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  گفتارشیپ
ن مراتـب  یحـج و تـأم   یاسـ یو س یه ابعاد مختلف اجتماعیمابن

 ک، انجـام درسـت مناسـ   یاسـالم  يهـا  حضور آن بر اساس آمـوزه 
 د:یفرما یشان مام حجی(ره) در پینیمام خمچنانچه ا ؛باشد یم

ات جاودان است و انسـان را  یه حیه سرماکحج،  يمراتب معنو
د. حاصل نخواهد شد مگر ینما یم یکه نزدید و تنزیبه افق توح

سته و مـو بـه   یح و شایحج به طور صح يه دستورات عبادکآن
    1مو عمل شود.

م و یه تعلکت حج، سبب شده اس کرد و نگاه به مناسیکن رویا 
و  یاصـل  يهـا  تیـ ف و مأموریاز وظا یکیحج  کآموزش مناس

  رد.یها قرار گ اروانکها در  نهین و معیون، معین روحانیادیبن
 یارگزاران فرهنگـ کـ ن رسالت مهـم  ی(ره) با نگاه به اینیامام خم

اناتشان به انجام و مراقبت درسـت و تـام در   یو ب هاامیثر پکحج در ا
  نند.ک یه میآن توص يریاگو فر کآموزش مناس

ـ  اروانکون معظم یروحان م و تعلـم  یها هم خود را صرف در تعل
ه از همراهـان خـود   کدانان است  نند و بر مسئلهکحج  کمناس

  2نخواسته تخلف از دستورات نشود. يه خداکنند کمواظبت 
ه کـ نـد  ک یجـاب مـ  یحـج ا  یدر سـفر الهـ   کع مناسـ یگاه رفیجا
ـ امـور د  یان اصلیمتصدون ارجمند به عنوان یروحان  ين و راهنمـا ی
 يالزم را بـرا  يهـا  یدر انجام اعمال حج قبل از سـفر آمـادگ   زائران

                                                 
  .175، ص 1صحیفه حج، ج  .1
  همان.  .2
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نـد تـا   یسـب نما کدگاه مراجـع گرانقـدر   یـ احاطه بر مسائل، آرا و د
آنهـا بـه    ییبه زائران و راهنما ییبتوانند در اداره جلسات و پاسخگو

ف یشـان وظـا  یا ز بـا اعتمـاد بـه   یـ نند و مردم نکنقش  يفایا یدرست
 حـوزه  ین ضرورت، معاونـت فرهنگـ  یخود را انجام دهند. ا یشرع
ه بـا اسـتفاده   که در امور حج را بر آن داشته است یفق یول یندگینما

 یارگزاران محترم فرهنگـ کاز تجارب گذشته، هر ساله قبل از اعزام 
بـا  » یلـ یمکآمـوزش ت «بـا عنـوان    یآموزشـ  هحج تمتع به ارائه دور

و ممارست بـر منـابع    يرد بازآموزک يبا رو کو مناست فقه یمحور
  د. یو اجرا نما یاز و مبتالبه را طراحیو مسائل مورد ن

ــ ــر تنمـ ــه از حاضـ ــه دروس مجموعـ ــده ارائـ ــط شـ  توسـ
 يریـ ظه عبـاس  نیوالمسـلم  االسـالم  حجـت  جنـاب  ارجمند استاد

 ارجمنـد  فاضـل  و محقق تالش و تیجد با هک است دوره نیا يبرا
 و اســتخراج ياریهوشــ رضــا نیوالمســلم الماالســ حجــت جنــاب

 و يرارکـ ت مـوارد  حـذف  مطالـب،  يبند دسته .است دهیگرد نیتدو
 نیتــر مهــم بــر دکیــتأ و اختصــار و يا درســنامه و مناســب نشیــچ

ـ ن وردم لیمسا ـ ا يهـا  یژگـ یو از ازی  تراسـ یو .اسـت  مجموعـه  نی
عظـام تقلیـد و افـزودن     روزرسانی فتاواي مراجع هب ه،مجموع دیجد

در دسـتور کـار قـرار     1394فتاواي برخی از علماي دیگر، از سـال  
، در سال جـاري بـه نتیجـه رسـید.     هاي مستمر گرفت که با پیگیري

هـا و   ها، معینـه  نظرات و پیشنهادهاي اصالحی روحانیون، معینارائه 
  د موجب امتنان خواهد بود.اساتی

ارزنـده حجـج    یم از زحمات و مسـاعدت و مسـاع  یدان یالزم م
ه در کـ  یزانیر عزیو سا ياریو هوش يرین استاد ظهیاسالم والمسلم
ر و کدنـد تشـ  ین مجموعه اهتمام ورزیم ایه و تنظیو تهارائه مباحث 

  م.ییر نمایتقد
  

  یمعاونت فرهنگ             
    ت آموزشیریمد       



 

  

  
  
  
  
  

 فهرست مطالب
 

  5  ....................................................................................................  پیشگفتار
  21  .........................................................................................  تدوینگر مقدمه

  مفرده عمره :اول بخش
  مفرده عمره :اول درس

  25  ..................................................................................  آموزشی هاي هدف
  25  .....................................................................................  مفرده عمره حکم

  26  .................................................................................  عمره دو بین فاصله
  28  ............................................................................  مفرده عمره انجام زمان

  29  ....................................................................................مفرده عمره اعمال
  30  ...............................................................................................  خودآزمایی

  احرام :دوم درس
  31  ..................................................................................  آموزشی هاي هدف
  32  ............................................................  )شجره مسجد( ذوالحلیفه میقات
  33  ...........................................  شجره میقات در معذور بانوان احرام طریقۀ

  33  ..............................................................................  زن نذر در شوهر اذن
  34  ......................................  هستند مکه داخل که کسانی براي عمره میقات
  36  .............................................  احرام بدون میقات از تجاوز تکلیفی حکم
  36  ................................  احرام بدون میقات محاذي از تجاوز تکلیفی حکم



8کدرسنامه فقه و مناس  

  

  37  .............................  نسیان یا جهل روي از احرام، بدون میقات از تجاوز
  39  ........................................  آن محاذي یا میقات از قبل احرام جواز موارد

  41  .....................................................................................  احرام واجبات. 2
  41  ............................................................................................  نیت )الف
  42  ..............................................................................................  تلبیه) ب

  43  ...............................................................................  تلبیه تکرار استحباب
  44  .........................................................................................  تلبیه قطع زمان

  44  ..............................................................  مفرده عمره در تلبیه قطع زمان
  45  .................................................................  تمتع عمره در تلبیه قطع زمان
  45  .....................................................  فوق فتاواي در مکه هاي خانه از مراد
  45  ...................................................................  تمتع حج در تلبیه قطع زمان

  46  ....................................................................................  حراما لباس) ج
  46  ..................................................................................  احرام لباس شرایط
  47  ...........................................................  احرام لباس نبودن نما بدن و نازك

  47  .....................................................................  بانوان احرام لباس در ریرح
  48  ...........................................  سوزن و سنجاق با احرام حوله کردن وصل

  48  ....................................................................................  احرام محرمات. 3
  49  .........................................................................  مشترك محرمات) الف
  50  .............................................................  مردها اختصاصی محرمات) ب
  50  ..............................................................  بانوان اختصاصی محرمات) ج
  50  ..............................................................................................  آینه در نگاه

  51  ...........................................  اضطرار حال در بدن به مالیدن روغن کفاره
  51  .........................................................  خوشبو هاي میوه بوییدن و خوردن

  52  ...........................................................  الحرام مسجد تا تنعیم از استظالل
  52  ...............  نمودن منزل از بعد حرکت مسیر در متحرك سایه با استظالل
  53  ......................................................................................شب در استظالل

  54  .........................................................................................  استظالل کفاره
  54  ..............................  احرام حال در مردان براي دوخته کمربند از استفاده



  9فهرست مطالب      

  

  54  .......................................................................  دوخته بند با مچی ساعت
  55  ......................................................  محرم بانوان توسط ماسک از استفاده
  55  ..................................................................  انبانو براي دستکش پوشیدن

  56  ............................  محرم زن توسط مرد به معمول زیورآالت دادن نشان
  56  ..................................................................................  احرام مستحبات. 4
  60  .................................................................................  احرام مکروهات. 5

  62  ...............................................................................................  خودآزمایی
  طواف :سوم درس

  63  .....................................................................................  آموزشی فهايهد
  63  .........................................................................................  طواف واجبات
  64  ..............................................................  طواف به شروع از قبل تذکرات

  65  .....................................................................................  حدث از تطهار
  65  ..................................................................................................  مقدمه
  67  ........................................................  طواف اثناي در اکبر حدث عروض
  69  ..............................  آن نماز و طواف به نسبت مبطون و مسلوس وظیفه
  69  ................................................................................  مسلوس وظیفه. 1
  70  ..................................................................  آن مانند و مبطون وظیفه. 2

  71  ...........  آن نماز و طواف براي غسل و وضو به نسبت مستحاضه وظیفه
  71  ................................................................................  قلیله مستحاضه. 1
  72  ...........................................................................  متوسطه مستحاضه. 2
  73  ...............................................................................  کثیره مستحاضه. 3

  74  ........................................لباس و بدن تطهیر به نسبت مستحاضه وظیفه
  75  ..............................................................  نجاست از لباس و بدن طهارت

  75  .................................................  طواف حال در لباس و بدن شدن نجس
  76  ...............................................................  طواف اثناي در نجاست به علم
  77  ..................................................................  طواف از بعد نجاست به علم

  77  ..........................................................  نسیاناً نجس لباس یا بدن با طواف
  78  ...............................................................  خبث در طهارت از مسأله چند



10کدرسنامه فقه و مناس  

  

  78  ...........................  طواف حال در لباس و بدن در درهم از کمتر خون. 1
  78  ..........  طواف در دستمال و انگشتر و ساعت مثل متنجس محمول حکم. 2
  78  .........  پا در جوراب مثل ساتر غیر کوچک هاي لباس بودن نجس حکم. 3
79  ................................................................................................  مطاف حد  

  80  .............................................  جدید) طبقه نیم(اول طبقه در طواف حکم
  81  ..............................................................................  دوم طبقه در طواف

  83  .............................................................................  طواف اشواط در شک
  86  ...............................................................................  طواف اشواط در ظن
  88  .............................................................................  عذر بدون طواف قطع

  89  .............................................  واجب طواف با آن فرق و مستحب طواف
  92  ...............................................................................................  خودآزمایی

  طواف نماز :چهارم درس
  93  ..................................................................................  آموزشی هاي هدف
  93  ...............................................................................................  طواف نماز

  93  .....................................................................................  طواف نماز مکان
  95  ..................................................................  طواف نماز براي اقامه و اذان

  95  ...........................................................  نماز و طواف بین مواالت رعایت
  96  .........................................................  طواف نماز رکعات در ظن و شک
  97  .............................................................  طواف نماز افعال در ظن و شک

  97  ...............................................................................  نماز تصحیح وجوب
  98  ...................................  طواف نماز در صحیح قرائت از معذورین وظیفه

  101  ............................................................................................  خودآزمایی
  سعی :پنجم درس

  103  ...............................................................................  آموزشی هاي هدف
  103  ......................................................................................................  سعی
  103  .........................................................................  جدید مسعاي در سعی
  104  ...................................................................................  زیرزمین از سعی
  105  .............................................................  فوقانی طبقات یا طبقه از سعی



  11فهرست مطالب      

  

  105  ...................................................................  فعلی فوقانی طبقه از سعی
  106  ................................................وجوب گمان به سعی از قسمتی تکرار
  107  ..................................................................غفلتاً سعی از قسمتی تکرار
  108  ....................................................................  اول از شروع و سعی قطع

  109  ........................................................  سعی اشواط در ظنّ و شک حکم
  110  ...........................................................................  طواف با سعی تفاوت

  111  ............................................................................................  خودآزمایی
  تقصیر یا حلق :ششم درس

  113  ...............................................................................  آموزشی هاي هدف
  114  ........................................................  خود تقصیر از قبل دیگري تقصیر
  114  .................................................................  دیگري تقصیر وضعی حکم
  116  ......................................  خود تقصیر از بلق دیگري موي چیدن کفاره

  117  ............................................................................................  خودآزمایی
  آن نماز و نساء طواف :هفتم درس

  119  ...............................................................................  آموزشی هاي هدف
  119  .....................................................................  نساء طواف تکلیفی حکم

  120  .........................................  نساء طواف بر مترتب آثار و وضعی احکام
  123  ...................................................................................نساء طواف ترك
  125  ....................................................................نساء طواف انجام در شک

  126  ..........................................................................  نساء طواف در تداخل
  127  .................................  مفرده عمره در نساء طواف و تقصیر بین ترتیب
  128  ....................................................................  تمتع عمره در نساء طواف
  128  .....................................................  امهع نزد وداع طواف و نساء طواف

  130  ............................................................................................  خودآزمایی
  تمتع حج احکام :دوم بخش

  تمتع حج اعمال :هشتم درس
  133  ...............................................................................  آموزشی هاي هدف
  134  .....................................................مفرده عمره با آن فرق و تمتع عمره



12کدرسنامه فقه و مناس  

  

  135  .......................................................  تمتع حج و تمتع عمره بین احکام
  136  .................  حج احرام از پیش و تمتع عمره از پس مکه، از خروج. 1

  136  .......................................................  مکه از خروج تکلیفی حکم) الف
  136  .........................................................  مکه از خروج وضعی حکم) ب

  138  ...........حج احرام از قبل و تمتع عمره از بعد سر، موي کردن کوتاه یا تراشیدن. 2
  138  ......................................................................  سر موي تراشیدن) الف
  139  ...................................................................  سر موي کردن کوتاه) ب

  140  ...............  حج احرام از قبل و تمتع عمره از بعد مفرده عمره انجام. 3
  142  ............................................................................................  خودآزمایی

  تمتع حج احرام :نهم درس
  143  ...............................................................................  وزشیآم هاي هدف
  143  ...........................................................................  تمتع حج احرام محل
  144  ....................................  نسیاناً یا جهالً تمتع، حج در احرام ترك حکم
  145  ................  تمتع حج در نیت و تلبیه ترك مسئله در وقت ضیق مالك

  147  ............................................................................................  خودآزمایی
  عرفات به وقوف :دهم درس

  149  ...............................................................................  آموزشی هاي هدف
  149  ......................................................................  عرفات کلمه شناسی واژه
  150  ...............................................................................  عرفات تسمیه وجه
  151  ...................................................  آن دفع روش و هاانسان بر گناه تأثیر

  153  .............................................................................................  توبه ارکان
  153  ......................................................................عرفات به وقوف وجوب
  154  ....................................................................................  وقوف از منظور
  154  ..........................................................................  عرفات به وقوف انواع

  154  .........................................................................عرفات اختیاري وقوف
  155  .............................................................................  عرفات رکنی وقوف

  156  .........................................................  عرفات رکنی وقوف عمدي ترك
  156  ......................................................................  عرفات اضطراري وقوف



  13فهرست مطالب      

  

  156  .......................................................................................  عرفات احکام
  157  ..........................................  آن کفاره و عرفات از ضروري غیر خروجِ
  159  ............................................................................................  زماییخودآ

  مشعرالحرام به وقوف :یازدهم درس
  161  ..................................................................................  آموزشی هدفهاي

  161  ...............................................................................  مشعرالحرام امهاين
  161  ......................................................................................  الحرام مشعر

  162  .........................................................................  جمعاء ، جمعاء ، جمع
  162  ...................................................................................................  مزدلفه
  163  ................................................................................  مشعرالحرام اعمال
  165  .................................  الحرام مشعر وقوف و بیتوته در نیت تعدد حکم
  165  ...................................مشعر در همراهانشان و معذورین بانوان، حکم

  166  ...............................  شب نیمه از قبل مشعرالحرام از معذورین خروج
  167  ..............................  بیهوشی یا خواب حال در مشعر، در وقوف حکم

  167  ...............................................................مشعر از عبور حال در وقوف
  168  .................................  منا در معذورین استقرار از بعد همراهان، وظیفه
  169  .................................................................  معذورین همراه نیابت حکم
  169  .............................................مشعر اختیاري وقوف از معذورین نیابت
  170  ..............................................  مشعر ارياضطر و اختیاري وقوف زمان

  171  ....................................................  مشعر اعتقاد با مشعر، غیر در وقوف
  172  .........................................................  صبح اذان از قبل مشعر از خروج

  174  ..................................  آفتاب طلوع از پیش عید روز در مشعر از کوچ
  175  ...........................................................................  مشعر در خداوند ذکر

  176  ...................................................................  مشعر در وقوف مستحبات
  180  ............................................................................................  خودآزمایی

  آن احکام و مشعر و عرفات وقوفات درك صور :دوازدهم درس
  181  ...............................................................................  وزشیآم هاي هدف
  181  ..............................................................................  وقوفات درك صور



14کدرسنامه فقه و مناس  

  

  182  ...............................  مشعر و عرفات وقوفات دوازدهگانه صور احکام
  187  .................  فقط مشعر نهاري اضطراري وقوف درك: یازدهم صورت

  190  ............................................................................................  خودآزمایی
  قربان عید روز در منا اعمال :سیزدهم درس

  191  ...............................................................................  آموزشی هاي هدف
  191  ..................................................  تکلیفاً منا واجبات بین ترتیب رعایت
  192  .....................................................................  میر هاي سنگریزه شرایط
  194  .......................................  مکه هاي کوه از سنگریزه آوري جمع حکم
  195  ..............................................................................................  رمی زمان

  195  .........................................................................  عقبه جمرة رمی قضاي
  195  .........................................................................................  شب در رمی

  196  ......................................................................  عید شب در رمی استنابه
  196  ..............................................................  جمرات رمی شرایط و کیفیت
  197  ..........................................  یافته توسعه جدید جمرات در رمی، حکم
  199  .....................................................................دوم طبقه از جمرات رمی

  200  ............................................................................................  خودآزمایی
  منا در قربانی :چهاردهم درس

  201  ..................................................................................  آموزشی هدفهاي
  201  ........................................................................................  قربانی شرایط
  201  .....................................................................................  سنی شرط. 1
  203  ....................................................  )سالمتی و صحت( بیماري عدم. 2
  204  ..............................................................................نباشد پیر خیلی. 3
  204  ..............................................................................  بودن االجزا تام. 4
  204  ....................................................................................  نبودن الغر. 5
  205  ..................................................................................  نبودن خصی. 6
  205  .....................................................................  ها بیضه بودن نکوبیده. 7
  206  ..........................  نباشد بیشاخ  و بیگوش  و دم بی خلقت، اصل در. 8
  206  ...................................................  نباشد بیضه بدون خلقت اصل در. 9



  15فهرست مطالب      

  

  207  ....................................................................................  قربانی در نیابت
  207  ......................................................................................  قربانی در نیت

  208  .............................................................................................  ذابح ایمان
  208  ........................................................................  ذبح زمان یفیتکل حکم
  209  ............................................................  عاًوض عید روز از قربانی تأخیر
  210  ........................................  عمداً عقبه جمره رمی بر قربانی کردن مقدم
  211  ...............................................................................شب در قربانی ذبح

  212  ...................................................................  آن مصرف و قربانی تثلیث
  213  ...............................................................................  قربانی از بدل روزه
  213  ..................................................................  قربانی از تمکن عدم مالك

  214  .............................................................................  قربانی براي اقتراض
  214  ...............................  هدي تهیه جهت سفر مؤونه بر زائد لوازم فروش
  215  ..........................................................................  هدي تهیه براي کسب
  215  ...............................................................  قربانی از بدل هاي روزه زمان

  215  ............................................................................  :روزه روز سه زمان
  216  ..........................................................................  روزه روز هفت زمان

  216  ...................................................................................  ها روزه در توالی
  217  ............................................................................................  خودآزمایی

  تقصیر و حلق  :پانزدهم درس
  219  ..................................................................................  آموزشی هدفهاي

  219  .......................................................................................  تقصیر و حلق
  219  .............................................................  تقصیر و حلق در بانوان وظیفۀ
  220  .............................................................  تقصیر و حلق در مردان وظیفه
  221  ......................................................................  ندارد مو که کسی وظیفه
  222  .............................................  تیغ جاي به زن ته ماشین با سر نتراشید

  222  .............................................................  یازدهم شب در تقصیر و حلق
  223  .........................................  قربانی وقوع اعتقاد به تقصیر یا حلق انجام

  223  ..................................................  محرمات حلیت در تقصیر و حلق اثر



16کدرسنامه فقه و مناس  

  

  224  .....................................................................................  حلق مستحبات
  225  ............................................................................................  خودآزمایی

  منا در بیتوته :شانزدهم درس
  227  ..................................................................................  آموزشی هدفهاي

  228  ..............................................................................  بیتوته زمان و مقدار
  228  ........................................................................  شب نیمه محاسبه معیار

  229  .......................................  نیست واجب آنها بر منا در بیتوته که کسانی
  231  ................................  منا در بیتوته بدل مکه در عبادت کیفیت و ارمقد

  232  ..................................................................................  بیتوته ترك کفاره
  235  ............................................................  شب اول از قسمتی بیتوته ترك
  236  ..................................................................  بیتوته ترك کفاره ذبح محل

  236  .................................................................  سیزدهم شب بیتوته وجوب
  238  ............................................................................................  خودآزمایی

  گانه سه جمرات رمی :هفدهم درس
  239  ..................................................................................  آموزشی هدفهاي

  239  .........................................................  دوازدهم و یازدهم روزهاي رمی
  240  .......................................................................  عمداً جمرات رمی ترك
  240  .................................................................................  سیزدهم روز رمی
  240  .............................................................  شب در گانه سه جمرات رمی

  241  ................  تقصیر یا حلق از قبل و ذبح از قبل یازدهم روز رمی جواز
  241  .................  روز در نیابی و شب در مباشري رمی بین امر دوران حکم
  242  .......................................................................  رمی جهت گرفتن نایب
  243  ..................................................  نیابی و مباشري طور به جمرات رمی

  243  .....................................................او اذن بدون معذور طرف از استنابه
  244  .........................................  نایب توسط جمرات رمی از پس عذر رفع

  245  .........................................................  اداء بر قبل روز رمی قضاي تقدم
  245  ...............حاضر روز اداي و قبل روز رمی قضاي بین انداختن فاصله
  246  ..........................................................................................  فاصله مقدار



  17فهرست مطالب      

  

  246  ............................................................................  رمی صحت در شک
  246  .................................................................  جمرات رمی انجام در شک
  247  ..................  عقبه جمره رمی حین وسطی یا اولی جمره رمی در شک
  247  ..........................................................................  ها سنگ تعداد در شک
  249  ....................................................................  جمرات رمی جبران وقت

  250  ...................................................................  دوازدهم روز در منا از نَفْر
  251  ...................................  بازگشت لزوم و ظهر از قبل منا از شدن خارج
  252  ......................بیتوته از بعد دوازدهم روز در رمی از معذورین خروج
  255  ..........................  دوازدهم شب نیمه از پس منا از غیرمعذورین خروج

  256  .........................................................................................منا مستحبات
  258  ............................................................................................  خودآزمایی

  مکه اعمال :هجدهم درس
  259  ...............................................................................  آموزشی هاي هدف
  259  ..........................................................................  مکه اعمال انجام زمان

  260  ................................................................  وقوفین بر مکه اعمال تقدیم
  260  ....................................  وقوفین بر مکه اعمال تقدیم و ازدحام خائفین
  262  ...............................................................  وقوفین بر نساء طواف تقدیم
  262  ........................................................خالف کشف و مکه اعمال تقدیم
  264  .............................................................................................مسأله چند

  268  ............................................................................................  خودآزمایی
  عمره و حج در نیابت :سوم بخش

  نایب شرایط :نوزدهم درس
  271  ..................................................................................  آموزشی هدفهاي

  277  .............................................مشعر اختیاري وقوف از معذورین نیابت
  278  ................................  واجب حج در صحیح قرائت از معذورین نیابت
  279  ................  مستحبی عمره و حج در صحیح قرائت از معذورین نیابت

  280  ..................................................................................................  مماثلت
  280  ........................................................................................  صروره نیابت



18کدرسنامه فقه و مناس  

  

  280  ............................................................................  تقلید در نایب وظیفه
  281  ..................................................................................  عنه منوب شرایط

  282  .....................................................................................  عنه منوب بلوغ
  282  ...............................................................................  عنه منوب در ایمان

  284  ............................................................................................  خودآزمایی
  عمره و جح  با مرتبط احکام و عمومی فقه :چهارم بخش

  تقلید احکام :بیستم درس
  287  ..................................................................................  آموزشی هدفهاي

  287  ...................................................................................  تقلید بدون عمل
  288  ..................................................................................  تقلید مرجع تغییر

  288  .................................................  اعلم به اعلم غیر از عدول: اول حالت
  288  ....................................  مساوي به اويمس مرجع از عدول: دوم حالت

  289  .................................................................................  میت تقلید بر بقاء
  289  ...................  شده فوت مجتهد اعلمیت فرض با بقاء حکم: اول صورت
  290  .....  حی اعلمیت در شک یا تساوي صورت در بقاء حکم: دوم صورت

  291  .................................................................حج و عمره احکام یادگیري
  291  ..................................  رجوع نیت بدون »واجب احتیاط« قهري رجوع

  293  ............................................................................................  خودآزمایی
   ...)و غسل وضو،( طهارت احکام :یکم و بیست درس

  295  ..................................................................................  آموزشی هدفهاي
  295  ...................................................................................  وضو در پا مسح
  296  .....................................................  مسجدالحرام در بانوان گرفتن وضو

  297  ....................................................................................................اغسال
  297  ................................................................................  واجب هاي غسل

  298  ......................................................  عبادات صحت و واجب هاي غسل
  299  ................................................................................  مستحبی هاي غسل
  301  .....................................................................  وضو جایگزین هاي غسل

  302  ............................................................................................  خودآزمایی



  19فهرست مطالب      

  

   عمره و حج در بانوان احکام :دوم و بیست  درس
  303  ..................................................................................  آموزشی هدفهاي

  303  ........................................................................................  حیض احکام
  304  ........................................................................................  یائسگی معیار

  305  .............................................................................مهبل از خون خروج
  306  ..........................................................................  روز ده از خون تجاوز

  308  ...............................................  )حیض ایام در وسط پاکی( متخلّل نقاء
  310  ..............................................................................بانوان بینیلکه حکم
  310  .......................................................  مسجدین به جنب و حائض ورود
  311  ................................................................  مسجدین به مستحاضه ورود
  311  .............................................................  استحاضه ایام در آمیزش حکم

  313  ............................................................................................  خودآزمایی
   )1( نماز احکام :سوم و بیست درس

  315  ..................................................................................  آموزشی هدفهاي
  315  ....................................................................................................  قرائت

  315  ................................  است شده خوانده باطل قرائت با که نمازي حکم
  317  ...............................  جماعت نماز در شرکت لزوم و قرائت بودن غلط

  318  .....................................  سوره براي »الرحیم الرحمن اهللا بسم« جزئیت
  319  ............................................  »الرحیم الرحمن اهللا بسم« جزئیت ثمرات
  319  ............................................................................ئتقرا صحت معیار
  320  .............................................................................  قرائت در مد رعایت

  320  .......................................................................  مد رعایت تکلیفی حکم
  321  ..................................................  نماز در مد رعایت عدم وضعی حکم

  322  .................................................................................  حرکت به وقف
  322  ..................................................................................  سکون به وصل
  323  ............................................................................................  ییخودآزما

   )2( نماز احکام :چهارم و بیست درس
  325  ..................................................................................  آموزشی هدفهاي



20کدرسنامه فقه و مناس  

  

  325  ...........................................................................................  اقامه و ذانا
  326  .....................................................................................................  رکوع
  326  .............................................................  زانوها روي ها دست دادن قرار

  327  ......................................................................................فرش بر سجده
  328  ..............................................................عربی غیر به نماز در دعاکردن

  329  ............................................  سنّت اهل جماعت نماز در شرکت حکم
  331  ..............................................................................  مستحبات به اهتمام

  332  .............................................................................  تخییر اماکن در نماز
  332  .......................................................................................تخییر محدوده

  334  ............................................................................................  خودآزمایی
  مرهع  حج هاي سپرده خمس و اموال تخمیس اهمیت :پنجم و بیست درس

  335  ..................................................................................  آموزشی هدفهاي
  336  ............................  خمس متعلّق مال در تصرف جواز عدم: اول مسأله
  336  .............شرع حاکم اذن بدون خمس گرفتن ذمه به جواز عدم: دوم مسأله
  336  ........................  انتخابی نه است قهري خمسی، سال مبدأ: سوم مسأله
  337  ............................  اتفاقی معامله براي خمسی سال مبدأ: چهارم مسأله
  337  ...............................................  ها شغلی چند خمسی سال: پنجم مسأله

  338  .............................................................  عمره و حج هاي سپرده خمس
  339  .................................................................  نامی ثبت پول اصل خمس
  340  ..................  شرعیه صحیحه عقود از یکی طریق از حاصله سود خمس

  341  ............................................................................................  خودآزمایی
 



 

  

  
  

 گرنیتدو مقدمه

  1».ها تفقهیس فعبادة ل ير فیال خ«: یقال عل
  ندارد. یعبادت ارزش امل،کرت یو بص قیبدون فهم عم

مـال  کدن بـه  یاهللا الحرام و رسـ تیالزم زائران ب یرت و آگاهیبص
 آن یام شـرع کـ و اح کح مناسـ یم و تعلّم صـح یعبادت، درگرو تعل

از امـور   یکـی ) از آن به عنـوان  رهانات حضرت امام(یه در بکاست 
  اند:   اد شده و فرمودهیمهم 

هـا   اروانکـ  يست حجاج محترم و علماه الزم اک يا از امور مهمه
ادگرفتن مسـائل  یاد دادن و ینند، کفشان را صرف آن یوقت شر

    2حج است.
 يها در سال کش فقه و مناسدوره آموز سهتاب حاضر حاصل ک

ن یجت االسالم والمسـلم حمحترم استاد توسط  1393و  1390 ،1389
عمـره  از در حـج و  یـ ام مـورد ن که به عنوان احک است يریهعباس ظ

ه جـا دارد از زحمـات   کـ ان شـده  یون محترم بیروحان جهت استفاده
  م.یر را داشته باشکمال تشک ،ح مسائلین و توضییشان در تبیا

و انجام اصالحات و حـذف   يساز ادهیاستاد، پس از پ يها درس
 يبنـد  ص و جهت استفاده بهتر با دسـته ی، تلخیانیب یزوائد و حواش

  د.ین گردیتدو مناسب به صورت درسنامه حاضر
داشـته و  ابهام ق نظرات مراجع یدر تطب ،ان استادیه بک يدر موارد

                                                 
  .204العقول، ص  تحف .1
  .88، ص 18امام، ج صحیفه  .2
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، مباحـث  از داشـت یـ ن يشـتر یل بیان شده بود و به تفصیا مجمل بی
ا مطالـب  یـ مقدمـه   ،از مباحـث  یده و در بعضـ یل گردیمکن و تییتب
  شده است. آورده یلیمکت

م یبخـش تنظـ   چهـار درس، در  پنجست و یبشامل مجموعه ن یا
  شده است:

   درس) 7(شامل ام عمره مفرده کاح بخش اول:
  درس) 11ام حج تمتع (شامل کاح بخش دوم:

  درس) 1ابت در حج و عمره (شامل ین سوم: بخش
مرتبط با حج و عمره (شامل ام کاحو  یفقه عموم بخش چهارم:

  درس) 6
  ان هر درس سؤاالت مربوطه آمده است.یاپو در 

ن درسنامه آمده اسـت  ینظراتشان در اه ک يدیمراجع بزرگوار تقل
بهجـت،    ،يا خامنـه  ،ینـ یات عظـام امـام خم  یعبارتند از: حضرات آ

ــتبر ، یصــاف، یســبحان، یســتانی، سیزنجــان يریشــب، ییخــو، يزی
 دیـ وح ،یهمـدان  ي، نـور يرازیشـ  ارمک، میرانکلن ، فاضلیگانیگلپا

ر یسـا  يمـوارد فتـاوا   یو در بعضـ  يشـاهرود  یهاشـم  و یخراسان
  .ز آمد استینمراجع 

ــموفق يضــمن آرزو ــرای هــا و  نیمعــ، نویروحــان یتمــام يت ب
خـود جهـت    یلیمکو ت ینظرات اصالحم یدواریاممعزّز،  يها نهیمع

  ار ما بگذارند.ین درسنامه را در اختیا يارتقا
بـه   يبـر آموزش بعثه مقام معظـم ره محترم  تیریان از مدیدر پا

  شود. یم یقدردانر و کتش ن متنیاه یدر تهشان  خاطر اهتمام
  والسالم        

  ياریرضا هوش        
  1396تابستان         

  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ل:بخش او  
  عمره مفرده

  
  



 

  



 

  

  
 
  

  درس اول:

  عمره مفرده 
  یآموزش يها هدف

  م عمره مفرده.کبا ح ییآشنا .1
 .عمره رارکت مکبا ح ییآشنا .2
 زمان انجام عمره مفرده.با  ییآشنا .3
  عمره مفرده. با اعمال ییآشنا .4
  

 هم عمره مفردکح

 یسکعمره هم مانند حج دو قسم است: واجب و مستحب، و بر 
 يهرچنـد بـرا   1،شـود  یط استطاعت را داشته باشد واجب میه شراک

ه کـ طور اسـت   نین هم همیس اکه عکع نباشد همچنان یحج مستط
ع یعمـره مسـتط   يحج استطاعت داشته باشد و برا ياگر شخص برا

 یسـان ک يه بـرا کد معلوم باشد ین بایکج به جا آورد. لد حینباشد با
فه آنها حـج تمتـع اسـت،    یه وظکان یرانیه دور هستند مثل اکه از مک
گاه استطاعت حـج از اسـتطاعت عمـره، و اسـتطاعت عمـره از       چیه

ب از هـر دو عمـل   کـ ست؛ چون حج تمتع مریاستطاعت حج جدا ن
                                                 

  . آیت اهللا مکارم: بنابر احتیاط واجب براي کسانی که اهل مکه هستند یا دور از آن. 1
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فـه  یه وظکهستند  ب به آنیا قریه که در مک یسانکاست، به خالف 
 یکـی  يه نسبت به آنها استطاعت براکآنها حج و عمره مفرده است 

  1شود. یاز دو عمل تصور م
استطاعت انجام عمره مفرده را دارنـد (بـدون   ه ک کسانین یبنابرا

استطاعت براي حج)، چنانچه اهل مکـه یـا نزدیـک بـه آن باشـند،      
عمـره را انجـام   واجب است (آیت اهللا مکارم: بنابر احتیاط واجـب)  

نسـبت بـه    باشـند،  یستند و از آن دور میه نکاهل مدهند و چنانچه 
   دو قول است:  انجام عمره مفرده،

به جـا   بار باید عمره مفرده را یک ،اط واجبیبر احتبنا :قول اول
  ارم)کم یاهللا العظم تی(آ. آورد

  ه مراجع عظام)ی(بقعمره مفرده مستحب است. انجام  قول دوم:
دهـد و   یمـ حـج انجـام    يگـر یداز ابـت  یه بـه ن ک یسک :تبصره

اط یـ احت بنـابر  ارمکم یت اهللا العظمیآست طبق نظر یع نیخودش مستط
خودش انجام دهـد و طبـق نظـر     يعمره مفرده برا یکد یواجب با

  2 .آن است که به جا آورد اطیاحت گرچه واجب نیست، ه مراجعیبق

  هعمر ن دویفاصله ب
ر حج مستحب اسـت و در مقـدار فاصـله    راکرار عمره مانند تکت

  3قول است:چند  و در آنن دو عمره اختالف وجود دارد یب
اط واجـب  یاحت بنابر، یروز از عمره قبل 30متر از کدر  :قول اول
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  27بخش اول: عمره مفرده      

  

   (حضرت امام) انجام دهد، نه استحباب. قصد رجاءبه 
توان در  یست و مین دو عمره الزم نیفاصله انداختن ب قول دوم:

 ،يجواد ،يا ات عظام بهجت، خامنهی(آ .ن عمره بجا آوردیچند روز یک
  )يشاهرود یو هاشم ينور ،یگانیگلپا، یسبحان، یزنجان
قمـري  اط در هر ماه یاحت بنابر یول: «افزوده است يا اهللا خامنه تیآ

 يآورد و اگـر دو عمـره بـرا    بجاتواند   یخود م يعمره برا یکط فق
 يعمره هم بـرا  یکخود و  يره براعم یکا یگر انجام دهد یافراد د

  » ست.یور شرط نکآورد فاصله مذ بجا يگرید
  .یاست نه وجوب یاط، استحبابین احتیه اکناگفته نماند 

ه عمـرة  کاگرچه افضل آن است ... « است: افزوده اهللا بهجت تیآ 
   ».ا با فاصله ده روز انجام شودیه در ماه بعد یثان

  د انجام داد:یمورد نبا ن در دوکلافزوده است  یت اهللا سبحانیو آ
  الحجه) يذ 13ـ11ق (یتشر يروزهاـ 1 
   .ن عمره تمتع و حج تمتعیبـ 2 

 يه در هـر مـاه قمـر   کست، بلیماه شرط ن یکفاصله : قول سوم
 ،يمـاه قمـر   یـک در  عمره انجام داد. و انجام دو عمره یکتوان  یم

، یظـام خـوئ  ات عی(آ .ز استیجا يگریخود و د يا برایدو نفر  يبرا
  )یو صاف یستانی، سيزیتبر

 يا بـرا یـ خـود   يبـرا عمره  یکفقط  يدرهرماه قمر چهارم: قول
ــرید ــ يگ ــام داد  یم ــوان انج ــتریو ب ت ــک از ش ــ  ی ــره اش ال کعم

  ارم)کم	اهللا		تی(آ		دارد.
ا یـ خـود   يمـاه بـرا   یکعمره در  یکش از یانجام ب قول پنجم: 
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ت افراد یند عمره به نانجام چ یست، ولیز نیاط جاینفر بنابر احت یک
  )دیوح اهللا تی(آ 1.ال نداردکمختلف اش

روز به قصد رجـا   10متر از که در ک: احوط آن است مقول شش
ت یـ ه رعاکـ باشـد   يگـر یابت از دیه عمره دوم به نکباشد، مگر آن 

  )کیت اهللا ارای(آ ست.یفاصله الزم ن
ن ائراماه، ز یکمتر از که مجدد در عمر يدر مقام عمل برا ر:کتذ

ه با توجه به عدم لزوم قصد کداشته باشند » رجاء ثواب«ت یمحترم ن
م و انجـام  یه ما طالب ثواب و اجـر هسـت  کن یالوجه در عبادات، و ا

ه قائل بـه اسـتحباب   ک یسانکبه نظر  یعمل به قصد رجاء ثواب حت
ن صورت بـه نظـر همـه مراجـع     یه در اکز است یهستند، جا یعمل

ر اختالف فتـاوا در  کواهد داشت و الزم به ذنخ یالکعمرة مجدد اش
  ست.ینه نین زمیا

  زمان انجام عمره مفرده

 تـوان بجـا آورد.   یندارد و در تمام سـال مـ   ینیعمرة مفرده زمان مع
م کـ حه کـ حـج تمتـع   احـرام  ن عمره تمتـع و  یبجز در حد فاصل ب

ز یـ و ن آیـد  یم درس هشتم آن در اعمال حج تمتع یو وضع یفیلکت
مراجع عظام همچون  یه برخکالحجه)  يذ  13  تا 11ق (یرام تشیدر ا

ام ین ایانجام عمره مفرده در ا :ندا هفرمود یسبحان و یزنجان عظام  اتیآ
  2ست.یمشروع ن
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  29بخش اول: عمره مفرده      

  

  اعمال عمره مفرده
  :  ب عبارت است ازیاعمال عمره مفرده به ترت

  . احرام1
  . طواف  2
  . نماز طواف3
  ی. سع4
  ریا تقصی. حلق 5
  . طواف نساء6
  . نماز طواف نساء7
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  ییخودآزما
خـود طبـق نظـر     يبـرا  زن عمره مفرده در هـر رو یانجام چند .1

 ز است؟یاز مراجع جا یکدامک
 )یاهللا صاف تی(آست؟ یرار عمره مفرده چکم تکح .2
 )یستانیت اهللا سی(آمتر از ده روز ........ کرار عمره مفرده در کت .3
 ارم)کت اهللا می(آد. یسیم عمره مفرده را بنوکح .4

 
 



 

  

  
  

  : دوم درس

  
  احرام 

  یآموزش يها هدف
  .قات بدون احرامیم عبور از مکو حبا محل احرام عمره  ییآشنا. 1
  واجبات احرام.با  ییآشنا. 2
  با محرمات احرام. ییآشنا. 3
  احرام. روهاتکو م مستحباتبا  ییآشنا. 4
  
  قات)یمحل احرام (م .1

در و  ت اسـت یجمع آن مواقو  ؛»وقت«لمه کاز  اسم زمان قاتیم
      نامند. یم »قاتیم«را  اصطالح متشرعه: محل احرام

  نه)یفه (مدیمسجد شجره در ذوالحل ـ1                        
  بخش اول: مسلخ                                                      

  بخش وسط: غمره ق (عراق)   یعق يواد ـ2     ت پنجگانهیمواق
  بخش سوم: ذات عرق                                        عمره     
  طائف)ر یمسقرن المنازل ( ـ3                     
  من)یر یمسلملم (ی ـ4                   
 جده)ر یمسجحفه ( ـ5                   
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ر شـجره،  یه در غکن است یت در ایر مواقیقات شجره با ساین میفرق ب
  .فه اختالف استیقات ذوالحلیدر م یت ندارد، ولیمسجد موضوع

  فه (مسجد شجره)یذوالحلقات یم
  1 در رابطه با احرام در مسجد شجره دو قول است:

مسجد  يمسجد و محاذ ،قات استیفه میمنطقه ذوالحل :قول اول
ـ ات عظام تبری(آ .ندک یت میفاکاز سمت راست و چپ   ،يجـواد  ،يزی

  )شاهروديهاشمی و  مکارم، صافی، گلپایگانی ،یسبحان
آن چهـار نظـر    ه در رابطه باکت دارد یمسجد موضوع قول دوم:

  است: مطرح 
 يهـا  اط واجب داخل مسجد محرم شـود و قسـمت  ی. بنابر احت1

ـ (آ بهتر است. یمیقسمت قد یول ،است يز مجزیافته نیتوسعه  ات ی
  )ينور و ، فاضلکیارا 2عظام امام،

اط یـ احتبربناان واجـب اسـت و   ک. داخل مسجد در صورت ام2 
  ت اهللا بهجت)ی(آم محرم شود. یواجب در مسجد قد

. واجب است در داخل مسجد محرم شـود و احـرام خـارج از    3
  )يا ت اهللا خامنهی(آند. ک یت نمیفاکمسجد 

باشـد ـ   آن  دیجد يها قسمت ـ هرچند  مسجد شجره درد ی. با4
ه یبان تلکم یاز قلب خود بگذارند، ول یعنیند؛ کت احرام را انشاء ین

  )یزنجاناهللا  تی(آفه است. یواجب، منطقه ذوالحل
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  33بخش اول: عمره مفرده      

  

  قات شجرهیقۀ احرام بانوان معذور در میطر
 یعنـ یان در حال عبور از مسجد محرم شوند؛ ک. در صورت ام1

ه یـ ت تلبکـ گر خارج شوند. و در حال حریدر وارد و از در د یکاز 
  ند.یرا بگو
ـ   ،امـام راحـل  ات عظـام  یر آی. اگر از غ2 د یـ تقل يا هبهجـت و خامن

ت یـ فاکا چـپ مسـجد شـجره    یـ راسـت   يد، احرام از محاذننک یم
  ند.ک یم

اگـر نتوانـد در حـال عبـور از      ت اهللا بهجـت یامام و آ. طبق نظر 3
چپ مسجد محـرم شـود و    ای راست يدر محاذمسجد محرم شود، 

و در نـد.  کد احـرام  یـ آن تجد يا محاذیدر جحفه اط واجب یبه احت
  ند.کرجوع  يگریبه مرجع دتواند  یاط مین احتیا

  1قات) محرم شوند.یدن به میا قبل از رسینه (ی. با نذر در مد4
مسـجد شـجره را    يه احرام از محاذک يبه نظر مقام معظم رهبر

 ،تواننـد بـا نـذر محـرم شـوند      یبـانوان معـذور مـ    ،داند یح نمیصح
ح است. بجـز  یز احرام با نذر صحیه به نظر همه مراجع نکهمانطور 

وز احرام در جمگذرد نذر  یقات میه قائلند چون از مک یهللا زنجانا تیآ
  ست.ین قاتیر میغ

خـدا بـر عهـدة     يبرا؛ »انكأن أُحرِم من هذا امل يهللا عل« غه نذر:یص
  ان محرم شوم.کن میه از اکمن است 

    نذر زن دراذن شوهر 
در برخی موارد بانوان معذور ناگزیرند جهت صحت احرام، قبل 
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  (مثل مدینه) با نذر محرم شوند. از میقات
حال سؤال این است که آیا اذن شوهر در صحت نذر زن شـرط  

  است یا نه؟ در این مسأله سه قول است:
(آیات عظام امام، نذر زن باید با اذن شوهر باشد مطلقاً.  قول اول:

  نوري و فاضل) صافی، گلپایگانی،
اذن در نذر کفایـت  سفر، از  ايراند: اجازه ب یت اهللا فاضل افزودهآ
  کند. می

اگر نـذر زن مـزاحم حـق شـوهر نباشـد، اجـازه الزم        قول دوم:
(آیات عظام بهجت، تبریزي، خویی، جـوادي، زنجـانی، سـبحانی،    نیست. 

  سیستانی و مکارم)
اگر شوهر حضور دارد، بنابر احتیاط واجب باید نـذر   قول سوم:

  اي) (آیت اهللا خامنهزن با اجازه او باشد. 
حکم احرام با نـذر قبـل از میقـات و از آن جملـه احـرام       تذکر:

  بانوان معذور با نذر خواهد آمد.

  ه هستندکه داخل مک یسانک يقات عمره برایم
ه رفتـه و عمـره   کـ حـج بـه م   يها ر ماهیدر غ هک یسک: 1مسأله 

ه مانـده اسـت، در محـل    کـ حـج در م  يها مفرده انجام داده و تا ماه
  1ل است:احرام عمره تمتع او سه قو

توانـد از   یت پنجگانه بـرود و نمـ  یاز مواق یکید به یبا قول اول:
ـ ، بهجـت، تبر يا ، خامنهات عظام امامی(آم محرم شود. یتنع  ،یی، خـو يزی

  )و فاضل يارم، نورک، میگانی، گلپایصاف
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خواهنـد عمـره تمتـع انجـام دهنـد،      یه مـ ک ين افرادیچن قول دوم:
د از همـان جـا محـرم    یوجود دارد با یقاتیه مکر آنان به میهرگاه در مس

از طــرف  يریا خــوف دســتگیــوجــود نــدارد و  یقــاتیشــوند و اگــر م
  )یت اهللا سبحانی(آه محرم شود.یبیتواند از حد یرا دارد م ین دولتامأمور

ـ از مواق یکید به یاط واجب بایبنابر احتم: سوقول  ت پنجگانـه  ی
  )یستانیت اهللا سی(آباشد.  یبرود، اگر چه حج تمتع استحباب

توانـد   یه مکت پنجگانه برود، بلیست به مواقیالزم ن: چهارم قول
ـ آ(رون رفته و از آنجـا محـرم شـود.    یاز حرم ب و  یزنجـان  ات عظـام ی

  )يشاهرود یهاشم
عمـره مفـرده    يخواهد برا یه است و مکه در مک یسک: 2مسأله 

   1محرم شود، در محل احرام او، دو قول است:
خـارج از   يا قات آن هر نقطهیم ز حرم:احرام خارج ا قول اول:
  )يشاهرود یو هاشم یزنجان ات عظامی(آحرم است. 

ت عمـره تمتـع   ید از همان مواقیعمره مفرده با ياحرام بستن برا
ه باشد و بخواهد عمره مفرده به جـا آورد،  کلف در مکباشد و اگر م

سـت بـه   یز است از حرم خارج شده و احرام ببنـدد و واجـب ن  یجا
از  یکیه احرامش از کت عمره تمتع برود و بهتر است یمواق از یکی

ـ (آم. یه، جعرانه و تنعـ یبین سه محل باشد: حدیا ـ ات عظـام تبر ی ، يزی
  )یستانیو س ییخو

الحـل بـرود و افضـل     ید به ادنیبا الحلّ: یاحرام از ادن قول دوم: 
 ات عظـام امـام،  یآ(م محرم شود. یا تنعیه یبیا حدیه از جعرانه کآن است 
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  )ارمکد و می، وحي، نوری، سبحانی، صافیگانی، بهجت، فاضل، گلپايا خامنه

  قات بدون احرامیتجاوز از م یفیلکم تکح
  قات بدون احرام دو حالت دارد:یعبور از م

قـات  یعبـور از م  در آن ماه عمـره انجـام نـداده     حالت اول: 
  )ی(اتفاق 1.اراًیست اختیز نیجابدون احرام 

ـ اگر ا یول اند: ردهکضافه ا یت اهللا سبحانیآ ب کـ ن حـرام را مرت ی
  .ح استیقات دوم احرام بست حج او صحیشد و از م

  ن صـورت دو  یـ ه در اکـ : در آن ماه عمره انجـام داده  حالت دوم
    2 قول است:

  (حضرت امام)ست. یز نیجا قات بدون احرامیعبور از م :قول اول
  ه مراجع عظام)یبق(قات بدون احرام جائز است. یعبور از م قول دوم:

  قات بدون احرام یم يتجاوز از محاذ یفیلکم تکح
  3قول است: چندن مسئله یدر ا

 يگریقات دی، اگرچه مستیز نیاط واجب جایبر احت بنا :قول اول
 یو هاشـم  ارمکم ،ي، نوريزی، تبرکیات عظام امام، ارای(آ ش باشد.یدر پ

  )يشاهرود
 یصـاف ( د.نکعبور  قاتیم يبدون احرام از محاذد ینبا قول دوم:

ـ  :انـد  افـزوده  یت اهللا سـبحان یآ )یگانیو گلپا ـ اگـر ا  یول ن حـرام را  ی
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  .ح استیقات دوم احرام بست حج او صحیشد و از م بکمرت
قـات نگـذرد   یم يلـف از محـاذ  که مکـ ن اسـت  یاحوط ا قول سوم:

ه کـ  یز باشد در صـورت یه گذشتن جاکست ید نیمگر با احرام، اگرچه بع
  )یستانیاهللا س تی(آباشد.  یقاتیم يا محاذیقات یلف مکم يرو شیدر پ

نـه اسـت از مـرور بـه     یاقرب جواز عدول اهـل مد  قول چهارم:
  ت اهللا بهجت)ی(آاراً. یاحرام از جحفه اخت يفه برایذوالحل

ت پنجگانـه بـدون احـرام    یـ مواق یـک گذشـتن از نزد  پنجم:  قول
ـ نـ  یست و گذشتن از محـاذات دور مـانع  یز نیاراً جایاخت  یدارد، ول

د قبــل از حــرم، محــرم    یــ ا حــرم با یــ ه کــ ورود بــه م  يبــرا 
  )یزنجان اهللا تی(آ شود.

ــم:  ــول شش ــابر احت ق ــبن ــور   ی ــرام عب ــدون اح ــتحب ب اط مس
  اهللا فاضل)   تی(آ ند.کن

  انیا نسیجهل  يقات بدون احرام، از رویتجاوز از م
ا بـه جهـت ندانسـتن    یند کت را در عمره فراموش یه و نیاگر تلب

 1 ند، دو حالت دارد:کقات عبور ید و بدون احرام از میگومسأله ن
ان دارد، و کقات بدون عسر و حرج امیبازگشت به محالت اول: 

 ن صورت دو قول است:یرسد، در ا یبا برگشتن به اعمال عمره م
ات عظام امـام،  ی(آاحـرام.   يقات برایلزوم بازگشت به م قول اول:

 یهاشـم ، يزی، بهجت، تبری، زنجانینستاید، سی، وحی، فاضل، خوئيا خامنه
  )يو نور ی، سبحانی، صافیگانیگلپا،يشاهرود
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ر مسـجد شـجره   یم در غکن حیاند: ا ردهکاضافه  یستانیت اهللا سیآ
رده، کـ ه از مسجد شجره عمـداً بـدون احـرام عبـور     ک یسکاست و 

 رده است.کتواند از جحفه محرم شود، گرچه گناه  یم
قات وجواز احـرام، در محـل   یبه معدم لزوم بازگشت  قول دوم:

  ارم)کت اهللا می(آتنبه. 
ن حالـت  یـ ه در اکـ ان ندارد، کقات امیبازگشت به م حالت دوم:

  دو صورت دارد:  
ن یه در اکقبل از ورود به منطقه حرم متوجه شود،  صورت اول:

  صورت چهار نظر مطرح است:
ت یـ ه و نیـ ه متوجه عدم تلبک ییجواز احرام از هر جا قول اول:

 )يارم و نورک، بهجت، فاضل، میات عظام امام، خوئی(آ شده است.
 يقات، به مقداریت به سمت مکاط واجب، حریبنابر احتقول دوم: 

  )یستانیو س يزی، تبريشاهرود یهاشم ،يا ات عظام خامنهی(آ تواند.یه مک
ر، و اگـر  یقـات موجـود در مسـ   یوجـوب احـرام از م   قول سوم:

، بـه  یقات قبلینباشد، بازگشت به سمت مرو  شیدر پ يگریقات دیم
ان بازگشـت، احـرام در   کـ تواند، و در صورت عدم ام یه مک يمقدار

ـ (آان. کهمان م ـ ، وحیگـان یات عظـام گلپا ی اگـر  : یسـبحان و  ید، صـاف ی
د یبگو یکست اگر داخل حرم نشده در همانجا لبین نکبازگشت مم

ـ  یعنـ یو محرم شود و اگر داخل حرم شده به مرز حرم  الحـل   یادن
ن کـ د و محرم شود و اگـر آن هـم مم  یبگو یکبرگردد و در آنجا لب

 یکادش آمده است لبیا به یاد گرفته یله را ه مسأکست از همانجا ین
  د و محرم شود.)یبگو

قـات  یرو دارد، از آن م شیدر پـ  يگـر یقات دیاگر مقول چهارم: 



  39بخش اول: عمره مفرده      

  

 )ینت اهللا زنجای(آه هست محرم گردد. کجا  محرم شود واال از همان
ن یه در اکبعد از ورود به منطقه حرم متوجه شود،  صورت دوم:

  صورت سه نظر مطرح است:
تواند و به اعمال عمـره   یاگر م وجوب خروج از حرم قول اول:

ان خـروج، جـواز احـرام در همـان     کـ و در صورت عدم ام رسد، یم
، ی، زنجـان یسـتان یس ،ی، فاضـل، خـوئ  يا ات عظام امام، خامنـه ی(آان. کـ م

 ارم)کو م ي، نوريشاهرود یهاشم، يزیتبر

ان کـ وجـوب خـروج از حـرم و در صـورت عـدم ام      قول دوم:
ت به سمت خارج حرم، هـر قـدر   کاط واجب، حریخروج، بنابر احت

  بهجت) د ویات عظام وحیآ(تواند.  یه مک
ه کـ قـات، هـر قـدر    یت بـه سـمت م  کـ ب، حریبه ترت قول سوم:

ن، احـرام  کـ صورت عدم تم الحل و در یتواند و اال احرام از ادن یم
  )یسبحان و ی، صافیگانیات عظام گلپای(آه. کدر م

  آن يا محاذیقات یموارد جواز احرام قبل از م

باشـد، مگـر    یآن مشروع نم يا محاذیقات یاحرام بستن قبل از م
  در چند مورد:

    1قات با نذری. محرم شدن قبل از م1
  قول است: چهار در رابطه با احرام با نذر

شـود، ماننـد    یاب محـرّم مـ  کـ اگـر بدانـد مسـتلزم ارت    :ولقول ا
  )یستانیست اهللا ی(آ. ال استکانعقاد نذر مورد اش ،استظالل
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شـود در   یداند ناچـار مـ   یه مک یسک يصحت نذر برا قول دوم:
اگر  بداند  یال است، بلکند، محل اشکت کله مسقف حریروز با وس

ت معروفه بـرود  یز مواقا یکیتواند به  یاحرام عمره تمتع نم يه براک
اط آن اسـت  یـ احت یرده است، ولکت هم نیال ندارد و معصکنذر اش

ـ الحل تجد یه در ادنک فـاره  کنـد و در هـر دو صـورت    کد احـرام  ی
  فاضل)اهللا ت ی(آ د بدهد.یاستظالل را با
ـ از مواق یکـی چنانچـه از   قول سوم: آن  یـک نزد یا حـوال یـ ت ی

ت یـ فاکقـات  یاذات مو محـ  دقـات محـرم شـو   ید از میـ گذرد، با یم
سـت و اگـر از   یقـات ن یر میـ ند و نذر، مجوز احرام بستن در غک ینم

جا خـارج حـرم محـرم شـود     کگذرد هر  یآنها نم یت و حوالیمواق
از بـه نـذر   یـ ت باشد و نیح است هر چند قبل از محاذات مواقیصح

مـثالً جـده    ینـ یان معکه قبل از حرم از مکند کست، البته اگر نذر ین
  )یت اهللا زنجانیآ(ند. کد به نذر خود عمل یبامحرم شود 

ز و مشـروع اسـت   یقـات، جـا  ینذر احرام قبـل از م  قول چهارم:
  ر مراجع عظام)ی(سا مطلقاً.

اسـتظالل در   همـراه بـا  ن اگـر  کلاند:  ردهکاضافه  یت اهللا سبحانیآ
با حق شوهر منافـات   دیفاره بدهد و نذر زن هم باکد یبا باشد،روز 

  نداشته باشد.
    هیثواب عمرة رجب كجهت در. 2
نـد و بترسـد بـا    ک كه را دریخواهد ثواب عمره رجب یه مک یسک
شـب اول مـاه   ماه رجب به اتمام برسد و  یانیروز پاقات یبه م رفتن

قـات  یدن به میه احرام قبل از رسیعمرة رجب كدر ي، براشود شعبان 
 ز خواهد بود.یجا



  41بخش اول: عمره مفرده      

  

ـ فرما یم(ره) ینیخمامام  أراد إدراك عمـرة رجـب و   ثانيهمـا: إذا  : دی
خشـي فوا إن أخـر اإلحـرام إلـى امليقات، فيجوز أن حيـرم قبـل   
امليقات، و حتسب له عمرة رجب و إن أتى ببقية األعمـال يف شـعبان، و   
األوىل األحوط جتديده يف امليقات. كما أنّ األحوط التأخري إلـى آخــر  

اإلدراك  ذا علـم عــدم الضيق إ الظاهـر جـوازه قبل  الوقت؛ و إن كان
  1 امليقات. إىل إذا أخر

ه، یـ عمـره رجب  كنـد: مـال  یفرما یمـ  دیعظام تقل همۀ مراجع توجه:
ه اعمال در ماه رجب واقـع  کن یاحرام بستن در ماه رجب است نه ا

ه با کاستفتائات آمده  یدر برخ ت اهللا فاضلیآ البته در مورد نظر شود،
ه کـ د یـ مـاه جد  يماه، عمره برااحرام بستن قبل از غروب روز آخر 

ـ  ،شـود  یاعمال را در آن انجام داده است حسـاب مـ   تـاب  کدر  یول
اند: اگر احرام در ماه رجـب واقـع شـود و     فرموده »عهیل الشریتفص«

ث مـاه  یـ ن حیه را دارد و از ایثواب عمره رجب ،اعمال در ماه شعبان
    2.گر تفاوت داردید يها هرجب با ما

  واجبات احرام .2
  :بات احرام عبارت است ازواج

  ) لباس احرام3 ه؛ی) تلب2 ت؛ی) ن1
   تین الف)

عروه «شود، چنانچه در  ياحرام بر زبان جار تینمستحب است 
   آمده است:ن یچن »یالوثق

                                                 
  .801و ر.ك: العروه الوثقی مع تعالیق االمام خمینی، ص  2، م 388، ص 1. تحریر الوسیله، ج 1
  . 99ـ 97، ص 3لشریعه، کتاب الحج، ج . تفصیل ا2



42کدرسنامه فقه و مناس  

  

 ية والظاهر حتقّقه بأيستفاد من مجلة من األخبار استحباب التلفظ بالني«
  است.  عروه نیور مورد وفاق همه محشکن مذتم 1»انكلفظ 
 نمکـ  یمـ  كبه احرام عمرة مفرده و تر شوم یمحرم م احرام: تین

  اهللا. قربةً ايله بر محرم حرام است کرا  ییارهاکهمه 
  2 ت معتبر است:یه در نک يامور

 )ی. (اتفاقاخالص و قربت عمل و قصد قصد .1
 )یه مبطل عمره و حج است. (اتفاقک یمحرمات كقصد تر .2
 )ی. (اختالفو حج ر مبطل عمرهیغمحرمات  كقصد تر .3

ـ (آ .الزم اسـت قول اول:  و  یگـان ی، گلپایات عظـام بهجـت، صـاف   ی
  ارم)کم

  ر مراجع عظام)ی(ساست یالزم ن دوم: لقو

  هیتلب ب)
االحـرام در   ةریـ بکه در احرام، هماننـد ت یتلب 3گفتن. یکلب یعنیه یتلب

شود و  ید، محرم میه بگویتلب یه حاجک ین هنگامینماز است، بنابرا
  ند.ک یمره تمتع را آغاز ماعمال ع

ه به منزله اجابت دعوت پروردگار مهربـان اسـت   یقت تلبیدر حق
ه کـ سـته اسـت   ین رو شایلفان را به حج فراخوانده است، از اکه مک
  )يا ت اهللا خامنهی(آامل اداء شود. که با خضوع و خشوع یر تلبکذ

  .»يكلب كل يكال شر يكلب ،يكاللهم لب يكلب« ه:یصورت تلب
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قول سه  »كل يكال شر كو املل كاحلمد و النعمة ل نّإ«تن جمله: در گف
  است:

، ات عظامی(آ د.یرا بگو» ...احلمد نّإ«اط واجب ی: بنابر احتقول اول
  )یگانیگلپا و ی، صافیارم، سبحانکبهجت، م

  )یت اهللا زنجانی(آشود. گفته ن جمله ید ایبا قول دوم:
ه آن کـ اسـت   اط مسـتحب یاحت ست، اگرچهیواجب ن قول سوم:

 ،یسـتان ی، سينور ،يجواد ،يا ات عظام امام، خامنهی(آجمله اضافه شود. 
  )يشاهرود یو هاشمفاضل 

  پنجم یکگفتن لب
  1دو قول است:» ...احلمد نّإ«بعد از جمله » كيبل«در مورد 
  ارم)کت اهللا می(آد. یپنجم را نگو یکلب قول اول:
ر ی(سازنـد.   یست هرچند ضرر نمیپنجم واجب ن یکلب قول دوم:

 )عظام مراجع

  »پنجم بهتر است. یکلب گفتن«اند:  افزوده یت اهللا صافیو آ
ه بـه دو  کـ اط مستحب است یاحتاند:  ردهکاضافه  یت اهللا سبحانیآ

به آخر آن و هـم   یکلمه لبکردن کهم با اضافه  یعنید یصورت بگو
  .دیدر آخر بگو یکلمه لبکبدون 

  هیرار تلبکاستحباب ت
ـ  یمرتبه ن یکش از یب یکر لبمقدار واجب د مسـتحب   یسـت، ول

ر شـده  کـ ذ يادیهفتاد مرتبه گفتن آن ثواب ز يرار آن و براکاست ت
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  1است. یافک» يكاللهم لب يكلب«ا ی» يكلب«رار گفتن کاست و در ت

  زمان قطع تلبیه

  زمان قطع تلبیه در عمره مفرده
  آید که در آن سه قول است: از بیرون حرم می حالت اول:

(آیات عظام هنگام ورود به حرم باید تلبیه را قطع کند.  اول:قول 
  اي، تبریزي، خویی، جوادي، سبحانی، مکارم و فاضل) خامنه

احتیاط واجب بایـد تلبیـه را    بنابرهنگام ورود به حرم  قول دوم:
   (آیات عظام امام، سیستانی، صافی، گلپایگانی و نوري)قطع کند. 

ن ورود به حـرم، مسـتحب اسـت و    تکرار تلبیه تا زما قول سوم:
  (آیات عظام بهجت و زنجانی)بعد از آن استحبابی ندارد. 

براي احرام عمره مفرده از مکه خارج شده است که حالت دوم: 
  در آن چهار قول است:

کعبه معظمـه بایـد تلبیـه را قطـع کنـد.       هنگام مشاهدهقول اول: 
  نی، فاضل و مکارم)اي، تبریزي، خویی، جوادي، سبحا (آیات عظام خامنه

کعبه معظمـه بایـد    هنگام مشاهدهبنابر احتیاط واجب قول دوم: 
  (آیِات عظام امام، صافی، گلپایگانی و نوري)تلبیه را قطع کند. 

هاي قدیمی مکه باید تلبیه را  هنگام دیدن موضع خانهقول سوم: 
  (آیت اهللا سیستانی)قطع کند. 

ه جایی برسـد کـه بتوانـد    تکرار تلبیه تا زمانی که بقول چهارم: 
  (آیات عظام بهجت و زنجانی)مسجد الحرام را ببیند مستحب است. 
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  1زمان قطع تلبیه در عمره تمتع
هـاي مکـه    بنابر احتیاط واجب هنگام پیدا شـدن خانـه  قول اول: 

(آیـات عظـام امـام، جـوادي، سیسـتانی،      باید لبیک گفتن را قطع کنـد.  
  صافی، گلپایگانی و نوري)

هاي مکـه بایـد لبیـک گفـتن را      هنگام پیدا شدن خانه قول دوم:
  )اي، تبریزي، خویی، سبحانی، فاضل و مکارم خامنه(آیات عظام قطع کند. 

