشغول به عبادت ش ه و اشتغال به آن، او را از برگشتن به مني بازداشته است.
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ارهااي ضاروري؛ از قبيال خاوردن و آشااميهن باه قاهر        کننه، مگر کار ديگر جز آن نک

 1احتيا  و تجهيه وضو.

ـ  ]1557[ باياه شاب    9رد کاجتناب ن 2ه در احرام  مر  تمتع از ايه و زنکسي ک م 

 4م اختصاص به احرام حج نهارد.کسيزدهم بمانه و اين ح

ـ  ]1559[ مقهار شب که واجب است در اين سه شب بيتوته کرد، از اول شب اسات   م 

، پس کسي که از غروب بيتوته کرد در مني تا نيمه شب مانع نهارد بعاه از آن  2تا نصف آن

 از طلوع ابح وارد مکه نشود.بيرون برود، و احتياط مستحب آن است که پيش 

                                                           
توانن   بل از نصدف   مي ه بخشي از اول شب را در مني باشن ،کساني کو همچنين  آية اهلل اردبيلي:. 1

 ه به عبادت مشغول باشن .کصبح در مه بياين  و تا کشب به م
و آن اين اسدتل  ان   هردکاين يايفه را نيز از وجوب بيتوته استثنا  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

ه خارج ش ه و از عقبه که يواف خانه خ ا را نموده و به عبادت خود با ي مان ه و سپ  از مکسي ک

 ن  و به مني نياي .کراه بيتوته  توان  در مي م نيين گذشته باش ، چنين شخصي

 ه عبدادت خدود را بده يدواف و نمداز يدواف       کد و احتيداط مسدتحب ايدن اسدت      آية اهلل سبحاني: 

 اختصاص دهن .
ه به  ص  مني خارج ش ه و از عقبده مد نيين   که از مکسي است کيايفه ديگر  آية اهلل سيستاني: 

رسي ن به مني بخواب  ولي اگر منزل او بعد    توان  در راه پيش از مي ه در اين صورتکگذشته باش  

 توان  در منزلش بخواب . نمي از عقبه م نيين باش 
رده باي  شب سيزدهم تا يلوع خورشدي   کي با زن اجتناب نکنزدياز ه کسي کيعني  آية اهلل زنجاني: .2

 بمان .در مني 
 بنابر احتياط. آية اهلل تبريزي:. 9
 ن .ک نمي ا نصف دّوم فرقنصف اّول ي ارم:کآية اهلل م. 4
 و يا از نصف شب تا يلوع فجر. آية اهلل اردبيلي:. 2

هرچن  بعي  نيست که بيتوته کردن در نيمه دوم شب نيز جايز باش . )مناسدک   اي: هآية اهلل خامن 

 (497حج، م 
 رس . نمي ردن به نيمه دّوم شب هم بعي  به نظرکتفا کو ا آية اهلل فاضل: 
 گذشت. 1221آيات عظام در ذيل مسأله نظريه ساير  
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ـ  ]1551[ ه کآن است  2، احتياط واجب1 ذر در مني نبود بي ه در اول شبکسي ک م 

 9قبل از نيمه شب برگردد و تا ابح بمانه.

ـ   ]1556[  تااا طلااوع آفتاااب حساااب    4نيمااه شااب را بايااه از اول غااروب    م 

 ه از مغااارب شااار ي کاااواجاااب، و احتيااااط آن اسااات   2نناااه، بناااابر احتيااااط ک
                                                           

افي است کدر مورد شب يازدهم  البتهباي  به مني برگردد و تا يلوع خورشي  بمان ،  آية اهلل زنجاني: .1

 ن .ک که يلوع فجر را در مني درک
 ه اظهر آن است.کبل آية اهلل اردبيلي:. 2

فاره ن ارد و احتيايا  کن  کن کاگر حاجي ساعتي از اوايل شب بيتوته در مني را در آية اهلل بهجت: 

 .(113س  23ج ي  حج، ص هاي  پرسش) سمت دّوم را در مني بمان . 
 (497 حج، م کواجب است. )مناس اي: هآية اهلل خامن 
 ن .ک کدّوم را باي  درعذر، بيتوته نيمه  بي چه با عذر باش  چه ؛نيمه اول کتر آية اهلل سيستاني: 
ه ب ون عذر  سدمتي از اول  کواجب است برگردد و در صورتي  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 (398ام حج، م کنشود. )آداب و اح کفاره ترکشب را در مني نبوده احتياط در پرداخت 
 واجب است. آية اهلل فاضل: 

 1224و  1221. مراجعه شود به مسأله 9
ه پديش از يلدوع   کد اگر از اول شب در مني نبوده باي  به نحوي به مني برگدردد    سبحاني:آية اهلل 

 فجر در مني باش .

بيتوته شب در مني، نسبت به نيمه اّول يا دّوم شب واجب تخييري است، لذا اگر از  آية اهلل فاضل: 

 ن .ک روي عذر هم نيمه اّول شب در مني نباش ، باي  نيمه دّوم را در مني بيتوته
بنابر احتياط نيمه اول شب را از اول رروب شرعي تا يلوع آفتاب و نيمده دوم را از   آية اهلل اردبيلي:. 4

 ن .کرروب آفتاب تا يلوع فجر محاسبه 
 .شود مي نيمه شب از اول رروب آفتاب تا يلوع صبح حساب :ارمکآية اهلل بهجت، آية اهلل م. 2

گرچده   ،نصف از رروب تدا يلدوع فجدر اسدت     ،نصف شب در مسأله مبيت در مني :آية اهلل تبريزي 

ه نصف از رروب تا يلوع آفتاب را کن  آن است ک مي ه نصف اول شب را بيتوتهکسي کاحتياط براي 

 .در مني بمان 
ه شب تا يلوع آفتاب حساب کبراي بيتوته نيمه اول شب، راه احتياط در اين است  آية اهلل زنجاني: 

 ه شدب تدا يلدوع فجدر     کد د و براي بازگشتن  بل از نيمه شب به مندي، احتيداط در ايدن اسدت     شو

  حساب شود.
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 1ننه.ک حساب

ـ  ]1553[ بيتوته در مني از  بادات اسات و باياه باا نيات خاالص باراي اطا ات         م 

 2آورد.جا  به خهاونه

ـ  ]1558[ ه مشغول  بادت شود و به مناي نارود، حتاي در    کجايز نيست در غير م م 

 9ه به احتياط واجب.کبين را  مني و م

ـ  ]1554[ ه واجاب اسات بماناه،    کا  نه بيتوته به مني را، در شابي ک که ترکسي ک م 

 نه.ک 4گوسفنه بايه قرباني کبراي هر شبي ي
                                                                                                                                        

 نيمده شدب در مندي از ردروب آفتداب تدا يلدوع فجدر          :آيوة اهلل سيسوتاني   آية اهلل سوبحاني،  

 شود. مي حساب
 (.393از مغرب تا يلوع فجر حساب کنن  )آداب و احکام حج، مسأله  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
شدود، بلدي اگدر بخواهد       مي نيمه شب در مني از رروب آفتاب تا يلوع فجر حساب :آية اهلل فاضل 

 ن .که آن را تا يلوع آفتاب حساب کن  اولي اين است کنيمه دّوم شب را بيتوته 
رروب آفتاب تا يلوع فجر است و نيمه شب، ما بين رروب آفتداب   معيار در بيتوته، از آية اهلل خويي: .1

 (.939، ص1باش . )المسائل الشرعيه، ج مي و يلوع فجر

 (113مالک نيمه شب در بيتوته مني، نصف فاصله بين رروب آفتاب تا يلوع فجر است. )مناسک حج، س 
 ه براي تذلل در پيشگاه خ اون .کبل آية اهلل سيستاني:. 2
ه يواف خانه خ ا را نمدوده و در عبدادت خدود بدا ي     کسي ک عظام بهجت، تبريزي، خويي:آيات . 9

تواند  در راه   مدي  ه بيرون رفته و از عقبه م نيين گذشدته باشد ، چندين شخصدي    کمان ه سپ  از م

 بيتوته نماي  و الزم نيست خود را به مني برسان . 
 ه   يمه بمان .کبنابر احتياط در م آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
مانن  يواف مستحب و نمداز و   ه د که براي انجام عبادات مستحب در مکهمچنان  آية اهلل زنجاني: 

 ن .کگوسفن   رباني  کن  باي  يک کن  و اگر ترک کتوان  بيتوته را تر نمي د  رائت  رآن و دعا
 ذيل يايفه پنجم گذشت. 1222نظريه ايشان در مسأله  آية اهلل سيستاني: 

ه يا در راه  بل از تجداوز از حد ود   کن  براي رير عبادت در مکه بيتوته کبراي شبي  آية اهلل بهجت:. 4

 (.89شيخ، ص که آخرش عقبة الم نيين باش  علي األظهر )مناسکه کم

گوسدفن    کند  بايد  بدراي شدب اول يد     ک کبيتوته در مني را تر ه عم ا کسي ک آية اهلل سبحاني: 

گوسفن   رباني  ک ام يکنبود به احتياط واجب براي هر شب دوم و سوم هم عم ا ن  و اگر ک رباني 

 ه عبارتند  ازل  کد ه هم مشدغول عبدادت نيسدتن     که عام  نيستن  در مکن  اما سه دسته ديگر ک
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ـ  ]1570[ ه از روي  لام و  ماه   کا باين آن  2در واجب بودن قربااني  1فرقي نيست م 

  4باشه يا از روي نهانستن مسگله. 9باشه يا از روي نسيان

ـ  ]1571[ مناي،  باه  انه   ه تا ابح به  بادت مشغول بودنه و نيامهکه در مکساني ک م 

 2ني بر آنها واجب نيست.قربا

ـ  ]1575[  گفتااه شااه واجااب نيساات در 1222ه در مسااگله کاا 3اي چهااار طايفااه م 

 فاار  قربااني  ک 7گوسافنه  که نمانهنه بايه باراي هار شاب يا    کمني بماننه، در اورتي 

                                                                                                                                        
 ي را در مد ترستن  بر اثر بيتوته در مني مدال مه ه ميکساني ک( ب( بيماران و پرستاران آنها. الف

ه بمانن . ايدن  کم نيازهاي ضروري حجاج ناچارن  در که براي ت ارکساني ک( جهن . ه از دست ب کم

 نن .کگوسفن   رباني  کردن  براي هر شب به احتياط واجب يک کسه دسته اگر بيتوته را تر
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 

 (.498حج، م  کبنابر احتياط واجب. )مناس اي: هآية اهلل خامن. 1

 فاره ن ارد.کدر صورت جهل و نسيان  اهلل سبحاني:آية  
 بنابر احتياط واجب در همه صور. ارم:کآية اهلل م. 2
 ّفاره در جاهل و ناسي و معذور مبني بر احتياط است.کثبوت  آية اهلل فاضل:. 9
 م در جهل و نسيان و معذور مبني بر احتياط است.کاين ح آية اهلل اردبيلي:. 4

احتياط اين است  تبريزي، خويي، سبحاني، سيستاني، صافي، گلپايگاني: آيات عظام بهجت، 

 فاره ب ه .کگوسفن   کم نيز يکه در صورت فراموشي و يا ن انستن حک
 (498 حج، م کو يا معذور و يا رير معذور )مناس اي: هآية اهلل خامن 

ه براي انجام کساني ک الف(بيتوته،  رباني واجب است مگر در چن  موردل  کبراي تر آية اهلل زنجاني: .2

ه شدرعا   کد سداني  ک ج( ؛ه از بيتوته عاجزند  کساني کب(  ؛ان  ردهک که، بيتوته را ترکاعمال واجب م

ه در مني بوده ولي در اين مان ن  ص   ربت يا  صد  انجدام   کساني ک د( ؛موظفن  خارج مني باشن 

 ان . هحج ن اشت کمناس
 مراجعه شود. 1222به حاشيه مسأله  آية اهلل خويي، آية اهلل زنجاني:. 3
 فاره ب ه .کبنابر احتياط باي   آيات عظام بهجت، خويي، صافي، گلپايگاني:. 7

ه بر آنهدا  کّفل آب. و نسبت به بقيه يوايفي کبنابر احتياط، بر معذور و شبان و مت آية اهلل تبريزي: 

 فاره الزم نيست.ک کصورت ترواجب نيست، در 
 فداره بدر چهدار يائفده ديگدر مبندي بدر        کفاره نيسدت و ثبدوت   کبر يائفه پنجم  آية اهلل سبحاني: 

  احتياط است.
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 9به احتياط واجب. 2حتي دسته سوم و چهارم 1ننهک

ـ  ]1577[ ه در مني کاز شرايط ههي را،  کي ، هيچ4ه بايه قرباني شودکگوسفنهي  م 

 2ننه، الزم نيست داشته باشه.کبراي حج بايه  بح 

ـ  ]1579[ پاس  تواناه   نه، محل معيني نهارد حتي ميکه بايه قرباني کگوسفنهي را  م 

 7نه.که در مني قرباني کآن است  3نه، اگرچه احتياطکاز مراجعت به محل خود قرباني ب

ـ  ]1571[ نشود يا زودتر  کرد، درکه بايه در مني بيتوته کشب  اگر قسمتي از اول م 

گوسافنه قربااني    که يا کآن است  3، احتياط واجب8از نصف شب از مني خار  شونه
                                                                                                                                        

  :فاره ب هن  اما دسته چهارم و که دسته اول و دوم کاحتياط واجب آن است  آية اهلل سيستاني
 نيست.اي  هفارکآنها ر ش  بر کذ 1222ه در مسأله کپنجم و دسته ديگري 

 به احتياط واجب در هر چهار يايفه. آية اهلل اردبيلي: .1
 (.89ظاهر علما ع م وجوب ف يه گوسفن  است بر يايفه سوم و چهارم )مناسک شيخ، ص آية اهلل بهجت:. 2
 مراجعه شود. 1222به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .9
 باي  شرايط ه ي را داشته باش . آية اهلل زنجاني: .4
 فاره نيز مراعات شود.که آن شرايط در کهر چن  احتياط اين است  آية اهلل بهجت:. 2
 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل بهجت:. 3

چه در روايات است مربوط ر نش ه است و آنکفاره ذکمحل خاصي براي ذبح اين  آية اهلل سبحاني: 
 هر واجب. کفاره ترکبه اخالل به محرمات احرام است نه 

 احتياط مستحب. فاضل:آية اهلل زنجاني، آية اهلل  
ار، واجدب شد ه اسدت،    که بر محرم، براي رير از شاي ک هفارک آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي:. 7

شد  و  کجدا بخواهد  ب   تأخير ان اخته و هر شتنش را تا بازگشت از حجکتوان   مي هکاظهر اين است 
 ش .کفاره را در حج خود بکه کبهتر اين است 

 (121بنابر احتياط واجب باي  در مني  رباني کن . )اجوبة االستفتاءات في الحج، س اي: آية اهلل خامنه 
ه کد رد بنابر اظهر هدر جدا   کن  و اگر نکبنابر احتياط واجب باي  در مني  رباني  آية اهلل سيستاني: 

  رباني نماي  مجزي است.
 ن .ک که بيتوته در مني را در نيمه دّوم شب هم ترک چنان آية اهلل فاضل:. 8
ه آم ه و نتوانسدته خدود را تدا    که براي انجام اعمال به مکسي ک آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 3

واجب نيست، اگرچه بع  از نيمه شدب بده مندي    فاره کگذشت  سمتي از شب به مني برسان ، بر او 
فرمايند ل در صدورت    مدي  آداب حج 398. و در مسأله (391ام حج، مسأله کآداب و اح)رسي ه باش . 

 فاره واجب نيست.کعذر 



 667 مسائل متفرقه بيتوته در منی

 و فرقي بين اورت  ذر و  هم  ذر نيست. 1ننهک

ـ  ]1576[ ردن در روز دوازدهام، باياه   کا وچ کا ه جايز است باراي آنهاا   کساني ک م 

وچ کا ه در روز سايزدهم  کا سااني  ک، و 2نيست قبل از ظهرننه و جايز کوچ کبعهازظهر 

 9ننه.کوچ کننه مختارنه هر وقت را بخواهنه ک مي

 مني درمسائل متفرقه بيتوته 

ـ  ]1573[ باراي نَفْار،    4ه بياياه واجاب نيسات   کا اگر حاجي ابح دوازدهام باه م   م 

 2ه قبل از ظهر جايز نيست.کبعهازظهر به مني برگردد گرچه رفتن او به م
                                                           

 ه نيمه دوم شب را در مني نباشن .کدر صورتي  آية اهلل اردبيلي:. 1
 مراجعه شود. 1222به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت، آية اهلل سبحاني: 

 (665که نيمه دوم شب را کامال  در منا باش . )مناسک حج، م  مگر آن اي: آية اهلل خامنه 

گفته ش  يا اگر شب يازدهم است يلوع  1291ه در مسأله کمگر از مواردي باشن   آية اهلل زنجاني: 

 رده باشن .ک کفجر را در مني در
 ست نصف اول يا نصف دوم شب را بمان .افي اک ارم:کآية اهلل م 

 ه در حاشيه مسأله بع  خواه  آم .کولي در مواردي جايز است خارج شون   آية اهلل سيستاني:. 2
 ولي باي  يلوع خورشي  در مني بمانن . آية اهلل زنجاني: .9
 بنابر احتياط برگردد. ارم:کمآية اهلل  ،بهجتة اهلل آي. 4

 باي  برگردد براي تحّقق نفر بع ازظهر. اهلل گلپايگاني:آية اهلل تبريزي، آية  
توان   بل از ظهر به مني بياي  تا بع ازظهر برگردد واجب است وگرنده بدر او    مي اگر آية اهلل خويي: 

 (.781، س231چيزي نيست. )استفتائات، ص

ه بيايد  بايد  در صدورت    اگر فردي براي اعمال مکه يا کارهاي ديگر روز دوازدهم به مک آية اهلل سبحاني: 

امکان  بل از ظهر و در رير آن صورت بع  از ظهر به مني برگردد تا فريضه نفر و کوچ کدردن بعد  از ظهدر    

 افرادي که نائب هستن  به نيت اين فريضه نيز م يون هستن  مگر در صورت اضارار. انجام ده  خصوصا 
 .بنابر احتياط واجب باي  براي نفر... آية اهلل فاضل: 

 يدور  بهتوان  اثاثيه و وسائل خود را در مني گذاشته  بل از ظهر دوازدهم  مي حاجي آية اهلل زنجاني:. 2

ن  و ب ون عذر جايز کوچ کن باي  به مني برگردد تا بع ازظهر يا روز بع  کموّ ت از مني خارج شود ل

 رد کد وچ کد ند ، هدر چند  اگدر     کوچ کد رده پديش از ظهدر از مندي    کد ل خدود را جمدع   ينيست وسا

  الزم نيست برگردد.
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ـ  ]1578[ م مردان را دارناه.  کها هم ح ردن بعهازظهر روز دوازدهم، زنکوچ کدر  م 

قبال از ظهار    1تواننه ردنه نميکبنابراين، اگر با  ذر از رمي در روز، شب دوازدهم رمي 

 2ننه مگر از مانهن تا بعهازظهر معذور باشنه.کوچ کاز مني 

ـ  ]1574[ از مناي نيسات، در شاب    ه کا هاي متصال باه مناي،     ه در زمينکساني ک م 

گوسفنه قربااني   کههنه و براي هر شب يفار  بکننه بايه ک يازدهم و دوازدهم بيتوته مي

ه آنجا از مني است ياا باه گفتاه اشاخاص محلاي،      کرد  باشنه کننه هرچنه ا تقاد پيها ک

 9مبمئن شه  باشنه.
                                                                                                                                        

  :ه مستلزم برگشتن کگذارد جا  به از  بيل رحل و اثاث ؛اگر در مني متعلقاتي آية اهلل سيستاني

 ؛توان  پ  از رمي و پيش از ظهر از مني بيرون رود و در اين صورت باي  به مندي برگدردد   مي باش ،

ند  و اگدر متعلقداتي ند ارد بندابر      کوچ کبع  چه پيش از ظهر و چه بع ازظهر و  بل از رروب يا روز 

احتياط جايز نيست پيش از ظهر خارج شود گرچه نيت برگشتن داشته باش  و اگدر خدارج شد  بده     

 احتياط واجب باي  براي نفر باز گردد چه پيش از ظهر چه بع  از آن.
سبب خوف يا مدرض يدا   توانن  در مني تو ف نماين  به  نمي هکساني کها و  شبان آية اهلل سيستاني:. 1

 را در شب يازدهم و شدب دوازدهدم انجدام دهند  و ايندان     گانه  توانن  رمي جمرات سه مي امثال آن،

جز رمي جمره عقبه در شب عي  رمدي   توانن  به نمي نن  اما زنانکوچ کتوانن  پ  از رمي شبانه  مي

توانن  نايب  نمي م دهن  و اگرتوانن  خودشان انجا مي ه در روز اگرکجمرات را در شب انجام دهن  بل

ردن بع ازظهر بدر آنهدا   کوچ که کنن  مگر اينکوچ کبگيرن  و در هر صورت نباي   بل از ظهر از مني 

ن باش  و حرجي نباش  بايد   که در اين صورت اگر بيتوته شب سيزدهم براي آنها ممکحرجي باش  

 بمانن  و اگر ميّسر نيست، نفر پيش از ظهر جايز است.

نند  و در  کوچ کد توانن   بل از ظهر نن  ميکه در شب رمي ميکخائف و مريض  اهلل سبحاني: آية 

شون  چه زن و چه مرد م فر ي بين زن و مرد نيست ولي اگر جزء اين دو دسته حساب نميکاين ح

 ه مبتال به نيست.کنن  موارد ديگري نيز استثناء ش ه کوچ کباي  بع  از ظهر دوازدهم 
البته اگر پيش از يلوع آفتاب از مني خارج شون ، مانع ند ارد و الزم نيسدت بدراي     اردبيلي: آية اهلل .2

 نفر بع ازظهر به مني باز گردن .
 بنابر احتياط. آية اهلل اردبيلي:. 9

 بنابر احتياط واجب. ارم:کآيات عظام بهجت، سبحاني، م 
فاره مبني بدر  کو معذور وجوب در ناسي و جاهل  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، فاضل: 

  (.494، مسأله کاحتياط است. )مناس
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ـ  ]1590[ بعاه   اگرحاجي قبل از غروب آفتاب شب سيزدهم از مني خار  شه  و م 

و رمي روز سيزدهم بر او  1رد ، واجب نيست شب را بمانهکاز غروب به مني مراجعت 

 شود. واجب نمي

 استفتائات بيتوته در مني

ـ  ]1591[ بيتوته در مني اگر در غير مناي انجاام شاود چاه ااورت دارد و آياا        س 

 ؟اشخاص جاهل به موضوع معذورنه يا خير

 2 الم و جاهل نيست.ننه و فرقي بين کبايه قرباني ج ـ 

ـ  ]1595[ ه مقهاري از اول شب، با  ذر يا بهون  اذر، در خاار  مناي    کساني ک س 

احتياط استحبابي اسات نسابت باه     کبودنه يا قبل از نصف شب خار  شهنه، در مناس

 ؟فار  واجب است يا خيرکفار  و در تحرير احتياط وجوبي، آيا ک

 9نشود. کاين احتياط وجوبي است و ترج ـ 
                                                                                                                                        

  (498حج، م کبنابر احتياط واجب. )مناس اي: هآية اهلل خامن 
ر، بيتوتده  توانند  در وادي محسِّد   مي ولي اگر مني گنجايش حجاج را ن اشته باش ، آية اهلل زنجاني: 

 فاره هم ن ارد.کنن  و ک
ّفاره مبني بر احتيداط  کدر صورت فراموشي يا ن انستن مسأله،  اهلل گلپايگاني:آية اهلل صافي، آية  

 است.

اري بده مندي   کد ن  و  بدل از ردروب بدراي    کوچ که بع ازظهر دوازدهم کسي کو نيز  آية اهلل فاضل:. 1

برگردد و تا رروب بمان  واجب نيست شب سيزدهم را بماند  و همچندين رمدي روز سديزدهم بدر او      

 واجب نيست.
 .1293. مراجعه شود به مسأله 2

 وجوب  رباني در جاهل به موضوع بنابر احتياط است. آية اهلل اردبيلي: 
 (498حج، م  کبنابر احتياط واجب. )مناس اي: هآية اهلل خامن 

 .1292و  1221. مراجعه شود به مسأله 9
فداره ند ارد ولدي    ک  ند کن کاگر حاجي ساعتي از اوايل شب بيتوتده در مندي را در   آية اهلل بهجت: 

  احتيايا   سمت دّوم شب را در مني بمان .
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ـ  ]1597[ ه بهون  ذر نصف اول شب را در مني نبود، واجاب  کسي کايه   فرمود س 

 مربيت را نيز بايه بههه؟ کفار  ترکاست نصف دوم را در مني بمانه، آيا 

  1فار  هم بههه.کبايه ج ـ 

ـ  ]1599[ ه در شااب يااازدهم و دوازدهاام بايااه در منااي باشااه يااا در کااسااي ک س 

شاود، ولاي در    در مسجهالحرام مشغول  باادت ماي  مسجهالحرام مشغول  بادت گردد، 

شاود، وظيفاه او چيسات؟ و ساؤال      زنه و بيهار ماي  بين آن از خستگي مرتب چرت مي

(  اهلل شارفاً  زاد  الحرام )باامي وسايع باراي مساجه     ه اخيراً پشات کديگر در اين راببه 

ام مشاغول  ه بايه يا در مناي بماناه و ياا در مساجهالحر    کهايي  آيا شب انه،  ردکدرست 

 افي است يا نه؟کردن ک بادت باشه، مانهن در آنجا و  بادت 

ه تمام شب مشغول به  باادت  کنه ک نمي 2ه اهقکرود  خواب ميقهري  بهاگر ج ـ  

                                                                                                                                        
  فداره ند ارد.   کند  وظيفده خدود را انجدام داده و     کاگر در نصف دوم بيتوتده   اي: هآية اهلل خامن

 (497حج، م ک)مناس
 مراجعه شود همچنين در سؤال بع ي. 1222به حاشيه مسأله  آية اهلل سبحاني: 
شود. بلدي   نمي ّفاره الزمکافي است و کاگر نصف اول شب يا نصف دّوم شب را بمان   آية اهلل فاضل: 

ّفداره  کاگر مق اري از اّول شب را در خارج مني بود و مق اري هم از نيمه دّوم شب را در خارج بدود  

 در رير از جاهل و ناسي و معذور واجب است و در اين افراد بنابر احتياط الزم است.
 ل  بل است.. مانن  سؤا1

 فاره الزم نيست.ک آية اهلل اردبيلي: 
 مراجعه شود. 1291و  1221به حاشيه مسأله  :، آية اهلل زنجانياي هآية اهلل خامن 

ن  وظيفه خدود را انجدام داده و   کاگر در نصف دوم بيتوته  ارم:کآيات عظام سيستاني، فاضل، م 

 فاره ن ارد.ک

 چنانچه  بل از يلوع فجر در مني حاضر شود و اصباح نماي  کافي است و کفاره ن ارد. آية اهلل سبحاني: 
مانند    ؛حاجدت ضدروري   جدز  بهه تمام شب مشغول به عبادت بوده، که در مکسي ک آية اهلل بهجت:. 2

ار ديگري ن اشته و مراد از عبدادت يدواف و   کخوردن و آشامي ن و نوم رالب و تاهير و امثال آنها، 

 .(121 ، صکمناس)است علي األحوط. سعي 
وتداهي باشد ، بندابر احتيداط واجدب      که اگر خواب برود هر چن  براي مّ ت کبل آية اهلل سيستاني: 

 ّفاره دارد و آنچه معتبر است عبادت در نصف دّوم شب است.ک
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 1افي است.که کفار  بههه و  بادت در هر جاي مکافي نيست و بايه کبود ، 

ـ  ]1591[ ه يقاين  کا داري است، چنهين سال قبل جايي را  اينجانب شغلم حمله س 

هاي بعه فهمياهم و بارايم يقاين     و سالام   ها بيتوته نمود داشتم جزو مني است با حاجي

فاار  بار   کايم خاار  از مناي اسات آياا      هاي قبل بيتوته نمود  ه سالکحاال شه جايي 

ه، آياا  فاار  واجاب باشا   که کا اينجانب و همه حجا  واجب است يا نه؟ و در اورتي 

؟ و آيا ابالو به حجا  واجب اسات  است يا بر  هه  من فار  حجا  بر  هه  خودشانک

 ليف چيست؟کيا نه؟ و اگر بعضي از آنان مرد  باشنه يا دسترسي به آنان نباشه، ت

فاار  ديگاران بار شاما     کو  2بيتوته خود شما بر شما واجاب اسات   کفار  ترکج ـ  

 9فاار  بار خاود آناان    کم نماييه و اگر فهميهناه  واجب نيست و الزم نيست به آنان ا ال

ه انجام شه  تفااوتي دارد، نسابت   ک مل احيح و  ملي  واجب است، ولي اگر اُجرت

 به تفاوت بايه رضايت حجا  تحصيل شود.

ـ  ]1596[ ه کا گذاري انن،  هاي قبل، با  المت گذاري حهود مني در سال  المت س 

داري اسات، در   ه شغلم حملاه کنه، و اينجانب ک ومت انجام گرفته فرق ميکبه وسيله ح

ومات  که اگار تعياين فعلاي ح   ايام کا    ردکزميني بيتوته  هاي قبل با حجا  در قبعه سال

ه ما يقين کاحيح باشه، بيتوته ما در خار  از مني بود ، و اگر تعيين قبلي احيح باشه 

ح است، حاال بناابر   ه بيتوته ما احيکن اهل مبه آن داريم طبا  لميت قبلي و نار پيروا

هاي قبل چيست؟  ليف ما نسبت به بيتوته سالکومت احيح باشه، آيا تکه تعيين حکاين

                                                           
 مراجعه شود. 1228و  1222به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: .1
 .1293. مراجعه شود به مسأله 2

 بنابر احتياط. آيات عظام اردبيلي، تبريزي، سبحاني: 
 (498حج، م کبنابر احتياط واجب. )مناس اي: هآية اهلل خامن 
فاره کبنابر احتياط واجب و اعالم به ديگران، الزم نيست، اما اگر آنها باخبر شون  و  ارم:کآية اهلل م 

 ايراف مني جزو مني است.هاي  وهي کها ني  ضمنا  دامنهکب هن  باي  شما آنها را راضي 
 (498)مناسک حجع م  .بنابر احتياط واجب ي:ا خامنهآية اهلل  .9
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فار  آيا ابالو به همه حجا  الزم است يا نه؟ و آيا باا توجاه باه    کو در اورت وجوب 

ت، نسابت باه   ه اشتبا  در مصاهاق باود  اسا   کنشه  بل که در فرض مسگله بيتوته ترکاين

 اشم يا نه؟ب حجا  ضامن مي

ايه تا يقين پيها نکنيه کاه   که يقين به مني بودن آن داشتهايه  اگر در محلي بيتوته کرد ج ـ  

 1خار  مني بود ، قرباني الزم نيست، و در اين اورت ابالو و ا الم الزم نيست.

ـ  ]1593[ تواننه شب دوازدهم براي  ه  ذر دارنه از ررمْي در روز، ميکساني کآيا  س 

ه بياينه و ديگر برنگردنه به مناي ياا باياه اابر     کننه و از مني به مکروز دوازدهم رمي 

 ننه؟کوچ کننه و بعهازظهر با مردم ک

 9ننه.کننه بعه از مربيت واجب خار  شونه و الزم نيست ابر توا ميـ  2ج

ـ  ]1598[ توانناه   مي 4دارنه ه خوف مشقتکساني که آيا کقبالً سؤال شه  است  س 

؛ و حضارتعالي  ه رفته و ديگر باه مناي برنگردناه   کبه م شب دوازدهم رمي جمر  نمود 

ال نهارد، ولي قبال از نصاف شاب نباياه بيارون      کدر اورت  ذر اشايه   جواب فرمود

ها نياز باراي    اروانکه آيا خهمه کشود  برونه. با توجه به مسگله فوق اين سؤال مبرح مي

                                                           
ه در مسأله  بل گذشت، در ريدر ايدن   گونه ک ه همانکبل زنجاني، سبحاني، سيستاني:عظام آيات . 1

 صورت نيز اعالم الزم نيست.
وچ کد نن  و بع ازظهر بدا مدردم   کنن  و تا يلوع آفتاب، بيتوته کباي  شب  بل، رمي  آية اهلل زنجاني: .2

 ارها هم معذور باشن .کاين  کمگر در تر ؛نن ک
 مراجعه شود. 1298و  1297. به مسأله 9

ال ن ارد، و الزم نيست تا بع ازظهر فدردا  کاگر  بل از يلوع آفتاب خارج شون  اش آية اهلل اردبيلي: 

 نن .کصبر 
 (.249، مسأله کمناس)زم است براي نشْفر بع ازظهر به مني برگردد علي األحوط. ال آية اهلل بهجت: 
هم عدذر  ده از رمي در روز و مان ن تا بع ازظهر دوازکدر صورتي  آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 

 وچ نماين .کنن  و بع ازظهر با مردم کداشته باش ، وااّل باي  صبر 
 ردن است.کصبر احتياط واجب  ارم:کآية اهلل م 

 از رمي در روز دوازدهم و مان ن تا بع ازظهر. آية اهلل فاضل:. 4
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ه بروناه  کرمي نمود  و به متواننه به همرا  آنان در شب  پذيرايي از اين قبيل زائرين مي

 ؟و براي وقوف تا وقت شر ي روز دوازدهم ديگر به مني برنگردنه

ردن قبال از  کوچ نکوقوف در روز دوازدهم واجب نيست و آنچه واجب است ج ـ  

از مناي بروناه و روز    توانناه بعاه از نصاف شاب     ر شه  ميکو اشخاص   1زوال است

و اگر قبل از ظهر آمهناه بعاهازظهر    2دوازدهم براي رمي به مني برگردنه ولو بعهازظهر

 افي نيست.کبيرون برونه. و رمي شب براي آنها 

ـ  ]1594[ ه کا حاجي شب دوازدهم، بعه از نصف شاب، از مناي خاار  و باه م     س 

ه قبل از ظهر به مني بيايه ياا  کت آيه، آيا الزم اس رود، روز بعه براي رمي به مني مي مي

 توانه بيايه؟ اي غير از رمي نهارد بعهازظهر هم مي چون وظيفه

تواناه   بيايه، هرچنه اگر قبل از ظهر بيايه نماي  4الزم نيست قبل از ظهر به منيـ   9ج

 نه.کوچ کقبل از ظهر 

ـ  ]1510[ ها را قبل از ظهر دوازدهم از مني خار  نمود، وظيفه  ارواني زنکمهير  س 

توانساتنه باهون ماهير     گله اطالع نهاشتنه و يا اگر متوجه مسگله بودنه نميه از مسکآنان 

 اروان و همراهان در مني بماننه چيست؟ک

 مانع نهارد.انه  هه  ذر داشتکبا فرض اينج ـ 

ـ  ]1511[ جاي بيتوتاه در مناي باه  باادت      ه بهکه در مکسي کمقهار شب براي  س 
                                                           

توانند  همدراه معدذورين از مندي بروند  و روز       مدي  و اگر همراهي خ مه، الزم است آية اهلل زنجاني: .1

 دوازدهم براي رمي برگردن .
 بنابر احتياط  بل از ظهر برگردن . فاضل:آية اهلل سبحاني، ة اهلل آي. 2
 رده الزم نيسدت  بدل از ظهدر بده     کد وچ کد ه کد ماند  ولدي حداال     مدي  باي  در مندي  آية اهلل زنجاني: .9

 مني برگردد.

ردن را در کوچ کان باي   بل از ظهر به مني برگردد تا فريضه نفر و کدر صورت ام آية اهلل سبحاني: 

باشدن   ضه م يون مدي يه در حج نائب هستن  به نيت اين فرکدي افرا بع  از ظهر انجام ده  خصوصا 

 مگر در صورت اضارار.
 بنابر احتياط، الزم است  بل از ظهر بياي . فاضل:آية اهلل . 4
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 ؟وع فجر است يا تا طلوع آفتابشود، چقهر است؟ از مغرب تا طل مشغول مي

 1شود. تا طلوع فجر حساب ميج ـ 

ـ  ]1515[ ه بارود،  کا ها باه م  خواهه براي طواف بعه از ا مال  ال ه روز  يه، مي س 

نه، آيا برود ک نمي کره برود سه سا ت از مربيت اول شب را دکاگر به م هکدانه  ولي مي

 فار  دارد يا خير؟کيا نه؟ و اگر رفت 

 ه ا در فرض مرقوم ا ماانع ناهارد، ولاي باراي تاگخير باياه         کرفتن از مني به مج ـ  

 2فار  بههه.ک

                                                           
 مراجعه شود. 1228و  1222به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني:. 1

 از رروب آفتاب است تا يلوع فجر. آية اهلل سيستاني:
 بيتوته در مني شود. 1292و  1221مسأله . مراجعه به 2

 فاره ن ارد.کاگر  بل از نصف شب برگردد و تا يلوع فجر در مني بمان ،  آية اهلل اردبيلي: 
فداره ند ارد ولدي    کند ،  کن کاگر حاجي ساعتي از اوايل شب بيتوته در مندي را در  آية اهلل بهجت: 

 احتيايا   سمت دّوم شب را در مني بمان .
 کفاره ند ارد. )مناسد  کن  وظيفه خود را انجام داده و کاگر در نصف دّوم بيتوته  اي: هخامن آية اهلل 

 (973حج، م
 فاره هم ن ارد.کو  آية اهلل زنجاني: 
ه پيش از يلوع فجر در مندي باشد  تدا فجدر     کولي باي  به نحوي به مني برگردد  آية اهلل سبحاني: 

 ن .کيلوع 
ّفاره کافي است و که گفته ش ، بيتوته نصف دوم شب کيور  همان ارم:کآية اهلل فاضل، آية اهلل م 

 ن ارد.



 فصل هفتم: رمي جمرات سه گانه

 

 

 

 

 گانه رمي جمرات سه فصل هفتم:

ـ  ]1517[ ناه باياه در روزِ آنهاا رماي     که واجب است در مني بيتوتاه  کهايي  شب م 

ي را کا ي را جمر  اُولي و يکه يکنه؛ يعني سنگريز  بزنه به سه محل، کگانه  جمرات سه

نه، باه حاج   ک کهمه آن را تر ي را جمر   قبه گوينه، ولي اگر  مهاًکجمر  وُسبي و ي

 ار است.کو احيح است، گرچه در اورت  مه معصيت  1رسانه او ضرر نمي

ـ  ]1519[ اسات روز   9، واجاب 2ه بايه شب سيزدهم را در مني بمانناه کاشخااي  م 

 ننه.کسيزدهم رمي جمرات 

ـ  ]1511[ در هار روزي باياه    که بايه به جمر  بزنه، براي هار يا  ک هد سنگريز   م 

 ه ساابقاً کا ن به همان نحو است يفيت انهاختن و شرايط و واجبات آکهفت  هد باشه و 

 در جمر   قبه گفته شه.

ـ  ]1516[ وقت انهاختن سنگ از اول طلوع آفتاب تا غاروب آفتاابِ روزي اسات     م 

 آورد.جا  به رد  است و در شب جايز نيستکه شب آن روز را بيتوته ک
                                                           

 علي األشهر األ وي. آية اهلل بهجت:. 1
شود و بنابر احتياط بايد   ضداي    نمي رمي، اگرچه عم ي باش ، حج بايل کبا تر آية اهلل تبريزي: 

 آن را در سال آين ه خود يا نايبش انجام ده .
 نن .کردن  باي  روز سيزدهم، رمي جمرات کاگر بيتوته  آية اهلل زنجاني: .2
ن  واجب است بنابر احتياط روز سيزدهم رمي کاگر بيتوته  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 9

 ن .کجمرات 
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ـ  ]1513[ ؛ مثال شابان و   1آوردجاا   باه  ه روزکا سي  ذري داشته باشه از اينکاگر  م 

ت ه ترآ داشته باشه از چيزي مثل تزاحم جمعيت، جاايز اسا  کسي ک ليل و    ومري

 9انجام دهه. 2شب آن روز يا شب بعه

ـ  ]1518[ ه: اول به جمر  اُولي و بعه کواجب است ترتيب در سنگ انهاختن به اين م 

 از آن به جمر  وُسبي و بعه از آن به جمر   قبه سنگ بينهازد.

ـ  ]1514[ ه بارخالف  کا نياورد، بايه دوبار  آنچاه  جا  به ه گفته شهکاگر به ترتيبي  م 

ه ترتيب حاال شود، مثالً اگر اول به جمر  وُسابي  کطوري  آورد، بهجا  به رد کترتيب 
                                                           

رمي در روز ب(  ؛نن کتوانن  در روز رمي  نمي الف(هل کساني است کعذر، مخصوص  آية اهلل زنجاني:. 1

د رمي در روز براي آنهدا   مانن  خوف خار ج ي يا ضرر اساسي به جهتي د ج(  ؛استبر آنها حرجي 

اگدر از   نند  و کتوانن  و گروه اول و سوم باي  جمرات را در شب  بل رمي  مي جايز نيست، گروه دوم

 توانن  شب بع  رمي کنن  و باي  براي رمي در روز نايب بگيرن . رمي در شب  بل معذورن  نمي
ن  و در شب بع ي احتيايدا  رمدي   کن ، شب  بل رمي کتوان  رمي  نمي اگر در روز  اردبيلي:آية اهلل. 2

ن  و از رمدي در تمدام مد ت آن در روز نيدز عداجز      کن  و چنانچه نتوانست در شب  بل نيز رمي کن

 است، نايب بگيرد.
ن از رمي در کميعني شب مقّ م، با علم به ع م ت ؛ن ک مي صاحب عذر در شب رمي آية اهلل بهجت: 

ن از رمي  ضايي در روز مؤّخر پ  احدوط تدأخير  ضدا اسدت تدا      کروز، و اما شب مؤّخر با علم به تم

 (.82شيخ، ص کيلوع آفتاب )مناس
ساني جايز است رمي را شدب آن روز انجدام   کبراي چنين  آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني: 

 دهن  و اين بر نيابت مق م است.
ه از کد سي کم چوپانان و هر کواجب است رمي جمرات در روز باش  و از اين ح سيستاني:آية اهلل  

ه براي آنان کشود،  مي مان ن روز در مني معذور است، به علت ترس يا مرض يا چيز ديگري، استثنا

جايز است رمي هر روزي را در شب آن روز انجام دهن  و اگر اين را هم نتوانند ، جدايز اسدت رمدي     

ه در روز بده خداير   کد ها و مثل آندان   نن . و اّما زنان، ضعفا، مريضکشب جمع  کزها را در يهمه رو

 نن ، باي  براي رمي در روز نايب بگيرن .کتوانن  رمي  نمي ثرت جمعيت يا چيز ديگرک
براي آنان جايز است رمي هر روزي را در شب آن روز انجام دهن  و اگر ايدن را   آية اهلل گلپايگاني: 

 نن .کشب جمع  کتوانن ، جايز است رمي همه روزها را در يهم ن
همچنين زنان و سالمن ان و کودکاني هم که از ش ت ازدحام در روز، بديم دارند     :اي خامنهآية اهلل . 9

 (442توانن  شبانه رمي کنن . )مناسک حج، م  که رمي در روز برايشان مشقت داشته باش ، مي
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آورد و بعه جا  به ه جمر  وُسبي را دوبار کنه ک فايت ميکانهاخت و بعه به جمر  اُولي 

 ي الزم نيست.جمر   قبه را و ا اد  جمر  اُول

ـ  ]1560[ ه از روي  لم کر شه، فرق نيست ميان آنکه در مسگله قبل  کمي کدر ح م 

نه يا از روي سهو و نسيان ياا از روي نهانساتن مساگله، در هار     کو  مه خالف ترتيب 

 نه.کاورت بايه ا اد  

ـ  ]1561[  نااهکسااي چهااار ساانگ بااه جماار  اُولااي بينااهازد و آن را رهااا کاگاار  م 

 افي اساات و الزم نيسات تماام هفات سانگ مقااهم    کا و مشاغول جمار  بعاهي بشاود     

 توانه چهار سانگ باه جمار  ُاولاي بزناه و بعاه چهاار سانگ باه جمار            باشه پس مي

 خواهاه هفات سانگ    باه هار ترتياب ماي     وُسبي و بعه مشاغول جمار   قباه شاود و    

 ن احتيااااطک، لاااي1جمااار   قباااه و ساااه سااانگ آن دو تااااي ديگاااري را بيناااهازد 
                                                           

رده، بلدي اگدر   کد ه در رير مرتبه خدود  کن  اعاده نماي  آنچه را کت ترتيب اگر مخالف آية اهلل بهجت:. 1

ند  در ترتيدب، و   ک مي فايتکنمود و مشغول ديگري ش   کچهار سنگ بر جمره ان اخت و آن را تر

 (.84شيخ، ص کزن ، اگرچه احوط در اينجا نيز اعاده است )مناس مي سه سنگ را بع  از آن
ه جمره سابق را چهار ريگ زد فراموش نموده و به کاگر بع  از اين خويي:آية اهلل تبريزي، آية اهلل  

ه اگر سه ريگ ديگر بده جمدره  بلدي زد    کن  بلکجمره بع ي رفت، واجب نيست رمي را تماما  اعاده 

هل در رير اين فرض باي  برگردد و به نحوي رمي کنن  ک مي اضافه آية اهلل تبريزين . و ک مي فايتک

 حاصل شود.ه ترتيب کن  ک
اين در صورت فراموشي يا ن انستن مسأله است ولي اگر از روي علم و عم ، رمدي   آية اهلل زنجاني: 

ن ، البته رعايت ترتيب در کرده، باي  آن جمره را بزن  سپ  جمرات بع ي را اعاده کرا رها اي  هجمر

 سنگ هفتم، الزم نيست.

ها چهار سنگ پرتاب کرد باي  برگردد ه هر ک ام از جمرهب و يا سهوا  اگر کسي جهال  آية اهلل سبحاني: 

اولدي سدپ  وسداي و سدپ  کبدري      و به هرک ام سه سنگ پرتاب کن  مثال  اول چهارسنگ به جمره

بزن ، همچنين صورت ديگر اينکه اگر به جمره اولي و وساي چهارسنگ زد و سپ  بده جمدره کبدري    

کن  و در تکميل ترتيدب شدرط نيسدت ولدي احتيداط      هفت سنگ زد باي  آن دو مورد نا ص را تکميل 

 مستحب در عام  اين است که رمي خود را از اول به صورت کامل با رعايت ترتيب اعاده کن .
م کرد و به علت فراموشي يا ن انستن حکجمره پرتاب  کاگر چهار ريگ را به ي آية اهلل سيستاني: 

 ه کد ند   ک مدي  فايدت کرمدي نمدود، بدراي او    رد و جمره ديگري را پ  از آن کشرعي، آن را رها 
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 2رد ، ا اد  است.کار را که از روي  لم و  مه اين کسي کاز براي  1جبوا

ـ  ]1565[ نه واجب است روز بعه کي از روزها رمي کنه در يکسي فراموش کاگر  م 

ناه و  کرد باياه در روز بعاه هار دو را قضاا     کنه و اگر دو روز را فراموش کآن را قضا 

 4رد  باشه.ک 9کهمچنين است اگر از روي  مه تر

ـ  ]1567[ ، پس در روز ياازدهم اگار بخواهاه    3است قضا را مقهم بهارد بر ادا 2واجب م 
                                                                                                                                        

 .جمره سابق را سه ريگ بزن  و اعاده رمي جمره بع  الزم نيست  
اگدر بده جمدره اولدي چهدار سدنگريزه بزند  و سدپ  از روي          آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ن . بلي اگر ک مي فايتکن  کمبود اولي را جبران کفراموشي جمره بع ي را هفت سنگريزه بزن ، اگر 

ن . کامل کافي است و الزم نيست رمي جمرات  بل را کمال آن کنقص مربوط به جمره سّوم باش  ا

هفدت سدنگ بزند      کولي اگر عم ا  چهار سنگ به جمره اولي بزن  و بع  جمره دّوم و سّوم را هريد 

 جاهل به عالم است.ه رمي تمام جمرات را اعاده نماي  چنانچه احوط الحاق کاحتياط الزم آن است 
 ه با يمان ه را نيز با ترتيب بزن .کاحتياط آن است  ارم:کآية اهلل م 

 (.412، ص 2تاب الحج، ج کاحتياط مستحب... ) .1
 م همين است.کرده باش ، حکو اگر از روي ن انستن مسأله نيز چنين عمل  آية اهلل اردبيلي: .2
شود و بنابر احتياط باي   ضاي آن را  نمي باش  حج بايلرمي، اگر چه عم ي  کبا تر آية اهلل خويي:. 9

 .(497عربي، مسأله  کدر سال آين ه خودش يا نايبش انجام ده . )مناس
 و احتيايا  بين  ضا و اداء م تي را فاصله بين ازد. آية اهلل اردبيلي:. 4

 مراجعه شود. 1111به ذيل مسأله  آية اهلل بهجت، 
 م را دارد.کين جاهل به مسأله و بنابر احتياط متعم  هم همين حو همچن آية اهلل سيستاني: 

ه بين اداي همان روز و  ضاي روز  بل فاصدله  کاحتياط اين است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 2
آورد و  ضاي روز  بل يرف صدبح و اداي  جا  به گذاشته، و  ضاي روز  بل را پيش از اداي همان روز

 ال باش .همان روز هنگام زو
ه بين آن که  ضا را مق م ب ارد بر اداء و مستحب است کاحتياط واجب اين است  آية اهلل سبحاني: 

تاب الحدج،  کدو فاصله گذاشته شود،  ضاي روز  بل يرف صبح و اداي همان روز هنگام ظهر باش  )
 (.418، ص 2ج 

و احتياط واجب اين است که بين ادا و  ضا فاصله بين ازد و اينکه  ضا را بدر ادا مقد َّم    آية اهلل سيستاني: 
 (.494ب ارد و احتياط مستحب اين است که  ضا در اّول روز و ادا هنگام ظهر باش . )مناسک، مسأله 

 .ه احتياط رعايت ترتيب استکه افضل است مگر در صورت عم ، کواجب نيست بل ارم:کآية اهلل م 
 و احتيايا  بين  ضا و اداء م تي را فاصله بين ازد. آية اهلل اردبيلي: .3

 و بايدد  بددين  ضددا و ادا و همچنددين بددين  ضدداي دو روز الا ددل بدده مقدد ار  آيووة اهلل زنجوواني: 
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آورد و بعه رماي روز ياازدهم را کاه    جا  بياورد، اول قضاي  يه را بهجا  قضاي روز  يه را به

ادا است و همچنين بايه قضاي روز جلو را مقهم بهارد بر قضاي روز بعه، پاس اگار در روز   

آورد باياه باه   جاا   هه قضاي روز  يه و روز يازدهم و روز دوازدهم را باه بخوا سيزدهم مثالً

 ترتيب از قضاي روز  يه شروع و به روز سيزدهم ختم کنه که ادا است.

ـ  ]1569[ گانه واجب است، قضاي رمي بع  از  چنانچه قضاي رمي جمرات سه م 

شه  باشه، واجب است. پس اگر در روز يازدهم جمر  اولي را رماي   کآنها هم، اگر تر

لياف ايان   کنه و بعاه ت کرد  اتيان که نکرد روز بعه بايه آن را کرد و دوتاي ديگر را نک

 1آورد.جا  به روز را

ـ  ]1561[ ه جمرات روز قبل را به خالف ترتيب انهاخته، کاگر در روز بعه فهميه  م 

 2آورد.جا  به ه ترتيب حاال شود و بعه وظيفه اين روز راک؛ به طوري نهکبايه قضا 

ـ  ]1566[ از جمرات يا بع  آنها چهار سانگ انهاختاه باشاه و در     کاگر به هري م 

نه و بعاه وظيفاه   که بقيه روز قبل را قضا کروز بعه يادش بيايه احتياط واجب آن است 

 9آورد.جا  به روز را
                                                                                                                                        

 زن  فاصله بين ازد. مي ه سنگکروزي  يک دوازدهم 
 ان . همتعّرض اين مسأله نش  آية اهلل خويي،. 1

زند    مدي  ه سدنگ کد روزي يک دوازدهدم  و باي  بين رمي  ضا و ادا الا ل به مق ار  زنجاني:آية اهلل  

 ولي رعايت فاصله و ترتيب در  ضاي سنگ هفتم الزم نيست. ؛فاصله بين ازد
 م آن شبيه مسأله سابق است.کح ارم:کآية اهلل سيستاني، آية اهلل م 

 ش . م اين مسأله و مسأله بع ، از مسائل  بلي روشنک. ح2
الي ند ارد. مقد م   کو چون به هم خوردن ترتيب اعمال عي  هم عم ي نبوده اشد : آية اهلل سبحاني 

ده  سپ  رمي ه از او فوت ش ه را اول انجام ميکبودن  ضا بر ادا واجب است بنابراين رمي هر روز 

روز سديزدهم  رد و در کد ه بر او واجب است و اگر هر سه روز را فرامدوش  کمربوط به همان روزي را 

ن  کر ش ه است به ترتيب، اول رمي روز عي ، سپ  روز دهم و در آخر روز دوازدهم را  ضا ميکمتذ

 ضا نماي . و اگر خارج از ايدام تشدريق رمدي    گونه  همين حجه ذيه است تا آخر که در مکو تا زماني 

 ن .کن  و يا استنابه کرد سال بع  به احتياط واجب در ايام مني  ضا ک

  و احتيايا  بين  ضا و اداء م تي را فاصله بين ازد. آية اهلل اردبيلي: .9
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ـ  ]1563[ گانه را و خار  شود از مناي و   مرات سهنه رمي جکسي فراموش کاگر  م 

آورد و اگار  جاا   باه  ، باياه برگاردد و  1ه بيايه، پس اگر در ايام تشريا ياادش آماه  کبه م

تشريا ياادش بياياه ياا  ماهاً تعوياا      ن نيست بايه نايب بگيرد و اگر بعه از ايام کمتم

جاا   باه  وه برگاردد  کا ه خودش ياا ناايبش از م  کبينهازد تا بعه، احتياط واجب آن است 

 9نه.که فوت شه  است خودش يا نايبش قضا کو در سال ديگر هم در ايامي  2آورد
                                                                                                                                        

  :و باي  بين رمي هر روز و روز بع  فاصله بين ازد، البته در  ضاي سدنگ هفدتم    آية اهلل زنجاني

 رعايت ترتيب و فاصله الزم نيست.
 مراجعه شود. 1111به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي:. 1

 يعني تا روز سيزدهم. ارم:کآية اهلل م 
آورد و در سال بع  هم در ايام مني  جا به حجه ذيه است تا آخر که در مکتا زماني  آية اهلل سبحاني:. 2

 ن .کبه احتياط واجب اعاده نماي  و يا استنابه 

 افت . مي اگر از سيزدهم بگذرد به سال بع  ارم:کآية اهلل م 
ر نش  تا که به جهت آنها، و اگر متذکگردد از م مي ن  رمي را، برکه فراموش کسي ک آية اهلل بهجت:. 9

ان کد ن  در سال آين ه در ايام تشريق، خودش يا ندايبش در صدورت عد م ام   ک مي بع  از خروج،  ضا

 (.82و  84شيخ، ص کمباشرت علي األحوط. )مناس
ه کد وچ بده م کد پ  از ه رمي را در مني فراموش نموده و کسي ک آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

يادش آم ، واجب است به مني برگشته و رمي نماي . و چنانچه فراموش ش ه رمي دو روز يا سه روز 

ساعت فاصله بگذارد و چنانچه پ  از  که بين وظيفه هر روز و روز ديگر يکباش ، احتياط اين است 

بنابر احتياط در سال بع  ه کرده، واجب نيست به مني برگردد بلکه رمي نکه يادش آم  کخروج از م

 خود يا نايبش آن را  ضا نماي .

ها و رعايت فاصله بين رمي هر روز و روز بع  به  در هر حال رعايت ترتيب بين رمي آية اهلل زنجاني: 

 زن  الزم است. مق ار يک دوازدهم روزي که سنگ مي

نماي  و در  کبه مسأله تره رمي جمرات را به علت فراموشي و يا جهل کسي ک آية اهلل سيستاني: 

مش را ب ان  واجب است به مني بياي  و رمدي نمايد  و اگدر رمدي در دو روز     که يادش بياي  يا حکم

ش ه باش  يا سه روز، بنابر احتياط باي  به ترتيب روزها  ضا نماي  و بين  ضداي هدر روز و روز    کتر

مدش را  که يدادش بيايد  يدا ح   کن از مبع  مق اري و ت فاصله بيان ازد. و چنانچه پ  از بيرون رفت

ه خدودش شخصدا  آن را   کآن برگردد و احتياط مستحب اين است  کب ان ، واجب نيست جهت ت ار

ه به حدج ندرود.   که به حج برود و يا توسط نايبش، در صورتي کدر سال آين ه  ضا نماي ، در صورتي 

  .(492، مسأله کمناس)
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ـ  ]1568[ رد رمي جمرات را و يادش نيامه مگار بعاه از خارو  از    کاگر فراموش  م 

 2نه آن را، خودش يا نايبش.که در سال ديگر قضا کآن است  1ه، احتياط واجبکم

ـ  ]1564[ ه در کا مش همان اسات  کنه، حکراموش ه بع  از جمرات را فکسي ک م 

متر از هفت سنگ در تمام جمرات يا بعا  آن  که کسي که کر شه، بلکدو مسگله قبل  

 9م را دارد بنابر احتياط واجب.کانهاخت همين ح

ـ  ]1530[ ه مري  باشه ياا  که  ذري داشته باشه از انهاختن سنگ؛ مثل آنکسي ک م 

سته باشاه ياا از   که دست يا پايش شکباشه مثل آننه يا  ليل که نتوانه رمي کطفل باشه 

و اگر از نايب گرفتن هام   4آوردجا  به حالي نتوانه يا بيهوش باشه، بايه نايبش بي شهت

                                                                                                                                        
  را جهال  يا سدهوا  يدا عمد ا     گانه  سي رمي جمرات سهکاگر  ي:آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگان

ه هم رفته باش  تا ايام تشريق نگذشته برگردد به مني و رمي که يا خارج مکرد، باي  اگر به مک کتر

نياورد بايد   جا  به ن نيست نايب بگيرد و اگر تا ايام تشريق خودش يا نايبشکآورد و اگر متمجا  به را

 .(938 آراء المراجع، ص)در سال بع  خودش يا نايبش رمي را  ضا نماي  در ايام تشريق. 
 ه ا وي.کبل آية اهلل اردبيلي: .1
 . نظريه آيات عظام در ذيل مسأله  بل گذشت.2

 در اين صورت  ضاي رمي واجب نيست و رعايت اين احتياط، مستحب است. آية اهلل زنجاني: 

 مراجعه شود. 1237و مسأله  1237به ذيل سؤال  سبحاني:آية اهلل  
 ان، نايبش انجام ده .کآورد و در صورت ع م امجا  به باي  خودش ارم:کآية اهلل م 

 و حاشيه آن مراجعه شود. 1231به مسأله  آية اهلل زنجاني:. 9
ه در مسائل  بلي گفته شد   کمتر از چهار سنگ زده باي  رمي را به ترتيبي کاگر  آية اهلل سبحاني: 

ن  و با رعايت ع م تد اخل روزهدا رمدي هدر روزي را انجدام دهد  ولدي اگدر پد  از          کاز اول شروع 

م شرعي و يا فراموشي بقيه را به تأخير ان اخت باي  عمل را کچهارسنگ به خاير ع م آشنايي به ح

ي را مسدتقل از روز ديگدر   ن  و اگر  ضا ش ه رير متد اخل هدر روز  کميل کبه ترتيب در همان روز ت

 امل انجام ده .ک يور به
رمدي   کم ترکامل جمرات يا بعض آنها در اين موارد مانن  حکرمي  کم ترکح آية اهلل سيستاني: 

 تمام جمرات است.
بدراي رمدي در روز   رسد  وگرنده    نمي اگر بتوان  شب  بل، سنگ بزن  نوبت به نيابت آية اهلل زنجاني: .4

 افي است.کالبته در اين صورت اگر ب ون درخواست او ديگري برايش سنگ بزن   ؛گيرد مي نايب
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جاا   باه  ديگري از طرف او 9، ولي او يا شخص2کوچکمثل بيهوش و طفل  1 اجز باشه

ناه، ناياب   که خاودش  مال   که تا مگيوآ نشه  از اينکآورد و احتياط واجب آن است 

شود شخص معذور را ببرنه و در حضور او رمي  ه اگر ميکو بهتر آن است  4نهک مل ن

 2شود سنگ را در دست او بگذارنه و بينهازنه. ننه و اگر ميک

ـ  ]1531[ ، آوردن 3آورد،  اذر برطارف شاه   جاا   باه  ه نايب  مل راکاگر بعه از آن م 

 7خودش الزم نيست اگرچه احوط است.
                                                           

 (449له نيست. )مناسک حج، م  اين فرع در مناسک معظم .1
 سال بع  خودش انجام ده  و اگر نتوانست نايب بگيرد. آية اهلل اردبيلي: .2
 نياورد.جا  به ن اذن اوه با وجود ولي شرعي، ديگري ب وکاحتياط آن است  آية اهلل سبحاني:. 9

 و در سال بع  نايب بگيرد. ارم:کآية اهلل م 
ولي نيابت  بل از يأس نيز جايز است و اگر بع  از نيابت عذر بريرف ش ، خدودش   آية اهلل اردبيلي:. 4

 نيز انجام ده .
ش  باي  خدودش  توان  نايب بگيرد لکن اگر بع ا  متمکن از َرْمي   بل از يأس هم مي اي: آية اهلل خامنه 

 (444اعاده کن  ولي اگر بع  از يأس نايب بگيرد و رفع عذر شود اعاده الزم نيست. )مناسک حج، م

 توان  رجاءا  نايب بگيرد و اگر معلوم ش  که معذور بوده کافي است.  بل از يأس مي آية اهلل زنجاني: 

اگر مريض و معذور از خوب ش ن و رفع عذر مأيوس باشن  واجب است اسدتنابه   آية اهلل سبحاني: 

رد اعاده الزم نيست ولي اگر مأيوس هم کنماين  و در اين صورت اگر رفع عذر ش  و يا بهبودي پي ا 

توانن  نايب بگيرن  ولي در اين صورت چنانچه بهبودي حاصل ش  و يا رفع عذر گردي  بده  نباش  مي

 ن .کچه را انجام داده اعاده ب آناحتياط واج
 شود نايب عمل کن  ولي اگر بعد ا  مدتمکن شد  بايد  خدودش        بل از يأس مي آية اهلل سيستاني: 

 انجام ده .
 .1113و  1112. مراجعه شود به مسأله 2

 در شرايط فعلي اين امور ضرورتي ن ارد. ارم:کآية اهلل م 
 1271رجوع شود به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن. 3

 ن .کن از رمي ش  باي  خودش رمي کاگر  بل از گذشتن و ت رمي متم آية اهلل زنجاني: 
رمدي  عنه  منوباگر با يأس از رفع عذر نايب گرفته و يا نايب بع  از يأس از رفع عذر  آية اهلل فاضل: 

 عاده واجب است.انجام داده باش  اعاده الزم نيست و در رير اين دو صورت ا
 .1117. مراجعه شود به مسأله 7
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ـ  ]1535[ شاهن ياا شاخص معاذور      1اگر شخص مري  مگيوآ باشه از خاوب  م 

تواناه   ماي  2ه نايب بگيرد و اگر مگيوآ نيسات کمگيوآ باشه از رفع  ذر، واجب است 

 نه.که خودش  مل کن اگر  ذر رفع شه احتياط آن است کنايب بگيرد، لي

ـ  ]1537[  ن اگر ديگران مگيوآ باشانه از رفاع  اذرِ معاذور، الزم نيسات از او ا      م 

 4است و اگر نتوانه ا ن بههه ا ن معتبر نخواهه بود. 9بگيرنه اگرچه احوط

ـ  ]1539[  هکا ناه  ک کنه شکه واجب بود  در آن رمي کاگر بعه از گذشتنِ روزي  م 

 نه.کآورد  يا نه ا تنا نجا  به
                                                                                                                                        

 نشود. کاين احتياط تر ارم:کآية اهلل اردبيلي، آية اهلل م 

 مراجعه شود. 1271به ذيل مسأله  آية اهلل سبحاني: 
 ه الزم است.کبل آية اهلل سيستاني: 

 . مانن  مسأله  بل است.1
ن  چده در و دت   کاگر عذر بريرف ش  الزم است خودش عمل  آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني:.2

 (.931عمل، نايب از بر يرف ش ن عذر، مأيوس باش  چه نباش  )ملحق مسأله 
 .1271رجوع شود به حاشيه مسأله  آية اهلل سبحاني: 
 ن .کاحتيايا  اگر مأيوس نيست صبر  ارم:کآية اهلل صافي، آية اهلل م 

 نشود. کتياط تراين اح آية اهلل سبحاني:. 9
 احتياط استحبابي در اذن گرفتن است. آية اهلل زنجاني: 

ن  مگر ک نمي وظيفه عاجز نايب گرفتن است و استنابه ب ون اذن گرفتن تحقق پي ا آية اهلل اردبيلي:. 4

 هوش و يفل رير مميز. بي ه از نايب گرفتن هم عاجز باش  مثلکاين
 شته باش  اذن الزم نيست.اگر  اع به رضايت دا آية اهلل بهجت: 
وظيفه عاجز نايب گرفتن است و استنابه ب ون اذن گرفتن تحقق  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 ه از نايب گرفتن هم عاجز باش  مثل بيهوش و يفل رير مميز.کن  مگر اينک نمي پي ا

 ني .کمراجعه  1271 مسألهبه ذيل  آية اهلل سبحاني: 
  که  ادر به نايب گرفتن نيست ولي او يا هر کسي کمعذور باي  نايب بگيرد و  آية اهلل سيستاني: 

 ن .کجاي او رمي  ديگر به
عليده   شود مگر در مغمي نمي استنابه ب ون اذن گرفتن محّقق اهلل گلپايگاني: اهلل صافي، آية آية 

 ه گذشت.ک
 ل است.کب ون اذن مش ارم:کآية اهلل م 
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 ، ا تنا نکنه.1اگر بعه از انهاختن شک کنه که کيفيت آن احيح بود  يا نه م ـ ]1531[

ـ  ]1536[ ه اولاي را ياا   کنه ک که مشغول رمي جمر   قبه است شکاگر در وقتي  م 

 2نه.کرد  يا احيح انجام داد  يا نه ا تنا نکدومي را يا هر دو را رمي 

ـ  ]1533[ اگر در  هد شک کنه که آيا هفت بود  يا کمتر، قبل از آنکه داخال شاود در    م 

رمي جمر  بعهي، بايه آنچه محتمل است که کسر شه  بياورد تا يقين کنه هفت  اهد شاه ،   

 9هرچنه منصرف از  مل شه  باشه و مشغول کارهاي ديگر باشه بنابر احتياط واجب.

