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 9مناسك حج 

بسم اهللا الرحمن الرحيم
مقدمه

سرزمين مكه به فرمان  خانه اى است كه در  نخستين  كعبه 
خدا ساخته شده است تا مايه بركت و هدايت جهانيان باشد.

َة ُمباَركًا َو ُهدًى لِْلعالَمين»1 َل بَْيٍت ُوِضَع لِلّناِس لَلَّذى بَِبكَّ «ِانَّ اَوَّ
حضرت ابراهيم خليل از جانب پروردگار مأموريت يافت تا مردم 
ْن ِفى الّناِس  ْن ِفى الّناِس َو أَِذّ را براى انجام مناسك به سوى كعبه فرا خواند: «َو أَِذّ
». افراد با ايمان دعوت ابراهيم را كه همان دعوت الهى است  بِالَْحِجّبِالَْحِجّ
اجابت كردند. آنان با حضور خويش در ميقات و گفتن لبيك به دعوت 
حق، پاسخ مثبت مى دهند و مراتب اطاعت خويش را ابراز مى دارند. 
از اين رو كسانى كه توفيق تشرف پيدا مى كنند بايد احكام اين عبادت 

بزرگ را فرا بگيرند تا بتوانند طبق وظيفه عمل نمايند.
1ـ قرآن مجيد، سوره آل عمران، آيه 96.
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پيامبر گرامي (ص) فرمود:

ُة َثوابُهَا الَْجنَُّة َو الُعْمَرُة َكّفاَرٌة لُِكلِّ َذْنٍب» ُة َثوابُهَا الَْجنَُّة َو الُعْمَرُة َكّفاَرٌة لُِكلِّ َذْنٍب»«اَلَْحجَّ «اَلَْحجَّ
ثواب حج دخول در بهشت و ثواب عمره آمرزش گناهان 

است.1
حج بر هر مكلف مستطيع - به دليل قرآن و سنت و اجماع 
مسلمين - واجب است. حج يكى از اركان و ضروريات دين 
است. ترك حج با اقرار به وجوب يكى از گناهان كبيره و با 

انكار آن موجب كفر است.
خداوند متعال در قرآن مجيد فرمود:

«َو ِهللا َعَلى الّناِس ِحجُّ الَْبْيَت َمِن اسَتطاَع ِالَْيِه َسبيًال َو َمْن َكَفَر 
2« َفِانَّ اَهللا َغِنىٌّ َعِن العالَمينَ

از حضرت امام صادق(ع) به طريق معتبر روايت شده است: 
هركس از دنيا برود و حجةاالسالم به جا نياورد و عذرى مانند 
كسى  چنين  باشد،  نداشته  حكومت  منع  يا  سخت  بيمارى 

يهودى يا نصرانى از دنيا رفته است.

1ـ كليني، اصول كافى، ج4، ص255.
2ـ قرآن مجيد، سوره آل عمران، آيه 97.
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حج واجب
1ـ حج بر شخص واجد شرائط در تمام عمر تنها يك بار 

واجب است.
2ـ وجوب حج بر مكلف مستطيع فورى است و بايد در سال 

اول استطاعت به جا آورد و تأخير آن بدون عذر جايز نيست.
3ـ اگر درك حج پس از حصول استطاعت، متوقف بر انجام 
مقدمات و تهيه اسباب سفر باشد، بايد فوراً اقدام نمايد. هرچند 
به صورت نام نويسى باشد. اگر كوتاهى كند و در آن سال به 
حج نرسد حج بر او مستقر مى شود، و در سال هاى بعد بايد به 
هر نحو ممكن حج به جا آورد، اگرچه استطاعتش از بين برود.

شرايط وجوب حج
4ـ  وجوب حج سه شرط دارد: بلوغ، عقل و استطاعت. اگر 

يكى از اين ها نباشد حج واجب نيست.
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1) عقل

5 ـ حج بر ديوانه واجب نيست. ولى اگر پيش از وقوف به 
مشعر عاقل شود، در صورت وجود شرط بلوغ و استطاعت، 

حج او صحيح و حجة االسالم محسوب مى شود.
ديوانه شود، احرام او باطل است و  اگر پس از احرام  6ـ 
استنابه الزم نيست. اگر پس از انجام عمره تمتع ديوانه شود، 
احرام براى حج الزم نيست. ولىِّ او نيز نسبت به عمره و حج 

او وظيفه اى ندارد.
2) بلوغ

7 ـ حج بر كودك واجب نيست. ولى اگر غيربالغ حج به جا 
آورد صحيح است. هرچند كفايت از حجةاالسالم نمى كند.

هنگام  و  شود  محرم  حج  براى  مميز  كودك  اگر  ـ   8
از  كفايت  باشد،  نيز  مستطيع  و  شود  بالغ  مشعرالحرام  درك 
درك  با  امكان،  صورت  در  احتياط  بنابر  مى كند.  حجةاالسالم 

وقوف اضطرارى عرفات، خود را به مشعرالحرام برساند.
9ـ  اگر كسى كه گمان داشت بالغ نيست، قصد حج استحبابى 
كند، بعد معلوم شود بالغ بوده، در صورتى كه قصد وظيفه فعليه 

كرده باشد كفايت از حجةاالسالم مي كند.
و  مستحب  ولى  اذن  با  مميز  بچه  براى  حج  انجام  ـ   10
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صحيح است. ولى پس از بلوغ در صورت حصول استطاعت 

بايد حج به جا آورد و حج زمان كودكى كافي نيست.
11 ـ احرام و احجاج طفل غيرمميز توسط ولى او مستحب 
است. به اين ترتيب كه لباس احرام بر او بپوشاند، و نيت كند 
كه او را براي حج يا عمره محرم مي كند؛ اگر مى تواند تلبيه را 

به او تلقين كند، و گر نه خودش به نيت او بگويد.
و  كفالت  كه  است  كسى  مورد  اين  در  ولى  از  مراد  ـ   12
حضانت طفل را بر عهده دارد. هر چند ولىِّ شرعى او نباشد. 
مگر مستلزم تصرف در مال طفل باشد كه اذن ولىِّ شرعى الزم 

است.
محّرمات  از  را  طفل  بايد  ولىِّ  طفل،  احرام  از  پس  ـ   13
احرام باز دارد. اگر مميّز نيست، او را از محرمات احرام حفظ 

كند.
، يكى از محّرمات  14ـ  اگر طفل با وجود منع و مراقبت ولىِّ
احرام را به جا آورد، كّفاره بر طفل يا ولىِّ واجب نيست مگر در 

خصوص صيد كه كّفاره بر عهده ولىِّ طفل است.
15 ـ هزينه سفر طفل و قربانى او بر عهده ولىِّ طفل است. 
اگر ولى، مالى براى خريد قربانى ندارد، مى تواند از ماِل طفل 

هزينه كند. اگر او هم ندارد، سه روز روزه بگيرد.
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عمره  و  حج  اعمال  تمامى  وادارد  را  طفل  بايد  ولىِّ  16ـ 
را انجام بدهد. هر عملى را نتواند انجام دهد، به نيابت از او 
به جا آورد. در اعمالى كه نياز به وضو دارد احتياطًا بايد طفل 

را وضو بدهد.
17ـ اگر طفل نابالغ قبل از محرم شدن در ميقات، بالغ شود، 

چنانچه از همان جا مستطيع باشد، حج او حجةاالسالم است.
3) استطاعت

18ـ  شرط سوم وجوب حج استطاعت است كه چهار جنبه 
مالى، بدنى، طريقى و زمانى دارد.

19 ـ تحقق استطاعت مالى به سه چيز است:
1) داشتن هزينه رفت و برگشت و مقدمات آن از قبيل تهيه 

گذرنامه و خروجى.
2) دارا بودن لوازم زندگي مطابق شأن.

3) رجوع به كفايت
20 ـ كسى كه لوازم مناسب ندارد، چنانچه پول كافى براى 
تهيه آن ها داشته باشد، كافى است. ولى اگر پول آن ها را صرف 

حج نمايد، كفايت از حجةاالسالم نمى كند.
21 ـ كسى كه اگر ازدواج نكند دچار مرض يا ضرر، مشقت 
بر  عالوه  كه  است  مستطيع  صورتى  در  مى شود،  معصيت  يا 
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صورت  در  باشد.  داشته  نيز  را  ازدواج  هزينه  حج،  مخارج 

تزاحم، ازدواج بر حج مقدم است.
بدون  بتواند  و  رسيده،  آن  طلب  وقت  اگر  بستانكار  ـ   22
مشقت، آن را وصول نمايد، بايد مطالبه كند و به حج برود. 
همچنين اگر وقت طلب آن نرسيده و مديون بخواهد بپردازد، 

الزم است قبول كند و صرف حج نمايد.
نمايد،  قرض  را  حج  هزينه  غيرمستطيع  نيست  الزم  ـ   23
ولى  بپردازد،  مقرر  موعد  در  را  آن  سهولت  به  بتواند  هرچند 
چنانچه قرض كند و اداي آن مشقت نداشته باشد و حج به جا 

آورد، از حجةاالسالم كفايت مى كند.
مقرر  وقت  در  است  مطمئن  و  دارد  وام  كسى كه  ـ   24
داشته  را  حج  هزينه  چنانچه  بپردازد،  را  خود  بدهى  مى تواند 
باشد مستطيع است و بدهي داشتن مانع وجوب حج در اين 

صورت نخواهد بود.
صورتى  در  است  بدهكار  زكات  يا  خمس  كسى كه  ـ   25
هزينه  آن ها  پرداخت  از  تمكن  بر  عالوه  كه  مى شود  مستطيع 

حج را نيز داشته باشد.
26 ـ كسى كه از جهت مالى مستطيع است، ولى استطاعت 
جسمى و طريقى ندارد، مى تواند در مال تصرف كند و خود 
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را از استطاعت خارج كند. ولي اگر از هر سه جهت استطاعت 
مال،  در  تصرف  با  نمي تواند  نرسيده،  فرا  حج  موسم  و  دارد 
خود را از استطاعت خارج سازد. در اين صورت حج بر او 

مستقر شده و بايد به هر نحو ممكن به حج برود.
افزايش  و  غذايى  مواد  گرانى  سفر،  هزينه  رفتن  باال  ـ   27
حد  از  بيش  چند  هر  استطاعت  سال  در  دولتى  عوارض 
متعارف باشد، موجب سقوط حج نمى شود. تأخير حج از سال 

استطاعت جايز نيست مگر عسر و حرج داشته باشد.
28 ـ اگر كسى ملك يا اشياء غيرمورد نياز دارد كه قيمت 

آن براى حج كافى است، بايد آن را بفروشد و به حج برود.
29 ـ اگر كسى شك در استطاعت دارد بنابر احتياط واجب 
بايد بررسى كند. فرقى نيست كه منشأ شك مقدار موجودى يا 

مقدار هزينه حج باشد.
30 ـ اگر مستطيع نذر كند روز عرفه كربال باشد، نذرش 
صحيح است. ولى نذرش موجب سقوط حج نمى شود و بايد 
به حج برود. انجام حج موجب سقوط كفاره تخلف نذراست. 
اگر به حج نرفت حج بر او مستقر مى شود، و بايد به نذر عمل 

كند. اگر به نذر هم عمل نكرد، بايد كفاره نذر را بدهد.
31 ـ اگر كسى نذر كند هر سال روز عرفه به زيارت امام 
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پيدا  وجوب  او  بر  حج  شود،  مستطيع  بعد  و  برود،  حسين(ع) 

مى كند و عمل به نذر در سال استطاعت الزم نخواهد بود.
32 ـ اگر انجام حج مستلزم ترك واجب يا فعل حرام باشد 
اهميت  حج  اگر  نمايد.  رعايت  دارد  اهميت  بيشتر  آنچه  بايد 
كمترى داشته باشد، با اين وجود به حج برود و حرامى به جا آورد 
يا واجبى را ترك كرد، معصيت كرده، ولى حج او صحيح است.

حج  قصد  استطاعت  عدم  خيال  به  مستطيع  اگر  ـ   33
استحبابى كند يا غيرمستطيع به تصور حصول استطاعت قصد 
دو  هر  در  شود،  معلوم  آن  خالف  بعد  و  نمايد  واجب  حج 
صورت كفايت از حجةاالسالم مي كند خصوصًا در موردى كه 

قصد وظيفه فعليه كرده باشد.

حج بذلى
34 ـ اگر شخصى هزينه حج را به كسى هبه كند يا مخارج 
برود،  حج  به  و  كند  قبول  چنانچه  بگيرد  برعهده  را  او  حج 

كفايت از حج واجب مي كند.  
35 ـ اگر باذل در بين راه از بذل خويش برگردد، بايد نفقه 
برگشت او را بدهد. اگر پس از احرام رجوع كند بايد هزينه 

تمام حج و برگشت را بپردازد.
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ولى  است.  باذل  عهده  بر  بذلى  حج  در  قربانى  پول  ـ   36

كفارات برعهده خود او است.
37 ـ اگر كسى در راه حج براى خدمت اجير شود و اجرت 
اگرچه  مى شود.  واجب  او  بر  حج  باشد،  استطاعت  مقدار  به 

اجير شدن بر او واجب نبوده است.
38ـ  اگر نايب با دريافت اجرت مستطيع شود، چنانچه استيجار 
براى سال اول باشد، بايد حج نيابى انجام دهد. اگر استطاعت او 
تا سال بعد باقى بماند در سال بعد براى خودش حج به جا آورد.

39 ـ مستطيع بايد تا هنگام برگشت از حج مخارج افراد 
تحت تكفل خود را داشته باشد، اگرچه واجب النفقه او نباشند.

40ـ  در استطاعت رجوع به كفايت الزم است. يعنى پس از 
برگشت از حج، تجارت يا زراعت يا صنعت يا منفعت ملك 

داشته باشد كه هزينه زندگى او بدون مشقت تأمين شود.
بايد  مالى،  استطاعت  بر  عالوه  حج  وجوب  در  ـ   41
استطاعت بدنى، استطاعت طريقي و استطاعت زمانى نيز داشته 
باشد. كسى كه به علت بيمارى يا كهولت توان كافى براي رفتن 
راه  كسى كه  همچنين  نيست.  واجب  او  بر  حج  ندارد  را  مكه 
برايش باز يا امن نيست، يا وقت تنگ است و به حج نمى رسد، 

حج بر او واجب نيست.
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42 ـ اگر كسى با وجود استطاعت من جميع الجهات حج 
را ترك كند، حج بر او مستقر مى شود. و بايد در سال بعد به 

هر نحو ممكن به حج برود.
كافى  استنابه  و  برود  حج  به  خودش  بايد  مستطيع  ـ   43
نيست، مگر در مورد مريض يا سالمند كه اميدى به بهبودى و 

توانمندى خود ندارد.
44 ـ كسى كه حج بر او مستقر شده است و توان انجام آن 
را دارد جايز نيست حج نيابتى استيجارى يا تبرعى انجام دهد. 

لكن چنانچه انجام داد صحيح است.
45ـ  كسى كه حج بر او واجب شده است چنانچه حج به جا 
نياورد تا از دنيا برود، بايد ورثه از تركه او براى او در همان 
سال فوت حج انجام بدهند و حج ميقاتى كفايت مى كند. اگر 
در آن سال استيجار و لو بلدى ممكن نباشد بايد به مقدار الزم 
از اصل تركه هزينه حج را كنار بگذارند و در اولين فرصت 

كسى را براى انجام حج اجير نمايند.
به  ارثى  اگر  ندارد،  مالى  استطاعت  خودش  كسى كه  ـ   46
او برسد كه وافى به هزينه حج باشد چنانچه از جهات ديگر 
مانند: قدرت جسمى و كفايت در مؤونه استطاعت دارد، حج 

بر او واجب است. در غير اين صورت واجب نيست.
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47 ـ زنى كه مهريه اش براى هزينه حج كافى است چنانچه 
شوهر تمكن دارد و مطالبه مفسده ندارد، مى تواند مطالبه كند 
و به حج برود. ولي اگر تمكن ندارد يا مطالبه براى زن مفسده 
دارد و احتمال بدهد مطالبه به نزاع و طالق منجر شود مستطيع 

نيست و مطالبه جايز نيست.
48 ـ اگر كسى منزل بزرگ گران قيمتى دارد كه در صورت 
تبديل به منزل كوچك تر و ارزان تر مى تواند با تفاوت قيمت به 
حج برود، چنانچه زائد بر شئون او نباشد تبديل الزم نيست. 
ولى اگر زائد بر شئون باشد، بايد تبديل كند و حج انجام دهد.

49 ـ براى نيابت از ميت حج ميقاتى كافى است. ولى براى 
حى معذور بنابر احتياط استيجار حج بلدى بشود.

50 ـ اگر به حج بلدى وصيت شده باشد بر ورثه واجب 
است كسى را براى حج بلدى اجير كنند. اگر هزينه بلدى بيش 

از هزينه ميقاتى باشد مازاد بايد از ثلث حساب شود.
مالى  استطاعت  شرط  مسكونى  ملكى  خانه  داشتن  ـ   51
نيست مگر اين كه سكونت در خانه استيجارى يا سازمانى از 

نظر عرف خالف شأن او باشد يا برايش مشقت داشته باشد.
حاضر  حال  در  و  شده،  مستقر  او  بر  حج  كسى كه  ـ   52
نتواند به حج برود، چنانچه اميد دارد در آينده قدرت پيدا كند 
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نمى تواند نائب بگيرد، و بايد خودش در وقت تمكن به حج 
برود. ولي اگر اميد به بهبودى و رفع عذر ندارد بايد براى خود 
نائب بگيرد. اگر از دنيا برود، ورثه بايد از تركه برايش نائب 

بگيرند.
53 ـ اگر تركه براي حج ميقاتي كافي نباشد، مي توان فردي 
را كه مقيم مكه است و اجرت كمتري مي گيرد، براي نيابت از 

ميت اجير كرد.
54 ـ هرگاه زنى درآمد داشته باشد و هزينه حج را خود 
مستطيع  نباشد،  وحرج  عسر  برايش  چنانچه  بگيرد،  برعهده 
است و بايد به حج برود، هرچند موجب مشقت شوهر بشود.
مالى  استطاعت  خودش  سكونت  محل  در  كسى كه  ـ   55
ميقاتى  حج  بتواند  هرچند  نيست.  واجب  او  بر  حج  ندارد، 
به جا آورد. ولى اگر به هر ترتيب به ميقات رفت و آن جا از 
از  كفايت  داد،  انجام  حج  و  كرد  پيدا  استطاعت  جهت  همه 

حجةاالسالم مى كند.
56 ـ اگر كسى براى حج نيابتى اجير و پس از آن در همان 
سال مستطيع شود چنانچه حج نيابتى در همان سال استطاعت 
باشد، بايد حج نيابتى را به جا آورد. در صورت بقاء استطاعت 

حج خودش را در سال بعد انجام بدهد.
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57ـ  اگر مستطيع بدون حج از دنيا برود، ورثه بايد در همان 
سال فوت او، كسى را براى انجام حج نيابتى اجير كنند. تأخير 

انداختن به سال بعد جايز نيست.
58ـ  عوامل خدماتى چنانچه در ميقات جامع شرايط استطاعت 

باشند، بايد ضمن انجام مأموريت حجةاالسالم به جا آورند.

نيابت درحج
مستحب  و  واجب  حج  در  زنده  و  مرده  از  نيابت  ـ   59

صحيح است.
60 ـ نائب بايد بالغ، عاقل، شيعه، مورد وثوق و غير معذور 

باشد.
61 ـ كسي كه نمي تواند نمازش را صحيح بخواند چنانچه 
بتواند تا وقت عمل نماز و قرائت خود را تصحيح كند، نيابت 
نيست،  تصحيح  بر  قادر  اگر  ولي  ندارد.  مانعي  او  اسيتجار  و 

نيابت او باطل است.
شده  محرم  و  نمي دانسته  چنانچه  مذكور  فرض  در  ـ   62
باشد، احرامش صحيح است و بايد به نيت خود حج يا عمره 

بجا آورد و عمل او مجزي از حج منوب عنه نيست.
63 ـ مردي كه از وقوف اختياري عرفات يا مشعر معذور 
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است نيابت او صحيح نيست ولي چنان چه پس از احرام عذري 

عارض شود، عمل نائب صحيح و مجزي است.
64 ـ منوب عنه بايد مسلمان باشد. پس حج از كافر صحيح 

نيست مگر به صورت اهداء ثواب باشد.
65 ـ در صورت زنده بودن منوب عنه در حج واجب بايد 
حج بر او مستقر شده باشد، وخودش به سبب ضعف ناشى از 
پيرى يا بيمارى كه اميد بهبودى ندارد قادر بر انجام حج نباشد.
66 ـ مماثلت بين نائب و منوب عنه شرط نيست. بنابراين 

مرد از زن و زن از مرد مي تواند نيابت كند.
67 ـ كسى كه تاكنون حج نرفته، چنانچه مستطيع نباشد و 
ديگري  راهنمايي  با  هرچند  صحيح  طور  به  را  اعمال  بتواند 

انجام دهد مى تواند نائب شود.
68 ـ نائب بايد در حين عمل قصد نيابت نمايد و منوب 

عنه را ولو به صورت اجمال در نيت تعيين كند.
تقليد  مرجع  فتاواي  مطابق  را  حج  اعمال  بايد  نائب  ـ   69
از  اعمال  انجام  در  خاص  كيفيت  چنان چه  آورده  به جا  خود 
ناحيه منوب عنه شرط شده باشد نائب موظف است آن را نيز 

رعايت نمايد.
70 ـ هرگاه نائب اعمال حج را به طور صحيح انجام دهد 
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ذمه منوب عنه فارغ مى شود. اگر نائب پس از احرام و دخول 

حرم از دنيا برود، از حج منوب عنه كفايت مي كند.
برعهده  نيابتى  حج  در  قربانى  و  احرام  لباس  هزينه  ـ   71
اجير است. مگر شرط شده باشد كه اجير كننده بدهد. همچنين 

كفاره ارتكاب محرمات احرام برعهده خود او است.
صورت  و در  است،  واجب  نائب  بر  نساء  طواف  انجام  72 ـ 
ترك آن، زن بر او حالل نمى شود. ولى بر منوب عنه چيزى نيست.
73 ـ كسى را كه وقت كافى براى انجام حج تمتع ندارد 
كسى كه  براى  نمى توان  است،  افراد  به  عدول  وظيفه اش  و 
وظيفه اش حج تمتع است اجير نمود. ولى اگر در سعه وقت او 
را اجير كند و بعد وقت ضيق شود، بايد عدول كند، و مجزى 

از حج منوب عنه است.
74 ـ در حج واجب نيابت يك نفر از چند نفر در يك سال 

جايز نيست. ولى در حج استحبابى مانع ندارد.
75ـ  اگر مستطيع به حج نرود، و بعد به واسطه عذرى مانند 
بيمارى يا پيرى يا عسر و حرج نتواند به مكه برود و اميدى به 
رفع عذر نداشته باشد، واجب است نائب بگيرد. پس از انجام 
حج توسط نائب، حج از معذور ساقط مى شود. هر چند پس 

از آن عذرش برطرف شود.
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76 ـ كسى كه حج واجب برعهده دارد نمى تواند نائب شود. 

چنانچه مخالفت كند و حج نيابى انجام دهد صحيح است.
77 ـ اگر نائب پس از احرام و ورود به حرم از دنيا برود از 
حجةاالسالم منوب عنه كفايت مى كند و استحقاق تمام اجرت 
را دارد. ولى اگر پيش از احرام يا پس از آن قبل از ورود به 
در  بدهد.  نيابت  ديگرى  به  بايد  و  نيست  كافى  بميرد  حرم 
اين صورت استحقاق اجرت به مقدار انجام مقدمات خواهد 

داشت.
78ـ  نائب پس از اتمام حج منوب عنه بنابر احتياط مستحب 

خودش عمره مفرده به جا آورد.
79ـ  اجير شدن نائب براى انجام طواف يا ذبح براي ديگري 

يا عمره مفرده پس از اتمام حج جايز است.

حج استحبابى
حج  تكرار  داده،  انجام  را  خود  واجب  حج  كسى كه  ـ   80
بر او در سال هاى بعد مستحب است. ترك حج در پنج سال 

متوالى مكروه است.
81 ـ انجام حج تبرعى از طرف خويشان و دوستان، زنده 

يا مرده، نيز مستحب است.
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82 ـ هزينه حج بايد از مال حالل باشد. صرف مال مشتبه 
كه علم به حرمت آن ندارد، براى حج اشكال ندارد، هرچند 

احوط مصالحه با مجتهد است.
83 ـ انسان مى تواند پس از انجام حج استحبابى، ثواب آن 
را به ديگرى هديه كند. چنان كه در وقت شروع مى تواند فرد 

مورد نظر را نيت كند.
84 ـ كسى كه استطاعت مالى ندارد، مستحب است به هر 

طريق ممكن ولو به عنوان نائب يا عامل به حج برود.

اقسام عمره
85 ـ عمره نيز مانند حج دو قسم است: واجب و مستحب. 
بر كسى كه شرايط استطاعت را داشته باشد يك مرتبه در عمر 
واجب مى شود. وجوب آن مانند حج فورى است. اگر براى 
حج  براى  هرچند  آورد،  به جا  عمره  بايد  باشد  مستطيع  عمره 
براى  و  باشد  داشته  استطاعت  حج  براى  نباشد. اگر  مستطيع 

عمره مستطيع نباشد، بايد حج به جا آورد.
86 ـ كسانى كه از مكه دور هستند، وظيفه آن ها حج تمتع 
است، هيچگاه استطاعت حج و عمره از يكديگر جدا نيست. 

زيرا اعمال عمره و حج تمتع مستقل از هم نيست.
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87 ـ پس از اتمام اعمال حج تمتع، مستحب است عمره 

مفرده به جا آورد.
88 ـ براى ورود به مكه، احرام واجب است و براى احرام 
بايد نيت عمره يا حج داشته باشد. اگر موسم حج نيست عمره 
مفرده انجام دهد. مگر كسانى كه به مقتضاى شغل زياد به مكه 

تردد دارند.
89 ـ تكرار عمره مانند تكرار حج مستحب است. لكن بايد 
هر عمره در يك ماه قمرى واقع شود، اگرچه يك ماه بين آن ها 
فاصله نشود. مثًال مى تواند در روز آخر ماه رجب يك عمره 

و در روز اول ماه شعبان نيز عمره مفرده ديگري انجام دهد.
90 ـ دو عمره مفرده در يك ماه قمرى جايز نيست. ولى 
اگر عمره دوم به عنوان نيابت باشد اشكال ندارد. هر چند بهتر 

است قصد رجا كند.
اقسام حج

91 ـ حج سه قسم است: تمتع، قران و افراد.
92 ـ حج تمتع وظيفه كسانى است كه در فاصله چهل و 

هشت ميل (شانزده فرسخ) از مكه يا بيشتر زندگى مى كنند.
93 ـ كسى كه مقيم مكه است يا در محدوده 48 مايلى از 

مكه سكونت دارد، وظيفه اش حج افراد يا قِران است.
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حج افراد و عمره مفرده

94 ـ اعمال حج افراد كه گاهى مورد ابتالى متمتع مى شود، 
افراد  حج  در  كه  تفاوت  اين  با  است  تمتع  حج  اعمال  همان 

قربانى مستحب و در حج تمتع واجب است.
95 ـ عمره مفرده با عمره تمتع از چند جهت فرق دارد.

1) در عمره تمتع بايد تقصير كند و حلق جايز نيست. اما در 
عمره مفرده بين حلق و تقصير مخير است.

2) عمره تمتع پيش از حج تمتع و عمره مفرده پس از حج 
افراد است.

3) عمره تمتع طواف نساء ندارد، عمره مفرده دارد.
ميقات  و  پنجگانه  مواقيت  از  يكى  تمتع  عمره  ميقات   (4
عمره مفرده ادنى الحل (جعرانه، حديبيه، تنعيم) است. هرچند 

احرام از مواقيت پنجگانه براى عمره مفرده نيز جايز است.
96 ـ كيفيت افعال حج افراد از احرام و وقوفين و اعمال 
منى و اعمال مكه مانند حج تمتع است و در احكام مشترك 
هستند، و كيفيت اعمال عمره تمتع نيز مانند عمره مفرده است.

97 ـ عمره تمتع كفايت ازعمره مفرده مى كند.
98 ـ كسى مانند نائب كه وظيفه اش حج تمتع است، اگر 
استطاعت براى عمره پيدا كند، ولي براى حج استطاعت نداشته 

باشد عمره مفرده بر او واجب نيست.
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99 ـ محرمات احرام در تمام اقسام حج و عمره مشترك 
است. پس از تقصير يا حلق همه چيز حالل مى شود مگر زن 

كه بعد از انجام طواف نساء حالل مى شود.
يا  تقصير  از  بعد  بايد  مفرده  عمره  در  نساء  طواف  ـ   100

حلق انجام شود.
101 ـ اگر كسى به احرام عمره مفرده در ماه هاى حج وارد 
تمتع  حج  و  دهد  قرار  تمتع  عمره  را  آن  مى تواند  شود،  مكه 

به جا آورد.
102 ـ حج تمتع شامل دو بخش است. عمره تمتع و حج 
تمتع. عمره تمتع مشتمل بر پنج عمل و حج تمتع مشتمل بر ده 
عمل واجب مي باشد كه شرح هر كدام به تفصيل خواهد آمد.

اعمال عمره تمتع
103 ـ عمره تمتع پنج جزء دارد:

1) احرام در ميقات    2) طواف كعبه    3) نماز طواف
4) سعى بين دو كوه صفا و مروه

5) تقصير، يعنى گرفتن مقدارى از مو يا ناخن

1) احرام در ميقات
104ـ  اولين عمل واجب عمره تمتع محرم شدن در ميقات است.
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105 ـ كسى كه مى خواهد به مكه برود بر او واجب است 
در يكى از مواقيت محرم شود. اگر در ماه هاى شوال و ذيقعده 
و ذيحجه باشد و بخواهد حج انجام دهد بايد به قصد عمره 
تمتع محرم شود. اگر در ماه هاى ديگر باشد يا نخواهد حج به 

جا آورد بايد به قصد عمره مفرده محرم شود.
از  احرام  بدون  اگر  نيست  الحج  واجب  كسى كه  106 ـ 
ولى  است.  كرده  معصيت  شود  مكه  داخل  و  بگذرد  ميقات 

تكليفى نسبت به انجام عمره يا حج ندارد.
و  كودكان  مانند  نيستند  مكلف  شرعًا  كسانى كه  ـ   107
واجب  آنان  بر  احرام  مكه  به  ورود  براى  بيهوش،  و  مجانين 

نيست.
احكام ميقات

به  شدن  محرم  براى  مقدس  شارع  كه  را  مكانى  ـ   108
ميقات  كرده،  تعيين  مكه  طرف  به  حجاج  راه هاى  اختالف 

گويند. و آن پنج محل است:
1) ذوالحليفه و آن ميقات كسانى است كه از مدينه منوره 

به مكه مى روند.
2) وادى عقيق ميقات اهل عراق و نجف است. اوائل آن را 
مسلخ و اواسط آن را غمره و اواخر آن را ذات عرق مى گويند.

3) قرن المنازل، ميقات اهل طائف.
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4) يلملم، ميقات اهل يمن.

5) جحفه، ميقات اهل شام و مصر و مغرب.
109 ـ درصورت ضرورت مانند ضعف و مرض جايزاست 

احرام را از ذوالحليفه تا جحفه تأخير بياندازد.
شجره  مسجد  از  بيرون  مى تواند  جنب  يا  حائض  ـ   110

محرم شود.
111 ـ شناسايى ميقات از سه راه مى باشد.

اول ـ خود انسان ميقات را بشناسد.
دوم ـ دو شاهد عادل گواهى دهد.

سوم ـ خبر اهل اطالع كه موجب اطمينان باشد.
112 ـ هرگاه از راهى برود كه از هيچ ميقاتى نگذرد بايد 
از محاذات محرم شود. اگر مسير طورى باشد كه با دو ميقات 

محاذات پيدا كند، بايد از محاذى ميقات اول احرام ببندد.
113 ـ اگر مستطيع از روى علم و عمد احرام را از ميقات 
تأخير اندازد و نتواند به ميقات برگردد و ميقات ديگرى هم در 
پيش نداشته باشد، چنانچه خارج از حرم محرم شود، احرام و 
حج او صحيح است، هر چند احتياط اعاده در سال بعد است.
114 ـ شخصى كه مى خواهد از محاذى ميقات محرم شود، 
اگر محاذات را نداند، بايد از اهل اطالع مورد وثوق بپرسد. اگر 

نتواند شناسايى كند پيش از آن به نذر محرم شود.
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115 ـ كسانى كه از جده به مكه مى روند اگر برايشان احراز 
از  مى توانند  است  ميقات ها  از  يكى  با  محاذى  جده  كه  شود 
آن جا محرم شوند. اگر احراز نشود بايد براى احرام به جحفه 

بروند و اگر نتوانند، جايز است از جده به نذر محرم شوند.
116ـ  مراد از محاذات آن است كه اگر به طرف مكه بايستد 

ميقات در طرف راست يا چپ او قرار بگيرد.
117 ـ در صورتى كه ثابت نباشد رابغ محاذى جحفه است، 

احرام از آن جا جايز نيست.
118 ـ كسى كه به واسطه فراموشى يا بيهوشى يا ندانستن 
بتواند  چنانچه  است  كرده  عبور  ميقات  از  احرام  بدون  مسأله 
ممكن  اگر  شود.  محرم  ميقات  از  و  برگردد  ميقات  به  بايد 
نيست و هنوز داخل حرم نشده، از همان جا محرم شود. اگر 
داخل حرم شده، در صورت امكان بايد از حرم خارج شود و 

محرم گردد. اگر ممكن نيست از همان جا محرم شود.
119 ـ احرام پيش از ميقات صحيح نيست. ولي اگر نذر 

كند از محلي پيش از ميقات محرم شود، جايز است.
جايز نيست. بلكه از  120 ـ تأخير احرام از ميقات اختياراً 
ميقات  چه  اگر  نكند،  عبور  احرام  بدون  هم  ميقات  محاذات 

ديگرى جلوتر باشد.
121ـ  اگر بدون احرام از ميقات عبور كرد، واجب است در 
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صورت امكان برگردد و از ميقات محرم شود. ولى اگر ميقات 
مانند جحفه در پيش باشد و از آن جا محرم شود، كافى است، 

هرچند معصيت كرده است.
نمى تواند  بداند  و  باشد  حائض  ميقات  در  زن  اگر  ـ   122
قصد  به  بايد  دهد،  انجام  خودش  وقت  در  را  تمتع  عمره 

مافى الذمه محرم شود.
123 ـ اگر پيش از انقضاء وقت عمره پاك شد، عمره به جا 

آورد. اگر پاك نشد با همان احرام، حج افراد به جا آورد.
برخالف  و  شود  محرم  افراد  قصد  به  اول  از  اگر  ـ   124
عمره  براى  كافى  وقت  طورى كه  به  شود،  پاك  زودتر  عادت 
داشته باشد احرام او باطل است و بايد براى عمره تمتع مجدداً 

محرم شود.
بماند  مكه  در  و  آورد  به جا  مفرده  عمره  كسى كه  ـ   125
تا شوال فرا رسد، اگر بخواهد عمره تمتع به جا آورد بايد به 
يكى از مواقيت پنجگانه معروفه برود. احرام از ادني الحل مانند 

تنعيم براى عمره تمتع صحيح نيست.
مى شود  مشرف  مكه  به  مفرده  عمره  براى  كسى كه  ـ   126
تجاوز  صورت  در  و  بگذرد  ميقات  از  احرام  بدون  نمى تواند 
بايد به ميقات برگردد و از آن جا محرم شود و چنانچه برگشتن 
ننمايد  عبور  آن  محاذى  يا  ميقات  از  يا  نباشد  ممكن  برايش 
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مى تواند از ادنى الحل محرم شود.

127 ـ اگر شخص در مكه باشد و بخواهد عمرة تمتع به جا 
آورد و از رفتن به ميقات عمرة تمتع معذور باشد، الزم است از 
محدوده حرم بيرون رود و از آن جا محرم شود، هرچند احرام 

از ادنى الحل نيز كافى است.
همان  تمتع  عمرة  براى  جده  در  شاغلين  ميقات  ـ   128
مواقيت معروفه است و نمى تواند از جده يا ادنى الحل محرم 
شوند. اگر به خاطر ندانستن مسأله در جاى ديگر محرم شوند، 

احرام آن ها صحيح نيست.
129 ـ  كارگزاران حج و خدمه كاروان ها كه مى دانند پس 
شوند  خارج  مكه  از  كارها  انجام  براى  بايد  مكه  به  ورود  از 
بنابر احتياط نبايد عمره تمتع انجام دهند. بلكه براى ورود به 
مكه بايد در صورت عبور از ميقات، از ميقات، و در صورت 
عدم عبور از ادنى الحل براى عمره مفرده محرم شوند. پس از 
انجام مفرده هر چند بار در همان ماه از مكه بيرون بروند، براى 
بازگشت به مكه نياز به احرام و عمره نيست. مگردر ماه جديد 
مراجعت نمايند. در اين صورت در آخرين نوبت كه به مكه 
برمى گردند بايد به يكى از مواقيت معروفه مثل مسجد شجره 

يا جحفه بروند و از آن جا براى عمره تمتع محرم شوند.
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واجبات احرام
130 ـ واجبات احرام سه چيز است: نيت، پوشيدن لباس 

احرام، تلبيه.