هاي مکه مسـتحب اسـت و    تا دیدن خانه تکرار تلبیهقول سوم: 
  (آیات عظام بهجت و زنجانی)بعد از آن مستحب نیست. 

  هاي مکه در فتاواي فوق نهمراد از خا
هایی که در زمان انجام عمـره جـزو مکـه باشـد.      خانه ل:قول او

اي، سبحانی، صافی، گلپایگـانی، فاضـل، مکـارم و     (آیات عظام امام، خامنه
  نوري)

(آیـات عظـام بهجـت، تبریـزي،     قدیمی مکـه.   هاي خانه قول دوم:
  خویی و سیستانی)

  (آیت اهللا زنجانی) هاي زمان پیامبر خانه قول سوم:

  2ر حج تمتعزمان قطع تلبیه د
احتیاط واجب تا ظهـر روز عرفـه بیشـتر نگویـد.      بنابرقول اول: 

  صافی، گلپایگانی و نوري)  سیستانی،  (آیات عظام امام، جوادي،
(آیـات  واجب است تا ظهر روز عرفـه بیشـتر نگویـد.    قول دوم: 
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  فاضل و مکارم)  اي، تبریزي، خویی، سبحانی، عظام خامنه

  ج) لباس احرام
ه کـ مـردان   يدن دو جامه احـرام بـرا  یپوش احرام،ن واجب یسوم

  1 د.نندازید به دوش بیه باک» رداء« يگریاست و د» لنگ« یکی
  بانوان دو قول است: يدن لباس احرام برایدر پوش

ـ بنـابر احت  قول اول: ز دو جامـه احـرام را   یـ هـا ن  اط واجـب زن ی
دوختـه بـر آنهـا واجـب      يهـا  رون آوردن لبـاس یـ بپوشند، اگرچه ب

آن  را بـا  یطـواف و سـع  : )یسـبحان و  یگـان یگلپاات عظام ی(آ سـت. ین
  .انجام دهند

ر ی(سـا سـت.  یدن دو جامه احرام واجب نیها پوش بر زن قول دوم:
  )عظام مراجع
اط مستحب یاند: احت فرموده یفاضل و صـاف ات عظام ی: آرکتذ

ت محـرم  قـ ز دو جامه احـرام را در و یه بانوان نکآن است 
ـ ن یدر طواف و سـع  یت اهللا صافیآ و به نظر شدن بپوشند. ز ی

  همراه داشته باشند.
    ط لباس احرامیشرا

ه در لباس نمازگزار شرط شده در لبـاس احـرام   ک ییزهایتمام چ
  2ز شرط است.ین
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  1نما نبودن لباس احرام و بدن كناز
  نباشد. نما و بدن كدهد، ناز یه لنگ قرار مک يا لنگ: الزم است جامه

  است: نظرسه  رداء: در رداء
ات عظـام بهجـت،   ی(آ نما نباشد. اط واجب بدنیبنابر احت قول اول:

  )يارم و نورک، فاضل، میگانی، گلپای، صافیزنجان ،یی، خويزیتبر
ـ . (آنمـا نباشـد   ه بـدن کاط مستحب آن است یاحت قول دوم: ات ی

  )يشاهرود یهاشم و یستانی، سيا عظام امام، خامنه
ه بـدن  کـ م باشند یضخ يدرد به قیاحرام با يها جامه قول سوم:

ه در حـال  کـ باشـد   كناز يو اگر به قدر نباشد.ان یاز پشت آنها نما
ان گـردد طـواف و نمـازش    یـ دن به تن بدن نمایردن با چسبکعرق 

  )یت اهللا سبحانی(آال دارد. کاش

  2ر در لباس احرام بانوانیحر
ـ (آر خـالص نباشـد.   یـ د از حریباقول اول:  ، يا ات عظـام خامنـه  ی

  )یگانیو گلپا ی، صافی، زنجانییخو، يزیتبر
ـ (آر خـالص نباشـد.   یـ اط واجـب حر یبنابر احت قول دوم: ات ی

 یهاشــمو  ي، نــوریســتانیارم، سکــ، میعظــام امــام، فاضــل، ســبحان
  )يشاهرود

احـرام   ریـ ز است. زنـان در لبـاس حر  یجا يبنابر اقوقول سوم: 
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  ت اهللا بهجت)ی(آآن است.  كاط در تریببندند، گرچه احت

  1دن حوله احرام با سنجاق و سوزنوصل کر
اي، فاضـل، مکـارم و    (آیات عظام امام، خامنهجایز است.  قول اول:

  نوري)
اند: مشـروط بـه اینکـه از عنـوان ازار و      دهاي افزو آیت اهللا خامنه
  رداء خارج نشود.

(آیات عظـام بهجـت و   بنابر احتیاط واجب جایز نیست.  قول دوم:
  سبحانی)

زار (لنگ) بنابر احتیاط واجب جایز نیست. نسبت به ا قول سوم:
  (آیات عظام تبریزي، خویی و سیستانی)

اگر به صورت یقه پیراهن در بیایـد، جـایز نیسـت.    قول چهارم: 
  (آیات عظام صافی و گلپایگانی)

مردهـا بایـد از امـوري همچـون گـره زدن و بسـتن        قول پنجم:
باشـد، اجتنـاب   هاي جامه احرام، با هر وسـیله تـا لـزوم نداشـته      لبه

  (آیت اهللا زنجانی)نمایند. 
  محرمات احرام .3

ار بر او حـرام  کست و چهار یالجمله ب یشود ف یه محرم مک یسک
اسـت و چهـار    كن زن و مـرد مشـتر  یه هجده مورد آن بـ کشود  یم

  2بانوان است: یمردها و دو مورد اختصاص یمورد اختصاص
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ه مـورد  کـ رده کـ ر کـ ست و سه مـورد ذ یب ی سبحانت اهللایآ ر:کتذ
  نت نمودن دو قسم است:یز .اند شمرده یکیرا و چهاردهم زدهم یس

 حنـا ا یـ نـت و  یز ين زن و مرد مثل انگشـر بـرا  یب كالف. مشتر
  .بستن

  .ه مخصوص بانوان استک یقسمب. 
  كمحرمات مشترالف) 
       عقد .1
 جماع .2
 استمناء .3
 نهیینگاه در آ .4
 استعمال عطر .5
 دن به بدنیروغن مال .6
 نتیردن به قصد زکت انگشتر به دس .7
 دنیشکسرمه  .8
 ازاله مو .9

 ناخن گرفتن .10
 دن دندانیشک .11
 رون آوردن خون از بدنیب .12
 )یفسوق (دروغ، فحش و فخرفروش .13
 جدال .14
 ن در بدنکشتن جانوران ساک .15
 کیوانات خشیار حکش .16
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 اه حرمیندن درخت و گک .17
 بستن سالح .18

  مردها یمحرمات اختصاصب) 
 استظالل .1
 پوشاندن سر .2
 دن لباس دوختهیپوش .3
 ردیپا را بگ يه تمام روک يزیدن چیپوش .4
ـ اند: و احت ردهکاضافه  یگانیگلپاو  یصاف ات عظامیآ اط آن اسـت  ی

ـ پـا را هـم بپوشـاند ن    ياز رو یه قسـمت کـ  يزیـ دن چیه از پوشک ز ی
  ال ندارد.کن اشیبند نعل یند، ولک يخوددار

  بانوان یمحرمات اختصاصج) 
 پوشاندن صورت .1
 نتیور به قصد زیدن زیپوش .2

در  چهست، اگرین ین فقها اختالفین موارد بیت ایلکدر  :1ر کتذ
  ط آن اختالف است.یات و شرایاز جزئ یبرخ

کفـاره دارنـد    ید و برخـ ندارنفاره کاز محرمات  یبعض :2ر کتذ
    .شود دار اشاره می که در ادامه به بعضی از موارد کفاره

  1نگاه در آینه
  (اتفاقی). به قصد زینب: جایز نیست. 1
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  قصد زینب، در آن چهار قول است:. بدون 2
اي، بهجت، تبریزي، خـویی،   (آیات عظام خامنهجایز است. قول اول: 

  سبحانی، سیستانی و مکارم)
  (آیات عظام امام، فاضل و نوري)احتیاط در ترك است. قول دوم: 
  (آیات عظام صافی و گلپایگانی). جایز نیستقول سوم: 

(آیـت اهللا   جایز نیسـت.  اگر در معرض تزیین باشد،قول چهارم: 
  زنجانی)

  1کفاره روغن مالیدن به بدن در حال اضطرار
در صورت اضطرار چرب کردن بدن مانعی ندارد، ولی در مـورد  

  کفاره آن پنج قول است:
  اي، خویی و فاضل) (آیات عظام خامنهکفاره ندارد مطلقا.  قول اول:
  ري)(آیات عظام زنجانی و نوکفاره دارد مطلقا.  قول دوم:
(آیـات عظـام   بنابر احتیاط واجـب کفـاره دارد مطلقـا.     قول سوم:

  تبریزي و مکارم)
(آیات عظـام امـام،    .معطر بودن کفاره دارد در فرض قول چهارم:

  سبحانی، صافی و گلپایگانی)
احتیاط واجب کفـاره دارد.   بنابرمعطر بودن  در فرض قول پنجم:

  (آیات عظام بهجت و سیستانی)

  2هاي خوشبو ن میوهخوردن و بویید
  (اتفاقی)هاي خوشبو جایز است.  . خوردن میوه1
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  هاي خوشبو سه قول است: . در مورد بوییدن میوه2
(آیات عظام امام، بهجـت، تبریـزي، سـبحانی،    جایز است.  قول اول:

  گلپایگانی، مکارم و نوري)
اي،  (آیات عظام خامنـه بنابر احتیاط واجب جایز نیست.  قول دوم:

  ستانی، صافی و فاضل)خویی، سی
باید مواظبت کند که بـوي خـوش آنهـا بـه مشـامش       قول سوم:

  (آیت اهللا زنجانی) .نرسد

  1استظالل از تنعیم تا مسجد الحرام
(آیات عظام امام، صافی، گلپایگـانی، فاضـل،    .مانعی نداردقول اول: 
  مکارم و نوري)
ـ بنابر احتیاط واجب جایز نیست.  قول دوم: اي،  ه(آیات عظام خامن

  بهجت، تبریزي و سیستانی)
بنـابر احتیـاط واجـب تـا دخـول مکـه متـیقّن سـابق          قول سوم:

  (آیت اهللا خویی)استظالل نکند. 
از   یـا  داشـته  شـدید  جایز نیست مگر آنکه مشـقت  قول چهارم:

  (آیت اهللا زنجانی). خارج باشدمحرم،  اختیار
اسـتظالل در روز جـایز نیسـت، و در شـب هـم در       قول پنجم:

  (آیت اهللا سبحانی)صورت باد شدید یا باران جایز نیست. 

  2استظالل با سایه متحرك در مسیر حرکت بعد از منزل نمودن
 فاضـل،  گلپایگـانی،  صافی،  امام،(آیات عظام  .جایز اسـت  قول اول:
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  نوري) و مکارم
 (آیـات عظـام  احتیاط واجب در ترك اسـتظالل اسـت.    قول دوم:

  سبحانی و سیستانی)اي، بهجت، تبریزي،  خامنه
بنـابر احتیـاط، در قسـمت جدیـد شـهر مکـه تـرك         قول سوم:
  (آیت اهللا خویی)استظالل کند. 

  (آیت اهللا زنجانی)جایز نیست.  قول چهارم:

  1استظالل در شب

گلپایگـانی،   ،(آیات عظام امام، بهجت، صـافی جایز است. قول اول: 
  فاضل و نوري)
، گرمـا، سـرما، بـاد و    چنانچه موجب تحفـظ از بـاران   قول دوم:

  (آیت اهللا خویی)مانند آن نباشد جایز است. 
  (آیت اهللا مکارم) .صورت باران جایز نیستتنها در  قول سوم:

در صـورت بـاران یـا بـاد شـدید جـایز نیسـت.        قول چهـارم:  
  سبحانی) اهللا  (آیت

  ي)ز(آیت اهللا تبریبنابر احتیاط واجب جایز نیست. قول پنجم: 
حتیاط واجب در شبهاي بـارانی جـایز نیسـت.    بنابر ا قول ششم:

  (آیت اهللا سیستانی)
بنابر احتیاط واجب در شبهاي بارانی و سرد به خاطر  قول هفتم:

  اي) (آیت اهللا خامنهتحفظ از سرما جایز نیست. 
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  1کفاره استظالل 

  (امام خمینی)احتیاط واجب.  بنابریک گوسفند  قول اول:
الطلوعین و شب غیر بـارانی  یک گوسفند مگر در بین قول دوم: 

  (آیت اهللا زنجانی) که لزوم کفاره مبنی بر احتیاط است.
  (سایر مراجع)باید یک گوسفند کفاره بدهد. قول سوم: 

  2استفاده از کمربند دوخته براي مردان در حال احرام

اي، تبریـزي، سیسـتانی،    (آیـات عظـام خامنـه   جایز است.  قول اول:
  فاضل و مکارم)
(آیـات عظـام امـام،    نابر احتیاط واجب جـایز نیسـت.   بقول دوم: 

  بهجت، خویی و نوري)
  (آیت اهللا زنجانی)جایز نیست مگر در صورت لزوم. قول سوم: 

در صورتی که کمربند پهن نباشد و پوشش حساب قول چهارم: 
  (آیت اهللا سبحانی)نشود اشکال ندارد. 

پـول بـه    استفاده از همیان یا کمربندي که براي حفظقول پنجم: 
  (آیات عظام صافی و گلپایگانی)بندند جایز است.  کمر می

  3ساعت مچی با بند دوخته
(آیـات عظـام تبریـزي، زنجـانی، سـبحانی،      اشکال ندارد.  قول اول:
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  سیستانی، فاضل و مکارم)
  اي) (آیت اهللا خامنه اگر لباس صدق نکند اشکال ندارد.قول دوم: 
تی کـه بنـد دوختـه دارد    بنابر احتیاط واجـب از سـاع  قول سوم: 
خـویی، صـافی، گلپایگـانی و      (آیات عظـام امـام، بهجـت،   اجتناب کند. 

  نوري)

  1استفاده از ماسک توسط بانوان محرم

(آیـات عظـام بهجـت،    در حال ضرورت مـانعی نـدارد.    قول اول:
  زنجانی، سبحانی، سیستانی، صافی و نوري)  ،تبریزي

  اي و مکارم) (آیات عظام خامنهجایز است.  قول دوم:

  2پوشیدن دستکش براي بانوان

جایز نیسـت.  پوشیدن انوع دستکش براي بانوان محرم  قول اول:
، بهجـت، تبریـزي، جـوادي، زنجـانی، سیسـتانی،      اي آیات عظـام خامنـه  (

  )شاهرودي، مکارم و وحید
 بانوان يانوع دستکش برا دنیپوش بنابر احتیاط واجبقول دوم: 

  )صافی و فاضل  ام(آیات عظجایز نیست. محرم 
. بـراي بـانوان محـرم جـایز نیسـت      3پوشیدن قفازین وم:سقول 

  )امام، گلپایگانی و نوري  (آیات عظام
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  1نشان دادن زیورآالت معمول به مرد توسط زن محرم
بنابر احتیاط مستحب براي شوهر و دیگر محارم ظاهر  قول اول:

  (آیت اهللا سیستانی)نسازد. 
  (سایر مراجع)ا حتی شوهر خود نشان دهد. نباید به مردهقول دوم: 

  مستحبات احرام .4
 2مستحبات احرام چند چیز است:

یزه نموده و ناخن و شارب خـود را  که قبالً بدن خود را پاکآن .1
 بگیرد و موي زیر بغل و عانه را با نوره ازاله نماید.

ه کـ قعـده و شخصـی    ه قصـد حـج دارد از اول مـاه ذي   کـ سی ک .2
 3ند.کها ماه موي سرو ریش را ر کرده است پیش از یقاصد عمره مف

  و این غسل  4ه پیش از احرام در میقات غسل احرام بنمایدکآن .3
و تقـدیم ایـن غسـل بـه      5از زن حایض و نفساء نیز صـحیح اسـت  

                                                 
  .393. مناسک محشی، م  1
اي از مستحبات و مکروهاتی که اینجا ذکر شده مبتنی بر  پاره اهللا سیستانی: تآی. 2

 ، پس باید رعایت آنها به قصد رجا باشد نه ورود.است قاعده تسامح
جـا   این امور و امور مربوط بـه تـرك مکروهـات را بـه قصـد رجـا بـه        اهللا مکارم: تآی

 آورد. می
انـد و ایـن قـول گرچـه      و بعضی از فقها به وجـوب آن قائـل شـده     مکارم:آیت اهللا. 3

 است احوط است.
مستحب است که پیش از محرم شدن در میقات و یـا پـیش از    اي: آیت اهللا خامنه. 4

رسیدن به میقات مثالً در مدینه غسل کند و احوط آن است که این غسـل را تـرك   
 )157و  156نکند. (مناسک حج، م

خواهـد محـرم شـود،     بنابر احتیاط مستحب موکد، کسی که مـی  آیت اهللا زنجانی: .5
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ه در میقـات آب یافـت   کـ ه خوف آن باشـد  کخصوص در صورتی 
فت شـد  نشود جایز است و در صورت تقدیم، اگر در میقات آب یا

لـف  ک، اگر م1مستحب است غسل را اعاده نماید و بعد از این غسل
ه بر محرم حرام است بـاز هـم   کلباسی را پوشید یا چیزي را خورد 

لف در روز غسـل نمـود از غسـل تـا     کاعاده مستحب است و اگر م
ند و همچنین اگر غسل در شب نمود تا ک فایت میکآخر شب آینده 
ی اگر بعد از غسل و پیش از احرام بـه  افی است ولکآخر روز آینده 

 2.حدث اصغر محدث شد غسل را اعاده نماید
 3ه دو جامه احرام از پنبه باشد.کآن .4

                                                                                             
  

براي احرام، غسل نماید و انجام آن قبل از میقات نیز صحیح است، چهار چیز غسـل  
وشیدن پیـراهن و بـه سربسـتن دسـتمال و روسـري و      الف) پکند:  احرام را باطل می

اگـر در   ج)خـوردن غـذاي معطـر؛     ب)مقنعه براي مردان و زدن نقاب براي بـانوان؛  
میقات یا حوالی آن غسل کرده چنانچه قبل از تلبیه گفـتن بخوابـد غسـل او باطـل     

فاصله انداختن به مقدار یک روز... و سایر مبطالت وضو و غسـل، غسـل    د)شود؛  می
  کند. احرام را باطل نمی

ز غسـل  و کسی که بـه خـاطر عـذر تمکـن ا     آیت اهللا صافی، آیت اهللا گلپایگانی:
   ).410ندارد، رجاء بدل از غسل تیمم نماید. (آداب و احکام حج، ص

بلکه محل اشکال است وکسـی کـه بـه خـاطر عـذر،       آیت اهللا هاشمی شاهرودي:
 تمکن از غسل ندارد، رجاءاً بدل از غسل، تیمم نماید.

پوشیدن لباسی که بر محرم حرام است یا خوردن چیزي که بـر   آیت اهللا سبحانی:. 1
 ها و خوابیدن. محرم حرام است و استعمال طیب و روپوش زدن براي خانم

در انتقاض غسل سابق به غیر نوم، تأمل است و اظهر در نوم، عدم  آیت اهللا بهجت:. 2
 )6انتقاض است، و آنکه اعاده، شبیه به مستحب در مستحب است. (مناسک، ص

 .در مناسک معظّم له یافت نشد اي: آیت اهللا خامنه. 3
و بهتر آن است که در پارچه سفید محرم شـود و   آیت اهللا صافی، آیت اهللا گلپایگانی:
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ن بعـد از  کـ ه احرام را به ترتیب ذیل ببنـدد، در صـورت تم  کآن .5
و در  1ن بعـد از فریضـه دیگـر   کـ فریضه ظهر و در صـورت عـدم تم  

عـت نمـاز نافلـه، در    کر ن از آن، بعد از شش یـا دو کصورت عدم تم
عـت دوم سـوره جحـد    کعت اول پس از حمد سوره توحید و در رکر

و بعـد از نمـاز حمـد و ثنـاي      2عت افضل اسـت کرا بخواند و شش ر
 آورد و بر پیغمبر و آل او صلوات بفرستد، آنگاه بگوید:جا  الهی را به

، ك، و اتبع أمرك، و آمن بِوعدكأنْ تجعلَنِي ممنِ استجاب لَ كأللّهم إني أسأَلُ«
دبي عنكفَاتضيف قَب ك، و   قَـدو ،ـتطَيذُ إلّا ما أعال آخ و ،قيتقي إلّا ما وال اُو ،

علَيـه   كصلَوات ك، و سنة نبِيكتابِكأنْ تعزِم لي علَيه على  كرت الْحج، فَأسألُكذَ
و عافية، و اجعلْنِي  كي يف يسرٍ منكوتقَوينِي على ما ضعفْت، و تسلِّم لي مناس وآله،

فْدو نكم و تيمس و تيضتار و يتضـقَّة  كالّذي رش نم تجري خإن مأللّه .تبت
ضاترغاَء متي ابمال فَقْتأن ة، وعيدـي  . أللّكبإن مي. أللّهترمع ي وتجي حل ممفَت مه

علَيه و آله، فَـانْ   كصلَوات ك، و سنة نبِيكتابِكاُريد التمتع بِالْعمرة إلَى الْحج على 

                                                                                             
  

 نیت احرام و نیت پوشیدن جامه احرام بلکه نیت کندن لباس دوخته را نیز بر زبان آورد.
در صورت عدم تمکن از فریضه ادا، بعد از فریضه قضـا   آیات عظام بهجت، فاضل:. 1

  محرم شود.
کـد بعـد از خوانـدن نمـاز ـ واجـب یـا        ؤبنابر احتیـاط مسـتحب م   ی:اهللا زنجان آیت

نفـاس،   مستحب ـ نیت کرده تلبیه بگوید؛ ولی خواندن نماز از زن درحـال حـیض و   
 مشروع نیست.

مستحب است که بعد از نماز ظهر، یا بعـد از هـر نمـاز واجـب      اي: آیت اهللا خامنه. 2
ود و در برخی احادیث آمده اسـت  دیگر و یا بعد از دو رکعت نماز مستحبی محرم ش

شـش رکعـت نمـاز مسـتحب اسـت و فضـیلت بیشـتري دارد.        ] پیش از احـرام [که 
 )157(مناسک حج، م
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درت علَي. أللّهـم  الَّذي قَ كعرض لي عارِض يحبِسني، فَخلِّنِي حيثُ حبستنِي بقَدرِ
ت لَكإنْ لَم مرةً، أحرمةً فَعجح كن    ي وظـامع ـي ومد ي ولَحم رِي وشب رِي وعش

ي بِذلغتبِ، أبالطِّي الثِّيابِ و ساِء والن نبِي مصع ي وخكم هجةَ كورالْآخ ارالد و.« 
 مه احرام بگوید:هنگام پوشیدن دو جا .6

اَلْحمد ِهللا الَّذي رزقَنِي ما اُواري بِه عوريت، و اُؤدي فيه فَرضي، و أعبد فيه ربي، «
   قَبِلَنِـي و نِي وفَأعـان هتأرد نِي، ولَّغفَب هتدي قَصِهللا الَّذ دمنِي، اَلْحرإىل ما أم هيهِي فتأن و

هفـي و حـرزِي و ظَهـرِي و    كم يقْطَع بِي، و وجهه أردت فَسلَّمنِي فَهو حصنِي و لَ
 ».مالذي و مالذي و رجائي و منجاي و ذُخرِي و عدتي يف شدتي و رخائي

 ند؛ خصوصاً در موارد آینده:کرار کها را در حال احرام ت ه تلبیهکآن .7

 وقت برخاستن از خواب. )الف

 بعد از هر نماز واجب و مستحب. )ب

 وقت رسیدن به سواره. )ج

 هنگام باال رفتن از تلّ یا سرازیر شدن از آن. )د

 شدن یا پیاده شدن. روقت سوا )  ه

 آخر شب. )و

 اوقات سحر. )ز

 ها را بگویند. نیز این تلبیه 1زن حایض و نفساء
ه کـ او در عمره مستمر خواهد بود تـا آن و شخص متمتّع، تلبیه گفتن 

 2ه را ببیند و اما تلبیه حج تا ظهر روز عرفه مستمر است.کهاي م خانه

                                                 
 ... و جنب. فاضل: ، آیت اهللابهجتاهللا  آیت. 1
 و همچنین بر مردان مستحب است تلبیه را بلند بگویند. آیت اهللا بهجت:. 2
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 روهات احرامکم .5

 روهات احرام چند چیز است:کم 

 ، و افضل احرام در جامه سفید است.1احرام در جامه سیاه .1
 و بالش زرد رنگ. 2خوابیدن محرم بر رخت .2

شـود   كین و اگر جامه در حال احرام چرکجامه چراحرام بستن در .3
 3ه در حال احرام است آن را نشوید.کلف مادامی که مکبهتر آن است 

 4احرام بستن در جامه راه راه. .4

ه اثـر آن تـا حـال    کـ پیش از احرام، در صورتی  5استعمال حنا .5
 6احرام باقی بماند.

                                                 
 بلکه احوط ترك آن است. :آیت اهللا تبریزي، آیت اهللا سیستانی. 1

بلکه اولی ترك پوشیدن هر پارچه رنگ شده  آیت اهللا صافی، آیت اهللا گلپایگانی:
 مگر رنگ سبز که در بعضی روایات معتبره استثنا شده است. است

 آیت اهللا هاشمی شاهرودي: تیره رنگ بر بالش سیاه رنگ. آیت اهللا بهجت:. 2
 نها را تبدیل به احرامی تمیز کند.تواند آ ولی می آیت اهللا مکارم:. 3
 دار و مانند آن.احرام بستن در جامه نقشه :يشاهرود یهاشمو  سیستانیات عظام آی. 4
اظهر جواز استعمال حنا است قبل از احرام، هرگـاه اثـر آن بـاقی     آیت اهللا بهجت:. 5

 ).8بماند تا حال احرام. (مناسک شیخ، ص
 با قصد زینت خالف احتیاط است. ی:آیت اهللا صافی، آیت اهللا گلپایگان

اگر قصد زینـت داشـته باشـد اشـکال دارد و فرقـی میـان حنـا و         آیت اهللا مکارم:
  هاي امروز نیست. رنگ

بستن حنا و رنگ کردن موها قبل از احرام به رنگـی کـه بـراي     آیت اهللا سبحانی:. 6
ی رنگی که مطابق زنان آرایش به حساب بیاید و رنگ آن تا وقت احرام باقی بماند ول

باشد مکروه نیست و احتیاط آن است که در حال احـرام از  رنگ طبیعی موي زن می
 آن رنگ نیز استفاده نکند.
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یسـه  کرا بـا  ه محرم بدن خود ک، و اولی آن است 1حمام رفتن .6
 2و مثل آن نساید.

  3ه او را صدا نماید.کسی کگفتن محرم در جواب  کلبی .7

                                                 
اولی بلکه احوط آن است کـه محـرم بـدن     آیت اهللا تبریزي، آیت اهللا سیستانی:. 1

 خود را با کیسه و مثل آن نساید.
  ه شرایط خاصی داشته باشد.هاي عمومی کرفتن به حمام آیت اهللا سبحانی:

کراهت حمام رفتن ثابت نیست ولی بدن خود را با کیسـه و مثـل    آیت اهللا مکارم:
 آن نمالد.

رفتن به حمام و شستن بدن با کیسه و مانند آن نیـز در حـال    اي: آیت اهللا خامنه. 2
رفـتن  : حمـام  يشـاهرود  یهاشمآیت اهللا  )158احرام مکروه است. (مناسک حج، م

نیست بلکه کیسه کشیدن و مالیدن بدن جهـت بیـرون آوردن چـرك بـدن و     مکروه 
 امثال آن مکروه است.

  بلکه احوط ترك آن است. آیت اهللا تبریزي، آیت اهللا سیستانی:  . 3
  و همچنین ساییدن صورت، چنانچه نداند موجب بیرون آمدن خون  آیت اهللا فاضل:

 شود و همچنین کشتی گرفتن. می
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  ییخودآزما
عمـره مفـرده از چـه     يانـد، بـرا   ه خارج شـده که از مک یسانک. 1

 )ییت اهللا خوی(آد محرم شوند؟ یبا یمحل
 )يزیت اهللا تبری(آ تجاوز از محاذي میقات بدون احرام.... 2
 (حضرت امام )ست؟  یاز میقات با نذر چم احرام قبل ک. ح3
تا چه زمانی تکرار تلبیه در عمره تمتع مستحب است؟ (آیـت  . 4

 اهللا خامنه اي)
حکم نگاه کردن در آینه در حـال احـرام بـدون قصـد زینـت      . 5

  چیست؟ (آیت اهللا سیستانی)
اگر محرم مجبور شود به بدن خـود روغـن بمالـد، آیـا کفـاره      . 6

  اهللا صافی) واجب می شود؟ (آیت
ـ آه خارج شـود،  ک. اگر بعد از انجام عمره از م7 ورود بـه   يبـرا ا ی
  )ینستایت اهللا سیآ؟ (د مجدداً محرم شودیه باکم
حکم خوردن و بوییـدن میـوه هـاي خوشـبو در حـال احـرام       . 8

 چیست؟ (آیت اهللا نوري)
 آیا استظالل در شب براي مردها جایز است؟ (آیت اهللا مکارم). 9

ســتفاده مردهــا از کمربنــد دوختــه در حــال احــرام حکــم ا. 10
 چیست؟ (امام خمینی)

ـ (آبانوان واجب اسـت؟   يدن دو جامه احرام برایا پوشی. آ11 ت ی
  )یگانیاهللا گلپا

نماسـت چـه   و بدن كه نازک يا. احرام بستن مردها در پارچه12
  )يت اهللا نوری(آ دارد؟ یمکح

  



 

  

  
  
  

  سوم:  درس
  طواف 

  یآموزش يهاهدف
 .واجبات طواف با ییاآشن .1
 و ظن در اشواط طواف. کم شکحبا  ییآشنا .2
 ام قطع طواف.کبا اح ییآشنا .3
 واجب. طواف طواف مستحب و يهاتفاوتبا  ییآشنا .4
  

    واجبات طواف

  واجبات طواف دو قسم است:
ه شرط صـحت  ک یزهائیچ یعنی ننده:کشرائط طواف  قسم اول:
  ه عبارتند از: کطواف است 

  تیـ ن1
، و حدث  ض و نفاسیبر مثل جنابت و حکت از حدث اـ طهار2

  وضو باشد. د بایبا یعنیاصغر 
  بدن و لباس) کیـ طهارت از خبث (پا3
  بودن مردها ـ ختنه4
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  ط ساتریت شرایـ ستر عورت و رعا5
قـت  یخل در حقه داک ییزهایچ یعنیقسم دوم: مقومات طواف: 

  از: ه عبارتندکطواف است 
  ـ شروع از حجراالسود؛1
  به حجراالسود؛ يـ ختم نمودن هر دور2
  ننده واقع شود؛کعبه سمت چپ طواف کـ خانه 3
  ل در طواف؛یردن حجر اسماعکـ داخل 4
  )؛ یم (اختالفیعبه و مقام ابراهکن خانه یـ بودن طواف ب5
  ؛شود یآنچه از آن محسوب مننده از خانه و کـ خروج طواف 6
  ادتر.یمتر و نه زکاشد، نه ب ه هفت شوطکآن  ـ7

  رات قبل از شروع به طوافکتذ

ن کــننــدگان رکقبــل از شــروع طــواف بــه طــواف  ر اول:کتــذ
م از یخواه یه مکنند کت ید و از همان جا نیحجراالسود را نشان ده

ه اگـر بعـد از شـروع اشـتباه در     کـ م ینـ کحجراالسود طواف را آغاز 
  شان وارد نشود.یت و طواف ای، به نیق هم داشتند خللیتطب

ه داخل کد یر بدهکد و تذیل را نشان دهیحجر اسماع دوم:ر کتذ
  ت طواف را انجام دهند.یحجر نشوند و با جمع

طـواف را حتمـاً بـه     يه تعـداد دورهـا  کنند کتالش  ر سوم:کتذ
شان حاصل یو ظنّ نسبت به اشواط طواف برا کخاطر بسپارند تا ش

  ه باعث بطالن طواف شود.کنشود 
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  طهارت از حدث 
  مقدمه

از اعمال حج و عمره طهارت از حـدث و   یکچ یدر ه :1 مسئلۀ
  ست مگر در طواف و نماز آن.یخبث شرط ن

، شـرط  آن و نمـاز  واجـب  طهارت از حدث در طواف :2مسئلۀ 
   1ند.یدر آن مساو یعالم و جاهل و ناس یعنیاست؛  یواقع

ه کـ دارد  کشـ  یسـ کاگـر   در حدوث حـدث،  کش فرع اول:
د یست تجدیالزم نطهارت گذارد و  ربنابا نه؟ یش باطل شده یوضو

  2ند.کوضو 
طواف  يه در اثناکند ک کبعد از طواف و نماز آن ش یاگر خانم
  ح است. یا پس از آن، طواف و نمازش صحیحائض شده 

  ه سه حالت دارد:ک ل طهارت،یدر تحص کفرع دوم: ش
  ند.کل ید طهارت را تحصیبا . قبل از عمل:1
  است.: عمل باطل عمل ي. در اثنا2
ـ  یه انجام داده، صحک ی: عمل. بعد از عمل3  يبـرا  یح اسـت، ول

  .  ندکل طهارت یتحصد یبا ياعمال بعد
را با طهارت به جـا آورده  ه آن کند ک کپس اگر بعد از طواف ش

ل یتحصـ د یـ نمـاز طـواف با   يبـرا  یح است، ولیطوافش صحا نه، ی
  3.ندکطهارت 
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صورت  ه سهک طواف يدر اثنااصغر فرع سوم: عروض حدث 
   1دارد:

ث واف حاددن به نصف طیه حدث قبل از رسکنیا :صورت اول
  دو قول است:ن صورت یدر ا هک، شده

 .دیـ ند و اعـاده نما کواجب طواف را تمام  اطیبنابر احت :قول اول
  )يات عظام امام و نوری(آ

طواف را از اول  وضو د پس ازیاطل است و باطواف ب قول دوم:
  ر مراجع)ی(سا. بجا آورد

حاصـل   ، حـدث : پس از تمام شدن شـوط چهـارم  صورت دوم
ه قطـع  کـ ند و پس از وضو از همانجـا  کد طواف را قطع یه باکشده 

  )یاتفاق(. ندکرده تمام ک
اال  اسـت و  ياریراختین در حدث غیا :اند ردهکاضافه  یاهللا زنجان تیآ

  ند.کد اعاده یبعد از وضو با ند وک یطواف را باطل م ياریحدث اخت
 تـا م ین سه شوط و نیحد فاصل ب : عروض حدث درسوم صورت
  قول مطرح است: پنجصورت   نیه در اکشوط چهارم بوده،  تمام شدن

رده کـ طواف را تمـام   پس از وضو اط واجبی: بنابر احتقول اول
، یگانی، گلپاییخو ،يجواد ،يزی، تبرات عظام امامی(آ .نـد کو سپس اعاده 

  )يو نور یصاف
ل طهـارت از  یقطـع نمـوده و پـس از تحصـ    طواف را  :قول دوم

 و ارمک، ميا خامنه، ات عظام بهجتی(آ .رده ادامه دهدکطع ه قکهمانجا 
  )یسبحان
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ه عـروض  کـ فرموده  یم را در صورتکن حیا ت اهللا بهجتیآالبته  
   ن است.یه غالباً هم چنکفلت باشد سهو و غ يحدث از رو

 را درمـورد   در هـر دو ور کم مـذ کـ ح يا خامنـه آیت اهللا ن یهمچن
ـ   یا تحصه بکند ا هفرمود یصورت ه ل طهارت مواالت اشـواط طـواف ب

 یـک ل و یـ مکرا ت یاط واجب طواف قبلـ یبنابر احتهم نخورد و اال 
 امل بـه کطواف  یکآن  يتواند به جا یو م د به جا آوردیطواف جد

توانـد   یو در هـر صـورت مـ    به جـا آورد قصد اعم از تمام و اتمام 
  ند.کرا شروع  يدیجد نموده و طواف را رها یطواف قبل

ل طهارت آن ید پس از تحصیطوافش باطل است و با قول سوم:
  )يشاهرود یهاشمو  یستانیات عظام سی(آ را دوباره انجام دهد.

توانـد   یعـارض شـود مـ    یطواف حدث يدر هر جا قول چهارم:
رد و یـ ل طهـارت آن را از سـر بگ  یند و پس از تحصکطواف را رها 

. پس اگـر قبـل از   ند مسأله چهار صورت داردکاط ید احتاگر بخواه
رد و اگـر بعـد از   یـ نصف طواف محدث شود، طـواف را از سـر بگ  

ل و اعـاده  یـ مکل دور چهارم باشد، طواف را تیمکنصف و قبل از ت
، طـواف را  ياریـ د و اگر پس از دور چهارم باشد در حدث اختینما

نـد و  کطواف را تمام  ياریر اختید و در حدث غیل و اعاده نمایمکت
  ت اهللا فاضل)ی(آ ح است.یصح

ر یـ طـواف باطـل اسـت و در غ    ياریـ در حـدث اخت  قول پنجم:
رده و نمـاز آن را  کـ ل یـ مکرا ت ی، بعد از طهارت طواف قبلياریاخت

  )یت اهللا زنجانی(آ امل به جا آورد.کطواف  یکبخواند و دوباره 

  طواف ير در اثنابکعروض حدث ا
ض عـارض  یا حـ یـ بر؛ مثل جنابـت  کحدث ا طواف ياگر در اثنا
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رون رود و بعـد از برطـرف شـدن    یاز مسجدالحرام بد فوراً یشود، با
  ر جهت طواف برگردد.یعذر و تطه

ه در آن کـ بر قبل از شوط چهارم کحدوث حدث ا صورت اول:
  دو قول است:
ت اعـم از  یـ امل بـه ن کطواف  یکاط واجب یاحت بنابر قول اول:

  )ییو خو يزیات عظام تبری(آآورد. تمام و اتمام به جا 
د پـس از  یـ ش از تمام شدن شوط چهارم بوده بایاگر پقول دوم: 

  ارم)کو م یستانیات عظام امام، سی(آند. کغسل طواف را اعاده 
ـ    یش از رسیبر پکاگر حدث ا قول سوم: م یدن بـه سـه شـوط و ن

نـد.  کد پـس از غسـل طـواف را اعـاده     یبوده طواف باطل است و با
  )یگانی، فاضل و گلپای، صافی، سبحانی، زنجانيا عظام خامنهات یآ(

بـر و  کن حـدث ا یبـ  ین امر فرقـ یدر ا: اند افزوده یت اهللا سبحانیآ
  .ستیاصغر ن

چهـارم  اتمـام شـوط   بـر بعـد از   کحدوث حدث اصورت دوم: 
ه در آن چنـد  کـ باشـد،  پـس از نصـف طـواف)     یت اهللا سـبحان ی(آ

  است: نظر
ـ (آند. کل یمکرا ت طوافپس از غسل قول اول:  ات عظـام امـام،   ی

ــاف ــتانیس ،یصـ ــل، گلپا، یسـ ــانیفاضـ ــانیگـ ــبحان ی، زنجـ و  یو سـ
  )يشاهرود یهاشم

طبق نظر آیت اهللا فاضل این حکم در صـورتی اسـت کـه    تذکر: 
حدث غیر اختیاري باشد و إال باید بـین تکمیـل و اعـاده طـواف و     

  نماز جمع نماید. 
  را رها کند و از سر بگیرد.   تواند طواف البته در هر دو صورت می
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امـل بـه   کطواف  یکاط واجب یاحت بنابر پس از غسل قول دوم:
  )ییو خو يزیات عظام تبری(آو اتمام به جا آورد.  ت اعم از تمامین

نـد  کل یمکه بهم نخورده، طواف را تیاگر مواالت عرفقول سوم: 
طـواف   یکتواند ید و میل و اعاده نمایمکاط واجب تیاحت بنابرواال 
توانـد  یت اعم از تمام و اتمام به جا آورد. و در هر صـورت مـ  یبه ن

  )يات اهللا خامنهی(آند. کرا رها نموده و از نو طواف  یطواف قبل
  1وظیفه مسلوس و مبطون نسبت به طواف و نماز آن

  . وظیفه مسلوس1
توانند طـواف و نمـاز    وقتی دارند که در آن وقت می حالت اول:
  (اتفاقی)جام دهند، باید آن وقت را انتخاب کنند. را با طهارت ان

تواننـد بـدون    فقط مقداري از طواف و نمـاز را مـی   حالت دوم:
  انجام دهند که در آن چند قول است: خروج قطرات بول

مـادامی کـه    و نماز یک وضو کافی است، براي طواف قول اول:
 (آیـات عظـام تبریـزي، خـویی،    خروج بول به صورت طبیعی نباشـد.  

  زنجانی و سیستانی)
بـراي   ، اگر نماز را بالفاصـله بعـد از طـواف بخوانـد     قول دوم:

یـک   باید طواف و نماز یک وضو کافی است، و در غیر این صورت
  (آیت اهللا مکارم)بگیرد.  براي نماز وضوي دیگر
براي طواف یک وضو بگیرد و چهار شـوط آن را بـه    قول سوم:

سه شوط دیگر آن را انجام دهـد.  جا آورد و بعد تجدید وضو کرده، 
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  (آیات عظام صافی و گلپایگانی)
اگر حرج و مشقت نباشـد در اثنـاي عمـل تجدیـد      قول چهارم:

وضو الزم است وگرنه یک وضو براي طـواف و یـک وضـو بـراي     
  اي، بهجت و نوري) (آیات عظام امام، خامنهست. ا نماز کافی

جـب نایـب هـم    احتیـاط وا  بنابرو  ،مثل قول چهارم قول پنجم:
  (آیات عظام سبحانی و فاضل)بگیرد. 

  وظیفه مبطون و مانند آن. 2
توانند طـواف و نمـاز    وقتی دارند که در آن وقت می حالت اول:

  (اتفاقی)را با طهارت انجام دهند، باید آن وقت را انتخاب کنند. 
تواننـد بـدون    فقط مقداري از طواف و نمـاز را مـی   حالت دوم:

  یح انجام دهند که در آن چند قول است:خروج مدفوع یا ر
براي طواف و نماز یک وضو کافی است، مگر حـدثی   قول اول:

(آیـات عظـام   غیر از آنچه مستند به بیماري اوسـت از او سـر بزنـد.    
  زنجانی و سیستانی)

براي طواف و نماز یـک وضـو کـافی اسـت، و بنـابر      قول دوم: 
(آیات عظام تبریزي  احتیاط واجب در صورت امکان نایب هم بگیـرد. 

  و خویی)
  (آیت اهللا بهجت)باید براي طواف نایب بگیرد. قول سوم: 

براي طواف و نماز یک وضو کافی است، اگر نمـاز  قول چهارم: 
را بالفاصله بعد از طواف بخواند و در غیر ایـن صـورت بـراي هـر     

  (آیت اهللا مکارم)یک وضو بگیرد. 
اثنـاي عمـل تجدیـد     اگر حرج و مشـقتی نباشـد، در  قول پنجم: 
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وضو الزم است، وگرنه یک وضو براي طـواف و یـک وضـو بـراي     
  اي و نوري) (آیات عظام امام، خامنهنماز کافی است. 
احتیـاط واجـب نایـب هـم      بنـابر مثل قول پـنجم و  قول ششم: 

  (آیات عظام سبحانی و فاضل)بگیرد. 
احتیاط واجب خودش نیـز بـراي    بنابرو  نایب بگیردقول هفتم: 

واف یک وضـو بگیـرد و چهـار شـوط آن را بـه جـا آورد و بعـد        ط
(آیـات عظـام   تجدید وضو کرده سه شوط دیگـر آن را انجـام دهـد.    

  صافی و گلپایگانی)

  طواف و نماز آن يبرا وضو و غسل نسبت به مستحاضهفه یوظ

  لهیمستحاضه قل. 1
د یدام از طواف و نماز آن باکهر يله برایه مستحاضه قلکن یدر ا

    1، چند قول است:هانیرد یبگ وضو
وضـو   یـک د یـ دام از طـواف و نمـاز آن با  کهر  يبرا قول اول:

  بهجت و فاضل ) ،يا خامنهات عظام امام، یآ(رد. یبگ
دام از طـواف و نمـاز،   کـ هر  ياط واجب برایبنابر احت قول دوم:

ـ آرد. (یـ وضو بگ یک ـ ، تبرییعظـام خـو    اتی  یو هاشـم  یسـتان ی، سيزی
  )يشاهرود

ـ بنابر احتدر صورت استمرار خون م: قول سو  يواجـب بـرا   اطی
ـ (آ .ردیـ وضو بگ کیدام از طواف و نماز، کهر  ، یسـبحان عظـام    اتی
  ) يو نور یگانی، گلپایصاف
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را بدون فاصله قابل توجهى از طـواف   نمازچنانچه قول چهارم: 
بجا آورده باشد الزم نیسـت بـراى آن مجـدداً اعمـال مستحاضـه را      

اال باید براى نماز طواف هم اعمال مستحاضه را تکرار  جا آورد، و هب
کند، مگر در صورتى که اطمینان داشته باشد کـه پـس از طـواف تـا     

ـ (آ پایان نماز آن، از وى خـون بیـرون نیامـده اسـت.      يریت اهللا شـب ی
  )یزنجان

 مستحاضه متوسطه . 2

فه مستحاضه متوسطه نسـبت بـه وضـو و غسـل     یدر رابطه با وظ
  نماز آن چند قول است:طواف و  يبرا

 یـک غسـل و   یـک دام از طواف و نماز آن کهر  يبراقول اول: 
  )يو نور يا خامنهات عظام امام، ی(آوضو. 

نماز فقـط   يوضو، و برا یکغسل و  یکطواف  يبرا قول دوم:
  ات عظام بهجت و فاضل)ی(آرد. یوضو بگ

طواف، و  يغسل و وضو برا یکاط واجب یبنابر احت قول سوم:
  )ییو خو يزیات عظام تبری(آنماز آن.  يضو براو یک

ـ ن نمـاز  يوضو، و بـرا  کیغسل و  کیطواف  يبرا قول چهارم:  ز ی
ـ بنابر احت ـ (آ .وضـو  کیـ غسـل و   کیـ اط واجـب  ی و  یات عظـام صـاف  ی

  )یگانیگلپا
دام از طـواف  کهر  يبرا طواف، و قبل از  غسل یک قول پنجم:

ـ بنـابر احت  و نماز  يچنانچـه بـرا   رد، ویـ وضـو بگ  یـک  اط واجـب ی
 يسـت بـرا  یه در آن روز غسل انجام داده باشد، الزم نیومی ينمازها

  )یستانیت اهللا سی(آند. کطواف و نماز آن دوباره غسل 
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ه انجـام داده  یـ ومی ينمازهـا  يفه خود را برایاگر وظ قول ششم:
  )یت اهللا سبحانی(آر از وضو ندارد. یغ يا جداگانهفه یاست، وظ

ـ (آلـه را دارد.  یم قلکتوسطه حمستحاضه م قول هفتم: ات عظـام  ی
  ارم)کو م یزنجان يریشب

  رهیثک مستحاضه. 3
 چنـد طواف و نمـاز آن   يره برایثکمستحاضه  فهیوظدر رابطه با 

  1قول است:
ـ با آن از طواف و نماز دامکهر  يبرا :قول اول و  نـد کد غسـل  ی

در ه از وقت غسل اول تـا آخـر نمـاز خـون     ک، مگر آن ردیوضو بگ
نماز غسـل   يست براین صورت الزم نیه در اک قطع باشد،هم باطن 

   )يو نور یآمل ي، بهجت، جواديا ات عظام امام، خامنهی(آند. ک
 يه باشـد، بـرا  دع شـ قط امالًکاند: اگر خون  افزوده ت اهللا بهجتیآ

  ست.ینماز وضو مجدد الزم ن
غسل انجـام   یکطواف و نماز  يبرااط واجب، یبنابر احت  قول دوم:

ـ (آرد. یـ وضو هـم بگ  یکهر  يو براد ده ـ ات عظـام تبر ی  و فاضـل  ،يزی
اط مستحب یرا احت یکهر  يشان گرفتن وضو برایالبته ا :يشاهرود یهاشم

  )داند. یم
خـود را بـه موقـع بـه جـا       هیـ ومی يهانماز  اگر غسلقول سوم: 

ـ (آرد. یـ از طواف و نماز وضو بگ یکهر  يد برایفقط با آورده، ات ی
  ارم)کم و یعظام سبحان

رون آمدن خون از پنبـه  یه بکاگر خون مستمر باشد قول چهارم: 
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بـه   هکـ . و اگر مسـتمر نباشـد، بل  است یافکغسل  یکمنقطع نشود 
گـر نمـاز را انجـام    ید یه بتواند پس از طواف با غسـل کباشد  ينحو

ن صورت اگر پـس از  یدر ا ،رون نزده باشدیه خون بک یدهد در حال
تواند با همان غسـل   یامده بود میرون نیغسل و انجام طواف خون ب

نمـاز   يواجـب بـرا   اطیبه احت دورون آمده بینماز را بخواند و اگر ب
 )یستانیت اهللا سی(آ ند.کدوباره غسل 

 يرد و بـرا یطواف عالوه بر غسل، وضو هم بگ يبرا :قول پنجم
، شـده نجـاد  ین طواف و نماز طواف ایب یاگر فاصله قابل توجهنماز 
اال  آن مجدداً اعمـال مستحاضـه را بـه جـا آورد و     يبراست یالزم ن

نـد، مگـر در   کرار کف مستحاضه را تینماز طواف هم وظا يد برایبا
ان نمـاز، از  یـ ه پس از طواف تـا پا کنان داشته باشد یه اطمک یصورت

  )یت اهللا زنجانی(آ .امده استیرون نیخون ب يو
د یـ جدنـد، ت یخـون نب  یصـالت  يهـا  اگر بعد از غسل: ششمقول 

دام از طواف و نمـاز  کهر  يند، برایست. و اگر خون ببیغسل الزم ن
اد یـ ن غسل و طواف زیاطاً به جا آورد، و اگر فاصله بیغسل احت یک

مم بـدل از غسـل   یاطاً در موقع ورود به مسجدالحرام تیشود، احت یم
  )یگانیو گلپا یات عظام صافی(آد. یهم بنما

  و لباس  بدن ریمستحاضه نسبت به تطه فهیوظ
 يبـرا ر فرج یباشد، در رابطه با تطهاگر ظاهر فرج آلوده به خون 

   ر پنبه چند قول است:یا تطهیض یز تعوی، و نطواف و نماز
اط واجـب پنبـه را   یـ ند و بنابر احتکر ید خود را تطهیباقول اول: 
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ـ ، بهجت، تبريات عظام امام، خامنه ای(آ د.یض نمایا تعویر و یتطه ، يزی
   ، فاضل)ییخو

 ضیتعـو  ایـ و  ریند و پنبه را تطهک ریخود را تطه دیبا قول دوم:
  )يو نور یگانی، گلپای، صافیزنجان يری، شبیسبحانعظام  اتی(آ .دینما

ض پنبه الزم یا تعویر یتطه ی، ولندک ریخود را تطه دیبا قول سوم:
  ارم)کو م یستانیات عظام سی(آاط مستحب است. یست، اگرچه احتین

  باس از نجاستو ل طهارت بدن
باشد و طواف با بدن و لباس  كپاد یبدن و لباس هنگام طواف با

  علم و عمد باشد، باطل است. ينجس اگر از رو

  1نجس شدن بدن و لباس در حال طواف
  اگر در بین طواف نجاستی به بدن یا لباس او عارض شود: 

(آیات عظـام امـام،   پس از تطهیر طواف را تکمیل نماید قول اول: 
  بهجت، زنجانی، سبحانی، سیستانی، فاضل، مکارم و نوري)   اي، نهخام

  .اند: به شرط عدم فوت مواالت اي افزوده آیت اهللا خامنه
عویض کنـد  لباس نجس را ت ،اگر جامۀ پاکی همراه داردقول دوم: 

ال اگر این حادثه بعد از تمـام شـدن شـوط    و طواف را تکمیل کند و ا
اف را تکمیل کنـد و اگـر قبـل از تمـام     چهارم بوده پس از تطهیر، طو

شدن شوط چهارم بوده پس از تطهیر بنابر احتیاط یـک طـواف کامـل    
  (آیات عظام تبریزي و خویی)به قصد اعم از تمام یا اتمام به جا آورد. 
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اگر قبل  ،در صورت عدم امکان تطهیر در حین طوافقول سوم: 
گر بعد از سه و از اتمام سه و نیم شوط باشد طواف باطل است، و ا

نیم شوط تا قبل از تکمیل چهار شوط باشد بنابر احتیاط واجب پس 
طواف را تمام کند و نماز بخواند و دوباره طـواف و نمـاز     از تطهیر،

را اعاده کند. و اگر بعد از دور چهارم باشد پس از تطهیر، طـواف را  
  (آیات عظام صافی و گلپایگانی)تکمیل کند. 

  1اثناي طوافعلم به نجاست در 
اگر در بین طواف علم پیدا کند که بدن یا لباسش از اول طـواف  

  نجس بوده در آن چند قول است: 
بنابر احتیاط واجب پس از تطهیر، طواف را تمـام کنـد    قول اول:

(آیات عظـام   و نماز طواف را بخواند و طواف و نماز را اعاده نماید.
  امام، بهجت و نوري)

(آیـات عظـام    .ر طـواف را تکمیـل نمایـد   پس از تطهیقول دوم: 
  مکارم) اي، زنجانی، سبحانی، سیستانی، فاضل و خامنه

    اند: به شرط عدم فوت مواالت. اي افزوده آیت اهللا خامنه
اگر جامۀ پاکی همراه دارد لبـاس نجـس را تعـویض     وم:قول س

ال اگر این حادثه بعد از تمـام شـدن   اکند و طواف را تکمیل کند، و 
ارم بوده پس از تطهیر، طواف را تکمیل کند و اگر قبـل از  شوط چه

یـک   واجب تمام شدن شوط چهارم بوده پس از تطهیر بنابر احتیاط
(آیـات عظـام   طواف کامل به قصد اعم از تمام یا اتمام به جـا آورد.  
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  تبریزي و خویی)
اگـر   ،در صورت عدم امکان تطهیر در حین طـواف م: قول چهار

نیم شوط باشد طواف باطل است، و اگـر بعـد از   قبل از اتمام سه و 
سه و نیم شوط تا قبل از تکمیل چهـار شـوط باشـد بنـابر احتیـاط      

طواف را تمام کنـد و نمـاز بخوانـد و دوبـاره       واجب پس از تطهیر،
طواف و نماز را اعاده کند. و اگر بعـد از دور چهـارم باشـد پـس از     

  ی و گلپایگانی)(آیات عظام صافتطهیر، طواف را تکمیل کند. 

  علم به نجاست بعد از طواف
رده، کـ ا لباس نجس طـواف  یه با بدن کاگر بعد از طواف بفهمد 

  1ح است.یطوافش صح

  طواف با بدن یا لباس نجس نسیاناً
ن یـ نـد، در ا کرا و طواف  ا لباسیبدن  ند نجاستکاگر فراموش 

  2 صورت سه قول است:
ـ (آنـد.  کده اط واجب طواف را اعایاحت بنابر قول اول: ات عظـام  ی

  )یصاف و امام
ـ (آنـد.  کد اعـاده  یـ طوافش باطل اسـت و با  قول دوم: عظـام  ت ای

  )یگانیگلپا و یسبحان
  .است یز مانند ناسیم نکجاهل به حاند:  افزوده یت اهللا سبحانیآ

، بهجـت،  يا ات عظام خامنـه ی(آح است. یطواف او صح قول سوم:
البتـه   يشاهرود یارم و هاشمکم، فاضل، ی، زنجانیستانی، سییخو، يزیتبر

  ند.)کد اعاده ین حال انجام دهد بایشان اگر نماز طواف را با ایبه نظر ا
                                                 

  .566. مناسک محشی، م  1
  .571. مناسک محشی، م  2



78کدرسنامه فقه و مناس  

  

  چند مسأله از طهارت در خبث
  . خون کمتر از درهم در بدن و لباس در حال طواف1

  1ارد:نظر وجود د سهن مسأله یدر ا
احتیاط واجب معفو نیست و بایـد اجتنـاب شـود.     بنابرقول اول: 

  سیستانی، صافی، فاضل و مکارم)  (آیات عظام امام، بهجت، تبریزي، خویی،
  )و جوادي نوري (آیات عظام سبحانی، گلپایگانی،معفو نیست. قول دوم: 

  اي و زنجانی) (آیات عظام خامنهمانعی ندارد. قول سوم: 
  مثل ساعت و انگشتر و دستمال در طواف م محمول متنجس کح. 2

  2 ر وجود دارد:نظ سهن مسأله یدر ا
  )فاضل و ات عظام امامیآست. (ین معفواط واجب یبنابر احت قول اول:
  )اهللا نوري تیآ(ست. ینمعفو  قول دوم:
  )سایر مراجع(ندارد.  یمانع قول سوم:

  هاي کوچک غیر ساتر مثل جوراب در پا   . حکم نجس بودن لباس3
  3در این مسأله سه نظر وجود دارد:

(آیـات عظـام امـام،    ط واجب معفـو نیسـت.   بنابر احتیا قول اول:
  سیستانی، صافی و فاضل)

  (آیات عظام گلپایگانی و نوري)معفو نیست. قول دوم: 
اي، بهجـت، تبریـزي،    (آیـات عظـام خامنـه   . مانعی نداردقول سوم: 
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  خویی، زنجانی، سبحانی و مکارم)

 حد مطاف

 5/13= ذراع  26م (یعبه و مقام ابراهکن خانه یا طواف بی: آسؤال
  ز است؟یا خارج از آن محدوده هم جایمتر) واجب است 

   1ن مسأله پنج قول است:ی: در اجواب
ه ضـرورت  کـ ن فاصله واجب اسـت مگـر آن  یت ای: رعاقول اول

ه خلـوت  کـ  یند و زمـان کن حد طواف ینتواند در ا یعنی ،ندکاقتضا 
ت االقـرب فـاالقرب خـارج از    ین صورت با رعایه در اکابد یباشد ن

  )یگانیو گلپا یصاف ،ات عظام امام، بهجتی(آز است. یاف جامط

ه در قسـمت حجـر   کـ ن تفـاوت  یـ مثل قـول اول بـا ا   قول دوم:
ـ (آشـود نـه از خانـه.     یل مبدأ مطاف از حجر محاسبه میاسماع ت ای
  )یو زنجان فاضلعظام 

ننـد  کاط در مطاف طواف یاحت بنابران کدر صورت ام م:قول سو
اسـت.   یافکـ ن محـدوده هـم   یـ خارج از ا هکمگر در موارد ازدحام 

  )يزیت اهللا تبری(آ
ز اسـت.  یندارد و خلف مقام هم جـا  یطواف حد خاص :چهارمقول 

  )يشاهرود یهاشمو  دیوح ،ي، نوریستانی، سی، خوئيا ات عظام خامنهی(آ
ننـدگان،طواف در  کدر حال ازدحام و اتصال طـواف   قول پنجم:

  )یآمل يادت اهللا جوی(آح است. یرون مقام صحیب
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  ست؟یاش چ فهیند وظکنتواند در حد مطاف طواف  یسکاگر  سؤال:
   1قول است: چهارن مسأله ی: در اجواب

 بـاً یت طـواف در محـدوده تقر  یـ اگر به خاطر ازدحام جمع قول اول:
تواند در خـارج از محـدوده    یبا زحمت و حرج همراه باشد م يمتر 12

ه مطـاف  کـ نیردن تـا ا کـ ر نـد و صـب  کت االقرب فاالفرب طواف یبا رعا
  )یسبحانت اهللا یآ(اط است. یست هر چند موافق احتیخلوت شود الزم ن

، خـارج از  ي: در صورت مشقت داشـتن و عـدم تحـرّ   دومقول 
  ات عظام امام و بهجت)ی(آ. ز استیز جایمطاف ن

ت، یـ به محض ورود به مسجدالحرام و ازدحـام جمع  وم:قول س
ت یـ ند، بـا رعا کشت مقام طواف تواند پ یم یبه خاطر ضرورت عرف

   )و فاضل یات عظام صافیآ( .فاالقرباالقرب 
  ت.یبه شرط اتصال به جمع :اند افزوده یت اهللا صافیآ

ان طواف در مطـاف در  کالزم است و اگر ام يتحرّ م:قول چهار
نـد و  کاو طواف  يرد تا در مطاف برایب بگید ناینبود، با یچ زمانیه

ند و کخودش هم خارج مطاف طواف ه کاط مستحب آن است یاحت
  )یت اهللا زنجانی(آ ز است.یرد، خارج مطاف جایب بگیاگر نتواند نا

  دیجد م طبقه)یطبقه اول(نم طواف در کح

ن مسجدالحرام احداث شـده بـود   یه بک ید موقّتیراً سازه جدیاخ
ـ  ،برداشته شده ه اطـراف  کـ  یمیقـد  کوچـ ک يگنبـدها  يبجـا  یول
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ه ارتفاع کم طبقه احداث شده یصورت ن به یمسجدالحرام بود، مطاف
م طـواف در آن  کـ عبـه اسـت، ح  کوار یـ ن تر از دین متر پائیآن چند

  ن باره چند نظر است؟یچگونه است؟ در ا
ارم، ک، مي، نورياات عظام خامنهی(آح است. یطواف صح قول اول:

  )دیو وح يشاهرود یهاشم ،يجواد، یستانیس
طــواف در  يابــر یدر صــورت وجــود حــرج نــوعقــول دوم: 

  )یت اهللا زنجانی(آ ح است.یمحدوده، طواف صح
ـ کنیبا نظر به اقول سوم:  عبـه و  کن یه خارج از محدوده طواف ب

ه طـواف  ک یدر صورت یست ولین يار مجزیمقام است، در حال اخت
د دارد، طـواف  یبوده و مشـقت شـد   یاو حرج ين محدوده برایدر ا
، یراحل، بهجت، سبحان امات عظام امیآ(ال ندارد، کم طبقه اشیدر ن
   .)یگانیگلپا ، فاضل ویصاف

و  يه با تحـرّ ک یدر صورت اهللا بهجت تیمام راحل و آاالبته به نظر 
نـد،  کعبـه و مقـام طـواف    کن یتواند در اوقات خلوت بـ ی، میبررس

  .ت شودیواجب است رعا

  طواف در طبقه دوم 
ود ه انجام شـده طبقـه دوم حـد   ک یقیه با تحقکقابل توجه است 

  عبه است.کوار یم متر باالتر از دین
ن از طبقـه  یدر حال ضرورت و ازدحام، طـواف معـذور   قول اول:

  )يشاهرود یهاشمو  يجوادارم، بهجت، کات عظام می(آال ندارد. کباال اش
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ـ ا بـاالتر از د یـ طبقه دوم همسـطح   چنانچه قول دوم: عبـه  کوار ی
ف طـواف  کرند تا از همیب بگید نایست و بایح نیاست طواف صح

ـ (آف بخواننـد.  کند و نماز را در همک و  یصـاف ، یسـتان یات عظـام س ی
تواند  یماطاً خود او هم اگر یاحت :افزوده است یت اهللا صافیآ ).ينور

  انجام دهد.طواف  یاز طبقه فوقان
ن طواف از طبقـه دوم  یاط واجب بیاحت بنابرن یمعذورقول سوم: 

. نـد یم، جمـع نما ب گرفتن جهت طواف از صحن مسـجدالحرا یو نا
  د)ی، فاضل و وحیسبحان، يزی، تبرياات عظام خامنهی(آ

کنـد   اختیار طواف در طبقه دوم کفایت نمی در حال قول چهارم:
نـد و طـواف در   کعبه و مقام) طـواف  کن یاگر نتواند در مطاف (بو 

رد تـا  یـ د نائـب بگ یباشد، با یا در طبقه اول حرج نوعین محدوده یا
اگر از نائب گرفتن هم معذور  یند ولکطواف  ف اواز طر در مطاف

در طبقـه دوم طـواف   یا این کار بر ایشان مشقت شـدید دارد،  است 
   )یت اهللا زنجانی(آ ند.ک

  ر:  کچند تذ
شـوند،   یلچـر طـواف داده مـ   یبا و یه از طبقه فوقانک يافراد ـ1

ه کـ ه خوابشـان نـرود   کـ ر داده شـود  کد تذیشود با یم یچون طوالن
  د.وضو باطل شو

د پشـت  یان باکمنوب عنه در صورت امب، یپس از طواف نا ـ2
  ند.نماز بخوا میمقام ابراه

ب و نمـاز طـواف توسـط منـوب عنـه فاصـله       ین طواف نایب ـ3
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  افتد و مواالت حفظ شود.ین

  در اشواط طواف کش
  طواف: يدر اثنا ک. ش1

  1:چند حالت متصور استدر تعداد اشواط طواف  کشدر 
: در 6و  5ن یبـ  کنباشد، مثل شـ  7 کشطرف چ یه حالت اول:

  )ی(اتفاقن صورت طواف باطل است. یا
متـر از هفـت   کگـر  یو طـرف د  7 کطرف شـ  یک حالت دوم:

  2ن حالت چند قول است:ی، در ا7و  6ن یب کباشد، مثل ش
ند و نمـاز طـواف را بـه جـا     کل یمکد آن شوط را تیبا قول اول:

  )یت اهللا سبحانی(آ ند.کآورد و مجدداً طواف و نماز را اعاده 
 باشـد، طـوافش   7و  6ر از یـ صه در غیدر نق کاگر شقول دوم: 

اط یباشد، بنابر احت 7و  6ن یان شوط بیدر پا کباطل است، و اگر ش
گذاشـت   6ن صورت بنابر یاگر در ا یند، ولکواجب طواف را اعاده 

رد و متوجه مسأله نشد تـا  کجهل به مسأله طواف را تمام  يو از رو
ـ (آح است. یت اعاده گذشت، طوافش صحوق  و یسـتان یس ات عظـام ی

  . يشاهرود یهاشم
در  کن در تمام صور شیو همچن اند: افزوده يشاهرود یت اهللا هاشمیآ

ن یقیو فراغ از طواف  کاده چنانچه پس از شیصه و زیدر نق کا شیصه ینق
شـتر  یبمتر و نه که آنچه انجام داده است هفت دور بوده است نه کند کدا یپ

                                                 
  .627ـ  624. مناسک محشی، م 1
  .626. مناسک محشی، م 2



84کدرسنامه فقه و مناس  

  

  .باشد ین اعاده طواف الزم نمیقین یه در صورت حصول اک
  ارم)کت اهللا می(آاط واجب طوافش باطل است. یبنابر احتقول سوم: 

  ر مراجع عظام)ی(سا طواف باطل است. قول چهارم:
ه تـا  کنان دارد یه اطمک یاند: در صورت ردهکاضافه  یت اهللا زنجانیآ

 یاشواط طواف، حجـت شـرع   ان طواف، نسبت به تعدادیش از پایپ
ادامه دهد و اگر حجت  کتواند طواف را در حال ش یند، مک یدا میپ

  ح است واال باطل است.یرد طوافش صحکدا یپ یشرع
باشـد،   7شـتر از  یگر بیو طرف د 7 کطرف ش یکحالت سوم: 

  ه دو صورت دارد:ک
 ندک کش 8و  7ن یدن به حجراالسود، بیهنگام رس صورت اول:

  1صورت دو قول است:ن یه در اک
ت عـدد  یاگر احتمال بدهد هنگام طواف نسبت به رعا قول اول:

د طـواف را  یاال با ند وکش اعتنا نکاشواط، التفات داشته است، به ش
  )یاهللا زنجان تی(آند. کاعاده 

ر ی(سـا ح اسـت.  یند و طوافش صـح کش اعتنا نکبه شقول دوم: 
  مراجع عظام)

دن بـه  یقبل از رس هفتز شتر ایو ب هفتن یب کش صورت دوم:
  ن مسأله سه قول وجود دارد: یه در اکو تمام شدن دور، حجراالسود 

، يا ات عظــام امــام، خامنــهیــ(آطــوافش باطــل اســت.  :قــول اول
 یهاشـم و  یزنجـان  ،ی، سـبحان یستانیس ،يزی، تبری، خوئی، صافیگانیگلپا

  )يشاهرود
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ـ  نان یاگر اطم یول اند: ردهکاضافه  یت اهللا زنجانیآ ش از یدارد تـا پ
ند؛ مثالً ک یدا میپ یان طواف، نسبت به تعداد اشواط، حجت شرعیپا

توانـد طـواف را در    یپرسد، مـ  یشمرد م یه اشواط او را مک یقیاز رف
ح یرد طـوافش صـح  کدا یپ یادامه دهد و اگر حجت شرع کحال ش
  اال باطل است.  است و

ـ ، تبرییات عظام خـو یآ اط یـ احتنـد:  ا ردهکـ   اضـافه  یسـتان یو س يزی
  مستحب اتمام و اعاده طواف است به قصد رجا.