ـ  ]1538[ ي از سه که يکنه کنه يقين پيها کايه رمي ه بکاگر بعه از گذشتن روزي  م 

نه و احتيااط آن  کتفا به قضاي رمي جمر   قبه کرد  ظاهراً جايز است اکجمر  را رمي ن

 4نه.که هر سه را قضا کاست 
                                                           

 ن .که احتمال ب ه  هنگام رمي به رعايت شرايط آن توجه داشته اعتنا نچنانچ آية اهلل زنجاني: .1
ه ترتيدب  کد ند   کاو نسبت به اصل رمي است باي  برگدردد جدوري رمدي     کاگر ش آية اهلل سبحاني:. 2

ت به رمي جمرات اتفاق باگر در ظرف هر روزي نس کرعايت ش ه و يقين هم حاصل گردد و اين ش

رده يا نه هر چن  از محيط رمي خارج ش ه باش  باي  برگردد و جمدره  کاي را رمي ه آيا جمرهکافت  

و سپ  آنچه بر آن مترتب است را رمي نماي  و ضمن رعايت ترتيب يقدين حاصدل گدردد     کوکمش

 ن .کخود اعتنا ن کرد به شک کولي اگر شب يا روز بع  ش
 .1111. مراجعه شود به مسأله 9

ه عرفدا  فدارغ از   کد ار ديگري ش ه باش  به نحدوي  کع  از رمي جمره مشغول اگر ب آية اهلل اردبيلي: 

 ن .کخود اعتنا ن کعمل محسوب شود، به ش
 ه بنابر اظهر.کبل آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
اي فارغ ش ه يافت و مشدغول کارهدايي کده متعارفدا  بعد  از آن       اگر خود را از رمي جمره آية اهلل زنجاني: 

 دهن  ش  در ع د شک کرد چنانچه احتمال ب ه  هنگام رمي متوجه تع اد آن بوده اعتنا نکن . انجام مي

ن متر از چهار تعلق گرفته رمي آکها به  او در ع د سنگ کيرف ش کولي اگر ي آية اهلل سبحاني: 

ميل خالف احتياط است و در اين صورت اگر جمرات مترتبه کتفا به تکجمره را باي  از سر بگيرد و ا

 ن .کرده باي  به ترتيب اعاده کرا رمي 
 ن .کبع  از انصراف و ص ق فراغ باش  عرفا  به آن اعتنا ن کاگر ش آية اهلل سيستاني: 
 اين احتياط واجب نيست. ارم:کآية اهلل م 

 نشود. کاين احتياط تر ارم، نوري:کعظام بهجت، صافي، گلپايگاني، مآيات . 4
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ـ  ]1534[ نه در  هد قبلي، پاس  ک که داخل در جمر  بعهي شه شکاگر بعه از آن م 

ه بقياه را ياا بعا  از آنهاا را     کا ناه  ک کاگر بهانه چهار سنگ از قبلي را انهاخته و شا 

نه اگرچه بعه از اتيان جمر  بعاهي، و اگار   کانهاخته يا نه به احتياط واجب بقيه را اتيان 

 1نه و سه سنگ ديگر را بزنه.کداشته باشه تا مقهار چهار ا تناء ن کمتر از چهار، شکدر 

ـ  ]1580[ سانگ ياا دو    که يکنه کاگر بعه از انهاختن به هر سه جمر  يقين پيها  م 

سري داد  باه  کجمر  ناقص شه  بايه هرچه را احتمال  ي از سهکاز ي سنگ يا سه سنگ

 2از سه جمر  بزنه. کي هر

ـ  ]1581[ را از  ي از آنهاا کا ه يکا ناه  کاگر بعه از انهاختن سنگ به هر سه، يقاين   م 

آن اسات   سري جمر  آخاري و احتيااط  کتفا به کجواز ا 9متر انهاخته بعيه نيستکچهار 

 از سر بگيرد. ه هر سه راکباالتر آن است  4ه جمر  اخري را از سر بگيرد و احتياطک
                                                                                                                                        

 اين احتياط مستحبي است. آية اهلل فاضل: 
 ن .کخود اعتنا ن کاز فروض مسأله به ش کدر هيچ ي آية اهلل اردبيلي:. 1

 يک از فروض مسأله به شک خود اعتنا نکن . در هيچ آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني، صافي: 
 ان . همتعّرض اين فرع نش  آية اهلل گلپايگاني: 

هنگام رمي جمره بع ي متوجه تکميدل   مسأله، چنانچه احتمال ب ه در هر دو صورت اين  آية اهلل زنجاني: 

و اگر نه در صورت اول جمره  بلي را تکميل کن  و در صدورت دوم، آن را از سدر     بلي بوده، اعتنا نکن جمره 

 گيرد. کن  و اگر نه آن را از سر مي بگيرد و بع  از آن جمره بع ي را اگر چهار سنگ زده آن را تکميل مي
او بده   کگذشت اگر بع  از رمي هر سه جمره ش 1277 مسألهبنابر آنچه در ذيل  آية اهلل سبحاني: 

ن  سه سنگ زده يا بيشتر يا دو سنگ زده يدا بيشدتر بايد  رمدي آن     ک کش مثال متر از چهار باش  ک
 ن  تا ترتيب حفظ شود.کاعاده  رده مج دا کجمره را از سر بگيرد و جمرات بع ي را اگر رمي 

 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م
 ان . همتعرض اين مسأله نش  آية اهلل خويي: .2
باي  رمي جمره آخري را از سر بگيرد و احتيداط مسدتحب ايدن     سبحاني:زنجاني، آية اهلل آية اهلل . 9

 (.498، ص 2تاب الحج، ج که هر سه را از سر بگيرد )کاست 
 در اين صورت باي  رمي هر سه جمره را به ترتيب از سر بگيرد. آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 رده.کي از آنها را اصال  رمي نکه يکن  کن و يا يقي آية اهلل فاضل:
 نشود. کاين احتياط تر ارم:کآيات عظام بهجت، تبريزي، م. 4

 و ديگر اعاده رمي جمرات مترتبه الزم نيست زيرا ترتيب با پرتاب چهارسنگ  آية اهلل سبحاني: 



 مناسک حج                          686

ـ  ]1585[ روز را رماي   که يا کا ناه  کاگر بعه از گذشتن وقت هر سه روز، يقاين   م 

نه با مرا ات ترتياب، گرچاه   ک 2، بايه هر سه روز را قضا1هام روز استکرد  و نهانه کن

 9روز آخر جايز است. تفاء به قضايکبه احتمالي ا

 مسائل متفرقه رمي

ـ  ]1587[ ه مجازناه بعاه از نصاف شاب از     کها و مراقبين آنها و افراد ضعيفي  زن م 

نناه  ک تواننه شاب رماي   مشعرالحرام به مني وارد شونه، اگر از رمي در روز معذورنه مي
                                                                                                                                        

 خالف احتياط اسدت  ميل کتفا به تکبه هر جمره حاصل ش ه و ديگر نيازي به اعاده آنها نيست. ا
 شود بنابراين باي  رمي هر سه جمره را به ترتيب از سر بگيرد. کو اين احتياط نباي  تر

سري جمره آخري و اگر کتفا به کن  جايز است اک کاگر بع  از رروب آفتاب ش آية اهلل سيستاني: 
 ن .کسري همه را به ترتيب جبران ک بل از آن باش  باي  

 ري جمره آخري و يا رمي جمره اخري.سکبه  آية اهلل فاضل:
 ن .کباي  رمي هر سه جمره را به ترتيب به  ص  ما في الذمه  ضا  آية اهلل زنجاني: .1
 بنابر احتياط مستحب. آية اهلل اردبيلي:. 2

 احتياط در  ضاي هر سه روز است. آية اهلل بهجت: 
اعم از  ضاي سه  ؛روز است به  ص  آنچه در عه ه اوست کتفا به  ضاي يکاظهر ا آية اهلل تبريزي: 

 تفا به رمي جمره عقبه نماي .کتوان  ا مي هکرمي، بل کرمي يا ي
 افي است.ک ضاي رمي جمره عقبه  آية اهلل خويي، آية اهلل سيستاني: 
احتياط اين است که سه روز را با مراعات ترتيب  ضا کن  يا اينکده روز اول را  ضداء    آية اهلل سبحاني: 

 (.493، ص2الذمه از دو روز ديگر  ضا کن  )کتاب الحج، ج  کن  و سپ  يک روز به عنوان مافي
ه رمي سه جمره را به ترتيب به  صد  مدافي   کاحوط آن است  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

بع  از روز دوازدهم باش  بديش از  ضداي رمدي جمدره      که شکنجام ده . اگر چه در صورتي الذمه ا

 (371عقبه واجب نيست. )آداب حج، م 

تفدا  کتواند  ا  مدي  ن  با مراعات ترتيب وکبنابر احتياط واجب باي  هر سه روز را  ضا  آية اهلل فاضل:

 الذمه. في ن  به رمي سه جمره به ترتيب، به  ص  ماک
م کد ح 1913الذّمه انجام دهد . در مسدأله    في روز را به نيت ما که يکافي است ک ارم:کاهلل مآية  

 ور به صورت احتياط بيان ش ه است.کمذ
 فايت  ضاي رمي جمره عقبه است.که اظهر کبل آية اهلل اردبيلي: .9
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 2همان شب رمي نماينه. 1ها مبلقاً مجازنه ه زنکبل

ـ  ]1589[  جمارات رماي جاايز اسات و الزم نيسات در طبقاه اول       9در طبقه دوم م 
                                                           

  شب عي  رمدي  توانن مي وچ از مشعر در شب برايشان جايز استکه کساني کزنان و  آية اهلل بهجت:. 1

 مراجعه شود. 1118جمره نماين  بنابر اظهر. و نيز به ذيل مسأله 
توانن  رمي روز دهم را در شب آن انجام دهن ،  ها مي زن آيات عظام تبريزي، صافي، گلپايگاني: 

هرچن  متمکن از رمي در روز دهم باشن ، ولي در رمي روز يازدهم و دوازدهم، چنانچده از رمدي در   

توانن  رمي هر روز را در شب آن انجام دهن  و چنانچه معذور نباشدن  بايد  در    ر باشن  ميروز معذو

 روز رمي کنن .
ن  به احتيداط واجدب َرْمدي را در    کولي اگر زن بخواه  به نيابت از ديگري َرْمي  اي: هآية اهلل خامن 

 (938مناسک حج، م روز انجام ده . )
توانن  در شدب   مي ترسن  هم، مي ه از دشمنکساني کو ها  بيماران و پيرها و ضعيف آية اهلل خويي: 

 (.981،  بل از مسأله کنن . )مناسکعي  رمي 
توانند  شدب عيد ،     در مورد رمي جمره عقبه روز عي ، بانوان و کودکان مالقا مدي  آية اهلل زنجاني: 

توانن  شدب  بدل،    تنها در صورت عذر مي رمي کنن ، هرچن  از رمي در روز معذور نباشن  و ديگران

توانن  شب  بل، رمي کنند  و   رمي کنن  و در مورد رمي جمرات همه حجاج تنها در صورت عذر مي

 .فر ي بين بانوان و کودکان و رير آنها نيست
 پ  از نيمه شب عي   ربان جايز است. :آية اهلل سبحاني 

 روز عي  دارد.م اختصاص به رمي کاين ح آية اهلل سيستاني: 
توانن  رمي روز دهم را در شب  مي چه عذر داشته باشن  و چه ن اشته باشن ،ها  زن آية اهلل اردبيلي: .2

  بل انجام دهن .
فرمايد ل ميدزان    مدي  (149)س کفي است و در مناسکرمي در هر دو يبقه جايز و م آية اهلل بهجت:. 9

 ن .ک مي فايتکاختيارا  ص ق رمي جمره است ولو از يبقه دّوم باش  حتي 
 بنابر احتياط مجزي نيست. آية اهلل تبريزي: 
  ان متعددارف در گذشددته اسددت. کدداگرچدده احتيدداط مسددتحب رمددي از م   اي: هآيووة اهلل خامنوو  

 (933)مناسک حج، م
کفايت نمودن زدن سنگ بر مق اري که بر ارتفاع جمره افزوده ش ه،  آية اهلل خويي، آية اهلل سيستاني: 

ال است و احوط آن است که مق ار سابق را رمي نماي . و اگدر مدتمکن نباشد  مقد ار زيدادي را      محل اشک

خودش رمي کن  و نايب نيز بگيرد براي زدن به مق ار سابق، و فر ي بين عالم و جاهدل و ناسدي نيسدت و    

بوده است از جهت عرض ظداهرا  فر دي بدا جمدره فعلدي ند ارد و از        :مق اري که در عصر پيامبر و ائمه

  جهت يول ظاهرا  به مق ار يک  امت انسان يا مق ار کمي بيشتر باالتر از سکوي فعلي است.
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 1رمي نماينه.

ـ  ]1581[ تواننه شب قبال از   ننه ميکه روز  يه ررمْي که  ذر دارنه از اينکساني ک م 

توانناه بعاه    و اگر از رمي روز يازدهم نيز معذورنه مي 2ننهکآن، يا شب بعه از آن رمي 

 9روز يازدهم را هم انجام دهنه.جاي روز  يه، در شب يازدهم رمي ه از رمي ب

 استفتائات رمي جمرات ثالث

ـ  ]1586[ نناه آياا الزم   کتواننه شاب رماي    ه با  ذر از رمي در روز ميکساني ک س 

 تواننه همان روز نايب بگيرنه؟ ننه يا ميکي است شب رم
 2واننه نايب بگيرنه.ت ميـ  4ج

                                                                                                                                        
  :رمي در يبقه فو اني خالف احتياط اسدت و در يبقده    آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني 
 تحتاني جايز است. 
 در هنگام ازدحام جمعيت جايز است. ارم:کآية اهلل م 

ه بيدرون از  هايي ک ه اخيرا  اح اث ش ه در تمام يبقات حتي  سمتکرمي جمراتي  آية اهلل زنجاني: .1
افي اسدت، هدر چند     کمحل جمرات سابق يا بيرون از مني است و همچنين رمي هر دو يرف ديوار 

 شود.ه  سمت وسط ديوار رمي کاحتياط مستحب در آن است 
زن در صورت تمکن باي  در همان شب عي  رمي جمره عقبه نماي ، مخصوصا  اگر  :اي خامنهآية اهلل  .2

 (128حج او حج نيابي باش  و تأخير تا شب يازدهم صحيح نيست. )مناسک حج، س 
 مراجعه شود. 1227. به مسأله 9

 ن .کباي  شب  بل از آن رمي  آية اهلل سبحاني: 
ه از ماند ن روز در  کد سداني  کافي نيست مگر براي کرمي روز عي  در شب بع   ي:آية اهلل سيستان 

 مراجعه شود. 1227مني معذورن  و در مورد رمي شب يازدهم و دوازدهم به حاشيه مسأله 
توانند  بدراي رمدي در روز     نمدي  نن ، و اگرکباي  شب  بل، رمي  آية اهلل سبحاني:آية اهلل زنجاني،  .4

 نايب بگيرن .
 مراجعه شود. 1227به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي:. 2

 باي  شب رمي نماي . آيات عظام بهجت، تبريزي، سبحاني، صافي، گلپايگاني:
توان  شب َرْمي نمايد ، جدايز نيسدت     مي ه از َرْمي در روز معذور است اّماکسي ک اي: هآية اهلل خامن 

 (449حج، م کع  َرْمي نماي . )مناسه باي  خودش در شب پيش و يا شب بکنايب بگيرد بل
 ه معدذور از رمدي در روز اسدت بايد  نايدب بگيدرد و      کد سي که گذشت ک چنان آية اهلل سيستاني: 

  ه از مان ن روز در مني معذور باشن .کساني کتوان  در شب رمي نماي ، مگر چوپانان و  نمي
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ـ  ]1583[ ردن معذور باشنه ولي اطمينان کساني ابح روز دهم از رمي کچنانچه  س 

تواننه ناياب   ه بعهازظهر خلوت است و قادر به رمي هستنه، بفرماييه از ابح ميکدارنه 

 ننه تا خلوت شود و رمي نماينه؟کبگيرنه يا بايه ابر 

 تواننه نايب بگيرنه. ننه، نميکرمي  2تواننه در روز مي 1اگرج ـ 

ـ  ]1588[ افي نيست و اگر در شاب  کيا  کردرمي توان در شب  آيا بهون  ذر مي س 

ب شه  است و همچنين تگخير  بح از روز  ياه قرباان   کاحيح است آيا گناهي هم مرت

 ؟ب شه  استکهرچنه احيح است ولي آيا گناهي هم مرت

 کو اگر بهون  ذر رمي در روز را تار  9شود بهون  ذر، رمي در شب واقع نميج ـ  

اگر  باح را  ماهاً    4يت نمود  است  لي األحوطرد  است، و همچنين معصکنمايه گنا  

 از روز  يه تگخير بينهازد، هرچنه  بح احيح است.

ـ  ]1584[ نه يا ناه  کتوانه شب رمي  ه در رمي جمرات نايب شه ، آيا ميکسي ک س 

نه، ک ه رميتوان ه نميکدانسته  ه در اال حج نايب باشه و از ابتها ميکسي کو همچنين 
                                                                                                                                        

  :نن .که شب رمي کاحتياط واجب آن است  آية اهلل فاضل 
 ل است.کن  نايب گرفتن مشکتا در شب بتوان  رمي  ارم:کاهلل م آية 

رمي جمرات بايستي به مباشرت خودق شخص انجدام شدود و نايدب گدرفتن در حدال       آية اهلل بهجت:. 1
 (.121، صکاختيار جايز نيست. )مناس

 (449حج، م کيا شب. )مناس اي: هآية اهلل خامن .2
و در مورد رمي در شب ماابق حاشيه  را  تا روز دوازدهم جايز استختياتأخير ذبح ا آية اهلل زنجاني: .9

 عمل شود. 1289مسأله 
 .1192. مراجعه شود به مسأله 4

 تدأخير ذبدح از روز عيد  معصديت ند ارد و جدايز اسدت تدا روز دوازدهدم ذبدح را            آية اهلل اردبيلي: 
 تأخير ان ازد.

( و در مدورد  498نيست. )مستفاد از مسدأله   براي رير معذورين رمي در شب جايز آية اهلل بهجت: 
 (.143ج ي  حج، سؤال هاي  شود. )پرسش مي  رباني در شب، صحت آن استفاده

رد اگر ايام تشرق تمام نش ه اعاده و يدا  ضدا   کسي ب ون عذر در شب رمي کاگر  آية اهلل سبحاني: 
نماي  در سال رمي را  ضا مي ه هستکدر م حجه ذيه اگر تا آخر کش ه عالوه بر اين من  و اگر تماک

 آين ه نيز در روزهاي مني اعاده و يا استنابه نماي .



 مناسک حج                          691

 مش چيست؟کنه، حکنه و يا در رمي روز مسامحه و اهمال کتوانه روز رمي  يا نمي

تواناه   نايب بايه ا مال اختياري حج را انجام دهاه و اگار معاذور باشاه نماي     ـ   1ج

نه و مسامحه و اهمال موجب که در رمي نايب شه  بايه روز رمي کسي کشود و  2نايب

 .ببالن نيابت نيست، هرچنه در فرض سؤال جايز نيست

ـ  ]1540[ جمارات نماياه، آياا    توانه رماي   ه خود معذور است و نميکشخصي  س 

ه براي او هم رمي در روز مقهور نيست، نايب قرار دهه تا کتوانه شخص ديگري را  مي

ه بتواناه ناياب   کا در شب رمي نمايه و آيا در اورت بودن و يا نبودن شخص ساومي  

 يا خير؟ م مسگله فرق داردکشود و در روز رمي نمايه، ح

ن کو اگر مم 9ه در روز رمي نمايهکسي را نايب بگيرد کان بايه کدر اورت امج ـ  

ان مباشارت  کنه و اگر در قضا هم امکبنابر احتياط واجب روز بعه خودش قضا  4نباشه

 3، نايب بگيرد.2نيست
                                                           

نايبت در رمي، باي  در روز رمي کن  مگر نايب ديگري پي ا نشود و معدذور از رمدي در روز،    آية اهلل زنجاني:. 1
باشد   يا کودک مميدز  د مگر در عذر ياري د البته نايب در حج اگر زن  توان  در حج واجب، نايب شود،   نمي
 توان  جمره عقبه را شب عي  رمي کن . مي

 ه عذر پ  از  بول نيابت عارض شود.کمگر اين آية اهلل اردبيلي:. 2
 ه عذر ياري باش  و در رير آن خالف احتياط است.کمگر آن :آية اهلل بهجت 
ن اگر ابت ا معذور نبدود و بعد  در   کال دارد، لکنيابت معذور اش آية اهلل تبريزي، آية اهلل سبحاني: 

 ن .کزمان عمل معذور ش  نيابت صحيح است و در اجرت باي  با مستأجر خود تراضي 
 مانع نيابت حج نيست. 12و  11عذر در رمي جمرات در روز  :آية اهلل سيستاني 
 مراجعه شود. 117نايب از مسأله  7به حاشيه شرط  :آية اهلل صافي 
 آي  مانع نيابت نيست. مي يبيعي گاه در حج پيش يور بهه کرهايي عذ :ارمکآية اهلل م 

 ن .که نتوان  شب  بل خودش رمي کدر صورتي  آية اهلل اردبيلي: .9
 افي است.کن نباش ، رمي نايب در شب  بل، کاگر استنابه براي روز مم آية اهلل زنجاني: .4

ه در کد سدي  کتوان  رمي را ب ه  بده  ن  ميکسي حاضر نش  براي او نيابت کو يا  آية اهلل سبحاني: 

ن  و يا اگر نايبي پي ا ش  براي روز بع  کن  ولي چنانچه خودش خوب ش  روز بع   ضا کشب رمي 

 ن .که در روز رمي کن  کعالوه بر رمي آن روز  ضاي روز  بل را نيز استنابه 
 ور صحيح است.کاستنابه به نحو مذ آية اهلل فاضل:. 2
 آورد.جا  به ه هم نايب بگيرد و هم  ضاي آن را روز بع کاحتياط آن است  ارم:کآية اهلل م. 3
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ـ  ]1541[ در رمي جمرات، اگر سنگريز  اول به ديوار مجااور و بعاه باه جمار       س 

 ؟افي است، يا بايه سنگريز  ديگر بزنهکبخورد آيا 

 1افي است.کظاهراً ج ـ 

ـ  ]1545[ پاس آن   ام،  ه چناه سانگ زد  کرد ک کشخصي وقت رمي جمرات ش س 

 يا نه؟ ال داردکرد و دوبار  از اول شروع نمود، آيا رمي او اشکمقهار را رها 

 2شود. ال نهارد هرچنه رها نميکاشج ـ 

ـ  ]1547[ ردن وقوف اضابراري  ک کردن شب دهم و درکوچ کايه   ه فرمودکاين س 

مشعر و رمي در شب دهم براي زنان جايز است و نفس زن بودن  ذر است، آيا با ايان  

 تواننه نايب شونه؟ حال زنان مي

 نايب باشنه. تواننه ميج ـ 

ـ  ]1549[ ه جرمررات به اورت فعلي نباود  اسات و يقينااً بعاهاً     کدر زمان قهيم  س 

ردن مخصاوص  کا بلنهتر و قبورتر درست شه  است، بنابراين در جمر   قبه چرا رمي 

؟ و اگار  به آن سنگچين وسط ديوار سيماني است و رمي به ديوار سيماني جاايز نيسات  

ماني دو طارف  تفا به ديوار سيک قبه اثر مردم در جمر  که اکدانيه بفرماييه؛ زيرا جايز مي

 رمي در جمرات چيست؟ کننه و خالاه مالک سنگچين مي

 9افي نيست.کديوار سيماني پشت جمر  از جمر  نيست و رمي آن ج ـ 
                                                           

 .1111. مراجعه شود به بن  سوم از مسأله 1
 ال است.که محّل اشکگذشت  آية اهلل فاضل: 

رهدا  هدا   ند  و  بلدي  کميل ميکار رمي نا ص را تکيعني در حقيقت شخص با اين  آية اهلل سبحاني:. 2

ليدف شدرعي ند ارد بده     کزن  چون  ص  بيشتر از هفت به عندوان ت ه اضافه ميکشون  و آنچه را  نمي

 زن .صحت رمي ضرر نمي
 يعني با زدن مق ار  اعي با يمان ه وظيفه او تمام است. ارم:کآية اهلل م 

  در حال حاضر ديوار سيماني وجود ن ارد. ارم:کآيات عظام بهجت، سبحاني، م. 9
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ـ  ]1541[ توانه در روز رمي نمايه، براي رمي زني ناياب شاود    ه ميکاگر مردي  س 

 توانه رمي زن را در شب انجام دهه؟ آيا مي

 1و بايه رمي را در روز انجام دهه. توانه نمي ج ـ

ـ  ]1546[ ش ولاو  ماهاً مضار باه حاج      که تار که معذورنه از واجباتي کافرادي  س 

هااي   ؛ مثل رمي جمرات در روز ياازدهم و دوازدهام و مربيات باه مناي در شاب      نيست

 تواننه؟ ننه يا نميکتواننه اجير شونه و نيابت  يازدهم و دوازدهم، آيا مي

 9، حتي اگر از مثل مذکورات  ذر داشته باشنه.2هتواننه نايب شون  وي األ ذار نميج ـ 

ـ  ]1543[ ه اوّل کا افي اسات  کا نه، آيا ک ه به نيابتِ ديگري رمي جمر  ميکسي ک س 

نه و پس از آن به نيابت ديگران ولاو د  نفار باشانه    کاي را رمي  براي خودش هر جمر 

جمار   قباه نياز     طور و در پايان باراي  هم هميننه، بعه جمر  وسبي را کجا رمي کي

ه بايه اوّل هر سه جمر  را براي خودش و بعه هر سه را باراي دوماي   کنه، يا اينکچنين 

 ؟و همچنين نسبت به ديگران رمي نمايه
                                                                                                                                        

  ه سدابقا  ديدوار بدوده    کبنابر احتياط واجب رمي آن  سمت  سيستاني، آية اهلل فاضل: آية اهلل
 افي نيست.کان   نون برداشتهکاست و ا

 مراجعه شود. 1283به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن .1
 مراجعه شود. 117به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني:. 2

هداي مندا   ازدهم و دوازدهم و يدواف نسداء و بيتوتده   شخص معذور در رمي روز ي آية اهلل سبحاني: 
ه بده  کد هدا در م ي بيتوتهجا به توان  براي اداء حج نائب شود در اين صورت باي  رمي را در شب و مي

  عبادت بپردازد و در يواف نساء ديگري را نائب بگيرد.
و نيز اگر زني براي رمي ولو براي زن ديگر نايب شود باي  رمي را در روز انجام ده   آية اهلل فاضل: 

 وااّل نيابت و رمي او صحيح نيست.
 آي  مانع از نيابت نيست. مي ه گاه در حج پيشکعذرهايي  ارم:کآية اهلل م 

 .1283و  117. مراجعه شود به مسأله 9
 از  بول نيابت عارض ش ه باش .ه عذر آنها پ  کمگر اين آية اهلل اردبيلي: 
 مگر در عذر ياري و در رير آن خالف احتياط است. آية اهلل بهجت: 
 ال دارد.کنيابت آنها اش آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
 ن .کتوان  نائب شود وباي  شب رمي معذور از رمي روز يازدهم و دوازدهم مي آية اهلل سبحاني: 
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 1هر دو اورت احيح است.ج ـ 

ـ  ]1548[ توانه قبل از رمي حلا  نه، آيا ميکتوانه در روز  يه رمي  ه نميکسي ک س 

 2نه؟کنمايه و روز ديگر رمي 

 4جايز نيست  لي األحوط.ـ  9ج

 توان رمي نمود؟ آيا جمر   قبه را از هر طرف مي س ـ ]1544[

 3نه.ک فايت نميکافي است، ولي رمي ديوار کاگر به جمر  بزنه ـ  2ج

ـ  ]1700[ ه از خار  از که در مشعر موجود است و معلوم است کهايي  سنگريز  س 
                                                           

ه هدر  کد يازدهم و اداي رمي روز دوازدهم  مثال ولي در هنگام  ضاي رمي روز  بل  آية اهلل سبحاني:. 1

به جمره اولي چهدارده سدنگ بزند      مثال انجام ده   شود نباي  مت اخال دو در روز دوازدهم انجام مي

هفت ع د آن براي  ضاي روز يازدهم و هفت ع د ديگر براي روز دوازدهم و سپ  به سدراغ جمدره   

امل در هر سه جمره انجام شود و سدپ  بدراي   که باي   ضاي روز يازدهم به صورت کبل وساي برود

 مي فاصله بين ازد.کاز سر گيرد و بين روزها  روز دوازدهم مستقال 
 به هر تق ير ترتيب الزم است. آية اهلل بهجت:. 2
 ن .کرمي در روز عي  نايب بگيرد و بع  از رمي  رباني و حلق براي باي   آية اهلل زنجاني: .9
 .1193. مراجعه شود به مسأله 4

ن  و چنانچه از رمي در شب عي  هم معذور باش ، براي رمي کباي  شب عي  رمي  آية اهلل اردبيلي: 

 ن .ک مي گيرد و بع  از رمي نايب، حلق يا تقصير مي در روز نايب
ند  و چنانچده از رمدي در    کچنين شخصي باي  شب عي  رمي اهلل سبحاني:  آيةآية اهلل تبريزي،  

 ن .ک مي گيرد و بع  از رمي نايب حلق يا تقصير مي شب عي  هم معذور باش  براي رمي در روز نايب
 (413و  412 حج، م کبنابر احتياط واجب را از روز عي  تأخير نين ازد. )مناس اي: هآية اهلل خامن 
 سي نايب گرفتن در روز عي  است.کوظيفه چنين  سيستاني:آية اهلل  
 الزم است بقيه اعمال خود را روز عي  انجام ده . ارم:کآية اهلل م 

 ه تأخير حلق از روز عي  جايز نيست علي األحوط.کگذشت  آية اهلل نوري:
 است.افي کدر شرايط فعلي، رمي تمام ديوار جمره از هر دو يرف،  آية اهلل زنجاني: .2
افي است، ولي مستحب است از جلوي آن کرمي آن از هر يرف  تبريزي، آية اهلل سبحاني: اهلل آية. 3

  شود. پشت به  بله رمي
 مراجعه شود. 1234به حاشيه پاسخ سؤال  آية اهلل سيستاني، آية اهلل فاضل: 
 فعال  ديواري وجود ن ارد. ارم:کآية اهلل م 
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توان از آنهاا   ار  از حرم، آيا ميه از حرم است يا از خکو معلوم نيست  انه،  مشعر آورد

 براي رمي استفاد  نمود؟

نناه مگار   کدر مورد ساؤال اساتفاد  ن   انه،  آورد 9ه از خار کمعلوم است  2اگرـ   1ج

 ب شود.ه جزو مشعر محسوکه طوري باشه کآن

ـ  ]1701[ شخصي رمي جمر   قبه را در روز  يه غلاط انجاام داد  اسات و در     س 

از قضاي جمار   قباه، باياه رماي روز ياازدهم و      شود، آيا بعه  روز سيزدهم متوجه مي

 ؟نهکرار کدوازدهم را نيز ت

 الزم نيست.ج ـ 

 ؟آيا زياد  از هفت ررمْي، مُخِلّ به ررمْي است س ـ ]1705[

اگر از اول قصه زيادتر از هفت داشته باشه احيح نيست و بايه رمي را ا اد  ـ   4ج

 ه باه قصاه هفات باود ، اضاافه زد       کا نه، ولي اگر بعه از تمام شهن هفت سانگريز   ک

 ضرر نهارد.

ـ  ]1707[ نه و حلا ياا تقصاير نياز ننماود  اسات، آياا       که نتوانسته  بح کسي ک س 

 دهه؟توانه رمي روز يازدهم را انجام  مي

 مانع نهارد.ج ـ 

ـ  ]1709[ افي اسات  کا شود، آيا  ه احتمال بههه، رمي با   قا هگي او ميکزني  س 

 در رمي نايب بگيرد؟

 تواناه   شاود و ماي   افتاه،  اذر محساوب ماي     اگار در ا ار آن باه مشاقت ماي     ـ   2ج
                                                           

 ارد.مانعي ن  آية اهلل زنجاني: .1
 اگر عرفا  جزو مشعر حساب شود مانعي ن ارد وگرنه باي  احراز شود از حرام است. آية اهلل سيستاني:. 2

 شود مانعي ن ارد. مي اگر جزو مشعر محسوب آية اهلل فاضل: 
 يعني از خارج حرم. آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني:. 9
 يست.مخل به رمي ن آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 4
 شود. مي افت ، عذر، محسوب مي اگر در اثر آن به مشقت ش ي  آية اهلل زنجاني: .2
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 1نايب بگيرد.

ـ  ]1701[ ر باه مناي   ها را شب دهم بعه از نصف شب از مرشْعر ه زنکشود  آيا مي س 

ننه و بعه به خيمه برگرداننه و کبياورنه و همان شب آنان را به جمر   قبه ببرنه و رمي 

غروب روز يازدهم مجهداً آنان را به جمرات ببرنه تا شب دوازدهام، هام رماي     کنزدي

 روز يااازدهم را انجااام دهنااه و هاام رمااي روز دوازدهاام را، بااا توجااه بااه ازدحااام و   

 2؟خبرهاي احتمالي

ها رمي جمر   قبه پس از وقوف به مشعر و آماهن باه مناي در هماان      براي زنج ـ  

شبِ  يه قربان مانع نهارد، ولي رمي روز يازدهم و دوازدهم در اورتي باراي آناان در   

 9از رمي روز معذور باشنه.ه کشب احيح است 

ـ  ]1706[  هکا داناه   رد  است ولي نماي ک کروز رمي را تر کدانه ي سي ميکاگر  س 
                                                           

 ه بتوان  شب  بل خودش به راحتي رمي نماي .کمگر اين آية اهلل اردبيلي:. 1
 اع گي مجّوز استنابه براي رمي نيست، باي  خدودش انجدام دهد  و اگدر  بدل از       آية اهلل تبريزي: 

ن ، بايد  يدواف و نمداز آن را    که رمي باعث  اع گي بشود و نتوان  يواف کترس   مي و وف به عرفه

 ن .کن  و در و ت خودش اعاده کن  و بنابر احتياط مستحب سعي را نيز مقّ م کمقّ م 

اگر زني احتمال ب ه  رمي يا مق مات آن مثل رفدتن بده پداي جمدرات موجدب       آية اهلل سبحاني: 

رده تا موجب  اعد گي نشدود و در اثدر    کاو را از فعاليت زياد منع  کزشه پکشود و با اين اع گي مي

ه پ  از برگشتن از مني اعمال حج را در روز دوازدهدم و  کافت  باألخص آنجا  اع گي به مشقت مي

 توان  براي رمي نايب بگيرد.به بع  در اين صورت عذر او موجه است و مي
 مشقت مجوز استنابه نيست.مجرد احتمال و وع در  آية اهلل سيستاني: 
 ان . همتعّرض اين فرع نش  آية اهلل گلپايگاني: 

توانن  رمي روز  مي اگر از رمي در روز يازدهم و دوازدهم خائف بر نف  خود باشن ، آية اهلل تبريزي:. 2

 شدب  کيازدهم را در شب يدازدهم، و رمدي روز دوازدهدم را در شدب دوازدهدم انجدام دهند . و يد        

 نن .ک براي دو روز رميتوانن   نمي
ه کساني جايز است که رمي در شب براي کگذشت  1227در حاشيه مسأله  آية اهلل سيستانينظر  

 از مان ن در روز معذورن .
 ال ن ارد.کار اشکاين  ارم:کآية اهلل م 

 نن .کولي باي  شب  بل رمي  آية اهلل زنجاني: .9
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 اش چيست؟ روز دهم بود  يا يازدهم، يا دوازدهم، وظيفه

الذماه انجاام    فاي  ه رمي سه جمر  را به ترتيب، به قصاه ماا  کآن است  1احوطج ـ  

 بعه از روز دوازدهم باشه بيش از قضاي رماي جمار    که شکدهه. اگرچه در اورتي 

 2 قبه واجب نيست.

ـ  ]1703[ است که بايه سانگريز  باه    کرد  شخصي در رمي جمرات چنين تصور مي س 

ها که به وسيله آن ماالت   هاي نصب شه  جمرات بخورد، نه به مالت الي سنگ خود سنگ

ريز  انهاختاه و  ها بخورد، ياازد  سانگ   بنهکشي شه  است، لذا براي اطمينان که به خود سنگ

 نه؟ هفت  هد از آنها را رمي احيح محسوب داشته است، آيا اين رمي احيح است يا

ـ  اگر مواردي را که شک داشته احتياطاً زد ، مانع نهارد و چنانچاه شاک نهاشاته و     ج 

 9قصه زياد  هم نهاشته است، احيح است هرچنه در اين اورت احتياط مبلوب است.

ـ  ]1708[ شخصي روز  يه قربان براي رمي جمر   قبه رفته و انجاام داد  ولاي    س 

وز سايزدهم خاودش باراي قضااي رماي      الت داد  و رکسالت وکدو روز بعه را در ا ر 

رد  کا جمرات رفته، ولي اول رمي جمر   قبه نمود ، بعهاً برگشته از جمر  اُولي شاروع  

مرتبه چهارد  سنگ زد ، هفت  هد براي روز ياازدهم   کو روز يازدهم و دوازدهم را ي
                                                           

افي است و اگر در کرمي جمره عقبه  ياگر بع  از گذشت روز دوازدهم باش   ضا آية اهلل سيستاني:. 1

 آورد.جا  به روز دوازدهم باش  رمي جمرات همان روز را
 نشود. کاين احتياط تر ارم:کآية اهلل م 

 مراجعه شود. 1282. به مسأله 2
روز را انجدام ند اده و    کي ين  رمکاگر در روز دوازدهم علم پي ا  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

ه رمي آن را انجام ن اده، روز دوازدهم است يا روزهاي  بل، باي  هر سده  کداشته باش  آن روز  کش

ه رمدي  کد رد کد ن ، ولي اگر در روز دوازدهم علم پي ا کالذّمه رمي  في جمره را به ترتيب به  ص  ما

ن  کتفا کتوان  به رمي جمره عقبه ا مي يازدهم،ه روز دهم بوده يا کدان   نمي رده وک کروز را تر کي

دان  روز دهدم بدوده يدا     نمي رده وک کروز را تر که رمي يکرد کو اگر بع  از روز دوازدهم علم پي ا 

 ن .کتفا کتوان  به رمي جمره عقبه ا مي يازدهم يا دوازدهم،
 ه مالقا  صحيح است.کبل آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 9
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و هفت  هد براي روز دوازدهم و جمر  وُسبي را همچنين دوازد  سانگ زد  و جمار    

 ؟به را نيز دوازد  سنگ زد  است، و انن به ايران برگشته است، آيا وظيفه او چيست ق

الت داد   مل او احيح است، و نياز باه  کسالت داشته و معذور بود  و وکاگر ج ـ  

 1رار به نحو مرقوم احيح نيست.کرار نهاشته است، و در هر اورت تکت

 2مستحبات مني

ـ  ]1704[ ه روز ياازدهم و دوازدهام و   کا ه براي حااجي مساتحب اسات    ک بهان م 

بيار  کسيزدهم را در مني بمانه و حتي به جهت طواف مستحب از مني بيارون نارود و ت  

ه اول آنها نماز ظهار روز  که از د  نماز گفتن در مني بعه از پانزد  نماز و در غير مني بع

بيار آن  کيفيت تکو بهتر در انه  هباشه و بعضي آن را واجب دانست  يه است مستحب مي

 ه بگويه:کاست 

، ال إلَه إاّل » ، اهلل  أکََب  ، اهلل  أک ََب  َع ىلأهلل  أکََب  د  ، اهلل  أکََب  َوهللِ ِ احَلم  م ا َه داَنا، اهلل    اهلل  َواهلل  أکََب 

َزَقنا ِمن  ََبِيَمِة اال   أکََب  َعىل َُ د  هللِ عىلما   «.ما أب النا ن عاِم، َواحَلم 

و مستحب است مادامي که در مني اقامت دارد نمازهاي واجاب و مساتحب را در   

آورد و در حهي  است که اه رکعت نماز در مساجه خِياف، باا    جا  مسجه خِيف به

بگوياه  اواب   « سُبْحانَ اهللِ» و هرکس در آنجا اه مرتبه  بادت هفتاد سال برابر است

بگويه « ال إلهر إالّ اهللِ» آنجا اه مرتبهآزاد کردن است و هرکس در  آن برابر  واب بنه 

 واب آن برابر است با  واب کسي که احياي نفس کرد  باشه و هرکس در آنجاا ااه   

بگويه،  واب آن برابر است با  واب خرا   اراقين کاه در را  خاها    « ألْحرمْهُ هللِ» مرتبه

 تصهّق نمايه.
                                                           

به اين نحو نيز صحيح است ولي بده احتيداط واجدب بدين  ضداي روز يدازدهم و        اهلل سيستاني:آية . 1

  ضاي روز دوازدهم باي    ري فاصله بين ازد.
  ص  رجاء انجام گيرد.ه مناسب است اين مستحبات و مستحبات آين ه ب ارم:کآية اهلل م. 2
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 ه معظمهکمستحبات ديگر م

 ه معامه از اين قرار است:کآداب و مستحبات ديگر در م م ـ ]1710[

 ر خها نمودن و خوانهن قرآن.کزياد   .1

 ختم نمودن قرآن.. 2

 خوردن از آب زمزم و بعه از خوردن، اين د ا را بخوانه:. 3

ق م» َِّ داء َوس  قًا واِسعًا، َوِشفاًء ِمن  ک ز  ُِ ًِم نافِعًا، َو ه  ِعل  َعل  مَّ اج   «.أللَّه 

ِم اهللِ َوبِاهللِ َوالُشکر  هلِل»يز بگويه: و ن  «.بِس 

 ردن آن.کرار کعبه و بسيار تکنار نمودن به  .4

؛ در اول شب سه طواف، در آخار شاب    1روز د  مرتبه طواف نمودن در هر شبانه. 5

 سه طواف، پس از دخول ابح دو طواف و بعهازظهر دو طواف.

؛ يعني سيصه و شصت مرتبه طواف نماياه  ه، به  هد ايام سالکهنگام توقف در م. 6

 ه بتوانه.کو اگر اين مقهار نشه پنجا  و دو مرتبه و اگر آن هم ميسور نشه هر مقهاري 

ه سفر اول او است و مساتحب اسات   کسي ک؛ خصوااً 2عبه داخل شودکبه خانه . 7

 قبل از دخول غسل بنمايه و در وقت داخل شهن بگويه:

ََ أَ » ل  مَّ إنَّک ق  ُِ  للَّه  َله  کاَن آِمنًا َفآِمنِّي ِمن  َعذاِ  النَّا َُ  «.َوَمن  َد

پس دو رکعت نماز بين دو ستون بر سنگ قرمز بگازارد. در رکعات اول بعاه از حماه،     

 و در رکعت دوم بعه از حمه، پنجا  و پنج آيه از ساير جاهاي قرآن بخوانه.« حم، سجه »

اويه کعبه، و بعه از نماز اين د ا را دو رکعت نماز خوانهن در هر يک از چهار ز.  7

 بخوانه:

يَّأ أو  َتَعبَّأ أو  أَع دَّ أِو اس  َتَعدَّ لِِرف اَدل إىلأَ » مَّ َمن  ََتَ ِِ َوجائَِزتِ ِه َوَنرافِلِ ِه  للَّه  ف  ِد ُِ ج اَء  َُ َُم ل  رق 

                                                           
هداي   يواف واجب است، بهتر اسدت يدواف  ه ازدحام جمعيت براي کولي در موا عي  ارم:کآية اهلل م. 1

 ه يواف واجب دارن  ب هن .کساني کنن  و مجال را به ک کمستحب را تر
سي نيت آن را داشته باش ، کان ن ارد و هرگاه کاينگونه امور در حال حاضر معموال  ام ارم:کآية اهلل م. 2

 ده . مي خ اون  به لافش به او ثواب آن را



 699 استحباب عمره مفرده

بَِئتِ ي َوإع  دادي َواس  تِع د يَِئتِ ي َوَتع  ف  ِدک َوَنَرافِلِ ک َوَفراِضلِِه َفاَِلي  ک ي ا َس يِِّدي ََت  ُِ ج اَء  َُ ادي 

ٌَ َف اِِّنِّ مَل  آتِ ک ال    
ه  نائِ ٌَ َوال َين ق ص 

ي يا َمن  ال ََيِيب  َعَلي ِه سائِ
جائِ َُ َم  يِِّب ال َير  َ َم َوجائَِزتِک، َفال َت  َي ر 

ِقّرًا بِا ه  َولکنِّي أَتي ت ک م  ت  َجر  َُ ت ه  َوال َشفاَعِة َُم ل رق  م  ح َقدَّ
ِم َواال ساَءِل َعىلبَِعَمَ َصالِ يِس َفاِنَّ ه   لُظل  َنف 

ک أن  ت َص لِّ َع ىل
َأل ک ي ا َم ن  ه  َر ک ذلِ َُ فأس  ذ  َة يِل َوال ع  جَّ  ِه َوت ع ََِينِ ي َمس  َأَلتِي  ال ج 

َمَّ د َوآلِ ُم 

لَِبني ِِّن ََم ب رهًا َِم ن رعًا َوال ُائِبًا يا َعظِيم  يا َعظِي َوَتق  دَّ َبتي َوال َتر  ج  رک لِل َعظِ يِم، بَِرغ   ُ م  يا َعظِ يم  أ

ن َب ال َعظِيَم ال إلَه إاّل أَ  ِفَر يِلَ الذَّ  َ َأل ک يا َعظِيم  أن  َت ََ س   «. َأن 

 بگويه، پس بگويه:« بررُکاهللُ أ» عبه، سه مرتبهکو مستحب است هنگام خرو  از 

َ  بِنا أَ » ِم نا َوال ت ش  بَّ َُ َهد  َبالَءَنا  مَّ ال ََت  ُُ النَّافِع  للَّه  ا ََ الضَّ داَءنا َفاِنَّک أن   «.أع 

هاا   د پلاه عبه را استقبال نمايه و ناز کها را دست چپ قرار داد   بعهاً پايين آمه  و پله

 عت نماز بخوانه.کدو ر

 استحباب عمره مفرده

ـ  ]1711[ مستحب  که بعه از فراو از ا مال حج، در اورتي که ميسور باشه، بهان م 

 مار  ساابا،    جا آورد  شود و در ا تبار فاااله باين ايان  مار  و     مفرد  بهاست  مر  

جاا   قصه رجااء باه  ه ب ما  است و احتياط در اين است که در فصل کمتر از يک 1خالف

 9و کيفيت اين  مر  در اورت حج افراد و  مر  مفرد   کر شه. 2بياورد
                                                           

ن تبّ ل عنوان ماه در فاصله دو عمره است ولي بين عمره مفدرده و عمدره تمّتدع    ميزا آية اهلل فاضل:. 1

  فاصله اعتبار ن ارد.
توان  بع  از اعمال حج براي خود عمره مفرده انجام ده  هرچن  در همان ماه  مي آية اهلل سبحاني: 

 تمتع انجام داده باش . عمره

 جا آورده شود. در هر ماه  مري يک عمره مشروع است و زاي  بر آن باي  به  ص  رجاء به آية اهلل مکارم: 
 بين عمره مفرده و عمره تمتع فاصله الزم نيست، چه  بل از حج و چه پ  از حج. آية اهلل اردبيلي: .2

 (11حج، م  کانجام عمره مستحب بوده و  ص  رجاء الزم نيست. )مناس اي: هآية اهلل خامن 
 گذشت. 179و  134. نظريه آيات عظام در اين مسأله، ذيل مسأله 9
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 طواف وداع

ـ  ]1715[ ه بيارون رود، مساتحب اسات    کا مخواهه از  ه ميکسي که براي ک بهان م 

ان، کا ، در ااورت ام ن يمااني را کا طواف وداع نمايه و در هر شوطي حجراالساود و ر 

جاا   باه  ر شاه کا ان  که قبالً براي آن مکاستالم نمايه و چون به مستجار رسه مستحباتي 

م خاود را باه   کآورد و آنچه خواهه د ا نمايه، بعهاً حجراألسود را استالم نماود  و شا  

دست را بر حرجرر و دست ديگار را باه طارف درب گذاشاته و      کعبه بچسبانه يکخانه 

 ي نمايه و الوات بر پيغمبر و آل او بفرسته و اين د ا را بخوانه:حمه و  ناي اله

َِّ َعىلأَ » مَّ َص تِ ک ِم ن   للَّه  َ َ
ُِ ک َوَنبِيِّک َوَاِمينِ ک َوَجبِيبِ ک َوَنِجيِّ ک َو

رلِ س  َُ د َعب ِدک َو َمَّ ُم 

ِرک َوا وِذي يف َجن بِ ک َوَعَب َدک ل ِقک، أَ َُ  ک َوَص َدَع بِ َأم 
ساالتِک َوجاَهَد يف َسبِيلِ ُِ َغ  مَّ کِم َبلَّ للَّه 

، أَ  ىَجتّ  ِ  ال َيِقي  ِجع  بِِه أَج ٌد ِم ن  َوف  ِدک ِم َن أتا َِ ما َير  َض َتجابًا بِأف  س  ن ِجحًا م  حًا م 
لِ ف  لِب ني م  مَّ أق  للَّه 

ِفرِل َوا  َ راِن َوال عافَِيةِ اْل َ ض  ِة َوالرِّ َ ْح  کِة َوالرَّ  «.ل ََبَ

ن شاامي اسات،   کا ه مقابال ر کا و مستحب است وقت بيرون آمهن از باب حناطين، 

هرهم کا بيرون رود و از خهاونه متعال توفيا مراجعت را ببلبه و وقات بيارون رفاتن ي   

 خرما خريه  و آن را بر فقرا تصهّق نمايه.

 مسائل متفرقه

ـ  ]1717[ نمااز جما ات منعقاه    « مسجه النبي»يا « مسجه الحرام»ه در کدر وقتي  م 

نناه و باا سااير    کشه، مؤمنين نبايه از آنجا خاار  شاونه و باياه از جما ات تخلاف ن     

 1مسلمين به جما ت نماز بخواننه.
                                                           

 نن .کت کار ضروري ن ارن  خارج نشون  و خوب است شرکاگر  آية اهلل بهجت:. 1
ه  رائت حم  و سدوره  کبلي نماز مجزي است در صورتي  آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

حو ح يث نف  بخوان  و در نمداز جمعده بعد  از    شود به ن نمي ن  و اگرکرا براي خود آهسته  رائت 

 ن .کفراغ از آن، با آنها، نماز ظهر را اعاده 
 ه سدبب  کد حجاج محترم باي  از خارج ش ن از مسج  هنگدام نمداز جماعدت     آية اهلل زنجاني: 
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ـ  ]1719[ هااي سايا     ها؛ چه مرمر باشه يا سنگ سجه  نمودن بر تمام اقسام سنگ م 

ه در کا هاايي   و سانگ  1ه پخته شود جايز اسات ک، قبل از آنکآهمعهني يا سنگ گچ و 

مساجه  » طاور در  ال نهارد و همينکاز اين قبيل است سجه  بر آنها اش« مسجه الحرام»

 «.9اهلل رسول

ـ  ]1711[ نمااز را باه جما ات     2در مسافرخانه و هتال نباياه  « مهينه»و « هکم»در  م 

نناه و نمااز را باه    کت کدر مساجه شار تواننه در جما ت ساير مسلمين  و مي 9بخواننه
                                                                                                                                        

 ؛نن کت کنن  و خوب است در نماز جماعت اهل سنت، شرکشود، ج ا  خودداري  مي وهن شيعه 

 نن .کبايست آن را اعاده  مي نونيکولي در شرايط 
الزم است در نماز جماعت حاضر ش ه ولي خود  رائدت را آهسدته بخواند  و اگدر      آية اهلل سبحاني: 

 ن  و سپ  اعاده نماي .که ا ت ا کن نش  در دل به صورت ح يث نف  بخوان  و يا اينکمم
ت در کال اسدت و در ريدر حدال ضدرورت شدر     کاشد  بي نماز با عاّمه در حال ضرورت آية اهلل صافي: 

جماعات آنان اگر موجب تأليف  لوب آنها و دفع اّتهام به شيعه باشد  خدوب اسدت و اعداده آن الزم     

نيست اگر چه موافق با احتياط است و خروج از مسج  در هنگدام ا امده جماعدات و يدا ايسدتادن و      

 ام حج(.کن  مانع ن ارد. )آداب و احک ردن شايسته نيست، بلي اگر ضرورتي ايجابکت نکشر
ت در کال است و در رير حدال ضدرورت شدر   کاش بي نماز باعاّمه درحال ضرورت گلپايگاني: اهلل آية 

 ام حدج،  کد آداب و اح)ند .  کامدل اعداده   کن نماز را بدا شدرايط   کن با تمکجماعت آنان خوب است، ل

 .(1122مسأله 
شدود   مي وزه گلي و مانن  آن همکپخته و آجر و  کبه گچ و آه هکبل آية اهلل بهجت، آية اهلل فاضل:. 1

 رد.کسج ه 
 (143مناسک حج، س سج ه بر آجر و سفال و گچ و آهک و سيمان صحيح است. ) اي: آية اهلل خامنه 

 سج ه بر فيروزه و عقيق و يال و نقره بايل است. ي:آية اهلل سبحان 
 نيز جايز است.ه بع  از پخته ش ن کبل آية اهلل سيستاني: 

 اگر خالف تقيه ولو تقيه م اراتي است نماز را به جماعت نخوانن . آية اهلل فاضل:. 2
 ن  و مورد اعتراض وا ع نشود.که جلب توجه نکمگر در جاهايي  آية اهلل اردبيلي:. 9

ند ارد  ه و م ينه مانعي کدر مها  و مسافرخانهها  برگزار نمودن نماز جماعت در هتل آية اهلل بهجت: 

 اگر مستلزم مفس ه نباش .

 ان . همتعرض اين مسأله نش  آية اهلل خويي: 
 هدا در مکده و م ينده مدانعي ند ارد، مگدر باعدث         برگزار کردن نماز جماعت در هتل آية اهلل زنجاني: 
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 جما ت بخواننه.

ـ  ]1716[ باه مساجهالحرام و    2ه و مهينه اختصاصکدر م 1تخيير بين قصر و اتمام م 

ه و مهينه جاري نيست بلي اختصاص باه مساجه ااالي    کمسجهالنبي دارد و در تمام م

اقتصاار بار   نهارد و در جاهاي توسعه داد  شه  مسجه هم جاري است، هرچنه احتياط 

تواناه نمااز را تماام بخواناه      مسجه االي است پس در تمام مسجه فعلاي مساافر ماي   

 9سته بخوانه.کتوانه ش ه ميکطور  همان
                                                                                                                                        

 گذشت. 1919اي که دفع آن الزم است شود، و حکم شرکت در نماز جماعت عامه، در مسأله  مفس ه 

م رندگ و  کد ه حضور شيعه در مسداج   کها سبب شود هر گاه ا امه نماز در هتل :اهلل سبحانيآية  

 الي ن ارد.کار را انجام ن هن  در رير اين صورت اشکضعيف شود اين 
 ت در جماعت مسلمين بهتر است.کال ن ارد ولي شرکاگر خالف تقيه نباش  اش :آية اهلل سيستاني 

 ه مفس ه داشته باش .کدر صورتي  گلپايگاني:آية اهلل صافي، آية اهلل 
 ال ن ارد.کال دارد ولي نماز چن  نفري اشکارواني و بزرگ اشهاي ک نماز جماعت :ارمکآية اهلل م 

ن، کن اربعه، ثابت نيست و نسبت بده ايدن امدا   کاز اما کبنابر ا وي، تخيير در هيچ ي آية اهلل زنجاني: .1

نيز بدر   :ه مشهور اصحاب ائمه معصومينکه است )همچنان ردن ش کي  به  ص  ا امه کسفارش ا

حتي در  سمت   يمي مسج الحرام و  پ  اگر شرايط  ص  ا امه، محّقق نباش  د ؛ان ( اين نظر بوده

 سته بخوانن .کد باي  نماز را ش :مسج النبي
و... نمدازش را تمدام بخواند  و     :توان  در مسج الحرام و مسج  پيغمبدر  مي مسافر آية اهلل بهجت:. 2

ه اّول جز و ايدن مسدج    کسته بخوان  ولي اگر بخواه  در جايي که نماز را شکاحتياط در اين است 

 بخوان . ستهکه شکنبوده و بع  به اين مساج  اضافه ش ه نماز بخوان ، احتياط واجب آن است 
 .(123 استفتائات، س)تمام بخوان . توان   صر و  مي ه و م ينه   يمکدر همه م آية اهلل تبريزي: 
ظاهرا  اختصاص ن ارد بلکه اين حکم در شهر   يمي مکه و م ينه جداري اسدت. )منهداج     آية اهلل خويي: 

 .] ي    يمي در منهاج نيست بلکه در استفتائات و در بعض مناسک مذکور است[(. 322الصالحين، م
تواند  در تمدامي دو شدهر     مدي  ارم، نوري:کآيات عظام سيستاني، صافي، فاضل، گلپايگاني، م 

 ه و م ينه نماز را تمام بخوان  و اختصاص به مسج الحرام و مسج النبي ن ارد.کم
هداي ج يد  دو شدهر نمداز را تمدام       توان  در تمامي دو شهر مکه و م ينه حتي محّله مي اي: آية اهلل خامنه. 9

بخوان  و اختصاص به مسج الحرام و مسج النبي ن ارد. گرچه احتياط استحبابي در اختصداص تخييدر بده    
 (198 هاي   يمي دو شهر بلکه در اختصاص به دو مسج  است. )مناسک حج، س محّله

 هداي ج يد  اإلحد اث    هاي اين دو مسج  حتدي  سدمت  ار در  سمتزنمازگ ي:آية اهلل سبحان 
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ـ  ]1713[ آن اسات   1رد  است، احتياط واجاب که در  مر  تمتع کدر تقصيرهايي  م 

ببارد و  رد در مناي سار   که سر ببرد و اگر در حج تقصير که گوسفنه يا غير آن را در مک

 2شه و اهقه بههه.کرد آن را و برگشت به محل خود، در محل خود بک کاگر تر
                                                                                                                                        

 باش .سته( احوط ميک)ش مخير بين  صر و اتمام است و تمام افضل است و  صر 
ه است و در حج مني است و احتيداط آن اسدت   کفاره صي  در عمره مکمحل ذبح  اي: هآية اهلل خامن. 1

ن  و پد   کرمه يا در مني ذبح نکه مکنن ، اما اگر در مکفارات نيز به همين نحو عمل که در ديگر ک
 (238حج، م کن . )مناسک مي فايتکان ديگر ذبح نماي ، کاز بازگشت از حج، در وين خود يا در م

آداب و )فدارات در احدرام عمدره را....    کن بايد   کد در صورت تم آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 
ن مالي يا پي ا نش ن فقير مؤمن در بل  خدود يدا جداي    کو در صورت ع م تم (172 ام حج، صکاح

 ن .کديگر ذبح 
ه به مسج  الحدرام و  که هر چه کفاره صي  در عمره تمتع مکمحل ذبح و يا نحر  آية اهلل سبحاني: 

ن  و محدل ذبدح و يدا    کتوان  در مني ذبح تر باش  و اگر نتواست يا به تأخير ان اخت مي کعبه نزديک
توان  آن را ه است و ميکفاره عمره مفرده مکفاره حج مني است. همچنين محل ذبح و يا نحر کنحر 

ن  و در هر سه مورد )عمدره تمتدع و حدج و عمدره     کتا زمان حج به تأخير بين ازد و در مني  رباني 
مني هم تدأخير اند اخت و    ن اگر ازکفاره از محل خود خالف احتياط است لکمفرده( اگر چه تأخير 

ه کد م اولدي م کد ن  ولي در عمره تمتع و عمدره مفدرده ح  کن  در محل  رباني اتوبه وين برگشت مي
 م اولي مني است.کاست و در حج ح

ّفاره محرمات که ذبح شود و کّفاره محرمات احرام عمره در مکه کاحتياط اين است  آية اهلل فاضل: 
شدود، ذبدح در    نمي ان مصرف فقراي مؤمنکگوشت آن در آن دو مه ک احرام حج در مني، ولي فعال 

 ه ماابق احتياط است، تا به مصرف فقراي مؤمن برس .کوين جايز بل
 .احتياط مستحب آن است... ارم:کآية اهلل م 

توان تأخير ان اخت و در  مي راها  فارهکفاره صي  است و با ي کام مربوط به کاين اح آية اهلل اردبيلي:. 2
 رد.کوين ذبح 

رمه اسدت و  که مکار در احرام عمره، مکفاره شکشتن کجاي  آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي: 

ار واجدب  که بر محرم بدراي ريدر از شد   اي ک هفارکار در احرام حج، مني است. کفاره شکشتن کجاي 

ز حج تأخير ان اخته و هرجا بخواهد   شتنش را تا بازگشت اکتوان   مي هکش ه است، اظهر اين است 

 ش .کفاره را در حج، خود بکه کش . و بهتر اين است کب
فداره  کتوان انجام داد، مگدر   مي فارات عمره و حج را پ  از مراجعت به وين همک آية اهلل زنجاني: 

ه و در عمدره  کد فاره صي  و جماع در حج، مندي و در عمدره مفدرده، م   که محل ذبح کصي  و جماع، 

 ه و مني است.کتمتع م
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ـ  ]1718[ لياف اقتضاا   که تکا يا جااي ديگاري    1ه در ميقات يا محا ي آنکسي ک م 

توانه احرام خود را به هم بزنه و مُحل شود براي رفتن باه مهيناه    رد محرم شه نميک مي

ناه و قصاه بيارون آماهن از     کلباآ احارام را هام ب  و اگر منوّر  يا براي مقصه ديگري، 

احرام بر او حرام شه  حاالل   واسبه بهخورد و آنچه  نه، احرامش به هم نميکاحرام را ب

 فار  بههه.کآورد بايه جا  به فار  استکه موجب کاري کشود و اگر  نمي
ـ  ]1714[  ناه و ک ذري؛ مثل مرض، نتوانه لبااآ دوختاه خاود را ب    واسبه بهاگر  م 

 کناه و لبّيا  کنيت  مار  و ياا حاج     2لباآ احرام بپوشه، بايه در ميقات يا محا ات آن

نه، و اگر لبااآ  کافي است، و هر وقت  ذرش برطرف شه جامه دوخته را بکبگويه و 

احرام نپوشيه  بپوشه، و الزم نيست به ميقات برگردد، ولي براي پوشيهن لبااآ دوختاه   

 نه.ک 4گوسفنه قرباني کي 9بايه
ـ  ]1750[ م يا موضوع ياا غفلات،   که از روي نهانستن مسگله يا نسيان از حکسي ک م 

فار  که در هر اورت کفار  نهارد مگر ايه کاب نمود کبعضي از محرمات احرام را ارت
                                                                                                                                        

 ان خاصدي  کد بيتوتده در مندي الزم نيسدت در م    کذبدح گوسدفن  بده جهدت تدر      آية اهلل سبحاني: 

 انجام گيرد.

