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يو حنف يقه شافع

 

  ري

اساس فق بر( سنت

وان
  

ی   و 

ام معظم رهبر

اهل س ژهيو انوان

 
م ن ا  سم اهللا ا

  
  
  

ّج با ک 
ل  ه ا

ی و ه شا س 
  
  
  
  

بعثه مقا  سنت
  

مناسك حج با   

ناسک
ه و
 اساس

مديريت اهل
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گيـري     
ي هـا   

سهيل 
مـورد  

بـا  . رد  
. رفـت  

زهـاي     
بيـين  

  . ت
ريم و   
ضـاي  
سـنت   

 كتاب 
 ـن از 

و  المي

ســتك   

هبـري      

  )عي

يو حنف يقه شافع

 افـزون بـر فراگي
سـالاز . ورزنـد  

منظور تس بهو  ي
مو عمـومي  ـي   

سـتند،قرار گيـر
مدنظر قـرار گر 

 بـر اسـاس نياز
ن به توضيح و تب

ت پذيرفته است
بهـره گيـرتـاب   

اعض، وسـم حـج   
مديريت اهـل س

اينو تكميل  م
تـ چهـار ختيـار  

يب مذاهب اسال

حـوزه علميـه بس

س خبرگـان رهب

شافع( پيرانشهر

اساس فق بر( سنت

الزم اسـت رو ن
صي نيز اهتمـام

قام معظم رهبري
حكـام اختصاصـ

هس اهللا تيـ رت ب
آقاي فالح زاده
ج سـابقه دارد و

صورت روان و به

 اند؛ن يافته

اي صورتشايسته
هاي ايـن كتلب

در مو. گ نمـاييم   
در محل دفتر م

تنظيم ي سازي،
در اخ شـده  ـراهم

تقريمع جهاني 

ح محتـرم  ــيس

 محتـرم مجلـس

 جمعه محترم پ

اهل س ژهيو انوان

نيـ اي دارند؛ ازا
 احكام اختصاص
ل سنت بعثه مق
احتنـي كامـل از

عازم زيارني كه
نوشته آ» بـانوان

ي به مسائل حج
گزينش كرده و

تدوين و تكوين ج
باحث به گونه ش

ها و قال از روش
نـاف هماهنـگ
،شوافع و احناف

بومي نسبت به ،
فـ اثر، مطالـب

مجمرئيس نايب

، رئــم محمـدی

نماينـده ،المی

، امام محمودی

مناسك حج با   

امره احكام ويژه
سبت به آموزش
وراي افتاي اهل

تهيه مت درصدد
تا در اختيار آنا

مناسک ب«تاب
ن در پاسخگويي
 عمره مسائل را

  : تاب
جيتدر به مسائل
مب يبند و دسته

 برآن شديم كه
فقه شوافع و احن

شعلماي شكل از
علمي و مشورت
راي تقويت اين

،سـحاق مـدنی
  ؛)حنفي( اء

عبـدالکريمشـيخ

نـذير احمـد سـال

مصطفی  دكتر

  گفتار
وان در حج و عم
 عمومي حج، نس

ا همفكري شوه ب
، ديري مناسكگ
ميبرآمدبانوان  

كت ، آثار موجود
هاي فراوان سال

بانوان در حج و
  . اخته است

ي اين كتها يژگ
موضوعات و .
و يبند فصل .

ي تبيين كتاب
را با ف شده اني ب
متششورای افتا  

زه با مباحثات ع
سپس بر. مودند

  : بزرگوار
اسآقاي مولوي . 

ي افتائيس شورا
حـاج شآقـاي  . 

  ؛)شافعي
مولـويآقاي . 

  ،)حنفي
آقاي ماموستا. 

 

  
  
  

پيشگ
بانو
احكام
گذشته
در فراگ
ابتالي
بررسي
اين اثر
عيني ب
آن پرد
ژيو

1
2

براي
احكام
محترم
روز همه

نماقدام 
اساتيد
1
رئ
2
ش(
3
ح(
4
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فـي و   
بـراي  
 قاضـی

حاضـر  
ـدنی، 
ــت . س

الزم و 

ـانوان  
  . م

 

يو حنف يقه شافع

ي ومناسـك حنف
بتن آماده شده 

عبـدالحليم قا ی
 دادند و متن ح

اسـحاق مـ:يـان  
ــت  ه اســزين گش

هاي الس از دقت

بـآن را بـه  ،  اثر
متعال آرزومنديم

  ري

اساس فق بر( سنت

ت با منابع فقهي
مودند، سپس مت

مفتـیـاب آقـاي   
ن نوشتار انجام

حضـرات آقاي رم

ــمحمــودی فی م
  .م

بحمداهللا پس نيز

توليد اينكاران
 درگاه خداوند م

ام معظم رهبر
  ش

اهل س ژهيو انوان

و مطابقت  دقيق
د را منعكس فرم
ع در اختيار جنـ

 براي تكميل اين
اتيد محتـرظ اسـ   

المی و مصــطف
هستيم حي شما

ن ي متعددها ين

همه دست اندرك
ازعمره مقبول

 سنت بعثه مقا
ش.ه 1393بهار 

  
  
  

  

مناسك حج با   

 پس از بررسي
يدگاه هاي خود
ل منابع و مراجع

تالش فراواني ز
عدد، بـه تقـريظ

، نذيراحمــد ســال
شنهادات اصالح

خوا نمونه يش و
  .د

شكر و تقدير از ه
حج و ع برايشان

مديريت اهل

ر گرفت و آنان
اصالحات و دي ،

 نهايي و تكميل
نيز رفت و ايشان

بر اصالحات متع

کريم محمــدی،
حال پذيراي پيش

ي، ويراينيچ روف
ي انجام شدراحل

 پايان ضمن تش
و كنيمديم مي

 

قرار
شافعي
بررسي
قرار گر
عالوه بر

عبــدالک
درعين
حر

مر يط
در

تقد زائر
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بيني، 
 زبان 
 خود 
معظم 

  

  ي

 

يو حنف يقه شافع

 و حنفي بازب
سنت فارسي
طابق مذهب
م ت بعثه مقام
. رداني نمايم

 
مد اسحاق مدني

01/1393  

اساس فق بر( سنت

  ي
رجسته شافعي
خواهران اهل س
هي حج را مط
يت اهل سنت
د تشكر و قدر

مولوي محم
25/

اهل س ژهيو انوان

  
  
  

سمه تعالي
ي از علماء بر
 امكان رابه خ
نند فريضه اله
 دارد از مدير
جزوه ارزشمند

  

مناسك حج با   

بس
 تالش جمعي
فته است اين
ن راحت بتوا

جا. نمايند م
پ و نشر اين ج

 حاضر كه با
ح و تدوين يا
 نموده تا آنان

انجامو احسن
ي بخاطر چاپ

 

جزوه
اصالح
فراهم
به نحو
رهبري
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سك 
م اين 
مورد 

  . رد
سهيل 
هبري 
ند با 

ق به 
 به ،ي

 يرفته
مورد 
تأييد 
ت در 

جهت 
سئلت 

 

يو حنف يقه شافع

 مسائل و مناس
صحت انجام 

ست كه بايد م
وامل قرار گير
معينه براي تس

م معظم رهمقا
حتي نمي توانن

  
خانه خدا متعلق
م معظم رهبري

پذيران انجام 
راحل متعدد م
 فقهي مورد ت
 فقه اهل سنت

ظم رهبري ج
 توفيق را مس

  

اساس فق بر( سنت

  ي
 و با توجه به
.اجه مي شود
ر خانه خداس
وان و ساير عو
حت عنوان م
يارت و بعثه م
نم ها به راح
. ن حل شود

سائل بانوان خ
مقام بعثهسنت

ج آقاي عطار
مردر زنگري 

ت آن از نظر
ي از ديدگاه

 بعثه مقام معظ
تعال مزيد م

حمد سالمي
/12/1392  

اهل س ژهيو انوان

  
  
  

سمه تعالي
ن مهم اسالم
خدا با آن موا
وليت هر زائر
ي، مديركارو

تح شرعيسائل
مان حج و زي
سائلي كه خان
ط معينه كاروا
مناسك و مس
ديريت اهل س
 المسلمين حاج
يح فقهي و باز
ت و مندرجات
شكل محتوايي

ت اهل سنت
ي از خداوند

نذير اح
25/

  

مناسك حج با   

بس
ه خدا از اركا

كه زائر خانه خ
شوارترين مسئو
ص زائر، روحاني
م آگاه به مس
مسئولين سازم

تا مس ؛ه است
گذارند، توسط
نوي تدوين م
فعي توسط مد
ت االسالم و

جهت تصحي ر
ر گرفته است
و هيچگونه مش

  . ده است
سئولين مديريت
 ارزش معنوي

و زيارت خانه
ه و پيچيده ايك
ه الهي از دش
 جدي شخص
هي يك خانم
بانوان توسط 

دهشك ديده
ني در ميان بگ
 ارزنده و معن
ب حنفي و شاف

جناب حجتم 
حاضر جزوه 

ه نگارنده قرا
ب مي باشد و
شاهده نگرديد
اتمه براي مس
 اين اقدام با

   

 

حج و
عديده
فريضه
توجه
همراه
امور با
تدارك
روحان
اقدام

مذهب
اهتمام
.است
مطالعه

اينجانب
آن مش
در خا
انجام
.دارم
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مد و 

ت و 
ستاي 
تي به 
شافعي 

حاني 

  ي 

 

يو حنف يقه شافع

ين سيدنا محم

حجاج اهل سنت
زوه نيز در راس
زوه مطابق مفت
 ابن ادريس شا

مراجعه به روح

يم محمدي
2/1/93  

6/1435  

اساس فق بر( سنت

  ي
ي سيد المرسلي

كاران امور حج
ن كه اين جز

تواي اين جزح
م اكرم محمد

 آن ها را از م
 

عبدالكر
28

17/6

اهل س ژهيو انوان

  
  
  

سمه تعالي
 و السالم علي

 دست اندر ك
ل امرو حاجيان
 مي رساند مح

و امام ضي اهللا عنه

ع افتد اگرچه
.ي نمي سازد

  

مناسك حج با   

بس
لمين والصاله

  ن
راوان از همه
شان در تسهيل
ت، به عرض
رضم ابي حنيفه

 
ج محترم نافع
ز ايشان مستغني

د اهللا رب العال
صحبه اجمعين
كر و سپاس فر
ني از زحماتش

دف عالي است
هب امام اعظم

.مي باشد   عنه
رم براي حجاج
ن و استشاره از

 

الحمد
آله و ص
با تشك
قدردان
اين هد
در مذ
رضي اهللا

اميدوا
كاروان
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 نظـر       
ت كـه  
ـج و    
مـت       
د لـذا    
ن در  
يـد و      
د بـي  

في 
  دي
93  

 

يو حنف يقه شافع

دم خـوب بـه
وان اهل سنت
د مناسـك حـ
ولفين  آن زحم
 آوري نماينـد
ر شرايط بـانوان
ت، مـورد تأيي
ن را از خداوند

مصطف
محمود

6/1/3

اساس فق بر( سنت

  ي
را مطالعـه كـرد
شد و براي بانو
نوان مي تواننـد
ماينـد، كـه مـو
الب را جمـع
ر كتاب حاضر

داده شـده اسـت
ت مولفين آن

اهل س ژهيو انوان

  
  
  

سمه تعالي
ه اهل سـنت ر
و وثوق مي باش
فاده است و بان
ب دريافـت نما
سته اند اين مطا

در. ن مي باشد
خوبي بـه آن د
و پاداش زحما

  

مناسك حج با   

بس
ويژه) ج بانوان

 مورد اعتماد و
ارند قابل استف

اين كتـابالعه
ده اند تا توانس
قدير و تحسين
ظم و ترتيب خ

و اجر و. باشد

مناسك حج( 
 و مطالب آن
حج و عمره د
 خود را از مطا
ه و تالش كرد
آن ها مورد تق
گرفته شده و نظ

انب مي ب اينج
  .خواستارم

 

كتاب
رسيد

قصد ح
عمره
كشيده
عمل آ
نظر گر
تقدير
همتا خ
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 كـه   
ـام و   
افتن       
ى بـا  

 يهـا 
جـام       
افـت  
مـال    

خـى     

 

حات  
گزير   
ضـيح   

ردان 

يو حنف يقه شافع

باشـد يا ونـه 
بتواننـد احكـ 

ـان صـرف يـا
ارتباطى گونه چ

ه تيـ موقعى و   
ن كـار بـه انج
ر آينده با دريا
ن محتـرم، كم

ل عمـره و برخ

.حنفى است
 بردن اصـطالح
حاتى كـه نـا

و گـاهى توض 

و براى مر شده

اساس فق بر( سنت

گو بـه زم است 
يراحت بهد و

ابنـد و وقتشـ
چيهكه برخى 

ـع اضـطرارى
طـف الهـى ايـن

در وب نيست، 
بـانوان ژهيو به

 .ت

 حـج و اعمـال

شافعى و حب
شده از به كار 
غات و اصطال

 آنبا معنـاى  
 .رده شد

ش نوشتهختران 

اهل س ژهيو انوان

بانوان الزراى
گيرد آنان قرار

 خـود را بازيا
كيا مسئلهها

ه تنها در مواقـ
ه لطـب . نگردد

 عارى از عيب
ما بزرگواران،

 :خش است

تطاعت و نيابت
 .مره تمتّع

 .حج تمتّع

ه كودكان در
 

دو مذهبسك
كتاب سعى ش
 شود، ليكن لغ
كتاب، همراه ب

آور» ت و لغات
ده بانوان و دخ

مناسك حج با   

برحج و عمره
در اختيار آن
و وظيفـه فته
در بين صد ن

 يا مسائلى كه
مصروف ،آيد

ى از نقص و
ت اصالحى شم

شامل چهار بخ
احكام است ول،
اعمال عم وم،
اعمال ح سوم،

وظيفه چهارم،
.ديگر ازيوردن

ضر، مطابق منا
 نگارش اين ك
مأنوس پرهيز
يم، در پايان ك

اصطالحات«
ك براى استفاد

  مه
ح وزش اعمال

سهل و آسان ل
فرفراگ حج را

ازشانيموردنل 
ندارد، ها آن 

ايى پيش مى
اما قطعاً خالى. 

هادها و نظرات
 .د يافت

 :يادآورى

ـاين نوشته ش
بخش او
بخش دو
بخش س
بخش چ
مومسائل 

ـ نوشته حاض 
در هرچندـ   

مت مشكل و نا
بودي ها آندن

صرى با عنوان
ـ اين مناسك  

 

  
  
  

مقدم
آمو
مسائل
آداب

مسائل
اعمال
استثنا
.رسيد
پيشنه
خواهد
چند ي
ـ1

2
3

و لغات
از آورد
مختص
4
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چه در 

   حـج 
شـى         
ــى و 
 كـه  

 

يو حنف يقه شافع

فه آنان با آنچ

باً بـانوان در
جلسـات آموزش

عملــاز نكـات
است ازيموردن

اساس فق بر( سنت

بسيارى وظيف

ى است كه غالب
 شـركت در ج
چـون برخــى ا
 م عمره و حج

اهل س ژهيو انوان

ون در موارد ب

مسائلى دارنده
ـز آنـان را از

كنــد، چ نمـى
 دادن اعمال

 

مناسك حج با   

نيست، چو ده
 .اوت دارد

هرچنددربرد،
ـد ولـى هرگـ

نيــازبـى  هــا 
ى بهتر انجام

 .شودمى

استفا قابلران
تاب آمده، تفا

ـ اين نوشته،  
نيـاز دارنـ هـا

كـارواننيون
رهاى ويژه برا
لسات مطرح م

 

و پسر
اين كت
5

ه آنبه 
روحـان
راهكار

در جلس
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يو حنف يه شافع اساس فقه بر( ت

 ت

 وهر

اهل سنت ژهيو وان

	نيابت

 استطاعت
اجازه شو*
 همراه*

 ـ نيابت

 

مناسك حج بانو 

تطاعت و ن
ـ 1
   *
   *

ـ 2

است :ش اول

 

  
  

بخش
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جـام    
-مـي 

 

 

رايش 
سـاند،      
د كه 
 برود 

 و در  

د در  
اخت  
 الزم        

) خانـه 

و أنّ   
 اهللا ي

نكه 
رواه 

ازم       

يو حنف يه شافع

ـه توانـايى انج
من را فـرض   

:شودقّق مى

 )بدنى

)عت طريقى
شرايط ديگر بر
ـال حـج برسـ
ى نمانده باشد

تواندهم نمى

گوينـد» سـالم

شته باشد، بايـد
گر تأخير انـدا
افعى فوريـت

مغازه يا كارخا

ن ال الـه اال اهللا و
ياللهصـل  رسـول  

جز اهللا نيست و اين
ر»  مـاه رمضـان    

سـت، داشـتن لـو

 .آن، كراچي

اساس فقه بر( ت

كـ يكس و بر
احنـاف آو ) 

 چند امر محقّ

 )ت مالى

استطاعت (؛ج

استطا(. م حج
يعنى وقتى ش
ود را بـه اعمـ

كاروانى شده ل
ت كه خودش ه

االس َحّجـة«ود

ام حج را داش
ايز نيست و اگ
ر مـذهب شـا

مانند باغ،م( ؛ك

 خمس؛ شـهادة أن
ت و صوم رمضان؛
به اينكه خدايي ج
جـام حـج و روزه

ر عهـده شـوهر اس

، ادارة القرآ11:ك
اهل سنت ژهيو وان

است1ن اسالم
شوافعنزد (د

حج، با داشتن

استطاعت(2؛گى

راى انجام حج

براى انجام تي
ي) اعت زمانى

كه بتواند خـو
حاصلت برايش

است يا گونه ه

شومى عواجب
 . نيست

ستطاعت انجا
 تأخير آن جا
ـج بـرود و در

دارد ولى ملك

      
بني االسالم علي«

زكوة و حج البيت
گواهي ب: وار است

 دادن زكات؛ انجـ

بـر شـان  يج زندگ

ك في بغية المناسك
مناسك حج بانو 

ا و اركان دين
شوشمرده مي

وانايى انجام ح

ج و لوازم زندگ

بر يو سالمتى

يامن و داشتن
استطا( ؛ كافى

وقت باشد ك ي
 كه استطاعت

بهرود و وضع

رافراد مستطيع
واجب بار كي

ى كسى كه اس
به حج برود و
ل بعـد بـه حـ

ع اگر پول ند

                     
«: هللا عليه و سلم

 الصلوة و ايتاء الز
استو هيپا پنجم بر

به پا داشتن نماز،
 ).16رقم (

وهردار كه مخارج

كي، غنية الناسك

تطاع	

هااز پايه» حج
شواجب دارد  

 

ستطاعت، يا تو

مخارج حج: ف

توانايى بدنى: 

باز بودن راه 
داشتن وقت 

يقدر بهل شد،
ن اگر زمانى

 آن به حج بر
.اجب نيست

 حجى كه بر
يعمر، بيش از

ر مذهب حنفى
سال ممكن ب 

 است در سال
 3.ت

خص مستطيع

                    
ااهللا صليل رسول

رسول اهللا و إقام
اسالم:  سلم فرمود

رسول خدا است، ب
و مسلم) 8رقم(ي 

ر مورد بانوان شو
 . شرط نيست

مهاجر مك مدحسن

 

استطا
ح«]1[

آن را
.دانند

اس]2[

الف

ب

:ج
:د

حاصل
بنابراين
همراه
حج وا

به]3[
تمام ع

در]4[
نياول

واجب
نيست

شخ]5[

          
قال.1

محمداً ر
عليه و
محمد ر
البخاري

در .2
زندگى

محم3
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ترى،  
مـت،   

 پيـر  
 بجـا    

 نـه،     
 خود 

خـارج  
دگى          
اشد، 
طاعت  

بـر او  

از داد 
 بجـا    

 اگـر       

يو حنف يه شافع

 نداشتن مشـت
كمتـر ازقيم ه     

فلج،مثالً(رد 
بتوانـد حـجاً

ت هسـت يـا
مقدار مال كه

آورد و مخ ت 
ى مخـارج زنـد
ج براى زن نبا
ر، مانع اسـتط

بـزدواج نمايد، 
.6 

ـج را انجــام د
 دوبـاره حـج

 از آن اسـت،
 .ت

 .لكتاب العربي

  .43، 27:اري
اساس فقه بر( ت

 اگر به دليل
ـه فـروش بـه

عت بدنى ندا
ًيد اينكـه   بعد

 5.يرد

اسـتطاعت دازه
ك نياست بين 

به دسـتش را 
ـوهرش بـراى
ر، موجب حرَج
افتادن شوهر

د با آن پول از
ز داشته باشد

حــج زحمــت 
ت الزم نيست

ج يـا بيشـتر
مستطيع نيست

ال، دارالك 30:قاري

 .بي بيروت

ك المال علي القا
اهل سنت ژهيو وان

ج برود، حتّى
ـد، مگـر آنكـ

 4.د

رد ولى استطا
، و اميستيزن

خود نايب بگي
انـد بـه دارد  ـه

د، و فرقى نيس
 .داند

 مخارج خويش
حـج بـرود، شـ

شوهر افتادن
زحمت بهد و

تواندداردو مي
 به ازدواج نياز

ــاف كــرد و ب
گام استطاعت

ر مخـارج حـج
را ندارد، زن م

      
سك المال علي الق

حياء التراث العربي
الساري إلي مناسك

مناسك حج بانو 

روشد و به حج
معمول بفروشـ

او باشد براى 
اعت مالى دار

باز راه براى او
بايد براى خ ،د
كند مالى كـ 

ه تحقيق كند
ج را بداند ياند

تواندسب مى
ـى اگـر بـه ح

زحمت بهاگر
به حج بروديد 

را دپول حج ه
هرچند برود

ســتطيع تكلــف
و هنگ كند مي

	يه

اش به مقداره
داخت مهريه ر

                     
الساري إلى مناس

 
، دار ا217ص  1

ا ارشاد: ، و نيز22

 بايد آن را بفر
تر از قيمت م

حرَجومشقّت 
سى كه استطا

يا) ض است
را نداشته باشد
ر انسان شك
ط آن است كه
دار مخارج حج
رگاه زنى با كس
ا نيز دارد، ولـ

افتد، امى مت
است و بايطيع
 .شودمى

كه يدرصورتن 
 است كه حج
گــر غيــر مس

كفايتالسالم
.7 

طاعت با مهري
زنى كه مهريه
ش قدرت پرد
                    

ارشاد؛ و21مان،
.23: نية الناسك

تاوي الهنديه، ج
2،24:نية الناسك

 

دارد،
به كمت
سبب

كس]6[
يا مريض

آورد ر
اگر]7[

احتياط
يا مقد

هر]8[
حج را

زحم به
مستط
زن نم

زن]9[
فرض

ا]10[
حجةاال
بياورد

  
استطا

ز]11[
شوهرش

          
هم. 4
غن. 5
الفت.6
غن. 7
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اى ده
ريه را 

زاع و  
تطيع      

مقدار 
وانـد    
شغل 

-مـى  

پـس  
خـارج     

يمت 
نبنـد  
ت آن،   
 حـج  

حـت  

يو حنف يه شافع

آن مفسد البه
الزم است مهر

ن است به نـز
رت زن مسـت

سيده كه به م
نـدارد كـه بتو
 نيست و اگر ش
 زمان عـده نم

پردازد ولى پى
ـه مقـدار مخ

قي ازنظرى كه 
گردنب مثالً؛نـد     

فـاوت قيمـت
ست و بايد به

مخارج افراد تح

اساس فقه بر( ت

، چنانچه مطا
دهد، ال را مى

ممكن مثالً؛ارد
 در ايـن صـو

ز ارث به او رس
رآمد ديگرى ن

مستطيع ،ند
ه دررود، البت

ندگى او را مى
و رسيد كـه بـ

زيورآالتى مثالً
 را تـأمين كن
ل كند و با تف
، مستطيع اس

حج و مخ خارج

3.  
اهل سنت ژهيو وان

مهريه را دارد
رج زندگى او

اى دا مفسده
الزم نيسـت و

فته و اموالى از
راعت يا راه در
خود را اداره كن
ج برود، بايد بر

ت و مخارج زن
ى از ارث به او
. بهحج برود

	ضافى

م؛ضافى زندگى
مخـارج حـج

تر تبديل ارزان
را داشته باشد

	يگران

شخصى مخ كه

      
31، 30:ي القاري

مناسك حج بانو 

رت پرداخت م
شوهر مخا كه

 . برود

هريه براى زن
مطالبـه آن ال

رش از دنيا رف
گر شغل يا زر
حج زندگى خو
 بتواند به حج

رش زنده است
تگانش، اموالى
ع است و بايد

ش وسايل اض
اض ليوساوش

توانـد مت، مى
تواند بهكه مى

ساير شرايط ر

 و بخشش د
ى آن است ك

                     
 مناسك المال علي

گر شوهر قدر
ك نيا با فرض

 كند و به حج
گر مطالبه مه
 منجر شود، م

 .ت

طاعت با ارث
زنى كه شوهر

اگ ؛استج حج
 برگشتن از ح
 درآمد دارد و

 .حج برود

زنى كه شوهر
گ يكى از بست

، مستطيعست

طاعت با فروش
گر زنى با فرو
ر از شأن اوست

دارد كه يمتيق
جا آورد، اگر س

8 

طاعت با بذل
ستطاعت بذلى

                    
الساري إلي رشاد

 

ا]12[
ندارد،

ك طلب
ا]13[

طالق
ستين

  
استطا

ز]14[
مخارج
بعد از
يا راه

تواند ح
ز]15[

از مرگ
اسحج 

  
استطا

ا]16[
زيادتر
ق گران

حج بج
8.برود

استطا
ا]17[

          
ار. 8
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ورت،  
 ،آورد 

ش يـا  
نچـه   

 .ود

دازد،  

بقيـه       
سـت  

ست، 

 شـقت 

را  آن   

البـه     
البـه  
بكـار    

يو حنف يه شافع

صـو  در ايـن
ج را بجـــاى آ

هرش يا پدرش
پـردازم، چنانى

د و به حج برو
پـرد هـم مـى   

ـه او بگويـد ب
رد، واجب نيس

ت را نيز داراس

 