   و بهجت) کیات عظام ارای(آ احوط بطالن طواف است. قول دوم:
ـ (آ 1ح اسـت. یند و طوافش صحکآن دور را تمام  قول سوم: ات ی
  ارم)کعظام فاضل و م

  بعد از فراغ از طواف: ک. ش2
  در اشواط طواف، قبل از شروع به نماز: کم شکح

 کاز انصراف از طـواف و قبـل از شـروع بـه نمـاز شـ       اگر پس
  2د، دو حالت دارد:ینما

ن صـورت  یـ ه در اکـ  هفتشتر از یو بهفت ن یب کش حالت اول:
  دو قول است: 

ـ اگر احتمال بدهد هنگام طواف نسبت بـه رعا  قول اول: ت عـدد  ی
د طـواف را  یاال با ند وکاعتنا نش کبه شاشواط، التفات داشته است، 

  )یت اهللا زنجانی(آ ند.کاعاده 
  )ر مراجع عظامیسا(ند. کاعتنا نش کبه ش قول دوم:
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ن حالـت  یـ ه در اکـ  هفـت متـر از  کو  هفتن یب کش حالت دوم:
  چهار قول است:

نـد و  کل یـ مکمتر بگذارد و تک بنابراط واجب یاحت بنابر :قول اول
  )يو نور ي، شاهرودارمکات عظام امام، می(آند. کطواف را اعاده 

، ی، سـبحان یگانی، گلپاکیات عظام بهجت، ارای(آند. کاعتنا ن قول دوم:
  و  فاضل) یصاف

طـواف  ه بعد از دخول در نماز کنی، مگر اطواف باطل است سوم: قول
  )يزیو تبر یات عظام خوئی(آ. ندک یش اعتناء نمکه به شکند ک کش

ـ (آ نـد. که بهـم خـورده، اعتنـا ن   یعرفاگر مواالت : قول چهارم ت ای
 )يشاهرود یهاشمو  یستانیس عظام
در اشواط طواف پس از شـروع در نمـاز طـواف:     کم شکح

نـد،  ک کاگر پس از شروع به نماز طواف در تعداد اشواط طواف شـ 
  )ی(اتفاقح است. یند و طوافش صحکاعتنا ن

در عمل سابق پس از وارد شـدن بـه عمـل     کبه ش :یلک ةقاعد
 شود. یالحق (و مترتّب بر آن) اعتنا نم

  ط طوافظن در اشوا
ا یـ طـرف بـرود، آ   یکدر اشواط طواف، ظن به  کاگر بعد از ش

  معتبر است؟
  1 ن مسأله دو قول است:یدر ا

  ت اهللا بهجت)ی(آن را دارد. یقیم کح :قول اول
را دارد و مبطـل   کم شـ کـ ظـن در اشـواط طـواف ح    قول دوم:
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  )عظام مراجع ریسا( طواف است.
 کسـه بـار شـ    در طواف یسکاگر  در طواف: کرالشیثک  فۀیوظ

 کرالشـ یثکند، چه در طواف واجـب و چـه در طـواف مسـتحب،     ک
   1قول است: چندفه او یه در رابطه با وظکشود  یم

اال مبطـل   ند وکد اعتنا یده، نبایاگر به حد وسواس رس :قول اول
  )یت اهللا خوئی(آاست. 

دوبـاره اعـاده    ند وک بنابر اقل گذاشته و طواف را تمام وم:دقول 
ند هرچند از گفتـه او  کتفا کا يگریتواند به شمارش د یلبته ما د.ینما
به حد وسـواس برسـد    کشثرت کن اگر یند و همچکدا نینان پیاطم

  )یت اهللا زنجانی(آ ند.کاعتنا ن
  )عظام مراجع ریسا(. ندکن ش اعتناکبه ش وم:سقول 

ه کـ نگـذارد   ی: بنـا را بـر طرفـ   انـد  ردهکاضافه  یسبحانت اهللا یآ
  واف او باشد.موجب بطالن ط

د و با حال یایش بیش پیبرا کدر حال طواف ش یسکاگر  سؤال:
ـ ا ایـ شـود، آ  ین منتهـ یقـ یادامه دهد و در ادامه بـه   کش ن طـواف  ی

  ح است؟یصح
  2 قول است: چهارن مسأله یدر ا جواب:

ن یقیه به ک یدر صورت کادامه دادن طواف در حال ش :قول اول
ـ (آاست.  حیال ندارد و طواف صحکاششود  یمنته ات عظـام امـام،   ی

  )يشاهرود یهاشمو  ينور ،ارمک، میستانیس ،يجواد ،يا بهجت، خامنه
، ییات عظام خـو ی(آست. یح نیاط واجب صحیبنابر احت قول دوم:
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  و فاضل) يزیتبر
ت خودش ادامه دهد، یشف وضعکاگر به قصد رجاء  قول سوم:

    )یگانیو گلپا ی، صافیات عظام سبحانی(آ ح است.یصح
ا یـ نـان  یه در ادامه عمـل بـه اطم  کنان دارد یاگر اطم چهارم: قول

 ینـان ین اطمیتواند ادامـه دهـد و اگـر چنـ     یرسد م یم یحجت شرع
، طـواف و  کتواند ادامه دهد و در صـورت اسـتقرار شـ    یندارد، نم

  )یت اهللا زنجانی(آاو باطل است.  یسع

  قطع طواف بدون عذر 
  :  یفیلکم تک. ح1

  )ی(اتفاقاست.  زیجا یقطع طواف مستحب
  1:آن سه قول است اختالف است و در قطع طواف واجباما در مورد 

، ، فاضـل ي، نـور يا ات عظام امام، خامنـه ی(آ .است روهکم :قول اول
  )یستانیو س يشاهرود یهاشم

 ي، جوادات عظام بهجتی(آست. یز نیاط واجب جایبنابراحت قول دوم:
  ارم)کو م

ـ (آ ست.یز نیجا قول سوم: ، یی، خـو یگـان ی، گلپایصـاف  ات عظـام ی
  )یو زنجان یسبحان
  ردن آنکو از نو شروع قطع طواف واجب  یم وضعک. ح2

ردن طـواف  کـ ا ه رهـ ک یدر صورتند کاگر طواف واجب را قطع 
اش همان  فهیه مبطل است و وظک در عدد اشواط بوده کشجهت  به

و  باطل شدن الیح بوده و به خیه طواف صحک یدرصورت یول ،بوده
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ند، در صحت آن کگر را شروع ید بهم خوردن مواالت، طواف بدون
  1قول است: سه

ات عظـام  ی(آ است. يرده مجزکشروع نو  ه ازک یطواف :قول اول
ـ ، فاضـل و م یگـان ی، گلپای، صافی، زنجانيا بهجت، خامنه  یهاشـم و  ارمک

   )يشاهرود
ا در یـ شـرط اعتقـاد بـه صـحت آن     د بـه یـ طواف جد وم:دقول 

ـ (آ ال دارد.کاال اشـ  اسـت و  يبودن مجـز  صورت جاهل قاصر ات ی
  )یستانیو س ي، جوادییعظام خو

 )ينورو  یات عظام امام، سبحانی. (آال داردکطواف دوم اش قول سوم:

ه کـ را  ین شخص اگـر طـواف  ید ایاند: و با افزوده یت اهللا سبحانیآ
متـر از  کند و اگر کشتر از نصف بوده، اتمام و اعاده یرده اگر بکقطع 

  د.یبوده و مواالت بهم خورده اعاده نمانصف 
اگر بدون بهـم خـوردن مـواالت، طـواف      :ينور یت اهللا العظمیآو 

  ح است.یند وگرنه طواف دوم صحکدوم را شروع 
  طواف مستحب و فرق آن با طواف واجب

   ۀ معظمه، طواف است.کاز اعمال مستحب در م یکی
  :دچند فرق دارطواف مستحب با طواف واجب 

ست، به خـالف  یطواف مستحب طهارت از حدث شرط ندر  .1
  2.است ه طهارت از حدث شرط صحت آنکف واجب طوا

اقــل  بنــابرد یــســت و بایمبطــل ن یدر طــواف مســتحب کشــ. 2
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  ان شد.یم آن بکه حکدر طواف واجب  کبخالف ش1،بگذارد
بـه خـالف    ،اسـت  میمحل نماز طواف واجب، پشت مقام ابـراه  .3

    2خواند. مسجدالحرام يتوان در همه جا ین را مه نماز آکطواف مستحب 
  3اختالف است: ینماز طواف مستحب كدر جواز تر :1ر کتذ

 ال اسـت. کمورد تأمل و اش ینماز طواف مستحب كتر :قول اول
   ارم)کات عظام بهجت و می(آ

ـ (آ شـود.  كست تریسزاوار ن ینماز طواف مستحب قول دوم: ت ی
  )یگانیو گلپا ی، صافیعظام سبحان

  )یستانیت اهللا سی(آ، مستحب است. ینماز طواف مستحب قول سوم:
 ،يا ات عظام امام، خامنـه ی(آز است. یآن جا يعمد كتر قول چهارم:

  )يو نور یی، خويزی، فاضل، تبری، زنجانيشاهرود یهاشم ،يجواد
را پشـت   یه نماز طـواف مسـتحب  کد شود کیبه زائران تأ :2رکتذ

  اف واجب اشغال نشود.نماز طو يمقام نخوانند تا جا
  انجام طواف مستحبی قبل از اعمال واجب  

ا بعد از برگشت از منا یا قبل از انجام اعمال عمره تمتع یآ :سؤال
  انجام دهد؟ یتواند طواف مستحبیه مکو قبل از انجام اعمال م

  4ن مسأله چند قول است:یدر ا
را انجـام  ـ   ولـو طـواف نسـاء   ـ  تا طواف واجب خـود  قول اول:

  )یت اهللا زنجانیآ(انجام دهد.  یطواف مستحب تواندینداده نم
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ات عظـام بهجـت،   یآ( .بجا آورد یتواند طواف مستحبیم قول دوم:
  و فاضل) یستانیس

اند: متمتع پس از احرام و فاضل فرموده یستانیات عظام سیالبته آ
د طـواف  یـ اط واجـب نبا یـ حج و قبل از خروج بـه عرفـات بـه احت   

  چند طواف حج را مقدم داشته باشد. ند هرک یمستحب
	)ات عظامیر آیسا(ند. ک كاطاً تریقول سوم: احت 	
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  ییخودآزما
مـی دارد؟  کانجام طواف با بدن و لباس نجس (عالماً، جاهالً و نسیاناً) چه ح .1

 (حضرت امام)
 از اعمال حج و عمره شرط است؟ کدامیکبر در کطهارت از حدث اصغر و ا .2

 )اي خامنه اهللا آیت(
نـد،  کر بعد از اتمام شـوط چهـارم طـواف عمـداً وضـوي خـود را باطـل        اگ .3

 (حضرت امام) اش چیست؟ وظیفه
اش چیسـت؟   اگر قبل از اتمام شوط چهـارم طـواف، حـائض شـود، وظیفـه      .4

 امام)حضرت (
  )یت اهللا زنجانی(آاست؟  ين از طبقه دوم مجزیا طواف معذوریآ .5
اش  فـه ییـا نـه، وظ   ه براي طواف وضو گرفتـه کند ک کاگر پس از طواف ش .6

  (حضرت امام)ست؟ یچ
 )ارمکماهللا (آیتاش چیست؟ ند وظیفهک کش 7و 6طواف بین  ياثنا اگر در .7

را د یـ طواف جد ،نند و بدون بهم خوردن مواالتکاگر طواف واجب را قطع  .8
 )يا ت اهللا خامنهی(آح است؟ یا صحینند، آکشروع 

 اهللا سیستانی) آیت( ؟چیست نطواف و نماز آ يله برایقلمستحاضه  وظیفه .9

 (آیت اهللا صافی)ند؟ کباید غسل  طواف و نماز آنثیره براي کآیا مستحاضه  .10
د، چـه  یـ ایادش بیند نجاست بدن و لباس را و بعد از طواف کاگر فراموش  .11

 )یستانیت اهللا سی(آدارد؟  يافهیوظ
 )ییت اهللا خویآ(متر از درهم معفو است؟ کا در طواف، خون یآ .12
اصـغر  م تا تمام شدن شوط چهـارم حـدث   ین سه و نیاگر در حد فاصل ب .13

 )يات اهللا خامنهی(آدارد؟  يافهیعارض شود، چه وظ
 د)یت اهللا وحی(آ. ز استیا طواف خارج از حد مطاف جایآ .14

آیا طواف خانمی که از روي علم و عمد آن را با جوراب نجـس انجـام داده    .15
 صحیح است؟ ( آیت اهللا مکارم)

 ن یا لباس نجس شود، وظیفه چیست؟اگر در اثناي طواف، بد .16
  



 

  

  

  
 

   :چهارم رسد

 نماز طواف 
  

  یآموزش يها هدف
 ان نماز طواف.کمبا  ییآشنا .1
 .طواف عات و افعال نمازکرو ظن در  کم شکحبا  ییآشنا .2
 صحت آن. كام قرائت و مالکاحبا  ییآشنا .3
 ح.ین از قرائت صحیفه معذوریوظبا  ییآشنا .4

 

 نماز طواف

ماننـد نمـاز صـبح بجـا     طـواف  عت نمـاز  کدو ر دیبعد از طواف، با
  1.آورد

  ان نماز طوافکم
  2 در مورد محل نماز طواف چند نظر مطرح است:

اط واجب پشت مقام ینزد مقام و بنابر احت است واجب قول اول:
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   )يو نور یصاف ،ییات عظام امام، خوی(آ بجا آورده شود.
ر پشـت  یـ غ و در صورت ازدحام، در: افزوده است يت اهللا نوریآ

  .تر باشد یکندارد هرچند بهتر است نسبت به مقام نزد یمقام مانع
 .جا آورده شـود ه پشت مقام ب نزد مقام و است واجب قول دوم:

ـ ، تبرياخامنـه عظـام   اتیآ(  یهاشـم و  یزنجـان  ،، فاضـل یسـتان یس ،يزی
  )يشاهرود

: واجـب اسـت   انـد  فرموده يشاهرود یهاشمو  يا خامنه عظامت ایآ
جـاد زحمـت   یم و در صـورت عـدم ا  یپشت مقام ابـراه ف طوانماز 

سـر  ین امر میه اک یمقام اقامه شود، و در صورت یکگران نزدید يبرا
تواند آن را در مسجدالحرام پشت مقام و بـا فاصـله از آن    ینشود، م

  به جا آورد.

تـر بـه آن   یکد پشت مقام و هر چه نزدینماز طواف با قول سوم:
ـ  یـ اط واجب هنگام نمـاز با یخوانده شود و بنابر احت ش او ید مقـام پ

از دو طرف مقام بخواند و اگـر   یکین نشد در کرد و اگر ممیقرار گ
ه خلـف  کـ  مسجدالحرام زمـان رسـول اهللا   ين نشد هر جاکمم

ت االقرب فـاالقرب را  ید رعایاست و با یافکند کمقام بر آن صدق 
  )یگانیت اهللا گلپای(آد یبنما

و دو  پشت مقام نیاست بنابرا نزد مقام گاه نمازیجا م:چهارقول 
ـ (آسـان اسـت.   یکه جلوتر از مقام نباشـد  ک یمادام جانب آن ت اهللا ی

    )یسبحان
پشت مقام ان کدر صورت امواجب است نزد مقام و  م:پنجقول 

  ارم)کاهللا م تی(آجا آورده شود. ه ب



  95بخش اول: عمره مفرده      

  

نماز طواف در دو طرف مقام و با فاصله در صـورت   قول ششم:
ان در پشت مقـام تـا   کنعت مأموران در صورت عدم امازدحام و مما

ــد ــ يحـ ــا    کـ ــد، جـ ــادق باشـ ــام صـ ــف) مقـ ــزد (خلـ ز یه نـ
  )يجواد اهللا تی(آ است.

  نماز طواف ياذان و اقامه برا
 یچ نماز مسـتحب و واجبـ  یآن، ه يه و قضایومی يراز نمازهایغ

  .ستیمشروع نآنها  ياذان و اقامه ندارد و اذان و اقامه برا
توانـد   ی، البته ماذان و اقامه گفته شود نماز طواف يد برایپس نبا
  1د.یبه قصد رجاء بگو» ةالصال«سه مرتبه 

  ن طواف و نمازیت مواالت بیرعا
ز یجـا چـه انـدازه   تا ن طواف و نماز آن یبفاصله انداختن  سؤال:

ـ اعاده طواف الزم اسـت؟ در ا ا یآ ،نمازر یو در صورت تأخ است ن ی
  2چند قول است: مسأله

ر یه است و در هر صورت بـا تـأخ  یزان مبادرت عرفیمول: قول ا
ـ (آست. ینماز، اعاده طواف الزم ن ، ی، صـاف يا ات عظـام امـام، خامنـه   ی

  .)يارم و نورک، میگانیگلپا
و  اسـتراحت  يقـه بـرا  یانداختن به مقدار ده دق  فاصله قول دوم:

بـه   یول ،ال نداردکمناسب و مانند آن اش يافتن جایا ی یرفع خستگ
نمـاز قضـا و ماننـد آن     از نماز طواف مثـل خوانـدن   يجدا يهاارک

                                                 
  .916، م 539، ص 1. ر.ك: رساله توضیح المسائل مراجع، ج  1
  .820. مناسک محشی، م  2



96کدرسنامه فقه و مناس  

  

ـ بنـابر احت  يدر صـورت اخـالل عمـد    و مشغول نشود. اط واجـب  ی
  ) يشاهرود یهاشمو  یستانیعظام س تای(آ .ندکطواف را اعاده 
ه نسبت به افـراد و  یظاهراً مقدار مخلّ به مواالت عرف قول سوم:

فاصـله از ده تـا    یلکطور  ند و بهک یر آن فرق میهنگام ازدحام و غ
ست و یر، مخلّ نیو تطه یاستراحت و رفع خستگ يبرا  قهیپانزده دق

طـواف را هـم   واجـب  اط یـ احتبنابر اگر عمداً مواالت را به هم زد، 
  فاضل)و  یی، خويزیات عظام تبری(آند. کاعاده 

ل صفوف جماعـت  کیمانند تش ياگر به جهت عذر قول چهارم:
ال ندارد و اگر بدون عـذر نمـاز   کافتد اشیب رید وضو به تأخیا تجدی

را اعـاده   طـواف و نمـاز   ،خواندن نمـاز د بعد از یندازد بایر بیرا تأخ
  )یزنجان و يات عظام جوادی(آند. ک

د یـ ن طواف و نمـاز الزم اسـت و با  یه بیمبادرت عرف قول پنجم:
د عـالوه  یاد انداخت بایعمداً فاصله ز یسکاد نباشد. و اگر یفاصله ز

ب عمـل  ین ترتیند. و اگر عمداً به اکنماز، طواف و نماز را اعاده  بر
د یـ ند و اعمال مترتبه را انجـام دهـد از احـرام خـارج نشـده و با     کن

  گذشته، عمره او باطل است. كد، اگر وقت تداریاعمال را اعاده نما
 ین جاهـــل قاصـــر و مقصـــر فرقـــ   ین مســـأله بـــ یـــدر او 
  )یسبحان اهللا تی(آ 1ست.ین

  عات نماز طوافکدر رو ظن  کش
ظـن در  در  و عات نمـاز طـواف مبطـل نمـاز اسـت     کدر ر کش
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  1نماز طواف دو قول است: عاتکر
ند و نماز را اعـاده  کاط واجب طبق ظن عمل یبنابر احت :قول اول

  ارم)ک(آیت اهللا مد. ینما
  )عظام مراجع ریسا( عات نماز معتبر است.کظن در ر قول دوم:

  افو ظن در افعال نماز طو کش
ـ ، اگر قبل از گذشتن از محـل باشـد با  در افعال نماز کشدر  د ی

  ند.کانجام بدهد و اگر محل آن گذشته اعتنا ن
  2قول است: چهار ظن در افعال نمازو در مورد 

عمل را طبق گمان انجام دهد و  یعنیند؛ کاط یاحت دیبا :قول اول
   )يو نورارم کم ،یزنجان ،يا خامنه ات عظام امام،ی(آ ند.کنماز را اعاده 
ـ (آ را دارد. کم شـ کـ ظن در افعال نمـاز ح  قول دوم: ات عظـام  ی

    )یستانیو س يشاهرود یهاشم ،یسبحان ،يزی، تبرییخو
ـ (آظن در افعال نماز معتبر اسـت.   قول سوم: بهجـت،  ات عظـام  ی

   و فاضل) یگانیگلپا، يجواد
ـ  کاط واجب به ظنّ در افعال عمل یبه احت: قول چهارم در  ینـد ول

ن کـ ر كا تـر یـ ن کـ اده ریه عمل به ظنّ مستلزم احتمال زک يدموار
  )یت اهللا صافی(آ ند.کز را هم اعاده اط واجب نمایاست به احت

  ح نماز  یتصحوجوب 
رد و قرائـت و  یاد بگیه نماز خود را ک یلفکواجب است بر هر م
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را به طور  یف الهیلکه تکند کدرست  یسکش یواجب را پ يها رکذ
د یـ خواهد به حج بـرود با  یه مک یسکخصوصاً ح به جا آورد، یصح

اند اگر نماز او درست نباشـد   گفته یند، چون بعضکح ینماز را تصح
ز باطل است. پـس عـالوه بـر    ین حج نیعمره او باطل است و همچن

ن کـ نـد، مم ک یدا نمـ یـ االسالم برائت ذمه پ حجۀن قول، از یه به اکآن
د، مثـل زن و  ه در احـرام بـر او حـرام شـده بـو     کـ  ییزهـا یچ است

  1ه گذشت، بر او حالل نشود.ک ییزهایچ
  ح در نماز طوافین از قرائت صحیفه معذوریوظ

رد، در یـ اد بگیـ واجـب را   يرهـا کا ذینتواند قرائت  یاگر شخص
  2 اش نسبت به نماز طواف چند قول است: فهیمورد وظ

 یبـ ید نمـاز را بـه هـر ترت   یـ رد، بایاد بگیاگر نتوانست  : قول اول
، يا ات عظام امـام، خامنـه  ی(آ است. يد خودش بخواند و مجزتوان یم

  )يشاهرود یهاشمو  ينور ،یارم، زنجانک، فاضل، میستانیس، يجواد
را بگمـارد   یسـ کن است کاند: اگر مم ردهکاضافه (ره) ینیخم امام

 یه بـه شـخص عـادل   کـ اط آن است یند و احتکن او یه نماز را تلقک
  ند.کاقتدا 

نـد: اگـر مقـدار    یفرما یه مکدارند  یلیتفص یانستیت اهللا سیآضمناً 
اسـت و   یافکح بخواند، یاز سوره حمد را بتواند به طور صح يادیز

ح یصـح  دتوان یه مکاز قرآن را  ياط واجب مقداریاگر نتواند، به احت
د و اگـر وقـت   یـ ح بگویتسـب  ،ند و اگر نتوانـد کبخواند به آن اضافه 
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رد یـ اد بگیـ معتنابـه   بـه مقـدار  ادگرفتن تمام حمد نباشد، اگر ی يبرا
ه عرفـاً قـرآن   کـ از قرآن را بخواند  ياست و اگر نتواند، مقدار یافک

د. و امـا سـوره از   یـ ح بگوینـد، و اگـر نتوانـد تسـب    کخواندن صدق 
  رد ساقط است.یاد بگیه نتواند ک یجاهل

نمـاز طـواف را    ن اسـت کـ خودش بخواند و اگـر مم  قول دوم:
ان جماعـت،  کـ در صورت عـدم ام  پشت مقام به جماعت بخواند و

  ت اهللا بهجت)ی(آاست.  یافکه یومیفه یعمل به وظ
ال کتفـا بـه آن اشـ   کا ینماز را به جماعت بخواند، ول قول سوم:

رد بهتـر و مطـابق   یـ ب هم بگیز بخواند و اگر ناین يد فرادیدارد و با
  )یگانیو گلپا یات عظام صافی(آاط است. یاحت

اط واجب یاحت بنابر، يریادگیر در صورت تسامح د قول چهارم:
و در  ردیـ ب هـم بگ یـ خودش بخواند و جماعـت هـم بخوانـد و نا   

ـ (آ 1تواند خودش بخوانـد.  یم یبیصورت عدم تسامح به هر ترت ات ی
  )یخوئ و يزیعظام تبر

او  يست، آنچه بلد است برایح نین از تصحکاگر متم قول پنجم:
تواند  یو م ندکح ین است واجب است تصحکاست و اگر متم یافک
ـ از ا یـک چ یو اگر هـ  يگرین دیند به تلقکتفا کا ن دو را نتوانـد تـا   ی

د نماز را با همان قرائت بخواند و یح تنگ شود، بایتصح يوقت برا
 ياط واجب آن را به جماعت هم بخواند و نائب هـم بـرا  یاحت بنابر

  د)یت اهللا وحی(آ 2رد.یآن بگ
ه شـد و عمـداً از   کـ با احرام عمـره وارد م  یسکاگر  قول ششم:
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 يه بـرا کـ  یار است و در صورتکت یح سر باز زد معصیقرائت صح
نـد و  کد در احرام بماند و قرائت نماز را اصالح ینباشد با یاو حرج

تواند طواف و نمـاز را بـه جـا آورده و     یبودن م یدر صورت حرج
ند و اگر نتوانسـت  کح اعاده یرد و به طور صحیاد بگیسپس نماز را 

  )یت اهللا سبحانی(آرد. یب هم بگیاطاً ناید احتریاد بگی
  



  101بخش اول: عمره مفرده      

  

  ییخودآزما
ـ (آ ؟سـت یچ طـواف  نمـاز  يبرا گفتن اقامه و اذان مک. ح1 اهللا تی

  بهجت)
ر ین رفتن مواالت از طـواف تـأخ  ی. اگر عمداً نماز را تا زمان از ب2
  )یستانیت اهللا سی(آ ست؟یفه چیاندازد، وظیب

  ارم)کت اهللا می(آ ست؟یچ فهیعات نماز طواف، وظکدر ظن در ر. 3
 )یگانیت اهللا گلپای(آست؟ یفه چی. در ظن در افعال نماز وظ4

نمـاز طـواف چـه     يح معذورند، بـرا یه از قرائت صحک یسانک. 5
  )يا ت اهللا خامنهی(آدارند؟  يا فهیوظ

  )يت اهللا نوری(آجاست؟ ک. محل اقامه نماز طواف 6
  



 

  



 

  

  
  
  

  پنجم:  درس

   یسع
  یآموزش يها هدف

 .ین و طبقه فوقانیرزمید و زیجد يدر مسعا یم سعکحبا  ییاآشن .1
 .یا فراموشیجهل  ياز رو یاز سع یرار قسمتکم تکحبا  ییآشنا .2
 در اشواط آن. کو ش یم قطع سعکحبا  ییآشنا .3
 .طواف و یسع تفاوتبا  ییآشنا .4

  یسع
د و واجـب  یـ نما ین صفا و مـروه سـع  ید بیبعد از نماز طواف با

نـد و در دور  کط) باشد و از صفا شروع هفت مرتبه(شو یاست سع
  1ند.کهفتم به مروه ختم 

  دیجد يدر مسعا یسع
  ز است؟ یجاف کدر همد یجد يدر مسعا یا سعیآ سؤال:

   ن مسأله چهار قول است:یدر ا جواب:
ـ (آ ال نـدارد مطلقـاً.  کاش :قول اول  ،يجـواد  ،يا ت عظـام خامنـه  ای
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   )يشاهرود یهاشمو  ينور ،یارم، زنجانکم
د در یجد يه عرض مسعاکمقلد احراز شود  ياگر برا دوم: قول

ن صـورت اگـر   یـ ر ایـ در غ ؛ندارد یه است مانعووه صفا و مرکن یب
د بـا  یـ جد يرا انجـام دهـد در مسـعا    یم سـع یقد يدر مسعانتواند 

ـ (آ. ال نـدارد کم اشـ یقد يت اقرب فاالقرب به مسعایرعا ات عظـام  ی
  )یبهجت و صاف

اسـت.   يمتر مجز 5د به اندازه یجد يدر مسعا یسع قول سوم:
اسـت   ين صفا و مروه مجزیو در مازاد آن در صورت احراز بودن ب

   د)یت اهللا وحی(آ ست.ین ياط مجزیاحت بنابروگرنه 
 يوه صـفا و مـروه تـا مسـعا    که کنان دارد یاگر اطم قول چهارم:

   )یستانیت اهللا سی(آ است. يد امتداد داشته، مجزیجد
ه کـ رد کـ دا یـ نـان پ یند: اگـر اطم یفرما یم ینستایت اهللا سیآ حضرت

ح اسـت  یاو صـح  ین جبل صفا و مروه هست، سعید بیجد يمسعا
ه کـ  یگر حاصل شود در صـورت ینان از نظر مجتهد دیه اطمکنیولو ا
امـا اگـر    ه تعـارض نداشـته باشـد.   کباشد  يا نهیاو مستند به ب يفتوا

ـ توانـد در   یوه است و نمـ کن دو یه بکدارد  کواقعاً ش وه کـ ن دو یب
فه مسـدود در عمـره   ید به وظین صورت بایرا انجام دهد، در ا یسع

د یـ ر نمایند و تقصک یرا انجام دهد و قربان یآن سع یعنیند؛ کعمل 
  تا از احرام خارج شود.

  نیزمریاز ز یسع
  دو قول است: ین مسعیرزمیاز ز یدر مورد سع
 يزاط واجـب مجـ  یـ احت بنابر ین مسعیزمریاز ز یسعقول اول: 
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  اط قابل رجوع است. ین احتیو ا د)یت اهللا وحی(آست ین
  )عظام مراجع ریسا( است. ين مجزیرزمیاز ز یسع قول دوم:

  یفوقان ا طبقاتی از طبقه یسع
اگر بین صفا و مروه را دو طبقه یا چند طبقه کنند و تمام طبقات 
بین دو کوه باشد از هر طبقه جایز است سـعى کنـد، گرچـه احـوط     

  1.مان راهى است که از اول متعارف بودهسعى از ه

  یفعل یاز طبقه فوقان یسع
فوقانى اگر محـرز نیسـت کـه بـین صـفا و مـروه        ۀسعى در طبق

  2است، جایز نیست.
: انـد  دهفرمو ،»جایز نیست«جمله  يبه جا يا خامنهت اهللا یآالبته 

  ».ستیح نیصح«
: طبقـه  انـد  دهرکـ اضـافه   یارم، سبحان و زنجـان کات عظام میآ
  ست. یوه نکان دو یم یفوقان

  3سه قول است: یفعل یاز طبقه فوقان یدر مورد سع
  و فاضل) یزنجان يری، شبیستانیات عظام سیآ(ست. ین ي: مجزقول اول
ان دو یه مکش محرز شود یه براکست مگر آنیح نیصح :قول دوم

    و بهجت) یی، خويا خامنهات عظام ی.(آوه استک
  )ي جواداهللا اتی(آ .ستا يمجز :قول سوم
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  ر مراجع عظام)ی(ساال دارد. کاشم: قول چهار
توانـد در  یه نمـ ک یسک: اند ردهکاضافه  يا اهللا خامنه تیآ :1 رکتذ

ش در طبقـه  یرد و سـع یب بگیخود نا يد برایند، باک یطبقه اول سع
  ست.ین يح و مجزیدوم صح

ه کـ اگر ضرورت چنان باشـد   :اند فرموده یت اهللا زنجانیآ: 2ر کتذ
توانـد در طبقـه بـاال    یف شود، مـ کدر طبقه هم یسع كبه تر منجر

 یاحداث شده در صـورت  ین مسعیرزمیه زکنون کا ید. ولینما یسع
 یتوانـد در آن سـع   یادتر نباشد مـ ید زیجد يه عرض آن از مسعاک

ن، مـورد  یرزمیـ ف و سـپس ز کـ هم يد، و بـا وجـود دو مسـعا   ینما
  فتد.یت اتفاق بن اسکار نادر ممیدر طبقه باال بس یضرورت سع

    به گمان وجوب یاز سع یرار قسمتکت
ه کـ ال آن یـ رد و بـه خ کـ هروله ن یدر حال سع یسکاگر  سؤال:

رده است کرار کهروله واجب است برگشته و آن مقدار را با هروله ت
  ال دارد؟کش اشیا سعیآ

  1 ن مسأله چهار قول است:یدر ا جواب:
    )ينور و ات عظام امامی(آ ال دارد.کاش :قول اول

ـ (آ .ه جاهـل قاصـر باشـد   کال دارد مگر آنکاش قول دوم: ت اهللا ی
  )یستانیس

ـ (آ .ال نـدارد کاش قول سوم: ـ ی، صـاف یات عظـام زنجـان  ی ل، ، فاض
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[البتـه در   يشـاهرود  یهاشمو  يا خامنه ،یارم، بهجت، خوئک، میگانیگلپا
  ند]).کن ید چنیار نبایحال اخت

 یالکه باشـد، اشـ  یـ عفـه واق یاگر به قصد انجـام وظ  قول چهارم:
در اتمـام و اعـاده   اط یـ ن احتکـ ل :یسبحانو  يزیعظام تبر تای(آندارد. 

  .)از اول است یسع
تـوان   یه مراجـع مـ  یبه بق يت اهللا نوریامام و آبا ارجاع نظر  توجه:

اط در اتمام واعادة یندارد، اگرچه احت یالکن فرد اشیا یه سعکگفت 
  است. یسع

  غفلتاً  یاز سع یرار قسمتکت

، ین سـع ینترل همراهان خـود در حـ  کبه جهت  یشخص سؤال:
گشته و بدون توجه، مجـدداً همـان مسـافت را     یبه عقب برم یگاه

  ح است؟یاو صح یا سعیرده، آک یم یط
  : 1قول است چهارن مسأله ی: در اجواب

ـ (آد اعـاده شـود.   یـ ال دارد و باک: اشـ اول قول ات عظـام امـام،   ی
   )يفاضل و نور، یگانی، گلپای، صافيا خامنه

او  ی، سـع نـد کن یطـ  یبـه قصـد سـع   ه ک یدرصورت :دومقول 
 يعمد يادیاو به جهت ز ین صورت سعیر ایو در غ ح است؛یصح

  )یت اهللا سبحانی(آباطل است. 
، یزنجـان  ،یخـوئ  ،يجواد ،يزیتبر عظام اتی(آ ال ندارد.کاش :سومقول 
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  )يشاهرود یهاشم و ارمکم
ا مقـدار  یه جاهل قاصر باشد کمگر آن  ال داردک: اشچهارمقول 

 )یستانیت اهللا سی(آ .اضافه را بدون قصد انجام دهد

  و شروع از اول  یقطع سع

قـول   چهـار ند، درصـحت آن  کد و از اول شروع یرا قطع نما یاگر سع
  است: 

  (حضرت امام)ال دارد. کد اشیجد یسع :قول اول
 قـدر فاصـله   ه آنکـ ال دارد، مگـر آن کد اشـ یجد یسع دوم: لقو

ا شخص جاهـل قاصـر   یاول به هم بخورد  یه مواالت سعکاندازد یب
ـ (آ را از اول انجـام دهـد.   یباشد و به اعتقاد صحت، سع  ات عظـام ی

   )یستانیسو  يجواد
   )عظام ر مراجعی(ساال ندارد. کاش قول سوم:

اگر از آنچه انجام داده منصرف شده و پس از فوت  :قول چهارم
ـ  ،ال نـدارد کاو اش یرد سعکه از اول شروع یمواالت عرف ن اگـر  یکل

را  یآن را به هفت برسـاند و سـع   اطاًیرا انجام داده احت ینصف سع
  )یت اهللا سبحانی(آ.انجام دهد مجدداً یف فعلیلکبه عنوان ت

اول باطـل نشـده باشـد،     یه سعکاست  ين در مواردی: ا1ر کتذ
و از اول  یردن سـع کـ ، رها کباطل شد مثل موارد ش یاگر سع یول

  ردن الزم است.کشروع 
تـوان   یاز دو قـول اول، مـ   مقلـد  ان رجوعک: با توجه به ام2ر کتذ
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  ال ندارد.کردن آن اشکو از اول شروع  یت قطع سعیه در نهاکگفت 

  یو ظنّ در اشواط سع کم شکح

 یـک اسـت مگـر در    یباعث بطالن سـع  یدر تعداد اشواط سع کش
ه بـه مـروه   کـ  یمشتر هنگایو ب 7ن یب که عبارت است از شکمورد 

  1.ح استیاو صح یند و سعک ین صورت اعتنا نمیه در اکده یرس
  را دارد و مبطل است. کم شکح یظن در تعداد اشواط سع

ـ یبـرا  کشـ  یحـال سـع   در یسـ کاگـر   سؤال: د و یـ ایش بیش پ
ـ ا ایـ شـود، آ  ین منتهـ یقـ ی ادامـه بـه   ادامه دهد و در کبا حال ش ن ی

  ح است؟یصح یسع
  2قول است: سهن مسأله یدر ا جواب:

 یال نـدارد و سـع  کاشـ  کدر حال ش یادامه دادن سع :قول اول
 ينور ،ارمک، میستانی، بهجت، سيا ات عظام امام، خامنهیآ( ح است.یصح

   )يشاهرود یهاشمو 
، ییات عظام خـو ی(آ ست.یح نیاط واجب صحیبنابر احت قول دوم:

   )و فاضل يزیتبر
ش ادامه دهد، ت خودیشف وضعکاگر به قصد رجاء  قول سوم:

 او یان برساند سعیبه پا را ید و سعین حاصل نمایقیسپس به عدد، 
    )یو سبحان یگانی، گلپایصاف، يجوادات عظام ی(آح است. یصح
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  با طواف یتفاوت سع
  م.یندار یمستحب یسع یم، ولیدار یطواف مستحب ـ1
سـت، پـس   یبـر شـرط ن  کطهارت ازحدث اصـغر وا  یدر سع ـ2

خالف  ح است، بهین حالت صحیشان با ایعجنب وحائض ونفساء س
  .واجب طواف
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  ییخودآزما
  د)یت اهللا وحی(آست؟ ید چیجد يدر مسعا یم سعک. ح1
  )یستانیت اهللا سی(آاست؟  يمجز یاز طبقه فوقان یا سعی. آ2
فـه  یرا انجام دهد، وظ یسع فکطبقه هم ي. اگر نتواند از مسعا3
  )يا ت اهللا خامنهی(آ ست؟یچ
ـ به گمان وجوب  یاز سع یترار قسمک. ت4 غفلـت چـه    يا از روی
 )ی(آیت اهللا صافدارد؟  یمکح
ـ (آاسـت؟   یا مبطـل سـع  یـ در مروه آ 7و  5ن یب ک. ش5 ت اهللا ی
  ارم)کم
ن یقـ یعارض شود و ادامه دهد و بعـد   کش یسع ياگر در اثنا. 6

  )یت اهللا صافی(آح است؟ یاو صح یا سعیش حاصل شود، آیبرا
اسـت؟   يز و مجـز یا جـا یـ د آیـ جد یو شروع سـع  ی. قطع سع7

  (حضرت امام)
  
  
  



 

  



 

  

  
  
  

  ششم: درس 

  
  ریا تقصیحلق 

  

  یآموزش يها هدف
 .رین در تقصیفه معتمریوظبا  ییآشنا .1
 ر خود.یقبل از تقص يگریر دیم تقصکحبا  ییآشنا .2
 ر.یقبل از تقص يگرید يدن مویفاره چکبا  ییآشنا .3

  
و حلـق،  است، ر واجب یا تقصیحلق  ،یدر عمره مفرده بعد از سع

  ر است.یتقص فقط فهیو در عمره تمتع وظر است یافضل از تقص
باشـد، چـه در    یز نمیر است و حلق جایها تقص فه خانمیالبته وظ

  عمره مفرده و چه در حج.
   1ر دو قول است:یدر تقص

نـد و اگـر   کتفـا ن کاط واجب به زدن نـاخن ا یاحت بنابر :قول اول
ردن مـو  کـ وتـاه  کاجب پـس از  اط ویاحت بنابررد یخواست ناخن بگ

    )یسبحان و یستانیس ،ارمکات عظام می(آ باشد.
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از  يردن قـدر کـ وتاه کا یدن ناخن ین چیر است بیمخ قول دوم: 
  مراجع عظام) ریسا( ش.یا ریا شارب یسر  يمو

  ر خودیقبل از تقص يگریر دیتقص
را بـه قصـد    يگریند بخواهد ناخن دکر یه تقصکن یاگر قبل از ا

قبـل از   يگـر ید يردن مـو کـ وتـاه  کال ندارد، اما کند اشیبچر یتقص
ر، فرد محـرم اسـت و   یه قبل از تقصکست؛ چرا یز نیر خود جایتقص
، محـرم  يگریا دیاز محرمات احرام ازاله مو است از بدن خود  یکی

  ا محلّ.یباشد 
ر خود، یقبل از تقص يگرید يردن موکوتاه ک یفیلکپس از نظر ت

  حرام است.

  يگریر دیتقص یم وضعکح
ر یرا به قصـد تقصـ   يگرید ير خود، مویاگر قبل از تقص سؤال:

ـ یا نـه؟  یـ شـود   یا آن شخص از احرام خارج میند، آیبچ م کـ ح یعن
  ست؟یآن چ یوضع

   1سه قول است: ن مسألهیدر ا جواب:
ـ   یار حرامکاگر چه  :قول اول آن شـخص از احـرام    یاسـت، ول

، يا ات عظام امام، خامنـه ی(آ است. ير مجزین تقصیشود و ا یخارج م
  )يشاهرود یهاشمو  یزنجان ،بهجت ،ينور، يجواد
با توجه بـه حرمـت    ی: البته اگر حاجافزوده است یت اهللا زنجانیآ
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اط یـ د، بنـابر احت یـ ش حلق نمایه براک، از او بخواهد يگریحلق بر د
  .ندک یت نمیفاکن حلق یا

د یـ باست و آن شـخص  ین ياط واجب مجزیاحت بنابر قول دوم:
   ارم)ک، فاضل و میگانی، گلپایات عظام صافی(آ د.یر نمایخودش تقص

است.  یست و همچنان شخص در احرام باقین يمجز قول سوم:
  )یو سبحان یستانیس ،يزی، تبریات عظام خوئی(آ

نظر  یک یستانیو س يزی، تبریات عظام خوئیآدر عمره تمتع  ر:کتذ
ر یه تقصـ کـ  یشخصـ  هکـ نیو آن ا د توجـه شـود  یه باکخاص دارند 

ه گفتـه  کـ همانطور ند یر بچیرا به قصد تقص يگرید يرده اگر موکن
ر یحـال اگـر تقصـ    .ر باطل اسـت ین تقصیا ورکمذ شد به نظر اعاظم

عمـره او باطـل    ،ح را انجام ندهد و محرم شود به احـرام حـج  یصح
ه در بخـش  کـ چنان شود. یل میحج تمتع او به حج افراد تبداست و 

  آمده:   یستانیت اهللا سیآ کاستفتائات مناس
قصر ين لصاحبه قبل أن يعمرة التمتع إذا قصر أحد املعتمر السؤال: يف

ـ م و أحرما من بعد كجهالً منهما باحل لنفسه، مثّ قصر له الثاين حلـج   كذل
  مهما؟كالتمتع، فما ح
    ١.اإلفراد نقلب حجهما إيلياجلواب: 

ه اگـر  کـ ورد وفـاق اسـت   بـاً مـ  ین مسأله تقریه اصل اکناگفته نماند   
 كا باطل انجام دهـد و تـدار  یند و ک كا جهالً تریر را عمداً یتقص یشخص

عمـره او باطـل اسـت و حـج او      ،ند تا محرم شود به احرام حـج تمتـع  کن
عمـره مفـرده انجـام     ،حـج اعمال د پس از یشود و با یمبدل به حج افراد م
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  اختالف است.ور مورد کر در فرض مذینسبت به بطالن تقص یول ؛دهد

  ر خودیقبل از تقص يگرید يدن مویفاره چک
نـد،  یر بچیرا به قصد تقصـ  يگرید ير خود، مویاگر قبل از تقص

   1است: قول چندفاره آن کدر لزوم 
، يزی، تبریات عظام خوئی(آ .گوسفند است یکفارة آن ک :قول اول

   ارم)کو م یستانی، سيا  خامنه
ـ (آ فاره بدهـد. کوسفند گ یکاط واجب یاحت بنابر قول دوم: ات ی

   )یگانیو گلپا ی، صافيعظام امام، فاضل، نور
  ت اهللا بهجت)ی(آ فاره ندارد.ک قول سوم:

ـ فاره ندارد و اگر عالم باشد باکا جاهل باشد یقول چهارم: اگر غافل  د ی
   )يشاهرود یت اهللا هاشمی(آفاره بدهد.کگوسفند  یک

ـ  کد یـ ر نمایرا تقصـ  يگـر یقول پنجم: اگر عمداً د  یفـاره دارد ول
  )یت اهللا سبحانی(آفاره ندارد. کرملتفت یو جاهل و افراد غ یساه

                                                 
  406و  1160و  1146. مناسک محشی، م  1
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  ییخودآزما
رد؟ کـ تفـا  کر ایتقص يدن ناخن برایتوان به چ یا در عمره می. آ1
  ارم)کت اهللا می(آ

ر خـود در عمـره   یقبـل از تقصـ   يگـر یر دیتقص یفیلکتم ک. ح2
  )یت اهللا زنجانی(آست؟ یچ

ند، یر بچیرا به قصد تقص يگرید ير خود، موی. اگر قبل از تقص3
  ت اهللا فاضل)ی(آاست؟  يا مجزیآ
ـ (آسـت؟  یر خـود چ یقبل از تقصـ  يگریر دیفاره تقصک. 4 ت اهللا ی

  بهجت)
 يگـر یجهل د ين از رویدام از معتمرک. اگر در عمره تمتع هر 5

سـت؟  یف حجشان چیلکحج محرم شوند، ت يند و براکر یرا تقص
  )یستانیت اهللا سی(آ
  

  



 

  



 

  

  
  
  

   :هفتم درس

  
   و نماز آن طواف نساء

  یآموزش يها هدف
 طواف نساء. یو وضع یفیلکم تکحبا  ییآشنا .1
 در انجام طواف نساء. کم شکحبا  ییآشنا .2
  مراجع در  يفتاوابا  ییآشنا .3
 طواف نساء و طواف وداع. یقیم تطبکبا ح ییآشنا .4
  

جـا   هآن را بد طواف نساء و نماز یبار در عمره مفرده یبعد از تقص
ام بـا طـواف و نمـاز اول    کـ ط و احین دو عمل از نظر شرایآورد و ا

  ت.یندارد جز در ن یفرق
ر به یبا تقص اعمال آن ست ویطواف نساء واجب ن تمتعدر عمره 

  رسد.یان میپا

  طواف نساء یفیلکم تکح

ـ  مسأله: بـر   یطواف نساء در عمرة مفرده و حج تمتع واجب است، حت
  باشد. ین نمکر یول ،نداشته باشند ییر عمل زناشوه قدرت بک یسانک
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  1 ت طواف نساء اختالف است:یدر جزئت طواف نساء: یجزئ
   )یت اهللا زنجانی(آ اعمال حج است. وطواف نساء جز :قول اول
  ر مراجع عظام)ی(سا ست.یطواف نساء جزو اعمال ن :قول دوم

ن کـ از آنـان مم  یه عمـل زناشـوئ  کـ  یرزنانیرمردان و پیپ سؤال:
ـ ک یسکز ینند و نک یست و ازدواج هم نمین ا اگـر  یـ ن اسـت، آ یه عنّ

  2ال دارد؟کاورند، اشیطواف نساء را ن
 یاجبن عمل وکست، لی: گرچه طواف نساء جزو اعمال نجواب

  د انجام داده شود.یه باکاست 
 يا هیبـر آن حاشـ  و انـد   هرفتیپذاجع عظام مر همه ور راکمتن مذ 
 ياز اجـزا طـواف نسـاء    :فرموده اسـت  یزنجانت اهللا یآ فقط ،ندا نزده

تواننـد   یه نمـ ک یسانکن و یعنواجب حج و عمره مفرده است و بر 
  ز واجب است.ینند نک ییزناشو

  و آثار مترتب بر طواف نساء یام وضعکاح
آن و لو عمـداً باعـث بطـالن     كست و ترین نکطواف نساء ر. 1

   شود. یحج و عمره نم
گـر اسـتمتاعات   یر بـا شـهوت و د  ل، نظـ یزش، تقبیت آمیحل. 2

  .3مشروط به انجام طواف نساء است
لـذت بـردن    یستانیو س يزی، تبرییات عظام خویآالبته به نظر 

ه به نظر کال ندارد، بلکال خود اشیبا ع ینیمحرم از صحبت و همنش
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 یشـهوت در صـورت   يردن به همسر از روکنگاه  یستانیت اهللا سیآ
اط مسـتحب  یـ ندارد، گرچه احت الکنشود اش یه موجب خروج منک

  1.ندکز یپره هک استآن 
م بالغ را کدر تمام مسائل مربوط به طواف نساء، ح زیبچۀ مم .3

  2 قول است: دو زیر ممیبچۀ غدارد. اما در مورد 
طفـل او را طـواف نسـاء     ید ولیبااط واجب یبنابر احت :قول اول

   )يم و نورارک، فاضل، ميا ات عظام امام، بهجت، خامنهی(آ .بدهد
طفل واجب است او را طواف نساء دهد تا زن  یبر ول قول دوم:

ـ ات عظـام تبر ی(آ ا مرد بعد از بلوغ بر او حالل شود.ی ، یسـتان ی، سيزی
  )يشاهرود یهاشمو  یزنجان ،یگانی، گلپایصاف، یسبحان

و نمـاز   حج بعد از طوافاند:  فرموده يزیاهللا تبرتیآالبته تبصره: 
اسـتمتاعات   ،اطیـ ن بنـابر احت کشود ول یقد حالل مظاهراً ع ،یو سع

  3جماع است.شود، گرچه اظهر اختصاص حرمت به یمنز یجا
شاهد بر عقد شدن ، ردنکت عقد ی. نقش طواف نساء در حل4

   ردنک يو خواستگار
  4:دو قول استن باره یدر ا

مال منوط بـه انجـام   ن اعیت ایاط واجب حلیبنابر احت :قول اول
، یگـان ی، گلپای، صافکی، ارايا ات عظام امام، خامنهی(آ ت.طواف نساء اس

  )يشاهرود یهاشمو  ينور ،ارمکفاضل، م
                                                 

  .1182 . مناسک محشی، م 1
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ـ ا قول دوم: ز یر جـا یو تقصـ  ین اعمـال پـس از طـواف و سـع    ی
، ییات عظـام خـو  ی(آ باشد. یشود و منوط به انجام طواف نساء نم یم

 .)یو سبحان یستانیس ،يزیتبر
ـ آالم کـ در  يواسـتگار اگرچه شاهد بر عقد شدن و خ ر:کتذ ات ی

ـ ین يزیو تبر یعظام خوئ ـ از طر یامده است، ول ه عقـد  کـ ت یـ ق اولوی
 يشمرند، پـس شـاهد شـدن بـر آن و خواسـتگار      یز میردن را جاک
  ز خواهد بود.یز جایردن نک

شـرح   بـه  محـرم  يبرا ن سه عملیا مکح مورددر  نظرات مراجع
  باشد: یل میذ

ا محلّ) بـر  یمحرم باشد ( يگریا دیخود  يبرا ردن زنکعقد  .1
   1)ی(اتفاق باشد. یاحرام م كشخص محرم حرام است و از ترو

ا یـ (محـرم باشـد    يگرید يعقد برا يبر اجرا شاهد شدندر  .2
  2محلّ) دو قول است:

، یگانی،گلپای، صـاف يا خامنهات عظام امام، ی(آحرام است.  :قول اول
  )یسبحان فاضل و

ـ (آاسـت.   اط واجب حرامیبنابر احت قول دوم: ، ییات عظـام خـو  ی
    )يشاهرود یو هاشم دیو وح یستانی، سيزیتبر

   3قول است: دوردن در حال احرام ک يخواستگاردر مورد  .3
 یهاشـم  ،یسـتان یس يا یات عظام امام، خامنه(آ ز است.یجا :قول اول

   )روه استک: میو سبحان یزنجان، يشاهرود
                                                 

  مناسک محشی: سوم از تروك احرام.  1
  325مناسک محشی: م .  2
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ـ (آسـت. یز نیاط واجب جایبنابر احت قول دوم: ، کـی ات عظـام ارا ی
  )یگانیو گلپا ی، صافيارم، نورک، فاضل، میی، خويزیتبر

ـ یتحر: با توجه به نظر امـام در  تبصره  327ز مسـأله  یـ و ن لهیرالوس
امـام   يبـا فتـوا   کمناسـ  1182د، مسـأله  یـ آ یل مـ یه در ذک کمناس

  متفاوت است.
حـال اإلحـرام و    اإلحرام... مسألة: جتوز اخلطبة يف كترو القول يف«

    .١»هاكحوط تراأل
ردن در حال احرام ک يه خواستگارکآن است  ياقو :327مسأله 

  2.است كاط در تریز است و احتیجا
ــه مالحظــه کــهمــانطور  ــنک یم ــر اســاس اد ی ــب ن دو مســأله، ی

ت آن مشـروط  یـ ز است و حلیردن در حال احرام جاک يخواستگار
آمده ن یچن 1182ه در مسأله ک یست، در حالیبه انجام طواف نساء ن

ه آنچـه از  کشود، بل یاورد، زن بر او حالل نمیو اگر بجا ن«... است: 
ردن و شاهد شدن ک ردن و خطبهکزن بر او حرام شده بود؛ مثل عقد 

 يو در نقـل فتـاوا  » اط واجـب یـ شود، بنـابر احت  یز بر او حالل نمین
  است. »لهیرالوسیتحر« كمختلف از امام، مال

  طواف نساء  كتر
  :شود یم یان بررسیجهل و نسدو حالت در  طواف نساء كتر

جاهـل بـود بـه     یسـ کاگر  طواف نساء جهالً: كحالت اول: تر
رد، در صـحت  کاورد و ازدواج یوجوب طواف نساء و آن را به جا ن
                                                 

  م. 385، ص 1. تحریر الوسیله، ج  1
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  1عقد او سه قول است:و بطالن 
د طواف نساء را انجام دهـد و در  یعقد باطل است و با :قول اول
، کـی ، ارايا ات عظام امام، خامنهی(آ ند.کد یل، عقد را تجدیصورت تما

   )ي، فاضل و نوریگانی، گلپایصاف
 ارمکم عظامت ای(آ اط واجب باطل است.یعقد بنابر احت قول دوم:

   )یو سبحان
ـ یعقد صح قول سوم: ه طـواف نسـاء را   کـ  یمامـاد  یح است، ول

و  یسـتان یس ،يزی، تبرییات عظام خوی(آ حرام است.انجام نداده، جماع 
   )يشاهرود یهاشم

ا حج ی: اگر در عمره مفرده اناًیطواف نساء نس كحالت دوم: تر
رده باشـد،  کـ زش یـ مند و بعد از آن آکتمتع طواف نساء را فراموش 

  فه دارد:یچند وظ
د طواف نساء را انجـام  یان خودش باکدر صورت ام فه اول:یوظ

   )ی(اتفاق رد.یب بگیانجام طواف نساء نا ين نبود براکدهد و اگر مم
ه در کـ فـاره بدهـد   کد یاز مراجع با یطبق نظر بعض فه دوم:یوظ

  ر نظرات آورده شده است:یز
اط واجب آن یند و احتک یه قربانکدر م يهد یکد یبا :قول اول

 ،ی، بهجت،صـاف يا ، خامنـه کـی (آیات عظام امام، ارا ه شتر باشد.کاست 
  )یگانیگلپا

  )ی سبحانت اهللای(آند. که نحر کشتر در م یکد یبا قول دوم:
اط مستحب آن است یند واحتک یقربان يهد یکد یبا وم:قول س
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   ت اهللا فاضل)ی(آ ه شتر باشد.ک
ـ ، تبرییات عظام خـو ی(آ .1فاره نداردک م:قول چهار  ،یسـتان ی، سيزی

   )يشاهرود یو هاشم ارمکم
ـ آ ر:کتذ ـ اهللا م تی مسـتحب   اطیـ ردن گوسـفند را احت کـ  یقربـان  ارمک
  .2دانند یم

  طواف نساءدر انجام  کش
ه طـواف نسـاء را انجـام    کند ک که شکاگر پس از مراجعت از م

  3ن مسأله است:ینظر در ا ششا نه؟ یداده 
د طـواف  یاگر التفات به وجوب طواف نساء نداشته، با :قول اول

ه کـ االحوط، بل ین اگر التفات داشته علینساء را انجام دهد، و همچن
(آیـات   را انجـام دهـد)  د طواف نساء یست. (پس بایاز قوت ن یخال

  )يو نور یستانی، بهجت، فاضل، سيا عظام امام، خامنه
د انجـام دهـد و اگـر    یاگر التفات به وجوب نداشته، با قول دوم:

ه انجام آن واجب نباشد، اگـر  کست ید نیالتفات به وجوب داشته، بع
    )یگانیو گلپا یات عظام صافی(آ اط خوب است.یچه احت

اط واجب بجـا  یاحت بنابره وجوب نداشته : اگر التفات بقول سوم
سـت.  یآورد و اگر التفات به وجوب داشته است، طواف نساء الزم ن

  ارم)کت اهللا می(آ
نـد و  کبعد از مواقعه با زوجه بوده اعتنـا ن  کاگر ش قول چهارم:

                                                 
  1213و  1182حشی، م . مناسک م1
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ـ (آ. اگر قبل از مواقعه بوده واجب است بجا آورد  ،ییات عظـام خـو  ی
 )يشاهرود یو هاشم يزیتبر

د طواف نساء یرده، باک کاگر قبل از تمتع از نساء ش پنجم:قول 
ه کـ  یرده در صـورت ک کرا انجام دهد و اگر پس از تمتع از نساء ش

ه توجـه داشـته، بـه    یاحتمال بدهد هنگام استمتاع بـه جهـات شـرع   
د طـواف نسـاء را بجـا آورد، مگـر بعـد از      یند واال باکش اعتنا نکش

   )یت اهللا زنجانی(آ ند.ک یتنا نمه مطلقاً اعکالحجه  يگذشت ماه ذ
ن یباشـد چنـ   یالحجه الحرام باق يه ماه ذک یدر حال قول ششم:

ان نائـب او طـواف نسـاء و    کـ د خود و در صورت عدم امیبا يفرد
الحجه الحـرام   ينماز آن را به جا آورد و اگر پس از خروج از ماه ذ

  )یت اهللا سبحانیآند. (کرخ دهد اعتنا ن کین شیچن

  ر طواف نساءتداخل د
ـ باشـد، آ  یسـ کن طواف نساء بر عهـدة  یاگر چند سؤال:  یـک ا ی

ه بسته، طـواف  ک ییها د به تعداد احرامیا بایاست  یافکطواف نساء 
  نساء انجام دهد؟

  ن مسأله پنج قول است:یدر ا جواب:
ـ (آ است. یافکها  همۀ احرام يطواف نساء برا یک :قول اول ات ی

   )کیارا و یگانی، گلپايعظام امام، نور
 مستقل الزم اسـت.  يطواف نسا یک یهر احرام يبرا قول دوم:

   )یو صاف یزنجان ،يجواد ،ییات عظام خوی(آ
طواف نساء  یک یهر احرام ياط واجب برایبنابر احت قول سوم:

   )يشاهرود یو هاشم یستانیس ،ات عظام بهجت، فاضلی(آ الزم است.
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ـ   یفیلکوجوب تعدد، ت قول چهارم:  ینظـر وضـع   از یاسـت، ول
   )يا ت اهللا خامنهی(آ شود. یطواف نساء حاصل م یکت زن با یحل

ـ بنابر احت یهر احرام طواف نساء مستقل دارد، ول قول پنجم: اط ی
ـ نبا  ا حج تمتع را انجام نداده،یواجب تا طواف نساء عمره مفرده  د ی

  )یسبحان و يزیعظام تبرت ای(آد محرم شود. یبه احرام جد
ش یدر عمره مفرده پ ید: اگر خللیفرما یم یستانیسآیت اهللا  ر:کتذ

به طواف نساء نداشته باشد، احرام دوم باطـل اسـت،    یه ربطکد یایب
تواند مجـدداً   یال داشته باشد، مکاما اگر طواف نساء عمره مفرده اش

  محرم شود.