 ّرمده که مکد ار در عمدره مفدرده، م  کفاره واجب ش ه به علت شد کشتن کو جاي  آية اهلل سيستاني: 

باشد ، و   مدي  متدع، مندي  ار در احرام حدج يدا عمدره ت   کفاره واجب ش ه به عّلت شکباش  و جاي  مي

، کمناسد )ار. کفاره واجب ش ه به علت ساير محرمات احرام ريدر شد  کهمچنين است بنابر احتياط، 

ه برگشت، بنابر اظهر جايز کشت تا آنک. و اگر آن را از روي عذر و يا ب ون عذر در مني ن(289مسأله 

 .(284، مسأله کمناس)ش . کاست آن را در هرجا خواست ب
 ه يدا مندي  کد ان نايب بگيرد تدا از يدرف او در م  کدر صورت ام افي، آية اهلل گلپايگاني:آية اهلل ص 

 ذبح شود. 
توان  در شدهر خدود يدا     مي ردن فقير مؤمنکدر صورت ن اشتن   رت مالي يا پي ا ن آية اهلل نوري: 

 ن .کجاي ديگر ذبح 
 مراجعه شود. 217به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي: .1
 مراجعه شود. 217به حاشيه مسأله  اردبيلي: آية اهلل .2
 (133حج، م کبنابر احتياط واجب. )مناس اي: هآية اهلل خامن .9
 گذشت. 921. نظريه آيات عظام در ذيل مسأله 4
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 2فار  است.کاب از روي  مه و  لم موجب ک، پس در غير ايه ارت1دارد

ـ  ]1751[ سال  کواقع شونه، پس اگر در يسال ک مر  تمتع و حج تمتع بايه در ي م 

 باشه. آورد و در سال ديگر حج تمتع احيح نميجا  به  مر  تمتع
ـ  ]1755[ خواهاه احارام    ه ميکحج تمتع است، بايه در حالي اش  ه وظيفهکسي ک م 

ز آن حج تمتع، اگرچه به نيت نه و بعه اکه  مر  تمتع ک مر  ببنهد نيت آن داشته باشه 

نه و بعه بخواهه آن را  مر  تمتاع قارار   کاگر نيت  مر  مفرد  بازي اجمالي، پس کارت

 9نه.ک ال پيها ميکدهه حج او اش
                                                           

 ن .کفقير را ايعام  کم باي  يکه در صورت جهل به حکمالي  و همچنين رورن آية اهلل زنجاني: .1
ه مقد اري از سدعي را در عمدره تمتدع     کنسبت به موارد فوق، در مورد اّول بع  از اين آية اهلل بهجت:. 2

ه احدرامش تمدام شد ه.    کد خود را بگيرد به خيال اينهاي  فراموش نموده اين اضافه را دارن ل يا ناخن

 .(222، مسأله کمناس)
ه از محرم از روي جهل و نسيان سر بزن  کهر عملي رير از صي ،  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

 فاره ن ارد، مگر موارد ذيللک
ي نماي  يا مق اري از سدعي را  که يواف فريضه حج يا عمره را فراموش نموده و با عيال خود نزديکآن 

ه بع  که فارغ ش ه است از سعي و يا آنکدر عمره تمتع فراموش نموده و از احرام درآم  به اعتقاد اين

 ن .کي کم با زن خود نزديکو  بل از تقصير به جهت ن انستن حاز سعي 
 يا بيشتر مو از آن بيفت . کش  و يکخود بر سر يا ريش خود ب ه دست خود را بيکسي ک 
 ن  از روي ناداني.کمالي  ه ب ن خود را رورنکآن 
 .1188و  1187، 848 لبه مسائل و حواشي مربويه مراجعه شود آية اهلل سبحاني: 
ي بدين سدعي و   کد ه ايشدان مدورد نزدي  کان  با اين فرق  ور موافقکبا حاشيه مذ اهلل سيستاني: آية 

م کد )ح اند .  هو در مورد آخر، رورن مالي به رورن خوشبو را موجب دانسدت ان   هر نفرمودکتقصير را ذ

 ر خواه  ش  ان شاء اهلل تعالي(.کتمام اينها در جاي خود ذ
 ور است.کمذ که در چام اخير مناسکو بعض موارد ديگر  گلپايگاني:آية اهلل صافي، آية اهلل  

ه شود و تا کسي به نيت عمره مفرده استحبابي وارد مکه اگر کحج هاي  مگر در ماه آية اهلل اردبيلي:. 9

 توان  عمره مفرده را عمره تمتع  رار ده . مي ه بمان ،کزمان حج در م
حج، به عمره تمّتع، محدل تأّمدل و احتيداط    هاي  رده در ماهجواز ع ول از عمره مف آية اهلل بهجت: 

 ه ش  و و ت ضيق باش  از حج تمّتع،کاست، و اگر در اشهر حج به عمره مفرده محرم ش  و داخل م
 ه به سببي واجب نشد ه باشد  بقدا بدر     کتوان  با  ص ، ع ول به عمره تمتع نماي  در صورتي  مي



 مناسک حج                          716

ـ  ]1757[ جاا   باه  ه  مر  تمتع راکنه ک کاگر بعه از مشغول شهن به حج تمتع، ش م 

 نه و  ملش احيح است.ک، ا تنا ن1آورد  يا نهجا  به ه احيحکنه ک کيا ش آورد  يا نه

ـ  ]1759[ ه وارد  ملاي  کنه بعه از آنک کاز ا مال  مر  و حج، اگر ش کدر هر ي م 

ناه  ک که آورد  يا نه، ياا شا  کنه ک ک؛ چه شنهک، ا تنا ن2ه مترتب بر اوستکشه  باشه 

 فاسه. ه احيح آورد  ياک

ـ  ]1751[ هاي  هاي حج واقع شود و ما  بايه  مر  تمتع و حج تمتّع، هر دو در ما  م 

قعاه   مار     سي در شاوال ياا  ي  کحجه است. پس اگر    و  يقعه حج؛ شوال و  ي

آورد احيح است، و اگر قبل از شاوال  جا  به آورد و در موقع حج، حج تمتعجا  به تمتع

ال  مار  قبال از شاوال    آورد احيح نيست، اگرچه بع  ا ما جا  به بخواهه  مر  تمتع
                                                                                                                                        

 (.31شيخ، ص کو مناس 4تاب حج افراد، صکارا ه دم ) عمره مفرده بر او، با احتياط در 
جداي عمدره تمتدع     توان  آن را بده  مي انجام ده  عمره مفرده حجهاي  اگر در ماه تبريزي: اهلل آية 

 ن .کحساب 
حج، عمره مفرده انجام ده  و تا و ت حج اتفا دا  در  هاي  اگر در ماه آية اهلل خويي، آية اهلل فاضل: 

م بين حج واجب کآورد، و در اين حجا  به توان  آن را عمره تمتع  رار داده و حج تمتع مي ه بمان ،کم

 .(142، مسأله کمناس)و مستحب فر ي نيست. 
 مراجعه شود. 182به حاشيه مسأله  آية اهلل زنجاني: 
جدا   بده  خواه  حدج مسدتحبي   مي حج آورده وهاي  چنانچه عمره مفرده را در ماه آية اهلل سبحاني: 

 ن .کتوان  ع ول به عمره تمتع  مي دآور
ه کد در م حجده  ذيحج عمره مفرده انجام ده  و تدا روز هشدتم   هاي  اگر در ماه آية اهلل سيستاني: 

آي  و باي  حج تمّتع انجام ده  و فر ي بين حدج   مي تمتع به حساباش  هن  عمرکبمان  و  ص  حج 

 (142واجب و مستحب نيست. )مسأله 
به عمره تمّتع جايز اسدت   (حج وا ع ش ه باش هاي  اگر در ماه)لي از عمره مفرده و ارم:کآية اهلل م 

 ولي اين در مورد حج مستحبي است.
 .ماابق حاشيه مسأله  بل عمل شود آية اهلل زنجاني: .1
چنانچه احتمال ده  هنگام شروع در عمل بع ي متوجده انجدام عمدل  بلدي بدوده       آية اهلل زنجاني: .2

نکن  و اگر در صحت عمل  بلي شک کن  چنانچه احتمال ب ه  هنگام عمل بده رعايدت   است اعتنا 

 شرايط آن توجه داشته، اعتنا نکن .
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 هاي حج. واقع شود و بقيه در شوال يا ساير ما 

ـ  ]1756[ ه حج او فوت که، شه در اورتي که به احرام  مر  تمتع وارد مکسي ک م 

آورد و از جاا   باه  ه بساته،  مار  مفارد    کنه و به همان احرامي کشه  قصه  مر  مفرد  

سال ديگار شارايط اساتبا ت را دارا     احرام خار  شود، و اگر حج بر او مستقر بود  يا

 1باشه بايه به حج برود.

ـ  ]1753[ در  کيا  نه هيچکه در حج تمتع بايه  بح کبراي ههي است ه کشرايبي  م 

توانه گوسفنه خصاي   نه معتبر نيست پس ميکفار  تقصير بايه قرباني که براي کحيواني 

 2نه.کفار  قرباني کو معيوب را براي 

ـ  ]1758[ فار  يا چيز ديگار بار انساان    که براي کهايي  غير از ههي تمتع، از ههي م 

و اماا از قربااني    9فار  دهنه  از گوشت آنها بخاورد کتوانه شخص  شود، نمي واجب مي

 4استحبابي جايز است بخورد.

 2ين هستنه.کفارات: فقرا و مساکمصرف  م ـ ]1754[
                                                           

اسدتحبابي  مگر آن که عمره تمتدع او  آورد جا  به لي باي  در سال آين ه حجک يور به آية اهلل زنجاني: .1
 رده باش .کباش ، و در هنگام احرام شرط تحّلل 

 فاره نيز مراعات شود.که آن شرايط در کهر چن  احتياط اين است  بهجت:آية اهلل . 2
 ن .کفايت نميکه گوشت آن  ابل استفاده نباش  کن  کولي اگر حيواني را ذبح  آية اهلل سبحاني: 

ه مق اري از آن را خودش بخورد و  يمت آن را براي کعيبي ن ارد  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 9

 عه ه بگيرد.فقرا به 

فاره دهند ه از آن نخدورد و اگدر    که خود کو احتياط اين است  آية اهلل سيستاني، آية اهلل فاضل:

 اضافه آية اهلل فاضله خورده به فقرا ص  ه ب ه . )و که  يمت مق اري را کخورد احتياط اين است 

 ان او نيز اگر فقير نيستن  از آن نخورن (.کفرماين ل و نزدي مي
 رد معادل آن را به فقرا ص  ه ده .کو اگر تناول   سبحاني:آية اهلل 

فاره بر او واجب ش ه، نباي  از گوشت آن بخورد، امدا خدوردن گوشدت    که کسي ک اي: هآية اهلل خامن .4
 (233حج، م کال ن ارد. )مناسک رباني واجب يا مستحب و يا نذري اش

 ين نيز باي  رير سي  باشن .کباش ، فقير و مسفاره دهن ه رير سي  کاگر  آية اهلل اردبيلي:. 2
 باي  مؤمن باشن . آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 
  فارات فقير مؤمن رير سي  است.کمصرف  آية اهلل زنجاني: 
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ـ  ]1770[ ه کا راهات شاهيه دارد، بل  کرد، برداشاتن آن  کا اگر در حرم چيزي پياها   م 

 2نهاشتن است.در بر 1احتياط

ـ  ]1771[ قصاه   9تواناه  متر باشه ميکدرهم  کحرم را برداشت و از ي« لقبه»اگر  م 

رد کا ن کنه و ضامن ااحبش نيست و چنانچه تملا کنه و آن را مصرف کآن را ب کتمل

وتااهي  کنگا  داشت و در نگاههاري  کرد ضامن نيست، ولي اگر بهون تملکو تفريط ن

                                                                                                                                        
  :ها و نازل منزله باي  مؤمن باش  و احتيايا  رير سي  ولي نباي  به ناصبي آية اهلل سبحاني 

 آنان داده شود.
ه مؤمن مستحق پي ا که به احتياط واجب مؤمن باشن  مگر اينکباي  مسلمان بل اهلل سيستاني: آية 

 توان به ضعفاي رير ناصبي داد. مي هکنشود 
تواند    مدي  ّفاره، فقير مؤمن رير سي  است. بلي اگر دهن ه آن سدي  باشد   کمصرف  اهلل فاضل: آية 

 ّفاره خود را به سي  فقير ب ه .ک
 متن ماابق احتياط است. ايگاني:آية اهلل گلپ 
 فاره رير سادات به سادات داده نشود.که کاحتياط آن است  ارم:کآية اهلل م 

 ردن صاحبش باش .کردن و پي ا که نباي  بردارد، مگر منظورش اعالن کبل آية اهلل زنجاني:. 1

 نشود. کاين احتياط تر ارم:کمآية اهلل فاضل، آية اهلل 
 نشود. کاين احتياط تر اردبيلي:آية اهلل . 2

بنابر احتياط باي  عوض صاحبش به مؤمن فقير ص  ه ب ه  و حق  آية اهلل خويي، آية اهلل فاضل: 

 ن ارد. کتمل
 م مسأله بع ي است.کم آن همان حکبنابر احتياط ح آية اهلل اردبيلي:. 9

سدال آن را   کنده( بايد  تدا يد    درهم برس  يا  کدر لقاه حرم )چه  يمت آن به ي آية اهلل زنجاني: 

ه احتمال کآن را نيافت، باي  آن را ص  ه ده  يا براي صاحب آن تا و تي  کپ  اگر مال ؛ن کاعالن 

رده ضامن نيست و اگر بع  کوتاهي نکدارد صاحب آن پي ا شود نگاه دارد و اگر از بين برود چنانچه 

ن  به ص  ه راضي شود يا عوض مالش را توا مي سال اعالن، ص  ه ب ه  و صاحبش پي ا شود، کاز ي

 دهن ه باش . بگيرد و ثواب ص  ه براي ص  ه
ردن صاحبش ناامي  است باي  آن را به فقير مؤمن ص  ه که از پي ا کدر صورتي  آية اهلل سبحاني: 

  ه صاحبش پي ا شود به ص  ه دادن راضي نشود عوض آن را به او ب ه .کب ه  و در صورتي 
بنابر احتياط واجب باي  از يرف صاحبش ص  ه ب ه  و هر و ت صاحبش پي ا  سيستاني:آية اهلل  

 (.2274ش  چنانچه به ص  ه دادن راضي نشود عوض آن را به او ب ه . )توضيح المسائل، م 
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رد و ااحبش قبل از تلاف شاهن پياها    ک کر قصه تمل، و اگ1رد ضامن استکو تفريط 

 2نه به احتياط واجب.کشه بايه آن را به ااحبش رد 

ـ  ]1775[ باياه   9اگر لقبه را که در حرم برداشت يک درهم يا بيشاتر ارزش داشات   م 

اگر نيافات او را بعاه از ياک ساال،      يک سال تعريف کنه واز ااحبش جستجو کنه، پس

يکي آنکه آن را براي ااحبش حفظ کنه، در اين اورت اگار در   :4مخير است بين دو امر

نگاههاري کوتاهي نکرد ضامن نيست در اورت تلف. دوم آنکه باراي اااحبش ااهقه    

و  2بههه، لکن اگر ااحبش پيها شه و راضي به اهقه نشه بايه  وضاش را باه او بههاه   

 شود. ن هم ميشود و ضام جايز نيست آن را تملک کنه و اگر تملک کنه مالک نمي

ـ  ]1777[ دهه که مُحلّ شود،  انجاماي  کسي که بعه از محرم شهن نتوانسته باشه وظيفه م 

مناسک  کر شاه   مال نماياه و     آخرکه در  آنهابايه به وظيفه  استاگر مصهود يا محصور 

 توانه مُحلّ شود.  مر  مفرد  مي انجام اگر مصهود يا محصور نيست، در بع  موارد با
                                                           

 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م. 1
، 2وي نباشد  )وسديلة النجداة، ج    ن  بنابر احتيداط اگدر ا د   کباي  به صاحبش رد  آية اهلل گلپايگاني:. 2

 (923ص
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل زنجاني:. 9

 به احتياط واجب باي  ص  ه ب ه . آية اهلل سيستاني، آية اهلل صافي: 
 ه آن را ص  ه ده .کاحتياط واجب آن است  آية اهلل اردبيلي:. 4

ن ارد. )منهاج الصالحين،  ک ه ب ه  و حق تملبنابر احتياط باي  عوض صاحبش ص  آية اهلل خويي: 

 (343، ص 2ج 

ه در کد يرف صاحبش صد  ه دهد  بده نحدوي      سال پي ا نش  ازکو اگر پ  از ي آية اهلل سبحاني: 

 م شرع تحويل ده .که آن را به حاکمسأله  بل گفته ش  و بهتر است 
 (.2277المسائل، م ن . )توضيح که تص ق کاحتياط واجب آن است  آية اهلل سيستاني: 
 ده  ص  ه ب ه . نمي هرگاه احتمال  ابل توجه در مورد پي ا ش ن صاحبش ارم:کآية اهلل م 

، 2م شدرع ب هد . )وسديلة النجداة، ج     کتواند  آن را تحويدل حدا    مدي  و همچنين آية اهلل گلپايگاني:. 2

 (.923ص
 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 
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ـ  ]1779[ و  1ناهارد  هاي مساجه ماانع   ردن روي فرشکسجه   9در مسجه النبي م 

و الزم  9بخوانناه  ه سنگ است نمااز کدر جايي  2مهر گذاشتن جايز نيست و الزم نيست
                                                           

 ه مورد تقيه باش  و راهي براي تصحيح وجود ن اشته باش .کدر صورتي  آية اهلل اردبيلي:. 1
تفا به رير آن خالف احتيداط  ک، ا«مايصح السجود عليه»ان سج ه بر کدر صورت ام آية اهلل بهجت: 

فرمايد ل اعتبدار عد م     مي 127، س 91ج ي  حج، ص هاي  و در پرسش (استفتائات ويژه حج)است. 

اني و يا زماني پ  اعتبدار عد م آن موافدق بدا     کي است و اّما من وحه ممن وحه در حال عمل، يقين

کده  ه و م ينه در صدورتي  کاحتياط است. و در مورد سج ه بر مهر و يا حصير و بادبزن در مساج  م

فرمايد ل در   مدي  191، س 91ج يد  حدج، ص   هاي  ش ن باش ، در پرسش نما موجب وهن و انگشت

 صورت وجود من وحه در مسأله  بل بيان ش .م در کفرض سؤال جايز نيست و ح
ن از سجود بر آنچه سجود بدر آن جدايز اسدت ند ارد، سدج ه      کان، تمکاگر در آن م آية اهلل خويي: 

 صحيح است.
رد بدر  کمسج ، مجزي نيست و اگر ضرورتي ا تضا هاي  ردن بر روي فرشکسج ه  آية اهلل زنجاني: 

 ن .کتفا کباي  به آن اولي ن ؛خوان  مي مسج  نمازهاي  روي فرش
مسج  سج ه هاي  ه بتوان  بر سنگکارد زان دارد در نقايي نماز بگکه امکتا آنجا  آية اهلل سبحاني: 

ار باشد   کد ه ضدرورت و خدوف در   کد ن  و از خوان ن نماز در نقاط مفروش خودداري شود مگدر اين ک

 (.283، م ک)مناس
انجا مايصّح السجود عليده نباشد ، سدج ه صدحيح     ن  و در همکاگر تقيه ا تضا  آية اهلل سيستاني: 

 است و الزم نيست از آنجا منتقل شود به جاي ديگر.
ه کد نما ش ن نشود باي  در محّلدي   و انگشت کاگر مخالف تقيه نباش  و موجب هت آية اهلل فاضل: 

 مسج   رار گيرد سج ه نماي .هاي  بتوان  پيشاني او در محّل سج ه بر سنگ
استفتائات ويژه حدج،  )مسج  در صورت تقيه مانع ن ارد. هاي  سج ه روي فرش گلپايگاني:آية اهلل  

 .(22، مسأله 91 ص
  . ن الزم است...کدر صورت تم آية اهلل تبريزي:. 2

خوان  و ضرورتي نباش  نباي  بده فدرش سدج ه     مي اگر فرادي آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

ه به خاير تقيه ضدرورت داشدته باشد ،    کن  سج ه بر فرش در مواردي خوا مي ن  و اگر به جماعتک

 گذشت. 1919م لزوم اعاده و ع م آن در مسأله کمانع ن ارد و ح
توان  بر فرش و مانند  آن سدج ه نمايد  و الزم     مي ن که انسان باي  تقيه کجايي  اي: هآية اهلل خامن .9

ه بده زحمدت نيفتد  بدر     کمان محل بتوان  يوري نيست براي نماز به جاي ديگر برود، ولي اگر در ه

مناسدک  ن ، بنابر احتياط واجب باي  بر اين اشياء سج ه نماي . )کحصير يا سنگ و امثال آن سج ه 

 (142حج، س 
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ه موجاب وهان نشاود و    کننه کنيست حصير يا نحو آن با خود ببرنه، ولي اگر مرا ات 

ه متعاارف  کا ز بخواننه، به طوري حصير براي جانماز با خود داشته باشنه و روي آن نما

و  که موجاب هتا  کا ز  ملاي  شاود ا  يه ماي کن تگکال نهارد، ليکساير مسلمين است اش

 نما شهن باشه اجتناب نماينه. انگشت

 استفتائات مسائل متفرقه

ـ  ]1771[ تاوان روي   بعاه از اتماام نمااز جما ات، آياا ماي       9در مسجه النبي س 

ه سانگفرش اسات و بار    کا ه بايه برود در جايي کهاي مسجه سجه  نمود و يا اين فرش

 سنگ نماز بخوانه؟

 1ه سنگ مفروش است برود.کجاي ديگر  الزم نيست بهج ـ 

ـ  ]1776[ ه نماز را در مسجهالحرام به نحاو اساتهار  خواناه  اسات؛ باه      کسي ک س 

ه رو در روي امام جما ت و يا طرفين او ايساتاد  باود  اسات، آياا ايان نمااز       کطوري 

 ؟به ا اد  دارد احتيا 

 9با وضع فعلي نياز به ا اد  نهارد.ـ  2ج
                                                           

 .1994. مراجعه شود به مسأله 1
 مراجعه شود. 1994به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي: 
ان سنگ فرش در مسج  باي  به آنجدا بدرود.   کبا وجود م آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني: 

 توان  رجاء  در روضه مق سه بخوان .( مي ردن ل بلي نماز مستحب راکاضافه  آية اهلل سيستاني)
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. ي:آية اهلل سبحان، آية اهلل زنجاني، اي هآية اهلل خامن 

ه نمداز  کد ولدي در حدال حاضدر     ؛رام به نحو است اره مانعي ند ارد نماز در مسج الح آية اهلل زنجاني: .2

ه شديعيان در  کرد، هر چن  بسيار مناسب است کجماعت آنها شرايط الزم را ن ارد باي  نماز را اعاده 

 نماز جماعت عامه، حاضر گردن .

عبده  که او بدا  تر باش  يعني فاصدل باي  در صورت ا ت ا در تمام دورها از امام عقب آية اهلل سبحاني: 

ه روبروي امام  رار دارن  صحيح نيست و در هدر  کساني کبيش از فاصله امام جماعت باش  ولي نماز 

 نن .کحال باي  نماز را اعاده 
 عبده اگدر   کبا انحفاظ نسبت در صف مأمومين با امام با انحفاظ نسدبت امدام بده     آية اهلل بهجت:. 9
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ـ  ]1773[ در اورتي که شخص نمازگزار وارد يکي از مساجه مهينه مناور  و ياا    س 

مکه معامه شه و مشاهه  کرد که جما ت خاتمه يافته است، ولي نماازگزاران در مساجه   

جااي آورد ياا باياه بياياه      هتوانه نماز را فُرادي بر طبا شارايط موجاود با    هستنه، آيا مي

 مسافرخانه و يا هتل و نمازش را با چيزي که سجه  بر آن احيح است انجام دهه؟

 2آورد.جا  به طبا نماز آنان در همانجا و بر توانه ميـ  1ج
                                                                                                                                        

  ه به او کو ع م حائل بين هر مأموم و آن 7حجر اسماعيلمحفوظ باش  تا تمام دور حّتي ايراف

عبه يا مسج  و در امام رير کاست اره در ايراف  يور بهمّتصل است، دور نيست تصحيح نماز جماعت 

 (291، ص2مرضي مراعات وظيفه منفرد الزم است.. )ذخيره، ج
 د بخوان . ولو به نحو ح يث نف  در هر صورت باي   رائت را خود د اهلل سيستاني: اهلل تبريزي، آية آية 
ي از دو يرف او بايسدت ، صدحيح اسدت، و    که پشت سر امام يا در يکسي کنماز  اي: هآية اهلل خامن 

ي از دو يرف امام ايستاده باي  فاصله ميدان امدام جماعدت و    که در يکسي کبنابر احتياط مستحب، 

عبده مقابدل   که در يرف ديگر کسي کنباش ، اما نماز تر  کعبه نزديکز امام به ن  و اکعبه را رعايت ک

 (192س حج،  کامام بايست ، صحيح نيست. )مناس
جايز نيست، ولي به هر حال چون ا ت ا صوري است باي   رائت را ولو آهسدته و يدا    آية اهلل خويي: 

 شود به نحو ح يث نف  بخوان  و اين نماز مجزي است. نمي اگر
نماز به نحو است اره مانعي ن ارد ولي بنابر احتياط باي  بده   ارم:کآيات عظام صافي، گلپايگاني، م 

تدر از امدام بده    کحسب دايره مق م بر امام نباش  و همچنين بنابر احتياط با مراعات  يد   بلدي نزدي  

 .(شرايط الجماعة 22مسأله  789، ص1العروة الوثقي، ج)عبه هم نباش . ک
 اگر به جهت تقيه خوان ه باش  اعاده ن ارد و در رير مورد تقيه است اره جايز نيست. فاضل: آية اهلل 
 با حفظ نسبت در تمام دايره صحيح است. آية اهلل نوري: 

 ن .کتفا کتوان  رجاء  بخوان ، ولي نباي  به آن ا مي آية اهلل زنجاني: .1
 .1994. مراجعه شود به مسأله 2

 ن .که سج ه بر آن صحيح است سج ه کاي  بر چيزي ب آية اهلل اردبيلي: 
فرش در مسج ، بايد  در آنجدا نمداز بخواند  و در ريدر ايدن        ان سنگکبا وجود م آية اهلل تبريزي: 

 ن  مجزي است.کهم سج ه ها  صورت اگر روي فرش
 مراجعه شود. 1994به حاشيه مسأله  اي: هآية اهلل خامن 
باي  در منزل با رعايت شرايط معتبره بخوان  مگر تقيده ا تضداي    :آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل 

 رير آن را داشته باش .
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ـ  ]1778[ حصيرهايي که در حجاز مورد استفاد  حجا  ايراناي و غيار ايراناي واقاع      س 

 يا خير، با مالحاه اينکه حصير مزبور با نخ مخلوط است؟شود، سجه  بر آن جايز است  مي

 1شود مانع نهارد. اگر  رفاً روي حصير سجه  ميج ـ 

ـ  ]1774[ ه معلوم نيست موافا نار اهال سانت   کيفيتي باشه کاگر انجام نماز به  س 

باشه، ماننه سجه  بر پشت نمازگزارانِ افِ جلو و  هم ر ايت اتصال و... آيا نمااز در  

 موارد بايه ا اد  شود؟گونه  اين

 ا اد  دارد.ج ـ 

ـ  ]1790[ توانناه از مقاهار توساعه يافتاه مساجهالحرام و       آيا حاي  و جنب مي س 

 ؟ننه يا خيرک بور  9مسجهالنبي

 2واننه.ت نميج ـ 

ـ  ]1791[ ه و مهيناه وارد مسااجه   کت در نماز مغرب در مکه براي شرکساني ک س 

خواننه، آيا جايز است بالفااله بعه از نمااز   جما ت ميشونه و نمازهاي خود را با  مي

 جما ت نماز  شا را بخواننه يا نه؟

 9ننه.کمانع نهارد و اگر وقت نشه  بايه ابر ج ـ 
                                                                                                                                        

 يعني براي سج ه مهر نگذارد. ارم:کآية اهلل م 
 ال ن ارد.کفاف برس  اشکاگر مجموع آنچه سج ه بر آن صحيح است به ان ازه  آية اهلل بهجت:. 1

 سج ه بر اين حصيرها مانعي ن ارد. ارم:کآيات عظام زنجاني، سيستاني، م 
 ام خاصه را ن ارن .کام مالق مساج  را دارن  ولي احکاح آية اهلل بهجت:. 2

 شود. کبنابر احتياط باي  عبور تر آية اهلل تبريزي: 

 م مسج  را ن ارد.کولي مسعي ح آية اهلل سبحاني: 
 افي است.که استتار  رص کنالي ن ارد با رعايت وظيفه منفرد، چه آکاش آية اهلل بهجت:. 9

اگر نماز مغرب  بل از زوال حمره مشر يه باش ، فتواي ايشان به صدحت آن معلدوم    آية اهلل خويي: 

 نيست و لذا احتياط رعايت شود.
 نن .کباي   بل از نماز عشاء نماز مغرب را اعاده و  آية اهلل زنجاني: 

در تقيه خوفي و ت مانن  بقيه شرائط و اجزاء است ولي در تقيه م اراتي به ذيدل   آية اهلل سبحاني: 

 مراجعه شود. 1919مسأله 
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ـ  ]1795[ زاد   هاي فرش شه  در مساجهالحرام ا   ه بر سنگکرد ک سي خيال ميک س 

ه کرد  است، آيا نمازهايي ک ا سجه  احيح نيست و بر پشت دست سجه  مي اهلل شرفاً

 مي دارد؟کبه اين نحو خوانه  چه ح

 1احيح نيست، مگر جاهل قاار باشه.ج ـ 

ـ  ]1797[ ه نماز ابح را به جما ات باا سااير    کساني که، کدر ليالي مقمر  در م س 

ه باه  کا بايه بعه از روشن شهن هم دوبار  بخواننه، يا همان نماز خواننه، آي مسلمين مي

 افي است؟کانه   خوانهجما ت 

 9در فرض مرقوم، جما ت احيح است و ا اد  نهارد.ـ  2ج

ـ  ]1799[ هشاتم  ي حجاه( در   )رد  است تا پاياان روز تروياه   که قصه کسي ک س 

ه تا روز تروياه د  روز اسات و   که از آغاز ورودش به مکه اقامت نمايه، به تصور اينکم

بعه خالف آن  ابت گرديه و معلوم شاه د    بر اين اساآ، چنه روز نماز را تمام خوانه،

 ؟ آيا تمام است يا قصر؟در نماز چيست روز نبود  است، وظيفه او
                                                                                                                                        

 اگر  بل از دخول و ت، نماز با آنها بخوان  مجزي نيست. آية اهلل سيستاني: 
 و ت وارد ش ه است. ارم:کآية اهلل م 

 به احتياط واجب اعاده الزم است. آية اهلل اردبيلي:. 1
 ن  و نماز يواف را خود يا نايبش اعاده نماي .کنمازهايش را  ضا  آية اهلل بهجت، آية اهلل سبحاني: 
ن  و اگر نماز يدواف  که به اين صورت خوان ه، بايل است و باي  اعاده کنمازهايي  آية اهلل تبريزي: 

ن اسدت بايد    کمم نسيان نماز يواف بر آن جاري است، چنانچه متکرا هم به اين صورت خوان ه، ح

 ن .کتوان  در جاي خود اعاده  مي ن نيستکن ، و اگر متمکپشت مقام ابراهيم اعاده 
 جاهل  اصر مسستثني نش ه است. آيات عظام خويي، زنجاني، صافي، گلپايگاني: 

لدذا در فدرض سدؤال بايد  بعد  از       ؛مهتابي، الزم استهاي  تأخير نماز صبح در شب آية اهلل زنجاني: .2

 ن .کروشن ش ن هوا نماز صبح را اعاده 
ارم، کو آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سبحاني، سيستاني، صافي، فاضل، گلپايگاني، م. 9

 مهتابي و رير مهتابي نيست.هاي  فر ي ميان شب نوري:
هر چن  احتياط در اين زمينه  مهتابي و رير مهتابي نيست،هاي  فر ي ميان شب اي: هآية اهلل خامن 

 (924خوب است. )اجوبة االستفتائات، س
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ه کا رد  و بعه خالف آن معلوم شه  است، مثل اينکرا قصه  9واقع د  روز 2اگرـ   1ج

شنبه است، بعهاً معلوم شاه ماا     ه ما  سي روز است و روز ترويه مثالً سهکيقين داشت 

را تماام بخواناه، و اگار واقاع آن را     است و روز ترويه دوشنبه است، بايه نماز روز  29

روز و  29داناه ماا     ه ماي کا مانه، مثال اين  ه د  روز ميکنه ک قصه نهارد و فقط خيال مي

نه تا آن روز د  روز اسات  ک رد  و خيال ميکترويه دوشنبه است ولي در حساب اشتبا  

 شاف خاالف نمازهاا را جماع بخواناه  لاي      که واقعاً نيسات، باياه بعاه از    کدر حالي 

 2و آنچه تمام خوانه  را نيز قصراً قضا نمايه. 4األحوط
                                                           

 نمازش  صر است. آية اهلل زنجاني: .1
 ن .ک صر است و باي  نمازش را احتيايا   ضا  آية اهلل بهجت:. 2

توان  نماز را تمام بخواند  چدون بدين     مي متر از ده روز همکه و م ينه در کدر م اي: هآية اهلل خامن 

 (198س حج،  کاتمام مخير است. )مناس  صر و
در فرض اول که وا ع ده روز را  ص  کرده است نمازهايي را که تمام خوان ه صحيح اسدت   آية اهلل فاضل: 

و تا و تي که انشاء سفر ج ي  نکرده است نمازها را حتي در عرفات و مني باي  تمام بخوان ، امدا در فدرض   

ه و اشتباه کرده است نمازهايي را که در مکه تمام خوان ه صحيح اسدت  دوم که در وا ع  ص  ده روز ن اشت

 و مادامي که در مکه است مخير بين  صر و اتمام است اما در عرفات و مني باي  شکسته بخوان .
اش  هه   يم مخير است بين  صر و تمام و در رير آن وظيفد کدر هر دو صورت در م آية اهلل تبريزي:. 9

 ن .که   يم تمام خوان ه بنابر احتياط اعاده که در رير مک صر است و نمازهايي را 
فتواي ايشان در اين مسأله در دست نيست ولي آنچه نماز تمام خواند ه و و دت آن    آية اهلل خويي: 

 ه   يمه شخص مخير بين  صر و تمام است.که در مکگذشته  ضا ن ارد و  بال گذشت 
 ه صحيح است.کبه هر حال نماز تمام در همه شهر م آية اهلل سيستاني: 

 ن .کنماز او  صر است و آنجه را به صورت تمام خوان ه باي  به صورت  صر  ضا  ي:آية اهلل سبحان. 4
رمده و  که مکد مسافر مخير است نماز خود را در تمدام شدهر م   آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

شدف خدالف   که پد  از  کد سته بخوان ، بنابراين احتياط آن است کم ينه منوره به صورت تمام يا ش

 نمازهاي خود را تمام بخوان .
 باي   صر بخوان ، جمع الزم نيست. ارم:کآية اهلل م 

م اين مسأله و شناخت نظريه آيات عظام به توضيح المسدائل آندان مراجعده    ک. براي به دست آوردن ح2

تدوان بده نحدو     مي ه و م ينهکه نماز را در تمام شهر مکشود، مضافا  بعضي از آيات عظام  ائل بودن  

 تخيير بين  صر و اتمام انجام داد.
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ـ  ]1791[ خواهاه   ؛ مثالً د  ساال، حااال ماي   از فقها نبود  کشخصي مقله هيچ ي س 

ز  و هااي او مثال نمااز و رو    ه هم رفته است، آياا  باادت  کنه، در اين د  سال مکتقليه 

 حجش احيح است يا نه؟

 2باشه احيح است. 1نهکه بايه از او تقليه کسي کاگر ا مالش مبابا فتواي ج ـ 

ـ  ]1796[ وقاف  »ه کا ه در مسجهالحرام است بر بعضي نوشته شاه   کهايي  قرآن س 

لماه وقاف و ياا    که کا شه  است، شاايع اسات آنهاا    ولي بر بعضي ديگر نوشته ن« است

اري احيانااً  کف بودن باشه نهارد جايز است بردارنه و چنين ه مفهم وقک بارت ديگري 

 شه  است، بفرماييه جايز است يا نه؟

ه از متصاهي  ياربط بگيرناه، جاايز نيسات و باياه       کا برداشتن آنهاا باهون اين  ج ـ  

 برگردانه  شود.

 شود با خود آورد يا نه؟ آيا مقهاري از سنگ افا و مرو ، يا از مشعر را مي س ـ ]1793[

 و از مشعر مانع نهارد. 4نيست از افا و مرو  جايزـ  9ج

                                                                                                                                        
گذشدته را چنانچده در    در فرض سؤال نمازهاي بع ي را  صر بخواند  و نمازهداي   آية اهلل اردبيلي: 

 ن .کافي است و اگر در خارج مسج  خوان ه به نحو  صر، آنها را اعاده کمسج  خوان ه باش ، 
 تقلي  از او بوده است.اش  هه در هنگام عمل وظيفکسي کيا  آية اهلل اردبيلي: .1
 به  ص   ربدت  اگر اعمالش ماابق وا ع باش  و عبادات را آيات عظام، زنجاني، صافي، گلپايگاني:. 2

ه يا علم پي ا کآورده باش  صحيح است و راه به دست آوردن ماابق ش ن آن با وا ع اين است جا  به
تقلي  از او است وا دع  اش  هه فعال  وظيفکه ماابق فتواي مجته ي که ماابق با وا ع بوده يا آنکن  ک

 .(ام تقلي ک، اح14توضيح المسائل )ش ه است. 
 کن  باش  صحيح است. اگر ماابق فتواي کسي که اآلن از او تقلي  مي مکارم:آية اهلل سبحاني، آية اهلل 

ن  باش  صحيح است، در ريدر  که اآلن باي  از او تقلي  کسي کاگر ماابق فتواي  آية اهلل سيستاني:
ه با که جاهل  اصر باش  و اخالل به چيزي ش ه باش  کاين صورت نيز گاهي صحيح است، مانن  اين

  صوري ضرر ن ارد. جهل
بد ون   اشخاص اسدت د   که متعلق به صفا و مروه يا مساج  يا ملکبرداشتن سنگي  آية اهلل زنجاني: .9

ه کد ال ن ارد و برگردان ن آن واجب نيسدت، مگدر آن  کد جايز نيست و از رير آن اش آن کرضايت مال

 راضي نباش .آن  کن مورد استفاده  رار گيرد يا مالکپ  از برگردان ن، در اين اما
 جايز است. آية اهلل اردبيلي:. 4
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 ؟بر در مرسْجِهرين چيستکنيت تيمم از حهث ا س ـ ]1798[

 اگاار در مسااجه جنااب شااه ، بايااه فااوراً خااار  شااود و بااراي خاارو  از    ج ـ  

 ناه ااحيح   کو باا ايان التفاات اگار تايمم       2ناه کباهل از غسال جنابات     1مسجه تيمم

 9و با نيت است.

ـ  ]1794[ ننه و ک ه  ين نجاست را برطرف ميکدر تبهير مسجهالحرام به نحوي  س 

شاود، انساان    شوينه و از هر طرف با آب قليل شسته مي ريزنه و مي بعه با ظرف آب مي

هاا از بااب    نه، آيا جواز سجه  بر آن سانگ ک به نجاست تمام مسجه  لم  ادي پيها مي

  سر و حر  است يا جهت ديگر؟
                                                                                                                                        

و سنگ از مسج الحرام و صفا و مروه جايز نيست و اگر آورده بايد    کبرداشتن خا آية اهلل بهجت: 

 (.182، سکن حرام نيست )مناسکبر گردان  ولي از ساير اما

 بنابر احتياط. آية اهلل تبريزي:
 نظر ايشان راجع به برداشتن سنگ از صفا و مروه به دست نيام . آية اهلل خويي: 
ه کد برداشتن سنگ از صفا و مروه و مسج  خيف جايز نيست و احتياط آن است  آية اهلل سبحاني: 

 و ريگ حرم مالقا  خودداري شود. کاز آوردن خا
از آنجدا جد ا    صفا و مروه جايز نيست ولي برداشدتن آنچده  هاي  ستن سنگکش آية اهلل سيستاني: 

 ش ه مانعي ن ارد.
آراء المراجدع،  )و سنگ از حرم ممنوع است علدي األحدوط.    کبيرون بردن خا آية اهلل گلپايگاني،: 

 .(494 ص

ه کد وتاهتر باش  از زمدان تديّمم   که زمان خروج کمگر اين آيات عظام بهجت، سبحاني، سيستاني:. 1

 ست.ه مخير اکباي  ب ون آن خارج شود يا مساوي باش  
 نيت در تيّمم ب ل از رسل جنابت، به جهت خروج از مسج  است. آية اهلل تبريزي: 

تر از زمان الزم براي تيمم و يا مساوي  وتاهکه زمان خروج کمگر اين فاضل:آية اهلل خويي، آية اهلل 

 ه در اين صورت واجب نيست.کباش  
 تيمم باش .وتاهتر از زمان که زمان خروج کمگر اين ارم:کآية اهلل م 

شود  مي ه براي تيّمم صرفکمتر از مق اري باش  که و ت خروج از مسج  کمگر آن آية اهلل اردبيلي: .2

 ه در اين صورت باي  ب ون تيّمم فورا  از مسج  خارج شود.ک
 چسب  صحيح نيست. نمي ه از آن چيزي به دستکمسج الحرام هاي  تيمم با سنگ آية اهلل زنجاني: .9
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 1نبايه ا تنا شود. کشود و با فرض ش  لم پيها نميج ـ 

ـ  ]1710[ ه خمس مال خود را بپردازد به حاج رفتاه اسات و    کشخصي بهون اين س 

 خواهه بپردازد، آيا حج او احيح است يا خير؟ انن مي

ال ناهارد و در  کاگر لباآ احرام و قرباني با پول غير مخمس نبود ،  مل او اشا ج ـ  

 2به رساله مراجعه شود.ه کغير اين اورت تفصيالتي دارد 

ـ  ]1711[ فل پهرم هستم اگر خها بخواهه ساال آيناه  باه    که تحت تکاينجانب  س 

ه هزيناه  کا اتفاق مادرم به زيارت خانه خها مشرف خواهم شه، الزم به يادآوري اسات  

ه کا ه پهرم طي هفت يا هشت سال به  نوان هفتگي و يا پولي کهايي  اين سفر را از پول

گوناه   ه پهرم تاا ايان تااريخ هايچ    کر است کايم، قابل   به ما داد  پرداختهانهاز  براي پس

ه حاج ماا باا ايان     که است، خواهشمنهم مرقوم بفرماييه وجهي به  نوان خمس نپرداخت

 نه؟ک پول چه اورتي پيها مي

ال نهارد و اگر يقين به کاگر يقين به وجود خمس در پول مزبور نهاريه حج اشج ـ  

 را از مااال حااالل يقينااي  9داريااه الزم اساات احاارام و قربااانيوجااود خمااس در مااال 
                                                           

 رد.کن از عين نجاست باي  پرهيز کلي ي: سبحانآية اهلل. 1

وم به صحت است کتبا  فرمودهل و با فرض يقين يواف و نماز از جهت تقيه محک آية اهلل گلپايگاني، 

 .(418 آراء المراجع، ص)ن . کو شفاها  فرمودهل در و ت يواف نعلين بپا 
 .337. مراجعه شود به سؤال 2

 مراجعه شود. 337به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي: 
يعني عين مال در مقابل لباس  درار   ؛ردهکچنانچه با عين مال رير مخّم  معامله  آية اهلل بهجت: 

گرفته، يواف و نماز با آن لباس بايل است ولي اگر لباس را به ذّمه خري ه و بع  از معامله، آن مال 

 و نماز با آن لباس بايل نيست. رير مخّم  را در عوض دين پرداخت نموده، يواف

ه ح ا ل تمام خم  مخارج حج و يا عمدره را بده ذمده بگيدرد و     کمشروط بر اين آية اهلل سبحاني: 

 توان پرداخت آن را داشته باش .

 عمل او محکوم به صحت است. اي: آية اهلل خامنه 

 حج.هاي  و ساير هزينه ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م. 9
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 1تهيه نماييه.

ـ  ]1715[ ه فالن روز  يه است و کم شه که حکاگر از طرف قاضي مايه   فرمود س 

، آيا اگر در هماين فارض بتاوان    ما يقين به خالف نهاشته باشيم متابعت آنان جايز است

ي را بهون محذور انجام داد تا متابعات  رد و وقوف  رفات و مشعر و ا مال منکاحتياط 

 ار الزم است يا نه؟کقبعي واقع شود، آيا اين 

 2ننه ولو با  لم به خالف.کبايه تبعيت ج ـ 
                                                           

 مانن  سؤال  بل است. م آنک. ح1
 مراجعه شود. 337به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي: 
ه در يدول هفدت يدا    کد با توجه به لزوم خم  در هبه، علي األحوط و همچنين اين آية اهلل بهجت: 

 هشت سال اين پول جمع ش ه، باي  خم  به آن تعّلق گرفته باش .
جمع شد ه تدا سدال    هاي  چنانچه پول اضل:آيات عظام تبريزي، خويي، سبحاني، سيستاني، ف 

 الي ن ارد.کتشرف به حج را تخمي  نمايي  به وظيفه عمل ش ه و حج اش
 ور در سؤال خالف احتياط است.کو احتياط مذ آية اهلل اردبيلي:. 2

م  اضدي روز عرفده   که به حکه انسان ب ان  روزي که علم به خالف فرض شود، کآن آية اهلل بهجت: 

افي نخواه  بود. بلدي بدا   که در اين صورت و وف با آنها کوا عا  روز ترويه و هشتم باش ، است،  (نهم)

ع م علم به خالف و ع م  يام حّجت شرعيه برخالف و با ص ق تقيه بر نحو معهود متعدارف، ا دوي   

ه سيره  اعيه رير مردوعه بر آن داللت دارد و ع م مانعيت علم ک فايت موافقت با عامه است چنانک

به خالف از صّحت عمل با ناچاري و تقيه، خالي از وجه نيست و عمل به وا ع در جميع صور، ظاهرا  

مجزي است و با ع م شرايط تقيه صحت عمل مورد تأمل است با موافقت عامه، ولو علدم بده خدالف    

 .(972، مسأله کمناس)م ايشان نباش ، واهلل العالم. کم حاکعمل ايشان بر حسب ح
 نظريه ايشان عينا  نظريه آية اهلل خويي است اّما با اين اضافهل تبريزي:آية اهلل  
از يريدق مندي بده     (روز نهم وا عا )ه در روز عي  آنها کن  به اينکن است در صورت دوم چاره کو مم 

ه  بدل از ردروب و دوف در عرفدات     کد ه برگردد و بع  از راه عرفات و مشعر به مني برود، بنحوي کم

 کت، و به همين نحو و وف در مشعر را در شدب در کو در حال حر (لحظه کولو ي)نا ما بنماي  ولو آ

 .(972، مسأله کمناس)ن  و بع  براي اعمال به مني برود. ک
م  اضدي روز عرفده   کد ه به حکه انسان ب ان  روزي که علم به خالف فرض شود، کآن آية اهلل خويي: 

افي نخواهد  بدود. و در   کد ه در اين صورت و وف با آنها کاست، وا عا  روز ترويه و هشتم باش ،  (نهم)

 ن از عمل به وظيفه را داشته باش  ولو به و دوف اضداراري در مزدلفده    کلف تمکاين حال اگر م
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ـ  ]1717[ فاار  تقصاير خاود را باه مصارف      کتوانه گوشات   آيا شخص فقير مي س 

                                                                                                                                        
  ب ون محذور حتي محذور مخالفت تقيه، باي  عمل به وظيفه نماي ، و در رير اين صورت حجش

داشت. و چنانچه استااعتش از همين سال بدوده و بدراي   ب ل به عمره مفرده ش ه و حجي نخواه  

پي ا اي  هه استااعت تازکبع  با ي نخواه  مان ، وجوب حج از او سا ط خواه  بود، مگر اينهاي  سال

 .(972، مسأله کمناس)نماي .  مي ه در اين صورت دوباره حجکن  ک
 مجزي است ولو با علم به خالف. آية اهلل زنجاني: 
اگر علم  اعي به خالف نباش  حج صحيح اسدت و اگدر علدم  اعدي بده خدالف        سبحاني:آية اهلل  

ن  )مق اري کم مفتي عربستان روز هشتم وا عي باش  و نتوان  احتياط کروز نهم ح مثال حاصل شود 

م از بع ازظهر روز دهم آنها در عرفات حضور داشته باش  و شب يازدهم پ  از يلوع فجدر در  کولو 

شود و اگر او در همدان سدال مسدتايع شد ه و      مي احرام حج او به عمره مفرده تب يل (مشعر باش 

 ه مج دا  مستايع شود.کشود مگر اين مي بع  با ي نمان  حج از او سا طهاي  استااعت او براي سال
ه اعمال حج را در او ات مخصوص خدود، بريبدق   کن شود کلف ممکاگر براي م آية اهلل سيستاني: 

آورد، حجدش در هدر   جدا   بده  آورد و آنها را به همين صورتجا  به در باب ثبوت هالل ضوابط شرعي،

نياورد، اگرچه به علت عذري باش  پ  اگر جا  به صورت صحيح است و اگر آنها را به صورت ياد ش ه

ي در بادالن حدج او   کرد، شد کد م  اضي عاّمه نيز در و وف در عرفات و مشدعر پيدروي ن  کاز نظر و ح

 .(971، مسأله کمناس)ال است. کن  صّحت حج او مورد اشکنيست ولي اگر از او پيروي 
ثابدت شدود و بدراي     حجده  ذيهرگاه نزد  اضي عاّمه، اّول مداه   آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

م بده نظدر شديعه    در نزد آنها روز هشت حجه ذيشيعه شرعا  ثابت نش ه باش  و به اين جهت روز نهم 

  ه ندزد کد ن است و وف اختيداري عرفدات را در روزي   که اگر ممکباش ، احتياط واجب آن است 

 ن ، و به مشعر رفته و و وف ک کن نش  اضاراري آن را درکشيعه نهم است انجام ده  و اگر مم

راري عرفات هم اضا کنماي  و اعمال روز عي  را در مني به عمل آورد، و اگر در کدر آنجا را نيز در

افي است و حجش صحيح است و بنابر ا وي چنانچه گفته خواه  کاختياري مشعر  کن نش  درکمم

از ايدن موا دف    کهيچ ي کن  و اگر درک مي فايتکاضاراري عرفه و اضاراري مشعر نيز  کش ، در

 ر خواه  ش .کم آن در مسأله بع  ذکميسر نشود، ح
ن از جهدت تقيده ناچدار بده     کد شود و نزد شيعه ثابت نش ه باش  لهرگاه هالل نزد  اضي عاّمه ثابت  

فايدت همدين حدج اسدت از     کمتابعت باشن  و از عمل به وظيفه خود خائف باشدن  ا دوي صدّحت و    

ن از عمل به وظيفه باشن  احدوط  ک، هرچن  عالم به خالف باشن  و اگر ب ون خوف متمحجةاالسالم

 ع  واجب است عمل بوظيفده خدود نمايند  حتدي بدا عد م       ن  و بکه با آنها رجاء متابعت کآن است 

 علم به خالف.
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 ؟هستنه برسانهه نانخور او کفقرايي 

 شود ارف نمود. واجب است نميه نفقه آنان بر او کساني کبراي ج ـ 

ـ  ]1719[ ه معلاوم  کآيه، در م ه در احرام  مر  تمتع بر گردن انسان ميکفاراتي ک س 

نه و به فقير بههه و ايان  کنه تا در محل،  بح که فقير مؤمن نيست، آيا بايه ابر ک است

 نهارد؟ تگخير  مهي مانع

محال و دادن باه    تگخير  مهي خالف احتياط است و در هر ااورت  باح در  ج ـ  

 1نه.ک مي فايتکفقرا 

ـ  ]1711[ دانه متعلاا   ه نميکنه که يا مهينه پول سعودي پيها کاگر شخصي در م س 

 به ايراني است يا غير ايراني، وظيفه او چيست؟

 2با يگآ از پيها شهن ااحبش از طرف او به فقير اهقه بههه  لي األحوط.ج ـ 

ـ  ]1716[ زني به همرا  شوهرش در روز يازدهم جهت رمي به طارف جمارات    س 

ناه،  ک ثرت جمعيت، شوهر خود را گم ميکه بر ا ر شهت گرمي هوا و کنه ک ت ميکحر

افته، ماگمورين او را باه    دهه و به زمين مي ه شهن به او دست ميکحالت اضبراب و شو

ي زياد در بيمارستان پياها  بعه از چهار روز تفحص و جستجو ننه،ک بيمارستان منتقل مي

باشاه و   ه قادر به سخن گفتن نبود  و حتي قادر به انجام بقيه ا مال حج نماي کشود  مي

ه باه نيابات از خاانواد     کا نناه  ک ليف ميکدر فااله اين مهت همراهان او شوهرش را ت
                                                           

 مراجعه شود. 1917. به مسأله 1
 مراجعه شود. 1917به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي: 
ار واجب ش ه اسدت، علدي   که بر محرم، براي رير از شاي ک هفارک آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي: 

شد .  کشتن آن را تا بازگشتن از حج تأخير ان اخته و هر جا بخواه  بکتوان   مي هکالظاهر اين است 

 (284عربي، مسأله  ک)مناس
 مراجعه شود. 1923و  1917به مسأله  آية اهلل زنجاني: 
 تأخير تا هنگام بازگشت به محل مانعي ن ارد. ارم:کآية اهلل م 

 مراجعه شود. 1992الي  1991. براي به دست آوردن نظريه مراجع به ذيل مسأله 2
 مراجعه شود. 1992تا  1991به مسأله  آية اهلل زنجاني: 
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ه شاوهر در حاال   کا باود    خودش بقيه ا مال او را انجام دهه، آنچه مسالم اسات ايان   

شاود ا ماال نياابتي را     ه سؤال ميکپرتي بود ، ولي از او  و اضبراب و حواآناراحتي 

دهه بلي انجام دادم، پس از مراجعت از حج شوهرش قسام   انجام داديه يا نه جواب مي

ه نا ک نبود ، و ا مال نيابتي را انجام نهادم و اظهار ميجا  به ه من حالمکنه ک جالله ياد مي

؟ و در اورت  اهم ااحت   است، آيا حج احيح است يا نهه اجتماع ما با هم حرام ک

ه الزم است خودش بقيه ا مال حاج را انجاام دهاه و    کنه يا اينک فايت ميکآيا با نيابت 

افي کا ناه  کباشه، آيا در محل خاودش  باح    ه به واسبه  هم بيتوته در مني ميکقرباني 

 ؟وداست و يا بايه به مني فرستاد  ش

 هکا ه را انجام ناهاد  در ااورتي   کو ا مال م 1ا انجام داد اگر ا مال روز  يه رج ـ  

ه برود بايه خودش آنها را انجام دهه، و اگر معذور است ناياب  کتوانه خودش به م مي

و الزم نيسات باه مناي     3ني مورد سؤال در محل خودش هم احيح استو قربا 2بگيرد

شاود و اگار خاودش     باياه قضاا   4ه انجام نشه ، سال بعاه کفرستاد  شود، و رمي ايامي 

 افي است.کبرود، نيابت  توانه نمي

ـ  ]1713[ شاود و در مغارب روز نهام     به حج مشرف مي 1361شخصي در سال  س 

شعرالحرام به مني رفته و در خار  مني باه  ارگري بهون توقف در مکحجه با وانتِ   ي

لياف ايان شاخص    کرد ، و در خار  مني سر تراشيه  است، تکدست غير مؤمن قرباني 
                                                           

در صورتي که فقط مبيت در مندي و رمدي جمدرات در روز يدازدهم و      آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 1

گيدرد.   او صدحيح اسدت و بدراي رمدي جمدرات در سدال آيند ه نايدب مدي          دوازدهم ترک شد ه، حدجّ  

حجده نيسدت آيدا     يواف فريضه يا سعي ترک ش ه و امکان ت ارک در ماه ذي ... و اگرخويي: اهلل آية[

 ]حکم فراموش کردن يواف و سعي را دارد که حجش صحيح است يا نه، فتواي ايشان در دست نيست.
حجه است، ولي يواف نساء و نماز آن و ت  البته و ت يواف حج و نماز آن ماه ذي :اي خامنهآية اهلل . 2

 (83مناسک حجع س معيني ن ارد. )
 فاره الزم نيست.که صورت اضارار است کدر فرض مسأله  ارم:کآية اهلل زنجاني، آية اهلل م. 9
 ن .کو در ايام تشريق  ضا  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 4
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 توانه به نيت ديگري يا براي خودش به حج مشرف شود؟ چيست، آيا مي

نه و  مار   که را ا اد  کبنابر احتياط واجب بايه قرباني و سرتراشي و ا مال مـ   1ج

آورد و دو مرتبه اال حج را هم انجام دهه و تا سر تراشي و ا ماال  جا  به هماي  مفرد 

 2ر  مفرد  را انجام نهاد ، باقي بر احرام است.بعه از آن انجام نگرفته و  م
                                                           

 ن  و موي خود به مني فرست .کحجش صحيح است و حلق  آية اهلل بهجت:. 1
م،  صد   کرده يا به جهت ن انستن حکاگر هنگام عبور از مشعرالحرام،  ص  و وف  آية اهلل زنجاني: 

ر خ ا گفته باش  حج او صحيح است و از احرام خارج ش ه است ولدي  کرده ولي در مشعر ذکو وف ن

ر خ ا هم نگفته حجش بايل است و باي  اعمال عمره کرده و ذکن ، و اگر  ص  و وف نکباي   رباني 

 آورد تا از احرام بيرون آي .جا  به مفرده
 مراجعه شود. 387به حاشيه  سمت هشتم مسأله  آية اهلل اردبيلي:. 2

رد، چنانچده از روي ن انسدتن   کد رد ولي تو ف نکه از مشعر عبور کدر فرض مزبور  آية اهلل تبريزي: 

ن را اعاده رد، حّجش صحيح است و باي  آن اعمال و اعمال بع  از آک کمسأله، و وف به مشعر را تر

 آورد.جا  به توان  به نيت ديگري يا براي خودش حج مي ن  و بع  از اعاده آنهاک
 کم بوده حجش صحيح است ولي باي  يد کو وف مشعر از روي جهل به ح کاگر تر آية اهلل خويي: 

 فاره ب ه  و ذبح و حلق اگر در روز بوده مجزي است.کگوسفن  
رده باش  نه اضاراري عرفه را ک کاين شخص چنانچه و وف اختياري عرفه را در آية اهلل سبحاني: 

ر خ ا را گفته است حجش صحيح است در رير اين صورت حج او کو هنگام مرور از مشعر به مني ذ

ن  و در صورت استقرار حج يا بقداي آن حدج را در سدال    کبايل است و حج خود را تب يل به عمره 

االن  ه در متن است؛کن در مورد صحت حج و انجام  رباني و حلق به شرحي کلن  و کبع  اعاده مي

ن  و چنانچه خود نيت  رباني و حلق را کفايت ميکه هست ذبح در خارج مني کخاير محذوراتي ه ب

 ه مني بفرست .ب ال ن ارد و موهاي خود راکداشته مباشرت حّلاق و ذابح رير مومن اش
رده باش  حّجدش صدحيح اسدت و اگدر     کگام مرور از مزدلفه  ص  و وف اگر هن آية اهلل سيستاني: 

ر خ ا در حال مدرور گفتده باشد  بداز هدم حجدش       کرده باش  از روي جهل به مسأله ولي ذک ص  ن

صحيح است و  رباني او در خارج از مني از روي رفلت و جهل  صوري صحيح اسدت و حلدق او نيدز    

ر خ ا گفته است حجش بايل است و باي  کاست و نه ذ ردهکصحيح است ولي اگر در مشعر نه  ص  

افي است و بايد   کجاي يواف و سعي عمره  آورد و يواف و سعي حج او بهجا  به اعمال عمره مفرده

 ن  و براي يواف نساء نايب بگيرد.کتقصير 
 و وف مشعر عم ي نبوده و از يرفدي و دوف اختيداري عرفدات را      کاگر تر آية اهلل گلپايگاني: 



 مناسک حج                          712

ـ  ]1718[ ن مزباور در  کآيا در  رفات و مني و مشعر و بعاه از مراجعات از اماا    س 

ه معاماه قصاه   کا ه قابالً در م که مسافت شر ي محقا نشود وظيفه حجاجي کاورتي 

 از حي  قصر و اتمام چيست؟انه   ردکاقامت 

 1ور تمام است.کدر فرض مذج ـ 
                                                                                                                                        

 رده و از کد ن از  رباني در مني ن اشته و در وادي محسر  رباني کهمچنين تم رده است وک کدر

رده، اجدزاء بعيد  نيسدت. و در ريدر     کد يرف ديگر از جهت جهلبه مسأله و رفلت در رير مني حلق 

مسدأله   122 فارسدي، ص  کمسدتفاد از مناسد  )آم ه عمل نمايد .   صورت فوق، باي  به آنچه در متن

 .(11، مسأله 431، ص1،و ج2مسأله  211، ص1، و مجمع المسائل، ج 132
ارهاي فوق جهال  صورت گرفته، حدج او  کو وف مشعر عم ي نبوده و  کچنانچه تر ارم:کآية اهلل م 

 صحيح و اعاده  رباني هم الزم نيست.
 وگرنهعرفات و مشعر و مني هم تمام است  ه تمام است درکه نماز در مکدر مواردي  آية اهلل بهجت:. 1

 (191 س 91ج ي  حج ص هاي   صر است. )پرسش
ه معّظمه ب ون  ص  عشدره هدم اداي نمداز بده نحدو تمدام       کدر مفروض سؤال در م آية اهلل خويي: 

م سدفر بدرايش   کشود، و با خارج ش ن به عرفات ح مي صحيح و مجزي است و با  ص  عشره متعين

در عرفدات   (با احراز مسافت شرعيه)سته بخوان  کباي  در آن ايام نماز رباعي را ش هکشود  مي تج ي 

ّرمده، البّتده نده در    که مکگردد باز مخير بين  صر و تمام است، در خود م برميه کو مني و چون به م

 .(411 آراء المراجع، ص)ه باش . کدر لحوق آن به م که شکدور فعلي آن، هاي  محّله

ه در عرفات و مشعر و مني به سر مدي ک ص  عشره باي  ب ون احتساب روزهايي  ي:نآية اهلل سبحا 

ه، نمازشان در عرفات و مشدعر و مندي   کبرد صورت پذيرد، البته با تحقق  ص  عشره در خود شهر م

  تمام است.
کيلدومتر يدا    44اگر مجموع مسافت از مکه به عرفات و از آنجا به مشعر و مني تا مکه  آية اهلل سيستاني: 

بيشتر باش  نماز شکسته است و اگر کمتر باش  نماز تمدام اسدت و در ايدن صدورت اگدر از عرفدات  صد         

ايدن  بازگشت به وين را داشته باش  و آم نش به مکه نه از اين جهت باش  که محّل ا امت او است بلکه از 

 جهت که در راه وا ع است نمازش در مشعر و مني شکسته است و در مکه مخير است.
در فرض مذکور اگر  ص  برگشت به وين ن ارد تا در محل ا امه است باي  نمازش  آية اهلل گلپايگاني: 

و در  ]در عرفات نماز تمام اسدت [را تمام بخوان  و اگر  ص  مراجعت به وين  بل از ده روز داشته باش  

بايد    ]در مشعر و مني و در مکه پ  از مراجعت از عرفدات [برگشت از محلي که رفته و در محّل ا امه 

 (.411 نماز را شکسته بخوان  البته در مکه مخير بين  صر و اتمام است. )آراء المراجع، ص
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ـ  ]1714[ ه يا محاالت  کچه ببن م انه،  ردکه قصه اقامه کبعضي از حجا  در م س 

ه تاا  رفاات   کا اشاته باشانه   آن مثل شيشه و ريع الذاخر يا مسفله يا حجون، اگر يقين د

داشته باشنه در مسافت شر ي نماز را تماام   کچهار فرسخ است، نماز را قصر و اگر ش

لياف آناان از ناار قصار و اتماام      ک رفات و مني، تخواننه، بفرماييه در مراجعت از  مي

روز يا سه روز يا نه روز است و بايه  که يکه توقف آنان در مکچيست؟ با توجه به اين

 ؟ننهکت کايران يا مهينه حربه 

در اورت  هم مسافت شر يه يا شک در آنکه در نماز باقي بر تمام هستنه، اگار  ج ـ  

روناه و بعاه از مکاه     ز جهت اينکه محل اقامه است ميگردنه، ا از  رفات که به مکه برمي

 1کننه، در بازگشت به مکه و در خود مکه هم نمازشان تمام است. قصه مسافرت مي

 ؟اگر موقف دو روز اختالف داشته باشه، وظيفه چيست س ـ ]1760[

 2م مسگله نيست.کروز اختالف و دو روز در ح کفرقي بين يج ـ 
ـ  ]1761[ اگر مشقت يا حر  داشته باشاه... بفرمايياه    ايه:  فرمود هکدر مواردي  س 

 مناور از مشقت و حر  شخصي است يا نو ي؟
م دائر مهار حر  و مشقت باشاه،  کبايه خصوص مسگله مالحاه شود و اگر حج ـ  

 شخصي آن مناور است.
ـ  ]1765[ حاجي تمام ا مال  مر  و حج را انجاام داد و بعاه فهمياه وضاويش      س 

ها و نماز، حج او احيح است يا نه؟ و بار فارض    طواف کباطل بود  است، آيا با تهار

 فساد چگونه از احرام خار  شود، وظيفه او چيست؟
                                                           

ه کد اگر  دبال  در م  ه تا عرفات فعال  مسافت شرعيه نيست وکفاصله م ارم:کآية اهلل فاضل، آية اهلل م. 1

 ه و عرفات و در بازگشت تمام است.کنمازشان در مان   هردک ص  ا امت 
 مراجعه شود. 1922. به سؤال 2

 مراجعه شود. 1922به سؤال  ي:آية اهلل سبحان 
ه در صدورت  که فارق علم به خالف و ع م علم به خالف است کبل اهلل خويي: آية اهلل تبريزي، آية 

 کتبعيت الزم و مجزي است ولي در صورت علم به خالف مجزي نيست. )مناسد  ع م علم به خالف

 (.971عربي، مسأله 
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 2ها و نماز، حج او احيح است. طواف کبلي با تهارـ  1ج
                                                           

افي است و در رير کاگر بع  از مراجعت به وين متوجه ش ه اعاده يواف و نماز آن  آية اهلل زنجاني: .1

 عمل نماي . 711و  373اين صورت ماابق حاشيه مسأله 

وضو و يا اينکه با وضوي بايلي انجام  مال حج فهمي  که يواف حج او بياگر بع  از اعآية اهلل سبحاني:  

وضدو   حجه يواف و نماز و سعي و چنانچه يواف نساء را نيدز بدي   ش ه است اين شخص باي  تا آخر ذي

انجام داده يواف نساء و نمازش را اعاده کن  و چنانچه اين شخص از مکه خارج ش ه باشد  و بازگشدت   

کن باش  باي  نايب بگيرد و عالوه بر نايب خودش هر کجا که هست نمداز يدواف را   حرجي و يا رير مم

بخوان  ولي اگر بازگشت مشکل نيست خود باي  برگردد و انجام ده  و در اين صورت اعاده حج در سال 

او حجه متوجه باالن وضوي خود در يواف حدج شد  وظيفده    ديگر الزم نيست ولي چنانچه بع  از ذي

 جا آورد. توان  باي  نايب بگيرد و سال بع  حج واجب خود را بهاست و چنانچه خود نمي عمره مفرده
حجه متوجه شود، بنابر احتياط سعي حج را نيدز اعداده    و چنانچه در مکه و در ماه ذي آية اهلل اردبيلي:. 2

اسدت و  کن  مگر اينکه باالن وضو به جهت جهل به مسأله بوده باش  که در اين صورت حجش بايدل  
 جا آورد. بنابر احتياط واجب باي  يک شتر کفاره ب ه  و يک عمره مفرده جهت خروج از احرام به

 واجب است نايب بگيرد و احتياط اين است نايب بع  از يواف، سعي را نيز اعاده کن . آية اهلل بهجت: 

ف و سدعي را بده  صد     در فرض مزبور حّج تمتع او بايل است و بنابر احتياط يوا آية اهلل تبريزي: 

شدود و   مدي  آورده و تقصير يا حلق نموده يواف نساء را انجام داده از احرام خدارج جا  به عمره مفرده

 آورد.جا  به سال آين ه حّج تمتع را
ه وضوي يواف عمره بايل بدوده حجدش بايدل    کگذشته مانن  اين کاگر زمان ت ار آية اهلل خويي: 

ه يواف حج بايل بوده و هنوز کبا ي باش  مانن  اين کر زمان ت اراست، احرام او هم بايل است و اگ

ن از مباشرت نيست براي کن  و اگر متمک مي تمام نش ه يواف و اعمال مترتبه را اعاده حجه ذيماه 

  بگذرد. حجه ذيگيرد و نباي  اعاده رير از يواف نساء از ماه  مي آن اعمال نايب
 کم حج او بايل است و بنابر احتياط واجب بايد  يد  کولي در فرض جهل به ح آية اهلل سيستاني: 

 فاره ب ه  و از احرام خارج ش ه است.کشتر 
در فرض سؤال يواف او بايل است و احرام او با ي است و اگر  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 سعي و يواف نساء و نماز آن راه متوجه شود بع  از وضو، يواف حج و نماز آن و کدر م حجه ذيدر 

جدا   به آورد با يواف نساء و مسحّل شود و در سال بع  حج واجب راجا  به آورد و عمره مفرده نيزجا  به

آورد و چنانچه در خارج از جا  به متوجه باالن يواف شود، عمره مفرده را حجه ذيآورد و اگر بع  از 

 ه بدرود و اعمدال عمدره مفدرده     کشود رجاءا  و به م ميقات باش  الزم است، ثانيا  در ميقات محرم
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ـ  ]1767[ باه قيمات    ه  اوض آن را ا  کا رْز به فردي بههاه  اگر شخصي مبلغي اَ س 

 مي دارد؟کا پول ايراني بگيرد، چه ح دولتي يا آزاد

 و خالف مقررات هم نباشه. 1در تبهيل پول بايه با هم تراضي نماينهج ـ 

ـ  ]1769[ خواهناه باهون احارام در  رفاات و مناي باشانه و        ه ماي کپيشاهنگاني  م 

ه،  مر  مفرد  انجام دهناه  کتواننه براي ورود به م ه، ميتواننه در آنجا با احرام باشن نمي

نه و باياه  کار را قبول که مستبيع است نبايه اين کسي کبراي حج محرم نشونه، ولي و 

آورد و در هر اورت اگر مُحرم شه و با لباآ مخيط باود حاج   جا  به  مر  و حج تمتع

 9فار  بههه.ک 2او احيح است و بايه

ـ  ]1761[ شخصي بعه از احرام  مر  تمتع ديوانه شه  است، دوساتان او باهون    س 

دهنه، آيا ايان ا ماال    گيرنه و يا تبر اً باقي ا مال او را انجام مي اجاز  براي او نايب مي

 شود يا نه؟ و اگر پولي خار  شاه،   براي شخص اول مُجزي است و از احرام خار  مي

 فت يا نه؟ه ديوانه شه  گرکسي کشود از ولي  آيا مي

و  2نه و شخص اول همچنان در احارام بااقي اسات   ک فايت نميکنيابت مزبور ـ   4ج
                                                                                                                                        

 آورد. )مجمدع  جدا   بده  آورد تا مسحّل شود و در سال بع  حج واجب خدود را جا  به را با يواف نساء

 (.47، مسأله 478، ص1المسائل، ج
 ن .کبنابر احتياط واجب سعي و تقصير را نيز اعاده  ارم:کآية اهلل م 

 خري  و فروش پول جايز است. آية اهلل اردبيلي: .1
 (133بنابر احتياط واجب. )مناسک حجع م  :اي خامنهآية اهلل . 2
ه و ت احدرام نبايد   صد  چندين تخّلفدي را      کآي   مي البته از مسائل احرام به دست آية اهلل بهجت:. 9

 داشته باش .