1) نيت
كند  بايد قصد  شود،  محرم  مي خواهد  انسان  وقتي  131 ـ 

احرام او براي عمره يا حج تمتع است.
132 ـ عمره و حج و تمام اجزاء آن از عبادات است و بايد 

با نيت خالص براى اطاعت خداوند متعال به جا آورده شود.
133 ـ اگر عمره را به رياء يا غير آن باطل كند، و زمان كافى 
براى اعاده نباشد، احتياط واجب آن است كه حج افراد به جا آورد و 
پس از آن عمره مفرده انجام دهد و در سال ديگر حج را اعاده كند.

134 ـ اگر حج را به رياء باطل كند بايد سال بعد عمره و 
حج را اعاده نمايد.
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135ـ  اگر بعضى از اركان عمره يا حج را به قصد رياء به جا 
آورد و نتواند آن را جبران كند، پس در عمره موجب بطالن 
عمره و در حج موجب بطالن حج مى شود. ولى اگر جبران 

كند عملش صحيح مى شود. اگرچه گناهكار است.
136 ـ اگر به واسطه ندانستن مسأله به جاى عمره تمتع، حج 
تمتع را قصد نمايد، چنانچه قصدش اين باشد كه همين عملى 
را كه همه به جا مى آورند او هم به جا آورد، و در تطبيق اسم 
اشتباه كرده باشد اشكال ندارد و احرام عمره تمتع صحيح است.
137 ـ اگر به گمان تقدم حج تمتع بر عمره اين طور نيت 
كرده باشد، كه پس از احرام به عرفات و مشعر برود و حج 
به جا آورد و عمره را پس از آن به جا آورد احرام او باطل است. 
گذشته  ميقات  كند، و اگر از  تجديد احرام  ميقات  بايد در  و 
است، بايد در صورت امكان برگردد و در ميقات محرم شود.

2) لباس احرام
138 ـ مرد بايد لباس متعارف را از تن درآورد و دو جامه 

مخصوص احرام بپوشد كه به آن رداء و ازار مى گويند.
است.  كافى  متعارف  نحو  به  احرام  لباس  پوشيدن  ـ   139

ولى مستحب است لنگ باالى ناف و پايين زانو را بپوشاند.
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معتبر  خاصى  ترتيب  احرام  جامه  دو  پوشيدن  در  ـ   140

نيست. هر كدام را اول بپوشد صحيح است.
141ـ  بنابر احتياط واجب در حال اختيار بايد دو جامه جدا 
باشند. يك قطعه بلند كافى نيست و بستن دو جامه به همديگر 

جايز نيست.
قصد  واجب  احتياط  بنابر  احرام  جامه  پوشيدن  در  ـ   142

اطاعت و قربت كند.
143 ـ جامه احرام مرد يا زن نبايد حرير، متنجس و بدن نما 

باشد.
144 ـ هرگاه جامه احرام نجس شود بنابر احتياط واجب 
تطهير يا تعويض يا تقطيع نمايد. اما تطهير بدن هنگام محرم 
است. اگر  مستحب  ولى  نيست.  الزم  احرام  از  پس  و  شدن 
اقدام به تطهير لباس احرام يا بدن نكند، احرام صحيح است و 

كفاره ندارد.
145 ـ در صورت تبديل جامة احرام مستحب است براى 

طواف همان لباس را كه در آن محرم شده بود بپوشد.
146 ـ اگر محرم به خاطر سرما يا جهت ديگر به پوشيدن 
يا  باال  و  پائين  را  آن  مى تواند  كند  پيدا  اضطرار  دوخته  لباس 

پشت و رو كند و به دوش بياندازد.



 مناسك حج38
147 ـ بيرون آوردن لباس احرام براي شستن يا استحمام يا 

هر مورد ديگر جايز است.
148ـ  محرم در صورت نياز مى تواند بيش از دو جامه احرام 
بپوشد. ولى بايد همة آن ها شرايط لباس احرام را داشته باشند.

دوخته  لباس  يا  نپوشد،  عمداً  را  احرام  لباس  اگر  ـ   149
در حال احرام بپوشد، معصيت كرده و بايد كفاره بدهد. ولى 

احرامش صحيح است.
احتياط  ولى  ندارد.  اشكال  احرام  لباس  زدن  گره  ـ   150

واجب آن است كه لنگ را به گردن گره نزند.

3) تلبيه
151ـ  پس از پوشيدن لباس احرام بايد به قصد احرام عمره 

يا تمتع چهار لبيك به اين ترتيب بگويد:
«لَبَّْيَك الّلُهمَّ لَبَّْيَك، لَبَّْيَك الَشريَك لََك لَبَّْيَك»

احتياطًا اين عبارت را نيز بگويد:
«ِانَّ الَْحْمَد َو النِّْعَمَة لََك َو الُْمْلَك، الَشريَك لََك لَبَّْيَك»

احوط آن است كه به جاى صورت اولى بگويد:
«لَبَّْيَك اَلّلُهمَّ لَبَّْيَك، لَبَّْيَك، إنَّ الَْحْمَد َوالنِّْعَمَة لََك َوالُْمْلَك، 

الَشريَك لََك لَبَّْيَك»
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152 ـ صحيح گفتن مقدار واجب تلبيه براى احرام مانند 

تكبيرةاالحرام در نماز واجب است.
153 ـ اگر تلبيه واجب را نداند، بايد آن را ياد بگيرد، يا 
كسى او را در وقت گفتن تلقين نمايد، يعنى كسى بگويد و 

او تكرار كند.
انگشت به آن اشاره  بنويسد و با  154 ـ فرد الل تلبيه را 
نمايد و زبانش را به هر نحو مى تواند حركت دهد. نائب گرفتن 

الزم و كافى نيست.
155 ـ اگر نتواند تلبيه را ياد بگيرد يا وقت يادگيرى نباشد 
و با تلقين هم نتواند بگويد، به هر نحو مى تواند بگويد، و بهتر 

است ترجمه آن را بگويد.
156 ـ اگر كسى  به خاطر فراموشى يا ندانستن حكم، تلبيه 
را نگويد، در صورت امكان واجب است به ميقات برگردد و 
لبيك بگويد. اگر نتواند برگردد، چنانچه داخل حرم نشده است 
همان جا لبيك بگويد. اگر داخل حرم شده، بايد براى احرام و 
تلبيه از حرم بيرون رود. اگر ممكن نيست همان جا محرم شود 
بگويد. اگر پس از اتمام عمره يادش آمد بايد اعاده  و لبيك 

كند. اگر فرصت اعاده نيست، حج افراد به جا آورد.
و  نيست  محرم  نگويد  را  واجب  لبيك  كسى  اگر  ـ   157
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محرمات احرام بر او حرام نمى شود. همچنين است اگر لبيك 

را به رياء باطل كند.
158ـ  اگر بعد از گفتن لبيك واجب در ميقات، فراموش كند 
نيت عمرة تمتع كرده يا نيت حج تمتع، بنا بگذارد كه نيت عمرة 
تمتع كرده، و عمرة او صحيح است. همچنين اگر بعد از لبيك 
گفتن در روز هشتم در مكه فراموش كند كه نيت حج كرده يا 
عمره، بنا بگذارد كه نيت حج تمتع كرده، وحج او صحيح است.

حكم  نيست.  جايز  ميقات  از  واجب  لبيك  تأخير  ـ   159
تأخير لبيك مانند حكم عبور از ميقات بدون احرام است.

160 ـ يك بار لبيك گفتن براى محرم شدن كافى است. 
دارد.  بسيار  ثواب  مرتبه  هفتاد  است.  مستحب  آن  تكرار  ولى 

براى تكرار، گفتن «لَبَّْيَك الّلُهمَّ لَبَّْيَك» كافى است.
161 ـ محرم براى عمرة تمتع به محض مشاهده خانه هاى 
مكه بايد گفتن لبيك را قطع كند. محرم براى حج بايد لبيك را 
تا ظهر روز عرفه بيشتر نگويد. محرم براى عمره مفرده هنگام 
دخول حرم و چنانچه از ادنى الحل محرم شده باشد با مشاهده 

كعبه بايد لبيك گفتن را قطع نمايد.
162 ـ طهارت از حدث اصغر و اكبر در احرام الزم نيست. 

احرام در حال جنابت و حيض و نفاس صحيح است.
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است  الزم  بپوشد  پيراهن  شدن  محرم  از  پس  اگر  ـ   163
در  اگر  آورد. ولى  بيرون  پائين  از  و  دهد  شكاف  را  پيراهن 
از  آوردن  بيرون  نيست.  الزم  شكافتن  شود  محرم  پيراهن 
پائين و پوشيدن لباس احرام كافى است و در هر دو صورت 

احرامش صحيح است.
اعمال  انجام  از  بعد  و  كند  فراموش  را  احرام  اگر  ـ   164
عمرة تمتع يادش بيايد و نتواند جبران كند، عمره او باطل است 
و بايد براى حج افراد محرم شود و پس از آن عمره مفرده به جا 
آورد. ولى اگر اعمال حج را هم تمام كرد و بعد يادش آمد 

عملش صحيح است.
165 ـ چند چيز در احرام مستحب است:

1) پيش از احرام ناخن و شارب خود را بگيرد و موى زير 
بغل و عانه را بتراشد.

2) از اول ماه ذى القعده موى سر و ريش را رها كند.
جايز  ميقات  در  حضور  از  قبل  آن  تقديم  احرام،  3) غسل 
است. غسل در روز تا آخر شب و غسل در شب تا آخر روز 

بعد كافى است.
4) دو جامة احرام از پنبه و سفيد باشد.

5) پس از فريضه ظهر يا عصر يا بعد از شش ركعت نماز 
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باشد. در ركعت اول پس از حمد سورة توحيد، و در ركعت 

دوم سورة جحد را بخواند.
6) از ميقات تا هنگام مشاهده خانه هاى مكه، به ويژه هنگام 
سوار شدن و پياده شدن، سر باالئى و سرازيرى جاده، بيدار 
شدن از خواب، وقت سحر و پس از نماز تلبيه را تكرار كند.

166 ـ چند چيز در احرام مكروه است:
1) احرام در جامة سياه يا رنگين، يا راه راه و چرك.

2) خوابيدن بر رختخواب و بالش زرد رنگ.
3) استعمال حنا پيش از احرام.
4) حمام رفتن و كيسه كشيدن.

5) لبيك گفتن محرم در جواب كسى كه او را ندا دهد.
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محرمات احرام
167 ـ پس از تلبيه 24 چيز بر محرم حرام مى شود كه از 

آن ها به محرمات احرام تعبير مى شود.
168ـ  چهار مورد از محرمات احرام: زير سايه رفتن، پوشيدن 
لباس دوخته، پوشاندن سر و روي پا اختصاص به مردان دارد و 
دو مورد پوشاندن صورت و زينت كردن به زنان اختصاص دارد 

و هيجده مورد ديگر مشترك بين زن و مرد است.

موارد مشترك
1) شكار

169 ـ شكار كردن حيوان وحشي صحرائي بر محرم حرام 
است.

محرم  بر  شكار  جوجه  و  تخم  و  گوشت  خوردن  ـ   170
حرام است، هر چند خودش شكار نكرده باشد.
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171 ـ نشان دادن شكار به شكارچى و كمك كردن به او 

در امر شكار بر محرم حرام است.
حرم  در  صيد  و  حرم  خارج  در  محرم  براى  صيد  ـ   172
شليك  يا  تير  پرتاب  با  كه  نيست. حيوانى  جايز  محل  براى 
گلوله توسط محرم شكار شود حكم مردار دارد، هر چند آن 

را ذبح كند.
173 ـ صيد حيوان دريايى براى محرم مانعى ندارد. مراد از 

دريايى حيوانى است كه بتواند در آب زندگى كند.
شمار  به  صحرائى  حيوان  زنبور  و  ملخ  پرندگان،  ـ   174

مى آيند.
خانگى،  مرغ  مانند  اهلى  حيوانات  خوردن  و  ذبح  ـ   175

گاو، گوسفند و شتر مانع ندارد.
176 ـ نگهدارى صيد نيز حرام است و بايد آن را رها كند 

هرچند مالك آن باشد.

2) آميزش جنسي
177ـ  آميزش و هرگونه استمتاع از قبيل لمس كردن و نگاه 

شهوت آميز زن و شوهر به يكديگر حرام است.
و  علم  روى  از  تمتع  عمرة  احرام  در  كسى  اگر  ـ   178
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باطل  عمره اش  باشد  سعى  از  پس  چنانچه  كند،  آميزش  عمد 
نمى شود، ولى بايد يك شتر كفاره بدهد. چنانچه پيش از سعى 
باشد عمره باطل مى شود، بايد به همان ميقات اول يا يكى از 
مواقيت معروفه برگردد و مجدداً براى عمره تمتع محرم شود و 
عمل را تمام كند و يك شتر كفاره بدهد. هر چند احوط اتمام 
و اعاده است. در صورت ضيق وقت، حج افراد انجام بدهد و 

پس از آن عمره مفرده به جا آورد.
179 ـ آميزش در احرام حج از روى علم و عمد قبل از 
شتر  كفاره  و  حج  بطالن  موجب  مشعر  و  عرفات  به  وقوف 
است. در اين صورت بايد اعمال حج را تمام كند تا از احرام 
خارج شود و سال بعد آن را اعاده نمايد. در صورت جهل حج 

او صحيح است و كفاره نيز ندارد.
موجب  مشعر  و  عرفات  به  وقوف  از  بعد  آميزش  ـ   180
بطالن حج نيست. ولى اگر پيش از اتمام نصف طواف نساء 

باشد بايد كفاره بدهد.
181 ـ اگر بوسيدن يا نگاه كردن يا لمس همسر از روى 
شهوت موجب خروج منى بشود كفاره اش يك شتر، و بدون 
انزال يك گوسفند است. اگر بدون شهوت باشد و منى خارج 

نشود، كفاره ندارد.
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182 ـ اگر آميزش مرد و زن محرم از روى اجبار باشد، مرد 
بايد عالوه بر كفارة خود، كفارة زن را نيز بدهد. اگر زن راضى 

شود، كفاره بر خود او است.
183 ـ هرگونه استمتاع اعم از بوسيدن، نگاه كردن، لمس 
از روى جهل يا غفلت يا فراموشى باشد، موجب بطالن عمره 

و حج نمى شود و كفاره ندارد.

3) عقد كردن
184 ـ عقد زن براى خود يا ديگري هر چند محرم نباشد، 
خواستگارى،  ولى  نيست.  جايز  بودن  عقد  شاهد  همچنين 

رجوع به زن، گواهى دادن به عقد اشكال ندارد.
185 ـ اگر مرد محرم زنى را براى خود عقد كند در صورت 
علم به مسئله، آن زن بر او حرام دائمى مى شود. در صورت جهل 
به حكم عقد او باطل است. اگر دخول واقع نشده، حرام ابدى 

نمى شود. در اين جهت فرقى بين عقد دائم و موقت نيست.
باطل  عقد  درآيد  محل  مرد  عقد  به  محرم  زن  اگر  ـ   186
يكديگر  به  هميشه  براى  حكم  به  زن  علم  صورت  در  است. 

حرام مى شوند.
187 ـ اگر كسى محرم يا محل زنى محرم يا محل را براى 



 47مناسك حج 
مرد محرم عقد كند، در صورت دخول هركس عالم به حكم 
عدم  صورت  در  بدهد.  كفاره  شتر  يك  بايد  باشد  موضوع  و 
دخول بر هيچكدام كفاره واجب نيست. اين حكم در موردى 

كه زن فقط محرم باشد جارى نيست.

4) استمناء
188 ـ استمناء يعني طلب خروج منى از طريق مالعبه و 
غير آن حرام است. در صورت خروج مني بنابر احتياط موجب 

بطالن حج است و يك شتر كفاره دارد.

5) استعمال عطريات
عطريات  انواع  استعمال  و  استشمام  از  بايد  محرم  ـ   189
و هر نوع ماده خوشبو كننده و بنابر احتياط هر چيز خوشبو 
مانند مشك و زعفران و عنبر، ريحان، گل خوشبو، حتى كافور 

اجتناب كند.
190 ـ ماليدن عطر بر بدن و لباس جايز نيست. همچنين 
پوشيدن لباسى كه قبًال به آن عطر ماليده شده و بوى عطر آن 

باقى باشد.
191ـ  خوردن چيزى كه بوى خوش مى دهد مثل زعفران و 
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ريحان، دارچين و زنجبيل جايز نيست. ولى بوئيدن و خوردن 

سيب و به اشكالى ندارد.
192 ـ اگر ناگزير شود لباس معطر بپوشد يا غذاى خوشبو 

بخورد، احتياطًا از استشمام آن خودداري نمايد.
193 ـ محرم نبايد بينى خود را از بوى بد بگيرد، لكن فرار 

از آن به تند رفتن مانع ندارد.
194 ـ خريد و فروش عطريات براى محرم اشكال ندارد. 

ولى استشمام و استعمال براى امتحان جايز نيست.
نوع  يك  آن  و  نيست  حرام  كعبه  خلوق  بوييدن  ـ   195
خوشبو  ضدعفونى و  براى  كه  است  معطرى  روغنى  فرآورده 

كردن به ديوار كعبه مى مالند.
يا  واحد  وقت  در  خوش  بوى  مكرر  استعمال  كفاره  ـ   196
مجلس واحد، يك گوسفند است. در صورت تعدد وقت يا تعدد 
مجلس كفاره نيز متعدد مى شود، هر چند در بين كفاره نداده باشد.

6) سرمه كشيدن
زينت  چنانچه  باشد،  رنگى  هر  به  كشيدن  سرمه  ـ   197
صورت  در  و  ندارد  كفاره  ولى  است،  حرام  شود،  حساب 

اضطرار مانند معالجه اشكال ندارد.
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7) نگاه در آينه

198 ـ نگاه كردن در آينه براى ديدن خود و به قصد تزيين 
حرام است. ولى اگر به قصد تزيين نباشد يا براى ديدن اشياء 

و افراد ديگر باشد اشكال ندارد.
199 ـ نگاه كردن به آب و اجسام صيقلى كه عكس در آن 
پيدا است، همچنين عكس گرفتن و فيلم بردارى اشكال ندارد.

200 ـ عينك زدن اگر جنبه زينت نداشته باشد و به قصد 
زينت هم نباشد اشكال ندارد. ولى اگر زينت محسوب شود و 

يا به قصد زينت باشد جايز نيست.
201 ـ نگاه كردن به آينه كفاره ندارد. ولى مستحب است 

پس از آن لبيك بگويد.

8) فسوق
202 ـ دروغ گفتن، فحش دادن و فخرفروشى كه مستلزم 
اهانت به انسان با ايمان باشد در همه حال حرام است و در 

حال احرام حرمت آن مؤكد است و كفاره آن استغفار است.

9) جدال
203 ـ سوگند خوردن براى اثبات يا نفى مطلب اگر به لفظ 
(اهللا) يا اسماء مختص به خدا مانند رحمان و رحيم و خالق 
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السماوات واالرض باشد، حرام است. ولى سوگند به قرآن و 

پيامبر و كعبه و امام جدال نيست.
ضرورت  مقام  در  جالله  لفظ  به  كردن  ياد  سوگند  ـ   204

براى احقاق حق يا ابطال باطل جايز است.
سوم  مرتبة  در  باشد،  راست  سوگند  اگر  جدال  در  ـ   205

بايد يك گوسفند كفاره بدهد.
206ـ  اگر سوگند دروغ باشد بايد در مرتبة اول يك گوسفند، 

در مرتبة دوم يك گاو، در مرتبة سوم يك شتر كفاره بدهد.
207 ـ اگر كسى بيش از سه مرتبه سوگند راست بخورد، 
كفاره آن يك گوسفند است و اگر بيش از سه بار سوگند دروغ 
ياد كند كفارة آن يك شتر است. مگر آن كه پس از مرتبه سوم 

كفاره داده باشد.
208 ـ اگر در جدال به دروغ در دفعة اول يك گوسفند به 
عنوان كفاره ذبح كرد. چنانچه پس از آن دوباره جدال به دروغ 

كند، بايد يك گوسفند ديگر به عنوان كفاره ذبح كند.
209 ـ اگر در جدال به دروغ دو مرتبه جدال كند و يك 
گاو كفاره بدهد، سپس يك مرتبه ديگر جدال به دروغ كند يك 
گوسفند كفاره آن است. اگر دو مرتبه ديگر جدال به دروغ كند 

يك گاو كفاره آن است.
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10) كشتن حشرات

210 ـ كشتن حشرات ريز مانند شپش، كك و كنه كه در 
بدن انسان يا حيوان النه مى كنند، جايز نيست.

211 ـ انداختن و انتقال به جايى كه در معرض سقوط است 
آن  مستحب  احتياط  ولى  ندارد.  كفاره  هرچند  نيست،  جايز 

است كه يك مشت طعام خرما صدقه بدهد.

11) انگشترى زينتى
212 ـ انگشتر به دست كردن براى زينت حرام است. ولى 

براى استحباب يا خاصيت و نگهدارى اشكال ندارد.
213 ـ حنا بستن و الك زدن براى زينت جايز نيست. ولي 
اگر پيش از احرام باشد، هرچند اثرش تا زمان احرام بماند مانع 

ندارد مگر قصد زينت در حال احرام را داشته باشد.
214 ـ انگشتر به دست كردن و حنا بستن كفاره ندارد.

12) روغن مالى
215 ـ استفاده از هرگونه پماد و كرم و ماليدن روغن به 
يا  پوست  لطافت  يا  زينت  براى  سر  موى  و  بدن  و  صورت 
حفاظت از تابش آفتاب در حال احرام جايز نيست. ولى در 

موارد اضطرار و براى درمان اشكال ندارد.
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216 ـ كفارة روغن مالى از روي علم و عمد يك گوسفند 

است. هرچند بوى خوش نداشته باشد.

13) ازالة مو
217 ـ تراشيدن مو از بدن خود يا ديگري، محرم يا محل، 
با هر وسيله، كم يا زياد، حتى ازالة يك مو بلكه جزيى از آن 
حرام است، مگر ضرورى باشد. مانند موى چشم كه موجب 

مشقت باشد.
218ـ  كنده شدن مو هنگام غسل يا وضو بدون قصد اشكال 
ندارد. اگر در غير حال وضو و غسل به واسطه دست كشيدن به 
سر و صورت كنده شود احتياطًا يك مشت طعام صدقه بدهد.

ضروري  چنانچه  بتراشد،  را  خود  سر  محرم  اگر  ـ   219
نباشد بايد گوسفندي قرباني كند و در صورت ضرورت، بايد 
سه روز روزه بگيرد يا به شش مسكين به هر كدام دو نوبت 

غذا صدقه بدهد. اطعام ده مسكين كفايت مى كند.
220 ـ كفاره ازالة مو از زير هر دو بغل يك گوسفند است. 
است.  گوسفند  يك  احتياط  بنابر  نيز  بغل  يك  زير  موى  ازاله 

هرچند بعيد نيست اطعام سه مسكين كافي باشد.
221 ـ تراشيدن سر ديگرى ولو محرم باشد كفاره ندارد.
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14) خون آوردن

222ـ  بيرون آوردن خون از بدن خود در غير مورد ضرورت 
بر محرم حرام است. بنابراين در حال احرام نمى توان خون داد 
همچنين  ديگرى،  بدن  از  گرفتن  خون  ولى  كرد.  حجامت  يا 

تزريق آمپول مانع ندارد.
223ـ  خراشيدن پوست و مسواك زدن در صورتى كه سبب 

بيرون آمدن خون از بدن بشود جايز نيست.
224 ـ بيرون آوردن خون از بدن كفاره ندارد، هرچند بدون 

عذر باشد.

15) ناخن گرفتن
محرم  بر  وسيله اى  هر  با  پا  يا  دست  ناخن  گرفتن  ـ   225

حرام است. مگر موجب آزار باشد.
226 ـ كفارة گرفتن هر ناخن از دست يا پا يك مد طعام 
است. ولى اگر تمام ناخن هاى دست ها و پاها را بگيرد، چنانچه 
در  اگر  است.  گوسفند  يك  آن  كفارة  باشد  واحد  مجلس  در 
براى  بدهد. يكى  كفاره  گوسفند  دو  بايد  باشد  متعدد  مجلس 

گرفتن ناخن هاى دست و ديگرى براى ناخن هاى پا.
227 ـ اگر محرم ناخن هاى يك دست و ناخن هاى يك پا 
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را به طور كامل يا ناخن هاى هر دو دست و هر دو پا را به طور 
ناقص بگيرد، براى هر كدام بايد يك مد طعام كفاره بدهد و 

يك فقير را سير كند.
تمام  چنانچه  باشد  داشته  ناخن  ده  از  بيش  كسى  اگر  ـ   228
ناخن هاى اصلي و زائد را بگيرد بايد يك گوسفند قرباني كند و 
براى هر ناخن زائد نيز يك وعده غذا به عنوان كفاره به فقير بدهد.

229 ـ اگر كسى كمتر از ده ناخن داشت و تمام آن ها را 
بگيرد، بايد يك گوسفند ذبح كند.

230 ـ اگر گرفتن ناخن از باب ضرورت باشد، تصدق به 
يك مشت خرما براى هر ناخن كافى است.

16) دندان كشيدن
ولى  است،  حرام  بيايد،  خون  چنانچه  دندان  كندن  ـ   231
كفاره ندارد. در صورت ضرورت و بدون خونريزى منعى ندارد.
232ـ  كشيدن دندان ديگرى اشكال ندارد، هرچند خون بيايد.

17) گياه حرم
بريدن و شكستن درخت يا گياه حرم بر  233 ـ كندن يا 

شخص محرم و محل حرام است.
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234ـ  اگر گياهى يا درختى در منزل و محل سكونت محرم 
روئيده شده باشد يا خود او آن را كاشته باشد هر چند در ملك 

يا منزل او نباشد كندن آن جايز است.
235 ـ كفارة كندن درخت حرم اگر بزرگ باشد يك گاو، 
و اگر كوچك باشد يك گوسفند است. اگر قسمتي از درخت 

را قطع كند قيمت آن را كفاره بدهد.
236 ـ قطع گياهان كفاره اى جز استغفار ندارد.

18) حمل سالح
237 ـ حمل سالح گرم و سرد در حال احرام حرام است 
مگر ضرورى باشد. كفارة آن يك گوسفند است. ولى همراه 
داشتن ابزار دفاعى مانند زره و سپر و كاله  خود اشكال ندارد.

محرمات ويژه بانوان
19) پوشاندن صورت

طور  به  ولو  متعارف  چيز  هر  با  صورت  پوشاندن  ـ   238
جزيى براى زن جايز نيست.

239 ـ گذاشتن دست روى صورت، گذاشتن صورت روى 
بالش براى خوابيدن و خشك كردن تدريجى صورت با حوله 

اشكال ندارد.
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240 ـ پائين انداختن چادر يا آنچه بر سر دارد به طورى كه 
صورت را بپوشاند براى رعايت حجاب در مقابل نامحرم جايز 
است. ولى احتياط آن است كه آن را طورى نگه دارد كه به 

صورت نچسبد.
241 ـ پوشاندن صورت به هر نحو باشد كفاره ندارد.

20) پوشيدن زيور
مخصوص  و  متعارف  غير  زيورآالت  استعمال  ـ   242
مجالس خاص براى زن حرام است. آنچه براى زنان متعارف 
است اشكال ندارد. ولى بهتر است آن ها را بپوشاند و به مرد 

حتى به شوهر خود نشان ندهد.
243 ـ پوشيدن زيور حرام است، ولى كفاره ندارد.

محرمات ويژه مردان
21) استظالل

244 ـ سايه قرار دادن باالى سر براى مردان در حال سير 
پياده و سواره جايز نيست. ولى در منزل مانند مكه و منى و 
براي زنان و كودكان اشكال ندارد. همچنين تظليل افراد پير و 

ناتوان و بيمار جايز است.
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خيمه،  مانند ساختمان،  قرارگرفتن  ثابت  سايه  زير  ـ   245
پل، تونل و ديوار اشكال ندارد. ولى زير سايه متحرك رفتن 
مانند ماشين و هواپيما و كشتى و هودج جايز نيست. چتر و 
مانند آن را باالى سر گرفتن براى پياده ولو در حال حركت در 

منزل بالمانع است.
246ـ  سوار شدن به ماشين مسقف براى كسى كه در مسجد 
عرفات  به  مستقيم  مى خواهد  و  شده  محرم  حج  براى  الحرام 

برود تا از مكه خارج نشده اشكال ندارد.
اگر  شود،  محرم  خود  وطن  از  كند  نذر  كسى  اگر  ـ   247
بداند ناگزير بايد با هواپيما يا ماشين مسقف به مكه برود، نذر 

او صحيح نيست.
248 ـ استظالل در شب نيست. بنابراين نشستن در وسيله 

نقليه مسقف در حال سير در شب جايز است.
249 ـ استظالل در وقت طى منزل به خاطر گرما يا سرما يا 

باران شديد جايز است، لكن بايد كفاره بدهد.
حال  در  حج،  يا  عمره  احرام  در  استظالل  كفاره  ـ   250
يك  از  بيش  است. هرچند  گوسفند  يك  اضطرار،  يا  اختيار 

مرتبه سايه قرار داده باشد.
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2) پوشيدن لباس دوخته

نمدى،  و  بافتني  دوخته،  لباس  نوع  هر  پوشيدن  ـ   251
آستين دار يا دكمه دار بر مرد محرم حرام است.

252 ـ استفاده از هميان، كمربند، فتق بند، كفش و دمپايى، 
بندساعت، كيف موبايل و پتوى دوخته اشكال ندارد. همچنين 
دوخته  ساك  و  كيف  آويختن  گردن  به  يا  انداختن  دوش  به 

مانعى ندارد.
253 ـ وصل كردن دو طرف لباس احرام به وسيله گره زدن 
يا سوزن يا كش يا بست اشكال ندارد. ولى بنابر احتياط واجب 

لنگ را به گردن گره نزند.
254ـ  پوشيدن لباس دوخته هر چند از روى اضطرار باشد، 

كفاره دارد و كفارة آن يك گوسفند است.
255 ـ اگر محرم چند لباس دوخته بپوشد يك كفاره كافى 
است، اگرچه در چند نوبت بپوشد. ولى اگر لباس دوخته را 
نيز  ديگر  دفعه  براي  بايد  بپوشد  دوباره  و  آورد  بيرون  تن  از 

كفاره بدهد.

23) پوشاندن سر
هر  به  محرم  مرد  براى  جزيى  لو  و  سر  پوشاندن  ـ   256
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بنابر  نيست.  جايز  سر  روى  بر  بار  حمل  همچنين  وسيله، 

احتياط دست روى سر نگذارد.
257ـ  فرو بردن تمام سر زير آب يا مايع ديگر جايز نيست. 

ولى قسمتى از سر اشكال ندارد.
پوشاندن  ولى  نيست.  جايز  نيز  گوش ها  پوشاندن  ـ   258
صورت، گذاشتن سر روى بالش براى خوابيدن، دستمال بستن 
به سر به خاطر سردرد داشتن، خوابيدن داخل پشه بند، زير 
يا  حوله  با  سر  تدريجى  كردن  خشك  و  حمام  رفتن  دوش 

دستمال اشكال ندارد.
259 ـ اگر كسى از روى فراموشى يا ناخودآگاه سر خود را 

بپوشاند، بايد فوراً سر را باز كند و احتياطًا تلبيه بگويد.
260ـ  اگر محرم از روى علم و عمد سر را بپوشاند كفارة آن 

يك گوسفند است. ولى در صورت جهل و سهو كفاره ندارد.
موجب  مستحب  احتياط  بنابر  سر  مكرر  پوشاندن  ـ   261
تعدد كفاره است. در صورتى كه پس از اداى كفاره دوباره سر 

را بپوشاند، احتياط واجب تكرار كفاره است.
262 ـ پوشاندن سر با چيز دوخته چنانچه صدق لبس بكند 
مانند كاله، موجب دو كفاره مى شود. ولى اگر دستمال به سر 

ببندد يك كفاره كافى است.
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24) پوشاندن روي پا

263 ـ پوشيدن كفش و جوراب و هر چيزى كه تمام روى 
پا را بپوشاند براي مرد جايز نيست.

264 ـ اگر مرد ناچار شود چيزى كه روى پا را مى گيرد، 
بپوشد، اولى آن است كه روى آن را شكاف دهد.

265 ـ اگر محرم چيزى بپوشد كه روى پا را مى گيرد، بنابر 
احتياط يك گوسفند كفاره بدهد.

* * *
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2) طواف
266 ـ دومين عمل واجب عمرة تمتع پس از احرام، طواف 
كعبه است و بايد هفت مرتبه دور خانه خدا بچرخد. هر دور 

را شوط مى گويند.
267 ـ طواف از اركان عمره است. اگر عمدى ترك شود تا 
وقت آن بگذرد، عمرة او باطل است، هر چند جاهل به مسأله 
باشد. او بايد حج افراد به جا آورد و پس از آن عمرة مفرده 

انجام دهد و حج تمتع خود را در سال بعد اعاده كند.
268ـ  وقت فوت طواف زمانى است كه اگر بخواهد اعمال 
درك  را  عرفات  اختيارى  وقوف  نتواند  آورد  به جا  را  عمره 

نمايد.
269 ـ اگر طواف سهواً ترك شود بايد هر وقت متوجه شد 
به جا آورد. اگر پس از مراجعت به وطن به ياد آورد، چنانچه 
نتواند به مكه برگردد يا برگشتن مشقت داشته باشد، بايد به 
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شخص مورد اطمينان نيابت بدهد تا ازطرف او طواف كند.

270 ـ اگر كسى سعى را جهًال يا سهواً پيش از طواف به جا 
آورد، احتياط واجب آن است كه پس از طواف و نماز سعى 
را اعاده كند، مگر پس از وقوف به عرفات متوجه شود كه در 

اين صورت اعاده طواف و نماز آن كافى است.
271 ـ اگر محرم به واسطة بيمارى و پيرى نتواند خودش 
طواف كند تا وقت تنگ شود، در صورت امكان بايد خود او 
را با ويلچر طواف دهند، و در صورت عدم امكان برايش نائب 

بگيرند.
272 ـ انجام 52 طواف در مدت اقامت در مكه مستحب 
است. بلكه انجام ده طواف در هر شبانه روز استحباب دارد. دو 
طواف پس از نماز صبح، دو طواف بعدازظهر، سه طواف پس 

از نماز مغرب، سه طواف در آخر شب.
273 ـ طواف مستحبي در حال احرام عمره و حج و پس 
بنابر  مكه  واجب  اعمال  انجام  از  پيش  و  مني  از  مراجعت  از 

احتياط ترك شود.
شرايط طواف

حدث،  از  طهارت  نيت،  دارد:  شرط  پنج  طواف  ـ   274
طهارت از خبث، ختان، ستر عورت.
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1) نيت

275 ـ طواف مانند هر عبادتى بايد با قصد قربت و اطاعت 
امر الهى انجام شود. ريا درحين عمل ولو در يكى از اشواط 
اتمام  از  پس  ولى  است،  طواف  بطالن  موجب  آن  جزء  بلكه 

طواف مبطل نيست.
276ـ  به زبان آوردن نيت يا خطور دادن به قلب الزم نيست. 
بلكه همين اندازه كه قصد انجام طواف داشته باشد كافى است.
بداند  و  باشد  معين  بايد  انسان  براى  طواف  نوع  ـ   277

طواف عمره يا حج، مفرده يا تمتع، واجب يا مستحب است.
278 ـ قصد طواف هر چند به طور ارتكازى بايد تا آخر 
عمل باقى باشد. اگر بين طواف به كلى غافل شود يا اگر او را 

طواف مى دهند، خواب برود، طواف صحيح نيست.