رَج و مشـر حـ
 .د

ـت طلبكـار آ

 را نـدارد، مطا
خت ندارد، مطا
و شـخص طلب

اساس فقه بر( ت

ه گيـرد، كـه
يرفت و حـــج

ولى شوهكند
زينه آن را مى
ست قبول كند
 مخـارج او را

 و ديگـرى بـ
ى اطمينان دا

شرايط استطاعت

ت آن را دارد،
در شـدن  اقـع

 و به حج برود
ردازد،الزم اسـ

پرداخـت آن 
ار بناى پرداخ
اخت بشـود و

اهل سنت ژهيو وان

 حج بر عهـد
 و اگـــر پـــذ

حج را تأمين ك
، من تمام هز
شد، واجب نيس

برد و تماممى

 حـج را دارد
ه به گفته وى

دارد و بقيه ش

 توان پرداخت
وتواند بدون ى

 كند وبگيرد
كاربخواهـدبپر

.شودمى طيع
دهكار تـوان پ
سيده و بدهكا
 حاضر به پردا

      

مناسك حج بانو 

ى رادر مدت
ـــب نيســـت

9 

واند مخارج ح
به حج برو: يد

نان داشته باش
او را به حج م

 .ج برود

شى از مخـارج
ردازم، چنانچه

 . برود

	فت طلب

يگرى طلب د

يده و بدهكار
داشته ولى مى
 است مطالبه

بدهك يدهولى
ورت نيز مستط
 رسيده اما بد
وقت طلب نرس
ند با مطالبه

                     

 شخص ديگر
م حـــج واجـ

9.استاالسالم

تونميزنى كه
ى به وى بگويد

اطمينآنان ته
گر شوهرش ا

نيست به حج 
گر زنى، بخش
پرج حج را مى
 كند و به حج

طاعت با درياف
كسى كه از د

ت طلب او رسي
قت معينى ند

واجب ؛ بگيرد
ت طلب نرسي

صو و در اين
گر وقت طلب
نيست و اگر و
 نيست، هرچن

 .طيع نيست

                    
 .31، 30:مان

 

تكفّل
انجـــا
 َحّجة

ز]18[
ديگرى
به گفت

ا]19[
واجب

ا]20[
مخارج
قبول

  
استطا

ك]21[
 :اگر

ـ وقت
ـ يا وق

را آن
ـ ياوقت
بگيرد
ولى اگ
جايز ن
واجب
مستط
  

          
هم. 9
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ج بـر  

كنـد،     

بـر او    

مثل  
ت، در  
خـارج  

 حج 
د آن 

كند، 
 حـج    

 

 حـج    
صابت 
ولـى   
ركت  

يو حنف يه شافع

ن شرايط، حج

 .د بپردازد

 درخواسـت ك

ز دارد حـج بـ

؛رعهده اوست
دار اسـتهـده  

زندگى، مخ ت
 

 به حج نرود،
ج برود، هرچند

و كفايت نمى
توانـد بـهمى

. حج بفرستد
در رفـتن بـه

نامش اص عه به
جب نيسـت، و

شـر يكشـ  عـه 

اساس فقه بر( ت

نيز دارد، با اين

تواند وقت مى
گـاه طلبكـار

رج حج را نيـز

بر ها آنخارج
زنـدانش را عه
ج و احتياجات

12.شته باشد

جود باشد ولى
تواند به حجى

ج ديگرى از او
لى خودش نم
ت از خود به
أخير، سعى د

قرعه كه نيات
و حج بر او واج

قرعبعـد در   ي

اهل سنت ژهيو وان

رد اما بدهى ني

ينان دارد سرِ
مئن است هرگ

 .پردازد

وه بر آن مخار

فّل دارد و مخ
 او مخارج فرز
 بر مخارج حج
شت از حج داش
 شخصى موج

 هرگونه كه مى

و حج حج برود
ول مستقرشده

صى را به نيابت
 مالى، بدون تأ

جهتموده و از
تطيع نشده و

يهـا  سال در
      

 .45: علي القاري
 .19علي القاري،

مناسك حج بانو 

	ى
رج حج را دار

است و اطمي ر
دارد ولى مطم
هى خود را بپ

عالوست، ولى

	ستطاعت

ى را تحت تكف
ز دنيا رفته و
ست كه عالوه
خود را تا برگش
ستطاعت براى
د و بايد بعداً

 13.باشد ده

 خودش به ح
كه حج بر او

ورت بايد شخص
 از استطاعت

شركت نم يش
 حج برود مست
 تأخير نمود و
                     

ي مناسك المال ع
ي مناسك المال ع

3.  

طاعت و بدهى
مخاكسى كه
 10:جب است

دار مدتهى او
هى او مدت ند

تواند بدهر مى
هى او زكات اس

 11. است

ل متفرقه اس
زنى كه افرادى
كه همسرش از
ى مستطيع اس
تحت تكفل خ
گر شرايط اس

شودمستقر مى
داد ازدستط را

مستطيع بايد
مريض يا پير ك
كه در اين صو
كسى كه بعد

كش قرعهه و در
، نتوانسته به
وتاهى كرد و
                    

  .45: همان
الساري إلي ارشاد
الساري إلي ارشاد

33غنية الناسك،

 

استطا
ك]22[

او واجب
بده* 
بده* 

بدهكا
بده* 

واجب
 

مسائل
ز]23[

زنى ك
صورتى
افراد ت

ا]24[
بر او م
شرايط

م]25[
مگر م
برود ك

ك]26[
داشته
نكرده،
اگر كو
          
ه. 10
ا. 11
ا. 12
غ. 13
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ت، و  

 .يرد

اگـر   
ـكال     

 .ت

ب زن  
ـر يـا   

شـته      

حـانى  

يو حنف يه شافع

  .ابت نكند

ر شرط نيسـت
 .ند

رش اجازه بگي

.ـراه او باشـد     
ب شـافعى اشـ

1 

به عهده اوست 

جام حج، نايـب
 است، همسـر

شـرايط را داش

 ؛)اشد

روح مثالً؛ـرى 

اساس فقه بر( ت

ه به نام او اصا

ج اجازه شوهر
به حج منع كن
 بايد از شوهر

شـوهرش همـ
ـد در مـذهب

14.ه حج برود

همراه،نه حج 

تواند در انجى
 وصيت كرده

 .ورد

د بايـد ايـن ش

تر است بالغ با

اهنمايى ديگـ

اهل سنت ژهيو وان

 هرچند قرعه

ى رفتن به حج
و را از رفتن ب
حبى بجا آورد،

محـرم يـا شن
باشـ) و عفيـف
تواند بهرم نمى
هزين، ته باشد

شته باشد، مى
راىانجام حج
 او حج بجا آو

شـود نايب مى

 باشد ولي بهت
 ).ود ش

،دادن اعمال
هرچند با را(

      

مناسك حج بانو 

است، تقرشده

براىطيع باشد،
يز نيست كه ا
هد حج مستح

انمرديكى از
متدين و(تبر

ف بدون محر
ه همراه داشت

ط نيابت را داش
اگر مردى بر
د به نيابت از
ى انجام حج،

تواند نايبمي
تواند نايبمى

نان به انجام د
 و احكام حج،

 ،)مل

                     

مستحج بر او

	ه شوهر

گر زن مستط
شوهر هم جاي
گر زن، بخواه

	ه
بايد يدر حج،

مراه زنانى معت
 و در نزد احنا
گر زنى نياز به

	ت
زنى كه شرايط

مثالً؛دى باشد
تواند او هم مى

كسى كه براى
 

راهق مم( ،وغ
ديوانه نم( ،قل
 ،مان

د و اطمينعتما
شناخت افعال

ن در هنگام عم

                    
  .27همان،

 

كرد، ح
  
اجازه

ا]27[
براى ش

ا]28[
 
همراه

د]29[
هم،زن

ندارد
ا]30[

 
نيابت

ز]31[
يا مرد
دختر

ك]32[
:باشد

ـ بلو 1
ـ عق 2
ـ ايم 3
ـ اع 4
ـ ش  5

كاروان

          
ه. 14
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ـحت     

گونـه  

ر بـه     

 ،سـال 

ودش     

 

حـج       

يو حنف يه شافع

ـن شـرط صـ

گ دهد، همان

طرارى مشـعر

 كه در يك س

ق وظيفـه خـو
.  

 .د

 بـيش از يـك ح

اساس فقه بر( ت

البتـه ايـ( .ـد

يب خود قرار

 از درك اضـط

چند نفر باشد

شـده مطـابق
.كند عمل مى

شودب كراهيت مي
نـد و حـج نفلـي

اهل سنت ژهيو وان

عهـده او نباشـ

انجام حج، نا
. 

د قربان بعـد
 وانند نايب

تواند نايب چى
1 

 يا حج نايب ش
ذهب خودش

  

      
شد، نايب مرتكب
ه چند نفر نيت كن

مناسك حج بانو 

بر ع15واجبج
 ). است

مردى را براى
.ى نيابت بدهد

ه در شب عيد
تو نيست و مى

، يك نفر نمى
16. بجا بياورد

ى انجام عمره
ى بر اساس مذ

                     
حج بر عهده او باش
وان ثواب آن را به

ر آن سال حج
بلكه افضل ،ت

تواند مزن مى
تواند، به زنىى

كه ها زنينكه
روند، عذرمى
 

در حج واجب
همه آنان حج
كسى كه براى

كند، يعنىمى

                    
ر فقه حنفي اگر ح
تور حج نفلي مي

 

 

ـ در 6
نيست

ز]33[
كه مى

ا]34[
م مني
.شوند

د]35[
براى ه

ك]36[
عمل م

          
د.15
د.16
.نيست
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يو حنف يه شافع اساس فقه بر( ت

 ف

اهل سنت ژهيو وان

 ره تمتّع

  احرام

 ـ طواف

ـ نماز طواف
 ـ سعى

 ـ تقصير

 

مناسك حج بانو 

اعمال عمر
ـ 1
ـ 2
ـ 3
ـ 4
ـ 5

:خش دوم

 

  
  
بخ
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ره را    

ديگر 
مـروز    

 ظهر 
از  ـل 

سـى  

آورد، 

تـع  
م از   
ردي  

ط،  

يو حنف يه شافع

م حـج و عمـر

از انواع دقران  
ـر اسـت و ام

 اول شوال تا
قبـگـر عمـره   

كسبنابراين. يـد 
  .دهدمي

آ جـا  بـه متـع   

تمت جهـت  ازآنـي   
شـود و هـمند مي

از مـوار تواند يم
65ـوه اإلحـرام،      

اساس فقه بر( ت

م است اقسـام

، حج حنفى
تـآسـان حجاج 

يعنى از ؛شود
و اگ. جـام داد    

آينمي حساب ه
م مفرده انجام 
واند عمـره تم

 .آورد

ناسـتودرفقه حنفـي
منادت عمره بهره

مم شدن براي حج 
، فصـل فـي وجـ

اهل سنت ژهيو وان

، الزم»مره تمتع

و در مذهب د
تمتع براى ح

 .د

 :ست از
 تقصير *عى

ى حج انجام ش
مـره تمتّـع انج

بهتمتع  عمره
عمره ،رودمى
، حاجى نتوجه

حج افراد بجا آ

      
مندشدنن و بهـره

اي حج، هم از عبا
جام عمره تا محرم

السـاري، ارشـاد 

مناسك حج بانو 

	17ع

اعمال عمر«ه

 : است
 ِافراد *

افرادحج فعى
انجام حجچه

دهندنجام مي

	ع
اس متع عبارت
سع* مازطواف

هاىايد در ماه
تـوان عممـى 

، عانجام شدل
به مكه م حج

حج يذوز نهم
شود و بايد حى

                     
 معناى لذت بـرد
هاك سفر و در ماه

 زماني بعد از انج
.تند استفاده نمايد

ل عمره تَمتُّع
به  از پرداختن

 .سيم

	م حج

قسم سهحج
 ِقرانْ *   ع

در مذهب شاف
اگرچ. هتر است

تمتع ا، حجاج

ل عمره تمتّع
عمال عمره تم

نم* طواف* رام

 عمره تمتّع
عمره تمتع، با

الحجه يذهم
ماه شوال دني

هاىر غير ماه
رو گر تا ظهر

ه او عوض مى

                    
تمتُّع، در لغت به 
است كه در يك ه

و در فاصله.  حج
حرام ممنوع هستن

 .ب العربيا

 

اعمال
پيش
بشناس

  
اقسام

ح]37[
َتمتُّع*
د]38[

بهحج 
ح اكثر

  
اعمال

ا]39[
احر *
  

زمان
ع]40[

روز نه
يفرارس
كه در

اگ]41[
وظيفه

          
ت .17
شد گفته

عبادت
كه در ا
دارالكتا
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مـال  

گرنـه  
تمـام     

شيده 

 
 

 كـه  ه 
ر راه 
مكـه  

وند و  

د يـا    
ض يـا    

-مـي 

يو حنف يه شافع

اجم طـور  بهد، 

 .َجره

وگم ابـراهيم  
 احنـاف در تم

اهروى سرپوش

 18.قصير كند

آنگـاهروند مى
مدينه و بر سر

بهم ماًيمسـتق   

شـو محـرِ مه  

ه وضـو نـدارد
س زن حـائض

هم م حائضن 

  .ي
67.  

اساس فقه بر( ت

شود آورده مى

مسجد َشجيا ه

پشت مقا در
طبـق نظـر(

ر صورت بهزه

تواند تقصرم مى

ت به مدينه م
ه در نزديكى م
و كسانى كـه

مسجد شـجر

يعنى كسى كه
پـس.19ايز است

زنالبته .شود

دارة القرآن كراچي
7ذلك، تتمة،  حو

اهل سنت ژهيو وان

 در آنجا بجا

ُجحفهمثالً؛حج

 .ر كعبه

گر ميسر شد
.تواند بخواندي

 .)جا آورد

كه امروزست

ر هر جاى حر

حج، براى زيار
كه(جدشجره،

و.افضل است

، از مروند يهم
 .ل نشوند

ي ؛شرط نيست
با كراهت جا

محرِمن حال

      
، ط، إد116: سك

و نحإلحرام وسننه
مناسك حج بانو 

	ه تمتّع

ه اعمال عمره

هاى حز ميقات

لحرام، به دور

ا، سجدالحرام
جدالحرام مي

تواند بجيز مي
اس  صفا و مروه

ندارد و در نى

ل از اعمال ح
در مسجاگر ،
( م شوندحرِم
شوند محرِم.

مكه مدينه به
ه مسجد داخل
رام، طهارت ش

احرامش ست
تواند در همان

                     
ر مكي، غنية الناس
صل في واجبات اإل

عمره اعمال
كه هايىمكان

 : شرح است
از يكي در: رام

در مسجدا:ف

مسدر : ز طواف
جايي از مسج ر

د شهر مكه ني
فاصله بين:ى
.است شده ه
معينمكان :صير

  م
	احرام 

زائرانى كه قبل
شوند،مكه مى

)است شده قع
ند از فرودگاه
كسانى كه از

ائض باشند به
احر صحتدر

اساش  بر عهده
تحاضه هم مى

                    
مهاجر محمدحسن

غنية الناسك، فص

 

  
مكان

م]42[
بدين

احر* 

طوا* 

نماز* 
در هر
مساجد

سـعى* 
ساخته

تقص* 

احرام
مكان

ز]43[
روانه م
مكهواق

رونمى
ك]44[

اگر حا
د]45[

غسل
مستح

          
م. 18
غ. 19
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شـود     

متـع  

 

س 
رده 

ق 
 

يو حنف يه شافع

جره محـرم ش

 وقت عمره تم

دهدوپسجام مىراان
ى انجام عمره مفر

فرق.آوردرابجامى
حج ج است و در

 ب است و درحج

اساس فقه بر( ت

ج مسـجد شـج

د كه تا پايان
 .شود

65. 

ومشعرواعمال منير
آورد،سپس براىمى

مال عمره مفرده ر
ع قبل از اعمال حج

واجبدم شكر  وان

اهل سنت ژهيو وان

 

خارجند نتواى

داندباشد و مى
محرِم21 ِافراد

  

      
5ي حق األماكن،

ودووقوفبهعرفاتو
اءونمازآن رابجامى

شودواعممحرم مى
عمره در حج تمتّع

عنو به گوسفندي

مناسك حج بانو 

.ت غسل نمايد
مىغير حائض،

يقات حائض ب
حج  به نيت

                     
صل في اإلحرام في

رعرفات مى م به
وسعىوطواف نسا

رود ودرآنجاممى
 است كه اعمال ع

، ذبحدر حج تمتّع

نظافت قصد به
و غزن حائض

 20).حناف

گر زن، در مي
شود، بايدمى

                    
ارشاد الساري، فص
يعنى باهمان احرام
دن،طواف ونمازو

معيرم؛ مثالًتنج ح
 تمتع و افراد اين

عالوه، د به. دازآن
 .است ستحب

 

بتواند 
ز]46[
نزد اح(
ا]47[

پاك نم

          
ا. 20
ي .21

ازپاكشد
به خارج
بين حج
افراد بعد
افرادمس
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عبـور   

قـات  
گذرد، 

د و از       

سـت     

جـده  

و بـه   

 
يو حنف يه شافع

هـا ع ميقـات

ميق  است كـه
بگذ ازآنجااگر  

سـت برگـردد

ره گذشـته اس
 .شود

ج مناسك به 

ود و رفـتن او

 .است

اساس فقه بر( ت

از كـدام  چيه

رود جايىمى
كه يطور بهد،

 .د

 .نيست

 :گر

ارد، واجـب اس

مسـجد شـجر
جحفه محرم ش
كه براي انجام

جره محرم شو

 :كنيمى

 محرماتـ

واجب اگفتن 
اهل سنت ژهيو وان

كه برود كه از
  .شودم 

م مكهى كه به
 يا چپاو باشد

 .شود

 اشكالى ندارد

ن عذر جايز ن
گذرد، پس اگ
ت وجـود نـدا

از م مثالً؛ دارد
توانداز جت، مى

ورود به مك صد
 .حرمشوند

خل مسجد شج

سته تقسيم مى
ـ 4 مكروهات

و لبيك گنيت
  

مناسك حج بانو 

	ميقات

ز راهى به مك
حرِمميقات  ى

ت براى كسى
ر طرف راست
پشت سر او ش

	ات

قبل از ميقات
	يقات

ز ميقات، بدون
ام از ميقات بگ

ميقـات عدازآن
 .م شود

وجود عدازآن
 در پيش است

قص به هواپيما
ه شهر خود مح

	اضه

داختواند ميه
 .د

 را به چهار دس
ـ 3ستحبات

ر احرام فقط ن

مم از محاذى
هرگاه انسان ا

ُمحاذىبايد از
محاذى ميقات 

طّ مستقيم در
ت متمايل به پ
م قبل از ميقا
حرام بستن ق
ر احرام از مي
تأخير احرام از
گر بدون احرا
بعقات ديگرى

 ميقات محرم
بعقات ديگرى
يقات جحفه
كسانى كه با

فرودگاهند، از

ه زن مستحا
زن مستحاضه
د اشكال ندارد

	احرام ت

مسائل احرام
ـ مس 2جبات

	ت احرام

براى بانوان در

 

احرام
ه]48[

نكند ب
]49[

به خط
ميقات
احرام

ا]50[
تأخير

ت]51[
ا]52[

ميق* 
همان

ميق* 
ولى مي

ك]53[
رونمى

 

وظيفه
ز]54[

مسجد
 

تيفيك
م]55[
ـ وا 1

 

واجبا
ب]56[
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 كند 

مـال  

ت   نيـ
 ايـن     

 .شد

مـره   
 كـه    
 حـج          

 بـار  ك
 و بـا    

نگـام      
حيح 

يو حنف يه شافع

مال را شروع

كه بنا دارد اعم
 .ست

ست و بايد با ن
م شـود، ودر

 نيز داشته باش
نيـت عم يجـا 

همـين كـارى
 كـه نـامش

كيـ  احنـاف،
مزمـه كننـد

 :ت است

گيـرد، يـا هن
صح طور بهل او 

اساس فقه بر( ت

مره تمتّع، اعم

همين مقدار ك
بگويد كافى اس

اس ـ از عبادات 
دنمـايى انجـام

را محرماتك
ج بـه ى ديگـر  

ين باشد كه ه
گمـان كـرده

و نـزد  اسـت 
ان لبيك را زم

 ).ند

آن، اين جمالت
 »َك لَبـَّْيكَ 

 .»ريَك َلكَ 

 .شود

كند تـا يـاد بگ
و نيز به دنبال

79.  
اهل سنت ژهيو وان

انجام عم قصد ه

ن آورد، بلكه ه
نقصد لبيك ب

احرام ـ  حتى
گونهريا و خود

 .ق دارد

، قصد تركرام
يا به جهتى ئله

ى درنظرش اي
ا آورد، ولـى گ

 حنفى سنت
بانوا(.است جب

د، لبيك نگوين
آ الزمو مقدار

َك، ال َشريَك َلك

اْلُمْلَك، ال َشري
صحيح گفته ش
 نداند، سعى ك
كلمه بگويدو ا

      
9،80ة وإطالقها،

مناسك حج بانو 

به احرام بايد
 .بيك بگويد

يت را به زبان
د و با همين كن

ـ  ها آنعمال
د و بدون هرگ
ساير كارها فرق

احر هنگام نيت
مسئندانستن

 قصد كند ولى
د او هـم بجـا

 22.يح است

هب شافعى و
واجتن احرام

امحرم بشنوند
گفتن لبيك، و

لَبـَّْيَك، لَبـَّْيَكمَّ 

ْعَمَة َلَك َوا َوالنـِّ
ايد به عربى ص
فتن لبيك را

كبه ى، كلمه

                     
النية ابهامطلب في

	حرام

نسان، هنگام
همين نيت، لبي
الزم نيست، ني
ك  تمتّع را آغاز
عمره وحج واع
ص براى خداوند
، عبادات با س
الزم نيست، ه

ن واسطه بهگر
 حج تمتع را

آورنـدمى جا به
حرامش صحي

	احرام ات

ه بِـيـ	

 تلبيه در مذه
 به هنگام بست
ي كه مردان نا

يعنى گ ؛تلبيه
لَبـَّْيَك، اَلّلُهم«

ِانَّ اْلَحْمَد َو«
مقدار لبيك با
گر صحيح گف

 شخص ديگرى
. 

                    
غنية الناسك، مط

 

نيت ا
ا]57[

و به ه
ال]58[

عمره
ع]59[

خالص
جهت،

ال]60[
ا]61[

تمتّع،
بههمه 
است،ا
 

مقدما
تَـلْـبِ
گفتن
گفتن

صدايي
ت]62[

م]63[
ا]64[

احرام
.بگويد
          
غ. 22



24 (    /

ثه 
ت بع

سن
ل 

ت اه
يري

مد
ري

رهب
ظم 

 مع
قام

م
 

داراى 
ـيدن    

يـاط  

يـر و    

طـل      

ـاء و   
سـل    

ت اول 
سـوره   

 
يو حنف يه شافع

د كـه  يصـورت 
وختـه و پوشـ

شد، بلكه احتي

 بـدن را تطهي

ـرام او هـم با

 .طرف كند

 حـائض، نفسـ
ـات نتوانـد غس

در ركعت كه 
ركعـت دوم س

 . فرستد

 .74، 73كامها، 
اساس فقه بر( ت

درص تن دارندـ
هـاى دوبـاس

 .جايز نيست

ير خالص نباش

 نجس شـود،

 نـدارد و احـ

 :ب است

را برط زائداى

ن غسل از زن
د كه در ميقـ

بخواندز نافله 
و در ر كـافرون

د و صلوات بف

 وشرطها سائر أحك
اهل سنت ژهيو وان

باسى كه بر ت
يرونـĤوردن لبـ

پوشند، ج مى
 بانوان، از حري

 .نپوشند

لباس محرم،

 نكند، كفـاره

كارها مستحب
پاكيزه و موها

سل كند و اين
دارد گر خوفĤن

 .ل كند

دو ركعت نماز
قـل يـا ايهاالك

هى را بجا آورد

      
رام وصفة التلبية

مناسك حج بانو 

ند در همان لب
رم شـوند و بي
 مردانِ محرم
لباسِ احرامِ
 احرام، حريرن
حرام، بدن يا ل
.عويض كند

اس را تطهير

 

م شدن، اين ك
 بدن خود را پ

 .گيرد

 در ميقات غس
يح است، و اگ

تواند غسلت مى

ستحب است د
هسـور حمـد،
.بخواند)  احد

مد و ثناى اله

                     
صل في كيفية اإلحر

	 احرام

تواننبانوان مى
ـ محر ط باشد

اى كهپارچه ه
است كهبهتر

ست كه تا آخر
گر در حال اح
 را تطهير يا تع
گر بدن يا لبا

 .شود

احرام حبات

	ز احرام

پيش از محرم
يش از احرام،
خن خود را بگ
يش از احرام

حاضه نيز صحي
قبل از ميقات

23ام احرام

مسراي احرام
ماز، پـس از ح

قل هو اهللا (د 
س از نماز، حم

                    
غنية الناسك، فص

 

لباس
ب]65[

شرايط
دوتكه

به]66[
آن است

ا]67[
لباس

ا]68[
شنمى

 
مستح
 
قبل ا

پ]69[
ـ پي 1
ـ ناخ 2
ـ پي  3

مستح
كند، ق
 

هنگا 
برـ   1

اين نم
توحيد

ـ پس 2

          
غ. 23
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بـدن  

 بايد 
 مـات 

يو حنف يه شافع

 

 

 

 .باشدسفيد 

ه و مانند آن ب

ر مدت احرام
حرمم مجموع

 

: 

اساس فقه بر( ت

 .ر كند

:ش شده است

 ،شدن از آن

.ستحب است

: مكروه است
لباس احرام س

ت كه با كيسه

م هستند و د
بهدر اينجا (

):پردازيممى
:از اند عبارت،

اهل سنت ژهيو وان

تكرا ال احرام
بيشتر سفارش

 ،حب

يا سرازير ش) ل
، 

 نفساء نيز مس

حرم اين كارها
 آن است كه ل

و بهتر آن است

ن لبيك، محرم
.تپرهيز كنند

رد ابتال است م
ام حرام است،

،)معطر باشد

مناسك حج بانو 

 تلبيه را درحا
در اين موارد ب

 ،ز خواب

جب يا مستح
تل(بلندى   از

،يا پياده شدن

ر زن حائض و

 بر شخص مح
 سياه، و بهتر

 . چركين

و ، حال احرام

ز نيت و گفتن
حرام است ها ن
بيشتر موركه

ن در حال احرا
 ،ت

 ،دن

كه يدرصورت(

 ،ت

است ستحب
تكرار لبيك، د
ت برخاستن از
 از هر نماز وا
گام باال رفتن

ي سوارشدنت 
 ،ر شب

 .گام سحر

تكرار تلبيه بر

هات احرام
براى احرام و
رام در لباس
رام، در لباس
مام رفتن در

 .را نسايد

  
	احرام مات

بانوان، پس از
آنهايى كه بر
ك براى بانوان،

آنچه بر بانوان
تعمال عطريات
دودن مو از بد
( رمه كشيدن
،خن گرفتن

شاندن صورت

 

ـ مس 3
ت]70[

وقت* 
بعد* 
هنگ* 
وقت* 
آخر* 
هنگ* 
ت]71[

 
مكرو

ب]72[
ـ احر1
ـ احر2
ـ حم3

خود ر

محرم
ب]73[

از كاره
احرام

آ]74[
ـ است1
ـ زد 2
ـ سر3
ـ ناخ 4
ـ پوش5
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نگـاه   

نـاف  

حرام 
تر از     

 كيــ

 صاع 

 براي 

ج و 

يو حنف يه شافع

 ،كنهش و

س، بوسـه و ن

احننـزد  و ) ود 

جايز و برخى ح
گنـاهش بيشـت

ي ، آناز ــتفاده 

نصفيا طعام 

مگر اينكه(د

 موجب بطالن حج

اساس فقه بر( ت

مانند شپش ؛ند

ند لمسمان ؛يگر

شـوعقد نمـي 

ج) غير احرام(
حـال احـرام گ

و كفــاره اســ

 .) گوسفند

 .)سفند

يك مدط كدام

ش نداشته باشد

  .82ري،
 در برخي شرايط

 .شودسان مى

اهل سنت ژهيو وان

 ،)يوش

شون يمساكن

ده شهوانى دي

عقد منع(منوع

(حالت عادى
ستهدوم در ح

)عطريــات(ش

 .)فند

يك( هادست
يك گوس( پاها
هركبراى ( خن

 .)قه بدهد

گر بوى خوش

      
السار ارشادمكي،

رام حرام است و

ن آمدن مني از انس
مناسك حج بانو 

فخرفروحش،
 24،شفاهي

ى كه در بدن س
 ،حرايى

هرگونه استفاد

ممنشوافع نظر

در ح محرمات
ت كه انجام دس

	ار

 بــوى خــوش
 .ارد

گوسفيك ( سر
هاى دام ناخن
هاى پام ناخن

متر از پنج ناخ
صدق يمت آن

دن به بدن، ا
 .)د

                     
بدالغني المسعيد ع

ذاهب در حال احر

ت كه سبب بيرون

دروغ، فح(سوق
لفظي و ش دال

شتن جانورانى
كار حيوان صح

يا ه، 25ميزش
 ،ى شهوت

 ،26ستمنا

ازنعقد كردن،
 .ست

مبرخى از اين
و بديهى است
. عادى است

دا  كفاره مات
اســتعمال .