حج بده گردنشدان مسدتقر     اين اين افراد نباي  سال اول استااعتشان باش  و کليآية اهلل سبحاني:  

  .نهاي  بل حج خود را انجام داده باش ال  و يا در سنا مستايع نباشيه کش ه باش  بل
 شود احتيايا . مي حّتي در احرام نايب گرفته آية اهلل بهجت:. 4
 بنابر احتياط. آية اهلل اردبيلي:. 2

 ظاهرا  احرام و حج او بايل است و احتياط مستحب آن است  آية اهلل سبحاني، آية اهلل فاضل: 
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توانه به ديگري رجوع  رد  است و نميکه خر  کسي است که خر  شه  از مال کپولي 

 1ه مغرور شه  باشه.کنه، مگر آنک

ـ  ]1766[ احهالموقفين،  کطواف، يا تر کآيا  مر  و حج به واسبه جماع، يا تر س 

 ؟ض فساد، چگونه بايه از احرام خار  شهشود يا نه؟ و بر فر فاسه مي

تفصيل موارد فساد به واسبه امور  کر شاه ، در مناساک موجاود اسات و     ج ـ  

و چنانچه در حج فساد به واسبه جمااع باشاه،    2جماع در  مر  تمتع مفسه نيست

بايه  مل حج را تمام کنه گرچه حج فاسه است و با اتماام حاج از احارام خاار      

شود، ولي در موارد ديگر، اگر فساد به ترک وقوف باشه، بايه باه هماان احارام     مي

ورد و مُحلّ شود و حکم ترک طاواف در  مار  تمتاع، در    جا آ حج،  مر  مفرد  به

سک مفصالً بيان شه  است و ترک طواف در حج اوري دارد که بع  آنهاا در  منا

 9مناسک  کر شه  است.

ـ  ]1763[ کسي که حج او به واسبه ترک وقوفين فاسه شاه  و بااقي ا ماال را     س 

                                                                                                                                        
 ولو با استنابه انجام ده .اي  هه در صورت بهبودي عمره مفردک 

 شود. مي بنابر اظهر، احرام او نيز بايل آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 1
به نيابت نيست و حج و و وفين در او نيست، نيازي  کاگر احتمال بهبودي و در آية اهلل سيستاني: 

 احرام او بايل است.
 سي بگوي  شما اين پول را ب هي  من از ولي اوک مثال  ؛يعني او را فريب داده باشن  ارم:کآية اهلل م 

 دهم. مي گيرم و به تو مي
 مراجعه شود. 914به حاشيه مسأله  آية اهلل بهجت:. 2

 فداره کي با زن در عمره تمتع بنابر اظهر مسفس  عمره نيسدت، ولدي موجدب    کنزدي آية اهلل تبريزي: 

ان و اعاده حج در سال آيند ه اگدر اعداده    کشود، اگرچه احتياط در اعاده عمره است در صورت ام مي

 ن نباش .کعمره مم
 مراجعه شود. 913و  914به حاشيه مسأله  آية اهلل سبحاني: 
و اگر از روي سهو و يا رفلت و فراموشي يا ن انستن مسأله باش ،  هرچن  عم ا  باش  ارم:کآية اهلل م 

 ّفاره دارد.کشود و نه عمره و نه  مي نه حج بايل
 . تفصيل نظريه ساير آيات عظام در مفروض سؤال، در مواضع خاص خود آم ه است.9
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 آورد  و بهون  مار  مفارد  باه اياران آماه  اسات، تکلياف فعلاي و آيناه  ايان           جا  به

 مُحرم چيست؟

 توانااه بااراي خاارو  از احاارام  ماار  مفاارد    اساات و مااي بااه احاارام باااقيج ـ  

 1انجام دهه.

 ؟آيا قصه اِببال  مر  يا حج و يا بع  اجزاء آن، مببل است يا نه س ـ ]1768[

 قصه اببال، مببل نيست.ج ـ 

ـ  ]1764[ ه در باازار مسالمين   کنسروهاي گوشت و ماهي خارجي، کآيا مصرف  س 

 رسه، جايز است يا نه؟ به فروش مي

و  2اگر نهاننه از کجا وارد شه  يا بهاننه که از بالد مسلمين است مانع ناهارد ج ـ  

کنناه    شود، در اورتي محکوم به حليت است که وارد اگر بهاننه از بالد کفر وارد مي

و احتمال بههنه که احراز تذکياه آن را کارد  و در دساترآ مسالمين      9مسلمان باشه

 4قرار داد  است.

                                                           
 نشود. کآنچه در متن آم ه بنابر احتياط واجب تر آية اهلل تبريزي:. 1

ند  و يدواف   کافي است پ  باي  تقصدير  کجاي عمره او  يواف و سعي حج به سيستاني:آية اهلل  

 ل است نايب بگيرد.کنساء انجام ده  و اگر رفتن براي او مش
 ه برود نايب بگيرد.کتوان  به م نمي و اگر شخصا  ارم:کآية اهلل م 

 ه فل  دارد.کباي  احراز شود  آية اهلل سيستاني:. 2
دار است و احراز شود زن ه و توسط انسدان   چنانچه احراز شود از نوع ماهي فل  آية اهلل فاضل: 

گيري افتاده است مصرف آن مانعي ند ارد واال حدالل نيسدت و     از آب خارج ش ه يا در تور ماهي

چنانچه فروشن ه مسلمان باش  واحتمال ب هن  که احراز تذکيه و فل  داشتن آن را کرده اسدت  

 کن . کفايت مي
افي است و ماهي اگر کاگر فروشن ه مسلمان باش  و اين احتمال در او داده شود  ية اهلل سيستاني:آ. 9

افر بده ايدن   کد ه صدي   کگيري بميرد حالل است و اگر ايمينان پي ا شود  پ  از صي  در تور ماهي

 دار باش  حالل است. صورت بوده است اگر ماهي فل 
 ه فل  دارد، خوردن آن جايز نيست.کر ماهي معلوم نباش  اگ آية اهلل خويي، آية اهلل سبحاني:. 4



 مناسک حج                          721

 1محصور و مصدود

ـ  ]1730[ از  مر  يا حاج   2نهکه دشمن او را منع کسي کمصهود  بارت است از  م 

 ممناوع شاود از  مار      9ه به واسابه مارض  کآيه و محصور آن است  ه ميکبه تفصيلي 

 يا حج.

ـ  ]1731[ ه محرم شه به احرام  مر  يا احرام حج، واجاب اسات  مار  و    کسي ک م 

 4باقي خواهه مانه.نه به احرام کنه و اگر نکحج را تمام 

ـ  ]1735[ ساي ديگار از   کسي احرام  مر  را بست و بعه از آن دشامني ياا   کاگر  م 

ه و را  ديگاري نباشاه جاز آن    کا ننه از رفتن مکقبيل  مال دولت يا غير آنها، او را منع 
                                                           

 ان . هام محصور و مص ود را متعرض نش کاح اي، هآية اهلل خامن. 1
ه ظداهرا   کد بل آي  مي هکبه تفصيلي  ن  د که دشمن يا رير دشمن او را منع کسي ک آية اهلل زنجاني: .2

 «مصد ود »اعمال حج يا عمره را به پايان برسانن  توانن   نمي ه به علتي به جز بيماريکساني کتمام 

است اي  هباشن  )مراد از بيماري، معناي گسترد مي «محصور»باشن  و اگر مانع آنها بيماري باش   مي

ياب ل  مي شود( صّ  و حصر در موارد ذيل تحقق مي ستگي استخوان و مجروح ش ن نيزکه شامل شک

. در 2 ؛ند  کسال، عمره را تمدام   کتوان  تا ي نمي هکي يور به. در احرام عمره مفرده، ممنوع ش ه 1

توان  پ  از انجام عمدره هديچ    نمي هکي يور بهاحرام عمره تمتع از انجام اعمال عمره، ممنوع ش ه 

. در احرام عمره مفرده يا عمره تمتع اگدر در مد تي از   9 ؛ن ک کمق ار از و وف اختياري عرفه را در

 ه در احرام مان ن براي شخص وي يا نوع مردم حرجي است.کشته ش ه امل اعمال، بازداکانجام 
 ستگي و جراحت.کو امثال آن مثل ش آية اهلل سبحاني:. 9

ن مق سده بدراي   که دشمن و مانن  او از رسي ن او به امدا کسي است کمص ود  آية اهلل سيستاني: 

بيمداري و مانند  آن مدانع     هکسي است کن  و محصور کانجام اعمال عمره يا حج پ  از احرام منع 

 ن مق سه براي انجام اعمال حج يا عمره پ  از احرام شود.کرسي ن او به اما
 ستگي اعضا يا مجروح ش ن و مانن  آن.کيا ش ارم:کآية اهلل م 

 ال است.کبقاي احرام در بعضي از صور محل اش آية اهلل تبريزي:. 4
 ع است.بقاي احرام در بعض صور محّل من آية اهلل خويي: 

 م مستثني هستن .کاما محصور و مص ود از اين ح آية اهلل سبحاني: 
 شود. مي در بعضي از موارد احرام ب ون انجام اعمال بايل آية اهلل سيستاني: 
 شود. مي ه گذشت ظاهرا  در بعضي موارد، احرام خود به خود بايلگونه ک همان آية اهلل فاضل: 
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 تواناه در هماان    ه ممناوع اسات ياا اگار باشاه مؤوناه آن را نهاشاته باشاه ماي         کراهي 

و از احرام خاار    1نهکگوسفنه قرباني  کگاو يا ي کشتر يا ي کيشه   ه ممنوعکمحل 

 9و باه احتيااط واجاب    2ناه که به نيت تحليال قربااني   کشود و احتياط واجب آن است 

شاود   و در اين اورت بر او همه چياز حاالل ماي    4قهري از مو يا ناخن خود را بگيرد

                                                           
ند  بده   کشود و اگدر نتواند   ربداني تهيده      نمي به احتياط واجب، ب ون آن مسحل آية اهلل سيستاني:. 1

 احتياط واجب ده روز روزه بگيرد.
 11جداي  ربداني    ن  و احتيايا  بهک مي .. اگر  رباني ميّسر نش  نيت خروج از احرام.ارم:کآية اهلل م 

 ن .کعمل  ايم هآورد کگيرد ماابق آنچه در  رباني در مناس مي روز روزه
  ي  تحليل الزم نيست. آيات عظام تبريزي، خويي، سيستاني:. 2

نيت تحليل الزم نيست ولي پ  از  رباني يا حلق يا تقصيرت از موي سر، محرمدات   آية اهلل زنجاني: 

ردن ريش کوتاه کد و  در عمره مص ود ش ه باش  يا در حج شود د  مي د بر او حالل حتي زن احرام د 

ن  ظاهرا  در عمره مفرده با حلق يا کن  و چنانچه نتوان   رباني ک نمي فايتکفتن و شارب و ناخن گر

شود و در عمره تمتع با انجام حج افراد و اگر از حج هم ممنوع اسدت بايد     مي تقصير از احرام خارج

ن  تا حج فوت شود و با عمره مفرده و اگر از آن هم مص ود است با حلق يا تقصدير از احدرام   کصبر 

ه مصد ود،  کد شدود در صدورتي اسدت     مي ه در اين مسأله براي مص ود گفتهاي ک هرج شود. وظيفخا

ه اگدر مدانعي   کرده باش ، ولي اگر در هنگام احرام با خ اون  متعال  رار گذاشته باش  کشرط تحلل ن

شدود و  ربداني و حلدق يدا      مدي  پيش آم  از احرام بيرون آي ، به مجرد مص ود ش ن، از احرام خارج

 تقصير الزم نيست.
ن نيسدت بايد  ده   کد و با تقصير از احرام خارج شود و اگر به هر دليلي  رباني مم آية اهلل سبحاني: 

ن  به جداي هد ي   که  ص  که همين کن  بلکروز روزه بگيرد و الزم نيست پ  از پايان روزه تقصير 
ه بعد  از  کد سدي  کهمچندين   ن  و از احرام خارج شدود کتوان  تقصير افي است. لذا ميکروزه بگيرد 

  رباني روز عي  مص ود ش  نياز به  رباني مج د ن ارد.
ه شخص مص ود عالوه بر  رباني حلق نيدز  کو احتياط آن است  آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 9

ه هنگدام ذبدح يدا نحدر     کن  بين حلق و تقصير و احتياط آن است که جمع کبنماي  و بهتر آن است 

 .(384ام حج، مسأله کآداب و اح)ن . کبل از تقصير نيت تحليل از احرام  رباني  
ن  و يا سرش که باي  از موي خود تقصير کن ، بلک نمي فايتکاحتيايا  گرفتن ناخن  آية اهلل اردبيلي:. 4

 را بتراش .
 شديخ،  کو احتياج به حلق يا تقصدير بعد  از هد ي موافدق احتيداط اسدت )مناسد        آية اهلل بهجت: 

  (.37ص
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 1حتي زن.

ـ  ]1737[  ساي ديگار او  که شاه و دشامن ياا    کا سي به احرام  مار  وارد م کاگر  م 

 ،2م مسااگله پاايش را دارد کاارد، همااان حکااآوردن ا مااال  ماار  منااع  جااا  بااه را از

                                                                                                                                        
  :ضميمه  ( رباني)ه حلق يا تقصير را به آن کاحتياط اين است  آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي

ه  رباني را با خود آورده باش  در که حلق را اختيار نماي  در صورتي که احتياط اين است کنماي ، بل

 .(444، مسأله کمناس)عمره مفرده. 
 افي نيسدت و جدايز اسدت حلدق بده جداي      کد بر احتياط واجب گرفتن ناخن بنا آية اهلل سيستاني: 

 تقصير. 
 ه سوق ه ي نموده باش .کسي کن  مخصوصا  کجاي تقصير حلق  .. و يا به.آية اهلل فاضل: 
 ن .ک نمي فايتکناخن به تنهايي  ارم:کآية اهلل م 

حکم مذکور در مورد عمره مفرده است و همچنين عمره تمتع اگدر از اعمدال حدج نيدز      آية اهلل سيستاني:. 1

 منع شود ولي اگر فقدط از آمد ن بده مکده  بدل از و دوفين مندع شدود وظيفده او بده حدج افدراد تبد يل              

 شود. مي
ه ش  ولي حج از او فدوت شد  چده بده     کاگر شخصي به احرام عمره تمتع وارد م آية اهلل سبحاني: 

آورد و از احدرام  مدي  جدا  بده يماري و يا دستگيري و يا دير رسي ن و امثال اينها، عمره مفرده خاير ب

ليفي ن ارد مگر در سه صورتل الدفل بدا   کگردد و اين شخص در حقيقت مستايع نيست وتخارج مي

زمان حج محروم ش ه باش . بل حج  بال  بر او مستقر ش ه باش . جل در سال يا  کاري از درکاهمال 

 ه باي  در اين سه صورت حج خود را بياورد.کهاي بع  مستايع شود  سال

 ن  بين استنابه و عمل مص ود و اگر نتوانست، عمل مص ود راکحتي المق ور جمع  آية اهلل اردبيلي:. 2

 ض بع ي.آورد و همين يور در فرجا  به
ه يا از انجام افعال بعد  از  کشود به منع از دخول م مي معتمر به عمره تمّتع مص ود آية اهلل بهجت: 

ان استنابه در همان سال، اگرچه بع  از يدواف  کشود در صورت ع م ام مي دخول و متحّلل به ه ي

ء بع  از اتيان مص ود از سعي بشود و همچنين اگر ممنوع ش  در عمره مفرده از خصوص يواف نسا

 (119و 112شيخ، ص کبه ساير اعمال و تقصير. )مناس

ه در عمره مفرده و يا عمره تمتع بع  از احرام مصد ود شدود چده داخدل     کسي کآية اهلل سبحاني:  

از اعمال عمره را انجام ده  و يا او را از  کحرم ش ه باش  و يا نش ه باش  و به او اجازه ن هن  هيچ ي

منع کنن  باي  در هر کجا هست گوسفن  و يا گاو و يا شدتري را  انجام يواف و سعي و يا فقط سعي 

و سپ  تقصير نماي  در اين صورت از احرام خدارج شد ه و همده محرمدات احدرام حتدي       ذبح کن  

 گردد.تمتعات از همسر بر او حالل مي
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 م را کاانااه، همااين حکه اگاار از طااواف يااا سااعي نيااز منااع  کاا 1ه بعيااه نيسااتکاابل

 2باشه. داشته

ـ  ]1739[ ننه ياا باه ظلام    که نهارد بههه، حبس کاري، کبهه واسبه بهه کسي را ک م 

 9سابا را دارد. مکننه حکحبس 

ـ  ]1731[ آوردن ا ماال، پاولي   جاا   به ه يا اجاز کاگر بعه از احرام براي رفتن به م م 

ه حرجي باشه و اگر نهاشاته باشاه   کننه، پس اگر داشته باشه بايه بههه، مگر آنکمبالبه 

 باشه. م مصهود را داشتهکيا حرجي باشه ظاهراً ح

ـ  ]1736[ ه بااز اسات و   کا ا  ديگاري هسات   طريا مصاهود شاه و ر   کاگر از ي م 

مخار  رفتن از آن را  را دارد بايه به احرام باقي بمانه و از آن را  برود و اگار از آن را   

 آورد و از احرام خار  شود.جا  به رفت و حج او فوت شه، بايه  مر  مفرد 

ـ  ]1733[  ه اگاار از را  ديگاارکاااگاار شااخص مصااهود خااوف آن داشااته باشااه  م 

 ناه و مُحالّ شاود،   کتواناه  مال شاخص مصاهود را ب     رساه، نماي   يبرود به حاج نما  

 ناه تاا فاوت محقاا شاود و باا  مار  مفارد          که باياه باه را  اداماه دهاه و اابر      کبل

 4متحلل شود.

ـ  ]1738[ از وقاوف   که به هيچ يا کنه مصهود بودن در حج به اينک تحقا پيها مي م 

نه اگر نرساه باه چيازي    ک مي ه تحقا پيهاکاختياري و اضبراري  رفه و مشعر نرسه، بل

[ در]شود هرچنه از روي  لم و  ماه نباشاه و ااور آن     ه به فوت آن، حج فوت ميک

ننه او را از مناي  که بعه از وقوفين منع کنه به اينکه ظاهراً تحقا پيها کر شه، بلکسابا  

                                                           
 ان . ه سمت آخر مسأله را متعرض نش  لپايگاني:آية اهلل گ. 1

 محّل تأمل است. ارم:کآية اهلل م 
 ه نتوان  نايب بگيرد.کشود  مي در هر سه فرض در صورتي مص ود آية اهلل زنجاني: .2

ن  و اعمال را کن باي  دين خود را بپردازد و از حب  نجات پي ا کولي م يون متم آية اهلل سبحاني: .9

 م مص ود را ن ارد.کد اگر نپرداخت حآور جا به
 ان . هل اين مسأله و مسأله  بل را، متعرض نش آية اهلل خويي. 4
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 اهم   ه، باا کا يا ا ماال م  2ننه از ا مال منيکه اگر منع ک، بل1ه و نتوانه نايب بگيردکو م

                                                           
ال است و کان نيابت براي او باش ، تحقق مص ود بودن برايش محل اشکولي اگر ام آية اهلل اردبيلي: .1

 ن  بين اعمال مص ود و نايب گرفتن و همچنين در فرض بع ي.کباي  جمع 
بلکه اگر از رمي جمره عقبه يا يواف حج يا سدعي، ممندوع شدود و نتواند  نايدب بگيدرد        اهلل زنجاني:آية  

 ،  رباني و حلق يا تقصير کن  تا از احرام بيرون آي .1972مص ود است و مص ود از حج باي  ماابق مسأله 

و اگر بده اعمدال   پ  چنانچه فوت محقق ش  با عمره مفرده از احرام خارج شود  آية اهلل سبحاني: 

 حج رسي  اعمال را انجام ده .
بع  از احرام ممندوع شد     که شخص بع  از احرام حج از انجام مناسکدر صورتي  آية اهلل سبحاني:. 2

ه کد سي ک (الفست ازل ا باش  و اهم آن عبارته براي آن صوري ميکشود مص ود از حج نامي ه مي

ند   کم مص ود عمل کو وفين اختياري و اضاراري ممنوع گردد باي  به ح کبع  از احرام حج از در

ه در ايدن  کد ن  و بع  از تقصير از احرام خارج گدردد  کيعني باي  گوسفن  و يا گاو و يا شتري را ذبح 

ن از کد ه شخص و وفين را انجام داده لکصورتي ب(  صورت همه محرمات احرام براي او حالل است.

فقط از اعمال مني منع شود ولدي بتواند     (1ه سه صورت داردل ک ود گردي ه ه مصکاعمال مني و م

ه منع شود ولدي بتواند  اعمدال    ک  صورت  بل يعني از اعمال مکبر ع (2ه را انجام ده . کاعمال م

توان  نائدب بگيدرد و يدا    از اين سه صورت يا مي کاز هر دو منع شود. در هر ي (9مني را انجام ده . 

 ست ازلا  ام عبارتکم هر که حکشود شش صورت ابراين ميتوان  بننمي

بدراي رمدي و ذبدح نائدب     اگر شخصي بع  از و وفين فقط از آم ن به مني ممنوع شود اگر بتوان  ( 1 

ار را انجام دهد  و اعمدال   کباي  اين بگيرد و در بيرون منا حلق کن  و موي خود را به منا بفرستن ، 

 که به عبادت بپردازد وگرنه بدراي هدر شدب يد    کهاي منا نيز در مبيتوتهه را خود بياورد و عوض کم

 ن .کگوسفن  ذبح 
توان  بگيرد در اين صدورت  اگر شخص بع  از و وفين از آم ن به مني ممنوع ش  و نايب هم نمي( 2 

 شود و باي  اعمال را به شرح زير انجام ده لم مص ود جاري نميکنيز ح
ه سال بع  خود و يا ندائبش در  کن است و نهايتا اين کشود زيرا آن فرع تم مي رمي از او سا طالف(  

 ايام تشريق رمي را انجام ده .
ن  و اال بايد   کبه شخص مامئن ب ه  تا از يرف او  رباني  در مورد  رباني اگر بتوان  پول آن راب(  

 ازگشت به وين.ب ل آن را بياورد يعني سه روز روزه در ايام حج و هفت روز روزه پ  از ب
ه را خدود  کد ق را نيز بيرون مني انجام ده  و موي خود را به مني بفرست  و سدپ  اعمدال م  لحج(  

 انجام ده .
ه بده عبدادت بپدردازد يدا بدراي هدر شدب        کد ه گذشدت در م کد در مورد بيتوته در مني به نحوي د(  

  ن .کفاره ذبح کگوسفن ي را به عنوان 



 722 محصور و مصدود

آورد و منع نمودناه از برگشاتن باه    جا  به ه تمام ا مال راکان نايب، بلي در اورتي کام

نه و حج او احيح ک مني براي بيتوته و ا مال ايام تشريا، مصهود بودن تحقا پيها نمي

 1يگر.است و بايه نايب بگيرد براي ا مال در اين سال و اگر نشه سال د
                                                                                                                                        

  9 )تواند   و مدي  )يواف و نماز، سعي، يواف نساء و نماز آن( منع شوده کاگر شخصي از اعمال م

 نائب بگيرد دو فرع داردل
م مص ود را دارد و کشود و ح نمي ه منع ش ه اين شخص مشمول ادله نيابتکه از دخول مکاينالف(  

 شود. ميامل از احرام خارج ک يور بهبا همان  رباني و حلق و يا تقصير روز عي  
ه در اينجا باي  براي اعمال خدود  که ش ه ولي از اعمال مسج  الحرام منع گردي ه کرد مه واکاينب(  

 ن  از موارد مص ود است.کنايب بگيرد چنين شخصي نيز اگر نتوان  استنابه 
م کد توان  نائدب هدم بگيدرد بده يريدق اولدي ح       نمي ه منع ش ه وکو اما اگر شخص از آم ن به م( 4 

ه اين شخص  رباني روز عي  را انجام داده ديگر نيازي به  ربداني مجد د   مص ود را دارد البته چنانچ

امل بع  از مص ود ش ن و عد م  ک يور بهن ارد و با همان  رباني و حلق و يا تقصير روز عي  از احرام 

 .گردد ميتوان در استنابه محّل 
م مصد ود را  کيا نه حه هر دو منع شود چه بتوان  نائب بگيرد کاگر شخص از ورود به مني و م( 3و2

 ن  و از احرام خارج شود.کم مص ود عمل کدارد و باي  به ح
 شود. نمي ه به منع از اعمال مني به تنهايي صّ  محّققکظاهر آن است  آية اهلل فاضل: 

اش  ربداني در محدل صدّ      مص ود از حج چنانچه از مو ف عرفات و مشعر باش ، وظيفه آية اهلل بهجت:. 1

)جلوگيري( و بيرون آم ن از احرام است و احتياط اين است که عالوه بر  ربداني حلدق يدا تقصدير نيدز      

بنماي  و اگر مص ود از اح  المو فين باش  و متمکن از ديگري باش  يا بشود اظهر عد م جريدان حکدم    

د است بلکه مکّلف است در صورت تمّشي حج صحيح اگرچه اضاراري باشد  بده اتيدان آن، و بدا     مص و

تماميت حج به هر نوعي در آن سال باش  محّلي براي صّ  و حکم آنکه تحّلل به ه ي اسدت، نيسدت و   

 اگر مص ود از ما بع  المو فين بجميع ا سام آن باش  در اين صورت حج او صحيح و تمام است و بدراي 

نماي  و احتياط ايدن   آنها عمل به وظيفه؛ يعني استنابه در رمي و واجب بع ي که  ابل استنابه است مي

است که بع  از اين اعمال از احرام خارج شود و همچنين در اعمدال بعد  از مندي؛ چنانچده مدتمکن از      

حجه همان سدال،   نابه در ذيجاي آَوَرد و ااّل نايب بگيرد و بر تق ير ع م تمکن از است انجام آن ش  خود به

در سال آين ه در صورت تماميت حج به و وفين، پ  جواز رفع حرج بده تحلدل بده هد ي خدالي از وجده       

جا آورده و در مکه است و جهت بيتوتده در   (. و کسي که تمام اعمال حج را به443نيست. )مناسک، مسأله 

شود حّجدش تمدام اسدت و بدراي رمدي در      خواه  به مني برود و منع و جلوگيري  مني و رمي جمرات مي

  گيرد و در صورت ع م امکان براي سال بع  نايب بگيرد. صورت امکان همان سال نايب مي
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  :مص ود از حج، چنانچه از مو ف عرفات و مشعر يدا خصدوص    آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي

 رباني در محّل صّ  و بيرون آم ن از احرام است و احتياط اين اش  همو ف مشعر مص ود باش ، وظيف

ه عالوه بر  رباني، حلق يا تقصير نيز بنماي  و چنانچه مص ود از يواف و سعي بع  از مو فين کاست 

باش  در اين صدورت اگدر نتواند  نايدب بگيدرد،       (آية اهلل تبريزي  بل يا بع  از آن د )و اعمال مني 

ه کمحّل صّ  است و اگر بتوان  براي يواف و سعي نايب بگيرد، احوط اين است   رباني دراش  هوظيف

تفا به  رباني کگرچه اظهر جواز ا)ن  و هم نايب بگيرد کيعني هم  رباني  ؛هر دو وظيفه را انجام ده 

تفدا بده نايدب گدرفتن اسدت اگدر       که باشد  و جدواز ا  کد ه جلوگيري از دخول در مکاست در صورتي 

و چنانچه فقط از اعمال مني جلوگيري ش ه باش  نده   (آية اهلل تبريزي دز آن باش   جلوگيري بع  ا

ه، در اين صورت چنانچه بتوان  براي رمي و  رباني نايب بگيرد صدحيح اسدت و خدود    کاز رفتن به م

آورد و چنانچده  جدا   بده  و اعمدال را  کحلق يا تقصير نموده و از احرام خارج ش ه، سپ  بقيه مناسد 

ه کد سي بگدذارد  که پول  رباني را نزد کاين است اش  هيب بگيرد، در اين صورت ظاهرا  وظيفنتوان  نا

ه کد ه بده م کآوردن اعمال مجا  به ن  و در جاي خود حلق يا تقصير نموده و برايکجاي او  رباني  به

شد    ه به احرام بر او حرام ش ه بود، حالل خواهد  کرفته و پ  از انجام اعمال آنجا، تمام چيزهايي 

حتي زن و حاجتي به چيز ديگر ن ارد و حجش صحيح است و بايستي در سدال بعد  بندابر احتيداط     

 رمي را اعاده نماي .
مص ود در حج تمّتع اگر از رسي ن به و وفين يا مشعر بده تنهدايي مندع شد ه      آية اهلل سيستاني: 

ند  و  کن ي را  ربداني  ه يواف و سعي نماي  و سر خود را بتراش  و گوسدف کباش  احتياط اين است 

سپ  از احرام بيرون رود. و اگر از يواف و سعي منع ش ه باش ، در اين صدورت اگدر نتواند  نايدب     

رده و پ  از آن حلق يدا تقصدير   که  رباني کبگيرد و بخواه  از احرام بيرون رود، احتياط اين است 

ن ، بنابراين براي يواف و سدعي  کفايت که نايب گرفتن کنماي  و اگر بتوان  نايب بگيرد بعي  نيست 

 آورد و اگر از رسي نش به مني جهت جا مي به گيرد و نماز يواف را خود پ  از يواف نايب مي نايب

آوردن اعمال آنجا جلوگيري شود، در اين صورت اگر بتوان  نايب بگيرد باي  نايب جهت رمي و جا  به

ان نيز کن  و موي خود را در صورت امکوتاه کا ردن بگيرد، و پ  از آن سر خود را بتراش  يک رباني 

ن ، ولي کآورد و اگر نتوان  نايب بگيرد، واجب نيست  رباني جا  به را کبه مني بفرست ، و با ي مناس

ه خدودش  کد اگرچه احتياط اين است  ن  د که واجب نيست رمي کجاي آن روزه بگيرد، همچنان  به

ه که به حج برود و يا توّسط نايبش، در صورتي کر صورتي آورد، دجا  به شخصا  رمي را در سال آين ه

آورد، و جدا   به هکردن و اعمال مکوتاه کحج را، از سر تراشي ن يا  کد سپ  با ي مناس به حج نرود

ها، و نيازي به هيچ چيز ديگري نيست.  شون  حتي زن مي پ  از آن همه محرمات احرام بر او حالل

 .(441، مسأله کمناس)
  کلده در مناسد   از اينجا تا آخر مسدأله بده فتدواي معظدم      صافي، آية اهلل گلپايگاني:آية اهلل 
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ـ  ]1734[ آوردن جا  به ه يا از اتمام ا مال يا ازکآمهن به م ه مصهود شه ازکسي ک م 

ه گفته شاه  کشود و به دستوري  تي به غير  مه، حج باطل ميآنها، ح که به ترکا مالي 

ه در سال ديگر مستبيع است ک، اگر حج بر او مستقر شه  بود  يا آن1از احرام خار  شه

ه کا نياورد ، بايه بعه از رفع منع، دوبار  به حاج بارود و ا ماالي    جا  به و حج واجب را

 نيست. افي از کنمود  

ـ  ]1780[ ه کا ه مصهود است اگر اميه برطرف شهن مانع را داشته باشاه بل کسي ک م 
                                                                                                                                        

 رمدي،  ربداني و    مندي د  گانده   سه کچنين استل اگر بع  از و وفين او را از مناس 173 عربي، ص

آن در يدول   که و اداي مناسد کد نن ، پ  اگدر همچندين از داخدل شد ن م    کد منع  حلق يا تقصير

م مص ود را دارد و اگر منع تنها از رجدوع بده مندي    کهم منع ش ه باش ، در اين صورت ح حجه ذي

گيدرد تدا رمدي و  ربداني را      مي ن از نايب گرفتن دارد، شخصي را براي خود نايبکاست، پ  اگر تم

شود و بقيه اعمال حج  مي ن  و بع  از حلق از احرام خارجک مي انجام ده  و پ  از آن خودش حلق

 ند  و بدر احدرام بدا ي    ک مدي  توان  نايب بگيرد بنابر احتياط ه ي را  رباني نمي آورد و اگر جا مي به را

ه او را از برگشدتن  کد ه بع  از انجام اعمال مکه با عمره مفرده محّل شود و در صورتي کمان  تا اين مي

و حج او صحيح  ن ک نمي ردن  مص ود بودن تحقق پي اکبه مني براي بيتوته و رمي ايام تشريق منع 

ان ن اشدت در سدال ديگدر و در    کد است و باي  نايب بگيرد براي رمي جمرات در همان سال و اگر ام

ن نشد   کد ار هدم مم که مشغول عبادت شود، و اگر اين کن  در مکه باي  در مني بيتوته هايي ک شب

 .(173 عربي، ص کمناس)فاره ب ه . کبيتوته در مني  کبنابر احتياط براي تر
 ردن از احرام بيرون آي .که با  رباني کدر صورت اخير احتياط آن است  ارم:کاهلل مآية  

ليفا  واجب است در سال آين ه، همان  سم کبر مص ود از عمره تمتع يا مالق حج، ت آية اهلل زنجاني: .1

 ه در آن مص ود ش ه استحبابي باشد  يدا حدج   کآورد، هر چن  عمره يا حجي جا  به از حج را مج دا 

بلي  ؛رده باش کواجب بوده و استااعت او تا سال بع  با ي نمان ه باش  يا هنگام احرام، شرط تحلل 

شود و نيازي به نايب گرفتن  مي آورد يا حرجي باش  وجوب آن سا طجا  به اگر نتوان  سال بع ، حج

نيست دوبداره  ه در عمره مفرده مص ود ش ه و از احرام بيرون آم ه واجب کسي کنيست و ظاهرا  بر 

 آورد.جا  به عمره مفرده

در عمره تمتع و يا حج تمتع و  ران و افراد پ  از احرام از تمدام اعمدال و يدا از     آية اهلل سبحاني: 

ه و مني بع  از و وفين منع ش  چنانچه اول اسدتااعت بده حدج    که بع  از مني و يا از مکآم ن به م

ه استااعت او در سال ديگر با ي بمان  کدد مگر اينگرآم ه و مص ود ش ه حج از گردن او سا ط مي

 بر او مستقر گردي ه باش . ه حج  بال کو يا اين
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 1ه گفته شه از احرام خار  شود.کتوانه به دستوري  گمان آن را هم داشته باشه مي

ـ  ]1781[ ، 9هکا مرض نتوانست برود باه م  واسبه بهو  2احرام  مر  بسته کسي ک م 

                                                           
ند  تدا احتمدال رفدع عدذر      کل است و بايد  صدبر   کص ق مص ود در اين فرض مش آية اهلل اردبيلي:. 1

 ن .کبريرف شود و سپ  به وظيفه مص ود عمل 
ه امي  زوال صّ  و عدذر را دارد و بده خدوف    کسي کاحوط تأخير احالل است براي  آية اهلل بهجت: 

 (.33شيخ، ص کشود بنابر احوط )مناس نمي فوات متحّلل
ام مصد ود  کتوان  اح نمي ه از عمره يا حج ممنوع است،کتا ايمينان ن اشته باش   آية اهلل زنجاني: 

 ن .کرا بار 
ام ص  عمل کتوان  به احالئي به ع م رفع منع داشته باش  مياگر مص ود ظن عق آية اهلل سبحاني: 

 ن .کن  و اال باي  صبر کن  و الزم نيست براي روشن ش ن اوضاع صبر ک
اگر امي  به بريرف ش ن مانع را داشته باش  احتياط آن است  ارم:کآية اهلل سيستاني، آية اهلل م 

 نن .که صبر ک
 ل است.کام صّ  در ابت اء مشکدر صورت گمان به رفع مانع عمل به اح آية اهلل فاضل: 
 ان . همتعرض اين فرع نش  آية اهلل گلپايگاني: 

آورد، در  جدا مدي   بده  شخص محصور اگر حج تمّتع و يا حج افراد آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني:. 2

ش  خ اون  او را محّل گرداند ، بد ون   ه اگر محصور که مو ع احرام با خ اون   رار گذاشته کصورتي 

ه کد د و شخص محصدوري   حتي نسبت به زن شود د  مي فرستادن  رباني به مني، خود به خود محّل

ردن تدا  کد شود و نيازي بده صدبر    مي آورد به مجّرد فرستادن  رباني به مني محّل جا مي به حج  قران

. اگر مريض ش ه يدا دشدمن   (388مسأله ام حج، کآداب و اح)ه  رباني به مني برس  نيست. کزماني 

 (333ام حج، مسأله کن ، نايب بگيرد. )آداب و احکتوان  اعمال عمره را تمام  نمي رده وکاورا منع 
حتدي   اگر هنگام احرام، شرط تحلل کرده باش  به مجرد حصر، تمام محرمات احدرام. د   آية اهلل زنجاني:. 9

شود و اگر شرط نکرده باي   رباني کن  و اين  ربداني تنهدا بدراي بيدرون آمد ن از       د بر او حالل مي زن
وان ت احرام نيست؛ بلکه تکليفا  نيز واجب است و در آن  ص  تحليل، الزم نيست و آن را به دو شکل مي

اگر عمره مفرده باش  به مکه و اگر   رباني يا پول آن را توسط فرد اميني به محل ذبح د  الف(انجام دادل 
د بفرست  و با او  رار بگذارد که در و دت معدين،  ربداني کند  و در آن      عمره تمتع يا حج باش  به مني

در ريدر محدل ذبدح )محدّل      ب(شدود؛   د بر او حالل مي حتي زن و ت با تقصير، همه محرمات احرام د 
دد حدالل    بده جدز زن   بيماري باش  يا جاي ديگر(  رباني کن ، پ  از ايدن  ربداني، محرمدات احدرام د     

گردد، در اين صورت تقصير الزم نيست و اگر نتوان   رباني کن  باي  به جاي آن سه روز روزه بگيدرد   مي
د و باي  اين روزه را در وين يدا جدايي کده     هر چن  اين روزه، دخالتي در بيرون آم ن از احرام ن ارد د

  دد کده از   تمتدع يدا ريدر آن     ص  ا امه کرده بگيرد و در هر حال بر محصور از عمره تمتع يا حج د 
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 هاهي ياا پاول آن را    1ناه و باه احتيااط واجاب    کاگر بخواهه مُحلّ شاود باياه هاهي    
                                                                                                                                        

    جدا آورد، بده همدان     احرام خارج ش ه واجب است در سال آين ه همان  سم از حدج و عمدره را بده
رق که بر محصور از عمره مفرده، واجب است بعد   گذشت، با اين ف 1973تفصيلي که در حاشيه مسأله 

 جا آورد ولي بر مص ود از عمره مفرده، واجب نيست. از خروج از احرام، دوباره عمره مفرده به
ه در و دت  کد اگر در عمره مفرده محصور ش ه، بنابر احتيداط بايد   ربداني بفرسدت       آية اهلل بهجت:. 1

شود و اگدر   مي جز زن حالله ار، تمامي محرمات احرام بر او، بکمعيني  رباني نماين ... و بع  از اين 

شدود.   مي ه زن هم بر او حاللکم سابق است با اين تفاوت کمش حکمحصور در عمره تمتع باش ، ح

 .(424، مسأله کمناس)
 ربداني بفرسدت  و بدا     که يکاين است اش  هاگر در عمره مفرده محصور ش  وظيف آية اهلل تبريزي: 

ه در آن و ت معين  رباني نماين  و خود در آن و ت معين با تقصدير از  کود و ت بگذارد دوستان خ

به خصوص جايز است در جاي خود  ربداني نمدوده و از    ؛شود و براي چنين شخصي مي احرام خارج

جز زن و  شود به مي ار تمام محّرمات احرام حاللکاحرام بيرون بياي  و بر چنين شخصي بع  از اين 

آورد و اين در صورتي است جا  به ه خوب ش  و عمره مفرده راکشود مگر بع  از آن نمي او حالل زن بر

ان خودش ذبح يا نحر نماي  و اما اگر ه ي را بفرست ، پ  براي خروجش از احرام که محصور در مک

مدش  که در عمره تمتع محصدور شد ه ح  کسي که ه ي به محلش برس  و کوجهي هست هنگامي 

ن ، که فرستادن  رباني بر او تعين دارد و چنانچه آنچه گفته ش  عمل کست با اين فرق م سابق اکح

 .(429، مسأله کمناس)شود.  مي زن هم بر اين شخص حالل
ه مخير است بين فرستادن  ربداني و يدا  يمدت آن،    کسي اين است کوظيفه چنين  آية اهلل خويي: 

در عمره مفرده به خصوص مخير است بين فرستادن  ه و از احرام بيرون بياي . )وکتوسط فردي به م

ه محصدور از  کد ه اگر اين شدخص  کان خودش و محل ش ن( با اين فرق که ي و يا ذبح ه ي در م

جز زن بدر او حدالل خواهد  شد  و اگدر       ردن تمامي محرمات احرام بهکعمره مفرده بوده، با  رباني 

 (429، مسأله کش . )مناس محصور در عمره تمتع باش ، زن هم بر او حالل خواه 
ه در عمره مفرده و يا عمره تمتع بع  از احرام محصور ش  باي  به احتياط کسي ک آية اهلل سبحاني: 

ند  پد  از   کواجب ه ي يا پول آن را به شخص اميني بسپارد و وع ه بگذارد در چه مدو عي ذبدح   

ام بدر او حدالل   رحرمات احن  و از احرام خارج ش ه و همه مکسپري ش ن زمان مشخص تقصير مي

ه خود نتواند   که او و يا در صورتي کتمتعات از همسر اين حرمت با ي است تا زماني  جز بهشود مي

ه برود نايب وي اعمال عمره و بدالابع يدواف نسداء را انجدام دهد  و نمداز آن را       کبه هيچ وجه به م

عالوه بر حرج  محصور حرجي باش  و مخصوصا ه براي کبخوان . اما اگر بقاء بر احرام تا زمان ذبح در م

  تواند  در عمدره مفدرده يدا    ه عالج بيماري به حلق و تراشي ن موي سر باشد  مدي  کدر مواردي 
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ه در چه روز و چه سا تي آن را در کنه که و با او قرارداد کاميني به م به وسيله 1بفرسته

نه. پس از آن، هرچه بر او که روز و سا ت مو ود رسيه تقصير کنه و وقتي که  بح کم

در  باح، قصاه تحليال     9هکا زن، و احتياط آن است  2شود مگر حرام شه  بود حالل مي

 4نه.کمنوب  نه 
                                                                                                                                        

    عمره تمتع در محل حصر  رباني کن  و با تقصير از احرام خارج شود ولي باي  خود يا ندايبش بعد ا 

گزار بعد  از عمدره   بردن از همسر حرام است. اما اگر حج عمره را بياورن  و تا عمره را انجام ن هن  لذت

تمتع و  بل از احرام حج چنان بيمار ش  که نتوان  براي حج احرام ببن د در اين صورت خود و يا نائدب  

شود و چنانچه او يواف نساء و نماز آن را بياورن  در اينجا در حقيقت عمره او به عمره مفرده تب يل مي

 بوده و يا سال بع  استااعتش با ي است حج را در سال بع  بياورد.حج بر او مستقر 
اگر در عمره تمّتع يا عمره مفرده محصور شود و بخواه  از احدرام خدارج شدود     آية اهلل سيستاني: 

نن  و پد  از آن حلدق يدا    که در روز معيني آن را ذبح که بفرست  کباي   رباني يا  يمت آن را به م
ن  تا از احرام بيرون آي  و اگر نتوان   رباني يا  يمت آن را بفرست  جايز است در جاي خود کتقصير 

ن  و از احرام بيرون آي  و اگر اين را هم نتوان  ده روز روزه بگيرد و در ايدن دو مدورد همده    ک رباني 
 .(422و  443، مسأله کمناس)شود جز زن.  مي چيز بر او حالل

ه و يدا ذبدح هد ي در محدّل     کد اما در عمره مفرده مخير است بين ارسال ه ي به م آية اهلل فاضل: 
 . حصر، و درعمره تمتع به احتياط واجب...

ان خدودش هد ي را   کتوان  در م مي هکاگر عمره مفرده باش  فرستادن تعين ن ارد بل آية اهلل خويي:. 1
 (.448عربي، مسأله  کرده و مسحقّل شود. )مناسکذبح 

 در عمره تمتع ع م حليت زن بر او مبني بر احتياط است. هلل اردبيلي:آية ا. 2
 شود. مي ه در عمره تمّتع از زن هم مسحّلکگذشت   بال  آية اهلل بهجت: 
 آورد.جا  به براي حالل ش ن زن باي  عمره مفرده آية اهلل سبحاني: 
 شود. مي زن هم بر او حالل ارم:کآية اهلل م 

 ه نايب...کو احتياط مستحب آن است  آية اهلل فاضل:. 9
بدار  »ند   ک  هنگام عق  احرام در عمره مفرده و يا تمتدع و يدا حدج شدرط     کهر  آية اهلل سبحاني:. 4

در اين صورت الزم « ه هرگاه محصور ش م تو مرا محّل گردانکشوم به شرط اينپروردگارا محرم مي
  و همه چيز حتي لذت بردن از همسر بدر  نکه بفرست  پ  همانجا  رباني که ه ي را به مکنيست 

شود و ديگر براي تحليل نيازي به آوردن عمره مفرده ن ارد. به عبارت ديگر محصدور در  او حالل مي
توان  در عمره مفدرده و عمدره تمتدع و حدج     ن  و اين نوع شرط را ميکاينجا مانن  مص ود عمل مي
 ن در هر صورت باي   رباني را به مني بفرست .ن  ولي در حج  راکتمتع يا افراد و يا  ران شرط 

 اين احتياط الزم نيست. آية اهلل سيستاني: 
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ـ  ]1785[ مرض نتوانست برود براي  رفات  واسبه بهه احرام حج بست و کسي ک م 

ه کا ههي يا پول آن را بايه بفرسته به مناي   1نه و به احتياط واجبکو مشعر، بايه ههي 

نه، پاس  کو در آن وقت تقصير  2ه روز  يه  بح شودکننه کننه و موا ه  کدر آنجا  بح 

 9شود مگر زن. هرچه بر او حرام شه  بود حالل مي

ـ  ]1787[ به  هه  او است و به واسبه مرض محصور شاه،   4ه حج واجبکسي ک م 

بياورد و طواف  3جا و ا مال حج را به 2ه خودش بيايهکنشود مگر آ زن بر او حالل نمي

                                                           
م محصور در عمره است ولي راجع کم محصور در حج، مانن  حکح آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 1

و  شدود،  نمدي  ه زن بر او پ  از حلدق يدا تقصدير حدالل    کبه حالل ش ن زن بر او احتياط اين است 

 (.448عربي، م کفرستادن ه ي يا پول آن متعين است، ولي مواع ه روز عي  متعين نيست. )مناس
 ه بنابر ا وي.کبل اهلل سيستاني: آية اهلل سبحاني، آية 
 و ا وي آن است.... آية اهلل فاضل: 
بت بده   رباني به مني بفرست  و پ  از ذبح و نحر  رباني در مني، نسد  کباي  ي آية اهلل گلپايگاني: 

 شود. مي د مسحّل جز زن به احرام د کهمه ترو
 علي األحوط. آية اهلل بهجت:. 2
 به حاشيه مسأله  بل مراجعه شود. آية اهلل زنجاني:. 9

 بنابر احتياط واجب. ارم:کآية اهلل م 
 (.488عربي، مسأله  کبين حج واجب و مستحب تفصيل نيست. )مناس آية اهلل خويي:. 4
ه کد ن  و فر دي نيسدت   ک مي فايتکآورد و هر نوع حج يا عمره جا  به و عمره يا حج زنجاني:آية اهلل  .2

ه در آن محصور ش ه عمره باش  يا حج، مستحب باش  يا واجب و اگر انجام حج و عمره يا کاحرامي 

 توان  نايب بگيرد. مي اجتناب از محرمات تا آن زمان حرجي باش 

الدف(  عات از همسر براي شخص محصور به يکي از سه يرق زير استل حالل ش ن تمت آية اهلل سبحاني: 

( اگر در حدج  بجا آورد.  اگر در عمره تمتع يا عمره مفرده محصور ش ه باي  پ  از بهبودي عمره مفرده به

واجب محصور ش ه باي  تا سال آين ه صبر کن  و سال آين ه حج خود را اعاده کن  تا همسدر بدر او حدالل    

شدود  در حج مستحب محصور ش ه است با انجام يواف نساء تمتعات از همسر بر او حالل مي اگر (جشود. 

 باش  باي  نائب بگيرد.و در صورتي که اعمال فوق الذکر توسط خود او ممکن نيست و يا حرجي مي
 شدود و  مي محصور در عمره تمتع زن هم پ  از تحلل بر او حالل آية اهلل تبريزي، آية اهلل خويي:. 3

 محصور در حج بنابر احتياط تا و تي يواف حج و سعي و يواف نساء را در حدج و يدا عمدره مفدرده    

  .(429، مکمناس)شود.  نمي نياورد زن بر او حاللجا  به
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فايت  مل نايب باراي تحليال زن   کنه، ولي اگر  اجز شه از آمهن، بعيه نيست کنساء ب

فايات طاواف ناياب از او،    ک 9بود ، بعيه نيست 2ه حج او استحبابيکسي کو اما  1بر او.

 4ان خودش برود.که در اورت امکن احتياط آن است کولي

ـ  ]1789[ رد  باود و شاخص   کا ن[  باح ]نه که با او قرار داد  بود  بح کسي کاگر  م 

فاار  هام   کو  2رد کا رد، معصيت نکي کمحرم در روز مو ود محلّ شه و با زن هم نزدي
                                                                                                                                        

  :آورد، زن بدر او حدالل   جدا   اي بده  ههرگاه يواف و سعي را در حجي يا عمدر  آية اهلل سيستاني

 .(443، مسأله کمناس)خواه  ش . 
 روز عي  و يا بع  از روز عي  محصور شدود  کاگر از انجام مناس آية اهلل صافي، آية اهلل گلپايگاني: 

 ه را انجدام کد ان اعمدال م کد باي  براي رمي و  رباني نايب بگيرد و خودش حلق نماي  و در صورت ام
بخواند    ه نيز نايب بگيرد، و اگر در مسج  است نمداز يدواف را خدودش   کده ، وگرنه براي اعمال م

ن  کان در مني بيتوته کام وگرنه بنابر احتياط باي  خودش نماز بگزارد و نايب هم بگيرد و در صورت

رده، بندابر احتيداط   کد ه بيتوته نکاين و در اين صورت حجش صحيح است و در رير اين صورت براي

اگرچده   ؛اسدت ال کافي باش ، اشکزن  ه استنابه جهت يواف نساء براي حليتکفاره ب ه . و در اينک

 استنابه است. ه براي او حرجي باش  ا وي جوازکه رفتن به مکدر صورتي 
 بع  از انجام دستور سابق. ارم:کآية اهلل م. 1
ه استااعت تا سدال بعد  بدا ي    کيا نيابتي تبّرعي يا استيجاري يا حج در سال اول  آية اهلل اردبيلي: .2

 نمان .
 گفته ش ، اختصاص به حج واجب ن ارد.ه کم محصور کح آية اهلل سيستاني:. 9

ه حج او نيابتي تبّرعي يا استيجاري بوده، يا حج او واجدب  کسي کو همچنين است  آية اهلل فاضل:

فايدت نيابدت در   کبوده و سال اول استااعت بوده و استااعت تا سال بع  استمرار ن اشدته باشد . و   

 ه رفتن براي خود او حرجي باش .کصورتي است 
 ه  ادر بر حج نباش  يا عسر و حرج داشته باش  بنابر احتياط واجب.کدر صورتي  ارم:کاهلل مآية  

جدا   بده  و اگر نايب نگرفت تا رفع حصر ش ، باي  خودش برود و حج يا عمره مفدرده  آية اهلل اردبيلي:. 4

 آورد تا زن بر او حالل شود.
 نشود. کاين احتياط تر آية اهلل فاضل: 

 چنانچه گذشت اگر به واساه مريضي محصور شدود زن بدا هد ي بدراي او حدالل      اني:آية اهلل سبح .2

تداب الحدج،   کم در راباه محصور، نسبت به تحليل از ساير محرمات است )کشود بنابراين اين ح نمي

 (.434، ص 2ج 
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و  1ناه کنه و بايه از زن اجتناب کن بايه باز ههي يا پول را بفرسته و موا ه  کنهارد، لي

ناه گرچاه   ک 2ه معلوم شاه  مال نشاه ، اجتنااب    که از وقتي کاحتياط واجب آن است 

 براي  بح. 4فرسته ه شخص را ميکه وجوب اجتناب از وقتي باشه ک 9محتمل است

 ه گذشت.کتحقّا محصور بودن، مثل تحقا مصهود بودن است  م ـ ]1781[

ـ  ]1786[ باه   2ه ههي يا پولش را فرستاد حالش خوب شاه کاگر مري  بعه از آن م 

                                                           
 ن .کباي  از همه محّرمات اجتناب  آية اهلل اردبيلي: .1
فرست  از  مي ه شخص را براي  ربانيکه از و تي کط، الزم نيست بلرعايت اين احتيا آية اهلل زنجاني:. 2

 ن  و اجتناب از ساير محرمات احرام، الزم نيست.ک مي زن اجتناب

 ن .کاز همه محرمات احرام اجتناب  آية اهلل فاضل:
نسداء پد  لدزوم آن     کاست، اگرچه احتياط خوب است و اّما امسا ه اظهر همينکبل آية اهلل بهجت:. 9

 که به مباشرت يا استنابه، يواف نساء را انجام ده  بنابر اظهر و احوط )مناسکشود مگر آن نمي يلزا

 (.112شيخ، ص
فرست  از محرمدات احدرام اجتنداب     مي ه شخص دوم راکافي است از هنگامي ک آية اهلل سيستاني: 

ند ، گرچده احتيداط مسدتحب اجتنداب از      که از جانب او ذبح کگذارد  مي ه با او  رارکن  تا زماني ک

 رده است.که فهمي  شخص اول عمل نکمحرمات احرام از زماني است 
 ان . هاين فرع را متعرض نش  آية اهلل خويي، آية اهلل گلپايگاني:. 4

اب محرمدات احدرام خدودداري    کرد از ارتکه علم به ع م ذبح پي ا کو باي  زماني  آية اهلل سبحاني: 

ر را جهت ذبح تعيين و  رار بگذارد چنين فردي پ  از بهبودي بايد  عمدره مفدرده      ديگکن  و ک

 آورد. جا به
 ن .کتوان  در همان محّل صّ ، ه ي را ذبح  مي مص ود آية اهلل فاضل: 

 دانن . مي « بل از تحّلل به ه ي و تقصير حالش خوب ش »را  کمال آية اهلل خويي:. 2
اگر محصور در عمره تمتع بع  از فرستادن ه ي يا پول آن حالش خوب ش  بده   آية اهلل سبحاني: 

 بل از ذبدح هد ي بده     (الف ه برود و اعمال را انجام ده  چن  صورت داردلکتوان  به مه ميکنحوي 

شود و مثل ديگران اعمال را ده  و سپ  براي حج محرم ميرس  و عمره تمتع را انجام ميه ميکم

ه و  بل از احدرام حدج   که محل ذبح ه ي محصور در عمره تمتع، مکجايي از آن (بده . انجام مي

رده است مثل فرع اول عمره تمتع را که  رباني ذبح ش ه و او تقصير نکه رس  کاست اگر زماني به م

فايدت از  ربداني روز   کشود و اين  رباني به احتياط واجب ده  و سپ  براي حج محرم ميانجام مي

  ردهکد ن . اما اگر ه ي او ذبح ش ه و خود او نيز تقصدير  کن  و درروز عي  باي   رباني کنميعي  
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، بايه برود. پاس اگار مُحارم باه احارام تمتاع       1ه را داشتکرفتن به مه توانايي کطوري 

آورد و اگر وقات تناگ شاه باه      ميجا  به و به وقت رسيه، ا مال  مر  و حج را 2است

شود، باياه بارود باه     بياورد وقوف به  رفات فوت ميجا  به ه اگر بخواهه  مر کطوري 

ناه و بعاه از آن   که قصاه  اهول   کآن است  9بياورد و احتياطجا  به  رفات و حج افراد

 4.افي است از کنه و ک مر  مفرد  ب

مشاعر   2ه حاج فاوت شاه ؛ يعناي باه وقات اختيااري       کا ه کو اگر وقتي رسيه به م

                                                                                                                                        
 ن اگر زمان براي حج افدراد و لدو بدا    کاست باي  عمره مفرده انجام ده  و از احرام خارج گردد لي

دهد  و از  و وف اختياري مشدعر بدا ي باشد  محدرم بده حدج افدراد شد ه و آن را انجدام مدي           کدر

رده و ه ي او نيز که رسي  و هنوز تقصير نکچنين شخصي اگر به م (جن . کفايت ميک ةاالسالمحج

رس  باي  عد ول بده    نمي ذبح نش ه ولي اگر بخواه  عمره تمتع انجام ده  به و وف اختياري عرفات

ن  و اين کجا ذبح ن  و ه ي را با خود به عرفات و سپ  به مشعر و بع  به مني ببرد و در آنک ران 

 ن .کفايت ميک حجةاالسالمحج نيز از 

ه در احرام عمدره پد  از فرسدتادن هد ي يدا      کسي است کم، کموضوع اين ح آية اهلل سيستاني: 

 هکد ه بتواند   بدل از ذبدح يدا نهدر هد ي بده م       کد ي يدور  به يمتش يا  بل از آن حالش بهبود ياب ، 

 برس .
 آورد باي  برود.جا  به توان  اعمال حج را در زمان خود مي هکاگر گمان داشته باش   آية اهلل زنجاني: .1
 دهد  و مسحدل   مدي  احرام عمره مفرده اسدت، اعمدال آن را انجدام    اگر محرم به و اهلل سيستاني: آية. 2

 شود. مي
 اين احتياط استحبابي است. آية اهلل زنجاني: .9
ن  و حدج او فدوت شد ،    ک کو فين را در ن ازکه نتوان  مق ار رکو اگر زماني برس   آية اهلل زنجاني: .4

رده باشن ، در حال احرام با ي مان ه و باي  با همان احرام، اعمدال عمدره   کپ  اگر ه ي او را ذبح ن

ه فرستاده بايد  ذبدح شدود و    کآي  و ه يي هم  مي آورده و با انجام آن از احرام بيرونجا  به مفرده را

از احرام بيرون آم ه و در هر حال اگر حج وي فوت ش ،  ن ،ا هردکه ه ي او را ذبح کاگر زماني برس  

 باي  در سال آين ه همان  سم از حج را انجام ده ، هر چن  براي حج استحبابي احرام بسته باش .
 يا اضاراري عرفات و اضاراري مشعر. آية اهلل سبحاني، آية اهلل سيستاني:. 2

 افي است.کاضاراري نهاري مشعر به تنهايي براي صّحت حج  کادرا آية اهلل فاضل: 
 اضاراري ليلي مشعر.... کيا ادرا آية اهلل گلپايگاني: 
 افي است.کن  ک کي از دو و وف مشعر و عرفات را درکاگر ي ارم:کآية اهلل م 
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آورد و از احارام  جاا   باه  به  مر  مفارد  و باياه آن را   1شود رسه،  مر  او مبهلّ مي نمي

ناه و حاج واجاب را باا     ک مر  مفرد  ه قصه  هول به کخار  شود و احتياط آن است 

 9آورد.جا  به در سال ديگر 2وجود شرايط

ـ  ]1783[ ر شاه ،  که براي مري  در مسگله پيش  کمي کمصهود به دشمن، در ح م 

 4است. ماننه او

ـ  ]1788[  ن بااه  لاات ديگاار، بعااه از احاارام که مااري  نيسااتنه لاايکااساااني ک م 

سته يا باه واسابه خاونريزي    کمرش شکه پايش يا کسي که برونه؛ مثل کنتوانستنه به م

 نکم مااري  را داشااته باشاانه، لاايکااح 2ضااعف باار او مسااتولي شااه ، بعيااه نيساات 
                                                           

شديخ،   کدر صورت ع م تحّلل به ذبح مبعوث  بل از فوت حج بندابر احدوط )مناسد    آية اهلل بهجت:. 1

 (.112ص
شدود و   مدي  شته نش ه، حج او ب ل به عمره مفدرده اش ک در اين صورت اگر  رباني آية اهلل تبريزي: 

شته ش ه باش  از احرام بيرون آم ه است و تمام محّرمات بر او حدالل شد ه مگدر زن و بدر او     کاگر 

ا زن نيز بدر او حدالل   آورد تجا  به ه يواف حج و نماز و سعي و يواف نساء و نمازش راکواجب است 

 شود بنا بر احتياط.
 يا در صورت مستقر بودن حج بر او. آية اهلل فاضل:. 2
و اگر پ  از احرام حج مريض ش ه باش  و پ  از فرستادن هد ي بهبدود يابد ،     آية اهلل سيستاني:. 9

مشدعر  ن  باي  برود و در اين صورت اگر مو فين يا خصوص ک ک ميه حج را درکن  کپ  اگر گمان 

شن  برس ، حج او ب ل بده عمدره   کن ، اگر  بل از اين  رباني او را بکن که گذشت( را درک)به نحوي 

تراش  و از  مي ن  و يا سرک مي شته باشن  تقصيرکشود و اگر  بل از رسي ن او  رباني او را  مي مفرده

 شود. مي هر چيز به جز زن محل
 ند  و مدوردي بدراي جريدان ايدن      ک ود باي  همانجا  رباني مص آية اهلل زنجاني، آية اهلل سيستاني:. 4

 م ن ارد.کح
 ايم. باي   رباني را در همانجا که مص ود ش ه ذبح کن ، به شريي که در مناسک نوشته آية اهلل مکارم: 

ه به عللدي مانند  دوري راه يدا    کساني کم محصور را دارن  ولي که بنابر اظهر حکبل آية اهلل اردبيلي:. 2

توانند  بده    نمدي  ردن راه،کن اشتن به پول و مخارج يا گم  ن اشتن وسيله در اثناي سفر يا دسترسي

ال نيست کاش بي م محصور را داشته باشن  ولي مسأله در مورد آنانکه برون ، گرچه بعي  نيست حکم

  ور را باي  مراعات نماين .کو احتياط مذ
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ه کا ه به احرام بااقي بمانناه تاا وقتاي     کآن است  2ل است. بنابراين، احتياطکمش 1مسگله

م خار  شاونه  بياورنه و از احراجا  به خوب شونه. پس اگر حج فوت شه ،  مر  مفرد 

 ننه.کو حج اگر واجب بود  با وجود شرايط ا اد  

ـ  ]1784[  4براي  بح در احرام حاج، روز دهام   9نهکه بايه مري  موا ه  کزماني  م 

است به احتياط واجب و بايه قرار تگخير تا ايام تشريا نههاه و در احارام  مار  تمتاع     

 احتياط آن است قبل از خرو  حا  به  رفات باشه.
                                                                                                                                        

  :نتواند  حدج خدود را ادامده دهد ، از جهدت      ه کد سدي  ک آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي 

ه در جداي خدود  ربداني نمدوده و از احدرام      کپيش آم  مانعي رير از ص  و حصر، احتياط اين است 

 خارج شود.
ه به وضعيت جسمي يدا روحدي   کم محصور را دارن  و علل ديگر کور، حکموارد مذ آية اهلل زنجاني: 

 م مص ود را دارن .کمحرم، رباي ن ارد ح

 مراجعه شود. 1931به ذيل مسأله  اهلل سبحاني: آية 
 م مريض را دارن .که حکظاهر اين است  آية اهلل فاضل: 
ور، مص اق محصورن  ولي اگر مانع ديگري رير از حصر و ص  باش  کدو مورد مذ آية اهلل سيستاني: 

 مراجعه شود. 443و  429مسأله  کتفصيلي دارن ، به مناس
به حصر، عالوه بر انجام وظيفه محصدور، بدا    کوکدر موارد مش اهلل گلپايگاني:آية اهلل صافي، آية  

 .(1111ام حج، مسأله کآداب و اح)عمره مفرده از احرام خارج شود. 
 الي ن ارد.کاش ارم:کآية اهلل م. 1
 اين احتياط مستحب است. آية اهلل فاضل:. 2
 .ان  هتعرض نش اين مسأله را م آية اهلل خويي، آية اهلل گلپايگاني:. 9

شتن  ربداني  درار دهند  و در    کدر احرام حج يا عمره تمتع باي  روز دهم را و ت آية اهلل زنجاني:  

 نن .کتوانن  هر زماني را تعيين  مي احرام عمره مفرده
ه و ت بستن احرام براي حج به پايان کثر زمان صبر اين است کدر عمره تمتع ح ا آية اهلل سبحاني:. 4

 ساعت  بل از ظهر روز نهم. کي مثال برس  
شتن  رباني  رار دهن  و در احدرام عمدره   کدر احرام حج باي  روز دهم را و ت  آية اهلل سيستاني: 

 زمان معيني ن ارد.
 تا روز سيزدهم جايز است. ارم:کآية اهلل م 
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ـ  ]1740[ ياا   :ي از معصاومين کا شخصي به نيت  مر  تمتع استحبابي براي ي س 

آورد و قاهرت بار اتماام    جاا   به ي از شهها مُحرم شه و طواف و نماز طواف  مر  راکي

 م محصور و مصهود را دارد؟ک مل از او سلب شه، آيا همان ح

نه و نايب کال را تمام توانه ا م نمي رد  وکاگر مري  شه  يا دشمن او را منع ج ـ  

 1م محصور و مصهود را دارد.کتوانه بگيرد، ح هم نمي

ه محصاور انجاام   کا است و باياه  ملاي    آيا تصادف در احرام، حصرس ـ  ] 1741[

 آورد؟جا  به دهه مي

 2شود. م حصر بر آن مترتب ميکبلي، با شرايط معتبر  در حصر، حج ـ 

ـ  ]1745[ ساي  کمربوط است به  ايه،  ه بيان فرمودکم محصور را ک، حکدر مناس س 

مُحرم شه  است و قبل از مُحل شهن محصور شود، در اينجا اين سؤال مبرح اسات   هک

ه اگر پس از انجام ا مال  مر  تمتع و خار  شهن از احرام آن محصور شود و نتواناه  ک

 چيست؟ ؟ و وظيفه اوبراي حج مُحرم شود، آيا حج از او ساقط است يا نه

                                                           
 فتواي معّظم له به دست نيام . آية اهلل خويي:. 1

تواند  اعمدال    نمدي  رده وکاگر مريض ش ه يا دشمن او را منع  گلپايگاني:آية اهلل صافي، آية اهلل  

ن  نايب بگيرد و اگر   رت انجام اعمال حج را ن ارد، واجب نيست مسحدرم بده احدرام    کعمره را تمام 

 .(333ام حج، مسأله کآداب و اح)حج گردد. 