2) طهارت از حدث
279 ـ طهارت از حدث اكبر مثل جنابت و حيض، و از 
بدون  طواف  و  است  شرط  واجب  طواف  در  اصغر  حدث 

طهارت باطل است. اگرچه از روى جهل يا فراموشى باشد.
280 ـ انجام طواف پس از اعمال واجب، مستحب است. 
طهارت از حدث اكبر و اصغر در طواف مستحبى شرط نيست.
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281 ـ ورود جنب و حائض به مسجدالحرام جايز نيست. 
مستحبى  طواف  و  شد  وارد  نسيانًا  يا  غفلتًا  يا  جهًال  اگر  ولى 

به جا آورد صحيح است.
282 ـ اگر خانمي در غير ايام عادت لك ببيند و به اعتقاد 
پاكي طواف و نماز را انجام دهد، بعد خون با شرايط حيض 
ببيند، چنانچه بداند بعد از ديدن لك، خون در باطن فرج بوده، 
از همان ابتدا حيض بوده است و طواف و نمازش را بايد اعاده 
كند. در صورت شك، حيض نبوده است و چنانچه به وظيفه 

مستحاضه عمل كرده باشد اعمالش صحيح است.
283 ـ اگر در بين طواف حدث اصغر يا اكبر عارض شود، 
چنانچه پيش از 3/5 شوط باشد طواف باطل است. اگر پس از 
آن و پيش از اتمام دور چهارم باشد، بنابر احتياط واجب پس 
از تحصيل طهارت طواف را اتمام و اعاده كند. اگر پس از اتمام 
شوط چهارم باشد، بايد طواف را قطع كند و پس از تحصيل 

طهارت از همان جا ادامه دهد تا هفت شوط كامل شود.
284 ـ اگر زني در اثناء طواف عمره تمتع حائض شود و تا 
روز عرفه پاك نشود، چنانچه بيش از 3/5 شوط باشد، طوافش 

باطل است و بايد به حج افراد عدول كند.
285 ـ اگر عروض حيض پس از اتمام شوط چهارم باشد، 
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طوافش صحيح است بايد سعي و تقصير كند و براي حج تمتع 
محرم شود و پس از اعمال مني چند شوط باقيمانده از طواف 
عمره تمتع و نماز آن را به جا آورد. سپس طواف و نماز و 

سعي حج را انجام دهد.
286 ـ اگر پس از 3/5 شوط و پيش از اتمام شوط چهارم 
حيض شود، بين عدول به افراد و اتمام عمره به نحو مذكور 

مخير است.
287 ـ اگر به گمان پاك شدن غسل كند و طواف و نماز به 
جا آورد و در اثناي سعي متوجه شود، هنوز پاك نشده است، 
بايد سعي را رها كند و پس از پاك شدن طواف و نماز و سعي 
اعاده  شود،  متوجه  سعي  اتمام  از  پس  چنان چه  كند.  اعاده  را 

طواف و نماز كافي است و اعاده سعي الزم نيست.
و  طواف  براي  بايد  متوسطه  و  قليله  مستحاضه  ـ   288
نماز آن به طور جداگانه وضو بگيرد و محل را تطهير و نوار 

بهداشتي را تعويض نمايد.
289 ـ مستحاضه كثيره چنانچه غسل موظف را انجام داده 
نبيند،  خون  فاصله  اين  در  اگر  كند،  طواف  بخواهد  و  باشد 
غسل براي طواف الزم نيست. ولي اگر خون ببيند يك غسل 

براي طواف و نماز كافي است.
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بايد تيمم  معذور است  وضو يا غسل  كه از  كسى  290 ـ 
كند. اگر پس از تيمم بدل از غسل حدث اصغر عارض شود، 

وضو يا تيمم بدل از آن كافى است.
291 ـ فاقد طهورين بايد براى طواف و نماز نائب بگيرد. 

در مورد غير جنب و حائض خودش نيز به جا آورد.
292 ـ اگر در عروض حدث شك كند، چنانچه قبًال طهارت 
داشته بنابر طهارت بگذارد و وضو يا غسل الزم نيست. ولى اگر 
قبالً محدث بوده، تحصيل طهارت (وضو يا غسل) الزم است.

293 ـ اگر پس از اتمام طواف شك كند كه آيا در حين 
طواف طهارت داشته يا نه، طواف او صحيح است. ولى تحصيل 

طهارت براى نماز طواف الزم است.
294 ـ اگر در اثناى طواف شك كند وضو داشته يا نه، بايد 
طوافش را قطع كند و وضو بگيرد. چنانچه پس از انجام شوط 

چهارم باشد اتمام كند و اگر پيش از آن باشد اعاده نمايد.
شود  متوجه  تمتع  عمره  تقصير  از  پس  كسى  اگر  ـ   295
بدون وضو طواف كرده و نماز خوانده، بايد طواف و نماز آن 

و احتياطًا سعى و تقصير را اعاده نمايد.
296 ـ اگر كسى در اثناء طواف در انجام غسل جنابت يا 
حيض شك كند، بايد فوراً از مسجد الحرام بيرون رود، و پس 
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از غسل برگردد و طواف را اعاده كند. در اين حكم فرقى بين 

عروض شك قبل و بعد از شوط چهارم نيست.
مدفوع  و  ادرار  آمدن  بيرون  از  نمي تواند  كه  كسي  ـ   297
خوداري كند، چنانچه در وقت خاص قابل كنترل باشد يا قطع 
شودف بايد طوافش را در آن وقت خاص به جا آورد. ولي اگر 
همه زمان ها برايش يكسان است بايد پس از تطهير بدن، وضو 
بگيرد و طواف كند. بنابر احتياط براي نماز نيز مجدداً تطهير كند 
و وضو بگيرد. و احوط آن است كه در بين طواف نيز در صورتي 
كه برايش مشقت ندارد. پس از اتمام شوط چهارم تجديد وضو 
يا  دارد  مشقت  چنان چه  دهد.  انجام  را  ديگر  شوط  سه  و  كند 
فاصله زياد مي شود به يك وضو براي طواف و نماز اكتفا نمايد.

3) طهارت بدن و لباس
298 ـ بدن و لباس در حال طواف بايد از هر نجاستي پاك 

باشد.
299 ـ از خون معفو در نماز بنابر احتياط واجب در طواف 
صورت  به  چند  هر  متنجس  محمول  نمود. ولى  اجتناب  بايد 
لباس باشد، چنانچه به اندازه ساتر عورت نباشد مانند عرق چين 

و جوراب اشكال ندارد.
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بنابر  امكان  صورت  در  را  جراحت  و  زخم  خون  ـ   300
احتياط واجب بايد تطهير نمود و اگر لباس نجس شده عوض 

كرد. ولى اگر تطهير آن مشقت داشته باشد، الزم نيست.
301ـ  اگر تطهير بدن و لباس از خون قرح و جرح با تأخير 

طواف ميسور باشد بنابر احتياط طواف را تأخير بيندازد.
302ـ  اگر پس از تمام شدن طواف علم به نجاست در حال 

طواف پيدا كند، طوافش صحيح است.
303ـ  طواف در صورتى كه شك دارد لباس يا بدنش نجس 
است، صحيح است. اگر بداند پيشتر نجس شده و نداند تطهير 

شده، بايد براى طواف تطهير كند.
بايد  شود،  نجس  لباس  يا  بدن  طواف  اثناء  در  اگر  ـ   304
طواف را قطع كند و پس از تطهير، طواف را از همان جا ادامه 

بدهد و تمام كند.
خود  لباس  يا  بدن  در  نجاستى  طواف  بين  در  اگر  ـ   305
ببيند و احتمال بدهد كه در حين طواف نجس شده، بايد مانند 

مسأله قبل عمل كند.
306ـ  اگر كسى در بين طواف علم پيدا كند بدن يا لباس او پيش 
از طواف نجس بوده، طواف را رها كند و پس از تطهير از همان جا 
بقيه طواف را ادامه دهد. اگر تطهير زياد طول بكشد و حصول علم 

پيش از شوط چهارم باشد، يك طواف كامل به جا آورد.
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307 ـ اگر نجاست را فراموش كند و پس از طواف متذكر 
شود طوافش صحيح است. اگر در بين طواف يادش بيايد پس از 
تطهير از همان جا طوافش را ادامه دهد و تمام كند و نماز بخواند.
308 ـ فرد وسواسي و كثيرالشك نبايد به ظن و ترديد خود 
ترتيب اثر بدهد. بلكه بايد به نحو متعارف عمل نمايد و بنابر 

صحت و طهارت بگذارد.
خروج ادرار و  مسلوس و مبطون كه نمي تواند از  309 ـ 
او  لباس  و  بدن  به  نجاست  و  كند،  جلوگيري  خود  مدفوع 
موجب  مسجدالحرام  در  او  حضور  چنان چه  مي كند،  سرايت 
تنجيس و تلويث مسجد باشد نبايد وارد مسجد بشود و براي 

طواف و نماز آن بايد نائب بگيرد.

4) ختنه
مرد  بودن  مختون  طواف  صحت  شرائط  از  يكي  ـ   310
و بچه مميز است. بنابر احتياط واجب در مورد غيرمميز نيز 

مراعات شود.
محرم  را  او  يا  شود  محرم  مختون  غير  كودك  اگر  ـ   311
كنند، احرام او صحيح است، ولى طواف او صحيح نيست، اگر 
طواف را خودش پس از ختنه شدن يا از طريق نيابت تدارك 
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نكند، حكم كسي را دارد كه عمداً طواف را ترك كرده است.

312 ـ در فرض مذكور طواف نساء او باطل است و زن بر 
او حالل نمى شود. مگر آن كه او را ختنه كنند و طواف دهند 
يا خودش بعد از ختنه شدن طواف كند يا آن كه نايب بگيرند. 

ضمن اين كه خودش نيز بايد با همان حال طواف كند.
313 ـ اگر فرد بالغ غير مختون مستطيع شود، در صورت 
امكان بايد به حج برود و پيش از احرام ختنه كند. اگر نتواند 
همان سال ختنه كند، تأخير حج به سال بعد جايز است. و اگر 
و  برود  مكه  به  بايد  باشد،  حرجي  يا  دارد  ضرر  برايش  ختنه 

خودش طواف به جا آورد و احتياطًا براي طواف نائب بگيرد.
314 ـ اگر بچه ختنه كرده به دنيا بيايد، طواف او صحيح است.

5) ستر عورت
315 ـ طواف بدون ساتر عورت، همچنين با لباس غصبى 

اعم از ساتر و غير ساتر باطل است.
كف  و  صورت  از  غير  به  خود  بدن  تمام  بايد  زن  ـ   316
دست حتى روى پا را بپوشاند. چنانچه موي سر يا جايي از 
بدن او به طور عمدي يا به حسب عادت ظاهر باشد، طواف 

باطل است مگر جاهل قاصر باشد.
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واجبات طواف
317 ـ رعايت هفت چيز در تحقق طواف به لحاظ نقطه 
شروع و پايان، جهت حركت، محدوده مطاف، تعداد اشواط و 

مواالت الزم است.

1) شروع و ختم
318 ـ طواف بايد از حجراالسود شروع و به آن ختم شود. 
اگر بنا بگذارد طواف خود را از محاذى حجراالسود شروع و 

به همان جا ختم كند كافى است.
تمام  به  كننده  طواف  بدن  اجزاء  تمام  نيست  الزم  ـ   319
اجزاء حجراالسود عبور كند. مالك آن است كه در نظر عرف 
طواف از حجراالسود شروع و به آن ختم شود و طواف بايد 
افراد  وسوسه  به  توجه  بدون  مسلمانان  همه  معمول  نحو  به 

وسواسي انجام شود.
320 ـ اگر طواف را از هر نقطه ديگري مانند ركن يماني 
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يا حجر اسماعيل شروع كند، باطل است. ولي اگر قصدش آن 
بوده كه از حجراالسود شروع كند و در تشخيص اشتباه كرده 

باشد با تدارك نقصان صحيح است.

2) جهت حركت
321 ـ طواف بايد به نحو متعارف انجام شود به طورى كه 
در تمام حاالت طواف، كعبه در سمت چپ قرار بگيرد. ولى 
اگر هنگام عبور از كنار ديوار حجر اسماعيل و زواياى كعبه 

اندكى متمايل شود، اشكال ندارد.
322 ـ نگاه كردن به چپ و راست، بلكه برگرداندن سر به 

راست و چپ در حال طواف اشكال ندارد.
طواف  از  مقدارى  جمعيت  ازدحام  واسطة  به  اگر  ـ   323
خالف متعارف انجام شود مثل آن كه رو به كعبه يا پشت به 

كعبه يا عقب عقب حركت كند بايد آن مقدار را جبران كند.
324ـ  اگر فشار جمعيت انسان را بى اختيار جلو ببرد كفايت 
نمى كند و بايد آن مقدار را تدارك نمايد يا آن دور را از سر 

بگيرد، اگرچه خانه طرف چپ او واقع شده باشد.
325ـ  رعايت اعتدال در حركت براى طواف مطلوب است. 
هر چند آهسته يا تند رفتن يا دويدن يا سواره بودن جايز است.



 73مناسك حج 
3) بيرون بودن از حجر اسماعيل

326 ـ طواف از داخل حجر اسماعيل باطل است و حجر 
اسماعيل بايد داخل در طواف قرار بگيرد. اگر كسى عمداً اين 

كار را بكند حكم ابطال عمدى طواف را دارد.
اسماعيل  حجر  داخل  از  اشواط  از  بعضى  در  اگر  ـ   327
عبور كند، بايد آن دور را اعاده كند. باال رفتن بر ديوار حجر 

در حكم داخل شدن در حجر است.
328 ـ اگر كسي پس از انجام اعمال حج تمتع فهميد چند 
شوط از طواف عمره يا حج را از داخل حجر اسماعيل رفته 

است، حج او صحيح است و بايد طواف را اعاده كند.

4) رعايت فاصله تا مقام
329 ـ طواف در صورت امكان بنابر احتياط بايد بين كعبه 
و مقام ابراهيم واقع شود كه حدود سيزده متر است و در همة 

اطراف خانة كعبه طواف كننده از آن مقدار دورتر نباشد.
330 ـ طواف از پشت مقام ابراهيم و دورتر از اين فاصله 
است. بلكه  مجزى  و  صحيح  مشقت  و  ازدحام  صورت  در 
صحت طواف پشت مقام تا هرجا مردم به طور فشرده مشغول 

طواف هستند بعيد نيست.
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331ـ  اگر كسى بخواهد احتياط را رعايت كند بنابر احتياط 
بايد در طرف حجر اسماعيل در فاصلة 3 مترى ديوار حجر 
صحيح  كند  طواف  آن  از  بيشتر  در  اگر  چند  هر  كند،  طواف 

است.
332 ـ طواف از طبقه فوقانى براى كسى كه امكان طواف از 
طبقه همكف را ندارد صحيح است و نائب گرفتن الزم نيست.

5) خروج از خانه
333 ـ شاذروان اطراف ديوار كعبه بايد داخل طواف قرار 

بگيرد.
شاذروان  باالي  جمعيت  فشار  سبب  به  كسي  اگر  ـ   334

برود و دور بزند، بايد آن مقدار را اعاده كند.
335 ـ دست بر ديوار حجر اسماعيل يا ديوار كعبه گذاشتن 
حتي در طرف شاذروان در حال طواف، همچنين بوسيدن كعبه 

در حال توقف اشكال ندارد.

6) تعداد اشواط
336 ـ در طواف بايد هفت دور كامل بدون كم و زياد گرد 

كعبه بچرخد.
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باشد  داشته  بيشتر  يا  كمتر  قصد  كننده  طواف  اگر  ـ   337
در  ولي  كند.  تمام  دور  هفت  به  اگرچه  است،  باطل  طوافش 

صورت جهل و سهو صحيح است.
338 ـ اگر در اثناء طواف تصميم بگيرد كمتر يا بيشتر به جا 

آورد، طواف باطل است و بايد اعاده كند.
339 ـ اگر كسي قصد كند هشت دور بزند، هفت دور آن 
واجب و يك دور هم به عنوان استحباب يا تبرك باشد، طواف 

او صحيح است.
340 ـ اگر كسي عمداً يك دور يا كمتر يا بيشتر از طواف 
واجب كم كند، واجب است آن را تمام كند. چنانچه مواالت 
به هم نخورد، طواف صحيح است. اگر تمام نكند حكم ترك 
قطع  حكم  بخورد،  هم  به  مواالت  چنانچه  و  دارد.  را  عمدي 

طواف را دارد.
341 ـ اگر سهواً از طواف كم كند چند صورت دارد:

الف. از نصف گذشته و فعل كثير انجام نداده است، بايد 
طواف را ادامه و تمام كند.

احتياط  بنابر  داده،  انجام  كثير  فعل  و  گذشته  نصف  از  ب. 
واجب اتمام و اعاده نمايد. هر چند انجام يك طواف كامل به 

قصد اعم از تمام و اتمام كافي است.
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ج. اگر به نصف نرسيده باشد طواف را اعاده نمايد.

342 ـ اگر پس از مراجعت به وطن متوجه شود طواف را 
ناقص انجام داده است بايد براى طواف نائب بگيرد و نماز را 

خودش بخواند.
اگر  بنابراين  نيست.  جايز  واجب  طواف  در  قران  ـ   343
دو طواف پشت سر هم بدون فاصله به نماز انجام شود باطل 

است.
344 ـ اگر كسي قصد كند يك شوط يا كمتر يا بيشتر زائد 
بر طواف به جا آورد و بخواهد آن را جزء طواف ديگر قرار 
دهد، سپس طواف دوم را انجام دهد حكم قران دارد و حرام 

است.
345 ـ اگر كسي از ابتدا يا در اثناء طواف قصد قران كرده 
باشد، بنابر احتياط واجب بايد طواف اول را اعاده كند. اگر بعد 
از تمام شدن طواف، قصد كند و انجام دهد طواف اول صحيح 

است. هرچند احوط اعاده بعد از نماز است.
در طواف زياد كند، پس اگر تعداد زائد  346 ـ اگر سهواً 
كمتر از يك شوط باشد آن را رها كند و طوافش صحيح است. 
اگر يك شوط يا بيشتر باشد، آن را به قصد قربت، بدون تعيين 
مستحب يا واجب ادامه بدهد تا طواف دوم كامل شود. سپس 
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دو ركعت نماز قبل از سعي، پشت مقام براي طواف فريضه 
به جا آورد و احتياطًا دو ركعت ديگر بعد از سعي براي طواف 

مستحب بخواند.

7) مواالت
347 ـ اگر مواالت در اشواط طواف به هم بخورد، طواف 

باطل است.
348ـ  مراعات مواالت عرفى در طواف بنابر احتياط واجب 
الزم است. يعنى بين اشواط آن قدر فاصله نيندازد كه از صورت 

طواف واحد خارج شود.
349 ـ قطع طواف مستحب بدون عذر جايز و قطع طواف 
هم  به  موجب  قطع  چنانچه  است.  مكروه  عذر  بدون  واجب 

خوردن مواالت عرفيه شود، بنابر احتياط قطع نكند.
350 ـ قطع با قصد محقق نمي شود. بلكه بايد مواالت را بر 

هم بزند و مدتي طوالني از مطاف خارج شود.
351 ـ اگر بدون عذر طواف را قطع كند سه صورت دارد:

الف. چنانچه قبل از نصف باشد طواف را اعاده نمايد.
ب. اگر بعد از چهار شوط باشد و مواالت به هم نخورد، 

طوافش را تمام كند و صحيح است.
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ج. اگر بعد از نصف و قبل از تكميل شوط چهارم باشد و 

مواالت به هم نخورد، احتياط اتمام و اعاده است.
352 ـ اگر كسي مي تواند چند شوط از طواف را خودش 
انجام بدهد، بايد به مقدار ممكن خودش طواف كند و در بقيه 
نيابت  كسي  به  نيست  ممكن  اگر  بدهند.  طواف  را  او  اشواط 
بدهند تا يك طواف كامل برايش انجام دهد. نيابت در بعضى 

اشواط صحيح نيست.
353 ـ اگر در بين طواف عذري مانند مرض يا حيض يا 
حدث بي اختيار پيدا شود، چنانچه بعد از اتمام شوط چهارم 
باشد پس از رفع عذر از همانجا ادامه دهد و تمام كند. اگر 
پيش از نصف باشد، بايد طواف را اعاده كند. اگر بعد از نصف 
و قبل از اتمام شوط چهارم باشد، احتياط اتمام و اعاده است.

خاطر بيماري طواف را قطع كند،  354 ـ اگر شخصي به 
بعد هم نتواند آن را به جا آورد تا وقت تنگ شود، در صورت 

امكان بايد او را طواف دهند، اگر ممكن نيست نائب بگيرند.
355 ـ اگر در بين طواف نماز جماعت اقامه شود يا متوجه 
ضيق وقت نماز واجب بشود بايد طواف را رها كند و نماز 
كرده،  رها  كه  همان جا  از  را  طواف  بالفاصله  سپس  بخواند. 

ادامه دهد و تمام كند.
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جايز  خستگي  رفع  و  استراحت  براي  طواف  قطع  ـ   356
است منوط به اين كه مواالت به هم نخورد. و اال بايد طوافش 

را اعاده كند.

شك در اشواط
357 ـ اگر پس از تمام شدن طواف و انصراف از آن، در 
كم و زياد شدن اشواط شك كند، اعتنا نكند. هرچند در مورد 
اول احتياط مستحب آن است كه مقدار نقيصه را جبران نمايد. 

مگر وارد نماز طواف شده باشد كه قابل اعتنا نيست.
358 ـ اگر كسي پس از اتمام طواف و احراز هفت شوط 
كامل در صحت آن شك كند كه مثًال وضو داشته يا نه، از حجر 

گذشته يا نه؟ اعتنا نكند و طوافش صحيح است.
شوط  هفت  بين  حجراالسود  مقابل  در  كسي  اگر  ـ   359
است.  صحيح  طوافش  و  كند  اعتنا  نبايد  كند،  شك  بيشتر  و 
ولي اگر قبل از رسيدن به حجراالسود چنين شكي پيش آيد 

طوافش باطل است.
360 ـ اگر در آخر دور يا اثناء آن بين هفت و شش يا كمتر 

شك كند، طواف باطل است.
361 ـ اگر در طواف مستحب در تعداد اشواط شك كند، 
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بنابر اقل بگذارد و طوافش صحيح است.

362 ـ در تعداد اشواط طواف علم معتبر است، ظن كافي 
نيست و حكم شك را دارد.

363 ـ اگر در حال سعي يادش آمد طواف را ناقص به جا 
آورده، بايد برگردد و پس از تكميل طواف بقيه سعي را به جا 
آورد و طواف و سعي صحيح است. هر چند احتياط آن است 
نمايد.  اعاده  و  اتمام  را  طواف  شوط  چهار  از  كمتر  در  كه 
و  اتمام  داده،  انجام  بار  چهار  از  كمتر  را  سعي  اگر  همچنين 

اعاده كند.
364 ـ اگر شخصي سهواً يا غفلتًا يا جهًال طواف را بي وضو 
يا با حال جنابت يا حيض و نفاس به جا آورد طوافش باطل 

است.
365 ـ كسي كه مريض يا طفلي را طواف مي دهد، مي تواند 
صحيح  دو  هر  طواف  و  كند  طواف  قصد  نيز  خودش  براي 

است.
366 ـ اگر طواف كننده در تعداد اشواط انجام گرفته ترديد 
دارد، چنانچه از گفته همراهان اطمينان پيدا كند كه شوط چندم 

است، مي تواند طبق گفته همراه خود عمل نمايد.
367 ـ كثيرالشك به شك خود نبايد اعتنا كند، بلكه بايد بنا 
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را بر طرف صحيح بگذارد. بهتر است تعداد اشواط را توسط 

همراه خود يا هر وسيلة ممكن حفظ نمايد.
شعر  و  كردن  خنده  زدن،  حرف  طواف  حال  در  ـ   368
خواندن كراهت دارد. مستحب است در حال طواف مشغول 

دعا و ذكر خدا و تالوت قرآن باشد.
369 ـ همراه داشتن پول غير مخمس يا اشياء متعلق خمس 

در حال طواف موجب بطالن طواف نيست.
* * *

نماز طواف
370 ـ سومين عمل واجب در عمره تمتع نماز طواف است 
و بايد دو ركعت نماز مانند نماز صبح به قصد نماز طواف پس 

از طواف پشت مقام ابراهيم به جا آورد.
371ـ  خواندن سوره توحيد در ركعت اول و سوره كافرون 

در ركعت دوم نماز طواف مستحب است.
آهسته  يا  بلند  را  طواف  نماز  است  مخير  انسان  ـ   372

بخواند.
373 ـ شك در ركعات نماز طواف موجب بطالن است. در 

مورد ظن در ركعات و افعال احتياط كند.
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374ـ  اگر نتواند نماز طواف را پشت مقام به جا آورد، جايز 
است عقب تر با رعايت االقرب فاالقرب بايستد. به طوري كه 
براي طواف كنندگان مزاحمتي نباشد. در صورت ممانعت يا 
ركن  فاصل  حد  مسجدالحرام  صحن  قسمت  هر  در  مشقت 

حجراالسود و ركن اول حجر اسماعيل بخواند كافي است.
375 ـ بعد از طواف بايد مبادرت به نماز كند و بيش از حد 

متعارف به حسب حال افراد فاصله نيندازد.
مقام  اسماعيل،  حجر  كه  اين  گمان  به  كسي  اگر  ـ   376
ابراهيم است، نماز طوافش را داخل حجر بخواند، باطل است 

و بايد اعاده كند، هرچند بعد از تقصير متوجه شود.
مسجدالحرام  جاي  هر  در  را  مستحب  طواف  نماز  ـ   377

جايز است به جا آورد. بلكه ترك آن نيز منعي ندارد.
378ـ  كسي كه به خاطر جهل به وجوب، نماز طواف را ترك 

كند، هرگاه علم به حكم پيدا كند، بايد نمازش را به جا آورد.
379ـ  اگر كسي نماز طواف واجب را فراموش كند بايد هر 

وقت يادش آمد در مقام ابراهيم به جا آورد.
380ـ  اگر در حين سعي يادش بيايد، بايد سعي را رها كند و 
برگردد نماز طواف را در مقام بخواند، سپس سعي را ادامه دهد.
381 ـ اگر پس از تمام شدن سعي يا تقصير متوجه شود، 
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اتيان نماز طواف كافي است و اعاده سعي و تقصير الزم نيست.
382ـ  اگر پس از مراجعت به وطن يا در بين راه يادش آمد، 
در صورتي  كه برگشت به مكه برايش ممكن نباشد همان جا 

نماز طواف فراموش شده را به جا آورد.
382 ـ اگر كسي نماز طواف را به جا نياورد و از دنيا برود، 

بر پسر بزرگ واجب است آن را قضا كند.
اذكار  و  قرائت  تصحيح  و  نماز  افعال  گرفتن  ياد  ـ   384
ياد  مي تواند  كسي كه  بنابراين  است.  واجب  مكلفي  هر  بر  آن 
بگيرد چنانچه كوتاهي كند و نمازش صحيح نباشد، به منزله 
ترك عمدي نماز طواف است و موجب بطالن حج و عمره او 

خواهد بود و زن و مرد بر هم حالل نمي شوند.
385 ـ اگر شخصي نمي تواند قرائت يا ذكر واجب را ياد 
بگيرد بايد خودش به هر ترتيبي مي تواند نمازش را به جا آورد. 

نيابت دادن الزم و كافي نيست.
386 ـ نماز طواف را در همه اوقات مي توان خواند مگر 
آن كه وقت نماز يوميه تنگ باشد كه در اين صورت بايد نماز 

يوميه را مقدم داشت.
387ـ  صحت نماز طواف به صورت جماعت، حتي اقتداي 

به نماز يوميه مورد اشكال است.
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سعي

388 ـ چهارمين عمل واجب تردد بين صفا و مروه است 
كه به آن سعي مي گويند.

389 ـ واجب است هفت مرتبه بين صفا و مروه سعي كند، 
كه به هر مرتبه شوط گويند. حركت از صفا به مروه يك شوط، 

و برگشت از مروه به صفا شوط ديگر حساب مي شود.
390 ـ سعي بايد از صفا شروع و شوط هفتم به مروه ختم 

شود. اگر از مروه شروع كند باطل است و بايد اعاده كند.
قصد  و  خالص  نيت  با  بايد  و  است  عبادت  سعي  ـ   391

قربت باشد و تعيين شود براي عمره يا حج است.
392 ـ سعي به صورت سواره هرچند در حال اختيار جايز 

است، لكن پياده رفتن بهتر است.
نيست،  الزم  سعي  در  خبث  و  حدث  از  طهارت  ـ   393

بنابراين سعي حائض صحيح است.
اگر  نماز به جا آورد  طواف و  بايد بعد از  394 ـ سعي را 
عمداً يا سهواً يا جهًال پيش از آن ها به جا آورد. بايد آن را اعاده 

كند تا ترتيب حاصل شود.
395 ـ واجب است سعي بين صفا و مروه از راه متعارف باشد، 
پس اگر از راه غير متعارف به صفا يا مروه برود سعيش باطل است.
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396 ـ سعي از طبقه فوقاني و تحتاني در صورت صدق ما 

بين صفا و مروه جايز است.
397ـ  واجب است سعي رو به جلو باشد. پس اگر مقداري 
عقب عقب يا به پهلو برود بايد آن را تدارك نمايد. لكن نگاه 
كردن به چپ و راست، بلكه چرخاندن سر براي نگاه به پشت 

سر اشكال ندارد.
صفا  بر  سعي  حين  در  خستگي،  رفع  و  استراحت  ـ   398
يا مروه و يا بين آن ها جايز است. مواالت فقط در شوط اول 

معتبر است.
399 ـ مواالت بين نماز طواف و سعي معتبر نيست. پس 
اگر كسي طواف و نماز را روز انجام داده باشد، تأخير سعي تا 
شب جايز است هرچند عذري نداشته باشد. اگرچه بهتر است 
باشد.  داده  انجام  شب  را  طواف  اگر  همچنين  نيندازد.  تأخير 

بهتر است سعي را بدون عذر به روز بعد موكول نكند.
آن  عمدي  ترك  و  است  ركن  طواف  مانند  سعي  ـ   400
موجب بطالن عمره تمتع مي شود و براي خروج از احرام بنابر 
احتياط عمره مفرده انجام دهد. هر چند بطالن احرام نيز بعيد 

نيست. قضاى آن را بايد سال بعد به جا آورد.
401 ـ اگر كسي بيش از هفت شوط سعي كند در صورت 
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عمد باطل است. ولي در صورت فراموشي يا ندانستن مسأله 

صحيح است.
402 ـ اگر كسي به خيال اين كه رفت و برگشت يك شوط 

حساب مي شود، 14 شوط انجام دهد، سعي او صحيح است.
403 ـ هرگاه كسي يك تا سه شوط از سعي را فراموش 
اگر  و  كند  اتمام  را  آن  بايد  شود  متوجه  هروقت  باشد،  كرده 
چهار شوط يا بيشتر را فراموش كرده باشد بايد از اول شروع 

كند.
404 ـ در فرض فوق اگر پس از مراجعت به وطن متذكر 
شود، در صورت عدم مشقت بايد برگردد و اتمام يا اعاده كند 

و در صورت مشقت نائب بگيرد.
405 ـ اگر در عمره تمتع مقداري از سعي را فراموش كند 
و به گمان تمام شدن اعمال عمره از احرام خارج شود و رابطه 
زناشويي برقرار كند، بايد برگردد و سعي را تمام كند و بنابر 
تقصير  هرچند  كند،  ذبح  كفاره  براي  گاو  يك  واجب  احتياط 

كرده باشد.
406 ـ اگر كسي در حال سعي در تعداد اشواط آن شك 
كند، سعي او باطل است. مگر به محض عروض شك بايستد 
و پس از حصول اطمينان به تعداد اشواط سعي را ادامه و تمام 
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داشته  اختصاص  تمتع  عمره  به  حكم  اين  نيست  بعيد  كند. 

باشد.
407ـ  شك در عدد اشواط (زياده يا نقيصه) پس از تقصير 
قابل اعتنا نيست. ولي اگر بعد از فراغ از سعي و قبل از تقصير 
شك در زياده كند، سعي صحيح است. اگر شك در نقيصه 
نمايد.  تكميل  را  احتمالي  نقص  مقدار  احتياط  بنابر  باشد 
اگرچه انصراف از سعي حاصل و از مسعي خارج شده باشد.

408 ـ اگر پس از اتمام سعي يا اتمام شوط، در صحت آن 
شك كند اعتنا نكند و سعيش صحيح است. همين طور اگر 
در حين تردد در صحت جزء قبل شك كند ترتيب اثر ندهد.

409 ـ اگر در مروه بين هفت و نه شك كند اعتنا نكند 
و سعي صحيح است. ولي اگر پيش از رسيدن به مروه شك 
كند سعي او باطل است و فرقي بين شك در زياده يا نقيصه 

نيست.
و  كند  قطع  را  خود  سعي  دليلي  هر  به  كسي  اگر  ـ   410

دوباره از اول شروع كند، اشكال ندارد.
411 ـ اگر پس از انجام طواف، روز بعد شك كند سعي 
كرده يا نه، بنابر احتياط سعي به جا آورد، مگر آن كه شك بعد 

از تقصير باشد كه در اين صورت اعتنا نكند.
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تقصير

412ـ  پنجمين واجب عمره تمتع تقصير است. و آن عبارت 
است از اين كه قدري از موي سر يا شارب يا ريش را بزند 
يا ناخن دست يا پاي خود را بگيرد. تراشيدن سر يا كندن مو 

كفايت نمي كند.
413 ـ تقصير محل خاص ندارد و در هر جا مي توان پس 

از سعي تقصير كرد.
414 ـ اگر كسي در عمره تمتع به جاي تقصير، با علم و 
عمد، حلق كند، بايد يك گوسفند كفاره بدهد. ولي در صورت 

جهل و نسيان كفاره ندارد.
415 ـ تقصير عبادت است و بايد با نيت خالص و قصد 
محرمات  بقاء  و  تقصير  بطالن  موجب  ريا  دهد.  انجام  قربت 

احرام است و بايد تقصير را با قصد خالص اعاده كند.
تمام  و  مي شود  خارج  احرام  از  تقصير  از  پس  ـ   416

محرمات احرام بر او حالل مي شود.
در  و  نتراشد  سر  حج  و  عمره  بين  احتياط  بنابر  ـ   417
صورت ارتكاب از روي علم و عمد يك گوسفند كفاره بدهد.

418 ـ اگر كسي پيش از تقصير رابطه زناشويي برقرار كند، 
بايد يك شتر قرباني كند.
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حج  احرام  از  پس  و  كند  فراموش  را  تقصير  اگر  ـ   419
متوجه شود عمره اش صحيح است، بنابر احتياط مستحب يك 

گوسفند فديه بدهد.
بخواهد  و  كند  ترك  را  تقصير  جهًال  يا  عمداً  اگر  ـ   420
حج به جا آورد، عمره او باطل مي شود و حج او بدل به افراد 

مي شود و پس از حج افراد بايد عمره مفرده به جا آورد.
و  مى شود  تمام  تمتع  عمره  اعمال  تقصير،  از  پس  ـ   421

طواف نساء در عمره تمتع واجب نيست.

تبّدل حج تمتع به افراد
از  بايد  است)  تمتع  حج  ايشان  گروه (وظيفه  چند  ـ   422
انجام  از  پس  و  كنند  عدول  افراد  حج  به  تمتع  عمره  احرام 
حج افراد، عمره مفرده به جا آورند، در اين صورت حج آنان 

صحيح و از حجةاالسالم كفايت مي كند.
الف. شخصي كه به واسطه عذري دير به مكه برسد، طوري 
درك  را  عرفات  به  وقوف  آورد  جا  به  عمره  بخواهد  اگر  كه 

نمي كند.
ب. زني كه در مكه حيض باشد و تا روز عرفه پاك نشود.
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ج. كسي كه عمره خود را باطل كرده است.

423 ـ كسي كه براي حج استحبابي محرم شده و پس از 
ورود به مكه وقت كافي براي عمره تمتع نداشته باشد بايد به 

حج افراد عدول كند. عمره مفرده بر او واجب نيست.
424 ـ سه گروه بايد از ابتدا براي حج افراد محرم شوند و 

پس از انجام آن، عمره مفرده به جا آورند.
الف. كسي كه هنگام احرام مي داند اگر بخواهد عمره تمتع 

به جا آورد به وقوف عرفات نمي رسد.
ب. كسي كه بدون احرام وارد مكه شود و وقت كافي براي 

خروج به ميقات و محرم شدن و انجام عمره تمتع ندارد.
ج. زني كه هنگام احرام حائض باشد و بداند تا آخر وقت 
پاك نمي شود و متمكن از طواف عمره تا روز عرفه نخواهد 

بود.
* * *



 91مناسك حج 
اعمال حج تمتع

425 ـ حج تمتع داراي ده عمل است:
1ـ احرام داخل شهر مكه و در حرم

2ـ وقوف در عرفات
3ـ وقوف در مشعر

4ـ رمي در ايام تشريق
5ـ قرباني

6ـ حلق يا تقصير
7ـ بيتوته 

8- طواف زيارت
9ـ نماز طواف

10ـ سعي بين صفا و مروه
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احرام
اعمال  شدن  تمام  از  پس  است  واجب  مكلف  بر  ـ   426

عمره در زمان مناسب براي حج تمتع احرام ببندد.
427 ـ اگر به قصد حج تمتع تلبيه بگويد، محرم مي شود. 

