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 گفتارشيپ

ن مراتـ  يحـج و تـ م ياسـيو س يبعاد مختلف اجتماعه ايمابن
 ك، انجـام درسـت مناسـياسـمم يهـاحضور آن بر اسـا  آموزه

 د:يفرمايشان مام حجي)ره( در پينيچنانچه امام خم ؛باشديم

ات جاودان است و انسان را يه حيه سرماكحج،  يمراتب معنو
مگر د حاصل نخواهد شد ينمايم يكه نزديد و تنزيبه افق توح

سته و موو بوه يح و شايحج به طور صح يه دستورات عبادكآن
  1مو عمل شود.

م و يه تعلكحج، سب  شده است  كرد و نگاه به مناسيكن رويا 
و  ياصـل يهـاتيف و م مورياز وظـا يكيحج  كآموزش مناس

 رد.يها قرار گاروانكها در نهيو مع هانيون، معين روحانياديبن
 يارگزاران فرهنگـكـن رسالت مهـم يبه ا )ره( با نگاهينيامام خم
اناتشان به انجام و مراقبت درسـت و تـام در يو ب هااميثر پكحج در ا

 نند.كيه ميآن توص يريو فراگ كآموزش مناس

م و تعلوم يخود را صرف در تعلو ها همّاروانكون معظم يروحان
ه از همراهوان خوود كدانان است نند و بر مسئلهكحج  كمناس

 2نخواسته تخلف از دستورات نشود. يه خداكد ننكمواظبت 

ه كـنـد كيجـا  مـيحـج ا يدر سـفر الهـ كع مناسيگاه رفيجا
 ين و راهنمـايـامـور د يان اصليون ارجمند به عنوان متصديروحان
 يالزم را بـرا يهـايدر انجام اعمال حج قبل از سـفر آمادگ زائران

                                                 
 .175، ص 1صحيفه حج، ج  .1
 همان.  .2
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سـ  كقليـد تمراجـع گرانقـدر  هايدگاهيو د ءاحاطه بر مسائل، آرا
ــد در اداره جلســات و پاســخگوينما ــا بتوانن ــد ت ــران و  يين ــه زائ ب

ز بـا اعتمـاد بـه ينند و مردم نكنقش  يفايا يآنها به درست ييراهنما
ن ضـرورت، معاونـت يـخود را انجام دهند. ا يف شرعيشان وظايا

ه در امور حج را بر آن داشته است يفق يول يندگينما حوزه يفرهنگ
ارگزاران كـز تجار  گذشته، هر ساله قبـل از اعـزام ه با استفاده اك

« يليمكآموزش ت»با عنوان  يآموزش هحج تمتع دور يمحترم فرهنگ
و ممارسـت بـر  يرد بـازآموزكـ يبا رو كت فقه و مناسيبا محور

 د. يو اجرا نما ياز و مبتمبه را طراحيمنابع و مسائل مورد ن
ـــ ـــر تنم ـــه از حاض ـــه درو  مجموع ـــده ارائ ـــ  ش  توس
 يريـظه عبـا  نيوالمسـلم االسـمم حجـت جنا  ارجمند تاداس
 ارجمنـد فاضل و محقق تمش و تيجد با هك است دوره نيا يبرا

 و اســتخرا  ياريهوشــ رضــا نيوالمســلم االســمم حجــت جنــا 
 و يراركـت مـوارد حـذ  مطال ، يبنددسته .است دهيگرد نيتدو
ــت  و اختصــار و يادرســنامه و مناســ  نشيــچ ــر دكي  نيرتــمهم ب
راسـت يو .اسـت مجموعـه نيـا يهـايژگيو از ازيـن وردمـ ليمسا
روزرساني فتاواي مراجع عظام تقليـد و افـزودن به مجموعه، ديجد

در دسـتور كـار قـرار  1394فتاواي برخي از علماي ديگر، از سـال 
هاي مستمر، در سال جـاري بـه نتيجـه رسـيد. گرفت كه با پيگيري

ها و ها، معينـهحي روحانيون، معينارائه نظرات و پيشنهادهاي اصم
 اساتيد موج  امتنان خواهد بود.

ــ ــده حجــج اســمم يدانيالزم م م از زحمــات و مســاعدت ارزن
ه در ارائـه كـ يزانير عزيو سا ياريو هوش يرين استاد ظهيوالمسلم

ر ير و تقدكدند تشين مجموعه اهتمام ورزيم ايه و تنظيمباحث و ته
 م.يينما
 

 يفرهنگ معاونت          

   ت آموزشيريمد       
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 گرنيتدو مقدمه

 1«.ها تفقهيس فيعبادة ل  يريال خ»: يقال عل
 ندارد. يعبادت ارزش امل،كرت يق و بصيبدون فهم عم

مـال كدن بـه يم و رساهلل الحراتيالزم زائران ب يرت و آگاهيبص
 آن يام شـرعكـو اح كح مناسـيم و تعلّم صـحيعبادت، درگرو تعل

از امـور  يكـي( از آن به عنـوان رهانات حضرت امام)يه در بكاست 
 اند: اد شده و فرمودهيمهم 

هوا اروانك يه الزم است حجاج محترم و علماك يااز امور مهمه
گرفتن مسوالل ادياد دادن و ينند، كفشان را صرف آن يوقت شر

  2حج است.

 يهادر سال كش فقه و مناسدوره آموز سهتا  حاضر حاصل ك
ن يجت االسالم والمسلممحمحترم استاد توس   1393و  1390 ،1389
از در حـج و عمـره يـام مـورد نكه به عنوان احك است يريهعباس ظ

ه جـا دارد از زحمـات كـان شده يون محترم بيروحان جهت استفاده
 م.ير را داشته باشكمال تشك ،ح مسائلين و توضييشان در تبيا

و انجام اصمحات و حـذ   يسازادهياستاد، پس از پ يهادر 
 يبندص و جهت استفاده بهتر بـا دسـتهي، تلخيانيب يزوائد و حواش

 د.ين گرديمناس  به صورت درسنامه حاضر تدو
داشته و ابهام ق نظرات مراجع يدر تطب ،ان استاديه بك يدر موارد
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، مباحـث از داشـتيـن يشـتريل بيان شده بود و به تفصيا مجمل بي
ا مطالـ  يـمقدمـه  ،از مباحـث يده و در بعضيل گرديمكن و تييتب
 شده است. آورده يليمكت

بخش  چهار، در است كه  در  پنجست و يبشامل مجموعه ن يا
 م شده است:يتنظ

  در ( 7)شامل ام عمره مفرده كاح بخش اول:
 در ( 11حج تمتع )شامل ام كاح بخش دوم:

 در ( 1ابت در حج و عمره )شامل ين سوم: بخش
مرتب  با حج و عمره )شامل ام كاحو  يفقه عموم بخش چهارم:

 در ( 6
 ان هر در  سؤاالت مربوطه آمده است.ياپو در 

ن درسنامه آمده اسـت يه نظراتشان در اك يديمراجع بزرگوار تقل
، يزيبهجت، تبر ،ياخامنه ،ينيخمامام ات عظام يعبارتند از: حضرات آ

 ،  اضل يگلاني، گمپايصلا ، يسلباان، يسلااني، سيزنجلان يريشب، ييخو
 يهاشلم و يخراسلان ايلوح ،يهملاان ي، نلوريرازيشل ارمكل، ميرانكلن

 .است بيان شدهز ير مراجع نيسا يموارد فتاوا يو در بعض يشاهرود
ــموفق يضــمن آرزو ــراي ــام يت ب ــان يتم ــا و نيمع، نويروح ه

خـود جهـت  يليمكو ت ينظرات اصمحم يدوارياممعزّز،  يهانهيمع
 ار ما بگذارند.ين درسنامه را در اختيا يارتقا

بـه  يبـرآموزش بعثه مقام معظـم رهمحترم  تيريان از مديدر پا
 شود.يم ير و قدردانكتش ن متنياه يدر تهشان خاطر اهتمام

 عمي عباد اهلل الصالاين والسالم        
 ياريرضا هوش        

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ل:بخش او  
 عمره مفرده

 
 



 

 



 

 

 
 

 
 ردس اول:

 عمره مفردهحکم، زمان و اعمال  
 يآموزش يهاهدف

 م عمره مفرده.كبا ح ييآشنا .1
 .عمره راركت مكبا ح ييآشنا .2

 زمان انجام عمره مفرده.با  ييآشنا .3

 با اعمال عمره مفرده. ييآشنا .4

 

 هم عمره مفردكح

ه ك يسكج دو قسم است: واج  و مستح ، و بر عمره مانند ح
حـج  يهرچند برا 1،شودي  استطاعت را داشته باشد واج  ميشرا
ه اگـر كـطور اسـت نين هم هميس اكه عكع نباشد همچنان يمستط

ع نباشد يعمره مستط يحج استطاعت داشته باشد و برا يشخص برا
ه از كـ يسـانك يه براكد معلوم باشد ين بايكد حج به جا آورد. ليبا
گاه چيفه آنها حج تمتع است، هيه وظكان يرانيه دور هستند مثل اكم

استطاعت حج از استطاعت عمره، و استطاعت عمـره از اسـتطاعت 
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  از هـر دو عمـل اسـت، بـه كست؛ چون حج تمتع مريحج جدا ن
فه آنها حـج يه وظك  به آن هستند يا قريه كه در مك يسانكخم  
از  يكـي يه نسبت به آنها استطاعت بـراكست و عمره مفرده اافراد 

 1شود.يدو عمل تصور م

استطاعت انجام عمره مفرده را دارنـد )بـدون ه ك كسانين يبنابرا
استطاعت براي حج(، چنانچه اهل مكـه يـا نزديـك بـه آن باشـند، 

بنابر احتيـاط واجـ ( عمـره را انجـام  آيت اهلل مكارم:واج  است )
نسـبت بـه  باشـند،يستند و از آن دور ميه نكاهل مدهند و چنانچه 
  دو قول است: انجام عمره مفرده،

بايد عمره مفرده را يك بار به جا  ،اط واج يبر احتبنا :قول اول
 ارم(كم ياهلل العظم تي)آ. آورد

 ه مراجع عظام(ي)بقعمره مفرده مستح  است. انجام  قول دوم:
دهـد و يمـحـج انجـام  يگـريداز ابـت يه بـه نك يسك تبصره:

اط يـاحت بنابر ارمكم يت اهلل العظميآست طبق نظر يع نيخودش مستط
خودش انجام دهـد و طبـق نظـر  يعمره مفرده برا يكد يواج  با

 2.آن است كه به جا آورد اطياحت گرچه واج  نيست، ه مراجعيبق

 مفرده هعمر ن دويفاصله ب

رار حج مستح  است و در مقـدار فاصـله كرار عمره مانند تكت
  3قول است:چند  و در آنن دو عمره اختم  وجود دارد يب
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اط واج  ياحت بنابر، يروز از عمره قبل 30متر از كدر  :قول اول
  )حضرت امام( انجام دهد، نه استحبا . قصد رجاءبه 

توان در يست و مين دو عمره الزم نيفاصله انداختن ب قول دوم:
 ،يجواد ،يابهجت، خامنهات عظام ي)آ .ن عمره بجا آورديروز چند يك

 (يشاهرود يو هاشم ينور ،يگانيگمپا، يسباان، يزنجان

قمـري اط در هر ماه ياحت بنابر يول: »افزوده است يااهلل خامنهتيآ
 يآورد و اگـر دو عمـره بـرا بجاتواند يخود م يعمره برا يك  فق

 يعمره هم بـرا يكخود و  يعمره برا يكا يگر انجام دهد يافراد د
 « ست.يور شرط نكآورد فاصله مذ بجا يرگيد

 .ياست نه وجوب ياط، استحبابين احتيه اكناگفته نماند 
ه عمـرۀ كاگرچه افضل آن است ... » است: افزوده اهلل بهجتتيآ 
 .«ا با فاصله ده روز انجام شوديه در ماه بعد يثان

 د انجام داد:يمورد نبا ن در دوكافزوده است ل يت اهلل سباانيآ و

 الاجه( يذ 13ل11ق )يتشر يروزهال 1 

  .ن عمره تماع و حج تماعيبل 2 

 يه در هـر مـاه قمـركست، بليماه شرط ن يكفاصله : قول سوم
به نيابت افراد متعـدد عمره ولي تكرار  ،عمره انجام داد يكتوان يم

، يسلاانيس ،يخوئتبريزي، ات عظام ي)آ در يك ماه قمري اشكال ندارد.

 (يو صا   اض 

 يا بـرايـخـود  يبراعمره  يكفق   يدرهرماه قمر چهارم: قول
ــريد ــام داديم يگ ــوان انج ــتريو ب ت ــك از ش ــ ي ــره اش ال كعم

 ارم(كم اهلل تي)آ دارد.
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ا يـخـود  يماه بـرا يكعمره در  يكش از يانجام ب قول پنجم: 
ت افراد يانجام چند عمره به ن يست، وليز نياط جاينفر بنابر احت يك

 (ايوح اهللتي)آ 1.ال نداردكمختلف اش
 ءروز به قصد رجا 10متر از كه در ك: احوط آن است مقول شش
ت يـه رعاكـباشـد  يگـريابت از ديه عمره دوم به نكباشد، مگر آن 
  (كيت اهلل اراي)آ ست.يفاصله الزم ن

ن ماه، زائرا يكمتر از كه مجدّد در عمر يدر مقام عمل برا ر:كتذ
ه با توجه به عدم لزوم قصد كند داشته باش« رجاء ثوا »ت يمحترم ن

م و انجـام يه ما طال  ثوا  و اجـر هسـتكن يالوجه در عبادات، و ا
ه قائل بـه اسـتحبا  ك يسانكبه نظر  يعمل به قصد رجاء ثوا  حت

ن صورت بـه نظـر همـه مراجـع يه در اكز است يهستند، جا يعمل
در ر اختم  فتـاوا كنخواهد داشت و الزم به ذ يالكعمرۀ مجدّد اش

 ست.ينه نين زميا

 فاصله  بين عمره مفرده و عمره تمتع پس از حج
بسياري از حجا  محترم پس از اعمال حج طال  انجـام عمـره 

توانند عمره مفرده انجام دهند، پـنج ميمفرده هستند، در اين كه آيا 
 قول است:

اي، )آيات عظام بهجت، خامنلهفاصله معين شرط نيست. قول اول: 
زنجلاني، سلبااني،  اضل ،گمپايگاني، نلوري و هاشلمي  جوادي، خويي،

 شاهرودي(
ولي در ايام تشريق انجـام  :اندهافزودآيات عظام زنجاني و سبااني 
 عمره مفرده مشروع نيست.
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 31 حکم، زمان و اعمال عمره مفردهدرس اول: 

 

بنابر احتياط واج ، در كمتـر از يـك مـاه، بـه قصـد قول دوم: 
 (يني)امام خمرجاء به جا آورده شود. 

ال دارد، و به قصد رجاء به جا در يك ماه قمري اشكقول سوم: 
 (آيت اهلل مكارم)آورده شود. 

اگر به نيت يك شخص باشد، در اعتبار فاصله بين قول چهارم: 
عمره تمتع و عمره مفرده اشكال است و احتياط به فاصله، از جهت 

 (آيات عظام تبريزي و سيسااني)ماه قمري نبايد ترك شود. 
و يـا بـراي ديگـري مكـررا  اگر هر دو را براي خود قول پنجم: 

 (آيت اهلل صا ي)دهد، در عمره مفرده قصد رجاء كند. ميانجام 

  درك ثواب عمرۀ رجبيه

خواهد ثوا  عمره رجبيه را درك كند و بترسـد بـا كسي كه مي
رفتن به ميقات روز پاياني ماه رج  به اتمام برسد و ش  اول مـاه 

ل از رسيدن به ميقـات شود، براي درك عمرۀ رجبيه احرام قبشعبان 
 جايز خواهد بود.
اثنيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشــ   فرمايد:مي امام خميني)ره(

فوهتا إن أّخـر اإلحـرام إلـى امليقات، فيجوز أن حيرم قبل امليقات، و حتسب له 
عمرة رجب و إن أتـى ببقيّـا امعمـا  ي اـ،بان، و اموح امحـود  يف ـيف  ي 

الظاهــر جــواز   ما أّن امحود التأخري إلـى آخـر الوقت؛ و إن كـانامليقات. ك
 1امليقات.اإلدراك إذا أّخر إح الضيق إذا علـم عـيفمقبل

فرماينـد: مـمك عمـره رجبيـه، مي عظام تقميلا همة مراجع توجه:

                                                 
خميني، الو ر.ک: العروه الوثقي مع تعاليق االمام  2، م 388، ص 1. تحرير الوسيله، ج 1

 .801ص 
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احرام بستن در ماه رج  است نه اين كه اعمال در ماه رج  واقـع 
 شود.

 ردهزمان انجام عمره مف

 جـا آورد،ه توان بـيندارد و در تمام سال م ينيعمرۀ مفرده زمان مع

م كـحه كـحـج تمتـع احرام ن عمره تمتع و يجز در حد فاصل به ب

ز يـو ن آيـديم در  هشتم آن در اعمال حج تمتع يو وضع يفيلكت

مراجع عظام همچون  يه برخكالحجه( يذ 13 تا11ق )يام تشريدر ا

ام ين ايانجام عمره مفرده در ا :نداهفرمود يسباان و يزنجان عظام اتيآ

 1ست.يمشروع ن

 اعمال عمره مفرده

 :   عبارت است ازياعمال عمره مفرده به ترت

 . احرام1
 . طوا  2
 . نماز طوا 3
 ي. سع4
 ريا تقصي. حلق 5
 . طوا  نساء6
 . نماز طوا  نساء7
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 33 حکم، زمان و اعمال عمره مفردهدرس اول: 

 

 ييخودآزما

 ارم()آيت اهلل مكحكم عمره مفرده را بنويسيد.  .1

خرود بقرق نظرر  يبررا زن عمره مفرده در هر رويانجام چند .2

 ز است؟ياز مراجع جا يکدامک

 (ياهلل صافتي)آست؟ يرار عمره مفرده چكم تكح .3

 (يستانيت اهلل سي)آمتر از ده روز ........ کرار عمره مفرده در كت .4

 تي)آ است؟ زيانجام عمره مفرده بعد از اعمال حج تمتع جا ايآ .5

 (ياهلل زنجان



 

 



 

 

 
 
 : دوم ردس
 

 احرام 
 يآموزش يهاهدف

 .قات بدون احراميم عقور از مكو حبا محل احرام عمره  ييآشنا. 1
 واجقات احرام.با  ييآشنا. 2
 با محرمات احرام. ييآشنا. 3
 احرام. روهاتكو م مستحقاتبا  ييآشنا. 4

 
 قات(يمحل احرام )م .1

در و  استت يجمع آن مواقو  ؛«وقت»لمه كاز  اسم زمان قاتيم
    نامند.يم «قاتيم»را  اصطمح متشرعه: محل احرام

 نه(يفه )مديمسجد شجره در ذوالحل ـ1                        
 بخش اول: مسلخ                                                      
 بخش وس : غمره ق )عراق(   يعق يواد ـ2    ت پنجگانهيمواق
 بخش سوم: ذاتِ عرق                                       عمره    
 طائف(ر يمسقرن المنازل ) ـ3                    
 من(ير يمسلملم )ي ـ4                 
 جده(ر يمسجحفه ) ـ5                 
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ر يـه در غكـن است يت در اير مواقيقات شجره با ساين ميفرق ب
فه اخـتم  يقات ذوالحلير مد يت ندارد، وليشجره، مسجد موضوع

 است.

 فه )مسجد شجره(يذوالحلقات يم
 1احرام در مسجد شجره دو قول است:در مورد 
احرام از داخل مسجد شجره احتياط مستح  اسـت و  :قول اول
 .نـدكيت مـيـفاكاز سمت راسـت و چـ  مسجد  يمحاذاحرام از 

 ،ي، مكلارم، صا ي، گمپايگلانيسباان ،يجوادخويي، تبريزي، ات عظام ي)آ

 (و وحيا هاشمي شاهرودي
: بنابر احتيـاط واجـ  از پشـت مسـجد اندهافزود آيت اهلل تبريزي
 قديم احرام نبندد.

قـول آن چهار  ه در رابطه باكت دارد يمسجد موضوع قول دوم:
 است: مطرح 
 يهااط واج  داخل مسجد محـرم شـود و قسـمتي. بنابر احت1
ات يل)آ بهتر است. يميمت قدقس يول ،است يز مجزيافته نيتوسعه 

 (ينور و  اض سيسااني، ، كيارا 2عظام امام،
اط يـاحتبنابران واج  اسـت و ك. داخل مسجد در صورت ام2 

 اهلل بهجت(تي)آم محرم شود. يواج  در مسجد قد

                                                 
 .202و  200. مناسک محشي، م 1
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 37 احرام: دومدرس 

 

. واج  است در داخل مسجد محرم شـود و احـرام خـار  از 3
 (يات اهلل خامنهي)آند. كيت نميفاكمسجد 

باشد ـ آن  ديجد يهاقسمت ـ هرچند مسجد شجره درد ي. با4
ه يان تلبكم ياز قل  خود بگذارند، ول يعنيند؛ كت احرام را انشاء ين

 (يزنجاناهلل تي)آفه است. يواج ، منطقه ذوالحل

 قات شجرهيقة احرام بانوان معذور در ميطر

 يعنـيان در حال عبور از مسجد محرم شوند؛ ك. در صورت ام1
ه يـت تلبكـگر خار  شوند. و در حال حرير وارد و از در دد يكاز 

 ند.يرا بگو
د، نـنكيد مـيـتقل يابهجت و خامنه ،امامات عظام ير آي. اگر از غ2

 ند.كيت ميفاكا چ  مسجد شجره يراست  ياحرام از محاذ
اگـر نتوانـد در حـال عبـور از  ت اهلل بهجلتيامام و آ. طبق نظر 3

چ  مسجد محـرم شـود و  اي استر يدر محاذمسجد محرم شود، 
و در نـد. كد احـرام يآن تجد يا محاذيدر جحفه اط واج  يبه احت

 ند.كرجوع  يگريتواند به مرجع دياط مين احتيا

 1قات( محرم شوند.يدن به ميا قبل از رسينه )ي. با نذر در مد4
مسـجد شـجره را  يه احرام از محاذك يبه نظر مقام معظم رهبر

 ،تواننـد بـا نـذر محـرم شـوندينوان معـذور مبـا ،دانديح نميصح
ح اسـت بجـز يز احرام با نذر صحيه به نظر همه مراجع نكهمانطور 

وز احرام در جمگذرد نذر يقات ميه قائلند چون از مك ياهلل زنجانتيآ
  ست.ين قاتير ميغ
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ولـي  ،كه قائلند احرام با نـذر صـحيح اسـت اهلل  اض آيتو نيز 
 ادني الحل تجديد احرام كند.احتياط آن است كه در 
احرام با نذر قبل از ميقـات  اهلل سيساانيآيتضمنا  ناگفته نماند كه 

 داند كه مستلزم ارتكا  حرام نباشد.ميرا در صورتي جايز 
خدا بر عهدۀ  يبرا؛ «انكـأن ُأْحرَِم ِمـ  هـ ا امل    هلل عل» غه نذر:يص

 ان محرم شوم.كن ميه از اكمن است 

  نذر زن دراذن شوهر 

در برخي موارد بانوان معذور ناگزيرند جهت صحت احرام، قبل 
 مدينه( با نذر محرم شوند.  دراز ميقات )مثم 

حال سؤال اين است كه آيا اذن شوهر در صحت نذر زن شـرط 
 است يا نه؟ در اين مس له سه قول است:

، )آيات عظام امامنذر زن بايد با اذن شوهر باشد مطلقا .  قول اول:

 نوري و  اض ( صا ي، گمپايگاني،

سفر، از اذن در نـذر كفايـت  ايراند: اجازه بافزوده آيت اهلل  اض 
 كند.مي

اگر نذر زن مـزاحم حـق شـوهر نباشـد، اجـازه الزم  قول دوم:
)آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، جلوادي، زنجلاني، سلبااني، نيست. 

 (و وحيا مكارم ،سيسااني
حضور دارد، بنابر احتياط واج  بايد نـذر اگر شوهر  قول سوم:

 اي()آيت اهلل خامنهزن با اجازه او باشد. 

حكم احرام با نذر قبـل از ميقـات و از آن جملـه احـرام  تذكر:
 بانوان معذور با نذر خواهد آمد.
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 ه هستندكه داخل مك يسانك يبراتمتع قات عمره يم

رده انجـام ه رفته و عمـره مفـكحج به م يهار ماهيدر غ هك يسك
سـت، در محـل احـرام عمـره ه مانـده اكحج در م يهاداده و تا ماه
 1قول است: تمتع او چهار
توانـد از يت پنجگانـه بـرود و نمياز مواق يكيد به يبا قول اول:

 ،يي، خلويزيل، بهجلت، تبريا، خامنهات عظام امامي)آم محرم شود. يتنع

 (و  اض  يارم، نورك، ميگاني، گمپايصا 

بنابر احتياط واج  بايد به يكي از مواقيـت پنجگانـه  :قول دوم
 )آيت اهلل سيسااني(برود، اگر چه حج تمتع استحبابي باشد. 

اگر در مكه اقامت دارنـد بايـد از مـرز حـرم )ادنـي  قول سوم:
-همچنين است كسي كه در ماه الحل( براي عمره تمتع احرام ببندد.

داده، ولي اگر بخواهد به هاي حج به مكه رفته و عمره مفرده انجام 
گذارند برود و به مكه برگردد و يا خو  دستگيري ميقات برود نمي

 )آيت اهلل سبااني( .تواند از حديببه محرم شوددارد، مي

تواند يه مكت پنجگانه برود، بليست به مواقيالزم ن: چهارم قول
و  يزنجلان ات عظلاميلآ)رون رفته و از آنجا محـرم شـود. ياز حرم ب

 (يشاهرود يشمها

 ميقات عمره مفرده براي كساني كه داخل مكه هستند

عمـره مفـرده محـرم  يخواهـد بـرايه است و مكه در مك يسك
  2شود، در محل احرام او، دو قول است:
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 احرام خارج از حرم قول اول:
و  يزنجلان ات عظامي)آخار  از حرم است.  ياهر نقطه اوقات يم

 (يشاهرود يهاشم
ت عمـره تمتـع يد از همان مواقيعمره مفرده با يرااحرام بستن ب
ه باشد و بخواهد عمره مفرده به جا آورد، كلف در مكباشد و اگر م

سـت بـه يز است از حرم خار  شده و احرام ببنـدد و واجـ  نيجا
از  يكيه احرامش از كت عمره تمتع برود و بهتر است ياز مواق يكي
، يزيلات عظلام تبريل)آم. يه، جعرانه و تنعـيبين سه محل باشد: حديا

 (يساانيو س ييخو

  الا ّ ياحرام از ادن قول دوم: 
ا يـه يبيا حديه از جعرانه كالحل برود و افضل آن است  يد به ادنيبا
، يگلاني، بهجلت،  اضل ، گمپاياات عظام امام، خامنلهيآ)م محرم شود. يتنع
 (ارمكا و مي، وحي، نوري، سباانيصا 

 ات بدون احرامقيتجاوز از م يفيلكم تكح
 قات بدون احرام دو حالت دارد:يعبور از م

قـات يعبـور از م در آن ماه عمـره انجـام نـداده  حالت اول: 
 (همه مراجع عظام) 1.ارا يست اختيز نيجابدون احرام 

  شد كن حرام را مرتياگر ا يول اند:ردهكاضافه  يت اهلل سباانيآ
 .ح استيقات دوم احرام بست حج او صحيو از م

 ن صـورت دو يـه در اكـ: در آن ماه عمره انجام داده حالت دوم
   2 قول است:
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 )حضرت امام(ست. يز نيجا قات بدون احراميعبور از م :قول اول

)سلاير مراجلع عبور از ميقات بدون احرام جائز است.  قول دوم:

 عظام(

 قات بدون احرام يم يتجاوز از محاذ يفيلكم تكح

 1ست:قول ا چندن مسئله يدر ا
 يگريقات دي، اگرچه مستيز نياط واج  جايبر احتبنا :قول اول

 يو هاشلم ارمكم ،ي، نوريزي، تبركيات عظام امام، اراي)آ ش باشد.يدر پ

 (يشاهرود

آيلات ) د.نـكعبور  قاتيم يبدون احرام از محاذد ينبا قول دوم:

  (يگانيو گمپا يصا ، جوادي، سبااني، ايهخامنعظام 

اگر از راهي برود كه بـه هـيچ »به:  اندهد كردمقي ايهخامنت اهلل يآ
 يولـ :انـدافـزوده يسباانآيت اهلل و «.يك از ميقات ها عبورش نيافتد

قات دوم احـرام بسـت حـج او ي  شد و از مكن حرام را مرتياگر ا
  .ح استيصح

احوط اين است كه مكلف از محاذي ميقـات نگـذرد  قول سوم:
نيست كه گذشتن جايز باشد در صـورتي مگر با احرام، اگرچه بعيد 

اهلل )آيلتروي مكلف ميقات يـا محـاذي ميقـاتي باشـد. كه در پيش

 سيسااني(
نـه اسـت از مـرور بـه ياقر  جواز عدول اهـل مد قول چهارم:

 ت اهلل بهجت(ي)آارا . ياحرام از جحفه اخت يفه برايذوالحل
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 ت پنجگانـه بـدون احـراميـمواق يـكگذشتن از نزد پنجم: قول
 ينـدارد، ولـ يست و گذشتن از محـاذات دور مـانعيز نيارا  جاياخت
د قبــل از حــرم، محــرم يــا حــرم بايــه كــورود بــه م يبــرا
 (يزنجان اهلل تي)آ شود.

ــابر احت قللول ششللم: ــبن ــور ي ــرام عب ــدون اح ــتح  ب اط مس
 اهلل  اض ( تي)آ ند.كن

 انيا نسيجهل  يقات بدون احرام، از رويتجاوز از م

ا بـه جهـت ندانسـتن يند كت را در عمره فراموش يه و نياگر تلب
 1 ند، دو حالت دارد:كقات عبور يد و بدون احرام از ميمس له نگو

ان دارد، و كقات بدون عسر و حر  اميبازگشت به محالت اول: 
 رسد و ميقات ديگري در پيش نـدارد،يبا برگشتن به اعمال عمره م

 2ت دو قول است:ن حاليدر ا

ات عظام املام، ي)آاحرام.  يقات برايازگشت به ملزوم ب قول اول:

 يهاشم، يزي، بهجت، تبري، زنجانيساانيا، سي، وحي،  اض ، خوئياخامنه

 (يو نور ي، سبااني، صا يگانيگمپا،يشاهرود

ر مسـجد شـجره يم در غكن حياند: اردهكاضافه  يساانيت اهلل سيآ
رده، كـه از مسجد شجره عمدا  بـدون احـرام عبـور ك يسكاست و 

 رده است.كتواند از جحفه محرم شود، گرچه گناه يم

قات وجواز احرام، در محـل يعدم لزوم بازگشت به م قول دوم:
 ارم(كت اهلل مي)آتنبّه. 
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ن حالـت يـه در اكان ندارد، كقات اميبازگشت به م حالت دوم:
 دو صورت دارد: 
ن يه در اكقبل از ورود به منطقه حرم متوجه شود،  صورت اول:

 مطرح است: قولورت چهار ص
ت يـه و نيـه متوجه عدم تلبك ييجواز احرام از هر جا قول اول:
ارم و كل،  اضل ، مسباانيجوادي، ، يات عظام امام، خوئي)آ شده است.

 (ينور

بنابر احتياط واجـ ، حركـت بـه سـمت ميقـات، بـه قول دوم: 
ني و اي، سيسلاا)آيات عظام بهجت، تبريزي، خامنه تواند.مقداري كه مي

 (هاشمي شاهرودي
ر، و اگـر يقـات موجـود در مسـيوجو  احـرام از م قول سوم:

، به يقات قبليرو نباشد، بازگشت به سمت مشيدر پ يگريقات ديم
ان بازگشـت، احـرام در كتواند، و در صورت عدم اميه مك يمقدار
 (يصا و  يگانيات عظام گمپاي)آان. كهمان م

قـات يرو دارد، از آن مشيدر پـ يگريقات دياگر مقول چهارم: 
ه كـجـا اال از همان و به احتياط واجـ ( آيت اهلل وحيا:) محرم شود

 (و وحيا يزنجان عظامت اي)آهست محرم گردد. 

ن يه در اكبعد از ورود به منطقه حرم متوجه شود،  صورت دوم:
 مطرح است: قول پنچصورت 

مـره تواند و به اعمال عياگر م وجو  خرو  از حرم قول اول:
ان خـرو ، جـواز احـرام در همـان كو در صورت عدم ام رسد،يم
، ي، زنجلانيسلاانيس ،ي،  اضل ، خلوئياات عظام امام، خامنلهي)آان. كم

 (يشاهرود يهاشمو  نوري، مكارم، يزيتبر
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ان كـوجـو  خـرو  از حـرم و در صـورت عـدم ام قول دوم:
ت به سمت خار  حرم، هـر قـدر كاط واج ، حريخرو ، بنابر احت

 (ايوحبهجت و ات عظام يآ)تواند. يه مك

يه مـكـقات، هر قـدر يت به سمت مك ، حريبه ترت قول سوم:
ن، احـرام در كـالحل و در صورت عدم تم يتواند و اال احرام از ادن

 (يسباان و ي، صا يگانيات عظام گمپاي)آه. كم

 )آيت اهلل جوادي( هر جا كه هست محرم شود. قول چهارم:

رت امكان واج  است از حرم خار  شود و در صو قول پنجم:
عق  تواند مياز مرز حرم محرم شود و اال الزم است به مقداري كه 

)آيلت اهلل  احـرام ببنـدد.جـا برود هر چند به مرز حرم نرسـد و از آن

 ي(سباان

 آن يا محاذيقات يموارد جواز احرام قبل از م

شـد، مگـر بايآن مشروع نم يا محاذيقات ياحرام بستن قبل از م

 چند مورد: در

 جهت درک ثواب عمره رجبيه كه قبالً بيان شا. .1
  1.قات با نذريمارم شان قب  از م .2

 قول است: چهار در رابطه با احرام با نذر

شـود، ماننـد يا  محـرّم مكـاگـر بدانـد مسـتلزم ارت :قول اول

 (يساانيست اهلل ي)آ. ال استكانعقاد نذر مورد اش ،استظمل

شـود در يداند ناچـار ميه مك يسك يصحت نذر برا قول دوم:
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بداند اگر  يال است، بلكند، محل اشكت كله مسقف حريروز با وس
ت معروفه برود ياز مواق يكيتواند به ياحرام عمره تمتع نم يه براك

اط آن اسـت ياحت يرده است، ولكت هم نيال ندارد و معصكنذر اش
فـاره كر هـر دو صـورت نـد و دكد احـرام يـالحل تجد يه در ادنك

   اض (اهلل ت ي)آ د بدهد.ياستظمل را با

آن  يـكنزد يا حـواليـت يـاز مواق يكـيچنانچـه از  قول سوم:
يت نمـيـفاكقات يو محاذات م دقات محرم شويد از ميگذرد، بايم
ت يست و اگر از مواقيقات نير ميند و نذر، مجوز احرام بستن در غك

ح يخـار  حـرم محـرم شـود صـحجا كگذرد هر يآنها نم يو حوال
سـت، ياز بـه نـذر نيت باشد و نياست هر چند قبل از محاذات مواق

مـثم  جـده محـرم  ينـيان معكه قبل از حرم از مكند كالبته اگر نذر 
 (يت اهلل زنجانيآ)ند. كد به نذر خود عمل يشود با

ز و مشـروع اسـت يقـات، جـاينذر احرام قبل از م قول چهارم:
 اجع عظام(ر مري)سا مطلقا .

اسـتظمل در  همـراه بـان اگـر كلاند: ردهكاضافه  يت اهلل سباانيآ
با حق شوهر منافـات  ديفاره بدهد و نذر زن هم باكد يبا باشد،روز 

 نداشته باشد.

 احرام از جدّه
رونـد آيـا الزم اسـت بـه ميقـات ميكساني كه از طريق جدّه به 

مسـئله دو قـول  توانند در جده محـرم شـوند؟ در ايـنميبروند يا 
 است:

توانند از ميروند مياگر بدون رفتن به ميقات، به مكه قول اول: 
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جدّه محرم شوند، بلكه هر كجا خار  از حرم مانند حديبيـه محـرم 
 )آيت اهلل زنجاني(شوند، صحيح است. 

 )ساير مراجع عظام( باشد.ميصحيح نبوده و مجزي نقول دوم: 

 احرام از جدّه نذر

توانند بدون رفتن ميشوند، آيا ميهواپيما وارد جده  كساني كه با
محرم شوند؟ در ايـن مسـ له چنـد قـول  1هبه ميقات، با نذر در جدّ

 است:
، خويي، ايهخامن، تبريزي، امام عظام اتيآ) صحيح نيست. قول اول:

 نوري و وحيا(
كسي كه عازم عمره مفرده است جـايز اسـت قبـل از  قول دوم:

حل نذر كند و محرم شود، خواه در جده باشـد يـا رسيدن به ادني ال
 (آيات عظام جوادي، صا ي،  اض ، گمپايگاني و مكارم) قبل از آن.

مـيتوانند با نذر در جده محرم شـوند و كفايـت مي قول سوم:
 )آيت اهلل بهجت( كند.

مـيخواهند يكسره بـه مكـه برونـد، ميكساني كه  قول چهارم:
شـوند و تجديـد احـرام در  حـرمجـده مدر فرودگـاه نذر توانند با 

 (ياهلل سباان تيآ) ميقات، الزم نيست.
شـود، مـيصحيح است و كسي كه در جـدّه محـرم  م:پنجقول 

 آيت اهلل زنجاني() نبايد براي رفتن به مكه از مواقيت عبور كند.

                                                 
مورخرره  1407. ناگفترره نمانررد بررر اسرراس کارشناسرري سررازمان جهرافيررايي نامرره  1

قات جحفه گذشته است فرودگاه جدّه و حتي شهر جدّه از محاذي مي 31/04/1393
 شود.ميو محاذي ميقات از آن سمت در درياي سرخ واقع 
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ه نقشـه هـاي جغرافيـايي، نقطـه محـاذي با ممحظـ م:ششقول 
شـود مي نذراست. از اين رو با جحفه، در جنو  شرقي جدّه واقع 

 تيل)آواقع اسـت.  يقاتمبست؛ زيرا قبل از احرام در فرودگاه جدّه 

 (يساانياهلل س

 واجبات احرام .2

 :واجبات احرام عبارت است از
 ( لبا  احرام3 ه؛ي( تلب2 ت؛ي( ن1

  تين الف(

عروه »شود، چنانچه در  ياحرام بر زبان جار تينمستح  است 
  مده است:آن يچن «يالوثق
 يّ ا والظـاهر حتّققـه أيظ ابلنستفاد م  مجلا م  امخبار استحباب التلفّ  »
 عروه است.  نيور مورد وفاق همه محشكن مذتم 1«انكلفظ  
 نمكـيمـ كبه احرام عمرۀ مفرده و تر شوميمحرم م احرام: تين
 هللا. یلإقربًا ه بر محرم حرام است كرا  ييارهاكهمه 

 2 تبر است:ت معيه در نك يامور

 )همه مراجع عظام(. اخمص و قربت عمل و قصد قصد .1

همـه ه مبطـل عمـره و حـج اسـت. )كـ يمحرمات كقصد تر .2
 (عظام مراجع

؛ كـه در لـزوم آن ر مبطل عمره و حجيغمحرمات  كقصد تر .3
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 دو قول است: 

و  يگلاني، گمپايات عظلام بهجلت، صلا يل)آ .الزم استقول اول: 

 ارم(كم

 ر مراجع عظام(يسا) .ستيالزم ن دوم: لقو

مه كارهايي كه بر محـرم حـرام كنم هميو ترك »... جمله:تذكر: 
رم م ذكر شود و يا در قصد ارتكازي محدر نيت احرا چنانچه« است

 باشد به نظر همه مراجع عظام مجزي است.

  يت ب ب(

  1گفتن. يكلب يعنيه يتلب
ن يبرااالحـرام در نمـاز اسـت، بنـا ةريـبكه در احـرام، هماننـد تيتلب

  .شوديمحرم م فرد ،گفته شوده يه تلبك يهنگام
ه به منزله اجابت دعوت پروردگار مهربـان اسـت يقت تلبيدر حق

ه كـسـته اسـت ين رو شايلفان را به حج فراخوانده است، از اكه مك
 (يات اهلل خامنهي)آامل اداء شود. كه با خضوع و خشوع ير تلبكذ

كه گفتن اين  ،«يـكلب كل  كال ار  يكلب ،يكلب اللهمّ  يكلب» ه:يصورت تمب
در گفتن جمله: بخش طبق نظر همه مراجع عظام واج  است، ولي 

 قول است:سه  «كل  كال ار  كو املل كاحلميف و الن،ما ل نّ إ»
، ات عظامي)آ د.يرا بگو« ...احلمـيف نّ إ»اط واج  ي: بنابر احتقول اول

 (يگانيگمپا و ي، صا يارم، سباانكبهجت، م
 (يت اهلل زنجاني)آشود. گفته ن جمله يد اياب قول دوم:
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ه آن كـاط مستح  اسـت ياحت ست، اگرچهيواج  ن قول سوم:
 ،يجلوادخلويي،  ،ياخامنه تبريزي، ات عظام امام،ي)آجمله اضافه شود. 

 (و وحيا يشاهرود يهاشم ، اض  ،يسااني، سينور

 پنجم يكگفان لب
 1قول است: دو« ...احلميف نّ إ»بعد از جمله « كيبل»در مورد 
 ارم(كت اهلل مي)آد. يپنجم را نگو يكلب قول اول:
ر ي)سازند. يست هرچند ضرر نميپنجم واج  ن يكلب قول دوم:

 (عظام مراجع

 «پنجم بهتر است. يكلب گفتن»اند: افزوده يت اهلل صا يو آ
 هـر ه بـهكاط مستح  است ياحتاند: ردهكاضافه  يت اهلل سباانيآ

به آخـر آن « يكلب»لمه كردن كهم با اضافه  يعني ،ديدو صورت بگو
 .ديبگو «يكلب»لمه كو هم بدون 

 تمبيهدر وص  به سكون و وقف به حركت 
 2در اين مس له سه قول است:

)آيت اهلل اگر نزد اهل لسان صحيح است اشكال ندارد.  قول اول:

 (ايهخامن

)آيات عظام خويي است.  آن احتياط واج  در مراعات قول دوم:

 ري(و نو

)آيات عظام امام، بهجت، تبريزي، جوادي، اشكالي ندارد.  قول سوم:
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ااني، سبااني، صا ي،  اض ، گمپايگلاني، مكلارم و هاشلمي سزنجاني، سي

 شاهرودي(

: گرچه احتياط مستح  مراعـات اندهافزود مراجع عظام بعضي از
  عدم وصل به سكون و وقف به حركت است.

 هيرار تلبكاستحباب ت

مسـتح   يست، ولـيمرتبه ن يكش از يب يكج  در لبمقدار وا
ر شـده كذ ياديهفتاد مرتبه گفتن آن ثوا  ز يرار آن و براكاست ت

 1است. يافك« يكاللهم لب يكلب»ا ي« يكلب»رار گفتن كاست و در ت

 زمان قطع تلبيه

 زمان تطع ت بي  در يمره ممرده

 آيد كه در آن سه قول است:از بيرون حرم مي حالت اول:
)آيات عظام هنگام ورود به حرم بايد تلبيه را قطع كند.  قول اول:

 اي، تبريزي، خويي، جوادي، سبااني، مكارم و  اض (خامنه

احتياط واج  بايد تلبيـه را  بنابرهنگام ورود به حرم  قول دوم:
  (و وحيا نوري ،)آيات عظام امام، سيسااني، صا ي، گمپايگانيقطع كند. 

بيه تا زمان ورود به حرم، مسـتح  اسـت و تكرار تل قول سوم:
   )آيات عظام بهجت و زنجاني(بعد از آن استحبابي ندارد. 

احرام عمره مفرده از مكه خار  شده براي  كه يكسحالت دوم: 
     است كه در آن چهار قول است:
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هنگام مشاهده كعبه معظمه بايـد تلبيـه را قطـع كنـد. قول اول: 
و  مكلارم، ريزي، خويي، جوادي، سبااني،  اضل اي، تب)آيات عظام خامنه

 (وحيا
ند: به هنگام ديدن كعبه يا مسجدالحرام اهفرمود آيت اهلل وحياالبته 

 بايد تلبيه را ترك كند.
بنابر احتياط واج  هنگام مشاهده كعبه معظمـه بايـد قول دوم: 

 )آيِات عظام امام، صا ي، گمپايگاني و نوري(تلبيه را قطع كند. 
هاي قديمي مكه بايد تلبيه را هنگام ديدن موضع خانهوم: قول س
 )آيت اهلل سيسااني(قطع كند. 

تكرار تلبيه تا زماني كه به جايي برسـد كـه بتوانـد قول چهارم: 
 )آيات عظام بهجت و زنجاني(مسجد الحرام را ببيند مستح  است. 

 1زمان قطع تلبيه در عمره تمتع

هاي مكـه ام پيدا شـدن خانـهبنابر احتياط واج  هنگقول اول: 
)آيلات عظلام املام، جلوادي، صلا ي، بايد لبيك گفتن را قطـع كنـد. 

 گمپايگاني و نوري(
هاي مكـه بايـد لبيـك گفـتن را هنگام پيدا شدن خانهقول دوم: 
 اي، تبريزي، خويي، سبااني،  اض  و مكارم()آيات عظام خامنهقطع كند. 

اي مكه مسـتح  اسـت و هتكرار تلبيه تا ديدن خانهقول سوم: 
 )آيات عظام بهجت و زنجاني(بعد از آن مستح  نيست. 

هنگام مشاهده موضـع خانـه هـاي قـديم مكـه بـه  قول چهارم:
)آيات عظلام سيسلااني و  احتياط واج  بايد لبيك گفتن را قطع كند.

 وحيا(
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 قطع تلبيههاي مكه در مراد از خانه

ه جـزو مكـه باشـد. هايي كه در زمان انجام عمـرخانه قول اول:
سبااني، صلا ي، گمپايگلاني،  اضل ، جوادي، اي، خامنه)آيات عظام امام، 

 مكارم و نوري(

)آيلات عظلام بهجلت، تبريلزي، قديمي مكـه.  هايخانهقول دوم: 

 (و وحيا سيسااني ،خويي
 )آيت اهلل زنجاني( اكرم هاي زمان پيامبرخانهقول سوم: 

 1زمان قطع تلبيه در حج تمتع

احتياط واج  تا ظهر روز عرفـه بيشـتر نگويـد.  بنابراول: قول 
 صا ي، گمپايگاني و نوري( سيسااني، )آيات عظام امام، جوادي،

)آيلات واج  است تا ظهر روز عرفه بيشـتر نگويـد. قول دوم: 

 (و وحيا مكارم ، اض  اي، تبريزي، خويي، سبااني،عظام خامنه

و بعلا از آن مسلااا  تا ظهر روز عر له مسلااا اسلت قول سوم:

 (نيست. )آيات عظام بهجت و زنجاني

 ج( لباس احرام

ه كـمـردان  يدن دو جامه احرام بـرايپوش ن واج  احرام،يسوم

 2 د.نندازيد به دوش بيه باك« رداء» يگرياست و د« لنگ» يكي
 در پوشيدن لبا  احرام براي بانوان دو قول است:
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دو جامـه احـرام را هـا نيـز بنـابر احتيـاط واجـ  زن قول اول:
هاي دوخته بر آنها واج  نيست. بپوشند، اگرچه بيرون آوردن لبا 

 )آيات عظام گمپايگاني و سبااني(

 ي: طوا  و سعي را با آن انجام دهند.اندهافزود آيت اهلل سبااني
ر ي)سلاسـت. يدن دو جامه احرام واج  نيها پوشبر زن قول دوم:

 (عظام مراجع

اط مسـتح  آن ياند: احتفرموده ي  و صا  اضات عظام ي: آركتذ
و  ت محرم شدن بپوشند.قز دو جامه احرام را در ويه بانوان نكاست 
 ز همراه داشته باشند.ين يدر طوا  و سع يت اهلل صا يآ به نظر

  ط لباس احراميشرا

ه در لبا  نمازگزار شرط شده در لبـا  احـرام ك ييزهايتمام چ
 1ز شرط است.ين

 2ا نبودن لباس احرامنمو بدن كناز

 نباشد. نماو بدن كدهد، نازيه لنگ قرار مك ياالزم است جامه لنگ:
 است: قولسه  در رداء رداء:

ات عظام بهجلت، ي)آ نما نباشد.اط واج  بدنيبنابر احت قول اول:

 (يارم و نورك اض ، م ،ي، صا يزنجان ،يي، خويزيتبر

ات يل. )آنباشـد نماه بـدنكـاط مستح  آن است ياحت قول دوم:

 (يشاهرود يهاشم و يسااني، سياعظام امام، خامنه
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ه بـدن كـم باشند يضخ يد به قدرياحرام با يهاجامه قول سوم:
ه در حـال كـباشد  كناز يو اگر به قدر ان نباشد.ياز پشت آنها نما

ان گـردد طـوا  و نمـازش يـدن به تن بدن نمايردن با چسبكعرق 
 (يسباانيگاني و گمپا عظامت اي)آال دارد. كاش

 1ر در لباس احرام بانوانيحر

، ياات عظلام خامنلهيل)آر خـالص نباشـد. يد از حريباقول اول: 

 (و وحيا يگانيگمپا ،ي، صا ي، زنجانيي، خويزيتبر
)آيلات عظلام بنابر احتياط واج  حرير خالص نباشد.  قول دوم:

 ل دوم:امام،  اض ، سبااني، مكارم، سيسااني، نوري و هاشمي شاهرودي(
ات عظلام املام،  اضل ، يل)آر خالص نباشد. ياط واج  حريبنابر احت
 (يشاهرود يهاشمو  ي، نوريساانيارم، سك، ميسباان

احـرام  ريـزنـان در لبـا  حر ز اسـتيجا يبنابر اقوقول سوم: 
 ت اهلل بهجت(ي)آآن است.  كاط در تريببندند، گرچه احت

 2وصل كردن حوله احرام با سنجاق و سوزن

زدن لنگ به گردن به نظر همه مراجع عظام بـه فتـوا يـا بـه گره 
احتياط واج  جايز نيست، ولي درباره وصل كردن حوله با سنجاق 

 و سوزن پنج قول است:
 اضل ، جلوادي، اي، )آيات عظام امام، خامنهجايز است.  قول اول:

  (و وحيا نوريمكارم، 
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عنـوان ازار و  اند: مشـروط بـه اينكـه ازدهاي افزوآيت اهلل خامنه
 رداء خار  نشود.

)آيات عظام بهجلت و بنابر احتياط واج  جايز نيست.  قول دوم:

 سبااني(

نسبت به ازار )لنگ( بنابر احتياط واج  جايز نيست.  قول سوم:
 )آيات عظام تبريزي، خويي و سيسااني(

اگر به صورت يقه پيراهن در بيايـد، جـايز نيسـت. قول چهارم: 
 و گمپايگاني( )آيات عظام صا ي
مردهـا بايـد از امـوري همچـون گـره زدن و بسـتن  قول پنجم:

هاي جامه احرام، با هر وسيله تـا لـزوم نداشـته باشـد، اجتنـا  لبه
 )آيت اهلل زنجاني(نمايند. 

 تطهير يا تعويض لباس محرِم
شود، آيا تطهير يا تعويض آن واج  گاهي لبا  محرم نجس مي

 است؟
 1است:در اين مس له سه قول 

)آيلات عظلام واج  اسـت تطهيـر يـا تعـويض كنـد.  قول اول:

 زنجاني، سبااني، مكارم، نوري و وحيا(

)آيلات بنابر احتياط واج  بايد تطهير يا تعويض كند.  قول دوم:

 اي و  اض (عظام امام، بهجت، تبريزي، خويي، خامنه

 )آيات عظام گمپايگاني و صا ي(واج  نيست.  قول سوم:
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 احراممحرمات  .3

ار بر او حـرام كست و چهار يالجمله بيشود فيه محرم مك يسك
اسـت و چهـار  كن زن و مـرد مشـتريه هجده مورد آن بكشود يم

 1بانوان است: يمردها و دو مورد اختصاص يمورد اختصاص
ه مـورد كـرده كـر كـست و سه مـورد ذيب ي سباانت اهلليآ ر:كتذ
 نت نمودن دو قسم است:يز .اندشمرده يكيرا و چهاردهم زدهم يس

 حنـاا يـنـت و يز ين زن و مرد مثل انگشر بـرايب كالف. مشتر
 .بستن
 .ه مخصوص بانوان استك يقسم . 

 باشد.البته بعضي از محرمات مورد ابتم نمي

 كمحرمات مشترالف( 

       كردن زن براي خود يا ديگري مطلقا . عقد .1

ه هر لـذت و كردن، ممعبه، تقبيل، نگاه به شهوت، بلك جماع .2
 تمتعي بردن به نظر اكثر مراجع.

 استمناء .3

 نهيينگاه در آ .4

 استعمال عطريات مانند مشك و زعفران .5

 دن به بدنيروغن مال .6

 نتيردن به قصد زكانگشتر به دست  .7

 دنيشكسرمه  .8
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 ازاله مو .9

 ناخن گرفتن .10

 دن دندانيشك .11

 رون آوردن خون از بدنيب .12

 (يفسوق )دروغ، فحش و فخرفروش .13
 جدال .14

 ن در بدنكان ساشتن جانورك .15

 وانات صحرايي و خوردن گوشت شكاريار حكش .16

 اه حرميندن درخت و گك .17

 بستن سمح .18

 مردها يمحرمات اختااصب( 

 استظمل .1

 پوشاندن سر .2

 دن لبا  دوختهيپوش .3

 رديپا را بگ يه تمام روك يزيدن چيپوش .4

اط آن اسـت يـاند: و احتردهكاضافه  يگانيگمپاو  يصا  ات عظاميآ
ز يـپـا را هـم بپوشـاند ن ياز رو يه قسـمتكـ يزيدن چيه از پوشك

 ال ندارد.كن اشيبند نعل يند، ولك يخوددار

 بانطان يمحرمات اختااصج( 

 پوشاندن صورت .1

 نتيور به قصد زيدن زيپوش .2

در  چهست، اگرين ين فقها اختمفين موارد بيت ايلكدر : 1ر كتذ
   آن اختم  است.يات و شراياز جزئ يبرخ
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كفـاره دارنـد  يد و برخندارنفاره كمات از محر يبعض :2ر كتذ
  .شوددار اشاره ميكه در ادامه به بعضي از موارد كفاره

 بانوان محرم يخشک كردن صورت با حوله و دستمال برا

 1در اين باره پنچ قول است:
 )آيات عظام زنجاني و مكارم(اشكال ندارد.  قول اول:

اارد. )آيات عظام صورت تاريجي باشا اشكال نه چنانچه ب قول دوم:

 بهجت، سبااني، صا ي و گمپايگاني(

اگر حوله را بر روي همه صورت بياناازد اشكال دارد و در  قول سوم:

 اي(اهلل خامنهغير اين صورت مانع ناارد. ) آيت

بنابر احاياط واجا جلايز نيسلت. )آيلات عظلام املام،  قول چهارم:

 سيسااني و وحيا(

 عظام خويي،  اض  و نوري(  جايز نيست. )آيات قول پنجم:

 2نگاه در آينه

 (عظام همه مراجع): جايز نيست. ت. به قصد زين1

 ، در آن چهار قول است:زينت. بدون قصد 2
اي، بهجلت، تبريلزي، )آيلات عظلام خامنلهجايز اسـت. قول اول: 

 (و وحيا مكارم، خويي، سبااني، سيساانيجوادي، 
 ام امام،  اض  و نوري()آيات عظاحتياط در ترك است. قول دوم: 

 )آيات عظام صا ي و گمپايگاني(جايز نيست. قول سوم: 
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)آيلت اهلل  اگر در معرض تزيين باشد، جايز نيسـت.قول چهارم: 

 زنجاني(

  1بدن در حال اضطرار چرب كردنكفاره 

در صورت اضطرار چر  كردن بدن مانعي ندارد، ولي در مـورد 
 كفاره آن پنج قول است:

 اي، خويي و  اض ()آيات عظام خامنهاره ندارد مطلقا. كف قول اول:

 )آيات عظام زنجاني و نوري(كفاره دارد مطلقا. قول دوم: 
)آيلات عظلام بنابر احتياط واج  كفـاره دارد مطلقـا. قول سوم: 

 تبريزي و مكارم(

)آيات عظلام املام،  .معطر بودن كفاره دارد در فرضقول چهارم: 

 ي(سبااني، صا ي و گمپايگان

احتياط واج  كفاره دارد.  بنابرمعطر بودن  در فرضقول پنجم: 
 )آيات عظام بهجت و سيسااني(

 2هاي خوشبوخوردن و بوييدن ميوه

 (عظام همه مراجع)هاي خوشبو جايز است. . خوردن ميوه1
  هاي خوشبو سه قول است:. در مورد بوييدن ميوه2

تبريلزي، سلبااني،  )آيات عظام امام، بهجت،جايز اسـت. قول اول: 

 (و وحيا نوري ،گمپايگاني، مكارم
اي، )آيات عظام خامنلهبنابر احتياط واج  جايز نيست. قول دوم: 

 سيسااني، صا ي و  اض (جوادي، خويي، 
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بايد مواظبت كند كه بـوي خـوش آنهـا بـه مشـامش قول سوم: 
 )آيت اهلل زنجاني( .نرسد

 1استظالل از تنعيم تا مسجد الحرام

صا ي، گمپايگاني، جوادي، )آيات عظام امام،  مانعي ندارد.: قول اول

  اض ، مكارم و نوري(

اي، )آيات عظام خامنلهبنابر احتياط واج  جايز نيست.  قول دوم:

 بهجت، تبريزي و سيسااني(

بنابر احتيـاط واجـ  تـا دخـول مكـه متـيقّن سـابق  قول سوم:
 (و وحيا خويي عظامت ا)آياستظمل نكند. 

از   يـا داشـته شـديد جايز نيست مگر آنكه مشـقتم: قول چهار
 )آيت اهلل زنجاني(. خار  باشدمحرم،  اختيار

اسـتظمل در روز جـايز نيسـت، و در شـ  هـم در قول پنجم: 
 )آيت اهلل سبااني(صورت باد شديد يا باران جايز نيست. 

استظالل با ساايه متحارك در مساير حركاد بعاد از منا ل 
 2نمودن

 گمپايگلاني، صا ي،جوادي،  امام،)آيات عظام  .است جايز قول اول:

 (و وحيا نوري ،مكارم  اض ،

 )آيلات عظلاماحتياط واج  در ترك استظمل اسـت.  قول دوم:

 اي، بهجت، تبريزي، سبااني و سيسااني(خامنه
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بنـابر احتيـاط، در قسـمت جديـد شـهر مكـه تـرك  قول سوم:
 )آيت اهلل خويي(استظمل كند. 
 )آيت اهلل زنجاني(جايز نيست.  قول چهارم:

 1استظالل در شب
گمپايگلاني،  ،)آيات عظام امام، بهجت، صلا يجايز است. قول اول: 

  اض  و نوري(
چنانچه موج  تحفظ از بـاران، گرمـا، سـرما، بـاد و قول دوم: 

 )آيت اهلل خويي(مانند آن نباشد جايز است. 
 هلل مكارم()آيت ا تنها در صورت باران جايز نيست.قول سوم: 

در صـورت بـاران يـا بـاد شـديد جـايز نيسـت. قول چهلارم: 
 سبااني( اهلل )آيت

و  يزتبري عظامت ا)آيبنابر احتياط واج  جايز نيست. قول پنجم: 

 (وحيا
بنابر احتياط واج  در شبهاي بـاراني جـايز نيسـت.  قول ششم:

 )آيت اهلل سيسااني(
ني و سرد به خاطر بنابر احتياط واج  در شبهاي بارا قول هفام:
  اي()آيت اهلل خامنهسرما جايز نيست. باران و تحفظ از 

 2كفاره استظالل 
)امام خمينلي و آيلت  .احتياط واج  بنابريك گوسفند قول اول: 

 (اهلل جوادي

                                                 
 .485و  444. مناسک محشي، م  1
 .444و  448. مناسک محشي، م  2
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يك گوسفند مگر در بين الطلوعين و ش  غير باراني قول دوم: 
 اني()آيت اهلل زنج كه لزوم كفاره مبني بر احتياط است.

 (عظام )ساير مراجعبايد يك گوسفند كفاره بدهد. قول سوم: 

 1استفاده از كمربند دوخته براي مردان در حال احرام

جلوادي، اي، تبريلزي، )آيلات عظلام خامنلهجايز است. قول اول: 

 (و وحيا مكارم ،سيسااني،  اض 

)آيلات عظلام املام، بنابر احتياط واج  جايز نيسـت. قول دوم: 

 ي و نوري(بهجت، خوي

 )آيت اهلل زنجاني(جايز نيست مگر در صورت لزوم. قول سوم: 

در صورتي كه كمربند پهن نباشد و پوشش حسا  قول چهارم: 
 )آيت اهلل سبااني(نشود اشكال ندارد. 

استفاده از هميان يا كمربندي كه براي حفظ پول بـه قول پنجم: 
 گاني()آيات عظام صا ي و گمپايبندند جايز است. كمر مي

 ساعد مچي با بند دوخته

وختـه بـراي مـردان در در مورد استفاده از ساعت مچي با بنـد د
 2قول است: حال احرام دو
جلوادي، تبريلزي، اي، خامنله)آيات عظلام  اشكال ندارد. قول اول:

 (و وحيا مكارم ،زنجاني، سبااني، سيسااني،  اض 

                                                 
 .347. مناسک محشي، م  1
 .347. مناسک محشي، م  2
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ه دارد بنابر احتياط واجـ  از سـاعتي كـه بنـد دوختـ :قول دوم

 )آيات عظام امام، بهجت، خويي، صا ي، گمپايگاني و نوري(اجتنا  كند. 