  ر و طواف نساء در عمره مفردهین تقصیب بیترت
ر ید بعد از تقصـ یاز آن بادر عمره مفرده طواف نساء و نم :مسأله

ست ین يند، مجزکت نیب را رعایو بدون عذر ترت عمداًباشد و اگر 
  .دیرار نماکآن را ت ر، طواف نساء و نمازید بعد از تقصیو با
بر بنـا اعاده طواف نساء و نمـاز آن را   ارمکم یت اهللا العظمیآالبته  
    1.دانند یاط واجب الزم میاحت

  قول است:چند ند، کت نیرعاب را یترت اناًینسو اگر 
ر طـواف  ید بعـد از تقصـ  یبا نکشود، ل یعمره باطل نم :قول اول

ـ (آ اسـت.  یند و بدون آن حرمت نساء باقکنساء را اعاده  ات عظـام  ی
و  ی، صــافی، فاضــل، زنجــانیی، خــويزیــتبر، يجــواد، يا امــام، خامنــه

    )یگانیگلپا
                                                 

  .908. مناسک محشی، م 1
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از آن الزم اط واجب اعاده طواف نسـاء و نمـ  یبنابر احت قول دوم:
   ارم)کو م یستانیات عظام سی(آ .است

ر در عمـره مفـرده در   یمقدم شدن طواف نساء بر تقص قول سوم:
 بهجت عظامت ای(آ .1است يا جهل مجزیان یا نسیصورت ضرورت 

    )يشاهرود یو هاشم

  طواف نساء در عمره تمتع
اط یـ ست و اگر بخواهـد احت یطواف نساء در عمرة تمتع واجب ن

  )ی(اتفاق 2جا آورد.ه ف و نماز آن را رجاءاً بند، طواک
ندارد طـواف   یضرورت :اند فرمودهارم کو م یات عظام سبحانیالبته آ

اند: ... اگـر   فرموده ت اهللا فاضلیآنساء را به قصد رجا به جا آورد؛ و 
  ر است.یند، محل آن قبل از تقصکاط یبخواهد احت

  ر رجاء بجا آورد.  یتقص اند: قبل ازردهکاضافه  يات اهللا خامنهیآ

  طواف نساء و طواف وداع نزد عامه 
دانند و نه  یدام از مذاهب اربعه طواف نساء را نه واجب مکچ یه

شـود   یر تمام میاعمال عمره مفرده با تقصشان، یمستحب و از نظر ا
  3شود. یارت در حج همه محرمات احرام حالل میبا طواف زو 

  4سنت اختالف است:ن اهل یب طواف وداعم کاما در ح
                                                 

  .1209و  908و  898. مناسک محشی، م 1
  .892. مناسک محشی، م 2
  . فقه مقارن.3
  . فقه مقارن.4
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ــول اول ــت.   :ق ــتحب اس ــواف وداع مس ــمال( ط ــافعکی  هیه و ش
  د)یطبق قول جد
طبـق   هیه و شافعیحنبل  ه،ی(حنف. طواف وداع واجب است قول دوم:

  م)یقول قد
اروان حضور داشتند به آنها کاگر از برادران اهل سنت در  ر:کتذ

؟ اگـر  ا نـه یـ دهنـد   یا احتمال وجوب طواف نساء را مـ یگفته شود آ
احتمـال   کشـ  یه بکاحتمال وجوب طواف نساء وجود داشته باشد، 

اطـاً  یاحتدهند و هرگز قطـع بـه عـدم وجـوب آن ندارنـد،       یآن را م
  الذمه انجام دهند. یطواف وداع را به قصد ماف
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ییخودآزما  
ا طواف نساء جزو اعمال حج تمتـع و عمـره مفـرده هسـت؟     ی. آ1

)یستانی(آیت اهللا س  

 )ینی(امام خمان حج و عمره است؟ کنساء از ار ا طوافی. آ2
از  یکدامکــنــد، حرمــت ک ك. اگــر نابــالغ طــواف نســاء را تــر3

  )يزیت  اهللا تبری(آ است؟ یمحرمات احرام بعد از بلوغ باق
منـوط بـه    يت عقد و شاهد بر عقدشدن و خواسـتگار یا حلی. آ4

  )يا ت اهللا خامنهی(آانجام طواف نساء است؟ 
ـ (آ ز اسـت؟ یردن جـا کـ  ياحرام خواستگارا در حال ی. آ5 ت اهللا ی
  ارم)کم
ا عقـد  یـ ردن زن، آکطواف نساء جهـالً و عقـد   كتردر صورت . 6

 ت اهللا فاضل)ی(آ باطل است؟
فـاره  کا یـ نـد آ کد و جمـاع  ینما كاناً تری. اگر طواف نساء را نس7

 )یت اهللا صافی(آشود؟  یواجب م

داشـته باشـد،    ک. اگر پس از مراجعت، در انجام طواف نساء ش8
  )يت اهللا نوری(آ ست؟یاش چ فهیوظ
ب یـ ت ترتیـ ر و طواف نساء در عمره مفـرده، رعا ین تقصیا بی. آ9

  )یستانیاهللا س تیآ(الزم است؟ 
ـ آ(جاسـت؟  ک. محل انجام طواف نساء در عمره تمتـع  10 ت اهللا ی

  فاضل)
طـواف نسـاء    یـک . اگر چند طواف نساء بر عهده او باشد، آیا 11

  )یت اهللا زنجانی(آاست؟  یافک
  ه)ی(شافعست؟ یم طواف وداع چک. ح12
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    درس هشتم:

  
  اعمال حج تمتع

  یآموزش يها هدف
 .اعمال حج تمتع یبا صورت اجمال ییآشنا .1
 عمره مفرده. و عمره تمتع نیبا تفاوت ب ییآشنا .2
ــنا .3 ــا ا ییآش ــالب ــ یعم ــک ــع ویه ب ــره تمت ــرام  ن عم ــاح ج ح

 است. ممنوع
  

 يگـر یعمـره تمتـع، و د   یکیحج تمتع مرکب است از دو عمل: 
  مقدم است. و عمره تمتع بر حج تمتع» حج تمتع«

  و عمره تمتع مرکب از پنج جزء است:
  اول: احرام

  دوم: طواف کعبه
  سوم: نماز طواف

  ن صفا و مروهیب یچهارم: سع
  ریپنجم: تقص

شد، آنچه بر او به واسطه احرام  ن اعمال فارغیو چون محرم از ا
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  1شود. یبستن حرام شده بود حالل م
حـج   يد بـرا یـ د، بایبعد از آنکه اعمال عمره تمتع به اتمـام رسـ  
 زده عمل:یتمتع آماده شود و حج تمتع مرکب است از س

  احرام بستن در مکه؛ .1
  وقوف در عرفات؛ .2
  وقوف در مشعر الحرام؛ .3
  جمره عقبه در منا؛ یرم .4
  ا؛در من یقربان .5
  ر در منا؛یا تقصیحلق  .6
  ارت؛یطواف ز .7
  نماز طواف؛ .8
  ن صفا و مروه؛یب یسع .9

  واف نساء؛ط .10
  ماز طواف نساء؛ن .11
زدهم یازدهم و دوازدهم و شب سـ ی يها در شب توته در منا،یب .12

  از اشخاص؛ یبعض يبرا
 2ازدهم و دوازدهم.ی يگانه در روزهاجمرات سه یمر .13

  و فرق آن با عمره مفرده عمره تمتع
ع، مانند عمره مفـرده اسـت، مگـر در چهـار مـورد کـه       عمره تمت

   عبارتند از:
                                                 

 ، صورت حج تمتع اجماالً.137. مناسک محشی، ص  1
 ، صورت حج تمتع اجماالً.138ـ 137. مناسک محشی، ص  2
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ت وجـود  یـ ن مواقیبـ  يچ انحصاریدر عمره مفرده، ه قات:ی. م1
از  یحتـ ـ شـود    تواند از هر طرف که وارد مکه می ینداشته و فرد م

م و مسـجد  یها به منطقه حـرم، مثـل مسـجد تنعـ     ن مکانیتر کینزد
ت عمـره تمتـع، منحصـر در پـنج     یـ مواق یاحرام ببندد؛ ول ـ هیبیحد

لملـم)  یق و یـ قع يمکان (مسجد شجره، قرن المنـازل، جحفـه، واد  
ت بگذرد واجـب  ین مواقیباشند. البته در عمره مفرده هم اگر از ا می

 است از آنجا محرم شود.
ا یـ ر یدر عمره مفـرده، الزم اسـت پـس از تقصـ     . طواف نساء:2

ـ یـ ت طواف نساء انجام گیبه ن یحلق، طواف ـ ا یرد، ول ن طـواف در  ی
  باشد.   عمره تمتع واجب نمی

ـ  مردها  ر:ی. تقص3 ر یـ ا حلـق مخ یـ ر ین تقصـ یدر عمره مفـرده، ب
  ر است.یتقص طفقفه یدر عمره تمتع، وظ یول هستند،

تـوان   یسـال مـ   يهـا  عمره مفرده را در تمام مـاه زمان انجام:  .4
 یعنـ یحـج   يها د در ماهیانجام داد، به خالف عمره تمتع که حتماً با

 حجه باشد. يقعده و ذ يشوال، ذ

  و حج تمتعتمتع ن عمره یاحکام ب
وجـود دارد   ین عمره تمتع و حج تمتع، اعمالیب یدر فاصله زمان

موارد، باعث بطالن حـج   یدارند و در بعض یکه احکام و آثار خاص
  به دنبال دارند. آن اعمال عبارتند از: یا حرمت شرعیشده و 

  . خروج از مکه1
  سر يدن مویا تراشیکوتاه کردن  .2



136کدرسنامه فقه و مناس  

  

  . انجام عمره مفرده3

 ش از احرام حجی. خروج از مکه، پس از عمره تمتع و پ1

  مطرح است: ین مسأله، دو فرع فقهیدر ا

  خروج از مکه یفیحکم تکل الف)
  1 نظر وجود دارد: خروج از مکه چهار یفیر مورد حکم تکلد

سـت و در  یز نیااط واجب بدون حاجـت جـ  یبنابر احت قول اول:
 .اط واجب باید محرِم شود به احرام حجیصورت ضرورت بنابر احت

 )یو صاف یگانی، گلپايزی، تبريات عظام امام، جوادی(آ
 ی، سبحانیظام خوئات عی(آست. یز نیخروج از مکه، جا قول دوم:

 د)یوح و
نان از عـدم فـوت   یجوازِ خروج از مکه، به شرط اطمقول سوم: 

 ينـور ارم، کم، یستانی، بهجت، فاضل، سياعظام خامنه اتی(آ اعمال حج.
  )يشاهرود یو هاشم

ال نـدارد،  کاز دارد اشیه نک يارکانجام  يخروج براقول چهارم: 
ـ (آد با احرام حج خارج شود. یز اگر بتواند باین صورت نیو در ا  تی

 )یاهللا زنجان

  خروج از مکه یحکم وضع ب)
  ، دو صورت متصور است: ن فرعیدر ا
  رت اول: خروج در ماه انجام عمره تمتعصو

                                                 
 .918ـ  917و  911ـ910، 943. مناسک محشی، م  1
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که عمره تمتع را انجام داده بدون ضرورت و  یاگر در همان ماه
رابطه با صحت و بطـالن   ن صورت دریاز از مکه خارج شود، در این

 عمره تمتع دو قول است:
، یی، خـو يا ات عظام امـام، خامنـه  ی(آصحت عمره تمتع.  قول اول:

، مکـارم،  ی، سـبحان یسـتان ی، سی، صـاف یگـان ی، گلپايزی، بهجت، تبریاراک
  )يشاهرود یو هاشم يد، نوریفاضل، وح

د یـ صـحت حـج، با   يو بـرا  شود یباطل م عمره تمتع قول دوم:
 )یت اهللا زنجانی(آد. یعمره را اعاده نما

  ر ماه انجام عمرهیصورت دوم: خروج در غ
بدون ضـرورت از   ،که عمره تمتع را انجام داده یر ماهیاگر در غ

   مکه خارج شود، در رابطه با حکم وضعی آن دو قول است:
ح یعمره تمتع او باطل نخواهد شد و حج او با آن عمـره صـح   قول اول:

  نوري) ، بهجت، تبریزي، صافی، گلپایگانی و(آیات عظام امام، اراکیاست. 
گردد  یبا خروج از مکه در ماه بعد، عمره تمتع باطل مقول دوم: 

ـ (آ د اعاده شود.یو با ، مکـارم،  یسـتان ی، سیی، خـو يا ات عظـام خامنـه  ی
  )يشاهرود یو هاشمد ی، وحی، فاضل، زنجانیسبحان

ـ آ يطبق فتواتذکر:  خـروج از مکـه بـه طـرف      ت اهللا مکـارم ی
  باشد. یعرفات مبطل عمره تمتع نم

حکم مراجعت به مکه در صورت خروج از آن پس از  :يادآوری
  .اعمال حج تمتع

متع از مکه خارج شود و بخواهـد مجـدداً   اگر بعد از اتمام حج ت
به مکه برگردد، در مورد لزوم احـرام مجـدد و عـدم آن شـش نظـر      
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 مطرح است:
ک مـاه از وقـت   یـ کـه   یعدم لزوم احـرام، در صـورت  قول اول: 

   )يامام و نورات عظام یآ(احرام عمره تمتع، نگذشته باشد. 
مـان  کـه مراجعـت، در ه   یعدم لزوم احرام، در صورتقول دوم: 

ـ (آباشد که به احرام حج تمتع، محرم شـده اسـت.    یماه ات عظـام  ی
  و مکارم) یگانی، فاضل، گلپای، صافی، سبحانيزیتبر

کـه   یکه در همـان مـاه   یعدم لزوم احرام، در صورتقول سوم: 
  )يا ت اهللا خامنهی(آ اعمال حج را انجام داده، مراجعت کند.

 یمراجعت، در همـان مـاه  که  یعدم لزوم احرام، در صورتقول چهارم: 
  )  یستانیس و ییات عظام خوی(آباشد که عمره تمتع را انجام داده است. 

روز از احـرام   یکـه سـ   یعدم لزوم احرام، در صورتقول پنجم: 
  )يشاهرود یو هاشم یزنجان عظام تایآ( حج تمتع نگذشته باشد.

رت ماه خـروج بـا   یاالحوط، در صورت مغا یلزوم احرام عل قول ششم:
   بهجت) ت اهللایآ(ر. یروز با عدم تغا یا گذشت سیماه مراجعت و 

  از عمره تمتع و قبل از احرام حج   بعدسر،  يا کوتاه کردن مویدن ی. تراش2

  سر يدن مویالف) تراش
سر بعد از عمـره تمتـع و قبـل از احـرام      يدن مویدر مورد تراش

  1حج، چهار قول مطرح است:
ـ (آعدم جواز حلق.  قول اول: نـوري،  ، يا عظـام امـام، خامنـه   ات ی

    )یسبحان
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ت یدارد و فقط معصـ  یفیلکحرمت تاند:  آیت اهللا سبحانی افزوده
 زند.   یا حج او ضرر نمیفاره ندارد و به عمره ک یول ،ردهک

ـ (آاط واجـب  یعدم جواز، بنابر احت قول دوم: ـ  ی ، یات عظـام اراک
   و مکارم) ی، صافیگانیگلپا

روز بعـد از عیـد فطـر و عـدم      30جواز تراشیدن تـا   قول سوم:
ـ (آ .ن مـدت یـ اط واجب بعد از ایجواز، بنابر احت ، یات عظـام خـوئ  ی

  )يشاهرود یو هاشم دیوح، يزیتبر
ـ ا اند: رمودهف يشاهرود یت اهللا هاشمیو آ م مخصـوص  کـ ن حی

  .دن در حج بر او واجب استیه سرتراشک یسک یعنیاست  هرورص
ـ (آ. مطلقـاً  جواز حلق چهارم: قول ، بهجـت،  یسـتان یم سات عظـا ی

  و فاضل) یزنجان، يجواد
سـر   یاط مؤکد استحبابید: بنابر احتیفرما یم یت اهللا زنجانیالبته آ
  نتراشد. 
 آن است یاند: ظاهراً عدم حرمت احرام ت اهللا بهجت فرمودهیو آ

  ر، محل تأمل است.یو حرمت به جهت وجوب توف
بـر او   ه حلـق در حـج  کـ انـد: مگـر آن  فرموده يت اهللا جوادیو آ

  ن برود.ینه حلق از بیدن سر زمیواجب باشد و با تراش

  سر يب) کوتاه کردن مو
که مثـل   ی، در صورتیمعمول يها نیسر با ماش يکوتاه کردن مو

  )ی(اتفاق 1ندارد. یاشکال و از ته نتراشد، غ نباشدیت
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  انجام عمره مفرده بعد از عمره تمتع و قبل از احرام حج. 3
ـ   عمره مفرده در حد یو وضع یفیلکم تکدر مورد ح ن یفاصـل ب

  1عمره تمتع و احرام حج چند قول وجود دارد:
ست و اگر به جـا آورد، صـحت عمـره مفـرده     یز نیجاقول اول: 

جـاد  یا یالکعمـره و حـج تمتـع اشـ     يبـرا  یال است، ولکمحل اش
  )یو صاف يارم، نورکم، يجوادات عظام امام، ی(آند. ک ینم

آورد،  سـت و اگـر بـه جـا    یز نیب جااط واجیبنابر احتقول دوم: 
عمره و حج تمتـع   يبرا یال است، ولکصحت عمره مفرده محل اش

  )يشاهرود یهاشم و يا ات عظام خامنهی(آ ند.ک یجاد نمیا یالکاش
ه در کـ گر انجام دهد ید  ه در ماهکست مگر آنیز نیجا قول سوم:

حجـه   ين صورت عمره تمتع او باطل شده و چنانچه تا هشـتم ذ یا
ـ (آشود.  ین عمره مفرده، عمره تمتع محسوب میه بماند، اکر مد ات ی

  و فاضل) یعظام سبحان
ه از حرم خارج شود و در ماه کست مگر آنیمشروع ن قول چهارم:

عمره تمتع محرم شده، بـا احـرام عمـره     يه براک یر از ماهیگر غید
ح است ین صورت عمره مفرده او صحیه در اکه شود کمفرده داخل م

  )يزیت اهللا تبری(آشود.  یل به عمره مفرده میه تمتع او تبدو عمر
ه موجـب بطـالن   کـ ن اسـت  یـ ست و ظاهر ایز نیجا قول پنجم:

ـ یعمره تمتع خواهد شد و الزم است آن را اعاده نما اگـر تـا    ید. ول
ــد و قصــد حــج کــحجــه در م يروز هشــتم ذ ــد، عمــره که بمان ن
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  )یستانیت اهللا سی(آد. یآ یاش، تمتع به حساب م مفرده
ـ (آ نـد. ک یست و عمره تمتع را باطل میز نیجاقول ششم:  ت اهللا ی

  )یزنجان
  )یگانیو گلپا ییات عظام خوی(آ ست.یز نیجاقول هفتم: 

  اند. ردهکر نکآن را ذ یم وضعکح یگانیو گلپا ییات عظام خویآر: کتذ
  ت اهللا بهجت)ی(آال نداشته باشد. کمحتمل است اش قول هشتم:
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  ییخودآزما
(امـام  دارد؟  یر با عمره تمتع چه فرقیمره مفرده از نظر تقص. ع1

  )ینیخم
ن عمره مفرده و عمره تمتع وجـود  یب یقات چه فرقی. از نظر م2

  )يت اهللا نوری(آدارد؟ 
ه بعد از عمره تمتع و قبل از احـرام  کخروج از م یفیلکم تک. ح3

  )يت اهللا شاهرودی(آست؟ یحج چ
ه خارج شـود،  کا انجام داده، از مه عمره تمتع رک ی. اگر در ماه4
  ت اهللا فاضل)ی(آشود؟ یاش باطل معمره ایآ
ا یـ ه خـارج شـود، آ  کـ . اگر در ماه بعد از اعمال عمره تمتع از م5

  )يات اهللا خامنهی(آند؟ کالزم است عمره را اعاده 
ز یدن سـر جـا  یا تراشی. بعد از عمره تمتع و قبل از احرام حج آ6

  )ارمکت اهللا می(آاست؟ 
بعـد از عمـره    یمعمول يهانیسر با ماش يردن موکوتاه کا ی. آ7

  )یستانیت اهللا سی(آ ز است؟یتمتع و قبل از احرام حج جا
توان عمره مفرده یا بعد از عمره تمتع و قبل از احرام حج می. آ8

  )ییخوت اهللا یآ(انجام داد؟ 
 ایـ ن عمره تمتع و حج تمتع، عمره مفرده انجام دهـد، آ ی. اگر ب9

  )یت اهللا صافی(آ شود؟یعمره تمتع باطل م



 

  

  
  
  

   :درس نهم

  
  احرام حج تمتع

  یآموزش يها هدف
  محل احرام حج تمتع.با  ییآشنا .1
 .حج احرام كدر صورت تر یفه حاجیوظبا  ییآشنا .2
 .حجاحرام  ق وقتیض كمالبا  ییآشنا .3

  
. واجب است بر مکلف که بعـد از تمـام شـدن اعمـال عمـره،      1

  1.حرام ببنددا حج تمتع يبرا
ک گفـتن همـان نحـو اسـت کـه در      یت احرام بستن و لبیفی. ک2

  2احرام عمره ذکر شد.
ن احـرام  یـ ان شد، در ایکه در محرمات احرام ب ییزهای. تمام چ3

  3ب.یهم حرام است و آنچه کفاره دارد، به همان ترت

  تمتع حج احرام محل
الف محل احرام حج تمتّع شهر مکه است که در محدودة آن اخت
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  1 وجود دارد:
ـ (آافتـه آن.  یتوسـعه   يهـا  قسمت ی: شهر مکه حتقول اول ات ی

  )يشاهرود یو هاشم فاضل ،ي، نوری، اراکيا عظام امام، خامنه
افتـۀ آن مگـر   یتوسـعه   يهـا  قسـمت  یشهر مکه حتـ  قول دوم:

 ،یسـتان یس، يجـواد ات عظام ی(آ. که خارج از حرم اسـت  ییها قسمت
  .)یو سبحانمکارم 
ـ و م یسـبحان ، يجوادات عظام یآق نظر طب: رکتذ عـدم جـواز    ارمک

  اط واجب است.یبر احت یحرم، مبن از خارج يهااحرام در قسمت
ـ (آم محرم شوند. یاط واجب از مکه قدیاحت بنابر قول سوم: ات ی

  و بهجت) يزی، تبرییعظام خو
 م باشـد. یتواند از مکه قـد  یاط واجب تا میاحت بنابر: قول چهارم

  ) یفت اهللا صای(آ
ـ (آ م باشد.ی: واجب است احرام حج در مکه قدقول پنجم ت اهللا ی

   )يشاهروددمحمد یس
  م محرم شود.یا نزد مقام ابراهیل یمستحب است در حجر اسماع تذکر:

  اناًیا نسیحکم ترك احرام در حج تمتع، جهالً 
 طـرف  اگر فراموش کند و بدون احرام از مکه خارج شـود و بـه  

 2دارد:عرفات برود، دو صورت 
  امکان بازگشت به مکه وجود دارد: صورت اول:

  )ی(اتفاقمکه برگردد.  احرام بستن به يد براین صورت بایدر ا
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د در همان جا یایادش بیاگر در عرفات : دیفرما یم یت اهللا زنجانیآ
و سنة  كتابك ياللهم عل«د: یـ ه بگویا بعد از تلبید قبل یمحرم شود و با

  ه برگردد.که به مکت اط مستحب اسیو احت »يكنب
گر بازگشت به مکه یا عذر دیق وقت یبه جهت ضصورت دوم: 

  امکان ندارد:
  ن صورت دو قول است:یدر ا

ت و یـ کـه متوجـه تـرك ن    ییجواز احرام در همان جا قول اول:
ـ ، وحی، فاضـل، خـوئ  يا ات عظـام امـام، خامنـه   ی(آ .ه شده استیتلب د، ی
    ی، سبحانيشاهرود ، هاشمیيزی، بهجت، تبری، زنجانیستانیس

 یکپس از لبادش آمد، یاگر در عرفات اند:  افزوده یت اهللا سبحانیآ
و اگر در مشعر به خاطر آورد » یکو سنۀ نب کتابک یاللهم عل«د یبگو

ـ آ( د.یبگودر  همان جا محرم شود و خوب است جمله فوق را  ات ی
 و مکارم)  ينورعظام 

اند به سمت مکـه برگـردد   تو اط آن است که هر قدر مییاحت قول دوم:
  )یو صاف یگانیات عظام گلپای(آ و اگر نتوانست از همان جا محرم شود.

جاهل به مسأله اگر احرام نبندد، در حکم کسی است کـه  تذکر: 
 1به واسطه فراموشی احرام نبسته است.

  ت در حج تمتعیه و نیق وقت در مسئله ترك تلبیمالك ض
بتوانـد بعـد از احـرام بـه      هکـ  یوقت احرام موسع است و تا وقت

 2 ندازد.یر بیتواند تأخیوقوف عرفه برسد، م
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  1قول است: دو احرام حج تمتعوقت  آخر در مالك
در عرفه که از ظهـر   ياریدن به وقوف اختیخوف نرس قول اول:

ـ (آقـه.  یاست و لـو ده دق  یروز نهم تا غروب شرع ات عظـام امـام،   ی
 )يهجت، مکارم و نور، بیگانی، گلپای، صافی، اراکيا خامنه

وقـوف.   يمسما یعنیعرفات،  یعدم درك وقوف رکن قول دوم:
ـ ، وحی، سـبحان ی، زنجانيزی، تبریات عظام خوئی(آ  ید، فاضـل و هاشـم  ی

  )يشاهرود
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  ییخودآزما
 ت اهللا بهجت)ی(آجاست؟ کمحل احرام حج تمتع  .1
ه خارج از حد حـرم  که کاز شهر م ییهاا احرام از قسمتیآ .2

 ارم)کت اهللا می(آ ست؟ز ایاست، جا
ه محرم نشـده اسـت،   که در مکاگر در عرفات متوجه شود  .3

 )یت اهللا زنجانی(آست؟ یاش چفهیوظ
ه خارج شـود،  کمسأله، بدون احرام از مجهت جهل بهاگر به .4

 )یستانیت اهللا سی(آست؟ یاش چفهیوظ

احـرام فرامـوش    كه جهت تدارکرفتن به م یدر چه صورت .5
 د)یت اهللا وحی(آست؟ یت الزم نق وقیشده حج به جهت ض

 
  



 

  



 

  

  
  
  

   :درس دهم

  وقوف به عرفات
  یآموزش يها هدف

 واژه عرفات.با  ییآشنا .1
 .وقوف به عرفات و انواع آنبا  ییآشنا .2
 م خروج از عرفات.کحبا  ییآشنا .3

  
بـه   وقـوف  احـرام،  از بعـد  واجـب،  عمـل  نیدوم تمتع، حج در

 اسـت  بهتـر  م،یشـو  عرفات احکام وارد آنکه از شیپ. است عرفات
  .میباش داشته عرفات کلمه یشناس واژه بر یدرنگ

  کلمه عرفات یشناس واژه
 يمعنا دو عرفه، لفظ يبرا و است شده مشتق »عرفه« از عرفات،

 یمکـان  اسـم  يمعنـا  بـه  اگـر . دارد وجـود  یزمان اسم و یمکان اسم
 جبـل « بـه نـام   1عرفات، نیسرزم در است یکوه نام شود، استعمال
 یزمـان  از یحاک شود، استعمال یزمان اسم يمعنا به اگر و ،»الرحمه
  .باشد یم الحجه يذ نهم روز همان که است خاص
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ـ  اسـت  جمـع  عرفات، واژه ـ ا دارد، يافـراد  يمعنـا  یول  واژه، نی
 کـه  مربع لومتریک 18 مساحت به خاص، ینیسرزم يبرا است یاسم
  . است گرفته قرار جنوب به لیمتما یاندک مکه، شرق در

  ه عرفاتیتسموجه 
 نکته ذکـر  دو عرفات، نیسرزم به نیسرزم نیا هیتسم وجه يبرا
    اند: کرده

 ائمـــه جانـــب از یتـــیروا آن خصـــوص در کـــه نکتـــه اول
 کتـاب  مثـل  شناسـان واژه کتـب  در تنها و نشده وارد نیمعصوم

 نکـه یا از ستا عبارت ،مطرح شده یحیطر جناب »نیالبحر مجمع«
 شناختند؛ را گریهمد نیسرزم نیا در ،حوا و آدم حضرت چون

 نیسـرزم  یعنـ ی ؛شـد  معـروف  عرفات نیسرزم به ن،یسرزم نیا لذا
  شناخت. و معارفه

 بـه  مسـتند  اسـت،  شـده  ذکـر  آن هیتسم وجه يبرا که ومد نکته
 کـرده  نقـل  ،»عیالشـرا  علل« در صدوق مرحوم که باشد یم یتیروا

   است:
إِنَّ «فَقَـالَ:    لم سميت عرفَـات؟   عرفَات:عن  أَبا عبداللَّه سأَلْت  قَالَ:
يوم عرفَةَ، فَلَما زالَت الشمس، قَالَ لَه جبرئيـلُ:   ، خرج بِإِبراهيمجبرئيلَ

فَاترع تيمفَس ،كَكاسنم رِفاع و بِكبِذَن رِفتاع يماهرا إِبي  لِ جقَويلَلئرب ،
 عرفـات  مـورد  در صادق امام از: دیگو می يراو 1؛»اعترِف فَاعترف

  است؟ شده خوانده عرفات لیدل چه به که دمیپرس
                                                 

 .1، ح 436، ص 2. علل الشرایع، ج 1
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 روز در میابـراه  همراه ،لیجبرئ همانا: فرمودند شانیا پس
 به لیجبرئ د،یرس آفتاب زوال وقت چون پس رفتند، رونیب عرفه

 و اعمـال  و کـن  اعتـراف  گناهـت  بـه ! میهابـرا  يا: فرمودنـد  شانیا
 کـه  لیـ جبرئ گفتار خاطر به عرفات پس بشناس، را خود مناسک

 خوانـده  نـام  نیا به کرد، اعتراف هم میابراه و کن اعتراف: گفت
  .است شده

  لیـ جبرئ خطاب در ستین لطف از یخال مطلب نیا ذکر البته
 و رهیصغ گناهان ناًیقی گناه، بر اعتراف بر یمبن میابراه حضرت به
 کـه  چـرا منظور بوده است،  یاول كه ترکبل ستند؛ین نظر مورد رهیکب

  .است عصمت ساحت ا،یانب ساحت

  آن دفع روش و ها انسان بر گناه ریتأث
ـ ا ينامگـذار  راز گذشت، که یتیروا بنابر  نیسـرزم  بـه  مکـان  نی
ـ ا در. است اعترافات نیسرزم ن،یسرزم نیا که است نیا عرفات،  نی
 يبـرا  قـدم  نیاول همانا که است نهفته قیدق و فیظر يا نکته مطلب

 باشـد؛  مـی  گناهان به اعتراف مقدس، نیسرزم نیا در سلوك و ریس
 يبـرا  کوتـاه  چنـد  هـر  یانیب محترم، ونیروحان که است مناسب لذا

  .شوند متذکر شانیا هب را نکته دو نیا و داشته زائران
ـ یو در گنـاه،  نقش خصوص در ،اول نکته  يمعنـو  و يمـاد  یران

 شـده  حیتصـر  اطهـار  ائمـه  فتـار گ در کـه  همانطور. است انسان
 کیـ  در کـه  است رانگریو ییجا تا ل،یجل رب گناه و انیعص است،
 وضـات یف افـت یدر يبرا انسان مانعِ نیتربزرگ: گفت توانمی کلمه

 در. اسـت  خداونـد  بـر  جـرأت  و گناه متعال، يخدا يمعنو و يماد
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 شـان یا و اسـت  شـده  نقـل  صادق امام از تیروا دو باب، نیهم
 يمعنـو  و يمـاد  يهـا نعمـت  از تیـ محروم عامـل  را گناه صراحتاً،

  .  دانند می
عبد نِعمـةً    علَى  اللَّه  ما أَنعم«: دیـ فرما می یتیروا در صادق امام

اها إِيهلَبى  فَستح  ذْنِبي  قحتسباً يذَن  كبِذَل  چیهـ  متعـال،  يخدا 1؛لْبالس 
 مگـر  رد،یـ بگ او از را آن تـا  دیـ فرما  نمـی  تیعنا يا بنده به را ینعمت

 از نعمـت  سلب موجب گناه، نیا که دهد می انجام یگناه بنده نکهیا
  شود. می او

  الـذَّنب   يذْنِب  الرجلَ  إِنَ«: نـد یفرما می گرید یتیروا در نیهمچن و
يل و إِنَّ الْعملَ السيئَ أَسرع في صاحبِه من السـكِّنيِ فـي   فَيحرم صالةَ اللَّ

 خـاطر  بـه  پـس  شود می یگناه مرتکب انسان، همانا ،یعنی 2؛»اللَّحمِ
 گناهکار، در گناه ریتأث همانا و گردد می محروم شب نماز از گناه نیا

  .است گوشت بر چاقو ریتأث از تر عیسر
 آن، سـازنده  نقش و تیاهم و گناه به اعتراف دمور در ،دوم نکته

 يبـرا  قدم نیاول که داشت توجه دیبا. است جان و نفس شیپاال در
 گناه جز يزیچ مانع نیا و است مانع برداشتن ،یحاج سلوك و ریس
 گنـاه،  به اعتراف رایز باشد؛ می گناه به اعتراف آن، رفع دیوکل ستین

 بـه  توجه يگرید و یمانیپش یکی بهاست، گران مطلب دو از یحاک
  .متعال يخدا برابر در انیعص و لغزش و خطا

 در امام باقر م:یکن می بسنده ثیحد بیان دو به هم باره نیا در
  :ندیفرما می یتیروا

                                                 
  .18، ح 304، ص 15. وسائل الشیعه، ج  1
  .14، ح 302. همان، ص 2
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»نو مجنا يم اللَّه بِ  وبِه  الذَّن أَقَر نگناهکار سوگند، خدا به 1؛ »إِال م 
 آن بـه  خـدا  شـگاه یپ در آنکـه  مگـر  کند نمی دایپ نجات خود گناه از

  .  کند اعتراف
  الناسِ  من  اللَّه ما أَراد اللَّهال و«: دیـ فرما ایشان می گرید یتیروا در و

 بـه  2؛»أَنْ يقروا لَه بِالنعمِ فَيزِيدهم و بِالذُّنوبِ فَيغفرها لَهـم   :إِال خصلَتينِ
 دو جـز  است نخواسته را يزیچ مردم از هرگز دخداون سوگند، خدا

ـ ا بواسـطه ( پـس  شیهـا نعمت به کنند اقرار نکهیا یکی: خصلت  نی
 اقـرار  نکـه یا(گـر ید و ،دهـد  شیافـزا  را شانیا نعمت خداوند) اقرار
ـ ا واسطه به( پس گناهانشان به) کنند  گناهـان  خداونـد ) اعتـراف  نی

  .امرزدیب را شانیا

  ارکان توبه
  کن وجود دارد:در توبه چند ر

  .است داده انجام آنچه به نسبت یمانیپش. 1
  .آن تکرار عدم و گناه ترك بر میتصم. 2
  .متعال يخدا از مغفرت طلب و گناه به اعتراف. 3
 ذمـه فـرد   بـر  گناه واسطه به که یالناس حق ای اهللا حق جبران. 4
  .است آمده

  وجوب وقوف به عرفات
اسـت معـروف و    یکـه محلـ   ـواجب است وقوف بـه عرفـات    

ر یبه قصد قربت و خالص مثل سـا  ـ محدود است به حدود معروفه
                                                 

  .1، ح 59، ص 16.  همان، ج 1
  .2، ح 59، ص 16. همان، ج 2
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  1عبادات.
  منظور از وقوف

ا یـ اده یـ مراد از وقوف، بودن در آن مکان است؛ چه سـواره و چـه پ  
 یا درحال راه رفتن، به هر حـال کـه باشـد کـاف    یده یا خوابینشسته 

  2است.
  انواع وقوف به عرفات

  یرکن                                
   ياریاخت         

  یررکنیغ                وقوف به عرفات 
  ياضطرار                         

 عرفات ياریوقوف اخت

  3 ن وقوف، پنج نظر وجود دارد:یا يبرا
اط واجـب، از بعـد از زوال روز   یلزوم وقوف بنابر احت قول اول:

ـ (آ .(وقت نماز مغـرب)  یالحجه تا غروب شرع ينهم ذ ت عظـام  ای
 )ي، مکارم و نوری، فاضل، صافیگانیگلپا ،يجواد بهجت، امام،

اط واجـب، از بعـد از زوال روز   یلزوم وقوف بنابر احت قول دوم:
ک سـاعت بعـد از ظهـر.    یـ ر تـا  یالحجه و اظهر، جواز تأخ ينهم ذ

 )يشاهرود یهاشم و يزی، تبریات عظام خوئی(آ
                                                 

 .956. مناسک محشی، م  1
  .957. مناسک محشی، م  2
  .959. مناسک محشی، م  3
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اول ظهر و جواز  اط واجب، ازیلزوم وقوف بنابر احتقول سوم: 
نماز ظهر و عصر ـ پشت سر هم ـ  و مقدمات  ير به مقدار ادایتأخ
نماز  يبه مقدار ادا :)یو سبحان یستانی، سيا ات عظام خامنهیآ( آنها.

آنجاست و مسجد نمره در  ه فعالًکظهر و عصر در منطقه نمره 
  باشد.)یخارج از عرفات م

ک غسل و یانجام  ه اندازهب ای ...اند:  افزوده یستانیست اهللا یآ
  .اندازدیر بیتواند تأخ یم خواندن متعاقب نماز ظهر و عصر

اط واجـب، از اول ظهـر روز   یلزوم وقوف بنابر احتقول چهارم: 
ر به مقدار انجام غسـل و خوانـدن نمـاز    ینهم تا غروب و جواز تأخ
ک اذان و دو اقامه، به شرط اشتغال یبا ـ  ظهر و عصر پشت سر هم

 د)یت اهللا وحی(آ .اعمال نیبه ا
نماز ظهـر و   ير وقوف از اول زوال به مقدار ادایتأخقول پنجم: 
ر آن تا قبـل از غـروب، بـه    یه تأخکبل ،ز استید جایعصر بدون ترد

اط یـ باشد، هرچنـد خـالف احت   یز میوقوف جا یعرف يمقدار مسما
ن مســأله، زوال حمــره یــاســت و منظــور از غــروب در ا یاسـتحباب 

 )یت اهللا زنجانی(آ .سته ایمشرق

 عرفات یوقوف رکن

ـ ا وقـوف بـه   يمسما :ست ازا عبارت یوقوف رکن ن معنـا کـه   ی
 و قـه یک دقیکم باشد، مثل  یلیگفته شود در عرفات بوده هرچند خ

  1قه.یدق دو
                                                 

 .962. مناسک محشی، م  1
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    عرفات ینکوقوف ر يعمد كتر
 از چ جزء از بعـد ین معنا که در هی، به ایوقوف رکن يترك عمد

عرفات نباشد، مبطل حج است، هـر چنـد وقـوف    ظهر تا مغرب در 
 1)ی(اتفاق عرفات را هم درك کند. ياضطرار

 عرفات يوقوف اضطرار 

از شـب دهـم    يعبارت است از وقوف مقدار :يوقوف اضطرار
و  2وقـت  یو تنگـ  ی، مثـل فراموشـ  يبه واسطه عـذر ه ک یکس يبرا

چ یدر عرفات نباشد و ه یاز ظهر روز نهم تا غروب شرع 3مانند آن،
د یاز شب ع ياست که مقدار یزمان را درك نکند، کافآن از  یجزئ

   4را هر چند اندك باشد در عرفات باشد.(مغرب تا اذان صبح) 

  احکام عرفات
 وقوف به عرفات.: . واجب1
  از عرفات، قبل از غروب روز نهم. يرضروریخروجِ غ. حرام: 2
 باال رفتن از جبل الرحمه در زمان وقوف. . مکروه:3
با طهارت بودن؛ انجام غسل؛ توجـه کامـل   : یانکات م. مستحب4

در اول وقـت  ن کوه؛ اقامه نماز ظهر و عصـر  ییبه خدا؛ وقوف در پا
جاللـه متوجـه    جـلّ  قلب خـود را بـه حـق    ک اذان و دو اقامه؛یبه 

                                                 
 .963. مناسک محشی، م 1
 : و همچنین جاهل قاصر.اهللا سیستانی آیت. 2
 : مثل جهل به موضوع یا حکم یا مریضی یا شدت گرما و سرما.آیت اهللا فاضل. 3
 .968 . مناسک محشی، م4
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حضرت حق را  يد نموده و ثنایل و تمجیو تهل یساخته و حمد اله
د یـ بر و صد مرتبه سوره توحکاهللا ابه جا آورد، پس از آن صد مرتبه 
م بـه خـدا پنـاه    یطان رجید و از شیرا بخواند و آنچه خواهد دعا نما

  ه وارده را بخواند.یببرد و ادع
  :ی. مستحبات زمان5

  دالشهداءیارت سی. ز1
ر یعرفه در ز يعت نماز پس از نماز عصر و قبل از دعاک. دو ر2

د و یحمد، سوره توح عت اول بعد ازکه در رکن صورت یآسمان بد
  افرون خوانده شود.کعت دوم سوره کدر ر
عت بوده و در که چهار رک ین علیرالمؤمنی. نماز حضرت ام3
  د خوانده شود.یعت بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره توحکهر ر
 ح الجنـان یمثل مفـات ه یتب ادعکه در ک يا هیسلسله ادعخواندن . 4

عرفـه   يه بـه دعـا  ک هداءدالشیس یوتکمل يآمده از آن جمله دعا
 معروف است.

 از عرفات و کفاره آن ير ضروریخروجِ غ

و عدم بازگشـت و   یش از غروب شرعیاز عرفات پ يکوچ عمد
ک شـتر  یز دارد و کفارة آن ی، عالوه بر حرمت، کفاره نیمانیعدم پش

  1رد.ید هجده روز روزه بگی، باییاست که در صورت عدم توانا
ر صورت بازگشت بـه عرفـات پـس از    کفاره، دوجوب در مورد 

  2از آن، دو نظر مطرح شده است: ير ضروریخروجِ غ
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 اط در پرداخـت آن یـ احت اگـر چـه  عدم ثبوت کفـاره؛   قول اول:
ـ ، تبری، خـوئ يا ات عظـام امـام، خامنـه   یآ(. است ـ ، وحيزی ، ید، زنجـان ی

  )و مکارم يشاهرود یهاشم، یگانی، گلپای، صافیسبحان، فاضل، یستانیس
  امده است.ین یت اهللا سبحانیآ ياط در فتواین احتیا :رکتذ

ـ (آاط واجب. یثبوت کفاره بنابر احت قول دوم: ـ  ی ، یات عظـام اراک
  )يبهجت و نور
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  ییخودآزما
 )ینی(امام خم عرفات چقدر است؟ ياریزمان وقوف اخت .1

 )يات اهللا خامنهی(آز است؟ یمقدار جاراز زوال روز نهم تا چهیتأخ .2
 ارم)کت اهللا می(آست؟ یعرفات چ ینکمنظور از وقوف ر .3

 )یت اهللا زنجانی(آد. ینکعرفات را مشخص  يزمان وقوف اضطرار .4
ـ آ .5   م وجــوب وقـوف، معـذور شــمرده  کـ ا جاهـل قاصــر بـه ح  ی

 )یستانیت اهللا سی(آ شود؟یم 
ـ (آسـت؟  یچ یم خروج از عرفات قبل از غروب شرعکح .6  ت اهللای

 )يزیتبر
ه بـه  کـ  یر صورتاز عرفات قبل از غروب د يوچ عمدکفاره ک .7

 ارم)کت اهللا می(آ ست؟یعرفات برنگردد چ
اگر از عرفـات بـدون ضـرورت خـارج شـود و قبـل از غـروب         .8

  )يت اهللا نوری(آفاره واجب است؟ کا یبرگردد، آ
 
 

 
 



 

  



 

  

  
  
  

  م:ازدهیدرس 

  
  وقوف به مشعرالحرام

  یآموزش يهاهدف
 .الحراممشعر يهانامبا  ییآشنا .1
 ر.انواع وقوف به مشعبا  ییآشنا .2
 توانند شبانه از مشعر خارج شوند. یه مک یسانکبا  ییآشنا .3
  .تکو حر یهوشیب ،م وقوف در مشعر در حال خوابکحبا  ییآشنا .4

  مشعرالحرام يهانام
ا یـ معـاء  (جمشعر سه نام وجود دارد: مشعر الحرام، جمـع   يبرا

معاء) و مزدلفهج.  
 مشعر الحرام

  نه است. عالمت و نشا یعنیم معلَ يمشعر به معنا
ـ یعلَـم العبـادة   من ین سرزمیا ه:یوجه تسم عالمـت و نشـانه    یعن
  عبادت است.

کننـد،   یمـ  یمشعر را بـه شـعور و درك معنـ    ینکه برخیا تذکر:
  ندارد. یحیصح ییو روا يشه لغویر
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  وصف مشعر به حرام:
 یمحـل عبـادت   یعنین مکان دارد؛ ی. اشاره به حرمت و احترام ا1

  ردار است. برخو یکه از حرمت خاص
. به جهت آنکه  در منطقه حرم قرار گرفته است. موصـوف بـه   2

 1شده است.» الحرام«

 جمع ، جمعاء ، جمعاء

  .باشدیمتر  ن سه لفظ، جمع معروفیان ایدر م
 ه:یوجه تسم

  حجه است. ين در شب دهم ذیان و زائری. محل تجمع حاج1
  2است.  نی، در آن سرزم. اجتماع حضرت آدم و حوا2
ن مکـان، توسـط   یـ . جمع خوانـدن نمـاز مغـرب و عشـاء در ا    3

  .3حضرت آدم
 مزدلفه

 يکه بـه معنـا  » زلف«است از ماده » ازدالف«مزدلفه،  يشه لغویر
  باشد. یقرب م

  ا اجتماع است.یقرب  يازدالف به معنا
، ت امـام صـادق  یـ طبـق روا  قـرب:  يبنابر معنا هیوجه تسم
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؛ »املشعر احلـرام  ازدلف إيل«گفـت:   میبه حضرت ابراه لیجبرئ
  1ک شو.یبه مشعر نزد

 اسـت  به جهت اجتماع حجاج اجتماع: يه بنابر معنایوجه تسم
  2ن مکان.یدر ا
ور گفتـه شـد،   که واژگان مذیوجه تسم يه براک یوجوه مختلف ه:تکن

 يات در نامگـذار کـ ن نیـ ن است همـه ا که ممکقابل جمع است؛ چرا 
 اشاره دارد. یته خاصکبه ن ن وجوهیاز ا یکلحاظ شده و هر 

 اعمال مشعرالحرام

 توته و وقوفیمشعر الحرام ذکر شده است: ب يدو عمل برا

توته در مشـعر و مقـدار آن   یدر مورد حکم ب توته در مشعر:ی. ب1
  3 چهار نظر مطرح شده است:

ت یـ تا طلوع صبح بـه ن شب دهم اط واجب، یبنابر احت قول اول:
بهجـت،  ، يا ات عظام امام، خامنهی(آبرد. اطاعت خدا، در مشعر به سر ب

  )ي، مکارم و نوريفاضل، جواد
ـ  یتوته شب دهم ثابـت ن یوجوب ب قول دوم: اط یـ احت یسـت، ول

ـ ، تبرییات عظـام خـو  ی(آمؤکد مستحب است.  ـ وح ،ی، زنجـان يزی و  دی
  )يشاهرود یهاشم

ـ (آتوته در مشعر تا طلوع فجـر واجـب اسـت.    یب قول سوم: ات ی
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  )یو صاف یگانیگلپا، یسبحان عظام
د تا صبح در مشعر واجب یاز شب ع يتوته مقداریب قول چهارم:

  )یستانیت اهللا سی(آاست. 
 
     . وقوف در مشعر  2

  
            

 
 
 
 

  1سه قول وجود دارد: یو رکن ياریدر مورد وقوف اخت
مقدار واجب وقوف از طلوع صبح تا طلـوع آفتـاب و    قول اول:

ات عظام امام، ی(آاز بین الطلوعین است.  يآن، تنها مقدار یمقدار رکن
د، بهجت، فاضـل،  ی، وحی، صافی، خوئيزی، تبریگانی، گلپای، اراکيا خامنه
 يشـاهرود  یت اهللا هاشمیآو  )يشاهرود یو هاشم ينور ،مکارم، یسبحان

است و  یافکامل هوا کو قبل از طلوع آفتاب و روشن شدن « :افزوده است
وقوف در مشعر را ولو در شب انجـام   یند ولک كتراگر عالماً عامداً آن را 

ـ ح اسـت ل یرده باشد حج او صـح کا از مشعر عبور یداده و  ـ ن باک فاره کدی
  »)بدهد.

ا دو یـ و لو یک  مقدار واجب وقوف، مسماي وقوف ـ  قول دوم:
آن، مسـماي   یاز اذان صبح تـا طلـوع آفتـاب و مقـدار رکنـ      ـ دقیقه
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روز نهم تا طلوع آفتابِ روز  وقوف از غروبِ (زوال حمره مشرقیه)
  ت اهللا زنجانی)ی(آعید است. 

مقدار واجب وقوف، قسمتى از شب است تـا طلـوع    قول سوم:
ـ (آالجملـه در آن اسـت.   آن، وقـوف فـى   یآفتاب و مقدار رکن اهللا تی

  )یستانیس

  توته و وقوف مشعر الحرامیحکم تعدد نیت در ب

ر سه نظـر مطـرح   توته و وقوف در مشعیت در بیدر مورد تعدد ن
 1شده است:

توتـه  یب يبرا یعنیوجوب تعدد نیت، به احتیاط واجب  قول اول:
ـ   يت، و بـرا یک نیتا طلوع فجر  ت دوم. یـ ن نین الطلـوع یوقـوف ب

  ات عظام امام و فاضل)ی(آ
 )یو سبحان یصاف عظامت ای(آوجوب تعدد نیت.  قول دوم:
   ت اهللا مکارم)ی(آت. یک نیت یکفا قول سوم:

اط واجــب الزم یــتوتــه را بــه احتیکــه ب ییفقهــاان یــز م: اتــذکر
ت بنابر یقائل به تعدد ن ،ت اهللا فاضلیحضرت امام و آدانستند، فقط  یم

  اند. اط واجب شدهیاحت
  اط واجب.یتوته، نه احتیب ياند برا فتوا داده یت اهللا سبحانیآ

 حکم بانوان، معذورین و همراهانشان در مشعر

مـاران،  یهـا، ب  هـا، بچـه   ن(زنید، معـذور یبه اتفاق همه مراجع تقل
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توانند  یشان) میان ایف و پرستاران و راهنمایرمردها، اشخاص ضعیپ
مقداري از شب را در مشعرالحرام مانده و سپس به منا کوچ کننـد و  

اط مستحب آن است کـه اگـر توقـف مشـکل نباشـد، تخلـف       یاحت
   1.نکنند

 یبـانوان کـاف   ياریوقوف اخت ياز شب، برا يدرك مقدار تذکر:
کـه حـج    یبانوان يبرا ین حتین الطلوعیباشد، لذا درك وقوف ب یم
که حج او حـج   يست؛ به خالف مردیدهند واجب ن یانجام م یابتین
 است که درآن اختالف نظر وجود دارد. یابین

  الحرام قبل از نیمه شبمشعرن از یخروج معذور
 2ن مسأله سه نظر وجود دارد:یدر ا

ه کـ نیمگـر ا . واز خروج پـیش از نصـف شـب   عدم ج قول اول:
 آنهـا را ندهـد.   يلهـا یس اجازه توقـف اتومب یپل د مثالًیش آیپ یمانع

  سبحانی) و يات عظام جوادیآ(
عدم جواز خروج پیش از نصف شـب، بنـابر احتیـاط     قول دوم:

  )ینیامام خم( واجب.
، يا ات عظام خامنـه ی. (آش از نیمه شبیجواز خروج پ قول سوم:

، یزنجان، ي، بهجت، نوریستانی، سیگانی، گلپاید، صافی، وحيزیر، تبیخوئ
 )يشاهرود یو هاشم مکارم

اط مسـتحب آن  یند: احتیفرما یم و مکارم یات عظام زنجانیآ تذکر:
  ش از نصف شب خارج نشوند.یاست که پ
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  یهوشیا بیحکم وقوف در مشعر، در حال خواب 

 ن مسأله دو صورت وجود دارد:یدر ا
هـوش  یا بیـ دن یـ وقـوف و خواب  يدر ابتدا يداریب صورت اول:

  )ی(اتفاق 1ح است.ین صورت وقوف صحیت: در ایشدن بعد از ن
  در تمام مدت وقوف یهوشیا بیخواب  صورت دوم:

 2 ن صورت سه نظر مطرح شده است:یدر ا

، فاضـل،  یی، خويا ات عظام امام، خامنهی(آبطالن وقوف.  قول اول:
ن مطلب را در وقوف به عرفات یا دیهللا وحت ایآالبته  د)یو وح یسبحان

 با وقوف به مشعر ندارد. یظاهراً فرق یفرموده ول

ل فتـوا در صـورت عـدم قصـد     یبطالن وقوف، بر سـب  قول دوم:
رد و تمـام  کـ ، اما اگر قبل از وقت قصد وقـوف  وقوف قبل از وقت

ال کن وقوف محل اشیت ایفاکهوش باشد، یا بیمدت وقوف خواب 
 )یستانی ست اهللای(آ است.

صحت وقوف، در صورت قصد وقوف قبل از خواب  قول سوم:
ـ (آ. یهوشـ یا بی ـ  ی ـ ، بهجـت، تبر یات عظـام اراک ، ی، صـاف ی، زنجـان يزی

 مکارم) و ي، نوريشاهرود یهاشم، یگانیگلپا

  وقوف در حال عبور از مشعر
مراد از وقوف، بودن در آن مکان است چه سواره و چه پیاده یـا  
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یـا در حـال راه رفـتن، بـه هـر حـال کـه باشـد         نشسته یا خوابیـده  
   1است.  کافى
   )یق(اتفااست.  يد مجزیت وقوف نمایدر حال عبور از مشعر اگر نپس 

دن بـه  یست هنگـام رسـ  ین الزم نیر معذوریو سابانوان ن یهمچن
ـ  یمشعرالحرام از اتوبوس پ ـ با یاده شده و توقف کننـد، ول د توجـه  ی

 ند.یقوف نمادار باشند و قصد ویشود که حتماً ب

  ان در منیاز استقرار معذور فه همراهان، بعدیوظ
نه، بازگشـت بـه مشـعر    ین، بانو باشد، مانند معیاگر همراه معذور

  )یاتفاق( ست.ین واجب نین الطلوعیدرك وقوف ب يبرا
  2 نظر مطرح شده است: اگر همراه، مرد باشد، چهار

ـ (آ .ازیـ عدم وجوب بازگشت در صـورت ن  قول اول: م ات عظـا ی
  )ي، مکارم و نوریستانی، سيشاهرود یهاشم، یزنجان ،يا خامنه امام،

ـ (آوجـوب بازگشـت، در صـورت امکـان.      قول دوم: ات عظـام  ی
  د)ی، فاضل و وحی، صافيزی، تبریبهجت، خوئ

شان یاز به حضور ایکه ن یوجوب بازگشت در صورت قول سوم:
فتـوا در  ل ی، و بـر سـب  یابتیـ ر نیاط واجب در حج غینباشد، بنابر احت

  )یت اهللا سبحانی(آ. یابتیحج ن
 كدر كبه مشعر را هـر چنـد انـد   وف اگر اصل وق قول چهارم:

 )يت اهللا جوادی(آ ست بازگردند.یرده باشند، الزم نک
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  نیابت همراه معذوریحکم ن
او متصـور   يباشد، دو حالت برا یابتین نیاگر حج همراه معذور

  است:
ن، خود را بـه وقـوف   یذورهمراه، بعد از استقرار مع حالت اول:

ح یاو صح یابتین صورت حج نین برساند، در این الطلوعیب ياریاخت
  )ی(اتفاق 1است.

ن، خود را بـه وقـوف   یهمراه، بعد از استقرار معذورحالت دوم: 
ن حالت سـه نظـر مطـرح شـده     ین نرساند: در ایالطلوع نیب ياریاخت

  2است:
ـ يا خامنـه ات عظام امـام،  ی. (آابتیعدم صحت ن قول اول: ، ی، اراک

الزم است به مشعر برگردنـد و   :یسبحانت اهللا یآ) يورد و نیفاضل، وح
  نند.ک كرا در ینکوقوف ر

ـ (آاط واجـب.  یابت، بنابر احتیعدم صحت ن قول دوم: ات عظـام  ی
  )یگانیو گلپا ی، صافیی، خويزیبهجت، تبر

، یسـتان ی، سیزنجـان  ،يجـواد  ات عظامی(آ .ابتیصحت ن قول سوم:
  )يشاهرود یو هاشممکارم 

 مشعر يارین از وقوف اختیابت معذورین

مشـعر باشـد، دو    ياریـ ن از وقوف اختیاز معذور یکیاگر نایب 
  صورت وجود دارد:  
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ابـت او  ین صـورت ن ینائبِ جزو بانوان است: در اصورت اول: 
  )یاتفاقح است. (یصح

  ف است.یا ضعیرمرد یض، پینائب معذور، مرصورت دوم: 
  1هار نظر مطرح است:ن صورت چیدر ا

ـ يا ات عظام امـام، خامنـه  ی(آابت. یعدم صحت نقول اول:  ، ی، اراک
  د)یو وح ينور

بنـابر احتیـاط    ير طـار یابت، در عذر غیعدم صحت ن قول دوم:
  ).و گلپایگانى یصاف ،یسبحان ،(آیات عظام بهجتواجب. 

و عدم صحت در عـذر   يابت، در عذر طاریصحت ن قول سوم:
  )يو نور ، فاضلي، جواديزی، تبرییت عظام خوای(آ. ير طاریغ

، مکارم و یستانی، سیات عظام زنجانی(آ. ابتیصحت ن قول چهارم:
 )يشاهرود یهاشم

  مشعر يو اضطرار ياریزمان وقوف اخت
دو نظر مطـرح   مشعر يو اضطرار ياریدر مورد زمان وقوف اخت

  2 است:
لـوع  مشـعر، از اذان صـبح تـا ط    ياریـ زمان وقوف اختقول اول: 

د تـا اذان  یـ مشـعر، از شـب ع   یلیل يآفتاب، و زمان وقوف اضطرار
مشعر، از طلوع آفتاب تـا اذان   ينهار يصبح، و زمان وقوف اضطرا

ـ ، وحيزی، تبری، خوئی، اراکيا ات عظام امام، خامنهی(آباشـد.   یظهر م د، ی
و  ي، نـور يشـاهرود  یهاشـم  ، فاضـل، ی، سبحانیگانی، گلپایبهجت، صاف

  مکارم)
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د تـا  یـ مشعر، از مغـرب شـب ع   ياریزمان وقوف اخت وم:قول د
از زمان طلـوع   ي، مقداريطلوع آفتاب است؛ و زمان وقوف اضطرار

  )یو زنجان یستانیات عظام سی(آد. یآفتاب است تا ظهر روز ع

 ر مشعر، با اعتقاد مشعریوقوف در غ

  1 سه صورت وجود دارد:
رد مشعر شده: شود که تازه واین راه متوجه میدر ب صورت اول:

  ت وقوف کند.ید در همان حال حرکت، نیبا
د یـ د متوجه شود: بایدر منا قبل از اذان ظهر روز ع صورت دوم:

  به مشعر رود. ينهار يدرك وقوف اضطرار يبرا
ا قبـل از  یـ شود و  د متوجه مییبعد از ظهر روز عصورت سوم: 

ود، ر در مشعر نمی ينهار يبه وقوف اضطرار یظهر متوجه شده، ول
  نظر مطرح شده است: چندن صورت یا يبرا

اطاً اتمام حج و انجام عمره مفرده و اعاده حـج در  یاحتقول اول: 
ات عظام امام، ی(آ. استطاعت يا بقایسال بعد در صورت استقرار حج 

  )ينور و ی، سبحان، فاضليا خامنه
، ییات عظام خوی(آ. ل به عمره مفردهیبطالن حج و تبدقول دوم: 

  )يشاهرود یو هاشم دیوح ،یزنجان ،یستانی، سيزیتبر
 یـک  يشاهرود یو هاشم یستانیس ،یات عظام زنجانیآالبته به نظر 

ه هنگام عبور از مشعر در وقـت  کنیو آن اصورت مستثنا شده است 
ن یـ ه در اکر خدا را گفته باشد ک(از شب تا طلوع آفتاب) ذ ياریاخت
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مسـأله قصـد    جهل بـه  يح است هرچند از رویصورت حج او صح
  رده باشد.کوقوف ن

اطـاً  یعرفـات، احت  ياریـ در صورت درك وقـوف اخت قول سوم: 
الذمه از عمـره و حـج و اعـاده حـج در      یانجام اعمال به قصد ما ف

  )یت اهللا صافی(آاستطاعت.  يا بقایسال بعد، در صورت استقرار حج 
 ياریـ صـحت حـج، در صـورت درك وقـوف اخت    قول چهارم: 

  ، بهجت و مکارم)یگانیات عظام گلپای(آ. عرفات

  خروج از مشعر قبل از اذان صبح
ن قبل از اذان صبح از مشعر خـارج شـوند، سـه    یر معذوریاگر غ

  فه دارند: یوظ
از شـب  توتـه؛  یب ي. در صورت امکان، بازگشت به مشـعر، بـرا  1

واجـب و   یگـان یو گلپا یصافات عظام یآه به نظر کد تا طلوع فجر یع
ـ ، می، سـبحان يجـواد  بهجت، ،يا ات عظام خامنهیآو  امام يبه فتوا ارم، ک

  اط واجب الزم است. یبنابر احت يفاضل و نور
ـ   ي. در صورت امکان، بازگشت به مشعر، برا2 ن یدرك وقـوف ب

  ن؛ یالطلوع
  .را انجام داده باشد یجمره عقبه در روز، اگر شبانه رم ی. اعادة رم3

ن را درك ین الطلـوع یب ياریکه برنگردد و وقوف ِاخت یدر صورت
 1 نکند، نسبت به صحت و بطالن حج او چند نظر مطرح است:

ـ اتمـام حـج و اعـاده آن در سـال بعـد، بنـابر احت      قول اول:  اط ی
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و  یات عظام امام، اراکی(آاز مشعر.  يواجب، در صورت خروج عمد
  )ينور

، در ياتمام حج و اعـاده آن در سـال بعـد، بنـابر اقـو     قول دوم: 
   ت اهللا فاضل)ی(آ از مشعر. يعمدصورت خروج 

، به انـدازة  يبطالن حج، در صورت عدم توقف عمد قول سوم:
 )يا ت اهللا خامنهی(آوقوف.  يمسما

ـ (آک گوسـفند.  یـ صحت حج و وجوب کفاره  قول چهارم: ات ی
 یهاشـم  و) مکـارم  یگـان ی، گلپای، صـاف یسـتان ی، سيعظام بهجت، جـواد 

  ک شتر.ی :يشاهرود
ک شتر، در صورت کوچِ قبـل  یکفاره  صحت حج و قول پنجم:

ـ یا یمه شب، یاز ن ن نصـف شـب و   یک گوسفند، در صورت کوچِ ب
ا یـ ا جاهـل و  یـ طلوع فجر، و چنانچه بعد از طلوع فجر کوچ کنـد  

ـ (آا قبل از طلوع آفتاب برگردد، کفاره نـدارد.  یباشد و  یناس ت اهللا ی
  )یزنجان

ه از کـ  یک گوسفند، در صورتیصحت حج و کفاره  قول ششم:
اتمام حج و اعـاده آن  لزوم و  ؛جهل از مشعر خارج شده باشد يرو

و بدون  ياط واجب، در صورت خروج عمدیدر سال بعد، بنابر احت
  )یت اهللا سبحانی(آعذر از مشعر و عدم بازگشت تا طلوع آفتاب. 

ل به عمره مفرده، در صـورت علـم   یبطالن حج و تبد م:قول هفت
ک گوسـفند، در صـورت جهـل و    ی به حکم؛ و صحت حج و کفاره

، تا قبل از یعدم امکان بازگشت به مشعر، پس از علم به حکم شرع
  )يزیو تبر ییات عظام خوی(آد. یظهر روز ع



174کدرسنامه فقه و مناس  

  

ش یپ ید در مزدلفه وقوف کرده، ولیکه شب ع یکس م:قول هشت
کـوچ کـرده اسـت،     جهل بـه حکـم، بـه منـا     يع فجر، از رواز طلو

 د)یت اهللا وحی(آفند کفاره دهد. ک گوسید یح است و بایحجش صح

  ش از طلوع آفتاب  ید پیکوچ از مشعر در روز ع
 ياقـو «اند: محشی فرموده کحضرت امام راحل در مناس :اول تذکر

  قبل از طلوع آفتاب.   یجواز کوچ کردن، بلکه استحباب آن است کم
مقصود ایشـان از اسـتحباب کـوچ کـردن، بـه راه افتـادن و       

در مشعر است، نه خارج شدن از مشـعر؛  حرکت از محل وقوف 
کـه قبـل از طلـوع     يبـه نحـو  «اند: ان کردهین بیچرا که در ادامه چن

محسـر تجـاوز نکنـد و اگـر تجـاوز کـرد گناهکـار         يآفتاب از واد
اط آن است که.... قبل یست و احتیکفاره بر او واجب ن یباشد، ول می

  1 »محسر نشود. ياز طلوع آفتاب وارد واد
ک نقطـه خـاص   یماندن در  یوقوف در مشعر به معن: مدو رکتذ

از اول شـب تـا طلـوع     يو لو فـرد  ـباشد و راه رفتن در مشعر   نمی
  رساند. به وقوف نمی یبیچ آسیه ـ آفتاب دائماً در حرکت باشد

  م :یبر می ین محور، به چند نکته پیمسائل ا يدر جمع بند
خـل مشـعر و   حرکت کردن قبل از طلوع آفتـاب در دا  نکته اول:

کـه قبـل از    يراه افتادن قبل از طلوع آفتاب به طرف منـا، بـه طـور   
بلکـه بـه    (اتفـاقی) ز است یمحسر نشود، جا يطلوع آفتاب وارد واد

  از مراجع، استحباب هم دارد. ینظر جمع
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بـه  (ست. یز نیخروج از مشعر قبل از طلوع آفتاب جا نکته دوم:
ه فرمـوده  ک يشاهرود یمت اهللا هاشینظر همه مراجع عظام به جز آ

امل هوا و قبل از طلوع کاست: خروج از مشعر پس از روشن شدن 
  )ز است.یآفتاب جا

قبل از طلوع آفتـاب از مشـعر خـارج     عمداً یاگر کس نکته سوم:
 یکه وقوف رکن ح است؛ چرایحج او صح یت کرده، ولیشود، معص

   (اتفاقی)را درك کرده است. 
بل از طلوع آفتاب از مشعر الحرام عمدا ق یاگر کس نکته چهارم:

  فاره و عدم آن دو نظر است. کخارج شود، در وجوب 
  ارم)ک(آیات عظام زنجانی و مفاره بدهد. کباید گوسفند قول اول: 
  (سایر مراجع)فاره ندارد. کقول دوم: 

  ذکر خداوند در مشعر
مشعر وجـود دارد   يبرا يگریر از مسئله وقوف در مشعر، عمل دیغ

ـ از مراجع عظام، واجـب شـمرده شـده اسـت. ا     یلمات برخکه در ک ن ی
 ،یو صـاف  یعظام، زنجـان ات یآد، در عبـارات  ین مراجع تقلیعمل که در ب

  باشد. د شده است، ذکر خداوند متعال مییحاً به وجوب آن تأکیصر
فـإذا  : دیـ فرما م، در رابطه با ذکر خداوند در مشعر مییقرآن کر

  .1 عند املشعر احلراماهللا اأفضتم من عرفات فاذكرو
 ياند که ذکر خدا ح کردهیدر مناسک خود، تصر ،یت اهللا زنجانیآ 

ذکـر باشـد.    يمتعال در مشعر واجب است و لو در حد صدقِ مسما
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ن واجـب مشـعر،   یاند: دومـ  ، فرمودهیه مناسک محشیشان در حاشیا
 دیست، بلکه باین ی، کافیاست و ذکر قلب» گفتن ذکر خداوند متعال«

ست کـه ذکـر را بـه قصـد ذکـر مشـعر       یآن را به زبان آورد و الزم ن
ح و... ) یل، تسـب یـ د و به هر صـورت ( نمـاز، دعـا، تهل   یالحرام بگو

است و در هر حال تـرك آن   یاد کند کافیخداوند متعال را به زبان 
  1کند. وقوف را باطل نمی

اط واجـب، ذکـر خـدا و صـلوات را     یز بنابر احتین یت اهللا صافیآ
ـ یانـد. ا  واجـب شــمرده   146 فحهخــود، صــ یشــان در مناســک عرب

  »و آله. النيب يترك الذكر و الصلوه عليبل األحوط أن ال«د: یفرما می

  2مستحبات وقوف در مشعر
  باشد: مورد می 18مستحبات مشعر 

نه، از عرفات به سمت مشعر همراه بـا اسـتغفار   یبا وقار و سک .1
وقـار حالـت آرامـش     د.خارج شده و با آن حالت وارد مشـعر شـو  

اسـت. بـه هنگـام ورود بـه      ینه آرامـش قلبـ  یاسـت و سـک   يظاهر
اللهم الجتعله آخر العهد من هـذا  «ن دعا را بخواند: ین مشعر، ایسرزم

  3 ...»تينيأبداً ما أبق ه من قابلٍيارزقناملوقف و 
اگـر ثلـث شـب     یاندازد، حتیر بینماز عشا را تا مشعر به تأخ .2

 هم گذشته باشد.
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ک اذان و دو اقامه جمع کرده یدو نماز مغرب و عشا را به  هر .3
 و نوافل مغرب را هم بعد از نماز عشا انجام دهد.