د گوسفند
تراشيدن س .2
گرفتن تما .3
گرفتن تما .4
گرفتن كم .5

گندم يا قي
روغن ماليد .

عالج باشد

                    
حسين بن محمد س

مذ اتفاق بهآميزش
 .شودي

كارى است ،استمنا

 

ـ فس6
ـ جد7
ـ كش8
ـ شك9

ـ آ10
از روى

اسـ 11
عـ 12

جايز ا
ب]75[

است و
حالت

  
محرم
1

2
3
4
5

6

          
ح. 24
آ.25

كفاره مي
ا .26
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 .)ن

ـفند   
  شتر

 قهـى 

ـد از  
صـير  
ــراز  گ

اجب 

حلـل   
ـزش  

ـود و  
 .د

 در 

يو حنف يه شافع

قيمت آن(آن 

فه يـك گوسـ
يك از وقوف

فق كتـب  در ه 

بعـ اي جمـاع  
تقصبعد از راي 

ــد و اگني كن
 كفّاره بر او وا

و قبـل از تح  
آميـ. كند نمي

داده شـحـرم  
ح كرده بخورد

زن،  و عقد كردن
  .ت

اساس فقه بر( ت

يا قسمتي از آ
 .)سفند

 .)ند

ز وقوف به عر
بعدآميزش و
.27 

كـه تفصـيلى 

بـرا. كنـد  مى
و بربانى كند 

ــفند   ــانس قرب
را انجام دهد،

بعـدازآنه يا
 باشد، فاسد

 

ح و مسـاكين   
كفّاره ذبح وان

مخالف و استمناء
آمده است ل فقهى

اهل سنت ژهيو وان

كوچك حرم ي
يك گوس(  بغل
گوسفن يك(ل

 .)گوسفند

قبل ازحرام و
وشود ميطل

)شودطل نمي
، البته باشتر

اسدف حج را
يكشتر قر )ق
ــك گوس ،رت ي

رمات احرام ر

زوقوف به عرفه
بين دو تحلل

.كنداسد مي
ايد به فقـراء

عنو بهوانى كه

 .)روغ

      
هوانى از جنس م
 آن در كتب مفصل

مناسك حج بانو 

يا كخت بزرگ
ى زير هر دو

ى زير يك بغل
ك گي( ى سر
در حال احيزش
طحج هم باد و
، ولي حج باطد

ش كي آنكفاره
(. 

ز وقوف عرفه
حلق(تقصير از

ــواف ــار ط زي
 برخى از محر

ميزش قبل از
كند و اگر بمي

عمره، آن را فا
رمات احرام، با
 از گوشت حيو

	فّاره

يا درراست (ن

                     
و استفاده شه) زش

 است كه تفصيل

كندن درخ .7
زدودن موى .8
زدودن موى .

زدودن موى .1
آمي(جماع  .1

كفاره دارد
كفاره دارد

ك( استمناء .12
است آمده

	سئله

ـ جماع قبل از
قبل او  عرفه

ــل از و) ق قب
فراموشى هم،

  
آم: واي شوافع

حج را فاسد م
ز تمام شدن ع

محر كفاراتـ 
 دهنده نبايد

بدون كفّ مات
 ،ـ فسوق 
خوردن قسمـ  

                    
آميز(كفاره جماع

ى موارد، يك شتر

 

7
8
9
0
1

2

 
مسدو 

ـ1
وقوف

ــق( حل
ف روى
.است

فتو
اول، ح

از قبل
ـ2
كفّاره
 
محرم
1
2

          
ك. 27

بسيارى
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 .ت
بـه   الً 
 كـه  ي

مثـل   

نيـز   

دارد،      

را  هـا 

 

 

 يـك   
ك دم  

يو حنف يه شافع

رام جايز نيست
قـبال، هرچند

يدرصورتناف 

دهـد، مش مـى  

هـا  نيـ امانند 

ـه اشـكال نـد

ه آنى نبايـد

. جايز نيست

.زينت باشد

 .ال ندارد

كفـاره دارد و
ي بر زنان يـك

اساس فقه بر( ت

بر در حال احر
دهد، عطر مى

د و در نزد احن

 .حرام است
ه بوى خـوش

جبيل، هل و م

نـد سـيب وبـ

كال ندارد ولـى

در حال احرام

د گرچه براي ز

اشكابراى زينت

ك، ضـو كامـل   
ولي .فند است

اهل سنت ژهيو وان

ند مشك عنب
سى كه بوى
ع اشكال ندارد

 .ندارد
 خوشبو، نيز ح
چيزى است كه

 دارچين، زنج

مانن ؛ى خوشبو
 .ا نبويند

حال احرام اشك
 .ند

هاى خوشبو د

 اشكالي ندارد

وشيدن زيور ب

يـك عض ستن
گوسفاشد دو

مناسك حج بانو 

	حرام

	ت
مانن ؛ع عطرها

پوشيدن لبام
شوافع ازنظر،

باشد ايرادي ن
هاىوسبزىا

ى كه در آن چ
 .ت

محرم بايد از

هاىيدن ميوه
را ها آنت كه

عطريات در ح
 يا استفاده كن
بون و شامپوه

ر حال احرام

  زيور  وتر
ت كردن و پو

ل احرام حنابس
ر حنا غليظ با

اح محرماتم 
اتيعطرعمال

ستفاده از انواع
در موقع احرام
طر زده باشند،
خوش نمانده ب

ها گل بوييدن 
خوردن غذايى
ن جايز نيست

،احتياطبنا بر
 . كند

خوردن و بويي
د احتياط است

ع دوفروشيخر
متحان ببويد
ستفاده از صاب

  در آينه
دنگاه به آينه

انگشتاده از
نگشتر به دست

	ستن

درحالبر مردان
ند است و اگر

 

 
احكام

استع 
اس]76[
د]77[

آن عط
بوي خ

]78[

خ]79[
زعفران

ب]80[
پرهيز

خ]81[
هرچند

خ]82[
براى ا

ا]83[
 

نگاه د
ن]84[

  
استفا

ا]85[
 

حنا بس
بر]86[

گوسفن
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را  رم 

 بـين     

مانـد،  

ـكال      

 ايـن   

 نـاف  
ـفند  

، دارد   
ضا بـا  

، أو    
جـل   
يـع  

يو حنف يه شافع

چهـار كيـ  يا 

 بـوي آن از 

مم بـاقى مـى   

ته باشـد، اشـ

و فرقى بـين

سرّه، زير :ند
باشديك گوسـ

ود اشـكال نـد
ه ماليدن اعض

و خضـب رأسـه،
 دمان، علـي الرج
ما أو ليلة علي جمي

اساس فقه بر( ت

، كل سرشب 
29  

 وقـت احـرام

تا وقت احـرام

خـوش نداشـت

ن حرام است و

امل باشد مانن
عضو كامل ب م

يى كنده شـو
مالد و چنانچه

ولـو "250طيب،
 فلبد رأسه، فعليه
ط، هذا إن دام يوما

اهل سنت ژهيو وان

كيك روز يا
9قه الزم است

د چنانچه در

د، اگر اثر آن ت
 . كند

غن اگر بـوى خ

ودن مو از بدن

 .ى
 .دن

  . بدن
عضو كا چهارم
چهارم كيش از

دون قصد، مو
ضاي وضو را بم

      
 وتلبيد الرأس بالط
عا، وإن كان ثخينا
واحد للتطيب فقط

مناسك حج بانو 

ي است كه يك
متر باشد صدق
حرام حنا ببندد

  

	 بدن

خوش داردى
ايد استعمال
، خوردن روغ

	

 چيدن و زدو

 از بدن ديگرى
اشيدن يا كند
 يا جاى ديگر

چ كي كمتر از
رد و اگر بيش

ضو يا غسل، بد
اعض اطيبااحت

                     
طلب في الخضاب

دم إن كان ماظع ه
 وعلي المرأة دم و

  ."لتغطية
21.  

اين در حالي28
ند ولي اگر كم
گر قبل از احر

.ندارد ي ايراد

ن ماليدن به
روغنى كه بوى
ز احرام نيز نبا
در حال احرام

 

ن مو از بدن
در حال احرام

 : نيست
.زياد باشد يا

دن خودش يا
دن باشد يا تر
وى سر باشد
دودن مو اگر
 بغل؛صدقه دا

 .) آن است

هنگام وض گر
صدقه بدهد و
                    
غنية الناسك، مط

هيفعلأو كفه بحنا،
طية،يب، ودم للتغ

لخطمي وحصل ال
6الساري،  ارشاد

 

8.است

بپوشان
اگ]87[

رفته،
  

روغن 
ر]88[

قبل از
د]89[

.ندارد
  

زدودن
د]90[

موارد
ـ كم ب
ـ از بد
ـ چيد
ـ از مو

زد(
و زير
كفاره

اگ]91[
ولي ص
          
غ. 28

لحيته، أ
دم للتطي
رأسه با

ا. 29
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مثـل  

ميـان  

شـت  

ز آن    
ليـت   
 الزم    

نـد و    
بايـد  

د آن   

يو حنف يه شافع

مشـود  م نمـي 

فرقى مي سئله

دو انگش انـد  ـه 

ـه مقـدارى ا
، چـون قابلـد  

حنـاف صـدقه

قـاب يـا روبن
ب ،شـود ته مى

ل احـرام نبايـد

258.  
 

اساس فقه بر( ت

و چيزي الزم

مست و در اين 

گفتـ و برخي 

مثـل آنكـ ؛رد
ر انسـان باشـ
در مـذهب احن

ت خود را با نق
 در وضو شست

دارد و در حال

 :ت
، 

8ق وإزالة الشعر، 
.260ص األظفار، 

اهل سنت ژهيو وان

ارد اشكال ند

ن گرفتن است

 .ى از آن را

  .اى ديگرله
صدقه دارد ت

ى اشكال ندار
آن موجب آزار
شد را دارد ، د

متى از صورت
ه مقدارى كه

را د صورت مام

رت جايز است
راى خوابيدن،

      
ل الرابع في الحلق
ل الخامس في قص

مناسك حج بانو 

 .دارد
 حال ناچارى

30.كندت مى

ت احرام ناخن

 . يا پا
يند يا مقدارى

 .ند يا بكند
ا چاقو يا وسيل

انگشت پنج از
 .  گوسفند

در حال ناچار
قيمانده آت با

گر قابليت رش

	

د تمام يا قسم
د و صورت به

تمورت، حكم

پوشاندن صور
 روى بالش، بر

                     
ب الجنايات، الفصل
ب الجنايات، الفصل

 باشد صدقه د
زدودن مو در

چشم اگر اذيت

	 گرفتن

يكى از محرما
: ذيل نيست

ن دست باشد
م ناخن را بچي
ند يا كوتاه كن
يچى بچيند يا
 گرفتن كمتر
 و بيشتر يك
چيدن ناخن د
 باشد و قسمت
را ندارد ولي اگ

 31 

اندن صورت
زن محرم نبايد

بپوشاند ها نيا 
 .شد

قسمتى از صو
 .شاند

پ در اين موارد
شتن صورت

                    
غنية الناسك، باب
غنية الناسك، باب

 

تندي
ز]92[

موى چ

ناخن
ي]93[

موارد
ـ ناخن
ـ تمام
ـ بچين
ـ با قي
ناخن
صدقه

چ]94[
افتاده
رشد ر

. ستا
 

پوشا 
ز]95[

مانند
باز باش

ق]96[
را بپوش

د]97[
گذا* 

          
غ. 30
غ. 31
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ثه 
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 مع
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م
 

ى رو   

د، بـا   
 

بايـد  
ـكال     



بكـار  

تواني   

 

ستور 
، »يـد 

 است 

يو حنف يه شافع

ل چانـه، بـراى

انـدازدين مـى   
.نچسبد ورت

مقنعه از سر، ب
يده شـود اشـ

 .)شودي

خوشبو ب ندان

 ضـعف و نـات

.به ديگران ي
ى دوستانه دس
ب به من بدهيـ

گر كه ممكن ا

اساس فقه بر( ت

تا مقابل فكنده

ا از سـر پـايي
صو بهدارد كه 

يرون آوردن م
ر سـهواً پوشـي
 محسوب نمي

ردنيخم، اگر ا
 .هيت دارد

نانچه موجب

يفخرفروش و
حرم به ديگرى

يك ليوان آب«
 .كال ندارد

المي با يكديگ

اهل سنت ژهيو وان

. 
سرافى كه بر

ادر يا جامه ر
خود دور نگه د
 پوشيدن و بي
نشود ولى اگر
 احرام عذري

ها دندانكردن
خوشبو كراه ن

چن(ت ضرورت
  .عي ندارد

، فحش دادن
ف است كه مح

«:گويدمى ثالً
، اشكستينان

هاي كالگيري
 . پرهيز شود

مناسك حج بانو 

روى صورت ا
اىچادر يا جامه

ت كه وقتى چا
ى از صورت خ
ل احرام براى
شان پوشيده ن
شي در حالت

	ون از بدن

ن و مسواك ك
ردندانيخمي

دان در صورت
مانع) حج نشود

ى دروغ گفتن،
ن مردم متعارف

مث؛كندست مى
به ديگرا يوش

ت است از درگ
 و بايد از آن

ها دستشتن
ين انداختن چ

.ن از نامحرم
مستحب است

 يا چيز ديگرى
بانوان، در حال
 كنند، صورتش

سهو و فراموش(

ن آوردن خو
خاراندن بدن]

ولي  مانع ندارد

دن دندان
كشيدن دند ]

جام مناسك ح

	وق

يعنى ؛فسوق]
آنچه در بين]

هد، يا درخواس
فخرفرومراه با

  ل
جدال عبارت ]

م همراه باشد

 

گذا* 
پايي* 

گرفتن
م]98[

دست
ب]99[

سعى
(ندارد

بيرون 
]100

نبرد، م
 

كشيد 
]101

در انج
  

فُسو  
]102
]103

دهمى
كه هم

  
جِدا  
]104

مسبا ق
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سـت،   
.  
 

حـال  

ـفند،   

دارد،    

مـره،      
ـراى  

-خه   

 ـات 

فتـه   

يو حنف يه شافع

رَم روييـده اس
.ص حرَم است
. حرام است

 :ز است

. 

در ح هـا  آنت 

ـانگى و گوسـ

ذيـت او را نـد

 .ت

يـه اعمـال عم
بـ33.رسند مى

ت بــــا شــــاخ
وانـيحو خـوراك

وسعه بيشـترى ياف

اساس فقه بر( ت

 در منطقه حرَ
مخصوص رمات

 نيز بر محرم
گياه حرم جايز

 ،شته است

.ـ كنده شود 

خوردن گوشت

مانند مرغ خـ

را اگر قصـد اذ

ام جايز نيست

اى انجـام بقي
ه منطقه حرم

گيــــاهى اســــت
سفيد كه علـف و

ز طرف تنعيم، تو

اهل سنت ژهيو وان

 گياهانى كه
محرت و اين از

محدوده حرم
دن درخت و گ
در منزلش كاش

متعارف طور ه

انند ماهى و خ

م ؛يوانات اهلى

احرام، زنبور ر

ن در حال احر

رم شدند، بـرا
، ابتدا بهمكهر

      
گ. ـــه دشــــتى

هاىسكوفه،شند بو

اكنون شهر مكه ا

مناسك حج بانو 

	 گياه حرم

دن درختان و
رم حرام است
تان خارج از م
د كندن وبريد
 كه خودش د

 ،32ِخر

به  راه رفتن ـ

	صحرايى

ما ؛ت دريايى
 

ن گوشت حي

ت كه در حال

ساير پرندگان

	ه
در ميقات محر

نزديك شهر.

                     
ور گيــــاه، گزنــ

تنيازردورنگ سرخو

رم، تنعيم است و ا
 .ت

گ ن درخت و
كندن و بريد]

رم و غير محر
كندن درخت ]
موارد در اين]

خت يا گياهى
 ،ختان ميوه
ِاْذخهى به نام

هى كه بر اثر

ار حيوانات ص
شكار حيوانات]

. اشكال ندارد
ذبح و خورد]

 .دارد
واجب است ]
. 
صيد ملخ و س]

مكهيسو بهت
د ازآنكه پس، 

.شوندمى مكه

                    
كــــو ؛اذخــــر

يريزوها برگيك،
 . است

يكى از حدود حر
رم بيرون شده است

 

كند  
]105

بر محر
]106
]107

درخ* 
درخ* 
گياه* 
گياه* 
  
شكا  
]108

احرام
]109

مانع ند
]110

.نكشد
]111

  
حركت
زائران
مروانه 

          
ا .32

هاىباري
سواري
ي .33

و از حر



33 (    /

ثه 
ت بع

سن
ل 

ت اه
يري

مد
ري

رهب
ظم 

 مع
قام

م
 

 .مايد

تحب      

 اغفـر 

ســالم 
و زد  

و  )ت  

 بايد 
سـت،     

ـوال،  
 بجـا  

يو حنف يه شافع

مكن غسل نم

ن كارهـا مسـت

، رب اهللا سـول

  :بار بگويد
الم و منـك الس
 ةكريما و مهابـ

ــت ــدون زحم

شود، مكه مى
سـجدالحرام اس

شـ(ـاى حـج   
تواند آن راى

اساس فقه بر( ت

 در صورت مم

خـل آن، ايـن

 .د
رسسـالم علـی 

ت كعبه سه ب
الســال نـتأهــم 

و تشريفا و تك
 .ابرّ 

ــان و بـ ت امك

م شده و وارد
ه، كـه در مسـ

هـيـد در مـاه      
رود به مكه مى

اهل سنت ژهيو وان

 مسجدالحرام

	حرام

جدالحرام و داخ

 .غسل كند
رد مسجد شود
و الصـالة و الس

 34.رحمتك

 و هنگام رؤيت
 را بخوانـد الله

تعظيما و هذا 
ا و تعظيما و 

ــورت(د در ص

ه تمتّع محرم
ور خانه كعبـه

مـره تمتّـع باي
ود و هنگام ور

      

مناسك حج بانو 

و مكه و شهر

به مسجدالح
شدن به مسـجد

سجدالحرام غ
مش و وقار وار

و اهللا بسـم:گويد
تح لى ابواب ر
 مسجدالحرام،
هللا و ايـن دعــا 
للهم زد بيتك
شريفا و تكريما

ــدد ــت بزن دس
 .بر

ى انجام عمر
مرتبه به دوت

ير اعمـال عم
انجام شو) حجه

                     
9. 

شدن به حرم

د بوحبات ور
براى وارد شد]
 

ى رفتن به مس
و با آرام رهنه

 در مسجد بگو
اللهم افتوبی، 

س از ورود به
اهللا ال الــه اال ـر

 ربنا بالسالم ا
تشهواعتمر أةج
حجراألسودـه 

اکب اهللالله بسم:

	ف
كسى كه برا]

ت طواف، هفت
.  

	 طواف

طواف و سـا]
الحج يذو  قعده
 

                    
97غنية الناسك،

 

وارد ش
 

مستح
]112

:است
ـ برا1
پابرـ 2
ـ بر3

لی ذنو
ـ پس4
اکبـر اهللا
نا يّ حف

من حج
ــه -6 ب

:بگويد
  
طواف

]113
به نيت
بگردد

 
وقت

]114
القع يذ

.آورد

          
غ. 34
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رايط  
طواف 

 

ـواف   

د و از     

 الزم      
 بجـا   

ـارت  

هـاى    

ضـو  

يو حنف يه شافع

از شـر هـا  آن   
و اما شرايط ط

 ).د

 ).ه او نباشد

شـرايط طـ ـع 

 انجـام شـود

ت آوردن نيـ 
 عمره تمتّـع

و عبـ شـود ـى  

ه يكـى ازكاره

عض چهارم كيازه

اساس فقه بر( ت

كـه برخـى از
 طواف است و

آورد يجا بهدا
غسلى بر عهد

درواقـعستند و

 .حجراألسود
 قرار دادن؛

 .ف

عـت خداونـد

ـد، بـه زبـان
خداوند طواف

حج انجـام مـ

، كـهاهللا ًة الـى

اندا به، اگر شود ي
  .112ك،

اهل سنت ژهيو وان

ك انـد  رشمرده
قت و كيفيت

لص براى خد
 وضو باشد و غ

هسفيت طواف

ح ختم آن به
خود قف چپ
 36؛ سالم

 در حال طواف

بايد براى اطاع
 .باشد

حرام گفتـه شـ
راى اطاعت خ

عمال عمره و ح

قربـًةر كعبـه،

      
يمپوشاند دم الزم

غنية الناسك.  است

مناسك حج بانو 

بر واجباتى را
خى جزو حقيق

 :ست
يد با قصد خا

با(و جنابت 

حقيقت و كيف

و حجراألسود
در طرفرا عبه

ده براي افراد
جر اسماعيل

 .كردن
	واف

دات است و ب
مايى به دور با
كه در نيت احر

بنا دارد بر كه ن
 .د

جدا از اع؛حب

گشتن بـه دو

                     
 عورت خود را نپ
د، مانع از طواف

	ت طواف

براى طواف،]
كننده و برخ 

ه بدين شرح ا
طواف را با(ت 

ارت از حدث
 35ر عورت

جزو حايي كه
:اند ازعبارت

حوع طواف از
كع ،گام طواف

اف با پاي پياد
د نشدن به حج
ت دور طواف

م واجبات طو
	ت
طواف از عبا]

نه ريا و خودنم
ك گونه همان]
نيهمبلكه، . ت

كند كفايت مى
ـ طواف مستح  

هفت دور گ از

                    
ستر عورت، اگر

از آن برهنه باشد ر
  .همان

 

 
واجبا

]115
طواف
كننده

نيت* 
طها* 
ستر* 

چيزها
و عاست
شرو* 
هنگ* 
طوا* 
وارد* 
هفت* 

احكام
نيت  
]116

هرگونه
]117

نيست
آورد،
2  
است ا

          
س. 35
شتريو ب

ه. 36
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 .سـت  

ز بـه       
 

ـراى    

 كـه        
 صبر 

 .ند

وضـو   

-مـى 

طواف 

كنـد   
 اعتنا 

 و در  

يو حنف يه شافع

كند خـوب اس

سـت كـه نيـاز
.د بهتر است

فـاس بايـد بـ

ى اميـد دارد
بايد ،)ب شود

تيمم كن وقت ن

 :ت

الزم نيسـت و

نم مثالً؛يا نه ه

ط؟نـه  داده يـا  

شـك ك مثالً؟ه  
به شك خود

اسـت) حيض

اساس فقه بر( ت

بتواند طواف ك

مـاز طـواف اس
ا طهارت باشد
 از حيض يا نف

عـذر دارد ولـى
ميد دارد خوب

آنشود،  ديام

 شرح زير است
 .د
. 