 1استفاده از ماسک توسط بانوان محرم

در مورد استفاده بانوان محرم از ماسك از نظر حكـم تكليفـي و 
 وضعي كفاره، سه قول است:

)آيلات . و كفـاره نـدارد در حال ضرورت مانعي نداردقول اول: 

 ( و وحيا ني، سبااني، سيسااني، نوريعظام بهجت، زنجا
اي و )آيات عظام خامنه. مطلقا  و كفاره ندارد جايز استقول دوم: 

   مكارم(

اهلل )آيتحال ضرورت جايز است ولي كفاره دارد. در  قول سوم:

 صا ي(

 2پوشيدن دستكش براي بانوان

جايز نيست. پوشيدن انوع دستكش براي بانوان محرم  قول اول:
اي، بهجلت، تبريلزي، جلوادي، زنجلاني، سيسلااني، عظلام خامنلهآيات )

 (شاهرودي، مكارم و وحيا
بنـابر ها جايز نيست، بلكـه براي زن 3پوشيدن قفازينقول دوم: 
جـايز محـرم  بـانوان يانـوع دسـتكش بـرا دنيپوش احتياط واج 

 (صا ي و  اض  )آيات عظامنيست. 
                                                 

 . 429م  . مناسک محشي، 1
 .353. مناسک محشي، م  2
ميگذاشته اند و براي حفاظت از سرما دست مي. چيزي که زنهاي عرب در آن پنقه  3

 کردند.
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)آيات جايز نيست. پوشيدن قفازين براي بانوان محرم  وم:سقول 

 امام، گمپايگاني و نوري( عظام

 1نشان دادن زيورآالت معمول به مرد توسط زن مُحرم

بنابر احتياط مستح  براي شوهر و ديگر محارم ظاهر  قول اول:
  )آيت اهلل سيسااني(نسازد. 

)سلاير نبايد به مردها حتي شـوهر خـود نشـان دهـد.  قول دوم:

 مراجع عظام(

 2اممستحبات احر .4

 3مستحبات احرام چند چيز است:

يزه نموده و ناخن و شار  خـود را كه قبم  بدن خود را پاكآن .1
 بگيرد و موي زير بغل و عانه را با نوره ازاله نمايد.

ه كـقعـده و شخصـي  ه قصد حج دارد از اول ماه ذيكسي ك .2
هـا و ريـش را ر ماه مـوي سـركقاصد عمره مفرده است پيش از ي

 4ند.ك

                                                 
 .393. مناسک محشي، م  1
 . 302. مناسک محشي، م 1
اي از مستحقّات و مكروهاتي که اينجا ذکر شده مقتني بر پاره اهلل سيستاني: تآي. 3

 باشد نه ورود. ءس بايد رعايت آنها به قصد رجا، پاست قاعده تسامح

جا بره ءاين امور و امور مربوط بره تررک مكروهرات را بره قصرد رجرا اهلل مكارم: تآي
 آورد.مي

اند و اين قول گرچه ضعيف و بعضي از فقها به وجوب آن قائل شده آيت اهلل مكارم:. 4
 است احوط است.
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 و اين غسل  1ه پيش از احرام در ميقات غسل احرام بنمايدكآن .3
و تقـديم ايـن غسـل بـه  2از زن حايض و نفساء نيز صـحيح اسـت

ه در ميقـات آ  يافـت كـه خو  آن باشـد كخصوص در صورتي 
نشود جايز است و در صورت تقديم، اگر در ميقات آ  يافت شـد 

لـف ك، اگر م3لمستح  است غسل را اعاده نمايد و بعد از اين غس
ه بر محرم حرام است بـاز هـم كلباسي را پوشيد يا چيزي را خورد 

لف در روز غسل نمـود از غسـل تـا كاعاده مستح  است و اگر م
ند و همچنين اگر غسل در شـ  نمـود كفايت ميكآخر ش  آينده 
افي است ولي اگر بعد از غسل و پيش از احـرام كتا آخر روز آينده 

 4.د غسل را اعاده نمايدبه حدث اصغر محدث ش

                                                 
ش از مُحرم شردن در ميقرات و يرا پريش از مستحب است که پي اي:آيت اهلل خامن . 1

رسيدن به ميقات مثالً در مدينه غسل کند و احوط آن اسرت کره ايرن غسرل را تررک 
 (157و  156نكند. )مناسک حج، م

خواهرد محررم شرود، بنابر احتياط مستحب موکد، کسي کره مي آيت اهلل زنجاني:. 2
صحيح است، چهار چيز غسرل براي احرام، غسل نمايد و انجام آن ققل از ميقات نيز 

وشيدن پيراهن و بره سربسرتن دسرتمال و روسرري و الف( پکند: احرام را بابل مي
اگرر در  ج(خروردن غرذاي مع؛رر   ب(مقنعه براي مردان و زدن نقاب براي برانوان  

ميقات يا حوالي آن غسل کرده چنانچه ققل از تلقيه گفرتن بخوابرد غسرل او بابرل 
ختن به مقدار يک روز... و ساير مق؛الت وضو و غسرل، غسرل فاصله اندا د(شود  مي

 کند.احرام را بابل نمي
و کسي که بره خرابر عرذر تمكرن از غسرل  آيت اهلل صافي، آيت اهلل گ پايگاني:

  (.410بدل از غسل تيمّم نمايد. )آداب و احكام حج، ص اًندارد، رجاء
ه بره خرابر عرذر، بلكه محل اشكال است وکسري کر آيت اهلل هاشمي شاهرودي:

 تمكن از غسل ندارد، رجاءاً بدل از غسل، تيمم نمايد.

پوشيدن لقاسي که بر محرم حرام است يا خوردن چيزي که برر  آيت اهلل سبحاني:. 3
 ها و خوابيدن.محرم حرام است و استعمال بيب و روپوش زدن براي خانم

است و اظهر در نوم، عدم  در انتقاض غسل سابق به غير نوم، تأمّل آيت اهلل بهجت:. 4
 (6انتقاض است، و آنكه اعاده، شقيه به مستحب در مستحب است. )مناسک، ص
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 1ه دو جامه احرام از پنبه باشد.كآن .4

ن بعـد از كـه احرام را به ترتي  ذيل ببندد، در صورت تمكآن .5

و در  2ن بعـد از فريضـه ديگـركـفريضه ظهر و در صورت عدم تم

عت نمـاز نافلـه، در كن از آن، بعد از شش يا دو ركصورت عدم تم

عت دوم سوره جحـد كو در ر عت اول پس از حمد سوره توحيدكر

و بعد از نمـاز حمـد و ثنـاي  3عت افضل استكرا بخواند و شش ر

آورد و بـر پيغمبـر و آل او صـلوات بفرسـتد، آنگـاه جا الهي را بـه

 بگويد:

ــأَلُ » ــ كألّلُهــم  إّيِ أْس ــِ  َّ ــِ  اْســَتجاَب َل ــَ  ِبَوْعــيفِ كأْن َ َْ،َل ــرَ ك، َو آَم ــَ  أْم ، ك، َو اتـ َب
ـــِاّيِ  ـــيفُ َف ـــيْف ك، َو ي قـَْبَضـــتِ ك َعْب ـــَت، َوَق ، ال اُْوقـــ  إاّل مـــا َوقيـــَت، َو ال آُخـــُ  إاّل مـــا أْع َْي

َعَلْيـِه َوآلِـه،  كَصـَلواتُ  ك، َو ُسـن ِا نَِبيِّـكتابِ كأْن تـَْ،ِزَم ِل َعَلْيِه َعلى   كْرَت احلَْج ، َفأْسألُ كذَ 

                                                 
 در مناسک معظّم له يافت نشد. اي:آيت اهلل خامن . 1

و بهتر آن است که در پارچره سرفيد محررم  آيت اهلل صافي، آيت اهلل گ پايگاني:
نيت کندن لقاس دوخته را نيز بر شود و نيت احرام و نيت پوشيدن جامه احرام بلكه 

 زبان آورد.

در صورت عدم تمكن از فريضه ادا، بعد از فريضه قضرا  آيات يظام بهجت، فاضل:. 2
 محرم شود.

کرد بعرد از خوانردن نمراز ر واجرب يرا ؤبنابر احتياط مستحب م اهلل زنجاني:آيت
نفراس،  ومستحب ر نيت کرده تلقيه بگويد  ولي خواندن نماز از زن درحرال حري  

 مشروع نيست.

مستحب است که بعد از نماز ظهر، يا بعرد از هرر نمراز واجرب  اي:آيت اهلل خامن . 3
ديگر و يا بعد از دو رکعت نماز مستحقي محرم شود و در برخي احاديث آمده اسرت 

شرش رکعرت نمراز مسرتحب اسرت و فضريلت بيشرتري دارد. ] پيش از احررام[که 
 (157)مناسک حج، م
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َو عاِفَيــا، َو اْجَ،ْلــِ  ِمــْ   ك  ي ُ ْســرم َمْنــكَمناســ َوتـَُقــوَِّ ِ  َعلــى مــا َتــُ،ْفُت، َو ُتَســلَِّم ِل 
تَـْبـَت. ألّلُهـم  إّيِ َخَرْجـُت ِمـْ  ُاـق ا بَ،يـيَفة، َو كاّل ي َرِتيَت َو اْرَتَضْيَت َو ََس ْيـَت وَ  كَوْفيفِ 

َْ َمْرتــاتِ  َفْقــُت مــاِل ابِْت ــا ــِع َو ُعْمــَرِه. ألّلُهــكأنـْ ْم ِل َحج  ــَتمِّ ــَ  . ألّلُهــم  فـَ ــيُف الت َمَت م  إّي اُرْ 
َعَلْيـِه َو آلِـِه، فَـِاْن َعـَرَي ِل عـاِري   كَصَلواتُ  ك، َو ُسن ِا نَِبيِّ كتابِ كاِبْلُ،ْمَرِة إَح احلَْجِّ َعلى  

ـــُت َحَبْســـَتِ  بـََقـــيَفرِ  ـــِ  َحْي . ألّلُهـــم  إْن َ ْ تَ  كحَيِْبُســـَ ، َفَ لِّ ـــاً كـــال ـــ ي َقـــيف ْرَت َعَلـــ    ْ  َحج 
ُ،ْمـــَرًة، أْحـــَرَم َلـــ َاـــْ،ِري َو َبَشـــِري َو حَلِمـــ  َو َدِمـــ  َو ِعظـــاِم  َو ُمّـــ  َو َعَ ـــِ  ِمـــَ   كفـَ

ِْ َو الثِّياِب َو ال ِّْيِب، أبـَْتِ   ِب لِ   «.َو اليف اَر اْْلِخَرةَ  كَوْجهَ  كالنِّسا
 هنگام پوشيدن دو جامه احرام بگويد: .6

،  َاحْلَْميُف هلِل ال ِ ي َرَزقَـِ  » َمـا اُواري بِـِه َعـْوَره، َو اَُ دِّي ِفْيـِه فـَْرِتـ ، َو أْعبُـيُف ِفْيـِه َر ِّ
 َو أنـَْتِه  ِفْيِه إح ما أَمَرِي، َاحْلَْميُف هلِل ال ِ ي َقَ يْفتُُه فـَبَـل َ ِ ، َو أرْدتُُه َفأعـاَنِ  َو قَِبلَـِ  َو  َْ 

ْهِفـ  َو ِحـْرِزي َو َهْهـِري َو َمـ ِذي َو كفـَُهَو ِحْ ِ  َو    ـَْقَ ْ  ِ ، َو َوْجَهُه أَرْدُت َفَسل َمِ  
 «.رَجائ  َو َمْنجاَي َو ُذْخِري َو ُعيف ِه ي ِايف ِه َو رَخاِئ 

نـد؛ خصوصـا  در مـوارد كرار كها را در حال احرام ته تلبيهكآن .7
 :زير

 وقت برخاستن از خوا . (الف

 بعد از هر نماز واج  و مستح . ( 

 قت رسيدن به سواره.و ( 

 هنگام باال رفتن از تلّ يا سرازير شدن از آن. (د

 شدن يا پياده شدن. روقت سوا ( ه

 آخر ش . (و

 اوقات سحر. (ز
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 ها را بگويند.نيز اين تلبيه 1زن حايض و نفساء

و شخص متمتّع، تلبيه گفتن او در عمره مستمر خواهـد بـود تـا 
تلبيه حج تا ظهر روز عرفه مسـتمر ه را ببيند و اما كهاي مه خانهكآن

 2است.

 روهات احرامكم .5

 روهات احرام چند چيز است:كم 

 ، و افضل احرام در جامه سفيد است.3احرام در جامه سياه .1

  و بالش زرد رنگ. 4خوابيدن محرم بر رخت .2

 كين و اگر جامه در حال احـرام چـركاحرام بستن درجامه چر .3

ه در حال احرام اسـت آن را كمادامي  لفكه مكشود بهتر آن است 

 5نشويد.

 6احرام بستن در جامه راه راه. .4

                                                 
 ... و جنب. فاضل: ، آيت اهللبهجت اهلل آيت. 1

 و همچنين بر مردان مستحب است تلقيه را بلند بگويند. آيت اهلل بهجت:. 2

 بلكه احوط ترک آن است. آيت اهلل تبريزي، آيت اهلل سيستاني:. 3

بلكه اولي ترک پوشيدن هر پارچه رنگ شده  آيت اهلل صافي، آيت اهلل گ پايگاني:
 بعضي روايات معتقره استثنا شده است. مگر رنگ سقز که در است

  بر بالش سياه رنگ. آيت اهلل بهجت:. 4
 تيره رنگ. آيت اهلل هاشمي شاهرودي:

 تواند آنها را تقديل به احرامي تميز کند.ولي مي آيت اهلل مكارم:. 5

دار و مانند احرام بستن در جامه نقشه :و هاشمي شاهرودي سيستانيات يظام آي. 6
 آن.
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ه اثـر آن تـا حـال كپيش از احرام، در صورتي  1استعمال حنا .5

 2احرام باقي بماند.

يسـه كه محرم بدن خود را با ك، و اولي آن است 3حمام رفتن .6

 4و مثل آن نسايد.

 5و را صدا نمايد.ه اكسي كگفتن محرم در جوا   كلبي .7

                                                 
اظهر جواز استعمال حنا است ققل از احرام، هرگراه اثرر آن براقي  ت اهلل بهجت:آي. 1

 (.8بماند تا حال احرام. )مناسک شيخ، ص

 با قصد زينت خالف احتياط است. آيت اهلل صافي، آيت اهلل گ پايگاني:

اگر قصد زينرت داشرته باشرد اشركال دارد و فرقري ميران حنرا و  آيت اهلل مكارم:
  يست.هاي امروز نرنگ

بستن حنا و رنگ کردن موها ققل از احرام به رنگري کره برراي  آيت اهلل سبحاني:. 2
زنان آرايش به حساب بيايد و رنگ آن تا وقت احرام باقي بماند ولي رنگي که م؛ابق 

باشد مكروه نيست و احتياط آن است که در حال احررام از رنگ بقيعي موي زن مي
 آن رنگ نيز استفاده نكند.

اولي بلكه احوط آن است که محررم بردن  يت اهلل تبريزي، آيت اهلل سيستاني:آ. 3
 خود را با کيسه و مثل آن نسايد.

 هاي عمومي که شرايط خاصي داشته باشد.رفتن به حمام آيت اهلل سبحاني:
کراهت حمام رفتن ثابت نيست ولي بدن خود را با کيسره و مثرل  آيت اهلل مكارم:

 آن نمالد.

رفتن به حمام و شستن بدن با کيسه و مانند آن نيرز در حرال  اي: خامن آيت اهلل. 4
 (158احرام مكروه است. )مناسک حج، م

رفتن مكرروه نيسرت بلكره کيسره کشريدن و : حمام شاهرودي هاشميآيت اهلل  
 ماليدن بدن جهت بيرون آوردن چرک بدن و امثال آن مكروه است.

 بلكه احوط ترک آن است. ني:آيت اهلل تبريزي، آيت اهلل سيستا . 5
 و همچنين ساييدن صورت، چنانچه نداند موجب بيرون آمدن خون  آيت اهلل فاضل:

 شود و همچنين کشتي گرفتن.مي
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 ييخودآزما

د يربا يعمرره مفررده از چره محلر ياند، براه خارج شدهكه از مک يسانک. 1
 (ييت اهلل خطي)آ محرم شوند؟

 (يزيت اهلل تبري)آ . تجاوز از محاذي ميقات بدون احرام...2

 )حضرت امام ( ست؟يم احرام ققل از ميقات با نذر چك. ح3

)آيوت اهلل  در عمرره تمترع مسرتحب اسرت؟تا چه زماني تكرار تلقيره . 4
 (ايهخامن

)آيرت اهلل  در آينه در حال احرام بدون قصد زينت چيسرت؟ . حكم نگاه5
 سيستاني(

مري. اگر محرم مجقور شود به بدن خود روغن بمالرد، آيرا کفراره واجرب 6
 )آيت اهلل صافي( شود؟

د يره باكربره مورود  يبرراا يرآه خارج شود، ك. اگر بعد از انجام عمره از م7
 (ينستايت اهلل سيآ) مجدداً محرم شود؟

)آيت  حكم خوردن و بوييدن ميوه هاي خوشقو در حال احرام چيسرت؟. 8

 اهلل نطري(

 )آيت اهلل مكارم( آيا استظالل در شب براي مردها جايز است؟. 9

 )امام خميني( کمربند دوخته  چيست؟ي محرم ازحكم استفاده مردها. 10

ت اهلل يو)آ برانوان واجرب اسرت؟ يدو جامره احررام بررا دنيا پوشري. آ11

 (يگانيگ پا
 يمركنماسرت چره حو بردن که نازک يا. احرام بستن مردها در پارچه12

 (يت اهلل نطري)آ دارد؟

کسراني کره داخرل مكره ادني الحرل برراي  از عمره تمتعحكم احرام . 13
 )آيت اهلل خامن  اي( ؟، چيستهستند

 )آيت اهلل مكارم( ي عمره از جدّه جايز است؟. آيا احرام بستن برا14

. آيا مي توان بدون رفتن به ميقات، با نرذر در جرده برراي عمرره تمترع 15
  )آيت اهلل وحي ( محرم شد؟

 )آيت اهلل نطري(  . وصل به سكون و وقف به حرکت در تلقيه جايز است؟16



 

 

 

 
 
 
 

 سوم:  ردس
 طواف 

 يآموزش يهاهدف

 .افواجقات بو با ييآشنا .1

 و ظن در اشواط بواف. کم شكحبا  ييآشنا .2

 ام ق؛ع بواف.كبا اح ييآشنا .3

 واجب. بواف بواف مستحب و يهاتفاوتبا  ييآشنا .4

 

   واجبات طواف

 واجبات طوا  دو قسم است:

ه شرط صحت ك يزهائيچ يعني نناه:كشرائط طواف  قسم اول:

 ه عبارتند از: كطوا  است 

 تيـ ن1

، و حدث ض و نفا يل جنابت و حبر مثكـ طهارت از حدث ا2

 وضو باشد. د بايبا يعنياصغر 
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 بدن و لبا ( كيـ طهارت از خبث )پا3

 بودن مردهاـ ختنه4

   ساتريت شرايـ ستر عورت و رعا5

 تشـكيل دهنـدهه كـ ييزهـايچ يعنيقسم دوم: مقوّمات طواف: 

   از: ه عبارتندكقت طوا  است يحق

 ـ شروع از حجراالسود؛1

 به حجراالسود؛ يدن هر دورـ ختم نمو2

 ننده واقع شود؛كعبه سمت چ  طوا  كـ خانه 3

 ل در طوا ؛يردن حجر اسماعكـ داخل 4

 (؛ يم )اختمفيعبه و مقام ابراهكن خانه يـ بودن طوا  ب5

 ؛شوديآنچه از آن محسو  مننده از خانه و كـ خرو  طوا  6

 ادتر.يمتر و نه زكاشد، نه ب ه هفت شوطكآن  ـ7

 ات قبل از شروع به طوافركتذ

ن كــننــدگان ركقبــل از شــروع طــوا  بــه طــوا   ر اول:كتللذ

م از يخواهيه مكنند كت يد و از همان جا نيحجراالسود را نشان ده

ق ياگر بعد از شروع اشتباه در تطب تام ينكحجراالسود طوا  را آغاز 

 شان وارد نشود.يت و طوا  اي، به نيهم داشتند خلل

ه داخل كد ير بدهكد و تذيل را نشان دهيسماعحجر ا ر دوم:كتذ

 ت طوا  را انجام دهند.يحجر نشوند و با جمع

طـوا  را حتمـا  بـه  يه تعداد دورهـاكنند كتمش  ر سوم:كتذ
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شان حاصل يو ظنّ نسبت به اشواط طوا  برا كخاطر بسپارند تا ش

 ه باعث بطمن طوا  شود.كنشود 

 طهارت از حدث 

 مق م 

از اعمال حج و عمره طهارت از حدث و  يك چيدر ه :1مسئمة 
 ست مگر در طوا  و نماز آن.يخبث شرط ن
، شـرط آن و نمـاز واج  طهارت از حدث در طوا  :2مسئمة 

  1ند.يدر آن مساو يعالم و جاهل و ناس يعنياست؛  يواقع
ه كـدارد  كشـ يسـكاگـر  در حاوث حلاث، كش  رع اول:

د يست تجديالزم نارد و طهارت گذ بنابرا نه؟ يش باطل شده يوضو
 2ند.كوضو 

طوا   يه در اثناكند ك كبعد از طوا  و نماز آن ش ياگر خانم
 ح است. يا پس از آن، طوا  و نمازش صحيحائض شده 

ه ك ،)غس ، وضو و تيمم(   طهارتيدر تاص ك رع دوم: ش
 سه حالت دارد:

 ند.كل يد طهارت را تحصيبا :طواف. قب  از 1
 باطل است. :طواف ي. در اثنا2
  3 :در اين باره چهار قول است: طواف. بعا از 3

                                                 
 . 548مناسک محشي، م  .1

 .555مناسک محشي، م . 2

 .557. مناسک محشي، م 3
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نمـاز  يبـرا يح است، ولـيه انجام داده، صحكطوافي  قول اول:
)آيات عظام املام، بهجلت، جلوادي، . ندكل طهارت يتحصد يبا طوا 

 اي، سيسااني، صا ي،  اض ، گمپايگاني، مكارم و نوري(خامنه
و صـحيح عتنـا نكنـد، ا شك خود نسبت به طوا  به قول دوم:

براي نماز طوا  تحصيل طهارت كند مگر اينكه قبـل از ولي است، 
طوا  محدث به حدث اكبر بوده و پس از طوا  حـدث اصـغر از 

كه در اين صورت بايد بين  كرده يا نه؟ غسل دكن شك او سر زده و
 نماز آن را بخوانـد.و طوا  را اعاده كند و  وضو و غسل جمع كند

  خويي و وحيا(ظام )آيات ع
اگر احتمال دهد هنگام طوا  متوجه طهـارت خـود  قول سوم:

 اهلل زنجاني()آيتبوده، به شك خود اعتنا نكند. 
اگر سابقه او از جهت تقدّم طهارت و حدث قبل از  قول چهارم:

شروع به طوا  روشن نباشد، به شك خود اعتنا نكنـد، ولـي بايـد 
 اهلل سبااني()آيتل كند. براي اعمال بعد طهارت الزم را تحصي
  1ه سه صورت دارد:ك طواف ي رع سوم: عروض حاث در اثنا

 5/3)وا  دن به نصف طـيه حدث قبل از رسكنيا :صورت اول
 دو قول است:ن صورت يدر ا هك، ث شدهحادشوط( 

و در مـورد  اسـت، در مورد حدث اكبر، طوا  باطـل :قول اول
 .ديـند و اعـاده نماكمام واج  طوا  را ت اطيبنابر احتحدث اصغر 

 (يات عظام امام و نوري)آ
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طـوا  يا غسل  وضو د پس ازياطل است و باطوا  ب قول دوم:
 (عظام ر مراجعي)سا. جا آورده را از اول ب

حاصـل ، پس از تمام شـدن شـوط چهـارمحدث : صورت دوم
  در اين باره سه قول است:ه كشده 

ارت از همانجا كه بايد طوا  را قطع كند و پس از طه قول اول:
اي، جلوادي، صلا ي، )آيلات عظلام املام، خامنلهقطع كرده تمام كنـد. 

 گمپايگاني، مكارم و نوري(
چنانچه مواالت زائل شده باشد، طوا  را اند: افزوده اياهلل خامنهآيت

تواند از طوا  قبـل اعـراض نمـوده و احتياطا  تكميل و اعاده كند و مي
 آن را اعاده كند.
اگر حدث بدون اختيار باشد، بعد از طهـارت، طـوا  را  :قول دوم
)آيات عظلام زنجلاني و كند، و اگر با اختيار باشد باطل است. تكميل مي

 وحيا(

طـوا  را  ،اگر حدث بدون اختيار باشد، بعد از طهارت قول سوم:
)آيلات كند و اگر با اختيار باشد، احتياطا  اتمام و اعـاده كنـد. تكميل مي

 ، تبريزي، خويي و سيسااني(عظام بهجت

و م ين سه شوط و نـيحد فاصل ب : عروض حدث درصورت سوم
قـول  شـشصـورت  نيـه در اكـشوط چهارم بوده،  تمام شدنقبل از 

 مطرح است:
طـوا  را تمـام طهـارت پـس از  اط واج ي: بنابر احتقول اول

 و يگلاني، گمپاييخلو ،يزيلتبرات عظلام يل)آ .ندكرده و سپس اعاده ك

  (يصا 
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ل طهـارت از يطوا  را قطع نمـوده و پـس از تحصـ :قول دوم
، ياخامنهجوادي، ، ات عظام بهجتي)آ .رده ادامه دهدكطع ه قكهمانجا 

 (يو سباان ارمكم

ه عـروض كـفرموده  يم را در صورتكن حيا ت اهلل بهجتيآالبته  
  ن است.يه غالبا  هم چنكفلت باشد سهو و غ يحدث از رو
 را دردر هـر دو مـورد ور كم مـذكـح ياامنلهخآيت اهلل ن يهمچن
ه ل طهارت مواالت اشواط طـوا  بـيا تحصه بكند اهفرمود يصورت

 يـكل و يـمكرا ت ياط واج  طوا  قبلـيبنابر احتهم نخورد و اال 
 امل بـهكطوا   يكآن  يتواند به جايو م د به جا آورديطوا  جد

توانـد يم و در هـر صـورت بـه جـا آوردقصد اعم از تمام و اتمام 
 ند.كرا شروع  يديجد را رها نموده و طوا  يطوا  قبل

ل طهارت آن يد پس از تحصيطوافش باطل است و با قول سوم:
 (يشاهرود يهاشمو  يساانيات عظام سي)آ را دوباره انجام دهد.

توانـد يعـارض شـود م يطوا  حدث يدر هر جا قول چهارم:
رد و يـرا از سـر بگل طهـارت آن يند و پس از تحصكطوا  را رها 
. پس اگـر قبـل از ند مس له چهار صورت داردكاط ياگر بخواهد احت

رد و اگـر بعـد از يـنصف طوا  محدث شود، طـوا  را از سـر بگ
ل و اعـاده يـمكل دور چهارم باشد، طوا  را تيمكنصف و قبل از ت

، طـوا  را ياريـد و اگر پس از دور چهارم باشد در حدث اختينما
ند و كطوا  را تمام  يارير اختيد و در حدث غيمال و اعاده نيمكت

 ت اهلل  اض (ي)آ ح است.يصح

ر يـطـوا  باطـل اسـت و در غ ياريـدر حـدث اخت قول پنجم:
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، بعد از طهارت طـوا  بنابر احتياط واج ( اهلل وحيا:آيت) يارياخت
امـل كطوا   يكرده و نماز آن را بخواند و دوباره كل يمكرا ت يقبل

  (و وحيا يزنجان عظامت ي)آ به جا آورد.

، و در مـورد اسـت در مورد حدث اكبر طوا  باطلقول ششم: 
 حدث اصغر به احتياط واج  طوا  را تمـام كـرده و اعـاده كنـد.

   )آيات عظام امام و نوري(

 واحد در موارد وجوب تكميل و اعاده اكتفا به طواف 

طـوا  به فتوا يا احتياط واج ( مكلف بايد )موارد از در برخي 
 را تكميل و اعاده كند.

ه تواند يك طوا  به نيت اعم از اتمام و اعاده بآيا ميدر اين كه 
 1جا آورد؟ چهار قول است:

)آيلات عظلام املام، زنجلاني، اين عمل صحيح نيسـت.  قول اول:

 صا ي و گمپايگاني(

 اهلل سيسااني()آيتبه احتياط واج  صحيح نيست.  قول دوم:

)آيلات عظلام بهجلت، تبريلزي، خلويي،  صحيح است. قول سوم:

 اي، سبااني،  اض ، نوري و وحيا(جوادي، خامنه

بهتر آن است كه طوا  اول را رها كـرده و طـوا   قول چهارم:

 اهلل مكارم()آيتديگري شروع كند. 
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 انكشاف بطالن وضو، بعد از اتمام حج

اگر بعد از اتمام حج متوجه شود كه طريقه وضو گرفتن او باطل 
، در مورد وظيفه اش نسبت به اعمال انجـام داده شـده هشـت دهبو

 1قول است:
 ها و نماز آنها، حج او صـحيح اسـت.با تدارك طوا  :اول قول

 اي،  اض ، مكارم و نوري()آيات عظام امام، خامنه
ها نساء بوده، با تدارك طوا طوا  اگر طوا  حج و  قول دوم:

و صحيح است و اگر از مكه الحجه حج او نماز و سعي، تا آخر ذي
خار  شده و بازگشتن حرجي يا غيرممكن اسـت، نايـ  بگيـرد و 

ها را بخواند؛ هست، نماز طوا كه عموه بر ناي ، خودش هر كجا 
الحجه متوجه بطمن وضوي خود در طـوا  ولي چنانچه بعد از ذي

ند، بايد تواحج شد، وظيفه او عمره مفرده است و چنانچه خود نمي
اهلل )آيلت .جـا آورده واج  خـود را بـ جبگيرد و سال بعد ح ناي 

 سبااني(
غير از تدارك، در صورت امكان، بنابر احتياط، عمـره  قول سوم:

 اهلل بهجت()آيت .مفرده هم انجام دهد

اگر در عمره تمتع بوده، احرامش مبدل به حج افراد قول چهارم: 
ده، كفايت از حـج شده است و اعمالي كه به نيت حج تمتع انجام دا

آن و اگر در حج بوده، بايد طوا  و اعمال مترتبـه بـر  ،كندافراد مي
 اهلل زنجاني()آيت .گيردميده، ناي  ميرا انجام دهد و اگر در وطن فه
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-طوا  باطل است و احرام باقي است و اگر در ذي قول پنجم:

م ها و نماز آنها و سـعي را انجـاالحجه، در مكه متوجه شود، طوا 
داده و عمره مفرده نيز به جا آورد و در سال بعد حج واجـ  را بـه 

الحجه متوجه شود، عمره مفرده را انجـام و اگر بعد از ذي ،جا آورد
باشد، الزم اسـت دوبـاره محـرم دهد و چنانچه در خار  از ميقات 

ا  و اعمال عمره مفرده را با طوا  نساء انجام دهد تا مُحلّ رجاء شود
)آيلات عظلام  .ال بعد حج واج  خود را بـه جـا آوردشود و در س

 صا ي و گمپايگاني(
حج تمتع او باطل اسـت و بنـابر احتيـاط، طـوا  و  قول ششم:

سعي را به قصد عمره مفرده به جا آورده و تقصير يا حلـق نمـوده، 
طوا  نساء را انجام داده، از احرام خار  شود و سـال آينـده، حـج 

 اهلل تبريزي(ت)آيتمتع را به جا آورد. 

گذشته، حج و احرام او باطل اسـت  تدارك اگر زمان م:هفاقول 
حج باطل بوده و   و اگر زمان تدارك باقي باشد، مانند اين كه طوا

هنوز ماه ذي الحجه تمام نشده، طوا  و اعمال مترتبه را اعاده كنـد 
و اگر متمكن از مباشرت نيست، براي آن اعمال ناي  بگيرد و نبايد 

 خلويي، عظلامتا)آيل .غير از طـوا  نسـاء از مـاه ذي الحجـه ادهاع

 (سيسااني و وحيا

اند: و در فرض جهل به حكـم هافزود آيات عظام سيسااني و وحيا
نسبت به بطمن طوا  حج( با عدم امكـان تـدارك،  آيت اهلل وحيا:)

 بنابر احتياط واج  بايد يك شتر كفاره بدهد.
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مكـه، طـوا  زيـارت او باطـل اگر كسي در اعمال  م:هشاقول 
باشد بايد پس از اعاده آن، سعي و طـوا  نسـاء و نمـار آن را هـم 

 (جوادياهلل )آيت اعاده نمايد.

انكشاف بطالن وضو در طواف عمره تمتع پاس از تقیاير و 
 قبل از گذشتن وقد تدارك

 1در اين باره سه قول است:
ظلام املام، )آيلات عاعاده طوا  و نماز آن كافي است.  قول اول:

 اي،  اض ، مكارم و نوري(خامنه

از احرام خار  نشده، عموه بر اعاده طـوا  و نمـاز  :قول دوم
)آيلات عظلام خلويي، زنجلاني،  آن، اعاده سعي و تقصير الزم اسـت.

 سبااني، سيسااني، صا ي، گمپايگاني و وحيا(
از احرام خار  نشده، عموه بر اعاده طـوا  و نمـاز  قول سوم:

)آيلات ابر احتياط واج  اعاده سعي و تقصير نيز الزم اسـت. آن، بن

  عظام بهجت، تبريزي و جوادي(

 2مسلوس و مبطون نسبد به طواف و نماز آنوظيفه 

  . وظيم  مس طس1

د طوا  و نمـاز را توانوقتي دارد كه در آن وقت مي حالت اول:
 )همله مراجلعد. ت انجام دهد، بايد آن وقـت را انتخـا  كنـبا طهار

 عظام(
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د بـدون توانـقـداري از طـوا  و نمـاز را ميفق  م حالت دوم:
 د كه در آن چند قول است:انجام ده خرو  قطرات بول

و نماز يك وضو كافي است، مـادامي كـه  براي طوا  قول اول:
)آيلات عظلام تبريلزي، خلويي، خرو  بول به صورت طبيعي نباشد. 

 (و وحيا سيسااني ،زنجاني
براي طوا   را بمفاصله بعد از طوا  بخواند اگر نماز قول دوم:

يـك  بايـد و نماز يك وضو كـافي اسـت، و در غيـر ايـن صـورت
 )آيت اهلل مكارم(بگيرد.  براي نماز وضوي ديگر

براي طوا  يك وضو بگيرد و چهار شـوط آن را بـه  قول سوم:

جا آورد و بعد تجديد وضو كرده، سه شوط ديگر آن را انجام دهد. 

 م صا ي و گمپايگاني()آيات عظا

اگر حر  و مشقت نباشد در اثنـاي عمـل تجديـد  قول چهارم:

وضو الزم است وگرنه يك وضو براي طـوا  و يـك وضـو بـراي 

 بهجت و نوري(جوادي، اي، )آيات عظام امام، خامنهست. ا نماز كافي

احتيـاط واجـ  نايـ  هـم  بنابرو  ،مثل قول چهارم قول پنجم:

 ااني و  اض ()آيات عظام سببگيرد. 

 وظيم  مبططن و مانن  آن. 2

وا  و نمـاز را د طتوانوقتي دارد كه در آن وقت مي حالت اول:

)همله مراجلع د. با طهارت انجام دهد، بايد آن وقـت را انتخـا  كنـ

 عظام(
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ن د بـدوتوانـقداري از طـوا  و نمـاز را ميم هفقط حالت دوم:
 ول است:د كه در آن چند قخرو  مدفوع يا ريح انجام ده

براي طوا  و نماز يك وضو كافي است، مگر حـدثي قول اول: 
)آيلات عظلام غير از آنچه مستند به بيماري اوست از او سـر بزنـد. 

 زنجاني و سيسااني(
براي طوا  و نماز يـك وضـو كـافي اسـت، و بنـابر قول دوم: 

)آيات عظام تبريزي احتياط واج  در صورت امكان ناي  هم بگيرد. 

 و خويي(
 درآيلت اهلل بهجلت:  ) آن و نمـازبايـد بـراي طـوا  ول سوم: ق

 (وحيابهجت و عظام  تا)آيناي  بگيرد.  (خصوص خرو  غائ 
براي طوا  و نماز يك وضو كافي است، اگر نماز قول چهارم: 

را بمفاصله بعد از طوا  بخواند و در غير اين صـورت بـراي هـر 
 )آيت اهلل مكارم(يك وضو بگيرد. 
اگر حر  و مشقتي نباشـد، در اثنـاي عمـل تجديـد : قول پنجم

وضو الزم است، وگرنه يك وضو براي طوا  و يـك وضـو بـراي 
 و نوري(، جوادي ايخامنه، )آيات عظام امامنماز كافي است. 
احتيـاط واجـ  نايـ  هـم  بنـابرمثل قول پـنجم و قول ششم: 

 )آيات عظام سبااني و  اض (بگيرد. 
احتياط واج  خودش نيـز بـراي  بنابر و ناي  بگيردقول هفام: 

طوا  يك وضو بگيـرد و چهـار شـوط آن را بـه جـا آورد و بعـد 
)آيلات عظلام تجديد وضو كرده سه شوط ديگر آن را انجـام دهـد. 

 صا ي و گمپايگاني(
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 طواف و نماز آن يبرا وضو و غسل نسبد به مستحاضهفه يوظ

   يمستحاض  ت . 1

د يدام از طوا  و نماز آن باكهر يله برايه مستحاضه قلكن يدر ا
   1، چند قول است:هانيرد يوضو بگ

وضـو  يـكد يـدام از طـوا  و نمـاز آن باكهر  يبرا قول اول:
 بهجت و  اض (جوادي،  ،ياخامنه، ات عظام اماميآ)رد. يبگ

دام از طـوا  و نمـاز، كـهر  ياط واج  برايبنابر احت قول دوم:
 يهاشلم، مكارم، يسااني، سيزيتبر ،ييعظام خو اتيآرد. )يـوضو بگ يك

 (و وحيا يشاهرود
 يواجـ  بـرا اطيـبنابر احتدر صورت استمرار خون قول سوم: 

، يسلباانعظلام  اتيل)آ .رديـوضو بگ كيدام از طوا  و نماز، كهر 
 ( يو نور يگاني، گمپايصا 

را بدون فاصله قابل توجهى از طوا   نمازچنانچه قول چهارم: 
هم نيست براى آن مجددا  اعمال مستحاضـه را بـبجا آورده باشد الز

اال بايد براى نماز طوا  هم اعمال مستحاضه را تكـرار  جا آورد، و
كند، مگر در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه پـس از طـوا  تـا 

 (يزنجان اهللتي)آ پايان نماز آن، از وى خون بيرون نيامده است.

 مستحاض  متطسط  . 2

ه مستحاضه متوسطه نسبت بـه وضـو و غسـل فيدر رابطه با وظ
 طوا  و نماز آن چند قول است: يبرا

 يـكغسـل و  يـكدام از طوا  و نماز آن كهر  يبراقول اول: 
 (يو نور ياخامنهات عظام امام، ي)آوضو. 
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نماز فقـ   يوضو، و برا يكغسل و  يكطوا   يبرا قول دوم:
 و  اض ( ، جواديات عظام بهجتي)آرد. يوضو بگ

اگر براي خواندن نمازهاي يوميـه قـبم   اند:افزودهاهلل جوادي  آيت
يك غسل در آن روز انجام داده الزم نيست براي نماز و طـوا  آن 

 دوباره غسل كند.
طوا ، و  يغسل و وضو برا يكاط واج  يبنابر احت قول سوم:

 (ييو خو يزيات عظام تبري)آنماز آن.  يوضو برا يك
 نمـاز يوضـو، و بـرا كيغسل و  كيطوا   يبرا قول چهارم:

و  يات عظام صلا ي)آ .وضو كيغسل و  كياط واج  يبنابر احت ز ين

براي طوا  يك غسل و يك وضو، و بـراي  قول چهارم: (يگانيگمپا
)آيلات عظلام وضـو.  يـك نماز نيز بنابر احتياط واج  يك غسل و

 (پايگانيصا ي و گم
دام از طـوا  كهر  يبرا طوا ، و قبل از  غسل يك قول پنجم:

سيسلااني و  عظلامت ا)آي. رديوضو بگ يك اط واج يبنابر احت و نماز

  وحيا(
ه در آن يـومي ينمازهـا يچنانچه بـرا اند:افزودهآيت اهلل سيسااني 

طـوا  و نمـاز آن  يسـت بـرايروز غسل انجـام داده باشـد، الزم ن
 ند. كدوباره غسل 
ه انجـام داده يـومي ينمازهـا يفه خود را براياگر وظ قول ششم:
 (يت اهلل سبااني)آر از وضو ندارد. يغ ياجداگانهفه ياست، وظ

 ات عظلاميل)آلـه را دارد. يم قلكمستحاضه متوسطه ح قول هفام:

 ارم(كو م يزنجان
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 رهيثك مستحاض . 3

 چنـدطوا  و نمـاز آن  يره برايثكمستحاضه  فهيوظدر رابطه با 
 1قول است:
و  نـدكد غسـل يـبا آن نماز از طوا  و دامكهر  يبرا :قول اول
در ه از وقت غسل اول تـا آخـر نمـاز خـون ك، مگر آن رديوضو بگ
نماز غسل  يست براين صورت الزم نيه در اك قطع باشد،باطن هم 

  (يو نور ي، بهجت، جوادياات عظام امام، خامنهي)آند. ك
 يه باشـد، بـرادع شـقط امم كاند: اگر خون افزوده ت اهلل بهجتيآ

 ست.يو مجدد الزم ننماز وض
غسل انجـام  يكطوا  و نماز  يبرااط واج ، يبنابر احت قول دوم:

 و  اضل  ،يزيلات عظلام تبريل)آرد. يـوضو هـم بگ يكهر  يو برادهد 

  (يشاهرود يهاشم

اط مسـتح  يرا احت يكهر  يگرفتن براوضو  اهلل هاشميآيت البته
 داند.يم

بـه موقـع بـه جـا  خـود را هيومي يهانماز اگر غسلقول سوم: 
ات يل)آرد. يـاز طوا  و نماز وضو بگ يكهر  يد برايفق  با آورده،

 ارم(كم و يعظام سباان

رون آمدن خون از پنبـه يه بكاگر خون مستمر باشد قول چهارم: 
بـه  هكـو اگـر مسـتمر نباشـد، بل است يافكغسل  يكمنقطع نشود 

انجـام  گـر نمـاز رايد يه بتواند پس از طوا  با غسلكباشد  ينحو
ن صورت اگر پس از يدر ا ،رون نزده باشديه خون بك يدهد در حال
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تواند با همان غسـل يامده بود ميرون نيغسل و انجام طوا  خون ب
نمـاز  يواجـ  بـرا اطيبه احت دورون آمده بينماز را بخواند و اگر ب

 (يساانيت اهلل سي)آ ند.كدوباره غسل 

 يرد و بـرايو هم بگطوا  عموه بر غسل، وض يبرا :قول پنجم
، شـدهنجاد ين طوا  و نماز طوا  ايب ياگر فاصله قابل توجهنماز 
اال  آن مجددا  اعمـال مستحاضـه را بـه جـا آورد و يست برايالزم ن
ند، مگـر در كرار كف مستحاضه را تينماز طوا  هم وظا يد برايبا

ان نمـاز، از يـه پس از طوا  تا پاكنان داشته باشد يه اطمك يصورت
 (يت اهلل زنجاني)آ .امده استيرون نيخون ب يو

د يـند، تجديخون نبنمازهاي يوميه  اگر بعد از غسل: ششمقول 
دام از طوا  و نمـاز كهر  يند، برايست. و اگر خون ببيغسل الزم ن

اد ين غسل و طوا  زياطا  به جا آورد، و اگر فاصله بيغسل احت يك
مم بـدل از غسـل يحرام تاطا  در موقع ورود به مسجداليشود، احتيم

 (يگانيو گمپا يات عظام صا ي)آد. يهم بنما

براي هر كدام بايد غسل كند، ولي وضو الزم نيسـت  قول هفام:
شد كه احوط ايـن مگر اينكه قبل از غسل محدث به حدث اصغر با

 اهلل خويي()آيت د.است وضو نيز بگير

گـر بنابر احتياط واج  براي هر كدام غسـل كنـد م قول هشام:
ولـي  ،آنكه از وقت غسل براي طوا  تا آخر نماز خون قطع باشـد

حتي اگر قبل از غسل محـدث بـه حـدث اصـغر  وضو الزم نيست
  (اهلل وحيا)آيتباشد. 
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 در طواف و نمازبدن و لباس  ريمستحاضه نسبد به تطه فهيوظ

اتفاق مراجع عظام واجـ   هب باشداگر ظاهر فر  آلوده به خون 
ر پنبـه چنـد يـا تطهيـض يتعو نسبت به يول ،ر كنداست آن را تطهي

   قول است:

 د.يـض نمايا تعـويـر ياط واج  پنبه را تطهيبنابر احتقول اول: 
و  ،  اضل يي، خلويزيلبهجلت، تبرجوادي، ، يات عظام امام، خامنه اي)آ

  (وحيا
عظلام  اتيل)آ .ديـنما ضيتعـو ايـ ريـپنبه را تطهبايد  قول دوم:

 (يو نور يگانيگمپا، ي، صا ي، زنجانيسباان

الزم نيسـت، اگرچـه احتيـاط  پنبـه ضيتعو اي ريتطه قول سوم:
 سيسااني و مكارم(عظام  اتي)آمستح  است. 

 طهارت بدن و لباس از نجاسد
باشد و طوا  با بدن و لبا   كد پايبدن و لبا  هنگام طوا  با

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

 حال طوافنجس شدن بدن و لباس در 
در  طوا  نجاستي به بدن يا لبا  او عـارض شـود اگر در حال

  1:آن چند قول است
 )آيات عظام املام، پس از تطهير طوا  را تكميل نمايد قول اول: 

بهجت، زنجاني، سبااني، سيسلااني،  اضل ، مكلارم و  اي،خامنهجوادي، 

 نوري( 
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 .االتاند: به شرط عدم فوت موافزوده ايآيت اهلل خامنه
پاكي همراه دارد، لبـا  نجـس را تعـويض  اگر جامه قول دوم:

كند و طوا  را تكميل كند و اال اگر اين حادثه بعـد از تمـام شـدن 
آيلت اهلل شوط چهارم بوده پس از تطهيـر، طـوا  را تكميـل كنـد )

شـوط چهـارم بنابر احتياط واج ( و اگر قبل از تمام شـدن  وحيا:
احتياط يك طوا  كامل بـه قصـد اعـم از بوده پس از تطهير، بنابر 
 (تبريزي، خويي و وحياعظام  اتي)آ تمام يا اتمام به جا آورد.

اگر قبل  ،در صورت عدم امكان تطهير در حين طوا قول سوم: 
از اتمام سه و نيم شوط باشد طوا  باطل است، و اگر بعد از سه و 

واج  پس  نيم شوط تا قبل از تكميل چهار شوط باشد بنابر احتياط
طوا  را تمام كند و نماز بخواند و دوباره طوا  و نمـاز  از تطهير،

را اعاده كند. و اگر بعد از دور چهارم باشد پس از تطهير، طوا  را 
 )آيات عظام صا ي و گمپايگاني(تكميل كند. 

 علم به نجاسد در اثناي طواف
ا  اگر در بين طوا  علم پيدا كند كه بدن يا لباسش از اول طـو

  1نجس بوده در آن چند قول است:
بنابر احتياط واج  پس از تطهير، طوا  را تمام كنـد قول اول: 

)آيات عظلام  و نماز طوا  را بخواند و طوا  و نماز را اعاده نمايد.

 امام، بهجت و نوري(
)آيلات عظلام  .پس از تطهير طـوا  را تكميـل نمايـدقول دوم: 

 ، سيسااني،  اض  و مكارم(زنجاني، سباانيجوادي، اي، خامنه
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  اند: به شرط عدم فوت مواالت.افزوده ايآيت اهلل خامنه
اگر جامة پاكي همراه دارد لبـا  نجـس را تعـويض  وم:قول س

ال اگر اين حادثه بعد از تمـام شـدن اكند و طوا  را تكميل كند، و 
اهلل وحيا: آيت)شوط چهارم بوده پس از تطهير، طوا  را تكميل كند 

و اگر قبل از تمام شدن شوط چهارم بوده پس ابر احتياط واج ( بن
يك طوا  كامل به قصد اعـم از تمـام  واج  از تطهير بنابر احتياط
 (و وحيا خويي ،)آيات عظام تبريزييا اتمام به جا آورد. 

اگـر  ،در صورت عدم امكان تطهير در حين طـوا م: قول چهار
باطل است، و اگـر بعـد از  قبل از اتمام سه و نيم شوط باشد طوا 

سه و نيم شوط تا قبل از تكميل چهـار شـوط باشـد بنـابر احتيـاط 
طوا  را تمام كند و نمـاز بخوانـد و دوبـاره  واج  پس از تطهير،

طوا  و نماز را اعاده كند. و اگر بعد از دور چهـارم باشـد پـس از 
 )آيات عظام صا ي و گمپايگاني(تطهير، طوا  را تكميل كند. 

 م به نجاسد بعد از طوافعل
اگر بعد از طوا  بفهمد كه با بدن يا لبا  نجس طـوا  كـرده، 

 1طوافش صحيح است.

 طواف با بدن يا لباس نجس نسياناً

ن يـند، در اكرا و طوا   ا لبا يبدن  ند نجاستكاگر فراموش 
 2 صورت سه قول است:

م ات عظلايل)آنـد. كاط واج  طوا  را اعاده ياحت بنابر قول اول:
 (يصا  و، جوادي، نوري امام
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عظلام ت ايل)آنـد. كد اعـاده يـطوافش باطل است و با قول دوم:
 (يگانيگمپا و يسباان
 .است يز مانند ناسيم نكجاهل به حاند: افزوده يت اهلل سباانيآ

، بهجلت، ياات عظام خامنلهي)آح است. يطوا  او صح قول سوم:
 يو هاشلم، وحيلا ماركل،  اضل ، مي، زنجلانيسلااني، سيي، خلويزيتبر

 (يشاهرود
ن حال انجـام ياگر نماز طوا  را با ا اهلل شاهروديآيتالبته به نظر 

 ند.كد اعاده يدهد با

 در طواف خبث ازطهارت  در موردچند مسأله 

 . خطن كمتر از درهم در ب ن و لباس در حال ططاف1

 1ارد:وجود د قول سهدر اين مس له 
. و بايد اجتنا  شـود و نيستبنابر احتياط واج  معف قول اول:

، صا ي،  اض ، مكارم و )آيات عظام امام، بهجت، تبريزي، خويي، سيسااني

 (وحيا

 گمپايگاني و نوري(. )آيات عظام سبااني، معفو نيستقول دوم: 

 و زنجاني( ، جوادياي)آيات عظام خامنهمانعي ندارد. قول سوم: 

 مال در طواف. حکم محمول متنجس مثل ساعت و انگشتر و دست2

 2وجود دارد: قول سهن مس له يدر ا
عظلام املام و  تيلاآ)بنابر احتياط واج  معفو نيسـت.  قول اول:

  اض (
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 (اهلل نوري تيآ)ست. ينمعفو  قول دوم:
 (عظام ساير مراجع)ندارد.  يمانع قول سوم:

 حکم نجس بودن لباس های کوچک مثل جوراب در پا. 3

 1د:وجود دار قولدر اين مس له سه 
)آيلات عظلام املام، بنابر احتياط واج  معفـو نيسـت. قول اول: 

 (و وحيا  اض  ،سيسااني، صا ي
 گمپايگاني و نوري( جوادي، )آيات عظاممعفو نيست. قول دوم: 

اي، بهجلت، تبريلزي، )آيات عظلام خامنلهمانعي ندارد. قول سوم: 

 خويي، زنجاني، سبااني و مكارم(

 حدّ مطاف

متـر(  5/13ذراع =  26م )يعبه و مقام ابـراهكه ن خانيا طوا  بيآ

 ز است؟يا خار  از آن محدوده هم جايواج  است 

  2قول است: هشتن مس له يدر ا

وجو  رعايت فاصله بين كعبه و مقام ابراهيم)ع( مگر : قول اول

نتواند در اين محدوده طوا  آنكه ضرورت اقتضا كند به طوري كه 

( كه در دررسي زمان خلوت هم پيدا نكنا بحتي بو  امام خميني:كند )

قر  طـوا  در خـار  محـدوده قر  فاألاين صورت با رعايت األ

 (و سبااني ات عظام امامي)آمذكور جايز است. 
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وجو  رعايت فاصله بـين كعبـه و مقـام ابـراهيم)ع(  قول دوم:

ولي كساني كه نتوانند در محدوده مزبور طوا  كنند يا طوا  براي 

 نسـبي   دارد، با تحري و بررسـي اوقـات خلـوتآنها عسر و حر

احتياط الزم است وگرنه طوا  در خار  از محـدوده مزبـور جـايز 

 (اهلل بهجتآيت) است.

با عدم تمكن از طوا  در محدوده به خاطر ازدحـام،  م:قول سو

مجزي  كننده به جمعيت طوا  طوا  از پشت مقام به شرط اتصال

 (گمپايگاني عظام جوادي، صا ي وت اي)آ است.

در صورت امكان بنابر احتياط واج  طـوا  بايـد  :چهارمل قو

بين كعبه و مقام ابراهيم باشـد، ولـي در مـوارد ازدحـام طـوا  در 

 (اهلل تبريزيتي)آ خار  اين محدوده نيز كافي است.

ولي چنانچه  ،وجو  رعايت فاصله بين كعبه و مقام قول پنجم:

ر خـار  از ايـن محـدوده بـا ضرورت عرفي اقتضاء انجام طوا  د

 ( اض ت اهلل ي)آاألقر  مانعي ندارد. رعايت االقر  ف

طوا  خار  از مقـام ابـراهيم)ع( تـا حـدود ديـوار  قول ششم:

متر تا كعبـه صـحيح  60مسجدالحرام زمان ائمه و به فاصله تقريبي 

است و چنانچه در اين محدوده نتواند طوا  كند به احتياط واجـ  

صف طـائفين  قدار تا جايي كه صدق طوا  نموده وخار  از اين م

برقرار است طوا  كند و ناي  نيز بگيـرد كـه در محـدوده طـوا  

 اهلل وحيا()آيت. كند
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رجـوع توان با رعايت فاالعلم بـه غيـر ميدر اين احتياط تذكر: 

  .دكر
رعايت فاصله بين كعبه و مقام ابـراهيم الزم اسـت و قول هفام: 
در اين محدوده طوا  كند يا مشقت شديد دارد، تواند كسي كه نمي

تواند در فاصله دورتر آن هم معذور است مي از گيرد و اگرمي ناي 
طوا  كند و رعايت االقـر  فـاألقر  الزم نيسـت، البتـه در ايـام 

خود او  شلوغ حج و رمضان كه مشقت نوعيه دارد استثناء است. )و
 اهلل زنجاني()آيت .يست(ناي  الزم ن تواند انجام دهد وگرفتنمي

خاصي ندارد و بعـد از مقـام نيـز جـايز  طوا  حدّ قول هشام:

  (، سيسااني، مكارم و نورياي، خوييخامنهعظام ت ا)آي است.

 براي معذورين و غيرمعذورين ديجد م طبقهينطواف در 

ه اطرا  مسـجدالحرام ك يميقد كوچك يگنبدها يجاه را  بياخ
ن يه ارتفـاع آن چنـدكطبقه احداث شده  ميبه صورت ن يبود، مطاف
م طـوا  در آن كـحكه در مورد  1عبه است،كوار ين تر از ديمتر پائ
 قول است:چند 

با توجه به اينكه خار  از محدوده طوا  بين مقـام و  قول اول:

 (امام، بهجت و گمپايگانيات عظام ي)آكعبه است، مجزي نيست. 

ت ايل)آ رمعـذورين.حتي بـراي غي صحيح است مطلقا قول دوم: 

 (اي، سيسااني، مكارم و نوريعظام خامنه
                                                 

. ناگفته نماند جلوي بخشهايي از نيم بققه، گنقدهاي کوچک جديدي احردا  شرده 1
 است.
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را در نيم طبقه طـوا   شخص معذوراسا  اين نظر كسي كه بر

 تواند خود قصد طوا  واج  كند و مجزي است.دهد ميمي

براي غيرمعذور هم صحيح است مشـروط بـه اينكـه قول سوم: 

 ،دباشـطوا  در محدوده بين كعبه و مقام براي نوع حجا  حرجي 

ايـن صـورت بـراي و در غيـر  ،مثل ايام شلوغ حج و مـاه رمضـان

غيرمعذورين مجزي نيست و معذور بايد براي طوا  در محدوده و 

 اهلل زنجاني(آيت) صحن مسجدالحرام ناي  بگيرد.

بـراي غيرمعـذور مجـزي نيسـت و بـراي معـذور قول چهارم: 

و كعبه و بين مقام صحيح است مشروط به اينكه طوا  در محدوده 

 اهلل سبااني()آيت مشقت شديد داشته باشد. حرامدر صحن مسجدال

مجزي نيست، و اما معذورين بايد براي غيرمعذورين قول پنجم: 

احتيـاط  براي طوا  در صحن مسجدالحرام نايـ  بگيرنـد و بنـابر

واج  اگر تمكن دارند در همان نـيم طبقـه خودشـان نيـز طـوا  

 وحيا( )آيات عظام صا ي و نمايند.

براي غيرمعذورين مجزي نيست و براي معذورين با : قول ششم

 اهلل جوادي()آيت قر  فاألقر  صحيح است.االرعايت 

 ضمنا  حكم نماز در نيم طبقه خواهد آمد.

  اولططاف در طبق  

انجـام سازمان جغرافيا توس  ه ك يقيه با تحقكقابل توجه است 

عبه است و لذا با عدم كوار يدم متر باالتر از يحدود ن اولشده طبقه 
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طبقه، در مورد طـوا  تمكن از طوا  در صحن مسجدالحرام و نيم

 در طبقه اول چند قول است:
در حال ضرورت و ازدحام، طوا  معذورين از طبقـه  قول اول:

و هاشلمي مكلارم  ،بهجلت، جلوادي )آيلات عظلاماول اشكال نـدارد. 

 شاهرودي(

ف كـد تا از همري  بگينا ديست و بايح نيطوا  صح قول دوم:

در در صـورت امكـان خـودش و اال نـايبش ند و نمـاز را كطوا  

 (يو نور يصا ، يساانيات عظام سي)آند. ف بخواكهم

توانـد از يمـاطا  خود او هم اگر ياحت :افزوده است يت اهلل صا يآ

 انجام دهد.طوا   يطبقه فوقان
 اولز طبقه ن طوا  اياط واج  بياحت بنابرن يمعذورقول سوم: 

. نـدي  گرفتن جهت طوا  از صحن مسـجدالحرام، جمـع نمايو نا

  اض ( و يزي، تبرياات عظام خامنهي)آ

كنـد كفايت نمياول اختيار طوا  در طبقه  در حال قول چهارم:
نـد و كطـوا   طبقهيا نيم (عبه و مقامكن ياگر نتواند در مطا  )بو 

د نائـ  يـباشد، با ينوعطبقه حر  نيما در ين محدوده يطوا  در ا
اگر از نائ  گـرفتن  يول ،ندك  او طوا  از طر رد تا در مطا يبگ

 اولدر طبقه يا اين كار برايشان مشقت شديد دارد، هم معذور است 
     (يت اهلل زنجاني)آ ند.كطوا  

د ناي  بگيرد كه از پايين طوا  كند و بنـابر احتيـاط ياب قول پنجم:
 اهلل وحيا()آيت .اول طوا  كندواج  خودش نيز از طبقه 
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بايد براي طوا  و نماز در پايين ناي  بگيـرد و عـموه  قول ششم:
هد و نماز طـوا  را در درا انجام طبقه اول طوا  در  بر ناي  خود

پايين و اگر مشقت دارد در باال به گونه اي كه پشت مقام قرار گيرد 
كعبـه اسـت بخواند و خود شخص بايد در طبقه اي كـه اقـر  بـه 

تواند در طبقه اول ميطوافش را بياورد نه در طبقه ابعد، بنابر اين تا 
 (اهلل سبااني)آيت. طوا  كند به طبقه دوم نرود

   ر: كچنا تذ
شـوند، يلچـر طـوا  داده ميبـا و يه از طبقه فوقانك يافراد ل1

ه كـه خوابشـان نـرود كـر داده شود كد تذيشود بايم يچون طوالن

 ود.وضو باطل ش

د پشـت يان باكمنو  عنه در صورت ام ، يپس از طوا  نا ل2

 ند.نماز بخوا ميمقام ابراه

فتد ي  و نماز طوا  توس  منو  عنه فاصله نين طوا  نايب ل3

 و مواالت حفظ شود.