 .من النار ياللهم اَعتقنِاد بخواند: ین دعا را در مشعر زیا .4
 با وضو باشد. .5
 از شب که ممکن است، به عبادت به سر ببرد. يبه هر مقدار .6
 ن جتمع يلأسئلك أ ينإ، اللهم عماللهم هذه جن دعا را بخوانـد:  یا .7

 يف ن جتمعـه يل أتك ألس ي الذريمن اخل سينيتو، اللهم ال ريها جوامع اخليف
 ينيهذا و ان تق مرتيل ائك يفيما عرفت اول ن تعرفينأك، يلإ طلب أو  قليب

 .جوامع الشر
صد مرتبه اهللا اکبر، صد مرتبه الحمد هللا و صد مرتبـه سـبحان    .8

 د.یاهللا، بگو
ن را گفته و بر محمـد و آل محمـد صـلوات بفرسـتد؛     یشهادت .9
 اند. اط واجب، صلوات را واجب کردهی، بنابر احتیت اهللا صافیآالبته 

ـ    یا يائمه را به زبـان آورده و بـرا   یمااس .10 ه شـان دعـا کنـد، ب
 دعا کند. )ارواحنا فداه(ت اهللا االعظمیظهور حضرت بق يخصوص برا

ن و مومنـات  ین و مـومن پدر و مادر و خانواده و فرزندا يبرا .11
 دعا کند.

شگاه حضرت حـق،  یدر زمان طلوع آفتاب، هفت مرتبه در پ .12
 به گناهان خودش اعتراف کند.

ن ین بار به سفر حـج آمـده، بـر زمـ    یاگر صروره است و اول .13
و  یت اهللا زنجـان یآ از فقها، مثل یمشعر الحرام قدم بگذارد؛ البته برخ

به استحبابِ قـدم گـذاردن    ت مربوطی، مشعر را در روایعالمه مجلس
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از مشـعر، بـه نـام کـوه قـزح       یک  نقطه خاصیدر مشعر، حمل بر 
گر، مقصود، همه مشـعر الحـرام   یطبق عبارات اعاظم د یول ،اندکرده

 است نه خصوص آن کوه. 
 اده شود.ی، از طرف راست راه نزول کرده و پيدر وسط واد .14
را  یالهـ  يد، با طهارت، حمد و ثنایبعد از نماز صبح روز ع .15

که ممکـن اسـت از نعـم و تفضـالت      يبه جا آورده و به هر مقدار
ن ینش، نعمت حضور در همـ یحضرت حق مثل: نعمت وجود و آفر

ت و... ذکـر  یـ ت اهل بین مقدس و تشرف به حج، نعمت والیسرزم
 کند. 

 إِلَي  ، أَحبلعلي بنِ أَبِي طَالبٍ  واليتي«انـد:   فرموده امام صادق
    ـهنـي متوِالد و ضبٍ فَـرنِ أَبِي طَالب يلعي لتالي؛ ألنَّ وهني متوِالد نم

  .1» فَضل
ن اسـت کـه محبـت، مطلـق دوسـت      یت با محبت در ایفرق وال

  ت است.یت، محبت با اطاعت و تبعیوال یداشتن است، ول
ن دعـا را  یـ و بعد بـر محمـد و آل محمـد صـلوات فرسـتاده و ا     

مـن   يوسع علأمن النار و  اللهم رب املشعر احلرام، فك رقبيت«خوانـد:  ب
 مطلوب رينت خأشر فَسقَه اجلن و االنس، اللهم  عين أرزقك احلالل و ادر

 يف  مسئول و لكل وافد جائزه، فاجعـل جـائزيت  ريو خ  مدعوريو خ هيلإ
اجعل  مثّ ئيتيطن خجاوز عن تأو معذريت لَقبو ت عثريت لينيتقهذا اَن  موطين
 ».يا زاديمن الدن يالتقو

 الزم دارد، از مزدلفه بردارد. یرم يرا که در منا برا ییها زهیسنگر .16
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 يکـه بـه واد   یمنـا، زمـان   يدر راه حرکت از مشعر به سـو  .17
د، به مقدار صد قدم مانند شتر تند حرکت کـرده و لکـه   یمحسر رس

د: یـ بگولکه برود و اگر سـواره هسـت، مـرکبش را حرکـت داده و     
»ـ  و اخلفين ب دعويتجِأو واقبل توبيت يعهد م يلسلّ اللهم مـن   يف ريٍخب

 1.»يتركت بعد
مـن الضـالله    اللهم اهـدين : «پر محتوا را بخواند ين دعای. ا18

 كهدا ايل يتيا و اآلخره و خذ بناصي الدنريخ يل عمن اجلهاله و امج ينذوأنق
ـ اخنفض لك فرفَ ير الذذا املشع يمقام ي، فقد تركرضا ايل وانقلين و  هعت

 اللـهم  .يل رجايو ن يمناه يف غينبلّفللناس  كرمته وجعلته علماًفألك  ذلّ
ـ  يو بشـر  ياسئلك حبق املشعر احلرام ان حترم شعر اين النـار و ان   يعل

 بفرائضـك و اتباعـاً   نك و عمـالً يد يف ةريطاعتك و بص يف ةايح ترزقين
ـ أو  يو ولد يو والد ينفس يف ن حتفظينأو  ،ني الدارريمرك و خألوا  يهل
  ».برمحتك اينريو ج خواينإو 
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ییخودآزما  
ــ  یمقـدار واجـب ب   .1 ت اهللا یــ(آباشـد؟  یتوتــه در مشـعر چقـدر م

 )يا خامنه

 د)یت اهللا وحی(آتوته شب دهم در مشعر واجب است؟ یا بیآ .2
 ت اهللا بهجت)ی(آاست؟  یمشعر چه زمان ياریوقوف اخت .3

 )یت اهللا زنجانی(آ است؟ یمشعر چه زمان ینکوقوف ر .4
ـ (آاست؟  یافکت ین یکتوته و وقوف مشعر یب يا برایآ .5 ت اهللا ی

 )یصاف
تواننـد قبـل از نصـف شـب از مشـعر خـارج       ین میا معذوریآ .6

 )یت اهللا سبحانی(آشوند؟ 

ا یـ هوش باشـد، آ یا بیاگر در تمام مدت وقوف به مشعر خواب  .7
 )يزیت اهللا تبری(آشود؟ یوقوف باطل م

به  يگریابت از طرف دین، مرد باشد و  به نیمعذور اگر همراه .8
او چـه   یابین برنگردد، حج نین الطوعیوقوف ب يحج آمده، و برا

 )ییت اهللا خوی(آدارد؟  یصورت
 كدر يا الزم است بـرا یدهد، آیانجام م یابیه حج نک یخانم .9

 )یستانیت اهللا سی(آ ن به مشعر برگردد؟ین الطوعیوقوف ب
ـ (آاسـت؟   یه مشعر چـه زمـان  روزان يوقوف اضطرار .10 ت اهللا ی

 )یزنجان



 

  

  
  
  

  درس دوازدهم: 

  
  ام آنکو اح صور درك وقوفات عرفات و مشعر

  

  یآموزش يها هدف
 وقوفات عرفات و مشعر.  .1
  .نسبت به آن یفه حاجیم هر صورت و وظکحبا  يآشنا .2

  وقوفات كصور در

و  ياریـ چون معلـوم شـد کـه وقـوف بـه عرفـات و مشـعر اخت       
از آنها  یکیا یرند، پس به مالحظه ادراك هر دو موقف دا ياضطرار

، مفرداً و مرکباً، و بـه مالحظـه تـرك    يا اضطراری ياریدر وقت اخت
ـ ، اقسام زیانیا نسی یلها جی يعمد دارد، کـه دوازده مـورد آن    يادی

  ممکن است مورد ابتال باشد که عبارتند از:
  عرفات و مشعر. ياریدرك وقوف اخت .1
  فات و مشعر.عدم درك وقوف عر .2
  مشعر. یلیل يعرفات و اضطرار ياریدرك وقوف اخت .3
  مشعر. ينهار يعرفات و اضطرار ياریدرك وقوف اخت .4
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  مشعر. ياریعرفات و اخت يدرك وقوف اضطرار .5
  مشعر. یلیل يعرفات و اضطرار يدرك وقوف اضطرار .6
 مشعر. ينهار يعرفات و اضطرار يدرك وقوف اضطرار .7
  عرفات. ياریدرك وقوف اخت .8
  عرفات. يوقوف اضطرار درك .9

  مشعر. ياریدرك وقوف اخت .10
  مشعر. یلیل يدرك وقوف اضطرار .11
 1مشعر. ينهار يدرك وقوف اضطرار .12

 2گانه وقوفات عرفات و مشعردهاحکام صور دواز

  عرفات و مشعر ياریدرك اختصورت اول: 
  )ی(اتفاقست. یدر صحت حج او ن یپس اشکال

  ها ک از اقسام وقوفیچ یعدم درك ه صورت دوم:
  فه، الزم است:ین صورت حج باطل و انجام سه وظیدر ا

  ل حج تمتع به عمره مفرده، با همان احرام؛ی. تبد1
در درك  ینده، در صورت کوتاهی. وجوب انجام حج در سال آ2

ه کـ  یدر صورت استطاعت يبقابا ا یو  اًمطلق ا استقرار حجیوقوفات 
  ؛باشد بوده عذر ياز رو وقوفات كعدم در

ـ آکه همراه خود دارد، (به فتوا:  يگوسفند یب قربان. وجو3 ات ی
 3)ر مراجعیسااط واجب: یو بنابر احت یو صاف یگانیعظام گلپا

                                                 
   .987. مناسک محشی، م 1
 .987. مناسک محشی، م  2
 .989ـ988. مناسک محشی، م  3
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 ينهـار  يعرفات و اضطرار ياریدرك وقوف اختصورت سوم: 
  مشعر

  ن مراجع عظام مطرح است:یدر این صورت دو نظر ب
از شـب اسـت تـا طلـوع      یمشعر بخش ياریچون اخت قول اول:

ح است، ین را عمداً هم ترك کند حجش صحیالطلوع نیتاب، اگر بآف
ـ (آک گوسفند کفاره واجب اسـت.  یدر صورت علم  یول ات عظـام  ی

  )یستانیو س یزنجان
 ياریـ وقـوف اخت  يبطالن حج در صورت ترك عمـد  قول دوم:

، ی، بهجت، صـاف يزی، تبری، خوئی، اراکيا ات عظام امام، خامنهی(آمشعر. 
ـ ، مکـارم و وح ي، نـور يشـاهرود  یهاشمفاضل، ، ین، سبحایگانیگلپا  :دی

 )یشفاه استفتاء
  عرفات يمشعر و اضطرار ياریدرك وقوف اخت چهارم: صورت

   1ن مراجع عظام مطرح است:ین صورت، دو نظر بیدر ا
 ياریـ وقـوف اخت  يبطالن حج در صورت ترك عمـد  قول اول:

، ی، بهجت، صافيزی، تبری، خوئی، اراکيا ات عظام امام، خامنهیآعرفات (
ـ ، مکـارم و وح ي، نـور ی، زنجـان یسـتان ی، فاضل، سی، سبحانیگانیگلپا  :دی

  )یاستفتاء شفاه
  )يشاهرود یت اهللا هاشمی(آصحت حج.  قول دوم:

عرفـه   ياریاگر وقوف اخت یاند: حت ردهکاضافه  يت اهللا شاهرودیآ
 رده باشدک كعرفه را در ين اضطرارکو ل رده باشد،ک كرا عمداً تر

 2ح است.یصح حجش
                                                 

 ، صورت چهارم.989. مناسک محشی، م  1
 .181شاهرودي)، ص . مناسک حج ( 2
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 يعرفات و وقوف اضطرار ياریدرك وقوف اخت صورت پنجم:
  مشعر یلیل

  ن مسأله دو فرض متصور است:یدر ا
ن): در یمشـعر (معـذور   ياریوقوف اخت يترك عذرفرض اول: 

  )یاتفاقح است و کفاره هم ندارد. (ین فرض حج صحیا
ن یـ مشـعر: در ا  ياریـ وقـوف اخت  ير عـذر یـ ترك غ فرض دوم:

  ظر مطرح است:فرض پنج ن
و  یات عظام امام، اراکی(آاط واجب. یبطالن حج، به احتقول اول: 

  )ينور
و  ی، سـبحان يا ات عظام خامنهی(آ يبطالن حج، بنابر اقوقول دوم: 

  فاضل)
ل به عمره مفرده، در صـورت علـم   یبطالن حج و تبدقول سوم: 

به حکم، و صحت حج و ثبوت کفارة گوسفند، در صورت جهل به 
د یـ عدم امکان بازگشت به مشعر تا قبل از اذان ظهـر روز ع  حکم و

  )يزی، تبرییات عظام خوی(آپس از علم. 
ـ (آک گوسـفند.  یـ صحت حج و کفـاره  قول چهارم:  ات عظـام  ی

ـ و آ )و مکـارم  یسـتان ید، سی، وحی، زنجانیگانی، گلپای، صافبهجت ت اهللا ی
  فاره بدهد.کشتر  یک: اند افزوده يشاهرود یهاشم

ــم: ــورت شش ــطرار ص ــوف اض ــوف  يدرك وق ــات و وق عرف
 مشعر یلیل ياضطرار
  ن صورت، چهار فرض متصور است:یدر ا

ن: در یدر هـر دو سـرزم   ياریوقوف اخت يترك عذر فرض اول:
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  (اتفاقی)این فرض حج صحیح است. 

ن فـرض،  یعرفات: در ا ياریوقوف اخت يترك عمد فرض دوم:
  دو نظر وجود دارد:

ـ يا عظام امام، خامنـه ات ی(آبطالن حـج.  قول اول:  ، ی، خـوئ ی، اراک
، یسـتان ی، سی، فاضـل، زنجـان  ی، سـبحان یگانی، گلپای، بهجت، صافيزیتبر
  و مکارم) ينور

  )يشاهرود یهاشمت اهللا یآ(صحت حج. قول دوم: 
ن فـرض،  یـ مشعر: در ا ياریوقوف اخت يترك عمد فرض سوم:

  چهار نظر وجود دارد:
ـ بنابر احت بطالن حج،قول اول:  ـ (آب. اط واجـ ی ـ  ی ام، ات عظـام ام

  )يزیتبر ، بهجت وی، خوئی، اراکيا خامنه
  )یات عظام فاضل و سبحانی(آ. يبطالن حج، بنابر اقوقول دوم: 
  )یو زنجان یستانیات عظام سی(آصحت حج. قول سوم: 

ات عظام ی(آک گوسفند یصحت حج و ثبوت کفاره قول چهارم: 
  و مکارم) يشاهرود یهاشم ،یگانی، گلپایصاف

 يعرفـات و مشـعر از رو   ياریچهارم: ترك وقوف اخت فرض
  ن فرض، چهار نظر مطرح است:یدر ا ،يرعمدیعذر و غ

ـ  ی(آاط واجب یبطالن حج، به احتقول اول:  ، یات عظام امـام، اراک
  و مکارم) ي، فاضل، نوری، زنجانیگانی، گلپای، بهجت، صافیخوئ

ست، نـه  ن اینظرشان ا ینسبت به عذر جهل ت اهللا مکارمیآالبته 
  مطلق اعذار.

 ياط واجـب، مگـر آنکـه از رو   یـ بطالن حج، بنابر احتقول دوم: 
جهل به مسأله، قبل از طلوع فجر از مشعر کوچ کند و تـا ظهـر روز   

د یـ ح اسـت و با ین صورت حج او صـح ید نتواند برگردد که در ایع
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  )یو سبحان يزیات عظام تبری(آک گوسفند کفاره بدهد. ی
، و صـحت حـج، در   يریدر جهـل تقصـ  بطالن حج، قول سوم: 

  )یستانیت اهللا سی(آ. يگریا هر عذر دی یا فراموشی يجهل قصور
  )يد و هاشمی شاهرودیات عظام وحی(آ صحت حج.قول چهارم: 

ــتم: ــورت هف ــطرار  ص ــوف اض ــوف   يدرك وق ــات و وق عرف
  مشعر ينهار ياضطرار
  ن صورت دو نظر مطرح است: یدر ا

از دو وقوف  یکی يك عمدبطالن حج، در صورت تر قول اول:
ط یح است، اگرچه با حاصل بـودن شـرا  ی؛ و اال حجش صحياریاخت

ـ (آ]، اعاده حج در سـال بعـد اسـت.    یاط [استحبابیوجوب، احت ات ی
ـ ، تبری، خوئی، اراکيا عظام امام، خامنه ، یگـان ی، گلپای، بهجـت، صـاف  يزی

  د)ی، مکارم و وحي، نوریستانی، سی، فاضل، زنجانیسبحان
مشـعر و   ياریاخت يبطالن حج، در صورت ترك عمد قول دوم:

ح اسـت، اگرچـه    ید و اال حجش صحیعدم عبور از مشعر در شب ع
اط مستحب، اعاده حج در سـال  یط وجوب، احتیبا حاصل بودن شرا

  )يشاهرود یت اهللا هاشمی(آبعد است. 
  عرفات ياریدرك وقوف اخت صورت هشتم:

  ن صورت وجود دارد:یا يدو فرض برا فقط 
مشعر را عمداً ترك کـرده باشـد: در    ياریوقوف اختفرض اول: 

  )ین فرض حجش باطل است. (اتفاقیا
مشعر را عمداً ترك نکرده اسـت: در   ياریوقوف اختفرض دوم: 

  ن فرض سه نظر مطرح شده است:یا
اط واجب، حج را تمام کرده و در سال بعـد آن  یبه احتقول اول: 
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 ی، فاضل، زنجانی، صافی، اراکيا م، خامنهات عظام امای(آکند  را اعاده می
  )يو نور

شـود   یحجش باطل است و به عمره مفـرده مبـدل مـ   قول دوم: 
ــ، تبرییات عظــام خــویــ(آ  یو هاشــم دیــوح ،ی، ســبحانیســتانی، سيزی

  )يشاهرود
، بهجـت و  یگـان یات عظام گلپای(آح است. یحجش صح قول سوم:

 مکارم)
  عرفات يدرك وقوف اضطرار صورت نهم:

 )ی(اتفاقدر این صورت حجش باطل است.  طفق

  مشعر ياریدرك وقوف اخت صورت دهم:
ن صورت اگر وقـوف عرفـات را عمـداً تـرك کـرده،      یدر افقط 

ح اسـت.  ینبـوده، حـج او صـح    يحجش باطل اسـت و اگـر عمـد   
  )ی(اتفاق

  مشعر فقط ينهار يازدهم: درك وقوف اضطراری صورت
  ن صورت چهار نظر مطرح شده است:یا يبرا

ـ يا ات عظام امـام، خامنـه  ی(آحج او باطل است. قول اول:  ، ی، اراک
ـ آو مکـارم)   ير، نـو یگـان یگلپا ،یصـاف ، ی، زنجانیستانید، سیوح ت اهللا ی

 كعرفـه را عمـداً تـر    يهـا ه وقوفک ،است ین در صورتیا: یسبحان
اط واجـب باطـل   یـ رده حج به احتکن كاگر عمداً تر یرده است ولک

ند ک یشده و در مستقر در سال بعد اعاده ماست و حج به عمره بدل 
  ند.کیر مستقر در صورت بقاء استطاعت حج را اعاده میو در غ

اند: و حجش بـه عمـره مفـرده     افزوده دیو وح یستانیات عظام سیآ
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جا آورد و سـال  ه د با همان احرام، عمره مفرده بیشود و با یمبدل م
  بعد حج را اعاده کند.

الذمـه و اعـاده    ی، اتمام حج، به قصد ما فاطیبنابر احتوم: دقول 
  )يشاهرود یو هاشم یسبحان ،بهجتات عظام ی(آآن در سال بعد 

بطالن حج مـورد تأمـل   «اند:  ن فرمودهیچنت اهللا بهجت یآ: 1تذکر
ـ تأمـل، لـزوم رعا   ينکه مقتضـا یکه با توجه به ا». است اط یـ ت احتی

  ب مذکور عمل شود.ید به ترتیاست، با
  .يعمد كاند: در صورت عدم تر افزوده ی سبحانت اهللایآ: 2رکتذ

 یاعمـال  یاط، بـاق یبنابر احت یح است، ولیحج او صحم: قول سو
آورده و در سال بعد، حـج را اعـاده    يالذمه به جا یرا به قصد ما ف

 و فاضل) يزی، تبرییات عظام خوی(آکند 
  مشعر  یلیل يدرك وقوف اضطرارصورت دوازدهم: 

  پنج نظر مطرح شده است:ن صورت یدر افقط 
جـزو   اگر وقوف به عرفـات را عمـداً تـرك نکـرده و    قول اول: 

ـ (آح است و اال باطـل.  یصاحبان عذر است، ظاهراً حجش صح ات ی
، یگـان ی، گلپای، صـاف ی، بهجت، زنجـان يزی، تبری، خوئيا عظام امام، خامنه

  )يو نور یسبحان
  د: وش یمورد مدو  شامل »اال باطل و«عبارت: 

  رده باشد. ک كه وقوف به عرفات را عمداً ترکنآ یکی
ـ  ،بوده يعمد ریوقوف، غ كه ترکنیدوم ا از صـاحبان عـذر    یول

  رمردان و ...) نبوده است.یماران، پی(ب
اً ترك نکـرده، هرچنـد از   د: اگر وقوف به عرفات را عمقول دوم

ـ (آح اسـت و اال باطـل.   یصاحبان عذر نباشد ظاهراً حجش صح ات ی
  )يشاهرود یهاشمو  یستانیعظام س
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وقوف به عرفات  يبطالن حج، در صورت ترك عمدقول سوم: 
االعـذار نباشـد.    ياط، حج باطل اسـت اگرچـه از ذو  یو اال بنابر احت

  ت اهللا فاضل)ی(آ
عمـد   ياگـر تـرك وقـوف بـه عرفـات از رو      یحتقول چهارم: 

سـت.  یاز اشکال ن ینباشد و از صاحبان عذر باشد، صحت حج، خال
   مکارم)ت اهللای(آ

ه کـ  یبا همان احرامـ  بطالن حج و انجام عمره مفردهقول پنجم: 
  د)یت اهللا وحی(آو اعاده حج در سال بعد.  حج بسته است يبرا
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  ییخودآزما
رده است، کن كن را دریدام از اقسام وقوفکچیه هک یسکفه یوظ .1
 )ینی(امام خمست؟ یچ

 مشـعر  ينهـار  يعرفـات و اضـطرار   ياریـ اخت كدر صورت در .2
 )يات اهللا خامنهی(آست؟ یفه چیوظ
عرفــات  يمشــعر و اضــطرار ياریــوقــوف اخت كدر صـورت در  .3

 )يت اهللا شاهرودی(آست؟ یفه چیوظ
 يعرفـات و اضـطرار   ياریـ ن وقوف اختیر معذوریاز غ یکیاگر  .4

 )يت اهللا نوری(آست؟ یم حج او چکند، حک كشبانه مشعر را در
ـ نـد ک كعرفات را تر ياریاگر عمداً وقوف اخت .5  ياضـطرار  ی، ول

 یمـ کند، حـج او چـه ح  ک كمشعر را در یلیل ياضطرار عرفات و
 د)یت اهللا وحی(آدارد؟ 

 یلیل يوقوف اضطرارعرفات و  ياضطرار وقوف كدر صورت در .6
ـ (آست؟ یفه چیمشعر، وظ ياریاخت وقوف يعمد كمشعر با تر ت ی

 )يزیاهللا تبر
ه کـ  ینـد، در حـال  ک كعرفـات را در  ياریـ اگر فقط وقوف اخت .7
سـت؟  یفه چیرده باشد، وظکن كعمد تر يمشعر را از رو ياریختا

 )یستانیت اهللا سی(آ
نـد، چـه   ک كمشـعر را در  ينهـار  ياگر فقـط وقـوف اضـطرار    .8

 )یت اهللا زنجانی(آدارد؟  يافهیوظ
ا یـ نـد آ ک كمشعر را در یلیل يفقط اضطرار ياگر صاحب عذر .9

 د)یت اهللا وحی(آ ح است؟یاو صح حج



 

  

  
  
  

  : زدهمیدرس س

  

  مال منا در روز عید قرباناع

  یآموزش يها هدف
 .منا ترتیب بین اعمال تکلیفی آشنایی با واجبات منا و حکم .1
 .یزه جهت رمیط سنگریشرابا  ییآشنا .2
 جمره عقبه. یزمان رمبا  ییآشنا .3
  .یت رمیفکیبا  ییآشنا .4
  

بعد از وقوف به مشعر الحرام، در روز عید قربان حجاج بایـد در  
  ي انجام اعمال آن که عبارت است از:منا حاضر شوند برا

  . رمی جمره عقبه1
  . قربانی 2
  . حلق یا تقصیر3

  تکلیفاً رعایت ترتیب بین واجبات منا
. رعایت نکردن ترتیب چنانچه از روي غفلت، سـهو یـا جهـل    1

  باشد، نیاز به اعاده ندارد.
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  بین رمی جمره عقبه و ذبح تکلیفاً:رعایت ترتیب حکم . 2
اي، تبریـزي، خـویی،    (آیـات عظـام خامنـه   است.  بواج قول اول:

  زنجانی و سبحانی)
امـام،   (آیـات عظـام  بنـابر احتیـاط واجـب الزم اسـت.      قول دوم:

  سیستانی، بهجت، مکارم، صافی، گلپایگانی و نوري)
  ایت ترتیب بین ذبح و حلق تکلیفاً:رعحکم  .3

  )اي، زنجانی و سبحانی (آیات عظام خامنهاست.  واجب قول اول:
  (آیات عظام امام،بنابر احتیاط واجب ترتیب الزم است.  قول دوم:

  تبریزي، خویی، صافی، فاضل، گلپایگانی و نوري)
توانـد   اگر قربانی را تهیه کرده باشد قبـل از ذبـح مـی   قول سوم: 

  (آیت اهللا سیستانی)حلق یا تقصیر کند. 
  ـ رمی جمره عقبه1

باشـد   یجمره عقبه م یمد قربان در منا، ریروز ع اولین واجب در
  گویند. میرا به جمره  رمی اصطالحاً پرتاب هفت سنگریزهو 

 یرم ياه هزیط سنگریشرا

   1:باشد شرط داشته چهار  باید یرم يها سنگ
گ) یـ (ر حصـاء باشد که بـه آن   يا د به اندارهیزه ها بایسنگر. 1

 یبـزرگ باشـند، کـاف    یلـ یا خیز (شن) یرو اگر ر نیگفته شود؛ از ا
  ت.سین

ـ بـه غ : پـس  رکتذ ف و اقسـام  زخـ ومثـل: کلـوخ   ( گیـ ر ر ازی
                                                 

 .999-996، مسائل559مناسک حج، ص . 1
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  جایز نیست.  )جواهرات
زه از عرفـات  یباشند؛ لذا جمع کردن سنگر حرمها از  زهیسنگر. 2

ن مشعر و عرفات که هر دو خارج از حـرم هسـتند،   یا حد فاصل بی
کـه   یزه از هر موضعیست و در منطقه الحرم، برداشتن سنگریجائز ن

ر یف و سـا ینع اسـت مگـر مسـجد الحـرام، مسـجدالخ     باشد، بال ما
  مساجد.

 یرمـ  ين بـرا یـ ش از ایپـ  یعنـ ید بکر باشـند،  یزه ها بایسنگر. 3
ن حکم مورد اتفاق همه مراجع یح از آنها استفاده نشده باشد. ایصح

زه هـا را جمـع   یکردن، سـنگر  یکه پس از رم یاست مگر در صورت
ن صورت بنابر یه در ااز حرم پخش کنند، ک يگرید يکرده و در جا

باشـد؛   مـی  یزه ها کـاف ین سنگریکردن با ا ی، رمیآیت اهللا زنجاننظر 
  است.  یاط استحبابین کار خالف احتیالبته ا
ــنگر. 4 ــا با زهیس ــه ــابرا ی ــد؛ بن ــاح باش ــید مب ــا  ین رم ــردن ب ک
ازت کـرده  یخودش ح يبرا يگریا آنچه که دی یغصب يها زهیسنگر

 1.باشد نمی یاست، کاف
بـه دسـت    يک سنگ و خـورد کـردن آن، بـرا   یشکستن ر: کتذ

ن یمراجـع چنـ   یبرخـ  یندارد، ول ی، اشکالیرم يها زهیآوردن سنگر
                                                 

هـاي  هـایی کـه از کـوه    . مصداق این شرط در دو مورد است: یکی نسبت به سنگریزه1
هـاي خـود را    محصور شده برداشته اند و دیگري در جایی است که حاجی، سـنگریزه 

دیگري را بـدون  هاي فرد  بدون اجازه از کیسه فردي دیگر بردارد؛ البته اگر سنگریزه
رضایت صاحبش غصب کرده و به فرد سومی داده باشد، در صـورتی کـه فـرد سـوم     
نسبت به غصبی بودن آنها، جاهل باشد اشکالی ندارد. چنانچه جمعی از مراجع، مثل: 

   اند. آیات عظام خویی، تبریزي، سیستانی و سبحانی، به این مسأله تصریح کرده
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  دانند. را مکروه می يکار

  مکه يزه از کوه هایسنگر يحکم جمع آور
  اند: مکه دو دسته يها کوه

وار یـ ازت ماننـد حصـار و د  یـ از ح يکه اثر ییها کوه دسته اول:
  ندارند.

  )ی(اتفاقندارد.  یاشکال یها جهت رم ن کوهین از اسنگ برداشت
ز دو یـ هـا ن  وار دارنـد کـه آن  یکه حصار و د ییها کوه دسته دوم:
  حالت دارند:

هـا جهـت    ت صـاحبان آن یاز رضـا  یشواهد و قرائن حاک الف)
  زه وجود دارد:یبرداشتن سنگر

  )ی(اتفاقندارد.  ین صورت سنگ برداشتن از آنجا اشکالیدر ا
  ت وجود ندارد:یدال بر رضا يشواهد ب)
  نظر مطرح شده است: سهن صورت یدر ا

و  ی، صافيزیات عظام بهجت، تبری(آ. اشکال ندارد مطلقاً قول اول:
 يوههاکسان دارد و یکم کل حرم حک يهاگیر: یو سبحان) یستانیس
گ جمع یمشعر ر يه از وادکمستحب است  یه از انفال است ولکم
  نند.ک

راز اباحه کند و قهـراٌ مـوارد مشـکوك مشـکل     د احیبا :دومقول 
  ت اهللا فاضل)ی(آدارد. 

م یازت سـ یـ که به عنوان ح یبرداشتن سنگ، از مناطق :سومقول 
ت یکه علـم بـه رضـا    یست، مگر در صورتیز نیشده است جا یکش
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 ت اهللا مکارم)ی(آم. یصاحبش داشته باش

  یزمان رم
ـ  یـ د و نیـ جمـره عقبـه در روز ع   یزمان رم الث در ز جمـارات ث

  1ازدهم و دوازدهم از طلوع آفتاب تا غروب آن است.ی يروزها

 ة عقبهجمر یرم يقضا

آن  يکند،  قضـا  ید جمره عقبه را رمینتواند روز ع یاگر به علت
مقـدم اسـت بـر     روز گذشته یرم يرا روز بعد بجا آورد، البته قضا

    2آن روز. یرم

  در شب   یرم
بـانوان مطلقـاً    يم بـرا جمره عقبه در شب ده یرم شب دهم: .1

انـد، در   د بـه منـا آمـده   یـ ن کـه شـب ع  یر معذوریز است. اما سایجا
  3کنند. یتوانند شب رم یدر روز معذور باشند، م یکه از رم یصورت
هـا فقـط    ن شـب یـ شـبانه در ا  یرم ازدهم و دوازدهم:یشب  .2

ر یـ ن بانوان و غیب یز است و فرقیدر روز جا ین از رمیمعذور يبرا
  4باشد. یمشان نیا

جمـرات   یواجب است رمـ  یستانیت اهللا سیآ ير: طبق فتواکتذ
                                                 

 .1256و  1000. مناسک محشی، م  1
 .1263و  1000. مناسک محشی، م  2
 . 1283و  1018. مناسک محشی، م  3
 .1257. مناسک محشی، م  4
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ه از مانـدن روز در منـا   کـ  یسـان کو فقـط چوپانـان و    باشددر روز 
ه در کـ ها و مثل آنها ضی؛ و زنان، ضعفا، مرشوندیمعذورند استثنا م

د ینند، باک یتوانند رمیگر نمیز دیا چیت یثرت جمعکروز به خاطر 
  رند.یب بگیوز نادر ر یرم يبرا

  دیدر شب ع یاستنابه رم
د یـ جمـره را در شـب ع   یز است رمـ یشان جایاگر بانوان که برا

د یـ رند، بایب بگیمعذور باشند و الزم باشد که نا یانجام دهند، از رم
  1ب، زن باشد.یاگر نا یحت ؛را در روز انجام دهد یب رمینا

ال کن شب، اشـ ، در همایابت در رمین بهجت ت اهللایآالبته به نظر 
  ندارد.

  جمرات یط رمیت و شرایفیک
  2 ها واجب است:چند امر در انداختن سنگ

  ا باشد.یخالصانه و بدون رد یه باکت، ین. 1
  د پرتاب شوند.یها با . سنگ2
د به واسـطه انـداختن و پرتـاب کـردن بـه جمـره       یها با . سنگ3

  . يگریبرسند نه بواسطه عامل د
  دد باشند.د هفت عیها، با زهی. سنگر4
انـدازد.  یب يگـر یپس از د یکیج و یها را به تدر زهید سنگری. با5

                                                 
 .1295. مناسک محشی، م  1
 .1001.  مناسک محشی، م  2
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ـ اگر به طور همزمـان بـه د   یبود، حت یجیاگر پرتاب کردن تدر وار ی
در صورت پرتاب همزمان، هـر پرتـاب،    یکند، ول ت مییبرسند کفا

  د.یآیک سنگ به حساب می
و بـه   ن، کمانه کـرده یچنانچه سنگ، پس از اصابت به زم: مسأله

  ن مراجع عظام وجود دارد:یوار برسد، چهار نظر بید
، بهجـت،  يا ات عظام امام، خامنهی(آکند. یت میظاهراً کفاقول اول: 

  .)يشاهرود یهاشم و ی، سبحانیستانی، سیزنجان
ـ (آکند. یت نمیکفاقول دوم:  ـ  ی ـ ، تبریات عظـام اراک ، یی، خـو يزی

  و نورى) یگانی، گلپاید، صافیوح
  ت اهللا فاضل)ی(آاشکال است.  محلقول سوم: 

ست، بلکه پرتاب سنگ بـه  یاصابت به ستون الزم نقول چهارم: 
ـ (آخواهـد بـود.    یکه باشد، کـاف  یتیفیحوضچه، به هر ک  عظـام ت ای

   )یو سبحان مکارم
  افتهیتوسعه  دی، در جمرات جدیحکم رم
ـ یبه طول تقر يوارینون به صورت دکافته و ایتوسعه جمرات  25 یب

ا یند کیت میفاکآن  یا رمیمتر ساخته شده است. آ یکض متر و عر
 1ن مسأله چند نظر است:یشود؟ در ا ید به محل ستون سابق رمیبا

 محـل  در آنچـه  بـه  مشقت، و عسر بدون تواند یم اگرقول اول: 
اال  و دیـ نما یرمـ  آن به است واجب کند، یرم دارد قرار یقبل ستون

  )يا ت اهللا خامنهیآ( .است يمجز کند یرم وارید نقطه هر به
                                                 

 .1424. مناسک محشی، م 1
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ه کـ  یمیقـد  ستون با وارید از يمواز مقدار کردن یرمقول دوم: 
 یصـورت  در البته ؛باشد یم یافکمتر است،  یکوار و حدود یوسط د

 يجاهـا  یرمـ  واجـب،  اطیـ احت بنابر و شود، احراز ستون يمواز که
سـتون   بـا  يمـواز  مکان احرازِ عدم صورت در و ستین زیجا گرید

ه آن کند کنان یتا اطم کند تکرار را یرم دیبا واجب اطیاحت به سابق،
  )یستانیس اهللا تیآ( .رده استک یرا رم

 آن واجـب  اطیـ احت شـود،  افـزوده  جمره طول بر اگرقول سوم: 
 که نباشد متمکن چنانچه و شود یرم جمره یاصل مقدار به که است
 یرمـ  را شـده  افـزوده  مقـدار  خودش دیبا کند، یرم را یاصل مقدار
ـ ا در. ردیـ بگ نائب هم یاصل مقدار یرم يبرا و کرده  نیبـ  حکـم  نی
  )دیوح اهللا تیآ( ست.ین یفرق یناس و جاهل و عالم

 معلوم سوال با نکهیا ای است معلوم سابق مکان اگرقول چهارم: 
 ریـ غ در کننـد،  یرمـ  را آن بـا  يمواز مکان که است واجب شود، می

 اسـت.  ممکـن  يامـر  امـر،  نیا امروزه البته ست؛ین الزم صورت نیا
  )باشد. یاصابت شرط نم ی: ولیسبحان و يجواد بهجت، عظام اتیآ(

ـ آ( اسـت.  يمجز وارید تمام یرم پنجم: قول  ،یزنجـان  عظـام  اتی
  )يشاهرود یهاشم و ينور فاضل،

 سـابق  از تـر بزرگ گرچهـ  حوضچه به سنگ پرتاب قول ششم:
 حوضـچه  در تـا  ندبزن مزبور وارید بر اگر و است یکاف ـ باشد شده

  )مکارم اهللا تیآ( کند. می تیکفا هم آن فتدیب
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   دوم طبقه از جمرات یرم
  1است: مطرح نظر سهدر مورد آن 

 (آیـات عظـام امـام،    اسـت.  زیجـا  دوم طبقـه  در یرمـ  :اول قول
 یهاشمو  ارمک، مينور فاضل، ،يجواد ،یسبحان ،یزنجان اي، بهجت، خامنه

  )يشاهرود
ط واجب به ارتفاع افزوده شـده رمـی جـایز    بنابر احتیا :ومد قول

نیست و احتیاط واجب آن است مقدار سابق را که به انـدازه قامـت   
ـ تبر ،ی(آیات عظام خـوئ انسان بوده است رمی نماید.   و یسـتان یس ،يزی

  د)یوح
است و در طبقـه   اطیاحت خالف یفوقان طبقه در یرم :مسو قول

  )یصافو  یگانی(آیات عظام گلپا تحتانی جایز است.
  
 

                                                 
 .1284. مناسک محشی، م  1
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  ییخودآزما
ه کـ  یدر حـال  یه جهـت رمـ  کـ م يهـا وهکـ سنگ برداشتن از  .1

دارد؟  یمـ کان آن وجود ندارد، چـه ح کت مالیبر رضا يشواهد
 )يزیت اهللا تبری(آ

ـ با ید چـه زمـان  یجمره عقبه در روز ع .2 (امـام  شـود؟   ید رمـ ی
 )ینیخم

اش فـه ینـد، وظ کن ید، جمره عقبه را رمـ یروز ع یاگر به جهت .3
 )يااهللا خامنه تی(آست؟ یچ

 یخواهد جمـره عقبـه را رمـ   یم يگریابت از دیه به نک یسک .4
 )ییت اهللا خوی(آرا انجام دهد؟  یتواند در شب رمیند، مک
ـ فاکافته جمرات، یتوسعه يهاقسمت یا رمیآ .5 نـد؟  کیت مـ ی
 )یستانیت اهللا سی(آ
 د)یت اهللا وحی(آ ز است؟یاز طبقه دوم جا یا رمیآ .6



 

  

  
  
  

   درس چهاردهم:

  
  در منا یربانق

  یآموزش يهاهدف
 .یط قربانیبا شرا ییآشنا .1
 ط آن.یو شرا یابت در قربانیم نکبا ح ییآشنا .2
 ر آن.یم تأخکزمان ذبح و حبا  ییآشنا .3
 .یمحل مصرف قربانبا  ییآشنا .4
 .یام روزه بدل از قربانکاحبا  ییآشنا .5
  

که بایـد در روز عیـد    است ین واجب از واجبات منا، قربانیدوم
  بعد از رمی جمره عقبه صورت گیرد.قربان 

  یقربان طیشرا

  است: شده ذکر دیع روز یقربان يبرا شرط نه

  یسن شرط. 1
 یمختلفـ  نظـرات  و طیشـرا  آن، انـواع  و یقربـان  موارد برحسب



202کدرسنامه فقه و مناس  

  

  1:است مطرح
  : است مطرح مورد سن آن در نظر دو :شتر. 1

ـ (آ .باشد شده ششم سال وارد واجب، اطیاحت بنابر اول: قول ت ی
   )يا هللا خامنها

  عظام) مراجع ری(سا .باشد شده ششم سال وارد دیباقول دوم: 
  :است مطرح سن آن مورد در نظر پنج :بز و گاو. 2

ـ (آ .باشـد  شده سوم سال وارد واجب، اطیبنابراحت قول اول:  اتی
 مکـارم،  ،یگـان یگلپا ،یصاف ،یستانیس، يا خامنه ،يزیتبر امام، بهجت، عظام

    )يشاهرود یهاشم و ينور د،یوح
    )یسبحان ت اهللایآ( .باشد شده سوم سال وارد دیبا قول دوم:
  )ییخو اهللا تی(آ. باشد ساله سه واجب، اطیاحت بنابر قول سوم:

  )یزنجان اهللا تی(آ .است تمام سال کی سن، حداقلقول چهارم: 
 کـه  اسـت  بهتـر  هرچنـد . باشد سال کی از شیب دیبا قول پنجم:

  فاضل) اهللا تی(آ .نباشد سال دو از کمتر
  : است مطرح سن آن مورد در نظر شش ش:یم. 3

 داخـل  و نباشـد  سال کی از کمتر واجب، اطیاحت بنابر اول: قول
 ،یگـان یبهجـت، گلپا ، يا خامنهامام،  عظام اتی(آ .باشد شده دوم سال در

  )ينور و دیوح مکارم، ،یصاف
  )یسبحانت اهللا ی(آ .باشد شده دوم سال وارد دیبا قول دوم:
 و باشـد  شده هشتم ماه هفت ماهش تمام و وارد دیبا قول سوم:

 شـده  دوم سـال  در داخـل  و تمـام  سالش کی که است نیا اطیاحت
                                                 

  ، اول.1023. مناسک محشی، م 1
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  )یستانیس و يزیتبر ،ییخو عظام اتی(آ .باشد
 بنـابر  و اسـت  تمـام  ماه شش گوسفند، سن حداقل چهارم:قول 

  )یزنجان اهللا تی(آ .باشد ساله کی مستحب اطیاحت
ـ (آ. نباشـد  مـاه  ده از کمتـر  واجـب  اطیاحت به م:پنج قول  اهللا تی

  )يشاهرود یهاشم
 اطیـ احت به یول کند؛ می تیکفا هم سال کی از کمتر قول ششم:

  فاضل) اهللا تی(آنباشد.  کسالی از کمتر مستحب،

  )یسالمت و صحت( يماریب عدم. 2
  1:است مطرح آن در نظر پنج
بنـابر   یکچلـ  ننـد ما یحت ست؛ین یکاف  ضیمر وانیح اول: قول

  )ينورو  مکارم ،یصاف بهجت، ،ياخامنه امام، عظام اتی(آ .اطیاحت
ـ (آ. نباشـد  ضیمر که است نیا یاول احوط قول دوم:  عظـام  اتی

  د)یوح شاهرودي و یهاشم ،یستانیس ،يزیتبر ،ییخو
 کنـد،  مـی  فاسـد  را گوشتش هک یمرض از دیبا یقربان قول سوم:

  )یزنجان اهللا تی(آ ندارد. یانعم وانیح یکچل مجرد. باشد سالم
ـ با واجـب  اطیاحت بنابر چهارم: قول ـ (آ .ح باشـد یصـح  دی  اهللا تی
   فاضل)

ه گوشـت آن فاسـد و   کـ مـار  یوان بیـ ردن حک یقربان قول پنجم:
  )یسبحان اهللا تی(آست.ین يشود مجز یم يماریخوردن آن موجب ب

                                                 
  ، دوم.1023. مناسک محشی، م  1
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  نباشد ریپ یلیخ. 3
  1:است مطرح آن در نظر سه

، يا امام، خامنـه  عظام اتی(آ. نباشد ریپ یلیخ دیبا یقربان قول اول:
   )يشاهرود یو هاشم ينور ،یگانیگلپا ،یصاف ،یزنجان بهجت،

ـ پ کــه اســت آن یاولــ احـوط  دوم: قــول  مغــز یعنــی ،نباشــد ری
ـ (آ. باشد نشده آب استخوانش ـ تبر ،ییخـو  عظـام  اتی  ،یسـتان یس ،يزی

  د)یوح و یسبحان
  مکارم) و فاضل عظام اتی(آ. نباشد ریپ یلیخ واجب، اطیبنابراحت سوم: قول

  2. تام االجزا بودن4
ست؛ پس اگر واضح ین ید تام االجزا باشد و ناقص کافیبا یقربان

ست و اگر واضـح نباشـد   ین یکاف يآن بنابر اقو یا لنگی يباشد کور
اط واجـب آن اسـت کـه    یـ و احت 3سـت ین یاط واجـب کـاف  یـ به احت

ده و شـاخ  یـ و دم بر 4دهیـ رد گوش بید نشده باشد و بایچشمش سف
   5ده نباشد.یا بریداخل آن شکسته 

  . الغر نبودن 5 
اسـت و   یه باشد کافید الغر نباشد و اگر در گردة او پیبا یقربان

                                                 
  ، سوم.1023، م . مناسک محشی 1
 ، چهارم.1023. مناسک محشی، م  2
: لنگی مختصر عیب آیت اهللا مکارم: این احتیاط مستحب است. آیت اهللا زنجانی. 3

  ندارد.
  : اگر قسمتی از گوش حیوان بریده باشد، اشکال ندارد.آیت اهللا زنجانی. 4
  : سرشاخ شکسته باشد، اشکالی ندارد.آیت اهللا سبحانی. 5
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    1ند.یاط آن است که آن را در عرف الغر نگویاحت
ـ  ن مراجـع عظـام   یدر مورد صدق مفهوم الغر بودن، دو نظر در ب

  مطرح است: 
ـ (آرفاً الغر نباشـد.  د عیبا قول اول: ، يا خامنـه ، ییات عظـام خـو  ی

  )یو سبحان یستانیس
ر مراجـع  یسـا (ند. یآن الغر نگو اط واجب عرفاً بهیاحت بهقول دوم: 

    عظام)

   2نبودن ی. خص6
  :3در این مسأله دو قول است

ـ نبا یبنابر احوط قربـان قول اول:  ـ (آباشـد.   ید خصـ ی ات عظـام  ی
  و فاضل) يزیتبر

  ر مراجع عظام)ی(ساباشد.  ید خصینبا یقربان قول دوم:

  4ها ضهیده بودن بی. نکوب7
  در این مسأله دو قول است:

ـ (آده باشـند.  یـ ضـه آن را نکوب یاط واجب بیبه احت قول اول: ات ی
  )ينور و عظام امام

ده باشـند؛ لـذا   یـ ضـه آن را نکوب یاط مستحب بیبه احت قول دوم:
                                                 

  ، پنجم.1023محشی، م . مناسک  1
  . حیوان خصی، حیوانی است که خصیتین او را کشیده باشـند کـه بـه آن اختـه نیـز      2

  گویند.می
 ، ششم.1023. مناسک محشی، م 3
  .1023. مناسک محشی م 4
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ـ (آز اسـت.  یجـا  انـد دهیضه آن را کوبیکه ب یوانیکردن ح یقربان ات ی
ـ ، بهجت، تبريا عظام خامنه ، یگـان ی، گلپای، سـبحان یسـتان ی، سیی، خـو يزی

  )يشاهرود یهاشمد و یوح، یمکارم، فاضل، زنجان

  1شاخ نباشدیب گوش و یب دم و  ی. در اصل خلقت، ب8 
  در این مسأله سه قول است:

ـ  یاط واجب بایبه احتقول اول:  دم نباشـد،   ید در اصل خلقـت ب
ست که ید نینداشته باشد بع یا شاخ در خلقت اصلیاگر گوش  یول

، یگـان یات عظام امام، گلپای(آاط است. یباشد، اگرچه خالف احت یکاف
  )يو نور یافص

نباشد کـه از   يطور ین است که قربانیا یاحوط و اول قول دوم:
ـ (آاصل خلقت شاخ و دم نداشته باشد.  ـ ات عظـام بهجـت، تبر  ی ، يزی

   )يشاهرود یهاشم و ییخو، مکارم، یستانیس
ست. ین یکه در اصل خلقت دم ندارد کاف یوانیذبح ح قول سوم:

  )یو سبحان ی، زنجانياات عظام خامنهی(آ
گوسفند ذاتاً  ياز نژادها یاند اگر برخردهکاضافه  یت اهللا سبحانیآ

  ح است.یردن آن صحک یدم هستند قربانیب
  ضه نباشدی. در اصل خلقت بدون ب9

  2 دو نظر مطرح است: در مسأله
ـ یبنابر احت قول اول: ضـه نباشـد.   یب یاط واجب در اصل خلقت ب

                                                 
 ، هشتم.1023. مناسک محشی، م 1
 ، نهم.1023. مناسک محشی، م 2
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 ت اهللا مکارم)ی(آ

  ر مراجع عظام)ی(ساضه نباشد. یب یدر اصل خلقت بقول دوم: 

  یابت در قربانین
  )ی(اتفاق 1بردار است. ابتین یست و قربانیمباشرت در ذبح شرط ن

  ت در قربانیین
ا توسـط منـوب   یرد یتوسط نائب انجام بگد یت بایا نینکه آیدر ا

  2 ده است:یعنه، چند نظر مطرح گرد
ت کند. یز نیاطاً منوب عنه نیت کرده و احتید نائب نیبا قول اول:

ـ ا: يشـاهرود  یو هاشـم  ی، صـاف یسـتان یات عظام امام، بهجـت، س ی(آ ن ی
  )ستیاط واجب نیاحت

ارد؛ نـد  يت نائب اعتبـار یت کند و نید منوب عنه نیبا قول دوم:
ـ (آت کنـد.  یز نین است که نائب نیا یاگرچه احوط و اول ات عظـام  ی

  د و مکارم)ی، وحيزی، تبرییخو
د خـود  یابت در اصل ذبح را دارد، بایاگر نائب، فقط نقول سوم: 

به او واگذار  یت قربانیاگر اصل مسئول یت کند، ولیمنوب عنه هم ن
ـ (آست. ین ت منوب عنه الزمیباشد و نیم یت نائب کافیشده، ن ات ی

  )يو نور ی، سبحان، فاضليا عظام خامنه
ت کنـد.  یـ د نیـ ز بایعالوه بر خود منوب عنه، ذابح ن قول چهارم:

  )یگانیت اهللا گلپای(آ
                                                 

 .1041. مناسک محشی، م 1
  .1041. مناسک محشی م 2
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  مان ذابحیا
  :  1در مورد شیعه بودن نایب در ذبح سه نظر مطرح است

از  یعه باشد؛ بلکه خالید شیاط واجب ذابح بایبنابراحت قول اول:
  (امام خمینی). 2ستیقوت ن

 یعه نباشـد مـانع  ید مسـلمان باشـد و اگـر شـ    یذابح با قول دوم:
، ی، صـاف یسـتان ی، سیگـان ی، گلپایی، خويزیات عظام بهجت، تبری(آندارد. 

  )يشاهرود یهاشمو  ی، زنجانید و مکارم، سبحانیوح
اسـت، بـه    یت قربـان یاگر ذابح نائب در اصل مسـئول  قول سوم:

باشد؛ اما اگر ذابح فقـط نائـب    يعشر یثنعه اید شیاط واجب بایاحت
عه یدهـد، شـ   انجـام مـی   یرا خود حـاج  یت قربانیدر ذبح است و ن
  )يفاضل و نور ،يجواد ،يا خامنهات عظام ی(آست. یبودن نائب الزم ن

  زمان ذبححکم تکلیفی 
   3در مورد زمان قربانی چهار نظر مطرح است:

د یـ روز ع را از ياط واجـب آن اسـت ذبـح هـد    یـ احتقول اول: 
ـ ، تبرییخـو  بهجـت،  ،يا ات عظـام امـام، خامنـه   ی(آندازد. یر نیتأخ ، يزی

  )ي، فاضل و نوریسبحان
را انجـام   ید قربانیاط مستحب است که در روز عیاحت قول دوم:

ازدهم  و یـ  یعنـ یق یام تشـر یـ ا ين روزهایر آن تا آخریخدهند و تأ
                                                 

  .1042مناسک محشی، م  .1
ترقی از احتیاط واجب بـه فتـوا اسـت. لـذا بـه نظـر       » خالی از قوت نیست«. مراد از 2

  حضرت امام (ره) ذابح باید شیعه باشد.
 .1032. مناسک محشی، م 3
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ـ (آز اسـت.  یالحجه جـا  يزدهم ذیدوازدهم و س ، يدجـوا ات عظـام  ی
  )يشاهرود یهاشم د ویوح، مکارم، یگانی، گلپای، صافیستانیس

جـایز اسـت،    تـا روز دوازدهـم اختیـاراً    قربانی تأخیرقول سوم: 
ـ آ(. قربانی کنـد د یدر روز ع آن است که اط مستحبیاحتاگرچه  ت ی
  )یزنجان یاهللا العظم

 یروز عیـد قربـان  احتیاط مستحب آن است کـه در  قول چهارم: 
و احـوط آن  است،  جایزالحجه يماه ذ أخیر آن تا آخرانجام شود وت

ـ (آ 1است هرچه ممکن است زودتر قربانی کنـد.  عظـام صـافی و   ت ی
 )گلپایگانی

  وضعاً دیاز روز ع یر قربانیتأخ
  2نظر است: ششفه او یهد در مورد وظدد انجام نیاگر ذبح را در روز ع

ر آن، یغ ای یمثل فراموش ياگر عمداً و یا بواسطه عذرقول اول: 
 و (آیـات عظـام خـویی   اط واجـب  یرد، بنابر احتکد ذبح نیدر روز ع

ن یـ ذبح کند و اگـر در ا  3قیام تشریآن را در ا: واجب است) تبریزي
نـد.  ک یالحجـه قربـان   يمـاه ذ  يروزهـا  یام هم انجام نداد، در باقیا

ـ ، تبرییاى، خـو  ات عظام امام، خامنهی(آ و  نـورى  ،یفاضـل، سـبحان   ،يزی
  )يهرودشا یهاشم

ـ ، تا آخر ایر قربانیخأت قول دوم: و در  ز اسـت یق جـا یام تشـر ی
ـ (آ. صورت عذر تأخیر تا آخر ذي الحجه اشـکال نـدارد   ات عظـام  ی

                                                 
  .546ـ  545. آراء المراجع فی الحج و العمره، ص 1
 .1033. مناسک محشی، م 2
  ذي الحجه. همروزهاي یازدهم، دوازدهم و سیزد. 3
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  د)یوحو  مکارم، يجواد
ـ : در حـال اخت قول سـوم  توانـد تـا روز    را مـی  یار، ذبـح قربـان  ی

ر آن تـا آخـر   یاندازد و در صـورت عـذر، تـأخ   یر بیدوازدهم به تأخ
  )یزنجان یت اهللا العظمیآ(ندارد.  یه مانعالحج يذ

ا بعـد از   یدر روز ع یذبح قربان  قول چهارم: د، واجب است و امـ
ر یفاً، تـأخ یاست؛ اگر چه تکل يالحجه مجز يماه ذ یز در باقید نیع

ق یام تشـر یـ ر از ایاط است، خصوصاً تأخیآن بدون عذر، خالف احت
  ت اهللا بهجت)ی(آگانه. سه

 يالحجه مجز يماه ذبلکه تا آخر ق یام تشریار تا آخ م:پنجقول 
  )عظام صافی و گلپایگانیت یا(آاست. 

ی از ایام تشریق اگر به صورت عمـدي و  قربان تأخیر  م:ششقول 
بدون عذر باشد موجب بطالن حج است، و در مورد جاهـل مقصـر   
به احتیاط واجب موجب بطالن حج است، و در مورد جاهل قاصـر  

باید بین قربانی در مکه در بقیه ذي الحجه واجب  اطیبه احت و ناسی
بدل هدي جمع کند و حـج او صـحیح اسـت و    و بین صوم ده روز 

متذکر شد و یا به حکم علم پیـدا کـرد، بعیـد     الحجه يذاگر بعد از 
 بانی کند.نیست حج او صحیح باشد، ولی باید در سال بعد در منا قر

 )1سیستانیت اهللا ی(آ

  عمداً جمره عقبه یبر رم یمقدم کردن قربان
د، در یـ نما یقربان عمداً د،یجمره عقبه در روز ع یاگر قبل از رم

                                                 
 و النحر فی منی.أ. مناسک الحج و ملحقاتها، الذبح 1
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  1نظر است: سه یبعد از رم یاعاده قربان
 اعـاده شـود.  د یـ اط واجب بایبه احت در صورت امکانقول اول: 

  )ينورفاضل و ، یگانی، گلپایستانی، سیصاف ،يجواد ات عظام امام،ی(آ
ذبـح را اعـاده    جمـره عقبـه   یس از رمـ واجب است پقول دوم: 

 یقربـان  یش از رمـ یپ یا فراموشیجهل  ياگر از رو یباشد، ول کند.
   )یسبحان و ی، زنجانیی، خويزیات عظام تبریآ( ح است.یکند، صح

معصیت کرده، ولی عملش صحیح است و اعاده الزم قول سوم: 
  )يشاهرود یهاشم و 3مکارم بهجت، ،2يا خامنه ات عظامی(آ نیست.

  در شب یذبح قربان

   4:ن مسئله سه نظر مطرح استیدر ا
 یسـت علـ  یز نید جـا یـ ذبـح از روز ع  ير عمـد یتـأخ  قول اول:

اناً ذبـح در شـب   یا نسـ یـ ا جهالً یر شد عمداً یاالحوط، لکن اگر تأخ
و  يمکـارم، نـور  ، بهجـت،  يا ات عظـام امـام، خامنـه   ی(آکند.  یت میکفا

 )يشاهرود یهاشم
ات ی(آکنـد.   یت نمیکفا 5خائف ي، جز براذبح در شب قول دوم:

  و فاضل) ی، زنجانیعظام خوئ
                                                 

 .1028. مناسک محشی، م  1
 .405؛ مناسک فارسی، م  360، م 137. مناسک الحج، ص  2
  .1123، م 320. مناسک جامع حج، ص 3
  .1080. مناسک محشی، م4
هد نتواند بعـد  . خائف در این مسئله، کسی است که خوف این را دارد که اگر انجام ند5

  قربانی را انجام دهد.
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خـائف   ياط واجب، ذبـح در شـب، جـز بـرا    یبه احتقول سوم: 
 ی، صـاف يجواد ،یسبحان ،یستانی، سيزیات عظام تبری(آکند.  ت نمییکفا

  ) یگانیگلپا و

  و مصرف آن یث قربانیتثل
م کـرده و  یتقس را به سه قسمت ینکه قربانیا یعنی یث قربانیتثل
را خودش  یرا صدقه و بخش یه دهد و بخشیرا به مؤمن هد یبخش

  بخورد، که در لزوم و عدم لزوم آن شش نظر مطرح است:
. 1مسـتحب اسـت  اط یـ ست اگرچه احتیث واجب نیتثل قول اول:

  )يشاهرود یهاشمو  ي، نوري، فاضل، جواديا ات عظام امام، خامنهی(آ
ـ (آ اط واجـب، الزم اسـت.  یر احتبناب یث قربانیتثل :قول دوم ات ی

  د)یو وح 2يزی، تبریعظام بهجت، خوئ
بـه  ر، یـ ، قسمت صـدقه بـه مـؤمن فق   دیت اهللا وحیآبه نظر  ر:کتذ

  صورت فتوا واجب است.
از  یز خوردن قسـمت یو ن یاز قربان یه دادن قسمتیهد قول سوم:

ر مسـلمان، بنـابر   یـ صدقه دادن به فق یاط مستحب است، ولیآن احت
ـ آ )یو سـبحان  یسـتان یات عظـام س ی. (آاط واجب الزم استیاحت ت اهللا ی

ن کـ ردن بـه آن اگـر در آنجـا مم   کـ عمـل   يو برا: اند افزوده یسبحان
                                                 

  .1040. مناسک محشی، م 1
تواند از فقیر مؤمن و نسبت به هدیه از مؤمن دیگري ولـو   . نسبت به صدقه، انسان می2

از شهر خودش وکالت در قبول و اعراض بگیرد و بعد از ذبـح از طـرف آنهـا قبـول و     
متمکن از تقسیم نیست اخـذ  قبض کرده و بعد اعراض نماید و در صورتی که در منا 

وکالت مذبور الزم است و اگر این عمل را با فرض تمکن انجام ندهـد بنـابر احتیـاط    
 واجب، ضامن است.
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رد یـ الـت بگ کگر ویا نقطه دیدر شهر خود  يریتواند از فقیست مین
ن یـ ند و اگر اکند و سپس آن را رها ک یکتمل ياب او به ویه در غک
  ر ساقط است.یفقند اذن کار را نتواند بک

ـ بـه فق  یصـدقه دادن ثلـث قربـان    قول چهارم: کـه در حـرم    يری
ه و خـوردن  یـ هد یواجب است، ول باشد، حضور دارد هرچند زائر

  )یت اهللا زنجانی(آ اط مستحب است.یاز آن احت یقسمت
ه را به یاط آن است که هدیث واجب است و احتیتثلقول پنجم: 

نباشـد.   یمتر از ثلث قربـان ه کیک از صدقه و هدیمؤمن دهد و هر 
  )یگانیو گلپا یات عظام صافی(آست. یز، فقر شرط نیه نیدر هد

  ت اهللا مکارم)ی(آ1است.حه به سه قسمت واجب یم ذبیتقس قول ششم:

  یروزه بدل از قربان
نباشد، موظـف اسـت    یقادر بر قربان ـ یبه هر جهت ـ یاگر حاج

پـس از مراجعـت   رد؛ سه روز در حج و هفت روز یده روز روزه بگ
  2)ی(اتفاقاز حج. 