ال،يـا نـه   شـده

شده حاصلبر
. 

هارت انجـام د

سر زده يـا نـه
ب ؟ شده يا نه

ح( ن قاعدگى

اهل سنت ژهيو وان

بتبيشتر نسان
 37. ست

ها طواف و نم
 اگر انسان، با
از پاك شدن

ـو يـا غسـل ع
ض است ولى ام

نااخوب شدن

اش به وظيفه
يد وضو بگيرد
.يد غسل كند

ش باطلضويش

دارد حدث اكب
.ت غسل كند

با طهواف را ط

حدثى از او س
ك كند حائض

	ف
بيند، خون مى

      

مناسك حج بانو 

ست وهرچه ان
ر عمره بهتر ا
مره و حج، تنه
ر ساير اعمال
ا نفساء، بعد ا
. غسل كند

ى انجام وضـ
مريض مثالً(د

ت تنگ يا از خ

ت شك كند
گرفته يا نه، باي

باي ،كرده يا نه
و شك كند وض

ده ولى شك د
الزم نيست ، نه

طف شك كند،
 .ست

ف، شك كند ح
يا شك ؟يا نه

 .بگذارد ت

به طوافبت
هايى كه زنن

                     
12.  

حب در مكه اس
 طواف از تكرار

در اعمال عم]
ت دارد ولى د

زن حائض يا]
 طواف و نماز،

كسى كه برا]
شود برطرفش 
وقت كه يوقتا 

 در طهارت
اگر در طهار]
كند وضو گ ك

ك كند غسل ك
 با وضو بود و

. 
پاك بود قبالً 

حائض شده يا
 پس از طواف

صحيح اس شده
در بين طواف 

شده باطلش
و بنا بر طهارت

 
ه حائض نسب

يكى از خون]

                    
3الساري،  ارشاد

 

مستح
تكرار

]118
طهارت

]119
انجام

]120
عذرش
كند تا
 
شك

]121
شك* 
شك* 
اگر* 

.بگيرد
اگر* 

داند ح
اگر* 

ش انجام
اگر* 

وضويش
نكند و

وظيفه
]122

          
ا. 37
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حكـم   

نچـه   

خـون  
ـدت   

نچـه   
ـيض     

خـون   
امـل  

 لبتها 
ـيض   

 دوره    
حيض 

وزش  
حيض 

ذيه 

بيند 

يو حنف يه شافع

ونى ببينـد ح

بيننـد و چنانى

 اگر جريان خ
فع حـداقل مـ

كشـد و چنانى   
ــ ــم ح وز حك

 .د
در داخـل، خ 

كا طـور  بهس 
. نبوده است

هـا حـحنفـى 

تمـام شـدن
ن دوم حكم ح

ر و كمى سـو
يدي باشد، ح

چون وراثت و تغذ

چند روزى خون بب

اساس فقه بر( ت

 .ويند
 :ت

بل از بلوغ خو

ن حيض نمى
 .ارد

، پس) احناف
البته نزد شواف

ز طـول نمـى
ــس از ده رو پ

كشدطول مى
هرچند ـ ست

ون ببيند سپس
 از آغاز حيض

نزد ح شده،مي

س اگر بعـد از ت
ن ببيند، خون

است و با فشا
كه غير از سفي

گى نداشته باشد چ

 شود و دوباره چن
 .ه روز نباشد

اهل سنت ژهيو وان

گومى» حائض
استشرح ين

اگر دخترى قب

سالگى، خون 5
حكم حيض ندا

نزد( ز نيست
ا. حيض ندارد

يش از ده روز
ــد، پ ـول بكش

روز ط 15اكثر
اسمستمر  طور
دو روز خو ثالً

 خون ببيند،
ديگر حيض م

، پساستروز
صله شود خون

ا پررنگگرم و
ف هر خوني ك

      
ى خونريزى قاعدگ

خون ببيند و پاك
ر وسط بيش از د

مناسك حج بانو 

ح« ، او رابيند
خون حيض بد

شود و اه نمى

55يا  50س از
ح ،نى ببينند

متر از سه روز
ع شود حكم ح

 .ز است
بـي )احنـاف د

ــو  از ده روز ط
ها تا حدافعى

ط به روز اول
مثپس اگر  ـ د

وزديگر دوباره
هايا در ماه

ر 15 حداقل
ده روز فاص كه

غليظ و گ موالً
و احناف) شوافع

                     
رى بالغ باشد ولى
.سئله تأثير دارد

سه روز يا بيشتر خ
 و دوم و پاكى در

ب كه خون مى
هاى خنشانه]

ل از بلوغ ديده
 38.ض ندارد

پس عموماًان
سنين خو آن

ره قاعدگى كم
ز سه روز قطع

و روز شب كي
نزد(ره قاعدگى

ــيش ريزى ب
حيض نزد شا
نريزى در سه
و بيرون نيايد
شود و يك رو
ر همين روزها

 

صله دو حيض
ك آنگى قبل از

39 

معمن حيض
طبق نظر ش(د

 .ند
 

                    
ممكن است دختر 

هوا نيز در اين مس
مگر آنكه ابتدا س 

وع خونريزى اول

 

مدتى
]123

قبل* 
حيض

بانو* 
ازآ پس
دور* 

قبل از
يضحي
دور* 

ــونر خ
ح.ندارد

خون* 
باشد و
قطع ش
اگر در
.است

فاص* 
قاعدگى

.ندارد
خون* 
آيدمى
داننمي

          
38.
وه و آب
39.

و مجموع
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ضـاى   

ـيض  

 سـئله 

از ) ه
مـره  
ـا آن  
 بعـد  

پـاك     
متّـع  
جـام    

خـارج  

، ـوده 
 .هد

يو حنف يه شافع

 

دارد ولـى قض
. 

 بايد غُسل حـ

مسئض شـود  

حجه يذز نهم 
ند و اعمال عم

ولى اگر تـ. ود
عرفات برود و

آن دارد كـه پ
 را از عمره تم
ـره مفـرده انج

راً از مسجد خ

بـشـوط   4از 
 افراد انجام د

اساس فقه بر( ت

 :استحرام

.ف در مسجد
 .حرام است

اند قضا ندوانده
.ضان بجاآورند

ع خونريزى،
 .جامدهند

 .خواند
ل ازطواف حائ

بل از ظهر روز
تواند غسل كن
خون پاك شو
ل كند و به ع

د، يـا تـرس آ
نى نيت خود
ردن حج، عمـ

ًشود، بايد فور

او بعد ا عرفه 
حجرا با نيت 

اهل سنت ژهيو وان

رها بر بانوان ح

مانند توقّف ؛ت
مرد، هر دو ح
ال حيض نخو
اه مبارك رمض

	زى

قاعدگى و قطع
هاى خود را انج

توان نماز خمى
تمتّع وقبل ره

قب( به عرفات
تدارى كه مى

بر كند تا از خ
حج افراد عدول

 .ه بجا آورد
شود پاك نمى
يعن[دول كند

پس از بجا آور

تمتّع حائض ش
:صورت دارد

وقوف بهطبعاً
دامه مناسك ر

مناسك حج بانو 

	دگى

دگى، اين كار
 .به

جنب حرام است
ر، براى زن و م
ه بانوان در حا
بايد پس از ما

ز قطع خونريز
ز پايان دوره ق
هساير عبادت

م ييتنها بهض
س از احرام عمر

قبل از وقوف
شود به مقدمى

 دهد، بايد صب
شد، بايد به ح
ج، عمره مفرده
 تا آخر وقت

ه حج افراد عد
و پ ] برگرداند

طواف عمره ت
دو ص مسئلهض،
بوده وط وش
ادو اال بايد  ت

م دوران قاعد
در مدت قاعد]

ز و طواف كعب
هايى كه بر ج
زش با همسر

نمازهايى كه]
اى واجب را ب

از ه زن پس
بانوان پس از]

ورند و نماز و س
با غسل حيض]
اگر زنى پس]

 :ورت دارد
داند قـ مى1

خون پاك م
را هم انجام

زمان پاك نش
حجاز اعمال 

داندـ مى  2
نشود بايد به
به حج افراد

 .دهد
اگر در بين ط]

و در اين فرض
4د از انجام
است او صحيح

 

احكام
]124

نماز* 
كاره* 
آميز* 
]125

هاروزه
 

وظيفه
]126

بجا آو
]127
]128

دو صو

]129
شود و
اگر بعد
عمره
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ن در 

ى در 
خون 
ـت و  
دامـه  

-مـى 

ـورى   
حكـم    

يـك   

، ننـد 
» ضـه

تواند 
وضـو   

ـرون      
شـد و  

 حظـه 
مكـن  

يو حنف يه شافع

ب انداختن آن
 .د

خورد، و گاهى
حكم خ ؟ يا نه

اسـ كـه خـون
ادنزد شـوافع  

اش به هم مه
بيند، اگـر طـ
شـوافع آمـد ح

كمتر ازو  )ف

نيب يمـ  خـود   
ُمسَتحاض«دارد   

شته باشد مى
قطع شـود و ن

دون فشـار بيـ
م و غليظ باش

لح كيـ  است 
ئسگى هم مم

اساس فقه بر( ت

 ماهانه يا عقب
د اشكال ندارد
هانه قرص مى
داند خوناست

لكـ  بداند اين
ن روز شبانهك

م عادت ماهانه
بون و لكه مى
ك روز نزد ش

نزد احناف(رد،
 .مل كند

هـا ازت، زن 
ى استحاضـه د

نماز ادامه داش
نتا خو ر كند

 .زم نيست
د اسـت و بـد

و گرم پررنگ

دارد و ممكن
وان در سن يائ

اهل سنت ژهيو وان

عادتيرى از
ر نداشته باشد
ى ازعادت ماه
دبيند كه نمى

انچهو چن. هد
زد احناف و يك

دن قرص نظم
ت طوالنى خو

زد احناف يا يك
 روز ادامه دار
 مستحاضه عم

	طواف

كه گاهى اوقـا
 كه خـونريزى

وقت كيدت
صبرمتر باشد

غسل الز ضه،
و سـرد ردرنگ

ن است گاهى

مدت، حد ند ر
 بگذرد، و بانو

 .ه باشند

مناسك حج بانو 

	ت ماهانه

ص براى جلوگي
راى بدن ضرر

جلوگيرى راى
بمى زردرنگ

طواف انجام ده
مستمر نز طور

. جايز نيست
ه جهت خورد
گاهى در مدت
قل سه روز نز
ر كمتر از سه
يد به وظايف

ه نسبت به ط
هايى كز خون

ك  و به خانمى

مد ستحاضه به
ف كند واگر كم

براي استحاض. 
معموالًزرضه،

ست ولى ممكن

ازنظرستحاضه
 از ده روز هم
تحاضه داشته

گيرى از عادت
خوردن قرص]

حج، چنانچه بر
كه بر خانمى]

هاىادت لكه
تواند ط و مى

ط بهل سه روز
طوافه باشد،

خانمى كه به]
گكه يطور به، 

خون حداقكه
ض دارد ولى اگر

باي )زد شوافع

ه مستحاضه
يكى ديگر از]

است،» حاضه
 .يند
اگر خون اس ]

گيرد و طواف
 و طواف كند

خون استحاض]
د و غليظ نيس
.ر بيرون آيد

خونريزى اس]
و امكان دارد
 خونريزى است

 

جلوگي
]130

ايام ح
]131

ايام عا
ندارد،
حداقل
داشته

]132
خورد،
است ك
حيض

نز(روز 
 

وظيفه
]133
استح«

گومى
]134

وضو بگ
بگيرد

]135
آيدمى

با فشا
]136

باشد و
است،
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آن از       
مقدار 

شـد،    
س را     

طهيـر   

با آن 

حيح   

حـام    
ده را     

مـال     
حكـم  

ـواف   
سـت  

د را 
ـت،  

يو حنف يه شافع

 

 كـه مقـدار آ
كننده، همين م

قّت داشـته باش
ر نمايـد و لبـاس

ت، بـدن را تط

تواند بست، مى

ه، طـواف صـح

بـر اثـر ازدح الً
س نجـس شـد

 .ست
 ببينـد و احتم

ح) جس نبوده

مان حـال طـ
ف او صحيح اس

گر كف دست خود
 آب فراگرفته اسـ

اساس فقه بر( ت

.سنت است
س بـه خـون،
ك و لباس طواف

طهير آن مشـقّ
شـود، تطهيـرى

 بدون مشقت
 .گ نشود

نش نجس اس

ش نجس بوده

مثال؛س شـود  
 بدن يـا لبـاس
ند و صحيح اس
لبـاس خـود

تداىطواف نج

س است و با هم
ش بيايد، طواف

اگ: گريد عبارت به
كف دست را كه

اهل سنت ژهيو وان

طواف كننده س
بدن يـا لبـاس
ست ولى بدن و

تط د چنانچه
كه مـى يا ازه

خير بيندازد تا
نكه وقت تنگ
 لباسش يا بدن

شود كه لباسش

ا لباسش نجـس
ف را رها كند،
جا تكميل كن
ى به بدن يا ل

يعنى از ابت(ه

 لباسش نجس
تمام آن يادش

      
ب: است ياليه دور

شود، مساحتي از ك

مناسك حج بانو 

	باس

بدن و لباس ط
ماز، آلودگى ب

اس اشكال يبد، 
 . است

باشد بدن زخم
تاانداست، ولى

تأخبه طواف را
آنك شرط به. زد

شته باشد كه
.صحيح است

طواف متوجه ش
 .ارد

طواف، بدن يا
م شود، طواف
جف را از همان

طواف نجاستى
ال نجس شد

. 
 كند، بدن يا
ف يا پس از ات

 

                     
اندازه يك سكه به

سرريز ش تاريزيم
 .است هم

رت بدن و لب
پاك بودن ب ]
در نم هرچند]
كمتر باشد40»م

وده نباشد بهتر
اگر جايى ازب]

ر آن الزم نيس

 . كند

اگر بتواند طو]
ه تأخير بينداز

اگر شك داش]
طواف كند و ص

اگر بعد از ط]
ندگناهى هم

اگر در بين ط]
ت پايش زخم
ر نمايد و طواف

اگر در بين ط]
ر اين حا كه د

.قبل را دارد ه
اگر فراموش]

و در بين طواف
.هى هم ندارد

                    
، تقريباً بهدرهم ك

يم و آب در آن بر
دره كت و اندازه ي

 

طهار  
]137
]138
ِدْرَهـم«

هم آلو
]139

تطهير

عوض 
]140

كند،به
]141

حال ط
]142

است گ
]143

جمعيت
تطهير

]144
بدهد
مسئله

]145
كند و
و گناه
 

          
كي.40

گود كني
مساحت
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ت بـه  
را هـا   

 است 

 كند 

د، از  
 و در    
شاره 

قابـل    
قابـل      

حـال   
ـواف     
ـرود،   

حجـر       
پ از   

5/1 

يو حنف يه شافع

صورت جز به( 
تواننـد پاهمى

  . است

در آن ا41سـَودْ 

نيت جراألسـود

كننـدواف مـى
 شـروع كنـد
ست با دست ا

 از طـواف، مق
ئن شـوند، مق

نه كعبـه در ح
مسـلمانان طـ
عقب عقـب بـ

طرفـى كـه ح
ند، شـانه چـپ

5 اركعبه،باارتفاع  

اساس فقه بر( ت

 را بپوشانند،
م ولي، ) تا مچ

ف كند صحيح

َحَجراَألس ه كه

حج به مقابل 
. 

سـلمانان طـو
سه طـواف را

و بهتر اس كند

در هـر دور ه
نـد تـا مطمـئ

بگردد كه خان
ه كـه همـه م
عبه باشد، يا ع

دور زدن، در ط
زنرف دور مى

گوشهشـرقىديوا

اهل سنت ژهيو وان

ف، تمام بدن
هاشود ودست

 جوراب طواف
	راألَسود

اى از كعبهشه
 42. ببرد

ل از رسيدن
.باشد راألسود

كه همه مس ي
اى اهل وسوس

توقف ك ألسـود

ناآگاهشخاص
رون جلـو مـى
 .شكال دارد

 به دور كعبه ب
گونهعنى همان
كعطواف رو به

بـه، هنگـام د
متعاطور بهكه
      
كـه درگرنگ اهيسو

.توجه كنند رنگ
مناسك حج بانو 

	ده

بانوان در طوا
شو شسته مى

اگر بدون د و
واف به حجر
د از مقابل گو

به پايان جا ن

تواند، قبله مى
حجر از مقابل

يطور همانيد
هادقت بدون
حجراأل مقابل

 .بگويد"کبر
شود كه اش مى

تند و عقب و
اند، اين كار اش

	ودنِ كعبه

ه بايد طورى
يع ؛پ او باشد

گر در حال ط

هـاى كعبوشه
ك يدرحال، اگر

                     
وشكل يضيى است ب

 .شده است ب

سبزراغ به چر ود

 طواف كنند
استواجب ]

ى كه در وضو
نپوشانند نماز

وع و ختم طو
طواف را بايد]

همانكند و در

كننده طواف]
داى طوافش

در طواف، با]
،حجراألسـود 

م نيستور الز
اکاهللا اهللابسم"
گاهى ديده]

ايستمى ألسود
ارسيده ألسود

طرف چپ بو
كننده طواف]

 در طرف چپ
ند، بنابراين اگ

 .ح نيست
در مقابل گو]

عيل قرار دارد،
                    
حجراألسود سنگى
سطح مسجد نصب

حجراألسوروبروي

 

لباس
]146

مقدارى
مانند

شرو  
]147

آغاز ك

]148
كه ابتد

]149
مقابل
هر دو
كند و

]150
حجراأل
حجراأل

 
در ط  
]151

طواف
كننمى

صحيح
]152

اسماعي
          
ح.41

متر از س
ر.42
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از  ى  
ـتش       
بـران    

ـه از  
ر آن 

ـواف     

ب آن    

ـواف  
وانـد   

جـود     
ضـاى    
احت    
ـواف  
كعبـه      
ي آن  

يو حنف يه شافع

ـدگان مقـدار
كـرد، يـا پشـ
 مقـدار را جب

ـ  ، كـرهيـ دا مين
ده بايد به دو

 داخـل آن طـ

 كـرد، واجـب

مسجد بين طـ
هرچـه بتوـان  

راى مـردم وج
 دارد، كـه فض
، يعنـى مسـا
ى در حال طـ
ـمت جـزء ك
ت كنـد و روي

اساس فقه بر( ت

ت طواف كننـ
بـه حركـت ك
كرد، بايـد آن

	)الم
نه و ديـوارى  

كنند  و طواف
 .نرود

 نگـردد و از
 . كند

 حجر طـواف
.  

ه ديوارهاى م
ر صورت امكـ

ن به كعبـه بـر
وجـود43يدگ 

شـوداب مـى 
ر، لذا اگر كسى
ـاف، ايـن قسـ
تياط را رعايت

اهل سنت ژهيو وان

 .ل ندارد
يت و مزاحمت

رو بـه كعب ثالً
طواف ك عقب

السال هيعل(يل
ست بين كعبه
ه امتداد دارد،
 داخل حجر ن
جر اسـماعيل

ك دوباره طواف
، داخل طواف

.سربگيرداز  د

 به شرطى كه
دراست، ولى 

 .هتر است

كان وارد شدن
آمـد شيپـ ك

زو كعبه حسا
ت، نه از ديوار
ما در نزد احنـ

البته احت. كند

      
 .د

مناسك حج بانو 

ف شود، اشكال
 زيادى جمعي

مث؛تعارف شـد
عقب شد، يا

 

حجر اسماعي
يل، فضايى اس
يه غربى كعبه
ر حال طواف،
ننده، دور حج
 است و بايد د

يى از دورها
حجراألسود از

	در طواف

حدوده مسجد
زيجال نباشد

هطواف كند، ب
	كعبه

حال طواف امك
 ديوار كعبه يك

جزع و مالكيه
است يآمدگ ش

ام .باطل است
كهم باطل نمي

                     
گويندمى»شاذَروان

 كعبه منحرف
اگر به سبب]

دن، خالف مت
كعبه واقع ف

.بگيرد  از سر

د نشدن در ح
حجر اسماعي]

 شمالى تا زاوي
يعنى در ؛گردد
كن اگر طواف]

طوافش باطل
اگر در بعضى]

كه آن دور را

عات فاصله د
طواف در مح]

ه و كعبه حائل
تر به كعبه طك

ون بودن از ك
امروزه در حا]

 ولى در كنار
نزد شوافع آن

شيپ از لبه آن
آن راه برود، با
ت و طواف را ه

                    
شا«يراآمدگ شين پ

 

طرف
]153

دور زد
طرف به

كند و
 

وارد  
]154

زاويه 
نيز بگر

]155
كند، ط

]156
است ك
 

مراع  
]157

كننده
نزديك

بيرو  
]158

ندارد
باالى
كعبه
روى آ
نيست

          
اين .43
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ـواف  
 دارد  

هفـت     

هفـت    

ـورد،     

 كـه    

ردد و  

 ،جـب  
ـد از  

 جـا  ن 
تمـام         

بيـه      

يو حنف يه شافع

طـ  است و به
وجـود يمدگ

 .بيشتر
ـا بيشـتر از ه

، بيشـتر از ه
 

ا بـه هـم بخـ

ـت عملـي را

برگـر هـا  ورت

يلت نمـاز واج
بعـ جـا  همـان  

همـانينكه از
مـه دهـد و تم

ـات الطـواف، تنب

اساس فقه بر( ت

 طواف، جايز
آم شيپى كه 

ه كمتر و نه ب
جه، كمتـر يـا

تباه و غفلـت
. انجام گيرد

هـااالت شوط

و الزم اسـ ـت

صو تمامند در 

فضي وقت بهن
از ، قطع كرد

	ف
اي شرط به(ف

حت كـرده ادام
 . است

 فصـل فـي واجبـ

اهل سنت ژهيو وان

كعبه، در حال
 است در طرفى

ت دور باشد، نه
ى عمد و با توج

ى جهل يا اشت
د تا دوطواف

موا كه يطور ه

نيسـ زيجـا ى

 عذر قطع كند

عت يا رسيدن
د و از هر جا
.صحيح است

ر حال طواف
ن در بين طوا
ته يـا اسـتراح
ر باشد مكروه

      
غنية الناسك،. د

مناسك حج بانو 

 44.ت دارد

تن به ديوار ك
رچهمستحب

 .ه نگذارد

	 كردن

خدا بايد هفت
واف را از روى

 .است
طواف را از روى
ف را ادامه دهد

بهطواف واجب
 .ست

طواف مستحبى
 .مايد

جب را بدون

ن به نماز جما
ف را قطع كند
اتمام كند و ص
حت كردن در
ستراحت كردن
ـرده و نشسـت
گر بدون عذر
                     

نديگو يمشاذروان

ود چون كراهت
دست گذاشت]

رساند، گرنمى
 به ديوار كعبه

ت دور طواف
طواف خانه خ]
اگر كسى طو]

جا آورد باطل
اگر كسى، ط]

جا آورد، طواف

	طواف

رها كردن ط]
 عذر مكروه اس

رها كردن ط]
 كرد، تمام نم

اگر طواف وا]
. را تمام كند

براى رسيدن]
حب است طواف

جماعتنماز  
تن و استراح

نشستن و اس]
واف را رها كـ

و ا است زيجا
                    

ي را شآمدگ شيپن 
115.  

 

راه نرو
]159

ضرر نم
دست
 

هفت  
]160
]161

دور بج
]162

دور بج
 

قطع ط
]163

بدون
]164

شروع
]165

طواف
]166[

مستح
انجام
نشست

]167
كه طو

ج،)كند
          

اين. 44
5ثالث، 
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 يرتـ 

قل را 

ره او    

ورده،    
جـام   

سـت،    

ـورت   

 آمد، 
ـد از   

ـواف  
عـذر  
 .هـد 

يو حنف يه شافع

پر حواسسبب 
  .دارند گه

قحدا،ه اسـت

ت بگـذرد عمـر
 .د

ف را بجـا نيـاو
ى را دوبـاره انج

ـا نيـاورده اس
 .م دهد

گردانـدن صـ
. 

شكالى پيش
 مقـدار را بايـ

برود پياده طـ 
اگر بدون ع. ند

دم بد ،ه كند

اساس فقه بر( ت

هر كارى كه س
نگاىطواف را 
دداف انجـام   

وقـتندهد تا 
مره را قضا كند
ايد كه طـواف

سعى ازآن پس

ف را بجـ طـوا
را دوباره انجا

واف، حتى برگ
 چپ او باشد
دم از طواف ا

برود، همانو

و يا سوارهد
ياده طواف كن
گر نتواند اعاد

اهل سنت ژهيو وان

ال طواف از ه
 و تعداددورها
چند دور طـوا

واف را انجام ن
 نداند بايد عم
مروه يادش بيا
پا بجا آورد و

متوجه شـود،
 طواف، سعى

پ در حال طو
كعبه درسمت

در چند قد ثالً
جلوارياخت يبت،

 آهسته يا تند
كند برود و پي
اعاده كند و اگ
. سنت است

مناسك حج بانو 

ى كنند، در حا
ست بپرهيزند
ف شك كند چ

مداًيا سهواً طو
كم را بداند يا
سعىِ صفا و م
ند و طواف را

نجام سعى، م
 طواف و نماز

ه راست و چپ
رد، ولى بايد ك

مث؛ف خانه خدا
دحام جمعيت

تواند،واف مى
ت نه تند، نه ك

ها انزد حنفى
 طواف كردن

	ت طواف

 محترم سعى
ك و وسوسه اس

اگر در طواف]
 . قرار دهد

	 طواف

اگر كسى عم]
 است، چه حك

اگر در بين س]
سعى را رها كن

 

اگر پس از ان]
 است پس از

	م طواف

نگاه كردن به]
ب اشكال ندار

اگر در طواف]
بر اثر ازد نكه
 .يرد
انسان در طو]

ولى بهتر است
ن ، طواف كند

ها پيادهشافعى

 

 
شكيا
زائران
و شك

]168
مالك

  
ترك

]169
باطل

]170
بايد س
.دهد
]171

واجب
 

احكام
]172

به عقب
]173

نيا مثل
سربگي

]174
كند، و
سواره
نزد شا
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وضـو    

حرام 
سانى 
 .نند

ارد و 

سـجد    

ـدا و     

ــ   ن    

يو حنف يه شافع

 .ه است
فلـي بـدون و

جاى مسجدالح
ت مراعات كس
طواف را نخوا
 بر كمتر بگذا

 محـدوده مس

 .قيه اعمال
 ).رفات

عـا و ذكـر خـ
 45. ضل است

 46 » النَّارِ 

و تـالوت قـرآن

اساس فقه بر( ت

طواف كعبه ،ه
طواف نف .دارد

ف واجب هرج
ام مناسب است
ابراهيم، نماز ط
شك كند، بنا

جب، بايـد در

 :اى آورند
واف عمره و بق

وقوف به عر (

مشـغول دع ه
زد احناف افض

 : بگويد
نًة َوِقنا َعذاَب 

ذكـر و دعـا و

.  