قصد احرام و ترك محرمات احرام الزم نيست.
خداوند  اطاعت  براي  خالص  بايد  نيز  حج  اعمال  ـ   428

باشد، و ريا موجب بطالن عمل است.
429 ـ كيفيت احرام حج و محرمات و احكام آن مانند احرام 

عمره است. ارتكاب عمدي در مواردي موجب كفاره است.
وقوف  بتواند  كه  است  زماني  تا  حج  احرام  وقت  ـ   430
تأخير  به  نبايد  آن  از  بيش  كند.  درك  را  عرفات  اختياري 

بياندازد. مستحب است در روز ترويه براي حج محرم شود.
431 ـ كسي كه عمره تمتع را در ماه ذيقعده به جا آورده 
است، چنانچه از مكه بيرون رود و در همان ماه برگردد، اشكال 
ندارد. ولي اگر بخواهد در ماه ذيحجه برگردد، بايد به ميقات 
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برود و براي عمره تمتع محرم شود و پس از انجام عمره در 

وقت خود براي حج تمتع احرام ببندد.
432ـ  محل احرام حج تمتع، شهر مكه است، مناطق توسعه 
خارج  اين كه  به  منوط  است.  كافي  تازه ساز  محالت  و  يافته 
حجر  يا  ابراهيم  مقام  در  است  مستحب  ولي  نباشد.  حرم  از 

اسماعيل محرم شود.
433 ـ اگر احرام حج را فراموش كند يا به خاطر ندانستن 
مسأله ترك كند و در عرفات متوجه شود، بايد به مكه برگردد 
و احرام ببندد. اگر به واسطه تنگي وقت يا عذر ديگر برگشت 

ممكن نباشد همان جا محرم شود.
434ـ  اگر پس از اتمام اعمال، متوجه شود احرام نبسته است 
حجش صحيح است. همچنين اگر بعد از وقوف به عرفات و 
مشعر و قبل از تمام شدن اعمال يادش آمد، وظيفه اش احرام 

در محل تذكر و اتمام حج است.
زمان  تا  را  احرام  عمد  و  علم  روي  از  كسي  اگر  ـ   435
فوت وقوف به عرفات و مشعر ترك كند، حج او باطل است. 
هرچند بعيد نيست در صورت درك وقوف ركني عرفات حج 

صحيح باشد.
* * *
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وقوف در عرفات

436 ـ دومين واجب حج تمتع وقوف به عرفات است كه 
حدود آن معين و معلوم است.

437 ـ مستحب است حاجي شب عرفه در مني باشد و به 
اطاعت الهي مشغول باشد، و نمازها را در مسجد خيف به جا 
آورد، و پس از نماز صبح به عرفات برود. بهتر است قبل از 

طلوع آفتاب از وادي ُمَحّسر نگذرد.
438 ـ مراد از وقوف به عرفات، بودن در آن مكان است به 
هر صورت كه باشد سواره يا پياده، نشسته يا خوابيده، ايستاده 

يا در حال حركت.
439 ـ اگر در تمام وقت بيهوش يا خواب باشد، وقوف او 

باطل است. ولي در بخشي از مدت واجب اشكال ندارد.
440 ـ مدت وقوف واجب در عرفات براي شخص مختار 
از ظهر روز نهم تا غروب شرعي است. تأخير به مقدار غسل 

و اداي نماز ظهر و عصر اشكال ندارد.
441 ـ تمام مدت وقوف ركن نيست كه با ترك آن حج 
مقدار  اگر  پس  است.  وقوف  مسماى  ركن  بلكه  شود،  باطل 
كمي توقف كند و برود يا طرف عصر بيايد و توقف كند حج 

او صحيح است. هرچند از روي عمد و علم باشد.
442 ـ اگر از روي علم وقوف ركني را ترك كند يعني در 
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هيچ جزء از بعد از ظهر تا غروب در عرفات نباشد حجش 
كفايت  عيد)  شب  در  (وقوف  اضطراري  وقوف  است.  باطل 
نمي كند. ولي در صورت جهل و نسيان يا عذر، چنانچه وقوف 

اضطراري را درك كند حج صحيح است.
عرفات  از  شرعي  غروب  از  پيش  عمداً  كسي  اگر  ـ   443
كوچ كند و از حدود عرفات بيرون رود چنانچه برگردد و تا 
غروب بماند چيزي بر او نيست. چنانچه برنگردد بايد يك شتر 
به عنوان كفاره در مني بنابر احوط، يا هر جاي ديگر قرباني 
كند. و اگر متمكن از قرباني نباشد هيجده روز در مكه يا در 

حين مراجعت يا در وطن روزه بگيرد.
كوچ كند، هروقت از روز  444 ـ اگر كسي جهًال يا سهواً 
برنگشت، بنابر احتياط بايد يك  يادش آمد بايد برگردد. اگر 
شتر كفاره بدهد. اگر در روز يادش نيامد چيزي بر او نيست و 

اعمالش صحيح است.
445ـ  كسي كه وقوف اختياري عرفات را به خاطر عذري ترك 
كرده است، چنان چه وقوف اضطراري را بدون عذر ترك كند، حج 

او باطل مي شود، هر چند وقوف به مشعر را درك كرده باشد.
اضطراري  و  اختياري  وقوف  ترك  در  كسي  اگر  ـ   446
درك  را  مشعر  اختياري  وقوف  چنانچه  باشد،  معذور  عرفات 

كند حج او صحيح است.
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وقوف به مشعر الحرام

447 ـ سومين عمل واجب حج تمتع وقوف در مزدلفه يا 
مشعرالحرام است. حدود آن حد فاصل مأزمين تا وادي محّسر 

است.
448 ـ وقوف به مشعرالحرام عبادت است و بايد با نيت 

خالص و قصد قربت باشد.
449 ـ مقدار وقوف واجب در مشعر براي شخص مختار از 

طلوع فجر تا طلوع آفتاب روز دهم ذيحجه است.
450ـ  خروج از مشعر كمي قبل از طلوع آفتاب جائز است. 

ولي نبايد از وادي محّسر بگذرد.
حتي  مدت  تمام  در  مشعر  به  وقوف  عمدي  ترك  ـ   451

وقوف ركني موجب بطالن حج مي شود.
عبادت  براي  عيد  شب  در  عرفات  از  مكه  به  رفتن  ـ   452
اشكال ندارد. ولي بنابر احتياط شب عيد را در مشعر بيتوته كند.
كهنساالن،  خردساالن،  زنان،  مانند  معذور  افراد  ـ   453
بيماران، و همراهان آنان جايز است اندكي از شب را در مشعر 
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از  قبل  كه  است  آن  واجب  احتياط  بروند.  مني  به  و  بمانند 
نصف شب خارج نشوند. بنابراين براي اين اشخاص وقوف 

بين الطلوعين الزم نيست.
454 ـ كسي كه شب عيد در مشعر بوده است، اگر قبل از 
طلوع صبح عمداً و بدون عذر از مشعر بيرون رود و تا طلوع 
كرده  عرفات را درك  وقوف  صورتي كه  برنگردد، در  آفتاب 

باشد، حج او صحيح است و بايد يك گوسفند كفاره بدهد.
455 ـ اگر كسي وقوف اختياري و وقوف اضطراري شبانه 
را درك نكند، چنانچه وقوف اضطراري روزانه را درك نمايد، 

حج او صحيح است.
456 ـ وقوف به مشعر سه حالت دارد:

1) وقوف اختياري بين طلوع فجر و طلوع آفتاب
2) وقوف اضطراري شبانه براي افراد معذور از نيمه شب 

تا اذان صبح
3) وقوف اضطراري روزانه از طلوع آفتاب تا ظهر روز دهم.
457 ـ با توجه به وقوف اختياري و اضطراري عرفات و 
مشعر و مالحظه ترك عمدي يا جهلي يا نسياني، مسأله صور 

مختلفي دارد كه بعضي صور آن صحيح و برخي باطل است.
458ـ  اگر مكلف وقوف اختياري عرفات و وقوف اختياري 
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مشعر هر دو را درك كند، حج او صحيح است.

459 ـ اگر هيچ يك از دو موقف را درك نكند، نه اختياري 
او  حج  باشد،  معذور  و  عمدي  غير  هرچند  اضطراري،  نه  و 

باطل است.
يا  شبانه  اضطراري  و  عرفات  اختياري  وقوف  اگر  ـ   460

روزانه مشعر را درك كند، حج او صحيح است.
461 ـ اگر وقوف اضطرارى عرفات و وقوف اختيارى يا 

اضطرارى مشعر را درك كند، حج او صحيح است.
462ـ  اگر كسي فقط وقوف اختياري عرفات يا فقط وقوف 
اختياري يا اضطراري شبانه مشعر را درك كند حج او صحيح 
است. ولي درك اضطراري عرفات يا درك اضطراري روزانه 

مشعر به تنهايي كافي نيست و حج باطل خواهد بود.
صحت حج داده شد،  463 ـ در تمام مواردي كه فتوا به 
مكلف بايد در ترك اختياري موقف معذور باشد. اگر وقوف 
اختياري عرفات يا مشعر را عمداً ترك كند حج باطل مي شود.

احرام  از  خروج  براي  بايد  باشد  باطل  حج  هرجا  ـ   464
عمره مفرده به جا آورده شود و در سال بعد نيز در صورت 

بقاء شرايط حج به جا آورد.
* * *
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اعمال منى

465 ـ اعمال مني چهار چيز است: رمي، ذبح، حلق، بيتوته.
466 ـ در روز عيد جمره عقبه، و در روزهاي يازدهم و 
جمرات  رمي  احكام  شود.  رمي  بايد  جمره  سه  هر  دوازدهم 

سه گانه پس از بيان احكام بيتوته خواهد بود.
467 ـ سه عمل بايد در روز عيد قربان در منى انجام شود:

رمى جمره عقبه، ذبح و قرباني، حلق يا تقصير.
468 ـ رعايت ترتيب فوق واجب است. اگر كسي جهًال 
خالف ترتيب عمل نمود، اعاده الزم نيست. ولي در  يا سهواً 

صورت علم و عمد بايد اعاده كند تا ترتيب حاصل شود.

رمى جمره عقبه
469 ـ نخستين عمل واجب روز عيد و چهارمين عمل حج 

تمتع سنگ انداختن به سوى جمره عقبه است.
470 ـ سنگي كه به سوي جمره انداخته مي شود بايد واجد 

شرايط زير باشد:
1) سنگ باشد. رمي به كلوخ و سفال كافي نيست.

2) به اندازه سرانگشت باشد. خيلي ريز يا خيلي بزرگ نباشد.
3) از حرم باشد. از مشعر بهتر است.
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4) مورد استفاده ديگرى براي رمي قرار نگرفته باشد.

5) مباح باشد، غصبي و متعلق به غير نباشد.
471 ـ وقت رمي از طلوع آفتاب روز عيد تا غروب است. 
چنانچه روز عيد انجام ندهد تا روز سيزدهم بايد به نيت قضا 

رمي كند.
472 ـ رعايت چند امر در رمي جمرات الزم است:
1) رمي بايد با قصد خالص و بدون ريا انجام گيرد.

2) سنگ را پرتاب كند، گذاشتن در محل جمره يا چسباندن 
به جمره كافى نيست.

3) پرتاب سنگ با دست باشد. اگرچه به هر وسيله متعارف 
نيز صحيح است.

4) هفت سنگ باشد.
5) ريگ ها يكي يكي پرتاب شود.

به  هم  با  و  شود  پرتاب  جداگانه  سنگ ها  چنانچه  ـ   473
با  را  عدد  چند  يا  را  همه  اگر  ولي  ندارد.  مانع  بخورد  جمره 
هم بياندازد كافي نيست، اگرچه با هم به جمره نرسد، در اين 

صورت يك رمي حساب مي شود.
474 ـ چنان چه طول يا ارتفاع جمرات افزايش يابد، رمي 
ديوار  از  قسمتي  اگر  ولي  است.  مجزي  آن  قسمت هاي  تمام 
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توسعه يافته جمره عقبه خارج از مني قرار گرفته باشد رمي 

آن كافي نيست.
475 ـ اگر در بكر بودن سنگ شك كند رمي با آن جايز 

است.
از  بدهد  احتمال  است  حرم  در  كه  را  سنگي  اگر  ـ   476

خارج آورده اند اعتنا نكند.
477 ـ اگر در حين رمي در تعداد آن شك كند بايد آن قدر 

بياندازد تا علم پيدا كند.
478 ـ اگر سنگ پرتاب شده به جمره برخورد نكند اشكال 
جمره  محل  نزديك  و  حوضچه  در  سنگ  آمدن  فرود  ندارد. 

كافي است.
479 ـ رمي به صورت سواره و پياده جايز است.

محل  از  خروج  و  رمي  از  انصراف  از  پس  اگر  ـ   480
جمرات، در عدد سنگ هاي پرتاب شده شك كند اعتنا نكند. 
هرچند شك در نقيصه باشد و قبل از ذبح و حلق عارض شود.
481 ـ اگر بعد از فارغ شدن از رمي، در صحت آن شك 

كند نبايد ترتيب اثر بدهد.
482 ـ ظن به رسيدن سنگ به محل جمره و عدد آن اعتبار 

ندارد. بلكه بايد علم پيدا كرد.
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483 ـ پاك بودن ريگ ها و طهارت از حدث و خبث در 

رمي معتبر نيست.
484 ـ افراد معذور چنانچه نتوانند در شب عيد رمي كنند، 
ايشان  طرف  از  عيد  روز  در  تا  بدهند  نيابت  ديگري  به  بايد 

رمي كند.
485 ـ اگر پس از رمي نائب، بيمار بهبود يافت يا بيهوش 
نائب،  رمى  حين  در  اگر  ولى  نيست.  الزم  اعاده  آمد،  بهوش 
عذر منوب عنه برطرف شد، بايد خودش به طور كامل رمى 

كند.
و  ناتوان  و  بيمار  كهنسال،  و  خردسال  افراد  زنان،  ـ   486
همراهان آنان مي توانند رمي جمره عقبه را در شب عيد انجام 

بدهند.
قرباني

487 ـ دومين عمل واجب روز عيد در مني و پنجمين عمل 
حج تمتع ذبح گاو يا گوسفند يا نحر شتر است و ذبح حيوان 

ديگر كافي نيست.
قرباني  يك  بكند.  قرباني  يك  حداقل  بايد  نفر  هر  ـ   488
براي چند نفر به صورت شراكت در حال اختيار كفايت نمي 
كند. بلكه در حال ضرورت نيز مورد اشكال است، و احتياط 
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واجب جمع بين شركت در ذبح و روزه است.

صورت  در  ولي  شود.  انجام  مني  در  بايد  قرباني  ـ   489
عدم تمكن، ذبح در مسلخ موجود هرچند بيرون از مني باشد 

مجزي است.
490 ـ قرباني بايد داراي شرايط زير باشد:

و  سال  دو  از  كمتر  بز  و  گاو  سال،  پنج  از  كمتر  شتر   (1
گوسفند و ميش كمتر از هفت ماه نباشد.

2) سالم باشد، حيوان مريض كافي نيست حتي مثل كچلي.
3) خيلي پير نباشد.

4) تام االجزاء باشد و ناقص كافي نيست. كور، لنگ، گوش 
بريده، دم بريده، شاخ شكسته يا بريده نباشد.

5) الغر نباشد. اگر در گرده او پيه باشد كافي است.
6) بنابر احتياط بيضه آن سالم باشد و اخته نباشد.

باشد  بريده  يا  شكسته  خارجش  شاخ  حيوان  اگر  ـ   491
به  كه  است  سياهي  سخت  شاخ  خارج،  شاخ  ندارد.  اشكال 

منزله غالف براي شاخ سفيد داخل است.
492 ـ شكاف داشتن گوش و سوراخ بودن آن به عنوان 

عالمت مانع ندارد.
اگر  شود.  انجام  عقبه  جمره  رمي  از  بعد  بايد  ذبح  ـ   493
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جهًال يا سهواً قبل از رمي، ذبح كند، اعاده الزم نيست.

494 ـ اگر حيوان سالم يافت نشود، ذبح ناقص كافي است. 
اگر ناقص نيز يافت نشود قيمت آن را نزد اميني بگذارد كه او 
تا آخر ماه گوسفندي خريداري و در مني ذبح كند. در صورت 

عدم امكان سال بعد اين كار را انجام دهد.
جايز  امكان  صورت  در  عيد  روز  از  قرباني  تأخير  ـ   495

نيست.
496 ـ اگر كسي عمداً يا سهواً در روز عيد ذبح نكند، ذبح 
در شب كافي است وگرنه در ايام تشريق ذبح كند. اگر ممكن 

نشد تا آخر ماه ذي الحجه بايد اقدام به ذبح نمايد.
497 ـ اگر حيواني را به گمان آن كه صحيح و سالم و چاق 
است ذبح كند، بعد معلوم شد مريض يا ناقص يا الغر بوده 

اشكال ندارد.
498 ـ اگر كسي به خاطر ندانستن مسأله، حيواني را كه به 
گمان او الغر و ناقص است خريداري و براي اطاعت خداوند 
ذبح كرد، بعد معلوم شد چاق و سالم بوده است كفايت مي كند.

به  را  قسمتي  شود.  قسمت  سه  ذبيحه  است  مستحب  ـ   499
دوستان اهل ايمان هديه كند، قسمت ديگر را به مستمندان مسلمان 

صدقه بدهد و يك قسمت هم براي خوردن خودش باشد.
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500 ـ انتقال گوشت قرباني به خارج مني، بلكه خارج از 
حجاز براي توزيع ميان نيازمندان جايز است. در صورت نبود 

مستحق در منطقه الزم است.
501 ـ نيابت دادن در ذبح در حال اختيار نيز جايز است. 

نيت نائب يا حاجي كافي است.
502 ـ مسلمان بودن ذابح در قرباني و كفارات كافي است. 

پس اگر قرباني توسط غير شيعه انجام گيرد كفايت مي كند.
و  تيزي  كه  استيل  كارد  جمله  از  فلزي  هر  با  ذبح  ـ   503

سختي آن مانند آهن باشد صحيح است.
504 ـ ذبح به صورت صنعتى و خودكار با رعايت شرائط 

از قبيل بسمله و استقبال مجزى است.
قصد  و  خالص  نيت  با  بايد  و  است  عبادت  ذبح  ـ   505

اطاعت خداوند انجام شود.
506 ـ اگر پس از ذبح در فقد بعضي از شرايط معتبر در 

قرباني شك كند، اعتنا نكند.
507 ـ اگر پس از اين كه نائب گوسفندى خريده و ذبح 
كرده، شخص محرم احتمال بدهد نائب شرايط الزم را رعايت 

نكرده باشد، به اين احتمال اعتنا نكند و ذبح كافي است.
508ـ  انسان بايد علم يا اطمينان پيدا كند كه نائب با رعايت 
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شرايط برايش قربانى كرده است، و گمان كفايت نمي كند.

بر خالف شرايط معتبر در  يا سهواً  509 ـ اگر نائب عمداً 
قرباني اقدام نمايد ضامن است، هرچند براي ذبح اجير نشده 

باشد و بايد دوباره قرباني انجام شود.

روزه بدل قربانى
511 ـ اگر كسي قادر بر ذبح نباشد بايد سه روز در حج و 

هفت روز پس از مراجعت از حج روزه بگيرد.
512 ـ اگر قرض كردن يا فروش اشياء زائد بر مؤنه سفر 
اگر  حتي  بيفتد،  مشقت  به  كه  اين  بدون  باشد  ميسور  برايش 
واجد  حيوان  و  كند  اقدام  بايد  نباشد  او  حاجت  مورد  لباسى 

شرايط بخرد و قرباني كند.
513ـ  اين سه روز روزه بايد به طور متوالي در ماه ذي الحجه 

باشد. احتياط مستحب از هفتم تا نهم است.
514 ـ روزه ايام تشريق در مني جايز نيست.

515 ـ اگر موفق به سه روز روزه پيش از عيد نشود، بايد 
پس از مراجعت از مني تا آخر ذي الحجه آن سه روز را به طور 

متوالي روزه بگيرد.
516 ـ روزه اين سه روز در سفر نيز جايز است و قصد 
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نمى ماند،  مكه  در  روز  سه  اگر  نيست.  الزم  مكه  در  اقامت 

مى تواند بين راه بگيرد.
517 ـ اگر پس از اين كه سه روز روزه گرفت متمكن از 
قرباني شد ذبح الزم نيست. ولي اگر تمكن در روز اول و دوم 

حاصل شود، بايد قرباني كند.
روزه  ذي الحجه  ماه  آخر  تا  را  روز  سه  اين  اگر  ـ   518
نگرفت، بايد سال آينده خودش يا نائبش در مني قرباني كند.

519 ـ سه روز روزه بايد بعد از احرام عمره تمتع باشد.
520 ـ هفت روز ديگر را بايد بعد از مراجعت از سفر حج 

و بنابر احتياط مستحب به طور متوالي روزه بگيرد.
521 ـ روزه اين هفت روز در مكه يا بين راه جايز نيست، 
مگر كسي كه قصد اقامت در مكه داشته باشد. در اين صورت 

كافي است يك روز فاصله بياندازد و روزه بگيرد.
522 ـ اگر در غير مكه و غير از وطن خودش اقامت گزيند 

مي تواند هفت روز روزه را در آن جا بگيرد.
523 ـ اگر در مكه نتواند سه روز روزه بگيرد، و به محل خود 
برگردد، چنان چه ماه ذي الحجه باقي است مي تواند در محل بگيرد، 
لكن با هفت روز روزه فاصله بدهد. و چنان چه ذيحجه تمام شده 

باشد وظيفه اش قرباني در مني در ذي الحجه سال بعد است.



 مناسك حج108
حلق يا تقصير

ششمين  و  مني  در  عيد  روز  واجب  عمل  سومين  ـ   524
عمل حج تمتع حلق يا تقصير است.

525ـ  مرد مخير است پس از قرباني حلق كند و سر بتراشد 
يا تقصير كند و مقداري از ناخن يا موي سر خود را كوتاه كند.
526 ـ صروره يعنى كسى كه سفر اول حج او است بنابر 

احتياط واجب بايد حلق كند..
قدري  خود  ناخن  يا  مو  از  و  كند  تقصير  بايد  زن  ـ   527

بگيرد. حلق براي آن ها كافي، بلكه جايز نيست.
528 ـ كسي كه موهاي خود را در هم پيچيده و بافته يا با 
موادي به هم چسبانده است، بنابر احتياط واجب بايد سر بتراشد.

529ـ  كسي كه وظيفه اش حلق است جايز نيست ابتدا موي 
را با ماشين كوتاه كند و بعد سر بتراشد.

530 ـ تراشيدن موي سر با ماشين به قصد حلق چنانچه 
به گونه اي باشد كه موي سر باقي نماند و از نظر عرف سر 

تراشيدن صدق كند، كافي است.
531 ـ براي حلق بايد تمام سر را بتراشد.

532 ـ براي تقصير كوتاه كردن مقدار كمي از موي سر يا 
ريش يا شارب يا ناخن به هر وسيله باشد، كافي است.
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533 ـ حلق و تقصير از عبادات است و بايد با نيت خالص 
به قصد اطاعت خداوند باشد. در صورت ريا در احرام باقي 

مي ماند.
534 ـ جايز است انسان از ديگري بخواهد سر او را بتراشد 

يا مويش را كوتاه كند، ولي بايد خودش نيت كند.
535 ـ محرم نمي تواند ديگري را حلق يا تقصير كند.

536 ـ كساني كه بنابر احتياط واجب بايد سر بتراشند، اگر 
سر آن ها مو نداشته باشد بايد تيغ را به سر بكشند و تقصير 

نيز بكنند.
537 ـ كساني كه مخير در حلق و تقصير هستند، چنانچه 

سرشان مو نداشته باشد بايد تقصير كنند.
538 ـ تراشيدن ريش كفايت از تقصير نمي كند.

539 ـ مكان حلق و تقصير براى حج مني است، و در حال 
غفلت  يا  جهل  صورت  در  نيست.  كافي  مني  غير  در  اختيار 

مجزي است.
540ـ  زمان آن روز عيد است. در صورت عدم امكان تأخير 
آن تا روز سيزدهم جايز است. حلق در شب نيز صحيح است.
541 ـ اگر كسي عمداً يا سهواً يا جهًال در مني سر نتراشد 
و تقصير نكند و از آن جا خارج شود، بايد برگردد و در مني 
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حلق يا تقصير كند. اگر نتواند برگردد، هر جا هست حلق يا 
تقصير كند، و موي خود را در صورت امكان به مني بفرستد و 

مستحب است مو را در مني دفن كنند.
542 ـ پس از انجام حلق يا تقصير، از احرام بيرون مي آيد 
مگر زن و بوي  محرمات احرام بر او حالل مي شود.  همه  و 
استعمال  و  استشمام  سعي  انجام  با  حرم.  در  صيد  و  خوش 
بوي خوش جايز خواهد شد و با انجام طواف نساء زن حالل 
محرم  چند  هر  باشد  حرم  در  كه  زماني  تا  صيد  اما  مي شود. 

نباشد، جايز نخواهد بود.
543 ـ رعايت ترتيب بين قرباني و حلق در روز عيد الزم 
است. ولي چنان چه قرباني در روز عيد ميسور نشود، مي تواند 
حلق كند و از احرام خارج شود و قرباني را روز بعد انجام 

دهد.
تا  دهد،  وكالت  كسي  به  قرباني  براي  حاجي  اگر  ـ   544
با  اگر  كند.  تقصير  يا  حلق  نمي تواند  نكرده،  قرباني  او  وكيل 
بعد  كند  تقصير  يا  حلق  وكيل  توسط  قرباني  انجام  به  اعتقاد 
از  پس  چنانچه  است.  كافي  مزبور  حلق  شود  خالف  كشف 
حلق اعمال مكه را نيز انجام داده باشد كفايت مي كند، و اعاده 

الزم نيست.
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بيتوته به مني

545 ـ چهارمين عمل واجب مني بيتوته است. حاجي بايد 
به قصد قربت شب يازدهم و شب دوازدهم ذي الحجه را در 

مني باشد. خروج در روز از مني اشكال ندارد.
546ـ  الزم نيست تمام شب را در مني بماند. بلكه بين نيمه 
اول و دوم شب مخير است. پس اگر از اول غروب تا نيمه 
شب بيتوته كند، جايز است پس از نيمه شب از مني خارج 
شود. اگر در روز از مني خارج شده باشد و اول شب به مني 

نرسد، كافي است از نيمه شب تا طلوع فجر بيتوته كند.
547 ـ ترك عمدي بيتوته مني موجب ثبوت كفاره است و 
بايد براي هر شب يك گوسفند قرباني كند. ولي ترك آن جهًال 

يا سهواً بنا بر احتياط كفاره دارد.
548 ـ اگر هيچ كدام از دو نيمه شب را به طور كامل در 
چند  هر  بدهد  كفاره  بايد  واجب  احتياط  بر  بنا  نباشد،  مني 

معذور باشد.
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549 ـ سه گروه بايد شب سيزدهم را نيز در مني بمانند:

الف) در حال احرام شكار كرده باشد.
ب) آميزش جنسي كرده باشد.

ج) روز دوازدهم تا غروب از مني خارج نشود.
550 ـ بيتوته در مني بر چند گروه واجب نيست:

در  ماندن  كه  كساني  و  پرستاران  بيماران،  سالمندان،  الف) 
مني برايشان مشقت داشته باشد.

ب) كساني كه بر جان و مال و ناموس خود مي ترسند.
ج) كساني كه شب را در مكه به عبادت مشغول باشند و تا 

سپيده دم بيدار باشند.
551ـ  كساني كه بيتوته بر آن ها واجب نيست، چنانچه شب 
الف،  گروه  به  نسبت  هرچند  ندارد،  كفاره  نباشند  مني  در  را 

احتياط مستحب است.
552ـ  در قرباني كردن گوسفند به عنوان كفاره، هيچ يك از 
شرايط قرباني حج معتبر نيست و هرجا حتى وطن خود قرباني 

كند كافي است.
553ـ  خروج از مني در روز دوازدهم بايد بعد از زوال ظهر 
باشد. در اين حكم فرقي بين زن و مرد نيست، ولي كسي كه 
پيش از ظهر خارج شده باشد براي صدق نفر بعد زوال، الزم 
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نيست به مني برگردد.

رمي  براي  مي توانند  جمرات  رمي  از  معذور  افراد  ـ   554
خود نيابت بدهند و پس از نيمه شب از مني خارج شوند.

555 ـ كساني كه شب سيزدهم در مني باشند، روز سيزدهم 
مي توانند پس از رمي پيش از ظهر خارج شوند.

مني  از  كه  مني  به  متصل  زمين هاي  در  كه  كساني  ـ   556
كفاره  بايد  مي كنند  بيتوته  دوازدهم  و  يازدهم  شب  در  نيست 
بدهند و براي هر شب يك گوسفند قرباني كنند، هرچند اعتقاد 
اشخاص  گفته  به  يا  است،  مني  از  آن جا  كه  باشند  كرده  پيدا 

محلي مطمئن شده باشند.
557 ـ اگر حاجي بعد از ظهر روز دوازدهم از مني خارج 
شود، و بعد از غروب يا قبل از آن به مني برگردد، بيتوته شب 

سيزدهم در مني و رمي روز آن بر او واجب نمي شود.
* * *

رمي جمرات
و  يازدهم  روزهاي  قربت  قصد  به  بايد  حاجي  ـ   558
جمره  اولي،  (جمره  سه گانه  جمرات  از  هريك  به  دوازدهم 

وسطي، جمره عقبه) هفت سنگ بزند.
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بمانند  مني  در  را  سيزدهم  شب  بايد  كه  اشخاصي  ـ   559

رمي جمرات روز سيزدهم بر آنان واجب است.
560 ـ اگر كسي رمي جمرات را ترك كند حج او باطل 

نمي شود، حتي اگر عمدي باشد. كفاره نيز ندارد.
561 ـ تعداد و احكام رمي جمرات مانند رمي جمره عقبه 

در روز عيد است.
562ـ  وقت رمي جمرات از اول طلوع آفتاب تا غروب است. 

چنانچه قادر بر رمي در روز نباشند، بايد در شب رمي كنند.
563 ـ زنان و افراد سالمند، خردسال، ناتوان و بيمار اگر 
از رمي در شب نيز عاجز و خائف باشند، بايد نائب بگيرند و 

نائب بايد در روز رمى كند.
رعايت ترتيب در رمي جمرات الزم است و بايد  564 ـ 

ابتدا جمره اولي، بعد وسطي، سپس جمره عقبه رمي شود.
565 ـ اگر كسي به جمره اولي و وسطي چهار سنگ و به 
جمره عقبه هفت سنگ بزند، كافي است سه سنگ باقي مانده 
را به جمره اولي و وسطي به ترتيب بزند در صورت علم و 

عمد احتياطًا اعاده نمايد.
566 ـ اگر كسي رمي جمره وسطي را بر جمره اولي مقدم 
بدارد اعاده رمي جمره وسطي براي حصول ترتيب كافي است. 



 115مناسك حج 
اعاده جمره اولي الزم نيست. در اين حكم فرقي بين علم و 

جهل و نسيان وجود ندارد.
ترك كند، واجب  يا سهواً  567 ـ اگر كسي رمي را عمداً 

است روز بعد آن را قضا نمايد. ولي كفاره ندارد.
568ـ  زنان و افراد معذور از رمي جمرات در روز مي توانند 
در شب دوازدهم رمي روز قبل و بعد را با رعايت ترتيب انجام 

دهند.
569 ـ تقديم قضا بر اداء در رمي واجب است. پس اگر 
كسي رمي روز يازدهم را انجام نداده باشد و بخواهد قضاي 
آن را در روز دوازدهم به جا آورد. بايد ابتدا قضاي رمي روز 
روز  رمي  سپس  و  دهد  انجام  ترتيب  رعايت  با  را  يازدهم 

دوازدهم را ادا نمايد.
570 ـ اگر كسي رمي بعضي جمرات را ترك كرده باشد، 
روز بعد بايد قضاي آن را به جا آورد و ترتيب را رعايت نمايد. 
پس اگر جمره وسطي را رمي نكرده باشد، بايد پس از قضاي 

آن، رمي جمره عقبه را اعاده كند.
571 ـ اگر در روز بعد متوجه شود در رمي جمرات روز 
قبل ترتيب را رعايت نكرده است، بايد آن را با رعايت ترتيب 

قضا نمايد.
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572 ـ اگر به هريك از جمرات يا بعض آن ها چهار سنگ 
انداخته باشد و روز بعد يادش بيايد بنابر احتياط واجب بقيه را 

روز بعد قضا كند، سپس به وظيفه آن روز عمل نمايد.
573 ـ اگر كسي رمي هر سه جمره يا بعضي از آن ها را 
تشريق  ايام  در  چنانچه  بيايد،  مكه  به  مني  از  و  كند  فراموش 
نائب  نيست  ممكن  اگر  كند.  رمي  و  برگردد  بايد  آمد  يادش 
بگيرد. اگر بعد از ايام تشريق متوجه شود خودش يا نائبش در 
سال آينده در ايام تشريق قضا كند. چنانچه پس از خروج از 

مكه يادش آمد همين حكم را دارد.
574 ـ اگر شخص معذور پس از انجام رمي توسط نائب، 

عذرش برطرف شود اعاده الز م نيست.
575 ـ اگر كسي به قصد نيابت و تبرع از طرف معذور رمي 

كند، صحيح است و اذن معذور در صحت رمي الزم نيست.
576 ـ اگر روز بعد شك كند كه روز قبل جمرات را رمي 

كرده يا نه اعتنا نكند.
در  جمره  به  رسيدن  و  سنگ  پرتاب  از  پس  اگر  ـ   577

صحت رمي شك كند، اعتنا نكند.
578ـ  اگر بعد از شروع در رمي جمره وسطي در اصل رمي 

جمره اولى يا صحت آن شك كند، اعتنا نكند.
كند،  شك  كمتر  و  هفت  بين  رمي  تعداد  در  اگر  ـ   579
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الزم  باشد  نشده  مشغول  بعدي  جمره  رمي  به  هنوز  چنانچه 
است نقص احتمالى را جبران كند تا يقين به هفت پيدا شود. 
در صورت اشتغال به رمي جمره بعدي به شك خود اعتنا نكند.
در  آن  از  پس  يا  وسطي  جمره  رمي  حين  در  اگر  ـ   580
سنگ  چهار  بداند  چنانچه  كند،  شك  اولي  جمره  رمي  تعداد 
زده است، بقيه را تكميل كند و اگر نداند بايد بنا بر رمي چهار 

سنگ بگذارد و سه سنگ ديگر بزند.
581 ـ اگر روز دوازدهم علم پيدا كند يكي از سه جمره را 
روز قبل رمي نكرده، ولي نداند كدام يك بوده است، چنانچه 

جمره عقبه را به عنوان قضا رمي كند، كافي است.
582 ـ اگر پس از رمي جمرات سه گانه يقين كند يك يا دو 
يا سه سنگ به يكي از سه جمره كمتر انداخته، بايد به مقدار 

نقصان احتمالى هر سه جمره را رمي كند.
583ـ  اگر روز سيزدهم متوجه شود يك روز را رمي نكرده 
و نداند كدام روز است، قضاي يك روز كافي است. هرچند 

احتياط در قضاي هر سه روز با رعايت ترتيب است.
584 ـ رمي در تمامي طبقات تحتاني و فوقاني جايز است.
585ـ  اگر كسي در رمي بيش از هفت سنگ پرتاب كند، چنانچه 
قصد  ابتدا  در  اگر  ولي  كند،  اعاده  بايد  داشته،  زياده  قصد  اول  از 

هفت سنگ داشته و پس از اتمام عدد، اضافه بزند مانعي ندارد.