 در اشواط طواف کش

 طواف: يدر اثنا ك. ش1
 1:چند حالت متصور استدر تعداد اشواط طوا   كشمورد در 

: در 6و  5ن يبـ كنباشد، مثل شـ 7 كچ طر  شيه حالت اول:
 ()همه مراجع عظامن صورت طوا  باطل است. يا
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متـر از هفـت كگـر يو طـر  د 7 كطر  شـ يك حالت دوم:
 1ن حالت چند قول است:ي، در ا7و  6ن يب كباشد، مثل ش
ند و نماز طـوا  را بـه جـا كل يمكد آن شوط را تيبا قول اول:

 (يت اهلل سبااني)آ ند.كاز را اعاده آورد و مجددا  طوا  و نم

 باشـد، طـوافش 7و  6ر از يـصه در غيدر نق كاگر شقول دوم: 
اط يباشد، بنابر احت 7و  6ن يان شوط بيدر پا كباطل است، و اگر ش
گذاشت  6ن صورت بنابر ياگر در ا يند، ولكواج  طوا  را اعاده 

 له نشد تـا رد و متوجه مسكجهل به مس له طوا  را تمام  يو از رو
 و يسلاانيس ات عظلاميل)آح است. يوقت اعاده گذشت، طوافش صح

  (يشاهرود يهاشم

ن در تمـام صـور يو همچنـ انـد:افزوده يشاهرود يت اهلل هاشميآ
و  كاده چنانچـه پـس از شـيصه و زيدر نق كا شيصه يدر نق كش

ه آنچه انجـام داده اسـت هفـت دور كند كدا ين پيقيفراغ از طوا  
ن اعاده يقين يه در صورت حصول اكشتر يمتر و نه بكنه بوده است 

 .باشديطوا  الزم نم
 ارم(كت اهلل مي)آاط واج  طوافش باطل است. يبنابر احتقول سوم: 

 ر مراجع عظام(ي)سا طوا  باطل است. قول چهارم:
ه تـا كـنان دارد يه اطمك ياند: در صورتردهكاضافه  ياهلل زنجانتيآ
 ينسبت به تعداد اشواط طوا ، حجـت شـرعان طوا ، يش از پايپ
ادامه دهد و اگر حجت  كتواند طوا  را در حال شيند، مكيدا ميپ

 ح است واال باطل است.يرد طوافش صحكدا يپ يشرع

                                                 
 .626. مناسک محشي، م 1



98كدرسنامه فقه و مناس 

 

باشـد،  7شتر از يگر بيو طر  د 7 كطر  ش يكحالت سوم: 
 ه دو صورت دارد:ك

شك كند كه هفـت دن به حجراالسود، يهنگام رس صورت اول:
 1ن صورت دو قول است:يه در اك دور زده يا هشت دور يا زيادتر

ت عـدد ياگر احتمال بدهد هنگام طوا  نسبت به رعا قول اول:
د طوا  را ياال با ند وكش اعتنا نكاشواط، التفات داشته است، به ش

 (ياهلل زنجانتي)آند. كاعاده 
ر ي)سلاح اسـت. يند و طوافش صـحكش اعتنا نكبه شقول دوم: 

 جع عظام(مرا
دن بـه يقبل از رس هفتشتر از يو ب هفتن يب كش صورت دوم:
ن مسـ له سـه قـول وجـود يـه در اكو تمام شدن دور، حجراالسود 

 2دارد:
، ياات عظللام امللام، خامنللهيلل)آطــوافش باطــل اســت.  :قللول اول

 يهاشلمو  يزنجلان ،ي، سلباانيساانيس ،يزي، تبري، خوئي، صا يگانيگمپا

 (يشاهرود

ش از ينـان دارد تـا پـياگر اطم يول اند:ردهكاضافه  يزنجاناهلل تيآ
ند؛ مثم  كيدا ميپ يان طوا ، نسبت به تعداد اشواط، حجت شرعيپا

توانـد طـوا  را در يپرسد، ميشمرد ميه اشواط او را مك يقياز رف
ح يرد طوافش صـحكدا يپ يادامه دهد و اگر حجت شرع كحال ش
 اال باطل است.  است و
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اط يـاحتانـد: ردهك اضـافه يسلاانيو س يزيل، تبرييام خلوات عظيآ
  .ءمستح  اتمام و اعاده طوا  است به قصد رجا

اند: لكـن احـوط اتيـان افزوده آيات عظام گمپايگاني و صا يو نيز 
 .نماز طوا  و اعاده طوا  و نماز است

  و بهجت( كيات عظام اراي)آ احوط بطمن طوا  است. قول دوم:
ات يل)آح اسـت. يند و طوافش صـحكدور را تمام آن  قول سوم:

 ارم(كعظام  اض  و م
 بعا از  راغ از طواف ك. ش2
 در اشواط طواف، قب  از شروع به نماز: كم شكح

 كاگر پس از انصرا  از طـوا  و قبـل از شـروع بـه نمـاز شـ
 1د، دو حالت دارد:ينما

بعد از اتمـام طـوا   هفتشتر از يو بهفت ن يب كش حالت اول:
  دو قول است: ن صورت يدر ا هك

ت عـدد يـاگر احتمال بدهد هنگام طوا  نسبت به رعا قول اول:
د طوا  را ياال با ند وكاعتنا نش كبه شاشواط، التفات داشته است، 

 (يت اهلل زنجاني)آند. كاعاده 
 (ر مراجع عظاميسا)ند. كاعتنا نش كبه ش قول دوم:
ه كاز اتمام طوا  پس  هفتمتر از كو  هفتن يب كش حالت دوم:

 ن حالت چهار قول است:يدر ا
نـد و كل يـمكمتر بگذارد و تك بنابراط واج  ياحت بنابر :قول اول

 (ينورات عظام امام و ي)آند. كطوا  را اعاده 
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اي، مكلارم، جوادي، خامنلهات عظام بهجت، ي)آند. كاعتنا ن قول دوم:

 و   اض ( ي، صا ي، سباانيگاني، گمپاكيارا

طوا  باطل است، مگر اينكه بعـد از دخـول در نمـاز  قول سوم:
)آيلات عظلام تبريلزي، كند. ميطوا  شك كند كه به شكش اعتناء ن

 خوئي و وحيا(

 عظلامت اي)آ ند.كه بهم خورده، اعتنا نياگر مواالت عرف: قول چهارم

 (يشاهرود يهاشمو  يساانيس

در اشواط طواف پس از شروع در نملاز طلواف:  كم شكح
نـد، ك كز شروع به نماز طوا  در تعداد اشواط طوا  شاگر پس ا
 ()همه مراجع عظامح است. يند و طوافش صحكاعتنا ن

در عمل سابق پس از وارد شـدن بـه عمـل  كبه ش :يمك ةقاعا
 شود.يالحق )و مترتّ  بر آن( اعتنا نم

 ظن در اشواط طواف

ا يـطـر  بـرود، آ يكدر اشواط طوا ، ظن به  كاگر بعد از ش
 است؟ معتبر
 1 ن مس له دو قول است:يدر ا

 ت اهلل بهجت(ي)آن را دارد. يقيم كح :قول اول

را دارد و مبطـل  كم شـكـظن در اشـواط طـوا  ح قول دوم:
 (عظام مراجع ريسا) طوا  است.
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 كدر طوا  سه بـار شـ يسكاگر  در طواف: كرالشيثك فةيوظ
يمـ كرالشيثكند، چه در طوا  واج  و چه در طوا  مستح ، ك

  1قول است: چندفه او يوظ ه در موردكشود 
اال مبطـل  ند وكد اعتنا يده، نباياگر به حدّ وسوا  رس :قول اول

 (وحيا و يخوئات عظام ي)آاست. 

دوباره اعـاده  ند وك بنابر اقل گذاشته و طوا  را تمام وم:دقول 
ند هرچند از گفتـه او كتفا كا يگريتواند به شمارش ديالبته م د.ينما
به حد وسوا  برسـد  كشثرت كن اگر يند و همچكدا نينان پياطم
 (يت اهلل زنجاني)آ ند.كاعتنا ن

 (عظام مراجع ريسا). ندكن ش اعتناكبه ش وم:سقول 

ه موج  كنگذارد  ي: بنا را بر طرفاندردهكاضافه  يسباانت اهلل يآ
 بطمن طوا  او باشد.

 ل آن به يقينو تبدّ استمرار طواف در حال شکّ

 كد و با حال شـيايش بيش پيبرا كدر حال طوا  ش يسكاگر 
ح ين طـوا  صـحيـا ايـشود، آ ين منتهيقيادامه دهد و در ادامه به 

 است؟
 2 قول است: چهارن مس له يدر ا

ن يقيه به ك يدر صورت كادامه دادن طوا  در حال ش :قول اول
ات عظلام املام، يل)آح است. يال ندارد و طوا  صحكاششود  يمنته

 (يشاهرود يهاشمو  ي، نوريساانيس ،ياخامنهبهجت، 
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، ييات عظام خلوي)آست. يح نياط واج  صحيبنابر احت قول دوم:

 و  اض ( يزيتبر

ت خودش ادامه دهد، يشف وضعكاگر به قصد رجاء  قول سوم:
  (و مكارم يگانيگمپا،ي، صا يسباانجوادي، ات عظام ي)آ ح است.يصح

ا يـنـان يادامه عمل بـه اطم ه دركنان دارد ياگر اطم چهارم: قول
 ينـانين اطميتواند ادامه دهـد و اگـر چنـيرسد ميم يحجت شرع
، طـوا  و كتواند ادامه دهد و در صـورت اسـتقرار شـيندارد، نم

 (يت اهلل زنجاني)آاو باطل است.  يسع

 اهلل وحيا()آيت صحيح نيست. قول پنجم:

 قطع طواف بدون عذر 

 : يفيمكم تك. ح1
 ()همه مراجع عظامز است. يجا يبقطع طواف مساا

آن سه قـول  اختم  است و در قطع طواف واجااما در مورد 
 1:است

، ياخامنلهتبريلزي، ات عظلام املام، يل)آ .اسـت روهكـم :قول اول

 (يشاهرود يهاشم و ينورسيسااني،  اض ، مكارم، 

 و ات عظلام بهجلتيل)آسـت. يز نياط واجـ  جـاياحت بنابر قول دوم:

 (وحيا

، يگلاني، گمپايصلا جلوادي، ات عظلام ي)آ ست.يز نيجا :قول سوم

 (يو زنجان ي، سباانييخو

 ردن آنكو از نو شروع قطع طواف واجا  يم وضعك. ح2
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ردن طـوا  كـا ه رهك يدر صورتند كاگر طوا  واج  را قطع 
اش همان فهيه مبطل است و وظك در عدد اشواط بوده كشجهت به
 باطل شـدن اليبوده و به خ حيه طوا  صحك يصورت در يول ،بوده

ند، در صـحت كگر را شروع يد و بدون بهم خوردن مواالت، طوا 
 1قول است: آن سه

ات عظلام ي)آ است. يرده مجزكشروع نو  ه ازك يطواف :قول اول
و ، نلوري ارمكلم، ،  اضل يگلاني، گمپاي، صلا ي، زنجانيابهجت، خامنه

  (يشاهرود يهاشم
ا در يـعتقـاد بـه صـحت آن شـرط اد بـهيـطوا  جد وم:دقول 

ات يل)آ ال دارد.كاال اشـ اسـت و يصورت جاهل قاصر بودن مجـز
 (و وحيا يساانيس ،ي، جوادييعظام خو

 (يسباان و ات عظام امامي. )آال داردكطوا  دوم اش قول سوم:
اند: اگـر بعـد از دور چهـارم بـوده بـه احتيـاط افزوده امام راح 

و دومرتبـه طـوا  و نمـاز را  واج  آن را تمام كند و نماز بخواند
 اعاده كند.

شـتر از يرده اگـر بكـه قطع كرا  ياند: طوافافزوده يت اهلل سباانيآ
متـر از نصـف بـوده و كنـد و اگـر كتمام و اعاده بايد نصف بوده، 

 د.يمواالت بهم خورده اعاده نما

 حكم نيابد در برخي از اشواط طواف

 در اين باره شش قول است: 
اي و )آيات عظام امام، بهجت، خامنهت صحيح است. نياب قول اول:

 نوري(
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فق  در صورتي كه بعـد از تجـاوز از نصـف معـذور  قول دوم:

-)آيلتشده و عذرش پيش آمدن بيماري است نيابت صحيح است. 

 اهلل زنجاني(

تواند طـوا  را تمـام كنـد داند كه نمياگر از اول مي قول سوم:

و نيز در صورت  (باشد جام طوا  م يو داءا  از انابت اهلل  اض :آيت)

عجز از اتمام شوط چهارم، بايد براي طوا  كامل ناي  بگيرد، ولي 

)آيات تواند براي بقيه ناي  بگيرد. اگر بعد از شوط چهارم باشد، مي

 عظام سيسااني و  اض (

داد، مانده اشواط مكلف را طوا  اگر نتوان در باقي قول چهارم:

جلوادي، يي، خلو ي،زيلتبرآيات عظام )ي  بگيرد. براي طوا  كامل نا

 (و مكارم گمپايگاني صا ي،

انـد: مگـر بعـد از شـوط افـزوده آيات عظام تبريزي و خلوييالبته 

مانده نايـ  كه براي باقياست چهارم كه در اين صورت احتياط آن 

 جا آورد و طوا ه مانده را ببگيرد و بعد از زوال عذر خودش باقي

 يد.اعاده نما را

تواند انجـام اگر از اول عاجز است و مقداري كه مي قول پنجم:

دهد چهار دور است، بنابر احتياط واج  آن مقدار را انجـام داده و 

 از تمام و اتمام. اعم ناي  بگيرد براي انجام يك طوا  به قصد

براي كل طـوا  دور است از اول  و اگر مقدارش كمتر از چهار

 ناي  بگيرد.
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ثناي طوا  عاجز شد، چنانچه چهار دور را انجام داده و اگر در ا
دور انجام داده براي كـل  براي بقيه ناي  بگيرد و اگر كمتر از چهار

 اهلل وحيا()آيتطوا  ناي  بگيرد. 
اگر در اثناي طوا  عاجز شود و پـيش از تجـاوز از  قول ششم:

از  نصف باشد، بايد ناي  طوا  را از سر بگيرد و اگر پس از تجاوز
نصف باشد بايد ناي  آن را اتمام كند، ولي نماز طوا  را عموه بر 

  اهلل سبااني()آيتنيز بخواند.  ناي ، خود شخص

 الحقه در فرض بطالن طواف يا سعي اعمال حكم اعاده
طوا  يا سعي در عمره تمتع يا عمره مفرده به هر سـببي هرگاه 

آيـا اعـاده اعمـال  باطل بود و بدون توجه به آن تقصير انجام شـد،
الحقه الزم است يا نه؟ و آيا با تقصير از احرام خار  شده است يـا 

 قول است: در اين باره چند نه؟
فق  بايد عمل باطل شده را جبران كند و با تقصـير از  قول اول:

اي،  اضل ، مكلارم و )آيات عظام امام، خامنلهاحرام خار  شده است. 

 نوري(

نشده و واج  است عمل باطل شـده از احرام خار   قول دوم:
به ضميمه اعمال الحقه با رعايت ترتي  با لبـا  احـرام بـه جـا را 

)آيات عظلام خلويي، سلبااني، سيسلااني، صلا ي، آورد و تقصير كند. 

 گمپايگاني و وحيا(

از احرام خار  نشده و عموه بر انجـام عمـل باطـل  قول سوم:
آن جملـه تقصـير را بـا از  بنابر احتياط واج  اعمـال الحقـه شده،

 )آيات عظام بهجت و تبريزي( رعايت ترتي  با لبا  احرام بجا آورد.
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از احرام خار  نشده و بايد اعمال مترتبـه را اعـاده  قول چهارم:
 )آيت اهلل جوادي( كند و اعاده تقصير بنابر احتياط واج  الزم است.

ن اگر طوا  يا سعي بطور كلـي باطـل بـوده، بايـد آقول پنجم: 
نكـرده از محرمـات  جا آورد و تا تقصـيره عمل و اعمال بعدي را ب

احرام اجتنا  كند و اگر تنها برخي از دورهاي طوا  يا سعي باطل 
و  بود، آن را مطابق تفصيلي كه در مناسك آمده تكميل يا اعاده كنـد

هلل ات )آي اعاده اعمال بعدي و اجتنا  از محرمات احرام الزم نيست.

 (زنجاني

 خلل در بخشي از يک شوط طواف حكم

اختيار اگر بخشي از يك شوط را ناقص انجام دهد مثل اينكه بي
به كعبه يا پشت به آن بوده حركـت  يا در حالي كه رو ركت كردهح

 1كرده است در اين صورت دو حالت دارد:
شـتن بـه بـا برگو شـده  : در همان حال متوجه نقصحالت اول

، در ايـن صـورت بـه نظـر همـه دعق  همان قسمت را جبران كـر
 مراجع صحيح است.

نتواند با بـه عقـ  برگشـتن جبـران كنـد، در ايـن  حالت دوم:
 صورت دو قول مطرح است:

طوا  را قطع نموده و بدون نيت به حجراالسود رفته  قول اول:
) آيات عظام جوادي، سيسااني و آن شوط را از حجراالسود اعاده كند. 

 و  اض (
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را قطع نموده و بدون نيت تا جايي كـه شـوط طوا   قول دوم:
قبلي اشكال داشته برود و از آنجا براي تكميل آن شوط نيت طوا  

 . )ساير مراجع عظام(كرده و ادامه دهد

 طواف مستحب و فرق آن با طواف واجب

  ة معظمه، طوا  است.كاز اعمال مستح  در م يكي
 :دچند فرق دارطوا  مستح  با طوا  واج  

ست، به خـم  يطوا  مستح  طهارت از حدث شرط ندر  .1
 1.است ه طهارت از حدث شرط صحت آنك  واج  طوا
اقــل  بنــابرد يــسـت و بايمبطــل ن يدر طــوا  مســتحب كشـ. 2
 ان شد.يم آن بكه حكدر طوا  واج   كخم  شه ب2،بگذارد
به خـم   ،محل نماز طوا  واج ، پشت مقام ابراهيم است .3

توان در همه جـاي مسـجدالحرام آن را ميطوا  مستح  كه نماز 
 3خواند.
 4است: چند قول ينماز طوا  مستحب كدر جواز تر :1ر كتذ

 ال اسـت.كمورد ت مل و اش ينماز طوا  مستحب كتر :قول اول
  ارم(كات عظام بهجت و مي)آ

ت ايل)آ شود. كست تريسزاوار ن ينماز طوا  مستحب قول دوم:

 (يگانيو گمپا يعظام صا 
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 (يساانيت اهلل سي)آ، مستح  است. ينماز طوا  مستحب وم:قول س

ات عظلام املام، يل)آز اسـت. يآن جـا يعمـد كتر قول چهارم:

و  يي، خلويزيل،  اضل ، تبري، زنجانيشاهرود يهاشم ،يجواد ،ياخامنه

 (ينور

  )آيت اهلل سبااني(نبايد عمدا  ترك كند.  قول پنجم:

را پشـت  يا  مسـتحبه نماز طـوكد شود كيبه زائران ت  :2ركتذ
و موجـ   واج  اشغال نشود هاينماز طوا  يمقام نخوانند تا جا

 .ازدحام شديد خلف مقام ابراهيم نگردد
 انجام طواف مساابي قب  از اعمال واجا 

ا بعد از برگشت از منا و قبل يا قبل از انجام اعمال عمره تمتع يآ
ن يـدر ا هـد؟انجـام د يتواند طوا  مستحبيه مكاز انجام اعمال م

 1مس له چند قول است:
را انجـام ـ  ولـو طـوا  نسـاءـ  تا طوا  واج  خود قول اول:
 )آيت اهلل زنجاني(انجام دهد.  يطوا  مستحب تواندينداده نم

)آيلات عظلام  .جـا آورده بـ يتواند طوا  مسـتحبيم قول دوم:

   اض ( و يساانيبهجت، س

ند: متمتع پـس از احـرام افرموده و  اض  يساانيات عظام سيآالبته 
د طـوا  يـاط واجـ  نبايـحج و قبل از خرو  به عرفـات بـه احت

و اگر طـوا   ند هر چند طوا  حج را مقدم داشته باشدك يمستحب
 .انجام داد به احتياط مستح  تلبيه بگويدمستحبي 

 يعظام صا  اتيآ) جواز و احوط ترك آن است.قوي ا قول سوم:

 (يگانيو گمپا
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وط اين است شخصي كه احرام حج تمتع بسـته اح قول چهارم:
پس از احرام و پيش از رفتن به عرفات طوا  مستحبي انجام ندهد 
و چنانچه طوا  كرد، بنابر احتياط بعـد از طـوا  تلبيـه را تجديـد 

 (ييو خو يزيعظام تبر اتيآ)كند. 
مكلارم و  ،ايخامنو عظام امام،  اتي)آ احتياطا  ترك كند. قول پنجم:

 (ينور

 سااباب و عام اسااباب طواف كمار از هفت شوطا
براي خود يا به نيابت  هفت شوطهرگاه مكلف بخواهد كمتر از 

از ديگري و يا هر يك از اشـواط هفـت گانـه را بـه نيـت شـخص 
خاصي انجام دهد، آيا استحبا  دارد يا نه؟ در اين مسـئله دو قـول 

 1است:
  (يساانيو س)آيات عظام سبااني  استحبا  دارد. قول اول:
  مراجع عظام( ري)سا استحبا  آن ثابت نيست. قول دوم:
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 ييخودآزما
مري دارد؟ كانجام بواف با بدن و لقاس نجس )عالماً، جاهالً و نسياناً( چه ح .1

 )حضرت امام(

نرد، کاگر بعد از اتمام شروط چهرارم برواف عمرداً وضروي خرود را بابرل  .2
 )حضرت امام( اش چيست؟وظيفه

آيت )اش چيست؟ تمام شوط چهارم بواف، حائ  شود، وظيفهاگر ققل از ا .3
 (اهلل وحي 

 (ت اهلل مكارمي)آاست؟  يمجزجديد  ن از نيم بققهيا بواف معذوريآ .4
اش فرهيه براي بواف وضو گرفتره يرا نره، وظکند ک کاگر پس از بواف ش .5

 )حضرت امام(ست؟ يچ
 (ارمكمهلل ا)آيتاش چيست؟ند وظيفهک کش 7و 6بواف بين  ياثنا اگر در .6

را د يربواف جد ،نند و بدون بهم خوردن مواالتکاگر بواف واجب را ق؛ع  .7
 (يات اهلل خامن ي)آح است؟ يا صحينند، آکشروع 

 اهلل سيستاني()آيت ؟چيست نبواف و نماز آ يله برايقلمستحاضه  وظيفه .8

 )آيت اهلل صافي(ند؟ کبايد غسل  بواف و نماز آنثيره براي کآيا مستحاضه  .9

د، چره يايادش بيند نجاست بدن و لقاس را و بعد از بواف کفراموش  اگر .10
 (يستانيت اهلل سي)آدارد؟  يافهيوظ

 (ييت اهلل خطيآ)متر از درهم معفو است؟ کا در بواف، خون يآ .11

اصرهر م تا تمام شدن شوط چهرارم حرد  ين سه و نياگر در حد فاصل ب .12
 (يات اهلل خامن ي)آدارد؟  يافهيعارض شود، چه وظ

  (يت اهلل وحي)آ. ز استيا بواف خارج از حد م؛اف جايآ .13

آيا بواف خانمي که از روي علم و عمد آن را با جوراب نجس انجرام داده  .14
 آيت اهلل مكارم()صحيح است؟ 

آيوت اهلل ) اگر در اثناي بواف، بدن يا لقاس نجس شود، وظيفه چيسرت؟ .15
 (سبحاني

ل و اعاده بواف جايز است؟ به بواف واحد در موارد وجوب تكمي آيا اکتفا .16
 (آيت اهلل هطادي)

 (آيت اهلل نطري)حكم نيابت در برخي از اشواط بواف چيست؟  .17

 اگر بعد از سعي و تقصير متوجه ب؛الن بوافش شود، آيا عرالوه برر اعراده .18
 (آيت اهلل صافي) ست؟اعاده سعي و تقصير نيز الزم ا، و نماز بواف

 

 



 

 

 

  :چهارم سرد
 نماز طواف 

 

 يآموزش ياههدف

 ان نماز بواف.كمبا  ييآشنا .1

 .بواف عات و افعال نمازکرو ظن در  کم شكحبا  ييآشنا .2

 صحت آن. کام قرائت و مالكاحبا  ييآشنا .3

 ح.ين از قرائت صحيفه معذوريوظبا  ييآشنا .4

 

 نماز طواف

جـا ه مانند نمـاز صـبح بـطوا  عت نماز كد دو ريبعد از طوا ، با

 1.آورد

 ان نماز طوافكم

 است: دو صورت متصور محل نماز طوا  ورددر م

  عام ازدحامنماز طواف در اوقات خموت و صورت اول: 

 2مطرح است: قولچند در اين باره 
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اط واج  پشت مقام ينزد مقام و بنابر احت است واج  قول اول:
به طوري كه مقـام بـين او و كعبـه قـرار گيـرد و  جا آورده شوده ب

، يصلا بهجلت، ات عظلام املام، يل)آ .هرچه نزديكتر باشد بهتر است

  (يو نور گمپايگاني، مكارم

 .جا آورده شـوده پشت مقام ب نزد مقام و است واج  قول دوم:
 ،يزنجلان ،،  اض يساانيس ،يزيتبر جوادي، ،ياخامنهخويي، عظام  اتيآ)

 (و وحيا يشاهرود يهاشم

و دو  پشت مقـام نياست بنابرا نزد مقام گاه نمازيجا م:سوقول 
اسـت.  و صـحيح سانيكه جلوتر از مقام نباشد ك يمادام جان  آن

  (يت اهلل سبااني)آ

 ازدحام شموغ و در اوقاتنماز طواف صورت دوم: 
در زمان ازدحام جمعيت و مزاحمت نسبت به مكان نماز طوا  

 1چند قول است:
اگر پشت مقام به نحوي كه نـزد مقـام باشـد، ممكـن  قول اول:

اي كـه گفتـه شـود ين آن نماز بخواند؛ به گونهنشد، در يكي از طرف
خواند و اگر آن هم ممكن نشد، نزديكتر از طرفين نزد مقام نماز مي

بنابر احتياط پشت مقام  آيت اهلل  اض :و پشت مقام را ممحظه كند. )
( و اگر سه طر  مساوي باشد، پشـت مقـام نمـاز بخوانـد. بخواند.

 پايگاني(گم اض  و ، صا ي، )آيات عظام امام
نزديــك مقــام اقامــه شــود و در صــورت ازدحــام و  قللول دوم:

)آيلت مزاحمت، در مسجد الحرام با فاصله پشت مقام به جـا آورد. 

 اي(اهلل خامنه
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تا جايي كه مزاحمت طوا  كننـدگان نباشـد، عقـ   وم:سقول 
 )آيت اهلل زنجاني(برود، اما بايد پشت مقام بايستد. 

مكن و بعد مفرط، در يكي از دو در صورت عدم ت م:چهارقول 
ر  د و اگر نشد، مراعات االقر  فاألقجان  مقام، نماز را به جا آور

خلف مقام و دو طر  آن را با رعايت احتياط به جمع در نماز كند 
، هـر چنـد در آن، پس از تمكن از نماز در پشت مقـامو بلكه اعاده 
 )آيت اهلل بهجت(امكان باشد.  آخر وقتِ
بنابر  :آيت اهلل تبريزيبا مراعات االقر  فاالقر  بايد ) م:پنجقول 

 (و تبريزي خويي ات عظام)آي( پشت مقام به جا آورد. احتياط واج 
با عدم تمكن از خواندن نماز پشت مقـام و نزديـك  م:ششقول 

هم در يكي از طرفين مقام و نزديك بـه آن  آن، بنابر احتياط واج ،
ز آن، به جا آورد و اگر هر دو ممكـن و هم پشت مقام، ولي دورتر ا

نشد، هر كدام ممكن است، و اگر هيچ كدام ممكن نيست، هر جاي 
 )آيت اهلل سيسااني(تواند بخواند. مسجد مي
با عدم تمكن از خواندن نماز نزد مقام، در نزديكترين  م:هفاقول 

نقطه به مقام به جا آورد؛ چه پشت مقام و چـه دو طـر  آن. ولـي 
ت طوا  كننده تا شعاع خيلي زياد از كعبـه ادامـه دارد و اگر جمعي
د، بايد جوري بايستد اي دور بخواند نماز را در فاصلهشوموج  مي

)آيلت اهلل كه مقام بين او و خانـه باشـد، نـه يكـي از دو طـر  او. 
 سبااني(
تر از مقـام توانـد در يكـي از طـرفين يـا عقـ مي م:هشلاقول 
 ()آيت اهلل مكارم بخواند.
اقامه آن در دو طر  مقام يا نقطه دورتر تا حـدي كـه  م:نهقول 

 )آيت اهلل جوادي(نزد مقام صدق كند جايز است. 
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بنابر احتيـاط واجـ  از حـدود ديـوار مسـجد زمـان  م:دهقول 
و به فاصله تقريبي شصت متر از كعبه، تجاوز نكند و اگـر  ائمه

آن را در يكي از متمكن از اين هم نباشد احتياط واج  آن است كه 
دو طر  نزديك مقام به جا آورد و اگر از ايـن هـم مـتمكن نشـد، 

 )آيت اهلل وحيا(تواند آن را در هر جاي مسجد به جا آورد. مي

 نماز طواف معذورين در نيم طبقه )خلف مقام(

 باره سه قول است:اين در 
براي معذوريني كه نمـاز خوانـدن در صـحن مسـجد  :اولقول 

آنها ممكن نيست يا حر  و مشقت شديد دارد صحيح  الحرام براي
  (، سيسااني، مكارم و نوريسبااني ات عظام جوادي، زنجاني،)آياست. 

د نـصحيح نيست و بايد براي نماز طوا  نايـ  بگير م:دوقول 
  ي(ت اهلل صا )آي. در صحن مسجد الحرام خلف مقام انجام دهد

و در  بقه اول بخواندبنابر احتياط واج  نماز را در ط م:سوقول 
  (ايخامنه)آيت اهلل  صحن و خلف مقام نيز ناي  بگيرد.

 نماز طواف ياذان و اقامه برا
 يچ نماز مستح  و واجبـيآن، ه يه و قضايومي ياز نمازها ريغ

د يپس نبا؛ ستيمشروع نآنها  ياذان و اقامه ندارد و اذان و اقامه برا
توانـد سـه مرتبـه ي، البتـه ماذان و اقامه گفته شود نماز طوا  يبرا
 1د.يبه قصد رجاء بگو« ةالصم»
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 آن ن طواف و نمازيمواالت ب حكم تكليفي و وضعي ل وم

در اين كه مواالت بين طوا  و نماز آن حكم تكليفي اسـت يـا 
فـي بـود يچند قول است. روشن است كـه اگـر حكـم تكل ،وضعي

وضـعي  شود، ولي اگر حكمطمن طوا  نمياخمل به آن موج  ب
 گردد و بايد آن را اعاده كند. باشد، موج  بطمن طوا  مي

ز يجـاچـه انـدازه تا ن طوا  و نماز آن يبفاصله انداختن ضمنا  
ن يـاعاده طوا  الزم است؟ در اا يآ ،نمازر يو در صورت ت خ است
 1چند قول است: مس له

لزوم مواالت بين طوا  و نماز آن حكم تكليفي است قول اول: 
ر نماز، يه است و در هر صورت با ت خيمبادرت عرفمواالت ان زيمو 

، ي، صلا ياخامنلهبهجلت، ات عظام امام، ي)آست. ياعاده طوا  الزم ن

 (و وحيا ينور، ارمك، ميگانيگمپا
لزوم مـواالت بـين طـوا  و نمـاز آن حكـم وضـعي  قول دوم:
 رفـعو  استراحت يقه برايانداختن به مقدار ده دق فاصلهاست، ولي 

بـه  يولـ ،ال نـداردكمناس  و ماننـد آن اشـ يافتن جايا ي يخستگ
نمـاز قضـا و ماننـد آن  از نماز طوا  مثل خوانـدن يجدا يارهاك

اط واجـ  يـبنـابر احت يدر صورت اخـمل عمـد و مشغول نشود.
 ( يشاهرود يو هاشم يساانيستبريزي، عظام  تاي)آ .ندكطوا  را اعاده 

ه نسبت به افـراد و يه مواالت عرفظاهرا  مقدار مخلّ ب قول سوم:
فاصـله از ده تـا  يلكند و به طور كير آن فرق ميهنگام ازدحام و غ

ست و ير، مخلّ نيو تطه ياستراحت و رفع خستگ يبرا قهيپانزده دق
                                                 

 .820. مناسک محشي، م  1



116كدرسنامه فقه و مناس 

 

طـوا  را هـم واجـ  اط يـاحتبنابر اگر عمدا  مواالت را به هم زد، 
  اض (اهلل  تي)آند. كاعاده 

واالت بين طوا  و نماز آن وضعي اسـت و لزوم م قول چهارم:
د وضـو يا تجديل صفو  جماعت كيمانند تش ياگر به جهت عذر

نـدازد ير بيال ندارد و اگر بدون عذر نماز را ت خكافتد اشيب ريبه ت خ
ات عظلام يل)آنـد. كرا اعاده  طوا  و نماز ،خواندن نمازد بعد از يبا

 (و وحيا يزنجان، يجوادخويي، 

د يـن طوا  و نماز الزم اسـت و بايه بيدرت عرفمبا قول پنجم:
د عموه ياد انداخت بايعمدا  فاصله ز يسكاد نباشد. و اگر يفاصله ز

 ند. كبر نماز، طوا  و نماز را اعاده 
نـد و اعمـال مترتبـه را انجـام ك  عمل نين ترتيو اگر عمدا  به ا

قـت د، اگـر ويـد اعمال را اعاده نمايدهد از احرام خار  نشده و با
ن جاهـل ين مسـ له بـيـدر او  گذشته، عمره او باطل اسـت. كتدار

 (يسباان اهلل تي)آ  1ست.ين يقاصر و مقصر فرق

 عات نماز طوافكو ظن در ر کش

ظلن در در  و عات نماز طـوا  مبطـل نمـاز اسـتكدر ر كش
 2نماز طوا  دو قول است: عاتكر

اعاده ند و نماز را كاط واج  طبق ظن عمل يبنابر احت :قول اول
 ارم(ك)آيت اهلل مد. ينما

 (عظام مراجع ريسا) عات نماز معتبر است.كظن در ر قول دوم:
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 و ظن در افعال نماز طواف کش

د يـ، اگر قبل از گذشتن از محل باشـد بادر ا عال نماز كشدر 
 ند.كانجام بدهد و اگر محل آن گذشته اعتنا ن

 1قول است: چهار ظن در ا عال نمازو در مورد 
عمل را طبق گمان انجام دهد و  يعنيند؛ كاط ياحت ديبا :ولقول ا

  (يو نورارم كم ،يزنجان ،ياخامنه ات عظام امام،ي)آ ند.كنماز را اعاده 
ات عظلام يل)آ را دارد. كم شـكـظن در افعال نماز ح قول دوم:

  (يساانيو س يشاهرود يهاشم ،يسباان ،يزي، تبرييخو
بهجلت، ات عظلام يل)آاسـت. ظن در افعال نماز معتبر  قول سوم:

  و  اض (يگانيگمپا، يجواد

در  ينـد ولـكاط واج  به ظنّ در افعال عمل يبه احتقول چهارم: 
ن كـر كا تـريـن كـاده ريه عمل به ظنّ مستلزم احتمال زك يموارد

 (يت اهلل صا ي)آ ند.كز را هم اعاده اط واج  نماياست به احت

 ح نماز يتیحوجوب 
رد و قرائـت و ياد بگيه نماز خود را ك يلفكواج  است بر هر م

را به طور  يف الهيلكه تكند كدرست  يسكش يواج  را پ يهاركذ
د يـخواهد به حج بـرود بايه مك يسكح به جا آورد، خصوصا  يصح

اند اگر نماز او درست نباشـد گفته يند، چون بعضكح ينماز را تصح
وه بـر ز باطل است. پس عـمين حج نيعمره او باطل است و همچن

ن كـنـد، ممكيدا نمـيـاالسمم برائت ذمه پحجةن قول، از يه به اكآن
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ه در احـرام بـر او حـرام شـده بـود، مثـل زن و كـ ييزهـايچ است
 1ه گذشت، بر او حمل نشود.ك ييزهايچ

 ح در نماز طوافين از قرائد صحيفه معذوريوظ

رد، در يـاد بگيـواجـ  را  يرهاكا ذينتواند قرائت  ياگر شخص
 2 اش نسبت به نماز طوا  چند قول است:فهيوظمورد 

 يبـيد نمـاز را بـه هـر ترتيـرد، باياد بگياگر نتوانست : قول اول
، ياات عظام املام، خامنلهي)آ است. يتواند خودش بخواند و مجزيم

 (يشاهرود يهاشمو  ينور ،يارم، زنجانك،  اض ، ميساانيس

را بگمـارد  يسـكت ن اسكاند: اگر ممردهكاضافه )ره( ينيخم امام
 يه بـه شـخص عـادلكـاط آن است يند و احتكن او يه نماز را تلقك

 ند.كاقتدا 
نـد: اگـر مقـدار يفرمايه مكـدارند  يليتفص يساانياهلل ستيآضمنا  

است و  يافكح بخواند، ياز سوره حمد را بتواند به طور صح ياديز
ح يصح دانتويه مكاز قرآن را  ياط واج  مقدارياگر نتواند، به احت

د و اگـر وقـت يـح بگويتسـب ،ند و اگر نتواندكبخواند به آن اضافه 
رد يـاد بگيـمعتنابـه  ادگرفتن تمام حمد نباشد، اگر بـه مقـداري يبرا
ه عرفـا  قـرآن كـاز قرآن را بخواند  ياست و اگر نتواند، مقدار يافك

د. و امـا سـوره از يـح بگويند، و اگـر نتوانـد تسـبكخواندن صدق 
 رد ساق  است.ياد بگينتواند ه ك يجاهل
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نمـاز طـوا  را  ن اسـتكـخودش بخواند و اگـر مم قول دوم:
ان جماعـت، كـپشت مقام به جماعت بخواند و در صورت عـدم ام

 ت اهلل بهجت(ي)آاست.  يافكه يوميفه يعمل به وظ
ال كتفـا بـه آن اشـكا ينماز را به جماعت بخواند، ول قول سوم:
رد بهتـر و مطـابق ي  هم بگيد و اگر ناز بخوانين يد فراديدارد و با

 (يگانيو گمپا يات عظام صا ي)آاط است. ياحت
اط واج  ياحت بنابر، يريادگيدر صورت تسامح در  قول چهارم:

و در  رديـ  هـم بگيـخودش بخواند و جماعـت هـم بخوانـد و نا
و مجزي  تواند خودش بخوانديم يبيصورت عدم تسامح به هر ترت

 (و مكارم ييخو، يزيبرات عظام تي)آ 1.است

او  يست، آنچه بلد است برايح نين از تصحكاگر متم قول پنجم:
تواند يند و مكح ين است واج  است تصحكاست و اگر متم يافك
ن دو را نتوانـد تـا يـاز ا يـكچ يو اگر ه يگرين ديند به تلقكتفا كا

د نماز را با همان قرائت بخواند و يح تنگ شود، بايتصح يوقت برا
 ياط واج  آن را به جماعت هم بخواند و نائ  هـم بـراياحت بربنا

 ا(يت اهلل وحي)آ 2رد.يآن بگ

اگر ممكن است كسي را بگمارد كه قرائـت صـحيح : قول ششم
ه تواند بـرا به او تلقين كند و اگر امكان نداشت به هر نحوي كه مي

   (يسباانعظام جوادي و  تي)آ جا آورد و احتياطا  ناي  هم بگيرد.
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 ييخودآزما

اهلل تيو)آ ؟سرتيچ برواف نمراز يبرا اقامه و اذانگفتن  مك. ح1

 بهجت(
ر ين رفتن مواالت از بواف ترأخي. اگر عمداً نماز را تا زمان از ب2

 (يستانيت اهلل سي)آ ست؟يفه چياندازد، وظيب

 ارم(كت اهلل مي)آ ست؟يفه چيعات نماز بواف، وظکدر ظن در ر. 3

 (يگانيت اهلل گ پاي)آست؟ يفه چيماز وظ. در ظن در افعال ن4

نمراز برواف چره  يح معذورند، بررايه از قرائت صحک يسانک. 5

 (يات اهلل خامن ي)آدارند؟  يافهيوظ

در صررورت ازدحررام و اوقررات شررلو  . محررل اقامرره نمرراز بررواف 6

 (يت اهلل زنجاني)آجاست؟ ک

 



 

 

 
 
 

 پنجم:  ردس
  يسع 

 يآموزش يهاهدف

 .ين و بققه فوقانيرزميد و زيجد يدر مسعا يم سعكحبا  ييآشنا .1

 .يا فراموشيجهل  ياز رو ياز سع يرار قسمتكم تكحبا  ييآشنا .2

 در اشواط آن. کو ش يم ق؛ع سعكحبا  ييآشنا .3

 .بواف و يسع تفاوتبا  ييآشنا .4

 يسع

د و واجـ  يـنما ين صفا و مروه سـعيد بيبعد از نماز طوا  با
ند و در دور كصفا شروع )شوط( باشد و از  هفت مرتبه ياست سع

  1ند.كهفتم به مروه ختم 

 ديجد يدر مسعا يسع

ز اسـت يـا يجـاف كدر همد يجد يدر مسعا يا سعيآدر اينكه 
  چهار قول است:نه؟ 

 ،يجلواد ،يات عظلام خامنلهايل)آ ال ندارد مطلقـا .كاش :قول اول
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  (يشاهرود يهاشمو  ينور اض ،  ،يارم، زنجانكمسبااني، 
د در يجد يه عرض مسعاكمقلد احراز شود  يبرا اگر قول دوم:

ن صـورت اگـر يـر ايـدر غ ؛ندارد يه است مانعووه صفا و مركن يب
د بـا يـجد يرا انجـام دهـد در مسـعا يم سعيقد يدر مسعانتواند 
ات عظلام يل)آ. ال نـداردكم اشيقد يت اقر  فاالقر  به مسعايرعا

 (يبهجت و صا 
از عـرض آن  متـر 5ازه د به انديجد يدر مسعا يسع قول سوم:
. و در مـازاد آن در باشدمي يمجز است، مسعاي قديم كه متصل به

 بنـابراسـت وگرنـه  ين صـفا و مـروه مجـزيصورت احراز بودن ب
  ا(ياهلل وحتي)آ ست.ين يمجزواج  اط ياحت

 از جهـتوه صـفا و مـروه كـه كـنان دارد ياگر اطم قول چهارم:
ت اهلل يل)آ اسـت. يجـزد امتـداد داشـته، ميـجد يتـا مسـعاعرض 

  (يساانيس
اين اسلت كله در پاسل   يساانيت اهلل سيآ حضرتتفصي  نظر مبارک 

ه كـرد كـدا ينان پيند: اگر اطميفرمايمچنين  اسافاايي كه از ايشان شاه
ح اسـت ياو صـح ين جبل صفا و مروه هست، سعيد بيجد يمسعا
ه كـ يگر حاصل شود در صـورتينان از نظر مجتهد ديه اطمكنيولو ا
امـا اگـر  ه تعارض نداشـته باشـد.كباشد  يانهياو مستند به ب يفتوا

وه كـن دو يتوانـد در بـيوه اسـت و نمكن دو يه بكدارد  كواقعا  ش
دود در عمـره فه مصيد به وظين صورت بايرا انجام دهد، در ا يسع

د يـر نمايند و تقصك يرا انجام دهد و قربان يآن سع يعنيند؛ كعمل 
 ار  شود.تا از احرام خ
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 نيزمريز در يسع

  1دو قول است: ين مسعيرزميز در يدر مورد سع
 ياط واجـ  مجـزياحت بنابر ين مسعيزمريزدر  يسع قول اول:

 )آيات عظام صا ي و وحيا(اط قابل رجوع است. ين احتيو است ين
 (عظام مراجع ريسا) است. ين مجزيرزميز در يسع :دومقول 

تـا انتهـاي مسـعي  به اين كه مشروط فرموده:اهلل زنجاني آيت البته
 .يعني جايي كه شيشه جلوي كوه است سعي كند

 يفوقان طبقات در يسع

اگـر » :انـدهكرد چنين بيان 835له در مسئدر مناسك حضرت امام 
بين صفا و مروه را دو طبقه يا چند طبقه كنند و تمام طبقات بين دو 

حـوط سـعى از كوه باشد از هر طبقه جايز است سعى كند، گرچه ا
 .«همان راهى است كه از اول متعار  بوده

فوقـانى اگـر محـرز  ةسعى در طبق» فرموده: 856ولي در مسئله 
 .«نيست كه بين صفا و مروه است، جايز نيست

: طبقـه انـددهرك تصريح يو زنجان يارم، سباانكات عظام ميآ
 ست.يوه نكان دو يم يفوقان

 2سعي در طبقه فوقاني فعلي

 قول است: پنچ يفعل يطبقه فوقان در يعدر مورد س
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 (آيات عظام سيسااني و زنجاني): مجزي نيست. قول اول

اگر محرز نيست كه ميـان دو كـوه واقـع شـده اسـت  :قول دوم
، صا ي،  اض ، يي، خوياخامنهامام، تبريزي، ات عظام ي)آ .مجزي نيست

  (گمپايگاني و نوري
ي كـوه صـفا و مـروه سعي از طبقه فوقاني كه از باال: قول سوم

 (يجوادبهجت و  عظام اتي)آ. و بين الحدين است است يمجزباشد 
اگر از طبقه همكف مسعي و زيرزمين سعي ممكن م: قول چهار

 ت عظام سبااني و مكارم(ا)آي نباشد، اشكال ندارد.

اگر احراز شود كه قبم  بين دو كوه بوده صحيح است : قول پنجم
شك بنابر احتياط واجـ  صـحيح  صورت و در نباشد فعم هر چند 
 اهلل وحيا() آيتنيست. 

-به نظر مراجعي كه سعي از طبقه فوقاني را مجزي نمي :1 ركتذ

 زيرزمين همكف وتواند در طبقه يه نمك يسك دانند يا اشكال دارند

 فوقـانيش در طبقـه يرد و سـعيـ  بگيخود نا يد برايند، باك يسع

 ست.ين يح و مجزيصح
ه كـاگر ضرورت چنان باشـد  :اندفرموده يت اهلل زنجانيآ: 2ر كتذ

توانـد در طبقـه بـاال يف شود، مـكدر طبقه هم يسع كمنجر به تر
 ياحداث شده در صـورت ين مسعيرزميه زكنون كا يد. ولينما يسع
 يتوانـد در آن سـعيادتر نباشد مـيد زيجد يه عرض آن از مسعاك
ن، مـورد يرزميـف و سـپس زكـهم يد، و با وجـود دو مسـعاينما

 فتد.ين است اتفاق بكار نادر مميدر طبقه باال بس يضرورت سع
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  به گمان وجوب يسع هروله از رار قسمد كت

ه هرولـه كـال آن يـرد و بـه خكهروله ن يدر حال سع يسكاگر 
ا يـرده اسـت آكـرار كواج  است برگشته و آن مقدار را با هروله ت

 ال دارد؟كش اشيسع
 1 است:ن مس له چهار قول يدر ا

   (ينور و ات عظام امامي)آ ال دارد.كاش :قول اول
ت اهلل يل)آ .ه جاهـل قاصـر باشـدكال دارد مگر آنكاش قول دوم:

 (يساانيس
 ، ،  اضلي، صلا يات عظلام زنجلانيل)آ .ال نـداردكاش قول سوم:

  و وحيا( يشاهرود يهاشم ،ياخامنه ،يارم، بهجت، خوئك، ميگانيگمپا

: هر چند احوط اختيار يك سعي كامل به اندهافزودآيت اهلل وحيا 
 2نيت اعم از تمام و اتمام است.

 يالكه باشـد، اشـيـفـه واقعياگر به قصد انجـام وظ قول چهارم:
 (يسباانو  يزيعظام تبر تاي)آندارد. 

از  يدر اتمام و اعاده سـعاط ين احتكل: اندهافزود آيت اهلل سبااني
 .اول است
ه مراجـع يـبـه بق يت اهلل نلوريلو آ املاممقلدين با ارجاع  توجه:

اط در يـنـدارد، اگرچـه احت يالكن فرد اشـيا يه سعكتوان گفت يم
 است. ياعادۀ سع اتمام و
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 غفلتاً  ياز سع يرار قسمتكت
، ين سـعينترل همراهان خـود در حـكبه جهت  يشخص سؤال:

گشته و بدون توجه، مجـددا  همـان مسـافت را يبه عق  برم يگاه
 ح است؟ياو صح يا سعيرده، آكيم يط

   1:قول است پنجن مس له ي: در اجواب
ات عظلام املام، يل)آد اعـاده شـود. يـال دارد و باك: اشـقول اول

   (ي،  اض  و نوريگاني، گمپاي، صا ياخامنه
او  ي، سـعنـدكن يطـ يبـه قصـد سـع هك يصورت در :دومقول 
 يعمد يادياو به جهت ز ين صورت سعير ايو در غ ح است؛يصح
 (يت اهلل سبااني)آل است. باط

، يزنجلان ،يخوئ ،يجواد ،يزيتبر عظام اتي)آ ال ندارد.كاش :سومقول 
 (يشاهرود يهاشم و ارمكم

ا مقـدار يه جاهل قاصر باشد كال دارد مگر آن ك: اشچهارمقول 
 (يساانياهلل ستي)آ .اضافه را بدون قصد انجام دهد

حكـم بـوده  در صورتي كه از روي خطا يا جهل بـهقول پنجم: 
 2اهلل وحيا()آيت .است، اشكالي ندارد

 و شروع از اول  يقطع سع
قـول  چهـارنـد، درصـحت آن كد و از اول شروع يرا قطع نما ياگر سع

  3است:
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)حضلرت . و بايد اعـاده كنـد ال داردكد اشيجد يسع :قول اول

 امام(

قـدر فاصـله ه آنكـال دارد، مگـر آنكد اشـيـجد يسع دوم: لقو

ا شـخص جاهـل قاصـر ياول به هم بخورد  يه مواالت سعكاندازد يب

 ات عظلاميل)آ را از اول انجـام دهـد. يباشد و به اعتقاد صحت، سـع

  (و وحيا يساانيس، يجوادخويي، 

آيات عظام بهجت، تبريلزي، )ال ندارد. كاشسعي جديد  قول سوم:

    (اي، زنجاني، صا ي،  اض ، گمپايگاني، مكارم و نوريخامنه

اگر از آنچه انجام داده منصر  شده و پس از فوت  م:قول چهار

ن اگـر يكلـ ،ال نـداردكاو اش يرد سعكه از اول شروع يمواالت عرف

را  يآن را به هفت برسـاند و سـع اطا يرا انجام داده احت ينصف سع

 (يت اهلل سبااني)آ .انجام دهد مجددا  يف فعليلكبه عنوان ت

ول باطـل نشـده باشـد، ا يه سعكاست  ين در مواردي: ا1 ركتذ

و از اول  يردن سـعك، رها كباطل شد مثل موارد ش ياگر سع يول

 ردن الزم است.كشروع 
تـوان ياز دو قـول اول، م مقلد ان رجوعك: با توجه به ام2ر كتذ
ال كردن آن اشـكـو از اول شـروع  يت قطـع سـعيه در نهاكگفت 
 ندارد.

 يو ظنّ در اشواط سع کم شكح

 يـكاسـت مگـر در  يباعث بطمن سع يسعدر تعداد اشواط  كش
ه به مروه ك يشتر هنگاميو ب ن هفتيب كه عبارت است از شكمورد 
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 1.ح اسـتياو صـح يند و سـعكين صورت اعتنا نميه در اكده يرس
  )همه مراجع عظام(

 را دارد و مبطل است. كم شكح يظن در تعداد اشواط سع

  ر ادامهد شک به يقين استمرار سعي با حالد شک و تبدلّ

د و بـا حـال يـايش بيش پـيبـرا كشـ يحال سـع در يسكاگر 
 ين سـعيـا ايـشـود، آ ين منتهـيقـيادامـه بـه ادامه دهد و در كش
 2قول است: پنجن مس له يدر ا ح است؟يصح

 يال نـدارد و سـعكاشـ كدر حال ش يادامه دادن سع :قول اول
و  ي، نلوريسلااني، بهجلت، سياات عظام امام، خامنلهيآ) ح است.يصح

  (يشاهرود يهاشم

، ييات عظام خلوي)آ ست.يح نياط واج  صحيبنابر احت قول دوم:

  (و  اض  يزيتبر
ت خودش ادامه دهد، يشف وضعكاگر به قصد رجاء  قول سوم:
 او يان برساند سعيبه پا را يد و سعين حاصل نمايقيسپس به عدد، 

  (كارمو م يسباان ،يگاني، گمپايصا ، يجوادات عظام ي)آح است. يصح
 اهلل وحيا()آيتصحيح نيست.  قول چهارم:

شـود و بايـد سعي باطـل مـي ،با شك در عدد اشواطقول پنجم: 
سعي را اعاده كند، مگر آنكه اطمينان داشته باشد كه در ادامه سـعي 
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اهلل )آيلت رسـد.نسبت به تعداد اشواط به علم يا حجت شـرعي مـي

 زنجاني(

 با طواف يتفاوت سع

  م.يندار يمستحب يسع يم، وليدار يبطوا  مستح ل1
سـت، پـس يبر شـرط نكا حدث اصغر و طهارت از يدر سع ل2

ح اسـت، بـهين حالـت صـحيشان با اينفساء سع حائض و جن  و
 )همه مراجع عظام( .واج  خم  طوا 

 تأخير سعي تا شب

را در روز انجام دهد و بخواهد سعي را بـدون عـذر طوا  اگر 
 1در اين مسئله دو قول است: چه حكمي دارد؟تا ش  ت خير اندازد، 

بنابر احتياط واج  ت خير سعي بدون ضرورت تا ش  قول اول: 
 اهلل وحيا()آيتآن روز جايز نيست. 

 )ساير مراجع عظام( اشكال ندارد.قول دوم: 

 تأخير سعي تا روز بعد 

 2در اين باره چهار قول است:
جـايز نيسـت، امـا  ت خير در سعي تا روز بعـد تكليفـا  قول اول:

)آيلات عظلام املام، طوا  و نماز اعاده ندارد و سعي صحيح است. 

 اي، صا ي،  اض ، گمپايگاني، مكارم و نوري(بهجت، خامنه
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ت خير سعي به روز بعد و پس از آن مجـزي اسـت و  قول دوم:
  اهلل جوادي()آيتاعاده طوا  و نماز آن الزم نيست. 

بايد قبل از سعي، طوا  و نماز  اگر بدون عذر باشد، قول سوم:
 )آيات عظام خويي، زنجاني، سبااني و وحيا(را اعاده كند. 

اگر بدون عذر باشد، به احتياط واج  قبل از سعي  قول چهارم:
 )آيات عظام تبريزي و سيسااني( طوا  و نماز آن را اعاده كند.

 سعي غيرمعذور با حالد سواره )با ويلچر و مانند آن( 
در تواند سعي را سواره انجـام دهـد؟ ميعذور نيست آيا كسي كه م
 1چهار قول است:اين باره 
)آيلات جايز است مطلقا  هر چند راه رفتن افضـل اسـت.  قول اول:

 عظام امام، بهجت، جوادي، گمپايگاني، مكارم و نوري(

اگر با اختيار خود روي ويلچر و مانند آن نشسته جايز  قول دوم:
 يي(اهلل خو)آيتاست. 

در حال اختيار و بدون عذر بايد خودش وسيله را راه  قول سوم:
اي، زنجاني، سلبااني، صلا ي،  اضل  و )آيات عظام تبريزي، خامنهببرد. 

 وحيا(

مـيدهد يا اينكـه ش وسيله را حركت مياگر خود قول چهارم:
اشتن آن از شخصي وسيله را نگه دارد، بدون اينكه براي نگه دتواند 

 اهلل سيسااني()آيتجايز است. درخواست كند،  دهديكه حركتش م
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 ييخطدآزما

  (يت اهلل وحي)آست؟ يد چيجد يدر مسعا يم سعك. ح1
 (يستانيت اهلل سي)آاست؟  يمجز ياز بققه فوقان يا سعي. آ2

را انجرام  يسرعو زيرزمين  فكبققه هم ي. اگر نتواند از مسعا3

 (يات اهلل خامن ي)آ ست؟يفه چيدهد، وظ

غفلرت چره  يا از رويربه گمان وجوب  ياز سع يرار قسمتك. ت4

 (ي)آيت اهلل صافدارد؟  يمكح

ت اهلل يو)آاسرت؟  يا مق؛رل سرعيردر مروه آ 7و  5ن يب ک. ش5

 ارم(كم

ن يقريعارض شود و ادامه دهد و بعد  کش يسع ياگر در اثنا. 6

 (يت اهلل صافي)آح است؟ ياو صح يا سعيش حاصل شود، آيبرا

اسرت؟  يز و مجرزيا جرايرد آيرجد يو شروع سع ي. ق؛ع سع7

 )حضرت امام(

)ايوت  . آيا تاخير سعي از بواف تا شب بدون عذر جايز اسرت؟8

 اهلل وحي (

ترأخير اگر بدون عذر سعي را به روزهاي بعد از انجام برواف . 9

 )آيت اهلل تبريزي(اندازد، آيا اعاده بواف و نماز آن الزم است؟ 

توانند سعي را با ويلچر انجرام دهنرد؟  . آيا غير معذورين مي10

 )آيت اهلل نطري(

 



 

 



 

 

 
 
 
 

 ششم: ردس 
 

 رد عمره ري ا تقص يحلق 
 

 يآموزش يهاهدف

 .رين در تقصيفه معتمريوظبا  ييآشنا .1

 ر خود.يققل از تقص يگرير ديم تقصكحبا  ييآشنا .2

 ر.يققل از تقص يگريد يدن مويفاره چکبا  ييآشنا .3

 

 
و ر واجـ  اسـت، يا تقصـيـحلـق  ،يدر عمره مفرده بعد از سع

ر يتقصـ فقـ  فـهيو در عمره تمتـع وظر است يحلق، افضل از تقص
 است.

باشـد، چـه در يز نمير است و حلق جايها تقصفه خانميالبته وظ
 .تمتع حجچه در  عمره مفرده و
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 كيفيد تقیير

  1قول است: سهر يتقصكيفيت در 
نـد و اگـر كفا نتكدن ناخن ااط واج  به چيياحت بنابر :قول اول

ردن مـو كـوتـاه كاط واج  پـس از ياحت بنابررد يخواست ناخن بگ
 (يساانيس و ارمكات عظام مي)آ باشد.

به ناخن گرفتن اكتفـا نشـود و اگـر خواسـت نـاخن قول دوم: 
   اهلل سبااني()آيت بگيرد، پس از كوتاه كردن مو باشد.