اهل سنت ژهيو وان

معظمه مكهر
واجب فرقى ند

 .د
مانند نماز طوا
ر مواقع ازدحا
و پشت مقام ا
اف مستحب ش

ند طواف واج

 مستحبى بجا
جام دادن طو
.تن به عرفات
.طواف زيارت

، آهسـتهطـواف
الوت قرآن نز
األسود برسد
ي اْالِخَرِة َحَسَنة

ـ  غير از ذ تن 

      
121،122طواف،

مناسك حج بانو 

ل مستحب در
حب با طواف و

گرددف ادا نمي
مستحب، را م

در خصوص به
 دارند نموده و
د دورهاى طوا

. 
حب را نيز مانن

ر نبايد طواف
ره، پيش از انج
ج، پيش از رفت

، پيش از طي

ت در حال طـ
البته ذكر از تال

حجريمانى و
نيا َحَسَنًة َوِفي دُّ

.اظت نمايد

ف، سخن گفت

                     
 في مستحبات الط

  .210/قره

ف مستحب
يكى از اعمال]
طواف مستح]

ارد ولي طواف
نماز طواف م]

د كافى است،
 طواف واجب

ر در تعداداگ]
 صحيح است

طواف مستح]
 .ورد
در موارد زير]

س از احرام عمر
س از احرام حج

منيس از اعمال

طواف حبات
مستحب است]

ا .ت قرآن باشد
ن ميان ركن ي
ربَّنا آتِنا في الدُّ
م خود را حفا
هات طواف

در حال طواف]
 .ه است

                    
ية الناسك، فصل
بقآن مجيد، سوره

 

طواف
]175
]176

دم ندا
]177

بخواند
را كه

]178
طواف

]179
بجا آو

]180
پس* 
پس* 
پس* 

 
مستح

]181
تالوت
و چون

رَبَّ«
و چشم
مكرو

]182
مكروه

          
غني. 45
قرآ. 46
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حـال   

ـواف      

و . رد 
ت در    
پـس   

ـردم  
ـاف؛  

 كـه  ي
وانـد  

ب، 
يقـه  
نيـة  

-

 ه

يو حنف يه شافع

خنديـدن در ح

ت نمـاز طـ يـ

نـدارن و اقامه
سـتحب اسـت
ركعـت دوم، پ

مـ كـه  يطـور 
نزد احنـ(47؛هه
(. 

يطـور  بهورد، 
تو هرچـه مـى    

صبح تا طلوع آفتا
ده دقي(آن برآمدن

غن. تاب تا غروب

-ى كعبه بر آن مى

جدالحرام درفاصله
 

اساس فقه بر( ت

خلي باشـد و    

ت نمـاز بـه ني

است ولى اذان
ا مس. بخواند امـ
و در ر» افرون

ط بـه جـا آورد،  
مكروه ت اوقا

)م وجود ندارد

بجا آو48راهيم
 بهتـر اسـت

از نماز ص و بعدح
ب طلوع آفتاب تا 

، لحظه تغيير آفت)

هنگام بناى) سالم
ت واكنون درمسج

.شودهدارى مى
اهل سنت ژهيو وان

مد و ثنـا خـال

است دو ركعت
.ع سنت است

زهاى يوميه ا
تواندىمواهد

قليا ايها الكـا«
 .را بخواند

طواف را زود بج
 است مگر در
ر مسجدالحرام

ابر  پشت مقام
ه واقع شود و

      
 قبل از نماز صبح

لحظه:  عدم جواز
نيمروز( حظه ظهر

الس هيعل(رت ابراهيم
ـ برآن مانده است
ضريح كوچك نگه

مناسك حج بانو 

ي كه از حمر
. 

طواف، واجب ا
و نزد شوافع)

	ف
ماز، مانند نما

اى كه بخووره
« حمد، سوره
»ل هواهللا احد

طواف، نماز ط
فاصله افتاده
ت مكروهه در

واجب را بايد
و و خانه كعبه

                     
بعد از طلوع فجر

اوقات.ب آفتاب
ل خورشيد در لح

گى است كه حضر
به معجزه الهى  
اى بلورين بايكضه

شعرخواندن ]
، مكروه است

  طواف
پس از هر ط]
)نزد احناف( د

نماز طواف ت
احكام اين نم]

ز حمد هر سو
ت اول، پس از

قل«د، سوره

 نماز طواف
بايد پس از ط]

ها آند، بين
د شوافع، اوقات

 نماز طواف
نماز طواف و]

براهيم بين او

                    
ب: اوقات مكروهه

نماز عصر تا غرو
، لحظه زوا)طلوع

  .117 ك،
مقام ابراهيم؛ سنگ
اثرپاى آنحضرت
ى كعبه درمحفظه

 

]183
طواف،
  
نماز ط

]184
بخواند
  

تيفيك
]185

پس از
ركعت
از حمد

 
زمان

]186
نگويند
اما نزد
 
مكان

]187
مقام ا

          
ا. 47

بعد از ن
بعد از ط
الناسك

م .48
ايستادو

مترى 13
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يادى 
مقـام      

ـت و  
راهيم 

 يـاد  
مـره  
مازها 

ايـد،  

بايـد  
 

 بايد 

 .شد

يو حنف يه شافع

زي واسطه بهگر 
آن، نزديـك م

ورد كافى اسـ
پشت مقام ابر

صحيح طور به
ى كه قصد عم
 مانند ساير نم

سعى يادش بيا
 

ا انجام دهد، ب
.ره انجام دهد

ز حائض شود،
 

گفته شطواف  

اساس فقه بر( ت

و اگ) ان باشد
از دو طـرف آ

آودالحرام بجا 
ماز طواف را پ

بكه نمازها را 
بخصوص كسى

 اين نماز نيز

د، و در بين س
.سعى بخواند

را ازآن پسل
بعدى را دوبار

 .كندت نمى

ا در بين نماز
. آن را بخواند

تر برايپيش

اهل سنت ژهيو وان

مزاحم ديگرا 
ـد، در يكـى ا

ر جاى مسجد
م جمعيت، نم

 .ن نباشند

 واجب است ك
؛ انجام دهند
صحيح كند تا

 فراموش كند
ماز را بعد از س
ش كند، و اعما
يست اعمال ب

 نمازها تفاوت

	طواف

آن يا ل از نماز
از پاك شدن

است كه گونه

مناسك حج بانو 

كه يطور بهنه
ت مقام بخوانـ

را هرمستحب
ر مواقع ازدحا
طواف كنندگان

د بالغ و عاقل
هى را درست
ماز خود را تص

	.ده شود

 نماز طواف را
 دو ركعت نم
اف را فراموش
د، ولى الزم ني

بابقيه طوافز

بت به نماز ط
 از طواف قبل
ج شود و بعد ا

	ه
گ همانحاضه،

نه(تر بايستد ك
ت نتواند پشت

 .رد
منماز طواف ]

ب است كه در
ند و مزاحم ط

	يح نماز

بر تمام افراد]
د تا تكليف اله
ج دارد، بايد نم

صحيح خواند ر
 نماز طواف

اگر خواندن]
 را رها نكند و

اگر نماز طوا]
طواف را بخواند

  ت
نمازشكيات ]

ه حائض نسب
اگر زن، بعد]

ز مسجد خارج

ه مستحاضه
وظيفه مستح]

 

نزديك
جمعيت
بجاآور

]188
مناسب
نخوانند

 
تصحي

]189
بگيرند
يا حج

طور به
ترك

]190
سعى

]191
نماز ط
 
شكيا

]192
 

وظيفه
]193

فوراً از
 

وظيفه
]194
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قُـْل «   
پـس   
 حمـد 

 

زمزم 

نـد و    
 يهـا 

ِمْيــُت 
ه حـدَ وَ 

تـا  » 
قـرار   

صـفا      

يو حنف يه شافع

ت اول سـوره
را بخوانـد، و پ

مح حمـد و آل 
.ند دعا كند

قدرى از آب ز

 .»سْقم

عبـه نگـاه كن
ه نعمـت ورد و  

 .» اهللاُ 

ْمــُد، ُيْحِيــي َويُم
وَ ال ِإلـَه ِاالَّ اهللاُ 

صـفا«ه بـين      
سـجدالحرام ق

 از مـروه بـه ص

اساس فقه بر( ت

مد در ركعـت
ر» ُهَو اهللا َاَحدْ 
مح صـلوات بر 
توا هر چه مى

ش از سعى، ق
 : بگويد

مْن ُكلِّ داء َوُس
ه و به خانه كع
لهى را بجـاآو

: 
ِاالّ  ِالهَ ال «

ُمْلــُك َولَــُه اْلَحْم
ال  َشـْيء قَـِديرٌ 

 .»ه

مرتبـه فاصـله
و كنار مس شده
 .شود
 .شود

ه و برگشـتن

اهل سنت ژهيو وان

ست بعد از حم
ُقْل «م سوره

آورده و بجـا 
قبول نمايد و

طواف، و پيشز
 خود بريزد و

ِسعاً، َوِشفاًء ِمن
الى صفا رفته
حمد و ثناى ا
كرها را بگويد

 .»اَلَحْمُدهللا

شــرِيَكَلُه، لَــُه اْلُم

َوُهـَو َعلـى ُكـلِّ
هحدَ وَ  الحزابَ 

 بايـد هفـت م
ش ساختهسالنى

شناميده مى »
ه مروه ختم ش
وه يك مرتبـه

مناسك حج بانو 

	طواف

ف مستحب اس
 در ركعت دوم
ـاى الهـى را
د عالم طلب ق

	ز سعى

ت پس از نماز
 پشت و شكم
ناِفعاً، َوِرْزقاً واس

بدن، باال  دل و
د رو نمايد و ح
اورد، و اين ذك

َا«     .»کبر
َشهللاُ َوْحــَدُه ال 

ـُر َو  بِيَـِدِه اْلَخيـْ
اال مَ زَ هَ  ه وَ بدَ عَ 
  .د

	مروه

م نماز طواف،
س صورت بهزه

»سعى« عمل،
 صفا آغاز و به
صله صفا تا مرو

نماز ط حبات
در نماز طواف]

و»ا اْلكـاِفُرونَ 
ز، حمـد و ثنـ
تد و از خداوند

قبل از حبات
است مستحب]

مد و بر سر و
ِعْلماً ن نازُقْ رْ مَّ ا

آرامى پس با
ن حجراألسود

بيا به خاطررا 
اک اهللا«

ال ِإلــَه ِاالَّ اهللا« 
َحيٌّ ال َيُموُت،

 رَ صَ نَ  ه وَ عدَ وَ 
صلوات بفرستد

صفا و م بين
پس از انجام]
را كه امروز» ه

پيمايد و اين
سعى بايد از]
پيمودن فاص]

 

مستح
]195

أيّهـايـا 
از نماز
بفرستد

 
مستح

]196
بياشام

أَللَُّهمَّ«
سپ
به ركن
الهى ر

 

َوُهَو َح
َو زَ نجَ أ

پس ص
  

سعى
]197
مـروه«

دارد بپ
]198
]199
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خـتم      

 بـين   
قطـع  

گرچه 
ـائض  

 .ست
روه و     
د، يـا   
ـپ و     
ـا نـه   

ـراى  
ولـى       

شـوط  

نـدتر    
تحب      

 


زدن 

زار    

يو حنف يه شافع

ى بـر مـروه خ

و مـروه و در 
كه سعى را ق 

 انجام شود، گ
ورود حـ ،ـت 
 .يست

كند جايز اس 
ـت رو بـه مـر

عقب بـرود ب
كـردن بـه چـ

آيند يـ او مى

بـ مثالً؛و سعى
شـكال نـدارد و

 كرده، بايد ش

نـى كمـى تن
 بـانوان مسـت

ـ ى    دور زبـار  كي

د فاصـل بـين بـا

اساس فقه بر( ت

هفـتم سـعى 4

تگى بر صفا و
جا هماند از

ضو و طهارت
اسـزء مسـجد      

جزو مسجد نيس
اي سعيطبقه

د واجـب اسـت
، پس اگر عقب
، ولى نگـاه ك
يند همراهان

ن نماز طواف و
 دوسـتان، اش

 .ايز نيست
ز مروه شروع

يعن ؛كننـد مى
سـت و بـراى

بـه معنـاى نجاير ا
 .ست

ت كه در سابق حد

اهل سنت ژهيو وان

49َشـْوطِ براين

ن و رفع خست
سعى باشد، بايد

زم نيست با وض
ه مسـعى جـز
جنابله، مسعي

ست و در هر ط
رودمروه مـى  ف

 به صفا باشد،
د، باطل است
براى آنكه ببي

صله زياد بين
شـدن طـواف
 بدون عذر جا

سعى را از كه

م َهْرَولَـهْ مردان
ن مسـتحب اس

      
يدن تا هدف و در

استا صفا ه،يا مروه
است شده نيگ مع

مناسك حج بانو 

بنـا ؛آيدمى ب

ستراحت كردن
اگر در بين س

صفا و مروه الز
جه بـه اينكـه
د احناف و حن
چند طبقه اس

طرف بهكه يت
رود، روفا مى

فا يا مروه برود
مثالًشت سر

تن سعى و فاص
گى يا تمام ش

بعد، روز بهى
 متوجه شود

 . دهد
از سعى كه م5

 تنها بر مردان

                     
دوي  معناى نهايت

صفا تا مروه صله
زه با چراغ سبزرنگ

 .ده است

حساب به دوم
 .ود
نشستن و اس]
جايز است و ا 

. ادامه دهد
سعى بين ص]

ط است با توج
ولي نزد ستي
الن سعي چس]
وقتدر سعى، ]
صف طرف بهكه
صف طرف بهلو 

 وگاهى به پش
 .ل ندارد

تأخير انداخت]
ف شدن خستگ
 انداختن سعى

اگر شخصى]
 دوباره انجام

50در قسمتى]

ند، اين عمل
 .ت

                    
درلغت به: شوط 
فا بار ككعبه و ي 

آن قسمت، امروز
 و مناره ميانه بود

 

مرتبه
شو مى
]200

ج ها آن
كرده،

]201
احتياط

ينزيجا
]202
]203

ك يوقت
به پهلو
راست
اشكال

]204
برطرف
تأخير

]205
اول را

]206
رونمى

ستين

          
49.
اطراف
آ .50
عطاران
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ـت و   

ـر در    

كنـد  
صـف   

 .ت

نكـه  
ذبـح    

واْرَحـْم 
ــَوُم،  قْـ

يو حنف يه شافع

فى باطـل اسـ

حاسـت و اگـ

سفند قرباني ك
قيمـت نص دازه 

  .شود

 بر اقل گذاشت

مگر اين ب است
ك گوسـفند ذ

 . است

  ،ْكَرمُ 
 :ندنرا بخوا

 أَللَُّهمَّ اْغِفـْر َوا
ي ِللَّتــي ِهــَي َأق

اساس فقه بر( ت

شوط اضافد،

، سـعى صحيح
  . رها كند

 كند، يك گوس
انـد بـه شـوط  

شد واجب مي

بايد بنا را ،عى

 آوردن واجب
يـك دون عـذر،  

 و پياده بهتر

ْالَعزُّ األَجلُّ اَألك
اين دعا ر، )د

د َوَأْهِل بـَْيِتِه، 
َألْكــَرُم، َواْهــِدني

 .گرم است ك

  .120، )ي
اهل سنت ژهيو وان

شوط سعى كند

شوط بجا آورد،
جات از همان

سعي را ترك
براي هر شند،

گوسفند ،نمايد

سعىهاي شوط

 را پياده بجا
بـد جـام دادن

ره جايز است

ْم، ِإنََّكأَْنَت اْال
ن هروله كنند

َعلى ُمَحمَّد اهللا
◌َعــزُّ األَجــلُّ األ

      
كيو چهلويست و

ي واجبات السعي
مناسك حج بانو 

	سعىهاي

ش از هفت ش
 .ت

ش از هفت ش
شود، بهتر است

چهار شوط، س
ترك كنشوط
 . بدهد

اعاده تقصير ن

تعداد شك در

ب حنفى سعى
رت سواره انج

سواب شافعى
  :عي بگويد

جاَوْز َعّما تـَْعَلم
ون اينكه بانوا

ا صلیوَ  هللاُ أْكبَـرُ 
ــَت اْالَ◌  ِإنََّكأَْن

                     
اف، سه كيلو و دو
أ(صل في واجباته

هدن بر شوط
اگر عمداً بيش]

 او درست است
اگر سهواً بيش]

سعى متوجه ش

سعىكردن
از چقبل اگر  ]
از چهار شبعد  
گندم صدقه5
اگر قبل از ا ]

	ت سعى

در هنگام شك]

حبات سعى
طبق مذهب]

ر باشد در صو
و طبق مذهب5
در اثناي سع]

ْغِفْر َواْرَحْم َوَتج
بدو(حل هروله

 اِهللا َوبِاِهللا َواُهللا
ــْم، ْعَل َوْز َعّمــا تـَ

                    
ك صاع نزد احنا

الساري، فص ارشاد

 

افزود 
]207

سعى
]208

بين س
 

رها ك 
]209

و اگر
51صاع

]210
  
شكيا

]211
  
مستح

]212
معذور
52كند

]213
اغَرّب 

در مح
ِبْسِم «

َوَتجــاَو

          
يك.51
ا. 52
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َوبِـــَك 

ــُر  يـَْغِف

 شـد  

ـا َمـْن 

 و در 

ــِل  تـَّوَكُّ

؛ ينـد 
تحب     

و ) ن

ـالل  

بايـد      

يو حنف يه شافع

ْعيي، و لَـــَك َســ

نُــوبي، ِانَّــُه ال ي

در صفا گفته

َعَلـى اْلَعْفـِو، يـا

ه گريه وادارد

نـِّيَّــِة فــي التََّق ال

را بچيي سـر
و البتـه مسـت

ع حداقل ممكن

م شده بود، حـ

دات اسـت و ب
 .جام شود

اساس فقه بر( ت

ُه ِمنّــي، أَللَُّهــمَّ 
 .»َل اْلُمتَّقينَ 

ــْر لــي ذ ِد، اْغِف

و آنچه را كه د
 .كه بيانشد

يـا َمـْن يـُْعطـي ع

 .»َعْفوَ 

د و خود را به
: 

 حــال، َوِصــْدق

ـداري از مـوي
مـوي سـر و م

د و نزد شوافع
 .سد

ر انسان حرام

حـج، از عبـاد
انج ييخودنما

اهل سنت ژهيو وان

ْلـــُه ْفُه لــي َوتـََقبـَّ
يـَْقَبُل َعَمَل َمنْ 

 :ت بگويد
نـَّْعمــاِء َواْلُجــوِد

الى آن برود و
را بهترتيبى ك

ُيِحبُّ اْلَعْفـَو، ي

اَْلَعْفَو اَْلَعْفَو اَْلَع
ن كوشش كند
اند اين دعا را
بِــَك َعلــى ُكــلِّ 

يعني مقـ؛كند
چهارم كياز  ت

تمام سر باشد
رسه پايان مى

احرام بر اسطه

مال عمـره و ح
ريا وخالي از

مناسك حج بانو 

ـــعيٌف، َفضــاِعف
يام َعَملي  ِمّني

هروله گذشت
ِل َواْلَكــَرِم َوالنَّ

مروه رسيد باال
دعاهاى آنجا ر

اْلَعْفِو، يا َمْن ُي

، َا  َربَّ اْلَعْفوِ 
در گريه كردن
ار كند و بخوا
 ُحْســَن الظَّــنِّ 

ى بايد تقصير ك
ازهبندانگشت

انگشت از ت ند
عمره تمتّع به

وا بهير، هرچه

انند ساير اعم
ختور خداوند و

 ِإنَّ َعَملــي َضــ
 َوقـُوَّتي، تـََقبَّْل 
ن كه از محل ه

اْلَمــنِّ َواْلَفْضــل 

.»َب ِاالّ أَْنتَ 
به مر كه ينگام

ورد و بخواند د
:ز آن بگويد

مَّ يا َمْن َأَمَر بِا

َعَلى اْلَعْفِو، يا 
ستحب است د
سعى دعا بسيا
مَّ ِإنِّــي َأْســأَُلَك 

«. 

	ر
پس از سعى]

اندا بهها حنفي
بند كياندازه به

 عمل، اعمال
پس از تقصي]
 .ود
تقصير نيز ما]
اطاعت دستو د

 

اَللَُّهــمَّ
َحْولي 
همين

يــا َذا«

الـّذنُوب
هن
بجا آو
پس از

أَللَُّهم «

عيـَْعُفو 
مس
حال س

أَللَُّهــمَّ«

»َعَلْيكَ 
 

تقصير
]214
نزد ح(

باست 
با اين

]215
شومى
]216
قصد به
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كنـد،   
ـالل    
 و به 

گر در 
محرم 

 كند 

ى را     

محرم 
 .مايد

اه بـا     

يو حنف يه شافع

فوراً تقصـير ك
ـرام بـر او حـ
 به احرام حج

بانوان اگ.(كند
ظب باشند، نام

چيند و كوتاه
 .يگر

شـخص ديگـر
 .رد

قبل از زمان م
بود استفاده نم

متّـع را همـرا
 :وريم

 ؛حرام
 ؛ز طواف

 .شود

اساس فقه بر( ت

 الزم نيست ف
ازمحرمات احـ
د محرم شود

 .سد

تواند تقصير ك
كنند، مواظمى

ه بايد مو را بچ
اى دهيا وسيل

وانـد مـوى ش
شد اشكالى ندار

و تا ق رسدمى
حرام ممنوع ب

مال عمـره تم
آوپيمايند، مى

روند براى احى
نمازبعدازآن و

 ؛جام سعى
شمتّع تمام مى

اهل سنت ژهيو وان

 است، گرچه
ا كي چيهت،

ست كه بتواند
برس) حجه يذ

ميهركجاد و
دارندتقصير مى

بلكه. ى نيست
گير يى، ناخن

توكرده، نمـى
 تقصير او باشد
تع به پايان م
احردي كه در

ى، خالصه اعم
پين اعمال مى

 يا فرودگاه مى
ى انجام طواف

 مروه براى انج
عمال عمره تم

مناسك حج بانو 

 بعد از سعى
صير نكرده است
ن نيز وقتى اس

ذظهر روز نهم

ن خاصي ندارد
محرم حضور د

(. 