 مناسك حج118

اعمال مكه
براي  است  واجب  مني،  اعمال  شدن  تمام  از  پس  ـ   586

انجام بقيه اعمال حج به مكه بازگردد.
587 ـ تأخير اعمال مكه تا آخر ذي الحجه جايز است. ولي 

مستحب است در روز عيد و ايام تشريق انجام شود.
588 ـ اعمال واجب مكه پنج چيز است:

1) طواف حج (طواف زيارت)
2) نماز طواف

3) سعي بين صفا و مروه
4) طواف نساء

5) نماز طواف نساء.
589 ـ سه عمل اول جزء مناسك حج است كه در مجموع 

حج تمتع مشتمل بر ده عمل خواهد بود.
590 ـ كيفيت طواف و نماز و سعي و احكام آن ها در حج 
نيز مانند عمره تمتع است و تفاوتي ندارد. مگر در نيت كه بايد 

به قصد حج تمتع به جا آورد.
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591 ـ رعايت ترتيب در اعمال مكه الزم است. پس تقديم 
بايد  تقديم  صورت  در  نيست.  جايز  زيارت  طواف  بر  سعي 

اعاده شود.
مشعر و  عرفات و  وقوف به  مكه بر  اعمال  تقديم  592 ـ 

اعمال مني در حال اختيار جايز نيست.
پس از  مكه را  اعمال  است  جايز  گروه  براي چند  593 ـ 

احرام حج و پيش از رفتن به عرفات به جا آورند.
1) خانم هايي كه مي ترسند پس از مراجعت از مني حيض 

شوند و نتوانند بمانند تا پاك شوند.
2) سالمندان و بيماراني كه مي ترسند هنگام مراجعت نتوانند 

به خاطر ازدحام جمعيت طواف و سعي خود را انجام دهند.
3) كساني كه مي دانند تا آخر ماه ذي الحجه به جهتي غير 
از بيماري و كهولت سن مانند جاري شدن سيل قادر بر انجام 

اعمال نخواهند بود.
594 ـ در زنان، سالمندان و بيماران چنانچه كشف خالف 
الزم  اخير  مورد  در  ولي  نيست.  الزم  مكه  اعمال  اعاده  شود 

است پس از مراجعت از مني اعاده نمايد.
سعي،  و  آن  نماز  و  زيارت  طواف  انجام  از  پس  ـ   595
حرم  در  صيد  ولي  بود.  خواهد  جايز  خوش،  بوي  استعمال 
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همچنان حرام است، هر چند محل باشد.

596 ـ كساني كه به واسطه عذري اعمال مكه را بر وقوف 
به عرفات مقدم داشتند استعمال بوي خوش و رابطه زناشويي 
براي آنان جايز نيست و تمام محرمات بعد از تقصير يا حلق 

حالل خواهد شد.
جايز  حلق  يا  تقصير  از  قبل  سعي  و  طواف  انجام  ـ   597
بايد پس از حلق يا  نيست. در صورت ارتكاب جهًال و سهواًً 
تقصير در مني، طواف و نماز و سعي را اعاده كند و در صورت 

ارتكاب عمدي بايد يك گوسفند نيز قربانى كند.
598 ـ اگر فقط طواف را از روي علم و عمد مقدم بدارد 
كفاره گوسفند الزم است. اگر فقط سعي را مقدم بدارد كفاره 
الزم نيست. ولي در هر دو صورت پس از حلق يا تقصير بايد 

آن را اعاده كند.
مسأله  ندانستن  خاطر  به  را  حج  طواف  كسي  اگر  ـ   599
ترك كند و به وطن برگردد، بايد يك شتر قرباني كند و حجش 
دادن  نيابت  نيست  بعيد  نمايد.اگرچه  اعاده  آينده  سال  در  را 

براى طواف به ضميمه كفاره كافى باشد.
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طواف نساء
600 ـ طواف نساء و نماز آن اگرچه براي حليت زن و مرد 
واجب است. ولي جزء اعمال حج نيست و ترك عمدي آن 
نساء  طواف  كه  زماني   تا  ليكن  نمي شود.  حج  بطالن  موجب 

انجام نداده، بايد از آميزش خودداري كند.
مرد  بر  بلكه  ندارد،  مرد  به  اختصاص  نساء  طواف  ـ   601
و زن، متأهل و مجرد، پير و جوان، بلكه بر بچه غير مميز نيز 

واجب است.
انجام  خودش  نيت  به  را  نساء  طواف  بايد  نايب  ـ   602

بدهد، بنابر احتياط مستحب قصد ما في الذمه كند.
603 ـ اگر پس از بازگشت از مكه در انجام طواف نساء 
اعتنا  بوده،  ملتفت  و  مي دانسته  را  مسأله  چنانچه  كند،  شك 

نكند. در غير اين صورت بايد طواف نساء به جا آورد.
604ـ  تقديم طواف نساء بر سعي در حال ضرورت، مثل ترس 
از حيض جايز است. ولي در حال اختيار جايز نيست. چنانچه 
جهًال يا سهواً مقدم بدارد، صحيح است و اعاده الزم نيست. ولي 
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چنانچه تقديم از روى علم و عمد باشد بايد اعاده كند.

605 ـ اگر طواف نساء jرا سهواً يا عمداً ترك كند و از مكه 
خارج شود، چنانچه بتواند بايد برگردد و به جا بياورد، و اگر 
انجام  نائب  اين كه  از  پس  بگيرد.  نائب  دارد  مشقت  يا  نتواند 

بدهد، حليت حاصل مي شود.
606 ـ اگر كسي هريك از طواف هاي واجب عمره يا حج 
بايد  آميزش  صورت  در  برگردد،  وطن  به  و  كند  فراموش  را 
يك گوسفند در مكه قرباني كند و در صورت امكان برگردد 
و طواف و نماز آن را به جا آورد. احتياطًا در غير طواف نساء، 
سعي را نيز انجام دهد و اگر نمي تواند يا مشقت دارد نائب 

بگيرد.
607 ـ اگر كسي عمره مفرده به جا آورد و طواف نساء را 
طواف  مي تواند  شود  محرم  تمتع  عمره  براي  بعد  كند.  ترك 
تأخير  اگر  و  دهد  انجام  تمتع  عمره  تقصير  از  پس  را  نساء 
بيندازد جايز است براي حج تمتع محرم شود. در اين صورت 

طواف نساء حج كفايت از طواف نساء عمره مفرده مي كند.
تمتع،  حج  اعمال  اتمام  از  پس  بخواهد  كسي  اگر  ـ   608
عمره مفرده به جا آورد، مي تواند به طواف نساء عمره مفرده 

اكتفا نمايد.
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احكام محصور و مصدود
609 ـ مصدود به كسي گفته مي شود كه دشمن يا دولت او 
را پس از احرام از انجام اعمال عمره يا حج منع كند. محصور 
كسي است كه به جهت ابتالء به بيماري نتواند اعمال را تمام 

كند.
610ـ  شخصي كه به احرام عمره يا حج محرم شود، واجب 
است اعمال عمره و حج را تمام كند. اگر نكند در حال احرام 

باقي خواهد ماند.
611 ـ مصدود در عمره بايد در همان محل كه ممنوع شده 
قرباني كند و از احرام خارج شود. احتياط واجب آن است كه 
به نيت تحليل قرباني كند، حلق يا تقصير هم انجام دهد. اگر 

متمكن از قرباني نباشد، ده روز به جاى آن روزه بگيرد.
612 ـ اگر از يك راه مصدود باشد، ولي راه ديگر برايش 
باز باشد و هزينه رفتن از آن راه را دارد، بايد از راه باز برود، 
فوت  صورت  در  برسد.  حج  به  نتواند  بدهد  احتمال  هرچند 

حج، عمره مفرده انجام دهد و از احرام خارج شود.



 مناسك حج124
محقق  زير  موارد  از  يكي  به  حج  در  بودن  مصدود  ـ   613

مي شود:
1) منع از وقوف اختياري و اضطراري عرفات و مشعر.

انجام  از  پس  مكه  اعمال  و  مني  اعمال  مجموع  از  منع   (2
وقوفين، و عدم تمكن از نيابت.

3) منع از اعمال مني يا اعمال مكه، با عدم امكان نيابت.
614 ـ چنانچه تمام اعمال مني و مكه را به جا آورد و فقط 
از بيتوته در مني و رمي جمرات در ايام تشريق ممنوع شود، 
مصدود بودن تحقق پيدا نمي كند و حج او صحيح است و بايد 
براي اعمالي كه از انجام آن ها منع شده در همان سال، و در 

صورت عدم امكان در سال آينده نائب بگيرد.
چنانچه  شود  مصدود  حج  يا  عمره  از  كه  شخصي  ـ   615
حج بر او مستقر بوده يا استطاعت او تا سال بعد باقي باشد، 
واجب است حج را در سال آينده انجام دهد و تحللي كه به 
جهت مصدود بودن با انجام قرباني و حلق حاصل شده است 

كفايت از حجةاالسالم نمي كند.
616 ـ مصدود از اعمال مني يا مكه در صورت تمكن از 
استنابه بايد فرد مورد وثوقي را براي انجام اعمال خود نائب 

بگيرد.
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617 ـ مصدود در صورتي مى تواند با انجام قرباني و حلق 

از احرام خارج شود كه اميدي به رفع صد نداشته باشد.
618ـ  محصور در عمره مفرده بايد در مكان حصر ذبح كند 

و پس از آن تقصير نمايد و از احرام خارج شود.
بايد  واجب  احتياط  بنابر  تمتع  عمره  در  محصور  ـ   619
از  پس  بفرستد،  مكه  به  اميني  وسيله  به   را  آن  پول  يا  قرباني 
اطالع يافتن از انجام قرباني در مكه، در محل خود تقصير كند 
محرمات احرام حتي زن بر او  و از احرام بيرون آيد و همه 

حالل مي شود.
به  وقوف  نتواند  چنانچه  تمتع  حج  در  محصور  ـ   620
عرفات و مشعر را درك كند، براي تحّلل بايد قرباني يا پول آن 
را به وسيله اميني به مني بفرستد تا در روز عيد يا ايام تشريق 
برايش ذبح كنند. سپس در موعد مقرر تقصير كند و از احرام 
خارج شود. بنابر احتياط براي حليت زن اعمال مكه و طواف 

نساء را انجام دهد. هرچند به طور اطافه يا نيابت باشد.
621 ـ اگر مصدود يا محصور در عمره با اعتقاد به انجام 
قرباني توسط نائب و محل شدن، با همسر خود رابطه زناشويي 
برقرار كند و بعد كشف خالف شود كفاره ندارد، ولى بايد در 

همان مكان قرباني را خودش انجام دهد.



 مناسك حج126
622ـ  اگر مصدود يا محصور پس از فرستادن قرباني و قبل 
از تحلل به هدي و تقصير، رفع صد و حصر شود و بتواند به 
مكه برود، اگر محرم به عمره تمتع باشد بايد اعمال عمره و 
سپس حج تمتع را انجام دهد. اگر وقت تنگ باشد بايد نيت 
عدول به حج افراد كند و پس از انجام حج، عمره مفرده انجام 
دهد و اين عمل از حجةاالسالم كفايت مي كند. اگر وقت حج 
اضطراري  يا  اختياري  وقوف  كه  طوري   به  باشد  گذشته  نيز 
نتواند درك كند، عمره تمتع او بدل به عمره  شبانه مشعر را 

مفرده و در صورت استقرار حج، سال آينده حج به جا آورد.

چند مسأله مورد ابتالء
623 ـ مكلف بايد اعمالى كه انجام مى دهد مطابق با فتواى 
مجتهد باشد چنانچه مرجع تقليد انسان از دنيا رفته باشد در 
يا  شده  مشرف  مكه  به  او  حيات  زمان  در  قبًال  كه  صورتى 
نوبت  مى تواند  باشد،  گرفته  ياد  او  نظر  طبق  را  حج  مسائل 
جديد را نيز طبق فتواى مجتهد متوفى عمل نمايد. در غير اين 

صورت بايد از مجتهد حى تقليد كند.
واجب  احتياط  موردي  در  انسان  تقليد  مرجع  اگر  ـ   624
داشته باشد. مقلد مي تواند به هر مجتهد ديگري كه در آن مورد 

احتياط ندارد رجوع نمايد.



 127مناسك حج 
625 ـ اگر مكلف پس از انجام عمل بفهمد كه مرجع تقليد 
او  عمل  چنانچه  است،  داشته  واجب  احتياط  مورد  آن  در  او 

مطابق با فتواي مجتهد ديگر باشد، صحيح و مجزي است.
626 ـ فرد نائب بايد اعمال حج را مطابق نظر مرجع تقليد 
خود انجام دهد مگر رعايت فتواى مرجع تقليد منوب عنه در 

ضمن نيابت و اجير شدن شرط شده باشد.
627 ـ شركت در نماز جماعت اهل سنت مستحب است. 
بسيار  فضيلت  مسجدالنبى  و  مسجدالحرام  در  جماعت  نماز 
دارد و هنگام اقامه نماز جماعت خروج از مسجد جايز نيست.

628 ـ اقامه نماز جماعت در محل استقرار زائرين و برخي 
مساجد پس از اتمام نماز جماعت اهل تسنن چنان چه موجب 
وهن تشيع و اتهام اعراض از جماعت مسلمين نباشد، اشكال 
ندارد. بلكه در بعضي موارد اگر سبب معرفي و ترويج مكتب 
اهل بيت باشد رجحان نيز دارد. مع الوصف سياست ابالغ شده 
از سوي ولي امر براي همه شيعيان اعم از روحانيون و حجاج 

محترم به منظور حفظ وحدت الزم االتباع است. 
629 ـ اقتداء به امام جماعت اهل سنت در حجاز صحيح 
است و چنانچه بدون تكتف و گفتن آمين با آنان نماز بخواند 
مجزى است و اعاده الزم نيست. رعايت وظيفه منفرد و قرائت 

و لو به نحو حديث نفس الزم نيست.
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630 ـ صحت اقتداء به نماز جماعت اهل سنت اختصاص 
به نماز ادا دارد. در نماز قضا بايد تمام شرائط مطابق معمول 

رعايت شود.
چند  هر  النبي  مسجد  و  الحرام  مسجد  در  انسان  ـ   631
توسعه يافته باشد بين قصر و اتمام نماز مخير است. بلكه تا هر 
جا صف نماز جماعت ادامه داشته باشد هر چند بيرون مسجد 

باشد. بنابر احتياط در غير اين دو مسجد نماز قصر است.
بايد  كرده،  روز  ده  ماندن  قصد  مكه  در  كه  كسي  ـ   632
نمازش را در تمام مكه ولو مناطق توسعه يافته و مسجد الحرام 

تمام بخواند.
633ـ  كسي كه در مكه نمازش را به خاطر قصد عشرة تمام 
بخواند در عرفات و مشعر و مني نيز بايد تمام بخواند. زيرا از 

مكه موجود تا عرفات به اندازه مسافت شرعي نيست.
صورت  به  جماعت  نماز  كه  الحرام  مسجد  در  ـ   634
استداره اي برگزار مي شود بايد جايي بايستد كه عرفًا پشت سر 

امام قرار بگيرد و فاصله مأموم تا كعبه نزديكتر از امام نباشد.
و  الحرام  مسجد  فوقاني  طبقات  در  جماعت  نماز  ـ   635
مسجد النبي در صورت برقراري اتصال صحيح است، هر چند 

اتصال مورد نظر اهل تسنن باشد.
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636 ـ اگر امام جماعت در نماز سوره سجده دار بخواند، 
مأموم بايد چنانچه ترك سجده بر خالف تقيه و موجب وهن 

باشد در سجده تبعيت كند.
طور  به  و  بنشيند  زمين  بر  نيست  قادر  كه  كسي   ـ   637
معمول سجده نمايد، بايد در حال ايستاده يا نشستن بر صندلي 
با اشاره سر يا چشم سجده كند. اين حكم اختصاص به مناطق 

اهل تسنن ندارد.
638ـ  سجده بر انواع سنگ ها كه در مسجد الحرام و مسجد 

النبي به كار رفته است، جايز است.
639ـ  سجده بر فرش مسجد النبي اشكال ندارد، در صورتي 
كه سجده بر سنگ ميسور نباشد يا موجب وهن و هتك شود. 
ولي در مسجد الحرام سجده بر فرش جايز نيست. چون در 

همه جا امكان سجده بر سنگ وجود دارد.
640 ـ اگر كسي بخواهد نماز قضا يا ادا به صورت فرادي 
شرايط  تمام  بايد  بخواند  النبي  مسجد  يا  الحرام  مسجد  در 

صحت نماز (سجده بر سنگ يا حصير) را رعايت نمايد.
641 ـ اگر كسي موظف به تقيه باشد و عبادتي بر خالف 
حصير،  مهر،  بر  سجده  بنابراين  است.  باطل  بدهد  انجام  تقيه 
چنانچه  مدينه  و  مكه  مساجد  در  آن  امثال  و  كاغذ  بادبزن، 

موجب وهن شيعه باشد جايز نيست.
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مدينه  و  مكه  در  تمام  و  قصر  بين  تخيير  حكم  ـ   642
نماز  و  تمام  را  ظهر  نماز  مي تواند  بنابراين  است.  استمراري 

عصر را قصر بخواند.
643 ـ نافله ظهر و عصر از مسافر ساقط است. هر چند در 

مكه و مدينه تمام را اختيار كند.
644ـ  سه روز روزه در مدينه براي گرفتن حاجت مستحب 
است هر چند مسافر باشد و روزه قضاي واجب بر عهده داشته 

باشد.
645 ـ نماز در هواپيما به نحو معمول با رعايت جهت قبله 
صحيح است و اعاده الزم نيست هر چند هواپيما در وقت نماز 
هنگام  است  كافي  قبله  جهت  رعايت  براي  بنشيند.  زمين  بر 
هنگام  و  بگيرد  قرار  هواپيما  حركت  جهت  در  مكه  به  رفتن 

برگشت به ايران در جهت خالف بايستد.
646 ـ هزينه حج بايد از مال حالل باشد صرف مالي كه 

متعلق خمس و زكات است جايز نيست.
647ـ  هزينه سفر حج اگر از درآمد همان سال تشرف باشد 
خمس ندارد. ولي اگر از درآمد سال هاي قبل باشد بايد خمس 

آن را بپردازد.
طريق  از  نام  ثبت  مستلزم  حج  به  تشرف  چنانچه  ـ   648
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وديعه گذاري در قالب مضاربه با نهاد خاصي باشد چنانچه در 
همان سال مشرف نشود به اصل پول چنانچه غير مخمس بوده 
خمس تعلق مي گيرد. ولي سود آن اگر در سال تشرف دريافت 

و هزينه شود خمس ندارد.
649 ـ اگر انسان نتواند به حساب تمام اموال خود برسد و 
خمس بدهد، مي تواند بخشي از مال خود را جدا كند و خمس 

آن را بپردازد و براي حج از آن هزينه كند.
650 ـ اگر كسي لباس احرام و قرباني به ذمه بخرد و پول 
صحيح  او  قرباني  و  طواف  بدهد،  فروشنده  به  خمس  متعلق 

است. ولي خمس آن دو، بر ذمه او است و بايد بپردازد.
651 ـ خارج كردن قرآن از مسجد الحرام و مسجد النبي 
جايز نيست، اگر بيرون ببرد بايد برگرداند. مگر با اجازه متولي 

امر باشد و وقف مقيد به مسجد نباشد.
652ـ  اگر انسان در حرم چيزي پيدا كند نبايد آن را بردارد، 
و اگر برداشت چنانچه كمتر از يك درهم باشد مي تواند تملك 
كند، ولي اگر صاحبش پيدا شد بايد آن را به صاحبش برگرداند. 
اگر ارزش آن يك درهم يا بيشتر باشد بايد آن را نگه دارد و 
اعالم كند تا صاحبش پيدا شود يا به متصديان مربوطه تحويل 

دهد يا از طرف صاحبش به فقير صدقه بدهد.
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653 ـ استفاده از كفش هايي كه هنگام نظافت حرم توسط 
مأمورين به خارج مسجد انتقال داده مي شود، در صورت احراز 

رضايت يا اعراض مالك، مانع ندارد.
654 ـ احتراز از آنچه موجب وهن مذهب و هتك حرمت 

اهل بيت و شيعه مي شود الزم است.
655 ـ انجام بعضى از محرمات احرام حج و عمره مانند 
براى  رفتن  سايه  زير  و  سر  پوشاندن  دوخته،  لباس  پوشيدن 

مردان در صورت علم و عمد يك گوسفند كفاره دارد.
656 ـ مستحب است قربانى محرمات عمره در مكه و حج 
وطن  در  مى تواند  تمكن  عدم  صورت  در  شود.  ذبح  منى  در 

انجام بدهد.
657 ـ گوشت گوسفند كفاره بايد به مصرف فقير مسلمان 

غير سيد برسد.
658 ـ در كفاره حيوان را بايد ذبح كرد و آن را به صورت 
خام يا پخته بين فقرا تقسيم نمود. دادن حيوان به صورت زنده 
يا پرداختن پول كفاره به فقرا يا خريدن گوشت به مقدار كفاره 
و توزيع آن بين فقرا كفايت نمي كند، مگر فقيري را وكيل در 

خريد و ذبح و تقسيم بين مستمندان قرار دهد.
*  *  *
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آداب عمره

هر يك از مناسك عمره و حج مستحبات و آداب خاصى دارد كه 
خواهد  مثبت  تأثير  ما  روان  و  روح  و  انديشه،  و  فكر  در  آن  رعايت 

داشت.
آداب حضور در ميقات

خداي متعال را حمد و ثنا گويد و براي خود و م سلمانان دعا كند 
و دعاهاي وارده را بخواند.

ِن اْسَتجاَب لََك، َو آَمَن بَِوْعِدَك،  «اَللَُّهمَّ إنِّي أْسَالَُك أْن َتْجَعَلِني ِممَّ
َواتََّبَع أْمَرَك، َفِانِّي َعْبُدَك َو في َقْبَضِتَك، الاُوقي إّال ما َوَقْيَت، َوال آُخُذ 
، َفأْسَألَُك أْن َتْعِزَم لِي َعَلْيِه َعلى ِكتابَِك  إّال ما أْعَطْيَت، َوَقْد َذَكْرَت الَْحجَّ
َيِني َعلى ما َضُعْفُت َعْنُه، َو ُتَسلَِّم  َوُسنَِّة نَِبيَِّك، َصَلواُتك َعَلْيِه ِوآلِه، َو ُتَقوِّ
لِي َمناِسِكي ِفي ُيْسٍر ِمْنَك َو عاِفَية، َواْجَعْلِني ِمْن َوْفِدَك الَّذي َرِضْيَت 
ْيَت َو َكَتْبَت، اَلّلُهمَّ ِاِنّي َخَرْجُت ِمْن ُشقٍَّة بَِعيَدٍة، َواَْنَفْقُت  َو اْرَتَضْيَت، َو َسمَّ
ِتي َو ُعْمَرِتي، اَللَُّهمَّ إنِّي اُِرْيُد  ْم لِي َحجَّ مالِي اْبِتغاَء َمْرضاِتَك، اَللَُّهمَّ َفَتمِّ
َعَلْيِه  َصَلواُتَك  نَِبيَِّك،  َوُسنَِّة  ِكتـابَِك  َعـلى   ، الَْحجِّ ِالَى  بِالُْعْمَرِة  التََّمتَُّع 
ِّنِي حَ ْيُث َحَبْسَتِني، بِـَقـَدِرك  يَحْبِسُنِي، فَحَل لِي عارِضٌ  عَرَضَ  وَآلِهِ، فَاِنْ 
ًة َفُعْمَرًة، اُْحَرُم لََك َشْعِري َو  ، اَللَُّهمَّ إْن لَْم َتُكْن َحجَّ ْرَت َعَليَّ ذْى َقـدَّ الـَّ
ي َو َعَصِبي، ِمَن النِّساِء َوالثِّياِب  بََشِري َو لَْحِمي َو َدِمي َو ِعظاِمي َو ُمخِّ

يِب، َأْبَتِغي بِذلَِك َوْجَهَك َو الّداَر ْاآلِخَرَة» َوالطِّ
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هنگام پوشيدن جامة احرام بگويد:

«اَلَْحْمُد ِهللا الَِّذي َرَزَقني َما اُواِري بِِه َعْوَرِتي، َواَُؤدِّي ِفْيِه َفْرِضي، َو 
َأْعُبُد ِفْيِه ِربِّي، َو َأْنَتِهي ِفْيِه إلى ما أَمَرِنى، اَلَْحْمُد ِهللا الَِّذي َقَصْدُتُه َفَبلََّغِني، 
َفُهَو  َفَسلََّمِني،  أَرْدُت  َوْجَهُه  َو  بِي،  َيْقَطْع  َولَْم  َوَقِبَلِني،  َفَأعانَِني  َأََرْدُتُه  َو 
ِحْصِني َو َكْهِفي َو ِحْرِزي َو َظْهِري َو َمالِذي َو َرجائِي َو َمْنجاَي َو ُذْخِري 

ِتي َو َرخائِي» ِتي في ِشدَّ َو ُعدَّ

تلبيه مستحب
پس از گفتن تلبيه واجب بگويد:

الِم لَبَّْيَك، لَبَّْيَك  «لَبَّْيَك َذا الَْمعاِرج لَبَّْيَك، لَبَّْيَك داِعيًا إلى داِر السَّ
َّ ْيَك، لَبَّْيَك أْهَل التَّْلِبَيِة لَبَّْيَك، لَبَّْيَك َذاالَْجالِل َو اَالْكراِم  غَفّارَ الذُّنُوْبِ لَب
لَبَّْيَك، لَبَّْيَك ُتْبِدُئ َوالَْمعاُد إلَْيَك لَبَّْيَك، لَبَّْيَك َتْسَتغِني و ُيْفَتَقُر إلَْيَك 
لَبَّْيَك، لَبَّْيَك َمْرُهْوبًا َو َمْرُغوبًا إلَْيَك لَبَّْيَك، لَبَّْيَك إلَه الَْحقِّ لَبَّْيَك، لَبَّْيَك 
الِْعظاِم  الُْكَرِب  اَف  َكشَّ لَبَّْيَك  لَبَّْيَك،  الَْجميِل  الَْحَسِن  َوالَْفْضِل  النَّْعمِاء  َذا 

لَبَّْيَك، لَبَّْيَك َعْبُدَك َواْبُن َعْبَديَك لَبَّْيَك، لَبَّْيَك ياَكِريُم لَبَّْيَك»
گفتن اين جمالت خوب است:

ٍة و ُعْمَرٍة  ٍد لَبَّْيَك، لَبَّْيَك بَِحجَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ُب إلَْيَك بُِمَحمَّ «لَبَّْيَك أَتَقرَّ
لَبَّْيَك، لَبَّْيَك َو ِهِذه ُعْمَرُة ُمْتَعٍة إلَى الَْحجَّ لَبَّْيَك، لَبَّْيَك أْهَل التَّْلِبَيِة لَبَّْيَك، 

لَبَّْيَك َتْلِبَيًة َتماُمها َوبَالُغها َعَلْيَك»
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آداب ورود به حرم

هنگام ورود به حرم غسل كند و اين دعا را بخواند :
بِالَْحجِّ  الّناِس  ِفى  ْن  َأذِّ (َو   : الَْحقُّ َقْولَُك  َو  ِكتابَِك  ِفى  ُقْلَت  ِانََّك  «اَلّلُهمَّ 
َيأُتوَك ِرجاًال َو َعلى ُكِلّ ضاِمٍر َيْاِتيَن ِمْن ُكلِّ َفٍجّ َعميق). اَلّلُهمَّ ِانّى اَْرُجوا 
ْن اَجاَب َدْعوَتَك، َوَقْد ِجْئُت ِمْن ُشقٍَّة بَعيَدٍة َو َفٍجّ َعميِق، ساِمعًا  اَْن اَُكوَن ِممَّ
لِِندائَِك، َو ُمسَتجيبًا لََك، ُمطيعًا ِالَْمِرَك َو ُكلُّ ِذلَك بَِفْضِلَك َعَليَّ َو ِاْحساِنَك 
الُْقْربََة  َو  ِعْنَدَك،  لَْفَة  الزُّ بِذلَِك  ًأْبَتِغي  لَُه،  َوفَّْقَتِني  ما  َعلى  الَْحْمُد  َفَلَك   ، إلَيَّ
إلَْيَك، َو الَْمْنِزلََة لََدْيَك، َو الَْمْغِفَرَة لُِذنُوبِي، َو التَّْوبََة َعَليَّ ِمْنَها بَِمنَِّك، اَللَُّهمَّ 
ْم بََدِني َعَلى النَّاِر، َو آِمنِّي ِمْن َعذابَِك َو  ٍد، َو َحرِّ د َو آِل ُمَحمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ

اِحِميَن» ِعقابَِك، بَِرْحَمِتَك َيا أْرَحَم الرَّ

آداب ورود به مسجد الحرام
هنگام ورود به مكه و دخول به مسجد الحرام نيز غسل كند و با 
پاى برهنه و آرامش گام بردارد و از باب بنى شيبه وارد شود. بر در 

مسجدالحرام بايستد و بگويد:
َو  بِاِهللا  َو  بِْسِم اِهللا  َوبََرَكاُتُه،  َرْحَمُة اِهللا  وَ    ُّ النَّبِي هَا 

أيُّ عَلَيْكَ  «اَلسَّالمُ 
الُم  الُم َعلى َرُسوِل اِهللا، اَلسَّ الُم َعلى أْنِبياِء اِهللا َو ُرُسِلِه، اَلسَّ ماشاَء اهللاُ، اَلسَّ

َعلى إْبراِهيَم َخِليِل اِهللا، َوالَْحْمُد ِهللا َرِب الْعالَِميَن»
طبق روايت ديگر بگويد:

«بِْسِم اِهللا َو بِاِهللا َو ِمَن اِهللا َو إلَى اِهللا َو ماشاَءاهللاُ، َو َعلى ِملَِّة َرُسوِل اِهللا، 
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َعلى  الُم  َوالسَّ الَْحْمُدِهللاِ،  َو   ، ِهللاِّ اْالْسماِء  َخْيُر  َو  آلِِه،  َو  َعَلْيِه  َصلَّى اهللاُ 
َو  النَِّبيُّ  أيَُّها  َعَلْيَك  الُم  اَلسَّ َعْبِداِهللا،  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعلى  الُم  اَلسَّ َرُسوِل اِهللا، 
َخِليِل  َعلى  الُم  اَلسَّ ُرُسِلِه،  َو  أْنِبياِءاِهللا  َعلى  الُم  اَلسَّ بََركاُتُه،  َو  َرْحَمُة اِهللا 
الُم َعَلْينا َو  الُم َعلى الُْمْرَسِليَن َو الَْحْمُد ِهللاِّ َربِّ الْعالَِميَن، اَلسَّ ْحمِن، اَلسَّ الرَّ
د، َو باِرْك َعلى  د َو آِل ُمَحمَّ الِِحيَن، اَللَُّهَم َصلِّ َعلى ُمَحمَّ َعلى ِعباِداِهللا الصَّ
د، َكما َصلَّْيَت َو باَرْكَت َو  َو آَل ُمَحمَّ َّدا ً  مُحَم ارْحَمْ  َّد وَ  مُحَم آلِ  َّد، وَ  مُحَم
َعلى  َصلِّ  ألَّلُهمَّ  َمِجيٌد،  َحِميٌد  إنََّك  إْبراهيَم،  آِل  َو  إْبراِهيَم  َعلى  ْمَت  َتَرحَّ
د َعْبِدَك َو َرُسولَِك، اَللَُّهمَّ َصلِّ َعلى إْبراِهيَم َخِليِلَك، َو  د َو آِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ
َعلى أْنِبيائَِك َو ُرُسِلَك َو َسلِّْم َعَلْيِهْم، َو َسالٌم َعلَى الُْمْرَسِليَن، َو الَْحْمُد 
ِهللاِّ َربِّ الْعالَِميَن، اَلَّلُهمَّ اْفَتْح لِي أْبواَب َرْحَمِتَك، َواْسَتْعِمْلِني ِفي طاَعِتَك 
ما أْبَقْيَتِني، َجلَّ َثناُء َوْجِهَك،  َو َمْرضاِتَك، َو اْحَفْظِني بِِحْفِظ اْاليماِن أبَداً 
ْن َيْعُمُر مَساِجَدُه، َو  اَلَْحْمُدِهللاِّ الَِّذي َجَعَلِني ِمْن َوْفِدِه َو ُزّواِرِه، َوَجَعَلِني ِممَّ
َجَعَلِني ِممَّن ُيناِجيِه، اَلَّلُهمَّ ِإنِّي َعْبُدَك َو زائُِرَك ِفي بَْيِتَك، َو َعلى ُكلِّ َمأِتيٍّ 
يا  َحقٌّ لَِمْن أتاُه َو زاَرُه، َو أْنَت َخْيُر َمأِتيٍّ َوأْكَرُم َمُزور، فأْسألَُك يا اهللاُ 
َرْحمُن، بِأنََّك أْنَت اهللاُ الإلَه إّال َأنَت، َوْحَدَك ال َشريَك لََك، بِأنََّك واِحٌد 
داً َعْبُدَك  اََحٌد َصَمٌد، لَْم َتِلْد َولَْم ُتولَْد َولَْم َيُكْن لََك ُكُفواً َأَحٌد، َو أنَّ ُمَحمَّ
َو َرُسولَُك، َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َو َعلى أْهِل بَْيِتِه، يا َجواُد ِيا َكِريُم، يا ماِجُد يا 
َل َشْيٍء  َجبَّاُر يا َكِريُم، َأْسَألَُك أْن َتْجَعَل ُتْحَفَتَك إّياَي بِِزياَرِتي إيَّاَك، أوَّ

ُتْعِطَيِني ، َفكاَك َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر»
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پس سه مرتبه مى گويد:

«اَللَُّهمَّ ُفكَّ َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر»
آنگاه بگويد:

َشياِطيِن  َشرَّ  َعنِّي  ، َواْدَرأ  الَطيِِّب  الَْحالِل  ِرْزِقَك  ِمْن  َعَليَّ  «َوأْوِسْع 
الِْجنِّ َواْالِْنِس ، َوَشرَّ َفَسَقِة الَْعَرِب َوالَْعَجِم»

سپس داخل مسجدالحرام شود و رو به كعبه دست ها را بلند كند 
و بگويد:

ِل َمناِسِكي، أْن َتْقَبَل َتْوبَِتي،  «اَللَُّهمَّ إِنّي َأْسَألَُك ِفي َمقاِمي هذا، َوِفي أوَّ
َوأْن َتَتجاَوَز َعْن َخِطيَئِتي، َوأْن َتَضَع َعنِّي ِوْزِري، الَْحْمُدِهللاِّ الَِّذي بَلََّغِني 
َجَعْلَتُه َمثابًَة  الَِّذي  الَْحراُم،  بَْيُتَك  هذا  أنَّ  ًأْشَهُد  إنِّي  الَْحراَم، اَلَّلُهمَّ  بَْيَتُه 
لِلنَّاسِ، وَ أَمْناً مُبارَكاً، وَ هُديً لِلْع الَِميَن، اَلَّلُهمَّ إنِّي َعْبُدَك، َو الَْبَلُد بََلُدَك، 
ِالْمِرَك،  ُمِطيعًا  أُؤمُّ طاَعَتَك،  َو  َرْحَمَتَك،  أْطُلُب  ِجئُت  بَْيُتَك،  الَْبْيُت  َو 
راِضيًا بَِقَدِرَك، َأْسَألَُك َمْسألََة الَْفِقيِر إلَْيَك، الْخائِِف لُِعُقوبَِتَك، اَلَّلُهمَّ اْفَتْح 

لِي أْبواَب َرْحَمِتَك، و اْسَتْعِمْلِني بِطاَعِتَك َو َمْرضاِتَك»
سپس خطاب به كعبه بگويد:

َمِك، َو َجَعَلِك َمثابًَة لِلّناِس،  َفِك َو َكرَّ َمِك َو َشرَّ «الَْحْمُد ِهللاِ الَِّذي َعظَّ
و اَْمنًا ُمباَركًا، َو ُهدًي لِْلعالَِميَن»
محاذي حجراألسود بگويد:

داً َعْبُدُه َو َرُسولُُه،  «أْشَهُد أْن الإلَه إَالاهللاُ َوْحَدُه ال َشِريَك لُه، َوأنَّ ُمَحمَّ
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بِِعباَدِة  َو  الُْعّزي،  َو  َوالالَِّت  الطاُغوِت  َو  َكَفْرُت بِالِْجْبِت  َو  بِاِهللا،  آَمْنُت 

« الَشْيطاِن، َو بِِعباَدِة ُكلِّ ِندٍّ ُيْدعي ِمْن ُدوِن اهللاِّ
و هنگام مشاهده حجراألسود بگويد:

، ُسْبحاَن  «اَلَْحْمُد ِهللاِّ الَِّذي َهدانا لِهذا، َوما ُكنَّا لَِنْهَتِدَي لَْوال أْن َهدانَا اهللاُّ
اهللاِّ َو الَْحْمُد ِهللاِّ و ال إلَه إَال اهللاُّ َو اهللاُ أْكَبُر، اَهللاُ أْكَبُر ِمْن َخْلِقِه، َو اهللاُ أْكَبُر 
ِمّما َأْخشي َو اَْحَذُر، ال إلَه إالَّاهللاُ َوْحَدُه ال َشِريَك لَُه، لَُه الُْمْلُك و لَُه الَْحْمُد، 
ُيْحِيي َو ُيِميُت، َو ُيِميُت َو ُيْحِيي، َو ُهَو َحيٌّ الَيُموُت، بَِيِدِه الَْخْيُر، َوُهَو َعلي 
د  ُمَحمَّ َعلي  باِرْك  َو  د،  ُمَحمَّ َوآِل  ُمَحّمد  َعلي  َصلِّ  اَلَّلُهمَّ  َقِديٌر،  َشْيء  ُكلِّ 
ْمَت َعلي إْبراِهيَم َو آِل إْبراِهيَم،  َوآلِِه، َكأْفَضِل ما َصلَّْيَت َو باَرْكَت َو َتَرحَّ
إنََّك َحِميٌد َمجيٌد، َو َسالٌم َعلي َجميِع النَِّبيِّيَن َو الُمْرَسِليَن، َو الَْحْمُد ِهللاِ َربِّ 

ُق ُرُسَلَك، َو أتَِّبُع ِكتابََك» العالَِميَن، ألَّلُهمَّ إنِّي اُوِمُن بَِوْعِدَك، َو ُأَصدِّ
رسيدي  حجراألسود  نزديك  وقتي  است  وارد  معتبر  روايت  در 
دست ها را بلند كن، و پس از حمد و ثناي الهي و صلوات بر پيغمبر 
و دعا براي قبولي حج، حجر را ببوسد و استالم نمايد. و اگر ممكن 

نشد به آن اشاره نمايد و بگويد:
اَلَّلُهمَّ  بِالُْموافاِة،  لِي  لَِتْشَهَد  َتعاَهْدُتُه،  َوِميثاِقي   ، ْيُتها  أدَّ أمانَِتي  «اَللَُّهمَّ 
نَ ِبيَِّك َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآلِِه، اَْشَهُد أْن ال  عَلي سُنةِ  بِكِتابِكَ، وَ  تَصْدِيقاً 
داً َعْبُدُه َو َرُسولُُه، آَمْنُت بِاِهللا، َو  إلَه إالَّ اهللاُ َوْحَدُه ال َشِريَك لَُه، َو أنَّ ُمَحمَّ
ْيطاِن، َو ِعباَدِة  َكَفْرُت بِالِْجْبِت َو الطاُغوِت، َوالالَِّت َو الُْعّزي، َو ِعباَدِة الشَّ
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ُكلِّ ِندٍّ ُيْدعي ِمْن ُدوِن اِهللا»

در پايان بگويد:
َفاْقَبْل  َرْغَبِتي،  َعُظَمْت  ِعْنَدَك  ِفيما  َو  َيِدي،  بََسْطُت  إلَْيَك  «اَللَُّهمَّ 
َسْبَحِتي، َو اْغِفْر لِي َو اْرَحْمِني، اَلَّلُهمَّ إنِّي أُعوُذ بَِك ِمَن الُْكْفِر َو الَْفْقِر، َو 

ْنيا َو اْالِخَرِة» َمواِقِف الِْخْزِي ِفي الدُّ

آداب طواف
1) در حال طواف مستحب است بگويد:

َكما  الْمآِء،  َطَلِل  َعلى  بِِه  ُيْمشى  الَّذي  بِاْسِمَك  َأْسَئُلَك  ِانّى  «اَلّلُهمَّ 
ُيْمشى1 بِِه َعلى ُجَدِد األْرِض، َو اَْسَئُلَك بِاْسِمَك الَّذي َيْهَتزُّ لَُه َعْرُشَك، َو 
اَْسَئُلَك بِاْسِمَك الّذي َتْهَتزُّ لَُه اَْقداُم َمالئَِكِتَك، َو اَْسَئُلَك بِاسِمَك الَّذي 
وِر َفاْسَتَجْبَت لَُه، َو اَلَْقْيَت َعَلْيِه َمَحبًَّة ِمْنَك،  َدعاَك بِِه ُموسى ِمْن جاِنِب الطُّ
َم  د َصلَّى اهللاُّ َعَلْيِه َو آلِِه ما َتَقدَّ َحمَّ ـُ َو اَْسَئُلَك بِاْسِمَك الَّذي َغَفْرَت بِه لِم
َر، َو اَْتَمْمَت َعَلْيِه ِنْعَمَتَك، اَْن َتْفَعْل بى ما ًأْنَت اَْهُلُه َوال  ِمْن َذْنِبِه َو ما َتَأخَّ

َتْفَعَل بي ما أنَا اَْهُلُه َو َأن َتْجَعَل عاِقَبَة اَْمري َخْيراً»
2) همچنين در حال طواف بگويد:

َو  ِجْسمي،  ُتَغيِّْر  َفال  ُمْسَتجيٌر،  خآئٌِف  ِانّي  َو  َفْقيٌر،  ِالَْيَك  ِانّي  «اَلّلُهمَّ 
ْل ِاْسمي» الُتَبدِّ

3) صلوات بر محّمد و آل محمد بفرستد.
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4) هنگام رسيدن به درب خانه كعبه بگويد:

ْق َعَلْيِه بِالَْجنَِّة، اَلَّلُهمَّ الَْبْيُت  «سائُِلَك َفِقيُرَك ِمْسكيُنَك بِبابَِك، َفَتَصدَّ
بَْيُتَك، َوالَْحَرُم َحَرُمَك، َوالَْعْبُد َعْبُدَك، َو هذا َمقاُم الْعائِِذ بَِك الُمْسَتِجيِر 
بَِك ِمَن النَّاِر، َفَأْعِتْقِني َو والَِدىَّ َو أْهِلي َو ُولدي َو إْخواِنَي الُْمْؤِمِنْيَن ِمَن 

النَّاِر، يا َجواُد يا َكريُم»
5) در مقابل حجر اسماعيل سر را به سمت ناودان بلند كند و بگويد:
ْقِم،  «اَلّلُهمَّ اَْدِخْلِني الَْجنََّة، َو اَِجْرِني ِمَن الّناِر بَِرْحَمِتَك، َو عاِفني ِمَن السُّ
ْزِق الَْحالِل، َو اْدَرَأ َعّني َشرَّ َفَسَقِة الِْجنِّ َو اإلْنِس، َو  َو اَْوِسْع َعَلىَّ ِمَن الرِّ

َشرَّ َفَسَقِة الَْعَرِب َو الَْعَجِم»
6) چون از حجر بگذرد و به پشت در كعبه برسد، بگويد:

ْوِل، يا َذا الُْجوِد َو الَْكَرِم، ِانَّ َعَملي َضعيٌف، َفضاِعْفُه  «يا َذا الَمنِّ َو الطَّ
ميُع الَْعليُم» لي، َو َتَقبَّْلُه ِمّني، ِانََّك اَْنَت السَّ

7) نزد ركن يمانى دست خويش را بلند كند و بگويد:
الُْمْنِعُم  َو  الْعاِفَيِة،  راِزَق  َو  الْعاِفَيِة،  خالَِق  َو  الْعاِفَيِة،  َولِىَّ  يا  اَهللاُّ  «يا 
َل بِالْعاِفَيِة َعَلىَّ َو َعلى َجِميِع َخْلِقَك،  بِالْعاِفَيِة، َو الَْمّناُن بِالْعاِفَيِة، َو الُْمَتَفضِّ
َو  د،  ُمَحمَّ آِل  َو  د  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  َرِحيَمُهما،  َو  اآلِخَرِة  َو  ْنيا  الدُّ َرْحمَن  يا 
ْنيا َو اآلِخَرِة، يا اَْرَحَم  اْرُزْقَنا الْعاِفَيَة، َو َتماَم الْعاِفَيِة َو ُشْكَر الْعاِفَيِة، ِفي الدُّ

الّراِحِميَن»
8) پس به جانب كعبه بنگرد و بگويد:
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داً نَِبّيًا  َمِك، َو الَْحْمُد ِهللاِّ الَّذي بََعَث ُمَحمَّ َفِك َو َعظَّ «اَلَْحْمُد ِهللاِّ الَِّذي َشرَّ

َو َجَعَل َعِلّيًا ِامامًا. اَلّلُهمَّ اْهِد لَُه ِخياَر َخْلِقَك، َو َجنِّْبُه ِشراَر َخْلِقَك»
9) بين ركن يمانى و حجراالسود بگويد:

ْنيا َحَسَنًة، و ِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة، َو ِقنا َعذاَب الّنار» «َربَّنا آِتنا ِفي الدُّ
رسيد،  يمانى  ركن  نزديك  مستجار  به  وقتى  هفتم،  شوط  در   (10
مستحّب است دو دست خود را بر ديوار خانه بگشايد، شكم و روي 

خود را به ديوار كعبه بچسباند و بگويد:
«اَلّلُهمَّ الَْبْيُت بَْيُتَك، َو الَْعْبُد َعْبُدَك، َو هذا َمكاُن الْعائِِذ بَِك ِمَن الّناِر»

پس به گناهان خود اعتراف نموده و از خداوند آمرزش بطلبد كه 
انشاءاّهللا تعالى مستجاب خواهد شد. بعد بگويد:

َضِعيٌف  َعَمِلي  ِانَّ  اَلّلُهمَّ  الْعاِفَيُة،  َو  الَْفَرُج  َو  ْوُح  الرَّ ِقَبِلَك  ِمْن  «اَلّلُهمَّ 
َلْعَت َعَلْيِه ِمّني َو َخِفَى َعلى َخْلِقَك، اَْسَتِجيُر  َفضاِعْفُه لِي، َو اْغِفْر لِي َمااطَّ

بِاهللاِّ ِمَن الّنار»
تمام  و  دهد  ادامه  را  خود  طواف  يمانى  ركن  استالم  از  پس   (11

نمايد. آنگاه بگويد:
«اَلّلُهمَّ َقنِّْعني بِما َرَزْقَتني، َو باِرْك لي فيما آَتْيَتني»

12) در هر شوط اركان كعبه و حجراالسود را استالم نمايد و هنگام 
استالم حجر بگويد:

يُتها، َو ميثاقي َتعاَهْدُتُه، لَِتْشَهَد لي بِالْـُموافاِة» «أمانَتي أدَّ
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شايان ذكر است بسيارى از اين آداب و امور استحبابى طواف و ديگر 
مناسك در حال حاضر با توجه به كثرت جمعيت امكان پذير نيست. بلكه 
موارد  برخى  در  حتى  است.  ديگران  مزاحمت  و  فراوان  مشقت  موجب 

شايد خالف شرع باشد.

آداب نماز طواف
پس از نماز طواف مستحب است حمد و ثناي الهي بگويد، صلوات 

بر محمد و آل محمد بفرستد و چنين دعا كند:
«اَللَُّهمَّ َتَقبَّْل ِمنِّي، َو الَتْجَعْلُه آِخَر الَْعْهِد ِمنِّي، اَلَْحْمُد ِهللا بَِمحاِمِدِه ُكلِّها 
َعلى نَْعماِءِه ُكلِّها، َحتى َيْنَتِهَي الَْحْمُد إلى ما ُتِحبُّ َو َتْرضى، اَللَُّهمَّ َصلِّ 

ْر َقْلِبي، َوَزكِّ َعَمِلي» د، َو َتَقبَّْل ِمنِّي، َو َطهِّ د َو آِل ُمَحمَّ َعلى ُمَحمَّ
و در روايت ديگر است:

«اَللَُّهمَّ اْرَحْمِني بِطاَعِتي إيَّاَك، َو طاَعِة َرُسولَِك َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َو آلِِه 
ْن ُيِحبَُّك َو ُيِحبُّ  َو َسلََّم، اَلَّلُهمَّ َجنِّْبِني أْن أَتَعّدى ُحُدْوَدَك، َواْجَعْلِني ِممَّ

َرُسولََك َوَمالئَِكَتَك َو ِعباَدَك الّصالِحيَن»
طبق بعضى روايات، حضرت صادق(ع) بعد از نماز طواف به سجده 

رفته و چنين مى گفت:
ُّداً وَ رِقّاً، الإلهَ إالّ أنْتَ حَقّاً حَقّاً، اَألوَّلُ  َقْبَل ُكلِّ  «سَجَدَ لَكَ وَجْهِي تَعَب
َشْيء، َواْالِخُر بَْعَد ُكلِّ َشْيء، َوها أنَاذا بَْيَن َيَدْيَك، ناِصَيِتي بَِيِدَك، فاْغِفْر 
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ْنَب الَْعِظيَم َغْيُرَك، َفاْغِفْر لِي، َفإنِّي ُمِقرٌّ بُذنُْوبِي َعلى  الَيْغِفُر الذَّ إنَُّه  لِي، 

ْنَب الَْعِظيَم َغْيُرَك» نَْفِسي، َوال َيْدَفُع الذَّ

آداب سعي
و  سر  بر  مقداري  و  بياشامد  زمزم  آب  مقداري  سعي  از  پيش   (1

پشت و شكم خود بريزد و بگويد:
«اَلّلُهمَّ اْجَعْلُه ِعْلمًا ناِفعًا َو ِرْزقًا واِسعًا َو ِشفاًء ِمْن ُكلِّ داء َو ُسْقم»

2) از محاذي حجراالسود با آرامش به سوي صفا برود.
3) در صفا رو به ركن حجراالسود بايستد و پس از حمد و ثناي 

الهي، هر يك از اذكار زير را هفت مرتبه بگويد:
« » ـ «ال إلـَه إالَّ اهللاُ «اَهللاُ أْكَبُر» ـ «اَلَْحْمُد ِهللاِ

4) سه بار بگويد:
«ال إلـَه إالَّ اهللاُ َوْحَدُه ال َشِريَك لَُه، لَُه الُْمْلُك َو لَُه الَْحْمُد، ُيْحِيي َو 

ُيِميُت َوُهَو َحيُّ الَيُموُت، بَِيِدِه الَْخْيُر، َو ُهَو َعلى ُكلِّ َشْيء َقِديٌر»
5) صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد.

6) سه مرتبه بگويد:
«اَهللاُ أْكَبُر َعلى ما َهدانا، َو الَْحْمُد ِهللاِ َعلى ما أْبالنا َو الَْحْمُد ِهللاِ الَْحيِّ 

ائِِم» الَْقيُّوِم َو الَْحْمُد ِهللاِ الَْحيِّ الدَّ
7) همچنين سه بار بگويد:
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داً َعْبُدُه َو َرُسْولُُه، النَْعُبُد إّال  «أُشَهُد أْن ال ِإلـَه إالَّ اهللاُ َوأْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ

يَن َولَْو َكِرَه الُْمْشِرُكوَن» ِاّياُه، ُمْخِلِصيَن لَُه الدِّ
سپس چنين دعا كند:

ْنيا َو اْالِخَرِة» «اَللَُّهمَّ إنِّي أْسألَُك الَْعْفَو َو الْعاِفَيَة َو الَْيِقيَن في الْدُّ
8) پس هريك از اذكار زير را صد مرتبه بگويد:

«اهللا اَكبر» ـ «ال اله اال اّهللا» ـ «الحمدّهللا» ـ «سبحان اهللا»
9) در حين سعي اين ذكرها و دعاها را بخواند:

َغَلَب  َو  َعْبَدُه،  نََصَر  َو  َوْعَدُه،  أْنَجَز  َوْحَدُه،  َوْحَدُه  اهللاُ  إالَّ  إلـَه  «ال 
األْحزاَب َوْحَدُه، َفَلُه الُْمْلُك َو لَُه الَْحْمُد َوْحَدُه، اَللَُّهمَّ باِرْك لِي ِفي الَْمْوِت 
َو ِفيما بَْعَد الَْمْوِت، اَلّلُهمَّ ِإنِّي أُعوُذ بَِك ِمْن ُظْلَمِة الَْقْبِر َو َوْحَشِتِه، اَللَُّهمَّ 

أِظلَِّني ِفي ِظلِّ َعْرِشَك َيْوَم ال ِظلَّ إّال ِظلَُّك»
10) بر فراز صفا و مروه رو به كعبه اين دعا را بخوان د:

بِالَْمْغِفَرِة،  َعَلىَّ  َفُعْد  ُعْدُت  َفِإْن   ، َقطُّ أْذنَْبُتُه  َذْنب  ُكلَّ  لِي  اْغِفْر  «اَلّلُهمَّ 
ِحيُم، ألّلُهمَّ اْفَعْل بِي ما أْنَت أْهُلُه، َفِإنََّك إْن َتْفَعْل بِي  َفِإنََّك اَْنَت الَْغُفوُر الرَّ
ْبِني َفَاْنَت َغِنيٌّ َعْن َعذابِي، َو اَنَا ُمْحَتاٌج إلى  ما اَْنَت أْهُلُه َتْرَحْمِني و إن ُتَعذِّ
َرْحَمِتَك، َفيا َمْن اَنَا ُمْحتاٌج إلى َرْحَمِتِه اْرَحْمِني، اَلّلُهمَّ الَتْفَعْل بِي ما اَنَا 
ْبِني، َو لَْم َتْظِلْمِني، اَْصَبْحُت اَتَِّقي  أْهُلُه َفِإنََّك ِإْن َتْفَعْل بِي ما اَنَا اَْهُلُه ُتَعذِّ

َعْدلََك، َوال اَخاُف َجْوَرَك، َفيا َمْن ُهَو َعْدٌل الَيُجوُر ِاْرَحْمِني»



 145مناسك حج 
سپس بگويد:

د،  ٍد َو آِل ُمَحمَّ «يا َمْن الَيِخْيُب سائُِلُه، و َال َيْنَفُد نائُِلُه، َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
َواَِجْرِني ِمَن الّناِر بَِرْحَمِتَك»

11) هنگام شروع حركت از صفا بگويد:
«يا َربَّ الَْعْفِو، يا َمْن أَمَر بِالَْعْفِو، يا َمْن ُهَو َأْولى بِالَْعْفِو، يا َمْن ُيِثيُب 
َعَلى الَْعْفِو، الَْعْفَو الَْعْفَو الَْعْفَو، يا َجواُد يا َكريُم، يا َقِريُب يا بَِعيُد، اُْرُدْد َعَلىَّ 

ِنْعَمَتَك، َواْسَتْعِمْلِني بِطاَعِتَك َو َمْرضاِتَك»
12) در حال هروله بگويد:

ٍد َو أْهِل بَْيِتِه، اَلّلُهمَّ  «بِْسِم اِهللا َو بِاِهللا، َواهللاُ أَكْبُر، َو َصلَّى اهللاُ َعلى ُمَحمَّ
اْغِفْر َو اْرَحْم َو َتجاَوْز َعّما َتْعَلْم، إنَّك أْنَت اْالَعزُّ اْالْكَرُم، َواْهِدِني لِلَِّتي 
ِهَي أْقَوُم، اَلّلُهمَّ إنَّ َعَمِلي َضِعيٌف، َفضاِعْفُه لِي َو َتَقبَّْلُه ِمنِّي، اَلّلُهمَّ لَك 
ِّي عَمَلِ ي، يا َمْن َيْقَبُل َعَمَل الُْمتَِّقيَن» لْ مِن

َّ َّتِي، تَقَب سَعْيِي، وَ بِكَ حَوْلِي وَ قُو
«ياَذا الَْمنِّ َو الَْفْضِل َو الَْكَرِم َو الْنَّْعماِء و الُْجوِد، ِاْغِفْر لِي ُذنُوبِي، إنَُّه 

نُوَب إَال أْنَت» الَيْغِفُر الذُّ
13) در نزديكي مروه نيز بگويد:

«اَلّلُهمَّ يا َمْن اََمَر بِالَْعْفِو، يا َمْن ُيِحبُّ الَْعْفَو، يا َمْن ُيْعِطي َعَلى الَْعْفِو، يا 
َمْن َيْعُفو َعَلى الَْعْفِو، يا َربَّ الَْعْفِو، الَْعْفَو الَْعْفَو الَْعْفَو»

خداي  از  و  بريزد  اشكي  انكسار  حالت  با  بكوشد  پايان  در   (14
متعال قبولي اعمال را درخواست نمايد.
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آداب حج

احرام حج
عمره  احرام  در  كه  است  اموري  همان  حج  احرام  مستحبات   (1

مستحب است.
2) محرم پس از خروج از مكه هنگام رسيدن به وادي ابطح بلند 

تلبيه بگويد و تكرار كند.
3) هنگام حركت به سوي مني بگويد:

«اَللَُّهمَّ إّياَك أْرُجو، َو إّياَك أْدُعو، َفَبلِّْغِني َأَمِلي، َو أْصِلْح لِي َعَمِلي»
4) با آرامش در حالي كه ذكر خدا بر زبان دارد، گام بردارد.

5) چون به مني رسيد بگويد:
«اَلَْحْمُد ِهللاِ الَِّذي أْقَدَمِنيها صالِحًا ِفي عاِفَيٍة َو بَلََّغِني هَذا الَْمكاَن»

پس بگويد:
«اَللَُّهمَّ هِذِه ِمنى، َو ِهَي ِمّما َمَنْنَت بِِه َعَلْينا ِمَن الَْمناِسِك، َفَاْسَألَُك أْن 

َتُمنَّ َعَليَّ بِما َمَنْنَت َعلى أْنِبيائَِك، َفِانَّما أنَا َعْبُدَك َو ِفي َقْبَضِتَك»
6) هنگام حركت به سوي عرفات اين دعا را بخواند:

«اَلّلُهمَّ إلَْيَك َصَمْدُت، َو إّياَك اْعَتَمْدُت، َو َوْجَهَك أَرْدُت، أْسَألَُك أْن 
ْن ُتباِهي  ُتباِرَك لِي ِفي ِرْحَلِتي، َوأْن َتْقِضَي لِي حاَجِتي، َو أن َتْجَعَلِني ِممَّ

بِِه الَيْوَم َمْن ُهَو أْفَضُل ِمنِّي»
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آداب وقوف به عرفات
در وقوف به عرفات چند چيز مستحب است:

1) با طهارت بودن در حال وقوف.
2) غسل نمودن نزديك ظهر.

3)پرهيز از تفرق حواس و توجه دل به خداي متعال.
4) وقوف شخص در زمين هموار طرف چپ پايين كوه.

5) خواندن نماز ظهر و عصر به يك اذان و دو اقامه.
6) تكبير و تحميد و تسبيح و سوره توحيد را به ترتيب صد مرتبه بخواند.

7) دعا نمايد و از شيطان رجيم به خدا پناه ببرد.
8) اين دعا را نيز بخواند:

ِمْن  َعَليَّ  أْوِسْع  َو  النَّاِر  ِمَن  َرَقَبِتي  ُفكَّ  ُكلِّها  الْمَشاِعِر  َربِّ  «اَلَّلُهمَّ 
ْنِس، اَلَّلُهمَّ الَتْمُكْر بِي َو  ِرْزِقَك الَْحالِل َو اْدَرْأ َعنِّي َشرَّ َفَسَقِة الِْجنِّ َو اْالِ
اِمعيَن َو يا أْبَصَر النَّاِظريَن َو يا  ال َتْخَدْعِني َو ال َتْسَتْدِرْجِنى يا أْسَمَع السَّ
د َو آِل  اِحِميَن َأْسَألَُك أْن ُتَصلَِّي َعلى ُمَحمَّ أْسَرَع الْحاِسِبيَن َو يا أْرَحَم الرَّ
ٍد َو أْن َتْفَعَل بي ما أْنَت اَْهُله َو َأْن َتْجَعَل اَْوقاتى بِِذْكِرَك َمْعُموَرًة َو  ُمَحمَّ

بِِخْدَمِتَك َمْوُصولًَة»
سپس حاجات خود را بخواهد.

9) آنگاه دست به آسمان بردارد و بگويد:
ِنى ما َمَنْعَتِنى َو إْن  حاَجِتي إلَْيَك الَِّتي إْن أْعَطْيَتِنيها لَْم َيُضرَّ «اَلَّلُهمَّ 
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اَلَّلُهمَّ  النَّاِر  ِمَن  َرَقَبِتي  َخالَص  َأْسَألَُك  أْعَطْيَتِني،  ما  َيْنَفْعِني  لَْم  َمَنْعَتِنيها 
إنِّي َعْبُدَك َو ِمْلُك ناِصيَتي بَِيِدَك َو أَجِلى بِِعْلِمَك، َأْسَألَُك أْن ُتَوفَِّقِني 
لِما ُيْرِضيَك َعنِّي َو أْن ُتَسلَِّم ِمنِّي َمناِسِكَي الَِّتي أَريَتها َخِليَلَك إْبراِهيَم 
داً َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َو آلِِه، اَلَّلُهمَّ  َصَلواُت اِهللا َعَلْيِه َو َدلَْلَت َعَلْيها نَِبيََّك ُمَحمَّ
ْن َرِضيَت َعَمَلُه َو أَطْلَت ُعْمَرُه َو أْحَيْيَتُه بَْعَد الَْمْوِت َحياًة َطِيَّبة» اْجَعْلِني ِممَّ

10) اين دعا را نيز بخواند:
و  ُيْحِيي  الَْحْمُد  لَُه  َو  الُْمْلُك  لَُه  لَُه،  َشريَك  ال  َوْحَدُه  اهللاُ  إَال  إلهَ   «ال 
ُيِميُت َو ُهَو َحٌى الَيُموُت بَِيِدِه الَْخْيُر َو ُهَو َعلى ُكلِّ َشْيء َقِديٌر، اَلَّلُهمَّ لََك 
الَْحْمُد َكالَِّذي َتُقوُل َو َخْيراً ِمّما نَُقوُل َو َفْوَق ما َيُقوُل الْقائُِلوَن، اَلَّلُهمَّ لََك 
َصالِتي َو نُُسِكي َو َمْحياي َو َمماِتي َو لََك ُتراِثى َو بَِك َحْولِي َو ِمْنَك 
ُدِر َو ِمْن َشتاِت  ِتي، اَلَّلُهمَّ إنِّي أُعوُذ بَِك ِمَن الَْفْقِر َو ِمْن َوساِوِس الْصُّ ُقوَّ

ْمِر و ِمْن َعذاِب الَْقْبِر» اْالَ
ياُح  ياح َو أُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ ما َيِجيُء بِِه الْرِّ «اَلَّلُهمَّ ِانِّي أْسألَُك َخْيَر الرِّ
َو َأْسَألَُك َخْيَر الْلَّْيِل َو َخْيَر النَّهاِر، اَلَّلُهمَّ اْجَعْل ِفي َقْلِبي نُوراً و في َسْمِعي 
َو بََصِري نُوراً َو ِفي لَْحِمي َو َدِمي َو ِعظاِمي َو ُعُروِقي َو َمْقَعِدي َو َمقاِمي 
َو َمْدَخِلي َو َمْخَرِجي نُوراً َو أْعِظْم لِي نُوراً يا َربِّ َيْوَم ألْقاَك إنََّك َعلى 

ُكلِّ َشْيٍء َقديٌر»
11) در اين روز به خيرات و صدقات اهتمام ورزد.

12) روبه كعبه اين اذكار را بگويد:
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«ُسْبحاَن اِهللا» صد مرتبه.

«اهللاُ أْكَبُر» صد مرتبه.
َة إّال بِاِهللا» صد مرتبه. «ماشاَء اهللاُ ال ُقوَّ

َوْحَدُه ال َشِريَك لَُه، لَُه الُْمْلُك َو لَُه الَْحْمُد،  «أْشَهُد أْن ال إلَه إّال اهللاُ 
ُيْحِيى َو ُيِميُت َو ُيِميُت َو ُيْحِيى َو ُهَو َحىٌّ الَيُموُت بَِيِدِه الَخْيُر َو ُهَو َعلى 

ُكلِّ َشْيء َقِديٌر» صد مرتبه.
13) ده آيه اول سوره بقره، سوره توحيد سه مرتبه، آيةالكرسى و 

اين آيات را بخواند:
ماواِت َواْالَْرَض ِفي ِستَِّة أّيام ُثمَّ اْسَتوى  «إنَّ َربَُّكُم اهللاُ الَِّذْي َخَلَق السَّ
َوالُنُجْوَم  َوالَْقَمَر  ْمَس  َوالشَّ َحِثيثًا  َيْطُلُبُه  النَّهاَر  الْلَّْيَل  يُ ْغِشي  الْعَرْشِ  عَلَى 
اُْدُعْوا  الْعالَِميَن،  َربُّ  اهللاُ  َتباَرَك  ْمُر،  واْالَ الَْخْلُق  لَُه  اَال  بِأْمِرِه،  راٍت  ُمَسخَّ
عًا َو ُخْفَيًة إنَُّه ال ُيِحبُّ الُمْعَتِديَن، َوال ُتْفِسُدوا فى اْالَْرِض بَْعَد  َربَُّكُم َتَضرُّ

إْصالِحها َواْدُعوُه َخْوفًا َو َطَمعًا إنَّ َرْحَمَت اِهللا َقِريٌب ِمَن الُْمْحِسِنيَن»
14) سوره «ُقْل أُعوُذ بَِربِّ الَْفَلق» و سوره «ُقل َأُعوُذ بَِربِّ الّناِس» را 
بخواند. پس خداى متعال را ضمن يادآورى نعمات و عنايات او حمد 

و سپاس نمايد و بگويد:
«أللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد َعلى نَْعمائَِك الَّتي الُتْحصى بَِعَدد َو ال ُتكاَفُأ بَِعَمل»

را  تهليل  و  تكبير  و  تسبيح  و  حمد  بر  مشتمل  آيات  آنگاه   (15
تالوت نمايد. مانند:
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«الَْحْمُد هللاِّ َربِّ الَْعالَِميَن»

َماَواِت َواَألْرَض» «الَْحْمُد ِهللاِّ الَِّذي َخَلَق السَّ
«الَْحْمُد ِهللاِّ الَِّذي لَْم َيتَِّخْذ َولًَدا َولَم َيُكن لَُّه َشِريٌك ِفي الُْمْلِك َولَْم 

لَّ َوَكبِّْرُه َتْكِبيًرا» َن الذُّ َيُكن لَُّه َولِيٌّ مِّ
َماَواِت َو َما ِفي اْألَْرِض» ِ الَِّذي لَُه َما ِفي السَّ «الَْحْمُد ِهللاَّ

َماَواِت َو اْألَْرِض َو ُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم» ِ َما ِفي السَّ «َسبََّح ِهللاَّ
وُس الَْعِزيُز  َماَواِت َوما في اْألَْرِض الَْمِلُك الُْقدُّ ِ َما ِفي السَّ «ُيَسبُِّح ِهللاَّ

الَْحِكيُم»
ا َيِصُفوَن» ِ َربِّ الَْعْرِش َعمَّ «ُسْبَحاَن اهللاَّ

ِ َربِّ الَْعالَِميَن» َ«ُسْبَحاَن اهللاَّ
ا ُيْشِرُكوَن» ِ َتَعالَى َعمَّ «ُسْبَحاَن اهللاَّ

َر لََنا َهَذا َو َما ُكنَّا لَُه ُمْقِرِنيَن» «ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّ
َّا يُشْ ِرُكوَن» «ال إِلَهَ إِالَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَم

ِحيِم» ْحمُن الرَّ «َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو الرَّ
ُّ ال َْقيُّوُم» «اهللاُّ ال إِلَهَ إِالَّ هُوَ الْحَي
«َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم»

ُ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لَُه اْألَْسَماُء الُْحْسَنى» «اهللاَّ
ُ الَِّذي َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو، َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما» «ِإنََّما ِإلَُهُكُم اهللاَّ

بر محمد و آل محمد زياد صلوات بفرستد. و به هر يك از اسماء 
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اهللا از جمله آنچه در آخر سوره حشر موجود است خدا را بخواند.

ِحيُم  ْحَمُن الرَّ َهاَدِة ُهَو الرَّ ُ الَِّذي َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو َعالُِم الَْغْيِب َوالشَّ «ُهَو اهللاَّ
َالُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الَْعِزيُز  وُس السَّ ُ الَِّذي َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو الَْمِلُك الُْقدُّ ُهَو اهللاَّ
ُر لَُه  ُ الَْخالُِق الَْباِرُئ الُْمَصوِّ ا ُيْشِرُكوَن ُهَو اهللاَّ ِ َعمَّ الَْجبَّاُر الُْمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن اهللاَّ

اْألَْسَماء الُْحْسَنى»
16) اين دعا را بخواند:

َو  ِتَك  بُِقوِّ َأْسَألَُك  َو  لََك،  ُهَو  اْسٍم  بُِكلِّ  َرْحمُن،  يا  اهللاُ  يا  «َأْسَألَُك 
ِتَك، َو بَِجِميع ما أحاَط بِِه ِعْلُمَك، َوبَِجْمِعَك َو بِأْركاِنَك  ُقْدَرِتَك َو ِعزَّ
ْكَبِر األْكَبِر،  ُكلِّها، َو بَِحقِّ َرُسولَِك َصلواُت اِهللا َعَلْيِه َوآلِِه، َو بِاْسِمَك اْالَ
َو  ُتَخيَِّبُه،  ال  أْن  َعَلْيَك  َحّقًا  كاَن  بِِه  َدعاَك  َمْن  الَِّذي  الَْعِظيِم  َوبِاْسِمَك 
ُه، َو  بِاْسِمَك اْالْعَظِم اْالْعَظِم الَّْذي َمْن َدعاَك بِِه كاَن َحّقًا َعَلْيَك أْن الَتُردَّ

« أْن ُتْعِطَيُه ماَسَأَل، أْن َتْغِفَر لِي َجِميَع ُذنُوبِي ِفي َجِميِع ِعْلِمَك ِفيَّ
در  بخواهد  متعال  خداوند  از  خويش  حاجت  عرض  ضمن   (17

سال هاى بعد نيز توفيق حج به او عنايت فرمايد. 
هفتاد مرتبه بگويد:

«َأْسَألَُك الَْجنَّة» و هفتاد مرتبه «أْسَتْغِفُراَهللا َربِّي َو أتُوُب إلَْيِه»
پس اين دعا را بخواند:

َو  الَطيَِّب،  الَْحالِل  ِرْزِقَك  ِمْن  َعَلىَّ  أْوِسْع  َو  النَّاِر،  ِمَن  ِني  ُفكَّ «أللَُّهمَّ 
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َّ فَسَقَةِ الْجِن وَ اْالِنْسِ، وَ شَ رَّ َفَسَقِة الَْعَرِب َو الَْعَجِم» ِّي شَر ادْرَأْ عَن

18) دعاى امام حسين (ع) و دعاى امام سجاد (ع) را در عصر روز 
عرفه با حالت خشوع بخواند.

19) نزديك غروب آفتاب بگويد:
ما  َشرِّ  ِمْن  َو  اْالُُمُوِر،  َتَشتُِّت  ِمْن  َو  الَفْقِر،  ِمَن  بَِك  أُعوُذ  إنِّي  «اَللَُّهمَّ 
َخْوِفي  أْمسى  َو  بَِعْفِوَك،  ُمْسَتِجيراً  ُظْلِمي  أْمسى  َوالنَّهاِر،  بِالْلَّْيِل  َيْحُدُث 
ُذلِّي  َوأْمسى  بَِمْغِفَرِتَك،  ُمْسَتِجيَرًة  ُذنُْوبِي  َوأْمسى  بِأماِنَك،  ُمْسَتِجيراً 
َك، َو أْمسى َوْجِهَي الْفاِنَي الْبالِي ُمْسَتِجْيراً بَِوْجِهَك الباِقي،  ُمْسَتِجيراً بِِعزِّ
ياخَيْرَ مَنْ سُئِ َل، َو يا أْجَوَد َمْن أْعطى، َجلِّْلِني بَِرْحَمِتَك، وألِْبْسِني عاِفَيَتَك، 

َواْصِرْف َعنِّي َشرَّ َجِميِع َخْلِقَك»
20) بعد از غروب آفتاب بگويد:

أبَداً  قابِل  ِمْن  َواْرُزْقِنيِه  الَْمْوِقِف،  هَذا  ِمْن  الَْعْهِد  آِخَر  الَتْجَعْلُه  «اَللَُّهمَّ 
َمْغُفوراً  َمْرُحومًا  لِي،  ُمْسَتجابًا  ُمْنِجحًا  ُمْفِلحًا  الَْيْوَم  َواْقِلْبِنَي  َأْبَقْيَتِني،  ما 
لِي، بأْفَضِل ما َيْنَقِلُب بِِه الَْيْوَم أَحٌد ِمْن َوْفِدَك، َو ُحّجاِج بَْيِتَك الَْحراِم، 
َواْجَعْلِنَي الِْيْوَم ِمْن أْكَرِم َوْفِدَك َعَلْيَك، َوأْعِطني أْفَضَل ما أْعَطْيَت أَحداً 
ْضواِن َو الَْمْغِفَرِة، َو باِرْك لِي ِفى  ْحَمِة َو الرِّ ِمْنُهْم ِمَن الَْخْيِر َو الَْبَرَكِة َو الرَّ

« ما َأْرِجُع إلَْيِه ِمْن أْهٍل أْو ماٍل أْو َقِليٍل أو َكِثيٍر، َو باِرْك لَُهْم ِفيَّ
و بسيار بگويد: «ألَّلُهمَّ َأْعِتْقِني ِمَن الّناِر»
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آداب وقوف به مشعرالحرام

1) هنگام غروب خورشيد همراه مردم با آرامش و وقار از عرفات 
به سوي مشعرالحرام حركت كند و استغفار نمايد، وقتى به تپه سرخ 

(كتيب احمر) رسيد بگويد:
«اَللَُّهمَّ اْرَحْم َمَوقِفي، َو ِزْد ِفي َعَمِلي، َو َسلِّْم لِي ِديِني، َو َتَقبَّْل َمناِسِكي»
طوري  نمايد.  رعايت  را  ناتوان  افراد  و  ديگران  حال  مسير  در   (2

حركت نكند كه مزاحمت براي ديگران باشد.
3) نماز مغرب و عشاء را تا مزدلفه به تأخير اندازد، اگرچه ثلث 
شب نيز بگذرد، و هر دو نماز را  به يك اذان و دو اقامه به صورت 
جمع بخواند. اگر بداند قبل از نيمه شب به مزدلفه نمى رسد، تأخير 

جايز نيست.
4) شب را به مقدار ميسور به عبادت و ذكر و دعا مشغول باشد. 