  یاز قربان مالك عدم تمکن
نـه   ین است که حـاج یمالك عدم تمکن و قادر نبودن بر ذبح، ا

                                                 
. طبق نظر آیت اهللا مکارم فقیر اعم از شیعه و سنی است. بنابراین اگر بـه شـیعه داده   1

کند.  کفایت میشود بهتر است، ولی اگر فقیر شیعه نبود، به فقیر سنی هم داده شود 
البته ایشان در نظر قبلی خود قائل بر این بودند که قربانی در ایران انجام بگیرد؛ زیرا 

  شد. ها حیف و میل میهاي گذشته نحوه قربانی به شکل فعلی نبود و قربانیدر سال
 .1051. مناسک محشی، م 2
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   1)ی(اتفاقرا داشته باشد و نه پولش را.  يهد
ـ اند که قدرت اقتراض ز افزودهید را نین قی، ات اهللا فاضلیآالبته  ا ی

ـ آ. و فروش زائد از مؤونۀ سفر را هم نداشـته باشـد    یت اهللا سـبحان ی
ا یـ نکه نتواند بدون زحمت و مشقت قـرض کنـد   یا ای ...اند:  فرموده

  قرض را جهت ادا نداشته باشد. ينکه ما به ازایا

  یقربان ياقتراض برا

را قـرض کنـد و    یبتواند بدون زحمت و مشقت پول قربـان  یاگر حاج
  2:آن را داشته باشد، در وجوب و عدم آن دو نظر است يقدرت ادا

ـ  یواجـب ن  یقـرض کـردن پـول قربـان    قول اول:  در  یسـت، ول
  )یت اهللا زنجانی(آواجب است.  ید قربانیصورت قرض کردن،خر

  )عظام ر مراجعی(ساقرض کردن واجب است. قول دوم: 

  يه هدیفروش لوازم زائد بر مؤونه سفر جهت ته

که زائـد از مؤونـه سـفر اسـت      يزیتواند بدون مشقت چ یاگر م
  3)ی(اتفاقبخرد.  يد بفروشد و هدیبفروشد، با
ه کـ  یوجود دارد. در لباسـ در لزوم فروش لباس اختالف تذکر: 

اط آن اسـت  یـ ند احتکه یته یبر آن حاجت دارد اگر بفروشد و قربان
  )یت اهللا سبحانی(آ .ردیه روزه هم بگک

                                                 
 .1052. مناسک محشی، م 1
 .1053. مناسک محشی، م 2
 .1054م . مناسک محشی، 3
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  يه هدیته يکسب برا
 ا نه، دو نظـر یالزم است کار کند  يه پول هدیته ين که برایدر ا

  وجود دارد:
اگر مناسب باشد و عسـر و حـرج نباشـد، الزم اسـت     قول اول: 

  ت اهللا بهجت)ی(آد. یکسب نما
  1ر مراجع)ی(ساست. یکسب کردن الزم نقول دوم: 

  یبدل از قربان يهازمان روزه
  زمان سه روز روزه:

  2، سه نظر مطرح شده است:در مورد زمان سه روز روزه
رد و جلـوتر  یـ از هفتم تـا نهـم بگ  اط واجب یبنابر احت قول اول:

الحجـه   يهم نگرفـت تـا آخـر مـاه ذ     یتین موقعیرد. اگر در چنینگ
، فاضـل،  یسـتان ی، سی، زنجانيا ات عظام امام، خامنهی(آرد. یوقت دارد بگ

  )يشاهرود یهاشم و يمکارم، نور
 يتواند پس از شروع به اعمال عمره تمتع از اول ذ یم قول دوم:

  )  یو سبحان ی، خوئيزیبهجت، تبرظام ات عی(آرد. یحجه بگ
هقتم و هشـتم و نهـم    ياطاً روزهایاحتاند:  افزوده یت اهللا سبحانیآ

روز هشتم و نهـم را   یعنیا ام منین اگر قبل از ایکه باشد لالحج يذ
ق روزه یام تشـر یـ گـر را بعـد از ا  یروز د یـک تواند یروزه گرفت م

  رد.یبگ
                                                 

 .1055. مناسک محشی، م 1
 .1059و  1057. مناسک محشی، م 2
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رد، یـ د قربان بگیالً قبل از عا کامین سه روز را ید ایباقول سوم: 
ا پس از بازگشت از منـا تـا   یحجه. و  يهفتم و هشتم و نهم ذ یعنی

  )یو صاف یگانیات عظام گلپای(آبگیرد. روزه حجه  يآخر ذ

  زمان هفت روز روزه
  )ی(اتفاق 1رد.ید بعد از مراجعت از سفر حج، روزه بگیهفت روز را با

ن یرد و همچنـ یروزه بگراه  نیب ن هفت روز را دریست ایز نیجا
اقامت در آنجـا را داشـته باشـد،     يست مگر آنکه بنایز نیدر مکه جا

توانسـت بـه وطـن خـود      یبگذرد که م ین صورت اگر مدتیکه در ا
  2رد.یز است روزه بگیمراجعت کند جا

  ها در روزه یتوال
هفـت   ید پشت سر هم باشد؛ اما در مورد تـوال یسه روز روزه با

  3جود دارد:روز روزه سه نظر و
ات عظام امـام،  ی(آاط واجب الزم است. یبنابر احت یتوال قول اول:

  ).يو نور ی، سبحانی، خوئيشاهرود یهاشم ،يزی، تبريا خامنه
اط مسـتحب اسـت.   یـ ست اگرچـه احت یواجب ن یتوال قول دوم:

  و مکارم) یگانی، فاضل، گلپای، صافیستانیات عظام بهجت، سی(آ
   )یت اهللا زنجانی(آ واجب است. یتوالقول سوم: 

  
                                                 

 .1068. مناسک محشی، م  1
 .1070. مناسک محشی، م  2
 .1069و  1058. مناسک محشی، م  3
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  ییخودآزما
د باشـد؟  یند، سن آن چقدر باکار یاخت یرا جهت قربان» بز«اگر  .1

 )ینی(امام خم
 )يات اهللا خامنهی(آد باشد؟ یچقدر با یسن گوسفند قربان .2
 )يت اهللا شاهرودی(آاست؟  يشرط هد یا سالم بودن قربانیآ .3
 )یستانیت اهللا سی(آند؟ کیت میفاکر باشد، یپ یاگر قربان .4
 يمجـز  یده شده باشد، جهـت قربـان  یوان بریاگر گوش و دم ح .5

 )يت اهللا نوری(آاست؟ 
 ت اهللا بهجت)ی(آند؟ کت ید نیبا یسکب، چه یتوسط نا یدر قربان .6
 د)یت اهللا وحی(آ د مؤمن باشد؟یا ذابح بایآ .7
 )یت اهللا زنجانی(آر انداخت؟ یرا تأخ یتوان قربانیم یتا چه زمان .8
سـت؟  یاش چفـه یر انـداخت، وظ ید تـأخ یروز ع را از یاگر قربان .9
 )يا ت اهللا خامنهی(آ

ـ نما یجمره عقبـه، قربـان   یاگر عمداً قبل از رم .10 ا اعـاده  یـ د، آی
 ارم)کت اهللا می(آالزم است؟  یقربان

 ت اهللا فاضل)ی(آز است؟ یدر شب جا یا ذبح قربانیآ .11
 )یت اهللا سبحانی(آ واجب است؟ یث قربانیا تثلیآ .12

ـ با یچـه زمـان   يهـد سـه روز روزه بـدل    .13 ت اهللا یــ(آد باشـد؟  ی
 )یگانیگلپا
ـ (آواجب اسـت؟   يدر هفت روز روزه بدل هد یا توالیآ .14 ت اهللا ی
 )یصاف

  



 

  



 

  

  
  
  

  درس پانزدهم:
  

  ر یحلق و تقص 
  یآموزش يهاهدف

 .دیر در روز عیفه حجاج نسبت به حلق و تقصیوظبا  ییآشنا .1
 .ریزمان حلق و تقصبا  ییآشنا .2
 .ریتقصم حلق و کحبا  ییآشنا .3
 .ریاثر حلق و تقصبا  ییآشنا .4
  .ریبا مستحبات حلق و تقص ییآشنا .5

  ریحلق و تقص

ر اسـت، کـه از   ید، حلق و تقصین واجب از واجبات روز عیسوم
  1باشد. یعبادات م

  ر یبانوان در حلق و تقص فۀیوظ

 یرصـروره، کـاف  یا غیـ ه، اعـم از صـروره   یبانوان حاج يحلق برا
  )ی(اتفاقکنند.  رید تقصیست و منحصراً باین

                                                 
 .1120. مناسک حج، م 1
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  ر یفه مردان در حلق و تقصیوظ
  است: شده مطرح نظر چهار فه صرورهیدر مورد وظ 1:صروره .1

 یر کـاف ید سر را بتراشد و تقصـ یاط واجب بایبنابر احت قول اول:
و  یگـان ی، گلپای، صافیستانی، سي، جواديا ات عظام امام، خامنهی(آست. ین

  )يشاهرود یهاشم
ن یـ اط مستحب ایر و احتین حلق و تقصیبر است یمخ قول دوم:

ـ ، تبریات عظام بهجـت، خـوئ  ی(آاست که سر را بتراشد.  ، فاضـل،  يزی
 د)یو وح يمکارم، نور

  ) یسبحان یت اهللا العظمیآ(واجب است سر را بتراشد. قول سوم: 
ه کـ ها مخیرند بین حلق و تقصیر مگـر کسـانی   مرد قول چهارم:

، که وظیفه ایشـان حلـق اسـت   د نآوریخود را به جا م مالحجۀ االس
  )یت اهللا زنجانی(آ اول او نباشد. حجهر چند 

ر صـروره دو نظـر مطـرح    یـ فه غیدر رابطه با وظ ر صروره:یغ. 2
  است:

د حلـق  یـ آورد، بایخود را به جـا مـ   ۀ االسالمحجقول اول: اگر 
  )یو سبحان یات عظام زنجانی(آد هر چند حج اول او نباشد. ینما

حلق افضـل از   چه ر اگرین حلق و تقصیست بر ایمخ قول دوم:
  )ر مراجع عظامی(ساباشد. یر میتقص

                                                 
. صروره یعنی کسی که براي اولین بار  به حج مشرف شده است. اال در نظر آیـت اهللا  1

آورد  د: صروره کسی است که حجه االسـالم خـودش را بجـا مـی    فرمای زنجانی که می
  هرچند حج اول او نباشد. 
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   1 نظر مختلف مطرح شده است: سهر، یدر تقص :1تذکر 
در  ییاط واجب کوتاه کـردن نـاخن بـه تنهـا    یبنابر احت قول اول:

  )و مکارم یستانیات عظام سی(آست. ین یر کافیتقص
ا یـ ش و یا ریارب و ش ياز مو يه مقدارکاست  یافکقول دوم: 

خـود   يد مویرد قبالً بایند و اگر بخواهد ناخن هم بگکوتاه کسر را 
  )یت اهللا سبحانی(آرد. یند) و آنگاه ناخن بگکر یرا بزند (تقص

ـ از مـو   يرنـد قـدر  یمخ در تقصیر قول سوم: ا نـاخن خـود را   ی
  ر مراجع عظام)ی(سارند. یبگ

شارب، بـه هـر    ایش یا ریسر  ياز مو یدن مقدار کمیچ: 2تذکر
  کند. یر میت از تقصیکه باشد، کفا يا لهینحو و به هر وس

  که مو ندارد  یفه کسیوظ

اش حلق است و سر او مو ندارد، سـه نظـر    فهیکه وظ یکس يبرا
  2مطرح شده است:

اسـت.   ین مقـدار کـاف  یغ را بر سر بکشد و همید تیبا قول اول:
  ).يشاهرود یهاشمو  ی، سبحانيا ات عظام امام، خامنهی(آ

غ بـر سـر،   یـ دن تیاط واجب، عالوه بـر کشـ  یبنابر احت قول دوم:
  )یزنجان و یستانیس، کیاراات عظام ی(آر هم بکند. یتقص

اط یـ ن اسـت و بنـابر احت  یر، متعین صورت، تقصیدر ا قول سوم:
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ـ (آاط ترك نشود. ین احتیغ را هم بر سر بکشد و در صروره ایت ات ی
  )یو صاف یگانیعظام گلپا

  1غیت ين ته زن به جایدن سر با ماشیتراش

غ مـو را  یـ ته زن که ماننـد ت  يها نیدن سر با ماشیتراشقول اول: 
و  ی، سـبحان ي، جوادیستانیس، یات عظام زنجانی(آاست.  یتراشد کاف یم

  .)يشاهرود یهاشم
ن ته زن یغ باشد و با ماشید با تیاط واجب بایبنابر احتقول دوم: 

  )یو صاف يا نهات عظام خامی(آست. ین یکاف

  ازدهمیر در شب یحلق و تقص

ـ پا يهـا  آنهـا در سـاعت   یکه قربان یکسان د انجـام  یـ روز ع یانی
ن یـ است؟ در ا يشان مجزیا ير در شب برایا حلق و تقصیگرفته، آ

  مسأله سه نظر است:
ات عظـام امـام،   ی(آح است. یو صح یحلق در شب کاف قول اول:

  )ينورضل و ، فای، زنجانیستانی، بهجت، سيا خامنه
ر در شب انجـام نشـود.   یاط واجب حلق و تقصیبه احت قول دوم:

                                                 
  داننـد   . این مسئله، به نظر آن دسته از مراجعی قابل طرح است که حلـق را الزم مـی  1

کـه تقصـیر را کـافی    ـ به فتوا یا احتیاط واجب ـ اما بـه نظـر آن دسـته از مراجعـی      
دانند، استفاده از ماشین ته زن قطعاً کافی است؛ چرا که اگر ایـن امـر مجـزي از     می

حلق با تیغ باشد، فرد عمل بهتر و افضل انجام داده و اگر در حکم تقصیر باشـد، بـاز   
  آید.اشکالی به وجود نمی
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ـ ات عظـام تبر ی(آ  یهاشـم  ، مکـارم و ي، جـواد یگـان ی، گلپای، صـاف يزی
  )يشاهرود

  )یت اهللا سبحانی(آست. ین ير در شب مجزیحلق و تقصقول سوم:

   یر به اعتقاد وقوع قربانیا تقصیانجام حلق 
کرده، حلـق کـرد و    یاو قربان ياو برال ینکه وکیاگر با اعتقاد به ا

 ینکـرده، حلـق مـذبور کـاف     یل او هنوز قربانیبعد معلوم شد که وک
ت یـ است و اگر بعد از حلـق، اعمـال مکـه را انجـام داده باشـد کفا     

  )ی(اتفاق 1ست.یکند و اعاده آنها الزم ن می
 ین به ذبح قربانیقی، تا یو سبحان یستانیات عظام سیآبه نظر تذکر: 

رون آورد و یـ د لباس دوخته را بیده است، هنوز محرم است و بانکر
  ر محرمات احرام اجتناب کند.یاز سا

  ت محرماتیر در حلیاثر حلق و تقص
 یکه بر اثر احرام بـر حـاج   ییزهایر، تمام چیا تقصیبعد از حلق 

 2.شـود  یحـالل مـ   يخوش و زن، بـر و  يحرام شده بود، به جز بو
  (اتفاقی)

فرمایند: همـۀ اسـتمتاعات    می یو زنجان یستانیس ات عظامیآتذکر: 
ـ  یر بر حرمت خود باقیا تقصیپس از حلق  یجنس عقـد   یاست، ول

ن شهادت بـر عقـد   یگران و همچنید يخود، چه برا يکردن چه برا
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گیاه حرم، اختصاص به محرم نـدارد و بـر هـر    . البته باید توجه داشت که صید و کندن 2
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  ز است.یر جایا تقصیپس از حلق 

  مستحبات حلق
  ن دعا را بخواند:یسر ابتدا کند و ا ي. از جانب راست جلو1
  »امةيوم القيبكلّ شعرة نوراً  أعطين اللهمِّ«
ن اسـت  یـ ا یمه دفن کند و اولیسر خود را در منا در خ ي. مو2

ن  یش و شـارب خـود گرفتـه و همچنـ    یکه بعد از حلق از اطراف ر
  1رد.یها را بگ ناخن
  حلق عمداً . در صورت عدم رعایت ترتیب بین ذبح و4

  و سبحانی)(آیات عظام زنجانی باید اعاده شود. قول اول: 
در صورت امکان بنـابر احتیـاط واجـب اعـاده شـود.       قول دوم:

  (آیات عظام امام، تبریزي، خویی، صافی، فاضل، گلپایگانی و نوري)
(آیـات عظـام   گناه کرده ولی عملـش صـحیح اسـت.     قول سوم:

  اي، بهجت و مکارم) خامنه
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  ییخودآزما
ت اهللا ی(آست؟ یر در منا چیفه صروره نسبت به حلق و تقصیوظ .1

 )یسبحان
جا ه ب االسالمۀحجخواهد یه بعد از انجام چند حج، مک يمرد .2

 )یت اهللا زنجانی(آست؟ یر چیبه حلق و تقصنسبت  اوفه یآورد، وظ
 يافهیچه وظاش حلق است و سر او مو ندارد، فهیه وظک یسک .3

 )يات اهللا خامنهی(آ؟ دارد

تراشد، یم غ از تهیه مثل تک ینیدن با ماشیا تراشیحلق آ در .4
 )یت اهللا صافی(آاست؟  یافک
 )يت اهللا شاهرودی(آاست؟  ير در شب مجزیا حلق و تقصیآ .5
ا یخود  يردن براکد، عقد یر در روز عیا با حلق و تقصیآ .6
 )یستانیت اهللا سی(آشود؟ یز میجا يگرید
اگر عمداً قبل از ذبح، حلق نماید، وظیفه اش چیست؟ (آیت  .7

 اهللا مکارم)
 
 



 

  



 

  

 
 
  

  : نزدهمدرس شا

  
  توته در منا یب

  یآموزش يهاهدف
 .توته در منا و زمان آنیم بکبا ح ییآشنا .1
 ار محاسبه نصف شب.یمعبا  ییآشنا .2
 ست.یتوته بر آنها واجب نیه بک یسانکشناخت  يهاراهبا  ییآشنا .3
 توته.یه بدل بکمقدار عبادت در م با ییآشنا .4
 فاره آن.کتوته و یب كم ترکبا ح ییآشنا .5
زدهم بـر آنهـا   یتوتـه شـب سـ   یه بک یسانکشناخت راه  با ییآشنا .6

  واجب است.
  

 شب برخی يبرا دوازدهم و ازدهم،ی يهادر شبمکلفند حجاج 
بماننــد، کــه در اصــطالح بــه آن بیتوتــه منــا ســرزمین در  زدهمیســ
  .ندگوی می

بیتوته در شبهاي مذکور از واجبات حج است که بایـد بـا قصـد    
  قربت انجام شود.
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  توته یب مقدار و زمان
  1 در مورد زمان و مقدار بیتوته سه نظر وجود دارد:

ـ (آتوته از غروب آفتاب است تـا نصـف شـب.    یب قول اول: ات ی
  )يو نور ی، صافیگانیعظام امام، بهجت، گلپا

و » تا مابعـد نصـف شـب   «ن است: یا ت اهللا بهجتیآر ی: تعبتذکر
جموعـه  دا کنـد م یـ نکه علم پیا ياست. برا ین از باب مقدمه علمیا

  نصف اول شب را درك کرده است. 
مـه دوم شـب تـا    یا نیـ مه اول شب ین نیر است بیمخ قول دوم:
ـ ، تبریخـوئ  ،يجـواد  اي، ات عظام خامنهی(آطلوع فجر.  ، یسـتان ی، سيزی

  فاضل، مکارم، وحید و هاشمی شاهرودي)
ـ  یـ مخ قول سـوم:  ـ » مـه اول شـب  ین«توتـه  ین بیر اسـت ب ن یو ب

  )و سبحانی یزنجانم عظات اهللا ای(آ. 2»اصباح«

  بمه شیار محاسبه نیمع
ا غروب آفتاب تا اذان صـبح مـالك   یمحاسبه نصف شب، آ يبرا
  3 ن مسأله سه نظر مطرح است:یا تا طلوع آفتاب؟ در ایاست 

د از اول غـروب  یـ مـه شـب را با  یاط واجـب ن یبه احت قول اول:
تـا طلـوع آفتـاب فـردا     (ایت اهللا نـوري: از غـروب شـرعی)    آفتاب 

حسـاب   یاط مستحب است که از مغـرب شـرع  یب کرد و احتحسا
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. اصباح، به معنی، صبح کردن و وارد شدن در اذان صبح است، یعنـی هنگـام طلـوع    2

  ن صبح) در منا حضور داشته باشد.فجر (قبل از اذا
  .1226. مناسک محشی، م 3



 229بخش دوم: احکام حج تمتع  

  

  )يات عظام امام و نوری(آ. کنند
ـ (آمه شب از غروب آفتاب تا طلوع فجر است. ین قول دوم: ات ی

، ی، صـاف ی، سبحانیستانی، سيزی، تبریبهجت، خوئ، يجواد، يا عظام خامنه
  )يشاهرود یهاشمد و یوح، فاضل، مکارم، یگانیگلپا

ن است یاط ایماند، احت یمه اول شب را در منا میاگر ن قول سوم:
مـه دوم  ید حساب کند. و اگـر ن یتا طلوع خورش یکه از مغرب شرع

د تـا طلـوع   یغـروب خورشـ   ن است که ازیاط ایماند احت شب را می
  )یزنجان یت اهللا العظمیآ(فجر را محاسبه کند. 

، قابل رجوع بـه  استاط یبر احت یقول اول و سوم که مبتنر: کتذ
  .می باشدنظر دوم 

  ست یتوته در منا بر آنها واجب نیکه ب یکسان
ازدهم و یـ  يهـا  سـت در شـب  یپنج گروه هسـتند کـه واجـب ن   

   1زدهم در منا بمانند:یدوازدهم و س
آنهـا   يکه بـرا  یگر کسانیماران و پرستاران آنها و دیب گروه اول:

 )ی(اتفاقمشقت داشته باشد ماندن در منا به هر عذري که باشد. 
که ترس آن دارند که اگر شب در منـا بماننـد    یکسان گروه دوم:

نکه مال معتد بـه و قابـل   یرود، به شرط ا ن میینها در مکه از بیمال ا
  ) ی(اتفاقتوجه باشد. 

  اند.   خوف بر جان و خوف بر آبرو را نیز اضافه کرده یستانیت اهللا سیآ
  دن در شب. یرد به چراناج دایوانات آنها احتیکه ح ییها شبان گروه سوم:
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که متکفل آب دادن بـه حجـاج هسـتند در     یکسان گروه چهارم:
 مکه. 
ه بماننـد  کـ حجاج ناچارنـد در م  يازهاین كتدار يه براک یسانک

  )یت اهللا سبحانیآ(
مورد سـوم و چهـارم    اي و سیستانی آیات عظام خوئی، خامنه  :رکتذ

فرموده  يشاهرود ی هاشمت اهللایآ. و اند و قبول ندارند را استثناء نکرده
   .در استثناء گروه چهارم تأمل است

ـ آب را در مکـه ( کـه شـ   یکسان گروه پنجم: در : یت اهللا سـبحان ی
صـبح بـه عبـادت مشـغول باشـند و کـار        دار، و تای) بمسجد الحرام

ـ از قب يضـرور  يجـز آن نکننـد مگـر کارهـا     يگرید ل خـوردن و  ی
  د وضو.  یاج و تجدیدن به قدر احتیآشام

ـ ، تبریات عظام خوئیآ کر:تذ ز یـ را ن یگـروه ششـم   یسـتان یس ،يزی
  اند. اضافه کرده

است که از مکه بـه   یگر کسیطائفه د د:یفرما یم یستانیت اهللا سیآ
ن یـ ن گذشـته باشـد کـه در ا   ییقصد منا خارج شده و از عقبـه مـدن  

اگر منزل  یدن به منا بخوابد. ولیش از رسیتواند در راه پ صورت می
  تواند در منزلش بخوابد.   ین باشد نمییعقبه مدناو بعد از 

کـه   ی: کساند فرموده يشاهرود یو هاشم یو خوئ يزیات عظام تبریآ
مانـده و سـپس از    یطواف خانه خدا را نموده و به عبادت خود باق

 ین شخصـ ین گذشـته باشـد، چنـ   ییمکه خارج شده و از عقبه مـدن 
  1د.یایتوته کند و به منا نیتواند در راه ب یم
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  مقدار و کیفیت عبادت در مکه بدل بیتوته در منا
خواهد در مکه به عبادت مشغول  یتوته در منا میب يکه بجا یکس

  د باشد؟یت آن چگونه بایفیشود، چه مقدار عبادت کند و ک
  1ن مسأله چهار نظر مطرح است:یدر ا

دار، و بـه عبـادت   یـ از مغرب تا طلوع فجـر در مکـه ب   قول اول:
از  يضـرور  يجز آن نکنند مگر کارها يگریو کار دمشغول باشند، 

ات عظـام  ی(آد وضو. یاج و تجدیدن به قدر احتیل خوردن و آشامیقب
  )ي، فاضل، مکارم و نوریگانی، گلپای، صافی، سبحانيا امام، خامنه

مانده از شب، اگـر   یا باقیکه در مکه تمام شب  یکس قول دوم:
مشغول به عبـادت بـوده،   بعد از دخول در شب از منا خارج شده و 

ر و امثـال  یـ دن و تطهی، مانند خوردن و آشاميبه جز حاجت ضرور
 یو هاشـم  تبریـزي  ئی،(آیات عظـام خـو  نداشته باشد.  يگریآنها کار د

   )يشاهرود
رون رفتـه و  یـ ش از آن بیا پیکه از منا اول شب  یکس قول سوم:

ك مه دوم شب تا طلوع فجـر، بـه جـز انـد    یدر مکه در تمام مدت ن
دن و امثـال آن  یمانند خوردن و آشام يحوائج ضرور يکه برا یزمان

الزم است، مشغول به عبادت شده و اشتغال به آن، او را از برگشتن 
  (آیت اهللا سیستانی)ست. یتوته بر او واجب نیبه منا باز داشته است ب

ـ آعبادت در کالم تذکر:  مطلـق اسـت و شـامل     یسـتان یت اهللا سی
الوت قـرآن و نگـاه بـه کعبـه     مسـتحب، تـ  مستحبات مثـل طـواف   

  شان آمده است.یالحج ا که در مناسکشود؛ چنان می
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عوض عن ي يل الذيالنصف الثاين من الل يف ة: االشتغال بالعباد٦السؤال
ج و يالكعبة و قرائة القرآن و إطافة احلج يلإه النظر يف يكفيت مبنا هل ياملب

  ة.ينياألسئلة الد اإلجابة إيل
 ان ا بقصد القربة لصدق كونـه يف يمع اإلت يتكفودند: در پاسخ فرم

   1.النص طاعة اهللا و هو العنوان املذكور يف
ن است که به طاعت خدا مشـغول  یکه در نص ذکر شده ا يزیچ

  شود. نها با قصد قربت طاعت خدا محسوب مییباشد و همه ا
دار باشند و بـه اعمـال   یکه شب را در مکه ب یکسان قول چهارم:

و  ءو طـواف نسـا   یارت و نماز طـواف و سـع  یطواف ز یعنی ،مکه
انجـام عبـادات مسـتحب ماننـد طـواف       یول .نمازش مشغول باشند

(آیـت اهللا  باشد.  توته نمییمستحبی و دعا و نگاه به کعبه مجوز ترك ب
  زنجانی)

  کفاره ترك بیتوته 
ند، چند صورت دارد و در بعضی ک كتوته را تریه بکدر صورتی 

  کفاره الزم است: از موارد 
شـخص  علم و عمـد باشـد و    يترك بیتوته از رو صورت اول:

  ک از موارد استثنا شده نباشد.یچ یجزو ه
   2ن صورت سه قول است:یدر ا

فـاره  کگوسفند  کبنابر احتیاط واجب براي هر شب یقول اول: 
  ارم)ک(آیت اهللا مبدهد. 
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ـ    قول دوم: نـد و بـراي   کبـانی  رگوسـفند ق  کبـراي شـب اول ی
ــر    ــراي ه ــب ب ــاط واج ــابر احتی ــوم بن ــشــب دوم و س ــک  کدام ی

  (آیت اهللا سبحانی) .گوسفند
(سـایر  نـد.  کگوسـفند قربـانی    کبراي هر شبی باید ی قول سوم:

 مراجع عظام)
  ا جهل یان ینس يترك بیتوته از رو صورت دوم:

  1نجا سه نظر است:یدر ا
در وجوب کفاره بین علـم و عمـد و جهـل و نسـیان      قول اول:

  (آیات عظام امام، زنجانی و نوري)ست. ین یقفر
ـ (آک گوسفند کفاره بدهـد.  یبنابر احتیاط واجب  قول دوم: ات ی

ـ ، تبریاي، خوئ عظام خامنه ، یگـان ی، گلپای، صـاف یسـتان ی، سیحان، سـب يزی
  فاضل و مکارم)
به  2يا جهل قصوری یفراموش يتوته از رویاگر ترك ب قول سوم:

ست یآن است که کفاره واجب ن يو، اق3ريیحکم باشد نه جهل تقص
   (آیت اهللا وحید)اط مستحب آن است که کفاره بدهد. یاحت اگرچه

ـ آ( .سـت یفـاره ن کان و جهـل  یدر فرض نسـ  قول چهارم: ت اهللا ی
    )يشاهرود یهاشم

توته در منا را ترك کرده، و بـدل آن شـب را در   یب صورت سوم:
                                                 

  .1230. مناسک محشی، م 1
و ناآگاهی به حکمی که مکلـف در جهـل    . جهل قصوري عبارت است از آن ندانستن2

  خودش کوتاهی نکرده باشد، مثل اینکه کالً غافل از این موضوع بوده است.
. جهل تقصیري: جهلی که بر اثر کوتـاهی مکلـف باشـد، مـثالً در جلسـات آموزشـی       3

  شرکت نکرده است.
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  مکه مشغول عبادت بوده است. 
  (اتفاقی) 1ندارد.ن صورت کفاره یدر ا

 یسکن یاند: و همچنافزوده يشاهرود یو هاشم یستانیات عظام سیآ
ه خارج شده و از عقبه کرده و سپس از مکه در همان شب طواف ک

ـ کتوته ین گذشته باشد و در راه بییمدن اگـر منـزل او بعـد از     یند ول
  2تواند در منزلش بخوابد. ین باشد نمییعقبه مدن

آن  جزو یتوته در منا را ترك کرده، ولیب ن کهیا صورت چهارم:
  :یعنی، ه بیتوته در منا بر آنها واجب نبوده استکاند  چهار گروه بوده

آنها مشـقت داشـته    يماران و پرستاران آنها و کسانی که برای. ب1
  باشد ماندن در منا به هر عذري که باشد. 

د بـه  که ترس دارند که اگر شب در منا بمانند مال معت ی. کسان2
  ن برود.  یآنها در مکه از ب

اج دارد گوسفندان خودش را در شب بـه چـرا   یکه احت ی. شبان3
  ببرد وا ز منا خارج شود. 

حتاج ی: مایت اهللا سبحانی(آکه متکفل آب دادن حجاج  ی. کسان4
  در مکه هستند. حجاج) 
  3 ن مسئله چند نظر مطرح است:یدر ا

دسـته سـوم و   ه بدهنـد و  بایـد کفـار  و دوم اول دسته  قول اول:
(آیات عظـام امـام، فاضـل و    بنابر احتیاط واجب کفاره بدهند. چهارم 
  مکارم)

                                                 
  .1231. مناسک محشی، م  1
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 .باید کفاره بدهنداط واجب یبنابر احتدسته اول و دوم : قول دوم
  )  يزیتبر و یاي، خوئ (آیات عظام خامنه

مورد سـوم و چهـارم    يزیتبرو  یاي، خوئ البته آیات عظام خامنه
  اند. را متعرض نشده

اط واجـب بایـد کفـاره    یـ در هر چهار مورد بنـابر احت  وم:قول س
  (آیات عظام بهجت، صافی، گلپایگانی و سبحانی)بدهند. 

فـاره  کدسته اول و دوم بنابر احتیـاط واجـب بایـد    م: قول چهار
  (آیت اهللا سیستانی)فاره واجب نیست. کبدهند، و بر بقیه 

ـ آ( سـت. ین فـاره واجـب  کدسته اول و دوم بر  م:پنجقول  ت اهللا ی
  1).يشاهرود یهاشم
  اند. مورد سوم و چهارم را متعرض نشده زین يشاهرود یهاشمت اهللا یآ

  از اول شب  یتوته قسمتیترك ب
بیتوتـه در نیمـه اول   اش  فهیوظ مرجعش يبا فتوامطابق که  یکس

عـذر قسـمتی از اول شـب در منـا      يا از رویاگر عمداً  2شب است،
  رد؟  ا کفاره داینباشد، آ

   3در این مسأله سه نظر است:
 یکنـد و فرقـ   یک گوسفند قربانیاط واجب یبنابر احت قول اول:

 (آیات عظام امام و نوري)ست. ین صورت عذر و عدم عذر نیب
                                                 

   .160. مناسک عربی، ص 1
کنـد، کـه ایـن     . یعنی از آیات عظام امام، بهجت، صافی، گلپایگانی و نوري تقلید می 2

 دانند. مراجع بیتوته نیمه اول شب را واجب می
 .1242و  1235، 1225. مناسک محشی، م  3
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  اط قابل رجوع است.ین احتیا
انجام اعمال به مکه آمده و نتوانسته خـود را   ياگر برا قول دوم:

سـت،  یاند بر او کفاره واجـب ن از شب به منا برس یتا گذشت قسمت
توته یده باشد، اما اگر بدون عذر بیمه شب به منا رسیاگرچه بعد از ن

 كفـاره تـر  کاز اول شب را ترك کرد، احتیـاط در پرداخـت    یقسمت
  )یو صاف یگانی(آیات عظام گلپانشود. 

توتـه را درك نکنـد کفـاره    یاز اوائل شب ب یاگر حاج قول سوم:
  (آیت اهللا بهجت)قسمت دوم را در منا بماند. اطاً یاحت یندارد، ول

  محل ذبح کفاره ترك بیتوته

  1ن مسأله دو نظر است:یدر ا
تواند پـس از مراجعـت بـه     می یندارد حت ینیمحل مع قول اول:

ـ ، تبریات عظـام امـام، خـوئ   ی(آ 2کند. یخود قربانمحل  ، ی، زنجـان يزی
  د)ی، فاضل و وحیگانی، گلپای، صافیسبحان

کند، اما اگر در منا  ید در منا قربانیاط واجب بایاحت به قول دوم:
اي،  (آیات عظام خامنهاست.  يکند مجز ینکرد هر جا که قربان یقربان

  )يشاهرود یو هاشم یستانیس

  زدهم یتوته شب سیوجوب ب
  است؟ واجب یکسان چه بر زدهمیس شب توتهیب

                                                 
 .1234. مناسک محشی، م  1
 و پاچه و پوست آن. . تمام اجزاي قربانی باید به فقیر داده شود حتی کله 2
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  1:است واجب طائفه سه بر زدهمیس شب توتهیب
  (اتفاقی)است.  کرده دیص احرام حال در که یکس :اول

 از منـا کـوچ   ظهـر  اذان از بعـد  دوازدهـم  روز در که یکسدوم: 
   (اتفاقی)و غروب شب سیزدهم را درك کرده است.  نکرده

چـه قُـبالً و    ؛باشد کرده یکیبا زن نزد احرام حال در کسی که :سوم
 زشیـ آم زا ریغ گرید يکارها یچه دبراً، چه با همسر خود یا اجنبیه. ول

نکـرده، اگرچـه حـرام     اجتنـاب  اگـر  غیر آن را و  لمس و دنیبوس مثل
  شود. بیتوته شب سیزدهم واجب نمی ثر مراجعکنظر ا بنابر است ولی

  سه نظر است: ،در این گروه
مطلـق تمتعـات از زن موجـب وجـوب بیتوتـه شـب       قول اول: 

  (آیات عظام صافی و گلپایگانی)شود.  سیزدهم می
کی بـا زن در حـال احـرام بنـابر احتیـاط واجـب       نزدی قول دوم:

  (آیات عظام تبریزي، خویی و سیستانی)باعث وجوب بیتوته است. 
در صورت نزدیکی با زن در حال احـرام، بایـد شـب    قول سوم: 

  )عظام (سایر مراجعسیزدهم نیز در منا بیتوته نماید. 
 زدهمیسـ  شـب  توتـه یفرمایند: ب می یآمل زاده حسن عالمهتذکر: 

باشـد و برخـی از    نمـی  مـورد  سه نیا به دیاست و مق واجب لقاًمط
  فقهاي کهن و از قدماي اصحاب نیز قائل بودند.
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  ییخودآزما
 )ینی(امام خمتوته در منا چقدر است؟ یمقدار و زمان ب .1
ـ (آازدهم و دوازدهم تفاوت وجـود؟  ین شب یتوته بیا در بیآ .2 ت ی

 )یاهللا زنجان
توته، شب را از چه زمان تا چـه  یشب جهت بمهیمحاسبه ن يبرا .3
 )يا ت اهللا خامنهی(آ؟ ردکد محاسبه یبا یزمان
ا یآند، که عبادت کخواهد در میتوته در منا، میب يجاه ب یسک .4
ه کـ عبـه  کو نگـاه بـه    یطـواف مسـتحب  به عنوان عبادت، تواند یم

 )یت اهللا زنجانی(آمستحب است، انجام دهد؟ 
ه کـ  یسـ ک يعلم و عمـد بـرا   ياز رو توته در منایب كفاره ترک .5

 ارم)کت اهللا می(آست؟ یدام از موارد استثنا نباشد، چکچ یجزو ه
فـاره  کا یند، آک كان تریا نسیجهل  يتوته به منا را از رویاگر ب .6

 د)یت اهللا وحی(آشود؟ یم واجب
سـت، در  یتوتـه در منـا بـر آنهـا واجـب ن     یه بک يماریشبان و ب .7

ـ (آشـود؟  یا واجـب مـ  فاره بـر آنهـ  ک ای، آتوتهیب كصورت تر ت اهللا ی
 )یستانیس

ا یـ مه اول شب است، اگر عمداً یتوته در نیاش بفهیه وظک یسک .8
(امـام  فاره دارد؟ کا یاز اول شب در منا نباشد، آ یعذر قسمت ياز رو

 )ینیخم
ـ (آنـد؟  کد ذبح یبا یتوته در منا را درچه محلیب كفاره ترک .9 ت ی

 )يااهللا خامنه
  زدهم یتوتــه شــب ســیب ا مطلــق تمتعــات موجــب وجــوبیــآ .10

  )یت اهللا صافی(آا خصوص جماع؟ یشود یم
  

  



 

  

  
  
  

  : دهمهفدرس 

  
  رمی جمرات سه گانه

  یآموزش يهاهدف
 .جمرات یفه حجاج نسبت به رمیبا وظ ییآشنا .1
 .ب گرفتن در روزیشبانه و نا ین رمیم دوران امر بکحبا  ییآشنا .2
 .ریتقص ا حلق ویازدهم قبل از ذبح یروز  یم رمکحبا  ییآشنا .3
 .یب گرفتن جهت رمیام ناکبا اح ییآشنا .4
 .معذور يم استنابه براکحبا  ییآشنا .5
 .یات رمکیشبا  ییآشنا .6
 .از طبقه دوم یم رمکحبا  ییآشنا .7
 .وچ از عرفاتکزمان با  ییآشنا .8

  

  رمی روزهاي یازدهم و دوازدهم
گانـه را   در روزهاي یازدهم و دوازدهم حجاج باید جمرات سـه 

ها شرایط و واجبات آن و کیفیـت انـداختن    سنگریزهعدد  .رمی کنند
  1به همان نحو است که در رمی جمره عقبه گفته شد.

                                                 
 .1255. مناسک محشی، م 1



240کدرسنامه فقه و مناس  

  

  ترك رمی جمرات عمداً
رسـاند و حـج    اگر رمی جمرات را ترك کند به حج او ضرر نمی

  1(اتفاقی)کار است.  صحیح است، گرچه در صورت عمد معصیت

  رمی روز سیزدهم
دهم بر آنها واجب بود، آیـا بایـد   سه گروهی که بیتوته شب سیز

  در روز سیزدهم جمرات سه گانه را رمی کنند؟ 
  2 در این مسأله دو نظر مطرح است:

اگــر بیتوتـه کننــد، واجـب اســت بنـابر احتیــاط روز     قـول اول: 
  (آیات عظام تبریزي، خوئی و سیستانی)سیزدهم رمی جمرات کنند. 

انجـام دهـد.   باید در روز سـیزدهم رمـی جمـرات را    قول دوم: 
  (سایر مراجع)

انـد: اگـر بیتوتـه کنـد، رمـی روز       فرمـوده  آیت اهللا زنجـانی تذکر: 
  سیزدهم واجب است.

  شب جمرات سه گانه در یرم
و طبق نظر مرجعشـان  روز معذورند،  در یرماز  که یکسان يبرا

را  ید رمـ یا شب بعد بایا شب قبل ینند، آک یخواهند در شب رمیم
  ؟انجام دهند
  3 مورد سه نظر است:در این 
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د. نـ قبل یا شب بعـد رمـی را انجـام ده   شب  توانندیم قول اول:
  اي، صافی، جوادي، فاضل، مکارم و نوري) (آیات عظام امام، خامنه

(آیات عظـام بهجـت،   باید شب قبل رمی را انجام دهد. قول دوم: 
  )يشاهرود یو هاشم سبحانی ،خوئی، تبریزي، زنجانی

ه از ماندن روز در منا معذورنـد  ک یسانکو  فقط چوپانان قول سوم:
ها و مثـل آنـان   ضیزنان ، ضعفا، مر ینند، ولک یتوانند شبانه رمیم
 یتواننـد رمـ  یگر نمیا جهت دیت یثرت جمعکه در روز به خاطر ک
  )یستانیت اهللا سی(آرند. یب بگینا در روز  یرم يد براینند، باک

  ریتقص ای حلق زا قبل و ذبح از قبل ازدهمی روز یرم جواز
اگر به جهتی روز عید موفق به قربانی یا حلق و تقصیر نشود، آیا 

گانه را در روز یازدهم قبل از قربانی  جایز است که رمی جمرات سه
  یا حلق و تقصیر انجام دهد؟

  (اتفاقی) 1آري، جایز است.

  روز در یابین و شب در يمباشر یرم نیب امر دوران حکم
  2 :است مطرح رنظ پنج مسئله نیا در

مخیرند بین رمی شبانه مباشري و نایب گـرفتن بـراي    :اول قول
  )يو نور يشاهرود یهاشم (آیات عظام امام،رمی در روز. 

و نایـب گـرفتن جـایز نیسـت.     . ندینما یرم شب دیبا :دوم قول
  )یگانیو گلپا یصاف ،یسبحان ،يزیتبر اي، بهجت، ، خامنهکی(آیات عظام ارا
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(آیات عظام مکارم کنند.  یرم شب واجب اطیاحتبنابر  :سوم قول
  و فاضل) 
 انجـام  شب در تواند نمی و روز در ردیبگ نائب دیبا :چهارم قول

 .معذرونـد  منـا  در روز در مانـدن  از کـه  یکسان و چوپانان مگر دهد
  )یستانی(آیت اهللا س
رعایت زمان مقدم اسـت   آیت اهللا سیستانیطبق فتواي : 1تذکر 

  بر مباشرت.
بندي این نظـرات تمـام مراجـع عظـام غیـر از       در جمع: 2ر تذک

رمـی شـبانه مباشـري را بـر رمـی نیـابی در روز مقـدم         1چهار نفـر، 
  اند. دانسته

ر یـ ند و اگر غک ید در شب رمین است بایاگر معذور قول پنجم:
در شـب و نائـب گـرفتن     یان رمـ یند مکاطاً جمع یاز آنها باشد احت

  )يشاهرود ی هاشماهللا تی(آدر روز.  یرم يبرا

  نایب گرفتن جهت رمی
  2کسانی که از رمی در روز و شب معذور هستند دو صورت دارد:

مأیوس از رفع عذر هستند، در ایـن صـورت بایـد    صورت اول: 
  (اتفاقی)نایب بگیرند که در روز از طرف ایشان رمی کند. 

از رفع عذر مـأیوس نیسـتند، در ایـن صـورت دو     صورت دوم: 
  قول است:

                                                 
توانـد در روز نایـب    ند مـی ا . یعنی آیات عظام امام و نوري که به سبیل تخییر فرموده1

  اند: باید در روز نایب بگیرد. بگیرد، و آیت اهللا سیستانی که فرموده
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(آیـات عظـام صـافی و    نند. کاحتیاطاً تا زمان یأس صبر ل اول: قو
  مکارم)

توانند نایب بگیرند، لیکن اگر عذر رفع شد احتیاط  میقول دوم: 
  مراجع عظام)(سایر آن است که خودش اعاده کند. 

  رمی جمرات به طور مباشري و نیابی
  اگر در اثناي رمی عاجز شود وظیفه چیست؟

  دو صورت دارد:
مأیوس از قـدرت پیـدا کـردن بـر رمـی در زمـان       ول: صورت ا

خلوت و در شب و حتی در روز بعد اسـت، در ایـن صـورت بایـد     
  (اتفاقی)نایب بگیرد که در همان روز رمی او را تکمیل کند. 

تواند در زمان خلوت یا در شب یـا   داند که می میصورت دوم: 
کنـد و  در روز بعد رمی را تکمیل کند، در این صـورت بایـد صـبر    

 (اتفاقی)تواند براي تکمیل رمی نایب بگیرد.  نمی

  استنابه از طرف معذور بدون اذن او
توان  اگر دیگران از رفع عذر معذور از رمی مأیوس باشند، آیا می

  از طرف او رمی جمرات کند؟
  1 این مسأله دو صورت دارد:

تواند اذن دهد، مانند شخص بیهوش و  معذور نمیصورت اول: 
  (اتفاقی)این صورت اذن معتبر نیست.  طفل؛ در

تواند اذن دهد، مانند شخصی مـریض و   معذور میصورت دوم: 
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  علیل.
  در این صورت چهار قول است:

الزم نیسـت از او اذن بگیرنـد اگرچـه احـوط اسـت.      قول اول: 
  زنجانی) اي و (آیات عظام امام، خامنه

اذن  وظیفه عاجز نایب گرفتن اسـت و اسـتنابه بـدون   قول دوم: 
 خـوئی، سیسـتانی، صـافی،   تبریـزي،   (آیـات عظـام    کند. تحقق پیدا نمی

  )يشاهرود یو هاشم یسبحان گلپایگانی،
(آیـت اهللا  اگر قطع به رضـایت دارد اذن الزم نیسـت.   قول سوم: 

  بهجت)
  مکارم)  ت اهللایآ(بنابر احتیاط واجب اذن الزم است. قول چهارم: 

   رفع عذر پس از رمی جمرات توسط نایب
اگر از رمی معذور باشد و نایـب بگیـرد و بعـد از عمـل نایـب،      

  آیا الزم است رمی را اعاده کند؟ متمکن از رمی گردد،
  1در این مورد چند نظر است:

(آیـات  اعاده رمی واجب نیست اگرچه احـوط اسـت.   قول اول: 
  عظام امام، صافی، گلپایگانی و نوري)

کن از رمـی شـود،   اگر قبل از گذشتن زمان رمـی مـتم   قول دوم:
  (آیات عظام سیستانی و زنجانی)کند.  را اعادهباید خودش رمی 

آیـات  (بنابر احتیاط واجب باید خودش نیز رمی کند.  قول سوم:
  شاهرودي) یهاشممکارم و  عظام خویی، تبریزي،
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اگر قبل از یأس نایب گرفته و بعد مـتمکن از رمـی    قول چهارم:
نچه بعد از یأس نایب گرفتـه، بـا   شده، باید خودش اعاده کند و چنا

  )یسبحان واي  (آیات عظام خامنهرفع عذر اعاده الزم نیست. 

  تقدم قضاي رمی روز قبل بر اداء
اگر به جهتی رمی را در روز خودش انجام ندهد، بایـد روز بعـد   
قضاي آن را به جـا آورد. در ایـن صـورت در مـورد مقـدم داشـتن       

  1ست:قضاي رمی روز قبل، دو نظر مطرح ا
تقدیم قضا بر ادا واجب نیست، بلکه افضل است مگر  قول اول:

در صورت ترك عمـدي رمـی کـه احتیـاط رعایـت ترتیـب اسـت.        
  اهللا مکارم) (آیت

  )عظام (سایر مراجعواجب است قضا را بر اداء مقدم بدارد  قول دوم:

  فاصله انداختن بین قضاي رمی روز قبل و اداي روز حاضر
  2ر مطرح است است:در این مسأله سه نظ

اي،  (آیات عظام امام، خامنـه فاصله انداختن الزم نیست.  قول اول:
   صافی، گلپایگانی، فاضل، مکارم و نوري)سبحانی، 

 يفاصله انداختن مستحب است، قضـا اند:  افزوده یت اهللا سبحانیآ
    .روز قبل طرف صبح و اداء هنگام ظهر باشد

(آیات عظام تبریـزي،  یندازد. بنابر احتیاط واجب فاصله ب قول دوم:
  خویی و سیستانی)
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باید بین قضا و اداء و همچنـین بـین قضـاي دو روز     قول سوم:
  )يشاهرود یو هاشم زنجانی (آیات عظامفاصله بیندازد. 

  مقدار فاصله
ه فاصـله انـداختن بـین قضــا و ادا را الزم    کـ سـانی  کبنـابر نظـر   

  نظر است: سهدانند، در مقدار فاصله  می
بنابر احتیاط واجب قضـاي روز قبـل را صـبح و اداي     ول:قول ا

  )(آیات عظام تبریزي و خوییهمان روز هنگام زوال باشد. 
خواهد رمـی کنـد    به مقدار یک دوازدهم روزي که می قول دوم:

  ت اهللا زنجانی)(آیفاصله بیندازد. 
ـ (آانـدازد.  یسـاعت فاصـله ب   یکقول سوم: الاقل   یت اهللا هاشـم ی

  )يشاهرود

  ر صحت رمیشک د
اگر پس از رمی شک کند که رمی را صـحیح انجـام داده یـا نـه،     

  (اتفاقی) 1اعتنا نکند و بنابر صحت بگذارد.
اند: چنانچه احتمال بدهد هنگام رمـی   فرموده آیت اهللا زنجانیالبته 

  ند.کبه رعایت شرایط آن توجه داشته، اعتنا ن

  شک در انجام رمی جمرات
  2ک کند، دو صورت دارد:اگر در انجام رمی جمرات ش
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کنـد: در ایـن    بعد از گذشت روز رمـی، شـک مـی    صورت اول:
  (اتفاقی)صورت به شک خود اعتنا نکند. 

کند: باید رمی را بجـا آورد.   در همان روز شک می صورت دوم:
  (اتفاقی)

  جمره عقبه ین رمیح یا وسطی یجمره اول یشک در رم
و  یا وسطی یاول جمره عقبه، شک کند جمره یاگر در هنگام رم

  ا نه؟یح انجام داده یا شک کند صحیا نه یکرده  یا هر دو را رمی
  )یت اهللا سبحانیتمام مراجع عظام بجز آ( 1اعتنا نکند.قول اول: 
 کجمـرات شـ   ینسبت به رم ياگر در ظرف هر روز قول دوم:

 یط رمـ یا نه هر چند از محـ یرده است ک یرا رم ياا جمرهیه آکند ک
ت یـ ب رعایـ ه ترتکـ نـد  ک یرم يد برگردد جوریشد باخارج شده با

رد ک کشبعد ا روز یاگر شب و  یول ،ن هم حاصل گرددیقیشده و 
  )یت اهللا سبحانیآ(ند. کخود اعتنا ن کبه ش

  ها شک در تعداد سنگ
هـاي زده شـده    اگر در هر یک از جمرات نسبت بـه عـدد ریـگ   

  شک کند چند صورت دارد: 
ها شـک کنـد، کـه در     عداد سنگدر حین رمی در ت صورت اول:

  (اتفاقی) 2این صورت باید بنابر کمتر بگذارد و رمی را تکمیل کند.
بعـد از شـروع در رمـی جمـره بعـدي، در تعـداد        صورت دوم:
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هاي جمره قبلی یا در صحت رمی آن شک کنـد، کـه در ایـن     سنگ
  دو قول است:صورت 

  )ی سبحانت اهللایتمام مراجع عظام بجز آ( 1 ندکاعتنا ن قول اول:
شـود در   يجمـره بعـد   یه مشغول رمـ کنیاگر قبل از ا قول دوم:

خـود   کد به شیمتر باکا یا هفت عدد زده یه آکند ک کش یعدد قبل
ن یقـ یاورد تا یدهد ب یند و برگردد و آنچه را احتمال نقصان مکاعتنا 

جـاد  یا کن شـ یز ایاز جمرات ن یکی یحاصل شود و اگر بعد از رم
  ند.کل یمکد و عدد را تد برگردیشود با

ـ  ،باشد 7تا  4به باالتر از  که شکاست  ين در موردیا اگـر   یول
متر از چهـار تعلـق گرفـت    کها به او در عدد سنگ کطرف ش یک
اط یـ ل خـالف احت یمکتفا به تکرد و اید از سربگیآن جمره را با یرم

  )یت اهللا سبحانیآ(.ندکه را از اول اعاده یب بقیاست و سپس به ترت
بعد از انصراف از رمی و مشغول شدن به کارهاي  رت سوم:صو

ند، در این صورت چنـد نظـر   ک کدیگر غیر از رمی جمره بعدي ش
  2مطرح است:
به احتیاط واجب بنابر اقل بگـذارد و رمـی را تکمیـل     قول اول:

  اي، صافی، گلپایگانی، فاضل و نوري) (آیات عظام امام، خامنهکند. 
(آیـات عظـام   ل بگـذارد و تکمیـل کنـد.    باید بنـابر اقـ   قول دوم:

  )يشاهرود یو هاشم خوییتبریزي، 
به شک خود اعتنا نکند. اگر شک بعـد از انصـراف و    قول سوم:
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  (آیات عظام سیستانی و زنجانی) .صدق فراغ باشد عرفاً
اند: چنانچـه احتمـال بدهـد هنگـام      فرموده آیت اهللا زنجانی  تذکر:

  نکند. رمی متوجه تعداد آن بوده اعتنا
به احتیاط مستحب مقدار مشـکوك را انجـام دهـد.     قول چهارم:
  (آیت اهللا مکارم)

  وقت جبران رمی جمرات
اگر از روي سهو یا جهل و یا عمداً رمی جمرات را ترك کنـد و  

  1 دو صورت دارد: ،از منا خارج شود
در ایام تشریق یادش آمده، در ایـن صـورت بایـد     صورت اول:

  و اگر متمکن نیست باید نایب بگیرد.برگردد و بجا آورد 
بعد از ایام تشریق یادش آمده که در ایـن صـورت    صورت دوم:

  نظر مطرح است: هفت
بنابر احتیاط واجب خودش یا نـایبش بـه منـا رفتـه و      قول اول:

رمی را انجام دهد و در سال بعد هم در ایامی که فوت شده خودش 
  و فاضل) يبهجت، نوراي،  نه(آیات عظام امام، خامیا نایبش قضا کند. 

ایـام تشـریق انجـام نـداد، در سـال بعـد       آخـر  اگر تا  قول دوم:
  (آیات عظام صافی، گلپایگانی و مکارم)خودش یا نایبش قضا کند. 

باید به منا برگردد و انجام دهد و اگـر برنگشـت و از    قول سوم:
ام یـ در ا مکه خارج شد، بنـابر احتیـاط واجـب بایـد در سـال بعـد،      

  (آیات عظام تبریزي و خویی)خودش یا نایبش قضا کند. ق، یتشر
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در صورت فراموشی یا جهـل بـه مسـأله اگـر در مکـه       قول چهارم:
یادش بیاید یا حکم آن را یاد بگیرد، واجب است بـه منـا آمـده و رمـی     
نماید و اگر بعد از خروج از مکه متوجـه شـود واجـب نیسـت جهـت      

آن است که خودش اگر بـه مکـه   تدارك آن برگردد. و احتیاط مستحب 
  )یو زنجان سیستانی عظامت ا(آیآید و اال نایبش در سال بعد قضا کند.  می

نـد،  ک كاط واجـب تـدار  یه باشد، بنابر احتکاگر در م قول پنجم:
اط واجـب آن  یـ ست برگردد و احتیه خارج شده، واجب نکاگر از م

  د)ی وحت اهللای(آد. یبش قضا نمایا نایه در سال بعد خودش کاست 
را  ید هر وقت متوجه شد، رمـ یه باشد، باکاگر در مقول ششم: 

در  و د خـودش یـ ه خـارج شـده اسـت، با   کـ ند، و اگـر از م کاعاده 
 یهاشم یت اهللا العظمیآ(بش آن را بجا آورد. ی، ناییصورت عدم توانا

  )يشاهرود

 كخـودش تـدار   الحجه يتا آخر ذ ه باشدکاگر در مقول هفتم: 
ند، کاعاده اط واجب یبه احتبش یا نایز خودش ید نند و در سال بعک

ا نـائبش در  یخودش  اطاً در سال بعدیه خارج شده، احتکو اگر از م
  1)یت اهللا سبحانی(آند. کقضا  قیام تشریا

 بین قضاي هـر روز و روز بعـد   طبق نظر بعضی از مراجع تذکر:
  باید مقداري فاصله بیندازد.

  نَفْر از منا در روز دوازدهم
اي نـدارد و   گانـه وظیفـه  روز یازدهم غیر از رمی جمرات سه در
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 اشـکالی نـدارد.    ـچه قبل از ظهر و چه بعد از ظهرـ  ـخروج از منا  
  )ی(اتفاق

اما در روز دوازدهم خروج از منا پیش از ظهر براي افـرادي کـه   
  (اتفاقی) 1.ستجایز ا از ماندن در منا معذورند

   2:در منا سه قول است ن از ماندنیر معذوریدر مورد غ ولی
اگـر در منـا متعلقـاتی دارد از قبیـل رحـل و اثـاث کـه         قول اول:   

تواند پس از رمی و پـیش از  ظهـر از منـا     مستلزم برگشتن باشد، می
  )یستانیت اهللا سی(آ بیرون رود و در این صورت باید به منا برگردد.

ردد و بخواهد دوباره برگـ  اگر به عنوان کوچ نباشد، و قول دوم:
  )يشاهرود یت اهللا هاشمی(آ ، جایز است.ندک وچکسپس 

  ر مراجع عظام)ی(ساست. یز نیجا قول سوم:

  و لزوم بازگشت از منا قبل از ظهر خارج شدن
اگر قبل از ظهر روز دوازدهم از منا کوچ کند، آیا الزم اسـت بـه   

  منا برگردد؟
  3 در این مسأله چند نظر است:

ظهر واجب نیسـت، و   از هت نفر بعدبرگشتن به منا ج قول اول:
(آیـات عظـام   اگر چه رفتن او به مکه قبل از ظهر جایز نبوده اسـت.  

  اي، زنجانی و نوري) امام، خامنه
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اگر وسایل خود را در منا گذاشـته بایـد   اند:  افزودهآیت اهللا زنجانی 
  به منا برگردد.
 ظهـر بـه منـا    از تحقق نفر بعد جهتقبل از ظهر باید  قول دوم:

 یهاشم (آیات عظام تبریزي، خوئی، صافی، گلپایگانی، سبحانی وبرگردد. 
  شاهرودي)

(آیات عظـام بهجـت،   بنابر احتیاط واجب باید برگردد.  قول سوم:
  سیستانی، فاضل و مکارم)، يجواد

اگر در منا متعلقاتی از قبیل رحل و اثاث بجا گذارد  قول چهارم:
از رمی پیش از ظهـر از منـا    تواند پس که مستلزم برگشتن باشد، می

چه پیش از ظهر و  ـ  بیرون رود و در این صورت باید به منا برگردد
نـد. و اگـر   کوچ کـ و قبل از غـروب یـا روز بعـد     ـ ظهر از چه بعد

متعلقاتی ندارد، بنابر احتیاط جایز نیست پیش از ظهر خـارج شـود،   
اجـب  گرچه نیت برگشتن داشته باشد. و اگر خارج شد به احتیاط و

ـ (آ باید براي نَفْر بازگردد، چه پیش از ظهـر، چـه بعـد از آن.    ت اهللا ی
  )یستانیس

  خروج معذورین از رمی در روز دوازدهم بعد از بیتوته 
ــی      ــراي رم ــد و ب ــم معذورن ــی در روز دوازده ــه از رم ــانی ک کس

انــد،  انــد یــا شــبانه رمــی روز دوازدهــم را انجــام داده نایــب گرفتــه
بیتوتـه شـب دوازدهـم از منـا خـارج شـوند       آیا جایز است بعـد از  

  و روز دوازدهم برنگردند؟
اگر ماندن افراد مسن و مریض و ضـعیف در منـا روز دوازدهـم    
حرجی باشد یا از ماندن در منا معذور باشـند، جـایز اسـت پـس از     
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  )ی(اتفاق 1بیتوته شب دوازدهم قبل از طلوع فجر از منا خارج شوند.
توانند قبـل   ینند مک	یم یشب رم ه درک یضیخائف و مر: 1رکتذ

ـ  ین زن و مرد نیب یم فرقکن حینند و در اکوچ کاز ظهر   یسـت، ول
د بعـد  یشوند چه زن و چه مرد با ین دو دسته حساب نمیاگر جزء ا

ه مبـتال  کز استثنا شده یگر نینند. موارد دکوچ کاز ظهر روز دوازدهم 
  )یت اهللا سبحانی(آ ست.یبه ن

نسـبت بـه کسـانی کـه بـر اثـر ازدحـام         انیآیت اهللا سیست :2تذکر
ظهر براي آنها حرجی است و مشـقت شـدید    از جمعیت، کوچ بعد

دارد، در صورتی کوچ کردن قبل از ظهر را جایز دانسـته اسـت کـه    
  بیتوته شب سیزدهم نیز برایشان حرجی باشد:

: من يشق عليه البقاء يف منا إيل الزوال يف اليوم الثاين عشـر أو  السؤال
  النفر بعد الزوال شاقّاً عليه، هل جيوز له ان ينفر قبل الزوال؟ كان

اجلواب: إذا كان البقاء حرجياً حبد اليتحمل عادة جاز له النفـر، و إذا  
كذلك، فإن مل يكن املبيت يف الليلـة الثالثـة    كان النفر بعد الزوال حرجياً
  ٢ال جاز له النفر أيضاً.إعشر حرجياً فعليه املبيت، و

براي غیر از کسی که ترس از مانـدن در   فرماید: می اهللا وحیدآیت 
منا دارد، جایز نیست که شب دوازدهم بعد از رمی از منا کوچ کنـد  

  3 مگر بعد از زوال شمس روز دوازدهم.
کـه بـا مسـأله    : در مناسک استفتایی ذکـر شـده   نکته قابل توجه

  دارد.ت هافتمحشی  کمناس 1238
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  :ن استینمتن استفتاء و پاسخ آن چ
تواننـد شـب    آیا کسانی که عذر دارند از رمی در روز، می :ؤالس

دوازدهم براي روز دوازدهم رمی کنند و از منا به مکه بیایند و دیگر 
  ظهر با مردم کوچ کنند؟ از برنگردند به منا، یا باید صبر کنند و بعد

تواننـد بعـد از مبیـت واجـب خـارج شـوند و الزم        مـی  :وابج
   1ند.نیست صبر کن

ظهر  از در کوچ کردن بعد چنین آمده است: 1238در مسأله  یلو
ها هم حکم مردان را دارند، بنابراین اگر با عـذر از   روز دوازدهم زن

تواننـد قبـل از ظهـر از     رمی در روز، شب دوازدهم رمی کردند نمی
  ظهر معذور باشند. از منا کوچ کنند مگر از ماندن تا بعد

بایـد ذکـر شـود و آن     ورکمـذ  اسـتفتاء اب ظاهراً یک قید در جو
یسـت صـبر   در صورتی که از ماندن در روز معذورنـد الزم ن «اینکه: 

  ، تا اختالف برطرف گردد.»کنند
  ر توجه شود:یل بحث به استفتاء زیمکجهت ت

ه خـوف  کـ  یسـان کا یـ ه آکـ سؤال شده است  قبالًـ   س ]1248[
ه رفتـه  که به مجمره نمود یشب دوازدهم رم توانند میمشقت دارند 

د در صـورت  یا جواب فرموده یبرنگردند؛ و حضرتعال گر به منایو د
رون برونـد. بـا   یـ د بیـ قبل از نصف شـب نبا  یال ندارد، ولکعذر اش

ها  اروانکا خدمه یه آکشود  ین سؤال مطرح میتوجه به مسأله فوق ا
 توانند به همراه آنان در شب ین میل زائرین قبیاز ا ییرایپذ يز براین

روز  یوقـت شـرع  وقـوف تـا    يه برونـد و بـرا  کنموده و به م یرم
  ؟برنگردند گر به منایدوازدهم د
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ست و آنچه واجـب اسـت   یوقوف در روز دوازدهم واجب ن -ج
بعد از توانند  میر شده کردن قبل از زوال است و اشخاص ذکوچ نک

برگردنـد   ابـه منـ   یرم يبروند و روز دوازدهم برا نصف شب از منا
رون برونـد. و  ید از ظهر و اگر قبل از ظهر آمدند بعد از ظهر بولو بع

  1.ستین یافکآنها  يشب برا یرم

  شب دوازدهم مهین از منا پس از نیرمعذوریخروج غ
شـب،   فتوته تا نصـ ین در شب دوازدهم پس از بیاز زائر یبرخ

روند و بعـد از ظهـر    یقبل از اذان صبح از منا خارج شده، به هتل م
ا واجـب  یـ گردنـد، آ  یجمرات، به منا برم یت انجام رمدوازدهم جه

  است قبل از ظهر به منا برگردند؟
  ن باره چند نظر است:یدر ا

د هرچند اگـر قبـل   نیایست قبل از ظهر به منا بیالزم ن قول اول: 
ـ (آ د.نـ نکوچ کد قبل از ظهر نتوان ید، نمنیایاز ظهر به منا ب ات عظـام  ی

  2)ينورو  يا امام، خامنه
د قبـل از ظهـر بـه منـا     یبا ،تحقق نفر بعد از ظهر يبرا وم:قول د

ـ ، تبریظـام خـوئ  ع ي(آقـا . دنبرگرد  یو هاشـم  یگـان یگلپا ،ی، صـاف يزی
  )يشاهرود

نفـر برگـردد بـه منـا.      يد بـرا یـ اط واجب بایبنابر احت قول سوم:
  ارم)کفاضل و م ،يجواد ات عظام بهجت،ی(آ

رده الزم کـ وچ کـ  هکـ حـاال   یماند ول ید در منا میبا قول چهارم:
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ه و یـ توانـد اثاث  یمـ  یست قبل از ظهر به منـا برگـردد، البتـه حـاج    ین
ل خود را در منا گذاشته، قبل از ظهر دوازدهم به طـور موقـت   یوسا

ا روز بعـد  ید به منا برگردد تا بعد از ظهر ین باکاز منا خارج شود، ل
ش یرده پـ کل خود را جمع یست وسایز نیند و بدون عذر جاکوچ ک
سـت برگـردد.   یرد، الزم نکوچ کند، هرچند اگر کوچ کظهر از منا  از
  )یت اهللا زنجانی(آ

ـ از قب یاگر در منا متعلقـات  قول پنجم: ل رحـل و اثـاث بـه جـا     ی
ش از یو پـ  یتوانـد پـس از رمـ    یه مستلزم برگشتن باشد، مکگذارد 

ش ید به منا برگردد، چه پین صورت بایرون رود و در ایظهر از منا ب
نـد و  کوچ کـ ا روز بعـد  یو چه بعد از ظهر و قبل از غروب  از ظهر

ـ  یز نیاط جایندارد، بنابر احت یاگر متعلقات ش از ظهـر خـارج   یسـت پ
اط یـ ت برگشتن داشته باشد و اگر خارج شد، بـه احت یشود، گرچه ن

ش از ظهـر و چـه بعـد از آن.    ینفر بازگردد چـه پـ   يد برایواجب با
  1)یستانیت اهللا سی(آ

تـا   دنبه منا برگرد قبل از ظهر دیبا صورت امکان در م:قول شش
فریضه نفر را بعد از ظهر انجام دهند، وگرنه بعـد از ظهـر برگردنـد    

  )یت اهللا سبحانی(آ. مگر در صورت اضطرار

  مستحبات منا
در منـا  روزهاي یازدهم و دوازدهم و سیزدهم  مستحب است. 1

  .و حتی به جهت طواف مستحب از منا خارج نشودبماند 
                                                 

  .1237. مناسک محشی، م  1



 257بخش دوم: احکام حج تمتع  

  

. گفتن تکبیرات در منا بعد از پانزده نمـاز، از نمـاز ظهـر عیـد     2
  قربان و بهتر است بگوید:  

اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال اله اال اهللا و اهللا أكرب، اهللا أكرب و هللا احلمـد، اهللا  
أكرب علي ماهدانا، اهللا أكرب علي ما رزقنا من يمة األنعام، و احلمد هللا علي 

  ما أبالنا.
اندن نمازهاي واجب و مستحب در مسـجد خیـف (صـد    . خو3

  رکعت نماز در مسجد خیف برابر است با عبادت هفتاد سال).
. ذکر گفتن در مسجد خیف: هر کـس صـد مرتبـه سـبحان اهللا     4

  بگوید، ثواب آن برابر است با ثواب بنده آزاد کردن.
بگوید، ثواب آن برابر اسـت بـا    ال اله اال اهللاو هر کس صد مرتبه 

  کسی که احیاي نفس کرده باشد.
بگوید، ثواب آن برابر است با ثواب  احلمدهللا و هر کس صد مرتبه

  1 خراج عراقین که در راه خدا تصدق نماید.
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  ییخودآزما
 )ینی(امام خمجمرات ثالث مبطل حج است؟  یرم كا تریآ .1
ا یـ زدهم بر آنهـا واجـب اسـت، آ   یتوته شب سیه بک یسه گروه .2
 )يزیت اهللا تبری(آشود؟ یبر آنها واجب مز یجمرات ن یرم
شبانه مقـدم اسـت    یا رمیدر روز معذورند، آ یه از رمک یسانک .3
 )یستانیت اهللا سی(آ؟ در روز ب گرفتنیا نای
تواند اذن دهـد، بـدون   یه مک ياز طرف معذور یا استنابه رمیآ .4

 ارم)کت اهللا می(آز است؟ یاذن او جا
ب، عذر بر طرف شـود  ینا یممعذور باشد و پس از ر یاگر از رم .5
 )یت اهللا زنجانی(آرا خودش انجام دهد؟  یا الزم است رمیآ
ــآ .6 ــا ای ــ يقض ــت؟   یرم ــدم اس ــر اداء مق ــل ب ــ(آروز قب ت اهللا ی

 )ياخامنه
ـ یآ .7   ؟ اداء الزم اسـت  یو رمـ  ییقضـا  ین رمـ یا فاصله انداختن ب
 )ییت اهللا خوی(آ
ــ .8 ــیب ــا ین رم ــ ییقض ــدر با یو رم ــاداء چق ــود؟ ی ــله ش د فاص
 )یت اهللا زنجانی(آ
 کزده شـده شـ   يها، اگر در تعداد سنگیبعد از انصراف از رم .9
 )یگانیت اهللا گلپای(آست؟ یاش چفهیند، وظک

د، چه یایادش بیق یام تشریند و بعد از اکرا فراموش  یاگر رم .10
 ت اهللا فاضل)ی(آدارد؟  يافهیوظ
ـ (آز اسـت؟  یخروج از منا قبل از ظهر روز دوازدهـم جـا   .11 ت اهللا ی

 )يرودشاه
ا الزم یقبل از ظهر روز دوازدهم از منا خارج شود، آ یسکاگر  .12

 )يت اهللا نوری(آاست به منا برگردد؟ 
  



 

  

  
  
  

  :درس هجدهم

  
  اعمال مکه 

  یآموزش يها هدف
 .هکاعمال مبا  ییآشنا .1
 .هکزمان انجام اعمال مبا  ییآشنا .2
ن مقـدم  یه را وقـوف کتوانند اعمال میه مک یچهار گروهبا  ییآشنا .3

 .ندنک
 شف خالف.که در صورت کم اعمال میقدم تکحبا  ییآشنا .4
  

  اعمال مکه عبارتند از:
. سـعی بـین صـفا و    3. نماز طواف زیـارت؛  2. طواف زیارت؛ 1

  . نماز طواف نساء.5. طواف نساء؛ 4مروه؛ 
کیفیت انجام این اعمال به همان نحو است که در اعمـال عمـره   

  گفته شد و تفاوت فقط در نیت است.
  ن انجام اعمال مکهزما

  در مورد زمان انجام اعمال مکه چند مطلب مورد وفاق است:
. مستحب است روز عید بعد از فارغ شدن از اعمال منا، اعمال 1

  مکه انجام بگیرد.
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. جایز است تأخیر اعمال مکه تا روز یازدهم و بعید نیست کـه  2
  1 تأخیر تا آخر ذي حجه جایز باشد.