رعدي و نيدابي اسدتيجاري و    مص ود در عمره و حج واجب و استحبابي و نيابي تب آية اهلل سبحاني: 

ن محصدور  کي است. لکمش يکهمچنين در عمره مفرده استحبابي و نيابي تبرعي و يا استيجاري ح

 امش در بخش بع  خواه  آم .کاح
 .1988. مراجعه شود به مسأله 2

 نن  و يا تصادف نماين کته کن  و يا سکمر آنها بشکه بع  از احرام پا يا کساني ک آية اهلل سبحاني: 

اي ه در بد ن عارضده  کد هر چيدزي   ال کمنع گردن  و  له از انجام اعماکاي زخمي شون  و يا به گونه

 م محصور را دارد.که آن عارضه مانع از ادامه اعمال شود حکن  کايجاد 
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ناه و چنانچاه ساال اول    ک فايت از حاج نماي  کولي  1از احرام خار  شه  استج ـ  

 استبا ت او باشه حج بر او واجب نشه  است.
ـ  ]1747[ شاود؛   ته قلبي ميکه براي حج مُحرم شه ، دچار سکشخصي بعه از آن س 

 ت براي او ضرر دارد، وظيفه او چيست؟که هر نوع حرکاي  به گونه
ناه و چنانچاه   ک م محصاور را پياها ماي   کنه، حک کتوانه وقوفين را در اگر نميج ـ  

ان استنابه و  اهم آن اسات   ک، تفصيل بين ام2رد ، نسبت به بقيه ا مالک کوقوفين را در

 ر شه  است.ک  که در مناسک
ـ  ]1749[ آورناه و   سجه شجر  ماي شود، او را به م شخصي در مهينه مصهوم مي س 

او احيح است و وظيفه بعهي او چيست؟ و اگر نتواناه حاج    نماينه آيا احرام مُحرم مي

 ليف او چيست؟کانجام دهه ت
ه  مر  و حج را انجاام دهاه، ولاو باا     کتوانه  و اگر مي 4احرام او احيح استـ   9ج

آورد احوط آن جا  به توانه حج استنابه در طواف و سعي، حج او احيح است و اگر نمي

 و با احرام مزبور  مر  مفرد  هم انجام دهه. 2صور را انجام دههه وظيفه محکاست 
 

 واحلمد هلل اّوالً وآُرًا وظاهرًا وباطناً 

َّيبي والّلعن عل أعدائهم أَجعي  والسالم عل ُممد وآله ال
                                                           

به احتياط واجب عمره خود را عمره مفرده  درار دهد  و    آيات عظام بهجت، سبحاني، سيستاني:. 1

 ه  و از احرام خارج شود.يواف نساء انجام د
 مراجعه شود. 1978به حاشيه مسأله  آية اهلل اردبيلي:. 2

 مراجعه شود. 1978، به ذيل مسأله 1982با عنايت به مسأله  آية اهلل بهجت، آية اهلل سبحاني: 
 .(337ام حج، مسأله کآداب و اح)نسبت به بقيه اعمال نايب بگيرد.  آية اهلل گلپايگاني: 

 نظر معظم له در اين مسأله به دست نيام . اهلل زنجاني:آية  .9
توان  اعمدال حدج و عمدره را     مي ردهک مي ه خيالکاحرام او در صورتي صحيح است  آية اهلل زنجاني: .4

 آورد.جا  به ه اعمال حج و عمره راکرده کآورد لذا  ص  جا  به ولو با استنابه
 م محصور را دارد.کح آية اهلل سيستاني:آية اهلل زنجاني،  . 2

ام آن در مسائل که احکم محصور را دارد کناتوان ش  ح ال کچنانچه بع  از احرام  آية اهلل سبحاني:

  بل گذشت.



 

 

 

 

 

 استفتائات جديد
اساتفتاءات  شاود   ام حج و تغييار و تباهيل موضاو ات سابب ماي     کفروع جهيه اح

لفان معايّن گاردد. در ايان    کجهيهي مبرح و فتاواي مراجع تقليه دربار  آنها و وظيفه م

هاي جهيه حج به محضر مراجاع معاام تقلياه ارائاه شاه  و       از سؤال مجمو ه تعهادي

شاود:   گاردد. ياادآوري ماي    ه تقاهيم ماي  کپاسخ بسياري از آن بزرگواران به دست آمه  

ه کا نون به دست، نرسيه  کمراجع  اام تقليه آورد  نشه  تا ه فتواي بعضي ازکمواردي 

 ر اين مجمو ه بيفزاييم.اميهواريم در آينه  بتوانيم فتاواي آنان را نيز ب

 تقليد

 بقاء بر تقليد ميّت

تقليد مّيت ابتداًء جايز نيست، ولي بقاء بر تقليد مّيت اشکال ندارد و بايد بقاء بر  ـ  1741س

مجهتد زنده باشد و کسي که در بعضي از مسائل به فتوواي مجهتودي ل ول     تقليد مّيت به فتواي

 ر ه ه مسائل از او تقليد کند.تواند د کرده، بعد از مردن آن مجتهد مي

  :گوينه: باراي ابتاهاي تقلياه     داننه؛ يعني مي فقها حيات را شرط مي اهلل بهجت

ه آياا  کا انساان از دنياا رفات، در اين    رد و امّا اگر مرجع تقليهکبايه از مجتهه زنه  تقليه 

توانه بر تقليه باقي بمانه يا بايه به مجتهه زنه  مراجعه نمايه، مورد اخاتالف اسات،    مي

نه وگرنه طباا ناار   ک نار خودش  مل مي سي در اين مسگله مجتهه بود طباکپس اگر 
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 نه.ک مجتهه زنه   مل مي

رد  است، در اورتي که در آنها تقليه و  مل کباقي مانهن بر تقليه ميّت در مسائلي 

ه از دنيا رفته با مجتهه زنه  از نار  لمي مساوي باشنه، بنابر اقوي جاايز  که مجتههي ک

رد  باشاه؛ و اگار   کا است، هر چنه با اجاز  مجتهه ديگري بر تقليه باقي باود  و  مال   

بماناه و اگار مجتهاه     ه از دنيا رفته ا لم باشه، واجب است بر تقليه او بااقي کمجتههي 

 زنه  بعهاً ا لم شه واجب است در تمامي مسائل به او  هول نمايه.

 توانناه همچناان از    هرگا  مرجع تقليه از دنيا برود مقلهين او مي اي: آية اهلل خامنه

يعني به رساله او  مال نمايناه. ايان را ااابالحًا بقااء بار تقلياه ميات          ،او تقليه کننه

جواز بقا بر تقليه ميت و حهود آن، بايه از مجتهه زناه  و    در مسگلهگوينه. و مکلف  مي

 حائز شرايط تبعيت کنه.

   ،ناه از دنياا   ک ه انسان از او تقليه ماي کاگر مجتههي  اهلل خويي: اهلل تبريزي

م بعاه از  کا رد  باشاه، ح که فتواي او در نار مقلّه بود  و فراموش نکرود، در اورتي ب

رد  کا يا فراموش  خويي:زنه  بودنش است؛ واگر فتواي او را ياد نگرفته )م کفوت او ح

ه کا و بعياه نيسات در ااورتي     تبريـزي: نه. )کاست( الزم است به مجتهه زنه  رجوع 

 نه.(کرد  است باز بتوانه به فتواي او  مل کفراموش 

  :ناه ا   کلياه  توانسته از او تق ه ميکاگر انسان مجتههي را در زماني  اهلل زنجاني

 کفهميه  )هر چنه باالح نشاه ( ا در    ه مميّز بود  و خوب و به را ميکيعني در هنگامي 

نه، خوا  در زمان زنه  باودن مجتهاه   کتوانه پس از مر، آن مجتهه از او تقليه  نه، ميک

رد  باشه، در غير اين اورت، بنابر احتياط  مال  کرد  باشه يا از او تقليه نکاو تقليه  از

 ه از دنيا رفته جايز نيست.که فتواي مجتههي ردن بک

م بعاه از فاوت او   کا نه از دنيا برود حک ه انسان از او تقليه ميکو چنانچه مجتههي 

فته ا لم باشه ياا در ااورت   ه از دنيا رکم زنه  بودنش است، بنابراين اگر مجتههي کح

رد  باشه، الزم است بر فتواي او بااقي بماناه و اگار مجتهاه     کتساوي به فتواي او  مل 
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ه با مجتهاه  کزنه  ا لم شه  باشه، بايه به او مراجعه شود و اگر به فتواي مجتهه متوفي 

 نه.ک توانه تقليه ه بخواهه ميکاز آنها  کرد  باشه، از هر يکزنه  مساوي است  مل ن

دنيا برود و انسان به فتاواي مجتهاه   ردن به فتواي او از کو اگر مجتهه پيش از  مل 

 ه از دنيا رفته  مل نمايه.کتوانه به فتواي مجتههي  نه ديگر نميکمساوي ديگر  مل 

  :ه انساان  کا ابتهاي تقليه بايه از مجتهه زنه  باشه و اگر مجتههي  اهلل سبحاني

ه آنهاا را يااد   کئلي نه ولي مساکاز دنيا برود بايه از مجتهه زنه  تقليه نه ک از او تقليه مي

م بعاه از وفاات او   کا توانه بر تقليه قبلي باقي بمانه در ايان ااورت ح   گرفته است مي

 م زنه  بودنش است.کح

  :کنه از دنيا برود، حکم بعه از  اگر مجتههي که انسان از او تقليه مي اهلل سيستاني

زنه  باشه بايه ا باا  لام    م زنه  بودنش است. بنابراين، اگر او ا لم از مجتهه فوت او حک

به اختالف در مسائل محل ابتال ولو اجماال ا بر تقليه او باقي بمانه و چنانچه مجتهه زناه    

ا لم از او باشه، بايه به مجتهه زنه  رجوع کنه. و اگر ا لميتي در ميان آنهاا معلاوم نشاود    

ه مگار در ماوارد   يا مساوي باشنه مخيّر است  مل خود را با فتواي هر کهام تببياا نمايا  

 لم اجمالي يا قيام حجّت اجمالي بر تکليف مانناه ماوارد اخاتالف در قصار و تماام کاه       

بنابراحتياط واجب بايه ر ايت هر دو فتوا را بنمايه و مراد از تقلياه در ااهر ايان مساگله     

 ارف التزام به متابعت از فتواي مجتهه معيّن است نه  مل کردن به دستور او.

  ه جواز بقا بر تقليه او در ساير مسائل نيز بعيه نيست. ولي اگار  کبل افي:اهلل ص

رد ، ا لم از حي باشه، بقاا بار تقلياه او، بناابر احتيااط،      ک ه از او تقليه ميکمجتهه ميّتي 

 به حي واجب است.اگر مجتهه حي، از ميّت ا لم باشه  هول  که چنانواجب است؛ 

  :ه مجتهاه  کا مسگله باقي مانهن بر تقليه ميّت جايز است در اورتي  اهلل فاضل

ي از آن دو ا لام باشاه تقلياه از    کميّت و مجتهه حي مساوي در  لم باشنه و چنانچه ي

ه  مال نماود    کا ا لم الزم است و در باقي مانهن بر تقليه ميّات، فرقاي باين مساائلي     

 ه  مل ننمود  وجود نهارد.کومسائلي 



 مناسک حج                          721

  کنه از دنيا بارود، باياه از    اگر مجتههي که انسان از او تقليه مي پايگاني:اهلل گل

اي به فتواي مجهتهي  مل کرد  ياا آن را   مجهته زنه  تقليه کنه. ولي کسي که در مسگله

ساگله باه   ياد گرفته و ملتزم به  مل به آن شه  باشه، اگر بعه از مردن آن مجتهه در آن م

توانه در آن مسگله به فتواي مجتههي که از دنيا  نکرد  باشه، ميفتواي مجتهه زنه  رفتار 

 رفته باقي باشه.

 ه به فتواي مجتهه زنه  رفتار نمايه.کاگرچه احتياط مستحب آن است 

  :ناه از دنياا بارود، بااقي     ک ه انسان از او تقليه ماي کهرگا  مجتههي  اهلل مکارم

ه  مال باه   کا باشه واجب است، به شرط اين ه اگر ا لمکر تقليه او جايز است بلمانهن ب

 رد  باشه و يا حهاقل فتواي او را براي  مل گرفته باشه.کفتواي او 

  مل کردن به فتواي مجتهه مرد  ابتهاءً جايز نيست هر چنه ا لم باشه بنابر احتياط واجب.

 رجوع به فاالعلم

کرده است، ولي فاألللم آن  اي فتوا نداده و تنها احتياط واجب اگر اللم در مسأله ـ  1746س

احتياط را ندارد، آيا الزم است مقلِّد اللم بداند مرجعش احتياط واجب کرده و بايد نيت رجوع به 

فاألللم کند، يا ه ين که در مقام انجام وظيفه شرلي بوده و ل لش طبو  فتوواي فواألللم اسوت     

ديم احتيواط واجوب اسوت، ولوي     کافي است؟ به لبارت ديگر، اگر اللم مثاًل در احرام از مکه قو 

فاألللم چنين احتياطي نداشته، و مقلِّد اللم از مکه جديد محرم شده و بعد از ال ال حّج فه يده 

 اي دارد؟ است که اللم چنين احتياطي داشته، آيا ل لش صحيح است يا خير؟ و اکنون چه وظيفه

  :ل، باه فتاواي وي   پس از فهميهن فتواي فااأل لم در تصاحيح  ما    اهلل تبريزي

 نه.ک استناد مي

 :اگر معلوم شود  ملش مبابا فتواي فاال لم است کافي است. آية اهلل زنجاني 

 اگر  مل او در هنگام اهور مباابا باا فتاواي کساي باود  کاه        اي: آية اهلل خامنه

 توانست شر اً از او تقليه کنه و بناي بر تقليه او بگذارد، احيح و مجزي است. مي

  :افي است  مل او هرچنه نهانه مبابا فتواي فاأل لم باشه.ک اهلل سبحاني 
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  :ناه داشاته   کتواناه از او تقلياه    ه ميکسي کاگر مبابقت با فتواي  اهلل سيستاني

 .نهکتوانه به او رجوع  باشه، انن مي

  :ام   ه آنچه انجام دادکنه کدر فرض سؤال، بعه از خاتمه ا مال نيت  اهلل صافي

ه کا ه هنگاام احارام از م  کا ال نهارد البته مشروط باه ايان   کبر طبا نار فاأل لم باشه اش

 جهيه قصه قربت از او متمشي شه  باشه.

  :ه  مل مبابا فتواي مشاهور باشاه ااحيح اسات و نيات      کهمين  اهلل فاضل

گار  ردنه باياه گفات و ا  کگفتن و ارجاع دادن الزم نيست. بلي اگر سؤال  رجوع و حتي

بعه از  مل متوجه آن احتياط شهنه ا اد  الزم نيست، هرچنه اگر بخواهنه طبا احتياط 

 ننه مانعي نهارد.کا اد  و  مل 

  :نه و چون  مل گذشاته او  ک بعه از ا مال حجّ رجوع به فاأل لم مي اهلل مکارم

 با آن هماهنگ است، ا اد  الزم نيست.

 مسائل اختصاصي بقاء بر تقليد

  :اهلل بهجت 

ناه، چنانچاه   ک: اگر مسائلي را از مجتهه ميّت ياد گرفته و بنا داشاته  مال   13مسگله 

توانه در آن  ردن دارد، در اورت بقا بر تقليه ميّت، نميکدر  مل  کرد  و يا شک مل ن

 بر تقليه بمانه، هر چنه مجتهه ميّت ا لم باشه. مسائل باقي

و بعه از وفات او بر طبا نار مرجعي ديگار   : شخصي که مقله مرجعي بود 14مسگله 

بر تقليه باقي مانه ، ولي در بعضي از فتاوي؛ از قبيل بالد کبير  و شب مهتاب يا هر مساگله  

تواناه در   ديگر، به مرجع دوّم  هول کرد ، بعه از وفات مرجع دوّم، در اورت بقاا، نماي  

 مرجع دوّم باقي باشه.توانه به تقليه  اين مسائل به مرجع اوّل برگردد ولي مي

: کسي که مقلّه مرجعي بود  و بعه از وفات او به فتواي مرجعي ديگر به تقلياه  15مسگله 

اوّل باقي بود ، پس از وفات مرجع دوّم، در اورت جواز بقا تنها در مسائلي که طبا فتاواي  

توانه باقي بمانه و اگر چنه مرجع داشته و بعه از وفات هار کاهام    مجتهه اوّل  مل کرد  مي
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طبا موازين از ديگري تقليه کرد  و با اجاز  بعهي بر تقلياه بااقي ماناه  و در نتيجاه از هار      

توانه بار تقلياه مجتهاهين قبلاي بااقي       مجتهه چنه مسگله  مل کرد  است، در آن مسائل مي

  مل نکرد  بايه به فتواي مجتهه زنه   مل کنه. نه، ولي در هر اورت در مسائلي کهبما

ه مقلّه مرجعي بود ، بعه از فاوت آن مرجاع اگار احاراز و ياا      ک: شخصي 16مسگله 

ه کا احتمال ا لميّت ميّت در بين نباشه، رجوع به مجتهه زنه  جايز است و در ااورتي  

 واجب است. مجتهه زنه  ا لم باشه يا احتمال ا لميّت او در بين باشه، رجوع به او

  :توانه از مجتهه ديگار   رد، نميکاگر انسان به فتواي مجتههي  مل  اهلل زنجاني

ه الزم اسات باه فتاواي    کا نه، مگر مجتهه ديگر ا لم از مجتهه اوّل شاه  باشاه   کتقليه 

 نه.ک مجتهه ديگر  هول

 استطاعت

شده حج، از معلوليت جس ي به دليل قطو  ناواع و يوا     نام برخي از زائران ثبت ـ  1743س

شي يايي شديد و يا بي اري الصاب و روان حاّد برخوردارند که در انجام ال ال حج دچار مشکل 

شوند و برخي ال ال از قبيل طواف و ن از طواف را به ناچار بايد نائوب بگيرنود و در مواقو ،     مي

 ]ه چنين[ز پاساگوي آنان خصوصًا در مواق  نيست، وقوف اضطراري کنند، امکانات لربستان ني

هواي   رود، از سوروي   هوا ن وي   باشد، مثاًل ويلچر درون ح ام ها مناسب شرايط آنان ن ي ساخت ان

توانند استفاده کنند و يا استفاده سات است. اکنوون بوا    بهداشتي خصوصًا در لرفات و منا يا ن ي

 توجه به آنچه ذکر شد بفرماييد:

 با شرايط فوق، اينگونه افراد شرلًا استطالت دارند يا خير؟. آيا 1

توانند اين ال ال  دانند که شاصًا ن ي . در صورت مستطي  بودن، با توجه به اينکه از اول مي2

 را انجام دهند، تکلي  شرلي آنها چيست؟

  اگر ساير شرائط استبا ت فراهم است و رفتن به حجّ براي خود  اي: اهلل خامنه

اورت مستبيع نيساتنه   آنان موجب حر  و سختي زياد نباشه بايه برونه و در غير اين

 و مگيوآ از خوب شاهن باشانه،   و در اورتي که حجّ بر آنان از قبل مستقر شه  باشه



 722 استطاعت

 بايه نايب بگيرنه.

  :اگار  2. در شرايط فوق افراد مذکور در سؤال مستبيع نيستنه.  1  اهلل زنجاني .

حج بر  هه  آنها مستقر بود ، بايه بهون تگخير براي انجام حج نايب بگيرنه. هر چنه اگار  

نناه حاج خاود را    توا انجام حج براي خودشان ضرر اساسي نهاشته باشه، شخصاً نياز ماي  

  چنانچه االن استبا ت مالي دارنه و از ايان کاه   جا آورنه. واگر حج بر آنها مستقر نبود به

 بعهاً نيز بتواننه شخصاً حج بجا آورنه، مگيوسنه بايه بهون تگخير نايب بگيرنه. واهلل العالم.

  : ه استبا ت مالي براي خود و همارا  کردن افراد معلول کمحروم  اهلل سبحاني 

در  رفاات و مشاعر اسات،    ن حاج هماان وقاوف    کا ه رکا دارنه، جائز نيست. از آنجا 

رد ، کا ت که حرکننه. دو سا ت قبل از غروب از مکتفا کتواننه از نار وقوف به اقل ا مي

ننه، سپس به مشعر رفته پس از نيمه شب به سمت مناا و از  کدر  رفات وقوف  مقهاري

ه برونه. ا مال منا را نائب انجام دهه و در ا مال حج، طواف و ساعي را  کم آنجا هم به

 دهنه. انجام مي خود

  :جواب سؤال اوّل: اگر از رفتن به حج باه حار  و مشاقت زيااد      اهلل سيستاني

راي حج نائب بگيرنه. جاواب ساؤال دوّم:   افتنه حج بر آنها واجب نيست ولي بايه ب مي

 م آن روشن شه.کح

  :رديه، اينگونه افراد مستبيع نيساتنه و  کر که  کبا توجه به شرايبي  اهلل مکارم

 آورنه.جا  به ه  مر  مفرد  راکدر اورت لزوم بايه نايب بگيرنه و احتياط آن است 

   ه براي رفاتن باه حاج    کور در سؤال کاز افراد مذ کهر ي صافي گلپايگاني:اهلل

ه مشارف شاونه و در   کا گيرناه واجاب نيسات شخصااً باه م      در حر  شهيه قارار ماي  

باشنه بايه نائب بگيرناه و   ه حج بر آنها مستقر بود  و مگيوآ از رفع حر  ميک اورتي

اگر حج بر آنها مستقر نشه  و فعالً استبا ت مالي دارنه ولي اساتبا ت باهني نهارناه،    

 ابر احتياط واجب نائب بگيرنه.بن

  :ــداني ــوري هم  در هاار دو مااورد اسااتبا ت محقااا نيساات و حااج    اهلل ن

 باشه. واجب نمي
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  :چاون  2. استبا ت مالي در فرض مزبور حااال اسات،   1 اهلل جوادي آملي .

 مباشرت  سر و حر  است نائب بگيرد.

  :ه از سااير جهاات مساتبيع باشانه و     کظاهراً در اورتي  اهلل موسوي اردبيلي

بتواننه محرم شونه و وقوف در  رفات و مشعر الحرام ولاو باه نحاو اضابراري داشاته      

شنه الزم است به حج برونه و محرم شونه و به وظيفه معذور در مثل طواف و ساعي  با

ه رفاتن  کا شود مگر آن ر شه  مانع از استبا ت نميکننه. جهات  کو رمي جمرات  مل 

ر شه  باشه و اين جهات موجب  سر و حر  بار ايان افاراد    کات  به حج مالزم با جه

 را نهاشته باشنه. ها اين هزينه ه توان ماليکباشه و يا اين 

 نيابت

 وظيفه نايب نسبت به مستحبات حج

کسي که در انجام حج بلدي نيابت دارد، چه مقدار از مستحبات مدينه و مکه را  ـ  1748س

 لنه انجام دهد؟ بايد به نيابت از منوب

  :ر نشاود، بار  هاه     کا ه اگر در ضمن اجار   کمستحبات مهينه وم اهلل تبريزي

ه در خود حج و مر  متعارف است باياه اتياان شاود،    کاجير نيست. بلي، آن مستحباتي 

 واهلل العالم.

  :ه و مهينه مثال زياارت   که اجير شه  در مورد مستحبات مکسي ک اهلل سبحاني

وشههاي احه، به  وائمه بقيع وفاطمه زهرا قبرستان ابوطالب، مرقه نوراني پيامبرخها

ن اگار در  کنه؛ لاي کر شه  ويا  رفاً منصرف به آن است  مل که در قرارداد  کهر ميزان 

ه معماوالً در ا ماال حاج نياابتي بجاا آورد       کقرارداد چيزي بيان نشه  بايه مستحباتي 

 نه.که اورا در مشاهه مشرفه ياد کنشود و شايسته است  کشود تر مي

  :ه اطاالق نيابات طباا    کا نه مگر اين کطبا  قه اجار   مل  بايه اهلل سيستاني

  رف  ام يا خاص منصرف به انجام بعضي از ا مال باشه.



 727 نسبت به مستحبات حج وظيفه نايب

  :اگر در ضمن  قه اجار  نسبت به مستحبّات، خصوااياتي  کار نشاه      اهلل صافي

باشه، احتياط اين است که مستحباتي را که باه طاور متعاارف هماه ياا اکثار حجاا  انجاام         

 دهنه و زحمت معتهّ به نهارد، اقال يکبار به نيت منوب  نه بجا آورد، واهلل العالم. مي

  :هه.به مقهار متعارف انجام د اهلل فاضل 

  :ه کا دهه، مگر ايان   ه در نيابت متعارف است انجام ميکبه مقهاري  اهلل مکارم

 رد  باشنه.کشرط خااي 

   :دهناه الزم   ه حجّا  به طور معمول ومتعاارف انجاام ماي   کمقهاري اهلل نوري

 ه بيش از آن شرط شه  باشه.کاست، مگر اين 

دارد، آيا در برگشت از سفر حج نيز بايد به کسي که در انجام حج بلدي نيابت  ـ  1744س

 لنه برگردد يا لزومي ندارد؟ شهر منوب

 ارد.لزومي نه :اي ، آية اهلل خامنهاهلل تبريزي آية 

 :اي بر لزوم آن باشه. مگر قرينه الزم نيست، آية اهلل زنجاني 

  :نه الزم نيست. ه و يا رجوع به شهر منوبکخرو  از م اهلل سبحاني  

  :الزم نيست. اهلل سيستاني 

   :ه در اساتيجار و تحقّاا   کا برگشت به شهر منوب  نه الزم نيست بلاهلل صافي

اجير را باراي رفاتن    کننه  ه مبلقاً معتبر نيست ولي اگر اجيرکنيابت شرط بازگشت از م

نماياه،  نه، اجير بايه طبا قرار اجار   مال  کبه حج و برگشتن به شهر منوب  نه اجار  

 واهلل العالم.

   :ه در ضامن  قاه اجاار  شارط     کا  خيار، الزم نيسات، مگار ايان     اهلل فاضـل 

 شه  باشه.

  :لزومي نهارد. اهلل مکارم 

   :ه شارط  کا برگشاتن باه شاهر مناوب  ناه الزم نيسات مگار ايان         اهلل نوري 

 شه  باشه.
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 محل احرام براي نايب

کند که براي پدروي حج ميقاتي بجا  ديگري را اجير ميشاصي در مدينه منوره،  ـ 1900س

هواي ديگور، آيوا اجيور      آورد ولي مشاص نکرده است که از مسجد شجره محرم شود يا ميقات

تواند از مسجد شجره به نّيت ل ره مفرده محرم شود وپ  از آن به جحفه يوا قورن ال نوازل     مي

 د وبراي ل ره ت ّت  استيجاري محرم شود؟برو

   :ولو از جهت تعارف بار احارام از مساجه    اي  ه قرينهکدر اورتي اهلل تبريزي

 توانه از خود چهار ميقات ديگر نيز محرم شود، واهلل العالم. شجر  احراز نشود مي

  معروف، به  هام از مواقيتکتوانه از هر  ور اجير ميکدر فرض مذ اي: اهلل خامنه

ه مساتگجر  کا گرفتن در مهينه، قرينه باشاه بار ايان    ه اجير کنيابت محرم شود. مگر اين 

 ه در اين اورت بايه از مسجه شجر  محرم شود.کنارش مسجه شجر  بود  

 :باه   توانه از مسجه شجر   مر  مفرد  انجاام دهاه. ساپس    اجير مي آية اهلل زنجاني

 اي بر خالف آن باشه. به نيابت محرم شود مگر قرينه گانه رفته، يکي از مواقيت پنج

  :ي از مواقيت معروفاه باراي  مار     کتوانه از يدر فرض سؤال مي اهلل سبحاني

 ه قرينه يا متعارف براي او احرام از مسجه شجر  باشه.کاستيجاري محرم شود مگر اين

   :م از مسجه شجر  ولاي  ظاهراً اين استيجار منصرف است به احرااهلل سيستاني

 ال نهارد.کنه اشکاگر چنين نباشه يا تصريح به  هم تقييه 

  :اگر منصرف به احرام او از مسجه شجر  نباشه مانعي نهارد، واهلل العالم. اهلل صافي 

  :چنانچه  قه اجار  انصراف و يا ظهور  رفي در احرام از خصوص  اهلل فاضل

 الي نهارد.کمسجه شجر  را نهاشته باشه اش

  :ه  مر  مفرد  را انجام دهه و بعه به ميقاات  کاگر مناور اين است  اهلل مکارم

ه فاااله  کا برگردد براي  مر  تمتع استيجاري محرم شود مانعي نهارد، مشروط بر ايان  

  مر  مبابا فتواي ما حفظ شود.ميان دو

  :ه مناور مستگجر احرام از مسجه شجر  کدر بين نباشه اي  اگر قرينه اهلل نوري

 توانه. است مي



 729 عمره مفرده به نيابت از خود و ديگران

 عمره مفرده به نيابت از خود و ديگران

انجام يک ل ره مفرده استحبابي، به نيت خود و به نيابت تبّرلي ديگران، صحيح  ـ  1901س

 است يا نه؟

  :احيح است، واهلل العالم اهلل تبريزي 

  مانع نهارد و احيح است. اي: اهلل خامنه 

 :احيح است. آية اهلل زنجاني 

  :در نيت در  مر  مفارد  مساتحبي يعناي باه نيات خاود        کاشترا اهلل سبحاني

را و لاو  الي نهارد و در تمام ا مال باياه افاراد   کونيابت ديگران و لو افراد زياد باشنه اش

 اجماالً در نيت مه نار داشت.

  ال نهارد.ک: اشاهلل سيستاني 

  :ال نهارد، واهلل العالمکاش اهلل صافي 

  :مانعي نهارد و احيح است. اهلل فاضل 

  :اشتراک بين خود و ديگران ا م از احيااء و اماوات اشاکال ناهارد     اهلل مکارم. 

 (171151)استفتاء ش 

  احيح است.اهلل نوري : 

 احرام

 احرام از جدّه

شود  شاصي از روي جهل به مسأله در فرودگاه جّده براي ل ره مفرده محرم مي ـ 1905س

بايست به يکي از مواقيت برود، تکلي   شود که مي و پ  از انجام طواف و ن از و سعي متوجه مي

 چيست؟ او در اين صورت

  :ي از مواقيت ولو به جحفه برود و براي  مر  مفارد   کاحتياطاً به ي اهلل تبريزي

 احرام ببنهد و ا مال  مر  مفرد  را انجام دهه، واهلل العالم.
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  سي ناياب باود  و ياا باه     کليفي نهارد، بلي اگر از طرف کت فعالً اي: اهلل خامنه

 نه.ک فايت نميکسبب نذر  مر  واجب شه  باشه 

  هاا نباشاه، احارام از جاه       اگر مسيرش از مواقيت و نزديکاي آن  زنجاني:آية اهلل

 احيح است، لذا اگر اين شخص مستقيماً به مکه رود، احرامش احيح است.

  :نه وطواف نساء ونماز آن را بجاا آورد و ساپس   کاحتياطاً تقصير  اهلل سبحاني

 ام دهه.بايه به ادني الحل رفته و محرم شود و ا مال  مر  را انج

  :تواناه از   توانه به ميقات برود ماي   مر  او باطل است و اگر نمي اهلل سيستاني

 دهه. الحِلّ؛ ماننه مسجه تنعيم، دوبار  مُحرم شود و ا مال را انجام أدني

   :ناه و چنانچاه   کدر فرض سؤال، احتياطاً بقيّه ا مال  مر  را اتماام  اهلل صافي

نه و از ادني الحالّ محارم شاود و    کتفا به آن نکغير  واجب بود  ا مر  مفرد  به نذر و 

  مر  واجبه خود را انجام دهه، واهلل العالم.

  :در فرض سؤال،  مر  باطال اسات و تکلياف خااّاي ناهارد و       اهلل فاضل

چنانچه  مر  به جهتي بر او واجب بود  است يا بخواهه يک  مار  مساتحبي انجاام    

 الحال و محارم شاود و ا ماال را      دهه بايه به يکي از مواقيت برگردد ولاو باه ادناي   

 انجام دهه.

   :معاروف نيسات. اگار ايان     احرام  مر  مفرد  منحصر باه مواقيات   اهلل مکارم

ه ياا  کاست ميان جه  و ماي  ه نقبهکت و نيت احرام را در حهيبيّه داش شخص توجه مي

اش احيح بود و همچناين اگار در جاه  ناذر احارام       رد،  مر ک محا ات آن تجهيه مي

ار را انجاام ناهاد    کا از ايان دو   که هيچ يا کال بود ولي حاال کاش بي رد  بود  مر  اوک

ناار  کشاود و اماروز در    محسوب ماي الحلّ  ه ادنيکاحرامش باطل است و بايه به تنعيم 

 نه.ک ه قرار گرفته، برود و از آنجا محرم شود و  مر  را تجهيهکشهر م

  :اگر بعه از ا مال متوجّه شود  مر  او احيح است. اهلل نوري 



 760 احرام از حديبيه

 احرام از حديبيه

 است بفرماييد آيا زائران ايراني بيت اهلل الحرام در موسوم حوج و يوا   خواهش ند  ـ  1907س

توانند از ميقات حديبّيه محرم شوند؟ و آيا حديبّيه نيوز ماننود سواير مواقيوت از قبيول       ل ره مي

 باشد يا خير؟ ميقات شجره و جحفه مي

  :ن باه  ن است، بنابر احتياط بين وظيفه مصهود و اتياا کچنانچه متم اهلل تبريزي

  مر  مفرد  جمع نمايه، واهلل العالم.

 حکم مواقيت خمسه را نهارد. اي: آية اهلل خامنه 

 :گانه نيست، البته کسي که از مواقيات و نزديکاي    حهيبيه از مواقيت پنج آية اهلل زنجاني

 توانه از هر مکاني خار  حرم ا ماننه حهيبيه ا محرم شود. کنه مي ها  بور نمي آن

  :توانااه از  نااه ماايک ي از مواقياات  بااور نماايکااه از يکااسااي ک اهلل ســبحاني

 ي از آن نقاط حهيبيّه است.کترين نقاط به حرم محرم شود و ي کنزدي

  :ه کا سااني  کحهيبيّه ماننه تنعيم ميقات  مر  مفارد  اسات باراي     اهلل سيستاني

خواهناه   ا مال حج ماي ه پس از که باشنه و چه حاجياني که هستنه چه اهل مکداخل م

   مفرد  انجام دهنه. مر

  :ي از مواقيات  کا حجا  ايراني باراي انجاام  مار  تمتاع باياه از ي      اهلل صافي

گانه معروفه محرم شونه ماننه مسجه شجر  و جحفه و از حهيبيّه مجازي نيسات و    پنج

رد  و از کا ر ن در  مر  مفرد  اگر  صياناً از ميقات  باو کطور براي  مر  مفرد ، ل همين

 حهيبيّه محرم شود  مر  احيح است و چيزي بر او نيست. و اهلل العالم.

  :ميقات  مر  تمتع يکي از مواقيت پنجگانه معروفه اسات کاه در مساگله     اهلل فاضل

مناسک حج بيان شاه  اسات. و در ااورت  اهم  باور از آنهاا، الزم اسات از         117تا  97

روناه. باياه    محا ي يکي از آنها محرم شود. لذا کساني که براي حج تمتع از جه  به مکه مي

ونه و از آنجا محرم شونه و االّ از محاا ي يکاي   به جحفه يا يکي از مواقيت معروفه ديگر بر

 از آنها محرم بشونه. و در غير اين اورت احرام  مر  تمتع احيح نيست.
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ولي ميقات براي احرام  مر  مفرد   الو  بر مواقيت پنجگانه معروفه ادني الحل نياز  

سي کبلي اگر  ه در حهيبيّه يا جِعرانه يا تنعيم محرم شونه.کباشه امّا افضل اين است  مي

ناه  کن از احرام، بهون احارام  باور   کي از مواقيت پنجگانه با تمکبراي  مر  مفرد  از ي

 ب معصيت شه  است ولي احرامش از حهيبيه يا جعرانه يا تنعيم احيح است.کمرت

تواننه از حهيبيّاه ياا    رونه مي ه ميکه از جه  براي  مر  مفرد  به مکساني کبنابراين 

چاون از مواقيات پنجگاناه    انه   ب نشهکم محرم شونه و معصيتي نيز مرتجعرانه يا تنعي

 انه.  ردک بور ن

  :حهيبيه ميقات  مر  مفرد  است )نه ميقات  مار  تمتاع( باراي     .1 اهلل مکارم

 از جواب باال معلوم شه. .2 ؛آينه ه ميکه از جه  به سوي مکساني ک

  :ه به جحفه بروناه و  کرونه الزم است  ميه که از جهّ  به مکساني ک اهلل نوري

رونه بايه از مساجه شاجر  محارم     ه ميکه از مهينه به مکاز آنجا محرم شونه و افرادي 

 شاه با داشاته  ه قصه  مر  تمتع و انجام حجّ تمتعکم فرقي بين اين کشونه. و در اين ح

خواهاه  مار     ماي و  است هکم در هک سيک بلي باشه نيست. مفرد  داشته قصه  مر  يا

 توانه به حهيبيه برود و از آنجا محرم شود. مفرد  انجام دهه مي

 لباس احرام بانوان

 شرايط لباس احرام بانوان چيست؟ ـ 1909س

  :يط تواننه در لباآ دوخته محارم شاونه ولاي سااير شارا      زنان مي اهلل تبريزي

 العالم.لباآ احرام مردان را در آن بايه ر ايت نماينه، واهلل 

  لباآ احرام زنان  تواننه در لباآ خودشان محرم شونه و زنان مي اي: اهلل خامنه

که شرايط لباآ نماازگزار ر ايات شاه  باشاه و از      شرط خااي نهارد؛ مشروط به اين

 حرير خالص نباشه.

 :بانوان براي احرام لباآ خااي نهارنه، ولي لباساي را کاه محارم     آية اهلل زنجاني

وشه بايه حالل و پاک بود  و از ابريشم خالص نباشه و تمام شرايط لباآ نمازگزار پ مي
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 را داشته باشه، البته اين امور شرط احت احرام نيست.

   شرايط آن همان شرايط لباآ احرام مرد است. سبحاني:اهلل 

  :باه   معمولي خود احرام ببنهناه، مشاروط  هاي  تواننه در لباآ مي اهلل سيستاني

ه باه  کا از اجزاي درنهگان نباشه بل .2به احتياط واجب از حرير خالص نباشه.  .1ه: کاين

نجاس   .4زربافات نباشاه.    .3احتياط واجب از اجزاي حيوانات حارام گوشات نباشاه.    

ر از بناهِ  متا که کا ه در نماز معفوّ است؛ ماننه خون زخم يا خاوني  کنباشه مگر نجاستي 

 ش بپوشه.کنبايه دستسرانگشت ابهام است و زن 

  :پوشيهن لباآ احرام براي بانوان واجب نيست بلي اساتحباب دارد   اهلل صافي

ننه، شرايط آن با لباآ احرام ماردان تفااوت ناهارد،    کو اگر بخواهنه به استحباب  مل 

 واهلل العالم.

  :لباآ احرام بانوان شرط خااي نهارد واحتياط مساتحب آن اسات    اهلل فاضل

 ه در حال نيت و تلبيه بانوان نيز دو لباآ احرام را بپوشنه.ک

  :براي زن لباآ خااي شرط نيسات، خاوا  دوختاه باشاه ياا غيار        اهلل مکارم

ه باشه، هر چنه انتخاب رنگ سفيه بهتر است ولي جانس آن باياه   کدوخته و هر رنگي 

 حرير خالص نباشه.

  :ه هسات احارام   کا آ خودشان به هر نحاوي  تواننه در لبا بانوان مي اهلل نوري

 ببنهنه، چه دوخته باشه يا نباشه ولي حرير خالص نباشه.

 ون در تلبيهکت و وصل به سکوقف به حر

 وق  به حرکت و وصل به سکون در تلبيه چه حک ي دارد؟ ـ 1901س

  :آن است. واهلل العالم. کاحتياط مستحب تر اهلل تبريزي 

  تلبيه بايه نزد اهل لسان احيح باشه. اي: اهلل خامنه 

  :اشکال نهارد.آية اهلل زنجاني 

  :ون و کال نهارد، اگر چه احتياط مستحب در  هم وال به سکاش اهلل سبحاني
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 ت است.کوقف به حر

  :ال نهارد.کاش اهلل سيستاني 

  :ون و کس ال نهارد اگر چه احوط و اولي مرا ات  هم وال بهکاش اهلل صافي

 ت است. واهلل العالمکوقف به حر

  مانعي نهارد.اهلل فاضل : 

  :ال نهارد.کدر هر دو اورت، اش اهلل مکارم 

  :احتياط واجب در مرا ات است. اهلل نوري 

 محرمات احرام

 هاي خوشبو خوردن سبزي

 دارد؟هاي خوشبو در حال احرام چه حک ي  خوردن نعنا و ساير سبزي ـ 1906س

  :مانعي نهارد و احتياط مستحب آن است که آن را نبويه، واهلل العالم. اهلل تبريزي 

 هاا،   بنابر احتياط واجب، محرم از بويياهن هرچياز معبار مانناه گال      اي: آية اهلل خامنه

 هاي خوشبو اجتناب کنه. سبزيجات و ميو 

  :جايز است، ولي باياه مواظبات   خوردن سبزيجات خوشبو براي محرم آية اهلل زنجاني

 کنه ا ولو با گرفتن بيني ا که بوي خوش آن به مشامش نرسه.

  :بوييهن حرام است ولي خوردن بهون بوييهن مانع نهارد. اهلل سبحاني 

  :جايز است ولي باه احتيااط واجاب باياه در وقات خاوردن، از        اهلل سيستاني

 بوييهن آنها خودداري نمايه.

  :هاي خوشبو اجتناب شود، واهلل العالم. بنابر احتياط از خوردن نعنا وسبزي اهلل صافي 

  :احتياطاً جايز نيست. اهلل فاضل 

  :الي نهارد.کاش اهلل مکارم 

  :جايز نيست. اهلل نوري 
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 ه حس بويايي نداردکسي کاستفاده از بوي خوش براي 

يا به للت زکوام و سورماخوردگي بوويي را احسواس      کسي که حّ  بويايي ندارد ـ  1903س

 کند، استع ال طيب و لطر زدن به بدن و لباس و گرفتن بيني از بوي بد بر او حرام است يا نه؟ ن ي

  :استعمال طيب بر او حرام است و نسبت باه گارفتن بيناي از باو،      اهلل تبريزي

 بيني از بوي به جايز نيست.نه ولو مختصر، گرفتن ک چنانچه شخص بو را احساآ مي

 استعمال طيب در هر اورت جايز نيسات، اگرچاه باوي آن باه      اي: آية اهلل خامنه

 مشامش نرسه، و در گرفتن بيني حکم ساير مُحرمين را دارد.

 :استعمال طيب ماننه  بر زدن و خوردن ز فران و... حرام است و  آية اهلل زنجاني

 کنه گرفتن بيني حرام نيست. اآ نميبر کسي که ااالً بوي به را احس

  :توانه به بهن و لباآ خود  بر بزنه و يا غاذاي معبار   نمي (الف اهلل سبحاني

 نه.کميل 

 بيني خود را از بوي به نگيرد. احتياطاً (ب

  :استعمال و  بر زدن حرام اسات ولاي اگار احسااآ باوي باه        اهلل سيستاني

 نه گرفتن بيني حرام نيست.ک نمي

  :استعمال طيب وگرفتن بيني از بوي به براي چنين کسي هم حرام است. اهلل صافي 

  :بلي، در فرض سؤال نيز اساتعمال طياب و  بار زدن و بيناي را از      اهلل فاضل

 بوي به گرفتن حرام است.

  :ال دارد ولي گارفتن بيناي از بوهااي    کاستعمال  بر براي او نيز اش اهلل مکارم

 و به الزم نيست.خوب 

 پوشيدن دمپايي دوخته

 پوشيدن دمپايي دوخته براي مرد محرم چه حک ي دارد؟ ـ 1908س

  :ه مقهاري روي پا باز باشه مانعي نهارد، واهلل العالم.کدر اورتي  اهلل تبريزي 

  پوشيهن لباآ مخيط بر محرم جايز نيسات و اگار لبااآ ااهق      اي: اهلل خامنه
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 ه تمام روي پا پوشيه  نشود.کال نهارد، البته مشروط به اين کنه اشکن

 :اگر تمامي روي پا را نگيرد اشکال نهارد. آية اهلل زنجاني 

  :الي نهارد.کاش اهلل سبحاني 

  :ال نهارد.کاش اهلل سيستاني 

  :ال نهارد، واهلل العالم.کاش اهلل صافي 

  :مانعي نهارد. اهلل فاضل 

  :ه روي پاي او را نگيرد ولاي بهتار اسات    کالي نهارد به شرطي کاش اهلل مکارم

 فشي نپوشنه.کمردان در حال احرام چنين 

  :ال دارد.کاش اهلل نوري 

 بند دوخته ساعت مچي

 به مچ بستن سالتي که بند آن دوخته است چه حک ي دارد؟ ـ 1904س

   :العالم.مانعي نهارد، واهلل اهلل تبريزي 

  نه، هار  که بر آن لباآ اهق نکچنانچه گذشت، پوشيهن چيزي  اي: اهلل خامنه

 الي نهارد.کچنه مخيط باشه اش

 :اشکال نهارد. آية اهلل زنجاني 

  :نه.که بنه آن دوخته است اجتناب کبنابر احتياط از سا تي  اهلل سبحاني 

  :ال نهارد.کاش اهلل سيستاني 

  :ناه،  کبنابر احتياط واجب از بساتن آن در حاال احارام خاودداري      اهلل صافي 

 واهلل العالم.

  :ال نهارد.کاش اهلل فاضل 

  الي نهارد.کاش م:اهلل مکار 

  :ال دارد.کاش اهلل نوري 
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 طواف

 يات طوافکش

اسوتراحت  اي  شاصي در پايان يکي از اشواط طواف، آن را رهوا کورده و لح وه    ـ  1910س

کند که شوط پونجم بووده يوا ششوم،      گردد، شک مي کند و هنگامي که براي تک يل آن برمي مي

 تکليفش چيست؟

   :چنانچه طواف واجب بود  باطل است و باياه آن را ا ااد  نماياه،    اهلل تبريزي

 واهلل العالم.

  ل در هار ااورت مببا    6و  5در  هد اشواط طاواف باين    کش اي: اهلل خامنه

 طواف است.

 :چنانچه طواف واجب بود  باطل است. آية اهلل زنجاني 

  :طواف او باطل است. اهلل سبحاني 

  :طوافش باطل است و بايه از سر بگيرد. اهلل سيستاني 

  :ور باطل است بايه از آن طاواف  کدر فرض سؤال، ظاهراً طواف مذ اهلل صافي

 انجام دهه، واهلل العالم.نه و طواف ديگر کنار  ارف

  :طواف وي در فرض سؤال باطل است. اهلل فاضل 

  :نه.کنه و از نو شروع که آن را رها کاحتياط واجب آن است  اهلل مکارم 

  :طوافش باطل است. اهلل نوري 

 بطالن طواف

نيابوت  بوه نيابوت از پودرن انجوام داده و روز بعود بوه       اي  شاصي ل ره مفرده ـ  1911س

شود که در ل ره اّول طواف و ن از آن را بودون   شود و در اثناي آن، متوجه مي مادرن محرم مي

 وضو انجام داده است، وظيفه او در اين صورت چيست؟

  :بنابر احتياط طواف و نمااز آن را قضاا نماياه و پاس از آن تماام       اهلل تبريزي

 ا مال  مر  مفرد  به قصه ما في الذمه انجام دهه، واهلل العالم
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  بايه طواف و نماز  مار  اول را ا ااد  نماياه و احارام دوم نياز       اي: اهلل خامنه

 است. احيح

 :جاا    مر  اول و نماز آن را باه احرام دوم باطل است و بايه طواف  آية اهلل زنجاني

 آورد و ا مال بعهي آن را ا اد  کنه.

  :احرام دوم باطل است، بايه باا طهاارت طاواف و نمااز و ساپس       اهلل سبحاني

ن کا ا مال مترتبه  مر  را بياورد و سپس براي ماادرش محارم شاود و  مار  بيااورد ل     

بعنوان وظيفه فعلي بياورد و تقصاير  ه با همان احرام دوم ا مال را کاورت بهتر اين است 

هام از آن دو  مر  ياا  کنمايه و طواف نساء و نماز آن را نيز به همين نيت بياورد و چنانچه هر 

 ها را بياورد.ها با نذر يا استيجار بر او واجب شه  بود مجهدا به احتياط واجب آنهر دوي آن

  :نه.کهمه ا مال  مر  اوّل را ا اد  احرام دوّم باطل است و بايه  اهلل سيستاني 

  :ه به نيابات پاهر انجاام    کرا اي  در فرض سؤال، طواف و نماز  مر  اهلل صافي

 لمداد  ا اد  نمايه، واهلل العا

  :ابتها طواف و نماز طواف  مار  ساابا را بجاا آورد ساپس ا ماال       اهلل فاضل

  مر  فعلي را انجام دهه.

  :ناه و  مار  دوّم را باه قصاه     ک اف و نماز  مر  اوّل را ا اد  ميطو اهلل مکارم

تاوان    مر  نماي  کما  قمري بيش از ي که در يکدهه )توجّه داشته باشه  رجاء ادامه مي

 ه مبلوب باشه(.که بر نيّت رجاء؛ يعني به اميه اينکنجام داد مگر اينا

  :ه از  مار  اوّل بجاا   کا بعه از اتمام  مر  دوّم طاواف و نمااز آن را    اهلل نوري

 مانه  است بجا بياورد احيح است.

 نجاست معفوّ در طواف

آيا نجاست معفّو در ن از، در طواف نيز معفّو است؟ و حکم مح ول متونج  در   ـ  1915س

 طواف چيست؟

  :نجاست معفوّ در نمااز، بناابر احتيااط در طاواف معفاوّ نيسات و        اهلل تبريزي
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 محمول متنجس مضر به طواف نيست، واهلل العالم.

 هاا و   خوني که از يک درهم کمتر باشاه؛ و نياز خاون جراحات     اي: آية اهلل خامنه

کنه و پاک  شود، بر احت طواف نيز خللي وارد نمي ها که موجب ببالن نماز نمي زخم

 ب و دستمال و انگشتر و ماننه آنها شرط نيست.بودن جورا

 :بنابر احتيااط مساتحب در طاواف از نجاسااتي هام کاه در نمااز         آية اهلل زنجاني

 بخشيه  شه  است و همچنين از همرا  داشتن متنجس اجتناب شود.

  :نجاستي که در نماز از آن  فو شه  در طواف از آن  فو نشاه  اسات    اهلل سبحاني

 زنه. چيز نجس که ساتر نباشه ماننه دستمال نجس ضرري به احت طواف نمي ولي حمل

  :ال نهارد.کاش متنجّسبه احتياط واجب معفوّ نيست ولي حمل  اهلل سيستاني 

  :بنابر احتياط نجاست معفاوّ در نمااز، در طاواف معفاوّ نيسات اماا        اهلل صافي

 واهلل العالم.ال نهارد، کمحمول متنجس اگر ساتر نباشه اش

  :ه در نماز  فاو شاه  و از   که از نجاساتي کاحتياط واجب آن است  اهلل فاضل

 محمول متنجس اجتناب شود.

  :نجاسات معفوّ نيست )بنابر احتياط واجب( ولي محماول متانجّس    اهلل مکارم

 الي نهارد.کاش

  :س نباشه.در طواف معفوّ نيست و محمول هم بايه متنجّ اهلل نوري 

 غسل مستحب طواف

جز غسل مستحبي براي رفتن به مسجدالحرام، غسل ديگري براي طوواف  ه آيا ب ـ  1917س

 صورت وجود چنين استحبابي، آيا يک غسل به نيت هر دو کافي است؟ مستحب است و در

  :اهلل غسل مستحب است و طواف، زياارت بيات    براي زيارت بيت اهلل تبريزي

 العالم.است، واهلل 

  صوص طواف هم غسل مستحبي وارد شاه  اسات ولاي    خ براي اي: اهلل خامنه

 نيه.کغسل نيت  کتوانيه هر دو را در ي مي
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 :هايي که در ارتباط با مسجهالحرام مستحب است  باارت اسات از:   غسل آية اهلل زنجاني 

ا   5اا غسال طاواف؛    4ا غسل زيارت خانه کعباه؛  3ا غسل ورود به مکه؛ 2 ؛ا غسل ورود1

 هاي متعهد احيح است. غسل دخول کعبه و انجام يک غسل به نيت

  :ي غسال ورود  کا هاي مستحب بيان شه  است ي ه از غسلکآنچه  اهلل سبحاني

سپس غسل ه آن را تگخير انهاخت مانعي نهارد کسي تا ورود به مکه اگر کبه حرم است 

شاود هار دو را باه    ه اين غير غسل ورود به حرم است و رجاءاً ميکه است کورود به م

سي اين دو غسل را انجام نهاد و تگخير انهاخت تاا ماوقعي   کنسبت انجام داد و اگر  کي

ناه و  کفايات ماي  کناه  که منزل گرفت در منزل و قبل از رفتن به مسجه الحرام غسال  ک

 عبه است.کديگري غسل ورود به خانه 

  :عبه مستحب است ولاي اساتحباب غُسال دخاول     کغُسل زيارت  اهلل سيستاني

ال کمسجهالحرام و غسلِ طواف  ابت نيست و اگر خواست انجام دهه به قصه رجاء اش

 غسل را به نيّتهاي متعهد انجام دهه. کتوانه ي نهارد و مي

  :غسل براي طواف بالخصوص، به نار نرسيه  است، واهلل العالم. اهلل صافي 

  :؛ يعني دخول در مسجهالحرام و طواف غسل بلي براي هر دو مورد اهلل فاضل

 نه.ک فايت ميکغسل به نيت هر دو  کمستحب است و ي

  :ظاهراً طواف، غسلِ مستحب نهارد. اهلل مکارم 

   :براي رفاتن باه مساجهالحرام اساتحباب غسال       بجز غسل مستحبياهلل نوري

 ديگري براي طواف  ابت نيست.

 هل خوردن در طواف

اختيار پي وده و به  هايي را در اثر فشار ج عيت بي شاصي در يکي از اشواط، گام ـ  1919س

ه ان نحو ادامه داده وطواف را پايان برده است، اکنون که مسأله را فرا گرفته، نه جاي آن مقدار 

 داند و نه شوط را، تکلي  او چيست؟ ميرا 

  :العالمنيست، واهلل  طوافدر فرض مزبور مضر به  اختياريحرکت غير  اهلل تبريزي. 
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  رود ولي در ا ر فشار جمعيت ممکن اسات   اگر با اختيار خود مي اي: اهلل خامنه

ديگاري او را ببارد   گاهي به جلو يا به اين طرف و آن طرف برود مانعي نهارد، ولي اگر 

 به طوري که اراد  از او سلب گردد اشکال دارد.

 :همين مقهار که با اراد  خودش قاهم برداشاته کاافي اسات. البتاه اگار        آية اهلل زنجاني

 توانه طواف را از سر بگيرد. فشار جمعيت او را بلنه کرد  جلو برد  باشنه اشکال دارد و مي

  :افي اسات  کا رد  باشاه  کا اف همرا  با جمعيت را هرگا  قصه طو اهلل سبحاني

ليف فعلي انجاام  کامل به نيت تکطواف  کخودش و اگر مقهور نيست ي وگرنه احتياطاً

 دهه و نماز آن را بخوانه.

  :اختيار بود  طواف را پس از فوت مواالت از سر بگيرد. اگر کامالً بي اهلل سيستاني 

  :از طواف مذکور ارف نار کنه و طواف ديگر انجام دهه، واهلل العالم اهلل صافي 

  :طواف و  کنه تا يکتوانه فردي را نايب  احتياطاً خودش و اگر نمي اهلل فاضل

 طواف براي او بجا آورد. نماز

  :اختيار باودن ايان اسات کاه در وساط جمعيات قارار         اگر مناور از بي اهلل مکارم

 زنه. برنه اين وضع ضرري به طواف نمي طواف دارد و جمعيت او را پيش ميگرفته و قصه 

  :نه.کالزم است طواف را ا اد   اهلل نوري 

 طواف معذورين

دار )ويلچور  يوا سوبد )تاوت روان       با صندلي چور   افراد ناتوان که قباًل ـ  ، الف1911س

م کون   اند و حتي مسجدالحرام من  شدهشدند، در سال جاري از طواف در صحن  طواف داده مي

است کسي نباشد تا فرد ناتوان را بر دون خود ح ل کند و طواف بدهد يا ه ين کار نيز م نووع  

بام مسجدالحرام طوواف داده شووند. آيوا چنوين      تشود و چنين افرادي بايد در طبقه دوم يا پش

 کند يا نه، وظيفه آنان چيست؟ طوافي کفايت مي

  :نه.ک فايت ميکان، با ر ايتِ االقرب فاالقرب، کدر اورت  هم ام اهلل بهجت 

  :هاا را از طبقاه دوم طاواف دهناه و      ه آنکاحتياط واجب آن است  اهلل تبريزي
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 ه.گيرننايب هم برايشان ب

  ناه، و  کهرگا  به هر جهت نتوانه در احن مسجهالحرام طاواف   اي: اهلل خامنه

در طبقه دوم انجام دهه، به احتياط واجب بايه چنين شخصي خاودش در  بايه طواف را 

ه باراي او در ااحن مساجه طاواف     کسي را هم نايب بگيرد کنه و کطبقه دوم طواف 

انجام دهه، و نماز را هم خودش در طبقه دوم، و نائبش در احن مسجه بخواننه، واگر 

 نهک فايت ميکخودش بتوانه در احن مسجه نماز بخوانه همان نماز او 

  :در ايام شلوو سال طواف در طبقه اول ساز  جهيه مجازي اسات،    اهلل زنجاني

ن باشاه  کا در مورد ساؤال اگار مم  ولي نمازش را بايه در احن مسجهالحرام بخوانه و 

عباه الزم  کنه، طواف در محهود  بين مقام ابراهيم و کسي فرد ناتوان را بر دوش حمل ک

نه و بناابر احتيااط   کاست و در غير اين اورت بايه نايب بگيرنه تا در محهود  طواف 

طواف داد  شود و چنانچه نيابت نيز اول ساز  جهيه مستحب نيز خود شخص در طبقه 

 نه.ک فايت ميک اول ساز  جهيهن نباشه طواف دادن شخص در طبقه کمم

  :به خاطر ضرورت افراد معلول و ناتوان و پير کاه قاادر بار طاواف در      اهلل سبحاني

هاا اجااز     احن مسجه الحرام با ر ايت األقرب فاألقرب نيستنه و يا قاوانين داخلاي باه آن   

تواننه در طبقه دوم طواف کننه و به احتيااط  دهه ميچنين طوافي را با ويلچر و امثال آن نمي

را در محهود  طواف انجام دهاه و ناياب نمااز طاواف را     واجب نائب نيز بگيرنه که طواف 

پشت مقام بخوانه و خود او نيز اگر امکان دارد نماز را در طبقه همکف پشت مقاام بخواناه   

مگر اينکه حرجي و مشقت زا باشه که در اين اورت نمااز طاواف را در هماان طبقاه باه      

ست که طواف نائب کماي  نحوي که پشت مقام حساب شود بخوانه و احتياط مستحب اين ا

 با تگخير از منوب  نه باشه يعني هم زمان نباشه و فااله زياد نيز نباشه.

  :عبه اسات، طاواف از   که طبقه دوم باالتر از کچنانچه احراز شود  اهلل سيستاني

نناه  کنه و بايه براي طواف از پايين نايب بگيرنه و الزم نيست احتياط ک فايت نميکباال 

باشه، بايه احتياطاً بين طواف از باال و نايب گارفتن از پاايين    کوکمبلب مشو چنانچه 

 جمع نماينه.
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  :نايب بگيرنه تا نايب در احن در فرض مذکور اين افراد بايه  اهلل صافي گلپايگاني

 مسجهالحرام طواف کنه و بنابر احتياط مستحب خود در طبقه دوم طواف داد  شود.

  :تار نباشاه،    عبه مقهسه از طبقه دوم پايينکدر فرض سؤال، چنانچه  اهلل فاضل

شاونه، اساتنابه    ه در طبقه دوم طواف داد  ميک ه  الو  بر اينکآن است  احتياط واجب

 هم بنمايه؛ و اهلل العالم.

  :ه راهي جز اين نيست، طواف در طبقه کموارد گونه  در اين اهلل مکارم شيرازي

 نه.ک فايت ميکباال 

  :طواف در طبقه فوقاني احيح نيست و اين قبيل افراد باياه   اهلل نوري همداني

ن نشاه، الزم اسات باراي    کا ول گرفتن طواف خود را انجام بههنه و اگر ممکبه وسيله 

 طواف خود نايب بگيرنه.