و اين دعا را بخواند:
«اَللَُّهمَّ هِذِه ُجَمُع، اَللَُّهمَّ إنِّي أْسألَُك أْن َتْجَمَع لِي ِفيها َجواِمَع الَْخْيِر، 
اَلَّلُهمَّ الُتْؤِيْسِني ِمَن الَْخْيِر الَِّذْي َسَألُْتَك أْن َتْجَمَعُه لِْي ِفي َقْلِبي، َو َأْطُلُب 
ْفَت أْولِياَءَك ِفي َمْنِزلِي هذا، َو أْن َتِقَيِني َجواِمَع  َفِني ماَعرَّ إلَْيَك أْن ُتَعرِّ

« الَشرِّ
5) پس از نماز صبح حمد و ثناى الهى بگويد و بر محمد و آل 

محمد صلوات بفرستد.
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6) آنگاه اين دعا را بخواند:

«اَلَّلُهمَّ َربَّ الَْمْشَعِر الَْحراِم، ُفكَّ َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر، َو أْوِسْع َعَليَّ ِمْن 
َخْيُر  أْنَت  اَلَّلُهمَّ  ْنِس،  َواْالِ الِْجنِّ  َفَسَقِة  َشرَّ  َعنِّي  َواْدَرأ  الَْحالِل،  ِرْزِقَك 
َفاْجَعْل  جائَِزٌة،  واِفِد  لُِكلِّ  َو  َمْسؤول،  َخْيُر  َو  َمْدُعوٍّ  َخْيُر  َو  إلَْيِه،  َمْطُلوٍب 
جائَِزِتي ِفي َمْوِطِني هذا، أْن ُتِقيَلِني َعْثَرِتي، َو َتْقَبَل َمْعِذَرِتي، َو أْن َتجاَوَز 

َّ اجْعَلِ التَّقْوى مِنَ الدُّنيا زا ِدي» عَنْ خَطِيْئَتِي، ثُم
7) هفتاد ريگ براي رمي جمرات از مزدلفه بردارد.

8) هنگام حركت از مزدلفه به سوي مني، وادي محّسر را به اندازه 
صد قدم تندتر برود و در حين عبور بگويد:

«اَللَُّهمَّ َسلِّْم لي َعْهِدي، َواْقَبْل َتوبَِتي، َو َأِجْب َدْعَوِتي، َو اْخُلْفِني ِفى 
َمْن َتَرْكُت بَْعِدي»

آداب رمي جمرات
در رمي جمرات چند چيز مستحب است:

1) با طهارت بودن در حال رمى.
2) هنگامى كه سنگ ها را در دست گرفته و آماده رمى است اين 

دعا را بخواند:
«اَللَُّهمَّ هِذِه َحَصَياِتي َفأْحِصِهنَّ لِي، َو اْرَفْعُهنَّ ِفي َعَمِلي»

3) هر سنگى را كه پرتاب مي كند تكبير بگويد و اين دعا را بخواند:
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ْيطاَن، اَلَّلُهمَّ َتْصِديقًا بِِكتابَِك، َو َعلى ُسنَِّة نَِبيَِّك،  «اَلَّلُهمَّ اْدَحْر َعنِّي الشَّ
َذْنبًا  َو  َمْشُكوراً،  َوَسْعيًا  َمْقُبوال،  وَ  َعَمال  مَبْرُوراً،  حَجّاً  لِي  اجْعَلْهُ   َّ اَللَّهُم

َمْغُفوراً»
4) هنگام پرتاب، پنج تا هفت متر با جمره فاصله داشته باشد.

5) جمره عقبه را پشت به قبله و جمره اولى و وسطى را رو به 
قبله رمى كند.

6) سنگريزه را بر انگشت ابهام گذارده، و با ناخن انگشت شهادت 
بيندازد.

7) پس از برگشتن به خيمه در منى، اين دعا را بخواند:
ُب، َوِنْعَم الَمْولى، وِنْعَم  ْلُت، َفِنْعَم الرَّ «اَللَُّهمَّ بَِك َوِثْقُت، َوَعَلْيَك َتَوكَّ

النَِّصيُر»
آداب قربانى

چند چيز در قرباني مستحب است:
1) در صورت تمكن قرباني شتر يا گاو باشد.

2) قرباني بسيار فربه باشد.
3) شتر و گاو ماده، گوسفند و بز نر باشد.

شخص  ببندند.  را  او  زانوي  تا  دست  سر  از  شتر  نحر  هنگام   (4
طرف راست او بايستد، و كارد يا نيزه و خنجر را به فرورفتگي گردن 

او فرو برد.
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5) در وقت ذبح يا نحر اين آيات و دعا خوانده شود:

ماواِت َو اْالَْرَض َحِنيفًا ُمْسِلمًا َو ما َأنَا  ْهُت َوْجِهَى لِلَِّذي َفَطَر السَّ «َوجَّ
ِمَن الُمْشِرِكيَن، إنَّ َصالِتي َو نُُسِكي َو َمْحياَي َو َمماِتي ِهللاِّ َربِّ الْعالَِميَن، 
ال َشِريَك لَُه، َو بِذلَِك اُِمْرُت َو أنَا ِمَن الُمْسِلِمْيَن، اَلَّلُهمَّ ِمْنَك َو لََك بِْسِم 

اِهللا َو اهللاُ أْكَبُر، اَلَّلُهمَّ َتَقبَّْل ِمنِّي»
6) خود انسان  اقدام به ذبح كند و اگر  نتواند دست خود را باالي 

دست ذابح بگذارد.

آداب حلق
در حلق سه چيز مستحب است:

1) از جانب راست جلو سر ابتدا كند و اين دعا را بخواند:
«أللَُّهمَّ أْعِطِني بُِكلِّ َشْعَرٍة نُوراً َيْوَم الِْقياَمِة»

2) موي سر خود را در مني دفن نمايد.
نمايد.  مرتب  و  كوتاه  را  خود  شارب  و  ريش  حلق،  از  پس   (3

همچنين ناخن هايش را بگيرد.

آداب طواف حج و سعي
عمره  در  سعي  و  طواف  مستحبات  همان  مكه  اعمال  مستحبات 
است. مستحب است براي طواف حج، در روز عيد قربان به مكه بيايد 
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و بر در مسجد بايستد و اين دعا را بخواند:

َمْسألََة  أَْسَألَُك  لِي،  َسلِّْمُه  َو  لَُه  َسلِّْمني  َو  نُُسِكَك،  عَلى  اَِعنّي  «اَللَُّهمَّ 
لِيِل، الُْمْعتَِرِف بَِذنْبِِه، أْن تَْغِفَر لِي ُذنُوبِي، َو أْن تُْرِجَعنِى بِحاَجتِي،  الَْعِليِل الذَّ
َو  َرْحَمتََك،  أَْطُلُب  ِجئُت  بَْيتَُك،  َوالبَْيُت  بََلُدَك،  َوالْبََلُد  َعبُدُك،  إنَّي  َّلُهمَّ  اَل
أَُؤمُّ طاَعتََك، ُمتَّبِعًا ِألَْمِرَك، راِضيًا بَِقَدِرَك، أَْسَألَُك َمْسَألََة الُْمْضَطرِّ إلَْيَك، 
تُبَلَِّغنِي  أْن  لُِعُقوبَتَِك،  الْخائِِف  َعذابَِك،  ِمْن  الُْمْشِفِق  ِالْمِرَك،  الُْمِطيِع 

َعْفَوَك، َوتُِجيَرنِي ِمَن النَّاِر بَِرْحَمتَِك»
پس نزد حجراالسود بيايد. در صورت امكان استالم نمايد و آن را 
ببوسد. اگر ممكن نشد مقابل حجر تكبير بگويد و طواف انجام دهد.
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باسمه تعاليباسمه تعالي

نگاهي گذرا به اسرار و ِحَكم اعمال حج
عمره و حج مراسم باشكوهي است كه عشق و محبت، انفاق 
و  ارادت  و  اخالق  مسؤوليت،  و  تعهد  شعور،  و  معرفت  ايثار،  و 
بسياري از ارزش هاي واالي انساني در آن تجلي و تبلور يافته است. 
بيشتر كساني كه توفيق تشرف به مكه ي مكرمه جهت اعمال حج و 
عمره پيدا مي كنند، بسياري از اسرار و معارف مناسك حج و عمره 
را نمي دانند و به ظواهر اعمال بسنده مي كنند و از حقايق و لطايف 
آن غافل هستند. در حالي كه عمره و حج تنها انجام يك سلسله 
اعمال خشك بي روح نيست. كسي كه روح حج را درنيافته باشد، 

لذت اين عبادت را نخواهد چشيد. 
حج با حصول استطاعت در تمام عمر يك بار واجب مي شود. 
استطاعت تنها جنبه ي مالي ندارد كه انسان از زندگي مناسب برخوردار 
باشد و هزينه ي سفر را داشته باشد و هنگام بازگشت نيز از نظر مالي 
تأمين باشد بلكه استطاعت و تمّكن طريقي و زماني نيز مطرح است؛ 
يعني بايد هم راه باز باشد و هم از نظر زماني فرصت كافي داشته 
باشد تا بتواند به موقع خود را به مكه برساند و اعمال را انجام بدهد. 
شايان ذكر است آنچه بر مكلف مستطيع وجوب پيدا مي كند، 
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عنوان حجة االسالم دارد و داراي دو بخش مي باشد: 

ميقات،  در  احرام  شامل  كه  دارد  نام  تمتع  عمره ي  اول،  بخش 
طواف كعبه، نماز طواف، سعي بين صفا و مروه و تقصير مي باشد. 

بخش دوم، حج تمتع است كه از ده عمل تشكيل مي شود: 
نهم  روز  زوال  از  عرفات  در  2-وقوف  مكه،  در  احرام   -1
ذيحجه تا مغرب، 3- وقوف در مشعر شب دهم، 4- رمي جمرات: 
رمي جمره عقبه، روز دهم و رمي هر سه جمره در روز يازدهم 
و دوازدهم. 5- قرباني 6- حلق يا تقصير در روز دهم، 7- بيتوته 
در مني شب يازدهم و دوازدهم، 8- طواف زيارت، نماز طواف، 

9- سعي، 10- طواف نساء و نماز طواف.
براي هر يك از مناسك احكامي وجود دارد كه در بخش اول 
كتاب  به تفصيل بيان شد. ما در اين جا تنها به بيان برخي اسرار و 
حكم اعمال حج اشارتي مي كنيم. اميد كه براي خوانندگان گرامي 
عالقمند  واقع شود. چنان چه  سودمند  معنوي  مشتاقان اين سفر  و 
به آشنايي بيشتر باشيد مي توانيد به كتاب معارف و اسرار حج از 

تأليفات مؤلف مراجعه نماييد.

احرام:
نخستين كاري كه زائر خانه ي خدا بايد انجام بدهد، ُمحِرم شدن 

از «ميقات» است. 
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«احرام» در لغت به معناي بازداشتن خود از انجام كاري است. 
ميقات  است.  احرام  محّرمات  ارتكاب  از  خودداري  اصطالح  در 
محرم  جا  آن  از  بايد  دارند  مكه  قصد  كه  كساني  كه  است  مكاني 
شوند و بدون احرام عبور از ميقات جايز نيست. ميقات كساني كه 
ابتدا به مدينه مي روند و سپس رهسپار مكه مي شوند مسجد شجره 
است و ميقات ايرانيان مدينه بعد، جحفه مي باشد. در احرام سه امر 
واجب است: «نيت، پوشيدن لباس مخصوص، تلبيه» در هر مورد 

توضيح مختصري داده خواهد شد.

اسرار احرام
الف) ايجاد آمادگي: الف) ايجاد آمادگي: 

احرام نوعي آمادگي ذهني و روحي الزم براي ورود به حريم 
حرم و پيدايش شور و شوق كافي براي ديدار يار مي باشد. كسي كه 
مي داند بايد در ضيافتي بزرگ از سوي شخصيتي برجسته كه بديل 
و نظير ندارد و يكتا و بي همتا است شركت نمايد البته او پيش از آن 
نيز از نعمات و الطاف او بهره مند بوده است. اكنون مي خواهد نعمت 
خويش را بر او تمام كند و لطف خود را در حق او به سر حد اعلي 
و  ظاهر  مي سازد،  آماده  جهت  هر  از  را  خود  كسي  چنين  برساند. 
باطن خود را از هر آلودگي پاك مي كند تا بيشتر مورد توجه ميزبان 
نمايد.  برخوردار  خويش  عنايات  و  الطاف  از  را  او  و  بگيرد  قرار 
نيارايد،  مي پسندد  معبود  كه  آن گونه  را  خود  اگر  مي داند  هم چنين 
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مورد خشم واقع خواهد شد و مطرود و محروم خواهد گشت.

از اين روي اميدوار به لطف و ثواب الهي و ترسان از خشم 
و  خوف  بال  دو  با  و  مي كند  ديدار  آماده ي  را  خود  او  عقاب  و 
كه  چنان  مي رود.  او  سوي  به  خضوع  و  خشوع  حالت  با  و  رجا 
امام(عليه السالم) به اين مطلب اشاره فرموده است: «و وفادتهم اليه 

راجين ثوابه، راهبين من عقابه»1
ب) تقويت نيروي اراده: ب) تقويت نيروي اراده: 

شخص محرم با تحريم اختياري محرمات احرام كه در غير حال 
احرام، مباح بلكه ضروري است به تقويت نيروي اراده ي خويش 
مي پردازد. بيشتر محرمات احرام از نظر شرع، عقل و عرف في حد 
براي  آن ها  از  برخي  بلكه  ندارد،  كراهتي  و  قباحت  حرمت،  نفسه 
زندگي بشر الزم و ضروري است. تنها سه مورد استمناء، سوگند 
خداوند  ولي  است.  حرام  نيز  احرام  حال  غير  در  فسوق  و  دروغ 
مي خواهد با تحريم آن ها، اراده ي بشر را تقويت نمايد تا در برابر 
هوي و هوس مقاوم شوند و اين حقيقت را به طور عملي و تجربي 
به اثبات برساند. اي انسان، تو كه مي تواني خود را از آنچه مباح 
است، حفظ كني؛ به طور قطع قادر خواهي بود دست رد به سينه ي 
همه ي محّرمات بزني و از ارتكاب حرام در همه حال باز ايستي. 
خود را از خواهش هاي نفساني و وسوسه هاي شيطاني رها سازي 

و در مسير طاعت و عبادت الهي قرار گيري.

1 -  وسايل الشيعه، ج9، ص3
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ج) مقام انقطاع: ج) مقام انقطاع: 

ريشه ي  بكند.  دل  او  غير  از  و  ببندد  دل  خدا  به  بايد  انسان 
آزادي  و  آگاهي  براساس  را  دنيوي  و  مادي  امور  به  وابستگي 
خود  ببرند،  دنيا  از  اكراه  و  جبر  به  را  او  آن كه  از  پيش  بخشكاند. 
عاليق مادي برهد و با تقويت جنبه ي معنوي  با ميل و اختيار از 
خويش از اسارت دنيا آزاد گردد. «موتوا قبل ان تموتوا؛ بميريد پيش 

از اين كه بميريد»1 اشاره به همين نكته دارد.
قطع  متعلقات  همه ي  از  مرگ  هنگام  انسان  نسبت  كه  همان طور 
مي شود، در حج نيز با بريدن از مال و مقام، خانه و وطن، همسر و فرزند، 
قوم و خويش، زر و زيور، خود را از غيرخدا جدا مي سازد و با خدا آشنا 
مي شود، پيام او را مي شنود و اجابت مي كند. با احرام دل به دلدار مي دهد 
بيگانه  روي  به  را  دل  خانه ي  كند.  مي  حق  نثار  را  خود  محبت  تمام  و 
مي بندد و به او اختصاص مي دهد. زيرا در يك دل، دو محبوب نگنجد. 
خداوند متعال به داوود پيامبر فرمود: «اني حّرمت علي القلوب ان يدخلها 
حبي و حب غيري؛»2 من بر دل ها حرام كردم كه محبت من و محبت 
خدايا،  االنقطاع اليك»؛  ديگري در آن داخل شود. «الهي هب لي كمال 
به من توفيق بده تا از همه چيز به سوي تو هجرت كنم. چنين نباشد كه 
بدون آمادگي بخواهيم وارد حرم شويم. بدون اين كه كاري فراخور اين 

راه كرده باشيم تا محبوب را از خود خشنود سازيم.

1 - بحاراالنوار، ج69، ص59
2 - مصباح الهدايه، عزيزالدين كاشاني، ص407
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حكمت تعويض لباس

همان طور كه اشاره شد، وقتي انسان به ميقات رسيد، نخستين 
عمل براي عمره بايد انجام پذيرد. اولين عمل عمره، احرام است. 
تحقق احرام به اين است كه به قصد عمره با خلوص نيت، لباس هاي 
معمولي را از تن بيرون آورد و لباس ويژه ي احرام بپوشد، سپس 

تلبيه بگويد. اكنون به بيان سه نكته در اين خصوص مي پردازيم:

1ـ تصحيح مالك انتخاب:ـ تصحيح مالك انتخاب:
در  انتخاب  در  مالك  ميقات،  در  حضور  و  احرام  از  پيش 
خود  پسند  بدن،  پوشش  كيفيت  و  كميت  تعيين  و  ظاهر  وضعيت 
شخص است. انتخاب رنگ و جنس، نوع دوخت، كوتاه يا بلند، 
گشاد يا تنگ، مالك زيبايي لباس از هر جهت تشخيص و تمايل 

خود فرد است. 
توفيق  براي  يار  كوي  قصد  و  ميقات  در  حضور  از  پس  ولي 
حضور در حرم و وصال به محبوب، مالك، پسند خدا است. خود 
را بايد فراموش كند. همه چيز در پسند محبوب خالصه مي شود، 
نه پسند محب. محب، مطيع محض محبوب است. اراده ي او فاني 
همان  صادق  محب  بخواهد،  خدا  چه  هر  است.  حق  اراده ي  در 

خواهد و پسندد. 
توجه به اين نكته در آغاز مناسك، تحولي عظيم و عميق در 
وجود انسان و ساختار معنوي او پديد مي آورد. بنابراين تعويض 
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گزينش  معيار  تصحيح  و  انتخاب  مالك  تحويل  نشانه ي  لباس 
است. هجرت از خود به خدا است. ترك خودپسندي و اهتمام به 

خداخواهي است.

2ـ كندن لباس معصيت و پوشيدن لباس طاعت: ـ كندن لباس معصيت و پوشيدن لباس طاعت: 
وقتي مي خواهيد به ديدار و مهماني شخصيت برجسته اي برويد، 
لباس هاي كثيف را از تن بيرون مي آوريد و لباس تميز مي پوشيد 
ولي بايد بدن را نيز از آلودگي ها پاك ساخت. در غير اين صورت 

در فاصله ي كوتاهي لباس تميز كثيف مي شود. 
سوي  به  ضيافت  براي  مي خواهد  كه  هنگامي  معتمر  و  حاج 
بيت اهللا حركت خود را آغاز نمايد، بايد لباس دنيوي آلوده به گناه 
را بيرون آورد و لباس پاك نيالوده بپوشد. ولي ميان اين لباس كندن 
و لباس پوشيدن بايد غسل كند و خود را از آلودگي نفساني پاك 
سازد. زيرا اگر چنين نكند و به آب توبه خود را شستشو ندهد و 
تطهير ننمايد، خيلي زود آلوده خواهد شد و قذارت نفس در افعال 
و اخالق او ظاهر مي شود. استخري را مالحظه كنيد. آب كثيف آن 
را خالي مي كنيد، اگر كف و ديوار آن را از گل و الي پاك نسازيد 
و تنها با آب تميز آن را پر كنيد، خيلي زود گل و الي به جاي مانده 

به آب سرايت مي كند و آب استخر آلوده مي شود. 
پس با اين بيان به حكمت غسل احرام در ميقات نيز پي مي بريم. 
بنابراين تعويض لباس براي احرام، اشاره به اين حقيقت دارد كه 
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حاجي در آغاز راه با اين عمل مي خواهد اظهار نمايد: «خدايا، لباس 
معصيت را از تن بيرون كردم و لباس طاعت پوشيدم. پس مرا در 

ترك معاصي و انجام طاعات، توفيق عنايت فرما.»

3 ـ ارزيابي خويش:  ـ ارزيابي خويش: 
خود و ديگران را فريب مده. مبادا لباس ظاهر حقيقت انساني 
تو را بپوشاند. از پوست خود بيرون بيا و مغز را درياب. خواجه 
پوست.»1  از  مار  چون  آي  بيرون  خود  «از  گويد:  انصاري  عبداهللا 
آري، هم چون مار پوست بينداز و با تولّد ثانوي، زندگي از سر گير 

و حياتي دوباره آغاز كن. 
به  را  مردم  لباس،  نوع  است.  تو  لباس  و  ظاهر  به  مردم  چشم 
لباس  و  ظاهر  به  انسان  مي كند.  تقسيم  اجتماعي  مختلف  گروه هاي 
مشخص و متمايز مي شود. لباس موجب مي شود تا از حقيقت خويش 
و گوهر وجود خود غافل شوي و آن را با امور دنيوي و مادي ارزيابي 

كني. ارزش تو به لباس گران قيمت تو نيست؛ به انسانيت تو است. 
كم بهاترين  و  ساده ترين  هرچند  ارزش داري،  باشي،  انسان  اگر 
لباس را بر تن داشته باشي و اگر انسان نباشي، تمام ارزش تو به 
اندازه ي قيمت لباس تو است. پس لباس، مردم را به اصناف و افراد 
تجزيه و تقسيم مي كند و اين برخالف آيين توحيد است. منيت ها 

را كنار بگذار تا من ها ما شوند و قطره ها دريا گردند. 

1 - فرزانگان، ص50
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اسرار تلبيه

ميقات  در  احرام  تحقق  براي  گفتن،  لبيك  راز  و  رمز  درباره ي 
بايد سه نكته مورد توجه قرار بگيرد.

الف) اعالم وفاداري: الف) اعالم وفاداري: 
كه  است  اين  احرام  هنگام  لبيك  گفتن  حكمت هاي  از  يكي 
كه  بودند  كساني  گذشته  در  اگر  الها،  بار  مي دارد:  اعالم  حاجي 
در  و  نمودند  اعراض  اسالم  از  و  نكردند  اجابت  را  حق  دعوت 
برابر حق به ستيز برخاستند و بر كفر و شرك خود اصرار ورزيدند، 
اكنون ما آمديم تا با فريادي رسا با همه ي وجود اعالم كنيم ما سر 

تسليم و خضوع در برابر عظمت الهي فرود آورديم. 
ما دعوت الهي را لبيك مي گوييم. ما به يگانگي خداوند متعال و 
رسالت حضرت محمدبن عبداهللا و خالفت علي بن ابيطالب و امامت 
و واليت اهل بيت عصمت و طهارت گواهي مي دهيم و از كفر، 
شرك و نفاق، الحاد، ارتداد و التقاط، بيزاريم. ما بنده ي تو هستيم تا 
از بندگي غير تو آزاد باشيم و مظاهر مادي و چهره هاي زر، زور و 

تزوير نتواند ما را به اسارت درآورد و برده ي خويش سازد.
بزرگ  شكن  بت  دو  خاتم،  رسول  و  حنيف  ابراهيم  پيرو  ما 
تاريخ، هستيم. ما زبان به ثناي ناكسان و نااهالن نمي گشاييم و در 
سلطه ي  ما  نمي آوريم.  فرود  كرنش  سر  مفسدان،  و  ملحدان  برابر 
نمي بريم.  فرمان  شياطين  و  طواغيت  از  و  نمي پذيريم  را  خدا  غير 
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ما چون سربازي آماده و جان بر كف گوش به فرمان تو هستيم. 
آمادگي خود را تا سر حد نثار جان در راه تو اعالم مي داريم و از 

هيچ قدرتي نمي هراسيم.

ب) اظهار طاعت و ترك معصيت:ب) اظهار طاعت و ترك معصيت:
اگر تا اين ساعت بنده ي خوب و فرمان برداري نبوده ايم، اكنون 
آمده ايم تا مراتب اطاعت و انقياد خود را در برابر اوامر و نواهي تو 
اعالم بداريم و از تمّرد و معصيت دست برداريم. تمام وجودمان در 

برابر عظمت تو خاضع و خاشع، تسليم و منقاد است. 
تلبيه، پاسخ مثبت به نداي توحيد و جواب منفي به غير او است: 
خدايا! اين جا با تو پيمان مي بندم زبانم را در جهت رضاي تو به 
حركت درآورم و از گفتن آنچه تو راضي نيستي، باز دارم. راستي و 
درستي پيشه سازم. از سخنان كفرآميز و شرك آلود، مكر و خدعه، 
غيبت و تهمت، دروغ پردازي و شايعه سازي خودداري كنم. آمده ام 
تا در پيشگاه تو متعهد شوم اكنون كه مي خواهم به حرم امن پاي 
گذارم و آن جا همه در امان هستند و هيچ كس حق تعرض و تعدي 
به كسي و چيزي ندارد، حتي گياهان و حيوانات حرم امنيت دارند، 
امنيت همه ي اعضايم را كه پيوسته از من احساس خطر مي كنند و 
به تو شكايت مي آورند، تأمين نمايم و بستر را براي انجام وظيفه ي 
قرار  عبادت  و  اطاعت  مسير  در  همه  تا  سازم  فراهم  اعضا  ديگر 

بگيرند.
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ج) اجابت دعوت: ج) اجابت دعوت: 

شد،  فارغ  كعبه  خانه ي  ساختن  از  خليل  ابراهيم  كه  هنگامي 
ْن فِي النّاِس بِالَْحجِّ يَأتُوَك  خداوند متعال به او خطاب فرمود: «َو اَذِّ
رِجاالً»1 به اين ترتيب او مأموريت يافت مردم را براي حج دعوت 
كند. اظهار داشت چگونه صدايم را به گوش آنان برسانم. فرمود: 
همگان  گوش  به  من  كن،  اعالم  تو  الْبَالغ»  َعَليَّ  َو  اَالذاُن  «َعَليَْك 
خواهم رساند. پس ابراهيم ندا داد و پيام او به همه رسيد. «َفَاقْبََل 
َن َفلِذالُِك ُجعَِلِت التَّْلبِيَه»2 مردم از هر سوي  النّاُس مِْن ُكلِّ َوْجٍه يَُلبوُّ
به مكه روي آوردند در حالي كه تلبيه مي گفتند. به اين خاطر تلبيه 

در حج، قرار داده شده است.

محرمات احرام
حكمت كلي حكمت كلي 

محرم  بگويد،  لبيك  حج  يا  عمره  نيت  به  حاجي  كه  همين 
مي شود و 24 چيز بر او حرام مي گردد. در بيان حكمت محرمات 

احرام، 4 امر را مي توان، مطرح نمود:
الف) التفات به خدا: انسان در حال عبادت بايد تمام توجهش 
معطوف به معبود باشد و از هرچه او را به خود متوجه مي سازد، 
زينت  كشيدن،  سرمه  عطر،  استعمال  از  رو،  اين  از  گرداند.  روي 

1 - سوره ي حج، آيه ي 27
2 - بحاراالنوار، ج96، ص39، ح20
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كردن، روغن مالي، نوع دوخت لباس به جهت اين كه جلب توجه 

مي كند، بايد خودداري نمود.
ب) ساده زيستي:ب) ساده زيستي: يكي از عوامل اصلي انحراف بشر، تجمل گرايي و 
لباس  پوشيدن  از  بايد  رو  اين  از  است.  تصنعي  و  غيرطبيعي  زيبايي هاي 
دوخته، نگاه به آيينه، پوشاندن سر و صورت و پا و استظالل، اجتناب كرد.

ج) رعايت حقوق:ج) رعايت حقوق: حفظ حقوق ديگران و حرمت نگه داشتن، 
سالح،  حمل  بودن  ممنوع  است.  انساني  كمال  نشانه هاي  از  يكي 
شكار كردن، كندن گياه، بيرون آوردن خون بدن بر اثر خراشيدن، 
دندان كشيدن، چيدن مو، گرفتن ناخن و كشتن جانوران حتي ريز 

ضعيف، موجب تمرين و ممارست در تحقق اين مورد مي شود.
د) خويشتن داري: د) خويشتن داري: كنترل تمايالت نفساني نيز جلوه اي از رشد و 
تعالي انسان به شمار مي آيد. به همين خاطر بايد در حال احرام از 

ازدواج، استمتاع و استمناء، جدال و فسوق احتراز كرد.

نگاه ديگر
از جهت ديگر مي توان گفت انسان به طور كلي سه رابطه دارد:

ب) رابطه با مردم؛  الف) رابطه با طبيعت؛  
ج) رابطه با خويشتن.

هر سه رابطه در احرام عمره و حج تنظيم يافته است و براي 
رعايت حق هر يك، مقررات خاصي وضع شده است كه شخص 

محرم بايد حرمت آن ها را نگه دارد.
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اسرار طواف

اشاره  مي توان  متعدد  نكات  به  طواف  حكم  و  اسرار  درباره ي 
نمود:

الف) يافتن حقيقت: الف) يافتن حقيقت: 
هركس بر اساس شناخت خويش از جهان و انسان گمشده اي 
دارد و تالش مي كند، گمشده ي خويش را بيابد؛ ولي هنگامي كه 
آن را مي يابد برخالف انتظار كه بايد آرام بگيرد مالحظه مي شود، 
هم چنان نا آرام و بي قرار در جست وجو مي باشد. احساس مي كند 
آنچه را به دست آورده، گمشده ي حقيقي او نيست. انسان هرچه 
را مطلوب خود بداند در راه تحصيل آن سر از پا نمي شناسد. تمام 
همت خود را معطوف آن مي كند. ولي هنگامي كه آن را به دست 

مي آورد، مي بيند او را ارضا نمي كند و بيشتر مي خواهد.
قدرت  و  ثروت  آنان  گمشده ي  دارند،  مادي  بينش  كه  كساني 
بيشتر  آنان  طمع  و  حرص  مي يابند،  بيشتر  اندازه  هر  ولي  است، 
برخي  گمشده ي  ندارد.  مرزي  و  حد  آنان  خواسته ي  و  مي شود 
ممكن است، علم و معرفت باشد. طالبان حقيقي علم و معرفت نيز 
براي مطلوب خود نهايت و غايتي نمي شناسند. همه در ناآرامي به 

سر مي برند و در صدد يافتن گمشده ي خويش هستند. 
گمشده ي حقيقي، خداوند سبحان است كه غني مطلق، قدرت 
مطلق و علم مطلق است و تنها با اتصال به آن مبدأ، آرامش براي 
انسان حاصل مي شود. از اين رو گفته اند خداجويي فطري است و 
انسان به مقتضاي فطرت پيوسته به دنبال يافتن گمشده ي خويش 

است. گمشده ي واقعي انسان، حقيقت است. 
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آن  از  پس  اگر  آوري.  جا  به  طواف  يك  حداقل  بايد  بنابراين 
را  خود  طواف  يافته اي،  را  خود  گمشده  ي  كه  نكردي  احساس 
تكرار كن. هر نوبت كه به مسجدالحرام مي روي و چشمت به خانه 
مي افتد، بگرد و بچرخ تا صاحب خانه را پيدا كني. به همين خاطر 
مستحب است به تعداد هفته هاي سال طواف كني. به مالحظه ي اين 
كه هفته 7 روز و طواف 7 شوط است، اين استحباب به اين نكته 
داللت مي كند كه هر روز بايد دنبال حقيقت باشيم و تا به حقيقت 

نرسيم، از حركت و جست وجو باز نايستيم.

ب) مدار توحيد: ب) مدار توحيد: 
تمام موجودات، از كوچك ترين ذره تا بزرگ ترين كره، حول 
و  ندارند  تخلف  خود  حركت  مسير  از  و  مي چرخند  محور  يك 
با  بايد  انسان،  اي  تو  مي كنند.  سير  معين  خاص  مدار  در  همواره 
همه ي موجودات ريز و درشت، كوچك و بزرگ جهان، هماهنگ 
باشي. بايد تمام برنامه هاي اختصاصي و اجتماعي خود را بر مدار 
رنگ  باشي.  خداگونه  بايد  دهي.  قرار  هستي  جهان  نظم  و  توحيد 
شوي.  ربوبي  صفات  تمام نماي  آيينه ي  بگيري.  خود  به  خدايي 
اوصاف جمال و جالل حق در وجود تو تجلي يابد. با اين تفاوت 
كه ديگر موجودات به طور اضطراري و ناخودآگاه در بستر خاص 
خود حركت مي كنند ولي ما بايد به صورت اختياري و آگاهانه راه 
خويش را انتخاب كنيم و در صراط مستقيم قرار بگيريم و بدون 

انحراف و توقف به سوي مقصد بشتابيم.
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ج) طواف دل: ج) طواف دل: 

بت پرستان  زيرا  نيست.  كعبه  دور  به  چرخيدن  صرف  «طواف» 
طواف  از  را  يكتاپرستان  طواف  آنچه  مي كردند.  چنين  نيز  مشركان  و 
ديگران ممتاز مي سازد، توجه به حقيقت طواف است. از اين رو نبايد 
به ظاهر بسنده كرد و از اسرار و حكم نهفته در مناسك غفلت نمود. 
حج ابراهيمي به اين معناست كه پيوسته توحيد و واليت حق مورد 
التفات و التزام باشد و با نفي شرك و سلطه ي طاغوت، بستر مناسب 

براي رشد و تعالي بشر فراهم آيد. 
آري، طواف حقيقي چرخش ظاهر بر گرد ظاهر نيست. بلكه بايد 
و  قلب  ظاهر  جسم،  بچرخد.  باطن  حول  ظاهر  با  هماهنگ  نيز  باطن 
قلب، باطن جسم است. كعبه ظاهر بيت المعمور و بيت المعمور باطن 
كعبه است. نبايد به طواف جسم بر گرد خانه ي سنگي بسنده نمود؛ 
بلكه بايد توجه داشت طواف حج و عمره ظهوري از طواف دل براي 

صاحب خانه است.
طواف كعبه ي دل كن اگر دلـي داري  

دل است كعبه ي معني، تو گل چه پنداري   
***

عارفان، اّول طواف كعبه ي جان مي كنند
پس طواف كعبه با فرمان يزدان مي كنند

آن  از  بايد  رسيدي  كعبه  به  چون  ولي  است؛  قبله  و  جهت  كعبه 
روي به سوي صاحب خانه كني و دل به دلدار متوجه شود. كعبه نشاني 
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بيش نيست. اكنون كه ره را يافتي بايد احرام ديگري بربندي.لباس تقوا 
بپوشي و به سوي معبود اوج گيري، باال روي تا به قرب حق واصل 

گردي. 
كعبه يك سنگ نشاني است كه ره گم نشود  

حاجي احرام دگر بند ببين يار كجاست   
كه  باشد  نكته  همين  طواف  در  چپ  طرف  از  حركت  رمز  شايد 
طواف حقيقي، طواف دل است و قلب طرف چپ واقع شده است. 
و  عشق  آثار  ترديد،  بدون  ولي  نيست.  صنوبري  قلب  مراد  هرچند 
محبت مانند ترس و وحشت در همين قلب نيز انعكاس دارد. به عالوه 
بايد حركت خود را با حركت آفرينش هماهنگ سازيم. همه ي ذرات 
درون خود حركت دارند و حركت الكترون بر گرد هسته از چپ به 

راست مي باشد.