از  يرردن قـدكوتاه كا يدن ناخن ين چير است بيمخ :سومقول 
  مراجع عظام( ريسا) ش.يا ريا شار  يسر  يمو

 ر خوديقبل از تقی يگرير ديتقی

را بـه قصـد  يگريند بخواهد ناخن دكر يه تقصكن ياگر قبل از ا
قبـل از  يگـريد يردن مـوكـوتـاه كال ندارد، اما كند اشير بچيتقص
ر، فرد محـرم اسـت و يه قبل از تقصكست؛ چرا يز نير خود جايتقص
، محرم يگريا ديمات احرام ازاله مو است از بدن خود رّاز مح يكي
 ا محلّ.يباشد 

 يردن مـوكوتاه كبه اتفاق همه مراجع عظام  يفيلكپس از نظر ت
 ر خود، حرام است.يقبل از تقص يگريد

 يگرير ديتقی يم وضعكح
از ند، ير بچيرا به قصد تقص يگريد ير خود، موياگر قبل از تقص

 ا نه؟ يشود يص از احرام خار  ما آن شخيآوضعي  نظر حكم
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  1سه قول است: ن مس لهيدر ا

آن شـخص از احـرام  ياست، ولـ يار حرامكاگر چه  :قول اول

، ياات عظام امام، خامنلهي)آ است. ير مجزين تقصيشود و ايخار  م

 (يشاهرود يهاشمو  يزنجان ،بهجت ،ينور، يجواد

با توجه بـه حرمـت  ي: البته اگر حاجافزوده است يت اهلل زنجانيآ

اط يـد، بنـابر احتيش حلق نمايه براك، از او بخواهد يگريحلق بر د

 .ندكيت نميفاكن حلق يا

د يـست و آن شـخص باين ياط واج  مجزياحت بنابر قول دوم:

و  ارمكلم ،،  اضل يگلاني، گمپايات عظام صا ي)آ د.ير نمايخودش تقص

  (وحيا

است.  يام باقست و همچنان شخص در احرين يمجز قول سوم:

 (يو سباان يساانيس ،يزي، تبريات عظام خوئي)آ

نظر  يك يساانيو س يزي، تبريات عظام خوئيآدر عمره تمتع  ر:كتذ

ر يه تقصـكـ يشخصـ هكـنيو آن ا د توجه شـوديه باكخاص دارند 

ه گفتـه كـهمانطور ند ير بچيرا به قصد تقص يگريد يرده اگر موكن

ر يحـال اگـر تقصـ .باطل است رين تقصيا وركمذ شد به نظر اعاظم

عمـره او باطـل  ،ح را انجام ندهد و محرم شود به احرام حـجيصح

ه در بخـش كـچنان شود.يل ميحج تمتع او به حج افراد تبداست و 

 آمده:  يساانيت اهلل سيآ كاستفتائات مناس
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قّ ـر    ل ـاحبه قبـل أن  عمرة التمت  إذا قّ ـر أحـيف امل،تمـر  السؤا : ي
ــايلنفســه،  ّ ق ــه الث ــم و أحرمــا مــ  ب،ــيف كــجهــً  منهمــا ابحل ّ ــر ل حلــج  كذل

 مهما؟كالتمت ، فما ح
  1.اإلفراد نقلب حجهما إِل اجلواب: 

ه اگر كبا  مورد وفاق است ين مس له تقريه اصل اكناگفته نماند   
ا باطل انجـام دهـد و يند و ك كا جهم  ترير را عمدا  يتقص يشخص
عمره او باطل اسـت  ،احرام حج تمتع ند تا محرم شود بهكن كتدار

عمره  ،حجاعمال د پس از يشود و بايو حج او مبدل به حج افراد م
ور مورد كر در فرض مذينسبت به بطمن تقص يول ؛مفرده انجام دهد
  اختم  است.
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 ييخودآزما

رد؟ کرتفرا کر ايتقص يدن ناخن برايتوان به چيا در عمره مي. آ1

 ارم(كت اهلل مي)آ

ر خرود در عمرره يققرل از تقصر يگرير ديتقص يفيلكتم كح. 2

 (يت اهلل زنجاني)آست؟ يچ

ند، ير بچيرا به قصد تقص يگريد ير خود، موي. اگر ققل از تقص3

 ت اهلل فاضل(ي)آاست؟  يا مجزيآ

ت اهلل يو)آسرت؟ ير خرود چيققل از تقص يگرير ديفاره تقصک. 4

 بهجت(

 يگريجهل د ين از رويدام از معتمرک. اگر در عمره تمتع هر 5

ست؟ يف حجشان چيلكحج محرم شوند، ت يند و براکر يرا تقص

 (يستانيت اهلل سي)آ

 

 



 

 



 

 

 

  :هفتم ردس
 

  و نماز آن طواف نساء
 يآموزش يهاهدف

 بواف نساء. يو وضع يفيلكم تكحبا  ييآشنا .1

 در انجام بواف نساء. کم شكحبا  ييآشنا .2

  بواف نساءمورد ترک مراجع در  يفتاوابا  ييآشنا .3

 بواف نساء و بواف وداع. يقيم ت؛قكبا ح ييآشنا .4

 
جا هد طوا  نساء و نماز آن را بيبار در عمره مفرده يبعد از تقص

 آن و نمازاول ام با طوا  ك  و احين دو عمل از نظر شرايآورد و ا
 ت.يندارد جز در ن يفرق

ر به يبا تقص اعمال آن ست ويطوا  نساء واج  ن تمتعدر عمره 
 رسد.يان ميپا

 حکم تکليفی طواف نساء

در عمرۀ مفرده و حج تمتع واج  و نماز آن طوا  نساء  مسأله:
 ،نداشـته باشـند ييه قدرت بر عمل زناشـوك يسانكبر  ياست، حت

ن نيست و ترك عمدي آن موج  باطل شدن عمره و حـج كر يول
 1شود.نمي
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 د طواف نساءيج ئ

 1است: ت طوا  نساء دو قوليدر جزئ
  (يت اهلل زنجاني)آ اعمال حج است. وطوا  نساء جز :ول اولق

 ر مراجع عظام(ي)سا ست.يطوا  نساء جزو اعمال ن قول دوم:
ن كـاز آنـان مم يه عمـل زناشـوئكـ يرزنانيرمردان و پيپ سؤال:

ا اگـر يـن اسـت، آيه عنّـك يسكز ينند و نكيست و ازدوا  هم نمين
 2ال دارد؟كاورند، اشيطوا  نساء را ن

 ياجبن عمل وكست، لي: گرچه طوا  نساء جزو اعمال نوابج
 د انجام داده شود.يه باكاست 
 ياهيبـر آن حاشـو اند هرفتيپذاجع عظام مر همه ور راكمتن مذ 
 ياز اجـزاطـوا  نسـاء  :فرموده اسـت يت اهلل زنجانيآ فق  ،ندانزده

تواننـد يه نمكـ يسانكن و يعنواج  حج و عمره مفرده است و بر 
 ز واج  است.ينند نك يياشوزن

 و آثار مترتب بر طواف نساء يام وضعكاح

آن و لو عمـدا  باعـث بطـمن  كست و ترين نكطوا  نساء ر. 1
  شود.يحج و عمره نم

گـر اسـتمتاعات يل، نظـر بـا شـهوت و ديزش، تقبيت آميحل. 2
 3.مشروط به انجام طوا  نساء است

                                                 
 .1218. مناسک محشي، م  1
 .1218. مناسک محشي، م  2
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لذت بردن محـرم  يساانيو س يزي، تبرييات عظام خويآالبته به نظر 
تيلآه به نظر كال ندارد، بلكال خود اشيبا ع ينياز صحبت و همنش

ه كـ يشـهوت در صـورت يردن بـه همسـر از روكنگاه  يساانياهلل س
آن اط مسـتح  يـال ندارد، گرچه احتكنشود اش يموج  خرو  من

 1.ندكز يپره هك است
بالغ را  مكدر تمام مسائل مربوط به طوا  نساء، ح زيبچة مم .3

 2قول است: دو زير مميبچة غدارد. اما در مورد 
طفل او را طـوا  نسـاء  يد وليبااط واج  يبنابر احت :قول اول

  (يارم و نورك،  اض ، مياات عظام امام، بهجت، خامنهي)آ .بدهد
طفل واج  است او را طوا  نساء دهد تا زن  يبر ول قول دوم:

خلويي، تبريلزي، ات عظلام يل)آ د.ا مرد بعد از بلوغ بر او حمل شـوي

  (يشاهرود يهاشمو  يگاني، گمپاي، صا يساانيسزنجاني، سبااني، 

و  حـج بعـد از طـوا اند: فرموده يزيتبرخويي و  عظام تايآ البته
 ،اطيــبنـابر احتن كـشــود وليظــاهرا  عقـد حـمل م ،ينمـاز و سـع
جمـاع شود، گرچه اظهر اختصاص حرمت بـهيمنز ياستمتاعات جا

  3ست.ا
شود، اند: با حلق و تقصير عقد حمل ميافزوده اهلل سيساانيآيت و

اگـر  اما حليت استمتاع در صبي متوقف است بر طوا  نساء، پـس
توانـد از همسـرش ده نمـينـداانجـام بالغ شد و هنوز طوا  نساء 

 استمتاع ببرد.
                                                 

 .1182. مناسک محشي، م  1
 .1181. مناسک محشي، م  2
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شاها بر عقا شان ، ردنكت عقا ي. نقش طواف نساء در حم4
  ردنك يو خواساگار

 1:دو قول استن باره يدر ا
مال منوط بـه انجـام ن اعيت اياط واج  حليبنابر احت :قول اول

، يگاني، گمپاي، صا كي، اراياات عظام امام، خامنهي)آ طوا  نساء اسـت.

 (يشاهرود يهاشمو  ينور ،ارمك اض ، م

ز ير جـايو تقصـ ين اعمـال پـس از طـوا  و سـعيا قول دوم:
، ييات عظلام خلوي)آ باشد.ينجام طوا  نساء نمشود و منوط به ايم

 و سبااني( يساانيسزنجاني،  ،يزيتبر

پـس از  يشاهد بر عقد شـدن و خواسـتگارجواز اگرچه  ر:كتذ
امـده ين يزيلو تبر يات عظلام خلوئيآمم كدر طوا ، سعي و تقصير 

شمرند، پـس يز ميردن را جاكه عقد كت يق اولوياز طر ياست، ول
 ز خواهد بود.يز جايردن نك يو خواستگارشاهد شدن بر آن 

 بر عقد شاهد، عقد كردن) ن سه عمليا مكح در مورد مراجعنظر 
 باشد:يل ميبه شرح ذ ماحر( در حال اخواستگاري كردنو  شدن
ا محلّ( بـر ي)محرم باشد  يگريا ديخود  يبرا ردن زنكعقا  .1

ع همله مراجل) باشـد.ياحرام م كشخص محرم حرام است و از ترو

  2(عظام
ا يـ)محرم باشـد  يگريد يعقد برا يبر اجرا شاها شاندر  .2

 3محلّ( دو قول است:
                                                 

 .1182. مناسک محشي، م  1
 مناسک محشي: سوم از تروک احرام..  2
 .325مناسک محشي، م .  3
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، يگاني،گمپاي، صلا ياخامنهات عظام امام، ي)آحرام است.  :قول اول

 (يسباان  اض  و

، ييات عظلام خلويل)آاط واج  حرام است. يبنابر احت قول دوم:

   (يشاهرود يو هاشم ايوح ، مكارم، نوري،يسااني، سيزيتبر
  1قول است: دوردن در حال احرام ك يخواساگاردر مورد  .3

 يهاشلم ،يسلاانيس يايات عظام امام، خامنه)آ ز است.يجا :قول اول

 (يو سباان يزنجان، يشاهرود
 : ولي مكروه است.اندهافزود آيت اهلل سبااني

، كليات عظلام ارايل)آست.يز نياط واج  جايبنابر احت قول دوم:

 (يگانيو گمپا ي، صا يارم، نورك،  اض ، مييخو، يزيتبر

 327ز مسـ له يـو ن مهيرالوسليتار: با توجه به نظر امـام در تبصره
امـام  يبـا فتـوا كمناسـ 1182د، مسـ له يـآيل ميه در ذك كمناس

 متفاوت است.
ــرو  القــو  ي» ــا ي6 اإلحــرام... مســألا كت حــا  اإلحــرام و  :  ــوز اب ب

 2.«هاكامحود تر 
ردن در حال احرام ك يه خواستگاركآن است  ياقو :327مسأله 

 3.است كاط در تريز است و احتيجا
ــنكيمــه ممحظــه كــهمــانطور  ــر اســا  اد ي ــب ن دو مســ له، ي
ت آن مشـروط يـز است و حليردن در حال احرام جاك يخواستگار

ن آمده يچن 1182ه در مس له ك يست، در حاليبه انجام طوا  نساء ن
                                                 

 .327. مناسک محشي: م  1
 .6، م 395، ص 1. تحرير الوسيله، ج  2
 .327مناسک محشي، م  .  3
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ه آنچـه كـشود، بلياورد، زن بر او حمل نميجا نه و اگر ب»... است: 
ردن و شـاهد كـردن و خطبـهكاز زن بر او حرام شده بود؛ مثل عقد 

و در نقـل « اط واجـ يـشـود، بنـابر احتيز بر او حـمل نميشدن ن
 است. «لهيرالوسيتحر» كمختلف از امام، مم يفتاوا

 كيفيد نيد نايب در طواف نساء
تواند طوا  نساء را به قصـد ناي  نمي به نظر همه مراجع عظام

عنه انجام دهـد و البتـه خودش انجام دهد، بلكه بايد به قصد منو 
 1الذمه مجزي است.انجام آن به قصد مافي

 طواف نساء  كتر

 :شوديم يان بررسيجهل و نسدو حالت در  طوا  نساء كتر
جاهـل بـود بـه  يسكاگر  طواف نساء جهالً: کحالت اول: تر

رد، در صـحت كاورد و ازدوا  يطوا  نساء و آن را به جا نوجو  
 2و بطمن عقد او سه قول است:

د طوا  نساء را انجام دهد و در يعقد باطل است و با :قول اول
، كلي، اراياات عظام امام، خامنهي)آ ند.كد يل، عقد را تجديصورت تما

  (يو نور ، مكارم،  اض يگاني، گمپايصا 
  (يسبااناهلل تي)آ اط واج  باطل است.ير احتعقد بناب قول دوم:
ه طـوا  نسـاء را كـ يمامـاد يح است، وليعقد صح قول سوم:

 ،ييخلوتبريلزي، بهجلت، ات عظام ي)آ انجام نداده، جماع حرام است.

  (يشاهرود يو هاشم يساانيسزنجاني، 
                                                 

 .1204. مناسک محشي،  م  1
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ا حج ي: اگر در عمره مفرده اناًيطواف نساء نس کحالت دوم: تر
رده باشـد، كـزش يـمند و بعد از آن آكء را فراموش تمتع طوا  نسا

 فه دارد:يچند وظ
د طوا  نساء را انجـام يان خودش باكدر صورت ام فه اول:يوظ

)همله  رد.يـ  بگيـانجام طوا  نساء نا ين نبود براكدهد و اگر مم
  (مراجع عظام

آن ه در كفاره بدهد كد ياز مراجع با يطبق نظر بعض فه دوم:يوظ
 1:چهار قول است
اط واج  آن يند و احتك يه قربانكدر م يهد يكد يبا :قول اول

 ،ي، بهجت،صلا يا، خامنلهكلي)آيات عظام امام، ارا ه شتر باشد.كاست 
 (يگانيگمپا

 (يت اهلل سبااني)آند. كه نحر كشتر در م يكد يبا قول دوم:
اط مستح  آن است يند واحتك يقربان يهد يكد يبا وم:قول س

  ت اهلل  اض (ي)آ ه شتر باشد.ك
 ،يسلااني، سيزيل، تبرييات عظام خلوي)آ .فاره نداردك م:قول چهار

  (يشاهرود يو هاشم ارمكم
 .داننديمستح  م اطيردن گوسفند را احتك يقربان ارمكاهلل متيآ

 در انجام طواف نساء کش
ه طوا  نسـاء را انجـام كند ك كه شكاگر پس از مراجعت از م

 2است: هفت قولدر اين مس له ا نه؟ يداده 
د طـوا  ياگر التفات به وجو  طوا  نساء نداشته، با :قول اول

                                                 
 .1320و  1213و  1187و  1186و 1182. مناسک محشي، م 1
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ه كاالحوط، بل ين اگر التفات داشته علينساء را انجام دهد، و همچن
)آيلات  .د طوا  نساء را انجام دهـد(يست. )پس باياز قوت ن يخال

 (يو نور يسااني، بهجت،  اض ، سياعظام امام، خامنه
اگر خودش نتواند انجـام دهـد يـا مشـقت  البته روشن است كه

 شديد داشت، بايد ناي  بگيرد تا به نيابت از او انجام دهد.
د انجام دهـد و اگـر ياگر التفات به وجو  نداشته، با قول دوم:

ه انجام آن واج  نباشد، اگر كست يد نيالتفات به وجو  داشته، بع
  (يگانيو گمپا يات عظام صا ي)آ اط خو  است.يچه احت

ه اط واجـ  بـياحت بنابر: اگر التفات به وجو  نداشته قول سوم
جا آورد و اگر التفات به وجـو  داشـته اسـت، طـوا  نسـاء الزم 

 ارم(كت اهلل مي)آست. ين
نـد و كبعد از مواقعه با زوجه بوده اعتنـا ن كاگر ش قول چهارم:

 ،ييات عظام خلوي)آ. جا آورده اگر قبل از مواقعه بوده واج  است ب
 (يشاهرود يو هاشم يزيرتب

د طوا  نساء يرده، باك كاگر قبل از تمتع از نساء ش قول پنجم:
ه كـ يرده در صـورتك كرا انجام دهد و اگر پس از تمتع از نساء ش

ه توجـه داشـته، بـه ياحتمال بدهد هنگام استمتاع بـه جهـات شـرع
جا آورد، مگـر بعـد از ه د طوا  نساء را بيند واال باكش اعتنا نكش
  (يت اهلل زنجاني)آ ند.كيه مطلقا  اعتنا نمكالحجه يشت ماه ذگذ

 يدر حالاگر در انجام طوا  نساء در حج شك كند  قول ششم:
د خـود و در يـبا ين فـرديباشد چنـ يالحجه الحرام باق يه ماه ذك

ان نائ  او طوا  نساء و نماز آن را به جـا آورد و كصورت عدم ام
رخ دهـد  كين شـيحجه الحـرام چنـال ياگر پس از خرو  از ماه ذ

 (يت اهلل سباانيآند. )كاعتنا ن
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انجام داده  را اگر قبل از مواقعه شك كند طوا  نساء قول هفام:
بايد آن را انجام دهد، ولي اگر بعـد از مواقعـه باشـد بنـابر احتيـاط 

 اهلل وحيا() آيتواج  آن را انجام دهد. 

 تداخل در طواف نساء
طوا  نساء  يكا يباشد، آ يسكبر عهدۀ ن طوا  نساء ياگر چند

ه بسته، طوا  نسـاء انجـام ك ييهاد به تعداد احراميا باياست  يافك
 1ن مس له پنج قول است:يدر ا دهد؟

ات ي)آ اسـت. يافكها همة احرام يطوا  نساء برا يك :قول اول
  (و مكارم كيرا،ايگاني، گمپايعظام امام، نور
 مسـتقل الزم اسـت. ءوا  نساط يك يهر احرام يبرا قول دوم:

  (و وحيا يصا  ، سبااني،يزنجان ،يجواد ،ييات عظام خوي)آ
طوا  نساء  يك يهر احرام ياط واج  برايبنابر احت قول سوم:
  (يشاهرود يو هاشم يساانيس ،ات عظام بهجت،  اض ي)آ الزم است.

 ياز نظـر وضـع ياست، ولـ يفيلكوجو  تعدد، ت قول چهارم:
  (يات اهلل خامنهي)آ شود.يطوا  نساء حاصل م يكت زن با يحل

اط يـبنابر احت يهر احرام طوا  نساء مستقل دارد، ول قول پنجم:
د يـنبا ا حج تمتع را انجام نداده،يواج  تا طوا  نساء عمره مفرده 

 (اهلل تبريزيتي)آد محرم شود. يبه احرام جد
ش يره مفرده پدر عم يد: اگر خلليفرمايم يساانيآيت اهلل س ر:كتذ

به طوا  نساء نداشته باشد، احرام دوم باطل اسـت،  يه ربطكد يايب
تواند مجـددا  يال داشته باشد، مكاما اگر طوا  نساء عمره مفرده اش

 محرم شود.
                                                 

 .1203. مناسک محشي، م 1
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 ر و طواف نساء در عمره مفردهين تقیيب بيترت
ر باشد و يد بعد از تقصيدر عمره مفرده طوا  نساء و نماز آن با

 ديست و باين يند، مجزكت ني  را رعايو بدون عذر ترت عمااًاگر 
ر، طـوا  نسـاء و يبعد از تقصـ (بنابر احتياط واج  :مكارم ت اهللآي)

 1.ديرار نماكآن را ت نماز
 2قول است:چند ند، كت ني  را رعايترتيا جهم   اناًينسو اگر 

ر طـوا  يد بعد از تقصـيبا نكشود، ليعمره باطل نم :قول اول
ات عظلام يل)آ است. يند و بدون آن حرمت نساء باقكا اعاده نساء ر

و  ي، صللا ي،  اضلل ، زنجللانيي، خللويزيللتبر، يجللواد، ياامللام، خامنلله

  (يگانيگمپا
اط واج  اعاده طوا  نساء و نمـاز آن الزم يبنابر احت قول دوم:

  (و وحيا ارمكم، يساانيات عظام سي)آ .است
ر در عمره مفـرده در يمقدم شدن طوا  نساء بر تقص قول سوم:

و  بهجت عظامت اي)آ است. يا جهل مجزيان يا نسيصورت ضرورت 
   (يشاهرود يهاشم

 طواف نساء در عمره تمتع
اط يـست و اگر بخواهـد احتيطوا  نساء در عمرۀ تمتع واج  ن

 (همه مراجع عظام) 3جا آورد.ه ند، طوا  و نماز آن را رجاءا  بك
ندارد طـوا   يضرورت :اندفرمودهم اركو م يات عظام سباانيالباه آ

اگـر انـد: فرموده ت اهلل  اضل يآبه جا آورد؛ و  ءنساء را به قصد رجا
 ر است.يند، محل آن قبل از تقصكاط يبخواهد احت

                                                 
 .998و  908. مناسک محشي، م 1
 .1209و  908و  898. مناسک محشي، م 2
 .892. مناسک محشي، م 3
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 جا آورد. ه ب ا ر رجاءياند: قبل از تقصردهكاضافه  يااهلل خامنهتيآ

 طواف نساء و طواف وداع ن د عامه 

دانند و نه ياربعه طوا  نساء را نه واج  م دام از مذاه كچ يه
شـود ير تمام مياعمال عمره مفرده با تقصشان، يمستح  و از نظر ا

 1شود.يمات احرام حمل مت در حج همه محرِاريبا طوا  زو 
 2ن اهل سنت اختم  است:يب طواف وداعم كاما در ح

ــت. :قللول اول ــتح  اس ــوا  وداع مس  هيه و شللا عكيللمال) ط
 د(يجد طبق قول

طبـق  هيه و شا عيحنبم ه،ي)حنف. طوا  وداع واج  است قول دوم:
 م(يقول قد
اروان حضور داشتند به آنها كاگر از برادران اهل سنت در  ر:كتذ

ا نـه؟ اگـر يـدهنـد يا احتمال وجو  طوا  نساء را ميگفته شود آ
احتمـال  كشيه بكاحتمال وجو  طوا  نساء وجود داشته باشد، 

اطـا  ياحتهند و هرگز قطع بـه عـدم وجـو  آن ندارنـد، ديآن را م
 الذمه انجام دهند. يطوا  وداع را به قصد ماف

                                                 
 .371)مص؛في جعفرپيشه( ، فقه مقارن، در آمدي بر . 1
 .371)مص؛في جعفرپيشه( ، فقه مقارن، در آمدي بر . 2
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ييخودآزما  

ا بواف نساء جزو اعمال حج تمتع و عمرره مفررده هسرت؟ ي. آ1
 (يستانيآيت اهلل س

 (يني)امام خمان حج و عمره است؟ کا بواف نساء از اري. آ2

از  يکدامکررنررد، حرمررت ک ک. اگررر نابررالا بررواف نسرراء را تررر3
 (يزيت  اهلل تبري)آ است؟ يمحرمات احرام بعد از بلو  باق

منروط بره  يت عقد و شاهد بر عقدشدن و خواستگاريا حلي. آ4
 (يات اهلل خامن ي)آانجام بواف نساء است؟ 

ت اهلل يو)آ ز اسرت؟يردن جراکر يا در حال احرام خواستگاري. آ5

 ارم(كم

ا عقرد يرردن زن، آکجهالً و عقرد بواف نساء کتردر صورت . 6
 ت اهلل فاضل(ي)آ بابل است؟

فراره کا يرنرد آکد و جماع ينما کاناً تري. اگر بواف نساء را نس7
 (يت اهلل صافي)آشود؟ يواجب م

داشرته باشرد،  ک. اگر پس از مراجعت، در انجام بواف نساء ش8
 (يت اهلل نطري)آ ست؟ياش چفهيوظ

ب يرت ترتيرء در عمره مفرده، رعار و بواف نساين تقصيا بي. آ9
 (يستانياهلل س تيآ)الزم است؟ 

ت اهلل يوآ)جاسرت؟ ک. محل انجام بواف نساء در عمره تمترع 10

 فاضل(

برواف نسراء  يرک. اگر چند بواف نساء بر عهده او باشد، آيا 11
 (يت اهلل زنجاني)آاست؟  يافک

  (ي)شافعست؟ يم بواف وداع چك. ح12



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :دومبخش 
 حج تمتع 

 
 



 

 



 

 

 
 
 

  ردس هشتم:
 

 اعمال حج تمتع
 يآموزش يهاهدف

 .اعمال حج تمتع يبا صورت اجمال ييآشنا .1

 عمره مفرده. و عمره تمتع نيبا تفاوت ب ييآشنا .2

ج حرراحرررام ن عمررره تمتررع و يه بررکرر يعمررالبررا ا ييآشررنا .3

 است. ممنوع

 
 يگـريعمره تمتـع، و د يكيحج تمتع مرك  است از دو عمل: 

 مقدم است. و عمره تمتع بر حج تمتع« متعحج ت»
 و عمره تمتع مرك  از پنج جزء است:

 اول: احرام
 دوم: طوا  كعبه
 سوم: نماز طوا 

 ن صفا و مروهيب يچهارم: سع
 ريپنجم: تقص
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ن اعمال فارغ شد، آنچه بر او به واسطه احرام يو چون محرم از ا
 1شود.يبستن حرام شده بود حمل م

حـج  يد بـرايـد، بايال عمره تمتع به اتمـام رسـبعد از آنكه اعم
 زده عمل:يتمتع آماده شود و حج تمتع مرك  است از س

 احرام بستن در مكه؛ .1
 وقو  در عرفات؛ .2
 وقو  در مشعر الحرام؛ .3
 جمره عقبه در منا؛ يرم .4
 در منا؛ يقربان .5
 ر در منا؛يا تقصيحلق  .6
 ارت؛يطوا  ز .7
 نماز طوا ؛ .8
 ن صفا و مروه؛يب يسع .9
 وا  نساء؛ط .10
 ماز طوا  نساء؛ن .11
زدهم يازدهم و دوازدهم و ش  سـي يهادر ش  توته در منا،يب .12

 از اشخاص؛ يبعض يبرا
 2ازدهم و دوازدهم.ي يگانه در روزهاجمرات سه يمر .13

 و فرق آن با عمره مفرده ععمره تمتّ

ع، مانند عمره مفرده اسـت، مگـر در چهـار مـورد كـه عمره تمتّ
  عبارتند از:

                                                 
 ، صورت حج تمتع اجماالً.137. مناسک محشي، ص  1

 ، صورت حج تمتع اجماالً.138ر 137. مناسک محشي، ص  2
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ت وجـود يـن مواقيبـ يچ انحصاريمفرده، هدر عمره  قات:ي. م1
از  يحتــ شود تواند از هر طر  كه وارد مكه ميينداشته و فرد م

م و مسـجد يها به منطقه حـرم، مثـل مسـجد تنعـن مكانيتركينزد
تِ عمـره تمتـع، منحصـر در پـنج يـمواق ياحرام ببندد؛ ول ـ هيبيحد

لملـم( يق و يـقع يمكان )مسجد شجره، قرن المنـازل، جحفـه، واد
ت بگـذرد واجـ  ين مواقيباشد. البته در عمره مفرده هم اگر از امي

 است از آنجا محرم شود.

ا يـر يدر عمره مفرده، الزم اسـت پـس از تقصـ . طواف نساء:2
ن طـوا  در يـا يرد، ولـيتِ طوا  نساء انجام گيبه ن يحلق، طواف

 باشد. عمره تمتع واج  نمي
ر يـا حلـق مخيـر ين تقصـيبـ در عمره مفـرده،مردها  ر:ي. تقص3
 ر است.يتقص  فقفه يدر عمره تمتع، وظ يول هستند،
تـوان يسـال م يهـاعمره مفـرده را در تمـام ماهزمان انجام:  .4

 يعنـيحج  يهاد در ماهيانجام داد، به خم  عمره تمتع كه حتما  با
  حجه باشد. يقعده و ذ يشوال، ذ

تع و حج تمتع به اتفاق ناگفته نماند كه عمره مفرده بين عمره تم
و نيـز در  جـايز نيسـت مراجع عظام به سبيل فتوا يا احتياط واج 

به نظر جمعي از مراجع عظام جايز  الحجه(ذي13تا  11)ايام تشريق 
 گذشت. در در  اول «زمان عمره مفرده»نيست كه در ذيل عنوان 
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 و حج تمتعتمتع ن عمره يباعمال احكام 

وجـود دارد  يتمتع و حج تمتع، اعمال ن عمرهيب يدر فاصله زمان
موارد، باعث بطمن حـج  يدارند و در بعض يكه احكام و آثار خاص

 به دنبال دارند. آن اعمال عبارتند از: يا حرمت شرعيشده و 
 . خرو  از مكه1
 سر يدن مويا تراشي. كوتاه كردن 2
 . انجام عمره مفرده3

 احرام حجش از ي. خروج از مكه، پس از عمره تمتع و پ1

 مطرح است: ين مس له، دو فرع فقهيدر ا

 خروج از مك  يميحكم تك  الف(

 1وجود دارد: قول خرو  از مكه چهار يفير مورد حكم تكلد
سـت و در يز نياط واج  بدون حاجـت جـايبنابر احت ل:قول او

 .اط واج  بايد مُحرِم شود به احرام حجيصورت ضرورت بنابر احت
 (يو صا  يگاني، گمپايات عظام امام، جوادي)آ

مگر در مـورد حاجـت و  ستيز نيخرو  از مكه، جا قول دوم:
 ا(يوح و ي، سباانيخوئتبريزي، ظام ات عي)آ. با احرام 

نان از عـدم فـوت يجوازِ خرو  از مكه، به شرط اطمقول سوم: 
 ينلورارم، كم، يسااني، بهجت،  اض ، سياات عظام خامنهي)آ اعمال حج.

 (يشاهرود يو هاشم

                                                 
 .918ر  917و  911ر910، 943. مناسک محشي، م  1
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ال ندارد، كاز دارد اشيه نك ياركانجام  يخرو  براقول چهارم: 
ت ي)آد با احرام حج خار  شود. يز اگر بتواند باين صورت نيو در ا

 (ياهلل زنجان

 خروج از مك  يحكم وضع ب(

 ، دو صورت متصور است:ن فرعيدر ا
 صورت اول: خروج در ماه انجام عمره تماع

ع را انجام داده بدون ضرورت و كه عمره تمت ياگر در همان ماه
رابطه با صحت و بطمن  ن صورت درياز از مكه خار  شود، در اين

 عمره تمتع دو قول است:

، يي، خلوياات عظام امام، خامنلهي)آصحت عمره تمتع.  قول اول:

، مكلارم، ي، سلباانيسلااني، سي، صلا يگلاني، گمپايزي، بهجت، تبرياراك

  (يرودشاه يو هاشم يا، نوري اض ، وح
د يـصـحت حـج، با يو بـرا شوديباطل م عمره تمتع قول دوم:

 (يت اهلل زنجاني)آد. يعمره را اعاده نما

 ر ماه انجام عمرهيصورت دوم: خروج در غ
بدون ضرورت از  ،كه عمره تمتع را انجام داده ير ماهياگر در غ

  قول است: سهمكه خار  شود، در رابطه با حكم وضعي آن 
تمتع او باطل نخواهد شد و حج او با آن عمـره  عمره قول اول:

 نوري( و، بهجت )آيات عظام امام، اراكيح است. يصح

گردد يبا خرو  از مكه در ماه بعد، عمره تمتع باطل مقول دوم: 
، يسلااني، سيي، خلوياخامنلهتبريلزي، ات عظلام ي)آ د اعاده شود.يو با

 (يرودشاه يو هاشما ي، وحي،  اض ، زنجانيمكارم، سباان
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ابق اند: و براي عمـره سـافزودهآيات عظام بهجت، تبريزي و مكارم 
 د.احتياطا  طوا  نساء انجام ده

اگر در غير ماهي كه محرم به عمره تمتع شـده بـود،  قول سوم:
تمتع دوبـاره محـرم  شود، احتياطا  براي عمرهارد ميدوباره به مكه و

  )آيات عظام صا ي و گمپايگاني(شود. 

خرو  از مكه به طـر  عرفـات  اهلل مكارمتيآ يبق فتواطتذكر: 
 باشد.يمبطل عمره تمتع نم

ام حج و حكم احرام باراي ورود باه پس از اتممكه  خروج از
  مكه

از مكه خار  شود و بخواهد مجددا  به مكه  اگر بعد از اتمام حج
 1است: قول پنجبرگردد، در مورد لزوم احرام مجدد و عدم آن 

ك مـاه از وقـت يـكـه  يم لزوم احرام، در صـورتعدقول اول: 
اگر پس از خـرو  از مكـه از  يول، احرام عمره تمتع، نگذشته باشد

و از آنجـا بـه مكـه  رودمي نهيبه مد نكهيمثل ا كند،ميعبور  قاتيم
عمـره مفـرده، و  يدر مسجد شجره محرم شود برا ديگردد، باميبر

ره مفرده را رجـاءا  انجـام ماه فاصله نشده، عم كياگر با عمره تمتع 
  (خميني امام)دهد. 

كه مراجعـت، در همـان  يعدم لزوم احرام، در صورتقول دوم: 
ات عظلام يل)آاسـت. اعمال حج تمتـع را انجـام داده باشد كه  يماه

  و مكارم( يگاني،  اض ، گمپاي، صا يسبااناي، خامنه، يزيتبر

                                                 
 .241. مناسک محشي، م 1
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در همـان  كه مراجعـت، يعدم لزوم احرام، در صورت: سومقول 
ات عظلام يل)آعمره تمتع را انجـام داده اسـت. احرام باشد كه  يماه

 ( يساانيس و ييخو
عدم لزوم احرام، در صورتي كه سي روز از احـرام قول چهارم: 

  و هاشمي شاهرودي( زنجانيآيات عظام ) حج تمتع نگذشته باشد.
لزوم احرام علي االحوط، در صـورت مغـايرت مـاه  قول پنجم:

 آيلت اهلل)ماه مراجعت و يا گذشت سي روز با عدم تغاير.  خرو  با
 بهجت(

 . تراشيدن یا کوتاه کردن موی سر، بعد از عمره تمتع و قبل از احرام حج 2

 سر ي ن مطيالف( تراش

سر بعد از عمـره تمتـع و قبـل از احـرام  يدن مويدر مورد تراش
 1حج، چهار قول مطرح است:

نلوري، ، ياعظلام املام، خامنلهات يل)آعدم جواز حلق.  قول اول:

  (، صا ي، گمپايگاني و مكارميسباان

ت يدارد و فقـ  معصـ يفـيلكحرمت تاند: افزوده اهلل سباانيآيت
 زند. يا حج او ضرر نميفاره ندارد و به عمره ك يول ،ردهك

  (ياراكاهلل تي)آ .اط واج يعدم جواز، بنابر احت قول دوم:

 سـر تراشيدن اه شوال انجام شوداگر عمره تمتع در م قول سوم:
اط واج  بعـد از يو بنابر احتجايز است روز بعد از عيد فطر  30تا 
 يو هاشلم ايل، وحيزيل، تبرييات عظام خوي)آ .جايز نيست ن مدتيا

  (يشاهرود

                                                 
 .893. مناسک محشي، م  1
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 هرورم مخصوص صـكن حيا اند:رمودهف يشاهرود ياهلل هاشمتيآ
 .استدن در حج بر او واج  يتراش ه سرك يسك يعنياست 
، بهجلت، يسلاانيات عظلام سيل)آ. مطلقـا  جواز حلق چهارم: قول

 و  اض ( يزنجان، يجواد

سـر  ياط مؤكد اسـتحبابيد: بنابر احتيفرمايم يت اهلل زنجانيآالبته 
 نتراشد. 
آن اسـت  ياند: ظاهرا  عدم حرمت احرامفرموده ت اهلل بهجتيآو 

 ر، محل ت مل است.يو حرمت به جهت وجو  توف
ه حلق در حج بر او واجـ  كاند: مگر آنفرموده ياهلل جوادتيآو 

 ن برود.ينه حلق از بيدن سر زميباشد و با تراش

 سر يب( كطتاه كردن مط

كه مثـل  ي، در صورتيمعمول يهانيسر با ماش يكوتاه كردن مو
 (همه مراجع عظام) 1ندارد. ياشكال و از ته نتراشد، غ نباشديت

 و محاس  براي احرام حجج( استحباب تطفير مطي سر 

يكي از مستحبات حج تمتع اين اسـت كـه مردهـا مـوي سـر و 
القعده بلند نگه داشته و كوتاه محاسن خود را براي احرام از اول ذي

 نكنند، همچنان كه فقيه كبير صاح  عروه چنين فرموده: 

                                                 
 .912. مناسک محشي، م  1
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1 

 متع و تبل از احرام حجانجام يمره ممرده بع  از يمره ت. 3 

ن يفاصـل بـ عمره مفرده در حد يو وضع يفيلكم تكدر مورد ح
 2عمره تمتع و احرام حج چند قول وجود دارد:

ست و اگر به جا آورد، صـحت عمـره مفـرده يز نيجاقول اول: 
يجاد نمـيا يالكعمره و حج تمتع اش يبرا يال است، ولكمحل اش

 (يو صا  يم، نوراركم، يجوادات عظام امام، ي)آند. ك

آورد،  ست و اگـر بـه جـايز نياط واج  جايبنابر احتقول دوم: 
عمره و حج تمتع  يبرا يال است، ولكصحت عمره مفرده محل اش

 (يشاهرود يهاشم و ياات عظام خامنهي)آ ند.كيجاد نميا يالكاش

ه در كـگر انجام دهد يد ه در ماهكست مگر آنيز نيجا قول سوم:
حجـه  يمتع او باطل شده و چنانچه تا هشـتم ذن صورت عمره تيا

عمره تمتع محسـو  به طور قهري ن عمره مفرده، يه بماند، اكدر م
 و  اض ( يات عظام سبااني)آشود. يم

ه از حرم خار  شود و در ماه كست مگر آنيمشروع ن قول چهارم:
عمره تمتع محرم شـده، بـا احـرام عمـره  يه براك ير از ماهيگر غيد

ح است ين صورت عمره مفرده او صحيه در اكه شود كل ممفرده داخ
 (يزيت اهلل تبري)آشود. يل به عمره مفرده ميو عمره تمتع او تبد
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ه موجـ  بطـمن كـن اسـت يـست و ظاهر ايز نيجا قول پنجم:
اگـر تـا  يد. ولـيعمره تمتع خواهد شد و الزم است آن را اعاده نما

ــد و قصــد حــج كــحجــه در م يروز هشــتم ذ نــد، عمــره كه بمان
 (يساانيت اهلل سي)آد. يآياش، تمتع به حسا  ممفرده

ت اهلل يل)آ نـد.كيست و عمره تمتع را باطل ميز نيجاقول ششم: 

 (يزنجان

 (يگانيو گمپا ييات عظام خوي)آ ست.يز نيجاقول هفام: 

 اند.ردهكر نكآن را ذ يم وضعكح يگانيو گمپا ييات عظام خويآر: كتذ
 1ت اهلل بهجت(ي)آ. اردندال كاش قول هشام:

                                                 
 عمر اواخردر فرمودند: محتمل است اشكال نداشته باشد و ميققالً ناگفته نماند که .  1

 فرمودند: اشكال ندارد.
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 ييخودآزما

)امام دارد؟  ير با عمره تمتع چه فرقي. عمره مفرده از نظر تقص1

 (ينيخم

ن عمره مفرده و عمره تمتع وجرود يب يقات چه فرقي. از نظر م2
 (يت اهلل نطري)آدارد؟ 

ه بعد از عمره تمتع و ققل از احرام كخروج از م يفيلكم تك. ح3
 (يشاهرودت اهلل ي)آست؟ يحج چ

ه خارج شود، كه عمره تمتع را انجام داده، از مک ي. اگر در ماه4
 ت اهلل فاضل(ي)آشود؟ ياش بابل معمره ايآ
ا يره خرارج شرود، آك. اگر در ماه بعد از اعمال عمره تمتع از م5

 (يات اهلل خامن ي)آند؟ کالزم است عمره را اعاده 
ز يدن سرر جرايا تراشي. بعد از عمره تمتع و ققل از احرام حج آ6

 ارم(كت اهلل مي)آاست؟ 

بعرد از عمرره  يمعمول يهانيسر با ماش يردن موکوتاه کا ي. آ7
 (يستانيت اهلل سي)آ ز است؟يتمتع و ققل از احرام حج جا

توان عمره مفرده يا بعد از عمره تمتع و ققل از احرام حج مي. آ8
 (ييخطت اهلل يآ)انجام داد؟ 

ا يرع و حج تمتع، عمره مفرده انجام دهد، آن عمره تمتي. اگر ب9
 (يت اهلل صافي)آ شود؟يعمره تمتع بابل م

 



 

 



 

 

 

  :ردس نهم
 
 

 احرام حج تمتع
 يآموزش يهاهدف

 محل احرام حج تمتع.با  ييآشنا .1

 .حج احرام کدر صورت تر يفه حاجيوظبا  ييآشنا .2

 .حجاحرام  ق وقتيض کمالبا  ييآشنا .3

 
 از تمـام شـدن اعمـال عمـره . واج  است بر مكلف كه بعـد1
 1.احرام ببندد عحج تمتّ ي، براتمتّع
ك گفـتن همـان نحـو اسـت كـه در يت احرام بستن و لبيفي. ك2

 2احرام عمره ذكر شد.
ن احـرام يان شد، در ايكه در محرمات احرام ب ييزهاي. تمام چ3

 3 .يهم حرام است و آنچه كفاره دارد، به همان ترت
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 تمتع حج احرام محل
ر مكه است كـه در محـدودۀ آن چنـد احرام حج تمتّع شهمحل 
 1:قول است

ات يل)آافتـه آن. يتوسـعه  يهاقسـمت ي: شهر مكه حتقول اول
 (يشاهرود يو هاشم  اض  ،ي، نوري، اراكياعظام امام، خامنه
افتـة آن مگـر يتوسـعه  يهاقسـمت يشهر مكـه حتـ قول دوم:

 ،يسلاانيس، يوادجلات عظام ي)آ. كه خار  از حرم است ييهاقسمت
 .(يو سباانمكارم 
عـدم جـواز احـرام در  ارمكم جواي وات عظام يآطبق نظـر : ركتذ
 اط واج  است.يبر احت يحرم، مبن از خار  يهاقسمت

ات يل)آم محرم شوند. ياط واج  از مكه قدياحت بنابر قول سوم:
 و بهجت( يزي، تبرييعظام خو

 م باشـد.ياز مكه قد تواندياط واج  تا مياحت بنابر: قول چهارم
 ( يت اهلل صا ي)آ

ت اهلل يل)آ م باشد.ي: واج  است احرام حج در مكه قدقول پنجم
  (يشاهرودماما  ايس

مستح  است در حجر اسماعيل يا نزد مقام ابراهيم محرم  تذكر:
 شود.

 اناًيا نسيحكم ترك احرام در حج تمتع، جهالً 

 طـر  ود و بـهاگر فراموش كند و بدون احرام از مكه خار  ش
 2عرفات برود، دو صورت دارد:
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 امكان بازگشت به مكه وجود دارد: صورت اول:
)همله مكـه برگـردد.  احرام بسـتن بـه يد براين صورت بايدر ا

 (مراجع عظام

د در همان جا يايادش بياگر در عرفات : ديفرمايم يت اهلل زنجانيآ
و سـنا  كتابـك   علـ اللهـم»د: يـه بگويا بعد از تلبيد قبل يمحرم شود و با

 ه برگردد.كه به مكاط مستح  است يو احت «يكنب
گر بازگشت به مكه يا عذر ديق وقت يبه جهت ضصورت دوم: 

 امكان ندارد:
 ن صورت دو قول است:يدر ا

ت و يـكـه متوجـه تـرك ن ييجواز احرام در همان جا قول اول:
ا، يل، وحي،  اضل ، خلوئياات عظلام املام، خامنلهي)آ .ه شده استيتلب

، مكلارم و ي، سلبااني، هاشمي شاهروديزي، بهجت، تبري، زنجانيساانيس

  نوري(

 يكپس از لبادش آمد، ياگر در عرفات انا: ا زوده يت اهلل سباانيآ
ر مشعر به خاطر آورد در و اگر د« »د يبگو

  د.يبگوهمان جا محرم شود و خو  است جمله فوق را 
تواند بـه سـمت مكـه احتياط آن است كه هر قدر مي قول دوم:

)آيات عظام گمپايگاني  برگردد و اگر نتوانست از همان جا محرم شود.

 و صا ي(

جاهل به مس له اگر احرام نبندد، در حكم كسي است كـه تذكر: 
 1به واسطه فراموشي احرام نبسته است.
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 د در حج تمتعيه و نيق وقد در مسئله ترك تلبيمالك ض

ه بتوانـد بعـد از احـرام بـه ك يت احرام موسع است و تا وقتوق
 1ندازد.ير بيتواند ت خيوقو  عرفه برسد، م

 2قول است: سه احرام حج تمتعوقت  آخر در ممك
در عرفه كه از ظهـر  ياريدن به وقو  اختيخو ِ نرس قول اول:

ات عظلام املام، يل)آقـه. ياست و لـو ده دق يروز نهم تا غرو  شرع

 (ي، بهجت، مكارم و نوريگاني، گمپاي، صا ي، اراكياخامنه

وقو .  يمسما يعنيعرفات،  يعدم درك وقو  ركن قول دوم:
 يا،  اضل  و هاشلميل، وحي، سلبااني، زنجانيزي، تبريات عظام خوئي)آ

 (يشاهرود

حدّ تنگي وقت آن است كه نتوانـد قبـل از زوال روز قول سوم: 
   اهلل سيسااني()آيت عرفه اعمال عمره را به اتمام رساند.
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 ييخودآزما

 ت اهلل بهجت(ي)آجاست؟ کمحل احرام حج تمتع  .1

ه خارج از حد حررم که كاز شهر م ييهاا احرام از قسمتيآ .2

 ارم(كت اهلل مي)آ ز است؟ياست، جا

ه محرم نشرده اسرت، كه در مکاگر در عرفات متوجه شود  .3

 (يت اهلل زنجاني)آست؟ ياش چفهيوظ

ه خارج شرود، كمسأله، بدون احرام از مبهجهت جهل اگر به .4

 (يستانيت اهلل سي)آست؟ ياش چفهيوظ

احرام فرامروش  که جهت تداركرفتن به م يدر چه صورت .5

  (يت اهلل وحي)آست؟ يق وقت الزم نيشده حج به جهت ض

 

 



 

 



 

 

 
 

  :ردس دهم
   عرافترد وقوف 

 يآموزش يهاهدف

 واژه عرفات.با  ييآشنا .1

 .عرفات و انواع آنوقوف به با  ييآشنا .2

 م خروج از عرفات.كحبا  ييآشنا .3

 
 در وقـو  احـرام، از بعـد واجـ ، عمـل نيدوم تمتع، حج در
 اسـت بهتـر م،يشـو عرفات احكام وارد آنكه از شيپ. است عرفات
 .ميباش داشته عرفات كلمه يشناس واژه بر يدرنگ

 كلمه عرفات يشناسواژه

 يمعنا دو عرفه، لفظ يبرا و است شده مشتق «عرفه» از عرفات،
 يمكـان اسـم يمعنـا بـه اگـر. دارد وجود يزمان اسم و يمكان اسم

 جبـل» بـه نـامكـوهي  ي اسـت در مكـه كـهنيسرزم شود، استعمال
 اسـتعمال يزمـان اسـم يمعنا به اگر و 1،در آن وجود دارد «الرحمه
 الحجـه يذ نهـم روز همـان كـه است خاص يزمان از يحاك شود،
 .باشديم
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 واژه، نيـا دارد، يافـراد يمعنـا يولـ اسـت جمع ت،عرفا واژه
 كـه مربع لومتريك 18 مساحت به خاص، ينيسرزم يبرا است ياسم
 . است گرفته قرار جنو  به ليمتما ياندككه  مكه، شرق در

 ه عرفاتيوجه تسم

  اند:كرده نكته ذكر دو عرفات، به نيسرزم نيا هيتسم وجه يبرا
 ائمـــه جانـــ  از يتـــيروا آن خصـــوص در كـــه نكاللله اول

 كتـا  مثـل شناسـانواژه كتـ  در تنها و نشده وارد نيمعصوم
 نكـهيا از ستا عبارت ،مطرح شده يحيطر جنا  «نيالبحر مجمع»

 شناختند؛ را گريهمد نيسرزم نيا در ،حوا و آدم حضرت چون
 و معارفـه نيسـرزم يعنـي ؛شد معرو  عرفات به ن،يسرزم نيا لذا

 شناخت.
 مرحـوم كـه باشديم يتيروا به مستند آن هيمتس وجه: ومد نكاه
  است: كرده نقل ،«عيالشرا علل» در صدوق

ّ ِ  َســـــأَْلتُ  قَـــــاَ : ـــــيِفا : َأاَب َعْب ؟ َعـــــْ  َعَرفَـــــاتم ـــــاتم ـــــْت َعَرَف َي َقـــــاَ :  ِ َ َسُِّ ِإن  »فـَ
َراِهيمَ َجْْبَئِيلَ  ـا زَالَـِت الش ـْمسُ  ، َخَرَج ِبِِبـْ ، قَـاَ  لَـُه َجْْبَئِيـُل: َ   ـَْوَم َعَرفَـَا، فـََلم 

َيْت َعَرفَـــاتم  َْ َمَناِســـَكَك، َفُســـمِّ َْ بِـــَ ْنِبَك َو اْعـــِر ـــَراِهيُم اْعـــَبِ ، ِلَقـــْوِ  َجْْبَئِيـــلَ  ِإبـْ

َْ فَاْعَبََ   1؛«اْعَبِ
 بـه كه دميپرس عرفات مورد در صادق امام از: ديگومي يراو

 است؟ شده خوانده عرفات ليدل چه
 روز در ميابـراه همراه ،ليجبرئ همانا: مودندفر شانيا پس
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 به ليجبرئ د،يرس آفتا  زوال وقت چون پس رفتند، رونيب عرفه
 و اعمـال و كـن اعتـرا  گناهـت بـه! ميابـراه يا: فرمودنـد شانيا

 كـه ليجبرئ گفتار خاطر به عرفات پس بشنا ، را خود مناسك
 خوانـده نام نيا به كرد، اعترا  هم ميابراه و كن اعترا : گفت
 .است شده

 ليـجبرئ خطا  در ستين لطف از يخال مطل  نيا ذكر البته
 و رهيصغ گناهان نا يقي گناه، بر اعترا  بر يمبن ميابراه حضرت به
 كـه چـرامنظور بوده است،  ياول كه تركبل ستند؛ين نظر مورد رهيكب

 .است عصمت ساحت ا،يانب ساحت

 آن فعد روش و هاانسان بر گناه ريتأث
 نيسـرزم بـه مكـان نيـا ينامگذار راز گذشت، كه يتيروا بنابر
 نيا در. است اعترافات نيسرزم ن،يسرزم نيا كه است نيا عرفات،
 يبـرا قدم نياول همانا كه است نهفته قيدق و فيظر يانكته مطل 
 باشـد؛مي گناهـان به اعترا  مقد ، نيسرزم نيا در سلوك و ريس
 يبـرا كوتـاه چنـد هـر يانيب محترم، ونيروحان كه است مناس  لذا

 :شوند متذكر شانيا هب را نكته دو نيا و داشته زائران
 يمعنـو و يمـاد يرانـيو در گنـاه نقش خصوص در ،اوّل نكاه
 اسـت، شـده حيتصـر ائمـه فتـارگ در كه همانطور. است انسان
 كلمـه كيـ در كه است رانگريو ييجا تا ل،يجل ر ّ گناهِ و انيعص
 يمـاد وضاتيف افتيدر يبرا انسان مانعِ نيتربزرگ: فتگ توانمي
 نيهمـ در. اسـت خداونـد بر جرأت و گناه متعال، يخدا يمعنو و

 صـراحتا ، شانيا و است شده نقل صادق امام از تيروا دو با ،
 . دانندمي يمعنو و يماد يهانعمت از تيمحروم عامل را گناه
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َ،ـمَ َمـا »: ديـفرمامي يتـيروا در صادق امام ّ ُ  أَنـْ َعْبـيفم نِْ،َمـًا  َعلَـى ا
 چيهـ متعـال، يخدا 1؛الس ـْلب ِبَ ِلكَ  َذنْباً َ ْسَتِحقُ   ُْ ِنبَ  َحّت   َفَسَلبَـَها ِإ   ُ 

 مگـر رد،يـبگ او از را آن تـا ديـفرمانمي تيعنا يابنده به را ينعمت
 از عمتن سل  موج  گناه، نيا كه دهدمي انجام يگناه بنده نكهيا
 شود.مي او

 الـ  ْنبَ   ُـْ ِنبُ  الر ُجـلَ  ِإنَ »: نـديفرمامي گـريد يتيروا در نيهمچن و
ـــكِِّ  ِي  ـــَ  السِّ ـــيَِّص َأْســـرَُن ِي َصـــاِحِبِه ِم ـــَل الس  ـــل َو ِإن  اْلَ،َم فـَُيْحـــَرُم َصـــ َة الل ْي

 خـاطر بـه پـس شودمي يگناه مرتك  انسان، همانا ،يعني 2؛«الل ْحـمِ 
 گناهكار، در گناه ريت ث همانا و گرددمي محروم ش  نماز از گناه نيا
 .است گوشت بر چاقو ريت ث از ترعيسر

 آن، سازنده نقش و تياهم و گناه به اعترا  مورد در ،دوم نكاه
 يبـرا قدم نياول كه داشت توجه ديبا. است جان و نفس شيپاال در
 گناه جز يزيچ مانع نيا و است مانع برداشتن ،يحاج سلوك و ريس
 گناه، به اعترا  رايز باشد؛مي گناه به اعترا  آن، رفع ديكل و ستين

 بـه توجه يگريد و يمانيپش يكي بهاست، گران مطل  دو از يحاك
 .متعال يخدا برابر در انيعص و لغزش و خطا
 در امام باقر م:يكنمي بسنده ثيحد بيان دو به هم باره نيا در
 :نديفرمامي يتيروا

ِّ  َما  ـَْنُجو ِم َ »  گناهكار سوگند، خدا به 3؛«ِإال َمْ  َأقـَر  ِبه ال  ْنبِ  َو ا
 آن بـه خـدا شـگاهيپ در آنكـه مگر كندنمي دايپ نجات خود گناه از

 . كند اعترا 
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ّ ُ ال وَ »: ديـفرماايشان مي گريد يتيروا در و ِّ  َمـا َأرَاَد ا  الن ـا ِ  ِمـ َ  ا
 خدا به 1؛«َأْن  ُِقَروا َلُه اِبلنَِّ،ِم فـََيزِ ـيَفُهْم َو اِبلـَ نُوِب فـَيَـْ ِفَرَهـا َمُـمْ  :َلَتْ ِ ِإال َخ ْ 
 دو جـز اسـت نخواسـته را يزيـچ مـردم از هرگز خداوند سوگند،
 نيـا بواسـطه) پـس شيهـانعمت به كنند اقرار نكهيا يكي: خصلت
 اقـرار نكـهيا)گريد و ،دهـد شيافـزا را شانيا نعمتِ خداوند( اقرار
 گناهـان خداونـد( اعتـرا  نيـا واسطه به) پس گناهانشان به( كنند
 .امرزديب را شانيا

 اركان توبه
 در توبه چند ركن وجود دارد:

 .است داده انجام آنچه به نسبت يمانيپش. 1
 .آن تكرار عدم و گناه ترك بر ميتصم. 2
 .متعال يخدا از مغفرت طل  و گناه به اعترا . 3
 ذمـه فـرد بـر گناه واسطه به كه يالناس حق اي اهلل حق جبران. 4
 .است آمده

 عرفات وجوب وقوف در
اسـت معـرو  و  يكـه محلـ ـواج  است وقو  به عرفـات 

ر يبه قصد قربت و خالص مثل سـا ـ محدود است به حدود معروفه
 2عبادات.
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 منظور از وقوف

ا يـاده يـپمراد از وقو ، بودن در آن مكان است؛ چه سـواره و چـه 

 يا درحال راه رفتن، به هر حـال كـه باشـد كـافيده يا خوابينشسته 

 1است.

 انواع وقوف به عرفات

 يركن                            
  يارياخت         
 يرركنيغ              وقو  به عرفات 

 ياضطرار                       

 عرفات ياريوقوف اختزمان 

 2 وجود دارد: قول، پنج اختياري عرفات وقو  در مورد زمان

بعد از زوال روز نهم اط واج ، يلزوم وقو  بنابر احت قول اول:

 ات عظلام املام،يل)آ .)وقت نماز مغر ( يالحجه تا غرو  شرع يذ

 (ي، مكارم و نوري،  اض ، صا يگانيگمپا ،يجواد بهجت،

م بعد از زوال روز نهاط واج ، يلزوم وقو  بنابر احت قول دوم:

ات يل)آك ساعت بعـد از ظهـر. ير تا يالحجه و اظهر، جواز ت خ يذ

 (يشاهرود يهاشم و يزي، تبريعظام خوئ

                                                 
 .957. مناسک محشي، م  1
 .959. مناسک محشي، م  2



 177درس دهم: وقوف در عرفات  

 

اط واج ، از اول ظهر و جواز يلزوم وقو  بنابر احتقول سوم: 
نماز ظهر و عصر ـ پشت سر هم ـ  و مقدمات  ير به مقدار ادايت خ
 (يو سباان يسااني، سياات عظام خامنهيآ) آنها.

نماز ظهر و  يبه مقدار اداجواز ت خير  اند:افزودهاهلل سبااني تآي
آنجاست و خار  از مسجد نمره در  ه فعم كعصر در منطقه نمره 

 باشد.يعرفات م
ك غسل و يانجام  به اندازه اي...اند: افزوده يساانيست اهلل يآ

 .اندازدير بيتواند ت خيم خواندن متعاق  نماز ظهر و عصر
اط واجـ ، از اول ظهـر روز يلزوم وقو  بنابر احتم: قول چهار

ر به مقدار انجام غسـل و خوانـدن نمـاز ينهم تا غرو  و جواز ت خ
ك اذان و دو اقامه، به شرط اشتغال يبا ـ  ظهر و عصر پشت سر هم

 ا(يت اهلل وحي)آ .ن اعماليبه ا

نماز ظهـر و  ير وقو  از اول زوال به مقدار ادايت خقول پنجم: 
ر آن تا قبـل از غـرو ، بـه يه ت خكبل ،ز استيد جايبدون تردعصر 

اط يـباشد، هرچنـد خـم  احتيز ميوقو  جا يعرف يمقدار مسمّا
ن مسـ له، زوال حمـره يـاسـت و منظـور از غـرو  در ا ياستحباب
 (يت اهلل زنجاني)آ .ه استيمشرق

 منتهاي وقوف در عرفات

ا  اسـت يـا اي وقو  در عرفات، غرو  آفتـدرباره اينكه منته
 1مغر  شرعي، سه قول است:
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178كدرسنامه فقه و مناس 

 

)آيات عظام بهجت، تبريزي، خلويي، غرو  آفتا  است.  قول اول:

 مكارم و وحيا(

غرو  شرعي است كه با زوال حمره مشـرقيه محقـق  قول دوم:
اي، زنجلاني، سلبااني، صلا ي، )آيات عظام امام، جوادي، خامنه شود.مي

  اض ، گمپايگاني و نوري(

ك در سقوط قرص، غرو  شرعي )زوال حمره با ش قول سوم:
در صورت اطمينـان بـه سـقوط قـرص خورشـيد، و است مشرقيه( 

 اهلل سيسااني()آيت بنابر احتياط واج ، غرو  شرعي است.

 عرفات يوقوف ركن

ن معنـا كـه يـا وقو  بـه يمسما :ست ازا عبارت يوقوف ركن
 و قـهيدقك يكم باشد، مثل  يليگفته شود در عرفات بوده هرچند خ

 1قه.يدق دو

  عرفات ينكوقوف ر يعمد كتر

 از چ جزء از بعـدين معنا كه در هي، به ايوقو  ركن يترك عمد
ظهر تا مغر  در عرفات نباشد، مبطل حج است، هـر چنـد وقـو  

 2()همه مراجع عظام عرفات را هم درك كند. ياضطرار
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 عرفات يوقوف اضطرار 

از ش  دهـم  يدارعبارت است از وقو  مق :يوقوف اضطرار
و  1وقـت يو تنگـ ي، مثـل فراموشـيبه واسطه عذره ك يكس يبرا

چ يدر عرفات نباشد و ه ياز ظهر روز نهم تا غرو  شرع 2مانند آن،
د ياز ش  ع ياست كه مقدار يزمان را درك نكند، كافآن از  يجزئ

  3را هر چند اندك باشد در عرفات باشد.)مغر  تا اذان صبح( 

 احكام عرفات

 وقو  به عرفات.: واجا .1

 از عرفات، قبل از غرو  روز نهم. يرضروريخرو ِ غ. حرام: 2
 باال رفتن از جبل الرحمه در زمان وقو . . مكروه:3

با طهارت بودن؛ انجام غسل؛ توجه كامـل : يانكات م. مسااب4
در اول وقـت ن كوه؛ اقامه نماز ظهر و عصـر ييبه خدا؛ وقو  در پا

جملـه متوجـه  جـلّ قل  خـود را بـه حـق امه؛ك اذان و دو اقيبه 
حضرت حق را  يد نموده و ثنايل و تمجيو تهل يساخته و حمد اله

د يـبر و صد مرتبه سوره توحكبه جا آورد، پس از آن صد مرتبه اهلل ا
م به خـدا پنـاه يطان رجيد و از شيرا بخواند و آنچه خواهد دعا نما

 ه وارده را بخواند.يببرد و ادع
 :يات زمان. مسااب5

 دالشهداءيارت سي. ز1
                                                 

 : و همچنين جاهل قاصر.اهلل سيستانيآيت. 1

 : مثل جهل به موضوع يا حكم يا مريضي يا شدت گرما و سرما.آيت اهلل فاضل. 2
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ر يعرفه در ز يعت نماز پس از نماز عصر و قبل از دعاك. دو ر2
د و يعت اول بعد از حمد، سوره توحكه در ركن صورت يآسمان بد
 افرون خوانده شود.كعت دوم سوره كدر ر
عت بوده و در كه چهار رك ين عليرالمؤمني. نماز حضرت ام3
 د خوانده شود.ياه مرتبه سوره توحعت بعد از حمد پنجكهر ر
 ح الجنلانيمث  مفلاته يت  ادعكه در ك ياهيسلسله ادعخواندن . 4

عرفـه  يه بـه دعـاك دالشهداءيس يوتكمل يآمده از آن جمله دعا
 معرو  است.