كندن مو كافى
قيچى باشد، با

ودش تقصيرنك
زمانكرده، يا

مال عمره تمت
تواند از موامي

رى و يادسپارى
براى انجام اين

	 تمتّع

مسجد شجره
، براىجدالحرام

رو بين صفا و
كنند و اعر مى

	 تقصير

زمان تقصير]
تقص كه يوقتا 

شود، و پايان آن
ظ( در عرفات

   تقصير
تقصير مكان]

 كه مردان نام
را نبيند ها آن

	مسئله

در تقصير، ك]
اى كه وسيله

كسى كه خو]
تقصير كد اگر
با تقصير، اعم]

 براي تمتع، م

 جهت يادآور
حجاجى كه

اعمال عمره

ممثالً؛ميقات ه
مسجدسپس به
به راهر عدازآن
تقصير عدازآن

 

زمان
]217

ولى تا
شنمى

وقوف
 
مكان

]218
جايى
آموى 
مچند 

]219
به هر

]220
بچيند

]221
شدن
  
اكنون

مسيرى
 
سير ا
 

ـ به 1
ـ س 2
بعـ  3
بعـ  4
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يو حنف يه شافع

 حرام

 روه

 گانه

اساس فقه بر( ت

  ر مني
  اتعرف

ر مشعرالحر
 ره عقبه

 ج

 ف

ن صفا و مر
 منيدر

گ سهمرات 
 وداع

 اف

اهل سنت ژهيو وان

 تمتّع

  احرام

در ـ وقوف
 وقوف در
ـ وقوف در
ـ رمى جمر

 ـ قربانى

ـ تقصير
ـ طواف حج
ـ نماز طواف
ـ سعى بين
ـ بيتوته د
ـ رمى جم
ـ طواف و
ـ نماز طوا

 

مناسك حج بانو 

عمال حج ت

ـ 1
ـ 2
ـ3
ـ 4
ـ 5
ـ 6
ـ 7
ـ 8
ـ 9

ـ 10
ـ 11
ـ12
13
14

اع: ش سوم

 

  
  

بخش
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حـرام    
و بـه   
وند و 
 نهـم   
ر روز  

يـرى  
فـات     
پـاك    
و يـا   
سـت     
أخير     

 بجـا  
عمال 

كـه   
. ــد  

يو حنف يه شافع

بب احـرام، ح
شـوند وم مـى   

شو محرم مى
صـبح. خوانند

ظهـر برونـد و

ض ببيند، تغيي
شـود و بـه عرف
انـد تاوقـت پ

گـا(د و بدنه
سـجد شـده اس
سـفر را بـه تـأ

، حج تمتّعن
شود و بقيه اع

جـايى كقى مكـه؛    
ــا بماننــــ نجـــ

اساس فقه بر( ت

به سـب كه يى
ى حـج محـرم

روز هشتم. ند
را در منى بخ
حرم شوند و ب

حرام حج حيض
متّعمحـرم شـ
ك نشود ونتو
ض طواف كند
ـيض وارد مس
 بهتر اسـت س

بعدازآنب است 
شحرام آغاز مى

رى جنـوب شـرقى
ــاغروب درآن ـــ

اهل سنت ژهيو وان

تمتّع، كارهاي
زمانى كه براى

آورن جا بهرده
نج وقت نماز ر
وز نهم هم مح

. 
ع و قبل از اح
د براى حج تم

از خون پاك ي
د در حال حيض
كه در حال حـ
صورت امكان

 آورده، واجب
مال عمره با اح

      
كيلومتر 22يع در

ــه ازظهرتـ حجـــ
 .است»معرفت«

مناسك حج بانو 

 احرام حج
م اعمال عمره
شود ولى تا ز
بايد عمره مفر
سنت است پن
 هرچند اگر ر
.ند مانع ندارد
 از عمره تمتّع

آيد و بايد نمى
منيد از اعمال

ايد برگرددبد،
د و براي اينك

در صالبته .كند

مره تمتّع بجا
نيز، مانند اعم

 :ت

 حرام

 

                     
ست مسطح و وسيع

ــم ح يذوز نهـــ
«و»عرفان«زريشه

صير عمره تا
از اتمام پس]

بود حالل مى
نبروند، يم53ت

روند و سى مى
روند،فات مى

ه عرفات برسن
زنى كه بعد]

ظيفه او پيش
ولى اگر تا بعد

بماند مكه در
شودواجب مي 

رت كفطلب مغ
 .زد

	م حج

كسى كه عم]
و اعمال حج ن

دين شرح است
ف در عرفات

ف در مشعرالح
ى جمره عقبه

 انى

 صير

 اف حج

                    
عرفات بيابانى اس
ــد رو ــان بايـــ ـ

واز»عرفه«جمع»ت

 

از تقص
]222

شده ب
عرفات
به منى
به عرف
نهم به

]223
در وظ
برود و
شدن
)شتر

بايد ط
بينداز

 
احرام

]224
آورد و
حج بد

وقو* 
وقو* 
رمى* 
قربا* 
تقص* 
طوا* 

          
ع .53

حاجيـــ
عرفات«
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ـاوت     
 حـج      

دات،  
ريـا و      

د بـه  

ى در   
ـراي     

كـه       

يو حنف يه شافع

 

ت تفـ ط در نيـ
ت ون بـه نيـ

ز و ساير عبـاد
 از هرگونـه ر

مانى كه بتواند

 .منى برود

باشـد، حتـى ه 
حـرام عمـره بـ

 صـحيح اسـت، ك

اساس فقه بر( ت

.خواهد آمد ها

سـت و فقـط
شـد و اكنـوى

 .گويد
ت و مانند نماز
جـام شـود و

تّع است تا زم
 .برسد 

رم شود و به م

كـه آن جـاى   
لبتهمحـل اح

 .شود

ز ايـن وقـت نيـز

اهل سنت ژهيو وان

ها آن و احكام

 احرام عمره ا
متّع محرم مى

گها را مىبيك
ز عبادات است
ور خداونـد انج

مال عمره تمت
ـ  54حجه يذ
، محرالحجه ي

كه است، هـر
ال .هاى جديـد

 .ت
محرم ش حرام

      
ذر دارد، ديرتر از

مناسك حج بانو 

 
 از اين اعمال

	ج
م حج، مانند

 نيت عمره تم
همين قصد، لب
 اعمال حج از
و اطاعت دستو

 .اشد

حج، بعد از اعم
ظهر روز نهم
يذ روز هشتم

 حج، شهر مك
هو محله افتهي

حج، حرم است
مسجدالحت از

                     
براى كسى كه عذ

 .ك آمده است

ز طواف حج
 ى

منيوته در
 ى جمرات

 اف وداع

ز طواف وداع
ضيح هر يك

احرام حج ت
احرا تيفيك]

به آنجاكه در
 بنابراين به ه

احرام و بقيه]
قربت و قصد ه

مايى به دور با

 احرام حج
وقت احرام ح]

ظ  در عرفات ـ
سنت است،]

 احرام حج
محل احرام]
ي توسعههاى ت

حلّ، و براي ح
مستحب است]

                    
در برخى موارد ب 

آن در كتب مناسك

 

نماز* 
سعى* 
بيتو* 
رمى* 
طوا* 
نماز* 

كه توض
 

تيفيك
]225

دارد ك
تمتّع،

]226
بهبايد 

خودنم
 

زمان
]227

وقوف
]228
  

مكان
]229

قسمت
مكّي ح

]230
          
54.

تفصيل آ
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 ست و

ـدون  
 

 .ست

واندن 
 .ند

ف در 

ه يـا  
فـات  

وز در  

ـده  

يو حنف يه شافع

ج نيز حرام اس

بـ مسـئله تن    
.محرم شود 

يز مستحب اس

 و پس از خو
رون عرفات مي

ــراى  وقــوف" ب

 پياده، نشسته
ر صحراى عرف

رب همـان رو

مفصل آمـ يها ب

اساس فقه بر( ت

 در احرام حج

جهـت ندانسـت
تواندمي كجا

ر احرام حج ني

  ني
روند مني مي

روز نهم بهح

بايــدر منــي 
 .وند

، چه سواره يا
درروب آفتاب 

تا مغر55حجه ي

 موارد آن در كتا

اهل سنت ژهيو وان

،استع حرام
. 

 كند يا بـه ج
هركازب است

حب است، در

مندر  الحجه
، بهروز هشتم
صبح) شا و فجر

 و بيتوتــه در
روانه آنجا شو

ن مكان است،
تاغرف روز را

يذر روز نهم
      

ت جايز است كه

مناسك حج بانو 

	حج

رام عمره تمتّع
. تفاوتى ندارد

ج را فراموش
برود واجب مني

	 حج

رام عمره مستح

ا يذشب نهم
در ر  در مكه

، مغرب و عش

وقــوفـس از
ول حج است،

ف، بودنِ در آن
جيان بايد نصف

 .رج نشوند

م است از ظهر
                     

ر تأخير از اين وقت

احرام ح مات
آنچه در احر]
نيز محرمات 

	 احرام

اگر احرام حج]
م به عرفات و

حبات احرام
آنچه در احر]

يا بيتوته شف 
بعد از احرام]
ظهر و عصر(ز

ف در عرفات
ــ] حاجيــان پ
ركن اوكه  "ت

	 وقوف

مراد از وقوف]
يعنى حاج ؛ده
خار ازآنجاد و

	 وقوف

واجب و الزم]
                    
براى افراد معذور

 

محرم
]231

كفاره
  

ترك
]232

احرام
  

مستح
]233

 

وقوف
]234
نماز 5

  
وقوف

]235
عرفات

 

معنى
]236

خوابيد
بمانند
 

زمان
]237

          
ب .55
 .است
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چنـد    
كنـد،      
 حـج     

ى در  
ـر از  
ـرود،    
وقـت     

ه يـا     
دهـم  

ولـى        

ذكـر   

َو ُهــَو 
ـْوَق   فـَ
َحـْوِلي 

يو حنف يه شافع

ت وقـوف، هرچ
فـات توقـف ك
سـد و بـرود،

ه شود، قـدرى
دقيقه، پس اگـ
بـه عرفـات نـ
 از بامـداد و و

ـيدن بـه مكـه
د از شـب رى      

جـب نيسـت و

 

و بسيار ايـن ذ

ــُر َو ــِدِه اْلَخيـْ  بَِي
 ِمّمـا نـَُقـوُل َو 
مماِتي َو بِـَك َح

اساس فقه بر( ت

مـدتى تمام 
كمـى در عرفـ
ه عرفـات برس

 است كه گفته
يك يا دو د الً

ب اصـالً يعنى 
ـدكي پـيش

ى يا دير رسـ
د، اگـر مقـدار

ر ديگـرى واج

:ستحب است

 .ظهر باشد

و. خواست كند

ــُه اْلَحْمــُد   َو َل
تـَُقـوُل َو َخْيـرًا 
َو َمْحياَي َو َمم

اهل سنت ژهيو وان

.شودشروع مى
 حج است ولى
س اگر مقـدار ك

به )ر روز دهم

ت به مقدارى
مثال؛ كم باشد

؛ را ترك كند
تا انـ(د قربان

 .كندى

ى، مانند بيمارى
 عرفـات نـرود

 .كندمى ت
 در آنجـا كـار

	ر عرفات

 اين كارها مس
 .ف

 كه نزديك ظ

ز خداوند درخ

ــُه اْلُمْلــُك  ـُه، َل
لَحْمُد َكالـَِّذي ت

ِتي َو ُنُسِكي ال
مناسك حج بانو 

ز اول ظهر ش
رفات از اركان
ن نيست، پس

پيش از فجر(

ف، ركن است
هرچند خيلى
 وقوف ركنى

و اگر شب عيد
ود، كفايت مى

عذرى واسطه 
بـه اصـالً هم

ت باشد، كفايت
بـودنِ جـز  ه

 . دارد

وقوف در ت
ف به عرفات،
ن در حال وقو
بهتر آن است

 :ى مختلف
هاى خود را از

ــ دُه ال َشــريَك َل
، اَلَّلُهمَّ َلَك اْلح
لَّلُهمَّ َلَك َصال

 .ت بمانند
وقت وقوف ا]
وقوف در عر]

 است اما ركن
ك آخر وقت

 . نيست
آنچه در وقو]

ت بوده است ه
آگاهى و عمد
و باطل است و

به عرفات برو 
بهاگر كسى ]

شى، در روز نه
را درعرفات جه
بهدر عرفات، ]

حبات بسيارى

مستحباى از
در وقت وقوف]

 طهارت بودن
سل كردن و ب
خواندن دعاهاى
هسپس حاجت

 :رار كند
َه إَال اهللاُ َوْحــَد
ُكلِّ َشْيء َقِديٌر
وُل اْلقائُِلوَن، َاَّ

 

عرفات
]238
]239

واجب
نزديكيا

باطل
]240

عرفات
روى آ
حج او
)سحر

]241
موشفرا
حج يذ
]242

مستح
 
برخى

]243
ـ با 1
ـ غس 2
ـ خ 3
ـ س  4

را تكر
ال إلــه«

َعلى ُك
ما يـَُقو
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و ِمـــْن 
ْن َك مِ 

ْل ِفــي 
ِمي َو 
ا َربِّ 

فـات   
حرام  

 اذان     
ف در     

 حـج      

براى  

قـوف  
قـدار   
  يـك  

 

يو حنف يه شافع

وِس اْلصُّـــُدوِر َو
رياح َو أُعوُذِبَك
ر، اَلَّلُهــمَّ اْجَعــل
و َدِمـي َو ِعظـاِم
ِظــْم ِلــي نُــورًا يــا

اجيـان از عرف
مشـعرالح ـرف 

  .شودده مي
ب دهـم را تـا

ت وقـوف ح، نيـ
  .د

قيـه اعمـال

حاجيان) ن

تمام مدت وق 
مى از ايـن مق

كنـد، تـرك  

.شودگفته مى هم
اساس فقه بر( ت

ر َو ِمـــْن َوســـاِوس
َر الرِّ ْسأُلَك َخيـْ
ــَر النَّهــاِر َو َخيـْ
و ِفـي َلْحِمـي َو
جــي نُــورًا َو أْعِظ

حا) عيد قربان
طـ بهمال حج 

خواندعرالحرام 
دند،بايد شـب
و ازاذان صـبح
در آنجا بمانند
ـراى انجـام بق

عيد قربان(جه
 .كنند

حج است ولى
ست وقوف، كم
سـرهوقوف را

ه»مزْدلفَه« وبه آن
اهل سنت ژهيو وان

ـَك ِمـــَن اْلَفْقـــِر
، اَلَّلُهمَّ ِانِّي أس
ــَر اْللَّْيــِل  َك َخيـْ

َو نوراً َسْمِعي  
ْخَرِجدَخِلي َو مَ 

 .»يرٌ 

شب ع( حجه ي
لى ديگر از اعم

در مشعجمع ت
رالحرام رسـيد
شعر بماننـد و

طلوع آفتابا
بـتواننـد   مـي

حج يذز دهم
كنا حركت مى

 از واجبات حج
واجب اسرچند

شد، پساگريكس

      
يو منن عرفات

مناسك حج بانو 

هـــمَّ إنِّـــي أُعوُذبِـــ
ْن َعذاِب اْلَقْبِر
رِّيــاُح َو َأْســأَُلَك

و فی ِري نُوراً 
و َمقــاِمي َو َمــْد
 ُكلِّ َشْيء َقدي

	56حرام

يذب روز نهم
راى انجام عمل

صورت بهو عشا
جيان به مشعر
امر الهى درمش

بهتر است تاو
 از نماز فجر

  .ت كنند
ع آفتاب روز

من طرف بهحج
شعرالحرام نيز

هر) وع آفتاب
يك دقيقه باش

 .د

                     
ى طويلى است ميا

ـــوَِّتي، اَلَّلُهـ َك قـُ
 اْالَ◌ْمِر و ِمْن
ا َيِجــيُء ِبــِه اْلرِّ

َبَصر نُورًا و في
ي َو َمْقَعــِدي َو
قاَك إنََّك َعلى

ف در مشْعرُالْح
بعد از مغرب]

شوند و بر مى
 .كنندت مى

نماز مغرب و]
حاج كه يوقت]

براى اطاعت ا
الحرام كنند و

حاجيان بعد]
مني حركت ف
قبل از طلوع]

 بقيه اعمال ح
وقوف به مش]

تاطلو ن صبح
ي قدر اگرچهبه

ند قربانى كند

                    
وادىمشعرالحرام؛

 

َو ِمْنـــك
َشتاِت
َشــرِّ مــا
قـَْلِبي ُن
ُعُروِقــي
يـَْوَم أْلق
 
وقوف

]244
خارج

حركت
]245
]246

صبح ب
مشعرا

]247
طرف به
]248

انجام
]249
از اذان(

ااست 
گوسفن
  
 

          
م.56
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ـد از  
ح تـا   

نجام 

ـى را     
» عَقبـه

عنـى  

ـين  

يو حنف يه شافع

قف كردند، بعـ
 از اذان صـبح

براى ا حجاج 
 .شوند

سـت كـه اولـ
ـره ُعقبـى يـا َع

يع ؛عقبه است

بـ فاصـل  حـد د و 

اساس فقه بر( ت

شعرالحرام توق
 مسن، وقوف

 .ست

)عيد قربان(
شمى منيوانه

 ان

 حجه

 جه

  .جب است

ون سـنگى اس
جمـ«ـومى را  

 رمى جمره ع

قـراردار كـوه  شته

اهل سنت ژهيو وان

قدرى در مش ه
بر بانوانو افراد
چه مستحب اس

حجه يذدهم
يرون آمده، رو

 :ست

ز عيد قربار رو
ح يذ 12و  1
حج يذ 12و  

نزد احناف واج

ـ سه ستو مكه
و سـ»  ُوْسـطى

وز عيد قربان،
.آمد ه خواهد

 :است

      
رشكه بين دو مكه

مناسك حج بانو 

	 شب

بعدازآنكهنند
پس ب. ر بروند
گرچه. ب نيست

ع آفتاب روز د
مشعرالحرام بي
بدين شرح اس

 ه

در) هر سه(
1 يها شب

11روزهاى 
اول نسه عمل 

مسمت  به ـ  
جمـره «ـى را

رِ واجب در رو
با شرايطى كه

ى بدين شرح ا
) و اخالص

                     
مست نزديك شهر

بعد از نصف
توابانوان مى]

 شب از مشعر
 آفتاب، واجب

 57منيل 

قبل از طلوع]
عمال حج از م

ب منياعمال ]
ى جمره عقبه

  انى

       صير
       وته

   ى جمرات
ه ترتيب بين س

جمره عقَبه
منيدر آخر ]

، دومـ»ره اُولى
اولين كارِ. ند

سنگ به آن، ب

	ت رمى

واجبات رمى]
قصد قربت(ت 

                    
سرزمينى اسمني؛

.است مكهحرام و

 

كوچ ب
]250

نصف
طلوع

 
اعمال

]251
بقيه اع

]252
رمى .1
قربا .2
تقص .3
بيتو .4
رمى .5

كه
  

رمىِ ج
]253
جمره«

نامنمى
زدن س
 
واجبا

]254
نيت* 

          
م .57

مشعرالح
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ـافى  

ورد و  

. 

و بـه  

: 

كـرده    

اشد، 
تنهـا  

وضو ى

ــد،  ن

يو حنف يه شافع

 آن بگذارد كـ

ن به آن بخـو

اد كافى است

پرتاب كند و م

باشد گونه نيا

 

ن اسـتفاده نك

شت سر هم با
رمى بخورد، ت

ض و شخص بى
 

 

ــى كنن ــان رم
 .د

اساس فقه بر( ت

 جمره يا كنار

ر سنگ ديگران

افتا رهيدار در

باهمرا  ها آنز
 .ود

اشود بايد  مى
 

.ياشهر مكهني
صـحيح از آن

الزم نيست پش
ى نخوردو چها

 .آيدمى ب
س زن حائض
.طهارت باشد
.ستحب است

توانندخودشــى
رمى كند ها آن

اهل سنت ژهيو وان

جلو برود و بر

يعنى اگر ؛سد

اگر ، البتهخورد
 .ورد

 يا تعدادى از
شوحسوب مى

م رمى استفاده
.يا ريز نباشد

 .باشدگل
منشعرالحرام،

براى رمى ص الً

 بخورد، ولى ال
خورد و سومى

حساب بهست
رط نيست، پس
حب است با ط
ك باشد ولى مس

ــه نى نمــى ك
آنيابت از  وبه

مناسك حج بانو 

يعنى اگر ج ؛ا

ب به جمره برس
 .ى نيست

بخو» جمره«ن
 به جمره بخو

 .كند
س اگر همگى

، يكىمحها آن

كه براى ر يي
ى زياد بزرگ ي

ياگ، كلوخ و
از مش مثالً؛شد

قبالص ديگرى،

بايد به جمره
د به ستون بخ
ستون خورده ا
ره طهارت شر
كند، ولى مستح

ها، پاكسنگ
ــان ــاران وكس

دهندتاا نيابت

هاختن سنگ
 .ت

ها با پرتابگ
مره برسد كافى

ها به ستونگ
ت عدد سنگ
دست پرتاب ك

پس ؛بزند جيدر
 بخورد، تمام

	هاط ريگ
ها زهير سنگ]

يعنى ؛گ باشد
سنگاز س آن

منطقه حرم با
دش يا شخص

 

	م رمى

هفت ريگ با]
ن اگر دو عدد
ددى كه به س

در رمى جمر]
تواند رمى كى
الزم نيست س]
ــ] كودكان،بيم

ن خص ديگرى

 

انداخ* 
نيست

سنگ* 
به جم

سنگ* 
هفت* 
با د* 
تد به* 

جمره
  

شرايط
]255

ريگ* 
جنس*

از م* 
خود* 

.باشد
 

احكام
]256

بنابراين
سه عد

]257
هم مى

]258
]259
شخ به
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ور او  
 

سـت  

 .د
بـوده   
طـرف  

از . ن 

 .كند

از  ـد 
حرام      

 . نه
هـا  ى

 جــه

يو حنف يه شافع

ند و در حضـو
.نيست زيجا 

 شد، الزم نيس

 اول رمى كند
ست ديـوارى ب
و رمى از هرط

ست تا ظهـر آن

 .انى كند
تواند رمى كى

هرچنـ. كننـد  
ـه از مشـعرالح

كرده است يا
اشد نزد حنفى

حج يذ12 و 11ى

اساس فقه بر( ت

نزد جمره ببر
 نائب گرفتن
 مريض خوب

ست در طبقه
اس منيوسط 

آن باز است و

ب روز عيد اس
 .كراهت

گوسفند قربا ،
وز سيزدهم مى

قبه را رمـى ك
ز نصفشـب كـ

مى استفاده ك
يقين داشته با

در روزهــاى ولــى
 . ام دهند

اهل سنت ژهيو وان

ود مريض را ن
به جمره برود
ى جمره كرد،

ست و الزم نيس
كه به سمت و
 وچهارطرف آ

 .ت

از طلوع آفتاب
ب تا صبح با ك
،ور انجام نداد

تا رو )هاافعى

عيد، جمره عق
براين پـس از

 .مىكنند

 :شودنا نمى
در رم قبالًرى

ارد ولى اگر ي

      
دارد و ديــروز عى

توانندشب انجامى
مناسك حج بانو 

ت كه اگر بشو
 كسى بتواند ب

كه نايب رمى 
 .گ بزند

جايز اس باالقه
جمره عقبه ك

اند رابرداشته
، صحيح است

	عقبه

مستحب آن ا
 آن و از غروب
در اوقات مذكو

نزد شا(ضطرار

نند در شب ع
بنـا58. نباشند

ره عقبه را رم

ر به شك اعتن
ها را ديگرسنگ

ك اعتبارى ند

                     
رمــى صــاص بــه

روزناتوان باشند م

مستحب است]
اگر. بيندازند

ازآن پساگر ]
ش دوباره سنگ

رمى در طبق]
طرف قبالًآن]

نون آن ديوار
 جمره بخورد

 رمى جمره ع
م :وقت رمى ]

تا غروب جواز
اگر رمى را د]
در صورت اض]

	شبانه

توابانوان مى]
در روز ناتوان

آيند، جمرمىي

	ت رمى

در موارد زير]
ك كند كه س

ورت فوق شك

                    
اختص مســئله ايــن

ازرمى درر كه يرت

 

]260
سنگ

]261
خودش

]262
]263

كه اكن
كه به
  
وقت

]264
ظهر ت

]265
]266[

  
رمى ش

]267
رمى د

مني به
  

شكّيا
]268
ـ شك1

در صو

          
ا. 58
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الـت   

عمـل    

ه يـا   

 ،شـتر 

هفت 

ـورده     
قـين  

ت يا 

-مـي 

و  شـد 

يو حنف يه شافع

؟ در ايـن حاه

بـه حـداقل ع

هفت عـدد زد

يا بيش دد زده

تا يقين كند ه

ـه سـتون خـو
نگ بزند تا يق

ون خورده است

كفايت م ، زده

باشاو ت چـپ

اساس فقه بر( ت

رده است يا نه

ب ، شك كنـد 

شك كند ه ،ى

هفت عد كه ني

بزند ت قدر آن
 .رده است

يـا در محوطـ
يك سن و بايد

سنگ به ستو
  .زند
را )عدد 4(ثر

 كعبـه سـمت

اهل سنت ژهيو وان

 .نيست ز
 كند رمى كر

زدهبه ستون

ن از محل رمى

يال با يقين به

	:د شك
شك كند بايد
ر محوطه خور
ي ت به جمـره

و يدآنمى ساب

 كند، آخرين
بز ن يا محوطه

 اگر نصف اكث
 .بدهد

 :ح است

 

 .بير بگويد
مت راسـت و

مناسك حج بانو 

زيجاها شافعى
ا قربانى شك

  .ارد
هايى كه بيگ

ز رمى و رفتن
  .جهي نكند

 رفتن از محل

مواردبعضي 
ش ها آن تعداد

طراف ستون د
ى كه زده است

حس بهو تعداد

، شكسنگ ت
ديگر به ستون
رفتن از محل
 ديگر صدقه ب

رمى، بدين شرح
.ن هنگام رمى

اندازد، تكبمى
كند منى سمى

ه است و نزد ش
س از تقصير يا
و اعتبارى ندا

در تعداد رير 
 

پس ازچنانچه
؟به شك توجر

س از رمى و
 .ل ندارد

درتكليف ]2
نگام رمى در
ه ستون يا اط
ك كند سنگى

جزو؟اين يا نه
 .كند

هفتداز زدن
يد يك ريگ د
س از رمي و ر

عدد 3 براي

رمى حبات
ر مستحبات]

 طهارت بودن
مر سنگى كه

وقتى رمى مى

 

مكروه
ـ پس2

شك ا
اگر -3

.كند
چـ   4

بيشتر
ـ پس  5

اشكال

  
]269
ـ هن1

عدد به
ـ شك2

است ي
پيدا ك

ـ بعد3
باي ؟نه
ـ پس4

كند و
 

مستح
]270[

ـ با 1
ـ هر 2
ـ و  3
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و ـى  

س از   
عيـد   

 گاو، 
هفـت  

 طـور 

اشـد     

كالى    

، شـده 

يو حنف يه شافع

اولـجمـره  ى     

يد قربـان پـس
 نيسـت روز ع

 

شتر،: از اند ت
ه گـاو بـراى   

ط بـه نفـر   چند

ش آن بريـده با

 .ندازد

رم باشـد اشـك

ش سـاخته ـي   

 .است حجه

اساس فقه بر( ت

59.بكند
 

ف نكنـد و بـرا

ورد، در روز عي
الزمالبته .كند

.رباني نمايد
عبارتنى كرد 

البته شتر و 

اگرچن است و 
 .ند

دن يـا گـوش

نينتأخير 61عيد

حـر يهركجا

ر نزديـك منـ

الح يسيزدهم ذتا 
اهل سنت ژهيو وان

 رمي دعاهم ب
ى دعـا توقـف

60.قف كند
 

آومى جا بهن
كميخدا ذبح

قر 12و  11ي
خدا قربا درراه

؛كندايت نمى

نفر يك حيوان
كندكفايت نمى

مانند لنگ بود

ع هايا از روز

باشد و در ي

دربراى ذبح  ه

      

هاهم و نزد شافعى
مناسك حج بانو 

بعد از )ز عيد
مره عقبه براى

براى دعا توق ،

ج تمتّع يا قرا
خ درراهحيوانى

اند در روزهاي
دتوان  كه مى
ها كفا حيوان

براى هر نفند
ى ذبح كنند، ك
معيوب باشد م

ست كه ذبح را

منيدر ذبح ت

كه هايىتارگاه

                     
18.  