اسرار نماز طواف
پس از اين كه طواف را تمام كردي، بايد پشت مقام ابراهيم كه در 
حال حاضردر فاصله ي حدود 13 متري ديوار كعبه و مقابل در خانه 
قرار دارد، به نماز ايستي و به نيت نماز طواف با قصد قربت و خلوص 
نيت و صحت قرائت و حضور قلب، دو ركعت نماز به جاي آوري. 

«َواتََّخُذوا مِْن َمقامِ اِبْراهيَم ُمَصّلي»1 
آنچه از اسرار و حكم در نماز وجود دارد در نماز طواف نيز، مطرح 

1 - سوره ي بقره، آيه ي 125
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است.1 ولي نكته آن است كه نمازهاي ديگر در هر مكاني خوانده شود، 
قبول است. ولي اين نماز بايد در مكان خاص به جا آورده شود، در غير 
اين صورت مجزي نخواهد بود. از اين رو اسرار مخصوص به خود 

دارد. به سه نكته در اين باره، اشاره مي شود:
الف) اين نماز به منظور شكر نعمت توفيق زيارت بيت اهللا و اظهار 
مراتب سپاس و خاكساري و نهايت خضوع در برابر عظمت خداوند 
سبحان است. مبادا به واسطه ي تشرف به خانه ي خدا، استالم حجر، 
دست بيعت دادن با دست خدا در زمين و نيرو گرفتن از حضرت حق 
دچار غرور شوي و خود را از همه برتر و باالتر بداني. نه، هرگز چنين 
خليل  ابراهيم  مقام  در  اگر  حتي  هستي،  هرچه  و  هستي  كه  هر  مباد. 
الرحمن باني كعبه و منادي توحيد باشي، باز عبدي و بنده ي اويي. پس 

بايد مراتب عبوديت را در بهترين شكل آن يعني نماز، اظهار نمايي.
و  ندارد  حقيقت  امام  بدون  توحيد  كه  باشي  داشته  باور  بايد  ب) 
حج بدون امامت شرك است. پس هيچ گاه در هيچ كاري بر امام خود 
پيشي مگير. همواره پشت سر امام زمان خود قرار بگير و از مقام امامت 
هركس بر امام خود سبقت بگيرد يا  فاصله مگير و عقب نمان؛ زيرا 
عقب بيفتد و مالزم او نباشد، هالك گردد. چنان كه در صلوات شعبانيه 
مي خوانيم: «المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق والالزم لهم الحق» 
يعني: كسي كه از رهبرش جلو بيفتد از دين خارج شده است. كسي كه 

1 - عالقه مندان مي توانند براي آشنايي بيشتر به كتاب اسرار نمازاسرار نماز از آثار نويسنده 
مراجعه نمايند.
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از رهبرش عقب بيفتد و به او پشت كند، هالك خواهد شد. كسي كه 

مالزم ركاب امام باشد، همواره با امام خويش خواهد بود. 
امام سجاد (عليه السالم) در دعاي روز عرفه به پيشگاه ربوبي عرضه 
مي دارد: «خدايا در هر دوره اي دينت را به وسيله ي امامي تأييد نمودي 
و او را پرچم و نشانه اي براي هدايت بندگانت قرار دادي و اطاعت 
او را بر مردم واجب ساختي و از معصيت او برحذر داشتي. «َواََمْرَت 
َر َعنُْه  م َو اليَتَأخَّ َمُه ُمتََقدِّ َو اْالِنْتِهاء ِعنَْد نَْهيِه َو أْن اليَتََقدَّ بِاِْمتثاِل اَوامِِرهِ 
ر»1 به امتثال اوامر او و باز ايستادن در موارد نهي فرمان دادي و  ُمتََأخِّ

اين كه كسي بر او پيشي نگيرد و از او پس نيفتد و عقب نماند.
حضرت  پاي  جاي  نهادن  گام  مفهوم  به  مقام  نزد  طواف  نماز  ج) 
ابراهيم است. يعني بايد چون ابراهيم مشي كني. او بت شكن بود و آزاد 
از رقيت طواغيت و تبعيت شيطان. او فاني در حق بود. از فرزندش 
اسماعيل گذشت. براي امتثال فرمان خدا همسر گرامي و يگانه فرزند 
خردسالش را در بياباني بي آب و گياه تنها گذاشت. دل به او داد و آن 

دو را به او سپرد. 
تو نيز مرام ابراهيم را برگزين و پشت سر ابراهيم بايست. با خداي 
خويش ارتباط برقرار كن و با خشوع و خضوع تمام، اظهار نما؛ من 
سازم.  خويش  اسوه ي  را  او  و  باشم  خليل  ابراهيم  مانند  مي خواهم 
خداوندا مرا ياري فرما تا بنده ي تو باشم و از بردگي غيرتو آزاد گردم 

و جز در برابر تو، سر تسليم و تعظيم فرود نياورم. 

1 - صحيفه ي سجاديه، دعاي 47، فراز 60
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چنان كه خداوند متعال حضرت ابراهيم را اسوه ي اهل ايمان 
قرار داده است. حدود 70 مرتبه بر نام او در قرآن مجيد تصريح 
شده است. سوره اي نيز به نام او نام گذاري و در 25 سوره از او ياد 

شده است. اين بيانگر مقام و منزلت آن پيامبر بزرگ الهي است.

اسرار سعي
پس از طواف و نماز آن بايد سعي كرد. به اين ترتيب كه   
با قصد قربت 7 بار مسير صفا تا مروه را پيمود. سعي از صفا شروع 
و به مروه ختم مي شود. براي بيان اسرار و حكمت سعي، سه نكته 
را يادآور مي شويم، اميد است مورد توجه خوانندگان قرار بگيرد. 

نمي رسد.  مطلوب  و  مقصد  به  تالش  و  سعي  بدون  انسان  1ـ 
«ان ليس لالنسان اال ما سعي»1 سعي بشر در دنيا در جهت توحيد 

ضايع نمي شود. 
« اِنَّ اهللاَ ال يُْضيُع اَْجَر الُْمؤمِنين»2

«اِنَّ اهللاَ ال يُْضيُع اَْجَر الُْمْحِسنين»3
«اِنّا ال نُضيُع اَْجَر الُْمْصلِحين»4

خداوند منان، اجر اهل ايمان و افراد نيكوكار و صاحبان عمل صالح 

1 - سوره ي نجم، آيه ي 39
2 -  سوره ي توبه، آيه ي 120

3 - سوره ي آل عمران، آيه ي 171
4 - سوره ي اعراف، آيه ي 170
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را تباه نمي سازد البته اگر جهتي غيرخدايي داشته باشد هر حركت و 
تالشي عبث و بيهوده است و نتيجه ي مطلوب در پي نخواهد داشت.

كه  تو  سرگردان  انسان  اي  است.  محشر  عالم  از  نشاني  سعي  2ـ 
گاهي دوان دوان و شتابان گام برمي داري و سراسيمه براي نجات خود 
از مهالك به اين سو و آن سو مي روي، اندكي به ياد قيامت باش. در 
مي خواهي،  آنچه  به  و  باشي  ايمن  آخرت،  در  كه  كن  كار  چنان  دنيا 
ُمقامَِك فيها َو اْعَمْل ِالِخَرتَِك  دست يابي. فرمود: «اِْعَمْل لُِدنياَك بَِقْدرِ 
داري  اقامت  آن  در  كه  اندازه اي  به  دنيايت  براي  فيها»؛  بَقائَِك  بَِقْدرِ 
تالش كن و براي آخرت به اندازه اي كه در آن جا خواهي ماند، فعاليت 

داشته باش.
3 ـ هاجر بر فراز صفا ندا داد: «هل من انيس؟» كسي پاسخ نداد. 
بر فراز مروه فرياد برآورد «هل من انيس؟» پاسخ نشنيد؛ آن زمان كه از 
همه دل بريد و بر خدا دل بست و توجه و توكل بر او كرد، به مقصد 

رسيد و خواسته اش برآورده شد. 
پس تو اي خواهر و برادر ايماني كه به حج آمده اي، بدان سعي تو 
بايد در جهت توحيد باشد، پس بر او توكل كن تا به خواست خويش 
برسي، در غير اين صورت هرگام كه برداري از مقصد دورتر مي شوي 

و هدف را گم مي كني. 
براي  پيمود،  را  مروه  و  صفا  بين  فاصله ي  بار   7 هاجر  چون 
بزرگداشت آن خاطره و پاس داشتن تالش يك مادر در راه حمايت 
از فرزند، بايد 7 بار اين مسافت طي شود. تكرار عمل با مراقبت بيشتر 
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از پيش تر و خلوص تمام و التفات كامل به طور قطع موجب حصول 

نتيجه ي مطلوب خواهد شد؛ پس سعي كن تا به هدف برسي. 

اسرار تقصير
عمل  آخرين  كه  مي رسد  تقصير  به  نوبت  سعي،  انجام  از  پس 
عمره ي تمتع مي باشد. «تقصير» عبارت است از اين كه حاجي با قصد 
قربت مقداري از موي سر يا صورت يا ناخن را كوتاه كند. حاجي پس 
از تقصير از احرام عمره بيرون مي آيد و آنچه بر او به واسطه ي احرام 
حرام شده بود، حالل مي شود. مگر صيد كه تا هر زمان در حرم باشيم، 
حرمت آن به قوت خود باقي است و پس از خروج از محدوده ي حرم 

مباح خواهد بود.»
الف) هر خيال باطلي در سر داري، از سر بيرون كن. فقط انديشه ي 
توحيد در سر داشته باش و جز او به چيزي مينديش. از آنچه دلت 
و  اصلي  هدف  از  و  مي كشاند  سوي  آن  به  را  تو  نفس  و  مي خواهد 
حقيقت دور مي سازد، دست بردار. به هوي و هوس ها پايان بده، جز 

آنچه خدا مي خواهد چيزي مخواه كه سعادت تو، در اين راه است.
از  و  مي سازد  سرگرم  دنيا  به  را  تو  دراز،  و  دور  آرزوهاي  ب) 
پيمودن راه حق، باز مي دارد. آمال طوالني دنيوي، منشأ فساد و تباهي، 
شقاوت و هالكت است. پس با «تقصير» آرزوهاي خود را كوتاه كن، 
زيرا عمر سفر كوتاه است و به زودي بايد از دنيا به سراي ديگر بروي 
و از همه ي خواسته ها و داشته هاي خود، درگذري و قادر نخواهي بود 
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چيزي با خود همراه ببري.

ج) زوايد بي مصرف را از زندگي حذف كن. لوازم اضافي را رها 
كن. از تجمالت بپرهيز. از همه ي عاليق دل بركن. سبك بال شو و خود 
را از آنچه آدمي را به زنجير اسارت مي كشد، خالص كن. انديشه و 
محبت دنيا را از سر و دل بيرون كن تا محبت خدا در آن جاي گيرد 

كه دو محبت در يك دل نگنجد.
اَْخِرُجوا  اهللاَ  تُِحبُّوَن  ُكنْتُْم  «اِْن  فرمود:  مؤمنان(عليه السالم)  امير 
از  را  دنيا  محبت  داريد،  دوست  را  خدا  اگر  نْيا؛  الدُّ ُحبَّ  ُقُلوبُِكْم  مِْن 

دل هايتان، بيرون كنيد.»1

حج تمتع
حاجي پس از چند روز اقامت در مكه بار ديگر به قصد حج تمتع 
در مكه محرم مي شود. زمان احرام بايد به گونه اي باشد كه بتواند زوال 
روز نهم ذي الحجه در سرزمين عرفات حضور يابد. به طور معمول از 
مجموع  مرحله ي دوم اعمال شروع مي شود و  روز هشتم ذي الحجه، 

اين اعمال را حج تمتع مي گويند و مركب از ده عمل است. 
طي  با  زيرا  نيست.  رفتن  ميقات  به  نيازي  تمتع،  حج  احرام  براي 
مراحل در عمره، آمادگي الزم و كافي را پيدا كرده است. در مكه هرجا 
همان جا،  از  مي تواند  و  مي آيد  شمار  به  او  ميقات  است،  كرده  منزل 
محرم شود. لباس احرام بپوشد و به قصد حج تمتع، لبيك بگويد. البته 

1 - غرر و درر، ج1، ف10
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بهتر است در صورت امكان از مقام ابراهيم يا حجر اسماعيل يا هرجاي 

مسجدالحرام محرم شود. 
در هر حال، بايد فرصت را مغتنم شمرد. شايد در تمام عمر يك 
بار توفيق تشرف نصيب كسي بشود. يك روز عرفات، يك شب مشعر، 
سه روز و دو شب مني، يكي دو هفته مكه و مدينه. گام در محيطي 
برگزيده ي  بندگان  تنفس  فضاي  فرشتگان،  تردد  محل  كه  گذاشته ايم 
خدا، انبيا و اوليا، خوبان و پاكان است. اين فرصت به لحاظ زمان و 
مكان بسيار ارزشمند است. بايد قدر بدانيم و اوقات خود را به بطالت 

نگذرانيم.

اسرار عرفات
خويش  گناه  به  اين جا  در  آدم  كه  است  سرزميني  اين جا  الف) 
اعتراف كرد و خدا او را بخشيد و مشمول رحمت خويش قرار داد. 
بايد دانست نخستين گام توبه، اعتراف به گناه است. پس روز عرفه 
در عرفات در حالي كه كفن پوشيده ايم و خود را مهياي سفر آخرت 
ديگري  فرصت  و  ماست  عمر  لحظات  آخرين  گويي  و  ساخته ايم 
برايمان باقي نمانده است و تا ساعتي ديگر بايد به سراي باقي شتافت، 
بايد ضمن اعتراف به گناهان خود، به پيشگاه الهي توبه و استغفار كنيم 
و به رحمت پروردگار، اميدوار باشيم كه ما را ببخشايد و توفيق اطاعت 

عارفانه و عبادت خالصانه به ما مرحمت فرمايد.
ْد  امام صادق(عليه السالم) فرمود: «َو اْعتَِرْف بِالَْخطاءِ بِالَْعَرفات َو َجِدّ
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َعُهَدَك ِعنَْداهللاِ تعالي بَِوْحدانيَّتِه َو تََقّرْب اِلَيُه.»1

در عرفات به گناهان و خطاهايت اعتراف كن و پيمان خود را مبني 
بر پرستش خداي يگانه تجديد كن و به او تقرب بجوي.

 امام سجاد (عليه السالم) آرزوي حضور در اين سرزمين مقدس را 
ريَفه»2 دارد: «َوالتُْخلِني مِْن تِْلَك الَْمواقِِف الَْكريَمه و الَْمشاِهِد الشَّ

اين جا  است.  كفن پوش  حاجيان  انبوه  تجمع  محل  اين جا  ب) 
(عجل اهللا  تعالي  ولي عصر  حضرت  نشان  و  بي نام  سربازان  اردوگاه 
فرجه الشريف) است. اين جا محل استقرار موقت سپاه توحيد براي يك 
دوره ي آموزشي فشرده به منظور آمادگي كامل ذهني و روحي در انجام 

فرمان الهي به نحو احسن است. 
اين جا با ايجاد ارتباطات سالم ميان افراد، قطع نظر از خصوصيات 
فردي و قومي، همبستگي مسلمانان متجلي مي شود و تسليم بودن در 
برابر قانون بدون هرگونه تبعيض تمرين مي شود. تا همه بدانند همگان 
در برابر قانون الهي برابر هستند و حسب و نسب و درجه و منصب 
نقشي ندارد؛ هر كس بيشتر تسليم باشد و بهتر به وظيفه ي خود عمل 

نمايد، نزد خدا واالتر و گرامي تر است. 
صدور  و  عرفات  در  (صلي اهللا عليه وآله)  اكرم  رسول  خطبه ي 
اعالميه ي حقوق بشر در 14 ماده بسياري از موارد را روشن مي سازد. 
ج) كسي كه مي داند روز دهم در چه ميداني و در برابر چه دشمني 

1 - مصباح الشريعه، باب 21
2 - دعاي ابوحمزه ثمالي



 مناسك حج182
به  اعتراف  با  بپردازد.  خويش  اصالح  به  بايد  كند،  پيدا  حضور  بايد 
لغزش ها و شناخت وظيفه، خود را از گرد و غبار معصيت پاك سازد. 
بايد با زدودن آثار سوء گناهان، روح خود را آزاد سازد. بار سنگين گناه 
را زمين بگذارد و خود را سبك بال كند و از هر جهت آماده شود. بايد 
صالحيت حضور در ميدان نبرد را در خود ايجاد نمايد. ذره اي شك و 
ترديد در حقانيت راه و هدف خود به دل راه ندهد. دل را از تمنيات 
نفساني و وسائس شيطاني، پاك سازد. دل به خدا بندد و از غير او دل 

بركند و خود را به او سپارد.

اسرار مشعر
درباره ي اسرار وقوف به مشعر نيز سه نكته را يادآور مي شويم:

1ـ آنچه را در روز ديده و شنيده و دانسته است، بازيافت مي كند 
و به صورت باور در مي آيد و از ذهن به قلب منتقل مي شود. آن گاه 
آماده  وظيفه  انجام  براي  شبانه  را  خود  و  مي كند  تكليف  احساس 

مي سازد. 
اكنون او حقيقت را با تمام وجود شناخته و يافته است و عشق به 
حق در قلبش جاي گرفته و جز به محبوب نمي انديشد و چيزي در سر 
نمي پروراند. پيوسته متذكر محبوب است و نام او را بر زبان دارد. از 
فكر و ذكر او لحظه اي غفلت ندارد. چگونه مي تواند به دربار دوست 

راه يابد. همه چيز فراهم است.
تنها دو مانع اساسي وجود دارد كه بايد از سر راه برداشته شود. 
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يكي دشمن دروني يعني نفس اماره بالسوء و ديگري دشمني بيروني 
يعني شيطان و طاغوت زمان. پس خود را شبانه آماده مي سازد و به 
سالح مناسب مجهز مي نمايد. از ساده ترين سالح ممكن، بهره مي گيرد 
و به جمع آوري سنگريزه هاي بيابان در تاريكي شب با ياد خدا و اميد 

به وصال محبوب، اقدام مي ورزد.
2 ـ اكنون حاجي با شناختي كه پيدا كرده است و به عرفان و شعور 
رسيده است، تنها در آرزوي باريافتن به درگاه خداوند سبحان است. 
به اين خاطر در تمام طول شب با اصرار و الحاح از او مي خواهد كه 
او را به حضور بپذيرد و اجازه ي ورود به حرم داده شود تا در كنار 

محبوب آرام گيرد. 
ولي محبوب مي گويد: اي عزيز، براي اين كه توفيق حضور شامل 
حجاب ها را  برخي  بايد  شود،  داده  تو  به  دخول  و اذن  شود  تو  حال 
عمل  و  قول  در  او  به  نسبت  و  براني  خود  از  مرا  دشمن  بزني.  كنار 
هواي  حيات  رگ  بريدن  و  كردن  قرباني  با  را  خود  و  بجويي  برائت 
نفس به من نزديك سازي و با «حلق» خود را عبد محض من گرداني 
بلند  مقام  به  چون  كني.  بيرون  سر  از  مرا  غير  آرزوي  «تقصير»  با  و 
بندگي نايل گشتي، تو را مي پذيرم و هرچه خواهي به تو عطا مي كنم. 
كنار سفره ي گسترده ي خويش مي نشانم و لطف و كرم را بر تو تمام 

مي گردانم.
صبح  داريم.  پيش رو  سخت  پيكاري  است.  مبارزه  روز  فردا  ـ   3
روز دهم، سپاه توحيد به طور منسجم در صفوف فشرده و مستحكم 
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به سوي ميدان نبرد با دشمن در سرزمين مني حركت مي كند و توان 
رزمي و نيروي ميليوني و قدرت و عظمت خويش را در برابر ديدگان 

مردم جهان به نمايش مي گذارد و از هيچ فداكاري دريغ نمي ورزد. 
به  (شيطان)  برون  خصم  بر  و  (نفس)  درون  دشمن  بر  پيروزي 
شناخت عميق، باور قلبي و ايمان راسخ احتياج دارد. بدون معرفت و 
ايمان نمي توان در اين ميدان پرخطر پاي گذاشت. اگر حريف دشمن 
نشوي او براي هميشه بر تو تسلط خواهد يافت و طوق بندگي او را 

بايد به گردن آويزي و تا پايان عمر با خواري و ذلت به سر بري. 
پس در عرفات و مشعر شب و روز بايد در انديشه ي دشمن باشي. 
بايد با ياد خدا و شناخت و اتكال به قدرت اليزال وارد ميدان مبارزه 
قرار  مستقيم  صراط  در  و  برداشت  توحيد  راه  سر  از  را  موانع  و  شد 

گرفت.

اسرار رمي
نخستين عمل در روز دهم، رمي جمره عقبه است. «رمي» عبارت 
است از اين كه هفت سنگ ريز به سوي ستون مورد نظر پرتاب كند. 
در  سنگي  ديوار  سه  اخيراً  و  ستون  سه  حاضر  حال  در  دانست  بايد 
فاصله ي حدود 200متر از يك ديگر در قسمت آخر مني وجود دارد 
كه به ترتيب از جنوب به شمال: «جمره اولي، جمره وسطي و جمره 

عقبي» نام گرفته است.
در روز دهم بايد از اولي و دومي گذشت و سومي و آخري را رمي 
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كرد. ولي در روز يازدهم و دوازدهم هر سه بايد رمي شود. ما در اين 

جا اسرار رمي را به طور كلي بيان مي كنيم. 
شايان ذكر است اين سه ستون و ديوار در سه محلي قرار دارد كه 
شيطان آن جا براي ابراهيم خليل تمثل پيدا كرد و خواست او را وسوسه 
كند تا از اجراي فرمان الهي مبني بر ذبح اسماعيل امتناع ورزد. حضرت 
ابراهيم هر بار شيطان را با پرتاب سنگ ريزه از خود راند و دور ساخت 
و به بشر آموخت انسان با ايمان همواره بايد تابع تكليف باشد و هيچ 

چيز او را از انجام وظيفه باز ندارد.
تنهايي  به  يكي  با  كه  است  مؤمن  بال  دو  بغض،  و  حب  الف) 
نمي توان پرواز كرد و به مقصد رسيد. اثبات محبت و ابراز عشق به 
ممكن  او  دشمن  به  نسبت  انزجار  اعالم  و  نفرت  اظهار  با  جز  ذاتي 

نيست. تولي دوست مستلزم تبري از دشمن است. 
رمي شيطان تجلي برائت از دشمن عنود جهول است. بيزاري از 
شيطان به صورت سنگسار كردن او، ظهور پيدا مي كند. اگرچه شيطان 
نامرئي است و سنگ ها به ستوني سنگي اصابت مي كند؛ ولي بايد توجه 
داشت اغواي انسان و استيالي شيطان از طريق مظاهر مادي مي باشد. 
پس رمي جمرات به اين خاطر است كه شيطان در اين سه جا براي 
ابراهيم خليل تمثل يافت و خواست او را از امتثال فرمان خدا مبني بر 

ذبح اسماعيل باز دارد.1
ب) نفس، محل تاخت و تاز جنود ابليس است. گاهي به خانه ي 

1 - علل الشرايع، ج2، ص437
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دل نيز تعرض مي كند و آن را به اشغال خود در مي آورد؛ در حالي كه 
دشمني  و  بيگانه  هر  وجود  لوث  از  و  است  خدا  خانه ي  دل،  خانه  ي 
بايد پاك باشد و ديگري در آن جاي نگيرد. فرمود: «اَلَْقْلُب َحَرمُ اهللاِ َفال 

تُْسِكْن َحَرَم  اهللاِ َغيَْراهللا»1
رمي جمرات تاختن و تهاجم آوردن بر لشكر شيطان است تا او را 
از خانه ي دل بيرون براند و كشور دل را از لوث وجود دشمن متجاوز 
اشغالگر پاك سازد و دل را به صاحب دل اختصاص دهد و به خدا 

بسپارد.  
كعبه بيت اهللا و قلب خانه ي خدا است. مشعر و مني حرم اهللا و قلب 
نيز حرم خدا است. ابليس را از حرم و خانه ي خدا بران، شيطان را از 

قلب خود بيرون كن زيرا قلب مؤمن، به خدا اختصاص دارد.
ج) رمي جمرات اظهار تنفر و انزجار قلبي و عملي از همه ي كساني 
است كه پيروي شيطان و تابعيت طاغوت را پذيرفته اند و پيشه ي خود 
زيرا  مي كنند  خيانت  قرآن  احكام  و  اسالمي  جامعه ي  به  و  ساخته اند 

سزاي هر خائني سنگسار است.
امام عزيز راحل در پيامي خطاب به حجاج بيت اهللا الحرام فرمودند: 
«مسلمانان بايد به فكر رمي استعمار از كشورها و سرزمين هاي اسالمي 
پايگاه هاي  برچيدن  و  ابليس  جنود  راندن  بيرون  براي  و  باشند  خود 

شرق و غرب از كشورهاي خود تالش كنند.»2

1 - بحاراالنوار، ج 70، ص 437
2 - صحيفه ي نور، ج20، ص114
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به  ابرهه  حمله ي  جريان  «در  گويد:  مروج الذهب  در  مسعودي 
بودند  جاه طلبي  عناصر  كه  ابورقال  رهبري  به  نفر  سه  مكرمه،  مكه ي 
و با سران مكه اختالف داشتند با لشكر ابرهه همكاري كردند. پس از 
هالكت سپاه ابرهه مردم از خيانت و همكاري آنان با دشمن آگاه شدند 
و آن ها را در اين سه نقطه به دار مجازات آويختند و سنگسار كردند و 
از پاي درآوردند. تا درس عبرتي باشد كه ديگر هيچ مسلماني به خود 
اجازه ي همكاري با دشمنان دين و بشريت را ندهد.» البته اين داستان 
با تمثل شيطان براي حضرت ابراهيم براي امتناع از امتثال فرمان الهي 

در خصوص ذبح اسماعيل منافات ندارد.

اسرار قرباني
دومين عمل روز دهم در مني، قرباني كردن است. در باب اسرار 
قرباني نيز به سه وجه اشاره مي شود. اميد است مورد توجه قرار بگيرد.

1ـ قرباني نشانه ي ذبح نفس حيواني و نيل به مقام انساني است. 
كسي كه قرباني كرد و نفس خود را در مذبح قربان نمود، ديگر آنچه 
نمي كند.  ستم  كند.  ظهور  او  در  نبايد  است،  نفسانيت  و  انانيت  نماد 
حق كشي نمي كند. بهتان نمي زند. غيبت روا نمي دارد. حب سيم و زر 

ندارد. خواهان ثروت و قدرت نيست.
امام صادق(عليه السالم) فرمود:

بيَحه»؛ 1 َمَع ِعنَْد الذَّ «َو اْذبَْح َحنَْجَرتَِي الَْهوي َو الطَّ

1 - مصباح الشريعه، باب 21
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هنگام قرباني، حنجره ي هواي نفس و طمع را قطع كن. 

2ـ قرباني موجب تقرب انسان به خدا مي شود. زيرا قرباني نشانه ي 
نزديك  براي  وسيله اي  قرباني  است.  او  اظهارات  در  مدعي  صداقت 
شدن به رحمت خاص پروردگار است. از اين جهت به نماز كه مايه ي 
تقرب است، قربان اطالق شده است: «الصاله قربان كل تقي». قرباني 
كه  است  جان  و  مال  از  گذشتن  بلكه  نيست؛  حيوان  بريدن  سر  تنها 

برخي مال را از جان بيشتر دوست دارند.
ذبح  مورد  در  خليل  ابراهيم  پيروزي  خاطره ي  يادآور  قرباني  ـ   3
فرزندش اسماعيل و رسيدن به مقام تسليم است. پس اي حاجي، اكنون 
كه به قربانگاه آمده اي و مي خواهي قرباني كني، اندكي با خود بينديش. 
تو  عزيز  كيست؟  تو  اسماعيل  است.  اسماعيل  فديه ي  گوسفند  اين 
كيست؟ قرب حق تنها با گذشتن از عزيزترين افراد و اشياء، امكان پذير 

است.

اسرار حلق
به  اختصاص  و  مي باشد  سر  موي  تراشيدن  معناي  به  «حلق» 
مردان دارد و وظيفه ي زنان، تقصير است. برخي از فقها مردان را در 

حج تمتع بين حلق و تقصير مخير دانسته اند. 
بيرون  احرام  از  حاجي  مني  در  تقصير  يا  حلق  با  حال  هر  در 
مي آيد و مي تواند لباس مخصوص احرام را از تن، بيرون آورد. هر 
چند حرمت زن و مرد و استعمال عطر به قوت خود، باقي است. 
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استعمال عطر پس از سعي و زن و مرد پس از طواف نساء و نماز 

آن، حالل و مباح مي شود.
1ـ از زيبايي جسم و ظاهر بايد دل بكنيم و به زيبايي روح و 
او  معنوي  و  روحاني  جنبه ي  آدمي،  حقيقت  زيرا  بپردازيم.  باطن، 
است.  زوال پذير  انسان  جسم  و  است  ماندگار  جنبه،  اين  و  است 
من  زيبايي  در  نقشي  كم ترين  و  كوچك ترين  آنچه  از  من  خدايا! 
دارد، به خاطر تو گذشتم و رضاي تو را بر خشنودي خودم مقدم 
داشتم. من به تو تعلق دارم. هرچه تو بخواهي همان براي من نيكو 
است. آري، بايد از جمال ظاهري نسبي خود، براي نيل به جمال 

حقيقي مطلق، بگذري تا باطن و دلت نيز زيبا گردد.
گوش  به  حلقه  و  مي تراشيدند  سر  را  بندگان  و  غالمان  ـ   2
خداوند  بندگي  نشانه ي  را  تراشيدن  سر  و  حلق  اسالم  مي كردند. 
متعال دانسته و مي خواهد به عبد تفهيم كند كه تو و هرچه داري از 
آن خدا است. او مالك علي االطالق است و تو مملوك او هستي. 

همه چيز تو به او تعلق دارد. «العبد و ما في يده لمواله» 
پس بايد همواره مراتب عبوديت و اطاعت خود را به جا آوري 
و در برابر موالي خويش تسليم و فرمان بردار باشي و با اوامر و 
تراشيدن  هللاِ»1  تَواُضعًا  َرأَسَك  «َفاْحلِْق  نورزي.  مخالفت  او  نواهي 
موي سر بايد به قصد تواضع و اظهار تسليم در برابر اوامر و نواهي 
الهي باشد. پس از نابودي بعد شيطاني از طريق رمي و بعد نفساني 
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از طريق هدي، جنبه ي رحماني و ملكوتي در انسان ظهور و بروز 

مي كند و آدمي به مقام رفيع عبداللهي نائل مي گردد.
با  انسان  كه  است  او  غير  از  آزادي  و  خدا  بندگي  مهر  حلق 
تا  مي زند  بدن  عضو  مهم ترين  بر  را  آن  افتخار  و  آزادي  آگاهي، 
مقتضاي  به  بايد  و  است  عبداهللا  او  باشد  داشته  خاطر  به  پيوسته 
مقام  به  نيل  باشد.  خاضع  و  تسليم  مولي  فرمان  برابر  در  بندگي 
بندگي مايه ي عزت و افتخار است. چنان كه امام علي(عليه السالم) 
اَْن تُكُوَن لي َربًّا َو َكفي بي َفْخرا  اظهار داشت: «الهي َكفي بي ِعزاً 

اَْن اَكُوَن لََك َعبْداً»
3 ـ همان طور كه بايد به زدودن آلودگي سر و ظاهر اهتمام 
داشت، بايد به رفع عيب و نقص باطن نيز اهتمام ورزيد. بايد نخوت 
خويش  نفس  از  را  اخالقي  رذايل  كرد.  بيرون  سر  از  را  منيت  و 
زايل ساخت زيرا با وجود اخالق سيئه، اخالق حميده امكان ظهور 
نخواهد يافت. بايد هرچه نشان از هواپرستي و خودخواهي دارد و 
آنچه در پي خواهش نفس در سر مي پروراني، از سر بيرون كني. 

خود را از ظواهر و زوايد پاك سازي. 
و  الّظاِهَرة  الُْعيُوَب  «َواْحلِِق  فرمود:  صادق(عليه السالم)  امام 
باطني  و  ظاهري  عيوب  مويت  تراشيدن  با  َشْعِرك»1  بَِحْلِق  الْباِطنَه 

خود را زايل كن.
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اسرار بيتوته به مني

بايد  حلق)  و  ذبح  رمي،  (يعني  دهم  روز  اعمال  انجام  از  پس 
شب هاي يازدهم و دوازدهم به قصد قربت در مني بماند. اگر بخواهد 
به مكه برود و شب را در مكه بماند، بايد نخوابد و تمام شب را به 
انجام عبادت و قرائت قرآن و ذكر و دعا مشغول باشد. درباره اسرار 

بيتوته در مني نيز سه نكته را بايد توجه داشت:
الف) حضور در مني به مدت دو شب و روز پس از فراغ از اعمال 
روز عيد قربان، فرصت بسيار مناسبي براي برگزاري كنگره اي عظيم در 
زمينه ي فرهنگ و معارف، اخالق و حكمت، سياست و اقتصاد مي باشد 
تا با تبادل نظر و تعامل فكري ميان دانشمندان و صاحب نظران مسلمان 
از مليت ها و كشورهاي مختلف به تفاهم و توافق برسند، بدون اين كه 

هزينه ي سنگين داشته باشد. 
نخبگان،  گردهمايي  با  مي توان  مني  در  اقامت  روز  دو  طول  در 
خبرگان و نمايندگان كشورهاي اسالمي، مسائل مهم جهان اسالم مورد 
بررسي قرار گيرد و براي حل مشكالت و معضالت جوامع اسالمي، 
تصميم هاي اساسي گرفته شود و با همبستگي و هماهنگي در جهت 

تحقق بخشيدن به آرمان هاي مقدس اسالم، گام هاي بلندي برداشت. 
با  مكان  هر  در  و  زمان  هر  از  بايد  دين دار  خردمند  انسان  آري، 
تعلم،  و  تعليم  به  و  نمايد  بهره برداري  امكانات  و  موقعيت  به  توجه 
تبيين معارف و عقايد، ترويج اخالق و احكام، تعامل در امور فرهنگي، 

اقتصادي و سياسي اهتمام ورزد.
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است.  پيشرفت  موجب  روزانه  كارهاي  تنها  كه  مپندار  چنين  ب) 
بلكه براي انسان آگاه شب نيز مي تواند عامل ترقي و تعالي باشد. تأكيد 
نشانه ي  معرفت  اهل  توصيه ي  و  روايات  و  آيات  در  شب  عنصر  بر 

اهميت شب به ويژه ثلث آخر در رشد و تعالي بشر است.
ج) با انجام رمي، قرباني و حلق يا تقصير كار را تمام شده ندانيد. 
هرگز از دشمن غافل نباشيد. به صورت آماده باش در منطقه بمانيد و 
حداقل دو روز ديگر در ميدان رزم حضور پيدا كنيد و بر سر دشمن 
بكوبيد تا اطمينان پيدا كنيد، وظيفه ي خود را به خوبي انجام داده ايد و 
نتيجه ي مطلوب به دست آمده است. دشمن هميشه در كمين نشسته 
است و مترصد هر فرصتي است تا بر شما بتازد و شما را به دام اندازد 
و به اسارت درآورد. همواره هوشيار باشيد و به دشمن فرصت سربلند 

كردن و يورش آوردن و غافلگير ساختن ندهيد.
پس از بيتوته ي شب هاي يازدهم و دوازدهم در مني و رمي جمرات 
سه گانه در روزهاي يازدهم و دوازدهم، اعمال مني پايان مي پذيرد و 
حاجي پس از زوال روز دوازدهم به مكه باز مي گردد. در مكه نيز بايد 
چند عمل انجام بدهد. طواف زيارت و نماز آن، سعي بين صفا و مروه 
به قصد حج تمتع و در نهايت اعمال حج تمتع با انجام طواف نساء و 

نماز آن تمام مي شود. 
اميد است اين نكات هنگام انجام مناسك مورد توجه شما زائرين 
بيت اهللا قرار بگيرد و با حج مقبول و سعي مشكور با زاد و توشه اي 

فراوان از نورانيت و معنويت به آغوش وطن باز گرديد. 
آمين يا رب العالمينآمين يا رب العالمين