 از عرفات و كفاره آن ير ضروريخروجِ غ

 ،و عدم بازگشـت يش از غرو  شرعياز عرفات پ يكوچ عمد
ك شـتر اسـت كـه در يز دارد و كفارۀ آن ي، كفاره نعموه بر حرمت
 1رد.يد هجده روز روزه بگي، باييصورت عدم توانا
كفاره، در صورت بازگشت به عرفـات پـس از وجو  در مورد 
 2مطرح شده است: قولاز آن، دو  ير ضروريخرو ِ غ

 اط در پرداخـت آنيـاحت اگـر چـهعدم ثبوت كفـاره؛  قول اول:
، يا، زنجلانيل، وحيزيل، تبري، خلوئيام، خامنلهات عظام املايآ). اسـت

 (و مكارم يشاهرود يهاشم، يگاني، گمپاي، صا يسباان،  اض ، يساانيس
، يات عظلام اراكليل)آاط واج . يثبوت كفاره بنابر احت قول دوم:

 (يبهجت و نور
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 ييخودآزما

 (يني)امام خم عرفات چقدر است؟ ياريزمان وقوف اخت .1

 (يات اهلل خامن ي)آز است؟ يمقدار جاا چهراز زوال روز نهم تيتأخ .2

 ارم(كت اهلل مي)آست؟ يعرفات چ ينکمنظور از وقوف ر .3

 (يت اهلل زنجاني)آد. ينکعرفات را مشخص  يزمان وقوف اض؛رار .4

 م وجروب وقروف، معرذور شرمردهكرا جاهرل قاصرر بره حيآ .5

 (يستانيت اهلل سي)آ شود؟يم 

 ت اهلليو)آ؟ ستيچ يم خروج از عرفات ققل از غروب شرعكح .6

 (يزيتبر

ه بره کر ياز عرفات ققل از غروب در صورت يوچ عمدکفاره ک .7

 ارم(كت اهلل مي)آ ست؟يعرفات برنگردد چ

اگر از عرفات بردون ضررورت خرارج شرود و ققرل از غرروب  .8

 (يت اهلل نطري)آفاره واجب است؟ کا يبرگردد، آ
 

 

 

 



 

 



 

 

 
 

  م:ازده يردس 
 

 مشعرالحرام ردوقوف 
 يآموزش يهاهدف

 .الحراممشعر يهانامبا  ييآشنا .1

 انواع وقوف به مشعر.با  ييآشنا .2

 توانند شقانه از مشعر خارج شوند.يه مک يسانکبا  ييآشنا .3

 .تکو حر يهوشيب ،م وقوف در مشعر در حال خوابكحبا  ييآشنا .4
 

 مشعرالحرام يهانام
ا يـمْعـاء )جُمشعر سه نام وجود دارد: مشعر الحرام، جمـع  يبرا
 .مزدلفه عاء( وجُمَ

 مشعر الحرام

 عممت و نشانه است.  يعنيم معْلَ يمشعر به معنا
عممـت و نشـانه  يعنـي« عْلَمُ العبادةم»ن ين سرزميا ه:يوجه تسم
 عبادت است.
كننـد، يم يمشـعر را بـه شـعور و درك معنـ ينكه برخيا تذكر:

 ندارد. يحيصح ييو روا يشه لغوير
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 وصف مشعر به حرام:
 يمحل عبـادت يعنين مكان دارد؛ يو احترام ا. اشاره به حرمت 1

 برخوردار است.  يكه از حرمت خاص
. به جهت آنكه  در منطقه حرم قرار گرفته است. موصـو  بـه 2
 1شده است.« الحرام»

 جمع ، جَمْعاء ، جُمَعاء

 .باشديمتر ن سه لفظ، جمع معرو يان ايدر م
 ه:يوجه تسم

 حجه است. يهم ذن در ش  ديان و زائري. محل تجمع حاج1
 2است.بوده   ني، در آن سرزم. اجتماع حضرت آدم و حوا2
ن مكـان، توسـ  يـ. جمع خواندن نمـاز مغـر  و عشـاء در ا3

 3.حضرت آدم

 م دلفه

 يكه به معنـا« زُلف»است از ماده « ازدال »مزدلفه،  يشه لغوير
 باشد.يقر  م

 ا اجتماع است.يقر   يازدال  به معنا
، ت امـام صـادقيـطبـق روا قلرب: يمعنا بنابر هيوجه تسم

ْْ إِل»گفت:  ميبه حضرت ابراه ليجبرئ ؛ به «املشـ،ر احلـرام ازَدلـ
 4ك شو.يمشعر نزد
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 اسـت به جهت اجتماع حجّا  اجاماع: يه بنابر معنايوجه تسم
 1ن مكان.يدر ا
ور گفته شـد، كه واژگان مذيوجه تسم يه براك يوجوه مختلف ه:اكن

 يات در نامگـذاركـن نيـن است همـه اكه ممكقابل جمع است؛ چرا 
 اشاره دارد. يته خاصكن وجوه به نياز ا يكلحاظ شده و هر 

 اعمال مشعرالحرام

 توته و وقو يمشعر الحرام ذكر شده است: ب يدو عمل برا

قـدار آن توته در مشـعر و ميدر مورد حكم ب اوته در مشعر:ي. ب1
 2مطرح شده است: چهار قول

ت يـتا طلوع صبح بـه نش  دهم اط واج ، يحتبنابر ا قول اول:
بهجلت، ، ياات عظام امام، خامنهي)آاطاعت خدا، در مشعر به سر ببرد. 

 (ي، مكارم و نوري اض ، جواد

اط يـاحت يسـت، ولـيتوته ش  دهم ثابـت نيوجو  ب قول دوم:
و  ايلوح ،ي، زنجلانيزيل، تبرييات عظام خلوي)آمؤكد مستح  است. 

 (يشاهرود يهاشم

ات يل)آتوته در مشعر تا طلوع فجـر واجـ  اسـت. يب م:قول سو

 (يو صا  يگانيگمپا، يسباان عظام

د تا صبح در مشعر واج  ياز ش  ع يتوته مقداريب قول چهارم:
 (يساانيت اهلل سي)آاست. 
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    . وقوف در مشعر  2
 
           

 

 

 

 1قول وجود دارد: چهار يو ركن ياريدر مورد وقو  اخت
ر واج  وقو  از طلوع صبح تا طلـوع آفتـا  و مقدا قول اول:
ات عظلام يل)آاز بين الطلـوعين اسـت.  يآن، تنها مقدار يمقدار ركن

 (، سبااني و مكارميخوي ،يزي، تبرياخامنه

)آيات عظام املام، جلوادي، صلا ي،  و تا كمي قبل از طلوع آفتا 

  اض ، گمپايگاني، نوري و هاشمي شاهرودي(

و قبل از طلوع آفتا  و » :افزوده است يودشاهر ياهلل هاشمتيآو 
ند ك كو اگر عالما  عامدا  آن را تراست  يافكامل هوا كروشن شدن 

ا از مشـعر عبـور يوقو  در مشعر را ولو در ش  انجام داده و  يول
 «فاره بدهد.كدين باكح است ليحج او صح ،رده باشدك

دو ا يو لو يك  مقدار واج  وقو ، مسماي وقو  ـ قول دوم:
آن، مسـماي  ياز اذان صبح تا طلـوع آفتـا  و مقـدار ركنـ ـ دقيقه

وقو  از غرو ِ )زوال حمره مشرقيه( روز نهم تا طلوع آفتا ِ روز 
 ت اهلل زنجاني(ي)آعيد است. 

كمـي مقدار واج  وقو ، قسمتى از ش  اسـت تـا  قول سوم:
 آن است. ازالجمله آن، وقو  فى يطلوع آفتا  و مقدار ركنقبل از 

 (يساانياهلل ستي)آ

                                                 
 .982. مناسک محشي، م 1

 يركن

 يرركنيغ

 

 وقوف

 اخاياري

 ياضطرار
 يميل

 ينهار



 187درس یازدهم: وقوف در مشعرالحرام  

 

بنابر احتياط واج  تا طلوع آفتا  وقـو  واجـ   قول چهارم:
)آيات عظلام  الطلوعين است.است و مقدار ركني تنها مقداري از بين

 بهجت و وحيا(

 حكم بانوان، معذورين و همراهانشان در مشعر

ها، بچهپسـر) نيمعـذوربـانوان و د، يـبه اتفاق همـه مراجـع تقل
شـان( يان ايف و پرستاران و راهنمايردها، اشخاص ضعرميماران، پيب
توانند مقداري از ش  را در مشعرالحرام مانده و سـپس بـه منـا يم

اط مستح  آن است كه اگر توقف مشكل نباشـد، يكوچ كنند و احت
  1.تخلف نكنند
 يبـانوان كـاف ياريوقو  اخت ياز ش ، برا يدرك مقدار تذكر:

كـه حـج  يبانوان يبرا ين حتيلطلوعن ايباشد، لذا درك وقو  بيم
كه حج او حج  يست؛ به خم  مرديدهند واج  نيانجام م يابتين
 است كه درآن اختم  نظر وجود دارد. يابين

 الحرام قبل از نيمه شبمشعرن از يخروج معذور
 2وجود دارد: قولن مس له سه يدر ا

ه كـنيمگـر ا ،عدم جواز خرو  پـيش از نصـف شـ  قول اول:
 آنهـا را ندهـد. يلهـايس اجازه توقف اتومبيپل مثم  ،ديش آيپ يمانع

 سبااني( اهللآيت)

عدم جواز خرو  پيش از نصف شـ ، بنـابر احتيـاط  قول دوم:
 (و نوريامام آيات عظام ) واج .
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جلوادي، ات عظلام ي. )آش از نيمه ش يجواز خرو  پ قول سوم:

، بهجلت، يسلااني، سيگلاني، گمپايا، صلا يل، وحيزي، تبري، خوئياخامنه

 (يشاهرود يو هاشم مكارم، يزنجان، ينور

اط مسـتح  آن اسـت يند: احتيفرمايم و مكارم يات عظام زنجانيآ
 ش از نصف ش  خار  نشوند.يكه پ

 يهوشيا بيحكم وقوف در مشعر، در حال خواب 
 ن مس له دو صورت وجود دارد:يدر ا

هـوش يا بيـدن يـوقـو  و خواب يدر ابتدا يداريب صورت اول:
 همه مراجلع) 1ح است.ين صورت وقو  صحيت: در ايشدن بعد از ن

 (عظام

ن يـدر ا، در تمام مـدت وقـو  يهوشيا بيخوا   صورت دوم:
 2مطرح شده است: قولصورت سه 

، يي، خلوياخامنه، بهجتات عظام امام، ي)آبطمن وقو .  قول اول:

  ا(يو وح ي اض ، سباان

عرفات فرموده  دروقو   باره درن مطل  را يا ايت اهلل وحيآالبته 
 مشعر ندارد. دربا وقو   يظاهرا  فرق يول

ل فتـوا در صـورت عـدم قصـد يبطمن وقو ، بر سب قول دوم:
رد و تمـام كـ، اما اگر قبل از وقت قصد وقـو  وقو  قبل از وقت
ال كن وقو  محل اشيت ايفاكهوش باشد، يا بيمدت وقو  خوا  

 (يساانيت اهلل سي)آ است.
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صحت وقو ، در صورت قصد وقو  قبل از خوا   سوم:قول 
، يگلاني، گمپاي، صلا ي، زنجلانيزيل، تبريات عظام اراكلي)آ. يهوشيا بي

 (هاشمي شاهرودي و ي، نورمكارم

  وقوف در حال عبور از مشعر
مراد از وقو ، بودن در آن مكان است چه سواره و چه پياده يـا 

ه هـر حـال كـه باشـد نشسته يا خوابيده يـا در حـال راه رفـتن، بـ
  1است. كافى

پس در حال عبور از مشعر اگر نيت وقو  نمايد مجزي اسـت. 
  )همه مراجع عظام(

دن بـه يست هنگـام رسـين الزم نير معذوريو سابانوان ن يهمچن
د توجـه يـبا ياده شده و توقف كننـد، ولـيمشعرالحرام از اتوبو  پ

 ند.يدار باشند و قصد وقو  نمايشود كه حتما  ب

 ان در منياز استقرار معذور فه همراهان، بعديظو
نه، بازگشت بـه مشـعر ين، بانو باشد، مانند معياگر همراه معذور

 (همه مراجع عظام) ست.ين واج  نين الطلوعيدرك وقو  ب يبرا
 2مطرح شده است: قول پنجاگر همراه، مرد باشد، 

معـذورين بـه  ازيـعدم وجو  بازگشت در صورت ن قول اول:
، سيسلااني، يزنجلانجلوادي،  ،ياخامنله ات عظام امام،ي)آ .آنها همراهي

 (هاشمي شاهروديو نوري 
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ات عظلام يل)آوجو  بازگشـت، در صـورت امكـان.  قول دوم:

 (گمپايگاني و  اض ، يصا زنجاني، بهجت، 

شان ياز به حضور ايكه ن يوجو  بازگشت در صورت قول سوم:
ل فتوا در حج ي، و بر سبيتابير نياط واج  در حج غيبنابر احت نباشد
 (يت اهلل سبااني)آ. يابتين

كساني كـه ناچارنـد همـراه معـذورين باشـند اگـر  قول چهارم:
بتوانند ولو يك لحظه قبل از طلوع آفتا  بـه مشـعر برگردنـد بايـد 
برگردند و در صورت عجز اگر بتوانند قبل از ظهر روز عيد به آنجا 

 خويي و تبريزي()آيات عظام برگردند بايد برگردند. 

. در صورت امكان بنابر احتياط واج  بايد برگردنـد قول پنجم:

 اهلل مكارم()آيت

 مشعر يو اضطرار ياريزمان وقوف اخت

 قـول چنـد مشـعر يو اضـطرار ياريـدر مورد زمان وقو  اخت
 1مطرح است:
مشـعر، از اذان صـبح تـا طلـوع  ياريزمان وقو  اختقول اول: 

د تـا ياز ش  عقسمتي مشعر،  يليل يرارآفتا ، و زمان وقو  اضط
از طلـوع قسمتي مشعر،  ينهار اضطراري اذان صبح، و زمان وقو 

، ي، خلوئي، اراكياات عظام امام، خامنهي)آباشد. يآفتا  تا اذان ظهر م

و  ي، نلوريشلاهرود يهاشلم ،  اض ،ي، سباانيگاني، گمپاي، صا يزيتبر

 مكارم(
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وادي، صلا ي،  اضل ، گمپايگلاني و آيات عظام امام، جل البته به نظر

كمي قبل از طلـوع آفتـا  جـايز، بلكـه  كوچ كردن از مشعرنوري، 
مستح  است مشروط بـه ايـن كـه قبـل از طلـوع آفتـا  از وادي 

   محسّر تجاوز نكند.
-مسـماي وقـو  بـينمشـعر،  ياريـزمان وقو  اخت قول دوم:

طلـوع  د تاياز مغر  ش  ع ، و مقدار ركن مسماي وقو الطلوعين
از زمان طلوع آفتا   ي، مقداريآفتا  است؛ و زمان وقو  اضطرار

 (يزنجاناهلل تي)آ. است ديتا ظهر روز ع

كمـي  ار وقو  اختياري مشعر قسمتي از ش  تـامقد قول سوم:
و آن اسـت  الجملـه ازقبل از طلوع آفتا  است و ركن وقـو  فـي

تـا ظهـر  وقو  اضطراري مقداري از زمان طلوع آفتا  استزمان 
 اهلل سيسااني()آيت .عيد روز

بنابر احتياط واج  وقو  اختيـاري مشـعر از اذان  قول چهارم:
صبح است تا طلوع آفتا  و وقو  اضطراري ليلي مشعر قسمتي از 

اري مشـعر هش  عيد است تا اذان صبح و زمان وقو  اضطراري ن
 ا(وحي و بهجتعظام  ات)آياز طلوع آفتا  است تا اذان ظهر. قسمتي 

 ر مشعر، با اعتقاد مشعريوقوف در غ

 1سه صورت دارد:اين مسئله 
شود كه تازه وارد مشعر شده: ين راه متوجه ميدر ب صورت اول:

 ت وقو  كند.يد در همان حال حركت، نيبا
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د يـد متوجه شود: بايدر منا قبل از اذان ظهر روز ع صورت دوم:
 .رودببه مشعر  ينهار يدرك وقو  اضطرار يبرا

ا قبـل از يـشود و د متوجه مييبعد از ظهر روز عصورت سوم: 
رود، در مشعر نمي ينهار يبه وقو  اضطرار يظهر متوجه شده، ول

 است: قول مطرح چندن صورت يا يبرا
اطا  اتمام حج و انجام عمره مفرده و اعاده حج در ياحتقول اول: 

عظام امام، ات ي)آ. استطاعت يا بقايسال بعد در صورت استقرار حج 

 (يو نور ،  اض ياخامنه

، ييات عظام خوي)آ. ل به عمره مفردهيبطمن حج و تبدقول دوم: 

 (يشاهرود يو هاشم ايوح ،يزنجان ،يسااني، سيزيتبر

 يـك يشلاهرود يو هاشم يساانيس ،يات عظام زنجانيآالبته به نظر 
ه هنگام عبور از مشعر در وقـت كنيو آن اشده است  ثنيصورت مست

ن يـه در اكـر خدا را گفته باشد ك)از ش  تا طلوع آفتا ( ذ ياريتاخ
جهـل بـه مسـ له قصـد  يح است هرچند از رويصورت حج او صح

 رده باشد.كوقو  ن

اطـا  يعرفـات، احت ياريـدر صورت درك وقـو  اختقول سوم: 
عمـره و حـج و اعـاده حـج در الذمه از  يانجام اعمال به قصد ما ف

 عظلام ت ايل)آاسـتطاعت.  يا بقـاير حج در صورت استقرا سال بعد

 (و مكارم يصا سبااني، 

 ياريـصـحت حـج، در صـورت درك وقـو  اختقول چهارم: 
 (و بهجت يگانيات عظام گمپاي)آ. عرفات
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 خروج از مشعر قبل از اذان صبح

كـه ن قبل از اذان صبح از مشعر خـار  شـوند، ير معذورياگر غ
هم معذور بودن همـراه بـا گاهي در مورد افراد غيرمعذوري كه با تو

سـه آيـد، در ايـن بـاره روند پيش ميميمعذورين از مشعر به مني 
 دارند: واج  فه يوظ
از شـ  توتـه؛ يب ي. در صورت امكان، بازگشت به مشعر، بـرا1
 يگلانيو گمپا يصا سبااني، ات عظام يآ ه به فتوايكد تا طلوع فجر يع

ارم، كل، ميجلواد بهجلت، ،ياات عظام خامنهيآو  امام واج  و به نظر

 اط واج  الزم است. يبنابر احت ي اض  و نور
ن يدرك وقو  بـ ي. در صورت امكان، بازگشت به مشعر، برا2
 ن.يالطلوع
را انجـام داده  يجمره عقبـه در روز، اگـر شـبانه رمـ ي. اعادۀ رم3
 .دنباش

ن را درك ين الطلوعيب ياريكه برنگردد و وقو ِ اخت يدر صورت
 1مطرح است: صحت و بطمن حج او چند قول نكند، نسبت به

اط يـاتمـام حـج و اعـاده آن در سـال بعـد، بنـابر احتقول اول: 
و  يات عظام امام، اراكي)آاز مشعر.  يواج ، در صورت خرو  عمد

 (ينور
، در ياتمام حج و اعـاده آن در سـال بعـد، بنـابر اقـوقول دوم: 

  ت اهلل  اض (ي)آ .از مشعر يصورت خرو  عمد
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اگر از روي اختيار به اندازه مصـداق وقـو  توقـف  قول سوم:
 (يات اهلل خامنهي)آنكند، حجش باطل است.

ات يل)آك گوسـفند. يصحت حج و وجو  كفاره  قول چهارم:
 ( يگاني، گمپاي، صا يسااني، سيعظام بهجت، جواد
 ات عظلام)آيل. شـترصحت حج و وجو  كفاره يك  قول پنجم:

 (هاشمي شاهرودي ورم مكا
ك شتر، در صورت كوچِ قبـل يصحت حج و كفاره  :ششم قول
ن نصـف شـ  و يك گوسفند، در صورت كوچِ بـيا يمه ش ، ياز ن

ا يـا جاهـل و يـطلوع فجر، و چنانچه بعد از طلوع فجر كوچ كنـد 
ت اهلل يل)آا قبل از طلوع آفتا  برگردد، كفاره نـدارد. يباشد و  يناس

 (يزنجان
اگر نگوييم اقوي بطمن حج است احتياطا  اين حج را  م:قول هفا

را به پايان برده و يك گوسـفند كفـاره  حج مبرء ذمه نداند و اعمال
ت اهلل يل)آ بدهد و به احتياط واج  سـال بعـد حـج را اعـاده كنـد.

  (يسباان
ل به عمره مفرده، در صورت علـم يبطمن حج و تبد م:اقول هش

جهـل و  ك گوسفند، در صـورتي به حكم؛ و صحت حج و كفاره
، تا قبل از يپس از علم به حكم شرع عدم امكان بازگشت به مشعر

 (يزيو تبر ييات عظام خوي)آد. يظهر روز ع
ش يپـ يد در مزدلفه وقو  كرده، ولـيكه ش  ع يكس م:قول نه
كـوچ كـرده اسـت،  جهل به حكـم، بـه منـا يع فجر، از رواز طلو

 ا(يت اهلل وحي)آد كفاره دهد. ك گوسفنيد يح است و بايحجش صح
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 ذكر خداوند در مشعر
غير از مسئله وقو  در مشعر، عمل ديگري براي مشـعر وجـود 
دارد كه در كلمات برخي از مراجع عظام، واج  شمرده شده است. 

عظلام زنجلاني و آيات اين عمل كه در بين مراجع تقليد، در عباراتِ 

ذكر خداونـد متعـال  صريحا  به وجو  آن ت كيد شده است، ،صا ي
 باشد.مي

فـذذا »: ديـفرمام، در رابطه با ذكر خداوند در مشـعر مييقرآن كر
 1.«هللا عنيف املش،ر احلرام اأفضتم م  عرفات فاذكرو 

 ياند كه ذكر خداح كردهيدر مناسك خود، تصر ،يت اهلل زنجانيآ 
ذكر باشـد.  يمتعال در مشعر واج  است و لو در حدّ صدقِ مسمّا

ن واجـ  مشـعر، ياند: دوم، فرمودهيه مناسك محشيدر حاش شانيا
د يست، بلكه باين ي، كافياست و ذكر قلب« گفتن ذكر خداوند متعال»

ست كه ذكـر را بـه قصـد ذكـر مشـعر يآن را به زبان آورد و الزم ن
ح و...( يل، تسـبيـد و به هـر صـورت )نمـاز، دعـا، تهليالحرام بگو

است و در هر حال تـرك آن  يد كافاد كنيخداوند متعال را به زبان 
 2كند.وقو  را باطل نمي

اط واجـ ، ذكـر خـدا و صـلوات را يز بنابر احتين يت اهلل صا يآ
 146 فحهخــود، صــ يشــان در مناســك عربــياند. اواجــ  شــمرده

 .«و آله الن   بك ال كر و ال لو  عل بل امحود أن ال»د: يفرمامي
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 1مستحبات وقوف در مشعر

 باشد:مورد مي 18عر مستحبات مش
نه، از عرفات به سمت مشعر همراه بـا اسـتغفار يبا وقار و سك .1

وقـار حالـت آرامـش  خار  شده و با آن حالت وارد مشـعر شـود.
اسـت. بـه هنگـام ورود بـه  ينه آرامـش قلبـياسـت و سـك يظاهر
اللهم ال ،له آخـر ال،هـيف مـ  هـ ا املوقـْ »ن دعا را بخواند: ين مشعر، ايسرزم

  2....«ت يأبيفاً ما أبق ه م  قابلم يقنارزُ و 
اگـر ثلـث شـ   ياندازد، حتير بينماز عشا را تا مشعر به ت خ .2

 هم گذشته باشد.

ك اذان و دو اقامه جمع كرده يهر دو نماز مغر  و عشا را به  .3
 و نوافل مغر  را هم بعد از نماز عشا انجام دهد.

 .م  النار اللهم َاعِتقِ  اد بخواند: ين دعا را در مشعر زيا .4

 با وضو باشد. .5

 از ش  كه ممكن است، به عبادت به سر ببرد. يهر مقدار .6

هــا يف ن  مـ  ِلأسـللك أ يإ، اللهـم  ُ اللهـم هـ   مُجَـن دعــا را بخوانــد: يـا .7
 طلـــب أو  قلـــ  ي ن  م،ـــه ِلأتك ألســـ ي الـــ ريمـــ  ابـــ ســـ  تو ، اللهـــم ال ريجوامـــ  ابـــ

 .جوام  الشر  يه ا و ان تق نزِلم ائك ييما عرفت اول ن ت،رف أك، يلإ

، اهللسلباانو صد مرتبـه  الاماهلل، صد مرتبه اهلل اكبرصد مرتبه  .8
 د.يبگو

ن را گفته و بر محمد و آل محمـد صـلوات بفرسـتد؛ يشهادت .9
 .دانندمياط واج ، صلوات را واج  ي، بنابر احتيت اهلل صا يآالبته 
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ه عـا كنـد، بـشـان ديا يائمه را به زبـان آورده و بـرا يمااس .10
 دعا كند. (ارواحنا فداه)ت اهلل االعظميظهور حضرت بق يخصوص برا

منـات ن و مؤيمنو مادر و خانواده و فرزندان و مؤ پدر يبرا .11
 دعا كند.

شگاه حضرت حـق، يدر زمان طلوع آفتا ، هفت مرتبه در پ .12
   به گناهان خودش اعترا  كند.

ن يزمـ ن بار به سفر حـج آمـده، بـرياگر صروره است و اول .13
و  يت اهلل زنجلانيآ از فقها، مثل يمشعر الحرام قدم بگذارد؛ البته برخ

ت مربوط به استحبا ِ قـدم گـذاردن ي، مشعر را در روايعالمه مجمس
از مشـعر، بـه نـام كـوه قـزح  يك  نقطه خاصيدر مشعر، حمل بر 

گر، مقصود، همه مشعر الحـرام يطبق عبارات اعاظم د يول ،اندكرده
 آن كوه.  است نه خصوص

 اده شود.ي، از طر  راست راه نزول كرده و پيدر وس  واد .14

را  يالهـ يد، با طهارت، حمد و ثنايبعد از نماز صبح روز ع .15
كه ممكـن اسـت از نعـم و تفضـمت  يبه جا آورده و به هر مقدار

ن ينش، نعمت حضور در همـيحضرت حق مثل: نعمت وجود و آفر
ت و... ذكـر يـت اهل بين مقد  و تشر  به حج، نعمت واليسرزم
 كند. 

ِإَِل   َأَحـبُ  ِلَ،ِلـ ِّ بْـِ  َأِ  طَالِـبم  َوال َـِع »انـد: فرموده امام صادق
 1.«ِمْ  ِوالَدِه ِمْنُه؛ من  َوالَ ِع ِلَ،ِل ِّ ْبِ  َأِ  طَاِلبم فـَْري  َو ِوالَدِه ِمْنُه َفْضل

وسـت ن است كـه محبـت، مطلـق ديت با محبت در ايفرق وال
 ت است.يت، محبتِ با اطاعت و تبعيوال يداشتن است، ول
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ن دعـا را يـو بعد بر محمـد و آل محمـد صـلوات فرسـتاده و ا
مــ    وســ  علــأمــ  النـار و  املشــ،ر احلــرام، فـك رقبــع ربّ  اللهـمّ »بخوانــد: 

 م لـوب رينـت خـأ و االنـس، اللهـمّ  َفَسَقِه اجل ّ  ارّ  ع  أرزقك احل   و ادر 
 ي وافـــيف جـــائز ، فاج،ـــل جـــائزه  مســـلو  و لكـــلّ ريو خـــ يفعوّ  مـــريو خـــ هيـــلإ

اج،ـل   ّ  لـعي  خ اوز َعـن ُ ـأو  م،ـ ره لَ قبَـو تَ  عثـره لـ يتقن أهـ ا  موط 
 .«يا زاديم  اليفن يالتقو 

الزم دارد، از مزدلفـه  يرمـ يرا كه در منا بـرا ييهازهيسنگر .16
  بردارد.
 يبـه وادكـه  يمنـا، زمـان يدر راه حركت از مشعر به سـو .17
د، به مقدار صد قدم مانند شتر تند حركت كـرده و لكـه ير رسمحسّ

د: يـلكه برود و اگر سـواره هسـت، مـركبش را حركـت داده و بگو
م  تركت  ي ريم خب و اخلف  ب دعوهجِ أو  واقبل توبع يعهيف م ِلسلّ  اللهمّ »

 1.«يب،يف

مـ  الضــ له  اللهـم اهـيفي»: پــر محتـوا را بخوانــد ين دعــايـ. ا18
 كهـيفا اِل عيا و اْلخـر  و خـ  بناصـي اليفنريخ ِل  م  اجلهاله و امج ي وأنق

و  ه،تَـاخنفـ  لـك فرفَ  يهبـ ا املشـ،ر الـ   مقـام ي، فقيف تـر كرتا اِل وانقل 
 اي اللهمّ  .يل رجايو ن يمناه يف   بلّ فللنا   كرمته وج،لته علماً فألك  ذ ّ 

 النــار و ان تــرزق   علــ يو بشــر  ياســللك  ــق املشــ،ر احلــرام ان حتــرم اــ،ر 
 ريمرك و خموا بفرائضك و اتباعاً  نك و عم ً  د ي ةري طاعتك و ب  ي ةايح

 ايري و ج خوايإو   هلأو  يو وليف يو واليف  نفس ي ن حتفظ أو  ،  اليفار 
 «.برمحتك
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ييخودآزما  

ت اهلل خامنو ي)آباشد؟ يتوته در مشعر چقدر ميمقدار واجب ب .1

 (يا

  (يت اهلل وحي)آب دهم در مشعر واجب است؟ توته شيا بيآ .2

 ت اهلل بهجت(ي)آاست؟  يمشعر چه زمان ياريوقوف اخت .3

 (يت اهلل زنجاني)آ است؟ يمشعر چه زمان ينکوقوف ر .4

توانند ققرل از نصرف شرب از مشرعر خرارج ين ميا معذوريآ .5

 (يت اهلل سبحاني)آشوند؟ 

ا يرآ هوش باشد،يا بياگر در تمام مدت وقوف به مشعر خواب  .6

 (يزيت اهلل تبري)آشود؟ يوقوف بابل م

ت اهلل يو)آاسرت؟  يروزانره مشرعر چره زمران يوقوف اض؛رار .7

 (يزنجان

 



 

 



 

 

 

 ردس دوازدهم: 
 

 ام آنكو اح  عرافت و مشعر وقوفصور ردك 
 

 يآموزش يهاهدف

 وقوفات عرفات و مشعر.  .1

  .نسقت به آن يفه حاجيم هر صورت و وظكحبا  يآشنا .2

  وقوف كصور در

و  ياريـعرفـات و مشـعر اخت معلـوم شـد كـه وقـو  در نچو
از آنها  يكيا يدارند، پس به ممحظه ادراك هر دو موقف  ياضطرار

، مفردا  و مركبا ، و بـه ممحظـه تـرك يا اضطراري ياريدر وقت اخت
دارد، كـه دوازده مـورد آن  يادي، اقسام زيانيا نسي يلها جي يعمد

 رتند از:ممكن است مورد ابتم باشد كه عبا
 عرفات و مشعر. ياريدرك وقو  اخت .1
 عرفات و مشعر.ي و اضطراراختياري عدم درك وقو   .2
 مشعر. يليل يعرفات و اضطرار ياريدرك وقو  اخت .3
 مشعر. ينهار يعرفات و اضطرار ياريدرك وقو  اخت .4
 مشعر. ياريعرفات و اخت يدرك وقو  اضطرار .5
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 مشعر. يليل يعرفات و اضطرار يدرك وقو  اضطرار .6
 مشعر. ينهار يعرفات و اضطرار يدرك وقو  اضطرار .7

 عرفات. ياريدرك وقو  اخت .8
 عرفات. يدرك وقو  اضطرار .9
 مشعر. ياريدرك وقو  اخت .10
 مشعر. يليل يدرك وقو  اضطرار .11
 1مشعر. ينهار يدرك وقو  اضطرار .12

 2عرفات و مشعرگانه وقوف در دهاحكام صور دواز

 عرفات و مشعر ياريدرك اختصورت اول: 
 )همه مراجع عظام(ست. يدر صحت حج او ن ياشكال پس

 هاك از اقسام وقو يچ يعدم درك ه صورت دوم:
 فه، الزم است:ين صورت حج باطل و انجام سه وظيدر ا
 ل حج تمتع به عمره مفرده، با همان احرام؛ي. تبد1
در درك  ينده، در صورت كوتاهي. وجو  انجام حج در سال آ2

ه كـ يدر صورت استطاعت يبقابا ا يو  ا طلقم ا استقرار حجيوقوفات 
 ؛باشد بوده عذر ياز رو وقوفات كعدم در
ات يلآكه همراه خود دارد، )به فتوا:  يگوسفند ي. وجو  قربان3

 3(ر مراجعيسااط واج : يو بنابر احت يو صا  يگانيعظام گمپا
 اند.متعرض وجو  قرباني نشده خويي و تبريزيالبته آيات عظام 
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 ينهـار يعرفات و اضطرار ياريدرك وقو  اخت صورت سوم:
 مشعر

 ن مراجع عظام مطرح است:يب در اين صورت دو قول
از شـ  اسـت تـا طلـوع  يمشعر بخش ياريچون اخت قول اول:
ح است، ين را عمدا  هم ترك كند حجش صحيالطلوعنيآفتا ، اگر ب

ات عظام ي)آواج  اسـت. )يك گوسفند( در صورت علم كفاره  يول

 (يساانيو س يزنجان

 ياريـوقـو  اخت يبطمن حج در صورت ترك عمد قول دوم:
، ي، بهجت، صلا يزي، تبري، خوئي، اراكياات عظام امام، خامنهي)آمشعر. 

 (اي، مكارم و وحي، نوريشاهرود يهاشم،  اض ، ي، سباانيگانيگمپا

 عرفات يمشعر و اضطرار ياريدرك وقو  اخت چهارم:صورت
  1ن مراجع عظام مطرح است:يب ن صورت، دو نظريدر ا

 ياريـوقـو  اخت يبطمن حج در صورت ترك عمـد قول اول:
، بهجلت، يزيل، تبري، خلوئي، اراكلياات عظام امام، خامنلهيآ) .عرفات

، مكلارم و ي، نلوري، زنجلانيسلااني،  اض ، سي، سباانيگاني، گمپايصا 

 (ايوح
 (يشاهرود يت اهلل هاشمي)آصحت حج.  قول دوم:

عرفـه  يارياگر وقو  اخت ياند: حتردهكاضافه  يشاهرودت اهلل يآ
 رده باشدك كعرفه را در ين اضطراركو ل رده باشد،ك كرا عمدا  تر
 2ح است.يحجش صح

                                                 
 ، صورت چهارم.989. مناسک محشي، م  1

 .181. مناسک حج )شاهرودي(، ص  2
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 يعرفات و وقو  اضطرار ياريدرك وقو  اخت صورت پنجم:
 مشعر يليل

 ن مس له دو فرض متصور است:يدر ا
ن(: در يرمشـعر )معـذو ياريوقو  اخت يترك عذر رض اول: 

 )همه مراجع عظام(ح است و كفاره هم ندارد. ين فرض حج صحيا
ن يـمشـعر: در ا ياريـوقـو  اخت ير عـذريترك غ  رض دوم:

 مطرح است: چهار قولفرض 
، يات عظام امام، اراكلي)آاط واجـ . يبه احت بطمن حجقول اول: 

 (يو نور سبااني

يـان بـرده و يـك اعمال حج را پا: اندهافزودآيت اهلل سبااني البته 
 گوسفد كفاره بدهد و به احتياط واج  سال بعد حج را اعاده كند.

 و  اض ( ياات عظام خامنهي)آ .يبنابر اقو بطمن حجقول دوم: 

لـم ل به عمره مفرده، در صـورت عيبطمن حج و تبدقول سوم: 
در صـورت  (گوسـفند)يـك  به حكم، و صحت حج و ثبوت كفاره

بازگشت به مشعر تـا قبـل از اذان ظهـر  جهل به حكم و عدم امكان
 (يزي، تبرييات عظام خوي)آد پس از علم. يروز ع

ات عظلام يل)آ. (ك گوسـفندي)صحت حج و كفاره قول چهارم: 

هاشلمي  و مكلارم ،يسلاانيا، سيل، وحي، زنجلانيگاني، گمپايبهجت، صا 

  (شاهرودي
 فاره بدهد.كشتر  يك: اندافزوده يشاهرود يت اهلل هاشميآ

ــو  اضــطرار ت ششللم:صللور ــو   يدرك وق ــات و وق عرف
  .مشعر يليل ياضطرار



 205 صور درك وقوف عرفات و مشعر و احکام آندرس دوازدهم:  

 

 ن صورت، چهار فرض متصور است:يدر ا

ــانوان و كســاني كــه از وقــو  اختيــاري مشــعر   للرض اول: ب
، انـدهكردعذر ترك از روي هم وقو  اختياري عرفه را معذورند و 

 )همه مراجع عظام(صحيح است.  ايشان در اين فرض حجكه 

بــانوان و كســاني كــه از وقــو  اختيــاري مشــعر   للرض دوم:
، انـدهكردهم از روي عمد ترك وقو  اختياري عرفه را معذورند و 

 :است قول ن فرض، دويدر اكه 
، ي، خلوئي، اراكلياات عظام امام، خامنلهي)آبطمن حج. قول اول: 

، يسلااني، سي،  اضل ، زنجلاني، سلباانيگاني، گمپاي، بهجت، صا يزيتبر

 (و وحيا ممكار، ينور
 (يشاهرود يهاشمت اهلل يآ)صحت حج. قول دوم: 

و  مـارانيمثـل زنـان و ب نيكـه از معـذور يكسـ  رض سلوم:
را عمـدا   مشـعر ياريـوقو  اختو  ست،يو همراهان آنها ن رمردانيپ

ن يـدر ا، ولي وقو  عرفه را عمـدا  تـرك نكـرده اسـت ترك كرده،
 وجود دارد: فرض، چهار قول
ام، ات عظلام امليل)آاط واجـ . يـبنابر احت ،بطمن حجقول اول: 

 (و سبااني يزيتبر ،، بهجتي، خوئي، اراكياخامنه
 (اهلل  اض تي)آ. يبطمن حج، بنابر اقوقول دوم: 
 (يو زنجان يساانيات عظام سي)آصحت حج. قول سوم: 

ات يل)آ (.ك گوسـفندي)صحت حج و ثبوت كفاره قول چهارم: 
 (يشاهرود يهاشم مكارم و ،يگاني، گمپايعظام صا 

كسـي كـه از معـذورين مثـل زنـان و بيمـاران و  رض چهارم: 
پيرمردان و همراهان آنها نيست، ولي به هر جهتي بـه صـورت غيـر 
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ن يـدر ا اختياري عرفات و مشعر را ترك كرده است،وقو  عمدي 
 مطرح است: قولفرض، چهار 

، يكلات عظام امام، اراي)آاط واج  يبطمن حج، به احتقول اول: 
 و مكارم( ي،  اض ، نوري، زنجانيگاني، گمپاي، بهجت، صا يخوئ

ن است، نـه ينظرشان ا ينسبت به عذر جهل ت اهلل مكارميآالبته 
 مطلق اعذار.
 ياط واجـ ، مگـر آنكـه از رويبطمن حج، بنابر احتقول دوم: 

جهل به مس له، قبل از طلوع فجر از مشعر كوچ كند و تا ظهـر روز 
د يـح اسـت و باين صورت حج او صـحيگردد كه در اد نتواند بريع
 (يو سباان يزيات عظام تبري)آك گوسفند كفاره بدهد. ي

، و صـحت حـج، در يريبطمن حج، در جهـل تقصـقول سوم: 
 (يساانيت اهلل سي)آ. يگريا هر عذر دي يا فراموشي يجهل قصور

 (يا و هاشمي شاهروديات عظام وحي)آ صحت حج.قول چهارم: 
ــطرار م:صللورت هفللا ــو  اض ــو   يدرك وق ــات و وق عرف

 مطرح است: قول ن صورت دو يدر ا، مشعر ينهار ياضطرار
از دو وقو   يكي يبطمن حج، در صورت ترك عمد قول اول:

  يح است، اگرچه با حاصل بودن شـراي؛ و اال حجش صحيارياخت
ات يل)آ[، اعاده حج در سال بعـد اسـت. ياط ]استحبابيوجو ، احت
، يگلاني، گمپاي، بهجلت، صلا يزي، تبري، خوئي، اراكياامنهعظام امام، خ
 ا(ي، مكارم و وحي، نوريسااني، سي اض ، زنجان
مشعر و  يارياخت يبطمن حج، در صورت ترك عمد قول دوم:

ح است، اگرچـه  يد و اال حجش صحيعدم عبور از مشعر در ش  ع
اط مستح ، اعاده حج در سال ي  وجو ، احتيبا حاصل بودن شرا

 (يشاهرود يت اهلل هاشمي)آبعد است. 

 فق  عرفات ياريدرك وقو  اخت صورت هشام:
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 ن صورت وجود دارد:يا يدو فرض برا 
مشعر را عمدا  ترك كـرده باشـد: در  ياريوقو  اخت رض اول: 

 )همه مراجع عظام(ن فرض حجش باطل است. يا
مشعر را عمدا  ترك نكرده است: در  ياريوقو  اخت رض دوم: 

 مطرح شده است: قول ارهفرض چن يا
اط واج ، حج را تمام كرده و در سال بعد آن يبه احتقول اول: 
و  ي،  اضل ، زنجلاني، اراكلياات عظام امام، خامنهي)آ .كنـدرا اعاده مي

 (ينور
 .شـوديحجّش باطل است و به عمره مفـرده مبـدل مقول دوم: 

 يهاشللم و ايللوح ،ي، سللباانيسللااني، سيزيلل، تبرييات عظللام خللويلل)آ

 (يشاهرود
، بهجلت و يگانيات عظام گمپاي)آح اسـت. يحجش صح قول سوم:

 مكارم(

احتياط در آن ترك نشود به ايـن كـه اعمـال را بـه قول چهارم: 
جا آورد و در سـال بعـد نيـز در ه الذمه از عمره و حج بقصد مافي

ه صورتي كه حج بر او مستقر بوده يا استطاعتش باقي باشد حـج بـ
 اهلل صا ي(آيت) جا آورد.

 فق  عرفات يدرك وقو  اضطرار صورت نهم:
 (همه مراجع عظام)در اين صورت حجش باطل است. 

انـد: ... و بايـد افـزودهآيات عظام سبااني، سيسااني و مكلارم  البتـه
 جا آورد تا از احرام خار  شود.ه عمره مفرده ب

 فق  مشعر ياريدرك وقو  اخت صورت دهم:
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و  عرفات را عمدا  ترك كـرده، حجـش ن صورت اگر وقيدر ا
همله مراجلع )ح اسـت. ينبوده، حج او صح يباطل است و اگر عمد

 (عظام

 مشعر فق  ينهار يدرك وقو  اضطرار ازدهم:ي صورت
 مطرح شده است: ن صورت سه قوليا يبرا

، ي، اراكلياات عظام امام، خامنلهي)آحج او باطل اسـت. قول اول: 
 و مكارم(  ي، نوريگاني، گمپاي، صا يجان، زنيساانيسسبااني، ا، يوح

-ه وقـو ك ،است ين در صورتيا :اندافزوده يسبااناهلل تيآ البته

رده حـج كن كاگر عمدا  تر يول ،رده استك كعرفه را عمدا  تر يها
اط واج  باطل است و حج به عمره بدل شده و در مسـتقر يبه احت

ورت بقاء استطاعت ر مستقر در صيند و در غكيدر سال بعد اعاده م
 ند.كيحج را اعاده م

اند: و حجش به عمره مفـرده افزوده ايو وح يساانيات عظام سيآو 
جا آورد و سـال ه د با همان احرام، عمره مفرده بيشود و بايمبدل م

 بعد حج را اعاده كند.
الذمـه و اعـاده  ياط، اتمام حج، به قصد ما فيبنابر احتوم: دقول 

 (يشاهرود يو هاشم ات عظام بهجتي)آ .آن در سال بعد
بطمن حـج مـورد ت مـل »اند: ن فرمودهيچنت اهلل بهجت يآتذكر: 

اط يـت احتيـت مـل، لـزوم رعا ينكه مقتضـايكه با توجه به ا«. است
   مذكور عمل شود.يد به ترتياست، با

ح يحج او صح اگر اختياري عرفه را عمدا  ترك نكردهم: قول سو
الذمّـه بـه جـا  ياعمال را به قصد ما ف ي، باقاطيبنابر احت ياست، ول

و  يزيل، تبرييات عظام خوي)آ .آورده و در سال بعد، حج را اعاده كند
  اض (
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 فق مشعر  يليل يدرك وقو  اضطرار صورت دوازدهم:
 مطرح شده است: قولن صورت پنج يدر ا

جـزو  عرفات را عمـدا  تـرك نكـرده ودر اگر وقو  قول اول: 
. اسـت ح اسـت و اال باطـليت، ظاهرا  حجش صحصاحبان عذر اس

، ي، صلا ي، بهجلت، زنجلانيزيل، تبري، خلوئياات عظام امام، خامنلهي)آ
 (يو نور ي، سباانيگانيگمپا

 د: وشيمورد مدو  شامل «است اال باطل و»عبارت: 
 رده باشد. ك كعرفات را عمدا  تر ه وقو  دركآن يكي
از صـاحبان عـذر  يلو ،بوده يعمد ريوقو ، غ كه تركنيدوم ا

 رمردان و ...( نبوده است.يماران، پي)ب
ا  ترك نكرده، هرچنـد از دعرفات را عم : اگر وقو  درقول دوم

. اسـت ح اسـت و اال باطـليصاحبان عذر نباشد ظاهرا  حجش صح
 (يشاهرود يهاشمو  يساانيات عظام سي)آ

 وقـو  در يبطـمن حـج، در صـورت تـرك عمـدقول سوم: 
االعـذار  ياط، حج باطل اسـت اگرچـه از ذوينابر احتعرفات و اال ب

 ت اهلل  اض (ي)آنباشد. 

عمـد  يعرفـات از رو اگـر تـرك وقـو  در يحتقول چهارم: 
سـت. ياز اشكال ن ينباشد و از صاحبان عذر باشد، صحت حج، خال

 ت اهلل مكارم(ي)آ

ه كـ يبا همان احرامـ بطمن حج و انجام عمره مفردهقول پنجم: 
 ا(يت اهلل وحي)آو اعاده حج در سال بعد.  ته استحج بس يبرا
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 ييخودآزما

رده است، كن کن را دريدام از اقسام وقوفکچيه هک يسکفه يوظ .1
 (يني)امام خمست؟ يچ

 ينهرار يعرفرات و اضر؛رار ياريراختوقروف  کدر صورت در .2
 (يات اهلل خامن ي)آست؟ يفه چيمشعر وظ

عرفرات  يرمشرعر و اضر؛را ياريروقروف اخت کدر صورت در .3
 (يت اهلل شاهرودي)آست؟ يفه چيوظ

 يعرفرات و اضر؛رار ياريرن وقوف اختير معذورياز غ يكياگر  .4
 (يت اهلل نطري)آست؟ يم حج او چكند، حک کشقانه مشعر را در

 ياضر؛رار ينرد، ولرک کعرفات را تر يارياگر عمداً وقوف اخت .5
 يمركند، حرج او چره حک کمشعر را در يليل ياض؛رار عرفات و

  (يت اهلل وحي)آ؟ دارد

 يليل يوقوف اض؛رارعرفات و  ياض؛رار وقوف کدر صورت در .6
ت ي)آست؟ يفه چيمشعر، وظ يارياخت وقوف يعمد کمشعر با تر

 (يزياهلل تبر

ه کر ينرد، در حرالک کعرفرات را در ياريراگر فقط وقوف اخت .7
سرت؟ يفه چيرده باشد، وظكن کعمد تر يمشعر را از رو يارياخت
 (يستانيت اهلل سي)آ

نرد، چره ک کمشرعر را در ينهرار ياگر فقرط وقروف اضر؛رار .8
 (يت اهلل زنجاني)آدارد؟  يافهيوظ

ا يرند آک کمشعر را در يليل يفقط اض؛رار ياگر صاحب عذر .9
  (يت اهلل وحي)آ ح است؟ياو صح حج



 

 

 

 : زدهمي ردس س 
 

 اعمال منا رد روز عيد قربان
 يآموزش يهاهدف

 .منا ترتيب بين اعمال فيتكلي آشنايي با واجقات منا و حكم .1

 .يزه جهت رميط سنگريشرابا  ييآشنا .2

 جمره عققه. يزمان رمبا  ييآشنا .3

 .يت رميفکيبا  ييآشنا .4
 

مشعر الحرام، در روز عيد قربان حجا  بايد در  بعد از وقو  در
 منا حاضر شوند براي انجام اعمال آن كه عبارت است از:

 . رمي جمره عقبه1
 . قرباني 2
 تقصير. حلق يا 3

 و وضعاً تكليفاً رعايد ترتيب بين واجبات منا
بين رمي جمره عقبه، ذبـح و حلـق يـا . رعايت نكردن ترتي  1
چنانچه از روي غفلت، سهو يا جهـل باشـد، نيـاز بـه اعـاده تقصير 
 1ندارد.
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 بين رمي جمره عقبه و ذبح:رعايت ترتي  حكم . 2
ايد اعاده و در صورت عدم رعايت ب است ترتي  الزم قول اول:

 (و وحيا سبااني آيات عظام تبريزي، خويي، زنجاني،). شود

و در صـورت  الزم اسـتترتيـ  بنابر احتياط واج   قول دوم:
 )آيلات عظلام. بنابر احتياط اعاده شود نكاعدم رعايت در صورت ام

 گمپايگاني و نوري( اض ، ، صا ي، جواديامام، سيسااني، 

ورت عـدم رعايـت گنـاه ترتي  الزم است و در صـقول سوم: 
 اي(اهلل خامنه)آيت ولي عملش صحيح است و اعاده ندارد. ،كرده

بنابر احتياط واج  ترتي  الزم است و در صورت  قول چهارم:
)آيلات عظلام بهجلت و  ولي اعاده نـدارد. ،عدم رعايت آن گناه كرده

 مكارم(
 ايت ترتي  بين ذبح و حلق:رعحكم  .3

. شـود دهعـاشـود بايـد انرعايـت اگر و  است واج  قول اول:
  )آيات عظام زنجاني و سبااني(

و در صـورت  بنابر احتياط واج  ترتيـ  الزم اسـت قول دوم:
)آيات . عدم رعايت در صورت امكان بنابر احتياط واج  اعاده شود

و  نلوري خويي، صلا ي،  اضل ، گمپايگلاني،جوادي، تبريزي،  عظام امام،

 (وحيا

و در صورت عدم رعايت  است الزمنها ترتيا بين آقول سوم: 
 اي(اهلل خامنه)آيت ولي عملش صحيح است و اعاده ندارد. ،گناه كرده

بنابر احتياط واج  ترتي  الزم است و در صورت  قول چهارم:
)آيلات عظلام بهجلت و  عدم رعايت آن گناه كرده، ولي اعاده نـدارد.

 مكارم(
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و قربـاني در آن در جـايي كـه ذبـح اگـر قربـاني را  قول پنجم:
توانـد حلـق يـا تقصـير تهيه كرده باشد قبل از ذبح ميمجزي است 

  اهلل سيسااني()آيتكند. 

 ا رمي جمره عقبه1

باشد يجمره عقبه م يد قربان در منا، رميروز ع اولين واج  در
 گويند.ميرا به جمره  رمي اصطمحا  پرتا  هفت سنگريزهو 

 يرم ياهه يط سنگريشرا

  1:باشدشرط داشته چهار  بايد يرم يهاسنگ
گ( يـ)ر حصلاءباشد كه بـه آن  ياد به اندارهيزه ها بايسنگر. 1

 يبـزرگ باشـند، كـاف يلـيا خيز )شن( يرو اگر ر نيگفته شود؛ از ا
 ست.ين

  و اقسـام زخـ ومثـل: كلـوخ ) گيـر ر ازيـبـه غ: پس ركتذ
 جايز نيست.  (جواهرات

زه از عرفات يمع كردن سنگرباشند؛ لذا ج حرمها از زهيسنگر. 2
ن مشعر و عرفات كه هر دو خار  از حـرم هسـتند، يفاصل ب ا حدّي

كـه  يزه از هر موضـعيحرم، برداشتن سنگرست و در منطقه يجائز ن
ر يف و سـايـالخ باشد، بم مانع است مگر مسـجد الحـرام، مسـجد

 مساجد.
 يرمـ ين بـرايـش از ايپـ يعنـيباشند،  بكرد يزه ها بايسنگر. 3
 ح از آنها استفاده نشده باشد. يحص
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كه پـس  ين حكم مورد اتفاق همه مراجع است مگر در صورتيا
از حـرم  يگريد يزه ها را جمع كرده و در جايكردن، سنگر ياز رم

كـردن  ي، رميآيت اهلل زنجانن صورت بنابر نظر يپخش كنند، كه در ا
اط يـتن كـار خـم  احيـباشـد؛ البتـه امي يزه ها كافين سنگريبا ا

 است.  ياستحباب
ــنگر. 4 ــها بازهيس ــابرا مبللا د ي ــد؛ بن ــيباش ــا  ين رم ــردن ب ك
ازت كـرده يخودش ح يبرا يگريا آنچه كه دي يغصب يهازهيسنگر

 1.باشدنمي ياست، كاف

بـه دسـت  يك سنگ و خـورد كـردن آن، بـرايشكستن ر: كتذ
ن يمراجـع چنـ يبرخ يندارد، ول ي، اشكاليرم يهازهيآوردن سنگر

 دانند.را مكروه مي يكار

 مكه يها  ه از كوهيسنگر يحكم جمع آور

 اند:مكه دو دسته يهاكوه
وار يـازت ماننـد حصـار و ديـاز ح يكه اثر ييهاكوه دساه اول:

 ندارند.
)همله نـدارد.  ياشـكال يها جهت رمـن كوهيسنگ برداشتن از ا

 مراجع عظام(
                                                 

هراي هايي کره از کروه. مصداق اين شرط در دو مورد است: يكي نسقت به سرنگريزه1
هاي خرود را ه حاجي، سرنگريزهمحصور شده برداشته اند و ديگري در جايي است ک

هاي فرد ديگري را بردون بدون اجازه از کيسه فردي ديگر بردارد  القته اگر سنگريزه
رضايت صاحقش غصب کرده و به فرد سومي داده باشد، در صرورتي کره فررد سروم 
نسقت به غصقي بودن آنها، جاهل باشد اشكالي ندارد. چنانچه جمعي از مراجع، مثل: 

  اند.ويي، تقريزي، سيستاني و سقحاني، به اين مسأله تصريح کردهآيات عظام خ
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ز دو يـا نهـوار دارنـد كـه آنيكه حصار و د ييهاكوه دساه دوم:
 حالت دارند:
هـا جهـت ت صـاحبان آنياز رضـا يشواهد و قرائن حاك الف(

 زه وجود دارد:يبرداشتن سنگر
)همه مراجع ندارد.  ين صورت سنگ برداشتن از آنجا اشكاليدر ا

 عظام(
 ت وجود ندارد:يدال بر رضا يشواهد ب(
 مطرح شده است: قول سهن صورت يدر ا

، ي، صلا يزيات عظام بهجت، تبري)آ. اشكال ندارد مطلقا  قول اول:

 ( يساانيو س سبااني

سـان دارد يكم كل حرم حك يهاگير: اندهافزود يسباانآيت اهلل 
مشعر  يه از وادكمستح  است  يول ،ه از انفال استكم يوههاكو 
 نند.كگ جمع ير

د احراز اباحه كند و قهراٌ مـوارد مشـكوك مشـكل يبا :دومقول 
 (ت اهلل  اض ي)آدارد. 

م يازت سـيـكه به عنوان ح يبرداشتن سنگ، از مناطق :سومقول 
ت يكه علم بـه رضـا يست، مگر در صورتيز نيشده است جا يكش

 ت اهلل مكارم(ي)آم. يصاحبش داشته باش

 يزمان رم

ز جمـرات ثـمث در يـد و نيـجمـره عقبـه در روز ع يزمان رم
  1ست.ا آفتا ازدهم و دوازدهم از طلوع آفتا  تا غرو  ي يروزها
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 ۀ عقبهجمر يرم يقضا

آن  يكند،  قضـا يد جمره عقبه را رمينتواند روز ع ياگر به علت
مقـدم اسـت بـر  روز گذشته يرم يرا روز بعد بجا آورد، البته قضا

  1آن روز. يرم

 در شب  يرم

بـانوان مطلقـا   يجمره عقبه در ش  دهم برا يرم شا دهم: .1
انـد، در بـه منـا آمده ديـن كـه شـ  عير معذوريز است. اما سايجا

 2كنند. يتوانند ش  رميدر روز معذور باشند، م يكه از رم يصورت
ها فقـ  ن شـ يـشـبانه در ا يرم ازدهم و دوازدهم:يشا  .2
ر يـن بانوان و غيب يز است و فرقيدر روز جا ين از رميمعذور يبرا
 3باشد.يشان نميا

واجـ  اسـت در غير شـ  عيـد  يساانياهلل ستيآ ي: طبق فتواركتذ
ه از مانـدن كـ يسـانكو فق  چوپانان و  باشدجمرات در روز  يرم

هـا و ضي؛ و زنان، ضـعفا، مـرشونديم ءروز در منا معذورند استثنا
توانند يگر نميز ديا چيت يثرت جمعكه در روز به خاطر كمثل آنها 

 رند.ي  بگيدر روز نا يرم يد براينند، باك يرم
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 ديدر شب ع ياستنابه رم

را در شـ   عقبـه جمـره يز است رميشان جايبانوان كه برااگر 
رند، ي  بگيمعذور باشند و الزم باشد كه نا يد انجام دهند، از رميع

يـا  توانند در ش  عيد ناي  بگيرند تا همان وقت انجام دهـدآيا مي
 1در اين باره سه قول است: نه؟

نيابت در رمي در همان ش  عيد اشـكال نـدارد، چـه  قول اول:
 اهلل بهجت()آيتناي  زن باشد يا مرد. 

 نيابت زن از زن معذور در شـ  عيـد اشـكال نـدارد.قول دوم: 
 اهلل مكارم()آيت

 ، يـاگـر نا يحت ؛را در روز انجام دهد ي  رميد نايباقول سوم: 
 (عظام )ساير مراجع زن باشد.

 جمرات يط رميد و شرايفيك

 2ها واج  است:چند امر در انداختن سنگ
 ا باشد.يخالصانه و بدون رد يه باكت، ين. 1
 د پرتا  شوند.يها با. سنگ2
د نداختن و پرتا  كردن به جمره برسد به واسطه ايها با. سنگ3
 . يگريواسطه عامل ده نه ب
 د هفت عدد باشند.يها، بازهي. سنگر4
انـدازد. يب يگـريپس از د يكيج و يها را به تدرزهيد سنگري. با5
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وار يـاگر به طور همزمـان بـه د يبود، حت يجيتدر اگر پرتا  كردن
در صورت پرتا  همزمان، هـر پرتـا ،  يكند، ولت مييبرسند كفا

 د.يآيك سنگ به حسا  مي
ن، كمانه كـرده و بـه يچنانچه سنگ، پس از اصابت به زم: مسأله

 1وجود دارد:قول چهار در كفايت و عدم كفايت آن وار برسد، يد
، بهجت، ياات عظام امام، خامنهي)آكند. يت ميظاهرا  كفاقول اول: 

 .(يشاهرود يهاشم و ي، سباانيسااني، سيزنجان
، يي، خلويزيل، تبريات عظلام اراكلي)آكند. يت نميكفاقول دوم: 

 و نورى( يگاني، گمپايا، صا يوح
 ت اهلل  اض (ي)آمحل اشكال است. قول سوم: 

  سنگ بـه ست، بلكه پرتاياصابت به ستون الزم نقول چهارم: 
 عظلامت ايل)آخواهـد بـود.  يكه باشد، كـاف يتيفيحوضچه، به هر ك

  (يو سباان مكارم

 افتهيتوسعه  ديجمرات جددر  يحكم رم

25 يبـيطول تقربه يوارينون به صورت دكا كهافته ي توسعه جمرات
ا يـند كيت ميفاكآن  يا رميمتر ساخته شده است. آ يكمتر و عرض 

 2است: قولن مس له چند يشود؟ در ا يرم د به محل ستون سابقيبا

جاي جمره قديمي  مشقت، و عسر بدون توانديم اگرقول اول: 

 كنـد، يرمـ دارد قـرار يقبلـ سـتون محـل در آنچه به را بشناسد و
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يمي يـا اگر شناختن جاي جمره قد و دينما يرم آن به است واج 

اهلل آيت)وس  ديوار جديد را رمي كند.  رمي آن براي او مشقت دارد

-تيلآ) است. يمجز كند يرمجمره فعلي  واريد نقطه هر به تبريزي(

 (يااهلل خامنه
ه كـ يميقـد ستون با واريد از يمواز مقدار كردن يرمقول دوم: 

 يصـورت در البته ؛باشديم يافكمتر است،  يكوار و حدود يوس  د
 يجاهـا يرمـ واجـ ، اطياحت بنابر و شود، احراز ستون يمواز كه
سـتون  بـا يمـواز مكان احرازِ عدم صورت در و ستين زيجا گريد

ه آن كند كنان يتا اطم كند تكرار را يرم ديبا واج  اطياحت به سابق،
 .مگر مقداري كه مستلزم حـر  يـا ضـرر اسـت رده استك يرا رم

  (يساانيس اهللتيآ)
 آن واجـ  اطيـاحت شـود، افـزوده جمره طول بر اگرقول سوم: 

 كه نباشد متمكن چنانچه و شود يرم جمره ياصل مقدار به كه است
 يرمـ را شـده افـزوده مقـدار خودش ديبا كند، يرم را ياصل مقدار
 نيبـ حكـم نيـا در. رديبگ نائ  هم ياصل مقدار يرم يبرا و كرده
 (ايوح اهللتيآ) ست.ين يفرق يناس و جاهل و عالم

 لوممع السؤ با نكهيا اي است معلوم سابق مكان اگرقول چهارم: 
 ريـغ در كننـد، يرمـ را آن با يمواز مكان كه است واج  شود،مي
 اسـت. ممكـن يامـر امر، نيا امروزه البته ست؛ين الزم صورت نيا
 ( يسباان و يجواد بهجت، عظام اتيآ)

يشـرط نمـبـه سـتون اصابت  در رمياند: افزودهاهلل سبااني آيت

 گيري آن فضا همراه باشد. ولي بايد با هد  ،باشد
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 اتيلآ) اسـت. يمجزجمره  واريد هر قسمت از يرم پنجم: قول

 (يشاهرود يهاشم و ينور  اض ، ،يزنجان عظام

 سـابق از تـربزرگ گرچهـ  حوضچه به سنگ پرتا  قول ششم:

 حوضـچه در تـا بزنند مزبور واريد بر اگر و است يكاف ـ باشد شده

 (مكارم اهلل تيآ) كند.مي تيكفا هم آن فتديب

در صورت عدم امكان رمـي سـتون سـابق، محـاذي قول هفام: 

 اهلل صا ي()آيتستون سابق رمي شود. 