 سازه فلزي

ـ 1911س  با توجه به اينکه  مليات تخريب قسمتي از مساجهالحرام و توساعه    ، ب 

سال به طول خواهه انجامياه، بناابراين باراي انجاام      3مباف در حال انجام و در حهود 

اي در دو طبقه احهاث شه  است  طواف و نماز طواف افراد ناتوان در طواف کعبه، ساز 

 13که طبقه اول آن با ارتفا ي در حهود نيمه ارتفاع ديوار کعبه و طبقه دوم آن بايش از  

قه دوم مسجهالحرام است که براي استفاد  در موسم حج سال متر و حهوداً هم سبح طب

جااري و در دو سااال آينااه  در نااار گرفتااه شااه  اساات متمنااي اساات، راي و فتااواي  

  الي نسبت به طواف و نماز طواف افراد ناتوان در اين خصوص مرقوم گردد. حضرت

 به مع  هجوابيه مراج  ل ام در خصوص طواف و ن از طواف در سازه فلزي اطراف کع

 با حضور ن ايندگان مراج  25/9و جلسه مور   5/9/52به تاريخ  195951پيروه استفتاء ش اره 

 ال طواف در طبقه اول احيح است ولاي در طبقاه   در فرض سؤ اي: آية اهلل خامنه

باشانه   دوم محل اشکال است و براي افراد ناتوان که ناچار از طاواف در طبقاه دوم ماي   

 ه  الو  بر آن نائب نيز بگيرنه.احتياط اين است ک
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 :طواف در طبقه اول ساز  فلزي باراي همگاان حتاي افاراد      آية اهلل نوري همداني

سالم احيح و مجزي است و طواف در طبقه دوم نيز تنها براي معذوريني که با ويلچار  

باشه، احيح و مجزي است و نسابت   کننه و ارتفاع آنها از يک متر بيشتر نمي طواف مي

طبقاه اول و دوم ا خواناه      کلي در هر جاي مساجهالحرام ا همکاف،   نماز، به طور  به

 شود احيح است هرچنه مستحب مؤکه خلف مقام است.

 سبح و ياا   : به طور کلي چنانچه طواف در ساز  جهيه همآية اهلل صافي گلپايگاني

معاذور در   باالتر از ديوار کعبه معامه باشه، طواف احيح نيست و نايب بايه از طارف 

طبقه همکف مسجه طواف را انجام دهه و نماز هم در طبقه همکف پشت مقام خوانه  

 شود، واهلل العالم.

 طواف در طبقه اول ساز  موقت اشکالي ناهارد ولاي در طبقاه دوم    آية اهلل مکارم :

هرگا   ابت شود باالتر از بام کعبه است جايز نيست مگر در ضرورت؛ و نماز در طبقاه  

 پشت مقام اشکالي نهارد و در طبقه دوم ساز  جز در مقام ضرورت جايز نيست.اول 

 :طواف افراد حتي افراد سالم بر سااز  طبقاه اول و دوم باه شارط      آية اهلل اردبيلي

اتصال به مبوفين در احن مسجهالحرام در تمام دورها احيح است. ولي نماز طاواف  

 جا آوردنه. هرا احتياطاً بايه در احن مسجه پشت مقام ب

 :تر است هرچنه از  اگر ساز  جهيه از ديوار بام کعبه معامه کوتا  آية اهلل سيستاني

سبح بام کوتا  نيست، طواف بر آن جايز است و در مورد نماز طاواف باه تفصايل يااد     

 شه  در رساله مناسک  مل شود.

 :ه قارار گياري   تار از ساقف کعبا    الف: اگر جايگا  جهيه بر پاايين  آية اهلل سبحاني

مسلما طواف مجزي خواهه بود و در اين قسامت فرقاي مياان معاذور و غيار معاذور       

تر از ديوار پشت بام کعبه باشاه،   نيست. ب: جايگا  جهيه باالتر از سقف کعبه اما پايين

در اين اورت کساني که معذورنه و امکان طواف در کف مسجه يا طبقاه دوم نهارناه،   

توان گفت براي مبلا زائران حتي افراد مختار نيز کاافي   که ميبراي آنها مجزي است. بل
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بام کعبه  گوينه طاف بالبيت  : جايگاهي که در فضاي باالتر از پشت است، زيرا  رفا مي

تواننه از ساه را  پيشاين بهار      باشه مسلما براي مختار کافي نيست، ولي کساني که نمي

 بگيرنه طبا قا ه  ميسور کافي خواهه بود.

 :طواف بر روي طبقه دوم ساز  احيح نيست. اما طاواف بار روي    آية اهلل زنجاني

طبقه اول ساز  در ايامي از سال ماننه اياام شالوو حاج و ماا  رمضاان کاه طاواف، در        

محهود  براي معمول حاجيان، با مشقت شهيه همرا  است، اشکال نهارد. ولاي در غيار   

طواف براي خصوص آنها ممکن نيسات،  اين فرض احيح نيست. حتي افراد ناتوان که 

يا با مشقت شهيه همرا  است، بايستي براي طواف در محهود ، ناياب بگيرناه. در هار    

 اورت نماز پشت مقام ابراهيم، در سبح مسجهالحرام، خوانه  شود.

 :طواف و نماز افراد توانا و نااتوان بار روي سااز  يااد شاه        آية اهلل جوادي آملي

 در سبح مسجهالحرام افضل است.احيح است. هرچنه 

 يات طوافکش

 چيست؟ان  اگر در بين طواف نداند چند شوط بجا آورده، وظيفه ـ 1916س

  :در  هد اشواط طواف واجب موجب بباالن آن اسات مگار     کش اهلل تبريزي

ه بناابر  کا نه، هفت شوط بجاا آورد  ياا بيشاتر    ک که به حجراالسود برسه شکهنگامي 

 طوافش احيح است. واهلل العالم. گذارد و هفت مي

  اگر در بين طواف نهانه چنه شاوط طاواف انجاام داد  طاوافش      اي: اهلل خامنه

 .ا اد  کنهبايه  باطل است و

 :طواف او باطل است. آية اهلل زنجاني 

  :طواف او باطل است. اهلل سبحاني 

  :طوافش باطل است. اهلل سيستاني 

  :طواف باطل است، واهلل العالم. اهلل صافي 

  :طواف او باطل است، واهلل العالم. اهلل فاضل 
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  :نه.کنه و از نو شروع که آن را رها کاحتياط واجب آن است  اهلل مکارم 

  :نه.کطوافش باطل است و بايه ا اد   اهلل نوري 

 سعي

 سعي در مسعاي جديد

سوالن   لرض مسعي را از س ت شرق )بيرون مسجد الحرام  موازين ر به اينکه  ـ  1913س

اند و تقريبًا لرض راهروي بين صفا و مروه دو برابر شده، لذا خواهش ند است  موجود توسعه داده

 شده جديد چه حک ي دارد؟بفرماييد سعي در قس ت افزوده 

سابقه تشورف دارنود،   ها پيش  شايان ذکر است که طب  ن ر کارشناسان و کساني که از سال

 کوه صفا و مروه تا اين قس ت نيز امتداد داشته و هم اکنون نيز ريشه کوه وجود دارد.

  :و  افا و مرو  در که  رض مسعاي جهيه در بين کاگر  ابت شود  اهلل بهجت

ه مانعي نهارد ولي اگر در خار  از حهّبين الجبلاين باشاه، باياه اقارب باه      کسابا بود  

 قعي ر ايت شود.وا مسعاي

  مجزي است.احيح و سعي در مقهار توسعه يافته  اي: اهلل خامنه 

 :کناه، ولاي بهتار     سعي در قسمت توسعه يافته مسعي کفايات ماي   آية اهلل زنجاني

است سعي را از قسمت قهيم افا شروع کارد ، باه قسامت قاهيم مارو  خاتم نماياه،        

 قسمت جهيه سعي نمايه. هرچنه در ادامه سعي براي رفتن به مرو  از

  سعي در قسمت توسعه يافته مسعي مجزي است. واهلل العالماهلل سبحاني : 

  :و باا   و  داد  شاه ، کا هااي   ه به وجود ريشاه کبا توجه به شهادتي  اهلل مکارم

و اناه    و  را در آن سامت دياه  کا گوينه قبالً برجستگي  ه ميکتوجه به شهادت شهودي 

آورد  لي براي سعي حجّا  به وجود نميکهاي جهيه تخريب شه ، مش ساختمانبعهاً در 

يات  آيناه ن  ه براي سعي ميکتواننه از سمت مسجه الحرام  ه حجّا  ميکبه خصوص اين

و  افا بگذرنه و وارد مسعاي جهيه شونه و در موقع رسيهن به مرو  نيز کنار کننه از ک
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َُطَّ ََّف ِِِهمس}اق نار مرو  بگذرنه و به اين ترتيب مصهکاز  نب 
َ
 خواهه بود. {أ

  :ه االن به مسعي که در گذشته اين قسمت کدر فرض سؤال،  اهلل نوري همداني

 ال نهارد.ک ، سعي در قسمت جهيه، اششود، جزء افا و مرو  بود اضافه مي

 هکخروج از م

 ه پس از عمره تمتّعکخروج از م

ل ره ت ت  محرم شده و ال ال ل ره را نيز به پايان شاصي از ميقات براي انجام  ـ 1918س

برده و ل دًا يا اضطرارًا بين اإلحرامين از مکه خارج شده است، بدون آن که به احرام حج محرم 

گذرد، وظيفه او نسبت به احورام   شود، و مثال به مدينه آمده و بار ديگر به قصد مکه از ميقات مي

 احرام چيست؟ در ميقات يا گذشتن از ميقات بدون

  ه براي  مر  تمتع احرام کاگر در همان ما  هاللي  :اي اهلل خامنه آية، اهلل تبريزي

بسته برگردد نياز به احرام جهيه نيست و اگر در ما  ديگر برگردد، بايه بار ديگر محارم  

 العالم. به  مر  تمتع بشود، واهلل

 :شود  چنانچه بهون  ذر از مکه خار  شه   مر  تمتعش باطل مي آية اهلل زنجاني

تواناه باهون    روز نگذشته، مي و در مورد گذشتن از ميقات چنانچه از احرام قبلي او سي

 احرام از ميقات بگذرد.

  :تواناه   ما  قمري از ميقات بگاذرد ماي   کهرگا  پيش از گذشتن ي اهلل سبحاني

ود و ميازان  در غير اين اورت بايه محرم به  مر  تمتع شه شود و کبهون احرام وارد م

 در  مر  تمتع ما  قمري است.

  :اگر در همان ما  برگردد احرام الزم نيست و اگر در ماا ِ بعاه باشاه،     اهلل سيستاني

پس اگر دوبار  نخواهه خار  شود تا زمان حج بايه به قصه  مر  تمتع محارم شاود و اگار    

 دوبار  قصه خرو  و بازگشت در ما  بعه دارد بايه به قصه  مر  مفرد  محرم شود.

  :ه محرم به  مر  تمتع شاه  و  کن ماهي در فرض سؤال، اگر در هما اهلل صافي
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ه بيرون رفته و در همان ما  برگشته، احرام الزم نيسات و اگار   ک مر  را انجام داد ، از م

ما  فااله شه  بايه مجّهدًا جهت  مار  تمتاع محارم شاود و  مار  اّولاي مفارد          کي

شه  باود    ه محرم به  مر  تمتعکما  فااله نشه  ولي در غير ماهي  کگر يشود، و ا مي

 شود، احتياطاً جهت  مر  تمتع دوبار  محرم شود، واهلل العالم. ه وارد ميکدوبار  به م

  :است بخواهاه برگاردد    داد  ه  مر  تمتع انجامک اگردر همان ماهي اهلل فاضل

او به همان اورت احيح اسات. اماا اگار در     ديگر الزم نيست محرم شود و حج تمتع

ه شود محرم به احرام  مار  تمتاع شاود و  مار  اولياه فاساه       کم ما  بعه بخواهه وارد

 نيست. شود و طواف نساء هم الزم مي

  :ه محرم شه  برگردد، احرام ديگار الزم  کهرگا  در همان ما  قمري  اهلل مکارم

 نيست.

  :ه از ميقات باهون احارام بگاذرد و باراي     کاحتياط واجب آن است  اهلل نوري

ه محرم شاود و هار دو احارام را باه     کم ببنهد و براي حج خود نيز از مه احراکدخول م

 قصه قربت مبلقه انجام دهه.

به لّلت مأموريت شغلي م کن  شاصي که کارمند سازمان حج و زيارت است و ـ  1914س

به مدينه برگردد، ولي يقين به اين امر ندارد، آيوا وقوت احورام در     است از مکه خارج شود؛ مثاًل

 تواند به نيت ل ره ت ّت  محرم شود؟ ميقات مي

  ه بخواهاه  کا توانه به نيت  مر  تمتع محارم شاود و اگار از م    اهلل تبريزي: مي

 ه را بايه ر ايت نمايه، واهلل العالم.کام خرو  از مکخار  شود اح

  نه.کوانه نيت  مر  تمتع ت اي: مي هاهلل خامن 

 :مانعي نهارد، ولي بهتر است بار اول باا احارام  مار  مفارد  وارد      آية اهلل زنجاني

احارام  مار     از تنعايم  خواهه از مکه خار  شاود  شود و در آخرين باري که ديگر نمي

 تمتع بسته، ا مال آن را انجام بههه.

  :ه کا احرام  مر  تمتع او احيح است ولي در اورت خرو  از م اهلل سبحاني

 نه.کام آن را ر ايت کبايه اح



 779 خروج از مکه پيش از اتمام اعمال حجّ

  :نه و خار  که اگر قصه خرو  نهارد بايه نيّت تمتّع کتوانه بل مي اهلل سيستاني

ه مبمئن باشاه حاج   ک ال نهارد در اورتيکاري، هر چنه غير ضروري، اشکشهن براي 

 نه.ک مي کرا در

  :توانه، واهلل العالم. بلي مي اهلل صافي 

  :رسايهن   اطميناان باه   هکا ه در اورتي کتوانه و خرو  از م بلي مي اهلل فاضل

 ا مال حج را دارد جايز است. براي

  قاين  ه يکا تواننه براي  مر  تمتع احرام ببنهنه حتي در اورتي  اهلل مکارم: مي

ه خاار   کا شاغلي، بعاه از پاياان  مار  تمتاع از م     هااي   ه به خاطر الازام کداشته باشنه 

 ه براي انجام حج به موقع برگردنه.کشونه، مشروط بر اين  مي

 ه پيش از اتمام اعمال حجّکخروج از م

خارج شدن از شهر مکه و منا، مثال رفتن به جده، مدينه يا طائ  در موارد ذيول   ـ  1950س

 دارد؟ چه حک ي

 پ  از ال ال روز ليد قربان پيش از ال ال مکه.  ال 

 در روز يازدهم پ  از رمي ج رات  ب

 پ  از بيتوته ني ه اّول شب يازدهم يا دوازدهم.  ج

 پ  از ال ال ايام تشري ، پيش از ال ال مکه.  د

  :ردن آن که و تمام که و توابع آن، قبل از ا مال مکخار  شهن از م اهلل تبريزي

 يست.جايز ن

 اشکال است، ولي بايه خرو  به نحوي  در همه اور ياد شه  بي اي: آية اهلل خامنه

 مانه  را در وقت خودش انجام دهه. باشه که بتوانه مناسک باقي

  رد  است بيارون نارود.   کميل نکه تا ا مال را تک: احتياط آن است اهلل سبحاني

 واهلل العالم

  :ه در ما   ي قعه  مُحارم باه احارام  مار      کنهارد مگر اينال کاش اهلل سيستاني
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ه در اين اورت براي برگشت بايه محرم به  مر  مفرد  شه  و داخال  کتمتع شه  بود 

 ه بشود.کم

  :ور جايز نيست.کاز موارد مذ کدر هيچ ي اهلل صافي 

  :ه و مناا  کا ه تا ا ماال حاجّ تماام نشاه  از م    کاحتياط واجب است  اهلل فاضل

 گردد. ه براي اتمام ا مال بر ميکه اطمينان داشته باشه کخار  نشود مگر اين 

  :رد  خار  نشود.کميل نکاحتياط آن است تا ا مال را ت اهلل مکارم 

 تجاوز از ميقات

کسي که در فاصله ک تر از يک ماه، که ل ره مفورده انجوام داده و بوه مدينوه      ـ  1951س

تواند بدون احرام از ميقوات بگوذرد و ل وره     قصد رفتن به مکه دارد، آيا ميبرگشته و بار ديگر 

 اي نيز بجا نياورد؟ مفرده

  :ه مُحرم براي  مر  مفرد  شاه  برگاردد،   کاگر در همان ما  هاللي  اهلل تبريزي

 احرام جهيه الزم نيست، واهلل العالم.

 ياا  مار  از مکاه خاار  شاه  و      بر کساني که پاس از ا ماال حاج     اي: آية اهلل خامنه

 خواهنه در همان ما ِ انجام حج يا  مر ، دوبار  وارد مکه شونه، احرام مجهد واجب نيست. مي

 :توانه بهون احرام وارد شود. روز نگذشته مي اگر از احرام قبلي سي آية اهلل زنجاني 

  :تجهيه احرام نيست.گردد نيازي به اگر در همان ما  قمري به مکه باز اهلل سبحاني

  :ه برگردد که اگر در همان ما  به مکما  نيست بل کمعيار فااله ي اهلل سيستاني

روز باشاه باياه باا احارام      کاحرام الزم نيست و اگر در ما ِ برعه باشه هر چنه فااله ي

 وارد شود.

  :داد   ه محرم شه  و ا مال  مر  مفارد  انجاام  کاگر در همان ماهي  اهلل صافي

 نه احرام براي  مر  مفرد  ديگر الزم نيست. واهلل العالم.ک از ميقات  بور مي

  :ناه،  که کا ه  مر  مفرد  انجام داد  قصه مکاگر در همان ما  قمري  اهلل فاضل

نه باياه محارم   که که شود. اما اگر در ما  بعه قصه مکه بهون احرام وارد مکجايز است 
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 بهون احرام جايز نيست.به احرام  مر  شود و 

  :اگر در همان ما  قمري برگردد، احرام و  مر  بر او نيست. اهلل مکارم 

  :توانه. بلي مي اهلل نوري 

يکي از کارمندان سازمان حج و زيارت که بويش از يوک مواه در مکوه بووده و       ـ  1955س

در برگشت، بدون احورام وارد   رود و ه ين مدت از ل ره قبلي او گذشته، براي کاري به جّده مي

 ان چيست؟ مکه شده است، وظيفه

  :ه در کا ه بهون احرام پس از گذشت ما  قمري کگرچه دخول در م اهلل تبريزي

ليفي نهارد، که تکآن ما  احرام  مر  قبلي را بسته بود ، جايز نيست ولي بعه از دخول م

 واهلل العالم.

  وظيفه خااي نهارد ولي اگر از روي  مه بهون احرام وارد  فعالً اي: اهلل خامنه

 نه.که شه ،  مل حرام انجام داد  و بايه توبه کم

 :احرام وارد مکه شه  بايه توبه کنه و در هرحال  اگر بهون  ذر بي آية اهلل زنجاني

 تکليف ديگري نهارد.

  :اگر برگشت او به مکه در ما  قمري ديگر )غير از ما  خرو ( اسات و   اهلل سبحاني

 الحل احرام ببنهد و  مر  را ا اد  کنه. بخواهه حج تمتع انجام دهه بايه در ادني

  :گنا  کرد  و چيزي بر او نيست ضمناً معيار در لزوم  مر  باراي ورود   اهلل سيستاني

 در ما  قمري ديگر است هر چنه روز بعه باشه.به مکه گذشتن يک ما  نيست بلکه ورود 

  :ه بهون احرام وارد حرم نشود حال کبر چنين شخصي واجب بود   اهلل صافي

خواهاه   ه با  لم و  مه و يا از روي جهل وارد حرم شه ، اگر موقع حج اسات و ماي  ک

جحفه يا مسجه شجر  بارود   ي از مواقيت معروفه؛ ماننهکحج تمتع انجام دهه بايه به ي

جاا   باه  خواهاه حاج تمتاع    و براي  مر  تمتع محرم شود و اگر موقع حج نيست يا نمي

 ليفي نهارد، واهلل العالمکآورد فعالً ت

  :شاه  اسات ولاي در فارض مزباورفعالً       ه ميکبايه با احرام وارد م اهلل فاضل
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 اي نهارد. وظيفه

  :نجام داد  است و بايه برگردد و محرم شود.ار خالف شر ي اک اهلل مکارم 

   :ي از مواقيت برگردد و در آنجا احارام باراي  مار     کالزم است به ياهلل نوري

خواهه حاج تمتّاع انجاام بههاه احارام       مفرد  ببنهد و  مر  مفرد  انجام بههه و اگر مي

  مر  تمتّع ببنهد.

 رمي

 رمي در طبقات فوقاني

طبقه فوقاني جايز و مکفي است يا نه؟ و چنانچه بر اثر ازدحوام  رمي ج رات از  ـ  1957س

 ج عيت رمي در طبقه پايين مشکل باشد تکلي  چيست؟

 :جايز است و الزم نيست در طبقه اوّل رمي نماينه. امام خميني 

  افي است.کرمي در هر دو طبقه جايز و  اهلل زنجاني:  ،اهلل بهجت 

  :ه از بااال، پاايين   کا ال است مگر ايان  کفايت رمي مزبور محل اشک اهلل تبريزي

ل باشه و خوف بر کنه و اگر در تمام روز رمي در طبقه پايين مشکجمر  را بتوانه رمي 

ن شه رماي را ا ااد    کنفس داشته باشه، شب قبل رمي نمايه و چنانچه در روز هم متم

 نه. واهلل العالم.ک مي

 ظاهر، انجام رمي از طبقه باال )پال جمارات( جاايز اسات،      بنا بر اي: آية اهلل خامنه

 هرچنه احوط آن است که از محل پيشين رمي کنه.

  :رمي در تمام طبقات جايز است. اهلل سبحاني 

  :ال اسات اگار رماي    کتفا به رمي مقهار اضافه شاه ، محالّ اشا   کا اهلل سيستاني

ناه و هام ناياب    کن نباشه هم خود به مقهار جهيه اضاافه شاه  رماي    کمقهار سابا مم

 ه به مقهار زايه رمي نمايه.کبگيرد 

  :رمي آنچه بر ستون جمر  اضافه شه  خالف احتياط است ولي اگر  اهلل صافي
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 ال نهارد. واهلل العالم.کننه اشک از طبقه فوقاني به قسمت قبلي جمر  رمي

  رمي از طبقه فوقاني جايز است. اهلل نوري:  ،اهلل فاضل 

   رمي در طبقه باال خاالف احتيااط اسات و اگار در هماان روز      گلپايگانياهلل :

 ننه. واهلل العالم.ک ن از رمي در طبقه پايين نشهنه روز بعه در طبقه پايين رميکمتم

  :در هنگام ازدحام جمعيت جايز است. اهلل مکارم 

 يافته توسعه جمرات رمي

ستون قبلي ج رات در طبقات پايين و باال، در هر ج ره به صورت ديوواري بوه طوول     ـ  1959س

هوا و ايسوتادن در آن محوّل     متر و لرض يک متر ساخته شده است که تشايص محل قبلي ستون 29

ييود  پر ازدحام براي تشايص آن، کاري دشوار و يا غير م کن است، از اين رو خواهش ند اسوت بفرما 

 ر؟کند يا خي متري کفايت مي 29تکلي  حّجاج در رمي ج رات چيست؟ و آيا رمي ت ام ديوار 

  :جاا  که از کن نيست سؤال شود که ممک اگر ضرورت است، به اين اهلل بهجت

 ال نهارد.کزياد شه ، اش

  :يفيت بنا اطالع دارنه، به دياوار  که از کساني کبا فحص و سؤال از  اهلل تبريزي

نناه و اگار تشاخيص محال قبلاي      کهاي قبلي قرار گرفته رماي   ه مقابل ستونکجهيهي 

ن کا اري دشوار و يا غيار مم کايستادن در محل پر ازدحام براي تشخيص آن،  ها و ستون

بود )با توجّه به نقشه ارسالي به اين جاناب از جمارات جهياه( چنانچاه وساط دياوار       

 ننه، مجزي است ان شاء اهلل تعالي.کدر نار بگيرنه و رمي  جهيه را

  اگر بتوانه جاي جرمرر  قهيمي را بشناسه و آن را رمي کناه، باياه    اي: اهلل خامنه

جا را رمي کنه، و اگر شناختن جاي جمر  قهيمي يا رمي آن براي او مشقت داشته  همان

 مر  فعلي را رمي کنه کافي است.باشه، هر جاي ج

 :هاايي کاه اخياراً احاهاث شاه  اسات، حتاي         زدن به ساتون  سنگ آية اهلل زنجاني

هايي که از محل جمرات سابا بيرون است و همچنين رمي هر دو طارف دياوار    قسمت

 کافي است.
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  مراجعه شود. 1111: به  يل مسگله اهلل سبحاني

  :اگر ديوار موجود، مشتمل بر ستون ساابا باشاه و تشاخيص آن     اهلل سيستاني

نناه و  کاهل خبر  قبل از رمي ميسور باشه، بايه همان قسمت را رماي   کمکهرچنه به 

ه مساتلزم  کا ننه، مگر مقاهاري  کرار کاگر ميسور نباشه، به احتياط واحب، بايه رمي را ت

 حر  يا ضرر است.

  :نه.ک ميفايت کبلي  اهلل شبيري زنجاني 

  :در مورد سؤال با وضع فعلي بعياه نيسات رماي در هار      اهلل صافي گلپايگاني

ن، احوط و اولي مرا ات رمي به حاهود ساتون   کافي باشه. البته مهما امکقسمت جمر  

 قبلي است ؛ واهلل العالم.

  :نه.ک فايت ميکبلي، در فرض مزبور رمي جمرات فعلي  اهلل فاضل 

  :پرتاب سنگ به آن حوضچه، هرچنه بزرگتر از سابا شاه    اهلل مکارم شيرازي

فايات  کافي است، و اگر به ديوار مزباور بزنناه تاا در حوضاچه بيفتاه، آن هام       کاست 

 ننه و به آن بزننه.که جاي ستون سابا را پيها کنه، و هيچ ضرورتي نهارد ک مي

 قرباني

 ذبح با استيل

وي استيل چه حک ي دارد؟ با توجه بوه ايون کوه اهول خبوره      ذبح حيوان با چاق ـ  1951س

 دانند. استيل را هم نولي آهن مي

  اگر معلوم نباشه آهن است يا نه، احيح نيست. :خمينيامام 

  :اگر آهن است احيح است. اهلل بهجت 

  :ه آهن پيها نشاود ماانع ناهارد و    ک بح حيوان با استيل در اورتي  اهلل تبريزي

در آهن بودن اهق  رفي است و نار مبتني بار نارياات دقياا  لماي ا تبااري       کمال

 نهارد. واهلل العالم.
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  :ال نهارد هر چنه آهن نباشه.کاش اهلل زنجاني 

   که فلاز باشاه و    کنه همين کاردهاي استيل و غير استيل فرقي نمي :سبحانياهلل

 تيز که حيوان را ا يت نکنه کافي است.

  :ال نيسات و جااي   کجايز بودن  بح با چاقوي استيل خالي از اش اهلل سيستاني

 احتياط است.

  :ساي  ک بح بايه با حهيه باشه و تشخيص آن با  رف است و اگار   اهلل صافي

 ال نهارد. واهلل العالم.کنه استيل حهيه است براي او اشکيقين 

  :ه از امتيااز  کا ه انجام گرفته استيل نو ي از آهن اسات  کبا تحقيقي  اهلل فاضل

برخوردار است در اين اورت  بح با آن مانعي نهارد و بر فرض احتمال امتزا   خااي

مي دارد و مضرّ باه ااهق آهان    کغير آهن به آن، چون مقهار امتزا  شه  نسبت بسيار 

 نيست، در اين اورت نيز مانعي نهارد.

  :ور  در ک بح بايه با آلت حهيهي باشه و حهيه بودن آلات ماذ   اهلل گلپايگاني

 سؤال محرز نيست. واهلل العالم.

  :احيح است.اي  با هر فلز برنه  اهلل مکارم 

 حلق

 حلق با ماشين اصالح

تراشد کفايت  هايي که مانند تيغ، موي سر را مي آيا در ال ال حج، حل  با ماشين ـ 1956س

 با تيغ باشد؟ بايد کند يا حت ًا مي

  :کنه. تراشيهن سر با ماشين به نحو مذکور براي حلا در حج کفايت مي اهلل اردبيلي 

  بنابر احتياط بايه با تيح باشه. اي: اهلل خامنه 

  :کنه. تراشه کفايت مي هايي که ماننه تيح مو را مي حلا با ماشين اهلل جوادي آملي 

  :افي اسات،  کتراشنه  اننه تيح موي سر را ميه مکزن  هاي ته ماشين اهلل سبحاني
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 نه.ک زيرا  رفاً حلا اهق مي

  :نه.ک فايت ميک اهلل سيستاني 

  :نه.ک فايت ميک اهلل شبيري زنجاني 

  :ه موي سر از تاه تراشايه    کمناور از حلا اين است  اهلل سيدمحمد شاهرودي

 ه مو را از ته بتراشه.کماشين سرتراشي؛ به شرط آنشود خوا  با تيح باشه يا با 

  :نه يعناي تراشايهن و مجارد ازالاه ماو      کبايه حلا اهق  اهلل صافي گلپايگاني

 شود. ماننه تراشيهن، حلا محسوب نمي

  :نه.ک فايت ميک اهلل مکارم شيرازي 

  :نهارد.ال کدر فرض سؤال حلا با ماشين مزبور اش اهلل نوري همداني 

 بيتوته

 بيتوته در منا

ن ر به محدوديت سرزمين منا، اگر وقوف به منا بر اثر ازدحام ج عيوت موجوب    ـ  1953س

 لسر و حرج گردد، حکم شرلي مسائل ذيل را بيان فرماييد: 

. در صورت توسعه سرزمين منا از طرف دولت لربستان آيا بيتوته در محدوده توسعه يافته 1

 جايز است؟

بيتوته در محدوده فعلي منا )چادرهاي اختصاص يافته  مقدور نباشد و بالو  لسور و   . اگر 2

 توان در مشعر وقوف ن ود؟ حرج گردد آيا مي

. مالک لسر و حرج و چگونگي وقوف در محدوده فعلي با توجه به محودوديت چادرهواي   3

 اختصاص يافته و لدم امکان وقوف در معابر چيست؟

 اورت  هم تمکّن از بيتوته در مني، بيتوته در دامنه و بااالي   در اي: آية اهلل خامنه

 کو ِ مشرف به مني مجزي است و کفار  نهارد.

  :ه کا . در ااورتي  2. در فرض ضرورت جايز اسات،   1  اهلل مکارم شيرازي
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ه وقاوف  کا . مناور از  سر و حر  اين است 3با    سر و حر  شود مانعي نهارد.  

 مشقّت بسيار زيادي داشته باشه.در محهود  فعلي 

   :توانناه باه جااي بيتوتاه در مناا باه مکاه بروناه و در          کساني که ماي اهلل سبحاني

ن فرض را مقهم بهارنه. ولي اگر ايان فارض ممکان    مسجهالحرام به  بادت بپردازنه، بايه اي

منا جاا باراي   نشه و يا به حر  مقرون گشت، از آنجا که اسالم آيين جهاني است، هرگا  در 

هاا چادرهااي    مسلمانان تنگ شه، بايه به اقرب فاالقرب اکتفا کرد. البته مادامي کاه ساعودي  

 ديگر جائز نيست.اي  ر نقبهانه، بيتوته د ايراني را اجبار به خرو  از منا نکرد 

  :خيار، باياه از هماان سارزمين توساعه      2ال نهارد. ک. اش1 اهلل نوري همداني .

 . از جواب قبل معلوم شه.3استفاد  شود. يافته منا 

  :اگار بيتوتاه در مناا و در فارض     2. خير مگر در وادي محسر. 1 اهلل سيستاني .

اي  ن نباشه، نسابت باه آن وظيفاه   کضيا منا بر ا ر ازدحام جمعيّت در وادي محسر، مم

حار ، هماان   .  سار و  3نه. که است، اتيان که اشتغال به  بادت در مکنهارد و بهل آن 

 مشقت زياد است.

  :وقوف در مشعر هم مجازي نيسات.   2. مجزي نيست. 1 اهلل صافي گلپايگاني .

فار  بههه کگوسفنه  کن نيست، براي هرشب يکه مبيت به منا ممکور ک. در فرض مذ3

ار ديگر غير از  بادت مشغول که به  بادت مشغول باشه و به کها در م و يا در اين شب

ه در ايان  کا ارهاي ضاروري، مانناه خاوردن و آشااميهن و تجهياه وضاو       ک نباشه مگر

 العالم. اورت مبيت به منا واجب نيست. واهلل

  :حهود منا از طرف شارع مشاخص شاه  و باياه وقاوف در     1 اهلل شاهرودي .

ه هنگام ضيا و ازدحام به وادي محسّر بروناه، و  ک. در روايت آمه  2محهود  منا باشه. 

باشه، مبيت نصف شاب   مبيت در وادي محسّر مي ک. ضيا منا مال3است.  مجزيظاهراً 

هام را انجاام  کا ه، و اگر هيچ کنه، و همچنين گذرانهن به  بادت در مک فايت ميکدر منا 

 فّار  بههه.کگوسفنه  ک، ينههه
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  :باشاه و در   ه قابل توساعه نماي  کمنا سرزمين معيني است  اهلل موسوي اردبيلي

تاب که در که با شرايبي کان بيتوته در منا، حاجي بايه به جاي آن در مکم اماورت  ه

اي ناهارد ولاي    ن نشاه وظيفاه  کا آمه  است به  بادت بپردازد و اگر آن نياز مم  کمناس

 فار  بههه.کگوسفنه  که براي هر شب يکاط واجب آن است احتي

 نماز

 نماز جماعت با اهل سنت

کنند  ک تري در ن از ج الت مسجد الحرام شرکت ميدر ايام ل ره که ج عيت  ـ 1958س

شود  ايستد، و چند ص  دور کعبه تشکيل مي امام مقابل در کعبه، يا کنار مقام ابراهيم به ن از مي

ها هستند و اتصال صفوف برقرار نيست آيا الزم اسوت شويعيان بوه     داخل شبستانو بقيه ج عيت 

تصال صوفوف را مرالوات کننود و يوا بوه ه وان       هنگام شرکت در ن از ج الت مسجد الحرام، ا

دهند  دانند کافي است، به لالوه بانوان را داخل حياط راه ن ي مقداري که آنان ن از را صحيح مي

 قط  است، تکلي  چيست؟ و اتصال آنها به ناچار

  :داننه بنماينه و در هار ااورت    مرا ات آنچه را خود آنها شرط مي اهلل بهجت

 ننه،  لي األحوط.کد  نماز را ا ا

   :اقتها به آنها اوري است و بايه قرائات را خاودش و لاو آهساته     اهلل تبريزي

 واهلل العالم.نه، کتوانه بخوانه حهي  نفس  بخوانه و اگر آهسته هم نمي

   ناه،  ک فايات ماي  کدانناه   ه آنهانمااز راااحيح ماي   کا هماانبور   اي: اهلل خامنـه

 العالم. واهلل

  :ها شارکت کنناه، هرچناه     نماز جما ت آن بسيار مناسب است درآية اهلل زنجاني

 ه.نبايه آن را ا اد  نماي

  :نه.کبنابر احتياط واجب بايه نماز خوانه  شه  با آنها را ا اد   اهلل سبحاني 

  :ي توانه نماز بخواناه ولا   خواننه مي ه آنها نماز ميکبه همان نحو  اهلل سيستاني
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 شود مخفيانه بخوانه. ايه قرائتش را آهسته و اگر نميب

   :با فرض  هم وجود تقيّه، نماز خود را ا اد  نمايه، واهلل العالم.اهلل صافي 

  :جاا   ها بودنه همان چنانچه هنگام اقامه جما ت اتفاقاً داخل شبستان اهلل فاضل

نباشه. ولاي اختيااراً و باا وساعت     ار ننه و نماز احيح است هر چنه اتصال برقرکاقتها 

 وقت آنجا نرونه و نماننه. و در اين مسگله فرقي بين آقايان و بانوان نيست.

  :الي نهارد. ولي در ماورد  که را  ديگري نهارنه، اشکدر مورد بانوان  اهلل مکارم

 ننه، الزم است.کآقايان چنانچه بتواننه اتصال افوف را ر ايت 

  :ننه.کالزم است اتّصال افوف را مرا ات  اهلل نوري 

خوانود و   گاهي اوقات امام ج الت اهول سونت در ن واز، سووره سوجده را موي       ـ  1954س

 خيزند؛ روند و برمي ن ازگزاران در اثناي قرائت به سجده مي

 : تکلي  چيست؟اواًل

 ؟اردرا ترک کرد، ن ازن چه حک ي د سهوًا سجده يا جهاًل ثانيًا: اگر کسي ل دًا يا

 و اگر ندانسته به رکوع رفت و سپ  به سجده و دوباره به قيام برگشت تکلي  چيست؟

  :نه، و در جميع فروض مسگله نمااز را  کدر سجه  هم با آنها تبعيّت  اهلل بهجت

 نه، واهلل العالم.کا اد  

  :بعاه از  رد  و احوط ا اد  آن کدر فرض استماع بايه ايماءاً سجه   اهلل تبريزي

وع يا سجه  زائه  انجام داد بايه کشود و اگر ر آن نمازش باطل نمي کنماز است و با تر

 نه واهلل العالم.که خوانه  ا اد  کنمازي را 

  توانناه تبعيّات    ننه، بلي اگر خالف تقيّه نباشاه ماي  کبايه تبعيّت  اي: اهلل خامنه

رد  باشه نماازش  که  مل نف تقيّننه و در هر اورت تبعيّت مضر نيست؛ و اگر خالکن

 احيح است، گرچه ر ايت احتياط خوب است.

 :وري در کار نبود ماننه مواردي که خود امام در حال نماز حذاگر م آية اهلل زنجاني

وري از سجه  کردن داشت، بايه باا  حذکنه، مگموم هم بايه سجه  کنه و اگر م سجه  مي
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 نماز را ا اد  کنه.اشار  سجه  کنه و در هرحال بعهاً 

  :در سجه  با آنها تبعيت کنه ولي در هر حال بايه نماز را ا اد  کنه. اهلل سبحاني 

   :ناه و  کرد او هام ساجه    کا ه اگر امام سجه  کليف اين است کتاهلل سيستاني

ناه و  کرد اوبا ايماء و اشاار  ساجه    کنه و اگر امام سجه  نکپس از اتمام احتياطاً ا اد  

رد نماز احيح است و اگار باه   کيا سهواً سجه  ن نماز احيح است و اگر  مهاً يا جهالً

 وع رفت نماز بنابر احتياط واجب باطل است.کر

   :موافقت باا آناان    کت در نماز  نوان تقيه داشته باشه و ترکاگر شراهلل صافي

و احيح اسات و در  نه و نماز اکدر سجه  مخالف تقيه باشه، در سجه  با آنها موافقت 

 ال وکاشا  باي  ساجه   کغير مورد تقيه چون مجرّد سماع آيه موجب وجوب نيسات تار  

سماع، هر چنه به ايماء باشه موجب بباالن نمااز اسات،     ه الزم است و انجام آن بهکبل

نماياه. و زيااد شاهن     ايماء و اشاار  ساجه    بلي در اورت استماع و هم تقيه، بايه به

 موجب ببالن نماز است، واهلل العالم.ور  کوع در اورت مذکر

  :ليف تبعيت است و نماز احيح است.کت اهلل فاضل 

خاورد، ولاي اگار     نماي اي  رد  است به نماز لبماه ک کاگر به هر جهت سجه  را تر

 خالف تقيه نيست، بعه از نماز احتياطاً سجه  را انجام دهه.

به قياام برگشاته اسات نماازش      وع و سپس به سجه  رفته و بعهاًکاگر نهانسته به ر

 نه.کباطل است و بايه ا اد  

  :ه از آنها متابعات شاود و احتياطااً نمااز را بعاهاً      کليف آن است کت اهلل مکارم

 ديگر هم احتياط ا اد  است. اورت دو در و ا اد  نمايه

  :در اورت ترک سجه   .2 ؛نمازش را بخوانه و دوبار  ا اد  کنه .1 اهلل نوري

کنناه     مهاً يا جهال يا سهواً اگر مشغول خوانهن  کر شود تا سکوت طاوالني کاه محاو   

در ااورت اخيار    .3 ؛اورت نماز است به  مل نياماه  باشاه نماازش ااحيح اسات     

 نمازش باطل است.
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خوانند، تکلي  شيعياني  گاهي در ن از ج الت اهل سنت پ  از رکوع، قنوت مي ـ  1970س

 اند چيست؟ ر ن از ج الت آنها شرکت کردهکه د

  :تبعيت کننه و احتياط را مرا ات نماينه به قصه آنچه جايز است مبلقا. اهلل بهجت 

  ننه. واهلل العالم.ک: متابعت اهلل صافي ، اهلل تبريزي 

  وع به قصه د ا مانع نهارد و در هار ااورت در  کقنوت بعه از ر اي: اهلل خامنه 

 فرض مرقوم مضر به احت نماز نيست.

  متابعت کننه، هرچنه در هر حال ا اد  نماز الزم است. :اهلل زنجاني 

  :ال نهارد.کاش اهلل سيستاني 

  الي نهارد. واهلل العالمک: متابعت اشاهلل سبحاني 

  :بايه ماننه آنها نماز بخواننه. اهلل مکارم 

 ن تخييرکنماز در اما

 آيا مسافر، در اماکن تايير مجاز است نوافل ظهر و لصر را باواند؟ ـ 1971س

  :ن تخييار اسات اگرچاه    کاظهر  هم سقوط رواتاب نهارياه در اماا    اهلل بهجت

ه کا فريضه را در خار  ايقاع نمايه يا قااه آن باشه يا قصراً در داخال ايقااع نماياه، بل   

  ابت است نافله با  هم تعين تقصير.

  :نوافل ظهر و  صر او ساقط است. واهلل العالم. اهلل تبريزي 

  نافله نماز ظهر و  صر در سفر ساقط است، حتي در اماکن تخيير. اي: اهلل خامنه 

   مجاز نيست. :زنجانياهلل 

  :استحباب نوافل ظهر و  صر در اماکن تخيير  ابت نيست؛ واهلل العالم. اهلل صافي 

  :خير، مشرو يت نوافل ظهر و  صر در فرض مزبور  ابت نيست. اهلل فاضل 

  :مجاز نيست. اهلل مکارم 

  :توانه بخوانه. رد رجاءً ميکه تمام را اختيار کدر اورتي  اهلل نوري 
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  ن تخييار  ک: نوافل ظهر و  صر در سفر مبلقاً ساقط است و در اماا اهلل سبحاني

 نيست. واهلل العالمدليلي بر آن 

 نماز در مشاعر

فاصله بين مکه و لرفات که قباًل چهار فرسخ بوده امروزه با توجه به توسعه مکه  ـ 1975س

و اتصال شهر به منا ک تر از مسافت شرلي است در اين صورت، کسي که قصد اقامه ده روز در 

کند  يا بيشتر در آنجا بيتوته مير شب رود و چها مکه را ن وده و سپ  به لرفات و مشعر و منا مي

 ن از او در لرفات و مشعر و منا و پ  از مراجعت به مکه قصر است يا ت ام؟

  :ه.کسته بخواننه با ر ايت تخيير در محلش از مکبايه نماز را ش اهلل بهجت 

  :متار از  که تاا  رفاات   کوني فعلي مکهاي مس چنانچه از آخر خانه اهلل تبريزي

متار از هشات فرساخ    که کا رسخ و رفتن به  رفات و مشعر و منا و رجوع باه م چهار ف

اقامت د  روز ا با قصه اقامت از قبال ا باه  رفاات      ه شخص بعه از ک باشه در اورتي

نمااز چهاار    که نمود  و بعه از خواناهن يا  که قصه اقامت د  روز در مکبرود و يا اين 

فت به  رفات بارود نمازهااي او در   ه منصرف شه  و تصميم گرکعتي از اقامت در مکر

دو اورت مساافر    رفات و مشعر و منا، و در رفتن و برگشتن تمام است و در غير اين

ه قهيم مخير که قهيم، قصر بخوانه و در خود مکاست و بايه نمازهاي خود را در غير م

 است بين قصر و تمام. واهلل العالم.

  رمه به  رفاات  که مکم اقامت  شر  در مکاگر پس از استقرار ح اي: اهلل خامنه

 رفات و مشعر و مناا هشات    ه رفت و برگشت ازکرود، با فرض اين  و مشعر و منا مي

 نيست نمازش در  رفات و منا تمام است. فرسخ شر ي

  :ه نماود  يعناي تصاميم دارد د     که قصه اقامه د  روز در مکسي ک اهلل زنجاني

ه و  رفاات و مشاعر و مناا تماام اسات، ولاي       کا ه بمانه نمااز او در م کخود م روز در

ه تصميم دارد در ا ناي د  روز براي انجام ا مال خود به  رفاات و مشاعر و   کمسافري 

 او قصر است.چهار رکعتي منا برود تمام نمازهاي 
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  ه د  روز بمانه و اقامت او محقا شود باه  کنه در مک: هرگا  قصه اهلل سبحاني

ه تصميم نهارد در اين د  روز بيرون برود آنگاا  پاس از د  روز باه مناي و     کاين معني 

 رفات برود در تمام مراحل نماز او تمام است و اگر قصه اقامه او محقا نشه، در تماام  

 سته است. واهلل العالمکمراحل نماز او ش

  :ه تا  رفات و از آنجا تا مشعر و از آنجا تاا مناا و   کمسافت ماگر  اهلل سيستاني

خواناه و االّ الزم اسات    ن قصار ماي  کيلومتر باشه نمازش را در ايان اماا  ک( 44ه )کتا م

ه کا يلاومتر باشاه اگار برگشاتنِ او باه م     ک( 44متر از )کاگر  نمازش را تمام بخوانه، بله

م او در مشعر و منا قصار  کپس ح ه برگشتن به محلّ اقامت است،ک بوري باشه نه اين 

 ه مخير است بين قصر و اتمام.کاست ولي در م

  :ور در  رفات و مشعر و منا تماام  کدر فرض سؤال نماز شخص مذ اهلل صافي

 ه هم تمام است. واهلل العالم.که، در مکاست همچنين پس از مراجعت به م

  :ور باشاه در مواضاع   کاگر اقامه د  روز  با قبع نار از چنه شب مذ اهلل فاضل

ه کا ن در مکسته، ليکر شه  نماز تمام است و اگر مجمو اً باشه نماز در آن مواضع شک 

 و اگر چه بعه از مراجعت باشه مخير بين قصر و اتمام است.

  :نماز او تمام است. اهلل مکارم 

  :رد  باشاه نماازش در   کا ه قصه اقامت د  روز کدر مه کدر اورتي  اهلل نوري

ه کا ه بجهت ايان  ک رفات و مشعر و منا تمام است و االّ قصر است و در مراجعت در م

رد مخير است و اگر قصاه  کدر اين شهر مخير است بين قصر و اتمام، اگر قصه اقامت ن

 ه بايه تمام بخوانه.کرد کاقامت 

 نماز در هواپيما

در برخي موارد، زائران بيت اهلل الحرام يا ساير مسافران، در وقت ن از داخول   ـ  1977س

هواپي ا هستند، با توجه به اين که ن از در هواپي ا مع واًل مان  اسوتقرار و ط أنينوه نيسوت، در    

صورتي که ساير شرايط، مثل قيام و قبله و رکوع و سجود مرالات شود، آيا در صورت للم يوا  
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تواننود ن واز را پو  از پيواده      رسند و مي پيش از ات ام وقت ن از به مقصد مي احت ال اين که

کند يا بايد تأخير بيندازند و در صورتي که  شدن از هواپي ا باوانند، ن از در هواپي ا کفايت مي

 خواندنوود و پوويش از ات ووام وقووت ن وواز پيوواده شوودند، الوواده ن وواز      ن وواز را در آن حووال 

 الزم است يا نه؟

  :ه تا آخر وقت هواپيماا باه زماين ننشاينه     کچنانچه احتمال بههنه  اهلل تبريزي

توانه در هواپيما نماز بخواننه و اگر پيش از اتمام وقات هواپيماا باه زماين نشسات       مي

 ننه.کنمازشان را ا اد  

 با تمکّن از استقرار و استقبال قبله، نماز احيح و مجازي اسات،    اي: آية اهلل خامنه

 جهت درک فضيلت اول وقت افضل است.بلکه 

   در فرض سؤال که نماز واجه شرايط احت است نمااز ااحيح    :انيزنجاهلل

 است و ا اد  نهارد.

  ه به جهات قبلاه و   کرد مثل اينک: اگر در هواپيما شرائط را ر ايت اهلل سبحاني

باقي باشه نيازي باه  وع و سجود نماز را خوانه حتي اگر وقت کر ايت قيام و قعود و ر

 ا اد  نهارد.

  :افي است.  کور نماز در هواپيما کدر فرض مذ اهلل سيستاني 

  :در اورت  لم بايه تاگخير نماياه و در ااورت احتماال، احاوط       اهلل صافي

 خوانهن و چنانچه قبل از گذشتن وقت به مقصه رسيه ا اد  است.

  :ت باشه و بايه بتوانناه تاا   کحر بي گزار بايهان نماز کلي مکبه طور  اهلل فاضل

ننه لذا در فرض سؤال، در سعه وقت تگخير بينهازناه  کپايان نماز شرايط نماز را ر ايت 

ن اسات  کا ه ممکا قاهري   باه تنگي وقت ناچار باشنه نماز بخواننه باياه   واسبه بهو اگر 

 ر ايت شرايط را بنماينه و در اين اورت ا اد  الزم نيست.

  چنين نمازي احيح است و ا اد  نهارد.  مکارم:اهلل 
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 متفرقه

 فيش حج متوفي

شود و به ک تور از آن   اگر فيش حج متوفي به مبلغ زيادي در بازار خريداري مي ـ  1979س

توان از آن فيش براي رفوتن بوه حوج اسوتفاده      توان براي حج ميت نايب گرفت، آيا مي مبلغ، مي

متعل  به ورثه است و در صورتي که مّيت وارث صغير داشوته   کرد، در حالي که مازاد قي ت آن

 باشد، چطور؟

  :ون ا ن هماه ور اه   تاوان ناياب گرفات، باه     متر ماي کاگر به مبلح  اهلل تبريزي

ه در ايان  کا رد  باشه که ميت وايت کرد مگر اين کتوان از فيش براي حج استفاد   نمي

 واهلل العالم.شود،  التفاوت از  ل  حساب مي اورت مابه

   اگر وايت کرد  و بيش از  ل  نيست، طبا وايت  مال شاود واالّ    ي:ا خامنهاهلل

 اگر همه ور ه کبير بود  و راضي باشنه، انجام حج با فيش ياد شه  بهون اشکال است.

  :ه فيش را در حال احت خريه  است نو ي وايت به کظاهر اين اهلل سبحاني

نناه و  کو ميقااتي از  لا  حسااب     التفااوت حاج بلاهي    بنابراين مابهحج بلهي است 

ننه البته اگار وارث همگاي باالح    که تقسيم کپرداخت نماينه و وجه فيش را به  نوان تر

 الي نهارد.کباشنه با رضايت آنان استفاد  از فيش براي حج اش

  :قر باشاه ياا   شود و اگر حج بر ميت مسات  فيش به ور ه منتقل مي اهلل سيستاني

ه براي او نايب بگيرنه و اگر بخواهنه با آن فايش بروناه باياه باا     رد  باشه بايکوايت 

 رضايت ور ه باشه و اگر اغير در ميانِ آنها هست بايه سهمِ او را بپردازنه.

  :متر از مبلح ارزش و فروش فيش حجّ کنايب گرفتن براي متوفّي به  اهلل صافي

ه ارف استيجار حج شه ، متعلّا به ور اه اسات و   کزايه بر مبلح  متوفّي مانعي نهارد و

 رد.کشود استفاد   از خود فيش هم جهت استيجار با توافا ور ه مي

 بلي چنانچه متوفي ور ه اغير داشته باشه، بايه حا او مالحاه شود. واهلل العالم.
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  :تاوان از   ماي  چنانچه ميت وايتي نسبت به حج بلهي نهاشته باشه. اهلل فاضل

رد و فايش را در اختياار   کا اورت استقرار حاج باراي او اساتنابه     ميقات براي ميت در

ديگري قرار داد  و مابه التفاوت، بين همه ور ه، طبا قانون شرع تقسيم گردد. و در اين 

 فرض فرقي بين داشتن اغير يا نهاشتن آن نيست.

اغير، بايه ساهم ااغير از   و در اورت نبودن وايت و  هم استقرار حج با وجود 

 مجموع فيش به هر اورت ر ايت شود و تفصيل اين مسگله در استفتائات آمه  است.

  :ار جايز است، ولاي  کرد  باشه، اين که ميت وايتي نکدر اورتي  اهلل مکارم

 به اجاز  همه ور ه، و سهم اغير را بايه از آن بپردازنه.

  :بار نباشنه، الزم اسات  کواجب بود  است و ور ه  اگر حج بر متوفّي اهلل نوري

ر شاه  اسات، اساتفاد     کا ه  کبراي حجّ متوفّي نايب بگيرنه و از آن فيش هم به نحوي 

م شارع  کال نهارد و اگر در بين ور ه اغير وجود دارد نيز با اجاز  واي و ياا حاا  کاش

 ال نهارد.کاش

ت ام روند، اگر خود نيز  به حج مي کساني که با فيش حج مّيت و به نيابت از وي ـ  1971س

جز باز بودن راه، که آن هم با فيش حوج مّيوت حاصول شوده     ه شرايط استطالت را دارا باشند، ب

در مدينه يا جده )قبل از ميقات  براي متووّفي نايوب بگيرنود و     است، در صورتي که بتوانند مثاًل

 خودشان حج واجب خود را انجام دهند، تکلي  چيست؟

  :ه باا آن فايش باراي خاود حاج      کا ناه  کاگر بتوانه ور ه را راضي  اهلل تبريزي

 بجاآورد و براي ميت نايب بگيرد، واهلل العالم.

   جا آورناه، مساتبيع    الزم باشه که با آن فيش براي پهر حج به اگر :انيزنجاهلل

ناه کاه باا آن    نيستنه، وگرنه هرکسي که استبا ت مالي دارد اگر بتوانه ور ه را راضي ک

 باشه. جا آورد مستبيع مي فيش براي خودش حج به

  :ه افرادي به  نوان نيابت از پهر يا ديگران اجيار  کبسيار ديه  شه   اهلل سبحاني

ه خاود مساتبيع هساتنه،    کانه يا ميقات ملتفت شه  در مهينه و انه وشه  و به حج آمه 
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 بايه اين افراد براي خاود حاج انجاام دهناه و    ننه کموافقت  کننه  اگر بقيه ورّاث يا اجير

همچنين است اگر تبر اً با فيش پاهر ياا مناوب     براي پهر ويا منوب  نه نائب بگيرنه و

 نه به حج آمه  و متوجه استبا ت خود شه  است در اين اورت بايه تفاضل فيش را 

بود بايه خاود  نسبت به حج ميقاتي به ور ه بپردازد ولي اگر قيمت نيابت بيشتر از فيش 

 ه ور ه ببخشنه.کبپردازد مگر اين

  :اگر اجير باشه و نيابت مشروط به آن سال باشه. بايه حج نياابي   اهلل سيستاني

را مقهّم بهارد و اگر مشروط نباشه يا اجيار نباشاه، باياه حاج خاود را مقاهّم باهارد و        

توانه حج خاود را   نه  ميه مبمئن باشه در آيکتوانه براي ميّت نايب بگيرد مگر اين  مي

 توانه حجّ نيابي را انجام دهه. ه در اين اورت ميکانجام دهه 

  :در فرض مرقوم، استيجار شخص مذکور احيح نيست، بلي اگار باراي    اهلل صافي

انجام حج، ا مّ از مباشرت و تسبيب اجير شه  باشه و حج مورد اجاار  ميقااتي باشاه باياه     

 را بجا آورد و براي ميّت حج ميقاتي استيجار کنه. واهلل العالم.االسالم خود  خودش 

  :در فرض سؤال، وظيفه انجام حج نيابي است. گرچه اگر براي خود  اهلل فاضل

و نايب گرفتن براي متاوفّي در   انه.  ردکحج انجام دهنه احيح است. هر چنه معصيت 

 باشنه. و االّ مجزي نيست.ز در استنابه ه مجاکاورتي احيح و مجزي است 

  :ماننه مسگله سابا است. اهلل مکارم 

  :تواننه نايب باشنه و حجّ نيابي انجام بههنه، ايان   اين قبيل افراد نمي اهلل نوري

شخص هم الزم است حجّ خود را انجام بههه و گرفتن نايب باياه باا ناار ور اه و ياا      

 خود اختيار دارنه، باشه. در مورد کهر يه کم شرع، کواي و يا حا

پسر بوزر  خوود را  بوراي     در فرض سؤال قبل، اگر مّيت يکي از ورثه را )مثاًل ـ  1976س

انجام حج مشاص کرده باشد، يا ت ام ورثه اتفاق کنند که يکي از آنها از طورف مّيوت بوه حوج     

 برود، تکلي  او چيست؟

  :گذشت  مل شود واهلل العالم.ه در مسگله سابقه کبه همان نحو  اهلل تبريزي 
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   در فرض سؤال که را  با فيش مورد وايت براي پسر باز شه  و  ي:ا خامنهاهلل

اناه، باياه    وايت نسبت به زائه بر حج ميقاتي، از  ل  بيشتر نيست، يا ور ه اجاز  کرد 

 جا آورد. پسر حج را به نيابت از پهر به

   اگر پسر بزر، قبل از پذيرش وايت يا قبول اجار  ور ه مستبيع  اني:زنجاهلل

االسالم خودش مقهم است و در غير اين اورت چنانچاه واايت ياا     حجةبود  انجام 

 جا آورد. اجار  را قبول کنه، بايه از طرف ميت حج به

  :به جواب سؤال قبلي مراجعه شود. اهلل سبحاني 

  :باشه، بايه به جااي او   رد کي ازآنها کي به وايّت هک اورتي در اهلل سيستاني

ي از آنهاا باشاه   کا اگر توافاا آنهاا بار ي    مستبيع نيست. ولي خودش حج انجام دهه و

 مصهاق مسگله فوق است.

  :ه از براي ميّت و يا ور ه جهت انجام حج ميّت معاين شاه    کسي ک اهلل صافي

 نه. واهلل العالم.کانه نيابت تو چنانچه خود استبا ت مالي داشته باشه نمي

  :م آن از جواب قبل معلوم شه.کح اهلل فاضل 

  :رد ، بايه به وايّت او  مل شود و اگر ور اه  کهرگا  ميت وايّت  اهلل مکارم

 ننه جايز است او به حج برود.کتوافا 

  :نه.کتوانه نيابت را قبول  اگر خود آن فرزنه مستبيع باشه، نمي اهلل نوري 

 خمس پول حج

اکنون کساني که قصد تشرف به حج يا ل وره را دارنود، بايود بوراي حفو        هم ـ  1973س

نوبت، مبلغ مقرري را به بانک بسپارند که اين مبلغ مطاب  قرارداد مضاربه است و سودي نيز بوه  

رسد، اصل پوول و   فرا مي گيرد و زماني که پ  از حدود سه سال، نوبت تشرف آنها آن تعل  مي

سوپارند و بوه ل وره يوا حوج مشورف        کنند و به سازمان حج و زيارت مي سود آن را دريافت مي

شوند. حال با توجه به اينکه سپردن پول به بانک، مقدمه رفتن به حج يا ل ره است و چنانچه  مي

هود داشوت و اکنوون    کسي اين پول را به بانک نسپارد نوبتي را براي رفتن به ل ره يوا حوج ناوا  
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 گيرد يا نه؟ طري  رفتن به حج نيز ه ين است، آيا به اصل پول و سود آن خ   تعل  مي

   در فرض سؤال چنانچه بر اال پول سال بگاذرد، يعناي از وقات     :تبريزياهلل

انه، سال گذشاته باياه خماس آن را بپاردازد و      به دست آوردن پولي که به بانک سپرد 

دهنه اگر در همان سال باه حاج ياا     که زيادتر از اال پول به آنها، مينسبت به مقهاري 

  مر  برونه چيزي بر آنها نيست. واهلل العالم.

   سپرد  اگر از درآمه کسب غير مخمّس بود ، خمس دارد و  اال :اي خامنهاهلل

سود حااله اگر پيش از سال  زيمت به سفر حج قابل واول نبود  جزو درآماه ساال   

ل محسوب است که اگر در همان سال به حساب هزينه سفر حج محساوب شاود   واو

 خمس نهارد.

   اي واجاب کارد  خماس     در حج واجب و يا  مر ، اگر به وسيله :زنجانياهلل

 پول مورد سؤال واجب نيست و در حج و  مر  مستحب واجب است.

   نويساي کارد     کاه ناام  ها از درآمه همان سال باشاه   هرگا  سپرد  :سبحانياهلل

خمس نهارد هرچنه سفر او به خاطر نرسيهن نوبت باه تاگخير بيفتاه ولاي اگار درآماه       

هاي قبل باشه که خمس آن را نپرداخته است بايه خمس آن را بپردازد و اما نسبت  سال

به سود اگر اين سود به وسيله يکي از  قود شر ي به ااحب سپرد  تعلاا گيارد ساود    

شود و اگر همان سال واول ارف  ي سال واول سود محسوب ميمذکور از درآمهها

مؤونه شه خمس نهارد و در غير اين اورت بايه خمس آن را بپردازد و اما اگار کساي   

شود خمس به همه اموال او تعلاا   سال خمسي نهارد چنانچه به حج يا  مر  مشرف مي

پردازد و يا از حاکم شرع هاي حج و يا  مر  را ب گيرد و الاقل بايه خمس تمام هزينه مي

 اجاز  گرفته و مبالح مذکور را به  مه بگيرد.

   گيرد و نيز به سود آن، اگر از طريا  به اال پول خمس تعلا مي :سيستانياهلل

معامله شر يه ملک ااحب پول شه  است، بلي اگر حج بر او مستقر شه  و را  ديگري 

 گيرد. باشه، خمس به آن تعلا نمينام نهاشته  براي رفتن به حج در سال  بت
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   در  بت نام جهيه  مر  اال پول و سود آن خمس دارد  :صافي گلپايگانياهلل

 ولي در مورد حج اال و سود آن خمس نهارد.

   کننه و در همان ساال   نام مي افرادي که براي تشرف به حج يا  مر   بت: فاضلاهلل

خمس اال پول و سود متعلقه مربوط به سانوات ساابا را   کننه، بايه  توفيا تشرف پيها نمي

 بپردازنه، مگر براي افرادي که حج بر آنها مستقر شه  و تمکّن از خريه فيش را نهارنه.

   نويساي   هرگا  اين پول از درآمه همان سالي باشه کاه ناام   :مکارم شيرازياهلل

 .د آنگيرد و نه به سو کرد  است، نه به خودِ آن خمس تعلا مي

   اگر همان سالي که مستبيع شاه  اسات، آن پاول را باراي      :نوري همدانياهلل

انجام حج در نوبت خود به حساب ريخته است آن پول جزو مؤونه و مخاار  آن ساال   

هاي قبل مستبيع باود  و   شود و خمس نهارد، ولي اگر در سال قبل يا سال محسوب مي

است، بايه خمس آن را بههه. و در  مر  نيز اگر به تگخير ا نهاخته و به حساب نريخته 

طور متعارف يک مرتبه يا در چنه سال يک مرتبه باشه، پولي که به حساب ريخته است 

گيارد و   گيرد، از ارباح آن سالي است که آن را تحويل مي خمس نهارد اما سودي که مي

کارد، خماس    اگر تا آخر سال خمسي خود آن را در مخار  الزم زناهگي خاود خار    

 نهارد و اگر بمانه و سال بر آن بگذرد خمس دارد.

کسي که براي ل ره مفرده ثبت نوام کورده، در حوالي کوه بوردن او بوه ل وره         ـ  1978س

بايست پولي به حساب بريزد ولي در سال بعود نوبوت او    بوده و براي رفتن نيز به ناچار مي قطعي

خ  ، به اين پول که به حساب سوازمان حوّج و   شد، و به ل ره مشرف خواهد شد، آيا سِر ساِل 

 گيرد يا نه؟ زيارت واريز شده، خ   تعّل  مي

  :در فرض سؤال خمس واجب نيست. اهلل بهجت 

  :بايه آن را تخميس نمايه، واهلل العالم. اهلل تبريزي 

  در فرض مزبور خمس نهارد. اي: اهلل خامنه 

   دسات آوردن آن پاول گذشاته باياه      باه  نسال از زما چنانچه يک ي:زنجاناهلل
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 خمس آن را بپردازد.

  به سؤال قبل مراجعه شود.اهلل سبحاني : 

  :خمس دارد. اهلل سيستاني 

  :ور خمس نهارد، واهلل العالم.کپول مذ اهلل صافي 

  :ه ديگار نتواناه   کا ور خمس پول را بايه بههه مگر اينکدر فرض مذ اهلل فاضل

 ه در اين اورت خمس نهارد.کپول را از سازمان حجّ پس بگيرد 

  :خمس نهارد. اهلل مکارم 

  :گيرد. خمس به آن تعلّا نمي اهلل نوري 

 مصدود

شاصي در ميقات براي ل ره ت ت  محرم شده است و پو  از احورام و قبول از     ـ  1974س

ولي در زمان  اند، از گذشت ايام تشري  او را آزاد کرده ساير ال ال دستگير و زنداني شده و پ 

توانسوته ل ول کنود، ولوي      صّد، به وظيفه مصدود ل ل نکرده، حال يا جاهل به مسأله بوده يا ن ي

چيست و در صوورتي کوه   تواند ل ره مفرده انجام دهد، وظيفه او براي خروج از احرام  اکنون مي

 ش چيست؟نتواند ل ره مفرده انجام دهد، تکليف

  :ن است، بنابر احتياط بين وظيفه مصهود و اتياان باه   کچنانچه متم اهلل تبريزي

  مر  مفرد  جمع نمايه، واهلل العالم.

  :م مصهود را دارد بايه براي خارو  از احارام قربااني و    کچون ح اهلل سبحاني

تواناه،   دهه و اگر نمي نه و احتياطاً پس از رفع منع، ا مال  مر  مفرد  را انجامکتقصير 

 نائب بگيرد.