دوازدهتا  احناف

روز( روز رمي
عد از رمى جم
،ى بعد از رمى

	ى
كسى كه حج]

جمره عقبه، ح
توي كند و مي

هايىحيوان]
ند و غير اين

.است زيجام 
گوسفقربانى ]

ك گوسفندى
اگر قربانى م]
 .ستي

	 ذبح

واجب آن اس]

	 ذبح

مستحب است]
 

كشت در ذبح]
 .كندت مى

                    
83غنية الناسك،

  .همان
نزدروزهاي عيد

 

اولين
ـ بع  4

وسطى
  

قُربانى
]271

رمى ج
قرباني

]272
وسفنگ

نفر هم
]273

مشترك
]274

ينزيجا
 
زمان

]275

  
مكان

]276
.ندارد

]277
كفايت
          
غ. 59
ه. 60
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آن  ي
روزه    

ت از   
خـود  
سـفر    
بايـد       

جـب  

صـله  

نـد و        
-مـى  

ى بـا   
وردن 

براين  
چنـد      
خص  
مـين   

يو حنف يه شافع

يجـا  بـه بايـد  
ـال در مكـه

حمتـو مشـقّت
بتواند قرض خ
فه بـر لـوازم س
 تهيـه كنـد ب

واجنزد احناف 

فاص هـا  آنبين 

ى نيابـت بدهن
ربانگـاه راه نم

آشـنايى جهت
و از آو سـت ي

م شــود، بنــاب
ت كنـد، هرچ
صد كه آن شـخ

و بـه هم اهللا ى

 . روزه بگيرد

اساس فقه بر( ت

ب62يوان ندارد،
ت از اعمـغـ فرا

تواند بدون زى
شته باشد كه ب
چيزى كه اضافه
شـد و قربـانى

 . بفروشد
نروزه بگيرد و 

 .شد
و ببوده  يدرپ

خص ديگـرى
قر بانوان را به 

ج نيازابدهند، 
ينخـواهران   ز

ــا نيــت انجــام
 نايـب بايـدنيت
عنى بدين قص

الـى قربـةدهـد

ي قربانىجا بهدو
اهل سنت ژهيو وان

نايى خريد حي
ر را پـس از ف

ندارد ولى مى
ض چيزى داش
ى اگر بتواند چ
خـودرا بفروش
د الزم نيست

ر الحجه يذه

باش يدرپ يپوز
د يپ بقيه نيز،

ـح را بـه شـخ
 چون امروزه

 ديگران نيابتب
ايـ موردنيگـر

 .كنيمى
ــت و بايــد بــ
يابت بدهـد،
يع ؛م نيت كند

نيابـت بد ه او

      
خريد سوغاتى كند

مناسك حج بانو 

 بانى ندارد

 نظر مالى توان
ديگرهفت روز

يد حيوان را ن
 در مقابل قرض
ض كند، حتى
 از زيورآالت خ
 را هرچه باشد
 را بايد در ماه

 .رفه باشد
اين سه روت
هفت روزت

تواننـد ذبــى
 ذبح نكنند و
 براى ذبح به
خى مسائل دي

مى نظر صرف
ز عبــادات اســ
ا به ديگرى ني
ه خودش هم
 را ذبح كند به

                     
ول خودراصرف خ

ه كسى كه قرب
كه ازكسى ]

وز در حج و ه
. 
اگر پول خري]

 قرض كند و
كند، بايد قرض

مقدارى مثالً
شد، ولى لباس

روز اول سه]
پيش از عركه
مستحب است]
مستحب است]
 

	ت در ذبح

تمام افراد مـ]
شان حيوان را

بايد ناچار به، 
ط قربانى و برخ
در اين كتاب

ذبــح نيــز از]
ذبح را كه يرت

ط آن است كه
ف او حيوانى

                    
تواند پوحاجي نمى
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ادا ك را
م؛است
بفروش

]280
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]282
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، كنــد 

 كـه  
فـراد      

حـرم  
ريـده   

د در  
ت را       
كيـل  

بـانى    
گويـد    

ود را 
گرفته 

حالل 
ـالل  
 .ست

جـام   
جـب   

يو حنف يه شافع

ــح ك وان را ذب

 مطمئن شود
ر اسـت بـه اف

محشـخصِ  ـه  
ن الغـرى خر

شـونديب مـى
ب ايـن وكالـت

وك(ى بسـپارد  

همسـرش قرب
اگـر بـه او بگ

ى از موى خو
سر گچهارم ك

 .وتاه كنند
م شده بود، ح
 طواف حج حـ
مچنان حرام اس

بايـد انج بيـ ت
هـا واجحنفـى   

اساس فقه بر( ت

ــو ــا حي ــود ت

بت دهد بايد
نـابراين بهتـر

،چنانچـذبح و
حيوان مثالً؛ت

 .ى است
ن براى ذبح ناي
سـت بـه نايـب
ند يابه ديگـرى

ح، از طـرف ه
ئن است كه ا

يعنى مقدار ؛
كيطراف سر يا 

سر را كو هارم
احرام حرا طه
پس از، كه ر

حرم است، هم
ترت نيا بهمنير

سـت و نـزد ح

اهل سنت ژهيو وان

 .م شود
شــت داده مــى

، به كسى نياب
بن. كنـد  نمـى

و  براى خريـد
است نكرده عمل

 و ذبح او كافى
ز طرف زائران
پارند، بهتـر اس
ودش ذبح كند

 وكالت در ذبح
 است و مطمئ

 تقصير كنند
اطرت از تمام

چه كيحداقل 
واسط بهكه  يي

مرد بر يكديگر
ه در منطقه ح
 عيد قربان در

ها سنت اسعى

مناسك حج بانو 

ى براى اوانجام
ــت ــه او نياب  ب

.باشد نانيم
ريدارى و ذبح
 گمان كفايت

 .ت دهند
 نيابت بدهد
عب به شرايط
ل اعتنا نكند

كسانى كه از الً
سپديگرى مى

اشته باشد خو

 بدون گرفتن
كه او راضىن

. كافى است

بايدى، بانوان
د باالي انگشت

براي مردان
يكارها تمامير،

 بودن زن و م
د، تا زمانى كه

اعمال روز ،ط
تيب نزد شافع

باشد تا قربانى
كســى كــه]

مورداطمخصي
اگر براى خر]

كرده است و
نيابت نانيطم
اگر به كسى]

ل داد كه نايب
به اين احتما 
معموالًچون ]

اه ذبح را به د
د كه او حق د

 .)كيل
اگر شخصى]

 و به خيال اين
شود،حال مى

  ر
پس از قربانى]
بند اندازه به( د

،و) نزد احناف
پس از تقصي]

حرامجز بهود،
صيدگرچه ود
احتياط بنا بر]

رعايت اين ترت
:( 
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بـانى       
ـا بـه   
شـدن  

ت تـا    
جـام  

صـير   

حتى 

 كـه     

يو حنف يه شافع

 وكيـل او قرب
 صبر كنند تـ
نان به ذبح ش

ه جـايز اسـت
وازدهم هم انج

جاى ديگـر تقص

بماند وح مني 

و بهتـر اسـت

 63.»اْلَحْمدُ  

اساس فقه بر( ت

ـت دهـد، تـا
ن، بانوان بايد
 پس از اطمين

صير كند، گرچه
ها اگر روز دوى

ز نيست در ج

وازدهم را در

بگويـد وشريق

 َاهللاُ أْكبَـُر َوِلّلهِ 

	مني

  .مانيه، الهور
اهل سنت ژهيو وان

ه كسـى وكالـ
ر كند، بنابراين

و شده انجامى

يد قربان تقصي
نزدحنفى. ازد

م است و جايز

ز يازدهم و د
.بيرون نرود

تشتكبير  ،زها

أْكبَـُر، َاهللاُ َواهللاُ 

معرالحرام و

      
، چاپ رحم415،

مناسك حج بانو 

راى قربانى به
، نبايد تقصير
شود كه قربانى

 .د

ست در روز عي
تأخير اند جه

 .شودى

ر در حج، حرم
 .ست

ت حاجى، رو
منيستحب از

ت بعد از نماز

ُر ال إلَه إالَّ اهللا

 عرفات، مشع

                     
، عمدة المناسك،

.ى جمره عقبه
 .نى
 .صير
اگر حاجى بر]
،)نزد احناف( 
اطالع داده ش 

ر كنندن،تقصي

	 تقصير

مستحب اس ]
حج يذسيزدهم

 دم واجب مى

	 تقصير

محل تقصير]
الزم اس اال دم

مني حبات
مستحب است]

هت طواف مست
مستحب است]
: 

ْكبَـُر، َاهللاُ أْكبَـُر

ه حائض در

                    
محمد عبدالمعبود

 

ـ رمى
ـ قربان
ـ تقصي

]292
نكرده

ها آن
حيوان

 
زمان

]293
روز س
ندهد
  
مكان

]294
كند و
  
مستح

]295
به جه

]296
:بگويد

َاهللاُ أك«

  
وظيفه

          
م. 63
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ف حج 
ولـى   
ت تـا    
ف را 

جـام         
 انيـ ا 

مـالى  
 زظهر 

ي در    
ـواف  

يو حنف يه شافع

قبل از طواف 
نخواهد آمـد و
چـه نتوانسـت
ت حيض طوا

بايـد بـراى انج
تـا پا ن اعمال

اعم راى بقيـه
بعـدازشود و ى
 .بيايند ه

 نمـاز و سـعي
يد به نيت طـ

 .جايز است

 .سعى است

اساس فقه بر( نت

)منيشعر يا 
شكلى پيش ن

و چنانچ  شـود 
در همان حالت

ج بـار ديگـر ب
چون وقت اين

بماننـد بـر ي
انجام مى )هم

مكه اعمال به 

طـواف،مانند
با نجاياكه در 

بل از تقصير ج

دون احرام و س

اهل سنت ژهيو وان

ر عرفات يا مش
مش منيعمال

ر كند تا پاك
پس از غسل د
.ر قرباني كند

ربـان، حجـاج
اما چ ؛برگردند

منـيواننـد در
دهم و دوازده
 و براى بقيه

 :ت است از

آن وسعى، هم
گر در نيت، ك

ماز و سعى قب

 طواف نفل بد

مناسك حج بانو 

د(اعمال حج
ت به وقوف و ا

، بايد صبرمكه
، بايد پبر كند

كفاره آن شتر

ل روز عيـد قر
 حج به مكه ب
توه دارد، مـى

يازدو روزهاي
خارج شوند ي

ه ترتيب عبارت

 و مروه

 ع

	 و سعى

نماز آ ،ف حج
هيچ تفاوتى مگ

.ن بجا آورد
طواف حج و نم

ف وداع مانند

اگر زنى در ا]
ض شود، نسبت
منجام اعمال

پاك شدن صب
 دهد و براي ك

	مكهل 

پس از اعمال]
عمل از اعمال

ادامـه الحجه ي
و هاشب(منير

منيوازدهم از
اعمال مكه به]

 واف حج

از طواف حج
عى بين صفا و

 واف وداع

ماز طواف وداع

ف حج و نماز
كيفيت طواف]

 است، بدون ه
 نماز وسعى آ

آوردن طبجا ]

	ف وداع

طواف تيفيك]

 

]297
حائض
براى ا
وقت پ
انجام
 
اعمال

]298
عم پنج
يذ ماه
در كه

روز دو
]299[

ـ طو1
نماـ 2
ـ سع3
ـ طو4
ـ نم 5

 
طواف

]300
عمره
حج و

]301
  

طواف
]302
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 اگـر    
ي بـا   

ت به 
 يـك      

ـراى   

شـود  
حالت 
بـاني    

خـارج     
- مي

ي يـا   

ـائض   

يو حنف يه شافع

حـرام اسـت و
سي و نزديكـي

و نسبت م شود
سـت همـراه

ود و ازدواج بـ

 كند تا پاك ش
در همان حل، 

رت، شـتر قرب

 از مسـجد خ
كفايتست، 

طواف و سـعي

 بين نمـاز حـ

اساس فقه بر( ت

 .كنند مى
هرش بر او ح
ا آميزش جنس

انجاموف عرفه 
ولـي جـايز اس

شـوحالل مى

ود، بايد صبر
پس از غسلد

در طواف زيـار

د، بايـد فـوراً
 حائض شده ا
يابت در نماز ط

 از نماز يا در

اهل سنت ژهيو وان

 يكسان عمل
شو ،جا نياورد
اما ؛تجايزاس

يد بعد از وقو
و سنت است

 .بدارد
زيارت شوهر،

	مكهل

ج، حائض شو
صبر كند، بايد

كفاره آن دي

ج حائض شود
ن دور چهارم
دقه بدهد و ني

 )د احناف

ف حج، قبل

مناسك حج بانو 

اع مرد و زن
ف زيارت را بج

ازدواجنفس 

بات و نماز آن
چه خالفرگ،

حج را مقدم ب
وردن طواف ز

 .د

بت به اعمال

	:ج
ل از طواف حج
ت پاك شدن ص

رايبجام دهد و

بين طواف حج
تمام شدن از

اي بعدي صد
نزد.(يح نيست

س از انجام طوا

در طواف ود]
اگر زن طواف]
باشد، نكرده ج

. حرام است
طواف زيارت]

 داشتن سعي،
 نفلي، سعي ح

بعد از بجا آو]
گردد جايز مى

ه حائض نسب

 از طواف حج
اگر زنى، قبل]

 نتواند تا وقت
ض طواف را انج

 

:ين طواف
اگر زنى در ب]

بعدو چنانچه
هاو براي شوط

صحيل طواف

	 از طواف

اگر زنى پس]

 

]303
]304

ازدواج
شوهر

]305
مقدم
طواف

]306
دختر
  

وظيفه
  

قبل  
]307

و اگر
حيض
.كند

  
در بي  
]308

شود و
كند و
تكميل

  
بعد  
]309
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ف را      
نمـاز    
صـت   

 

حائض 
-مـي 

 اگـر  
 نـزد   
دامـه  

 يمنـ 
او  ي 

عنـى  
د در    

سـنت  
كـروه  

 چـه  

، و 1

يو حنف يه شافع

ن، نمـاز طـواف
مانـد، بـراى ن

هر وقـت فرص 
 .حرم نباشد

 بين سعى ح
نمشـود،  ب مي

و نجام دهـد 
امـا ؛)شـوافع  

سعي خود را اد

عد از اعمال م
سـفرها ثالًهم

يع ؛يد از منـ 
مـال روز عيـد

سهـا   حنفـى 
مل كرده و مك

اند ورفته مكه

179 قيامـه بهـا،

اساس فقه بر( ت

ز پـاك شـدن
بم مكـه ن در  

شودنمىالزم
 ولواينكه در ح

ز سعى، يا در
سجد محسوب

سعى را اشدن
نـزد ش(  كنـد  
تواند سو مي

جه شود كه بع
مث؛ صبر كنـد 

ماند، اعمال بعد
د و بعـد از اعم

در مني نزد)
الف سنت عم

مف و سعى به 

 االعتناء به أيـام

اهل سنت ژهيو وان

شود و پـس از
قت پاك شـدن

الت و قضا هم
 طواف بخواند

ف حج، قبل از
سعي جزو مس
بعد از پاك ش
سفند قربـاني

شودسوب نمي

متوج مني، يا
ت پاك شدن
ند در مكه بما
تأخير نيندازد

گذراندنمني
خالست و فقط

كه براى طواف

      
ا ينبغي لهمني وم

مناسك حج بانو 

سجد خارج ش
چه نتواند تا وق

نيست زيجان
 نماز به نيت

	ف
س از نماز طواف
حال حاضر مس
 دهد و بايد ب

، يك گوسماند
و مسجد محس

فات، يا مشعر
تواند تا وقتمى
توانو او نمى د

ن و سعى را ت
 .نجام دهد

مشب را در ي
ب كفاره نيست

ـ  ك ها آنچه   

                     
صل في العودالي م

.  

 بايد فوراً از مس
 دهد و چنانچ

 و نائب گرفتن
كرد دو ركعت


 از نماز طواف

اگر زنى پس]
در ح ازآنجاكه 

سعي را انجام
در مكه بم ست

ف، مسعي جزو
.و كامل كند

	مايى

ر زنى، در عرف
شود و نمض مى

گردند يبرمن
 حج و نماز آن
ت امكان فوراً ا

	منيه در

يعني( بيتوته]
ترك آن موجب

64 

حجاجتمام ]

                    
غنية الناسك، فص

157الساري،  شاد

 

شود،
انجام
طواف
پيدا ك


پس  
]310

شود،
تواند س
نتوانس
احناف
داده و
  
راهنم
اگر
حائض

به وطن
طواف
صورت
 

بِيتوته
]311
و تستا

4.است

]312

          
غ. 64
ارش: نيز
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ه در ـ 
 منـي 

وز در    
 هـر   
ـادق      

د بـا    

ز سه 
 .ند

 ت روز   

. سـت  

وانـد  

رمـى     
جـام   
ى در  

ـت   

يو حنف يه شافع

حجـذيهـم   
مبيتوتـه، بـه   

 غـروب آن رو
روز سـيزدهم
ل از صـبح صـ

 . رمى كند
ت اسـت و بايـد

د به هر يك از
دد سنگ بزنن
 واجـب اسـت

ب تا غـروب اس
 .د

توه است، مـى 
 .هد

جـام دهنـد، ر
ب تا غـروب انج
سى كه از رمـى

مه، فصل فـي وقـ

اساس فقه بر( ت

زدهم و دوازد
ند بايد براى ب

نـرود و تـا ي
و ر. بمانـد  ـي

اگـر تـا قبـل
 سه جمره را
اتحج، از عباد

بايد حجاج، ه
ـ هفت عد قَبه
ماننـد،مـي ي

زوال آفتاب 1
 كراهيت دارد
و تقصير نشده
ت را انجام دهد

د در شـب انج
آفتابزوال  از

مگر براى كس

ي الجمار و أحكا

اهل سنت ژهيو وان

هاى يـاز شب
انرفته مكه به

منيحجه از ى
منـم نيـز در

البتـه).هـا فى
سيزدهم هر
ساير اعمال ح

 .رده شود

حجه يذزدهم
ى و جمره عقَ

منيدهم را در
 .ند

2و  11زهاى
رمي كند ولي
ق به قربانى و

جمراتل، رمى

توانندنوان مى
مانند ديگران

است، م زيجات

      
الساري، باب رمي

مناسك حج بانو 

ـ بايد اندرفته
ن كسانى كه

ز دوازدهم ذى
شـب سـيزدهم

نزد حنف(كند
،روزارج نشود

نيز مانند س ني
خداوند بجا آور

يازدهم و دواز
ى، جمره وسطى
ه شـب سـيزد
ت را رمى كنن

جمرات در روز
تواند رهم مي

ر روز عيد موفق
ل از اين اعمال

روز عيد كه بان
مبايد ى بعد را

شب با كراهت

                     
ارشاد: ، و نيز48

نر مكهكه به  
باشند، بنابراين

 .ند
كسى كه روز]

اشـد، بايـد ش
جمره را رمى ك

خا منيهم از
منبيتوته در ]

خالص براى خ

	جمرات

يهاي در روز]
جمره اولى  ـ
اشخاصى كه]

هم نيز جمرات
	 رمى

وقت رمى ج]
بعد از غروب ه

كسى كه در]
ز يازدهم قبل

	شبانه

رمى ر جز به]
ت در روزهاى

و رمى در ش65

                    
84عمدة الناسك،

  .ي اليومين

 

ها آن
با مني

برگردن
]313

با مني
جم سه

سيزده
]314

نيت خ
 

رمى ج
]315

ستون
]316

سيزده
وقت

]317
البته ب

]318
در روز

  
رمى ش

]319
جمرات
5دهند

          
ع. 65
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-مـى    

-مـى 

د آن   

 .روز

حـث   

ـاجى  
ـنگ    

 كـه      
ـنگ    
ـپس      

ب را    
 ـورت 

لـول     

يو حنف يه شافع

ى جمعيـت م

 رمى نشود، م

نند شـب بعـد

شب و نه در ر

ست كـه در بح

ن معنا كه حـ
مـره عقبـه سـ

بايـد آنچـه را
ره وسـطى سـ
ـى كنـد و سـ

 .د
و عمـد ترتيـب

درهرصـ  كـه 

ض، طفـل معل

 

اساس فقه بر( ت

 كـه از زيـادى

 ولى موفق به

توانمى ، است

بگيرد نه در ش

گونه اس همان

است، به اين ب
به جم تيرنها

جـام ندهـد، با
ر اول بهجمـر

را دوبـاره رمـى
باره سنگ بزند
از روى علـم و

،مسئلهستن 

ماننـد مـريض 

.ش انجام دهد

اهل سنت ژهيو وان

عليل و كسى

معذور نيست
 .ت دارد

جايز ها آنى

تواند نائب بمى

رمى، تيفيك

واجبجمرات
دربه وسطى و

 گفته شد انج
اگر مثالً؛ه بزند

مره وسـطى ر
ره اولى را دوب
ى نيست كه ا

يا از روى ندانس
 .صل شود

؛معذور اسـت

 رمى را برايش

مناسك حج بانو 

عانند مريض،

 رمى در روز م
ولي كراهيت د

رمى شبانه براى
 .هند

عذور نباشد نم

ها وداد ريگ
 .يان شد

ب بين رمى ج
 اولى، سپس ب

به ترتيبى كه
ام داده دوباره
 اولى بايد جم
زم نيست جمر

قبل، فرقى سئله
سهو ونسيان، ي
د تاترتيب حاص

ى كه از رمى م

يابت بدهد تا

ما( عذور باشد
(. 
كسى كه از]

شب رمى كند
كسانى كه ر]

مى را انجام د
كسى كه معذ]

	رمى ت

شرايط و تعد]
جمره عقبه بيا

	ب رمى

مراعات ترتيب]
ايد به جمره

 

اگر رمى را ب]
ترتيب انجا ف

 بعد به جمره
 عقبه را و الز

مسئدر حكم ]
 زده باشد ياس

كند وباره رمى
	ت در رمى

وظيفه كسى]
 : شرح است

د به ديگرى ني

 

روز مع
)ترسد

]320
تواند ش

]321
روز رم

]322
 

تيفيك
]323

رمى ج
 

ترتيب
]324

ابتدا با
.بزند
]325

برخالف
زده و
جمره

]326
برهم
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نيابت

]327
بدين
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طفـل   

 ،ـذور    

رمـى    

ش را    
-مـى 

گـرى  

ـراى     

ينـان  
وقـت     

هـد،       
كنـد     

 ؛دارد
ن اگر 
 آورد  
هفـت  

. 
ـدقه  

يو حنف يه شافع

يـا ط هـوش  ي
 .جام دهد

ـى خـود معـ

ر حضـور او ر
. 

 رمـى خـودش
و م .عكس بها 

پس براى ديگ

طـرف زنـى بـ

ست ولى اطمين
ر كنـد و در و

مـداً انجـام ند
هـم قربـاني ك

 . قضاكند
ن روز مقدم بد
روز را، بنابراين

را بجـاا قضا 
ه سنگ بزند،
)مره بعد برود

صـ ،ضاى رمى

اساس فقه بر( ت

ـ د شـخص    يب
ز طرف او انج
 شـدن از رمـ

 را ببرنـد و د
.رند و بيندازند

تواند ابتـدامى
 نايب است يا
رمى كند، سپ

 

، اگـر ازطكنـد
 .م دهد

رمى ناتوان اس
د، بايـد صـبر

 .ابت بدهد

 كنـد، يـا عمـ
ك گوسـفند ه

بايد هر دو را
 را بر رمى آن
س رمى آن ر
 بعد بايد ابتد

تون چهارده س
پس سراغ جم

قضحال نيباات،

اهل سنت ژهيو وان

ماننـد( گيـرد
خص ديگرى ا
 زمان مأيوس

شخص معذور
دست او بگذار
 شده است، م
كه از طرف او
راى خودش ر
.ره بعدى برود
ز رمى جمره ك
را در شبانجام
ى جمعيت از ر
تواند رمى كند
 به ديگرى نيا

ى را فرامـوش
ويك ا بجا آورد

كند، روز بعد ب
ى روز گذشته

جا آورد و سپس
روز ،ده باشد

تدا به يك ست
 نيت ادا و سپ

واجب است انه

مناسك حج بانو 

ودش نايـب بگ
رست او يا شخ
ط، رمى را تا

ورت امكان، ش
د ريگ را در د
ى رمى نايب
 رمى كسى ك
مرات را اول بر
 به سراغ جمر

تواند در روزى
تواند رمى او ر
ر وقت شلوغى
تخلوت روز مى
ى كند و نبايد

	ت
 از روزها رمى
د قضاى آن ر

 روز را ترك ك
ت قضاى رمى
ز گذشته را بج
ره را ترك كر

تواند ابتمىى
 هفت عدد به

گا سه جمرات

واند خوت نمى
بايد سرپر، )ك
بنابه احتياطب

 . بيندازد
ر است در صو

شود و اگر مى
برا كسى كه]

 دهد و سپس
هر يك از جم

و سپس كس
مردى كه مى]

تايب شود،مى
كسى كه در]

كه در وقت خ
ت خودش رمى

ى رمى جمرات
اگر در يكى]
است روز بعد 

 ).حناف

اگر رمى دو]
است مستحب]

 ابتدا رمى روز
دو يا سه جمر

يعنى(س ادا را
ه نيت قضا و

قضاى رمى]

 

اگر* 
كوچك

نايب* 
تأخير

بهتر* 
كنند

]328
انجام

تواند ه
عك بهيا
]329

رمى نا
]330

دارد ك
خلوت

  
قضاى

]331
واجب

نزد اح(
]332
]333

يعنى
رمى د

و سپس
عدد به

]334
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تيـب  
بعد و 

ك روز    
يا در 

اگـر    

ولـى      

ومى، 
شـك   

عـدد   
 كـه  
 .سـت 

يـاط  

ولـى    

 گ يا
-مـى 

رمـى    
. يـب 

يو حنف يه شافع

ترت بـرخالف     
و قضا كند ،ود

در رمـى يـك
زه رمى نكند ي

شـود وب مـى 

بـه گذشـت، و
 :ست

ند، اولى يا دو
بـه ش ؟ه يا نه

د كه هفـت ع
بايد آنچه را ،

مره خورده اس
ده، بنا بر احتي

رمـى نكـرده و

نگ يا دو سنگ
مال كسرى م

 يـك روز را ر
با مراعات ترتي

اساس فقه بر( ت

 در روز قبـل
ب حاصل شو

يـا د ،كنـد ك
 چهار سنگريز

دم واجب )ند

ى جمـره عقب
ين شرح اسه ا

است، شك كن
حيح انجام داد

شك كند ها آن
ى نشده است
ت عدد به جم
هاى ديگر شد

سه جمره را ر
 .قضا كند

ند كه يك سن
 هرچه را احتم

قين كند كـه
 را قضا كند، ب

اهل سنت ژهيو وان

ه جمـرات را
ترتيبكه يطور

ترككالً روز را
در روزدهم ًال

گريزه رمى نكن

 در بحث رمـى
هب استسمت

 جمره عقبه ا
شك كند صح

آره، در تعداد
ى جمره بعدى
يقين كند هفت
و مشغول كاره

شته يكى از س
كه هر سه را ق
جمره يقين كند
ص شده، بايد

 .د
هر سه روز يق
د هر سهروز

مناسك حج بانو 

 .كند
عد بفهمد كـه

ط بهرا  ها آنيد
 .جا آورد

ا يكيروزها م
مثال(مى نكند

سنگ 11 ،هداز
 .دهد

شكّيات رمى،
مناسب اين قس
مشغول رمى

يا ش ؟رده يا نه

رمى يك جمر
چه مشغول رمى
دهد بزند تا ي
ست كشيده و

 .رد
ند كه روز گذ
ستحب است ك
مى هر سه ج

ز جمرات ناقص
 سه جمره بزند
گذشتن وقت ه
 روز است بايد

 را ساقط نمى
اگر در روز بع]

 زده است، باي
ه اين روز را بج

تمااگر رمى ]
سنگريزه را رم
ى يازده و دوا
 باشد صدقه بد

	ت رمى

ى از مسائل ش
كه م ها آن از
كه يوقتاگر ]

 دو را رمى كر
 .عتنا نكند

اگر پس از ر]
چنانچ ، كمتر

ل كمبود مى
 اگر از رمى دس
ن وظيفه را دار

اگر يقين كن]
كدام است،مس

اگر بعد از رم]
سنگ از يكى از
 به هر يك از

اگر پس از گ]
 و نداند كدام

 

يا دم
]335

سنگ
وظيفه

]336
اكثر س
روزهاى
كمتر
 
شكيا

بسيارى
برخى

]337
يا هر

خود اع
]338

بود يا
احتمال
حتى
همين

]339
نداند ك

]340
سه سن
دهد،

]341
نكرده
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 نيـز    

خـارج  
 اگـر   

 حـج    
شـب     

را  ـه 
 وقت 
جـب   

ان را     
دهـم        
رمـي  

آن را    

منـى   

ب روز    

يو حنف يه شافع

ن صـورت دم

خ منـي ند از 
ن بروند ولـى

 و از اعمـال
مانـد، بايـد ش

گانـ سـه مـرات  
بماند و هر ي

ر صـورتي واج
 66.هم

م حكـم مـردا
 و شـب دوازد

ر نـد قبـل از  

سـير اعمـال آ

بـه م سـپس ؛

هـر تـا مغـرب

 ؛ر

  .كويته
اساس فقه بر( ت

در ايـنالبته .