  فوقاني طبقه از جمرات يرم

 1است: مطرح قول سهدر مورد آن 
 )آيلات عظلام املام، اسـت. زيجا فوقاني طبقه در يرم :اول قول

 يهاشمو  ارمك، مينور  اض ، ،يجواد ،يسباان ،يزنجان اي، بهجت،خامنه

 (يشاهرود

بنابر احتياط واج  به ارتفاع افزوده شده رمـي جـايز  :ومد قول
مقدار سابق را كه به كف كه در همنيست و احتياط واج  آن است 

 ،يزيلتبر ،ي)آيات عظام خوئاندازه قامت انسان بوده است رمي نمايد. 

  ا(يوح و يساانيس
است و در طبقـه  اطياحت خم  يفوقان طبقه در يرم :مسو قول
 (يو صا  يگاني)آيات عظام گمپا ي جايز است.تحتان

تفصيل مسائل مربوط به رمي جمرات سه گانه در در  هفدهم 
 خواهد آمد.
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 ييخودآزما

ه کر يدر حرال يه جهرت رمركرم يهراوهکسنگ برداشتن از  .1
دارد؟  يمركان آن وجود ندارد، چه حكت ماليبر رضا يشواهد

 (يزيت اهلل تبري)آ

)اموام شرود؟  يد رمريربا يزمراند چره يجمره عققه در روز ع .2

 (ينيخم

اش فرهينرد، وظكن يد، جمره عققه را رميروز ع ياگر به جهت .3
 (يات اهلل خامن ي)آست؟ يچ

 يخواهد جمرره عققره را رمريم يگريابت از ديه به نک يسک .4
 (ييت اهلل خطي)آرا انجام دهد؟  يتواند در شب رميند، مک

نرد؟ کيت مريرفاکافته جمرات، يتوسعه يهاقسمت يا رميآ .5
 (يستانيت اهلل سي)آ

  (يت اهلل وحي)آ ز است؟ياز بققه دوم جا يا رميآ .6



 

 

 



 

 

  ردس چهاردهم:
 رد منا يقربان 

 يآموزش يهاهدف

 .يط قربانيبا شرا ييآشنا .1

 ط آن.يو شرا يابت در قربانيم نكبا ح ييآشنا .2

 ر آن.يم تأخكزمان ذبح و حبا  ييآشنا .3

 .يمحل مصرف قربانبا  ييآشنا .4

 .يام روزه بدل از قربانكاحبا  ييآشنا .5
 
كه بايـد در روز عيـد  است ين واج  از واجبات منا، قربانيدوم

 قربان بعد از رمي جمره عقبه صورت گيرد.

 يقربان طيشرا
 است: شده ذكر ديع روز يقربان يبرا شرط نه

 يسن شر . 1

 مطرح يمختلف اقوال و  يشرا آن، انواع و يقربان موارد برحس 
 1:است
 : است مطرح مورد سن آن در قول دو :شار. 1

ت يل)آ .باشد شده ششم سال وارد واج ، اطياحت بنابر اول: قول

  (يااهلل خامنه
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 عظام( مراجع ري)سا .باشد شده ششم سال وارد ديباقول دوم: 
 :است مطرح سن آن مورد در قول پنج :بز و گاو. 2

 اتيل)آ .دباشـ شده سوم سال وارد واج ، اطيبنابراحت قول اول:

 مكلارم، ،يگانيگمپا ،يصا  ،يساانيس، ياخامنه ،يزيتبر امام، بهجت، عظام

  (يشاهرود يهاشم و ينور ا،يوح
  (يسباان ت اهلليآ) .باشد شده سوم سال وارد ديبا قول دوم:

 (ييخو اهلل تي)آ. باشد ساله سه واج ، اطياحت بنابر قول سوم:
 (يزنجان اهلل تي)آ .است تمام سال كي سن، حداقلقول چهارم: 
 كـه اسـت بهتـر هرچند. باشد سال كي از شيب ديبا قول پنجم:

  اض ( اهلل تي)آ. نباشد سال دو از كمتر
 : است مطرح سن آن مورد در قول شش ش:يم. 3

 داخـل و نباشد سال كي از كمتر واج ، اطياحت بنابر اول: قول
 ،يگلانيهجت، گمپاب، ياخامنهامام،  عظام اتي)آ .باشد شده دوم سال در

 (ينور و ايوح مكارم، ،يصا 
 (يسباان ت اهللي)آ .باشد شده دوم سال وارد ديبا قول دوم:
 و باشـد شده هشتم ماه هفت ماهش تمام و وارد ديبا قول سوم:

 شـده دوم سـال در داخـل و تمـام سالش كي كه است نيا اطياحت
 (يساانيس و يزيتبر ،ييخو عظام اتي)آ .باشد

 بنـابر و اسـت تمـام ماه شش گوسفند، سن حداقل چهارم:قول 
 (يزنجان اهلل تي)آ .باشد ساله كي مستح  اطياحت

 اهلل تيل)آ. نباشـد مـاه ده از كمتـر واجـ  اطياحت به پنجم: قول

 (يشاهرود يهاشم
 اطيـاحت به يول كند؛مي تيكفا هم سال كي از كمتر قول ششم:

 ( اض  اهلل تي)آنباشد.  كسالي از كمتر مستح ،
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 (يسيمت و صحت) يماريب ي م. 2

 1:است مطرح آن در قول پنج
بنـابر  يكچلـ ماننـد يحت ست؛ين يكاف  ضيمر وانيح اول: قول
 (ينورو  مكارم بهجت، ،ياخامنه امام، عظام اتي)آ .اطياحت

 عظلام اتيل)آ. نباشـد ضيمر كه است نيا ياول احوط قول دوم:

 ا(يوح شاهرودي و يهاشم ،يساانيس ،يزيتبر ،ييخو
 كنـد،مي فاسـد را گوشـتش هك يمرض از ديبا يقربان قول سوم:

و  يزنجلان عظلام تاي)آ ندارد. يمانع وانيح يكچل مجرد. باشد سالم

 (صا ي
 اهلل تيل)آ .ح باشـديصـح ديـبا واج  اطياحت بنابر چهارم: قول

   اض (
ه گوشـت آن فاسـد و كـمـار يوان بيردن حك يقربان قول پنجم:

 (يسباان اهلل تي)آست.ين يشود مجزيم يماريخوردن آن موج  ب

 نباش  ريپ ي يخ. 3

 2:است مطرح آن در قول سه
، ياامام، خامنله عظام اتي)آ. نباشد ريپ يليخ ديبا يقربان قول اول:

  (يشاهرود يو هاشم ينور ،يگانيگمپا ،يصا  ،يزنجان بهجت،
 مغـز يعنـي ،نباشـد ريـپ كـه اسـت آن ياولـ احـوط دوم: قول
 ،يسلاانيس ،يزيلتبر ،ييخلو عظلام اتي)آ. باشد نشده آ  شاستخوان

 ا(يوح و يسباان
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  اض  عظام اتي)آ. نباشد ريپ يليخ واج ، اطيبنابراحت سوم: قول

 مكارم( و

 1بطدن ء. تام االهزا4

سـت؛ پـس اگـر ين يباشد و نـاقص كـاف ءد تام االجزايبا يقربان
اگر واضـح  ست وين يكاف يآن بنابر اقو يا لنگي يواضح باشد كور
اط واج  آن است كـه يو احت 2ستين ياط واج  كافينباشد به احت
ده و شـاخ يـو دم بر 3دهيد گوش بريد نشده باشد و بايچشمش سف

  4ده نباشد.يا بريداخل آن شكسته 

 . الغر نبطدن 5 

اسـت و  يه باشد كافيد الغر نباشد و اگر در گردۀ او پيبا يقربان
  5ند.ير  الغر نگواط آن است كه آن را در عياحت

ن مراجـع عظـام يدر ب قولدر مورد صدق مفهوم الغر بودن، دو 
 مطرح است: 
، ياخامنله، ييات عظلام خلويل)آد عرفا  الغر نباشـد. يبا قول اول:

 (يو سباان يساانيس
ر مراجلع يسا)ند. يآن الغر نگواط واج  عرفا  بهياحتبهقول دوم: 

  عظام(

                                                 
 ، چهارم.1023. مناسک محشي، م  1

: لنگي مختصر عيب آيت اهلل مكارم: اين احتياط مستحب است. آيت اهلل زنجاني. 2
 ندارد.

 : اگر قسمتي از گوش حيوان بريده باشد، اشكال ندارد.ت اهلل زنجانيآي. 3
 : سرشاخ شكسته باشد، اشكالي ندارد.آيت اهلل سبحاني. 4
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  1نبطدن ي. خا6
 2:دو قول استدر اين مس له 
ات عظلام يل)آباشـد.  يد خصـيـنبا يبنابر احوط قربانقول اول: 

 و  اض ( يزيتبر
 ر مراجع عظام(ي)ساباشد.  يد خصينبا يقربان قول دوم:

 3هاض ي ه بطدن بي. نكطب7

 در اين مس له دو قول است:
ات يل)آده باشـند. يـضه آن را نكوبياط واج  بيبه احت قول اول:

 (ينور و عظام امام
ده باشـند؛ لـذا يـضـه آن را نكوبياط مستح  بيبه احت قول دوم:

ات يل)آز اسـت. ياند جـادهيضه آن را كوبيكه ب يوانيكردن ح يقربان

، يگلاني، گمپاي، سلباانيسلااني، سيي، خلويزي، بهجت، تبرياعظام خامنه

 (يشاهرود يهاشما و ي، وحيمكارم،  اض ، زنجان

اگر بيضه هايش كوفته شده ولي  ند:اهفرمود ايهخامن آيت اهللته الب
 اخته نشده باشد قرباني آن كافي است.

 4شاخ نباش يب گطش و يب دم و  ي. در اصل خ قت، ب8 

 قول است: ارهدر اين مس له چ
دم نباشـد،  يد در اصل خلقت بـياط واج  بايبه احتقول اول: 

                                                 
 . حيوان خصي، حيواني است که خصيتين او را کشيده باشرند کره بره آن اختره نيرز 1

 گويند.مي
 ، ششم.1023. مناسک محشي، م 2

 .1023. مناسک محشي م 3
 ، هشتم.1023. مناسک محشي، م 4
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ست كه يد نينداشته باشد بع يا شاخ در خلقت اصلياگر گوش  يول
 (يو نورات عظام امام ي)آاط است. يباشد، اگرچه خم  احت يكاف

نباشد كه از  يطور ين است كه قربانيا ياحوط و اول قول دوم:
، يزيلات عظلام بهجلت، تبريل)آاصل خلقت شاخ و دم نداشته باشد. 

  (يشاهرود يهاشم و يي، مكارم، خويساانيس
ست. ين يكه در اصل خلقت دم ندارد كاف يوانيذبح ح قول سوم:

 (يو سباان ي، زنجانياات عظام خامنهي)آ

گوسـفند  ياز نژادهـا ياگر برخـ :اندردهكاضافه  يت اهلل سباانيآ
 ح است.يردن آن صحك يدم هستند قربانيذاتا  ب

احتياط واجـ  آن اسـت حيـواني را كـه شـاخ يـا  م:قول چهار
صا ي )آيات عظام  گوش يا دم در اصل خلقت ندارد را قرباني نكند.

 (گمپايگانيو 

 ض  نباش ي. در اصل خ قت ب ون ب9

 1 مطرح است: قولدر مس له دو 
ضـه نباشـد. يب ياط واج  در اصل خلقت بيبنابر احت قول اول:

 ت اهلل مكارم(ي)آ

 ر مراجع عظام(ي)ساضه نباشد. يبيدر اصل خلقت بقول دوم: 

 يابد در قربانين
)همله  2سـت.بـردار اابـتين يست و قربـانيمباشرت در ذبح شرط ن

 مراجع عظام(
                                                 

 ، نهم.1023. مناسک محشي، م 1

 .1041. مناسک محشي، م 2
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 نيابتي د در قربانيين
ا توسـ  منـو  يرد يد توس  نائ  انجام بگيت بايا نينكه آيدر ا

 1 ده است:يمطرح گرد قولعنه، چند 
ت كند. يز نياطا  منو  عنه نيت كرده و احتيد نائ  نيبا قول اول:

ن يـا: يشلاهرود يو هاشلم ي، صلا يسلاانيات عظام امام، بهجت، سي)آ
 (ستيط واج  ناياحت

نـدارد؛  يت نائ  اعتبـاريت كند و نيد منو  عنه نيبا قول دوم:
ات عظلام يل)آت كنـد. يز نين است كه نائ  نيا ياگرچه احوط و اول

 ا و مكارم(ي، وحيزي، تبرييخو
د خود يابت در اصل ذبح را دارد، باياگر نائ ، فق  نقول سوم: 
به او واگذار  يربانت قياگر اصل مسئول يت كند، وليمنو  عنه هم ن

ات يل)آست. يت منو  عنه الزم نيباشد و نيم يت نائ  كافيشده، ن

 (يو نور ي،  اض ، سباانياعظام خامنه

ت كنـد. يـد نيز بايعموه بر خود منو  عنه، ذابح ن قول چهارم:
 (يگانيت اهلل گمپاي)آ

 مان ذابحيا
  2:مطرح است قولدر مورد شيعه بودن ناي  در ذبح سه 

از  يعه باشد؛ بلكه خاليد شياط واج  ذابح بايبنابراحت اول:قول 
 )امام خميني(. 3ستيقوت ن

                                                 
 .1041. مناسک محشي م 1
 .1042. مناسک محشي، م 2
ترقي از احتياط واجب بره فتروا اسرت. لرذا بره نظرر « خالي از قوت نيست». مراد از 3

 حضرت امام )ره( ذابح بايد شيعه باشد.
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 يعه نباشـد مـانعيد مسلمان باشـد و اگـر شـيذابح با قول دوم:
، ي، صلا يسلااني، سيگاني، گمپايي، خويزيات عظام بهجت، تبري)آندارد. 

 (يشاهرود يهاشمو  ي، زنجانيمكارم، سباان ا،يوح
اسـت، بـه  يت قربـانيذابح نائ  در اصل مسـئولاگر  قول سوم:

باشد؛ اما اگر ذابح فق  نائـ   يعشر يعه اثنيد شياط واج  باياحت
عه يدهـد، شـانجـام مي يرا خود حـاج يت قربانيدر ذبح است و ن
 (ي اض  و نور ،يجواد ،ياخامنهات عظام ي)آست. يبودن نائ  الزم ن

 زمان ذبححكم تكليفي 

  1مطرح است: قولچهار  در مورد زمان قرباني
د يـرا از روز ع ياط واجـ  آن اسـت ذبـح هـدياحتقول اول: 

، يزيل، تبرييخلو بهجلت، ،ياات عظلام املام، خامنلهي)آندازد. ير نيت خ

 (ي،  اض  و نوريسباان

را انجام  يد قربانياط مستح  است كه در روز عياحت قول دوم:
ازدهم  و يـ ينـعيق يام تشـريا ين روزهاير آن تا آخريخدهند و ت 

، يجلوادات عظلام يل)آز اسـت. يالحجه جـايزدهم ذيدوازدهم و س

 (يشاهرود يهاشم ا ويوح، مكارم، يساانيس
جـايز اسـت،  تا روز دوازدهـم اختيـارا  قرباني ت خيرقول سوم: 

-تيلآ) .قرباني كندد يدر روز عاحتياط مستح  آن است كه اگرچه 

 (يزنجاناهلل 
 يروز عيـد قربـانن است كـه در احتياط مستح  آقول چهارم: 

                                                 
 .1032. مناسک محشي، م 1
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و احوط آن است،  جايزالحجه يماه ذ انجام شود وت خير آن تا آخر
عظلام صلا ي و ت ايل)آ 1است هرچه ممكن است زودتر قرباني كند.

 (گمپايگاني

 وضعاً دياز روز ع ير قربانيتأخ

 قـول شـشفـه او يهـد در مـورد وظدد انجـام نياگر ذبح را در روز ع
 2است:

ر يـا غيـ يمثل فراموش يواسطه عذره گر عمدا  و يا باقول اول: 
ام يــاط واجــ  آن را در ايــرد، بنــابر احتكــد ذبــح نيــآن، در روز ع

 يروزها يام هم انجام نداد، در باقين ايذبح كند و اگر در ا 3قيتشر
 اضل ، اى، خامنلهبهجت، ات عظام امام، ي)آند. ك يالحجه قربان يماه ذ

 (شاهرودي و هاشمي نورى
واسطه عذري مثل فراموشي ه اگر در صورت عمد يا ب دوم: قول

يا غير آن در روز عيد ذبح نكند، واج  است آن را در ايام تشـريق 
)آيات عظام تبريزي، الحجه انجام دهد. ذبح كند و اگر نشد تا آخر ذي

 خويي و سبااني(
و در  ز اسـتيق جـايام تشـريـ، تا آخر اير قربانيخ ت: قول سوم
ات عظلام يل)آ. الحجـه اشـكال نـداردخير تا آخر ذيصورت عذر ت 

 ا(يوحو  مكارم

توانـد تـا روز را مي يار، ذبـح قربـانيـحال اختدر : قول چهارم
ت خير آن بدون عـذر از روز دوازدهـم اندازد و ير بيدوازدهم به ت خ

                                                 
 .546ر  545. آراء المراجع في الحج و العمره، ص 1
 .1033. مناسک محشي، م 2

 ذي الحجه. روزهاي يازدهم، دوازدهم و سيزدهم. 3
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زماني كـه ر آن تا يدر صورت عذر، ت خموج  بطمن حج است، و 
-ا تقصير كـرده و اعمـال مكـه را در ذيبتواند بعد از قرباني حلق ي

 (يزنجاناهلل تيآ)ندارد.  يمانعجا آورد ه الحجه ب

تا آخر ايام تشريق بلكه تا آخر ماه ذي الحجه مجزي  قول پنجم:
در غير روز عيد و سه روز بعد آن به  ولي بنابر احتياط واج  ،است

 ()آيات عظام صا ي و گمپايگاني. الذمه انجام شود نيت ما في

ت خير قرباني از ايام تشريق اگر به صورت عمـدي و  قول ششم:
بدون عذر باشد موج  بطمن حج است، و در مورد جاهل مقصـر 
به احتياط واج  موج  بطمن حج است، و در مورد جاهل قاصـر 

بايد بين قرباني در مكه در بقيه ذي الحجه واج   اطيبه احتو ناسي 
كند و حج او صـحيح اسـت و بدل هدي جمع و بين صوم ده روز 

متذكر شد و يا به حكم علم پيدا كـرد، بعيـد  ذي الحجهاگر بعد از 
 باني كند.نيست حج او صحيح باشد، ولي بايد در سال بعد در منا قر

 1(سيسااني)آيت اهلل 

 عمداً جمره عقبه يبر رم يمقدم كردن قربان
د، در يـانم يقربان عمدا  د،يجمره عقبه در روز ع ياگر قبل از رم

 2است: قول سه يبعد از رم ياعاده قربان
 اعـاده شـود.د يـاط واج  بايبه احت در صورت امكانقول اول: 

 (ينور اض  و ، يگاني، گمپايسااني، سيصا  ،يجواد ات عظام امام،ي)آ

ذبـح را اعـاده  جمـره عقبـه يواج  است پس از رمقول دوم: 

                                                 
 و النحر في مني.أ. مناسک الحج و ملحقاتها، الذبح 1

 .1028. مناسک محشي، م  2
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كنـد،  يقربـان يمـش از ريپ يا فراموشيجهل  ياگر از رو يول ،كند
  (و وحيا يسباان، ي، زنجانيي، خويزيات عظام تبري)آ ح است.يصح

معصيت كرده، ولي عملش صحيح است و اعاده الزم قول سوم: 
 (يشاهرود يهاشم و 2مكارم بهجت، ،1ايخامنه ات عظامي)آ نيست.

 يازدهم در شب يذبح قربان
  3:مطرح است قول ارهن مسئله چيدر ا

 يسـت علـيز نيد جـايـذبـح از روز ع يعمـد ريتـ خ قول اول:
انا  ذبـح در شـ  يا نسـيا جهم  ير شد عمدا  ياالحوط، لكن اگر ت خ

 يو هاشلم ي، بهجلت، نلورياات عظام املام، خامنلهي)آكند. يت ميكفا

 (يشاهرود

ات يل)آكند. يت نميكفا خائف يذبح در ش ، جز برا قول دوم:

 (و وحيا  اض سبااني، ، يعظام خوئ

خـائف  ياط واج ، ذبـح در شـ ، جـز بـرايبه احتوم: قول س
 ،ي، صللا يجللواد ،يسللااني، سيزيللات عظللام تبريلل)آكنــد. ت نمييـكفا

 ( و مكارم يگانيگمپا
كند مگر براي خائف كه قرباني در ش  كفايت نمي قول چهارم:

تواند ش  دهم قرباني كند و اگر از آن هم معذور اسـت قربـاني مي
 اهلل زنجاني()آيت كند.در شبهاي بعدي كفايت مي

                                                 
 .405   مناسک فارسي، م 360، م 137. مناسک الحج، ص  1

 .1123، م 320. مناسک جامع حج، ص 2
 .1080. مناسک محشي، م3
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 و میرف آن يث قربانيتثل
م كـرده و يرا به سه قسمت تقس ينكه قربانيا يعني يث قربانيتثل
را خودش  يرا صدقه و بخش يه دهد و بخشيرا به مؤمن هد يبخش

 1مطرح است: قولبخورد، كه در لزوم و عدم لزوم آن شش 
ت. اط مسـتح  اسـيـست اگرچه احتيث واج  نيتثل قول اول:

 (يشاهرود يهاشمو  ي، نوري،  اض ، جوادياات عظام امام، خامنهي)آ

ات يل)آ اط واج ، الزم اسـت.يبنابر احت يث قربانيتثل :قول دوم

 2، صا ي و گمپايگاني(يزي، تبريعظام بهجت، خوئ
از  يز خوردن قسـمتيو ن ياز قربان يه دادن قسمتيهد قول سوم:

ر يـبـه فقثلـث قربـاني  صـدقه دادن ياط مستح  است، وليآن احت
و  يسلاانيات عظلام سيل. )آاط واجـ  الزم اسـتياحتمسلمان، بنابر 

  (يسباان
ردن به آن اگـر در آنجـا كعمل  يو برااند: افزوده ياهلل سباانتيآ
الـت كگر ويا نقطه ديدر شهر خود  يريتواند از فقيست مين نكمم
نـد و كا ند و سپس آن را رهـك يكتمل يا  او به ويه در غكرد يبگ
 ر ساق  است.يفقند اذن كار را نتواند بكن ياگر ا

كـه در حـرم  يريـبـه فق يصـدقه دادن ثلـث قربـان قول چهارم:
ه و خـوردن يـهد يواج  است، ول باشد، حضور دارد هرچند زائر

 (يت اهلل زنجاني)آ اط مستح  است.ياز آن احت يقسمت
                                                 

 .1040. مناسک محشي، م 1
تواند از فقير مؤمن و نسرقت . آيات عظام خويي و تقريزي: نسقت به صدقه، انسان مي2

به هديه از مؤمن ديگري ولو از شهر خودش وکالت در ققول و اعراض بگيرد و بعد از 
و قق  کرده و بعد اعرراض نمايرد و در صرورتي کره در منرا  ذبح از برف آنها ققول

متمكن از تقسيم نيست اخذ وکالت مزبور الزم است و اگر اين عمل را با فرض تمكن 
 انجام ندهد بنابر احتياط واجب، ضامن است.
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بلكـه  اسـتالزم واجـ  قرباني بنابر احتياط ث يتثلقول پنجم: 
-تي)آ من واج  است.صدقه دادن ثلث قرباني به فقير مؤ نسبت به
 (اهلل وحيا

واج  در صورت تمكن حه به سه قسمت يم ذبيتقس قول ششم:
 ت اهلل مكارم(ي)آ1است.

 يروزه بدل از قربان

نباشد، موظف اسـت  يقادر بر قربان ـ يبه هر جهت ـ ياگر حاج
ت روز پـس از مراجعـت رد؛ سه روز در حج و هفيده روز روزه بگ

 2)همه مراجع عظام(از حج. 

 ياز قربان مالك عدم تمكن

نـه  ين است كه حـاجيممك عدم تمكن و قادر نبودن بر ذبح، ا
  3)همه مراجع عظام(را داشته باشد و نه پولش را.  يهد

ا ياند كه قدرت اقتراض ز افزودهيد را نين قي، ات اهلل  اض يآالبته 
 يت اهلل سلباانيلآسفر را هم نداشـته باشـد. و  فروش زائد از مؤونة

ا يـنكه نتواند بدون زحمت و مشقت قـرض كنـد يا اي ...اند: فرموده
 قرض را جهت ادا نداشته باشد. ينكه ما به ازايا

                                                 
. بقق نظر آيت اهلل مكارم فقير اعم از شيعه و سني است. بنابراين اگر به شريعه داده 1

کند. ت، ولي اگر فقير شيعه نقود، به فقير سني هم داده شود کفايت ميشود بهتر اس
القته ايشان در نظر ققلي خود قائل بر اين بودند که قرباني در ايران انجام بگيرد  زيرا 

 شد.ها حيف و ميل ميهاي گذشته نحوه قرباني به شكل فعلي نقود و قربانيدر سال
 .1051. مناسک محشي، م 2

 .1052حشي، م . مناسک م3
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 يقربان ياقتراض برا

را قـرض كنـد و  يبتواند بدون زحمت و مشقت پول قربان ياگر حاج
 1است: قولو  و عدم آن دو آن را داشته باشد، در وج يقدرت ادا

در  يسـت، ولـيواجـ  ن يقـرض كـردن پـول قربـانقول اول: 
 (يت اهلل زنجاني)آواج  است.  يد قربانيخر صورت قرض كردن،

 (عظام ر مراجعي)ساقرض كردن واج  است. قول دوم: 

 يه هديفروش لوازم زائد بر مؤونه سفر جهد ته
ونـه سـفر اسـت كه زائد از مؤ يزيتواند بدون مشقت چياگر م

 2(همه مراجع عظام)بخرد.  يد بفروشد و هديبفروشد، با

 وجود دارد: چند قولدر لزوم فروش لبا  
مؤونـه فرقـي بـين در وجو  فروش لوازم زائد بر  ول اول:ق

)آيلات عظلام خلويي، بهجلت، تبريلزي، لبا  و غير لبا  نيست. 

 زنجاني و صا ي(

ونـه بـه احتيـاط مؤ در وجو  فروش لوازم زائـد بـر قول دوم:
 اهلل سيسااني()آيتواج  فرقي بين لبا  و غير لبا  نيست. 

در لباسي كه به آن حاجت دارد اگر بفروشد و قرباني  قول سوم:
 اهلل سبااني()آيتتهيه كند، احتياط آن است كه روزه هم بگيرد. 

)آيات لبا  هر چه باشد الزم نيست فروخته شـود.  قول چهارم:

 اي،  اض  و نوري(هعظام امام، خامن
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 يه هديته يكسب برا

 قولا نه، دو يالزم است كار كند  يه پول هديته ين كه برايدر ا
 1وجود دارد:

اگر مناس  باشد و عسر و حـر  نباشـد، الزم اسـت قول اول: 
 ت اهلل بهجت(ي)آد. يكس  نما

 (عظام ر مراجعي)ساست. يكس  كردن الزم نقول دوم: 

 يربانبدل از ق يهازمان روزه

 زمان س  روز روزه:

 2مطرح شده است: قول، سه در مورد زمان سه روز روزه

رد و جلـوتر يـاط واج  از هفتم تـا نهـم بگيبنابر احت قول اول:

الحجـه  يهم نگرفـت تـا آخـر مـاه ذ يتين موقعيرد. اگر در چنينگ

،  اضل ، يسااني، سي، زنجانياات عظام امام، خامنهي)آرد. يوقت دارد بگ

 (يشاهرود يهاشم و ي، نورمكارم

 يتواند پس از شروع به اعمال عمره تمتع از اول ذيم قول دوم:

 ( يو سباان ي، خوئيزيبهجت، تبرات عظام ي)آرد. يبگروزه حجه ال

و هشتم و نهـم  هفتم ياطا  روزهاياحتاند: افزوده يت اهلل سباانيآ

و نهم را  روز هشتم يعنيا ام منين اگر قبل از ايكل ،ه باشدالحج يذ
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ق روزه يام تشـريـگـر را بعـد از ايروز د يـكتواند يروزه گرفت م

 رد.يبگ
رد، يـد قربان بگيا كامم  قبل از عين سه روز را يد ايباقول سوم: 

ا پس از بازگشت از منا تا يحجه. و ال يهفتم و هشتم و نهم ذ يعني
 (يو صا  يگانيات عظام گمپاي)آبگيرد. روزه حجه ال يآخر ذ

 همت روز روزهزمان 

 1هفت روز را بايد بعد از مراجعـت از سـفر حـج، روزه بگيـرد.
 )همه مراجع عظام(

ن يرد و همچنـيراه روزه بگ نيب ن هفت روز را دريست ايز نيجا

اقامت در آنجا را داشـته باشـد،  يست مگر آنكه بنايز نيدر مكه جا

توانست بـه وطـن خـود يبگذرد كه م ين صورت اگر مدتيكه در ا

 2رد.يز است روزه بگياجعت كند جامر

اند: در صورتي كه مودهفر آيات عظام خويي، تبريزي و سيساانيالبته 

 صبركند تا همراهان به وطن مراجعت در مكه دارد، بايد بناي اقامت

 كنند يا يك ماه بگذرد و سپس روزه بگيرد.

 هادر روزه يتوال

م باشد؛ امـا د پشت سر هيسه روز روزه بابه اتفاق مراجع عظام 
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 1وجود دارد: قولهفت روز روزه سه  يدر مورد توال
ات عظام املام، ي)آاط واج  الزم است. يبنابر احت يتوال قول اول:

 (.يو نور ي، سبااني، خوئيشاهرود يهاشم ،يزي، تبرياخامنه

اط مسـتح  اسـت. يـست اگرچـه احتيواج  ن يتوال قول دوم:
 و مكارم( يگانيض ، گمپا،  اي، صا يساانيات عظام بهجت، سي)آ

  (يت اهلل زنجاني)آواج  است.  يتوالقول سوم: 
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 ييخودآزما

د باشرد؟ يند، سن آن چقدر باکار ياخت يرا جهت قربان« بز»اگر  .1
 (يني)امام خم

 (يات اهلل خامن ي)آد باشد؟ يچقدر با يسن گوسفند قربان .2

 (يت اهلل شاهرودي)آاست؟  يشرط هد يا سالم بودن قربانيآ .3

 (يستانيت اهلل سي)آند؟ کيت ميفاکر باشد، يپ ياگر قربان .4

 يمجرز يده شده باشد، جهت قربرانيوان برياگر گوش و دم ح .5
 (يت اهلل نطري)آاست؟ 

 ت اهلل بهجت(ي)آند؟ کت يد نيبا يسکب، چه يتوسط نا يدر قربان .6

  (يت اهلل وحي)آ د مؤمن باشد؟يا ذابح بايآ .7

 (يت اهلل زنجاني)آر انداخت؟ يأخرا ت يتوان قربانيم يتا چه زمان .8

سرت؟ ياش چفرهير انرداخت، وظيد ترأخيرا از روز ع ياگر قربان .9
 (يات اهلل خامنهي)آ

ا اعراده يرد، آيرنما يجمره عققه، قربران ياگر عمداً ققل از رم .10
 ارم(كت اهلل مي)آالزم است؟  يقربان

 ت اهلل فاضل(ي)آز است؟ يدر شب جا يا ذبح قربانيآ .11

 (يت اهلل سبحاني)آ واجب است؟ ينث قربايا تثليآ .12

ت اهلل يو)آد باشرد؟ يربا يچره زمران يسه روز روزه بردل هرد .13

 (يگانيگ پا

ت اهلل يو)آواجب است؟  يدر هفت روز روزه بدل هد يا تواليآ .14

 (يصاف

 



 

 

 
 

 ردس پازندهم:
 

 ر ي حلق و تقص  
 يآموزش يهاهدف

 .دير در روز عيفه حجاج نسقت به حلق و تقصيوظبا  ييآشنا .1

 .ريزمان حلق و تقصبا  يياآشن .2

 .ريم حلق و تقصكحبا  ييآشنا .3

 .رياثر حلق و تقصبا  ييآشنا .4

 .ريبا مستحقات حلق و تقص ييآشنا .5

 ريحلق و تقی

ر است، كـه از يد، حلق و تقصين واج  از واجبات روز عيسوم

 1باشد.يعبادات م

 ر يبانوان در حلق و تقی فةيوظ

 يرصـروره، كـافيا غيـه ه، اعم از صـروريبانوان حاج يحلق برا

 (همه مراجع عظام)ر كنند. يد تقصيست و منحصرا  باين

                                                 
 .1120. مناسک حج، م 1
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 ر يفه مردان در حلق و تقیيوظ
 است: شده مطرح قول چهار فه صرورهيدر مورد وظ 1:صروره .1

 ير كـافيد سر را بتراشد و تقصياط واج  بايبنابر احت قول اول:

و  يگاني، گمپاي، صا يسااني، سي، جوادياات عظام امام، خامنهي)آست. ين

 (يشاهرود يهاشم

ن يـاط مستح  اير و احتين حلق و تقصير است بيمخ قول دوم:

،  اضل ، يزيل، تبريات عظام بهجلت، خلوئي)آاست كه سر را بتراشد. 

 ا(يو وح يمكارم، نور

ي كسي كه براي اولين بار حـج مـيارتراشيدن سر بقول سوم: 
يا مستح ( و همچنين كسي يا حج نيابي و  االسالمحجةرود )خواه 

آورد هر چند سـفر اولـش نباشـد مثـل جا ميه االسمم را بحجةكه 
جا آورده باشـد و فـردي كـه ه كسي كه قبم  حج مستحبي يا نيابي ب

هلل اتيلآ). موهاي خود را گره زده يا با هم جمع كرده واج  اسـت

 ( يسباان

ه كـني ها مخيرند بين حلق و تقصير مگـر كسـامرد قول چهارم:
، هر كه وظيفه ايشان حلق استد نآوريخود را به جا م مالاالسحجة
 (يت اهلل زنجاني)آ اول او نباشد. حجچند 

مطـرح  قـولرصـروره دو يفـه غيدر رابطه بـا وظ رصروره:يغ. 2

 است:

                                                 
شرف شده است. اال در نظر آيرت اهلل . صروره يعني کسي که براي اولين بار  به حج م1

آورد جرا مريه فرمايد: صروره کسي است که حجه االسالم خودش را بزنجاني که مي
 هرچند حج اول او نقاشد. 
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د حلـق يـآورد، بايخود را به جا مـ ة االسالمحجقول اول: اگر 

 (يو سباان يعظام زنجانات ي)آد هر چند حج اول او نباشد. ينما

حلق افضـل از  چه ر اگرين حلق و تقصير است بيمخ قول دوم:

 (ر مراجع عظامي)ساباشد. ير ميتقص

  1 مختلف مطرح شده است: قول سهر، يدر تقص :1تذكر 
در  يياط واج  كوتاه كردن نـاخن بـه تنهـايبنابر احت قول اول:

كوتـاه كـردن  و اگر خواست ناخن بگيرد پس از ستين ير كافيتقص
 (و مكارم يساانيات عظام سي)آ. مو باشد

ا يـش و يا ريشار  و  ياز مو يه مقداركاست  يافكقول دوم: 

خـود  يد مويرد قبم  بايند و اگر بخواهد ناخن هم بگكوتاه كسر را 

 (يت اهلل سبااني)آرد. يند( و آنگاه ناخن بگكر يرا بزند )تقص

ا نـاخن خـود را يـمـو از  يرنـد قـدريمخ در تقصير قول سوم:

 ر مراجع عظام(ي)سارند. يبگ

ا شار ، به هر يش يا ريسر  ياز مو يدن مقدار كميچ: 2 تذكر

 كند. ير ميت از تقصيكه باشد، كفا يالهينحو و به هر وس

 كه مو ندارد  يفه كسيوظ
چهـار اش حلق است و سـر او مـو نـدارد، فهيكه وظ يكس يبرا

 2مطرح شده است:قول 
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اسـت.  ين مقـدار كـافيغ را بر سر بكشد و هميد تيبا قول اول:

 (.يشاهرود يهاشمو  ي، سباانياات عظام امام، خامنهي)آ

غ بـر سـر، يـدن تياط واج ، عموه بـر كشـيبنابر احت قول دوم:

 (يزنجان و يساانيس، كياراات عظام ي)آر هم بكند. يتقص

 اطيـن است و بنـابر احتير، متعين صورت، تقصيدر ا قول سوم:

ات يل)آاط ترك نشود. ين احتيغ را هم بر سر بكشد و در صروره ايت

 (يو صا  يگانيعظام گمپا

احتياط جمع ميـان كشـيدن تيـغ بـر سـر و نـاخن  قول چهارم:
گرفتن است و اگر ريش يا شار  دارد، كمي از آن را نيـز احتياطـا  

 اهلل مكارم()آيت كوتاه كند.

 1غيت ين ته زن به جايدن سر با ماشيتراش

غ مـو را يـته زن كه مانند ت يهانيدن سر با ماشيتراشقول اول: 

مكلارم، نلوري و ، يسلاانيس، يات عظام زنجاني)آاست.  يتراشد كافيم

 .(يشاهرود يهاشم

ن ته زن يغ باشد و با ماشيد با تياط واج  بايبنابر احتقول دوم: 

 (و گمپايگاني يصا ، ياخامنهامام، ات عظام ي)آست. ين يكاف
                                                 

 داننرد . اين مسئله، به نظر آن دسته از مراجعي قابل برح است کره حلرق را الزم مي1
ه فتوا يا احتياط واجب ر اما بره نظرر آن دسرته از مراجعري کره تقصرير را کرافي ر ب
دانند، استفاده از ماشين ته زن ق؛عاً کافي است  چرا که اگر ايرن امرر مجرزي از مي

حلق با تيا باشد، فرد عمل بهتر و افضل انجام داده و اگر در حكم تقصير باشرد، براز 
 آيد.اشكالي به وجود نمي



 245درس پانزدهم: حلق و تقصیر  

 

)آيات عظلام  كنداگر عرفا  حلق صدق كند، كفايت مي ول سوم:ق

 جوادي، سبااني و  اض (

 اهلل وحيا() آيت كند.كفايت نميقول چهارم: 

فعليـه  حلق واج  تعييني نيست و به قصـد وظيفـهقول پنجم: 

 اهلل بهجت()آيت ماشين كردن كافي است.

 ازدهمير در شب يحلق و تقی
د انجـام يـروز ع يانيـپا يهار سـاعتآنهـا د يكه قربـان يكسان

ن يـاست؟ در ا يشان مجزيا ير در ش  برايا حلق و تقصيگرفته، آ

 است: قولمس له سه 

ات عظلام املام، ي)آح است. يو صح يحلق در ش  كاف قول اول:

 (ينور،  اض  و ي، زنجانيسااني، بهجت، سياخامنه

ود. ر در شـ  انجـام نشـياط واج  حلق و تقصـيبه احت قول دوم:
 يهاشلم ،، مكلارمي، جلواديگلاني، گمپايصلا خلويي، ، يزيات عظام تبري)آ

 (و وحيا يشاهرود
 (يت اهلل سبااني)آست. ين ير در ش  مجزيحلق و تقصقول سوم:

  ير به اعتقاد وقوع قربانيا تقیيانجام حلق 
كرده، حلق كـرد و  ياو قربان يل او براينكه وكياگر با اعتقاد به ا
 ينكرده، حلـق مـذبور كـاف يل او هنوز قربانيوك بعد معلوم شد كه

ت يـاست و اگر بعد از حلق، اعمـال مكـه را انجـام داده باشـد كفا
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اهلل جلز آيلته همه مراجلع عظلام بل) 1ست.يكند و اعاده آنها الزم نمي

 (كه فرموده: ولي اعاده اعمال مكه الزم استزنجاني 
 ين به ذبح قربانيقي، تا يو سباان يساانيات عظام سيآبه نظر تذكر: 

ند مات احرام اجتنا  كنمحرّو بايد از  ندسترم ه، هنوز محاندهكردن
 بايد در آورند. اندها  دوخته بپوشند و اگر پوشيدو مردها نبايد لب

 ماتد محرّير در حلياثر حلق و تقی

 يكه بر اثر احرام بـر حـاج ييزهاير، تمام چيا تقصيبعد از حلق 
 2.شـوديحـمل م يخـوش و زن، بـر و يوحرام شده بود، به جز ب

 )همه مراجع عظام(

فرمايند: همـة اسـتمتاعات مي يو زنجان يساانيات عظام سيآتذكر: 
عقـد  ياست، ولـ ير بر حرمت خود باقيا تقصيپس از حلق  يجنس

ن شهادت بـر عقـد يگران و همچنيد يخود، چه برا يكردن چه برا
 3ز است.ير جايا تقصيپس از حلق 

 حلقمستحبات 

 ن دعا را بخواند:يسر ابتدا كند و ا ي. از جان  راست جلو1
 «امايوم الق بكّل ا،رةم نوراً  أع   اللهمِّ »
ن اسـت يـا يمه دفن كند و اوليسر خود را در منا در خ ي. مو2

                                                 
 .1144محشي، م  . مناسک 1

. القته بايد توجره داشرت کره صريد و کنردن گيراه حررم، 1142. مناسک محشي، م 2
اختصاص به محرم ندارد و بر هر کسي که در من؛قه حرم باشد حرام است  لذا ايرن 

 شوند.دو با حلق و تقصير حالل نمي

 .1182. مناسک محشي، م  3
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ن  يش و شـار  خـود گرفتـه و همچنـيكه بعد از حلق از اطرا  ر
 1رد.يها را بگناخن

 عمداًيا تقیير ذبح و حلق  عدم رعايد ترتيب بينحكم  

 2در اين مس له چهار قول است:
 )آيات عظام زنجاني و سبااني(بايد اعاده شود. قول اول: 
در صورت امكان بنـابر احتيـاط واجـ  اعـاده شـود.  قول دوم:

تبريزي، خلويي، صلا ي،  اضل ، گمپايگلاني و جوادي، )آيات عظام امام، 

 نوري(
)آيلات عظلام حيح اسـت. گناه كرده ولي عملـش صـ قول سوم:

 اي، بهجت و مكارم(خامنه

اگر قرباني را در جـايي كـه ذبـح و قربـاني در آن  قول چهارم:
تواند قبل از ذبح حلـق يـا تقصـير مجزي است تهيه كرده باشد، مي

 اهلل سيسااني()آيت .كند
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 ييخودآزما

ت اهلل ي)آست؟ ير در منا چيفه صروره نسقت به حلق و تقصيوظ .1

 (يسبحان

جا ه ب االسالمةحجخواهد يه بعد از انجام چند حج، مک يمرد .2

 (يت اهلل زنجاني)آست؟ ير چيبه حلق و تقصنسقت  اوفه يآورد، وظ

 يافهيچه وظاش حلق است و سر او مو ندارد، فهيه وظک يسک .3

 (يات اهلل خامن ي)آ؟ دارد

تراشد، يا از ته ميه مثل تک ينيدن با ماشيا تراشيحلق آ در .4

 (يت اهلل صافي)آاست؟  يافک

 (يت اهلل شاهرودي)آاست؟  ير در شب مجزيا حلق و تقصيآ .5

ا يخود  يردن براکد، عقد ير در روز عيا با حلق و تقصيآ .6

 (يستانيت اهلل سيشود؟ )آيز ميجا يگريد

اگر عمداً ققل از ذبح، حلق نمايد، وظيفه اش چيست؟ )آيت  .7

 اهلل مكارم(
 



 

 

 

 
 : ردس شازندهم

 منا  توهت ردي ب 
 يآموزش يهاهدف

 .توته در منا و زمان آنيم بكبا ح ييآشنا .1

 ار محاسقه نصف شب.يمعبا  ييآشنا .2

 ست.يتوته بر آنها واجب نيه بک يسانکشناخت  يهاراهبا  ييآشنا .3

 توته.يه بدل بكمقدار عقادت در م با ييآشنا .4

 فاره آن.کتوته و يب کم تركبا ح ييآشنا .5

زدهم برر آنهرا يتوتره شرب سريب هک يسانکشناخت با راه  ييآشنا .6

 واجب است.

 

 ش  برخي يبرا دوازدهم و ازدهم،ي يهادر ش مكلفند حجا  
مـيبمانند، كه در اصـطمح بـه آن بيتوتـه منا سرزمين در  زدهميس
 .ندگوي

بيتوته در شبهاي مذكور از واجبات حج است كه بايـد بـا قصـد 
 قربت انجام شود.
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 توته يمقدار و زمان ب

 1 وجود دارد: قولان و مقدار بيتوته سه در مورد زم
ات يل)آتوته از غرو  آفتا  است تـا نصـف شـ . يب قول اول:

 (يو نور ي، صا يگانيگمپاجوادي، عظام امام، بهجت، 

ن يو ا« تا مابعد نصف ش »ن است: يا اهلل بهجتتيآر ي: تعبتذكر
دا كند مجموعه نصف ينكه علم پيا ياست. برا ياز با  مقدمه علم

 ل ش  را درك كرده است. او
مـه دوم شـ  تـا يا نيـمه اول ش  ين نير است بيمخ قول دوم:
،  اضل ، يسلااني، سيزيل، تبريخلوي اي،ات عظام خامنلهي)آطلوع فجر. 

 مكارم، وحيا و هاشمي شاهرودي(

ن يو بـ« مـه اول شـ ين»توتـه ين بير اسـت بـيـمخ قول سلوم:
 (و سبااني يزنجانعظام ت اي)آ. 2«اصباح»

 بمه شيمحاسبه ن اريمع

ا غرو  آفتا  تا اذان صـبح مـمك يمحاسبه نصف ش ، آ يبرا
 3مطرح است: چهار قولن مس له يا تا طلوع آفتا ؟ در اياست 

د از اول غـرو  يـمـه شـ  را باياط واجـ  نيبه احت قول اول:
اط مستح  است كـه يآفتا  تا طلوع آفتا  فردا حسا  كرد و احت

 خميني(امام). حسا  كنند ياز مغر  شرع
                                                 

 .1224و  1220. مناسک محشي، م  1

. اصقاح، به معني صقح کردن و وارد شدن در اذان صقح است، يعني هنگام بلوع فجر 2
 )ققل از اذان صقح( در منا حضور داشته باشد.

 .1226. مناسک محشي، م 3
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ات يل)آمه ش  از غرو  آفتا  تا طلوع فجر است. ين قول دوم:

، ي، صا ي، سباانيسااني، سيزي، تبريبهجت، خوئ، يجواد، ياعظام خامنه

 (يشاهرود يهاشما و ي،  اض ، مكارم، وحيگانيگمپا
ن است ياط ايماند، احتيمه اول ش  را در منا مياگر ن قول سوم:

مـه دوم يد حسا  كند. و اگر نيلوع خورشتا ط يكه از مغر  شرع
د تـا طلـوع يغرو  خورشـ ن است كه ازياط ايماند احتش  را مي

 (يزنجاناهلل تيآ)فجر را محاسبه كند. 

 واج  از غرو  شرعي تا طلوع آفتا  بنابر احتياط قول چهارم:
 اهلل نوري()آيت شود.محاسبه مي

، قابـل استاط يحتبر ا يكه مبتن و چهارم قول اول و سومر: كتذ
 .باشدميدوم  قولرجوع به 

 سد يتوته در منا بر آنها واجب نيكه ب يكسان
ازدهم و يـ يهاسـت در شـ يپنج گـروه هسـتند كـه واجـ  ن

  1زدهم در منا بمانند:يدوازدهم و س
آنهـا  يكه برا يگر كسانيماران و پرستاران آنها و ديب گروه اول:

)همه مراجلع . مشقت داشته باشد ماندن در منا به هر عذري كه باشد

 عظام(

كه تر  آن دارند كه اگر ش  در منـا بماننـد  يكسان گروه دوم:
نكه مال معتدٌّ بـه و قابـل يرود، به شرط ان ميينها در مكه از بيمال ا

 )همه مراجع عظام(توجه باشد. 
                                                 

 .1222. مناسک محشي، م  1
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خو  بر جان و خـو  بـر آبـرو را نيـز اضـافه  يساانيت اهلل سيآ
 اند. كرده

دن يـا  دارد به چرانيوانات آنها احتيكه ح ييهاشبان وم:گروه س
 در ش . 

كه متكفل آ  دادن به حجـا  هسـتند در  يكسان گروه چهارم:
 مكه. 

ه بماننـد كـحجا  ناچارند در م يازهاين كتدار يه براك يسانك
 )يت اهلل سباانيآ(

مورد سـوم و چهـارم  اي و سيساانيآيات عظام خوئي، خامنه :ركتذ
فرموده  يشاهرود يت اهلل هاشميآ. و اند و قبول ندارندتثناء نكردهرا اس

 . در استثناء گروه چهارم ت مل است
در : يت اهلل سلباانيلآكـه شـ  را در مكـه ) يكسان گروه پنجم:
دار، و تا صبح بـه عبـادت مشـغول باشـند و كـار ي( بمسجد الحرام

 ل خـوردن ويـاز قب يضـرور يجز آن نكننـد مگـر كارهـا يگريد
 د وضو. يا  و تجديدن به قدر احتيآشام

ز يـرا ن يگـروه ششـم يسلاانيس ،يزيل، تبريات عظام خوئيآ تذكر:
 اند.اضافه كرده

است كه از مكه بـه  يگر كسيطائفه د د:يفرمايم يساانيت اهلل سيآ
ن يـن گذشـته باشـد كـه در اييقصد منا خار  شده و از عقبـه مـدن

اگر منزل  يبه منا بخوابد. ول دنيش از رسيتواند در راه پصورت مي
 تواند در منزلش بخوابد. ين باشد نميياو بعد از عقبه مدن

كه  ياند: كسفرموده يشاهرود يو هاشم يو خوئ يزيات عظام تبريآ
مانـده و سـپس از  يطوا  خانه خدا را نموده و به عبادت خود باق
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يمـ ين شخصين گذشته باشد، چنييمكه خار  شده و از عقبه مدن
 1د.يايتوته كند و به منا نيتواند در راه ب

 مقدار و كيفيد عبادت در مكه بدل بيتوته در منا
خواهـد در مكـه بـه عبـادت يتوته در منـا ميب يجاه كه ب يكس

 د باشد؟يت آن چگونه بايفيمشغول شود، چه مقدار عبادت كند و ك
 2مطرح است: پنج قولن مس له يدر ا

دار، و بـه عبـادت يفجر در مكه بتا طلوع  اول ش از  قول اول:
از  يضـرور يجز آن نكنند مگر كارها يگريمشغول باشند، و كار د

ات عظلام ي)آد وضو. يا  و تجديدن به قدر احتيل خوردن و آشاميقب

 (ي،  اض ، مكارم و نوريگاني، گمپاي، صا يسباانجوادي، ، ياامام، خامنه
ه از ش ، اگـر ماند يا باقيكه در مكه تمام ش   يكس قول دوم:

بعد از دخول در ش  از منا خار  شده و مشغول به عبـادت بـوده، 
ر و امثـال يـدن و تطهي، مانند خوردن و آشاميبه جز حاجت ضرور

 يهاشلم ،تبريلزي ئي،)آيات عظلام خلونداشته باشد.  يگريآنها كار د

  (و وحيا يشاهرود
و رون رفتـه يش از آن بيا پيكه از منا اول ش   يكس قول سوم:

مه دوم ش  تا طلوع فجـر، بـه جـز انـدك يدر مكه در تمام مدت ن
دن و امثال آن يمانند خوردن و آشام يحوائج ضرور يكه برا يزمان

الزم است، مشغول به عبادت شده و اشتغال به آن، او را از برگشتن 
 )آيت اهلل سيسااني(ست. يتوته بر او واج  نيبه منا باز داشته است ب

                                                 
 ، پنجم.1222. مناسک محشي، م  1
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مطلـق اسـت و شـامل  يسلاانيت اهلل سيلآكمم عبادت در تذكر: 
موت قـرآن و نگـاه بـه كعبـه مستحبات مثـل طـوا  مسـتح ، تـ

 شان آمده است:يالحج ا كه در مناسكشود؛ چنانمي
،وي ع    يل ال يالن ْ الثاي م  الل ي ة: االات ا  ابل،باد6السؤا 

ج و يإطافا احلجالك،با و قرائا القرآن و  یلإه النظر يف  كف ت مبنا هل ياملب
 ا.ين امسللا اليف اإلجابا إِل

 ان هبـا بق ـيف القربـا ل ـيفن كونـه ييـمـ  اإلت  تكفـدر پاسخ فرمودند: 
  1.النص طاعا هللا و هو ال،نوان امل كور ي

ن است كه به طاعت خدا مشـغول يكه در نص ذكر شده ا يزيچ
 شود.نها با قصد قربت طاعت خدا محسو  مييباشد و همه ا
دار يـدر مكـه ب ش  تا طلوع فجـر از اولكه  يكسان هارم:قول چ

و  يارت و نماز طـوا  و سـعيطوا  ز يعني ،باشند و به اعمال مكه
 يولـ ، به جـز مـوارد ضـروري؛و نمازش مشغول باشند ءطوا  نسا

انجام عبادات مستح  مانند طوا  مستحبي و دعا و نگـاه بـه كعبـه 
 زنجاني(اهلل )آيتباشد. توته نمييمجوز ترك ب
از اول ش  تا طلوع فجر در مكه بيدار باشـند و بـه : پنجمقول 

احتياط واج  به اعمال حج از قبيـل طـوا  و نمـاز آن و سـعي و 
طوا  نساء مشغول باشند بجز موارد ضروري كه نوم غال  هـم از 

 اهلل بهجت()آيت آن موارد ضروري است.

 كفاره ترك بيتوته 
ند، چند صورت دارد و در بعضي ك كتوته را تريه بكدر صورتي 

 از موارد كفاره الزم است: 

                                                 
 .282. مناسک الحج و ملحقاتها، ص  1
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شـخص علم و عمـد باشـد و  يترك بيتوته از رو صورت اول:
 ك از موارد استثنا شده نباشد.يچ يجزو ه
  1ن صورت سه قول است:يدر ا

فـاره كگوسفند  كبنابر احتياط واج  براي هر ش  يقول اول: 
 ارم(ك)آيت اهلل مبدهد. 

نـد و بـراي كبـاني رگوسـفند ق كي شـ  اول يـبرا قول دوم:
ــر  ــراي ه ــاط واجــ  ب ــابر احتي ــشــ  دوم و ســوم بن ــك  كدام ي

 )آيت اهلل سبااني( .گوسفند
)سلاير نـد. كگوسفند قربـاني  كبراي هر شبي بايد ي قول سوم:
 مراجع عظام(

 ا جهل يان ينس يترك بيتوته از رو صورت دوم:
 2است: چهار قولنجا يدر ا

و  كفاره بين علـم و عمـد و جهـل و نسـيان در وج قول اول:
 )آيات عظام امام، زنجاني و نوري(ست. ين يفرق

ات يل)آك گوسفند كفاره بدهـد. يبنابر احتياط واج   قول دوم:
،  اضل  و يگلاني، گمپاي، صلا يسلاانيس، يزيل، تبرياي، خوئعظام خامنه

 مكارم(
بـه  3يا جهل قصوري يفراموش يتوته از روياگر ترك ب قول سوم:

سـت يآن است كه كفاره واج  ن ي، اقو4رييحكم باشد نه جهل تقص
  )آيت اهلل وحيا(اط مستح  آن است كه كفاره بدهد. ياحت اگرچه

                                                 
 .1229مناسک محشي، م   .1
 .1230. مناسک محشي، م 2
. جهل قصوري عقارت است از آن ندانستن و ناآگاهي به حكمي که مكلرف در جهرل 3

 خودش کوتاهي نكرده باشد، مثل اينكه کالً غافل از اين موضوع بوده است.
ر کوتراهي مكلرف باشرد، مرثالً در جلسرات آموزشري . جهل تقصيري: جهلي که بر اث4

 شرکت نكرده است.
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عظلام ت ايلآ) .سـتيفاره نكان و جهل يدر فرض نس قول چهارم:

   (يشاهرود يهاشمسبااني و 
توته در منا را ترك كرده، و بدل آن شـ  را در يب صورت سوم:

 مشغول عبادت بوده است. مكه 
 )همه مراجع عظام( 1ن صورت كفاره ندارد.يدر ا

 يسكن ياند: و همچنافزوده يشاهرود يو هاشم يساانيات عظام سيآ
ه خار  شده و از عقبه كرده و سپس از مكه در همان ش  طوا  ك
اگـر منـزل او بعـد از  يند ولـكتوته ين گذشته باشد و در راه بييمدن

 2تواند در منزلش بخوابد.يشد نمن باييعقبه مدن
آن  جزو يتوته در منا را ترك كرده، ولين كه بيا صورت چهارم:
 :يعني، ه بيتوته در منا بر آنها واج  نبوده استكاند چهار گروه بوده

آنها مشـقت داشـته  يماران و پرستاران آنها و كساني كه براي. ب1
 باشد ماندن در منا به هر عذري كه باشد. 

كه تر  دارند كه اگر ش  در منا بمانند مال معتدٌّ بـه  يسان. ك2
 ن برود. يآنها در مكه از ب

ان خودش را در ش  بـه چـرا ا  دارد گوسفنديكه احت ي. شبان3
 ز منا خار  شود. ببرد و ا
حتـا  ي: مايت اهلل سباانيآ)كه متكفل آ  دادن حجا   ي. كسان4

 در مكه هستند. حجا ( 
 3مطرح است: ولشش قن مسئله يدر ا
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 .1222م  يمناسک محش. 2
 .1232. مناسک محشي، م 3



 257درس شانزدهم: بیتوته در منا  

 

دسـته سـوم و بايـد كفـاره بدهنـد و و دوم اول دسته  قول اول:
اي و خامنله)آيات عظام امام، بنابر احتياط واج  كفاره بدهند. چهارم 
  اض (

 .بايد كفاره بدهنداط واج  يبنابر احتدسته اول و دوم : قول دوم
 ( يزيتبر و ي)آيات عظام خوئ

مورد سـوم و چهـارم را متعـرض  يزيتبرو  يآيات عظام خوئالبته 
 اند.نشده

اط واجـ  بايـد كفـاره يـدر هر چهار مورد بنـابر احت وم:قول س
 )آيات عظام بهجت، صا ي، گمپايگاني و سبااني(بدهند. 

فـاره كدسته اول و دوم بنابر احتيـاط واجـ  بايـد م: قول چهار
 اهلل سيسااني()آيتفاره واج  نيست. كبدهند، و بر بقيه 

اهلل تيلآ) سـت.يفـاره واجـ  نكدسته اول و دوم بر  :مپنجقول 
 1(.يشاهرود يهاشم
مـورد سـوم و چهـارم را متعـرض  زيـن يشلاهرود يهاشماهلل تيآ
 اند.نشده

كساني كه از بيتوته در منا معا  هسـتند، كفـاره بـر  قول ششم:
 اهلل مكارم()آيتآنها واج  نيست. 

 از اول شب  يتوته قسمتيترك ب
بيتوته در نيمـه اول اش فهيوظمرجعش  يبا فتوا مطابقكه  يكس

عذر قسـمتي از اول شـ  در منـا  يا از روياگر عمدا   2ش  است،
 ا كفاره دارد؟ ينباشد، آ
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  1است: قولدر اين مس له سه 
 يكنـد و فرقـ يك گوسفند قربانياط واج  يبنابر احت قول اول:

 ي()آيات عظام امام و نورست. ين صورت عذر و عدم عذر نيب

 اط قابل رجوع است.ين احتيا
انجام اعمال به مكه آمده و نتوانسته خـود را  ياگر برا قول دوم:
سـت، ياز ش  به منا برساند بر او كفاره واجـ  ن يتا گذشت قسمت
توته يده باشد، اما اگر بدون عذر بيمه ش  به منا رسياگرچه بعد از ن

 كفـاره تـركاز اول ش  را ترك كرد، احتياط در پرداخـت  يقسمت
 (يو صا  يگاني)آيات عظام گمپانشود. 