  :ه هاهي  کا شود مگار ايان    به احتياط واجب از احرام خار  نمي اهلل سيستاني

ن از کنه و به احتياط واجب حلا يا تقصير نيز الزم است و اگر متمکتهيه و  بح يا نحر 

 روز  بگيرد.ههي نباشه د  روز 

  :ور اگر قهرت بر ا مال  مر  مفرد  دارد بايه با ا ماال  کشخص مذ اهلل صافي
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 مر  مفرد  از احرام خار  شود و اگر از انجام  مر  مفرد  نيز ممنوع است باه وظيفاه   

 نه؛ واهلل العالم.کمصهود  مل 

  :انجام  مر  مفرد  توانه  مر  مفرد  انجام دهه بايه با  چنانچه مي اهلل فاضل

از احرام خار  شود و احتياط آن است که قصه  هول به  مر  مفرد  کنه. و چنانچاه  

نتوانه  مر  مفرد  انجام دهه. اگر  لت آن مريضي باشاه باياه او را طاواف و ساعي     

دهنه. و اگر ممکن نشه بايه براي طواف و سعي نايب بگيرد و از احرام خار  شود و 

تواناه برگاردد حکام     و نماي اناه   شه که او را از مکه اخرا  کارد  اگر  لت آن اين با

 مصهود را دارد.

  :تواناه   بايه  مر  مفرد  انجام دهه و از احرام خار  شود و اگر نمي اهلل مکارم

 سي را نايب بگيرد.ک

   :اگر نتوانه  مر  مفرد  انجام دهه الزم است به وظيفه مصهود  مال  اهلل نوري

 نمايه.

تواند حج ت ت  بجا آورد،  شاصي ال ال ل ره ت ّت  را به پايان برده و اکنون ن ي ـ  1990س

مثال براي خدمت به حجاج از سوي سازمان حج و زيارت به حج آمده و اکنون سازمان مذکور او 

 ان چيست؟ را مأمور کرده که در ايام تشري  در مکه ب اند، وظيفه

  :ه کا حج تمتع بشود احتياط آن است  کمضبر به ترسي کچنانچه  اهلل تبريزي

 مر  تمتع را  مر  مفرد  قرار داد  و براي آن طواف نساء بجاا آورد ولاي مجارد مناع     

 ديگران محقا اضبرار نيست، واهلل العالم.

   توانه رها کنه و چيزي بر او نيست و   مر  تمتع استحبابي را مي ي:ا خامنهاهلل

 که طواف نساء را انجام دهه. احتياط مستحب آن است

   اي نهارد. البته احتيااط مساتحب در    در فرض اضبرار فعالً وظيفه :زنجانياهلل

 جا آورد. آن است که  مر  تمتع را  مر  مفرد  قرار داد  و براي آن طواف نساء به

  :چنين فردي با انجام طواف نساء و نماز آن، آن را به  مر  مفارد    اهلل سبحاني
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هاي قبل بار  ماه او آماه     نه و اگر استبا ت او باقي است و يا حج در سالکتبهيل مي

ه کا تاه ضاروري اسات    کباشه بايه سال بعه حج را انجام دهاه. ولاي توجاه باه ايان ن     

ف شود.نه بهون  ذر از  مر  تمتع حتي استحبابي منصراتو نمي

  :ه به احتياط واجب آن را  مر  مفرد  قرار دهه و طواف نسااء با   اهلل سيستاني

 جاي آورد.

  :االسالم، حاج واجاب    در فرض سؤال، در حج تمتع واجب ) اهلل صافي

حج تمتاع جاايز نيسات، و در حاج تمتاع مساتحبي نياز باا  اهم           کبه نذر و غير ( تر

 ضرورت  رفي يا شر ي احتياط واجب انجام حج تمتّع است. واهلل العالم.

  :ليفي نهارد و به مگموريت خود ادامه دهه.کمُحِل است و ت فعالً اهلل فاضل 

  :نهارد.اي  اگر توانايي بر حج نهارد وظيفه اهلل مکارم 

  :اگر حجّ بر آن شخص واجاب باود  اسات و باه قصاه اداي حاج        اهلل نوري

نون قهرت اداي حج را ناهارد ايان  مار  تمتّاع از     کواجب  مر  تمتّع را انجام داد  و ا

نه و الزم اسات بعاهاً  مار  تمتاع و حاج      ک فايت نميکه جزء حج است ک مر  تمتّعي 

خواساته اسات حاج     سال انجام بههه و اگر از باب اساتحباب ماي   کتمتّع را باهم در ي

 ال نهارد.کحج شه  است اش کتمتّع انجام بههه و مضبر به تر

 کودکحج 

واب در کالسکه سووار اسوت و خو    برد؛ مثاًل کودک م يزي را ولي او به سعي مي ـ  1991س

انچه در آغاز بيدار باشد و در است، آيا الزم است در ابتداي سعي او را براي نّيت بيدار کند، و چن

 بين راه خواب برود چه حک ي دارد؟

  سعي از  بادات است و سعي در حال خواب احيح نيسات باياه   بهجت: اهلل 

 نه.کبيهار  را او

  :ه کا ه خواب نارود و آن مقاهار را   کبنابر احتياط واجب اين است  اهلل تبريزي

نه و اگر قبل از نيت سعي، خواب کا اد  « اتمام ما نقص من سعيه»خواب رفته، به نيت 
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 ا سعي او باطل است، واهلل العالم. الکرفته ا بهون اش

  اين در ا نااء  بايه براي نيّت سعي، حهو اً و بقاءاً بيهار باشه، بنابر  اي: اهلل خامنه

تمکن خودش بايه سعي کنه و سعي دادن ؛ و همچنين در اورت هم نبايه خواب باشه

 او احيح نيست.

   کاه ممکان اسات در     اگر ابتهاي سعي نيت کرد  و با توجه به اين اني:زنجاهلل

سعي خوابش ببرد سعي را شروع کرد  است، ساعي او ااحيح اسات، هرچناه در      ءا نا

 ا ناء سعي خوابش ببرد.

  :طفل مميز باياه در تماام اشاواط طاواف و ساعي بياهار باشاه و         اهلل سبحاني

ه خار  از طاقت او نباشه بايه ماننه افاراد بزرگساال   کشرايط طواف و سعي را تا جايي 

رد بر اساآ مسائل گذشته در طواف و سعي ااالح نماياه  کنه و اگر ر ايت نکر ايت 

هام از طواف و ساعي  کا ناء هر  ولي در بچه غير مميز چنانچه ابتهاءا بيهار باشه ولي در

ان را  کا ال نهارد اما در طواف جوري او را در بغل بگيرد يا اگر توانايي و امکبخوابه اش

عبه باشه و در سعي نيز رو باه اافا و   که سمت چپ او به سمت کرفتن دارد را  ببرنه 

 مرو  باشه.

  :وقتاي باه ساعي     سعي در حال خواب مُجزي نيست و بايه او را اهلل سيستاني

ه فقاط در  کالسکن است او را به را  رفتن وادارد و سعي با که بيهار بمانه و تا ممکببرد 

 ن از را  رفتن مجزي است.کحال  هم تم

   :سعي در حال خواب احيح نيست، واهلل العالم.اهلل صافي 

  :چون سعي از  بادات است و ااحت آن مناوط باه نيات و قصاه       اهلل فاضل

خاواب رفتاه اسات     ور اگر قبل از شوط چهارم باه کقربت مستمر است لذا درفرض مذ

نه و اگر بعه از شوط چهارم خواب رفته اسات  کاحتياط واجب سعي را از اول ا اد   به

 سعي را ادامه دهه.ه به خواب رفته کپس از بيهار شهن و توجه و التفات بايه از جايي 

  :الي نهارد.کرد  باشه، اشکه در ابتهاي سعي نيّت کدر اورتي  اهلل مکارم 
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  :و آن مقاهاري   .2 ؛ناه که او را براي انجام نيت بيهار کالزم است  .1 اهلل نوري

 نه.که در حال خواب پيش رفته است پس از بيهار شهن ا اد  کرا 

دهد، آيا بايد شانه چپ کودک  بغل گرفته و طواف ميشاصي که کودک را در  ـ  1995س

 نيز به طرف کعبه باشد؟

  :لزومي نهارد، واهلل العالم. اهلل تبريزي 

   الزم نيست، بلکه در احيح بودن طواف کسي که بچاه را طاواف    اني:زنجاهلل

 دهه نيز الزم نيست شانه چپ او به طرف کعبه باشه. مي

  :رجوع شود. 1441به سؤال  اهلل سبحاني 

  :ه  رفااً  کا نه طوري او را طاواف دهاه   کان سعي کبايه تا حهّ ام اهلل سيستاني

 عبه باشه.کطرف چپ او به طرف 

  :نيز به طرف بيت باشه، واهلل العالم. کودکبنابر احتياط شانه چپ  اهلل صافي 

  :نيز ر ايت شود. کودکبلي بايه تمام شرايط در  اهلل فاضل 

  :الزم نيست. اهلل مکارم 

  :بلي الزم است. اهلل نوري 

دک دهند، آيا طهارت بدن و لباس کوو  و طواف مياند  کودکي را که محرم کرده ـ  1997س

در حال طواف الزم است، و چنانچه قبل از طواف او را تطهير کنند براي يک طواف کافي است و 

 نيست؟وارسي بين طواف الزم 

  :نناه ولاي   که بتواننه بنابر احتياط ر ايت طهارت او را بکآن مقهار  اهلل تبريزي

 وارسي الزم نيست، واهلل العالم.

   در مورد کودک کم سن ماننه شيرخوار  که نجس شهن لبااآ ياا    اني:زنجاهلل

طهارت بهن ها خودداري کنه ر ايت  توانه از نجس شهن آن بهنش متعارف است و نمي

 و لباآ الزم نيست و در غير آنها ر ايت کننه.

  :نناه  که بتواننه بنابر احتياط طهاارت بچاه را ر ايات ب   کآن مقهار  اهلل سبحاني
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 ولي وارسي الزم نيست.

  :ر ايت طهارت بهن و لباآِ او الزم نيست. اهلل سيستاني 

  :نيز مرا ات شاود و در ااورت   بايه شرايط طواف و نماز در طفل  اهلل صافي

ننه و کان او را وضو دهنه لباآ و بهن او را تبهير کغير مميّز بودن طفل، در اورت ام

م طهاارت  کا در  ارض شهن حهث و خب  وارسي الزم نيسات و ح  کدر اورت ش

 باقي است، واهلل العالم.

  :ر متوجه بلي الزم است و وارسي در بين طواف الزم نيست. ولي اگ اهلل فاضل

 ننه.که آنها را تبهير که لباآ و بهن او نجس شه ، احتياط اين است کشهنه 

  :افي است.کرد  باشه کچنانچه قبل از طواف او را تبهير  اهلل مکارم 

  :افي اساات، و وارسااي کااطااواف  کبلااي الزم اساات و بااراي ياا اهلل نــوري 

 الزم نيست.

 ديوانه و حج مستقر

از استقرار وجوب حج ديوانه شده، وظيفه ولوي، نسوبت بوه حوج او     شاصي پ   ـ  1999س

 چيست؟

   :اش  هکا نهارد و پس از ماردن وي از تر اي  تا زنه  است ولي وظيفهاهلل تبريزي

 گيرد، واهلل العالم. براي وي حج مي

  ليفي ناهارد، اگار تاا آخار  مار      کولي مجنون نسبت به حج او تاي:  اهلل خامنه

 گيرنه. ه او نايب ميکآورد و گرنه پس از مر، از تر خودش حج بجا مي اقل شه 

   االسالم از ديون شخص مستبيع اسات و در ماورد مجناون     حجة اني:زنجاهلل

اگر اميه بهبودي نباشه بايه وليّ از مال او براي انجام حاج ناياب بگيارد و اگار ديواناه      

 اي نهارد. هزينه حج را نهاشته باشه، وليّ وظيفه

  :توانه از اماوالش باراي    هرگا  يگآ از بهبودي او دارنه ولي او مي اهلل سبحاني

ار را به اميه برطرف شهن  ذر تا هنگام مر، تگخير بيناهازد  کحج نيابي بگيرد يا اين او 
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 نه.که او استنابه کوسپس از تر

  :بايه پس از مر، براي او نايب بگيرد. اهلل سيستاني 

  :در فرض سؤال، چنانچه افاقه حاال شود، بايه حج را بجا آورد و  اهلل صافي

 در اورت  هم افاقه تا حين ماوت، باياه پاس از ماوت بارايش حاّج اساتيجار شاود،         

 واهلل العالم.

  :ننه واالّ بنابر احتيااط واجاب، ولاي    کچنانچه اميه افاقه هست ابر  اهلل فاضل

 هه.حج نيابي انجام د کشر ي او از مال او ي

  نهارد، مخصوااً اگر اميه زوال جنون باشاه ولاي   اي  ولي او وظيفهارم: اهلل مک

 بعه از مردن او بايه از مال او حج را نيابتاً بجا آورنه.

   :نه.کاگر مال دارد الزم است ولي اقهام به حجّ نيابي باهلل نوري 

 روزه مستحب در مدينه

مسوتحبي در مدينوه منووره بوراي برآمودن حاجوت،       آيا استحباب سه روز روزه  ـ  1991س

 اختصاص به مسافر دارد يا براي اهالي مدينه و کسي که قصد لشره دارد نيز مستحب است؟

  :شاود   م مزبور اختصاص به مسافر دارد و شامل اهل مهينه نميکح اهلل تبريزي

ز نمازش تماام  ه نمازش قصر باشه يا به جهت قصه اقامت د  روکو در مسافر بين اين 

 باشه، فرقي نيست، واهلل العالم.

   از ااوم   ءاختصاص به مسافر نهارد، و  کر مسافر جهات اساتثنا   ي:ا خامنهاهلل

 در حال مسافر بودن است.

   تحب روز  مستحبي حاجت در مهينه منور  براي مبلا مسافر مس :زنجانياهلل

کرد  باشه و استحباب آن در مورد اهالي مهينه  ابات   است، هرچنه قصه مانهن د  روز

 جا آورنه. تواننه اين روز  را رجاءاً به نيست و مي

  :رد  و کا ه قصه  شر  کسي کمخصوص مسافر است و فرقي بين  اهلل سبحاني

 رد  در اين مسگله نيست.کيا ن
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  :براي همه مستحب است. اهلل سيستاني 

  :بعيه نيست اختصاص به مسافر نهاشته باشه، واهلل العالم. اهلل صافي 

  :استحباب آن به قصه ورود براي غير مسافر  ابت نيست، بلي رجاءاً  اهلل فاضل

 نهارد. مانعي

  :اين حکم مخصوص مسافر است ولي ديگران بر اساآ قانون اوّلي  اهلل مکارم

 الو  بار ايان مساافري کاه      وز  بگيرنه.تواننه به قصه حاجت ر هر روزي بخواهنه مي

تواناه در ايان ساه روز     روز در مهينه روز  مستحبي بگيرد، مي توانه براي حاجت سه مي

 د  روز هم نکرد  باشه.قصه معتکف هم بشود، هرچنه 

 اف در مسجد الحرامکاعت

بوه  بسياري از زائران خانه خدا خواهان التکاف در مسجدالحرام هستند باتوجوه   ـ  1996س

توانند پو  از   فرصت معنوي و تأثير فراوان روحي و رواني آن و لزوم روزه جهت التکاف، آيا مي

 التکاف بپردازند؟حضور در مکه مکرمه با نذر، به 

  مانعي نهارد.اهلل بهجت : 

  :ه نماياه تاا روز  در سافر ااحيح باشاه      کچنانچه نذر روز  در م اهلل تبريزي

 شود. واهلل العالم.ف کتوانه معت مي

  روز  مستحبي در سفر که با ناذر ااحيح اسات، بناابر احتيااط       اي: اهلل خامنه

 واجب مشروط است به اينکه نذر در حضَر منعقه شه  باشه.

  اف کا نناه و در ايان ااورت ا ت   کتوانناه باراي روز  ناذر     ماي  اي: اهلل خامنه 

 مانعي نهارد.

   رناه  ه در همان سفر روز  بگيکننه کتواننه بعه از سفر نذر  بلي مي :زنجانياهلل

 ف شونه.کو معت

  :ه در سفر سه کننه که نذر کتوانه قبل از سفر و يا حضور در ممي اهلل سبحاني

 ننه.کاف کروز روز  بگيرنه و با اين نذر ا ت
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  :ال نهارد.که در سفر روز  بگيرنه اشکننه کاگر نذر  اهلل سيستاني 

  :ال است.کرّمه مورد اشکه مکاحت نذر روز  بعه از ورود به م اهلل صافي 

  :ه اااحّت روز  در ساافر بااا نااذر در وطاان کااظاااهر آن اساات  اهلل فاضــل 

 شود. محقّا مي

  :ال دارد.کردن، اشکاف کبهون نيت اقامه د  روز روز  گرفتن و ا ت اهلل مکارم 

  :رد  باشنه.که در وطن نذر روز  کتواننه مگر اين پس از سالم، نمي اهلل نوري 

تواند قبل از اذان صبح در  شاصي قصد التکاف در مسجد الحرام را دارد، آيا مي ـ 1993س

ال التکاف انجام دهد، با توجه به اينکه محل سوعي جوزو   تنعيم محرم شود و بقيه ال ال را در ح

 مسجد نيست؟

  :اف انجام دهاه.  کتوانه همه ا مال را در حال ا ت مانعي نهارد و مي اهلل تبريزي

 واهلل العالم.

  تواناه محارم شاود و خارو  از مساجه باراي انجاام ساعي          مي اي: اهلل خامنه 

 ع نهارد.مان

  :بله، اين شخص بايه به نحوي خود را به مساجه الحارام برساانه     اهلل سبحاني

اف و روز  داخل مسجه باشه و ا ماال  مار  را   کشروع ا ته هنگام ا ان ابح جهت ک

الي نهارد و خار  شهن از مسجه به انهاز  انجام ساعي  کاف انجام دهه. اشکدر حين ا ت

ه سعي را زودتار باه پاياان    کنه کن شتاب کزنه لياف ضرر نميکبين افا و مرو  به ا ت

 ببرد و به مسجه برگردد.

  :ه کا توانه ولي الزم است ا مال را تاا زمااني تاگخير بياناهازد      مي اهلل سيستاني

ردن تاا آن موقاع ساخت باشاه     کاف باشه، ولي چنانچه ابر کسعي او پس از پايان ا ت

 تفاد  نماياه و از مساجه جهات انجاام ساعي      توانه از  ناوان حاجات ضاروري اسا     مي

 خار  شود.

  :عيه نيست. واهلل العالماف، بکاحت احرام قبل از شروع به ا ت اهلل صافي 
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   :ن سااعي نماياه تاا  مال ساعي را زودتار بااه      کا ماانعي ناهارد ل   اهلل فاضـل 

 پايان رسانه.

  :ال نهارد.کاين مقهار اش اهلل مکارم 

  :بساامه تعااالي، پااس از سااالم، الزم اساات قباال از ا ان ااابح در  اهلل نــوري

 مسجهالحرام باشه.

 آوردن قرآن از مسجدالحرام

 شود که چند دسته است:  هايي در مسجدالحرام به زائران اهدا مي قرآن ـ 1998س

 «.بال سجدالحرام وق  هلل تعالي»هاي مستع ل مسجدالحرام، م هور به ُمهر  دسته اول: قرآن

هاي چاپ لربستان، وق  و هديه زائران جهت قرائت در مسجدالحرام، کوه   دسته دوم: قرآن

هاي دسته سّوم که چاپ ساير کشورها اسوت و توسوط زائوران بوه      قرآنها و  متصّديان اين قرآن

ها خارج  هاي مسجدالحرام از قفسه شود را به خاطر يک شکل بودن قرآن مسجدالحرام هديه مي

است هايي  دهند. و دسته چهارم قرآن قرآن هستند تحويل مي کرده و به زائران ديگر که متقاضي

گونه ُمهري نودارد. حوال:    ؤون حرمين شريفين است و هيچکه هديه دولت لربستان و رياست ش

شوند يوا نوه؟ و درصوورت لودم      ها جايز است؟ و برفرض جواز مالک مي آيا دريافت اين قرآن

 توان آنها را آورد؟ مالکيت، آيا جهت استفاده ل ومي در غير مساجد يا در مساجد ديگر مي

  :کن اسات تملّا  کا دسته اول و دوم جايز نيست و دسته ساوم مم  اهلل بهجت ،

آن مانعي ناهارد و دساته اوّل و دوّم را    کاست و دسته چهارم تملُّ کاحتياط در تر ولي

 توانه به اقرب آن مساجه بگذارد. گذارنه در آنجا باشه مي اگر نمي

  :تاوان   را نميانه   ردکه محرز است زوّار ههيه و وقف کهايي  قرآن اهلل تبريزي

نناه و ياا   ک کتواننه تملّ هاي ديگر جايز است و مي رد و گرفتن قرآنکگرفت و تصرف 

 در مساجه و غير  براي  موم قرار دهنه، واهلل العالم.

  است، دريافت و مُحرز مسجهالحرام آن براي ه وقف کهايي  قرآن اي: اهلل خامنه

ه  ااودت و اسااتفاد  از آن در  کااي آن جااايز و اااحيح نيساات و در اااورت   کتملّاا
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 ان نهارد، آنها را به مساجه ديگر برد  و در آنجا استفاد  نماينه.کمسجهالحرام ام

   انه جايز  هايي که محرز است زوّار ههيه يا وقف کرد  گرفتن قرآن: نيزنجااهلل

وقاف  »ربط جايز است، هرچنه  المات   هاي ديگر از مسئولين  ي نيست و گرفتن قرآن

 روي آن باشه.« مسجهالحرامبال

  ال نيسات  ک: دسته اول و دوم جايز نيست و سومي هم خالي از اشاهلل سبحاني

 رد. واهلل العالمک کتوان گرفت و تمل فقط دسته چهارم را مي

  :ه توسط حجّا  و زائرين وقف نشاه ؛  کهايي  در فرض سؤال، قرآن اهلل صافي

ومت سعودي ا ر وقاف در  که ا ري از وقف بودن در آنها نباشه يا از طرف حکا م از آن

ال ناهارد  کسي اهها نماينه، گرفتن آن اشکآنها ديه  شود اگر مسؤولين  يربط از آنها به 

ه توسط حجّاا  وقاف بشاود، گارفتن آنهاا جاايز       کهايي  شود. قرآن مي کو گيرنه  مال

 نيست، واهلل العالم.

  :ال کهاي دسته اول و دوم در غير مساجهالحرام اشا   استفاد  از قرآن اهلل فاضل

 يات نسابت باه دساته چهاارم      کالي نهارد و تحقّاا مل کدارد، اما دسته سوم و چهارم اش

 است. مسلّم

  :شاود   ه از طرف مسؤولين آن منبقاه باه زوار داد  ماي   کهايي  قرآن اهلل مکارم

 شود. آنها مي کنهارد و مل اليکاش

  :توان آنها  ال دارد و همچنين نميکدر غير مورد اخير، گرفتن آنها اش اهلل نوري

 را به مساجه يا جاهاي ديگر برد.

 و ريگ از مشاعر کآوردن خا

آوردن خاک، ريگ و سنگ از لرفات، مشعرالحرام، منا، صفا، مروه يا منطقه حرم  ـ 1994س

 آورده باشد، برگرداندن آن واجب است يا نه؟ چه حک ي دارد؟ و چنانچه ل دًا يا جهاًل

   :و ريگ و سنگ از آنچه نام برد  شه  مانعي ناهارد   کبرداشتن خااهلل تبريزي

بلي اگر در مسجه الحرام و مسجه خيف و يا ساير مساجه فرض شود، جاايز نيسات و   
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 برگردانهن آن الزم است، واهلل العالم.

   برداشتن ريگ و سنگي که متعلا به افا و مارو  ياا مسااجه ياا      ني:زنجااهلل

به برداشتن نيست، جايز نيست و برداشاتن غيار   ملک اشخاص است و مالک آن راضي 

کاه پاس از    ها واجاب نيسات، مگار آن    آن اشکال نهارد. و در هر حال برگردانهن ريگ

 برگردانهن در مساجه يا افا و مرو  مورد استفاد  قرار گيرد يا مالک آن راضي نباشه.

  :مشاعر و   اگر کسي از منبقه حرم )مکه، مخصواا افا و مارو (  اهلل سبحاني

مني سنگ يا خاکي برداشته و به وطن خود برد  اسات باياه آن را باه حارم برگرداناه.      

 (574)مناسک، م 

  :واجب نيست. برگردانهن و نهارد الکاش اهلل سيستاني 

  :و رياگ حارم خاودداري شاود واگار       کبنابر احتياط از آوردن خا اهلل صافي

 برگردانه، واهلل العالم.ن به حرم کآورد ، در اورت تم

  :دو مانعي ناهارد. و در هار    از افا و مرو  جايز نيست. و از غير آن اهلل فاضل

 ماال  لي الزم است مؤمنين از اين قبيال ا کاورت برگردانهن الزم نيست. ولي به طور 

 ننه.کپرهيز 

  :برگردانه. ه آن راکال دارد و احتياط آن است کار شر اً اشکاين  اهلل مکارم 

  :ال کال نهارد ولي از افا و مارو  اشا  کاز  رفات و مشعر الحرام اش اهلل نوري

 دارد و بايه برگردانه.

 نذورات

اند تا  دارند که فالن مبلغ را به ما داده برخي از زائران حرمين شريفين اظهار مي ـ  1910س

هوا غيور    اينکه رياتن آنها در آن محول  در حرم مطّهر نبوي يا قبور مطّهر بقي  بريزيم با توّجه به

م کن است يا صرف حرم يا مصرف مقّرر خود ناواهد شد و حاضر نيستند اين وجوه را با خوود  

 راي شيعه صرف کرد؟توان آنها را در راه خير؛ مثل ک ک به فق برگردانند، آيا مي

  :فقاراي شايعه    رد و اگر نشه بهکتوان خر  زوّار آنجا از شيعيان  مي اهلل بهجت



 802 نذورات

 توان داد. مي

  ساب اجااز    کاگر  لم به رضايت ااحبان وجو  باشه يا از قبل  اي: اهلل خامنه

 ال نهارد.کشه  باشه، ارف آن در مورد فقراي شيعه اش

  در مورد زائران فقير مصارف شاود و اگار در مياان زائاران فقيار       اهلل سبحاني :

 . واهلل العالمنباشه در مورد فقراي شيعه مصرف شود

  :بايه به ااحبانش برگرداننه. اهلل سيستاني 

  :ور را از طارف اااحبان آن باه فقاراي شايعه      کهااي ماذ   بايه پاول  اهلل فاضل 

 اهقه بههنه.

  :ننهکه ارف فقراي شيعه در آنجا کمجاز هستنه  اهلل مکارم 

  :ال نهارد.کاشه ااحبان پول راضي باشنه کدر اورتي  اهلل نوري 





 

 

 

 

 

 

 حج کفهرست تفصيلي مناس

 کنيااز در مناسا  فهرست تفصيلي زير به مناور تسهيل در دستيابي به مبالب ماورد  

نواري تهيّه شاه ، امياه   االسالم آقاي شيخ جواد ا حج، توسط برادر ارجمنه جناب 

 است براي سروران روحاني مفيه واقع شود.

 است.« سؤال» المت « آ»و « مسگله»در اين فهرست نشانه « م»گفتني است 

 

 
 الف: 

 531م/  آداب دخول مسجه الحرام

 477م/  احرامآمپول و تزريا آن در حال 

 497، 367، 367، 365، 364، 363م/  آينه و نگا  کردن در آن

 177م/ اجرت گرفتن براي  مر  مفرد  نيابتي و ر ايت  هم فااله يک ما 

 253م/   اجزاء  مر  و حج هم از  بادات است

 149، 147م/  اجير بايه به وظيفه خود  مل کنه نه تقليه منوب  نه

 122م/  ر طواف، سعي و  بح براي ديگران هم اجير شودتوانه د اجير در حج مي

 147م/  اجير شهن از بله و فراموش کردن نيّت از بله

 144م/   اجير گرفتن براي پهر بهون اجاز  او
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 61م/  احتمال  هم احت حج يا احتمال  هم استبا ت

تواناه از حاج    دهه، آياا ماي  دهه که نتوانه ا مال را به نحو  ادي نيابت انجام  احتمال قوي  قاليي مي

 157م/  واجب نيابت کنه؟

 1162م/  احتياط واجب حلا کردن در سال اول و چگونگي رجوع به غير

 251، 245، 236، 227م/  احرام از ادني الحلّ

 احرام از جحفه يا قرن المنازل براي کسي کاه در مهيناه اجيار شاه  اسات و انجاام  مار  مفارد )...(        

 يه/ استفتائات جه1411آ

 ، استفتائات جهيه1412، آ443، 239، 222، 212م/  احرام از جهّ 

 224م/  احرام از رابح

 231م/  احرام از غير ميقاتي که در مسير است

 217، 217م/  احرام از محا ات ميقات

 221، 212م/  احرام از مسجه شجر  يا خار  آن

 954، 951م/  احرام حج از محالّت جهيه مکه

 936م/  از حرماحرام حج افراد 

 945، 942، 941، 941، 937، 937م/  احرام حج تمتّع

 946م/  احرام حج تمتّع و محلّ آن

 277م/  احرام در حال جنابت، حي ، نفاآ

 1364، 1319م/  احرام در لباآ دوخته به واسبه  ذر

، 234تا232، 231، 215، 214، 213م/  احرام شخص جنب و حائ  در مسجه شجر 

247 ،277 

 1364، 172م/  احرام  مر  يا حج براي ورود به مکه يا حرم

 233، 232، 217، 211، 219م/  احرام قبل از ميقات

 294، 235م/  احرام کر و الل

 241، 241م/  احرام و حرکت به طرف خالف مکه

 1317م/  احرام و قصه به هم زدن و کنهن لباآ و ارتکاب محرمات احرام
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 313، 312م/  ت آناحرام و مستحبات و مکروها

 77م/  ا ن شوهر در حجِّ واجب شرط نيست

 144م/  ا ن منوب  نه در نيابت الزم است

 7م/  ا ن ولي براي حج بچّه مميّز

 1321، 323م/  ارتکاب بع  محرمات احرام در حال جهل يا غفلت

 512و 419تا  411م/  ازاله مو از بهن

 97، 17م/  ازدوا  و نياز به آن و استبا ت

 1172م/  استحباب انجام ا مال حج در روز  يه در مکه

 7م/  استحباب حج براي بچّه مميّز

 115، 7م/  استحباب حج و  مر  براي بچّه غير مميّز به وسيله ولي

 51م/  استبا ت از را  فروش زمين براي تهيّه مسکن

 111، 49م/  تر استبا ت از را  فروش منزل گران قيمت و خريه منزل ارزان

 111م/  استبا ت از منافع خمس و زکات

 151م/  استبا ت با پول ارث

 67م/  استبا ت با پول  بت نام سوريه

 97م/  استبا ت با پول شرکت پهر و فرزنهان

 74، 65، 21، 21م/  استبا ت با پول قرضي

 56، 37م/  استبا ت با پول نيابت

 37م/  استبا ت با پول و اجرت خهمت در را  حج

 77م/  با حقوق کارمنهياستبا ت 

 111، 27م/  استبا ت با فروش کتب و اشياي زائه در زنهگي

 استفتائات جهيه 1436، 1435، 1434، آ155، 77، 71، 71م/  استبا ت با فيش پهر

 111، 91، 72، 57، 51، 47م/ استبا ت با وجو  شر ي مثل سهم امام و سهم سادات

 79م/  استبا ت بهون پول ههي و قرباني

 179م/  استبا ت براي  مر  مفرد 
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 59، 57م/  ها ا پزشکان استبا ت خهمه کاروان

 66م/  استبا ت خيالي

 39م/  استبا ت در داشتن مخار   ائله تا برگشت از حج

 79م/  نام و احتيا  پيها کردن به پول آن استبا ت در موقع  بت

 74، 69، 47م/  استبا ت زن با مبالبه مهريه

 46م/  بعه از مر، شوهراستبا ت زن 

 53م/  استبا ت زن و به زحمت افتادن شوهر

 73م/  استبا ت زن و دادن نوبت به شوهر

 14م/  استبا ت طفل نابالح قبل از ميقات

 97، 15م/  استبا ت مالي

 92، 54م/  االسالم استبا ت ميقاتي و کفايت از 

 116، 71، 77م/  استبا ت و استقرار حج به خاطر مسامحه کردن در رفتن

 97، 93، 75م/  استبا ت و بخشش مال به والهين يا ديگران

 72م/  استبا ت و پرداخت پول براي دفع ضرر دشمن

 151، 146، 141، 124، 77، 72م/  استبا ت و حج نيابي

 95، 93، 57م/  استبا ت و خرو  از آن به وسيله خر  کردن زاد و راحله

 92، 41م/  استبا ت و رجوع به کفايت

 112م/  استبا ت و فروش باو و امرار معاش از باو

 511، 519م/  استاالل از تنعيم تا مسجه الحرام

 519، 513، 517م/  استاالل از مسجه الحرام تا منزل در مکه

 491م/  استاالل از منزل مکه تا مسجهالحرام

 511، 476، 475، 473و 449تا  437م/  استاالل براي مردان در شب و روز

 517م/  استاالل توسط سقف يا ديوار ماشين

 515م/  استاالل در سايه حاال از تابش  مودي يا مايل خورشيه

 514، 511، 475، 444م/  استاالل در شب از مهينه به مکه و طلوع آفتاب و بودن در ماشين مسقّف
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 517م/  استاالل در  رفات

 521، 514م/  استاالل در مسير را  بين مشعر و منا

 512م/  زير سقف قسمت جلوي ماشين تاالل واس

 516م/  استاالل و سايه انهاختن بر روي شانه

 521م/  استاالل هنگام ورود به مکه

 495م/  استعمال شامپو و اابون بودار

 345تا  337، 337، 336، 335م/  استعمال  بريات در حال احرام

 3م/  استقرار حج

 146، 76، 55م/  قر ه کشياستقرار حج به خاطر شرکت نکردن در 

 116، 42م/  استقرار حج در اورت ترک آن با وجود شرايط استبا ت

 334م/  استمنا در حال احرام

 772م/  استنابه در سعي

 1319، 273م/  اضبرار به لباآ دوخته

 251م/  ا اد  حج در سال بعه، در اورت احرام از ادني الحلّ

 256، 255، 254م/  تّع يا حجا اد  حج در اورت باطل کردن  مر  تم

 1179م/  ا مال حج بعه از منا و حالل شهن محرمات به تهريج

 1191م/  ا مال حج را به خاطر خوف حي  مقهّم داشتن

 1177م/  ا مال حج در اورت تقهيم، براي سه طايفه اول ا اد  نهارد گرچه کشف خالف شود

 1171م/  شود احرام نميا مال حج در اورت تقهيم، موجب حالل شهن محرمات 

 1177م/  ا مال حج در اورت تقهيم و کشف خالف براي طايفه چهارم و ا اد  آن

 1362م/  ا مال حج را انجام داد بعه فهميه وضويش باطل بود  است

 1214، 1197م/  ا مال حج و تقهيم آن بايه مشتمل بر هر سه  مل باشه

 1197م/  ا مال حج و تقهيم آن بهون احرام، جهال

 1196م/  دهنه ا مال حج و تقهيم آن براي کسي که با تخت روان او را طواف مي

 1195م/ ا مال حج و تقهيم آن براي معذورين و تشخيص  ذر به  هه  خود شخص
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 1193م/  ا مال حج و تقهيم آن جايز است نه الزم

 1194م/  ترين زمان به موقفين ا مال حج و تقهيم آن و انتخاب نزديک

 1192م/  حج و تقهيم آن و انجام سعي بعه از ا مال منا ا مال

 1191م/  ا مال حج و تقهيم آنها براي نايب به خاطر خوف حي  و مرض

 1211، 1173، 1172م/  حجه ا مال حج و جواز تگخير تا روز يازدهم يا آخر  ي

 1176م/  ا مال حج و جواز تقهيم آن بر وقوفين براي چهار طايفه

 1175م/  م جواز تقهيم آنها بر وقوفينا مال حج و  ه

 1179م/ ا مال حج و  هم جواز تقهيم آن براي کسي که فقط ترآ دارد در ا ر ازدحام نتوانه طواف کنه

 115، 114، 13م/  ا مال حج و  مر  را طفل يا ولي او، به نيابت از طفل انجام دهه

 1174م/  ا مال حج و کيفيت طواف حج و نماز و طواف نساء و نماز آن

 1197م/  ا مال حج و واگذار کردن به نايب

 973م/  اغما و بيهوش شهن بعه از وقوف به  رفات و قبل از مشعر

 96م/  اقسام حج

 171م/  اقسام  مر 

 1215م/  التذا  از زن به طور مبلا قبل از طواف نساء جايز نيست

 494، 493م/  التذا  از زن محرم

 1345م/  انجام ا مال حج بهون تقليه

 952م/  انجام ا مال مکه قبل از وقوفين بهون احرام جهالً

 391تا  377م/  انگشتر به دست کردن در حال احرام

 1142، 143م/  ايمان نايب، در اال نيابت در  بح و رمي و طواف و... شرط است

 
 ب: 

 193م/  توانه محرم به احرام  مر  مفرد  شود با احتمال حي  مي

 35م/  توانه از بذلش برگردد با ل مي

 322م/  بازي و مال به با زن در حال احرام
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 795م/  باطل بودن تقصير و ارتکاب محرمات احرام

 691م/  باطل بودن طواف حج و انجام حج نيابي

 723م/  باطل بودن طواف زن و حائ  شهن

 715، 651، 647م/  باطل بودن طواف ا نماز ا سعي و توجه بعه از تقصير

 256م/  اطل کردن بعضي از اجزاي  مر  و حجب

 255م/  باطل کردن حج و ا اد  آن در سال بعه

 533، 254م/  باطل کردن  مر  تمتع و تبهيل به حج افراد و ا اد  در سال بعه

 479م/  باطل و فاسه کردن حج و خرو  از احرام با اتمام آن

 93، 75م/  بخشش مال بعه از استبا ت

 1166م/ سه روز روز  را تا پايان  بيحه نگرفت بايه سال آينه  قرباني کنه بهل  بيحه: اگر

 1176م/  بهل  بيحه: اگر سه روز روز  را در مکه يا در محل نگرفت بايه قرباني کنه

 1155م/  بهل  بيحه: اگر کسب کرد بايه قرباني کنه

 1156م/  ها را فروخت بايه قرباني کنه بهل  بيحه: اگر لباآ

 1174م/        يحه: اگر متمکن از روز  شود ولي قبل از گرفتن بميرد، ولي ميّت بايه قضا کنهبهل  ب

 1154م/  توانه چيزي بفروشه و قرباني کنه بهل  بيحه: اگر مي

 1153م/  توانه قرض کنه و قرباني کنه بهل  بيحه: اگر مي

 1165م/  بهل  بيحه: بعه از سه روز روز  اگر متمکن از  بح بشود

 1169، 1167، 1152، 1151م/  روز بعه از مراجعت 7روز در حج  3بهل  بيحه: د  روز روز  است، 

 1167م/  بهل  بيحه: سه روز روز  بايه بعه از احرام به  مر  باشه

 1163، 1159، 1157، 1157م/  الحجه باشه بهل  بيحه: سه روز روز  بايه در  ي

 1164م/  جايز استبهل  بيحه: سه روز روز  در سفر هم 

 1162، 1161، 1161 م/  بهل  بيحه: سه روز روز  در منا جايز نيست

 1175، 1173تا  1167م/  بهل  بيحه: هفت روز روز  بعه از مراجعت از حج است

 116، 21م/  بههکار و داشتن مخار  حج و استبا ت او

 22م/  بههکاري خمس و زکات و استبا ت

 1362م/  انجام تمام ا مال حج ببالن وضو و فهميهن بعه از
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 494، 319م/  بوسيهن زن در حال احرام

بيتوته منا، اگر قسمتي از اول شب را درک نکنه يا زودتر از نصف شب خار  شود يک گوسفنه قرباني 

 1252، 1242، 1235م/  کنه 

 1252، 1243م/  بيتوته منا، اگر نصف دوم را بمانه و کفّار  ترک مبيت

 1222م/  براي چنه طايفه واجب نيستبيتوته منا 

 1223م/ بيتوته منا براي کسي که در احرام  مر  تمتع از ايه وزن اجتناب نکرد  است

 1226م/  بيتوته منا تا نيمه شب و مالک نيمه شب

 1246، 1245، 1241، 1239م/     هاي متّصل به منا و کفّار  دادن يک گوسفنه بيتوته منا در زمين

 1221، 1221م/  ر شب يازدهم، دوازدهم و سيزدهمبيتوته منا د

 1232، 1231، 1229م/  بيتوته منا را اگر ترک کنه براي هر شب يک گوسفنه قرباني کنه

 1227م/  بيتوته منا  بادت است و نيت خالص الزم دارد

 1225، 1224م/  بيتوته منا و مقهار واجب آن

 1251و  1244، 1231، 1227م/  نيست بيتوته منا يا  بادت در مکه، در غير مکه جايز

 
 :پ 

 511م/  سوز شهن بهن در احرام خاطر  رق پماد و استعمال آن به

 474، 371، 371، 369م/  پوشانهن روي پا ا چکمه ا جوراب

 515، 436تا  427م/  پوشانهن زن اورت خود را

 526م/  پوشانهن سر با چيز دوخته و کفار  آن

 513، 427تا  411م/  پوشانهن مرد سر خود را

 474م/  پوشيهن نعلين که بنههاي  ري  دارد

 
 ت: 

 211م/  تگخير احرام از ميقات در اورت ضرورت

 219، 217، 211م/  تگخير احرام از ميقات  مهاً و ببالن حج

 266م/  تگخير تلبيه از ميقات جايز نيست
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 761م/  تگخير سعي در روز بعه يا روزهاي بعه

 1216م/  از سعي تا چنه روز تگخير طواف نساء

 192م/  تگخير  مر  مفرد  در حج افراد

 926م/  تبهّل حج تمتّع استحبابي به افراد و  هم نياز به  مر  مفرد 

 922م/ خاطر حي  يا نفاآ نتوانه طواف کنه که به تبهّل حج تمتّع به افراد براي زني

 927تا  921م/  ه شودکه ديروقت وارد مک تبهّل حج تمتّع به افراد براي کسي

 927، 924م/  که  مهاً  مر  خود را باطل کرد  تبهّل حج تمتّع به افراد براي کسي

 975م/  بينه که در  رفات يا مشعر لک مي تبهّل حج تمتّع به حج افراد براي زني

 1363م/  تبهيل ارز به پول ايراني

 934 م/  تبهيل حج افراد به  مر  تمتّع و  مر  مفرد 

 935، 533م/  تبهيل  مر  تمتّع به حج افراد و ا اد  حج در سال آينه 

 1326م/  تبهيل  مر  تمتّع به  مر  مفرد  اگر حج فوت شود

 1322، 931، 929، 196م/  هاي حج در حج مستحبّي تبهيل  مر  مفرد  به  مر  تمتّع در ما 

 1361، 1352م/  تبعيت از حکم قاضي بر  بوت ما  ا و روز  يه قربان

 244، 231م/  تجهيه احرام در محا ي جحفه

 1167، 915م/  تراشيهن اورت بعه از  مر  تمتع

 1167م/  جاي تقصير تراشيهن اورت به

 1297، 1142، 1141، 1139م/  ترتيب در ا مال منا در روز  يه قربان

 297م/  ترجمه تلبيه

 949تا  947، 215م/ ترک احرام از روي فراموشي ا جهل يا  ذر

 951م/  ترک احرام حج از روي  مه

 264، 245م/  ترک تلبيه يا نيت سهواً و متوجه شهن در بين را 

 42م/  شود ترک حج با داشتن شرايط استبا ت، موجب استقرار حج مي

 772م/  ترک سعي از روي فراموشي و تقصير کردن

 764م/  ترک سعي و متوجه شهن بعه از  رفات و منا

 671م/  و خوانهن نماز طواف ترک طواف جهالً
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 679م/  خاطر فراموشي و به ياد آوردن آن در  رفات ترک طواف  مر  به

 175م/  ترک طواف نساء در  مر  مفرد  و احرام براي  مر  تمتّع

 631م/  ترک طواف و متذکر شهن ميان افا و مرو 

 723، 713م/  ترک نماز و سعي در  مر 

 477م/  تزريا آمپول در حال احرام

 45م/  تصرّف در ترکه ميّت قبل از استيجار حج

 95، 57، 24، 23م/ ايطخاطر نهاشتن بعضي شر تصرف در مال و خرو  از استبا ت، به

 1349م/  تبهير مسجهالحرام و  لم  ادي داشتن به نجاست

 274، 272م/  تعوي  لباآ احرام

 119م/  تعيين منوب  نه در  مل

 427تا  411م/  ود راتغبيه و پوشانهن مرد سر خ

 931، 141، 131، 131م/  تغيير نيت بعه از احرام جايز نيست

 56، 37م/  تقهّم حج نيابي بر حج خود، در اورت استبا ت با پول نيابت

 1123، 794، 779، 777م/  تقصير

 1127م/  تقصير با تراشيهن اورت کافي نيست

 795م/  تقصير باطل بود  و ارتکاب محرمات احرام

 911، 797، 794م/  صير با کنهن مو کافي نيستتق

 1129م/  تقصير با موي زير بغل يا  انه محل اشکال است

 1121م/  تقصير براي زنان

 912م/  دارنه که ا مال حج را بر وقوفين مقهّم مي تقصير بعه از سعي براي کساني

 911م/  تقصير بعه از نماز طواف

 1127م/  جاي حلا تقصير به

 1171، 1169، 1152م/  جا که بايه حلا کنه جاي حلا آن تقصير به

 916م/  تقصير در ا ناي سعي

 916، 759م/  تقصير در پايان شوط ششمِ سعي

 1131م/  تقصير در حج بايه در منا باشه
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 1131م/  تقصير در روز  يه و تگخير آن

 1153م/  دهه تقصير در سال دوم که حج نيابي انجام مي

 1143م/  تگخير آن تا آخر ايّام تشرياتقصير در شب و 

 916، 763م/  تقصير در شوط پنجم

 1141م/       شود االّ زن و بوي خوش و ايه تقصير در منا موجب حلّيت تمام محرمات احرام مي

 1146م/  تقصير ديگران قبل از تقصير يا حلا خود جايز نيست

 791م/  تقصير را  مهاً در  مر  تمتع ترک کنه تا احرام حج

 797، 791م/  تقصير را فراموش کنه تا احرام حج

 1125م/  توانه خود انجام دهه يا به ديگري بههه تقصير را مي

 799م/  تقصير سنّي براي شيعه

 914، 797م/  تقصير کردن در منزل

 651م/  تقصير کنه بعه متوجه شود طواف، نماز طواف يا سعي باطل بود  است

 1124، 915م/  ه ريا و  هم تهارک آنتقصير و باطل کردن آن ب

 917، 917م/  تقصير و ترک آن از روي جهل

 1133، 1132م/  تقصير و ترک آن در منا  مهاً، سهواً و نسياناً ا جهالً

 793م/  تقصير و حالل شهن محرمات احرام

 1121م/  تقصير و حلا براي خنثاي مشکل

 1137، 1137، 1136، 1135، 1134م/  تقصير و  هم جواز طواف و سعي قبل از آن

 797، 196م/  تقصير و فراموش کردن آن در  مر  مفرد 

 149، 147م/  تقليه نايب شرط است، وظيفه نايب مالک است

 267، 267م/  تکرار تلبيه و قبع آن

 165م/  تکرار حج

 177، 177، 176، 173م/  تکرار  مر  مفرد  و ر ايت فااله ميان آنها

 262، 261، 261، 259م/  نتلبيه و اورت آ

 297، 296م/  تلبيه و غلط خوانهن آن

 267م/  تلبيه و مقهار واجب و مستحب آن
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 294م/  تلبيه اَخرآ و الل

 1215م/  طور مبلا قبل از طواف نساء جايز نيست تلذّ  از زن به

 925م/  تنگي وقت و معناي آن

 1347م/  تيمّم در مسجهين براي خرو  از مسجه براي جنب

 
 ج: 

 372تا  375، 374، 373م/  جهال در حال احرام

 324م/  جماع با زن از روي اجبار

 1211م/  جماع با زن بعه از شوط چهارم طواف نساء در  مر  مفرد 

 315م/ جماع بعه از سعي در  مر  تمتّع

 317م/  جماع در احرام حج بعه از وقوف به مشعر

 492، 317، 316م/  به  رفات جماع در احرام حج قبل يا بعه از وقوف

 314م/  جماع کردن يا هر نوع تمتع از زن در حال احرام حرام است ا در  مر  تمتّع

 492، 323م/  جماع و تلذّ  از زن در حال احرام با جهل يا غفلت

 1341م/      بور کنه 9توانه از مقهار توسعه يافته مسجهالحرام و مسجهالنبي جنب و حائ  نمي

 1365م/  از احرام  مر  تمتّع و انجام ا مال او توسط نايب جنون بعه

 / استفتائات جهيه1444آ   جنون بعه از استقرار وجوب حج)...(

 243، 145م/  جنون در مهينه ا جهّ 

 133م/  جنون و ديوانگي در  رفات

 371، 371، 369م/  جوراب ا چکمه ا گيو ، پوشانهن روي پا

 
 چ: 

 515م/  زن نبايه بپوشانهچانه جزو اورت است، 

 
 ح: 

 1341م/      بور کنه 9توانه از مقهار توسعه يافته مسجهالحرام و مسجهالنّبي حائ  و جنب نمي



 817 فهرست تفصيلی مناسک حج

 775م/  حجاب زن در سعي

 754م/  حجاب زن در طواف و نماز

 67، 32م/  کنه االسالم نمي حج استحبابي کفايت از 

 923م/ بهون احرام وارد مکه شه که با  ذر  فراد از مکه براي کسيإحج 

 933م/  انه فراد براي خهمه کاروان که حج واجب خود را انجام داد إحج 

 924م/  که  مهاً احرام نبسته و  مر  خود را باطل کرد  فراد براي کسيإحج 

 935م/  فراد بعه از  مر  تمتّعإحج 

 936م/  فراد و از حرم محرم شهنإحج 

 934م/   مر  تمتّع يا  مر  مفرد فراد و  هول به إحج 

 933م/  فراد و ميقات آنإحج 

 77م/  حج بهون ا ن شوهر

 1345م/  حج بهون تقليه انجام دادن

 94، 91، 34م/  حج بذلي و قبول آن

 33م/  حج بذلي و وجوب حج

 711م/  که نماز نايب احيح نباشه حج تبرّ ي در اورتي

 99ص/  حج تمتّع و اورت آن

 72، 31م/  ر موجب ترک واجب يا فعل حرام شودحج رفتن اگ

 115، 114، 4م/  حج غيربالح

 7م/  حج غيربالح )بچه مميّز( و استبا ت بعه از بلوو

 5م/  حج غيربالح و بلوو او قبل از مشعرالحرام

 1351، 1351م/  حج کسي که بهون پرداخت خمس ا مال انجام دهه

 167، 74، 65م/  گزاردن با پول قرضي حج

 167م/  گزاردن باطل حرام يا مشتبه حج

 171، 169، 167، 166، 165م/  حج مستحبّي و تکرار آن

 127، 71، 45م/  کنه االسالم مي حج ميقاتي براي ميّت کفايت از 
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 154م/  حج نيابي براي امام زمان) ج(

 56، 37م/  حج نيابي مقهّم بر حج خود است

 151، 147، 75، 72م/  حج نيابي و استبا ت خود

 / استفتائات جهيه1399آ   نه حج نيابي و بازگشتن به شهر منوب

 1362م/  حج و تمام ا مال را انجام داد و بعه فهميه وضويش باطل است

 37م/  حج و وجوب آن با اجرت خهمت در را  حج

 61م/  االسالم احتياطي 

 1م/  االسالم يک مرتبه در طول  مر واجب است 

 63م/  قليه احيح انجام گرفته، ا اد  الزم نهاردحجي که با ت

 151م/  حرکت از بله چنه ما  قبل از  يحجه

 ، سوم14م/  حرّيت شرط وجوب حج است

 1361، 1352م/  حکم قاضي بر  بوت اول ما  و وجوب متابعت از آن

 1179م/  تهريج بعه از ا مال منا و مکه حالل شهن محرمات احرام به

 1122م/  باشه حلا بايه تمام سر

 1121م/  حلا براي خنثاي مشکل

 1164م/  حلا براي معذور

 1145م/  حلا بعه از ماشين کردن جايز نيست

 913م/  جاي تقصير در  مر  تمتّع حلا به

 1157م/       توانه بتراشه حلا به هنگام شکستگي و خبر داشتن براي سر: تقصير کنه و هرمقهار مي

 1121م/  طايفه واجب است و... 3حلا در حج تمتع براي 

 1143م/  حلا در شب، تگخير حلا تا آخر ايّام تشريا

، 1151، 1151، 1149، 1147م/  حلا در غير منا و انجام ا مال مترتبه بعه از آن

1154 ،1156 ،1157 

 1141م/    شود االّ زن و بوي خوش و ايه حلا در منا موجب حلّيت تمام محرمات احرام مي

 1161، 1146م/  ن قبل از حلا يا تقصير خود جايز نيستحلا ديگرا
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 1163م/  حلا را فراموش کنه و ا مال مترتبه را انجام دهه

 1125م/  توانه خود انجام دهه يا به سلماني بههه حلا را مي

 1161م/  حلا کردن اگر با   خونريزي شود

 1167م/  حلا کردن بهون نيت زباني

 1162م/  و چگونگي رجوع به غير حلا کردن بنابر احتياط واجب

 1166م/  که پول قرباني نهارد در روز  يه حلا کردن قبل از قرباني براي کسي

 1144م/  که وکيل او قرباني کرد  بعه معلوم شه قرباني نکرد  حلا کنه به ا تقاد اين

 1155م/  حلا مقهاري از سر، سپس ماشين کردن بقيه آن و مجهداً حلا کردن

 1127، 1126م/  که موي سر نهارنه سر براي کساني کشيهن به حلا و تيح

 1137، 1137، 1136، 1135، 1134م/  حلا و  هم جواز طواف و سعي قبل از آن

 913، 912م/  حلا و ماشين کردن سر بين  مر  و تمتّع و حج تمتّع

 1171م/  حلا و مستحبات آن

 496م/  حمل قمقمه آب در محفاه دوخته، در حال احرام

 633م/  حمل مري  يا طفل براي طواف و خود نيز قصه طواف داشته باشه

 914، 221م/  حي  زن در  مر  تمتّع، که بايه حج افراد نيت کنه

 179م/  حي  زن در  مر  مفرد 

 1214م/ دارد جا که ا مال حج را مقهّم بر وقوفين مي حي  شهن زن بعه از سعي، آن

 174م/  متّعاورت حج افراد و فرق آن با حج ت

 
 خ: 

 573، 572م/  ختنه در مردان و پسران شرط احت طواف است

 26، 25م/  نه آن، شرط استبا ت و وجوب حج استهاي مقهماتي و داشتن هزي خر 

 479م/  که حج را فاسه کرد  است خرو  از احرام براي کسي

 174م/  خرو  از احرام در حج افراد

 57، 23م/  يا غير آنهاي حج  خرو  از استبا ت در ما 
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 1212م/  خرو  از مکه بعه از ا مال منا و قبل از انجام ا مال مکه

 241م/  خرو  از مکه بعه از حج تمتّع و مراجعت مجهّد به مکه

 911، 245م/  خرو  از مکه بعه از  مر  مفرد  و رفتن به ميقات براي  مر  تمتّع

 919، 917م/  خار  از مکه است که منزلشان خرو  از مکه بين ا مال براي کساني

، 943، 921، 919، 917، 916، 911، 911، 237، 237م/  خرو  از مکه در بين ا مال

 / استفتائات جهيه1421و  1417، آ944

 917م/  خرو  از مکه در بين ا مال براي نايب

 245م/  خرو  از ميقات و ترک تلبيه يا نيّت

 513م/  خشک کردن سر براي مسح در وضو

 استفتائات جهيه /1437و  1437آ  حساب  مر  مفرد  واريز کرد  است خمس براي پولي که به

 22م/  خمس و زکات و استبا ت حج

 111، 91، 57، 51، 47، 41م/    شود خمس و زکات و شهريه طالّب مانع استبا ت نمي

 استفتائات جهيه /1441آ   خوابيهن کودک مميّز در سعي روي کالسکه و چرخ

 327م/ خواستگاري کردن در حال احرام

 453تا  451م/  خون از بهن بيرون آوردن در حال احرام

 66م/  خيال کرد مستبيع است و محرم شه آيا مجزي است يا نه؟

 67م/ خيال کرد مستبيع نيست و محرم شه و بعه از  مر  تمتّع فهميه مستبيع است

 
 د: 

 479تا  469م/  درخت و گيا  حرم را کنهن

 471م/  دستمال به سر بستن براي سردرد

 527م/  دستور دادن در حال احرام

 / استفتائات جهيه1417آ  دمپايي دوخته براي مرد در احرام

 467م/  دنهان کشيهن در حال احرام

 141م/  شود دو حج در يک سال نمي

 497م/  دوربين  کاسي و نگا  کردن در آن
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 1365، 113م/  تمتّع و انجام ا مال او توسط نايبديوانه شهن بعه از احرام  مر  

 / استفتائات جهيه1444آ  ديوانه شهن بعه از استقرار وجوب حج

 
 ذ: 

 156م/   ابح چگونه نيّت کنه

 

 ر: 

 35م/  رجوع با ل از بذلش در بين را  ا بعه از احرام

 33م/  رجوع به کفايت در حج بذلي شرط نيست

 63م/       دانست ولي با تقليه احيح، حج انجام داد، ا اد  نهارد نميرجوع به کفايت را شرط 

 92، 41م/  رجوع به کفايت شرط استبا ت است

 327م/  رجوع کردن در  هّ  طالق رجعي در حال احرام

 1317، 1312م/  رمي جمرات اگر زياد  از هفت سنگ بزنه

 1311م/  انه آورد هاي مشعر که معلوم است از خار   رمي جمرات با سنگريز 

 1315م/  رمي جمرات براي زنان در روز دهم، يازدهم و دوازدهم

 1271م/  رمي جمرات براي معذورين و نايب گرفتن

 1272م/  رمي جمرات توسط نايب اگر مگيوآ از خوب شهن است

 1273م/  رمي جمرات توسّط نايب با ا ن معذور، و يگآ ديگران از خوب شهن او

 1313م/  که هنوز  بح و حلا نکرد  است وز يازدهم براي کسيرمي جمرات در ر

 1276م/  رمي جمرات در شب يا نايب گرفتن در روز

 1274م/  رمي جمرات در طبقه دوم

 1277م/  رمي جمرات در  صر يا نيابت در ابح براي معذور

 1269، 1267م/  رمي جمرات را فراموش کنه و از مکه خار  شود

 1267م/  فراموش کنه و از منا خار  شودرمي جمرات را 

 1271م/ رمي جمرات را نايب انجام دهه بعه  ذر برطرف شود
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 1254، 1253م/  و سيزدهم گانه در روزهاي يازدهم، دوازدهم رمي جمرات سه

 1257، 1256م/  گانه در شب و کيفيّت آن رمي جمرات سه

 1266، 1265، 1261، 1261، 1259، 1257م/  ها گانه و ترتيب بين آن رمي جمرات سه

 1253م/  گانه و ترک  مهي و سهوي آن رمي جمرات سه

 1274م/  آوردن آن در روزهاي بعهجا  به گانه و شک در رمي جمرات سه

 1255م/  گانه و  هد و شرايط آن رمي جمرات سه

 1264، 1263، 1262م/  شه  گانه و قضاي روزهاي فراموش رمي جمرات سه

 712م/  ها ا تماد کردن به ديگري در  هد سنگ رمي جمرات و

 1292م/  ها و رها کردن و از سر شروع کردن رمي جمرات و شک در  هد سنگ

 1279م/  رمي جمرات و شک در  هد قبلي بعه از داخل شهن در جمر  بعهي

 1276م/      که مشغول رمي جمر   قبه است و شک در رمي اوّلي و دوّمي رمي جمرات، وقتي

 1314م/  دهه ي جمرات و نايب گرفتن زني که احتمال حي  ميرم

 1297م/  رمي جمرات و نيابت براي چنه نفر و کيفيت رمي آن

 1277م/  رمي جمرات و يقين به ترک يکي از جمرات در روزهاي بعه

 1316، 1272م/  رمي جمرات و يقين پيها کردن که يک روز را رمي نکرد 

 1271، 1271م/ است  که يک يا دو ياسه سنگ از يکي ازجمرات ناقصرمي جمرات ويقين پيهاکردن 

 1117م/  شود رمي جمر ، اگر چنه سنگ را با هم بينهازد يکي حساب مي

 1119م/  رمي جمر  با دست، فالخن، با پا، يا دهان

 1113م/  دهه از خار  حرم آورد  باشنه رمي جمر  با سنگي که احتمال مي

 1114م/  گوينه مي« حصي»شک دارد به آن رمي جمر  با سنگي که 

 1271، 1117م/ هوش و خوب شهن بين رمي يا بعه از رمي بي رمي جمر  به نيابت مري  يا

 1117م/  رمي جمر  پياد  يا سوار 

 1277، 1276، 1275، 1273، 1117م/  رمي جمر  در شب براي معذورين

 1116م/  رمي جمر  و استحباب حمل مري  نزد جمر 

 1116م/  جمر  و ا اد  آن، اگر ااابت نکرد: امسال يا سال آينه  ا اد  کنهرمي 
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 997م/  ها از حرم باشه که سنگ رمي جمر  و شرط آن

 997م/  ها بکر باشنه ه سنگک رمي جمر  و شرط آن

 996م/  بگوينه« حصي»ها را  که سنگ رمي جمر  و شرط آن

 999م/  غصبي نباشنهها مباح باشنه و  که سنگ رمي جمر  و شرط آن

 1112م/  رمي جمر  و شک در استعمال سنگ

 1275، 1112م/  رمي جمر  و شک در احّت آن بعه از فراو ا يا شک در رسيهن سنگ آخر

 1277، 1111م/  رمي جمر  و شک در  هد آن بعه از  بح يا سر تراشيهن

 1292، 1115م/  رمي جمر  و شک در  هد انهاختن و شک در ااابت کردن

 1111م/  رمي جمر  و شک در نقيصه يا زياد  بعه از انصراف از محلّ

 1113م/  رمي جمر  و ظن به رسيهن سنگ و  هد آن

 1114م/  ها رمي جمر  و  هم شرطيت طهارت از حهث يا خب  يا طهارت سنگ

 1119م/  رمي جمر  و مستحبّات آن

 1277، 1115م/   ليه ها و معذورين و مغمي ها و مري  رمي جمر  و نيابت از بچه

 1291، 1111م/  رمي جمر  و واجبات آن

 1256، 1111م/  رمي جمر  و وقت آن از طلوع آفتاب تا غروب

 1299، 1293م/  رمي جمر   قبه از قسمت سيماني کافي نيست

 1293م/  ها رمي جمر   قبه در شب براي زنان و نيابت آن

 1311م/  شود متوجه مي رمي جمر   قبه را غلط انجام داد  روز سيزدهم

 1317م/  رمي جمر   قبه و وکالت براي روز يازدهم و دوازدهم و قضاي آنها

 1277م/  رمي در شب بهون  ذر

 1295، 1279م/  رمي در شب براي نايب در رمي يا نايب در حج

 1291م/  رمي در شب توسط نايب معذور براي شخص معذور

 511، 411تا  395م/  روغن ماليهن به بهن

 542م/  شود ريا بعه از  مل موجب ببالن نمي

 939، 541، 264، 256، 255، 254م/  شود ريا در  مل موجب ببالن  مل مي
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 ز: 

 179م/  زن اگر در  مر  مفرد  حائ  شود

 721م/  خورد شان به هم مي خورنه و نام  ادت ماهانه زناني که قرص مي

 246م/  زن بهون ا ن شوهر نذر کنه

 719م/  بينه از پاکي و طواف لک ميزن بعه 

 722م/  شود زن بعه از شوط چهارم حائ  شه و تا قبل از  رفات پاک نمي

 721م/  شود شوط طواف حائ  شه و تا قبل از  رفات پاک نمي 5/3زن بعه از 

 711م/  شود زن بعه از طواف  مر  تمتّع حي  مي

 723م/  بعه حائ  شودزن بعه از  مر  تمتّع بفهمه طوافش باطل است و 

 724م/  جاي غسل حي ، نيّت غسل جنابت کرد  زن به

 771م/  زن حائ  از مسجهالحرام  بور کرد  وارد سعي شود

 736، 727م/  گردد شود و مستحاضه مي زن حائ  با خوردن قرص، خونش قبع مي

 931م/  بينه زن حائ  بعه از ا مال  مر  تمتّع روز يازدهم لک مي

 975، 974م/  بينه عه از پاکي و انجام  مر  تمتّع در  رفات يا مشعر لک ميزن حائ  ب

 731م/    فهمهکه پاک نشه  کنه، بين سعي مي زن حائ  به تصور پاکي، طواف و سعي مي

 762م/  زن حائ  در سعي

 292، 221م/  توانه  مر  تمتع انجام دهه زن حائ  در ميقات يقين دارد نمي

 247م/  وارد مسجه شجر  شه ، توقّف کنه و محرم شودزن حائ   صياناً 

، 232، 231م/  زن حائ  و احرام از خار  مسجه شجر  و تجهيه احرام در محا ي جحفه

233 ،234 ،244 

 216م/  زن حائ  و  بور از ميقات بهون احرام

فهماه کاه    فات ميکنه بعه در  ر خيال حي ،  مر  تمتّع را تبهيل به حج افراد مي بينه، به زن خون مي

 932م/  مستحاضه است

 729م/  زن در حال طواف، مستحاضه قليله شود

 644م/  زن در غير ايام  ادت لک ديه  و طواف کرد  است

 735م/  بينه سال چنه روز متوالي خون مي 51ا  61زن قرشيه و غيرقرشيه پس از 
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 731م/  بينه زن مستحاضه بعه از غسل و وضو در طواف لک مي

 732م/  ها را نزديک مسجهالحرام انجام دهه ستحاضه غسلزن م

 727، 725م/  زن مستحاضه کثير  براي طواف يک غسل و براي نماز غسل ديگر کنه

 733م/  زن مستحاضه و نماز جما ت بين طواف

 922م/  شود زني پس از ورود به مکه حائ  شه  تا وقوف به  رفات پاک نمي

 1356م/  گردد و بقيّه ا مال را انجام نهاد  به ايران باز ميشود  زني روز يازدهم مري  مي

 193م/  توانه محرم به احرام  مر  مفرد  شود دهه مي زني که احتمال حي  مي

 736م/  بينه خورد و ايّام  ادت لک مي زني که براي جلوگيري از حي  قرص مي

 914م/  آوردجا  به دانست و ا مال  مر  را زني که حائ  بود و نمي

 734م/  بينه شود ولي هرما  يکي دوبار لک مي زني که حي  نمي

 394تا  391م/  زيور زنان و پوشيهن آن

 س: 

 631م/  بين سعي افا و مرو  متوجّه نقص طواف شود

 ، ب1415آ    ساز  فلزي 

 496م/  ساک دوخته و محفاه قمقمه دوخته در حال احرام حمل کردن

 519، 512، 477، 472م/  بنزينها ا پمپ  سايه  ابت ا تونل

 / استفتائات جهيه1416آ   هاي خوشبو و نعنا در حال احرام سبزي

 1342م/  ها در مسجهالحرام سجه  کردن بر پشت دست

 1337م/  هاي حصيري سجه  کردن روي سجاد 

 1337، 1335، 1334م/  9هاي مسجهالنبي سجه  کردن روي فرش

 362، 361، 361، 359م/  سرمه کشيهن

 767م/  برنه ها را با چرخ مي سعي از جايي که مري 

 776، 756، 736، 735م/  سعي از طبقه دوم

 752م/  سعي با لباآ دوخته

 767، 729م/  سعي بايه از ابتهاي افا شروع و به ابتهاي مرو  برسه

 762م/  سعي براي زن حائ 
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 732م/  سعي بعه از طواف و نماز است

 757م/  شوط بود  7طواف او بيش از سعي، بين آن متوجه شود 

 776م/  سعي در حال شک و ترديه و بعه يقين پيها کردن

 761م/  سعي در روز بعه يا روزهاي بعه

 757، 727م/  سعي را اگر از مرو  شروع کنه هروقت فهميه بايه ا اد  کنه

 774م/   کنه ميکه رفت و برگشت يک شوط است شروع ولي به شوط هفتم ختم  قصه آن سعي را به

 777م/  کنه شوط انجام داد  و قبع مي 11سعي را 

 754م/  مرتبه انجام دهه 14سعي را 

 731م/  سعي سوار  يا پياد 

 765م/  سعي افا و مرو  از يک طرف مسير

 734م/  سعي کردن از را  متعارف

 742م/  سعي مثل طواف، رکن است

 761م/  سعي و آب خوردن در مسير و انحراف از مسير

 737م/  دو ا ر ايت مواالت  رفي سعي و استراحت بر کو  افا و مرو  ا بين آن

 772، 771م/  سعي و استنابه در آن

 712م/  سعي و ا تماد به ديگري در  هد اشواط آن

 733، 732، 536م/  سعي و انجام دادن آن پيش از طواف و ا اد  آن

 739م/  هوا ا بهون  ذر سعي و تگخير آن براي رفع خستگي ا تخفيف گرمي

 761، 755، 741م/  سعي و تگخير انهاختن تا فردا بهون  ذر

 772م/  سعي و ترک آن از روي فراموشي و تقصير کردن

 764، 742م/  سعي و ترک آن  مهاً يا سهواً

 764م/  سعي و ترک آن و متوجه شهن بعه از  رفات و منا

 763م/  سعي و تقصير در شوط پنجم

 759م/  ير در شوط ششم آنسعي و تقص

 747م/  شود سعي و تمام کردن آن موجب محل شهن نمي

 777، 775، 769، 737م/  سعي و توجّه به مرو  يا افا،  قب  قب يا پهلو
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 775م/  سعي و حجاب زن در آن

 779، 767م/  اورت هاللي روي کو  افا و مرو  سعي و حرکت به

 / استفتائات جهيه1441آ   و چرخسعي و خوابيهن کودک مميّز روي کالسکه 

 771م/ سعي و دانستن قهر متيقن و شک در اشواط

 744م/  سعي و زيادي آن از روي فراموشي

 779، 771، 743م/  سعي و زيادي آن  مهاً يا جهالً

 741، 727تا  725م/  سعي و شرايط آن

 753م/  سعي و شک در آن بعه از طواف و در روز بعه

 752م/  در مرو  6و  5اي ه سعي و شک در شوط

 771، 752م/  ، قبل از مرو 7و  6، 5هاي  سعي و شک در شوط

 751م/  سعي و شک در احّت آن

 751م/  سعي و شک در  هد رفت و آمهها بعه از تقصير ا بعه از فراو

 1173م/  سعي و  هم جواز تقهيم آن بر طواف زيارت

 731م/  رتسعي و  هم شرطيت طهارت از حهث و خب  و ستر  و

 771م/  سعي و قبع آن براي وضو و از سرگرفتن آن

 646م/  خاطر نماز جما ت سعي و قبع آن به

 771، 773م/  سعي و قبع آن و از سرگرفتن بالفااله

 766م/  سعي و قبع آن و برگشتن براي هروله

 743م/ سعي و قبع آن و شروع از محا ي آن نقبه کافي است

 749، 747، 746م/  روي فراموشي و نزديکي با زنانسعي و کم کردن آن از 

 745م/  سعي و کم کردن سهوي

 777م/  سعي و مستحبات آن

 774م/  سعي و مواالت  رفي در آن

 675م/  سعي و نيابت گرفتن در بع  اشواط آن

 117م/  سقوط حج از معذور بعه از  مل نايب

 73، 71م/  سکته کردن و مر، بعه از احرام
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 471م/  شتن؛ مثل شمشير، نيز  و تفنگ در حال احرامسالح بردا

 / استفتائات جهيه1449 ، آ1347م/  هاي کو  افا و مرو  يا مشعر را برداشتن سنگ

 / استفتائات جهيه1427آ   تدار خوانهن در نماز جما ت اهل سن سور  سجه 

 ، حاشيه16م/  سوغات، وليمه، ميهماني، پذيرايي و... شرط استبا ت است؟

 499م/  سوگنههاي معمولي در حال احرام

 149م/   نه الزم نيست سؤال از مرجع تقليه منوب

 
 ش: 

 597م/  شا روان جزو خانه کعبه است

 495م/  شامپو و اابون و استعمال آن در حال احرام

 326، 325م/  شاهه شهن يا شهادت دادن در  قه در حال احرام

 117م/  شرايط منوب  نه

 117م/  شرايط نايب

 4م/  االسالم شرايط وجوب 

 143م/  شرط ايمان نايب در امر نيابت ا در  بح و رمي و طواف و...