 آیات عظام گلپایگـانی و صـافی  خی مانند از لحاظ حکم تکلیفی بر
  اگرچه احوط آن است که تأخیر نیندازد. اند: فرموده

  تقدیم اعمال مکه بر وقوفین
ـ بعـد از ا ــ   براي چهار گروه تقدیم اعمال مکه بر وقوفین ه کـ نی

  2 جایز است: ـ محرم به احرام حج شدند
. خائفین حیض و نفاس به طوري که بترسند بعـد از برگشـت   1

  اك نشوند و نتوانند بمانند تا پاك شوند.پ
هایی که به جهت ازدحام در موقع مراجعـت   . پیرمردها و پیرزن2

  عاجز از طواف باشند.
. اشخاص مریضی که بترسند در وقت ازدحام طواف کنند یا از 3

  طواف عاجز باشند.
دانند تا آخر ذي حجه، به جهتی امکان طواف و  . کسانی که می4

   .سعی نیست
ه اعمـال  کـ نیه عذر عرف پسند داشته باشد از اک يگریس دکهر 

ه کـ ه در مک یزمانتا ا یالحجه و  يتا آخر ذ را بعد از برگشتن از منا
  )یسبحانت اهللا ی(آ .هست خود انجام دهد

  نیه بر وقوفکم خائفین ازدحام و تقدیم اعمال
ترسند کـه بعـد از    کسانی که صرفاً به خاطر ترس از ازدحام، می
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افتند، آیا  اجعت از منا نتوانند طواف را انجام دهند یا به مشقت میمر
جایز است اعمال مکه را مقدم بدارند؛ بـا اینکـه جـزء چهـار گـروه      

  مذکور نیستند؟
  1 در این مسأله چند نظر است:

اي،  (آیات عظـام امـام، خامنـه   تقدیم اعمال جایز نیست.  قول اول:
  ، فاضل و نوري)یاناراکی، خویی، صافی، گلپایگانی، سبح

ف یه ضـع یـ روح يه داراکـ  يافـراد  انـد:  فرمـوده  یت اهللا سبحانیآ
ن حـاالت  یـ ت دارنـد ا یا  حالت وسواس و ترس از جمعیهستند و 

  .شودین نمیه بر وقوفکم اعمال میصرفاً مجوز تقد
اطاً بعد از برگشـت از منـا   یاحت یز است، ولیم جایتقد قول دوم:

ـ نا رار اعمـال، کـ ت انکـ ورت عدم امند و در صکرار کاعمال را ت ب ی
  ت اهللا بهجت)ی(آرد. یبگ

 احتیاط آن است که مقدم دارد و بعـداً اگـر نتوانسـت    وم:سقول 
تبریـزي و   (آیات عظـام ، براي طواف نایب بگیرد. ندکطواف را اعاده 

  مکارم)
، تقدیم طـواف  (ترس از انجام ندادن) در مورد اول م:چهارقول 

(تـرس از بـه   زي است، و در مورد دوم زیارت و سعی واجب و مج
توانند رجاء مقدم کنند، ولی اگـر کشـف خـالف     میمشقت افتادن) 

شد مجزي نیست. و تقدیم طواف نسـاء در هـیچ یـک از دو مـورد     
  (آیت اهللا زنجانی)جایز نیست. 

کسانی که بازگشت به مکه براي آنها مشکل اسـت و   :پنجمقول 
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منـا بـه علـت ازدحـام شـدید       یا طواف نمودن بعـد از بازگشـت از  
تواننـد مقـدم دارنـد.     جمعیت یا غیر آن براي آنها مشکل است، مـی 

  (آیت اهللا سیستانی)
ل که در اثر ازدحام دچار مشکاگر خوف داشته باشد  قول ششم:

ـ (آ .تواند مقدم بـدارد  یذاء شود میا ایشود و  یجسم  یت اهللا هاشـم ی
  )يشاهرود

  نیبر وقوف تقدیم طواف نساء
بـر   تقدیم طواف زیارت و نماز آن و سـعی  آن چهار گروه  يبرا
  (اتفاقی) 1جایز است.ن یوقوف

  اما نسبت به تقدیم طواف نساء، اختالف وجود دارد:
(آیـات عظـام امـام،    تقدیم طـواف نسـاء جـایز اسـت.      قول اول:

  .)يشاهرود یو هاشم يارم، نورک، فاضل، میستانیاي، س خامنه
جایز نیست، مگر بـراي کسـی کـه     تقدیم طواف نساء قول دوم:

(آیات عظام زنجـانی، خـویی و   ترسد نتواند از منا به مکه بازگردد.  می
  تبریزي)

اطاً طواف نساء و نماز آن را رجاء مقدم بـدارد و  یاحتقول سوم: 
ـ اعـاده آن نا  يد وگرنـه بـرا  ین بود آن را اعاده نماکاگر بعداً مم ب ی

  )یگانیگلپا ت اهللای(آرد. یبگ

  اعمال مکه و کشف خالفتقدیم 
کسانی که اعمال مکه را بر وقـوفین مقـدم کردنـد، اگـر کشـف      
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خالف شد یعنی خـائف حـیض و نفـاس، حـائض و نفسـا نشـد...       
  وظیفه چیست؟

  1نظر وجود دارد: چهاردر این مسأله 
کند،  سه طایفه اول، اعمالی که مقدم داشتند کفایت می قول اول:

فـه چهـارم کـه عقیـده داشـت      اگرچه اعـاده احـوط اسـت؛ امـا طای    
تواند اعمال را به جهتی مثل سیل یا مزاحمت پلیس انجام دهد،  نمی

اي،  (آیـات عظـام امـام، خامنـه    بعد کشف خالف شد، باید اعاده کند. 
 در شـان ی: ايشـاهرود  یو هاشم نوري ،سیستانیتبریزي، فاضل، سبحانی، 

  »)ندکاط اعاده یبنابر احت«فه چهارم فرموده یخصوص طا
به احتیاط واجب بعد از برگشت از منا در ایام تشـریق   قول دوم:

جـا آورد.  ه اگر ممکن شود واال تا آخر ذي حجه طواف و سعی را ب
  (آیات عظام بهجت، مکارم، صافی و گلپایگانی)

حجـه اعـاده    اند: اگـر در باقیمانـده ذي   اضافه کردهآیت اهللا بهجت 
  ممکن نشد، علی االحوط استنابه نماید.

  احتیاط به اعاده در صورت امکان ترك نشود.، ت اهللا مکارمآی
تقدیم طواف زیارت و نماز و سعی اشکال ندارد، ولی  قول سوم:

احوط آن است که پس از بازگشت در صورت امکان اعاده کنند، ولی 
تواند مقدم بدارد که بر جان خود بترسد  طواف نساء را فقط کسی می

مورد تقدیم طواف نساء جایز نیست حتی  و اعاده ندارد. و غیر از این
  (آیات عظام تبریزي و خویی)بر خائف حیض و مریض. 

  باشد: کشف خالف در سه مورد مخلّ به اجزاء نمیقول چهارم: 
                                                 

  .1178و  1177. مناسک محشی، م  1



264کدرسنامه فقه و مناس  

  

نـد  . کسانی که به خاطر ترس از اینکه نتواننـد بـه مکـه بازگرد   1
  اند. اعمال مکه را مقدم داشته

تواننـد   اد یا بیماري نمی. کسانی که به جهت حیض یا پیري زی2
پس از مراجعت از منا انجـام   یا ترس دارند که نتوانند اعمال مکه را

  دهند.
. کسانی که طواف و سعی در زمان خـودش بـر آنهـا حرجـی     3
ولی در یک مورد با کشف خالف، باید اعمال مکـه را اعـاده    است.

کنند و آن مربوط به کسانی است که خـوف دارنـد کـه بـه مشـقت      
تند، که در این صورت طواف حج و سعی را رجاء مقدم کننـد و  بیاف

  (آیت اهللا زنجانی)در صورت کشف خالف اعاده نمایند. 

  چند مسأله
کسانی که به واسطه عذر، مثل پیري و خوف حیض،  مسأله اول:

طواف زیارت و طواف نساء را مقدم داشتند، بوي خـوش و زن بـر   
عد از تقصیر یـا حلـق حـالل    شود و تمام محرمات ب آنها حالل نمی

  (اتفاقی) 1 خواهد شد.
س: کسـانی کـه اعمـال حـج را مقـدم بـر وقـوفین         مسأله دوم:

  نمایند، آیا باید اقرب زمان به موقفین را رعایت کنند؟ می
  2 الزم نیست. ج:

س: آیا تقدیم اعمال مکـه بـراي معـذورین واجـب     مسأله سوم: 
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  است؟
  1در این مسأله چند نظر است. ج:

(آیـات عظـام امـام،    تقدیم جایز اسـت و الزم نیسـت.    اول: قول
  اي، سیستانی، فاضل، مکارم و نوري) خامنه

مگر آنکه اطمینـان داشـته    ،تقدیم اعمال واجب نیست قول دوم:
(آیات عظام باشند که بعد از برگشتن از منا امکان انجام آن را ندارند. 

  )یسبحان و يشاهرود یهاشم ،گلپایگانیخویی، تبریزي، صافی و 
  شوند.یو مجبور به استنابه م :اند اهللا سبحانی افزوده آیت

تقدیم اعمال براي ذوي االعذار واجب اسـت جـز در    قول سوم:
مواردي که مجوز آن حرجی بودن طواف و سعی یا خـوف مشـقت   

(آیـت اهللا  داشتن آنها است، که در این دو صورت تقدیم جایز است. 
  زنجانی)

  تشخیص عذر با کیست؟مسأله چهارم: س: 
  )ی(اتفاق 2خود مکلف است.تشخیص عذر با  ج:

ه عـرف متشـرع هـم    کـ  ییآنجا: و عالوه بر آن یت اهللا سبحانیآ
  .گردد یند عذر احراز مکد ییتأ

حاجی باید ببیند معمول مـردم، وضـعیت وي را    آیت اهللا زنجانی:
دانند یا خیـر، و علـم وسـواس و علـم کسـی کـه کمتـرین         عذر می

  داند، مالك نیست و باید به متعارف رجوع کند. ري را عذر میدشوا
دهند،  کسی که او را به وسیله تخت طواف می مسأله پنجم: س:
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  تواند اعمال حج خود را بر وقوفین مقدم بدارد؟ آیا می
اگر در هر صورت بایـد او را طـواف دهنـد و عـذر دیگـري      ج: 

ت اهللا یـ ع عظام بجـز آ (به اتفاق مراج 1تواند مقدم بدارد. نیست، نمی
ه بعد از برگشتن از منا طواف با چرخ و تخـت و  کنیمگر ا) یسبحان

ه خـوف داشـته باشـند    کـ نیا ایل باشد و کآنها مش يز برایامثال آن ن
ن یـ ه در اکـ نـد  کدا نیـ ق توان نشستن بر چـرخ را پ یام تشریبعد از ا

ردند و نماز خواندنـد  کصورت اگر مقدم داشت در طبقه باال طواف 
نـد و نمـاز بخوانـد    کن طـواف  ییز در همان زمان در پـا ینائب آنها ن

  ند.کیت میفاک
س: آیا نایب هم، اگر خوف حیض یا مرض داشته  مسأله ششم:

  تواند اعمال مکه را بر وقوفین مقدم بدارد؟ باشد، می
  )یزنجانت اهللا یآ(تمام مراجع عظام به جز  2 مانع ندارد. ج:

ام احرام، اطمینان بـه عـدم عـذر داشـته     اگر هنگ آیت اهللا زنجانی:
  باشد، حج و نیابتش صحیح است.

ل و یچهارگانـه دربـاره اصـ    يام گروه هـا ک: احیت اهللا سبحانیآ
ن در هر چهـار گـروه چنانچـه    کل ،ندارد یسان است و فرقیکنائب 
  .نندکد اعاده یشف خالف شد باکنائب مقدم داشت و  یشخص

د بـا  یـ ن چهار گـروه با یا يبرا هکم اعمال میتقدا یآ مسأله هفتم:
  ز است؟یا بدون احرام هم جایاحرام حج باشد 

د بعد از احرام حج باشـد و اگـر بـدون احـرام انجـام دهنـد،       یبا
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  1ست.ین يمجز
ه را کـ جهل و بـدون احـرام، اعمـال م    ياگر از رو هشتم: مسأله

  2:ن مسأله دو قول استیمقدم داشتند، در ا
ات عظام بهجـت  ی(آ ند.کیت نمیفاکاط واجب یبنابر احت قول اول:

  ارم)کو م
ن آن را با احرام یا قبل از وقوفید یند و باکیت نمیفاکقول دوم: 

ر ی(سـا  نـد. رن و اعمال منا، آن را بجـا آو یا بعد از وقوفیند، و کاعاده 
  مراجع عظام)
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  ییخودآزما
(امام ز است؟ یجا یسانکچه  ين برایه بر وقوفکم اعمال میتقد .1

 )ینیخم
ه نتواند طـواف را انجـام   کترسد یه به جهت ازدحام، مک یسک .2

ـ (آن مقـدم بـدارد؟   یه را بر وقوفکتواند اعمال میما یآ دهد، اهللا  تی
 فاضل)

ن مقـدم  یه را بر وقـوف کتوانند اعمال مین از ازدحام میا خائفیآ .3
 ارم)ک مت اهللای(آبدارند؟ 

از طـواف   ه در اثـر ازدحـام عـاجز   کـ  ییهارزنیرمردها و پیا پیآ .4
؟ ه مقـدم بدارنـد  کـ توانند طواف نساء را ضمن اعمال میم هستند،

 )یت اهللا زنجانی(آ

ا اعـاده  یـ شف خالف شـد، آ که را مقدم داشتند و کاگر اعمال م .5
 ت اهللا بهجت)ی(آالزم است؟ 

از  یکدامکـ اند، ردهکن مقدم یه را بر وقوفکه اعمال مک یسانک .6
 )يات اهللا خامنهی(آ شود؟یشان حالل میمحرمات احرام بر ا

ن واجـب اسـت؟   یمعـذور  ين برایه بر وقوفکم اعمال میا تقدیآ .7
 )ییت اهللا خوی(آ

  



 

  

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  : بخش سوم
  ابت در حج و عمرهین



 

  

  



 

  

  
  
  

  : نوزدهمدرس 

  
  بیط نایشرا
  یآموزش يهاهدف

 .بیط نایبا شرا ییآشنا .1
 .نیابت معذوریم نکبا ح ییآشنا .2
 .دیتقل ب دریفه نایبا وظ ییآشنا .3
 .عنه منوبط یبا شرا ییآشنا .4
  

  شرط است: يب اموریدر نا
  ـ عقل؛1
  مان؛یـ ا2
  ـ بلوغ.3

  1 چند قول است: ر بالغ در حج واجبیغابت یدر ن
 یزنجان ات عظام بهجت،ی(آاست.  يز باشد مجزیاگر مم :قول اول

  ).یسبحان و
ـ ، میی، خويزیات عظام تبری(آست مطلقاً. ین يمجز قول دوم:  ارمک
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  )يشاهرود یو هاشم
ـ (آست. ین ياط واجب مجزی: بنابر احتقول سوم ات عظـام امـام،   ی

  و فاضل) يا ، خامنهیستانیس
ز بنـابر  یـ مم یست و در صـب یح نیز صحیر ممیدر غ قول چهارم:

  د)یت اهللا وحی(آست. یح نیاط واجب صحیاحت
  دو قول است: یر بالغ در حج مستحبیغابت یاما در ن

ـ (آح اسـت.  یز صحیمم یابت صبین :قول اول ، یات عظـام خـوئ  ی
  )یبا اذن ول: دیو وح يشاهرود ی، هاشمی، بهجت، زنجانیستانی، سيزیتبر

به  یتواند حج ندب یز بود میب اگر نابالغ ممی: نایت اهللا سبحانیآ
  .ندکه یهد یسکجا آورد و ثواب آن را به 

ـ (آست. یح نیاط واجب صحیبنابر احت قول دوم: ات عظـام امـام،   ی
  ارم)ک، فاضل و ميا منهخا

  ـ وثوق؛4
  ن شرط پنج قول مطرح است.یدر مورد ا
اسـت و پـس از    یافکـ نان به انجام حـج  یوثوق و اطم :قول اول

ـ (آسـت.  ینان به صحت آن الزم نیعمل اطم ، کـی ات عظـام امـام، ارا  ی
  ).یسبحان و ينور ،یگانی، گلپای، فاضل، صافيا خامنه

اسـت ولـو عـادل     یافکـ ر او ب ثقه باشد اخبـا یاگر نا قول دوم:
 ،یات عظـام خـوئ  ی(آنباشد. (اخبار ثقه در موضوعات حجت است). 

  .)يشاهرود یو هاشم يزیتبر
ه از طـرف او انجـام داده و از خبـرش    کاگر خبر داد  قول سوم:

تفا بـه خبـر دادن او   کن صورت اینان حاصل نشد، در ایوثوق و اطم
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   )یستانیت اهللا سی(آ. ال داردکاش
ن حاصـل  یقیه کشود  یذمه منوب عنه فارع م ی: زمانرمقول چها

ا امـارة معتبـره   یـ ح انجام داده است یب عمل را به طور صحیشود نا
    ت اهللا بهجت)ی(آم. یداشته باش

. ابـت یوثوق شرط در استنابه است نه شرط صحت ن قول پنجم:
   ت اهللا فاضل)ی(آ

  .يگریام و افعال حج ولو با ارشاد دکـ معرفت به اح5
  در آن سال مشغول نباشد.   یب به حج واجبیـ ذمه نا6

  نجا مطرح است:یدو بحث در ا
ز یالحج است جـا   ه واجبک یابت شخصین :یفیلکم تکالف: ح

  باشد مگر در دو صورت: یست و حرام مین
 یســک یعنـ یجاهـل بـه اســتطاعت خـود باشـد؛      صـورت اول: 

ده، ع بــویه بــه حســب واقــع مســتطکــ یرفتــه در حــالیابــت را پذین
  دانسته است. ینم یول

ه غافل از استطاعت خـودش بـوده اسـت؛    ک یسک صورت دوم:
  رده است. کمسأله استطاعت به ذهن او خطور ن یعنی

  نخواهد بود. یار حرامکابت یرش نین دو صورت پذیدر ا
  ع  یابت شخص مستطیرش نیپذ یم وضعکب: ح

ـ یح واقع شده است یصح یابین حج نیا ایبر فرض انجام، آ ه؟ ا ن
  1 سه قول است:در آن 

در  یع باطـل اسـت، حتـ   یشـخص مسـتط   یابیـ حـج ن  :قول اول
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 يشـود، نـه بـرا    یخودش واقـع مـ   يصورت جهل و غفلت (نه برا
    )ي، نورکیات عظام امام، ارای(آمنوب عنه). 
ه بنـابر  کـ ع باطـل اسـت، بل  یمسـتط شخص  یابیحج ن قول دوم:

ز یـ ودش ناط واجب در صورت جهل و غفلت از استطاعت خـ یاحت
  )یو صاف یگانیات عظام گلپای(آ. باطل است

ـ  یار حرامکابت ی: اگرچه قبول نقول سوم عمـل   یبوده است، ول
ـ (آشـود.   یمـ  يح است و ذمه منوب عنه بریاو صح یابین ات عظـام  ی

 یو هاشـم  ارمکم ،ی، سبحان، فاضلی، بهجت، خوئيزی، تبریستانید، سیوح
   .)يشاهرود

ه کـ نیع باطل است، مگـر ا یستطشخص م یابیحج ن قول چهارم:
ن صـورت  یـ ه در اکـ خبر باشد  یب از واجب بودن حج بر خود بینا
  )يا ت اهللا خامنهی(آح باشد. یاو صح یابیه حج نکست ید نیبع

  از اعمال یب در بعضیت نایـ عدم معذور7
  : عذر دو نوع است:مقدمه اول

د بـه وقـوف   یشـد  یـک ه در اثـر تراف کـ : مثـل آن  ي. عذر طار1
  مشعر نرسد. يرایاخت

ـ یـ دانند شب دهـم با  یه مک يا مثل خدمه :يرطاری. عذر غ2 ا د ب
مشـعر را   ياریـ بروند و وقوف اخت ن از مشعر به منایها و معذور زن
  است. یلیل يشان وقوف اضطراریفۀ ایوظ یعنینند؛ ک ینم كدر

از اعمال حج مبطـل حـج اسـت؛ مثـل      یبعض ك: ترمقدمه دوم
سـت؛ مثـل طـواف    یز اعمال، مبطل  نا یبعض كارت، و تریطواف ز

  جمره عقبه. ینساء و رم
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ان یـ ن مسـأله را ب یگانه در ا ن دو مقدمه اقوال ششیان ایپس از ب
  1م:ینک یم

اعمال حج، باطل اسـت و اگـر    یابت معذور از بعضین :قول اول
   ات عظام امام و فاضل)ی(آال دارد. کز حج را به جا آورد اشیتبرعاً ن

ـ یار از هر جهت مطلق اسـت؛  ن دو بزرگوینظر ا چـه عـذر    یعن
  ا نباشد.یعمل مبطل باشد  كا نباشد، تریباشد  يطار

ـ (آ. ير طـار یـ و غ ين عـذر طـار  یل بیتفص قول دوم: ات عظـام  ی
   )یو خوئ يزیارم، تبرک، مي، نوریگانیگلپا، يجواد

ابـت  ید، نیـ آ یش مـ یه در خود حج پـ ک يطار يدر مورد عذرها
عاجز  ياریان حج اختیه از اتکداند  یابتدا ماگر از  یال ندارد، ولکاش

  ال دارد.کاست، اش
 ير طـار یـ ابت معذور در عذر غیاط واجب نیاحت بنابر قول سوم:

م کب مثل حیم ناکح يدر عذر طار یتبرعاً، ول یست حتیح نیصح
باطل است  یح و گاهیموارد حج صح یه در بعضکمنوب عنه است 

 يعمـد  كه تـر کاجبات حج از و یه در انجام بعضک یسکابت یو ن
روز  یتوتـه و رمـ  ینسـاء و ب   ست، ماننـد طـواف  یآن موجب بطالن ن

ـ (آ ال نـدارد. کازدهم و دوازدهم اشـ ی  یو هاشـم  یسـتان یس عظـام ت ای
  )يشاهرود

  ل دارد:  یقول سوم در واقع دو تفص
    يطارر یو عذر غ ين عذر طاریل بی. تفص1
  ر مبطلیمبطل و غ ين عذر طاریل بی. تفص2
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حـج معـذور    يابـت بـرا  یه در وقت قبول نک یبینا چهارم:قول 
ا قبـل از محـرم   یـ ن بعد از عقد اجاره در موقع عمل کنبوده است، ل

از  ین شده، اگر عـذر او منجـر بـه نقـص بعضـ     یشدن جزو معذور
از  یاب بعضکه در ارتکنیح است، مثل ایابت او صحیناعمال نشود، 

نقـص در اعمـال حـج     اگر عذر او منجر به یول، معذور شود كترو
ن یست. و احوط مصالحه بید نین صورت بطالن اجاره بعیشود، در ا

عنـه   منـوب  يب و منوب عنه در اجرت و اعاده عمره و حج بـرا ینا
   )يا ت اهللا خامنهی(آ باشد. یم

ابـت  یاگـر منجـر بـه نقـص اعمـال نشـود، ن       يپس در عذر طار
  شود. یم يعنه بر ح است و ذمه منوبیصح

ر معـذور  یـ جار غین از استکاط واجب با تمیاحت بنابر قول پنجم:
ه اگر معذور تبرعاً هم انجـام دهـد   کرد. بلکر یتوان معذور را اج ینم
   ت اهللا بهجت)ی(آل است. کردن به عملش مشکتفا کا

ان بعـض اعمـال عمـره و حـج     یه از اتک یسکابت ین قول ششم:
بطـالن  ر معذور موجب یآن عمل از غ يعمد كمعذور است، اگر تر

 یفـ یلکا فقـط حرمـت ت  یآن عمل  كه ترکنیا عمره نباشد به ایحج 
آن موجـب   كتر یفاره هم هست ولکا عالوه بر آن موجب یدارد و 

ه کنیبا علم به ا یال ندارد و حتکست اشیا حج نیبطالن عمل عمره 
آن موجـب بطـالن حـج و     يعمـد  كه ترکاز اعمال را  یر برخیاج

نـدارد   یجار او مانعیند، استک یم كتر ست، عمداً بدون عذریعمره ن
   )یت اهللا صافی(آ» شود... یو مبرئ ذمه منوب عنه  م

ه کـ  یحـج در اعمـال   ياریانجام عمل اخت از هک یسکقول هفتم: 
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 باشـد او  یآنهـا موجـب بطـالن حـج اسـت معـذور مـ        يعمد كتر
ن شـخص معـذور   یبنابرا ؛ردیابت از حجۀ االسالم را بپذیتواند ن ینم

منـا   يتوتـه هـا  یازدهم و دوازدهم و طـواف نسـاء و ب  یروز  یاز رم
در روز، در شـب   یرمـ  يتواند بـه جـا   یرا میز ؛تواند نائب شود یم

ه و مسـجدالحرام، بـه   کـ توتـه در منـا در م  یب يا به جـا یند و ک یرم
ـ یـ را نائب بگ يگریعبادت بپردازد و در طواف نساء د  نیرد و همچن

ند و در همان کار یواند ذابح اختت یم یدر عدم مباشرت در ذبح قربان
توانست نائب شود اگـر در   یه اگر معذور بود ابتداء نمکهم  يموارد

ه در اصـطالح  کـ  ش آمـد یپ ياو عذر ياعمال عمره و حج برا ياثنا
ند حـج او  کفه معذور عمل یند هرگاه به وظیگو یم يبه آن عذر طار

  )یت اهللا سبحانی.(آمقبول است

  مشعر ياریف اختن از وقویابت معذورین
مثـل   -مشعرالحرام  ياریوقوف اخت كه معذورند از درک یسانک

 -ز همراهـان آنهـا  یـ ف و نیرمردان و اشخاص ضعیماران، پیبانوان، ب
از شـب را   يتوانند مقـدار  یدهند م یخودشان حج انجام م ياگر برا

 یابیـ اگر حج آنهـا ن  یبروند، ول نند و شبانه به مناکدر مشعر وقوف 
  ح است؟یابت آنها صحیا نیباشد آ

ار و یـ ه بـانوان در حالـت اخت  کـ نیاگر نائب زن باشد با توجه به ا
ننـد و  کاز شب دهم را در مشعر وقوف  يتوانند مقدار ین هم مکتم

ح یابـت آنهـا صـح   ین رو نیـ ست تا طلوع آفتات بماننـد، از ا یالزم ن
ور باشـد،  کن مـذ یر زن از معذوریئب غه ناک یدر صورت یول 1است،
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   1د نظر وجود دارد:چن
تواننـد   ین هسـتند و نمـ  یه از معـذور کـ نیبا توجه به ا قول اول:

سـت.  یح نیابـت آنهـا صـح   ینند نک كدر مشعر را در ياریوقوف اخت
  )يد و نوریوحفاضل، ، یسبحان، يا ات عظام امام، خامنهی(آ

ـ (آسـت.  یح نیابت آنها صحیاط واجب نیاحت بنابرقول دوم:  ات ی
   )یو صاف یانگیعظام بهجت، گلپا

 يه بتوانند بـرا کنیال است مگر اکابت آنها محل اشین قول سوم:
و  یات عظام خـوئ ی(آبه مشعر برگردند.  ياریوقوف اخت يمسما كدر
   )يزیتبر

ـ (آح اسـت.  یابـت آنهـا صـح   ینچهارم:  قول ، يجـواد ات عظـام  ی
   )يشاهرود یو هاشم ارمکم ،یستانی، سی، سبحانیزنجان

  ح در حج واجبیائت صحن از قریابت معذورین
توانـد   یح معـذور هسـتند و نمـ   یه از قرائت صحک یسانک سؤال:

  ب شوند؟یتوانند در حج واجب نا یا مینند آکح ینماز خود را تصح
  2 ن مسأله سه قول است:یدر ا جواب:

ه بتوانـد  کـ ست ولـو تبرعـاً، مگـر آن    یح نیابت صحین: قول اول
ت یآ، ی، خوئيزی، تبرکیم، اراات عظام امای(آد. یح نماینمازش را تصح

  )يشاهرود یو هاشم ي، فاضل و نوريا خامنهاهللا 
ات عظام، ی(آست. یح نیابتش صحیاط واجب نیاحت بنابر قول دوم:

: مگـر  انـد  افزوده یسبحان ارم)کو م یگانی، گلپایصاف، یسبحان، یستانیس
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رد کـ  یو اگر گمان مـ  ،ندکح یه قرائت خود را قبل از عمل تصحکنیا
اد عـالوه بـر   یـ موفق نشد ولو با تـالش ز  یند ولکح یتواند تصح یم

شـد و مسـتحق    ید از اول نائب میند هر چند نباکاستنابه  ،نماز خود
  .است المثل رةجا

ب شدن به صحت قرائـت خـود غافـل    یاگر هنگام نا قول سوم:
اعمـال متوجـه شـده اسـت      يبوده و توجه نداشته اسـت و در اثنـا  

ز عمل را انجام دهد، یرد و خودش نیب بگیر نااطاً در موارد عذیاحت
  ت اهللا بهجت)ی(آ. ب شودیتواند نا یاگر از اول متوجه بوده نم یول

ـ آ رین غیمقلد جه بحث:ینت اگـر در قرائـت جـزو     بهجـت  ت اهللای
  . ستیح نیال دارد و صحکابتشان اشین هستند نیمعذور

  یح در حج و عمره مستحبین از قرائت صحیابت معذورین
توانند در حج  یا میح معذورند، آیه از قرائت صحک یسانکل:سؤا

  ب شوند؟ینا یو عمره مستحب
   1ن مسأله دو قول است:یدر ا جواب:

ب شود اصـالً احـرام   یست و اگر نایح نیصح او ابتی: نقول اول
  ارم)کو م يا ات عظام امام، خامنهی(آشود.  یح واقع نمیصح
  ال ندارد.کم بدهد اشاگر به عنوان رجاء ثواب انجا ر:کتذ 

ات ی(آح است. یصح یدر حج و عمره مستحب او ابتین قول دوم:
 یو هاشـم  فاضـل  ،یگـان ی، گلپای، صـاف ی، زنجـان یسـتان ی، سيزیعظام تبر
  )يشاهرود

م، در حـج و عمـره   ی: آنچه در حج و عمره واجب گفتقول سوم
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  )یت اهللا سبحانی.(آاست يز جارین یمستحب

  مماثلت
  )ی(اتفاق 1ست.یعنه شرط ن منوبو ب ین نایب تثلمما

ابـت زن از مـرد مرجـوح    یاند: اگرچه نفرموده ت اهللا بهجتیآالبته 
ر عنـوان  که در تـذ کدارند  ينظر ییو خو يزیات عظام تبریآو  2است.

  آمده است. يبعد
  ابت صرورهین

 يست، برایع نینون به حج نرفته و مستطکه تاک یسکز است یجا
  )ی(اتفاق 3ب شود.ینا يگرید

ه اگـر  کـ انـد: بل ردهکـ اضـافه   ییو خو يزیتبرات عظام یآ :1ر کتذ
  توانـد  ین نمـ کـ ه بـه خـاطر عـدم تم   کـ عنه مرد و زنده باشد  منوب

ه کرا  يه مردکآن است  یاط لزومیحجه االسالم را به جا آورد، احت
  ابت خود به حج بفرستد.ینون به حج نرفته به نکتا

ت بـه خصـوص در   روه اسـ کـ ب گـرفتن صـروره م  ینا: 2ر کتذ
  ت اهللا بهجت)ی(آ ب زن و منوب عنه مرد باشد.یه ناک یصورت

  دیب در تقلیفه نایوظ
  4ن مسأله سه قول است:یدر ا

                                                 
  .108. مناسک محشی، م  1
  .104، م 39. مناسک (آیت اهللا بهجت)، ص  2
  .108. مناسک محشی، م  3
  .148. مناسک محشی،  م  4



 281بخش سوم: نیابت در حج و عمره  

  

ر شـده  یاگر اج یول ند.کفه خودش عمل یب طبق وظی: ناقول اول
فـه خـودش و   یه مراعات وظکند کعمل  يد طوریبا یت خاصیفکیبه 
ـ  ی(آر شده بشود کت ذیفکی ، کـی ، ارایسـتان ی، سيا  ام، خامنـه ات عظـام ام

  ).یسبحان و يشاهرود ی، هاشميارم، فاضل، نورک، میگانی، گلپایصاف
انـد:   انـد و فرمـوده   ردهکمورد را استثناء  یک یستانیست اهللا یآ: رکتذ

ـ ه طبق نظر منـوب عنـه   کر شده باشد یاگر اج یول ا مسـتأجر عمـل   ی
  ن به فساد عمل.یقیند مگر در صورت کد به همان نحو عمل ینند، باک

نـد و در  کخودش عمـل   ي فهیت به وظیابت از میدر ن قول دوم:
   ت اهللا بهجت)ی(آند. کاط یالجمله احت یف یابت از حین

ز در یـ ند و نکد منوب عنه عمل یطبق تقل یابت از حی: در نقول سوم
ابـت از  ید منـوب عنـه و در ن  یـ رده طبـق تقل کت یت اگر وصیابت از مین
   )يزیو تبر یات عظام خوئی(آرده طبق نظر خودش. کنت یت اگر وصیم

د یتقل بنابراط واجب عمل یاحت بنابرند: ک یاضافه م يزیت اهللا تبریآ
   .ح باشدیز صحیو ورثه ن یوص

د یند و طبق نظر مرجع تقلکاط یب احتیه ناکسزاوار است  ر:کتذ
  ند.کد منوب عنه عمل یخودش و مرجع تقل

  ط منوب عنهیشرا
  1شرط است: يه اموردر منوب عن

 اسالم. .1
افر بـه احتمـال   کـ ابـت از  یانـد: ن  فرموده ت اهللا بهجتیآ ر:کتذ

                                                 
  .108. مناسک محشی،  م  1
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 1ف عذاب، محل تأمل است.یحصول تخف
ا اگر زنده است، حـج بـر او مسـتقر    یبودن منوب عنه  یمتوف .2

د خـوب  یـ ه امکـ  يایضـ یا مریـ  يریشده باشد و به جهت پ
 تواند به حج برود.یشدن ندارد، نم

  ست.یمورد دوم شرط ن یاستحباب : در حجرکتذ
  بلوغ منوب عنه
  2ر بالغ چند نظر است:یابت از غیدر صحت ن

  بهجت)اهللا  تیآ(ل است. کز مشیمم ریغ یبدر ص قول اول:
  ارم)کت اهللا می(آست. یال نکاز اش یابت از بچه خالینقول دوم: 
 هکـ ال نـدارد  کاشـ  یر بالغ در حج مستحبیدر مورد غ قول سوم:

 ه نباشـد. کـ ام حـج در م یـ در اه منوب عنه ک د به شرط آناستنابه شو
  )یت اهللا سبحانیآ(

  ر مراجع عظام)ی(ساست. یدر منوب عنه بلوغ شرط ن قول چهارم:

  مان در منوب عنهیا
  3من چند نظر است:ؤرمیابت از مسلمان غیدر صحت ن

ابـت از  یمان شرط است، پس حج به نیدر منوب عنه اقول اول: 
  )يو نور فاضل عظام اتی(آ ست.یح نیمخالف صح

  ه منـوب عنـه   کـ نباشد، مگـر آن  ید ناصبیمنوب عنه باقول دوم: 
                                                 

  .106. مناسک محشی،  م  1
  .108. مناسک محشی،  م  2
  .108. مناسک محشی،  م  3
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اهللا  تی(آ است. یافکن صورت مسلمان بودن یه در اکباشد  نائبدر پ
  )یزنجان

  ر مراجع عظام)ی(سا ست.یمان شرط نیدر منوب عنه اقول سوم: 
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  ییخودآزما
 (آیت اهللا وحید)آیا نیابت بچه ممیز در حج صحیح است؟ . 1
ـ انجام دهد آ ي. اگر شخص مستطیع حج را به نیابت از دیگر2 ا ی

 ارم)ک(آیت اهللا ماست؟  يمجز
. در صـورت صـحت حـج نیـابی شـخص مسـتطیع، آیـا نایــب        3

المثـل اسـت؟    ةباشد یا مستحق اجـر  المسمی می ةمستحق اجر
 (آیت اهللا سیستانی)

د آیـا نیـابتش   . اگر نایب از وقوف اختیاري مشـعر معـذور باشـ   4
 ارم)ک(آیت اهللا مصحیح است؟ 

مسماي وقـوف در شـب    ك. اگر خانمی نایب شود و پس از در5
ا از یـ عید به منی برود و براي وقـوف بـین الطلـوعین برنگـردد آ    

 )يا ت اهللا خامنهی(آ است؟ يمنوب عنه مجز

ه از قرائت صحیح معذور است، آیا جایز است از طـرف  کسی ک. 6
 (حضرت امام) دیگري نایب شود؟

ه قرائت نمازش صحیح نیست و بـه نیابـت از دیگـري    کسی ک. 7
دارد؟  يا فـه یند چـه وظ کمحرم شده و نتوانسته نماز را تصحیح 

  (حضرت امام)
  ت اهللا بهجت)ی(آ ا در منوب عنه بلوغ شرط است؟ی. آ8
  )یت اهللا زنجانی(آست؟ یمان شرط نیدر منوب عنه، ا ی. در چه صورت9

ب یه صروره است ناک يه مردکالزم است  یرتدر چه صو. 10
  )يزیتبر اهللاتی(آشود؟ 

  ت اهللا فاضل)ی(آ ا در منوب عنه، عقل شرط است؟یآ. 11
ا بر یند کد خودش عمل یمرجع تقل يب طبق فتوایا نای. آ12

  )ییت اهللا خوی(آد منوب عنه؟ یمرجع تقل ياساس فتوا
  
  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :چهارم بخش
  ام مرتبط باکو اح یفقه عموم
  حج و عمره 

  



 

  

  



 

  

  
  
  

  :مستیدرس ب

  
  دیام تقلکاح 

  یآموزش يهاهدف
د انجـام داده  یـ ه اعمال خـود را بـدون تقل  ک یسکفه یبا وظ ییآشنا .1

 است.
 د.یر مرجع تقلییط تغیبا شرا ییآشنا .2
 ت.ید میم بقاء بر تقلکبا ح ییآشنا .3
خواهـد بـه حـج بـرود نسـبت بـه       یه مـ کـ  یسکفه یبا وظ ییآشنا .4

 .کمناس يریگادی
 ت رجوع.یبدون ن» اط واجبیاحت« يم رجوع قهرکح .5

  دیعمل بدون تقل
د انجـام  یـ ه اعمال خود از جمله حج و عمره را بدون تقلک یسک

  1ح است:یر اعمال گذشته او صحیداده باشد، در موارد ز
فـه  یه در حال حاضـر وظ کباشد  یسک ياعمالش مطابق با فتوا .1

 )ی(اتقاق ند.کد یدارد از او تقل

                                                 
  .1؛ رساله توضیح المسائل مراجع، ج 1345. مناسک محشی،  م  1
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د از او یـ ه در زمـان عمـل با  ک یسک ياعمال مطابق باشد با فتوا .2
 )ينور و ياات عظام امام، خامنهی(آ رد.کید میتقل

 )یاتفاقاط باشد. (یاعمالش مطابق با احت .3
اگر جاهل قاصر باشـد و اخـالل    یستانیت اهللا سیآ يطبق فتوا .4

ا جاهـل  یـ  ضرر ندارد، يه با جهل قصورکشده باشد  يزیبه چ
ه در صـورت  کـ بـوده اسـت    یوده و نقص عمل از جهتمقصر ب

 ح است.یعمالش صحاح است؛ مثل جهر و اخفات، یجهل صح

  دیر مرجع تقلییتغ
  :متصور استد، دو حالت یر مرجع تقلییدر مورد تغ

  ر اعلم به اعلمیحالت اول: عدول از غ
 یگر نسبت بـه مرجعـ  یت مرجع دیند و اعلمکد یتقل یسکاگر از 

در مورد عدول بـه مجتهـد    ،ش محرز شودیند براک یمد یه از او تقلک
  نظر است: دواعلم 

ات عظام امام، ی(آاط واجب الزم اسـت.  یعدول بنابر احت قول اول:
  )یگانیو گلپا ی، صافيا خامنه

فاضـل،   ،يجواد ات عظام بهجت،ی(آعدول واجب است.  قول دوم:
  )يهرودشا یهاشم و يزید، تبری، وحيارم، نورکم ،یسبحان ،یستانیس

  يبه مساو يحالت دوم: عدول از مرجع مساو
  و فاضل) ی، سبحانات عظام امامی(آز است. یعدول جاقول اول: 
ـ (آسـت.  یز نیاط واجب عدول جایبنابر احتقول دوم:  ات عظـام  ی

  )يشاهرود یو هاشم ياخامنه
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ست. یز نیادگرفته عدول جایه ک یدر خصوص مسائلقول سوم: 
  ) يزیاهللا تبرت ی(آ

رده، رجـوع بـه   کـ ه عمـل  کـ  یدر خصوص مسـائل  چهارم:قول 
  )يارم و نورکات عظام می(آست. یز نیجا يمساو

اط یـ اد گرفتـه بنـابر احت  یـ ه کـ  یدر خصوص مسـائل قول پنجم: 
  )یت اهللا صافی(آست. یز نیواجب عدول جا
بـه   یر مـوارد علـم اجمـال   یـ در غ يرجوع به مسـاو قول ششم: 

  )یستانیبهجت و س ات عظامی(آز است. ی، جایمخالفت قطع
ـ باشـند با  ياگر دو مجتهد مساوقول هفتم:  عمـل   یید بـه فتـوا  ی

ا مشـقت  یـ ن نبود کاط ممیاط است و اگر احتیه مطابق با احتکشود 
  د)یت اهللا وحی(آند. کعمل  يگرید يتواند به فتوایداشت، م

  تید میبقاء بر تقل
د بقـاء  ا بـرود، در مـور  یند، از دنکید میه از او تقلک ياگر مجتهد

  دارد:وجود ت چند صورت ید میبر تقل
  شده مجتهد فوتت یم بقاء با فرض اعلمکصورت اول: ح

  ن صورت چند قول است:یدر ا
، ي، نورياات عظام امام، خامنهیآ(ز است مطلقاً. یبقاء جاقول اول: 

اد گرفتـه اسـت اگـر چـه عمـل      یه ک یدر مسائل: یو سبحان یگانیگلپا
   ستز ایرده باشد بقاء جاکن

ـ (آرده بقاء واجب اسـت.  که عمل ک یدر مسائلقول دوم:  ت اهللا ی
  بهجت)
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رده و هم که عمل ک ی، هم در مسائلبقاء واجب است قول سوم:
ـ (آ. ردهکه عمل نک یدر مسائل ، ی، فاضـل، زنجـان  یسـتان یس ات عظـام ی

  د)یو وح يشاهرود یهاشم
او عمـل   يه به  فتواک، به شرط آنبقاء واجب است قول چهارم:

ت اهللا یآ. (اد گرفته باشدیعمل  ياو را برا يا حداقل فتوای رده باشدک
  ارم)کم

ـ آ(اط واجـب بقـاء الزم اسـت.    یـ احت بنابرقول پنجم:  عظـام   اتی
  )1یصافو  يجواد

  یت حیدر اعلم کا شی يم بقاء در صورت تساوکصورت دوم: ح
  ن صورت چند قول است:یدر ا

ـ (آز است. یبقاء جاقول اول:  ، بهجـت،  يام، خامنـه ات عظـام امـا  ی
  ارم)کو م ي، نور، فاضلی، صافیسبحان، يجواد

نـد مگـر در   کد یـ دام بخواهـد تقل کـ ر است از هر یمخ قول دوم:
د یاط واجب بایاحت بنابره ک یام حجت اجمالیا قی یموارد علم اجمال

  )یستانیت اهللا سی(آد. یت هر دو فتوا را نمایرعا
ه کـ  یمادامد: یات عظام وحی(آبقاء واجب است، مطلقاً. قول سوم: 

در : يشـاهرود  یهاشـم  ش ثابـت نشـده؛  یبودن مجتهد زنـده بـرا   اعلم
  )شده ه بودن مجتهد فوتیا محتمل االعلمی يصورت تساو

شـده   مجتهد فوت ي، اگر به فتوايدر صورت تساوقول چهارم: 
رده، الزم اسـت در تمـام   کـ از مسـائل ـ عمـل     یـ هرچند در برخـ 

                                                 
از بخش احکام تقلید رساله توضـیح المسـائل آیـت اهللا صـافی، بقـاء،       9 در مسئله.  1

  آمده است.» احتیاط واجب«واجب دانسته شده، ولی در توضیح المسائل مراجع، قید 



 291م: فقه عمومی و احکام مرتبط با حج و عمرهبخش چهار  

  

رده، کـ او اصالً عمل ن يبماند؛ و اگر به فتوا یقاو با يل به فتوایمسا
ند؛ و اگر مجتهد زنـده اعلـم   کد یتواند تقل یه بخواهد مکدام کاز هر 

  )یزنجان يریت اهللا شبی(آ ند.کد ید از او تقلیباشد، با

  ام عمره و حجکاح يریادگی
و دانستن اعمال حج هرچند اجماالً، قبـل از سـفر الزم    يریادگی

 یه عمره تمتع و حج تمتع را به عنـوان عبـادت  ک است یافکست و ین
را  یـک ت هـر  یفکیند و کت یرده، نکه خداوند متعال بر او واجب ک

اد گرفتن اعمال، بهتـر  یند؛ هرچند کرد و عمل یاد بگیدر وقت عمل 
  )ی(اتفاق اط است.یو موافق احت
  ت رجوعیبدون ن» اط واجبیاحت« يرجوع قهر

ت االعلـم  یا با رعایند کد به آن عمل توانیاط واجب، مقلد میدر احت
  د.یاو عمل نما يرده و طبق فتواکگر رجوع یفاالعلم به مجتهد د

ـ ن »فـاالعلم «ن رجـوع بـه   یا در ایه آکن است یاحال سؤال  الزم  ،تی
  است؟ یافکفاالعلم باشد،  يه اگر عمل او مطابق با فتواکنیا ایاست 

اط یـ احت بنـابر م یقـد ه کـ مثالً اگر مجتهد اعلم، احرام حج را از م
 توسـعه  يهاواجب الزم بداند و مجتهد فاالعلم، احرام را از قسمت

 د محـرم شـده و بعـد از   یـ ه جدکـ ز بداند و مقلد از میه جاکافته می
ن یه مجتهـد اعلـم چنـ   کـ آن متوجـه شـده    يا در اثنـا یـ اعمال حج 

ولـو بـه    ح اسـت؟ یه صـح کـ ا احرامش از میداشته است، آ یاطیاحت
  ند.کرجوع ن فاالعلم يفتوا
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  ن مسأله دو نظر مطرح است:یدر ا
 يمطابق بـا فتـوا   ،ياگر عمل او در هنگام صدور از وقول اول: 

 يح و مجـز ینـد، صـح  کد یتوانست شرعاً از او تقلیه مکبوده  یسک
فاالعلم  يفتوا (معلوم شود مطابق ی، زنجانياخامنهعظام ت ای(آاست. 
  )فاالعلم است يهرچند نداند مطابق فتوا: یسبحان بوده)،

نـد و بـه   کتواند بـه او رجـوع   یح عمل، میتصح يبراقول دوم: 
، يزیت، تبرات عظام بهجی(آ .، ولو پس از عملدیاستناد نما يو يفتوا

  )يشاهرود یو هاشم فاضل ،ی، صافیستانیارم، سکم
ه کـ نیاند: ... البته مشـروط بـه ا  اضافه فرموده یت اهللا صافیآ :رکتذ

  شده باشد. یصد قربت از او متمشق يهنگام عمل عباد
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  ییخودآزما
اعمـال   ید بـوده، در چـه صـورت   یـ اعمالش بدون تقل یاگر مدت .1

 )ینی(امام خمح است؟ یگذشته او صح
سـت؟  یچ دیـ تقل ر اعلم به اعلم بعد از تحقـق یم عدول از غکح .2

 )يات اهللا خامنهی(آ
گـر را مشـخص   ید يبـه مسـاو   يم عدول از مرجـع مسـاو  کح .3

 )ياهللا شاهرودت ی(آد. ینک
ـ (آست؟ یلف چکفه میباشند، وظ ياگر دو مجتهد مساو .4 ت اهللا ی

 د)یوح
ه مجتهـد فـوت شـده    کـ  یت در فرضـ یـ د میم بقاء بر تقلکح .5

 ت اهللا بهجت)ی(آست؟ یها اعلم باشد، چنسبت به زنده
 یت حـ یـ در اعلم کت در صـورت شـ  یـ د میـ م بقاء بر تقلکح .6

 د)یت اهللا وحی(آست؟ یچ
شـده بـا    مجتهد فوت يت در فرض تساوید میم بقاء بر تقلکح .7

 )یت اهللا زنجانی(آ ست؟یمجتهد زنده چ
ه کـ  یسـ ک يام حج و عمره قبل از سـفر بـرا  کاح يریادگیا یآ .8

 )ینی(امام خمخواهد به حج برود، واجب است؟ یم
فـاالعلم   يلف مطـابق بـا فتـوا   کاط واجب، اگر عمل میدر احت .9

؟ داشـته باشـد   د قصد رجوع به فاالعلمیا بایاست  یافکباشد 
  )يات اهللا خامنهی(آ

  



 

  



 

  

  
  
  

  : میکو  ستیبدرس 

  
  ...)و غسل ،وضو( ام طهارتکاح

  یآموزش يهاهدف
 با مقدار مسح پا در وضو. ییآشنا .1
 بانوان در انظار نامحرم. يم وضوکبا ح ییآشنا .2
 م وضو با آب زمزم.کبا ح ییآشنا .3
 ها.با انواع غسل ییآشنا .4
 دات.م غسل و صحت عباکبا ح ییآشنا .5
 مستحب. يهابا غسل ییآشنا .6
  ن وضو.یگزیجا يهابا غسل ییآشنا .7

  وضومسح پا در 
  در خصوص حد مسح پا سه قول وجود دارد:

پا  يرو یپا تا برآمدگ يها از انگشت یکیمسح از سر  :قول اول
عظـام امـام، فاضـل،     اتی(آ واجب است، اگرچه تا مفصل بهتر است.

   )ید و زنجانیارم، وحکم
ـ (آد تا مفصل باشـد.  یمسح پا با :قول دوم و  يا عظـام خامنـه   تای

  ).یسبحان
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 د تـا مفصـل باشـد.   یـ اط واجـب با یـ مسح پا بنابر احت قول سوم:
 یو هاشـم  کیارا ،یگانی، گلپای، صافیستانیس  ،يزی، تبرییات عظام خوی(آ

  )يشاهرود
ـ  ،دوم بود لهمان قو یستانیت اهللا سیآضمناً نظر سابق  راً یـ اخ یول

  افته است.یط واجب تبدل ایبه احت
  است.» نیعبکال«لمه ک ين اختالف، معنایمنشأ ا ر:کتذ

  وضو گرفتن بانوان در مسجدالحرام
  د نامحرمی. وضو در معرض د1

  ن آمده است:یچن يعروة الوثقدر 
بطل وضؤوها و ي، ال راها األجنيبيان كم ـ إذا توضأت املرأة يف٣٠م 

   1.كان من قصدها ذلكإن 
إلّا إذا احنصـر   نـد: یفرما یه دارند و مینجا حاشیدر ا ییخوت اهللا یآ

، نعـم إذا  راها االجنيبيان ال كم مم يفينئذ التي حنيتعيان الوضوء به، فكم
  توضأت و احلال هذه صح وضؤوها.  

  وضو گرفتن بانوان در انظـار نـامحرم حـرام اسـت و طبـق نظـر       
ـ  یتفه یاگر محل منحصر به آن باشد وظ ییاهللا خوتیآ  یمم اسـت، ول

ار کـ اگرچه  است، حیش صحیدر هر صورت اگر وضو گرفت وضو
   )ی(اتفاق 2انجام داده است. یحرام

                                                 
  .30، م 119. العروه الوثقی مع تعالیق االمام الخمینی، ص 1
عامداً بـا   . یکی از شرایط صحت وضو، مباح بودن آب وضو است؛ پس اگر کسی عالما2ً

آب غصبی وضو بگیرد، وضویش باطل است، ولی اگر جاهل باشد یا غصبی بـودن آن  
  را فراموش کرده باشد، وضوي او صحیح است.
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  م وضو با آب زمزمک. ح2
ردن معمـول بـوده   کزمزم وضو گرفتن و غسل  یقبالً با آب اصل

ـ انجـام شـده اسـت، ا    یاتیـ ن آب عملیا يه روکاآلن  یاست، ول ن ی
ا نـه؟  یـ ح اسـت  یصـح  یدنیآشـام ه وضو با آب کشبهه وجود دارد 

 يه در مواقـع اضـطرار  کـ گفتنـد   یمسجدالحرام مـ  ین انتظامیمسئول
هـا   ا به وضوخانهیند کاط یبخواهد احت یسکاگر  یندارد، ول یالکاش

  اورد.یآب همراه خودش ب يا بطریبرود 

  اغسال
  م:یپرداز یآن م یه به بررسکا مستحب یا واجب است یغسل 

  واجب يها غسل
  اند: واجب دو دسته يها غسل

د یـ ه باکاست  ییفاکت واجب ی: غسل مییفاکواجب  دسته اول:
افور و کـ ت را سه غسل بدهند. (غسل با آب سدر، غسـل بـا آب   یم

  غسل با آب خالص).
ا یـ ن زن و مرد اسـت و  یب كا مشتریه ک ینیواجب ع دسته دوم:

  بانوان است. یاختصاص
  :عبارت است ازن زن و مرد یب كمشتر يها غسل

  غسل جنابت؛ .1
 ت؛یغسل مس م .2
 شود. یواسطه عهد و نذر و قسم واجب مه ه بک ییها غسل .3

 عبارت است از: بانوان یاختصاص يها غسل
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  ض؛یغسل ح .1
 غسل نفاس؛ .2
 1غسل استحاضه. .3

ر شـده، غسـل   کـ عالوه بر اغسـال ذ  یستانیو س یزنجان عظامت ایآ
  :اند رده و فرمودهکر کاط واجب ذیبه عنوان احترا  يگرید

ات را عمـداً  یـ د و مـاه نمـاز آ  یه در موقع گرفتن خورشـ ک یسک
 بنـابر د گرفته باشد، یه تمام ماه و خورشک ینخوانده باشد، در صورت

نمـاز   يند و قضاکد غسل یات باینماز آ يقضا ياط واجب برایاحت
 بدون غسل باطل است.

  واجب و صحت عبادات يها غسل
وط بالطهارة من لّ واجب مشركب هذا الغسل لجي« ت:یغسل مس م

   2.»ه الطهارهيشترط فيما يشترط فياحلدث األصغر، و 
ه طهارت از حـدث اصـغر در   ک یهر واجب يت برایغسل مس م

  باشد.یآن شرط است، واجب م
 یسـ کطواف و نماز شرط است و  يت براین غسل مس میبنابرا

ت بر عهدة اوست، اگر بدون غسل طواف و نماز را یه غسل مس مک
ت غسـل جنابـت   یـ ه بعد از مس مکنیمگر ا هد، باطل است.انجام د

ت یـ ها و از آن جمله غسل مس م از تمام غسل يه مجزکانجام داده 
ت باعث بطالن یتعمد بقا تا اذان صبح بدون غسل مس م یول است.