توته را درك نكنـد كفـاره ياز اوائل ش  ب ياگر حاج قول سوم:
 )آيت اهلل بهجت(اطا  قسمت دوم را در منا بماند. ياحت يندارد، ول

 محل ذبح كفاره ترك بيتوته

 2است: قولن مس له دو يدر ا

مراجعـت بـه تواند پس از مي يندارد حت ينيمحل مع قول اول:

، ي، زنجلانيزيل، تبريات عظلام املام، خلوئي)آ 3كند. يخود قربانمحل 

 ا(ي،  اض  و وحيگاني، گمپاي، صا يسباان

كند، اما اگر در منا  يد در منا قربانياط واج  بايبه احت قول دوم:

بهجلت، )آيات عظام است.  يكند مجز ينكرد هر جا كه قربان يقربان

 (يشاهرود يو هاشم يساانياي، سخامنه
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  دهم يتوته شب سيوجوب ب
 1:است واج  طائفه سه بر زدهميس ش  توتهيب

 )همه مراجع عظام(است.  كرده ديص احرام حال در كه يكس :اول
 از منـا كـوچ ظهـر اذان از بعـد دوازدهـم روز در كه يكسدوم: 
  )همه مراجع عظام(و غرو  ش  سيزدهم را درك كرده است.  نكرده

چه قُـبم  و  ؛باشد كرده يكيبا زن نزد احرام الح در كسي كه :سوم
 چه دبرا ، چه با همسر خود يا اجنبيه. 

 غيـر آن را و  لمـس و دنيبوس مثل زشيآم از ريغ گريد يكارها اما
 ثـر مراجـعكنظـر ا بنـابر ولـي ،چه حرام اسـت نكرده، اگر اجتنا  اگر

 شود.بيتوته ش  سيزدهم واج  نمي
 است: قول سه ،اين گروه رابطه با در

مطلـق تمتعـات از زن موجـ  وجـو  بيتوتـه شـ  قول اول: 
 )آيات عظام صا ي و گمپايگاني(شود. سيزدهم مي
نزديكي با زن در حـال احـرام بنـابر احتيـاط واجـ   قول دوم:

)آيلات عظلام تبريلزي، سـت. ادر ش  سيزدهم باعث وجو  بيتوته 

  خويي و سيسااني(

ر حال احرام، بايـد شـ  در صورت نزديكي با زن دقول سوم: 
 (عظام )ساير مراجعسيزدهم نيز در منا بيتوته نمايد. 

 زدهميسـ شـ  توتـهيفرمايند: بمي يآمل زاده حسن عممهتذكر: 
باشـد و برخـي از نمي مـورد سـه نيا به دياست و مق واج  مطلقا 

 فقهاي كهن و از قدماي اصحا  نيز قائل بودند.
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 ييخودآزما

 (يني)امام خمه در منا چقدر است؟ توتيمقدار و زمان ب .1

ت يو)آازدهم و دوازدهم تفاوت وجرود؟ ين شب يتوته بيا در بيآ .2

 (ياهلل زنجان

توته، شب را از چه زمان تا چه يشب جهت بمهيمحاسقه ن يبرا .3
 (يات اهلل خامن ي)آ؟ ردکد محاسقه يبا يزمان

ا يآند، که عقادت كخواهد در ميتوته در منا، ميب يجاه ب يسک .4
ه کرعقره کو نگراه بره  يبرواف مسرتحقبه عنوان عقادت، تواند يم

 (يت اهلل زنجاني)آمستحب است، انجام دهد؟ 

ه کر يسرک يعلم و عمرد بررا ياز رو توته در منايب کفاره ترک .5
 ارم(كت اهلل مي)آست؟ يدام از موارد استثنا نقاشد، چکچ يجزو ه

فاره کا يآند، ک کان تريا نسيجهل  يتوته به منا را از روياگر ب .6
  (يت اهلل وحي)آشود؟ يم واجب

سرت، در يتوته در منرا برر آنهرا واجرب نيه بک يماريشقان و ب .7
ت اهلل يو)آشرود؟ يفاره بر آنهرا واجرب مرک اي، آتوتهيب کصورت تر

 (يستانيس

ا يمه اول شب است، اگر عمداً يتوته در نياش بفهيه وظک يسک .8
)امام فاره دارد؟ کا يآاز اول شب در منا نقاشد،  يعذر قسمت ياز رو

 (ينيخم

ت يو)آنرد؟ کد ذبح يبا يتوته در منا را درچه محليب کفاره ترک .9

 (يااهلل خامن 

 زدهم يتوترره شررب سرريا م؛لررق تمتعررات موجررب وجرروب بيررآ .10
 (يت اهلل صافي)آا خصوص جماع؟ يشود يم

 



 

 

 
 

  : دهمهفردس 
 

 رمي جمرات هس گاهن
 يآموزش يهاهدف

 .جمرات يقت به رمفه حجاج نسيبا وظ ييآشنا .1

 .ب گرفتن در روزيشقانه و نا ين رميم دوران امر بكحبا  ييآشنا .2

 .ريا حلق و تقصيازدهم ققل از ذبح يروز  يم رمكحبا  ييآشنا .3

 .يب گرفتن جهت رميام ناكبا اح ييآشنا .4

 .معذور يم استنابه براكحبا  ييآشنا .5

 .يات رمكيشبا  ييآشنا .6

 .از بققه دوم يم رمكحبا  ييآشنا .7

 .وچ از عرفاتکزمان با  ييناآش .8

 

 رمي روزهاي يازدهم و دوازدهم

گانه را در روزهاي يازدهم و دوازدهم حجا  بايد جمـرات سـه
ها شراي  و واجبات آن و كيفيت انـداختن عدد سنگريزه .رمي كنند

 1به همان نحو است كه در رمي جمره عقبه گفته شد.
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 ترك رمي جمرات عمداً

رساند و حـج كند به حج او ضرر نمياگر رمي جمرات را ترك 
)همه مراجع كار است. صحيح است، گرچه در صورت عمد معصيت

 1عظام(

 رمي روز سي دهم

سه گروهي كه بيتوته ش  سيزدهم بر آنها واج  بود، آيـا بايـد 
 در روز سيزدهم جمرات سه گانه را رمي كنند؟ 

 2مطرح است: قولدر اين مس له دو 
كننـد، واجـ  اسـت بنـابر احتيـاط روز اگـر بيتوتـه  قول اول:

 )آيات عظام تبريزي، خوئي و سيسااني(سيزدهم رمي جمرات كنند. 
بايد در روز سـيزدهم رمـي جمـرات را انجـام دهـد. قول دوم: 
 )ساير مراجع(
انـد: اگـر بيتوتـه كنـد، رمـي روز فرموده آيت اهلل زنجلانيتذكر: 

 سيزدهم واج  است.

 االت در رميمو
 3چهار قول است: در اين مس له
در شش سـنگ اول الزم اسـت، ولـي رعايت مواالت  قول اول:

)آيات عظام زنجلاني و نسبت به رمي سنگ هفتم فاصله مانعي ندارد. 

 سبااني(
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بنابر احتياط واج  رعايت مـواالت نسـبت بـه رمـي  قول دوم:
 )آيات عظام سيسااني، صا ي و گمپايگاني(تمام سنگها الزم است. 

ابر احتياط مواالت الزم است مگر آنكه چهارسـنگ بن قول سوم:
 اهلل مكارم()آيترا رمي كرده باشد. 
)آيات عظام امام، بهجت، تبريزي، مواالت الزم نيست.  قول چهارم:

 اي، خويي و  اض (خامنه

 در شب يازدهم براي معذورين از رمي در روز دهم و يازدهم يرم
و طبـق معذورند، دهم دهم و يازروز  در يرماز  كه يكسان يبرا

شـ  در  توانندميا ينند، آك يخواهند در ش  رمينظر مرجعشان م
 ؟را انجام دهندهر دو روز  يرميازدهم 

 1است: قول در اين مورد چهار
اي، )آيات عظام املام، خامنله هر دو مورد صحيح است. قول اول:

 مكارم و نوري(گمپايگاني، صا ي، جوادي،  اض ، 
)آيلات عظلام  ه رمي روز دهم صحيح نيسـت.نسبت بقول دوم: 

 (و وحيا يشاهرود يهاشم ،سبااني ،خوئي، تبريزي، زنجاني
فق  چوپانـان رمي جمرات واج  است در روز باشد و  قول سوم:

هـر روزي  يرم توانندز ماندن روز در منا معذورند ميه اك يسانكو 
و مثـل هـا ضيزنان ، ضعفا، مـر ، امادنرا در ش  آن روز انجام ده

تواننـد يگر نمـيا جهت ديت يثرت جمعكه در روز به خاطر كآنان 
 (يساانيت اهلل سي)آرند. ي  بگينا در روز  يرم يد براينند، باك يرم

تـوان در رمي روز دهم را بنابر احتياط واج  نمـي قول چهارم:
 اهلل بهجت()آيت ش  يازدهم انجام داد.
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و  ياازدهمي روز رمي در شب دوازدهم براي معذورين از رم
 دوازدهم 
روز يازدهم و دوازدهـم معذورنـد و  در از رمي كه كساني براي

در  تواننـدميخواهند در ش  رمي كنند، آيا طبق نظر مرجعشان مي
 ش  دوازدهم رمي هر دو روز را انجام دهند؟

 1در اين باره چهار قول است:
اي، منه. )آيات عظام امام، جوادي، خاهر دو صحيح است قول اول:

 صا ي، گمپايگاني،  اض ، مكارم و نوري(
)آيلات عظلام نسبت به روز يـازدهم صـحيح نيسـت.  قول دوم:

 تبريزي، خويي، زنجاني، سبااني، هاشمي شاهرودي و وحيا(
انجام رمي روز يازدهم در ش  دوازدهم بنابر احتياط  قول سوم:

 اهلل بهجت()آيتواج  صحيح نيست. 
چوپانان و كساني كه از ماندن روز در منا : فق  براي قول چهارم

معذورند جايز است رمي هر روز را در ش  آن روز انجام دهنـد و 
ها و مثل آنان كه در روز بـه خـاطر كثـرت اما زنان، ضعفا و مريض

توانند رمي كنند، بايد براي رمي در روز جمعيت يا چيز ديگري نمي
 اهلل سيسااني()آيتناي  بگيرند. 

 ريتقی اي حلق از قبل و ذبح از قبل ازدهمي روز يرم جواز
اگر به جهتي روز عيد موفق به قرباني يا حلق و تقصير نشود، آيا 

گانه را در روز يازدهم قبل از قرباني جايز است كه رمي جمرات سه
 يا حلق و تقصير انجام دهد؟
 2در اين باره دو قول است:
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 اهلل وحيا()آيت. احتياط واج  در رعايت ترتي  است قول اول:

)سلاير رعايت ترتيـ  در مـورد مـذكور الزم نيسـت.  قول دوم:

 مراجع عظام(

 روز در يابين و شب در يمباشر يرم نيب امر دوران حكم

 1 :است مطرحقول شش  مسئله نيا در
مخيرند بين رمي شبانه مباشري و ناي  گـرفتن بـراي  :اول قول

 (يو نور)آيات عظام امام رمي در روز. 

و نايـ  گـرفتن جـايز نيسـت. . نـدينما يرم ش  ديبا :دوم ولق
 (يگانيو گمپا ياي، صا ، خامنهكي)آيات عظام ارا

)آيات عظام مكارم كنند.  يرم ش  واج  اطيبنابر احت :سوم قول

 و  اض ( 

 انجـام ش  در تواندنمي و روز در رديبگ نائ  ديبا :چهارم قول
 .معذرونـد منـا در روز در نمانـد از كه يكسان و چوپانان مگر دهد
 (يساانياهلل س)آيت

نـد و اگـر ك يد در ش  رمين است بايمعذوراز اگر  قول پنجم:
در ش  و نائ  گرفتن  يان رميند مكاطا  جمع ير از آنها باشد احتيغ
 (يشاهرود ياهلل هاشمتي)آدر روز.  يرم يبرا

اي د بايـد بـرنتواند و اگر نمينبايد ش  قبل رمي كن قول ششم:
)آيات عظام تبريزي، خويي، بهجت، سبااني  رمي در روز ناي  بگيرند.

 و زنجاني(
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 نايب گرفتن جهد رمي مجوز معيار عذر

 1صورت دارد: سهكساني كه از رمي در روز و ش  معذور هستند 
و بعدا  هـم عـذر آنهـا  م يو  از رفع عذر هستند صورت اول:

صورت بايد نايـ   در اين قبل از گذشتن وقت رمي برطر  نشود،
 (همه مراجع عظام)بگيرند كه در روز از طر  ايشان رمي كند. 

 ،گيرنـدمييو  از رفع عذر هستند و ناي  هم م  صورت دوم:
شـود، در وقت رمي، عذر آنها برطر  مي ولي اتفاقا  قبل از گذشتن

 2به وجو  اعاده رمي چند قول است: اين باره نسبت
فع عذر، اعاده رمـي الزم نيسـت در صورت ي   از ر قول اول:

اي، سبااني، صلا ي، )آيات عظام امام، بهجت، خامنهگرچه احوط است. 

  اض ، گمپايگاني و نوري(
اگر قبل از گذشتن وقت رمي، مـتمكن از رمـي شـد،  قول دوم:

 اهلل زنجاني()آيتبايد خودش رمي كند. 
اط از عذر بوده، بنابر احتيـ اين صورت كه م يو  رد قول سوم:

  )آيات عظام خويي و تبريزي(واج  اعاده الزم است. 
اگر قبل از گذشتن وقت رمي متمكن از رمـي شـد  قول چهارم:

 اهلل مكارم()آيتبنابر احتياط واج  بايد خودش رمي كند. 
از رفع عذر م يو  نيسـتند، در ايـن صـورت دو : صورت سوم

 قول است:
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نشـده از اينكـه احتياط واج  آن است كه تا م يو  قول اول: 
خودش عمل كند، ناي  عمل نكند و اگر عمل كرد و بعدا  عذر رفع 

املام، )آيات عظام . شد، احتياط واج  آن است كه خودش عمل كند

 (و نوري مكارم، ،  اض ، گمپايگانيصا يبهجت، 

نايـ   تواننـدميقبل از م يو  شدن از رفع عذر هم قول دوم: 
: يسبحان اهلل تيآاست ) واج ع شد عذر رفبعدا  بگيرند، ليكن اگر 

اي، آيلات عظلام خامنله)د. نـاعاده كن انكه خودش واج ( اطيبه احت

 (سبااني وزنجاني، سيسااني 

 رمي جمرات به طور مباشري و نيابي
و م يو  از تمكـن بعـدي اسـت، اگر در اثناي رمي عاجز شود 

 ه؟آيا بايد براي كل رمي ناي  بگيرد يا براي بقي وظيفه چيست؟
 :در اين باره چهار قول است

)آيلات عظلام تبريلزي، بايد براي كل رمي ناي  بگيرد.  قول اول:

 زنجاني، سبااني و مكارم(

)آيات عظام امام، بهجت، جلوادي براي بقيه ناي  بگيرد.  قول دوم:

 اي(و خامنه

اند: هر چند نيابت براي تمام رمي بهتـر افزوده اهلل جواديآيتالبته 
 است(

احتياط آن است كه ناي  بقيه را رمي نموده و بعد از  سوم:قول 
 )آيات عظام صا ي و  اض (آن تماما  به نيابت انجام دهد. 

بنابر احتياط واج  يك رمي كامل انجام دهد ناي   قول چهارم:
و نسبت به مقدار تكميلي نيت اعم از اكمال و اعاده را داشته باشـد. 

 اهلل سيسااني()آيت
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 طرف معذور بدون اذن او استنابه از

اگر ديگران از رفـع عـذر معـذور از رمـي مـ يو  باشـند، آيـا 
 د؟ناز طر  او رمي جمرات كن ندتوانمي

 1 اين مس له دو صورت دارد:
تواند اذن دهد، مانند شخص بيهوش و معذور نميصورت اول: 

 دو قول است:؛ در اين صورت غيرمميز طفل
و اگـر نتوانـد اذن  ه معـذور باشـدستنابه بايد با اجازا قول اول:
عظلام  ات)آيل .جـا آورده يا شخص ديگر از طر  او ب او بدهد ولي

 مكارم( سيسااني و

 .و در سال بعد خودش ناي  بگيرد اند:افزودهآيت اهلل مكارم  البته

 )ساير مراجع عظام(اذن معتبر نيست.  قول دوم:

ريض و مـ تواند اذن دهد، مانند شخصذور ميمعصورت دوم: 
 قول است: در اين صورت سه عليل.

اگر ناي  از رفع معذور مـ يو  باشـد يـا نتوانـد اذن قول اول: 
)آيات عظام الزم نيست از او اذن بگيرند اگرچه احوط است.  بگيرد،

 زنجاني( اي وخامنهجوادي، امام، 

او وظيفه عاجز ناي  گرفتن است و استنابه بدون اذن قول دوم: 
كند مگر اينكه از ناي  گرفتن هم عـاجز باشـد مثـل تحقق پيدا نمي

تبريلزي،  )آيلات عظلامبيهوش كه در صورت قبل حكم آن بيان شد. 

 (يشاهرود يو هاشم ، مكارميسباان گمپايگاني، خوئي، سيسااني، صا ي،

اهلل )آيلتاگر قطع بـه رضـايت دارد اذن الزم نيسـت. قول سوم: 

 بهجت(
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 ايب رفع عذر پس از رمي جمرات توسط ن
اگر از رمي معذور باشد و نايـ  بگيـرد و بعـد از عمـل نايـ ، 

 آيا الزم است رمي را اعاده كند؟ متمكن از رمي گردد،
 1است:قول در اين مورد چند 

)آيلات اعاده رمي واج  نيست اگرچه احـوط اسـت. قول اول: 

 صا ي، گمپايگاني و نوري(بهجت، جوادي، عظام امام، 

 .شتن زمان رمي مـتمكن از رمـي شـوداگر قبل از گذ قول دوم:

كنـد.  را اعـادهبايد خودش رمـي به احتياط واج (  :اهلل مكارمآيت)

 (و مكارم زنجاني)آيات عظام 

بنابر احتياط واج  بايـد اگر م يو  از رفع عذر بود  قول سوم:

 يهاشلم سيسلااني، آيات عظام خويي، تبريلزي،)خودش نيز رمي كند. 

 (و وحيا شاهرودي

اگر قبل از ي   ناي  گرفته و بعد متمكن از رمـي  ارم:قول چه

خودش اعـاده كنـد و به احتياط واج (  :اهلل سباانيآيت)شده، بايد 

چنانچه بعد از ي   ناي  گرفته، بـا رفـع عـذر اعـاده الزم نيسـت. 

 (يسباان اي و)آيات عظام خامنه

از اگر با ي   از رفع عذر ناي  گرفته و يا ناي  بعد قول پنجم: 

ي   از رفع عذر منـو  عنـه، رمـي انجـام داده باشـد، اعـاده الزم 

 اهلل  اض ()آيت نيست، و در غير اين دو صورت اعاده واج  است.
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 تقدم قضاي رمي روز قبل بر اداء
اگر به جهتي رمي را در روز خودش انجام ندهد، بايد روز بعـد 
تن قضاي آن را به جا آورد. در ايـن صـورت در مـورد مقـدم داشـ

 1مطرح است: قولقضاي رمي روز قبل، دو 
دهم زاي را ابتدا براي قضاي روز يـارهمجتواند هر مي قول اول:

و بعد از آن براي ادا يا قضاي روز دوازدهم رمـي نمايـد، ولـي بـه 
اهلل )آيلتاحتياط واجـ  بايـد بـين آن دو قـدري فاصـله بيانـدازد. 

 سيسااني(

يا احتياط واج ( رمي هر واج  است )به سبيل فتوا  قول دوم:
ره قضا شده روز يـازدهم را انجـام دهـد، سـپس رمـي روز مجسه 

  )ساير مراجع عظام(دوازدهم يا قضاي آن را انجام دهد. 

 فاصله انداختن بين قضاي رمي روز قبل و اداي روز حاضر
 2است: مطرح قولدر اين مس له سه 

بهجلت ملام، )آيات عظلام افاصله انداختن الزم نيست.  قول اول:

  اي، سبااني، صا ي، گمپايگاني،  اض ، مكارم و نوري(خامنه

 يفاصله انداختن مستح  است، قضـااند: افزوده يت اهلل سباانيآ
  .روز قبل طر  صبح و اداء هنگام ظهر باشد

)آيات عظام تبريزي، بنابر احتياط واج  فاصله بيندازد.  قول دوم:

 خويي و سيسااني(
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و اداء و همچنين بـين قضـاي دو روز، ين قضا بايد ب قول سوم:
 (حياوو  يشاهرود يهاشم، زنجانيجوادي،  )آيات عظامفاصله بيندازد. 

 مقدار فاصله
ه فاصـله انـداختن بـين قضـا و ادا را الزم كـسـاني ك قـولبنابر 

    است: قول سهدانند، در مقدار فاصله مي
و اداي  بنابر احتياط واج  قضـاي روز قبـل را صـبح قول اول:

 (و وحيا خويي ،)آيات عظام تبريزيهمان روز هنگام زوال باشد. 

خواهد رمي به مقدار يك دوازدهم روزي كه ميالاقل  قول دوم:
 ت اهلل زنجاني()آيكند فاصله بيندازد. 

 يت اهلل هاشلميل)آانـدازد. يساعت فاصـله ب يكقول سوم: الاقل 

 (يشاهرود

 اهلل سيسااني()آيت د.كنمدتي فاصله كفايت مي قول چهارم:

اهلل )آيت به مقداري كه عرفا  يك رمي محسو  نشود.قول پنجم: 

 جوادي(

 شک در صحد رمي
اگر پس از رمي شك كند كه رمي را صحيح انجـام داده يـا نـه، 

 (عظام همه مراجع) 1اعتنا نكند و بنابر صحت بگذارد.
هنگام رمـي  اند: چنانچه احتمال بدهدفرموده آيت اهلل زنجانيالبته 

 ند.كبه رعايت شراي  آن توجه داشته، اعتنا ن
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  شک در انجام رمي جمرات
 1اگر در انجام رمي جمرات شك كند، دو صورت دارد:

كنـد: در ايـن بعد از گذشت روز رمـي، شـك مي صورت اول:

 (عظام همه مراجع)صورت به شك خود اعتنا نكند. 

جـا ه را بـ كند: بايـد رمـيدر همان روز شك مي صورت دوم:

 )همه مراجع عظام(آورد. 

 جمره عقبه ين رميح يا وسطي يجمره اول يشک در رم
و  يا وسطي يجمره عقبه، شك كند جمره اول ياگر در هنگام رم

 ا نه؟يح انجام داده يا شك كند صحيا نه يكرده  يا هر دو را رمي

 (يت اهلل سباانيجز آه )تمام مراجع عظام ب 2اعتنا نكند.قول اول: 

 كجمـرات شـ ينسبت به رم ياگر در ظر  هر روز قول دوم:

 ي  رمـيا نه هر چند از محيرده است ك يرا رم ياا جمرهيه آكند ك

ت يـ  رعايـه ترتكـند ك يرم يد برگردد جوريخار  شده باشد با

رد ك كشبعد ا روز ياگر ش  و  يول ،ن هم حاصل گردديقيشده و 

 (يت اهلل سباانيآ)ند. كخود اعتنا ن كبه ش

 هاشک در تعداد سنگ
هـاي زده شـده اگر در هر يك از جمرات نسبت بـه عـدد ريگ

 شك كند چند صورت دارد: 
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ها شك كنـد، كـه در در حين رمي در تعداد سنگ صورت اول:
همله ) 1اين صورت بايد بنابر كمتر بگذارد و رمـي را تكميـل كنـد.

 (مراجع عظام
در تعـداد بعد از شـروع در رمـي جمـره بعـدي،  صورت دوم:

هاي جمره قبلي يا در صحت رمي آن شك كنـد، كـه در ايـن سنگ
 قول است: چهارصورت 

قول اول: اگر بداند چهار سنگ از قبلي را انداخته و شك كند كه 
بقيه يا بعضي از آنها را انداخته يا نه، به احتياط واج ، بقيه را اتيان 

در كمتـر از  ولـي اگـركند، اگرچه بعد از اتيان جمره بعدي باشـد، 
اعتنا نكند و سه سنگ ديگـر  چهار شك داشته باشد، تا مقدار چهار

 اي،  اض ، نوري و مكارم()آيات عظام امام، خامنهند. را بز

نسبت به فرض اخير فرموده: به احتياط واج   اهلل مكارمآيتالبته 
 ند.ه سنگ ديگر را بزس

ا نكنـد. قول دوم: در هيچ يك از فروض مس له به شك خود اعتن
 )آيات عظام خويي، تبريزي، سيسااني و صا ي(

قول سوم: در هر دو صورت اين مس له چنانچـه احتمـال بدهـد، 
ل جمره قبلي بوده، اعتنا نكنـد هنگام رمي جمره بعدي متوجه تكمي

در صورت اول، جمره قبلي را تكميل كند و در صورت دوم  نهگرو 
ي را اگر چهار سـنگ زد، آن را از سر بگيرد و بعد از آن جمره بعد

 اهلل زنجاني()آيتگيرد. كند وگرنه آن را از سر ميآن را تكميل مي
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ر از اگر بعد از رمي هر سه جمره شـك او بـه كمتـ قول چهارم:
نگ زده يا بيشتر، يا دو سنگ زده يا چهار باشد مثم  شك كند سه س

اگـر بگيرد و جمـرات بعـدي را بيشتر، بايد رمي آن جمره را از سر 
 اهلل سبااني()آيترمي كرده، مجددا  اعاده كند تا ترتي  حفظ شود. 

بعد از انصرا  از رمي و مشغول شدن به كارهاي  صورت سوم:
 قـولند، در اين صورت چنـد ك كديگر غير از رمي جمره بعدي ش

 1مطرح است:
به احتياط واج  بنابر اقل بگـذارد و رمـي را تكميـل  قول اول:

 اي،  اض  و نوري(امام، خامنه )آيات عظامكند. 
)آيلات عظلام بايد بنابر اقـل بگـذارد و تكميـل كنـد.  قول دوم:

 (يشاهرود يهاشم ، سبااني، صا ي،گمپايگاني وخوييتبريزي، 

اگر شك بعـد از انصـرا  و  به شك خود اعتنا نكند قول سوم:
 .و اگر قبـل از آن اسـت بايـد تـدارك كنـد ،صدق فراغ باشد عرفا 

 سيسااني( اهللت)آي

توجـه بـه حفـظ چنانچه احتمال بدهد هنگام رمي  :قول چهارم
 عدد سنگها داشته اعتنا به شكش نكند هر چند شك در نقيصه باشد.

 اني(اهلل زنج)آيت
گذارد و چنانچه مواالت بهـم نخـورده بنابر كمتر مي :پنجمقول 

سـت ا آورد و اگر مواالت بهم خورده احتياط آنباقيمانده را بجا مي
كه آن را تكميل كند و سپس از نو هفت سنگ بزند مگر آنكه چهار 

 اهلل مكارم()آيتسنگ زده باشد. 
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 وقد جبران رمي جمرات

اگر از روي سهو يا جهل و يا عمدا  رمي جمرات را ترك كنـد و 
 1 دو صورت دارد: ،از منا خار  شود
در ايام تشريق يادش آمده، در ايـن صـورت بايـد  صورت اول:

)همله  .رگردد و بجا آورد و اگر متمكن نيسـت بايـد نايـ  بگيـردب

 مراجع عظام(

بعد از ايام تشريق يادش آمده كه در اين صـورت  صورت دوم:
 مطرح است: قول هفت

بنابر احتياط واج  خودش يا نـايبش بـه منـا رفتـه و  قول اول:
رمي را انجام دهد و در سال بعد هم در ايامي كه فوت شده خودش 

 و  اض ( ي، نورزنجانياي، )آيات عظام امام، خامنهايبش قضا كند. يا ن
ايـام تشـريق انجـام نـداد، در سـال بعـد آخـر اگر تا  قول دوم:

صلا ي، گمپايگلاني و بهجلت، )آيات عظام خودش يا نايبش قضا كند. 

 مكارم(

بايد به منا برگردد و انجام دهد و اگر برنگشـت و از  قول سوم:
ام يـدر ا ر احتيـاط واجـ  بايـد در سـال بعـد،مكه خار  شد، بناب

 )آيات عظام تبريزي و خويي(خودش يا نايبش قضا كند. ق، يتشر

در صورت فراموشي يا جهل به مس له اگر در مكـه  قول چهارم:
يادش بيايد يا حكم آن را ياد بگيرد، واج  است به منا آمده و رمي 

نيست جهـت  نمايد و اگر بعد از خرو  از مكه متوجه شود واج 
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تدارك آن برگردد. و احتياط مستح  آن است كه خـودش اگـر بـه 
و  سيسااني عظامت ا)آيآيد و اال نايبش در سال بعد قضا كند. مكه مي

 (يزنجان

نـد، ك كاط واج  تـداريه باشد، بنابر احتكاگر در م قول پنجم:
اط واجـ  آن يـست برگردد و احتيه خار  شده، واج  نكاگر از م
 ا(ياهلل وحتي)آد. يبش قضا نمايا نايسال بعد خودش  ه دركاست 

را  يد هر وقت متوجه شد، رمـيه باشد، باكاگر در مقول ششم: 
در  و د خـودشيـه خـار  شـده اسـت، باكـند، و اگـر از مكاعاده 

 يهاشلم ياهلل العظمتيآ)بش آن را بجا آورد. ي، ناييصورت عدم توانا

 (يشاهرود

 كخـودش تـدار الحجهيتا آخر ذ ه باشدكاگر در مقول هفام: 
ند، كاعاده اط واج  يبه احتبش يا نايز خودش يند و در سال بعد نك

ا نـائبش در يخودش  اطا  در سال بعديه خار  شده، احتكو اگر از م
 1(ياهلل سباانتي)آند. كقضا  قيام تشريا

 «مقاار  اصمه»كه در ذيل عنوان  بعضي از مراجع قولطبق  تذكر:
بايـد مقـداري فاصـله  قضاي هر روز و روز بعـد بينمشخص شد 

 بيندازد.

  نَفْر از منا در روز دوازدهم

اي نـدارد و گانـه وظيفـهدر روز يازدهم غير از رمي جمرات سه
 اشـكالي نـدارد.  ـچه قبل از ظهر و چه بعد از ظهر ـخرو  از منا 

 (همه مراجع عظام)
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اي افـرادي كـه اما در روز دوازدهم خرو  از منا پيش از ظهر بر
 (همه مراجع عظام) 1.جايز است از ماندن در منا معذورند

  2:ن از ماندن در منا سه قول استير معذوريدر مورد غ ولي
اگر در منـا متعلقـاتي دارد از قبيـل رحـل و اثـاث كـه  قول اول:   

تواند پس از رمي و پيش از  ظهـر از منـا مستلزم برگشتن باشد، مي
و اگـر متعلقـاتي  صورت بايد به منـا برگـردد. بيرون رود و در اين

ندارد بنابر احتياط جايز نيست پيش از ظهر خار  شود گرچه نيـت 
برگشتن داشته باشد و اگر خار  شد به احتيـاط واجـ  بايـد چـه 

 (يساانياهلل ستي)آبرگردد.  فْرنَپيش از ظهر و چه بعداز ظهر براي 
اهد دوباره برگـردد و بخو اگر به عنوان كوچ نباشد، و قول دوم:

 (يشاهرود ياهلل هاشمتي)آ ، جايز است.ندك وچكسپس 
 ر مراجع عظام(ي)ساست. يز نيجا قول سوم:

 از منا قبل از ظهر و ل وم بازگشد خارج شدن

اگر قبل از ظهر روز دوازدهم از منا كوچ كند، آيا الزم اسـت بـه 
  منا برگردد؟

 3 است: چهار قولدر اين مس له 
ظهر واج  نيست، و  از بعد فْرنَبرگشتن به منا جهت  قول اول:

)آيلات عظلام اگر چه رفتن او به مكه قبل از ظهر جايز نبوده اسـت. 

 اي و نوري(امام، خامنه
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ظهـر بـه منـا  از بعد فْرنَجهت تحقق قبل از ظهر بايد  قول دوم:
و  شلاهرودي يهاشلم)آيات عظام خلوئي، صلا ي، گمپايگلاني، برگردد. 

 (وحيا

برگـردد.  فْـرنَبـراي تحقـق بنابر احتياط واج  بايـد  ل سوم:قو
 )آيات عظام بهجت،  اض  و مكارم(

اگر در منا متعلقاتي از قبيل رحل و اثاث بجا گـذارد  قول چهارم:
پيش از ظهر از منـا و تواند پس از رمي كه مستلزم برگشتن باشد، مي

يش از ظهـر و چه پ ـ بيرون رود و در اين صورت بايد به منا برگردد
نـد. و اگـر كوچ كـو قبـل از غـرو  يـا روز بعـد  ـ ظهر از چه بعد

متعلقاتي ندارد، بنابر احتياط جايز نيست پيش از ظهـر خـار  شـود، 
گرچه نيت برگشتن داشته باشد. و اگر خار  شد به احتيـاط واجـ  

ت اهلل يل)آ بايد براي نَفْر بازگردد، چه پـيش از ظهـر، چـه بعـد از آن.

 (يساانيس

بعدازظهر بايد به منا برگـردد هـر چنـد  فْرنَجهت  قول پنجم:
 )آيات عظام تبريزي و جوادي(بعدازظهر. 

اگر وسايل خود را در منا گذاشته، بايد به منا برگـردد، قول ششم: 
ولي اگر كوچ كرده الزم نيست برگردد، هر چند جـايز نيسـت بـدون 

 اهلل زنجاني()آيت عذر كوچ كند.

كه بودن آنها در منا حرجي اساد آياا مايي معذورين از رم
شب دوازدهم از منا خارج روز دوازدهم بعد از بيتوته توانند 

 شوند و برنگردند؟

ــراي  ال:ؤسلل ــد و ب ــم معذورن ــي در روز دوازده ــه از رم كســاني ك
ــ  گرفته ــي ناي ــام رم ــم را انج ــي روز دوازده ــبانه رم ــا ش ــد ي ان
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ــه شــ  داده ــا جــايز اســت بعــد از بيتوت ــد، آي ــا ان دوازدهــم از من
 خار  شوند و روز دوازدهم برنگردند؟

اگــر مانــدن افــراد مســن و مــريض و ضــعيف در منــا روز  پاسلل :
دوازدهم حرجي باشـد يـا از مانـدن در منـا معـذور باشـند، جـايز 
اســت پــس از بيتوتــه شــ  دوازدهــم قبــل از طلــوع فجــر از منــا 

 (همه مراجع عظام) 1خار  شوند.

تواننـد يننـد مكيمـ يه در ش  رمك يضيخائف و مر: 1 ركتذ
سـت، ين زن و مـرد نيب يم فرقكن حينند و در اكوچ كقبل از ظهر 

د يشوند چه زن و چه مرد باين دو دسته حسا  نمياگر جزء ا يول
ه كـز استثنا شده يگر نينند. موارد دكوچ كبعد از ظهر روز دوازدهم 

 (يت اهلل سبااني)آ ست.يمبتم به ن

نسبت بـه كسـاني كـه بـر اثـر ازدحـام   سيساانياهللآيت :2 تذكر
ظهر براي آنها حرجي است و مشـقت شـديد  از جمعيت، كوچ بعد

دارد، در صورتي كوچ كردن قبل از ظهر را جايز دانسـته اسـت كـه 
 بيتوته ش  سيزدهم نيز برايشان حرجي باشد:

أو  : مــ   شــق عليــه البقــاْ ي منــا إِل الــزوا  ي اليــوم الثــاي عشــر الســؤا 
 كان النفر ب،يف الزوا  ااقّاً عليه، هل جيوز له ان  نفر قبل الزوا ؟

اجلــواب: إذا كــان البقــاْ حرجيــاً  ــيّف ال تحّمــل عــادة جــاز لــه النفــر، و إذا  
ك لك، فذن    ك  املبيت ي الليلا الثالثا عشر   كان النفر ب،يف الزوا  حرجياً 

 2ال جاز له النفر أ ضًا.إحرجياً ف،ليه املبيت، و 
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براي غير از كسي كه تـر  از مانـدن در  فرمايد:مي اهلل وحياآيت
منا دارد، جايز نيست كه ش  دوازدهم بعد از رمي از منا كوچ كنـد 

 1 مگر بعد از زوال شمس روز دوازدهم.
كـه بـا مسـ له : در مناسك استفتايي ذكـر شـده نكاه قاب  توجه

 دارد.ت هافتمحشي  كمناس 1238
 :ن استيخ آن چنمتن استفتاء و پاس

تواننـد شـ  آيا كساني كه عذر دارند از رمي در روز، مي :ؤالس
دوازدهم براي روز دوازدهم رمي كنند و از منا به مكه بيايند و ديگر 

 ظهر با مردم كوچ كنند؟ از برنگردند به منا، يا بايد صبر كنند و بعد
تواننـد بعـد از مبيـت واجـ  خـار  شـوند و الزم مي :وابج
  2صبر كنند.نيست 
ظهر  از در كوچ كردن بعد چنين آمده است: 1238در مس له  يلو

ها هم حكم مردان را دارند، بنابراين اگر با عـذر از روز دوازدهم زن
تواننـد قبـل از ظهـر از رمي در روز، ش  دوازدهم رمي كردند نمي

 ظهر معذور باشند. از منا كوچ كنند مگر از ماندن تا بعد
بايـد ذكـر شـود و آن  وركمـذ در جوا  استفتاء ظاهرا  يك قيد

يسـت صـبر در صورتي كه از ماندن در روز معذورند الزم ن»اينكه: 
 ، تا اختم  برطر  گردد.«كنند

 ر توجه شود:يل بحث به استفتاء زيمكجهت ت
ه خـو  كـ يسـانكا يـه آكـسؤال شده است  قبم ـ    ]1248[

ه رفته كه نموده به مجمر يش  دوازدهم رم توانندميمشقت دارند 
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د در صـورت ياجوا  فرموده يبرنگردند؛ و حضرتعال گر به منايو د
رون برونـد. بـا يـد بيـقبل از نصف ش  نبا يال ندارد، ولكعذر اش

ها اروانكا خدمه يه آكشود ين سؤال مطرح ميتوجه به مس له فوق ا
در ش   توانند به همراه آنانين ميل زائرين قبياز ا ييرايپذ يز براين
روز  يوقـت شـرعوقـو  تـا  يه برونـد و بـراكنموده و به م يرم

 ؟برنگردند گر به منايدوازدهم د
ست و آنچه واج  اسـت يوقو  در روز دوازدهم واج  ن   ـ

بعد از توانند مير شده كردن قبل از زوال است و اشخاص ذكوچ نك
 برگردنـد ابه منـ يرم يبروند و روز دوازدهم برا نصف ش  از منا

رون بروند. و يولو بعد از ظهر و اگر قبل از ظهر آمدند بعد از ظهر ب
 1.ستين يافكآنها  يش  برا يرم

 شب دوازدهممهين از منا پس از نيرمعذوريخروج غ

شـ ،  فتوته تا نصـين در ش  دوازدهم پس از بياز زائر يبرخ
روند و بعـد از ظهـر يقبل از اذان صبح از منا خار  شده، به هتل م

ا واجـ  يـگردنـد، آيجمرات، به منا برم يزدهم جهت انجام رمدوا
 است قبل از ظهر به منا برگردند؟

 2است: قولن باره چند يدر ا
د هرچند اگـر قبـل نيايست قبل از ظهر به منا بيالزم ن قول اول: 

ات عظلام يل)آ د.نـنكوچ كد قبل از ظهر نتوانيد، نمنياياز ظهر به منا ب

 (ينورو  ياامام، خامنه
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، بايد قبل از ظهـر بـه منـا بعد از ظهر فْرنَتحقق  يبرا قول دوم:
و  يشلاهرود يهاشلم ،يگلانيگمپا ،ي، صلا يظام خلويع )آيات. برگردند

 (وحيا
برگـردد بـه منـا.  فْـرنَ يد بـراياط واج  بايبنابر احت قول سوم:

 ارم(كات عظام بهجت،  اض  و مي)آ
رده الزم كـوچ كـه كـحاال  يماند وليد در منا ميبا قول چهارم:

ه و يـتوانـد اثاثيم يست قبل از ظهر به منـا برگـردد، البتـه حـاجين
ل خود را در منا گذاشته، قبل از ظهر دوازدهم به طـور موقـت يوسا

ا روز بعـد يد به منا برگردد تا بعد از ظهر ين باكاز منا خار  شود، ل
ش يرده پـكل خود را جمع يست وسايز نيند و بدون عذر جاكوچ ك

ست برگـردد. يرد، الزم نكوچ كند، هرچند اگر كوچ كاز ظهر از منا 
 (يت اهلل زنجاني)آ

ل رحـل و اثـاث بـه جـا يـاز قب ياگر در منا متعلقـات قول پنجم:
ش از يو پـ يتوانـد پـس از رمـيه مستلزم برگشتن باشد، مكگذارد 

ش يد به منا برگردد، چه پين صورت بايرون رود و در ايظهر از منا ب
نـد و كوچ كـا روز بعـد يهر و چه بعد از ظهر و قبل از غرو  از ظ

ش از ظهـر خـار  يست پـيز نياط جايندارد، بنابر احت ياگر متعلقات
اط يـت برگشتن داشته باشد و اگر خار  شد، بـه احتيشود، گرچه ن
ش از ظهـر و چـه بعـد از آن. يبازگردد چه پـ فْرنَ يد برايواج  با

 1(يساانياهلل ستي)آ
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در صورت امكان بايد قبل از ظهر به منا برگردند تـا  :قول ششم
فريضه نفر را بعد از ظهر انجام دهند، وگرنه بعـد از ظهـر برگردنـد 

 اهلل سبااني()آيتمگر در صورت اضطرار. 

بايد هر چند بعدازظهر به منا برگردند تـا كـوچ از منـا قول هفام: 
م تحقـق پيـدا قبل از غرو  روز دوازدهم يا بعد از رمي روز سـيزده

 ) آيات عظام تبريزي و جوادي( كند.

 مستحبات منا
در منـا روزهاي يازدهم و دوازدهم و سيزدهم  مستح  است. 1
 و حتي به جهت طوا  مستح  از منا خار  نشود.بماند 
. گفتن تكبيرات در منا بعد از پانزده نمـاز، از نمـاز ظهـر عيـد 2

 قربان و بهتر است بگويد: 
 أكــْب، ال الــه اال هللا و هللا أكــْب، هللا أكــْب و هلل احلمــيف، هللا هللا أكــْب، هللا

أكْب عل  ماهيفاان، هللا أكْب عل  ما رزقنا م  هبيما امن،ام، و احلميف هلل علـ  
 ما أب ان.
. خواندن نمازهاي واج  و مستح  در مسـجد خيـف )صـد 3

 ركعت نماز در مسجد خيف برابر است با عبادت هفتاد سال(.
ر گفتن در مسجد خيف: هر كس صـد مرتبـه سـبحان اهلل . ذك4

 بگويد، ثوا  آن برابر است با ثوا  بنده آزاد كردن.
بگويد، ثوا  آن برابر است بـا  ال الـه اال هللاو هر كس صد مرتبه 

 كسي كه احياي نفس كرده باشد.
بگويد، ثوا  آن برابر است با ثوا   احلميفهلل و هر كس صد مرتبه

 1 ه در راه خدا تصدّق نمايد.خرا  عراقين ك
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 ييخودآزما

 (يني)امام خمجمرات ثال  مق؛ل حج است؟  يرم کا تريآ .1

ا يرزدهم بر آنها واجرب اسرت، آيتوته شب سيه بک يسه گروه .2
 (يزيت اهلل تبري)آشود؟ يز بر آنها واجب ميجمرات ن يرم

شقانه مقدم اسرت  يا رميدر روز معذورند، آ يه از رمک يسانک .3
 (يستانيت اهلل سي)آ؟ در روز گرفتنب يا ناي

تواند اذن دهد، بردون يه مک ياز برف معذور يا استنابه رميآ .4
 ارم(كت اهلل مي)آز است؟ ياذن او جا

ب، عذر بر برف شود ينا يمعذور باشد و پس از رم ياگر از رم .5
 (يت اهلل زنجاني)آرا خودش انجام دهد؟  يا الزم است رميآ

ت اهلل يوو)آاداء مقرردم اسررت؟ روز ققررل بررر  يرمرر يقضررا ايررآ .6

 (ياخامن 

 ؟ اداء الزم اسرت يو رمر ييقضرا ين رمريا فاصله انداختن بريآ .7

 (ييت اهلل خطي)آ

د فاصررله شررود؟ يرراداء چقرردر با يو رمرر ييقضررا ين رمرريبرر .8
 (يت اهلل زنجاني)آ

 کزده شده شر يها، اگر در تعداد سنگيبعد از انصراف از رم .9
 (يگانيات اهلل گ پي)آست؟ ياش چفهيند، وظک

د، چه يايادش بيق يام تشريند و بعد از اکرا فراموش  ياگر رم .10
 ت اهلل فاضل(ي)آدارد؟  يافهيوظ

ت اهلل يو)آز اسرت؟ يخروج از منا ققل از ظهر روز دوازدهرم جرا .11

 (يشاهرود

ا الزم يققل از ظهر روز دوازدهم از منا خارج شود، آ يسکاگر  .12
 (يت اهلل نطري)آاست به منا برگردد؟ 
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 اعمال مكه 
 يآموزش يهاهدف

 .هكاعمال مبا  ييآشنا .1

 .هكزمان انجام اعمال مبا  ييآشنا .2

ن مقردم يه را وقروفكتوانند اعمال ميه مک يچهار گروهبا  ييآشنا .3
 .نندک

 شف خالف.که در صورت كم اعمال ميقدم تكحبا  ييآشنا .4

 
 اعمال مكه عبارتند از:

 . طوا  زيارت؛ 1
 زيارت؛  . نماز طوا 2
 . سعي بين صفا و مروه؛ 3
 . طوا  نساء؛ 4
 . نماز طوا  نساء.5

كيفيت انجام اين اعمال به همان نحو است كه در اعمـال عمـره 
 گفته شد و تفاوت فق  در نيت است.
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 زمان انجام اعمال مكه

 در مورد زمان انجام اعمال مكه چند مطل  مورد وفاق است:
فارغ شدن از اعمال منا، اعمال . مستح  است روز عيد بعد از 1

 مكه انجام بگيرد.
. جايز است ت خير اعمال مكه تا روز يازدهم و بعيد نيست كـه 2

 1 حجه جايز باشد.الت خير تا آخر ذي
 آيات عظام گمپايگلاني و صلا ياز لحاظ حكم تكليفي برخي مانند 

 اگرچه احوط آن است كه ت خير نيندازد. اند:فرموده

 بر وقوفين سعي حجطواف و تقديم 

ه كـنيـبعـد از اـ  براي چهار گروه تقديم اعمال مكه بر وقوفين
 2 جايز است: ـ محرم به احرام حج شدند

. خائفين حيض و نفا  به طوري كه بترسند بعـد از برگشـت 1
 پاك نشوند و نتوانند بمانند تا پاك شوند.

عت هايي كه به جهت ازدحام در موقع مراج. پيرمردها و پيرزن2
 عاجز از طوا  باشند.

. اشخاص مريضي كه بترسند در وقت ازدحام طوا  كنند يا از 3
 طوا  عاجز باشند.

اهلل آيت سه مورد مزبور مطابق فتواي همه مراجع عظام است به جز
 زنجاني
و  حجه، به جهتي امكان طوا الدانند تا آخر ذيكساني كه مي. 4

  .سعي نيست
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سعي بر وقـوفين بـراي ايـن گـروه درباره حكم تقديم طوا  و 
 چند قول است: 
الحجه امكـان طـوا  و د تا آخر ذيداننكساني كه مي قول اول:

)آيات عظام سعي ندارند، تقديم طوا  و سعي براي آنها جايز است. 

  امام، بهجت، جوادي، صا ي،  اض ، گمپايگاني، مكارم و نوري(
ود بترسند، تقديم كساني كه از رفتن به مكه بر جان خ قول دوم:

 )آيات عظام تبريزي و خويي(طوا  و سعي براي آنها جايز است. 

بازگشت به مكـه  آنها ترسند برايبراي كساني كه مي قول سوم:
اهلل )آيلتمسير نشود، تقديم طوا  و سعي بر وقـو  جـايز اسـت. 

 سيسااني(

كساني كه عذر عر  پسند داشـته باشـند از اينكـه قول چهارم: 
ا زمـاني كـه در الحجه و يرگشتن از منا تا آخر ذياز ب ا بعداعمال ر

تواننـد طـوا  و سـعي را بـر مكه هستند خودشان انجام دهند، مي
 اهلل سبااني()آيت وقوفين مقدم بدارند.

وانند از منا به مكه بازگردند تنترسند كساني كه ميبر قول پنجم: 
وقو  عرفـات اء را بر واج  است تمام اعمال مكه حتي طوا  نس

مقدم بدارند و عمل آنها مجزي است هر چند كشف خـم  شـود. 
تواننـد طـوا  نسـاء را مقـدم مياما ساير طوايفي كه ذكر ميشوند ن

 بدارند و آنها عبارتند از:
كساني كه به جهتي مانند حـيض يـا پيـري زيـاد يـا بيمـاري . 1

شت از منـا ترسند كه نتوانند اعمال مكه را پس از بازگنتوانند يا مي
 اينها تقديم طوا  و سعي واج  و مجزي است.انجام دهند، بر 

ر زمان خـودش بـر آنهـا حرجـي كساني كه طوا  و سعي د. 2
 است. و مجزي تقديم طوا  و سعي جايز گروه اين است، بر
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كساني كه خو  آن را دارند كه اعمال مكه در زمان خـودش . 3
ننـد طـوا  حـج و سـعي را توامي ، اينهاكند براي آنها ايجاد حر 

كه اگر بعدا  معلوم شد واقعا  حرجي بـوده مجـزي  ا  مقدم كنندرجاء
 اني(اهلل زنج)آيت .است
 ال: آيا تقديم اعمال مكه براي معذورين واج  است؟سؤ

 1:در اين مس له چند قول است جواب:
 ،)آيات عظام امام، بهجلت، جلواديتقديم واج  نيست.  قول اول:

 ي، سيسااني،  اض  و نوري(اي، خويخامنه

تقديم اعمال واج  نيست، مگر آنكه اطمينـان داشـته  قول دوم:
)آيات عظام باشند كه بعد از برگشتن از منا امكان انجام آن را ندارند. 

 (وحيا و هاشمي شاهرودي صا ي، گمپايگاني، ،سباانيتبريزي، 

 .شوندو مجبور به استنابه مي اند:افزوده اهلل سباانيآيت
تقديم اعمال براي ذوي االعذار واج  است جـز در  قول سوم:

مواردي كه مجوز آن حرجي بودن طوا  و سعي يا خـو  مشـقت 
البتـه داشتن آنها است، كه در اين دو صورت تقـديم جـايز اسـت. 

طـوا  ترسد نتواند از منا به مكه بازگردد كه بايد حتي كسي كه مي
تواننـد طـوا  نسـاء را نمـي طوايف نساء را مقدم نمايد ولي ساير

 اهلل زنجاني()آيت مقدم بدارند.

اهلل )آيلتاحتياط واج  آن است كـه تـرك نكننـد.  قول چهارم:

 مكارم(
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 نيه بر وقوفكم خائفين ازدحام و تقديم اعمال

ترسند كـه بعـد از كساني كه صرفا  به خاطر تر  از ازدحام، مي
افتند، آيا يا به مشقت مي مراجعت از منا نتوانند طوا  را انجام دهند

جايز است اعمال مكه را مقدم بدارند؛ با اينكـه جـزء چهـار گـروه 
 مذكور نيستند؟

 1 است: قولدر اين مس له چند 
اي، )آيات عظام املام، خامنلهتقديم اعمال جايز نيسـت.  قول اول:

 (و وحيا نوري ،،  اض ياراكي، خويي، صا ي، گمپايگاني، سباان

ف يه ضـعيـروح يه داراكـ يافـراد انـد:فرموده يت اهلل سلباانيآ
ن حـاالت يـت دارند ايا  حالت وسوا  و تر  از جمعيهستند و 

 .شودين نميه بر وقوفكم اعمال ميصرفا  مجوز تقد
اطا  بعد از برگشت از منـا ياحت يز است، وليم جايتقد قول دوم:
  يـنا رار اعمـال،كـت انكند و در صورت عدم امكرار كاعمال را ت

 ت اهلل بهجت(ي)آرد. يبگ

 احتياط آن است كه مقدم دارد و بعدا  اگـر نتوانسـت وم:سقول 
تبريلزي و  )آيات عظلام، براي طوا  ناي  بگيرد. ندكطوا  را اعاده 

 مكارم(
، تقديم طـوا  )تر  از انجام ندادن( در مورد اول م:چهارقول 

 )تر  از بـهزيارت و سعي واج  و مجزي است، و در مورد دوم 
مقدم كنند، ولي اگـر كشـف خـم   ا توانند رجاءميمشقت افتادن( 

شد مجزي نيست. و تقديم طوا  نسـاء در هـيچ يـك از دو مـورد 
 )آيت اهلل زنجاني(جايز نيست. 
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كساني كه بازگشت به مكه براي آنها مشكل اسـت و  :پنجمقول 
يا طوا  نمودن بعد از بازگشـت از منـا بـه علـت ازدحـام شـديد 

تواننـد مقـدم دارنـد. ا غير آن براي آنها مشكل اسـت، ميجمعيت ي
 )آيت اهلل سيسااني(

ل كه در اثر ازدحام دچار مشكاگر خو  داشته باشد  قول ششم:
 يت اهلل هاشلميل)آ .تواند مقدم بدارديذاء شود ميا ايشود و  يجسم

 (يشاهرود

 اهلل جوادي()آيت براي پيران خائف تقديم جايز است. قول هفام:

 معذورين ايبر نيبر وقوف ديم طواف نساءتق

 :چند قول است، براي معذورين تقديم طوا  نساءدر حكم 
بهجت، )آيات عظام امام، تقديم طوا  نساء جايز است.  قول اول:

 يو هاشلم يارم، نلوركل،  اضل ، ميسلاانيسسبااني، اي، خامنهجوادي، 

 (يشاهرود

اي كسـي كـه تقديم طوا  نساء جايز نيست، مگر بـر قول دوم:
 زنجاني(اهلل ت)آيترسد نتواند از منا به مكه بازگردد. مي

تقديم طوا  نساء جايز نيست مگر براي كسي كه از قول سوم: 
 )آيات عظام خويي، تبريزي و وحيا( رفتن به مكه بر جان خود بترسد.

 افزوده: كسي كه متمكن از دخول مكه نيست.اهلل وحيا آيتالبته 

 ا طوا  نساء و نمـاز آن را رجـاءحتياط واج  به ا قول چهارم:
 يد وگرنـه بـرايـن بود آن را اعـاده نماكمقدم بدارد و اگر بعدا  مم

 (يگانيگمپا اهللتي)آرد. ي  بگياعاده آن نا
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 تقديم اعمال مكه و كشف خالف

كساني كه اعمال مكه را بر وقـوفين مقـدم كردنـد، اگـر كشـف 
 ، حائض و نفسا نشـد... خائف حيض و نفامثم  خم  شد يعني 
 وظيفه چيست؟
 1وجود دارد: چند قولدر اين مس له 

كند، سه طايفه اول، اعمالي كه مقدم داشتند كفايت مي قول اول:
اگرچه اعاده احـوط اسـت؛ امـا طايفـه چهـارم كـه عقيـده داشـت 

تواند اعمال را به جهتي مثل سيل يا مزاحمت پليس انجام دهد، نمي
اي، )آيلات عظلام املام، خامنلهبايد اعاده كند. بعد كشف خم  شد، 

فله يخصلو  طا در شلاني: ايشلاهرود يو هاشم  اض ، سبااني، نوري

 «(ناكاط اعاده يبنابر احا»چهارم  رموده 

به احتياط واج  بعد از برگشت از منا در ايام تشريق  قول دوم:
جا آورد. ه حجه طوا  و سعي را بالاگر ممكن شود واال تا آخر ذي

 (ام بهجت، مكارم و صا ي)آيات عظ

حجـه اعـاده اند: اگـر در باقيمانـده ذياضافه كردهآيت اهلل بهجت 
 ممكن نشد، علي االحوط استنابه نمايد.

 احتياط به اعاده در صورت امكان ترك نشود.، آيت اهلل مكارم
نسبت به سه گروه اول طـوا  و نمـاز آن اعـاده الزم  قول سوم:

گر مقدم نمود بنابر احتياط واجـ  آن را اعـاده نيست، ولي در سعي ا
 (و وحيا خويي ،)آيات عظام تبريزينمايد. 
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 باشد:كشف خم  در سه مورد مخلّ به اجزاء نميقول چهارم: 
نـد . كساني كه به خاطر تر  از اينكه نتواننـد بـه مكـه بازگرد1

 اند.اعمال مكه را مقدم داشته
تواننـد اد يا بيماري نمي. كساني كه به جهت حيض يا پيري زي2

پس از مراجعت از منا انجـام  يا تر  دارند كه نتوانند اعمال مكه را
 دهند.
. كساني كه طوا  و سعي در زمان خـودش بـر آنهـا حرجـي 3
ولي در يك مورد با كشف خم ، بايد اعمال مكـه را اعـاده  است.

كنند و آن مربوط به كساني است كه خـو  دارنـد كـه بـه مشـقت 
مقدم كننـد و  ا ند، كه در اين صورت طوا  حج و سعي را رجاءبيفت

 )آيت اهلل زنجاني(در صورت كشف خم  اعاده نمايند. 

سيسلااني و  ي،)آيلات عظلام جلواد اعـاده الزم نيسـت. قول سوم:

 (گمپايگاني

 چند مسأله
كساني كه به واسطه عذر، مثل پيري و خو  حيض،  مسأله اول:

را مقدم داشتند، بوي خـوش و زن بـر طوا  زيارت و طوا  نساء 
شود و تمام محرمات بعد از تقصير يـا حلـق حـمل آنها حمل نمي
 )همه مراجع عظام( 1خواهد شد.

: كساني كه اعمال حـج را مقـدم بـر وقـوفين والس: مسأله دوم
 نمايند، آيا بايد اقر  زمان به موقفين را رعايت كنند؟مي

 2 الزم نيست. :وابج
                                                 

 .1180. مناسک محشي، م  1
 .1194. مناسک محشي، م  2



 293درس هجدهم: اعمال مکه  

 

 شخيص عذر با كيست؟ت: سوممسأله 
 )همه مراجع عظام( 1تشخيص عذر با خود مكلف است.

د ييـه عر  متشرع هم ت ك ييآنجا: و عموه بر آن ياهلل سباانتيآ
 .گردديند عذر احراز مك

حاجي بايد ببيند معمول مـردم، وضـعيت وي را  آيت اهلل زنجاني:
دانند يا خير، و علـم وسـوا  و علـم كسـي كـه كمتـرين عذر مي

 داند، ممك نيست و بايد به متعار  رجوع كند.دشواري را عذر مي
كسـي كـه او را بـه وسـيله تخـت طـوا   : س:چهلارممسأله 

 تواند اعمال حج خود را بر وقوفين مقدم بدارد؟دهند، آيا ميمي
اگر در هر صورت بايد او را طـوا  دهنـد و عـذر ديگـري ج: 

ت اهلل يـمراجع عظام بجز آ )به اتفاق 2تواند مقدم بدارد.نيست، نمي
ه بعد از برگشتن از منا طوا  با چرخ و تخت و كنيمگر ا( يسبحان

ه خـو  داشـته باشـند كنيا ايل باشد و كآنها مش يز برايامثال آن ن
ن يـه در اكـنـد كدا نيـق توان نشستن بر چرخ را پيام تشريبعد از ا

ندنـد ردند و نماز خواكصورت اگر مقدم داشت در طبقه باال طوا  
نـد و نمـاز بخوانـد كن طـوا  ييز در همان زمان در پاينائ  آنها ن

 ند.كيت ميفاك
 : آيا ناي  هم، اگر خو  حيض يا مرض داشته  :پنجممسأله 
 تواند اعمال مكه را بر وقوفين مقدم بدارد؟باشد، مي
 (يزنجانت اهلل يآ)تمام مراجع عظام به جز  3 مانع ندارد. ج:
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گر هنگام احرام، اطمينان بـه عـدم عـذر داشـته ا آيت اهلل زنجاني:
 باشد، حج و نيابتش صحيح است.