 275، 274م/  شرط لباآ احرام

 314تا  314م/  شکار و احکام آن

 752م/  در سعي، در مرو  7و  7هاي  شک بين شوط

 771، 752م/  در سعي، قبل از مرو  7و  6، 5هاي  شک بين شوط

 / استفتائات جهيه1416و  1411، آ 626م/ و... در آخر دور يا ا ناي دور 7ا  6هاي بين شوطشک 

 1323م/  شک در انجام  مر  تمتّع بعه از مشغول شهن به حج تمتّع

 624م/  شک در حجراالسود بين هفت يا هشت يا زيادتر

 776م/  شک در رکعات نماز طواف

 622م/  از طواف شک در زيادي و کمي طواف بعه از انصراف

 753م/  شک در سعي بعه از طواف در روز بعه

 773م/  قبل از مرو  9و  7هاي  شک در سعي بين شوط
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 796م/  شک در احّت تقصير بعه از آن

 751م/  شک در احت سعي

 649م/ شک در احّت شوط سابا طواف يا شک در جزئي از شوطي که مشغول است

 1324، 623م/  شک در احّت طواف، بعه از آن

 1324م/  شک در احت يا انجام  مل، بعه از ورود به  مل بعه

 557م/  شک در طهارت، بعه از طواف

 561، 557م/  شک در طهارت، در ا ناي طواف

 555م/  شک در  ارض شهن حهث ااغر و اکبر

 627م/  شک در  هد دورها در طواف مستحب

 751م/  از فراو شک در  هد رفت و آمههاي سعي بعه از تقصير ا بعه

 29م/  شک در مال و استبا ت و وجوب تحقيا و تفحّص در آن

 695م/   نه در ا ناي طواف شک در نيّت منوب

 695، 132م/  شک در نيّت نيابت

 625م/  شک قبل از حجراالسود بين دور هفتم يا هشتم

 627م/  شک کثيرالشک در  هد دورها

 556م/  شک محهث در وضو گرفتن يا غسل کردن

 559م/ گذارد، بهتر است وضو بگيرد و... هاي شک، که بنا بر طهارت مي شک و اورت

 
 ص: 

 554م/  ابر کردن تا تنگي وقت يا قبع اميه براي معذور از وضو يا غسل

 7م/  احّت حج بچّه مميّز

 175، 174م/  اورت حج افراد و  مر  مفرد 

 1325، 1321، 99ص/   اورت حج تمتّع

 515، 517م/  پوشانهن آن با مقنعه در حال احراماورت زن و 

 515، 516م/  اورت زن و خشک کردن در حال احرام

 1159م/  مرو  و خرو  از آن، چنانچه ابي مميّز حج انجام دهه
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 ض: 

 17م/  کنه االسالم نمي ضروريات زنهگي را اگر خر  در حج کنه کفايت از 

 16م/ منزل، ماشين و...( شرط وجوب حج استضروريات زنهگي )و داشتن ا اث خانه، 

 

 ط: 

 41م/  شونه يا نه؟ طالّب و اهل  لم که نياز به شهريه دارنه مستبيع مي

 19م/  طلب و استبا ت با آن و مبالبه از مهيون

 576م/  طواف آهسته، تنه، سوار ، با دوچرخه و...

 673م/  طواف، اتمام و ا اد  و قبع آن و ا اد  مجهّد

 756م/  احتياطي بعه از پايان طواف اول طواف

 547، 532، 531م/  طواف از ارکان است

 594، 593م/  7طواف از پشت مقام ابراهيم

 676، 659، 591تا  577م/  طواف از داخل حجر اسما يل باطل است ا روي ديوار حجر

 745م/  طواف استحبابي يک شوط و دو شوط  ابت نيست؛ هفت شوط بايه باشه

 753، 552م/  با تيمّم بهل از وضو يا غسل براي معذورطواف 

 553م/  طواف با تيمّم بعه از غسل و  ارض شهن حهث ااغر

 679م/  جاي وضو طواف با تيمّم به

 677، 632، 547م/  طواف با حهث اکبر يا ااغر از روي  مه، جهل يا غفلت

 565، 564، 563م/  طواف با خون قروح و جروح

 752، 715م/  ختهطواف با لباآ دو

/ 1412، آ694، 562م/  طواف با نجاست کمتر از درهم و جوراب و انگشتر نجس

 استفتائات

 711م/  اي و تيمّم است وضوي جبير اش  طواف بهون تيمّم براي کسي که وظيفه

، 647، 632م/  طواف بهون وضو يا با جنابت يا حي  و نفاآ سهواً، غفلتاً، جهالً

679 ،1362 
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 721م/  خورد هم مي خورنه و نام  ادت ماهانه به براي زناني که قرص ميطواف 

 716، 574م/ طور غير متعارف ا  قب  قب، پشت يا رو به کعبه و جبران آن مقهار طواف به

 714م/  طواف به قصه؛ ا م از تمام و اتمام

 677م/  شوط 14طواف به قصه 

 714، 711، 699، 675، 592م/  7طواف بين خانه کعبه و مقام ابراهيم

 677م/  دانست طواف دختري که جنابت را نمي

 771، 747، 717، 717، 714، 717، 711، 699، 675م/  طواف در خار  حهّ مباف

 ، ب1415آ    طواف در ساز  فلزي 

 567م/  طواف در اورت شک در نجاست لباآ يا بهن

 561م/  که آب يا چيزي که تيمّم کنه موجود نباشه طواف در اورتي

 637، 596، 595م/  7طواف در طرف حجر اسما يل

 714، 699، 676، 637م/  طواف در وقت خلوت ا األقرب فاألقرب

 631م/  طواف را ترک کرد و در حين سعي افا و مرو  متذکر شه

 671م/  طواف را ترک کنه، فقط نماز طواف بخوانه، ترک طواف جهالً

 679م/  ياد آورد هه و در  رفات بهطواف را فراموش کنه يا ناقص انجام د

، 657، 619م/  طواف را قبع کرد  و نتوانسته انجام دهه. اطافه؛ و اگر نشه نايب بگيرد

675 ،761 

 761م/  کنه شروع ميکنه، آن را قبع و سومي را  طواف را قبع و دوبار  شروع مي

 631م/  طواف را ناقص انجام داد و بين سعي افا و مرو  متذکر شه

 1217م/  جاي طواف نساء طواف رجال به

 672م/  طواف زن مري  از خار  مباف، يا نامحرم او را کول کردن

 722م/ شود طواف زني که بعه از شوط چهارم حائ  شود و تا قبل از  رفات پاک نمي

 721م/ شود شوط طواف حائ  و تا قبل از  رفات پاک نمي 5/3طواف زني که بعه از 

 661، 655م/  اط، گمان به يک طرف و يقين به احّتطواف، شک در اشو

 711، 152م/  طواف  مر  تمتّع يا حج تمتّع در غير موسم حج

 746، 627م/  طواف کثيرالشک در  هد دورها
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/ 1414، آ764، 713، 697، 654، 575م/ طواف کردن با فشار جمعيت و بهون اختيار

 استفتائات جهيه.

 571م/  هاي خانه و ارکان کعبه طواف کردن در محا ات گوشه

 573م/ طواف کردن و احتياط نمودن در ارکان کعبه

 633م/  طواف کردن و حمل مري  يا طفل، هردو طواف احيح است

 1351، 1351، 669، 667، 667م/  نهکه سال خمسي نهار طواف کساني

 717م/  طواف کسي که به حهّ مباف آگا  نيست و شک در مباف بعه از طواف

 677م/  طواف کسي که در ا نا محهث شه  و خجالت کشيه  بگويه...

 759م/  طواف کودک نابالح وناقص گذاشتن طواف. و سعي از طبقه دوم

 751، 741، 739، 737م/  شود که ريح از او خار  مي طواف مببون، مسلوآ و کسي

 675، 672، 657م/  طواف مري ، با تخت روان، نيابت گرفتن

 745، 627م/  شک در  هد دورها طواف مستحب و

 769، 127م/  طواف مستحبي به نيابت چنه نفر

 766م/  طواف مستحبي زنان و فشار مردان نامحرم

، 769، 767م/    طواف مستحبي قبل از ا مال  مر  تمتّع و بعه از احرام حج تمتّع ا و بعه از ا مال منا 

771 ،1211 

 772، 771، 767، 765م/  طواف مستحبي و شرايط و آداب آن

 1171م/  طواف نساء اختصاص به مرد نهارد، بر زن، خنثي، خصي و بچه مميّز نيز الزم است

 1217م/  طواف نساء براي پيرمردان، پيرزنان و  نّين

 1214، 112م/   نه طواف نساء به قصه منوب

 127م/  طواف نساء به نيابت چنه نفر

 1217، 1216م/  کنه  مر  مفرد  قبل ميطواف نساء حج کفايت از طواف نساء و 

 792م/  طواف نساء در  مر  تمتّع و محل آن

 171م/  طواف نساء در  مر  مفرد 

 1215م/  طواف نساء را اگر انجام نههه مبلا تلذّ  از زن حرام است

 1215م/  طواف نساء را اگر نايب ترک کنه
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 113م/  طواف نساء را اگر نايب غلط انجام دهه

 1216م/  نساء را در  مر  مفرد  فراموش کرد و براي  مر  تمتّع محرم شهطواف 

 1173م/  توان بر سعي و طواف زيارت مقهّم داشت طواف نساء را نمي

 1212، 1172م/  شود طواف نساء رکن نيست و ترک  مهي آن موجب ببالن حج نمي

 1219م/  طواف نساء قبل از تقصير در  مر  مفرد 

 1216م/  تگخير آن از سعي تا چنه روزطواف نساء و 

 1176م/  طواف نساء و ترک آن سهواً و مراجعت به وطن

 1217م/  طواف نساء و ترک آن و ازدوا  کردن و داراي فرزنه شهن و حکم آن

 1175م/  طواف نساء و تقهيم آن بر سعي سهواً و جهالً

 1211م/  طواف نساء و جماع با زن بعه از شوط چهارم آن

 1174م/  ف نساء و جواز تقهيم آن بر سعي در حالت ضرورت و نايب گرفتنطوا

 1211م/  طواف نساء و شک در انجام آن بعه از مراجعت از مکه

 1213م/  طواف نساء يک بار انجام دهه براي چنهين  مر  مفرد  کافي است

 635م/  طواف و نگا  به جلو، يمين، يسار،  قب و بوسيهن کعبه

 712، 671، 579تا  575م/  آن از حجراالسودطواف و آغاز 

 1177م/  طواف واجب ) مر  ا طواف حج ا طواف نساء( را فراموش کرد ، جماع کنه بايه کفار  بههه

 716م/      طواف و احساآ نجاست و ا تنا نکردن بعه از تقصير،  لم به نجاست در حال طواف

 713، 636م/  فيطواف و استراحت براي رفع خستگي و فوت مواالت  ر

 692م/  شوط براي جبران نقص احتمالي 2طواف و اضافه کردن 

 751م/  طواف و ا اد  آن بهون لباآ احرام

 712م/  طواف و ا تماد به ديگري در  هد اشواط

 757م/  طواف و اکل و شرب در ا ناي آن

 764، 763م/  طواف و ايجاد نقص و ادامه دادن بهون جبران آن مقهار

 643م/  بعه از حج تمتع بفهمه چنه شوط از طواف  مر  يا حج از داخل حجر اسما يل بود طواف و 

 757م/ تنتوجه به طواف، گامي به جلو برداش بي طواف و بلنه کردن فردي از زمين و

 571م/  طواف و بودن کعبه به شانه چپ
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 696، 647م/  طواف و بوسيهن کعبه و شک در احّت  مل

 693م/ ن  ذر در دور پنجم، ا ناي طوافوجود آمه طواف و به

 663، 662م/  طواف و پا گذاشتن روي اشيائي که در مباف افتاد 

، 713، 641، 641، 639م/  راختيا بي طواف و پيش آمهن اشکال در چنه قهم آن ا طواف

716 ،711 ،736 ،757 ،764 

 1177م/       حج و کفار  طواف و ترک آن جهالً و برگشتن به وطن )طواف  مر  يا حج( و ا اد 

 535م/  طواف و ترک سهوي آن و اتيان آن توسط خودش يا نايب

 532م/  طواف و ترک  مهي آن و ببالن  مر 

 763، 742م/  طواف و تکرار آن؛ وسواآ

 634م/  طواف و تکلّم ا خنهيهن ا شعر خوانهن

 766، 717، 719م/  طواف و تماآ با بهن زن و التذا  از او

، 757، 697م/  مقهار جاي جبران آن جلو رفتن با فشار جمعيت و شوط جهيه به طواف و

 / استفتائات جهيه1414آ

 755، 754م/  طواف و حجاب زن

 671، 665م/  طواف و ختم به حجراالسود

 665م/  طواف و ختم کردن هر دور به رکن يماني

 694م/  طواف و خون آمهن از بيني

 1312م/  طواف وداع

 599م/  ديوار خانه کعبه گذاشتن دست بهطواف و 

 611م/  7طواف و دست گذاشتن روي ديوار حجر اسما يل

 694، 651، 569م/  طواف و ديهن نجاست در بهن يا لباآ در بين طواف

 697، 691، 614تا  612م/  طواف و زياد کردن يک شوط يا بيشتر،  مهاً يا سهواً

 229ص/ پنجم  طواف و ستر  ورت در آن

 747م/  دو به ترتيب اف و سعي و اتمام آنطو

 715، 651م/  ها بعه از تقصير طواف و سعي و تقصير و توجّه به ببالن آن

 597، 597م/  طواف و شا روان
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 767، 645، 573، 572م/  ها طواف و شرط ختنه در مردان و بچه

 762، 712م/  طواف و شروع از رکن يماني و ختم به آن يا حجراألسود

 اساتفتائات  /1416و  1411، آ626م/    و... در آخار دور ياا ا نااي دور    وهفات  شک بين شش و طواف

 جهيه

 625م/  طواف و شک بين هفت و هشت قبل از حجراالسود

 / 1416 ، آ677م/       طااواف و شااک در اشااواط و تجهيااه طااواف و کشااف اشااواط طااواف اول 

 استفتائات جهيه

 763م/ خورد  يا نه و آوردن يک شوط احتياطيهم  که شوط به طواف و شک در اين

 622م/  طواف و شک در زيادي يا نقص، بعه از انصراف از طواف

 624م/ هاي هفت يا هشت يا زيادتر در آخر دور، حجراالسود طواف و شک در شوط

 649، 647، 623م/  طواف و شک در احّت آن بعه از طواف

 649م/  شوطي که مشغول استطواف و شک در احّت شوط سابا يا جزئي از 

 557م/  طواف و شک در طهارت بعه از طواف

 561م/  طواف و شک در غسل کردن در ا ناي طواف

 695م/   نه در ا نا طواف طواف و شک در نيت منوب

 557م/  طواف و شک در وضو در ا ناي طواف

 661م/  طواف و شک و ادامه طواف در حال شک و سپس يقين به احّت

 546م/  طهارت از حهث اکبر و ااغر در طوافِ مستحبيطواف و 

 632، 545م/  طواف و طهارت از حهث اکبر و ااغر در طوافِ واجب

ا   653، 551، 551، 549م/ طواف و  ارض شهن حهث اکبر يا ااغر قبل از چهار دور و بعه از آن 

677 

 716 ،694، 567م/  طواف و  ارض شهن نجاست به لباآ يا بهن در بين طواف

 716، 566م/  طواف و  لم به نجاست در حال طواف بعه از فراو از طواف

 651، 571م/  طواف و  لم پيها کردن به نجاست بهن يا لباآ که از اول بود  است

 674م/  طواف و غش کردن در حال طواف

 229ص/ پاانجم  طواف و غصبي نبودن لباآ ا شرط در لباآ احرام مباح بودن آن است
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 669، 667، 667م/

 571م/  طواف و فراموش کردن نجاست و متذکر شهن در بين طواف

 756، 744، 697، 661، 613، 612، 611م/  طواف و قران در طواف واجب و مستحب

 691، 677، 671، 611م/  طواف و قصه زياد  يا کمتر  مهاً، سهواً، غفلتاً، جهالً از ابتها

 673، 671، 691، 672، 612م/  ناي طوافطواف و قصه زياد يا کم کردن طواف در ا 

 613م/  طواف و قصه هشت دور از اول، يک دور براي تبرک و...

 717، 646، 621م/  طواف و قبع آن براي نماز جما ت ا درک فضيلت نماز واجب

 617م/  اختيار بي خاطر مرض، حي ، حهث طواف و قبع آن به

 621م/  خاطر نماز واجب طواف و قبع آن به

، 674، 673، 652، 617، 616، 615م/  طواف و قبع آن، چه طواف واجب چه مستحب

693 ،711 ،761 

 743م/  طواف و قبع آن و شروع از محا ات همان نقبه کافي است

 656م/  طواف و قبع شوط و نيّت جهيه کردن از اول حجراألسود

 693، 664، 661، 657، 652م/  طواف و قبع کردن در ا نا و از سر گرفتن

 619، 617م/  طواف و کم کردن آن سهواً بعه از چهار دور و قبل از آن

، 617، 616م/  طواف و کم کردن يک دور يا بيشتر  مهاً يا جهالً و سهواً ا و فوت مواالت

617 ،672 ،673 ،761 

 655، 629م/  طواف و گمان به  هد دورهاي آن

 719م/ طواف و لک ديهن زن بعه از پاکي و طواف

 644م/  طواف و لک ديهن زن قبل از طواف  مر  و به ا تقاد پاکي طواف کردن

 / استفتائات جهيه1412آ  طواف و محمول متنجّس

 746م/  طواف و معيار کثيرالشک در طواف

 574م/  طواف و مواالت  رفي

 671، 666م/  طواف و ناافت مسجهالحرام

 691، 611م/ وطن اجعت بهطواف و نقص آن و متذکر شهن به نقص بعه از مر

 711م/  طواف و نقص در اشواط و ادامه بهون جبران
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 711م/  شوط آوردن بعه جبران نقص 6طواف و نقص در شوط اول و رها کردن و 

 673، 675م/  طواف و نيابت گرفتن در بع  اشواط آن

 695، 656، 544تا  539م/  طواف و نيّت آن

 572م/  دادن وسلب اختيارطواف  طواف و وادار کردن ديگري به

 534م/  طواف و وقت فوت آن

 642م/  طواف و همرا  داشتن پول خمس نهاد  ا غصبي

 745، 692، 615، 614م/  طواف و يک دور مستحب اضافه به بجاآوردن

، 675، 657، 537، 537م/  طواف يا اطافه مري  يا نايب گرفتن براي مري  در طواف

673 

 ، استفتائات جهيه1443، آ/ 13م/  ازطهارت طفل در طواف و نم

 
 ظ: 

 776م/  ظن در رکعات نماز طواف

 ع: 

 134م/  توانه نيابت حج تمتّع قبول کنه بعه از  مر  تمتّع ولو مستحبّي، نمي

 1251م/   بادت در مکه بهل از بيتوته در منا تا طلوع فجر

 1244م/      بهل از بيتوته به منا بادت در مکه و مسجهالحرام و چرت زدن در حين انجام  بادت 

، 226، 219، 216، 215م/   بور از ميقات بهون احرام از روي فراموشي ا جهل يا  ذر

235 ،251 ،311 ،237 

، 242، 237م/  بور از ميقات در فااله کمتر از يک ما  براي کسي که  مر  مفرد  انجام داد 

 / استفتائات جهيه 1421 آ

 1341م/  مقهار توسعه يافته مسجهالحرام و مسجهالنّبي بور حائ  و جنب از 

 934م/   هول از حج افراد به  مر  تمتّع يا  مر  مفرد  جايز نيست

 131م/   هول از نيت قبلي جايز نيست

 923، 922، 921، 114م/   هول به حج افراد و کفايت از حج تمتّع

 992، 161، 159، 157، 139، 135، 123، 7117م/   ذر طاري
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 971م/   رفات و حهود آن

 345تا  339، 337، 337، 336، 335م/   بريات و استعمال آن در حال احرام

 333، 332، 331، 331، 329م/   شود  قه کردن زن در حال احرام موجب حرمت ابهي مي

 173م/   لم به احکام و دانستن ا مال  مر  و حج قبل از ورود الزم نيست

 252، 251م/  ت در حال احرام لم به ارتکاب بع  محرما

 253م/   مر  و حج و اجزاء آن از  بادات است

 / استفتائات جهيه1417آ   مر  تمتّع انجام داد  و به مهينه رفته و برگشته

/ 26آ   خااطر مگموريات دارد   از مکاه باه  کاه احتماال خاار  شاهن       مر  تمتّع انجام دهه در حالي

 استفتائات جهيه

 914م/  حي  مر  تمتّع در حال 

 254م/   مر  تمتّع را اگر باطل کنه بايه حج افراد انجام دهه و سال بعه ا اد  کنه

 / استفتائات جهيه1441آ توانه حج انجام دهه خاطر مگموريت نمي  مر  تمتّع را انجام داد  و به

 177م/   مر  تمتّع کافي از  مر  مفرد  است

 / استفتائات جهيه1439آ  آزادي بعه از ايّام تشريا مر  تمتّع و احرام آن و زنهاني شهن و 

 1325، 1321م/   مر  تمتّع و حج تمتّع بايه در يک سال انجام شود

 175م/  مر  مفرد  بهون طواف نساء و احرام براي  مر  تمتّع

 933، 229م/  ها از مکه ها و خرو  آن  مر  مفرد  براي خهمه کاروان

 1333م/  چنانچه نتوانسته وظيفه خود را  مل کنه مر  مفرد  براي محلّ شهن 

 1364، 172م/   مر  مفرد  براي ورود به مکه يا حرم

 179، 121م/   مر  مفرد  بعه از انجام حج نيابي يا قبل از آن

 / استفتائات جهيه1411، آ127م/   مر  مفرد  به نيابت چنه نفر

 225م/  تّع بعه از آنهاي حج و ميقات  مر  تم  مر  مفرد  در غير از ما 

 / استفتائات جهيه1421، آ242م/   مر  مفرد  در فااله کمتر از يک ما 

 1322، 929، 196، 195، 172م/      شود جاي  مر  تمتّع حساب مي هاي حج به  مر  مفرد  در ما 

 191م/  هاي حج قبل از  مر  تمتّع  مر  مفرد  در ما 

فهمه که طواف و نماز  مار  اول را باهون وضاو بجااآورد       کنه در دوّمي مي  مر  مفرد  را تکرار مي



 829 فهرست تفصيلی مناسک حج

 : استفتائات جهيه1411آ  است 

 1322م/  توان تبهيل به  مر  تمتّع کرد  مر  مفرد  را نمي

 229م/حاشيه   مر  مفرد  قبل از حج براي کسي که حج بر او واجب است يا نايب در حج بلهي است

 1311، 919، 194م/  از  مر  تمتّع و ر ايت فااله مر  مفرد  قبل و بعه 

 179م/  شود  مر  مفرد  واجب مي

 926م/   مر  مفرد  واجب نيست در حج تمتّع استحبابي و  هول به افراد

 1311م/   مر  مفرد  و استحباب آن بعه از ا مال حج

 197، 192م/   مر  مفرد  و تگخير آن در حج افراد

/ 1437و  1437آ لي که به حساب سازمان حج واريز کرد  است مر  مفرد  و تخميس پو

 استفتائات جهيه

 / استفتائات جهيه 1421، آ242، 177، 177، 176، 173م/   مر  مفرد  و تکرار آن

 175م/   مر  مفرد  و اورت آن

 171م/   مر  مفرد  و کيفيت محلّ شهن از احرام آن

 179م/   مر  مفرد  زني که حائ  شه  است

 193م/  دهه  مر  مفرد  مستحبّي براي زني که احتمال حي  مي

 712م/  که نمازش غلط است  مر  مفرد  مستحبي براي کسي

 177م/   مر  مفرد  نيابي و اجرت گرفتن

 171م/   مر  واجب و مستحب

 365م/   ينک زدن در حال احرام

 
 غ: 

 919، 916م/  غار حِرا و رفتن بين ا مال  مر  تمتّع و حج تمتّع

 : استفتائات جهيه1413آ غسل مستحبي براي ورود به مسجهالحرام و طواف و تهاخل آن دو

 737م/  غسل مسّ ميّت دارد و طواف انجام داد  است

 555م/  کنه غسل يا وضو دارد شک در حهث پيها مي

 229پنجم صم/  غصبي نبودن لباآ شرط احّت طواف است
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 131م/  هن براي خودغفلت از نيابت در ميقات ومحرم ش

 147م/  غفلت از نيّت حج بلهي

 691م/  هاي بعه غلط انجام دادن طواف و انجام حج نيابي در سال

 297، 296م/  غلط خوانهن تلبيه

 
 ف: 

 1367م/  فاسه کردن حج به واسبه ترک وقوفين و خرو  از احرام با  مر  مفرد 

 1366، 479م/  فاسهفاسه کردن حج و خرو  از احرام با اتمام حج 

 1366م/  فاسه کردن  مر  و حج به واسبه جماع، ترک طواف، ترک احه الموقفين

 استفتائات جهيه 1421، آ 177، 177، 176، 173م/  فااله بين دو  مر  مفرد 

، 947، 291م/  فراموش کردن احرام، چنانچه بعه از تمام واجبات يا بعه از حج بفهمه

947 ،949 ،952 

 196م/  کردن تقصير در  مر  مفرد فراموش 

 953م/  فراموش کردن تلبيه در احرام حج و متوجّه شهن در  رفات يا منا

، 264، 263، 245، 131م/  فراموش کردن تلبيه يا نيّت در ميقات و متوجّه شهن در بين را 

311 ،953 

 1216م/  فراموش کردن طواف نساء در  مر  مفرد  و محرم شهن براي  مر  تمتّع

 711م/  هاي حج فراموش کردن طواف و انجام در غير ما 

 265م/  فراموش کردن نيّت  مر  تمتّع يا حج تمتّع بعه از تلبيه

 194، 176م/  فرق  مر  مفرد  با  مر  تمتّع

 حاشيه 19م/  فروش دريْن به کمتر و حصول استبا ت

 27م/  فروش کتب و اشياي زائه زنهگي و حصول استبا ت

 27م/  لک به قيمت کمتر و حصول استبا تفروش م

 372م/  فسوق، فحش دادن در حال احرام

 73، 71م/  فوت بعه از احرام بستن

 534م/  فوت طواف
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 121، 119، 111، 71م/  فوت نايب بعه از احرام و دخول حرم يا قبل از آن

 2م/  فوريّت در حج

 استفتائات جهيه: 1436، 1435، 1434آ   فيش حج پهر و انجام دادن حج

 ق: 

 34م/  قبول حج بذلي واجب است

 1346م/  هاي مسجه الحرام را برداشتن قرآن

 1151، 1149م/  قرباني آنجا که نايب بر خالف دستور شرع  مل کنه

 1137م/  قرباني اگر احتمال چاقي نههه

 1126م/  قرباني اگر شاخ خارجش شکسته باشه

 1199، 1192، 1174، 1173م/  باشهقرباني اگر غير مؤمن  بح کرد  

 1127م/  قرباني اگر گوش آن شکاف داشته باشه

 1131م/  قرباني اگر ناقص يافت شود

 1131م/  قرباني اگر يافت نشود

 1113م/  قرباني انجام دهه و بعه بفهمه سن ههي از حهّ نصاب کمتر بود  است

 1191، 1191، 1172م/    بح براي هر نفرقرباني با پول مشترک و جمع آوري پول و خريه گوسفنه و 

 1177م/  قرباني با پولي که به حکم حاکم از دزد گرفته شه 

 1194م/  قرباني با کارد استيل

 13م/  قرباني براي حج بر  هه  ولي طفل است

 1127م/  قرباني بعه از رمي جمر   قبه

 1171م/  قرباني توسط وکيل قبل از حلا يا تقصير

 1111، 1124م/  ر غير از آن يافت نشودقرباني خصي اگ

 1165، 1111، 1117، 1132م/  قرباني در روز  يه و  هم جواز تگخير

 1171م/  قرباني در شب

 1175، 1177م/  قرباني در مسلخ جهيه

 1317م/  قرباني در مکه ومنا براي تقصيرهاي  مر  تمتّع و حج

 1116م/  منا استهاي جهيه مکه که در  قرباني در منا و محله
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 1133م/  قرباني را اگر به واسبه  ذري روز  يه انجام نههه

 1137م/  قرباني را به ا تقاد الغري  بح کنه

 1139م/  قرباني را به ا تقاد ناقص بودن  بح کنه

 1134م/   قرباني را به گمان آنکه احيح و سالم است  بح کرد و بعه معلوم شه مري  يا ناقص است

 1135م/  ن چاقي  بح کرد بعه معلوم شه الغر بود  استقرباني را به گما

 1136م/  قرباني را به گمان الغري خريه به اميه اينکه چاق درآيه  بح کرد

 1111م/  قرباني کردن با پول غير مخمّس

 1115، 1114، 1117م/  قرباني کردن با لباآ احرام خوني، براي ديگران

 1191م/  وسفنهقرباني کردن بهون قرار بستن با ااحب گ

 1179، 1177م/  قرباني کردن بهون گرفتن وکالت در  بح

 1197م/  قرباني کردن محرم براي ديگران قبل از  بح براي خودش

 1112م/  قرباني کردن و حلا، قبل از آن که نايب رمي کنه

 1329، 1327م/  کننه  نبايه بخورد قرباني که به  نوان کفار  است قرباني

 1327م/   نوان کفّار  است الزم نيست شرايط ههي را داشته باشهقرباني که به 

 1196م/  قرباني که پولش را فراموش کرد  و نهاد  و ااحب گوسفنه پيها نشود

 1193م/  کنه انجام داد  يا نه قرباني که نايب شک مي

 1195م/  قرباني که نايب فراموش کرد  انجام دهه

 1125م/  قرباني گاو ميش

 1197م/  ردن به خاطر تلف شهن گوشت آنقرباني نک

 1145م/  قرباني و احتمال نقص يا مرض و لزوم معاينه و فحص

 1146م/  قرباني و احتمال نقص يا نهاشتن شرايط بعه از  بح

 1122، 1121م/  قرباني و اقسام آن، شتر، گاو، گوسفنه

 1176م/  قرباني و تحقيا در شرايط آن

 1177، 1141م/  سمتقرباني و تقسيم آن به سه ق

 1357، 1157م/  قرباني و حلا خار  منا

 1142م/  قرباني و حلا و ا مال مترتبه بر آن، بايه به ترتيب انجام شود

 1144م/  قرباني و  بح  بادت است قصه اطا ت خهاونه الزم دارد
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 1112م/  قرباني و رو به قبله بودن در حال قبع اودا  اربعه وجان دادن

 1113، 1111، 1123  شرايط آنقرباني و 

 1121م/  قرباني و  هم کفايت آن به شرکت

 1119م/  قرباني و قبع گردن آن در حال زنه  بودن

 111م/  قرباني و لباآ احرام بر  هه  نايب و اجير است

 1119م/  قرباني ومستحبات آن

 1117، 1117، 1116، 1114، 1143، 1142م/  قرباني و مؤمن و شيعه بودن  ابح

 1113م/  قرباني ونيابت دادن به دو نفر و  بح کردن نايب اول

 1147م/      قرباني و نيابت دادن در خريه و  بح و احتمال آنکه نايب به شرايط  مل نکرد  باشه

 1147م/  قرباني و نيابت دادن در خريه و  بح و  لم يا اطمينان به  مل

 1141م/  قرباني و نيّت  بح توسط  ابح و نايب

 1115م/  قرباني و وکالت دادن وکيل به ديگري

 1179م/  قرباني و وکالت شخص  ال  توسط نايب

 1129م/  قرباني هر چه بيشتر باشه مستحب است

 36م/  قرباني يا پول آن در حج بذلي بر  هه  با ل است

 74، 21م/  قرض کردن براي مخار  حج و حصول استبا ت

 116، 74، 65م/  قرض و استبا ت حج

 76، 55م/  شود قر ه کشي و سهل انگاري در آن و  هم شرکت موجب استقرار حج مي

 499م/  هاي معمولي در حال احرام قسم

 1367م/  قصه اببال  مر  يا حج يا بع  اجزاي آن مببل نيست

 291م/  قصه احرام الزم نيست

 )حاشيه(131م/  قصه ارتکازي کافي است

 937، 252، 251م/  قصه ترک محرمات در نيّت احرام

 32، 6م/  کنه االسالم نمي قصه حج استحبابي کفايت از 

 119م/  قصه  مل نيابت و قصه منوب  نه

 62، 61م/  االسالم احتياطي قصه ما في الذمّه در حج يا 

 197م/  قصه مجاورت در مکه و وظيفه حج او
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 32، 6م/  کنه االسالم مي قصه وظيفه فعليّه کفايت از 

 267م/  قبع تلبيه در  مر  تمتّع و حج تمتّع

 
 ک: 

 746م/  کثير الشک و معيار آن

 376تا  373م/  کشتن جانوران بهن؛ شپش، کک، کنه و کفار  آن

 491م/  کشتن مارمولک و جانوران

 36م/  له است کفارات در حج بذلي بر  هه  مبذول

 11م/  طفل کفارات محرمات احرام در طفل، بر ولي طفل است نه بر

 1353، 1329م/  کفّارات و مصرف آن فقرا و مساکين هستنه

 343م/  کفّار  استعمال بوي خوش يک گوسفنه است

 371م/  کفّار  پوشيهن روي پا، جوراب، گيو ، چکمه

 1319، 357، 357، 356، 355، 345م/  کفّار  پوشيهن لباآ دوخته، يک گوسفنه است

 1213م/  قبل از طواف نساء کفّار  مال به و دست زدن به زن

 795م/  کفّار  نهارد اگر محرمات احرام از روي جهل انجام شود

 1353، 1327م/  کفّار  و قرباني آن را نبايه خودش بخورد

 1327م/  کفّار  و قرباني آن، شرايط ههي را الزم نيست دارا باشه

 476، 473، 449، 447م/  کفّار  استاالل براي مردان

 391م/  انگشتر به دست کردنکفّار  

 1235م    کفّار  بيتوته به منا اگر قسمتي از اول شب را درک نکنه يا زودتر از نيمه شب خار  شود

 1246، 1245، 1241، 1239م/  هاي متّصل به منا کفّار  بيتوته در زمين

 526، 427تا  424م/  کفّار  پوشانهن سر براي مردان و تغبيه

 436، 435م/  ت براي زنانکفّار  پوشانهن اور

 394م/  کفّار  پوشيهن زيور براي زنان

 1232، 1231، 1229م/  کفّار  ترک بيتوته به منا
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 1234، 1233م/  کفّار  ترک بيتوته به منا و  هم لزوم شرايط ههي

 671م/  کفّار  ترک طواف از روي جهل

 1177م/  کفّار  ترک طواف ) مر  يا حج( از روي جهل و برگشت به وطن

 1137، 1136م/  کفّار  تقهيم طواف و سعي بر تقصير و حلا

 473م/  کفّار  تکرار استاالل

 372تا  377م/  کفّار  جهال

 965، 964م/  کفّار  خرو  از  رفات قبل از غروب آفتاب

 974م/  کفّار  خرو  از مشعر الحرام قبل از طلوع ابح

 453م/  کفّار  خون بيرون آوردن از بهن

 411، 399م/  کفّار  روغن ماليهن

 419تا  415م/  کفار  سرتراشيهن به جهت ضرورت

 913م/  کفّار  سرتراشيهن بين  مر  تمتّع و حج تمتّع

 361م/  کفّار  سرمه کشيهن

 1213، 1177م/  کفّار  فراموش کردن طواف واجب )طواف  مر ، حج، نساء(

 372م/  کفّار  فسوق

 467م/  کفّار  کشيهن دنهان

 749، 747م/  کفّار  کم کردن سعي از روي فراموشي ونزديکي با زنان

 476تا  474م/  کفّار  کنهن درخت يا گيا  حرم

 1145م/  کفّار  ماشين کردن سر قبل از حلا

 467تا  457م/  کفّار  ناخن گرفتن

 366م/  کفار  نگا  در آينه

 524م/  کنهن دنهان غير براي محرم

 525م/  شهيه دارد کنهن دنهاني که درد

 511م/  کنهن مو به وسيله دست کشيهن به سر و اورت

 911، 797، 794م/  کنهن مو در تقصير کافي نيست
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 1369م/  کنسروهاي گوشت و ماهي خارجي در بازار مسلمين و مصرف آنها

، 1236م/   کوچ کردن از منا بعه از ظهر روز دوازدهم، کوچ کردن روز سايزدهم باراي زناان و ماردان    

1237 ،1247 

 1251، 1237م/  کوچ کردن از منا در ابح روز دوازدهم

، 1247م/  کوچ کردن بعه از مبيت واجب شب دوازدهم و  هم مراجعت به منا

1247 ،1249 

 1241م/  کوچ کردن قبل از غروب شب سيزدهم و مراجعت به منا بعه از غروب

 177م/   کيفيّت افعال حج افراد و تمتّع،  مر  تمتّع و مفرد

 
 گ: 

 6م/  االسالم گمان بلوو و قصه حج استحبابي و  هم کفايت از 

 629م/  گمان در  هد دورهاي طواف حکم شک را دارد

 1353، 1327م/  گوشت قرباني که به  نوان کفار  است را خودش نبايه بخورد

 479تا  469م/  گيا  و درخت حرم

 
 ل: 

 173م/   مر  را بهانهالزم نيست مکلّف همه ا مال حج و 

 299م/  لباآ احرام از در آمه يا وجوهات شر ي با شک در آنها

، 277، 276، 275، 274، 273، 272، 271، 271، 269م/  لباآ احرام براي مردان و زنان

 : استفتائات جهيه27، آ275، 274، 272، 271، 271

 279، 277م/  لباآ احرام در اورت نجس شهن

 352، 351، 277م/  دن، سنجاق زدن، سنگ گذاشتنلباآ احرام، گر  ز

 311م/  لباآ احرام و تعهاد آن

 293م/  لباآ احرام و حوله اضافي بين دو پا

 111م/  لباآ احرام و قرباني بر  هه  نايب است
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 : استفتائات جهيه1414، آ353م/  لباآ دوخته براي زنان

 347، 346م/  لباآ دوخته، پتو و روانهاز دوخته، کمربنه دوخته

 356، 351، 279، 276، 273م/  لباآ دوخته در حال اضبرار و احرام با آن

 349، 347م/  لباآ دوخته، فتا بنه، هميان

 1355، 1332، 1331، 1331م/  لقبه حرم و احکام آن

 
 م: 

 137م/  ماشين کردن سر به جاي حلا در سفر اول

 62، 61م/  ما في الذمّه، به قصه ما في الذمه حج انجام دهه

 777م/  مبادرت به نماز طواف

 1361، 1352م/  متابعت از حکم قاضي بر  بوت ما  و روز  يه قربان

 243، 145م/  مجنون شهن در مهينه

 133، 5م/  مجنون و  اقل شهن قبل از مشعر الحرام

 214، 213، 211، 219، 217، 217م/  محا ات ميقات و احرام بستن از آنجا

 556م/  کنه ااغر يا حهث اکبر شک در وضو يا غسل ميمحهث به حهث 

 1179م/ شود محرمات احرام حج به تهريج بعه از تقصير و بعه از ا مال مکه حالل مي

 513م/  دارد؟اي  محرم اگر سرش تر است براي وضو چه وظيفه

 1371م/ مُحرم بايه  مر  و حج را تمام کنه و االّ به احرام باقي خواهه بود

 7م/  کردن بچّه غير مميّز براي حج يا  مر  به وسيله ولي طفلمُحرم 

 1376م/  محصور اگر بعه از فرستادن ههي حالش خوب شود

 1379م/  محصور و زمان موا ه  براي قرباني

 1393م/  کنه محصور و کسي که بعه از احرام حج، سکته قلبي مي

 : استفتائات جهيه1439آ ،1392م/  محصور و کسي که بعه از  مر  تمتّع محصور شود

 1377م/  محصور و کسي که پاي او يا کمرش شکسته يا ضعف زياد دارد

 1391م/  کنه محصور و کسي که در احرام تصادف مي
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 1394م/   آورد محصور و کسي که در مهينه مصهوم شه  و احرام پوشيه ، چنانچه نتوانه حج بجا

 1373، 1372، 1371م/  محصور و کيفيت خرو  از احرام  مر  و حج

 1391م/  محصور و مصهود نسبت به کسي که قهرت سعي و بقيه ا مال را نهارد

 1374م/  محصور و وظيفه او چنانچه کسي که با او قرار داد   بح کنه، نکرد  باشه

 استفتائات جهيه 1411، 1399آ   محل احرام براي نايب 

 1333م/ مل کنه در غير محصور و مصهودمُحل شهن با  مر  مفرد  اگر نتوانسته به وظيفه  

 1354، 1317، 1234، 514م/      محل  بح کفار  براي تقصيرهاي  مر  تمتّع و حج تمتّع مکه و منا

 15م/  مخار  بازگشت؛ شرط وجوب حج است

 96م/  مخار  حج از اموال اغير جايز نيست

 39م/  مخار   ائله تا برگشت از حج شرط استبا ت است

 : استفتائات جهيه1419، 1417آ  «دمپايي دوخته ا بنه سا ت دوخته»احرام مخيط در 

 21م/  مهيون و داشتن مخار  حج و استبا ت او

 149، 147م/  مرجع تقليه نايب، مالک  مل است

 121، 119، 111م/  مر، نايب بعه از احرام و دخول حرم و قبل از آن

 243، 73، 71، 61م/  مري  در مهينه

 142، 134، 113، 64م/  بعه از ا مال  مر  تمتّع، مضبرّ به ترک  مر مري  شهن 

 174م/  مري  شهن در ا ناي سعي در  مر  مفرد 

 193م/  توانه به احرام  مر  مفرد  استحبابي محرم شود مري  مي

، 41م/      مريضي که قهرت حج رفتن نهارد يا بر او حر  و مشقت دارد، واجب نيست حاج بگازارد  

52 ،61 ،75 ،91 ،99 ،116 ،116 

 971م/  مزدلفه )مشعر( و منا و حهود آن

 731م/  بينه مستحاضه بعه از غسل و وضو در طواف لک مي

 726م/  مستحاضه در سنّ پنجا  سالگي

 732م/  مستحاضه نزديک مسجه الحرام غسل کرد ، مبادرت به طواف کنه

 561م/  مستحاضه و دخول مسجه الحرام
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 727، 725م/  براي هر يک از طواف و نماز يک غسل انجام دههمستحاضه کثير  

 527م/ مستحبات دخول حرم

 531م/  مستحبات دخول مسجه الحرام

 1311، 529م/  مستحبات دخول مکه معامه

 1219م/  مستحبات طواف حج و نماز آن و سعي

 : استفتائات جهيه1397آ  مستحبات مکه و مهينه و مقهار آن براي منوب  نه

 1311، 1319م/  ستحبات منا و مستحبات ديگر مکه معامهم

 955، 945، 313، 312م/  مستحبات و مکروهات احرام

 153، 43م/  مستبيع بايه خودش حج بجاآورد

، 136، 124، 117، 76، 72، 44م/  توانه از طرف ديگري نايب شود يا نه؟ مستبيع مي

141 ،146 ،151 ،155 

 44م/  انجام دهه يا نه؟ توانه حج استحبابي مستبيع مي

 3م/  مستقرّ شهن حج در اورت کوتاهي در تهيّه مقهمات سفر

 236م/  هاي توسعه يافته ميقات است مسجه تنعيم و مسجه جُحفه و قسمت

 221م/  مسجه شجر  ميقات است

 1361م/  مشقت و حر  و مالک آن، شخصي است يا نو ي؟

    واناه باه وظيفاه مصاهود  مال کناه      ت را داشته باشه ماي مصهود اگر اميه يا گمان بر طرف شهن مانع 

 1371م/

 1373م/  مصهود اگر بعه از ورود به مکه توسط دشمن از ا مال  مر  منع شود

 1377، 1376م/  مصهود اگر را  ديگري دارد بايه به احرام باقي باشه

 1377م/  مصهود اگر قبل از ههي را  برايش باز شود

وظيفه اگر حج بر او مستقر بود  يا استبا ت براي او حاال شود بايه سال بعه مصهود بعه از  مل به 

 1379م/  حج بجاآورد

 129م/  مصهود شهن در روز  يه قبل از حلا

 1372م/  مصهود و را  محلّ شهن او
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 1374م/  مصهود و کسي که به خاطر بههکاري حبس شه  است

 1375م/ کننه ا مال از او مبالبه پول ميمصهود و کسي که به خاطر ورود به مکه يا انجام 

 1375، 1371، 1377، 1371م/  مصهود و محصور و تحقا آن دو و مالک آن

 1353، 1329م/  مصرف کفّارات، فقرا و مساکين هستنه

 1369م/  مصرف کنسروهاي گوشت و ماهي خارجي در بازار مسلمين

 69، 47م/ مبالبه مهريه و حصول استبا ت

 552م/  کنه و غسل، با تيمّم طواف ميمعذور از وضو 

 554م/  معذور از وضو يا غسل ابر کنه تا تنگي وقت، يا قبع اميه

 117م/  شود معذور بعه از  مل نايب، حج از او ساقط مي

، 161، 161، 159، 157، 137، 126، 125، 123م/  توانه نايب شود، معذور کيست؟ معذور نمي

162 ،163 ،164 

 973م/  عه از وقوف اختياري  رفات و قبل از مشعرمغمي  ليه شهن ب

 26م/  مقهمات حج و گراني آن و استبا ت و وجوب حج

 3م/  مقهّمات سفر هم واجب است

 249، 197م/  دارد؟اي  مقيم در مکه چه وظيفه

 521م/  مکه منزل است، به مح  ورود استاالل مانع نهارد

 322م/  مال به و بازي با زن در حال احرام

 117م/  مما له بين منوب  نه و نايب شرط نيست

 5م/  مميّز )کودک مميّز( و بلوو قبل از مشعر الحرام

 117م/  منوب  نه و شرايط آن

 774م/  مواالت  رفي در سعي

 574م/  مواالت  رفي در طواف

 514م/  موي مصنو ي بر سرگذاشتن در احرام

 249م/  کرد (ميقات اهل مکه و مقيم )کسي که در مکه اقامت 

 936، 933م/  ميقات حج افراد
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 946م/  ميقات حج تمتع

 /استفتائات جهيه1413، آ227، 222م/    ميقات  مر  تمتّع و  مر  مفرد  براي غير اهل مکه

 227م/ ميقات  مر  تمتّع براي شخصي که در مکه است و از رفتن به ميقات  ذر دارد

    مفرد  انجام داد  و در مکاه ماناه  اسات   هاي حج،  مر ز ما ميقات  مر  تمتّع براي کسي که در غير ا

 225م/

 229، 227م/  ميقات  مر  تمتّع و  مر  مفرد  براي ايرانيان شاغل در جهّ 

، 176، 175م/  شود، ميقات  مر  تمتّع ميقات  مر  مفرد  که بعه از حج افراد انجام مي

211 ،211 ،212 ،213 ،214 ،215 ،221 ،222 ،225 ،226 ،227 

 223، 216م/  ميقات و  بوت آن بابيّنه شر ي، يقين يا اطمينان

 
 ن: 

 522، 467تا  454م/  ناخن گرفتن در حال احرام

 523، 522م/  ناخن گرفتن محرم از غير محرم و از محرم

 1147م/  تراشه ناخن گرفتن هنگامي که سلماني سرش را مي

 127، 125م/  جير و نايب کنه؟توانه ديگري را در اال حج ا نايب آيا مي

 157م/  نايب اگر احتمال قوي  قاليي بههه نتوانه ا مال را انجام دهه

 114م/  نايب اگر از حج تمتع  هول به افراد کنه

 142م/  نايب اگر بعه از  مر  تمتّع ناچار شود به ايران برگردد

 1293، 992، 161، 139، 135، 126م/  نايب اگر نتوانه وقوف اختياري مشعر را درک کنه

 992م/      نايب اگر همرا  زنها قبل از طلوع فجر از مشعر  بور کنه و قبل از طلوع آفتاب برگردد

 149، 147م/  نايب بايه به وظيفه خود  مل کنه نه تقليه منوب  نه

 122م/  توانه در طواف، سعي،  بح، براي ديگري هم نايب شود نايب در حج مي

 749م/ ط، الزم نيست با احرام باشه، با لباآ مخيط هم جايز استنايب در طواف فق

 112م/  نايب در طواف نساء به قصه منوب  نه انجام دهه

 1293م/  دهنه نايب شهن زنان گرچه رمي را در شب دهم انجام مي



 مناسک حج                          861

 1174م/  نايب گرفتن براي طواف نساء

 : حاشيه23م/  نايب گرفتن براي کسي که استبا ت بهني نهارد

 753م/  نايب گرفتن براي کسي که جنب است و آب برايش ضرر دارد الزم نيست

 619، 537م/  نايب گرفتن براي مري  در طواف

 129م/  نايب گرفتن براي مصهود

 ناه؟  نايب گرفتن بر مريضي که قهرت حج نهارد يا حج بر او حر  و مشقت دارد آيا واجب اسات ياا  

 116، 99، 75، 52، 41م/

 1314م/  زن در رمي جمرات اگر احتمال حي  بههه نايب گرفتن

 153م/  توانه طواف  مر  تمتّع و حج را در غير موسم حج انجام دهه نايب مي

 917م/  نايب و خرو  از مکه بين ا مال

 117م/  نايب و شرايط آن

 476م/  نذر احرام از تهران يا جاهاي دور

 212م/  نذر احرام از جهّ 

 224  نذر احرام از رابح

 233، 232، 247، 224، 217، 211، 219م/  نذر احرام قبل از ميقات

 247م/  نذر احرام قبل از ميقات براي نايب

 31م/  نذر به زيارت کربال يا مشاهه مشرفه ديگر و استبا ت براي حج

 246، 233، 232م/  نذر زن با ا ن شوهر

 استفتائات جهيه: 1417، 1416آ  هاي خوشبو در حال احرام نعنا و سبزي

 1241م/     نفر و خار  شهن از منا قبل از غروب شب سيزدهم و مراجعت به منا بعه از غروب

 1236م/  نفر و کوچ کردن در روز دوازدهم و سيزدهم

 1247م/  نفر و کوچ کردن در نيمه شب دوازدهم و  هم مراجعت به منا

 691، 611م/  نقص طواف و مراجعت به وطن

 321، 321 م/  زن در حال احرام نگا  کردن به

 497، 367تا  363 م/  نگا  کردن در آينه



 862 فهرست تفصيلی مناسک حج

 497م/  نگا  کردن در دوربين  کاسي

 1336م/  در مسجهالحراماي  نماز استهار 

 1344م/  نماز تمام خوانهن در مکه بهون قصه د  روز

 سجه  بر پشت نمازگزاراننماز جما ت اگر بر خالف نار اهل سنّت باشه ماننه  هم ر ايت اتّصال و 

 1339م/

 1313م/  و مسجه الحرام 9نماز جما ت در مسجهالنبي

 1315م/  ها نماز جما ت در مکه و مهينه در هتل و مسافرخانه

 1343م/  نماز جما ت ابح در ليالي مقمر 

 1314م/  هاي مسجه الحرام نماز جما ت و سجه  کردن بر سنگ

 : استفتائات جهيه1427آ  نماز جما ت و  هم اتّصال افوف

 1359، 1357م/  نماز در  رفات، مشعر، منا، مکه، قصر است يا تمام

 794م/  نماز را بهون وضو خوانه  و ا مال بعه را انجام داد  است

 713م/  نماز را مبمئن بود  احيح است بعه معلوم شود غلط بود  است

 721، 719، 716، 714م/  نماز طواف بايه خلف مقام باشه

 711م/  نماز طواف براي زني که بعه از طواف حي  شود

 722م/  نماز طواف براي کسي که نمازش غلط است آيا بايه ابر کنه؟

 717، 793م/  شود خوانه  بعه از تقصير متوجّه مي 7نماز طواف را داخل حجر اسما يل

 715م/  7نماز طواف در غير مقام ابراهيم

 721، 714، 797، 797، 771تا  777، 747، 676م/    7ابراهيم نماز طواف در مکان دور وپشت مقام

 796، 791، 779، 777م/  نماز طواف را بايه احيح بخوانه

 795م/  خوانه  بعه از تقصير حائ  شه  7نماز طواف را در حجر اسما يل

 717، 711، 799م/  نماز طواف را نبايه به جما ت اکتفا کرد

 191م/  استحبابي بايه پشت مقام خوانه  شودنماز طواف  مر  مفرد  

 792، 771م/  نماز طواف مستحب و ترک آن

 772م/  نماز طواف ناسي با جاهل در احکام يکسان است
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 723م/ نماز طواف و ترک آن

 715م/  نماز طواف و حرکت دادن و تکرار  کر

 799، 776، 775تا  773م/  نماز طواف و خصوايات آن

 719م/  داشتن به حرکت دادن نماز طواف و  لم

 775، 774، 773، 772م/  نماز طواف و فراموش کردن آن

 721، 797م/  نماز طواف و فوت مواالت  رفي نياز به ا اد  نهارد

 722، 712، 711م/  نماز طواف و قرائت غلط و کفايت آن

 777م/  نماز طواف و مبادرت به آن

 717م/  نماز طواف و مساوات يا تقهم زن و مرد

 724م/  نماز طواف و مستحبات آن

  نماز  شا را بهون فااله، بعه از نماز مغرب در مسجهالنبي يا مسجهالحرام ياا سااير مسااجه خواناهن    

 1341م/

 1344، 1316م/  نماز قصر و اتمام در مکه ومهينه

 717م/  نماز مستحبي بين طواف و نماز

 163، 162م/  نماز نايب اگر غلط باشه معذور است

 : استفتائات جهيه1429، 1427آ دار خوانهن در نماز جما ت اهل سنّت نماز و آيه سجه 

 791م/  نماز واجب يوميّه مقهّم بر نماز طواف است

 716م/  نماز و محمول نجس در نماز

 115م/  نيابت از چنه نفر در حج واجب

 153م/  نيابت از حي جايز نيست

 1365، 1356 ،144م/  نيابت بهون ا ن منوب  نه

 154م/  7نيابت براي امام زمان

 145، 144)حاشيه(، 133م/  نيابت براي جنون

 711م/  نيابت تبرّ ي اگر نمازش احيح نباشه

 127م/  کنه نيابت حج ميقاتي براي زنه  کفايت مي
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: 1411آ  جحفه يا قرن المنازل انجاام دهاه؟   توانه از نيابت حج ميقاتي را در مهينه قبول کرد ، آيا مي

 استفتائات جهيه

 134، 129م/  نيابت در بع  ا مال حج

 712م/  نيابت در حج چنانچه نمازش احيح نباشه

 نيابت مستبيع ؤ استبا ت و حج نيابي

 772، 771م/  نيابت در سعي

 1214م/ نيابت در طواف نساء براي زني که بعه از سعي حائ  شه  و تقهيم ا مال حج

 1293، 137م/   هم درک اختياري مشعر و  بور از مشعرنيابت زنان و  هم وقوف و 

 673، 675، 619م/  نيابت گرفتن در بع  اشواط طواف

 715م/  نيابت محرم در طواف براي معذور قبل از انجام طواف خود

 141، 136، 124، 117م/  مستقر باشه نيابت مستبيع يا کسي که حج بر او

 1296، 711، 164تا  157، 139، 137، 135، 126، 125، 123، 117م/  نيابت معذور

 151م/  نيابت و حرکت از بله چنه ما  قبل

 155م/  نيابت واي

 291م/  نيّت احرام الزم نيست

 1322، 741، 147، 132)حاشيه(، 131م/  نيّت ارتکازي کافي است

 1347م/  نيّت تيّمم براي خرو  از مسجه براي جنب

 257، 257م/  ...نيّت حج تمتّع به جاي  مر  تمتع و

 169م/  نيّت حج مستحب

 295م/  االسالم به جاي حج مستحبي نيّت حج واجب 

 253م/  نيّت خالص در اجزاي  مر  و حج

 741م/  کنه کنه دوبار  به زبان جاري مي نيّت طواف را در دل گذرانه  قبع مي

 724م/  نيّت غسل جنابت به جاي غسل حي 

 131م/  از احرام بستن براي خودشنيّت نيابت در ميقات بعه 
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 و: 

 77، 76م/  ارف وايّت به حج، نيابت نيست

 269، 259، 251م/  واجبات احرام

 23م/  وجوب نايب گرفتن براي مري  و... که استبا ت مالي دارد

 251، 172م/  ورود به مکه بايه با احرام  مر  يا حج باشه

 923، 251 م/  احرام حج افراد از مکهورود به مکه بهون احرام به خاطر  ذر و 

 763، 742م/  وسواآ و تکرار بع  ا مال

 151، 77، 76، 71م/  وايّت به حج مستحبي، يا واجب

 513م/  وضو و تيمّم براي محرمي که سرش تر است

 13م/  وضو و طهارت در طواف و نماز براي طفل

 555م/  کنه وضو و غسل دارد شک در حهث پيها مي

 237، 229م/  خهمه کاروانها که بايه از مکه خار  شونهوظيفه 

 292، 221م/  توانه  مر  تمتّع را در وقتش انجام دهه وظيفه زن حائ  در ميقات که يقين دارد نمي

 295، 32، 6م/  االسالم وظيفه فعليه و قصه آن و کفايت از 

 149، 147م/ وظيفه نايب در تقليه مالک است

 74م/  و ه  حج به زوجه

 942م/  وقت احرام حج تمتّع

 534م/  وقت فوت طواف  مر  تمتّع

 شاود  وقوف اختياري را به واسبه  ذر ترک کنه و وقوف اضبراري را  مهاً ترک کنه حاج باطال ماي   

 969م/

 994م/  وقوف اختياري  رفات ومقهار کمي از اضبراري ليلي مشعر را درک کنه

 991م/ کاروان ترک کنه وقوف اختياري مشعر را به گفته مهير

 1357، 993م/  ترک کنه و درک اضبراري آن وقوف اختياري مشعر را جهالً

 971م/ وقوف اضبراري  رفات را با وقوف اختياري مشعر درک کنه حج احيح است

 976، 967م/  وقوف اضبراري  رفه

 957، 956م/  وقوف به  رفات



 867 فصيلی مناسک حجفهرست ت

 957م/  وقوف به  رفات در حال بيهوشي يا خواب

 967، 966، 964م/  وقوف به  رفات و خار  شهن قبل از غروب و  بوت کفّار 

 961، 959م/  وقوف به  رفات و زمان آن

 972م/  وقوف به  رفات و کراهت اعود به جبل الرحمه

 977م/  وقوف به  رفات و مستحبات آن

 961م/  وقوف به  رفات و مقهار رکن آن )وقوف رکني(

 971، 971، 979، 977/م  وقوف به مشعر الحرام

 995م/  وقوف به مشعر الحرام و مستحبات آن

 973، 126م/ معذورين، زنان،کودکان، و... دهم براي مشعر وجواز کوچ کردن در شب وقوف به

 974م/  وقوف به مشعر و کوچ کردن قبل از طلوع ابح  مهاً و کفار  آن

 963م/  شود وقوف رکني را  مهاً ترک کنه موجب ببالن حج مي

 972م/  وقوف رکني مشعر الحرام

 991، 979تا  976م/  وقوف  رفات و مشعر، اختياري و اضبراري آن دو و مسائل آن

 975م/  وقوف مشعر الحرام و درک اضبراري نهايي آن براي معذور

 91م/  طفل بايه او را از محرمات باز دارد وليّ

 9م/  طفل کيست؟ وليّ

 
 ي: 

 726م/  يائسه

 717م/  هل خوردن و فشار مجوز براي طواف خار  مباف نيستيقين به 

 717م/ کنه، مجوز طواف خار  از مباف نيست يقين دارد در مباف با اجنبي برخورد مي

 