  شود. یروزه نم
                                                 

  .221، ص 1. ر.ك: رساله توضیح المسائل مراجع، ج  1
  .16، م 180. العروه الوثقی مع تعالیق االمام الخمینی، ص 2
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 در صحت نماز و طواف واجـب  ض و نفاسیغسل جنابت و ح
آن  يمـاه رمضـان و قضـا    روزة ن دریهمچنـ  و اسـت.  یشرط واقع

شرط است و اگر جنب و حائض و نفساء تا اذان صبح عمداً غسـل  
  1نند، روزه آنها باطل است.کن

ض و نفاس تا اذان صبح باعـث  یبر جنابت و ح يبقاء عمد یول
ه کـ  یت اهللا سبحانیآ يشود مگر طبق فتوا ینم یبطالن روزه مستحب

تواند بـا  یرد ... نمی... بگ و اگر بخواهد روزه مستحب«... اند: فرموده
  2».ردیمم روزه بگیت

  3آن اختالف وجود دارد: ير ماه رمضان و قضایاما در روزة واجب غ
اط یـ احت بنابرآن،  ير رمضان و قضایدر روزه واجب غ :قول اول

 کیات عظام ارای(آض و نفاس مبطل است. یواجب بقاء بر جنابت و ح
    و بهجت)

ق وقـت  یه در ضـ کـ نیاسـت مگـر ا   باعث بطالن روزه قول دوم:
  )یت اهللا سبحانی(آند. کمم یت

 باعـث بطـالن روزه  و نفـاس   ضیبقاء بر جنابت و حقول سوم: 
  ر مراجع عظام)ی(سا شود. ینم آن يماه رمضان و قضا ریواجب غ

  یمستحب يها غسل
هـا   و آن 4ار اسـت یمستحب در شرع مقدس اسالم بس يها غسل

                                                 
  .1619، م 943، ص 1. رساله توضیح المسائل مراجع، ج 1
  .1302. رساله توضیح المسائل آیت اهللا سبحانی، م 2
  .1645و  1620، م 944، ص 1. رساله توضیح المسائل مراجع، ج 3
  .644، م 379، ص 1. رساله توضیح المسائل مراجع، ج 4
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  اند: سه دسته
: مانند غسل جمعه و غسـل  یزمان یمستحب ياهغسل دسته اول:

  فرد ماه رمضان. يها شب
ن کورود بـه امـا   يه بـرا ک: یانکم یمستحب يهاغسل دسته دوم:

  ه.کداخل شدن به شهر م يخاص مستحب است، مانند غسل برا
و  ارت ائمهی: مانند غسل زیفعل یمستحب يهاغسل دسته سوم:

   1رده است.کتعمال خوش اس ير شوهرش بویغ يه براک یغسل زن
ه و اعمـال حـج و   کمربوط به شهر م یمستحب يها آنچه از غسل

  م:ینک یان مینجا بیعمره است را در ا
قـبالً   یت اهللا زنجـان یآبه نظر همه مستحب است، البته  ـ غسل احرام:1

  اند. ردهکن نظر عدول یاز ا یدانستند، ول یاط واجب الزم میبنابر احت
  رد وفاق همه است.: موعبهکارت یـ غسل ز2
  عبهکـ غسل دخول در 3
ه از چهـار طـرف   کـ نیح ایتوضـ  ـ غسل ورود به منطقۀ حرم:4

ن یتـر  یکمنطقه حرم است و نزد یفاصله خاص یکمسجدالحرام تا 
 ةالحرمیـنهاو ةالحرم یـبدا يه بـا تابلوهـا  ک م استیها مسجد تنع نیا

   مشخص شده است.
  هکـ غسل ورود به شهر م5
  2است و در استحباب آن دو قول است: یتالف: اخـ غسل طواف6

ـ ، میات عظـام صـاف  ی(آست. یاستحباب آن ثابت ن: قول اول ارم، ک
                                                 

  .645ـ  644. رساله مراجع، م  1
  .1413. مناسک محشی، م   2
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   )یستانیو س ينور
ـ آغسل طواف مسـتحب اسـت. (   قول دوم: ، يا ات عظـام خامنـه  ی

ـ فاضل، تبر ت اهللا غسـل  یـ ارت بیـ ز يبـرا  )يشـاهرود  یو هاشـم  يزی
  اهللا است)تیارت بیمستحب است، و طواف، ز

  ن وضویگزیجا يها سلغ
  از وضو است؟ يمجز ییها چه غسلسؤال: 

  1قول است: دون مسأله یدر اجواب: 
از وضـو و   ير از غسـل جنابـت مجـز   یغ یچ غسلیه اول: قول

، یگـان یگلپا ،يجـواد  ،يا ات عظام امـام، خامنـه  ی(آست. یگر نیاغسال د
  )رشانیدر نظر اخفاضل  ،ی، سبحانیصاف ،بهجت

از  ي(چه واجـب و چـه مسـتحب) مجـز     لتمام اغسا م:قول دو
ـ ، تبریات عظام خـوئ ی(آر از استحاضه متوسطه). یوضو است (غ ، يزی

  )يشاهرود یهاشمو  یزنجان ،ارمکم د،یوح ،ي، نوریستانیس
مثل  ،ه استحباب آن ثابت شده استک يا یمستحب يها البته غسل
ست و رجاء بـه  یه استحباب آن ثابت نک ییها اما غسل ،غسل جمعه

  ند.ک یمنت یفاکشود از وضو  یا آورده مج
  

                                                 
  .644، م 379و ص  391، م 242، ص 1ج  . رساله توضیح المسائل مراجع، 1
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  ییخودآزما
  )يا ت اهللا خامنهی(آجاست؟ کمحل مسح پا  يانتها. 1
ه نـامحرم  کـ . اگر محل وضوي بانوان منحصـر باشـد بـه جـایی     2

 (آیت اهللا خویی)ست؟ یفه چیبیند وظ ایشان را می

ح اسـت؟  یا صحی. اگر بانویی در معرض دید نامحرم وضو بگیرد آ3
 اهللا سیستانی) (آیت

نـد و در آن حـال نمـاز    کسی غسل مس میت را فراموش کاگر . 4
 (حضرت امام)ح است؟ یا صحیرد آیبخواند و روزه هم بگ

خواهد روزه بگیرد، اگر عمداً غسـل و تـیمم    ه میکم جنبی ک. ح5
 (آیت اهللا فاضل)ست؟ یند چکن

د ند و روزه مستحبی بگیـر ک. اگر بانویی غسل حیض را فراموش 6
 (آیت اهللا بهجت)ح است؟ یا صحیآ

 )(آیت اهللا سیستانیم غسل طواف چیست؟ ک. ح7

رده، ولـی وضـو   کـ عبـه غسـل   که براي طواف و زیارت کسی ک. 8
  (آیت اهللا تبریزي)ح است؟ یا طوافش صحینگرفته آ

 (آیت اهللا فاضل) از اغسال مجزي از وضو است؟ کدامیک. 9



 

  

  
  
  

  :دومست و یب درس 

  
  در حج و عمره ام بانوانکاح 

  یآموزش يهاهدف
 .ضیط حیبا شرا ییآشنا .1
 .یائسگیار یشناخت مع .2
 .م تجاوز خون از ده روزکبا ح ییآشنا .3
 .م نقاء متخللکبا ح ییآشنا .4
م ورود حائض و مستحاضـه بـه مسـجد الحـرام و     کبا ح ییآشنا .5

  .یمسجد النب

  ض یام حکاح
 داشـته  ر رایـ ط زیه شـرا کض را دارد یم حکخون ح یدر صورت

   باشد:
  1یسالگ 9. خون بعد از 1
  متر نباشدک. از سه روز 2
  شتر نباشد.ی. از ده روز ب3
  ن شرط سه قول است:ی: در اسه روز ی. توال4

                                                 
  .1418. مناسک محشی، م  1
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ـ (آدر سه روز اول شرط است.  یتوال :قول اول   ات عظـام امـام،  ی
 یو هاشم ينور ، دی، فاضل، وحیستانی، سيا ، خامنهیئخو ،يزیبهجت، تبر

  )يشاهرود
خـون   نـد و مجـدداً  ینـد و بعـد نب  یاگر دو روز خون بب وم:قول د

ـ بـه ا : یو سـبحان  یگـان ی، گلپایات عظام صـاف ی(آند. کاط یند احتیبب ن ی
ه هم اعمال مستحاضه را انجـام دهـد و هـم از محرمـات     کصورت 

  ند)کناب حائض اجت
ـ (آ اسـت.  یافکـ دهـه باشـد،    یـک : سه روز در قول سوم ت اهللا ی

  )يریشب
داخـل فـرج؛ البتـه     يدر سه روز ولـو در فضـا  خون  . استمرار5

است و قطع خـون بـه    یافکثر مراجع کخون به نظر ا یاستمرار عرف
ـ  یصورت مختصر مخلّ بـه اسـتمرار ن   ت اهللا یـ مرحـوم آ  یسـت، ول

ه در کشود  كپا ين سه روز مختصریفرموده: هرگاه در ب یگانیگلپا
  ل است.کض مشیم به حکباطن خون نباشد، ح

  ) فاصله شده باشد.روز10اقل طهر( ضین دو حی. ب6
  .  یائسگی. خون قبل از 7

   یائسگیار یمع
ر یـ سـال، و در غ  60ده، تمام شدن یدر س یائسگیسن  :قول اول

ـ (آ است. يسال قمر 50ده، تمام شدن یس ، یزنجـان  ات عظـام امـام،  ی
  و فاضل) ی، سبحانیگانی، گلپایصاف

نـد استحاضـه   ا دهیـ ه دکـ  یخون يسال قمر 60پس از  قول دوم:
ض را یسال اگـر خـون صـفات حـ     60تا  50ن یاست و در فاصله ب
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حائض و عبادات مستحاضـه   كن ترویام عادت بود بیا در ایداشت 
ـ ، تبریات عظام خـوئ ی(آ االحوط. یند علکجمع  ـ وح ،يزی  یو هاشـم  دی

   )يشاهرود
 یائسـگ یده یر سـ یـ ده و غیدر سـ  یسـالگ  60با اتمام  قول سوم:

ده یر سیاط مستحب در زنان غیابد، و احتی یم ض تحققینسبت به ح
ض را یات حـ یه اگر خصوصـ کآن است  یسالگ 60تا  50در فاصلۀ 

  ند.کحائض و عبادات مستحاضه جمع  كن ترویداشت ب
اظهـر   بنـابر ه موجب سقوط عده اسـت  کدر عده  یائسگیم کح

    )یستانیت اهللا سی(آ محدود به پنجاه سال است.
ده یر سیشود و غ یائسه می یسالگ 60مام ده با اتیس قول چهارم:

نـد  یب یه مـ کـ  یه خونکنان دارد یاگر اطم یسالگ 60تا  50در فاصله 
   ر))یت اهللا بهجت (نظر اخی(آ د.یض را بار نمایام حکض است، احیح

اط الزم یـ تأمل و احت یائسگیق سن ین حد دقییدر تع قول پنجم:
ه کـ  یطیالشـرا  هـد جـامع  ن مسأله به مجتیتوانند در ا یاست. بانوان م

   )يا ت اهللا خامنهی(آ ند.کنه دارد رجوع ین زمیدر ا یمشخص يفتوا
د یـ د یست، پس اگر خـون یمحدود به سن ن یائسگی قول ششم:

ـ (آ .یسالگ 70در  یض است، حتیض را داشت حیه صفات حک ت ی
   شان))یر ایارم (نظر اخکاهللا م

  یماه شمس 6سال و  48=  يسال قمر 50
  ساعت. 12 يروز منها 77سال و  58=  يسال قمر 60

  خروج خون از مهبل
ال کط بـدون اشـ  یر شـرا ی. اگر خون از مهبل خارج شود با سـا 1
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  ابد.ی یق مقض تحیح
از مهبل خـارج نشـود،    یفرج شود، ول ي. اگر خون داخل فضا2

  ن صورت دو قول است:یدر ا 
ـ ، تبرییات عظام خـو ی(آ افته اسـت. یض تحقق نیح :قول اول  ،يزی

   )يشاهرود یو هاشم دیوح ،، فاضلی، زنجانیستانیس
ـ  کاط واجب جمع یاحت بنابر قول دوم: حـائض و   كن تـرو ینـد ب

    )یگانی، گلپایات عظام امام، صافی(آ عبادات مستحاضه
د خـون بـه   یـ ض بایتحقـق حـ   يبرا یت اهللا صافیآالبته طبق نظر 

اگـر   یگـان یت اهللا گلپایامام وآطبق نظر  ید، ولیایرون بیخود ب يخود
  گردد. یم یض قطعیند، حکگر خارج یلۀ دیا وسیخون را با انگشت 

ه اگر کبل ،دیایرون بیست در تمام سه روز خون بیالزم ن قول سوم:
ـ  یافکدر فرج خون باشد   ين سـه روز مختصـر  یاست و چنانچه در ب

ند در تمام سـه  یه بگوکم باشد ک يشدن به قدر كشود و مدت پا كپا
  )یت اهللا سبحانیآ( ض است.یبوده باز هم حروز در فرج خون 

  تجاوز خون از ده روز
ده یـ ه زن خـون د کـ  یامیند، تمام اکاگر خون از ده روز تجاوز ن

شود، اگرچه خالف عدد عادتش باشد و چنانچـه   یض حساب میح
  ند دو حالت دارد: کخون از ده روز تجاوز 

  عادت است: يدارا حالت اول:
ده اگرچـه  یـ ام عـادت د یه در اک ینخو ه:یه عددی. عادت وقت1 

استحاضـه،   یض است و مـابق یض را نداشته باشد، حیح يها نشانه
  ض را داشته باشد.یح يها اگرچه نشانه
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  نجا دو قول است: یه در اکه فقط ی. عادت وقت2
  ز:ییر ذات تمیا غیز است ییا ذات تمین خانم یا :قول اول

 یاگر خون یعنی؛ فۀ او رجوع به صفات استیوظ ز:یی. ذات تم1
از  یض را داشـته و در بعضـ  یاز روزها صفات ح یده در بعضیه دک

ض یه صفات حـ ک ییروزها صفات استحاضه را داشته است، روزها
را  یدهـد و مـابق   یض قـرار مـ  یط) حـ یر شرایرا داشته (با وجود سا

  استحاضه.
ـ اگر اقارب او در ا ز:ییر ذات تمی. غ2  متفقـة العـاداتض یام حـ ی

  اش رجوع به اقارب است. فهیوظباشند، 
ات یاش رجوع به روا فهینباشند: وظ متفقة العاداتو اگر اقارب او 

 را استحاضـه.  یض قـرار دهـد و مـابق   یهفت روز را ح یعنیاست؛ 
  )يو نور ی، سبحان، فاضليا ات عظام امام، خامنهی(آ

ا در یـ ده یـ ر وقت عـادتش خـون د  یا در غین خانم یا قول دوم:
  ده است.ید وقت عادت خون

ذات ا یـ ن صـورت  یه در اک دهیر وقت عادتش خون دیدر غ. 1
ـ غا یـ اش رجوع به صـفات اسـت، و    فهیه وظکاست  زییتم ر ذات ی
  دهد. یض قرار میا هفت روز را حیه شش ک است زییتم

ن صورت اگرچه خـون  یه در اک دهیدر وقت عادتش خون د. 2
ه از سـه  کآن ض است، به شرطیض را نداشته باشد حیح يها نشانه
ـ (آ شتر نباشـد. یمتر و از ده روز بکروز  ـ تبر ،ییات عظـام خـو  ی و  يزی
  )يشاهرود یهاشم
   ه دو حالت دارد:که فقط: ی. عادت عدد3

  ن صورت دو قول است:یه در اکاست  زییذات تم حالت اول:
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ض قـرار  یض را دارد حـ یه صفات حک ییها فقط خون :قول اول
ـ تبر ،ییعظام خو اتی(آ ست.ین كدهد و عددش مال یم  یو هاشـم  يزی

   )يشاهرود
  ض را دارد سه صورت دارد:یآنچه صفات ح قول دوم:

  ض است.  ین صورت همه آن حی: در اام عادتش استی. به اندازه ا1
ن صورت آن مقدار به عالوه ی: در اام عادتش استیمتر از اک.2

  ض است.یل شود حیمکه به اندازه عادتش تکچند روز بعد 
ض است یام عادتش حیبه اندازه ا ام عادتش بوده:یز اشتر ای. ب3
ـ (آ .اسـت)  كاستحاضه (عدد مـال  یو مابق ات عظـام امـام، بهجـت،    ی
  )یو صاف یگانیگلپا ارم،کم  ، فاضل،یستانیس ،یسبحان ،يا خامنه

  ن صورت چهار قول است:یه در اکاست،  زییر ذات تمیغ حالت دوم:
عـادتش را   يازة روزهـا بـه انـد   ینید از اول خون بیبا :قول اول

ـ (آ را استحاضه قـرار دهـد.   یض و مابقیح ات عظـام امـام، بهجـت،    ی
   )يارم و نورک، میستانی، سيا  خامنه

ض یعـادتش حـ   ياط واجب به اندازة روزهایاحت بنابر  قول دوم:
   ت اهللا فاضل)ی(آ قرار دهد.

امش یـ ا وسـط بـه مقـدار عـدد ا    یـ ر است از اول یمخقول سوم: 
    )یگانیو گلپا یات عظام صافی(آ .ض قرار دهدیح

ض را داشـته، از اول  یده صفات حیه دک یاگر خون قول چهارم:
   )يشاهرود یو هاشم يزیتبر ،ییات عظام خوی(آ دهد. یض قرار میح

  ض)یام حیوسط در ا کینقاء متخلّل (پا
شـود و مجـدداً    كنـد و پـا  یشتر خون ببیا بیاگر سه روز  سؤال:
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ض یم حـ کوسط ح کیا پایشود، آ كروز پا 10ند و قبل از یخون بب
  ا نه؟ یرا دارد 

  ن مسأله چهار قول است.یدر ا جواب:
ن آن اگـر  یوسط به عالوه دو خون طـرف  کیمجموع پا :قول اول

ـ (آ .ض اسـت یند، حـ کاز ده روز تجاوز ن ، يا ات عظـام امـام، خامنـه   ی
  و بهجت) ی، سبحانفاضل

شـود، چنانچـه    كپاند و یاگر سه روز پشت سر هم خون ببمسأله: 
بـوده   كده و در وسـط پـا  یه خون دک ییند و روزهایدوباره خون بب

بوده  كه در وسط پاکهم  ییشتر نشود، روزهایهم از ده روز ب يرو
                    ض است. یح

ض بـودن نقـاء   یم به حـ کاز دو شرط ح یکیبا وجود  قول دوم:
  شود: یمتخلل م

  ض را داشته باشد. یخون دوم صفات خون ح .1
  ام عادتش واقع شود.ی. خون دوم در ا2
 را دارد. کیم پاکباشد، نقاء متخلل، ح ین دو شرط منتفیو اگر ا 

  )يشاهرود یو هاشم دیوح ،ی، خوئيزیات عظام تبری(آ
ا در یـ ض یحـ  يهـا  اگر سه روز پشت سر هـم بـا نشـانه    مسأله:

ه کـ  یشود، چنانچه دوبـاره خـون   كند و پایعادت، خون بب يروزها
نـد و  یعـادت اسـت بب   يا در روزهـا یض است یح يها نشانه يدارا

هـم از ده روز   يبـوده رو  كده و در وسـط پـا  یه خون دک ییروزها
  ض است.یبوده ح كه در وسط پاک ییشتر نشود، روزهایب

ض را نـدارد و عبـادات در آن   یم حـ کنقاء متخلل، ح نظر سوم:
   )یزنجان يریارم و شبکات عظام می(آ شود. یح واقع میصح
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بـوده و خـون او قطـع     كن ده روز پـا یه در بک ییروزهامسأله: 
  را دارد. كم زنان پاکه حکض را ندارد، بلیم حکشده ح

ـ  یاحت بنابروسط  کیام پایدر ا نظر چهارم:  كن تـرو یاط واجـب ب
 یگانی، گلپایات عظام صافی(آ .1ندکحائض و عبادات مستحاضه جمع 

    )یستانیو س
  بانوان ینیب هکم لکح

  بانوان سه حالت دارد: ینیه بکل
ـ یب شـروع خـون   ياگر در ابتدا حالت اول: نـد و از  ی، خـون بب ین

  م استحاضه را دارد.کن صورت حیدرون قطع شود، در ا
ـ یب شروع خـون  ي: اگر در ابتداحالت دوم ، خـون موجـود در   ین

ن صـورت اگـر   یـ ه در اکـ شـود،   یخارج م ینیب هکمهبل به صورت ل
  ض است.یند، حکدا یادامه پ داخل خون باشد و تا سه روز

ـ : اگر بعد از سه روز خون دحالت سوم دن، تـا قبـل از ده روز   ی
 یاقوال چهارگانه مسأله قبلـ ن صورت یه در اکداشته است  ینیب هکل

  است. يجار

  نیورود حائض و جنب به مسجد
ن یو همچنـ  یتوقف جنب و حـائض در مسـجدالحرام و مسـجدالنب   

در  یـک از  یعنیر مساجد یردن از ساکر مساجد حرام است و عبور یسا
از یـ در رابطه با عبور و اجت یول ؛ز استیگر خارج شدن جایوارد و از د

  سه قول است: یحائض و جنب از مسجدالحرام و مسجدالنب
                                                 

  .444. توضیح المسائل مراجع، م  1
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ر مسـاجد  یم ساکن حیافته مسجدیتوسعه  يها قسمت :قول اول
  ت اهللا بهجت)ی(آز است. یاز جایرا دارد پس اجت

و نسـبت بـه    افتـو  بنـابر  یمیقد يها به قسمتنسبت  قول دوم:
   )يزیت اهللا تبری(آ ست.یز نیاط واجب جایاحت بنابرد یجد يها قسمت

ن حـرام  یجنـب در مسـجد   و از حـائض یعبور و اجت قول سوم:
   )عظام مراجع ریسا( افته آن.یتوسعه  يها در قسمت یاست مطلقاً، حت

  نیورود مستحاضه به مسجد
ره در مسجدالحرام و یثکتحاضه متوسطه و در رابطه با توقف مس

  1:قول است سه یمسجدالنب
ـ   :قول اول  يبـرا  یورود و توقف در مسجدالحرام و مسـجد النب

واجـبش را انجـام نـداده     يهـا  ز است، اگر چه غسلیمستحاضه جا
ـ (آاسـت.   یاط اسـتحباب یـ باشد، گرچه خـالف احت  ات عظـام امـام،   ی

  )يشاهرود یو هاشم يزیرتب ،یستانی، سی، فاضل، خوئيا خامنه
واجـب نمـاز    يها ن بدون غسلیورود و توقف در مسجد قول دوم:

   )رهیثکدر مستحاضه  :یو زنجان ارمکم ،ات عظام بهجتی(آ ست.یز نیجا
 بنـابر ه بـر او واجـب اسـت    ک ییها بدون انجام غسل م:سوقول 

    )یگانیو گلپا یات عظام صافی(آ تواند وارد شود. یاط واجب نمیاحت

  ام استحاضهیزش در ایم آمکح
واجـب   يها، چنانچه غسلرهیثکدر استحاضه متوسطه و  مسأله:

                                                 
  .561. مناسک محشی،  م 1
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ــدارد یالکزش اشــیــخــود را انجــام داده، آم ــ )ی(اتفــاق ،ن  اگــر یول
دو زش یـ در جـواز آم باشد،  را انجام نداده یواجب صالت يها غسل

  نظر وجود دارد:
  ت اهللا فاضل)ی(آ ز است.یزش جایآم قول اول:
  ر مراجع عظام)ی(سا ست.یز نیجا زشی، آماط واجبیبنابر احت قول دوم:
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  ییخودآزما
 (آیت اهللا زنجانی)ا توالی در سه روز اول خون بینی الزم است؟ ی. آ1
ا تمـام  یه عادت عددیه داشته و بیش از عدد عادتش خون دیده، آکسی ک. 2

 (حضرت امام)ض است؟ یآن ح
 (آیت اهللا صافی)یض شرط است؟ . آیا خروج خون از مهبل براي ابتداي ح3
نـد  و ذات تمییـز باشـد    ک. اگر خون صاحب عادت عددیه از ده روز تجاوز 4

 (آیت اهللا تبریزي) ست؟یاش چ فهیوظ

شدن از حیض، طواف و نماز آن را انجام داده و مجـدداً   كه پس از پاک. خانمی 5
 )یستانیس (آیت اهللاح است؟ یا طوافش صحیبینی داشته آ هکروز ل 10قبل از 

توانـد در  هـاي واجـب صـالتی مـی     . آیا زن مستحاضه بـدون انجـام غسـل   6
 (آیت اهللا بهجت) ند؟کمسجدین توقف 

ه داراي صفات حـیض اسـت،   کسالگی خونی ببیند  60. اگر خانمی پس از 7
 ارم)ک(آیت اهللا موظیفه اش چیست؟ 

از ده روز  ه خـون دیـده  کـ . انجام طواف و نماز در نقاء متخلل اگر با ایـامی  8
 )ی(آیت اهللا زنجانح است؟ یا صحیند آکتجاوز ن

 )يزی(آیت اهللا تبر. سن یائسگی براي بانوان چه زمانی است؟ 9
هاي توسعه یافته مسجد النبی براي جنب و حـائض   م عبور از قسمتک. ح10

 )يزیت اهللا تبری(آچیست؟ 
(آیت نمایند؟  توانند در مسجد النبی توقف یا تردد . آیا حائض و نفساء می11

 اهللا بهجت)
ورود و توقـف در مسـجدالحرام    يره برایثکفه مستحاضه متوسطه و یوظ. 12
  )یستانیت اهللا سی(آست؟ یچ

 یهاي واجب صالت ه غسلکثیره در صورتی کآمیزش با مستحاضه م کح. 13
 (آیت اهللا فاضل)ست؟ یرا به جا نیاورده است، چ

  )ی(آیت اهللا صاف ند؟کد غسل یسجدالحرام باورود به م يره برایثکا مستحاضه یآ. 14



 

  



 

  

  
  
  

   :مسوست و یدرس ب

  
  )1(ام نماز کاح

  یآموزش يهاهدف
 ه قرائتش باطل است.ک یسکفه یبا وظ ییآشنا .1
 و ثمرات آن. ميبسم اهللا الرمحن الرحت یم جزئکبا ح ییآشنا .2
 ار صحت قرائت.یبا مع ییآشنا .3
 م مد در نماز.کبا ح ییآشنا .4
  ون.کت و وصل به سکوقف به حر مکبا ح ییآشنا .5

  قرائت
  ه با قرائت باطل خوانده شده استک يم نمازکح

  ن مسأله سه حالت دارد:یا
داشـته اسـت    نان به صحت قرائتیاطمهنگام نمـاز   حالت اول:

  1ن صورت چهار قول است:یه در اک
ـ (آ سـت. یاعادة نمـاز الزم ن  :قول اول ، يا ات عظـام امـام، خامنـه   ی

ـ بهجت، تبر ـ ، میسـتان ی، سی، زنجـان یی، خـو يزی  یو هاشـم  فاضـل  ،ارمک
                                                 

  .1001، م 1. رساله توضیح المسائل مراجع، ج  1
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ه کـ اط مسـتحب آن اسـت   یاحتاند:  افزوده یت اهللا سبحانیآ )يشاهرود
  .دیواند و اگر وقت گذشته قضا نمادوباره نماز را بخ

خواند و اگـر وقـت گذشـته قضـا     د نماز را دوباره بیبا قول دوم:
   )یگانیو گلپا ی، صافکیات عظام ارای(آ د.ینما

صـحت قاصـر بـوده (مثـل      ه در اعتقاد بهک یدر صورت م:قول سو
رده اسـت)  کـ د ییـ خوانده و او صحت نمـازش را تأ  یسکه نزد کآن

 اط مسـتحب در اعـاده اسـت و در   یح است اگرچه احتینمازش صح
اگر وقت گذشته قضـا   د دوباره بخواند ویه مقصر بوده؛ باک یصورت

    د)یاهللا وح تی(آ.دینما
د دوباره بخواند و اگر وقـت  یاط واجب بایبنابر احت قول چهارم:
   )يت اهللا نوری(آ د.یگذشته قضا نما
ـ نسبت به  حالت دوم: ـ  داشـته  کصحت قرائت ش ا بـه عـدم   ی

  ح بوده است:ین از تصحکنان داشته و متمیصحت اطم
   )ی(اتفاق ند.کد اعاده ین صورت نماز باطل است و بایدر ا

ه در کح: یز تصحن اکر متمیغ یمثل حالت دوم، ول حالت سوم:
  اند.   ل قائل شدهیر آن تفصین نماز طواف و غین حالت بیا

ه در در درس چهـارم  کـ  قول است پنجنماز طواف  در خصوص
  1ان شد.یمبحث نماز طواف ب

  2 :دو قول استه، یومی ياما نسبت به نمازها
ه نماز را به جماعت بخوانـد  کآن است  واجب اطیاحت :قول اول

  )یگانیو گلپا یصاف ،یسبحان ات عظامی(آ باشد. ه بر او حرجکمگر آن
                                                 

  .78ـ  76. ر.ك: صفحه  1
  .997، م 1. رساله توضیح المسائل مراجع، ج  2
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اط مسـتحب آن  یـ تواند بخواند و احت یه مک يهر طور قول دوم:
    مراجع عظام) ریسا( جا آورد.ه ه نماز را به جماعت بکاست 

  ت در نماز جماعتکغلط بودن قرائت و لزوم شر
ح ین از تصـح کسـت و مـتم  یح نیه قـرائتش صـح  کـ بداند  یسکاگر 

سـت  یت در نماز جماعت واجب نکنظر همه مراجع شرنباشد، طبق 
ه یـ ز قابل رجوع به بقین یگانیو گلپا یات عظام صافیآاط واجب یو احت
  1است.
اد یـ د یـ در وسـعت وقـت با   ح باشـد، ین بر تصحکمتماگر  یول

  2 ق وقت چند قول است:یرد و در ضیبگ
د نمـاز را بـه   یاط واجب بایان بنابر احتکدر صورت ام :قول اول

ـ ، فاضـل، م يا ات عظام امام، خامنـه ی(آ عت بخواند.جما ، یسـبحان ارم، ک
  )یو زنجان یگانی، گلپایصاف

 د نمـاز را بـه جماعـت بخوانـد.    یان باکدر صورت ام قول دوم:
  )يشاهرود یو هاشم دیوح ،يزی، تبرییات عظام خوی(آ

ه کـ  یدر صـورت  رده اسـت ک یوتاهک يریادگیاگر در  قول سوم:
واند و اگـر  د نماز را به جماعت بخیبراظهر بابنا عسر و حرج نباشد

ـ آ( اط مستحب به جماعـت بخوانـد.  یاحت رده بنابرکن یوتاهک  اهللا تی

    بهجت)
ش گفتـه  یه در مسـأله پـ  ک يچنانچه نماز را به طور قول چهارم:

به باشـد بـه آن    یخواند معتنیح میه صحکرا  يه اگر مقدارک( شده
                                                 

  . همان. 1
  .998، م 1ئل مراجع، ج .  رساله توضیح المسا 2
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ـ از بق يمقـدار اط واجب یند و اال بنابر احتکتفا کا ه قـرآن را بـه آن   ی
ه در ک یدر صورت یح است، ولیند...) بخواند نمازش صحکمه یضم

فرار از عقوبـت،   ين باشد براکرده باشد، اگر ممک یوتاهکادگرفتن ی
  )یستانیت اهللا سی(آ نمازش را به جماعت بخواند.

  سوره يبرا» میبسم اهللا الرحمن الرح«ت یجزئ
ر حمـد  یم اول سورة حمد و غیرحمن الرحدر رابطه با بسم اهللا ال

  م مطرح است:کشود، سه ح یه در نماز خوانده مک
اعـم از   ر از توبـه) یـ (غيا هـر سـوره   يگفتن بسم اهللا در ابتدا .1

  )ی(اتفاق .ر آن واجب استیحمد و غ
  )ی(اتفاقبسم اهللا سورة حمد جزء سوره است.  .2
ل وجـود  ر سـورة حمـد سـه قـو    یغ يت بسم اهللا برایدر جزئ .3
  1دارد:

ر حمـد جـزء سـوره    یـ م در غیبسم اهللا الـرحمن الـرح   :قول اول
   )يا ت اهللا خامنهی(آ .2ستین

ال کر سـوره حمـد اشـ   یـ در جزء بودن بسـم اهللا در غ  قول دوم:
   )يشاهرود یو هاشم یستانیس عظامت ای(آ. است

وا جزءاً ك ن يفك سورة توبة و لريل سورة غك جتب قراءة بسم اهللا يف
ـ ال، فاألحوط عدم ترتـب آثـار اجلزئ  كما عدا سورة الفاحته اشيا فمنه ة ي
         .٣اتيصالة اآل قرائتها يف ياالقتصار علكها، يعل

                                                 
  .1507، م 848، ص 1. رساله توضیح المسائل مراجع، ج  1
  .466، م 100. رساله اجوبه االستفائات (ترجمه فارسی)، ص  2
  .603. منهاج الصالحین، م  3
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 ر سـوره توبـه اسـت.   یـ هـا غ  بسم اهللا جزء همۀ سوره قول سوم:
    مراجع عظام)ر ی(سا

  »میبسم اهللا الرحمن الرح«ت یثمرات جزئ
  شود: یدو مورد مشخص ما نبودن بسم اهللا در یثمرة جزء بودن 

توانـد بسـم اهللا    ینمـ  يا ت اهللا خامنـه یآه طبق نظر کات ی. نماز آ1
د عـالوه بـر آن،   یـ ه باکوع رود، بلکد و به ریم را بگویالرحمن الرح

ـ آو طبـق نظـر    ،بخوانـد بعـد از آن   یاملکـ ا جملـه  یه یآ یک ت اهللا ی
ه یآد یبا اط واجبیال دارد و بنابر احتکردن به آن اشکتفا کا یستانیس
  ند.کمه یبه آن ضم یاملکا جمله ی

بعـد از حمـد، بسـم اهللا را     ینـ یقصد خواندن سـورة مع . اگر به2
ـ آند، طبـق نظـر   کد و بخواهد سوره را عوض یبگو ، يا اهللا خامنـه تی

رار کـ اهللا را تد بسـم یه باکه یست بخالف نظر بقیاهللا الزم نرار بسمکت
  ند.ک

  صحت قرائت اریمع
ه کـ  یو تلفـظ حـروف از مخـارج    يدیـ اعد تجوتمام قو تیرعا

 يا ه اگر الفاظ را به گونـه کبل ست،یاند، الزم ن فرموده دیتجو يعلما
  است. یافکباشد،  حیه از نظر عرف اهل لسان صحکند کتلفظ 

مانند  دهد، یم رییه معنا را تغک یکتلفظ حروف مشتر تیرعا البته
ـ  لسـان  ضـابطه صـحت آن اهـل     ی(ص و س و ث) الزم است، ول

   است.
  چنانچه صاحب عروه فرموده:

ـ ره علماء  التجوكطبق ما ذ يعرف خمارج احلروف عليب أن جيال« د، ي
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لزم إخراج احلرف مـن  يها، بل اليفت إلتليإخراجها منها و إن مل  يفيكبل 
ـ   كاملخارج، بل املدار صدق التلفظ بذل كتل  رياحلرف و إن خرج مـن غ

ـ القاعدة، ل يبالضاد أو الظاء عل نوه؛ مثالً إذا نطقيع ياملخرج الذ ن ال ك
 يسر علين أو األميروه من وجوب جعل طرف اللسان من اجلانب األكمبا ذ

سـائر   ذا يفكعرف العرب، و ه ا، صح، فاملناط الصدق يفياألضراس العل
  1»الغالب. يعل د مبينيالتجو ره علماء كاحلروف، فما ذ

  قرائت درمد  تیرعا
او ماقبل مضموم و الف ماقبل مفتوح و مد سه تا است؛ و حروف

همزه واقع پس از  اول:است:  زیو سبب مد دو چ ،سورکماقبل م اءی
ن واقـع  کحـرف سـا   :دوم ؛ءیسوء، ججآء، مانند  اء،یالف و واو و 

  . نیالّالض  سه حرف، مانند نیپس از ا
  ت مدیرعا یفیلکم تکح

  2 مد چهار قول است: یفیلکم تکح رابطه با در
بهتـر اسـت    یعنـ یور بهتر است؛ کمد در موارد مذ تیرعا اول: قول

 یو هاشـم  یزنجـان و  يا عظام امام، خامنه اتیآشد. (کرا ب اءیواو و الف و 
   )يشاهرود

بهتـر  « ریـ تعب يبـه جـا   یاهللا زنجان تیآه در عبارت کنماند  ناگفته
  آمده است.» مستحب اطیاحت« ری، تعب»است

ـ (آمد واجـب اسـت.    تیموارد رعا نیدر ا دوم: قول عظـام   اتی
   )يو نور یگانیگلپا ،یصاف ،یستانیس ،ییبهجت، خو ،یکارا

                                                 
  .41، م 352. العروه الوثقی مع تعالیق االمام الخمینی، ص  1
  .1003. رساله توضیح المسائل مراجع، م  2
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) مد واجب و در سه مـورد  نیدر مورد چهارم، (الضالّ سوم: قول
. مـد الزم اسـت   تیـ واجب رعا اطی) بنابر احتءیاول (سوء، جاء، ج

  ) يزیاهللا تبر تی(آ
واجب است،  مد تی) رعانیدر مورد چهارم (الضالّ چهارم: قول

مسـتحب اسـت.    اطیـ ) احتءی(سوء، جاء، جـ  در سه مورد اول یول
    )دیاهللا وح تی(آ

  ت مد در نمازیعدم رعا یم وضعکح
در  سـت؟ یچ فـه یند، وظکن تیاگر در موارد لزوم مد، رعا :سؤال

   1قول است: ندچ زیمسأله ن نیا
ـ (آح است و اعـاده نـدارد.   ینماز صح اول: قول ات عظـام امـام،   ی

   )يشاهرود یو هاشم یزنجان ،یستانی، سيزی، تبريا نهخام
مستحب نماز را تمام  اطیبنابر احت  اند: فرموده یت اهللا زنجانیآالبته 

   ند و دوباره بخواند.ک
ـ بنـابر احت  دوم: قول ننـد و دوبـاره   کواجـب نمـاز را تمـام     اطی

  )  یگانیو گلپا یصاف ،ينور ،ییعظام خو اتی(آبخوانند. 
مـد نمـاز باطـل     ك) بـا تـر  نید چهارم (الضّـالّ در مور م:سوقول 

   2)دیاهللا وح تی(آاست.  حیو در سه مورد اول صح شود یم
قول چهارم: در موارد لزوم مد اگر در محل خود در قرائت نمـاز  

ـ آ( .ندکد نماز را اعاده یح است و اال بایرد نماز صحکاصالح  ت اهللا ی
  )یسبحان

                                                 
  .1003توضیح المسائل، م .  1
  .1012. توضیح المسائل، م  2
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  ت کبه حر وقف
  است؟ زیت جاکقف به حردر قرائت و ایآ :سؤال

  مسأله دو قول است: نی: در اجواب
ـ (آ. ستین زیواجب جا اطیبنابر احتاول:  قول ـ عظـام ارا  اتی  ،یک

   )دیبهجت و وح ،يارم، نورکم ،یگانیگلپا ،یصاف ،ییخو
ـ (آاست.  یمستحب اطیخالف احت یاست، ول زیجا دوم: قول  اتی

 یو هاشـم  یستانیس ،یحان، سبفاضل ،یزنجان ،يزیتبر ،يا عظام امام، خامنه
  )يشاهرود

  ونکوصل به س
  است؟ زیون جاکدر قرائت وصل به س ایآ :سؤال

  دو قول است: زیمسأله ن نیدر ا: جواب
ـ (آ. ستین زیواجب جا اطیبنابر احتاول:  قول ـ عظـام ارا  اتی  ،یک

  ) يو نور یگانیگلپا ،یصاف ،ییخو
ـ (آاسـت.   یمسـتحب  اطیخالف احت یاست، ول زیجادوم:  قول  اتی

بهجـت،   ،یسـتان یس، یسـبحان فاضـل،   ،یزنجـان  ،يزیتبر ،يا عظام امام، خامنه
  )يشاهرود یو هاشم دیوح، ارمکم

بـه عـدم جـواز وقـف بـه       حیصر يبا توجه به عدم فتوا :تبصره
 جهیها، در نت واجب اطیون، پس از ارجاع احتکت و وصل به سکحر

 یاجعـ مر نیمقلد يت در قرائت براکون و وقف به حرکوصل به س
ه بـه  کـ صـورت   نیاست بـد  حیواجب دارند، قابل تصح اطیه احتک

  نند.ک عدانند رجو یآن را الزم نم تیه رعاک یمراجع
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  ییخودآزما
نان به صـحت قرائـت نمـاز خوانـده و بعـد از نمـاز       ی. اگر با اطم1

  د)یت اهللا وحی(آ ست؟یفه چیبفهمد غلط بوده است، وظ
تواند بدون گفـتن   یا مید، آیبگو يا . اگر بسم اهللا را به قصد سوره2

  )یستانیت اهللا سی(آگر بخواند؟ ید سوره دیبسم اهللا جد
ـ ین بر تصحک. اگر متم3 ا یـ ق باشـد آ یوقـت ضـ   یح نماز باشد، ول

  )ییت اهللا خوی(آت در نماز جماعت واجب است؟ کشر
ـ (آا نـه؟  یـ م جزء سـوره اسـت   یاهللا الرحمن الرح ا بسمی. آ4 ت اهللا ی

  )يا خامنه
بوده و با آن حـال نمـاز را    كوکگر نسبت به صحت قرائت مش. ا5

آیـت اهللا  (سـت؟  یاش چ فـه یه غلـط بـوده وظ  کد یخوانده بعد فهم
  )يا خامنه

  . دیـ نک انیـ مـد در قرائـت را ب   تیـ رعا یو وضـع  یفـ یلکم تک. ح6

  )يزی(آیت اهللا تبر

دارد؟  یمـ کون چـه ح کت و وصل به سک. در قرائت، وقف به حر7
  اهللا بهجت) تی(آ

  



 

  



 

  

  
  
  

  : چهارمست و یدرس ب

  
  )2ام نماز (کاح 

  یآموزش يهاهدف
 م اذان و اقامه.کبا ح ییآشنا .1
 زانوها. يها رووع و قراردادن دستکم رکبا ح ییآشنا .2
 م سجده بر فرش.کبا ح ییآشنا .3
 در نماز. یر عربیم دعا به غکبا ح ییآشنا .4
 ت در نماز جماعت اهل سنت.کم شرکبا ح ییآشنا .5
 ر.یین تخکم نماز در اماکبا ح ییآشنا .6
 

  اذان و اقامه
آن، اذان و اقامـه   يه و قضـا یـ ومی ير از نمازهـا یـ غ يچ نمازیه

ثـر مراجـع   کمستحب است و ا» اذان«ندارد و طبق نظر همه مراجع، 
م مثل صـاحب  یاز مراجع قد یبرخ یدانند، ول یرا مستحب م» اقامه«

  اند: فرمودهاند و  بوده یاط وجوبیقائل به احت» اقامه«عروه در 
اإلقامه للرجـال   كحوط عدم ترٔواالاستحباب األذان مطلقاً  يقؤواال «
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  ».ق الوقتي حال االستعجال و السفر وضريو غ   موارد السقوط،ريغ يف
  ند:یفرما یه دارند و مینجا حاشیحضرت امام در ا

ضاً حرمـان  يذان أٔاال كتر ها، بل يفكتر ن يفكاستحباا، ول يقؤواال«
  .  ١»لياب جزمن ثو

د فطر و قربان مستحب اسـت  یه، در نماز عیومی ير نمازهایدر غ
ات یـ ن مانند نماز آیدیر نماز عیگفته شود و در غ» الصالة«سه مرتبه 
   2.دیرا به قصد رجا بگو الصالةو طواف، 

  وعکر
را بـه    ه بتواند دسـت کخم شود  يه به قدرکوع آن است کحد ر

ـ  فرموده یستانیت اهللا سیآراجع مثل ازم یزانو بگذارد. البته بعض ه اند: ب
   3.ه سر انگشتان به سر زانو برسدکخم شود  يقدر

  زانوها يها رو قرار دادن دست
  ا نه؟یزانوها الزم است  يها بر رو ا قرار دادن دستیآ سؤال:

  ن مسأله دو قول است:یدر ا جواب:
 يهـا را رو  وع دسـت کـ اط واجب در حـال ر یبنابراحت :قول اول

  ارم)کفاضل و م ، يا ات عظام خامنهی(آ نوها بگذارد.زا
  ه مراجع)ی(بق .ستیزانو الزم ن يها رو قرار دادن دست قول دوم:

  .اط مستحب استیاند: احت افزوده یت اهللا سبحانیآ
ـ ن از ریت نماز معـذور یفکی در نمـاز نشسـته    :وع و سـجده ک

                                                 
  ، فصل فی األذان و اإلقامه.321ص   الوثقی مع تعالیق االمام الخمینی،. عروة 1
  .916. توضیح المسائل مراجع، م  2
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  اند: ن چند دستهیمعذور
ه کـ تواننـد خـم شـوند،     یمـ چ وجه نیه به هک یسانک دسته اول:

اط واجـب  یـ است و بنابراحت یافکوع و سجده اشاره با سر کجهت ر
   1.آن بگذارند يرا رو یشانیاورند و پیمهر و مانند آن را باال ب

ن یـ ه در اکـ شان وجود دارد: یا يان خم شدن براکام دسته دوم:
  وع پنج قول است:کر يصورت در مقدار خم شدن برا

ه صـورتش مقابـل زانوهـا    کـ خم شـود   يدرد به قیبا :قول اول
 فاضل، ،یسبحان ،یی، خويزی، تبريا ، خامنهکیات عظام امام، ارای(آ برسد.

بهتـر  انـد:   افـزوده  یسبحانت اهللا یآ )يشاهرود یو هاشم یگانیگلپا ،یصاف
  سجده برسد. يجا یکورت نزده صکخم شود  ياست به قدر

سـجده   يل جاه صورت مقابکخم شود  يد به قدریبا قول دوم:
    )یستانیت اهللا سی(آ باشد.

وع کر يستاده بود برایه اگر اکخم شود  يد به قدریبا قول سوم:
   )یت اهللا زنجانی(آ رد.ک یمر خود را خم مک

ه صـورتش مقابـل زانوهـا    کخم شود  يد به قدریبا قول چهارم:
مـرش را  کستاده بـود  یه اگر اک يه به قدرکبرسد و احوط آن است 

    د)یت اهللا وحی(آ ، خم شود.ردک یخم م
ـ (آ وع است.کند ریه بگوکخم شود  يد به قدریبا قول پنجم: ت ی

  ارم)کاهللا م

  سجده بر فرش
و مسـجدالحرام   یردن بر فرش در مسجدالنبکدر رابطه با سجده 

                                                 
  .1069. توضیح المسائل مراجع، م  1
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              : 1قول است چهاردر مجموع 
 يهـا  و شبسـتان  یسجده بر فرش در مسجد النبـ   :قول اول

ه سـنگ اسـت   کـ  ییاگر بتواند در جا یحت  ع ندارد،مسجدالحرام مان
ات عظـام امـام،   ی(آ ح است.یست و سجده بر فرش صحیبرود، الزم ن

و  يات عظـام جـواد  یآ )يشاهرود یو هاشم فاضل ارم،کم ،يجواد ،ينور
مسجد  يها سنگ يهرگاه به سهولت بتواند رو یاند: ول افزوده ارمکم

  ند.کن كنماز بخوانند، آن را تر
در  یتوانند به راحت یست و مین یه حرجک یدر صورت دوم:قول 

ند و کنند، الزم است آنجا را انتخاب که سنگ هست سجده ک ییجا
ه بـر  کند کجاب یه ایه تقکست، مگر آنیز نیردن جاکبر فرش سجده 

، یگـان ی، گلپای، بهجـت، صـاف  يا ات عظـام خامنـه  ی(آ ند.کفرش سجده 
    )یستانیو س يزی، تبریخوئ

نماز وجود دارد  يه محل سنگ فرش براکدر مسجدالحرام  :قول سوم
  )یت اهللا سبحانیآ( .فرش نماز بخواند يد در هر حال روینبا

ه کـ بل ،نـد ک یت نمـ یفاکسجده بر فرش و مانند آن  :چهارمقول 
ـ (آ د.یـ د نماز را اعاده نمایند باکسجده  ياگر در صورت ناچار ات ی

   د)یو وح یعظام زنجان

  یر عربیبه غ ردن در نمازکدعا
ر یـ در حال سجده و قنوت، چه مأثور و چه غ یردن به عربکدعا 

    )ی(اتفاق ز است.یمأثور جا
  دو قول وجود دارد: یر عربیردن به غکدعا اما در 

                                                 
  .1337و  1335، 1334. مناسک محشی، م   1
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    ارم)کات عظام فاضل و می(آ ست.یز نیاط واجب جایبنابر احت :قول اول
   ه مراجع)ی(بق ال ندارد.کاش قول دوم:

  جماعت اهل سنّت ت در نمازکم شرکح
نماز جماعـت   یا مسجدالنبیه در مسجدالحرام ک یدر وقت مسأله:
د از جماعـت  یـ د از آنجـا خـارج شـوند و با   ین نبایمؤمن  منعقد شد،

  . 1ن به جماعت نماز بخوانندیر مسلمینند و با ساکتخلف ن
اقتدا به امـام جماعـت اهـل سـنت در مسـجدالحرام و       مورددر 

  : سه قول است یمسجدالنب
اقتداء به اهل سنّت مثل نماز جماعت خودمان اسـت؛   :قول اول

ـ (آ فۀ منفرد.یبه اعاده دارد و نه عمل به وظ يازینه ن یعنی ات عظـام  ی
   )و فاضل يارم، نورک، ميشاهرود ی، هاشميجواد ،يا امام، خامنه

د حمد و سوره را بخوانـد  یاست و با يجماعت صور قول دوم:
در نمـاز جمعـه بعـد از فـراغ از آن،      وث نفس. یولو به صورت حد
    د)یو وح یستانی، سيزی، تبریات عظام خوئی(آ ند.کنماز ظهر را اعاده 

فـه  یا بـه وظ یـ د، یـ ند و اعـاده نما کر است اقتداء ی: مخقول سوم
، یگـان یات عظام بهجـت، گلپا ی(آ ند بدون قصد جماعت.کمنفرد عمل 

   )یو صاف ی، سبحانیزنجان
  چند سؤال:
  ا نه؟یز است یبه اهل سنّت جا اقتداء نماز قضاءا یآ: سؤال اول

ـ  کبه نظر آن دسته از مراجع عظام جواب:   یه اقتداء در نمـاز ادائ
ا خواندن حمد و سوره را ولو یه اعاده نماز کبل ،دانند یح نمیرا صح

                                                 
  .1313. مناسک محشی، م  1
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ه در کـ پاسـخ روشـن اسـت     ،دانند یث نفس الزم میبه صورت حد
  ست.یز نیقضاء نماز هم اقتدا جا

ز یاداء جـا نمـاز  ه اقتـدا را در  کـ ا به نظر آن دسته از مراجع عظام ام 
  دانند نسبت به اقتداء در نماز قضاء دو قول است: یم

ات ی(آ .استز یقضاء هم جا نماز اقتدا به اهل سنت درقول اول: 
   )يشاهرود یو هاشم ارمکم ،عظام فاضل

قن جـواز اقتـداء در نمـاز اداسـت و صـحت      یقدر متـ  دوم: قول
  )يات اللّه خامنهی(آ ال، بل منع است.کتداء در نماز قضا محل اشاق

د بـه  یه در جماعت اهل سنّت باک ی: طبق نظر مراجعسؤال دوم
ند، بعد از تمام شدن حمد و سوره تا رفـتن بـه   کفۀ منفرد عمل یوظ
  ند؟کار کوع چه کر

ت، و یـ تواند قـرآن بخوانـد، البتـه نـه بـه قصـد جزئ       یم جواب:
  د.یر بگوکر، ذکقصد مطلق ذتواند به  یم

ـ از مراجـع با  یه طبق نظر بعضک ی: در حالسؤال سوم  ۀفـ ید بـه وظ ی
  ست؟یا نماز را اعاده نمود، فائده نماز جماعت چیرد کمنفرد عمل 
دارد  يت در نماز جماعت اهل سنّت هم آثار معنـو کشر جواب:

  . یاسیو هم آثار س
ه از امـام  کـ است  آن يآن از بعد ثواب اُخرو ياز آثار معنو یکی
  ن فرمودند:یه چنکنقل شده  صادق
 خلف رسول اهللا يمن صلّكان كول ٔالصف اال معهم يف يمن صلّ«

    .  ١»ولٔالصف اال يف
                                                 

  .1، ح 299، ص 8. وسائل الشیعه، ج  1



 331م: فقه عمومی و احکام مرتبط با حج و عمرهبخش چهار  

  

اند:  داده ن دستوریز با اهل سنت چنیآم مسالمت یستیو درباره همز
 .١»مسـاجدهم  عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم... و صلّوا معهم يف«

  .٢»كمن خالف بعدد كت معهم غفر ليإذاصلّ«فرمودند:  صادقامام   
ه کـ قدرت و وحدت مسلمانان است  یآن، تجل یاسیو از آثار س

ـ یتالش در ا يمتماد يها سال یاستعمارگران در ط ن یجاد اختالف ب
  اند. ن داشتهیمسلم

  اهتمام به مستحبات
ندارد و فقـط   یآن عقاب كدر خصوص اعمال مستحب گرچه تر

مسـتحبات عـادت    كبه تر یسکاگر  یت از ثواب است، ولیمحروم
از استخفاف به مستحبات باشد، بـه نظـر همـه     یآن ناش كند و ترک

  اند: ردهکح یاز مستحبات تصر یست؛ چنانچه در بعضیز نیمراجع جا
 ییاعتنا یب ي: حاضر نشدن به نماز جماعت از رو 1401مسأله 

  ند.ک كماز جماعت را تره بدون عذر نکست یست و سزاوار نیز نیجا
حـرام اسـت ولـو مسـتحبات، گرچـه       یام الهـ کاستخفاف به اح

ـ  يآن از رو كتـر  یم، ولیندار یفه الزامینسبت به مستحبات وظ  یب
  ست. یز نیو استخفاف جا ییاعتنا

بــرد و اوج  یه انسـان را بــاال مـ  کـ از مسـتحبات اســت   ياریبسـ 
أشراف «مودند: فر رمکامبر ایه پکدهد، مثل نماز شب و تهجد  یم

   .»ليالقرآن و أصحاب الل  محلة اُميت
، كجعلت فدا« نـد: ک یعرض م مفضل بن عمر خدمت امام صادق

                                                 
  .8، ح 301. همان، ص  1
   .2، ح 299. همان، ص  2
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مـن   بعد صالة  الفجر ما فاتين يأن اصل يالفجر فل يل فاُصليصالة الل تفوتين
ن ال تعلـم بـه   كقبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم، و ل يمصال صالة و أنا يفال

 یگـاه ؛ »ن باألسحاريواملستغفر«بطل قول اهللا عزوجلّ: يففتتخذه سنة،  كأهل
قبـل از طلـوع   ا بعد از نماز صبح یشوم، آ یاوقات موفق به نماز شب نم

تـوانم آن را قضـا    یمـ نماز خود هسـتم   يجاه در ک ید در حالیخورش
ه آن را کـ ن کـ ات اعـالم ن  ن به خانوادهیکنم؟ حضرت فرمودند: بله ولک

ف مؤمنــان یدر توصـ ه کــقــول پروردگـار  و  عـادت خـود قــرار دهنـد   
غفر«فرمود: ز یسحرخ   1.باطل شود »ن باألسحاریوالمس

  ریین تخکاما در نماز
و  غمبـر یتواند در مسجد الحرام و مسـجد پ  یمسافر م مسأله:

ه کـ  ییاگر بخواهد در جـا  یوفه نمازش را تمام بخواند، ولکمسجد 
ضـافه شـده نمـاز    ن مساجد این مساجد نبوده و بعد به ایاول جزء ا

 يسته بخواند اگر چه اقـو که شکاط مستحب آن است یبخواند، احت
توانـد در حـرم و رواق حضـرت     یز مسافر میصحت تمام است و ن

  2ه در مسجد متصل به حرم نماز را تمام بخواند.کبل د الشهداءیس

  رییمحدوده تخ
  نه پنج قول است:یه و مدکر در مییمحدودة تخ مورد در

ـ  یـ م مخیو مسجدالحرام قد یر مسجدالنبد :قول اول ن یر اسـت ب
اط واجب قصر یافته بنابر احتیتوسعه  يها قصر و تمام، و در قسمت

                                                 
  .2، ح 158، ص 3. مستدرك الوسائل، ج  1
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   ت اهللا بهجت)ی(آ بخواند.
 يهــا قســمت یحتــ یدر مســجدالحرام و مســجدالنب قــول دوم:

، ینیامام خمات عظام یآ( ن قصر و تمام.یر است بیافته آن، مخیتوسعه 
  )ياهرودش یو هاشم یسبحان

ات عظـام  ی(آ نه.یه و مدکشهر م یمیقد يها در قسمت قول سوم:
    د)یو وح يزی، تبریخوئ

افته یتوسعه  يها قسمت ینه حتیه و مدکدر شهر م قول چهارم:
 یارم، فاضل، صـاف ک، مي، نوریستانیس، يجواد، يا ات عظام خامنهی(آ آن.

    )یگانیو گلپا
د نمـاز را  یـ بود و با ر نخواهدیچ جا مسافر مخیدر ه قول پنجم:

   )یزنجان يریت اهللا شبی(آ جا آورد.ه سته بکش
آن  يه بـاال کـ  یتا ستون امبریپت یب :يم مسجد نبویمحدودة قد

اسـت   ییثرش تا جـا کحدا». يحد المسجد النبو یمنته«نوشته شده 
  افته است.یتوسعه  امبریبر توسط پیه در زمان فتح خک

ن (قبرسـتان ابوطالـب و   ییناز عقبۀ مـد  ه:کم شهر میمحدودة قد
  .يطو يپل حجون) تا ذ

ه مـن كن و خرج من أسفل میة من عقبة المدنكم يدخل من أعل«
  ».يطو يذ
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  ییخودآزما
ـ (آوع واجـب اسـت؟   کـ زانوهـا در ر  يهـا رو  ا قرار دادن دستیآ ت اهللا ی
  ارم)کم

د خـم شـود؟   یوع چقدر باکر يخواند، برا یه نشسته نماز مک یسک .1
 (حضرت امام)

(آیت اهللا نـوري    هاي مسجد النبی جایز اسـت؟  آیا سجده بر فرش .2
 همدانی)

آیا سجده بر غیر مایصـح السـجود علیـه در مسـجد النبـی جـایز        .3
 اي) آیت اهللا خامنه(است؟ 

  ت اهللا فاضل)ی(آز است؟ یجا یر عربیردن در نماز به غکا دعا یآ .4

در نماز جماعت اهل سنت در مسجدین، آیا قرائت حمـد و سـوره    .5
 (آیت اهللا تبریزي)واجب است؟ 

 (آیت اهللا زنجانی)م اقتداء در جماعت اهل سنت چیست؟ کح .6

آیا در اقتدا به جماعت اهل سـنت بـین نمـاز اداء و قضـاء فرقـی       .7
  اي) (آیت اهللا خامنهوجود دارد؟ 

 (آیت اهللا بهجت)جاست؟ که و مدینه کمحدوده تخییر در م .8

توانـد نمـاز را    یمسافر مـ  يا نه در چه محدودهیه و مدکدر م .9
  )یت اهللا زنجانی(آامل بخواند؟ ک
نـه، قصـر   یه و مدکافته شهر میتوسعه  يها نماز در قسمت  .10

  )ییت اهللا خوی(آا تمام؟ یاست 



 

  

  
  
  

  :مپنجست و یدرس ب

  
  حج عمره يهاس اموال و خمس سپردهیت تخمیاهم 

  یآموزش يهاهدف
 س اموال.یت تخمیبا اهم ییآشنا .1
 در اموال متعلق به خمس.م تصرف کبا ح ییآشنا .2
 .ین مبدأ سال خمسییقه تعیبا طر ییآشنا .3
 حج و عمره.   يهام خمس سپردهکبا ح ییآشنا .4

  
  قال: عبداهللا  عن أيبكريموثقه ابن ب

»كآلخذ من أحد يإنو إن ن أَ يم الدرهمنة مـاالً، مـا   يثر أهل املدكلَم
نه هسـتم،  ین مردم مدیتر یه غنکن ی؛ من با ا»إلّا أن تطهروا كد بذلياُر

شـدن   كرم و غرضم جز پایگ یرا به عنوان خمس م یاز شما درهم
  1»ست.یشما ن

  ز است:یدو چ :افت خمس توسط ائمهیغرض از در
  ر اموال؛یـ تطه1

                                                 
  .3، ح 337، ص 6وسائل الشیعه، ج .  1
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  ا.یش قلوب از عالقه به دنیـ پاال2

  مسأله اول: عدم جواز تصرف در مال متعلّق خمس
ه متعلّـق خمـس   کـ  یمال ، تصرف درفقهاء و مراجع عظامبه اتفاق 

ست مگر با یز نیاست هرچند قصد دادن خمس آن را داشته باشد جا
   1م شرع.کاذن حا

ه متعلّق خمـس  ک یتصرف در مال یزنجان يریاهللا شبتیآ يفتواالبته به
  2ال ندارد.کاست، اش یپنجم آن باقیکه مقدار ک یاست، تا زمان

را نـداده در   اگـر خمـس مـال   انـد:   فرمـوده  یت اهللا سـبحان یو آ
ه موجـب اتـالف حقـوق    کند کتواند در آن مال تصرف  یم یصورت

ن صـورت تصـرف در آن حـرام    یـ ر ایصاحبان خمس نشود و در غ
  د خمس مال را بپردازد.یاست و در هر حال با

  م شرعکمسأله دوم: عدم جواز به ذمه گرفتن خمس بدون اذن حا
خـود را   ، بـه ذمـه گـرفتن خمـس، و    مراجـع عظـام  به اتفاق نظر 

ز ید خود جـا یار اهل خمس دانستن بدون مراجعه به مرجع تقلکبده
  ند و نپردازد حق تصرف ندارد.کست؛ پس اگر محاسبه ین

  یاست نه انتخاب ي، قهریمسأله سوم: مبدأ سال خمس

 يه قهـر کـ سـت، بل ین یامـر انتخـاب   یک ین مبدأ سال خمسییتع
  است و در ضابطه آن سه نظر است:
                                                 

  .1792ـ  1790، م 2المسائل مراجع، ج  توضیح.  1
  .1798مسائل الشرعیه، م .  2
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ار، کـ سـب و  کن روز شـروع بـه   یها اول اسبکو : تجار قول اول
شـاورزان  کاند و  افت حقوقین از درکه متمک ين روزیارمندان، اولک

  )ی، فاضل و صافيا ات عظام امام، بهجت، خامنهی(آن برداشت. یاول
ـ  یمبدأ سـال خمسـ   قول دوم: او  يه درآمـد بـرا  کـ  ين روزیاول

سـت.  ین شـاورز کارمنـد و  کن تـاجر و  یب یحاصل شده است و فرق
ـ ، میسـبحان ، ی، زنجـان يزی، تبریات عظام خوئی(آ ـ وح ،يارم، نـور ک و  دی

  )يشاهرود یهاشم
ـ  کـ  یسـ ک يبرا یمبدأ سال خمس قول سوم: ن یه شـغل دارد، اول

  )یستانیت اهللا سی(آرده است. کار که شروع به کاست  يروز

  یمعامله اتفاق يبرا یمسأله چهارم: مبدأ سال خمس
 یند و منفعتک يا اگر اتفاقاً معامله ست،ین یاسبکه شغلش ک یسک

د یـ ده بـرده بگـذرد، با  یـ ه فاک یسال از موقع یکه کببرد، بعد از آن 
   )ی(اتفاق 1اد آمده بدهد.یه از مخارج سالش زکرا  يخمس مقدار

  ها یچند شغل یمسأله پنجم: سال خمس

ا یـ چنـد شـغل و چنـد منبـع درآمـد اسـت، آ       يه داراک یشخص
  مستقل قرار دهد؟ یسال خمس یکها،  از آن یکهر  يتواند برا یم

  2ن مسأله دو قول است:یدر ا
 یقرار دهد، ول يا دام سال جداگانهکهر  يتواند برا یم :قول اول

                                                 
  .1765، م 2المسائل مراجع، ج توضیح. 1
  .2المسائل مراجع، ج  توضیح. 2
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 يگـر یتوانـد از سـود د   ید، نمـ یـ ان دیها ز از شغل یکیچنانچه در 
ـ ، بهجـت، تبر یات عظام امام، خوئی(آنـد.  کجبران  ، فاضـل،  کـی ، ارايزی

     )يشاهرود یو هاشم يا خامنه ،ينور ،ی، صافیستانیس
قـرار دهـد.    یسال خمسـ  یکتمام درآمدها  يد برایبا قول دوم:

  )یسبحان و دیوح ،ارمکات عظام می(آ
  حج و عمره ياه هخمس سپرد

حج و عمـره چهـار حالـت     ینامثبت يهادر مورد خمس سپرده
  م:یپردازیآن م یه به بررسکمتصور است 

  تعلـق   به آن بق نظر همه مراجع خمسه طک يموارد حالت اول:
  ه سه صورت دارد:کرد یگینم

رده و در همان کنام ثبت ین سال خمسیاز درآمد ب صورت اول:
خمـس  اصل و سـود آن  ه کا عمره مشرف شده است یسال به حج 

  )ی(اتفاقندارد. 
رده و تـا زمـان رفـتن بـه     ک ناما وام ثبتیرض قبا صورت دوم: 

از وام پرداخت نشده  یچ قسطیرده و هکء نحج و عمره قرض را ادا
  است.
ن یـ ه در اکـ رده اسـت  کا در همان سال تشرف قرض را اداء یو 

  )ی(اتفاقخمس ندارد.  اصل آن صورت
ه خمـس بـه آن   کـ بـوده   ياز موارد ینامپول ثبت صورت سوم:

خمس نـدارد.  اصل آن ن صورت یه در اکه یرد مثل مهریگیتعلق نم
  )ی(اتفاق
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خمـس   اصـل آن  ه طبق نظر همـه مراجـع  ک يوردم حالت دوم:
  دارد:  

انـداز شـده و سـال بـر آن گذشـته      ه از درآمد پـس ک یاگر با پول
د یـ ن صـورت با یـ ند، در اکنام باشد، بدون پرداخت خمس آن، ثبت

  )ی(اتفاقد. یخمس آن را پرداخت نما
از آن  یاز آن خمس دارد و بخش یه بخشک يمورد حالت سوم:

از حالـت اول و دوم باشـد    یقـ یتلف ینامجه ثبتخمس ندارد. اگر و
  )ی(اتفاقبخش اول خمس ندارد و بخش دوم خمس دارد. 

لق خمس به آن اختالف وجـود  عه در تک يموردحالت چهارم: 
  دارد:

ـ   نـد و پـس از گذشـت سـال    کنـام  ن سـال ثبـت  یاگر از درآمد ب
و سـود آن   ینـام ق خمس به پول ثبـت ، مشرف شود، در تعلّخمسی
  :وجود دارد که به بررسی آن در دو قسمت می پردازیمنظر  اختالف

  خمس اصل پول ثبت نامی
جوادي، سبحانی، مکارم  ،(آیات عظام بهجت خمس ندارد. قول اول:

  و نوري)
انـد: ولـی اگـر در سـال قبـل از ثبـت نـام         آیت اهللا نوري افزوده

  مستطیع بوده و تأخیر انداخته و به حساب واریز نکرده خمس دارد.
اي، تبریـزي، خـویی،    امام، خامنهآیات عظام (خمس دارد.  قول دوم:

  صافی، گلپایگانی و سیستانی)
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اند: مگر حج مستقر شده باشـد   آیت اهللا فاضل و سیستانی افزوده
  و راه دیگري براي تشرف نباشد.

اي آن را بر خود  در حج واجب یا عمره اگر به وسیله قول سوم:
صل پول واجب نیست و در حـج و  واجب کرده (مثل نذر) خمس ا

  .زنجانی)آیت اهللا (عمره مستحب، واجب است. 
 خمس سود حاصله از طریق یکی از عقود صحیحه شرعیه

  (آیات عظام بهجت و مکارم)خمس ندارد.  قول اول:
(آیات عظام تبریزي، خویی، سیسـتانی،  خمس دارد مطلقا. قول دوم: 

  صافی، گلپایگانی، فاضل و وحید)
اگـر قابـل دریافـت نیسـت، از درآمـد سـال وصـول         قول سوم:
شود که اگر در همان سال صرف در هزینه حـج شـود    محسوب می

  اي، جوادي، سبحانی و نوري) (آیات عظام امام، خامنهخمس ندارد. 
  .. و به حج هم برود.اند: . امام خمینی افزوده

اي آن را بـر   در حج واجب یا عمره اگر بـه وسـیله   قول چهارم:
واجب کرده (مثل نذر) خمس واجب نیست و در حج و عمره خود 

  (آیت اهللا زنجانی)مستحب واجب است. 
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  ییخودآزما
ز یا تصرف در مال متعلق خمس بدون پرداخت خمس آن جـا یآ .1

 )یت اهللا زنجانی(آاست؟ 
اش نسـبت بـه سـال    فـه یه چند منبـع درآمـد دارد، وظ  ک یسک .2

 ارم)کت اهللا می(آست؟ یچ یخمس
سـت؟  یآن چ ك؟ مـال یا انتخـاب یاست  يقهر یسمبدأ سال خم .3

 )يت اهللا نوری(آ

ند و قبل از پرداخت قـرض بـه حـج    کنام ثبت یاگر با پول قرض .4
 )يااهللا خامنهتی(آرد؟یگیآن تعلق ما خمس بهیمشرف شود، آ

نـد و در سـال   کنام حج و عمره ثبت ين سال برایاگر از درآمد ب .5
  رد؟یـ گیتعلـق مـ  ا بـه اصـل پـول خمـس     یـ مشرف نشود، آ لاو
 د)یت اهللا وحی(آ 

 )یستانیس ت اهللای(آحج و سود آن خمس دارد؟  یناما پول ثبتیآ .6

ند و چند سـال بعـد   کنام عمره ثبت ين سال برایاگر از درآمد ب .7
ت اهللا ی(آرد؟ یگیا به اصل و سود آن خمس تعلق میمشرف شود آ

 ارم)کم
  



 

  

  
  

  