تواننحجاج مى
 كنند و بيرون

واجب نيسـت
ب در آنجـا بم
زدهم نيز جم

منيتا ظهر در 
وز سيزدهم د
ب روز دوازده

هـا هـمم، زن 
نجـام دهنـد

توانننـد، نمـى  

مختصـر س ور

رام حج تمتّع

از ظه ؛وقـوف 

قوف در مشعر

پ مكتبة حقانية ك
اهل سنت ژهيو وان

.ى استخر كاف

، ححجه يذم
كوچ مني از

 .دارد
روز دوازدهم و

نرود و تاغروب
كند و روز سيز
 الزم نيست ت

رمي روها نفى
ماند نه تا غرو

روز دوازدهـم 
ى را در روز ان

بودن مني در

طـو بهج تمتع،
:آوريمتر مى

شوند به احرى

روند براى ومى

روند براى وقى
      

چاپ 270: م الرابع
مناسك حج بانو 

قضاى روز آخ

ر روز دوازدهم
ت قبل از ظهر
شتند ايرادى ند

، در رمني از
منيى كه از

بيتوته ك مني
 روز سيزدهم

حناز نظر . ود
مبوز سيزدهم

بعـدازظهردن
ر نتواننـد رمـى
دند و تا صبح

 .چ كنند

	متّع

ث اعمال حج
دسپارى بيشت

محرم مى مكه

ى به عرفات م

مى شعرالحرام
                     

صل في رمي اليوم

 به احتمالى ق
 .ست

	منياز

در بعدازظهر]
 و جايز نيست
رفتند و برگش

بيرون رفتن]
، ولى كسىشد

مهم را نيز در
 بزند ولى در

تواند برود مى
تا صبح روكه
در كوچ كرد]

 بنابراين اگـر
ت را رمى كرد

كوچ منيت از

اعمال حج تم
در پايان بحث]

 يادآورى و ياد
روز هشتم در

 ؛ند
روز نهم از منى

؛)حجه يذ9(
مششب دهم به

                    
الساري، فص ارشاد

 

گرچه
واجباس
 
كوچ ا

]342
شوند

صبح ر
]343
باشمين

سيزده
سنگ

بخواهد
است ك

]344
دارند،

جمرات
جمرات

  
سير ا

]345
هتج
ـ ر  1

رونمى
ـ ر  2

(عرفه 
ـ ش 3

          
ا. 66
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مـال   

رونـد  

 ؛ن
 بين 

در  م  

ج بـه   
ـواف،  
 .هند

يو حنف يه شافع

راى انجـام اعم

رمى مكها به 

نماز آف حج و
ى انجام سعى

هم و دوازدهـم
 ؛حجهالذى 

 و اعمال حـج
 حج، نماز طـو

دهرا انجام مى

اساس فقه بر( ت

روند برمى ني
  ؛صير

راى بيتوته، يا

ند براى طواف
روند براىمى)

يـازده يهـا  ب
هم و دوازدهم

شوندخارج مى
طواف( مكه 

كه آن اعمال ر

اهل سنت ژهيو وان

منبه ) د قربان
، قربانى و تقص

مانند برمى ني

روندمى الحرام
)ن صفا و مروه

شـبى ماندن
يازدهروزهاى
خ منيجاج از

اكنون، اعمال
برگشت به مك

 

مناسك حج بانو 

روز عيدصبح 
ى جمره عقبه،

منوز عيد، در
 ؛مني

مسجدند، به
راهرو بين(عى

براى گردند يم
در ر گانه سهت

 دوازدهم، حج
تاكه  كسانى

اند، پس از بده

(شب  عدازآن
ى رمىيعن ؛يد

د از اعمال رو
معمال بعد از

گر به مكه رفتن
سپس به مسع

 ؛ مروه
برممنيپس به

و رمى جمرات
روز عدازظهر

ولى. رسد مى
را انجام نداد) 

 

بعـ   4
روز عي

بعد -5
براى ا

ـ اگ 6
ـ س  7

صفا و
ـ سپ8

آنجا و
بعـ   9

پايان
)سعى
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يو حنف يه شافع

 ...و

مره و حج
 رمه

ه و مدينه

اساس فقه بر( ت

ره مفرده و

 اعمال عم
مكر مكهت

 رده

اج در مكه
 تفرقه

اهل سنت ژهيو وان

دكان، عمر

كودكان و
 مستحبات
عمره مفر
ـ نماز حجا
ـ مسائل مت

 

مناسك حج بانو 

حج كود: م

ـ ك1
ـ2
ـ3
ـ 4
ـ 5

خش چهارم

 

  
  
بخ
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ره به 
اينجا 

ودش   

 و در 
را در 
جـام   

حرام 
گويد 
طـرف    

ـرود،    
 اگـر      
وضـو      

، وافع 

حـرم    

يو حنف يه شافع

سفر حج و عمر
مختصر درا ور

دهـد و خـوى 

آوردجـا مـى
او ر) ـثالً پـدر

ز طـرف او انج

: 
طرف او نيت اح
گد، برايش مى
 خـودش از ط

خـودش راه بـ
نمـاز طـواف،
 يـا او را در و

 .خواند ب

ـ ) ف  د شـوزو ن

ت حـج مح نيـ

اساس فقه بر( ت

 خود را در س
طو بهدكان را 

مـى صيتشـخ 

 

و اعمـال را بج
مـ(رسـت وى    

ا توانـد  نمـى 

:ن گونه است
پوشاند و از ط
يح پاسخ دهد
 پاسخ دهـد،

بتواند، بايـد خ
ى طـواف و ن
 وضـو دهنـد

 .كندمى

تواندمىنف او

نزد احنـاف( د

مره، او را به ن

اهل سنت ژهيو وان

دان خردسال
مره و حج كود

را تخوبوبد كه
 . انجام دهد

.نرسيده است
شـود وحرم مى

م دهـد، سرپر
نماز طواف را

اعمال او بدين 
حرام بر او مى

صحي طور بهرا
صحيح طور ه

، اگر كودك ب
دهند و بـراى

رنه بايـد او را
طرف او نيت م
ماز را از طرف

.برندعى مى
كنند كوتاه مى

 .ود
مانند احرام عم

مناسك حج بانو 

عمره و حج
 از بانوان فرزند
ى از احكام عم

 :اند دسته

ك است كودكى
صحيح طور ه

كه به آن حد ن
ز، خودش محر
ش نتواند انجـام

البتهدهد مى

تيفيكمميز،
ت وى لباس اح

ر ها كيلبواند
بهتواند گر نمى

 .گويد

را طواف دهد
رده، طواف مى

گيرد وگر مى
رست وى از ط
نم رپرست وى

ف او را به سع
از مو او را رم

ر مو كوتاه شو
پرست وى هم

ان و اعمال ع
چون برخى]

 دارند، بخشى
 :ريم

دكودكان دو ]
ك وآن،»ُمميِّـز«

بهند اعمال را
ك، »غير ُمميِّز

كودك مميز]
ى كه خودش
 اعمال يارى م

 

كودك غير م]
سرپرست:حرام

تود، و اگر مى
هم بگويد و اگ

گرا مى» هاك
بايد او ر:طـواف

 او را حمل كر
 خودش وضو
 كنند و سرپر

سر :طواف ماز
مانند طوا:عى
چهار كي:قصير

 است چند تار
سرپ :حرام حجّ 

 

كودكا
]346

همراه
آورمى

]347[

«ـ   1
توانمى
«ـ  2
]348

مواردى
انجام
.دهد
]349
ـ اح ١

كندمى
تا او ه

لبيك«او
ـ ط ٢

وگرنه
بتواند
كمك
ـ نم ٣
ـ سع ٤
ـ تقص ٥

كافي
ـ اح ٦
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طرف 

طـرف   

دختر 

باشد  

ت او    

  .ورند
ه او و  

 

ولـى   
-مـى   

د تــا 

ــر    ه ب

در  الً 
كعبـه  

 بيان 
يو حنف يه شافع

ت كودك از ط

سـت وى از ط

ر كند و اگر د

مني بايد در

ت ت وى، بـه نيـ

آومره بجا مى
نجام دهد نـه

.شودجب نمي

ستحب اسـت و
ارت همـراه م
داشــته باشــند

ــه ــايى ك كاره

مـثالت شـود؛
ك طـرف  بـه  او

ل عمره و حج
اساس فقه بر( ت

رند، و سرپرست

بانى را سرپرس

راشد يا تقصير

، كودك نيزه

، سرپرسـتجه

مانند اعمال عم
د يا جنايتي ان

وند و دم واجش

ال عمره، مس
ود را براى زيـا
 بايــد دقــت د

ــرام، او را از ك

ال بايد مراعات
 و شانه چپ

نچه در اعمال
اهل سنت ژهيو وان

برو مشعر مى

و قربره عقبه

د سر او را بتر

حجهالذى هم
. بيتوته كند

حجالذى زدهم
 .دهد

اير اعمال را م
ات احرام شود
ششناخته نمي

ن او براى اعما
كهكودكان خو
حــرم كننــد،

 .د
ــ ــدت اح در م

رايط اين اعما
ودكپاك باشد

 .دار باشد

آن جز بهكه ـ
مناسك حج بانو 

ف، به عرفات و
 .ند

بان، رمى جمر

تواندسر استمى

زدهم و دوازد
طرف او نيت
يازدهم و دواز
يش انجام مى
ت به مكه، سا
خلفي از واجبا
م و متخلف ش

ن طفل و بردن
ين، افرادى ك

را مح هــا آنــد
حيح انجام شود
ــدد ــل، باي طف

 .باز دارد
ف و سعى شر
ن و لباس كو
اف و سعى بيد

	معظَّمه

حبات شهر مك

 .د

و را براى وقوف
كنت وقوف مى

ر روز عيد قرب
 .دهدام مى

گر كودك، پس
.تقصير كند

يازيها شب در
پرست وى از ط

يـ در روزهاى
جمرات را برايش
 پس از برگشت
گر مرتكب تخ
پرستش مجر

	مسئله

محرم كردن]
بنابرا. ستين 

 اگــر بخواهنــ
صح طور بهشان
ط سرپرســت]
حرام است، ب 
در حال طواف]

طواف بايد بدن
و در حال طوا

مكه مع حبات
آداب و مستح]

 

كندمى
ـ او  7

او نيت
ـ د  8

او انجا
ـ اگ  9

است ت
ـ  10

و سرپر
ـ  11

رمى ج
ـ 12
ا -13

نه سر
مچند 

]350
واجب
برنــد،
اعمالش

]351
محرم

]352
حال ط
باشد و

  
مستح

]353
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 وداع   

نـزد  (
ــائض 

يو حنف يه شافع

: 
.»داء َو ُسْقم

سـت طـواف

( واجـب  هـم  
حــن كــاروان 

 . را بطلبد

 . است

 .شود يمام 

اساس فقه بر( ت

: دعا را بخواند
ِشفاًء ِمْن ُكلِّ د

 . آن

ن رود واجب اس

آنجـام نمـاز   
ن وقــت رفــتن

فيق مراجعت

رده مستحب ا

 :ست از

وجداى ازحج انجا
اهل سنت ژهيو وان

 .دن قرآن

ز خوردن اين
 ِرْزقاً واِسعاً َوِش

.»ِلّلهِ  َوالشُّْكرُ 
ر تكرار كردن

بيرون مكه از

ط است و انج
زناگــر .ســت

وند متعال توف

ردن عمره مفر

تيب عبارت اس

      
يي وتنها بهست كه

مناسك حج بانو 

 :ت
كردن و خواند

 .ور قرآن
زمزم و بعد از

ِعْلماً ناِفعاً و 

ْسِم اِهللا َوبِاِهللا َو
 كعبه و بسيار
.د طواف كند

خواهدكه مى

 نيز هفت شوط
ــوافع ســنت ا

.ستينجب
ت كه از خداو

م حج، بجا آور

	ده

 مفرده، به ترت

                     
،نوعى ازعمره اس

است قرار نيازا 
ياد ذكر خدا ك
خواندن يك دو
خوردن از آب ز

نازُقْ رْ أللَُّهمَّ ا«

بس«: نيز بگويد
ك ظر نمودن به

تواندر چه مى

  ف وِداع
براى كسى ك]

 . دهد
طواف وداع]
و نــزد شــ) ف

طواف وداع واج
مستحب است]

	67 مفرَده

پس از انجام]

ل عمره مفرد
اعمال عمره]
 رام

 اف

 ز طواف

                    
تك،يگانهمفرده؛

 

ـ شد
ـ زي 1
ـ خ 2
ـ خ 3

و ن
ـ نظ 4
ـ هر 5

 
طـواف

]354
انجام

]355
احنــاف

ط،باشد
]356

  
عمره

]357
  

اعمال
]358

احر* 
طوا* 
نماز* 
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رقـى  

مـره   
 آنجـا 

رود و 

) جـه 

 حرم 

فرده 
سـنت 

تمـام   
غييـر  

 نـزد     
و  نند

يو حنف يه شافع

، فرمحرمـات     

ت ولـى در عم
ازآرون رود و  

ر به مكه مـى 

الحج يذو  ـده 
 .م داد

رده به بيرون
 .حرم شود

طاعت عمره مف
سـزد احنـاف،      

د نمازشـان تم
را تغ مسـئله   

 .ست
ر از پـنج روز

بخوان يوركعت

اساس فقه بر( ت

ل و شـرايط و

است گانه پنجى
طقه حرم بيـر
 اگر از بيرون

القعـ يذـوال،  
توان انجام مى

حرام عمره مفر
مح 68»تَنعيم«
استط هرچند،

ب اسـت و نـ

مانندروز مى ج
وقبلتين ايـن
زشان تمام اس
نـاف و كمتـر

دوايد عتى را ب

 . مكه

اهل سنت ژهيو وان

  متّع
ـع، در اعمـال

هاى از ميقات
تواند از منطمى

و. يقات برود
.محرم شود ت

شـ(هاى حج 
در طول سال
ست و براى اح

يا» ُحديبّيه«يا
 نداشته باشد

ع بـر او واجـب

پنجره حداقل
با و مسجد ذو
وز بمانند نماز

نزد احن ه روز
هاى چهارركع

      
حل است، اطراف

مناسك حج بانو 

ده با عمره تم
 با عمره تمتّـ

 : چيز
ه تمتّع، يكى
ر مكه است، م

تواند به ميمى
 بايد از ميقات
ع بايد در ماه
مره مفرده را د
كه در مكه اس

يا» ِجعرانه« از
ستطاعت حج

س نظر شوافع

مكهدينه و

در مدينه منور
د و مسجد قب

رو 15ها اگر ى
كمتر از پانزد

مانند، نمازهمى

                     
 تنعيم، نام سه مح

 ى
 صير

ت عمره مفرد
عمره مفرده]

 مگر در چند
ل احرام عمره
، كسى كه در

گرچه م.  شود
گذرد،ت مى

مال عمره تمتع
 شود، ولى عم

براى كسى ك]
د، بهتر است

اسكسي اگر  ]
بر اساه باشد،
 .است

حجاج در مد
	 مدينه

زائرانى كه د]
و رفتن به احد

نزد حنفى. هد
ك(زائرانى كه ]
در مدينه م) ع

                    
جعرانه، حديبيه و

 

سعى* 
تقص* 

 
تفاوت

]359
ندارد،

محل* 
مفرده
محرم

ازميقات
اعما* 

انجام
]360

رودمى
]361

داشته
اةمؤکد
  

نماز ح
در *
]362

است و
دهنمى
]363

شوافع
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-مـى 

 مني 
 تمام 

ــه     مك
و ات    

اگـر   
نمـاز  

ـا در  
امـل       

و يـه  
گـر از    

دارد، 

ودش   

يو حنف يه شافع

 .بخوانند

م مكـه ت در 
ت و مشعر و
مكه نمازشان

ز ده روز در م
كـه و درعرفـا

منـي شـت از
ت وگرنه بايد ن

يـ) سـجدالنبى  
هـا را بايـد كا

علي اهللا صلي(ى
ز نيسـت و اگـ

راهت شديد د

 :گر
ملـك خـو ـه 

اساس فقه بر( ت

ها را كامل بى

 رفتن به عرفا
رادى در عرفا

نيز در م مني
 .شد

ــر از ــات كمت
بايـد در مك ؛د

پـس از بازگش
شان تمام است

دالحرام و مس
دا كنـد نمازه

 و مسجدالنبى
جـايز ،گيرنـد 

 .د
 .ت

رداشتن آن كر

 بردارد، پس اگ
كـ قصدآن بهد

اهل سنت ژهيو وان

د چهار ركعتى

ه روز قبل از
ت و چنين افر
ز بازگشت از
مت داشته باش
ــه عرفـ ــتن ب
اندد مكه شده
و پ ه بخواننـد

ت دارند، نمازش
 .ه بخوانند

	 و مدينه

مسـجد(دينـه
ام مقـيم اقتـد

مسجدالحرام
بگاجازه ها آن

برگردانده شود
وه جايز نيست
ى پيدا كند، بر

 .د
ى پيدا كند و
تواند باشد، مى

مناسك حج بانو 

خوانندنماز مى

 حداقل پانزده
 مكه تمام است

و پس از. ست
 از ده روز اقام
ــ ــل از رف ه قب

وارد الحجه يذ
شان را شكسته

اقامت مكهدر
هم شكسته ي

مكه جدامس
جد مكه و مد
ر مسافر به اما

هايى كه در م
از متصدى كه

ه باشند بايد بر
گ از صفا و مرو
قه حرم چيزى
ست كه برندارد
قه حرم چيزى
 درهم كمتر

شت سر امام ن

	مكه 

حجاجى كه]
 نمازشان در

مازشان تمام اس
هرچند كمتر

ــه] ــانى ك كس
ذاوايل  مثالً؛د
نمازش منيو  

ل پانزده روز د
منيبرگشت از

در مز مسافر
در تمام مسا]

ي ديگري اگر
 .د

	متفرقهل

هآوردن قرآن]
ك آنست بدون

د بيرون آورده
آوردن سنگ]
اگر در منطق]

حتياط آن اس
اگر در منطق]

مت آن از يك
 .بردارد

 

اگر پش
 

در *
]364

مانند،
نيز نم
است ه

]365
هستند
مشعر
حداقل
را در ب
 

نماز*
]366[

هرجاي
بخواند

 

مسائل
]367

اس)آله
مسجد

]368
]369

بلكه اح
]370

يمق* 
باشد ب
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د تـا        
ـراى   
 .شود

  
 وآخراً 

 دود 

يو حنف يه شافع

ل اعـالم كنـد
توانـد آن را بـ
كند، تا پيدا ش

لحمدهللا اّوال و

حـد) جرىشمسـى

اساس فقه بر( ت

 تـا يـك سـال
تدا نشـد، مـى      
ش نگهدارى ك

الحو 

هج 1393(ـروزه

اهل سنت ژهيو وان

ر است، بايـد
صـاحبش پيـد

ا براى صاحبش

 

      
كه ارزش آن، امـ

مناسك حج بانو 

يا بيشتر69رهم
 پـس اگـر ص
صدقه بدهد، يا

                     
 پولى نقره است ك

در كيمت آن
ش پيدا شود
ش به فقير ص

                    
درهم، يك واحد

 .وماناست

 

قيم* 
صاحبش
صاحبش

          
د .69
تو 800
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يو حنف يه شافع

.احرام حرمات

 .ن

 .ده

اساس فقه بر( ت

  غات

 .ن

 .بخشد

محرك شود، 

 .ازد

 .گشتان
سى الزم بودن

دم متداول شد

اهل سنت ژهيو وان

الحات و لغ

 .دن

 .كردن
 .به چيزى

ن، تكرار كردن

 را به كسى بب

ل احرام بايد تر
 . پاورقى

اش را بپردانه
 .يزى

. 
 . فشار

 .ده

سرانگ آرنج تا
ده بودن، بر كس

.داش داشتن
 . كعبه

نچه ميان مرد

مناسك حج بانو 

اصطال

 به پايان رساند

يرو ادهيزن،
دن، رسيدن ب

 .ن
اره انجام دادن

 .، كارها
سى كه چيزى

. 
ى كه در حال
نجا به معناى

ديگري هزينه
م و غضب، تي

ايجاد شدنن،
وارى، تنگى و

 .شيه
راهنمايى كنند

ست انسان از
 بودن، بر عهد
وب بودن و پاد

كنار ديوار يگ

 .رگشتن
وى و عادت، آ

تمام كردن، 
.وسط، بين 

ستم كردن :ف
به دست آور 
برطرف كردن 
كارى را دوبا :
جمع عمل، :ل
بخشنده، كس 
باطل شدن :ن

كارهايى :احرام
كنار، در اين :ه

كه يحج:ذلى
تندى، خشم :
پديد آمدن: ث
سختى، دشو 
جمع حاش :ى

، ركننده داللت
 .دنيسربر

قسمتى از دس 
عهده، بر ذمه

به اميد مطلو 
آمدگ شيپ:وان
 .دور 
بازگشت، بر :
شناخته، خو 

 

  

 

:اتمام
:اثناء

ِاجحاف
:ِاحراز
:ِازاله
:اعاده
اعمال
:باِذل
بُطالن
تروك ا
حاشيه
حّج بذ
حّدت
حدوث
:َحَرج

حواشى
د:دال
س:ذبح
:ِذراع
ع :ذّمه

:رجاءً 
شاذرو
:شوط
عدول
:ُعرف



83 (    /

ثه 
ت بع

سن
ل 

ت اه
يري

مد
ري

رهب
ظم 

 مع
قام

م
 

 .د

يو حنف يه شافع

 

ى را الزم دارد

 .ى

اساس فقه بر( ت

. انسان است

چيز ديگرى چه

 .د
چيزى يسو ه

اهل سنت ژهيو وان

. 
 . با قصد

.طعى نباشد
 آنچه وظيفه

آنچيگر است،
 .يد

دهد يمخيص
بهيا  ييجا بهه

. 

.اختن كسى

مناسك حج بانو 

 .دستى
.صاحبان خرد
هى و توجه و

 و نيتى كه قط
ر عهده است،

 .بل
  .ر

 .ب البلوغ
 الزمه چيز دي

وبلند يپستون
.شوارى، رنج

ب و بد را تشخ
ه، كشيده شده

 .فاصله ي
 .حبت

. سفارش شده

ردن، رسوا سا

سختى، تنگد 
جمع عاقل، ص 

با آگاه :و عمد
قصد :اجمالى
آنچه بر :الذّمه
روبرو، مقابل: ى
داراى اختيار :
نوجوان، قريب:
چيزى كه :زم
هموار، بدو: ح
سختى، دش :ت
.درخواست :ه

كسى كه خوب
كشيده شده :
يب، يدرپ يپ:ت
محدوستى،  :ت
تأكيد شده، 
 .اطمينان 
كر ياحترام يب

 

:ُعسر
:عقال
علم و
قصد 
امافى 
محاذى
:ُمخيَّر

راهقمُ 
مستلز
ُمسطح
مشّقت
مطالبه
ك: ممّيز
:ُمنجر

مواالت
موّدت
:مؤّكد
:وثوق
ب:هتك