ل و نائ  يچهارگانه درباره اص يام گروه هاك: احيت اهلل سباانيآ
ن در هر چهار گروه چنانچه شخص كل ،ندارد يسان است و فرقيك

 .نندكد اعاده يشف خم  شد باكنائ  مقدم داشت و 
د بـا يـن چهار گروه بايا يه براكم م اعماليتقدا يآ م:مسأله شش

 ز است؟يا بدون احرام هم جاياحرام حج باشد 
بـه د بعد از احرام حج باشد و اگر بدون احرام انجـام دهنـد، يبا

 1ست.ين يمجز نظر همه مراجع عظام )به فتوا يا احتياط واج (

ه را كـجهل و بـدون احـرام، اعمـال م ياگر از رو ام:هف مسأله
 2:ن مس له دو قول استيا مقدم داشتند، در
ات عظام بهجت ي)آ ند.كيت نميفاكاط واج  يبنابر احت قول اول:

 ارم(كو م

ن آن را با احرام يا قبل از وقوفيد يند و باكيت نميفاكقول دوم: 
ر ي)سا ند.رجا آوه ن و اعمال منا، آن را بيا بعد از وقوفيند، و كاعاده 

 مراجع عظام(
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 ييخودآزما

)امام ز است؟ يجا يسانکچه  ين برايه بر وقوفكمال مم اعيتقد .1

 (ينيخم

ه نتواند برواف را انجرام کترسد يه به جهت ازدحام، مک يسک .2

اهلل تيو)آن مقدم بردارد؟ يه را بر وقوفكتواند اعمال ميما يآ دهد،

 فاضل(

ن مقردم يه را بر وقروفكتوانند اعمال مين از ازدحام ميا خائفيآ .3

 ارم(ك مت اهللي)آبدارند؟ 

ه در اثرر ازدحرام عراجز از برواف ک ييهارزنيرمردها و پيا پيآ .4

؟ ه مقردم بدارنردكتوانند بواف نساء را ضمن اعمال ميم هستند،

 (يت اهلل زنجاني)آ

ا اعراده يرشف خالف شرد، آکه را مقدم داشتند و كاگر اعمال م .5

 ت اهلل بهجت(ي)آالزم است؟ 

از  يکدامکراند، دهرکن مقدم يه را بر وقوفكه اعمال مک يسانک .6

 (يات اهلل خامن ي)آ شود؟يشان حالل ميمحرمات احرام بر ا

ن واجرب اسرت؟ يمعرذور ين برايه بر وقوفكم اعمال ميا تقديآ .7

 (ييت اهلل خطي)آ



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش سوم: 
 نيابت رد حج و عمره



 

 

 



 

 

 

 ردس نوزدهم: 
 شرايط انيب

 هاي آموزشيهدف

 آشنايي با شرايط نايب. .1

 نايي با حكم نيابت معذورين.آش .2

 آشنايي با وظيفه نايب در تقليد. .3

 آشنايي با شرايط منوب عنه. .4

 
 در ناي  اموري شرط است:

 ل عق ؛1
 ل ايمان؛2
 ل بموغ.3

 نيابد غير بالغ در حج واجب

 1 چند قول است: غير بالغ در حج واجادر نيابت 
زنجاني  )آيات عظام بهجت،اگر مميز باشد مجزي است.  :قول اول

 (.سبااني و
)آيات عظام تبريزي، خويي، مكلارم مجزي نيست مطلقا .  قول دوم:

 و هاشمي شاهرودي(
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)آيات عظلام املام، : بنابر احتياط واج  مجزي نيست. قول سوم

 اي،  اض  و نوري(سيسااني، خامنه

در غير مميز صحيح نيست و در صـبي مميـز بنـابر  قول چهارم:
 )آيت اهلل وحيا( احتياط واج  صحيح نيست.

 نيابد غير بالغ در حج مستحبي

 اما در نيابت غير بالغ در حج مستحبي دو قول است:
)آيلات عظلام خلوئي، نيابت صبّي مميز صحيح اسـت.  :قول اول

 با اذن ولي(تبريزي، سيسااني، بهجت، زنجاني، هاشمي شاهرودي و وحيا: 
اند حج نـدبي بـه تو: ناي  اگر نابالغ مميز بود ميآيت اهلل سبااني

 .جا آورد و ثوا  آن را به كسي هديه كند

)آيات عظلام املام، بنابر احتياط واج  صحيح نيسـت.  قول دوم:

 اي،  اض ، مكارم و نوري(خامنه

 ل وثوق؛4
 در مورد اين شرط پنج قول مطرح است.

وثوق و اطمينان به انجام حج كـافي اسـت و پـس از  :قول اول
)آيلات عظلام املام، اراكلي، الزم نيسـت.  عمل اطمينان به صحت آن

 سبحاني(. اي، صا ي، گمپايگاني، نوري وخامنه
اگر ناي  ثقه باشد اخبـار او كـافي اسـت ولـو عـادل  قول دوم:

)آيات عظلام خلوئي، نباشد. )اخبار ثقه در موضوعات حجت است(. 

 تبريزي و هاشمي شاهرودي(.
ده و از خبـرش اگر خبر داد كه از طـر  او انجـام دا قول سوم:

وثوق و اطمينان حاصل نشد، در اين صورت اكتفا بـه خبـر دادن او 
  )آيت اهلل سيسااني(اشكال دارد. 
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شود كه يقين حاصل : زماني ذمه منو  عنه فارغ ميقول چهارم
شود ناي  عمل را به طور صحيح انجام داده است يا امـارۀ معتبـره 

   )آيت اهلل بهجت(باشد بر بجا آوردن. 
وثوق شرط در استنابه است نه شرط صحت نيابـت.  ل پنجم:قو

  )آيت اهلل  اض (
 ل معر ت به احكام و ا عال حج ولو با ارشاد ديگري.5
 ل ذمه نايا به حج واجبي در آن سال مشغول نباشا. 6

 حكم نيابد مستطيع

 دو بحث در اينجا مطرح است:
يز الحج است جـا نيابت شخصي كه واج  الف: حكم تكميفي:

 باشد مگر در دو صورت:نيست و حرام مي
جاهـل بـه اسـتطاعت خـود باشـد؛ يعنـي كسـي  صورت اول:

نيابـت را پذيرفتــه در حـالي كــه بـه حســ  واقـع مســتطيع بــوده، 
 دانسته است.ولي نمي

كسي كه غافل از استطاعت خـودش بـوده اسـت؛  صورت دوم:
 يعني مس له استطاعت به ذهن او خطور نكرده است. 

 ن دو صورت پذيرش نيابت كار حرامي نخواهد بود.در اي
 ب: حكم وضعي پذيرش نيابت شخص مساطيع 

بر فرض انجام، آيا اين حج نيابي صحيح واقع شده است يا نـه؟ 
 1 در آن چهار قول است:
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حج نيـابي شـخص مسـتطيع باطـل اسـت، حتـي در  :قول اول
شـود، نـه بـراي صورت جهل و غفلت )نه براي خـودش واقـع مي

   )آيات عظام امام، اراكي، زنجاني و نوري(نو  عنه(. م
حج نيابي شخص مسـتطيع باطـل اسـت، بلكـه بنـابر  قول دوم:

احتياط واج  در صورت جهل و غفلت از استطاعت خـودش نيـز 
 )آيات عظام گمپايگاني و صا ي(باطل است. 

: اگرچه قبول نيابت كار حرامي بوده است، ولي عمـل قول سوم
)آيلات عظلام شـود. يح است و ذمه منو  عنه بري مينيابي او صح

مكللارم و هاشللمي ريللزي، بهجللت، خللوئي،  اضلل ، وحيللا، سيسللااني، تب

  شاهرودي(.
حج نيابي شخص مستطيع باطل است، مگـر اينكـه  قول چهارم:

ناي  از واج  بودن حج بر خود تا بعد از وقوفين يا بعد از اعمـال 
د نيست كـه حـج نيـابي او خبر باشد كه در اين صورت بعيحج بي

 اي()آيت اهلل خامنهصحيح باشد. 

كسي كه خودش مستطيع است جايز نيست در همان  قول پنجم:
سال نيابت بپذيرد و اگر حج نيـابي انجـام داد باطـل اسـت و ذمـه 

در صورت جهل بـه اسـتطاعت ذمـه  ليشود ومنو  عنه فارغ نمي
مصـالحه كنـد.  منو  عنه فارغ شده و در مورد اجرت بـا مسـت جر

 )آيت اهلل سبااني(
 ل عام معذوريت نايا در بعضي از اعمال7

 : عذر دو نوع است:مقامه اول
: مثـل آن كـه در اثـر ترافيـك شـديد بـه وقـو  . عذر طاري1

 اختياري مشعر نرسد.
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دانند ش  دهـم بايـد بـا اي كه ميمثل خدمه . عذر غيرطاري:2
و وقو  اختيـاري مشـعر را ها و معذورين از مشعر به منا بروند زن

 كنند؛ يعني وظيفة ايشان وقو  اضطراري ليلي است.درك نمي
: ترك بعضي از اعمال حج مبطـل حـج اسـت؛ مثـل مقامه دوم

عمال، مبطل  نيست؛ مثـل طـوا  طوا  زيارت، و ترك بعضي از ا
 .توته و رمي روز يازدهم و دوازدهمو بي نساء

 طاري غير عذر با معذور نيابد

د حكم نيابت كسي كه از قبل معـذور بـوده چهـار قـول در مور
 است:

، تبريزي، خويي، امام )آيات عظام نيابت او صحيح نيست. :قول اول

  (، جوادي، زنجاني،  اض ، نوري و وحياايهخامن
بنابر احتياط واجـ  )آيـت اهلل بهجـت: بـا تمكـن از  :قول دوم

 گمپايگاني()آيات عظام بهجت و نيابت غير معذور( صحيح نيست. 

نيابت او صحيح است مگر كسي كه معذور در قرائت  :موقول س
 ()آيت اهلل مكارم باشد كه بنابر احتياط واج  صحيح نيست.

چنانچه در اعمـالي كـه در صـحت حـج دخالـت  :قول چهارم 
ندارد مثل طوا  نساء، بيتوته در منا، رمي روز يـازدهم و دوازدهـم 

البته نيابت كسي كه نقـص در  معذور است، نيابت او صحيح است؛
مواضع سجده دارد مثل آن كه يك دست يا يك پا ندارد و همچنين 
نيابت كسي كه قرائتش صحيح نيست به احتيـاط واجـ  نيابـت او 

سيسلااني، سلبااني و  )آيات عظلام صحيح نيست و كفايت نمي كند.

 صا ي(
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نـد توامـيكـرد مـياگر گمـان افزوده است: آيت اهلل سبااني  البته
قرائت خود را تصحيح كند ولي هر چند با تمش زياد موفـق نشـد، 

شـد، مـيعموه بر نماز خود استنابه كند، هر چند نبايد از اول ناي  
 ولي در اجرت با اجير كننده مصالحه كند.

 طاري عذر با معذور نيابد

 1:در اين مورد چند قول است 
  )حضرت امام(اشكال دارد.  اونيابت  :قول اول

مثل حكم منو  عنه اسـت  در عذر طاريحكم ناي   وم:ول دق
كه در بعضي موارد حج صحيح و گاهي باطل است و نيابـت كسـي 
كه در انجام بعضي از واجبات حـج كـه تـرك عمـدي آن موجـ  

نسـاء و بيتوتـه و رمـي روز يـازدهم و  بطمن نيست، مانند طـوا 
 ي شاهرودي()آيات عظام سيسااني و هاشم دوازدهم اشكال ندارد.

نايبي كه در وقت قبول نيابت براي حج معذور نبـوده  م:قول سو
است، لكن بعد از عقد اجاره در موقع عمل يا قبـل از محـرم شـدن 
جزو معذورين شده، اگر عذر او منجر بـه نقـص بعضـي از اعمـال 
نشود، نيابت او صحيح است، مثل اينكه در ارتكا  بعضي از تروك 

ذر او منجر به نقص در اعمال حج شود، در معذور شود، ولي اگر ع
اين صورت بطمن اجاره بعيد نيست. و احوط اعـاده عمـره و حـج 

 عنـه مصـالحهمنو  بـااجـرت  مـورد درو باشد عنه ميبراي منو 
  اي()آيت اهلل خامنه. شود
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در عذر طاري اگر منجر به نقـص اعمـال بنابر اين طبق اين نظر 
 شود.عنه بري ميه منو نشود، نيابت صحيح است و ذم

اگر هنگام محرم شدن اطمينان داشـته باشـد كـه از  م:قول چهار
انجام مناسك عمره و حج معذور نيست نيابت او صحيح است هـر 

 ()آيت اهلل زنجاني چند بعدا  عذري پيش آيد.

)آيات عظلام  كند.مينيابت او صحيح است و كفايت  :قول پنجم

سلبااني، صلا ي،  اضل ، گمپايگلاني،  جلوادي،  ،بهجت، تبريزي، خلوئي

  مكارم، نوري و وحيا(

 حكم نيابد همراه معذورين

اگر همراه معذورين حجـش نيـابتي باشـد، دو حالـت بـراي او 
 متصور است:
همراه، بعد از استقرار معذورين، خود را بـه وقـو   حالت اول:

رساند، كه در اين صورت حـج نيـابتي او مياختياري بين الطلوعين 
 )همه مراجع عظام( 1يح است.صح

همراه، بعد از استقرار معذورين، خود را بـه وقـو  حالت دوم: 
 2الطلوعين نرساند، در اين حالت دو صورت دارد:اختياري بين

از قبل براي ناي  معلوم بوده كه ملزم به همراهـي  صورت اول:
با معذورين است و متمكن از درك وقو  اختيـاري مشـعر نيسـت 

 ي نبوده( در اين صورت سه قول مطرح است:)عذرش طار
اي، اراكلي، . )آيات عظام املام، خامنلهعدم صحت نيابت قول اول:
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  اض ، سبااني، وحيا و نوري( 
)آيلات عظلام عدم صحت نيابت، بنابر احتياط واج .  قول دوم:

 بهجت، تبريزي، خويي، صا ي و گمپايگاني(

جلاني، سيسلااني، . )آيات عظام جوادي، زنصحت نيابت قول سوم:

 مكارم و هاشمي شاهرودي( 

از قبل ملزم به همراهي با معـذورين نبـوده اسـت صورت دوم: 
 )عذرش طاري است(، در اين صورت دو قول است:

بنابر احتياط واج  نيابت او صحيح نيست و از منو   قول اول:
 (ايهخامن. )آيات عظام امام و كندميعنه كفايت ن

 . )ساير مراجع عظام(يح و مجزي استنيابت او صح قول دوم:

 معذورين از وقوف اختياري مشعرنيابد 
ك وقــو  اختيــاري كســاني كــه معذورنــد از دربــانوان و 
بيمـاران، پيرمـردان و اشـخاص ضـعيف و نيـز  مثـل مشعرالحرام ـ
تواننـد دهنـد مياگر براي خودشـان حـج انجـام مي ها ـهمراهان آن

نند و شبانه به منا بروند، ولـي مقداري از ش  را در مشعر وقو  ك
 اگر حج آنها نيابي باشد آيا نيابت آنها صحيح است؟

اگر نائ  زن باشد با توجه به اينكه بـانوان در حالـت اختيـار و 
  كنند و توانند مقداري از ش  دهم را در مشعر وقوتمكن هم مي

بماننـد، از ايـن رو نيابـت آنهـا صـحيح  الزم نيست تا طلوع آفتا 
ولي در صورتي كه نائ  غير زن از معذورين مذكور باشـد،  1است،

 دو حالت دارد:
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اينكه عذر او طاري است مثل اينكه قبم  بيمار نبوده  حالت اول:
و در ايام حج يا زمان وقو  به مشـعر بيمـار شـده اسـت، در ايـن 

 حالت دو قول است:
بر احتياط واج  نيابت صحيح نيسـت و از منـو  انب قول اول:

 (اي)آيات عظام امام و خامنه كند.ميكفايت ن عنه
. كنـدمـيو از منو  عنه كفايـت  صحيح استنيابت م: قول دو

  آيات عظام(ساير )
اينكه عذر غير طاري است؛ مثل پيري و ناتواني و يا  حالت دوم:

بيماري اي كه از قبل بوده است، در اين صورت نسبت بـه صـحت 
  1:نيابت سه قول است

تواننـد ا توجه بـه اينكـه از معـذورين هسـتند و نميب قول اول:
وقو  اختياري در مشعر را درك كنند نيابت آنهـا صـحيح نيسـت. 

  اض ، وحيا و نوري( اي،يات عظام امام، خامنه)آ
)آيلات بنابر احتياط واج  نيابت آنها صحيح نيسـت. قول دوم: 

  عظام بهجت، گمپايگاني و صا ي(
، تبريلزي عظام خلوئي، )آياتاسـت.  نيابت آنها صحيح قول سوم:

  سيسااني، مكارم و هاشمي شاهرودي( جوادي، زنجاني،

 نيابد معذورين از قرائد صحيح در حج واجب
تواند نماز خود كساني كه از قرائت صحيح معذور هستند و نمي

 توانند در حج واج  ناي  شوند؟را تصحيح كنند آيا مي
 2 در اين مس له چند قول است:

                                                 
 .992و  139، 138، 135، 126. مناسک محشي، م  1
 .801. مناسک محشي، م  2
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نيابت و احرام صحيح نيست ولو تبرعـا ، مگـر آن كـه : اول قول
اي، )آيات عظام املام، اراكلي، خامنلهبتواند نمازش را تصحيح نمايد. 
 زنجاني، نوري و هاشمي شاهرودي(

 بنابر احتياط واج  نيابتش صحيح و مجـزي نيسـت، قول دوم:
ات )آيلولي بنابر احتياط واج  عمل را به نيت منو  عنه تمام كند. 

  عظام تبريزي، خويي، سيسااني، صا ي، گمپايگاني و مكارم(
بايد حج را به نيت منو  عنه تمام كنـد، ولـي بنـابر  قول سوم:

كند مگر اينكه قرائت خود را قبل از عمل احتياط واج  كفايت نمي
تواند تصحيح كند ولـي موفـق كرد ميتصحيح كند، و اگر گمان مي
بر نماز خود، استنابه كند هر چند نبايد  نشد ولو با تمش زياد عموه

 شد، ولي در اجرت با اجيـر كننـده مصـالحه كننـد.از اول نائ  مي

 )آيت اهلل سبااني(
اگر هنگام ناي  شدن به صحت قرائت خود غافـل  قول چهارم:

بوده و توجه نداشته اسـت و در اثنـاي اعمـال متوجـه شـده اسـت 
خودش نيز عمل را انجام دهد، احتياطا  در موارد عذر ناي  بگيرد و 
 )آيت اهلل بهجت(. تواند ناي  شودولي اگر از اول متوجه بوده نمي

نيابت صحيح نيست، ولي بطمن احرام محل اشـكال  قول پنجم:
است و بنابر احتياط واج  عمل را در عمره و حج به نيـت منـو  

وا  عنه تمام كند و بنابر احتياط واج  بعد از اعمال عمره تمتع، ط
 )آيت اهلل وحيا(نساء و نماز آن را انجـام دهد. 

احرام او صحيح است، ولي نيابت او صحيح نيسـت.  قول ششم:
 )آيت اهلل  اض (
تواند ناي  شود، اما اگر ناي  شـد و در هر چند نمي قول هفام:

وس  اعمال يا بعد از عمره تمتع متوجه نقص كار شـد بـراي نمـاز 
 )آيت اهلل جوادي(اولياي او ناي  بگيرد.  طوا  با اذن منو  عنه يا
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آيتو  آيت اهلل بهجتمقلدين تمام مراجع عظام غير  نايجه باث:

اگر در قرائت جزو معذورين هستند نيابتشان به سبيل فتوا اهلل جوادي 
 . يا احتياط واج  صحيح و مجزي نيست

 نيابد معذورين از قرائد صحيح در حج و عمره مستحبي
تواننـد در حـج و قرائت صحيح معذورنـد، آيـا ميكساني كه از 

  1قول است: در اين مس له چند عمره مستحبي ناي  شوند؟
: نيابت او صحيح نيست و اگر ناي  شود اصـم  احـرام قول اول

 (امام )حضرت شود. صحيح واقع نمي
 اگر به عنوان رجاء ثوا  انجام بدهد اشكال ندارد. تذكر: 

)آيات حج و عمره مستحبي صحيح است. نيابت او در  قول دوم:

عظام تبريزي، سيسااني، زنجلاني، صلا ي، گمپايگلاني،  اضل  و هاشلمي 

 شاهرودي(

آنچه در حج و عمره واج  گفتيم، در حـج و عمـره  قول سوم:
 )آيت اهلل سبااني( .مستحبي نيز جاري است

 بنابر احتياط واج  نيابتش صحيح و مجزي نيست، م:قول چهار
)آيلت  ر احتياط واج  عمل را به نيت منو  عنه تمام كند.ولي بناب

 2(اهلل مكارم

                                                 
، آيت اهلل تقريرزي  اسرتفتائات 45، ص 4  صراط النجاه، ج 802. مناسک محشي، م  1

، آيت اهلل سيسرتانس  مناسرک زائرر، ص 118، س 62مناسک الحج و ملحقاتها، ص 
، آيت اهلل 132، س 52حج )هزار مسئله( ص ، آيت اهلل زنجاني  استفتائات 52، م 28

، آيت اهلل گلپايگاني  اسرتفتائات حرج و 661، س259صافي  احكام و آداب حج، ص 
 ، آيت اهلل فاضل.121، س 71عمره، ص 

 . استفتاء شفاهي از معظم له. 2
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  مماثلد
 )همه مراجع عظام( 1مماثلت بين ناي  و منو  عنه شرط نيست.

اند: اگرچه نيابـت زن از مـرد مرجـوح فرموده آيت اهلل بهجتالبته 
نظري دارند كه در تـذكر عنـوان  آيات عظام تبريزي و خوييو  2است.

 ه است.بعدي آمد

 نيابد صروره
جايز است كسي كه تاكنون به حج نرفته و مستطيع نيست، براي 

 )همه مراجع عظام( 3ديگري ناي  شود.
انـد: بلكـه اگـر اضافه كـرده تبريزي و خوييآيات عظام  :1تذكر 
 توانـد عنه مرد و زنده باشد كـه بـه خـاطر عـدم تمكـن نمـيمنو 

زومي آن است كه مردي را كه حجه االسمم را به جا آورد، احتياط ل
 تاكنون به حج نرفته به نيابت خود به حج بفرستد.

ناي  گـرفتن صـروره مكـروه اسـت بـه خصـوص در : 2تذكر 
 )آيت اهلل بهجت(صورتي كه ناي  زن و منو  عنه مرد باشد. 

 وظيفه نايب در تقليد
 4در اين مس له سه قول است:

ولـي اگـر اجيـر  : ناي  طبق وظيفه خودش عمل كنـد.قول اول
شده به كيفيت خاصي بايد طوري عمـل كنـد كـه مراعـات وظيفـه 

                                                 
 .108. مناسک محشي، م  1
 .104، م 39. مناسک )آيت اهلل بهجت(، ص  2
 .108. مناسک محشي، م  3
 .148. مناسک محشي،  م  4
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اي، )آيات عظام امام، جوادي، خامنلهخودش و كيفيت ذكر شده بشـود 

سيسااني، اراكلي، صلا ي، گمپايگلاني، مكلارم،  اضل ، نلوري، هاشلمي 

 (.سبااني شاهرودي و
انـد: فرموده اند ويك مورد را استثناء كرده سيسااني اهلل آيت: تذكر

ولي اگر اجير شده باشد كه طبق نظر منو  عنه يـا مسـت جر عمـل 
كنند، بايد به همان نحو عمل كند مگر در صـورت يقـين بـه فسـاد 

 عمل.
ي خودش عمـل كنـد و در در نيابت از ميت به وظيفه قول دوم:

  )آيت اهلل بهجت(الجمله احتياط كند. نيابت از حي في
حي طبق تقليد منو  عنه عمل كند و نيز : در نيابت از قول سوم

در نيابت از ميت اگر وصيت كرده طبق تقليد منو  عنه و در نيابت 
)آيلات عظلام خلوئي و از ميت اگر وصيت نكرده طبق نظر خودش. 

  تبريزي(
كند: بنابر احتياط واج  عمل بنابر تقليد اضافه مي آيت اهلل تبريزي

 وصي و ورثه نيز صحيح باشد.

دهد بايد به آنچه وظيفـه مياگر تبرعا  حج را انجام  رم:قول چها
است عمل كند و اگر اجير است بايد به نحو صحيح بـه نظـر  متبرع

مست جر انجام دهد مگر اينكه اجير علم به بطمن عمل داشته باشـد 
و اجاره مقيّد به نظر مست جر باشد كه در اين صورت اجـاره باطـل 

ندارد احتياط كند بـه جمـع بـين دو  است و اگر اجير علم به بطمن
 )آيت اهلل وحيا(نظر و در وصيت به نظر موصي عمل كند. 

، نايـ  بايـد فتـواي مرجـع در مورد محرمات احرام قول پنجم:
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تقليد خودش را رعايـت كنـد و در مـورد مناسـك و اعمـال حـج 
چنانچه به فتواي مقلَّد ناي  نتواند بدون احرام از ميقات بگذرد بايد 

 احرام و اعمال حج، فتواي مرجع تقليد خود را رعايت كند تا بهدر 
محرم شده و از آن بيرون آيد و كسي كه براي حج يا ، شكل صحيح

مـيكند يا براي آن وصـيت ا اجير ميعمره واج  خودش، كسي ر
نمايد بايد رعايت فتواي مقلَّد خود را در اعمال حج بر ناي  شـرط 

گيـرد و مـي حج واج  ميـت، نايـ  كه براي نمايد و بر ولي ميت
ــ بر وصي كه براي حج وصيت شده ـ مستح  يا واجـ  همچنين
گيرد، واج  است كه عموه بر رعايت تقليد منو  عنه در ميناي  

اعمال حج، رعايت فتواي مقلَّد خودشان را نيز بر ناي  شرط كننـد 
اگـر  و به دنبال آن ناي  بايد تقليد شرط شده را نيز رعايت كنـد و

مستطيع يا ولي يا وصي او در ناي  گـرفتن چنـين قيـدي ننماينـد، 
اعمال حج فتواي مقلَّد منـو  عنـه و همچنـين مقلَّـد ناي  بايد در 

 ) آيت اهلل زنجاني (  يا وصي را نيز رعايت نمايد.ولي 

سزاوار است كه ناي  احتياط كند و طبق نظر مرجع تقليد  تذكر:
 ه عمل كند.خودش و مرجع تقليد منو  عن

 شرايط منوب عنه
 1در منو  عنه اموري شرط است:

 اسمم. .1

اند: نيابت از كافر بـه احتمـال فرموده آيت اهلل بهجت تذكر:
 2حصول تخفيف عذا ، محل ت مل است.

                                                 
 .108. مناسک محشي،  م  1
 .106. مناسک محشي،  م  2
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متوفي بودن منو  عنه يا اگر زنده است، حـج بـر او مسـتقر  .2
اي كـه اميـد خـو  شده باشد و به جهت پيري يا مريضـي

 تواند به حج برود.د، نميشدن ندار

 : در حج استحبابي مورد دوم شرط نيست.تذكر

 بلوغ منوب عنه
 1در صحت نيابت از غير بالغ چند قول است:

 بهجت(آيت اهلل )در صبي غير مميز مشكل است.  قول اول:

 )آيت اهلل مكارم(نيابت از بچه خالي از اشكال نيست. قول دوم: 

حج مستحبي اشكال نـدارد كـه  در مورد غير بالغ در قول سوم:
كه منو  عنه در ايام حـج در مكـه نباشـد. استنابه شود به شرط آن

 آيت اهلل سبااني()

 )ساير مراجع عظام(در منو  عنه بلوغ شرط نيست.  قول چهارم:

 ايمان در منوب عنه
 2:در صحت نيابت از مسلمان غيرمؤمن چند قول است

، پس حج به نيابـت از در منو  عنه ايمان شرط استقول اول: 
 )آيات عظام  اض  و نوري(مخالف صحيح نيست. 

 منو  عنه بايد ناصبي نباشد، مگر آنكـه منـو  عنـه قول دوم: 
اهلل )آيت پدر نائ  باشد كه در اين صورت مسلمان بودن كافي است.

 زنجاني(

 )ساير مراجع عظام( در منو  عنه ايمان شرط نيست.قول سوم: 
 

                                                 
 .108. مناسک محشي،  م  1
 .108. مناسک محشي،  م  2
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 خودآزمايي

 )آيت اهلل وحي (آيا نيابت بچه مميز در حج صحيح است؟ . 1

. اگر شخص مست؛يع حج را به نيابت از ديگري انجام دهد 2
 )آيت اهلل مكارم(آيا مجزي است؟ 

مست؛يع، آيرا نايرب مسرتحق  . در صورت صحت حج نيابي3
 )آيت اهلل سيستاني(المثل است؟  ةاجر المسمي يا  ةاجر

اري مشعر معذور باشد آيا نيرابتش . اگر نايب از وقوف اختي4
 )آيت اهلل مكارم(صحيح است؟ 

مشرعر بره منرا رفتره و  شرقانه از کرهخرانمي . حج نيرابي 5
 اي()آيت اهلل خامن  آيا از منوب عنه مجزي است؟ برنگشته،

و براي وقوف بين است مرد که همراه معذورين، حج نيابي . 6
  خطيي()آيت اهلل، چه صورتي دارد؟ ن برنگشتهال؛وعي

. کسي که از قرائت صحيح معذور است، آيا جرايز اسرت از 7
 )حضرت امام(برف ديگري نايب شود؟ 

شرده و نتوانسرته  يبان. کسي که قرائتش صحيح نيست و 8
 )حضرت امام(اي دارد؟ تصحيح کند چه وظيفه

 )آيت اهلل بهجت( . آيا در منوب عنه بلو  شرط است؟9
 )آيت اهلل زنجاني(ست؟ شرط اايمان  در منوب عنه،. آيا 10
اهلل )آيتد؟ صروره باشو  مرد بايد نايب در چه صورتي. 11

 تبريزي(

 )آيت اهلل فاضل( آيا در منوب عنه، عقل شرط است؟. 12
. آيا نايب بقق فتواي مرجع تقليد خودش عمل کند يا بر 13

 )آيت اهلل خطيي(اساس فتواي مرجع تقليد منوب عنه؟ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :چهارم بخش
كام مرتبط با  حج و عمره  فقه عمومي و اح

 



 

 

 



 

 

 
 

 ردس بيستم:
كام تقليد   اح

 هاي آموزشيهدف

آشنايي با وظيفه کسي که اعمال خرود را بردون تقليرد انجرام داده  .1
 است.

 آشنايي با شرايط تهيير مرجع تقليد. .2

 آشنايي با حكم بقاء بر تقليد ميت. .3

هرد بره حرج بررود نسرقت بره خواآشنايي با وظيفه کسي کره مري .4
 يادگيري مناسک.

 بدون نيت رجوع.« احتياط واجب»حكم رجوع قهري  .5

 عمل بدون تقليد

كسي كه اعمال خود از جمله حج و عمره را بدون تقليـد انجـام 
 1داده باشد، در موارد زير اعمال گذشته او صحيح است:

اعمالش مطابق با فتواي كسي باشد كه در حال حاضـر وظيفـه  .1
 (همه مراجع عظام) از او تقليد كند. دارد

اعمال مطابق باشد با فتواي كسي كه در زمان عمـل بايـد از او  .2
 اي و نوري()آيات عظام امام، خامنه كرد.تقليد مي

                                                 
 .1  رساله توضيح المسائل مراجع، ج 1345. مناسک محشي،  م  1
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 اعمالش مطابق با احتياط باشد. )همه مراجع عظام( .3

اگر جاهل قاصر باشـد و اخـمل  آيت اهلل سيساانيطبق فتواي  .4
كه با جهل قصوري ضرر ندارد، يـا جاهـل به چيزي شده باشد 

مقصر بوده و نقص عمل از جهتي بـوده اسـت كـه در صـورت 
 جهل صحيح است؛ مثل جهر و اخفات، اعمالش صحيح است.

 تغيير مرجع تقليد

 در مورد تغيير مرجع تقليد، دو حالت متصور است:

 حالت اول: ي ول از غير اي م ب  اي م

ت مرجع ديگر نسبت به مرجعـي اگر از كسي تقليد كند و اعلمي
كند برايش محرز شود، در مورد عدول به مجتهـد كه از او تقليد مي
 اعلم دو قول است:

)آيات عظام امام، عدول بنابر احتياط واج  الزم است.  قول اول:

 اي، صا ي و گمپايگاني(خامنه

)آيات عظام بهجت، جوادي،  اض ، عدول واج  است.  قول دوم:

 اني، مكارم، نوري، وحيا، تبريزي و هاشمي شاهرودي(سيسااني، سبا

 حالت دوم: ي ول از مرهع مساوي ب  مساوي

 )آيات عظام جوادي و  اض (عدول جايز است. قول اول: 
)آيلات عظلام بنابر احتياط واج  عدول جايز نيسـت. قول دوم: 

 (و هاشمي شاهرودي اي، خامنه1امام
                                                 

 ناگفته نماند که امام راحل در اين مسأله تقدل رأي داشته و نظر ديگرر معظرم لره.  1
هاي تحريرالوسيله چنين است: يجوز العدول بعد تحقق التقليرد بقق بعضي از نسخه

 من الحيّ إلى الحيّ المساوي.



 319درس بیستم: احکام تقلید  

 

ه عدول جايز نيست. در خصوص مسائلي كه يادگرفتقول سوم: 
 )آيت اهلل تبريزي( 
در خصوص مسائلي كـه عمـل كـرده، رجـوع بـه  قول چهارم:

 )آيات عظام مكارم و نوري(مساوي جايز نيست. 
در خصوص مسـائلي كـه يـاد گرفتـه بنـابر احتيـاط قول پنجم: 

 )آيت اهلل صا ي(واج  عدول جايز نيست. 
صـيلي يـا رجوع به مسـاوي در غيـر مـوارد علـم تفقول ششم: 

 )آيات عظام بهجت و سيسااني(اجمالي به مخالفت قطعي، جايز است. 
اگر دو مجتهد مساوي باشند بايـد بـه فتـوايي عمـل قول هفام: 

شود كه مطابق با احتياط است و اگر احتياط ممكن نبود يـا مشـقت 
 )آيت اهلل وحيا(تواند به فتواي ديگري عمل كند. داشت، مي

 ()آيات عظام خويي، زنجاني و سبااني جايز نيست. م:قول هشا

 مجتهد متوفي با فرض اعلميد بقاء بر تقليد 
كند، از دنيا برود، در مـورد بقـاء اگر مجتهدي كه از او تقليد مي

چنـد قـول  در صـورت اعلميـت او از مراجـع زنـده بر تقليد ميت
 1است:

 بقاء در اگر در برخي از مسائل به فتواي او عمل كردهقول اول: 
جـايز اسـت  مسائلي كـه عمـل نكـرده،ام مسائل حتي نسبت به تم

  اي، نوري(آيات عظام امام، خامنه)مطلقا . 
بنابر اين قول مقلدين مخيرند بين بقـاء در تمـام مسـائل و بـين 

 تقليد از مرجع زنده در همه مسائل و بين تبعيض در تقليد.
 عمـل كـرده بقـاء واجـ به فتـواي او در مسائلي كه قول دوم: 

 (و مكارم بهجت عظامت ا)آياست. 
                                                 

 .9، م 1. توضيح المسائل مراجع، ج  1
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در مسائلي كه فتواي او را ياد گرفته )آيت اهلل خويي:  قول سوم:
بقاء واج  است، هم در مسائلي كه عمل كرده و و فراموش نكرده( 

 تبريزي و خويي()آيات عظام . است هم در مسائلي كه عمل نكرده

جـايز   بقـاء در مسائلي كه فتـواي او را يـاد گرفتـه قول چهارم:
 آيت اهلل سبااني() است.

را يـاد عمل كـرده يـا آن فتواي او به در مسائلي كه  قول پنجم:
اگر در آن مسائل به فتـواي  و ملتزم به عمل به آن شده باشد، گرفته

  آيت اهلل گمپايگاني(بقاء جايز  است. )مجتهد زنده عمل نكرده، 
زم ملتـدر حال حيـات مجتهـد اعلـم در صورتي كه  قول ششم:

بقاء بر او مطلقا  )نسبت پس از فوت او ، شده به متابعت از فتواي او
 (يجواد )آيت اهللالزم است.  بنابر احتياط واج به همه مسائل( 
شده ملتزم در حال حيات مجتهد اعلم در صورتي كه  قول هفام:

با علم به اختم  در مسائل محل ابتمء و لو  ،به متابعت از فتواي او
 (يسيساان )آيت اهللج  است بر تقليد او باقي بماند. اجماال  وا

مجتهد اعلم در حال حياتش به فتواي  كه در مسائلي قول هشام:
، بلكه در مسائلي كه ملتزم بوده به قصد عمل ياد گرفتهعمل كرده يا 

و پس از فوت او به فتواي مجتهد زنده عمـل  به فتواي او عمل كند
 1صا ي( )آيت اهللاقي بماند. به احتياط واج  بايد ب نكرده،

را درك  اعلم در صورتي كه در سن تمييز مجتهد ميت قول نهم:
 آيت اهلل وحيا(بقاء در تمام مسائل بر او واج  است. )نموده باشد، 

                                                 
از بخش احكام تقليد رساله توضيح المسائل آيت اهلل صافي، بقاء، واجب دانسرته  9در مسئله .  1

احتيراط »، قيرد 20سرؤال  14و جامع االحكرام صرفحه  شده، ولي در توضيح المسائل مراجع

 .که نظر اخير معظم له است مدهآ« واجب
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عمـل بـه فتـواي او  در برخي مسـائلدر صورتي كه  قول دهم:
 ( اض آيت اهلل ) مطلقا  واج  است.بقاء كرده 

كـرده اعلـم مـيمتوفي كه از او تقليـد  مجتهداگر  قول يازدهم:
باشد يا در صورت تساوي به فتواي او عمل كرده باشد، الزم اسـت 

اگر هنگامي كه مميز بوده و خو  و بـد را بر فتواي او باقي بماند و
توانـد از او مـيپـس از فـوت او فهميده، مجتهدي را درك كند مي

يا  از او تقليد كرده باشد تقليد كند، خواه در زمان زنده بودن مجتهد
بنابر احتياط عمـل كـردن بـه تقليد نكرده باشد. در غير اين صورت 

 فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته جايز نيست.
البته در خصوص احكام عمره و حج بر فتواي مجتهد ميت باقي 

 ني(زنجاآيت اهلل ) نماند.

در احكلام تذكر: مقصود ايشان از عبارت ذي  اين مسئمه اين است كله 

 حج و عمره از معظم له تقميا شود.

 يادگيري احكام عمره و حج

يادگيري و دانستن اعمال حج هرچند اجماال ، قبـل از سـفر الزم 
نيست و كافي است كه عمره تمتع و حج تمتع را به عنوان عبـادتي 
كه خداوند متعال بر او واج  كرده، نيت كند و كيفيت هـر يـك را 

رد و عمل كند؛ هرچند ياد گرفتن اعمال، بهتر در وقت عمل ياد بگي
 )همه مراجع عظام( و موافق احتياط است.

 بدون نيد رجوع« احتياط واجب»رجوع قهري 

تواند به آن عمل كند يـا بـا رعايـت در احتياط واج ، مقلد مي
االعلم فاالعلم به مجتهد ديگر رجوع كرده و طبـق فتـواي او عمـل 

 نمايد.
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نيت، الزم « فاالعلم»ه آيا در اين رجوع به حال سؤال اين است ك
است يا اينكه اگر عمل او مطـابق بـا فتـواي فـاالعلم باشـد، كـافي 

 است؟
مثم  اگر مجتهد اعلم، احرام حج را از مكه قـديم بنـابر احتيـاط 

هاي توسـعه واج  الزم بداند و مجتهد فاالعلم، احرام را از قسمت

ه جديـد محـرم شـده و بعـد از يافته مكه جايز بداند و مقلد از مكـ

اعمال حج يـا در اثنـاي آن متوجـه شـده كـه مجتهـد اعلـم چنـين 

احتياطي داشته است، آيا احرامش از مكـه صـحيح اسـت؟ ولـو بـه 

 فتواي فاالعلم رجوع نكند.
 در اين مس له چند قول مطرح است:

اگر عمل او در هنگام صدور از وي، مطابق بـا فتـواي قول اول: 
توانست شرعا  از او تقليد كند و بناي بـر تقليـد او ميكسي بوده كه 

 اي()آيت اهلل خامنهبگذارد، صحيح و مجزي است. 

معلوم شود مطابق فتواي فاالعلم بوده كافي است. اگر  قول دوم:
 )آيت اهلل زنجاني(
چنـد ندانـد مطـابق فتـواي  كافي است عمـل او هـر قول سوم:
 )آيت اهلل سبااني(فاالعلم است. 

تواند به او رجوع كند و بـه براي تصحيح عمل، ميچهارم:  قول
)آيات عظام بهجت، تبريزي،  فتواي وي استناد نمايد، ولو پس از عمل.

 (و هاشمي شاهرودي مكارم، سيسااني، صا ي،  اض 
اند: ... البته مشـروط بـه اينكـه اضافه فرموده آيت اهلل صا ي :تذكر

 مشي شده باشد.هنگام عمل عبادي قصد قربت از او مت
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 خودآزمايي

اگر مدتي اعمالش بدون تقليد بروده، در چره صرورتي اعمرال  .1
 )امام خميني(گذشته او صحيح است؟ 

حكم عدول از غير اعلم به اعلم بعد از تحقق تقليرد چيسرت؟  .2
 اي()آيت اهلل خامن 

حكم عدول از مرجع مسراوي بره مسراوي ديگرر را مشرخص  .3
 ()آيت اهلل شاهرودي. کنيد

)آيت اهلل دو مجتهد مساوي باشند، وظيفه مكلف چيست؟ اگر  .4
 وحي (

حكم بقاء بر تقليد ميرت در فرضري کره مجتهرد فروت شرده  .5
 (آيت اهلل بهجت)ها اعلم باشد، چيست؟ نسقت به زنده

حكم بقاء بر تقليرد ميرت در صرورت شرک در اعلميرت حري  .6
 )آيت اهلل وحي (چيست؟ 

شرده برا تهد فوتحكم بقاء بر تقليد ميت در فرض تساوي مج .7
 )آيت اهلل زنجاني( مجتهد زنده چيست؟

آيا يادگيري احكام حج و عمره ققل از سرفر برراي کسري کره  .8
 )امام خميني( خواهد به حج برود، واجب است؟مي

در احتياط واجب، اگر عمل مكلف م؛رابق برا فترواي فراالعلم  .9
؟ باشد کافي است يا بايد قصد رجوع به فاالعلم داشته باشرد

 اي(اهلل خامن )آيت 



 

 



 

 

 
 
 

 و يکم:  بيستردس 
 

كام طهارت )وضو، غسل و...(  اح
 هاي آموزشيهدف

 آشنايي با مقدار مسح پا در وضو. .1

 آشنايي با حكم وضوي بانوان در انظار نامحرم. .2

 آشنايي با حكم وضو با آب زمزم. .3

 ها.آشنايي با انواع غسل .4

 آشنايي با حكم غسل و صحت عقادات. .5

 هاي مستحب.آشنايي با غسل .6

 هاي جايگزين وضو.آشنايي با غسل .7

 مسح پا در وضو
 در خصوص حدّ مسح پا سه قول وجود دارد:

هاي پا تا برآمدگي روي پا مسح از سر يكي از انگشت :قول اول
)آيات عظلام املام،  اضل ، واج  است، اگرچه تا مفصل بهتر است. 

  مكارم، وحيا و زنجاني(
و  اي)آيلات عظلام خامنلهصل باشـد. مسح پا بايد تا مف قول دوم:

 سبااني(.
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مسح پا بنابر احتياط واجـ  بايـد تـا مفصـل باشـد.  قول سوم:
سيسااني، صا ي، گمپايگاني، اراكي و هاشلمي  )آيات عظام خويي، تبريزي،

 (شاهرودي
همان قول دوم بود، ولـي اخيـرا  آيت اهلل سيسااني ضمنا  نظر سابق 

 است.به احتياط واج  تبدّل يافته 
در آيـه شـريفه « الكعبـين»منش  اين اختم ، مفهوم كلمه  تذكر:

يعني برآمـدگي روي پـا اسـت يـا « قبة القدم»است كه آيا به معناي 
 مفصل ساق.

 وضو گرفتن بانوان در مسجدالحرام
 . وضو در معرض ديا نامارم1
 چنين آمده است: عروة الوثقيدر 
امجنـ ، ال  ب ـل وتـؤوها و إن  ـ إذا توّتأت املرأة ي مكان  راها 30م 

  1كان م  ق يفها ذلك.

إاّل إذا احن ـر فرماينـد: در اينجا حاشيه دارنـد و مي آيت اهلل خويي
مكــان الوتــْو بــه، فيت،ــ  حينلــ م التــيمم ي مكــان ال  راهــا االجنــ ، ن،ــم إذا 

 توّتأت و احلا  ه   صّح وتؤوها. 
 ت و طبـق نظـر وضو گرفتن بانوان در انظار نـامحرم حـرام اسـ

اگر محل منحصر به آن باشد وظيفه تيمم اسـت، ولـي  اهلل خوييآيت
در هر صورت اگر وضو گرفت وضويش صحيح است، اگرچه كـار 

 )همه مراجع عظام(  2حرامي انجام داده است.
                                                 

 .30، م 119. العروه الوثقي مع تعاليق االمام الخميني، ص 1
. يكي از شرايط صحت وضو، مقاح بودن آب وضو است  پس اگر کسي عالماً عامداً برا 2

هل باشد يا غصقي برودن آن آب غصقي وضو بگيرد، وضويش بابل است، ولي اگر جا
 را فراموش کرده باشد، وضوي او صحيح است.
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 . حكم وضو با آب زمزم2
قبم  با آ  اصلي زمزم وضو گرفتن و غسل كردن معمـول بـوده 

روي اين آ  عملياتي انجـام شـده اسـت، ايـن است، ولي اآلن كه 
شبهه وجود دارد كه وضو با آ  آشـاميدني صـحيح اسـت يـا نـه؟ 

گفتنـد كـه در مواقـع اضـطراري مسئولين انتظامي مسـجدالحرام مي
ها اشكالي ندارد، ولي اگر كسي بخواهد احتياط كند يا به وضـوخانه

 برود يا بطري آ  همراه خودش بياورد.

 اغسال

 پردازيم:واج  است يا مستح  كه به بررسي آن ميغسل يا 

 هاي واهبغسل

 اند:هاي واج  دو دستهغسل
واج  كفايي: غسل ميت واج  كفايي است كه بايد  دساه اول:

ميت را سه غسل بدهند. )غسل با آ  سدر، غسل بـا آ  كـافور و 
 غسل با آ  خالص(.

ت و يـا واج  عيني كه يا مشترك بين زن و مرد اسـ دساه دوم:
 اختصاصي بانوان است.

 عبارت است از:هاي مشارک بين زن و مرد غس 
 غسل جنابت؛ .1
 غسل مس ميت؛ .2

 شود.هايي كه به واسطه عهد و نذر و قسم واج  ميغسل .3

 عبارت است از: هاي اخاصاصي بانوانغس 
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 غسل حيض؛ .1
 غسل نفا ؛ .2

 1غسل استحاضه. .3

شـده، غسـل  عموه بر اغسـال ذكـر آيات عظام زنجاني و سيسااني
 اند:ديگري را به عنوان احتياط واج  ذكر كرده و فرموده

كسي كه در موقع گرفتن خورشـيد و مـاه نمـاز آيـات را عمـدا  
نخوانده باشد، در صورتي كه تمام ماه و خورشيد گرفته باشد، بنـابر 
احتياط واج  براي قضاي نماز آيات بايد غسل كند و قضاي نمـاز 

 بدون غسل باطل است.

 هاي واهب و صحت يباداتلغس

جيب ه ا ال سل لكـّل واجـب مشـرود ابل هـارة مـ  » غس  مسّ ميت:
  2.«احليفث امص ر، و  شبد فيما  شبد فيه ال هار 

غسل مسَ ميت براي هر واجبي كه طهارت از حـدث اصـغر در 
 باشد.آن شرط است، واج  مي

ي بنابراين غسل مسّ ميت براي طوا  و نماز شرط است و كسـ
كه غسل مسّ ميت بر عهدۀ اوست، اگر بدون غسل طوا  و نماز را 
انجام دهد، باطل است. مگر اينكه بعد از مس ميـت غسـل جنابـت 

ها و از آن جمله غسل مس ميـت انجام داده كه مجزي از تمام غسل
است. ولي تعمّد بقا تا اذان صبح بدون غسل مس ميت باعث بطمن 

 شود.روزه نمي
                                                 

 .345هاي واجب ققل از مسأله غسل، 1. ر.ک: رساله توضيح المسائل مراجع، ج  1
 .16، م 180. العروه الوثقي مع تعاليق االمام الخميني، ص 2
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در صحت نماز و طوا  واج   حيض و نفاسغس  جنابت و 
شرط واقعي اسـت. و همچنـين در روزۀ مـاه رمضـان و قضـاي آن 
شرط است و اگر جن  و حائض و نفساء تا اذان صبح عمدا  غسـل 

 1نكنند، روزه آنها باطل است.
ولي بقاء عمدي بر جنابت و حيض و نفا  تا اذان صبح باعـث 

فتواي آيت اهلل سبحاني كه  شود مگر طبقبطمن روزه مستحبي نمي
تواند با و اگر بخواهد روزه مستح  ... بگيرد ... نمي»... اند: فرموده

 2«.تيمم روزه بگيرد
اما در روزۀ واج  غير ماه رمضان و قضاي آن اخـتم  وجـود 

 3دارد:
در روزه واج  غير رمضان و قضاي آن، بنابر احتيـاط  :قول اول

آيلات عظلام )نفا  مبطـل اسـت. واج  بقاء بر جنابت و حيض و 
   اراكي و بهجت(
باعث بطمن روزه است مگـر اينكـه در ضـيق وقـت  قول دوم:
 )آيت اهلل سبااني(تيمم كند. 

 باعـث بطـمن روزهو نفا   ضيبقاء بر جنابت و حقول سوم: 
 )ساير مراجع عظام( شود.نمي آن يماه رمضان و قضا ريواج  غ

 هاي مستحبيغسل

هـا و آن 4در شرع مقد  اسمم بسيار اسـت هاي مستح غسل
 اند:سه دسته

                                                 
 .1619، م 943، ص 1. رساله توضيح المسائل مراجع، ج 1
 .1302المسائل آيت اهلل سقحاني، م . رساله توضيح 2
 .1645و  1620، م 944، ص 1. رساله توضيح المسائل مراجع، ج 3
 .644، م 379، ص 1. رساله توضيح المسائل مراجع، ج 4
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هاي مستحبي زماني: مانند غسل جمعه و غسـل غسل دساه اول:
 هاي فرد ماه رمضان.ش 

هاي مستحبي مكاني: كه براي ورود بـه امـاكن غسل دساه دوم:
 خاص مستح  است، مانند غسل براي داخل شدن به شهر مكه.

فعلـي: ماننـد غسـل زيـارت هـاي مسـتحبي غسـل دساه سوم:
و غسل زني كه براي غير شوهرش بوي خـوش اسـتعمال  ائمه

  1كرده است.
هاي مستحبي مربوط به شهر مكه و اعمـال حـج و آنچه از غسل

 كنيم:عمره است را در اينجا بيان مي
 آيت اهلل زنجانيبه نظر همه مستح  است، البته  ل غس  احرام:1

دانستند، ولـي از ايـن نظـر عـدول زم ميقبم  بنابر احتياط واج  ال
 اند.كرده
 : مورد وفاق همه است.ل غس  زيارت كعبه2
 ل غس  دخول در كعبه3
توضـيح اينكـه از چهـار طـر   ل غس  ورود به منطقة حرم:4

ترين مسجدالحرام تا يك فاصله خاصي منطقه حرم است و نزديـك
و نهايةاالررم بدايةاالررم ها مسجد تنعيم است كه با تابلوهـاي اين

  مشخص شده است.
 ل غس  ورود به شهر مكه5
: اختمفـي اسـت و در اسـتحبا  آن دو قـول ل غس  طلواف6
 2است:

                                                 
 .645ر  644. رساله مراجع، م  1
و  1413  مناسرک محشري، م 442ر  440، مسرأله 1توضيح المسائل مراجرع، ج .  2

1415. 
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)آيات عظلام صلا ي، مكلارم، استحبا  آن ثابت نيست. : قول اول

  نوري و سيسااني(
اي، آيلات عظلام خامنلهغسل طوا  مسـتح  اسـت. ) قول دوم:

  ( اض ، تبريزي و هاشمي شاهرودي
غسل مسـتح   اهللبيتبراي زيارت : اندهودفرم آيت اهلل تبريزي 

 اهلل است.است، و طوا ، زيارت بيت

 هاي جايگ ين وضوغسل
 هايي مجزي از وضو است؟چه غسلسؤال: 
 1در اين مس له دو قول است:جواب: 
هيچ غسلي غير از غسـل جنابـت مجـزي از وضـو و  قول اول:

اي، جلوادي، گمپايگلاني، ام املام، خامنله)آيات عظاغسال ديگر نيست. 

 در نظر اخيرشان(بهجت، صا ي، سبااني،  اض  

تمام اغسال )چه واجـ  و چـه مسـتح ( مجـزي از  قول دوم:
)آيات عظام خلوئي، تبريلزي، وضو است )غير از استحاضه متوسطه(. 

 (هاشمي شاهروديسيسااني، نوري، وحيا، مكارم، زنجاني و 

اي كه استحبا  آن ثابت شده است، مثل يهاي مستحبالبته غسل
هايي كه استحبا  آن ثابت نيست و رجاءا  بـه غسل جمعه، اما غسل

 كند.شود از وضو كفايت نميجا آورده مي
 

                                                 
 .644، م 379و ص  391، م 242، ص 1سائل مراجع، ج توضيح الم.  1
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 اي()آيت اهلل خامن انتهاي محل مسح پا کجاست؟ . 1

. اگر محل وضوي بانوان منحصر باشد به جايي کره نرامحرم 2

 )آيت اهلل خطيي(بيند وظيفه چيست؟ ميايشان را 

. اگر بانويي در معرض ديد نامحرم وضرو بگيررد آيرا صرحيح 3

 )آيت اهلل سيستاني(است؟ 

اگر کسي غسل مسّ ميرت را فرامروش کنرد و در آن حرال . 4

 )حضرت امام(نماز بخواند و روزه هم بگيرد آيا صحيح است؟ 

مرداً غسرل و خواهد روزه بگيرد، اگرر ع. حكم جنقي که مي5

 )آيت اهلل فاضل(تيمم نكند چيست؟ 

. اگر بانويي غسل حي  را فرامروش کنرد و روزه مسرتحقي 6

 )آيت اهلل بهجت(بگيرد آيا صحيح است؟ 

 ()آيت اهلل سيستاني. حكم غسل بواف چيست؟ 7
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 .442ر  440م ، 1رساله توضيح المسائل مراجع، ج .  1
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آيلات عظلام املام،  )توالي در سه روز اول شرط است.  :قول اول

و  اي، سيسااني،  اض ، وحيا، مكارم، نلوريبهجت، تبريزي، خوئي، خامنه
 هاشمي شاهرودي(
خـون  اگر دو روز خون ببيند و بعـد نبينـد و مجـددا  قول دوم:

بـه ايـن )آيات عظام صلا ي، گمپايگلاني و سلبااني: ببيند احتياط كند. 
از محرمـات  صورت كه هم اعمال مستحاضه را انجـام دهـد و هـم

 حائض اجتنا  كند(
: الزم نيست سه روز اول حيض پشت سر هـم باشـد، قول سوم

 ي()آيت اهلل زنجانولي بايد سه روز در يك دهه باشد. 
. استمرار خون در سه روز ولـو در فضـاي داخـل فـر ؛ البتـه 5

استمرار عرفي خون به نظر اكثر مراجع كافي است و قطع خـون بـه 
اسـتمرار نيسـت، ولـي مرحـوم آيـت اهلل  صورت مختصر مخلّ بـه

گلپايگاني فرموده: هرگاه در بين سه روز مختصري پاك شود كه در 
 باطن خون نباشد، حكم به حيض مشكل است.

 روز( فاصله شده باشد.10. بين دو حيض اقل طهر)6
 . خون قبل از يائسگي باشد. 7

  معيار يائسگي

سـال، و در غيـر  60 در سيده، تمام شدن سن يائسگي :قول اول
)آيلات عظلام املام، زنجلاني، سال قمري است.  50سيده، تمام شدن 

 صا ي، گمپايگاني، سبااني و  اض (
اگر اطمينـان دارد كـه قرشـيه »افزوده است:  آيت اهلل زنجانيالبته 

است يا در آن شك دارد، چنانچه شروع خون در ايام عادت يا يكي 
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و اوصا  حـيض را داشـته باشـد دو روز قبل از آن باشد يا خون ا
 حكم حيض را دارد و سيده قسمي از قرشيه است.

انـد استحاضـه سال قمري خوني كـه ديده 60پس از  قول دوم:
سال اگـر خـون صـفات حـيض را  60تا  50است و در فاصله بين 

داشت يا در ايام عادت بود بين تروك حائض و عبادات مستحاضـه 
ام خوئي، تبريلزي، وحيلا و هاشلمي )آيات عظاالحـوط. جمع كند علي

  شاهرودي(
سالگي در سـيده و غيـر سـيده يائسـگي  60با اتمام  قول سوم:

يابد، و احتياط مستح  در زنان غير سيده نسبت به حيض تحقق مي
سالگي آن است كه اگر خصوصـيات حـيض را  60تا  50در فاصلة 

 داشت بين تروك حائض و عبادات مستحاضه جمع كند.
سگي در عده كه موج  سقوط عدّه اسـت بنـابر اظهـر حكم يائ

 )آيت اهلل سيسااني( محدود به پنجاه سال است. 
شود و غير سيده سالگي يائسه مي 60سيده با اتمام  قول چهارم:

بينـد سالگي اگر اطمينان دارد كه خـوني كـه مي 60تا  50در فاصله 
  ظر اخير(()آيت اهلل بهجت )نحيض است، احكام حيض را بار نمايد. 

در تعيين حدّ دقيق سن يائسگي ت مل و احتياط الزم  قول پنجم:
الشـرايطي كـه توانند در اين مس له به مجتهـد جامعاست. بانوان مي

  اي()آيت اهلل خامنهفتواي مشخصي در اين زمينه دارد رجوع كند. 
سن يائسگي مطلقا  اتمام پنجاه سال قمري است مگر  قول ششم:
)آيلت اهلل  فات حـيض و شـراي  آن را داشـته باشـد.اينكه خون ص

 مكارم( 
 ماه شمسي 6سال و  48سال قمري =  50
 ساعت 12روز منهاي  77سال و  58سال قمري =  60
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 خروج خون از مهبل

. اگر خون از مهبل خار  شود با ساير شـراي  بـدون اشـكال 1
 يابد.حيض تحقق مي

هبل خار  نشـود، . اگر خون داخل فضاي فر  شود، ولي از م2
 در اين صورت چند قول است:

حيض تحقق نيافته و الزم است ابتداي حـيض خـون  :قول اول
)آيات عظام خويي، تبريزي، سيسااني، زنجاني،  اض ، وحيا بيرون بيايد. 

  و هاشمي شاهرودي(
بنابر احتياط واج  جمع كند بـين تـروك حـائض و  قول دوم:

 1ام، صا ي، گمپايگاني()آيات عظام امعبادات مستحاضه 
خـون از اول براي تحقق حيض بايد  آيت اهلل صا يالبته طبق نظر 

اگر  امام وآيت اهلل گمپايگانيبه خودي خود بيرون بيايد، ولي طبق نظر 
 گردد.خون را با انگشت يا وسيلة ديگر خار  كند، حيض قطعي مي

لكه اگر الزم نيست در تمام سه روز خون بيرون بيايد، ب قول سوم:
در فر  خون باشد كافي است و چنانچه در بـين سـه روز مختصـري 
پاك شود و مدت پاك شدن به قدري كم باشد كه بگويند در تمام سه 

 )آيت اهلل سبااني( روز در فر  خون بوده باز هم حيض است.

 تجاوز خون از ده روز
اگر خون از ده روز تجاوز نكند، تمام ايامي كـه زن خـون ديـده 

شود، اگرچه خم  عدد عادتش باشد و چنانچـه حسا  ميحيض 
 خون از ده روز تجاوز كند دو حالت دارد: 

                                                 
، فصل في غسل 46، ص 1ج    تحرير الوسيله،442، م 1توضيح المسائل مراجع، ج  . 1

 الحي .
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 داراي عادت است: حالت اول:
خوني كه در ايام عـادت ديـده اگرچـه  . عادت وقايه عاديه:1 
هاي حيض را نداشته باشد، حيض است و مـابقي استحاضـه، نشانه

 هاي حيض را داشته باشد.اگرچه نشانه
 . عادت وقايه  قط كه در اينجا دو قول است: 2

 اين خانم يا ذات تمييز است يا غير ذات تمييز: :قول اول
وظيفة او رجوع به صفات است؛ يعني اگر خوني  . ذات تمييز:1

كه ديده در بعضي از روزها صفات حيض را داشته و در بعضـي از 
ت حـيض روزها صفات استحاضه را داشته است، روزهايي كه صفا

دهـد و مـابقي را را داشته )با وجود ساير شراي ( حـيض قـرار مي
 استحاضه.

 متفقةا الاةادا اگر اقار  او در ايام حـيض  . غير ذات تمييز:2
 اش رجوع به اقار  است.باشند، وظيفه

اش رجـوع بـه نباشـند: وظيفـه متفقةا الاةادا و اگـر اقـار  او 
دهـد و مـابقي را روايات است؛ يعنـي هفـت روز را حـيض قـرار 

 اي،  اض ، سبااني و نوري()آيات عظام امام، خامنهاستحاضه. 
اين خانم يا در غير وقت عـادتش خـون ديـده يـا در  قول دوم:

 وقت عادت خون ديده است.
ذات كه در اين صورت يـا  در غير وقت عادتش خون دياه. 1
غيلر ذات اش رجوع به صـفات اسـت، و يـا است كه وظيفه تمييز
 دهد.است كه شش يا هفت روز را حيض قرار مي زتميي
كه در اين صورت اگرچه خـون  در وقت عادتش خون دياه. 2
هاي حيض را نداشته باشد حيض است، به شرط آنكه از سـه نشانه
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)آيلات عظلام خلويي، تبريلزي و روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد. 

 هاشمي شاهرودي(
 1رد:. عادت عاديه  قط: كه دو حالت دا3

 قول است: است كه در اين صورت سه ذات تمييز حالت اول:
هايي كه صفات حيض را دارد حـيض قـرار فق  خون :قول اول

هاي حيض از ده دهد و عدد عادتش ممك نيست، و اگر با نشانهمي
روز تجاوز كرد، بايد از موقع ديدن آن خـون بـه شـمارۀ روزهـاي 

)آيلات عظلام خلويي، دهـد. عادتش حيض، و بقيه را استحاضه قرار 

  تبريزي و هاشمي شاهرودي(
 آنچه صفات حيض را دارد سه صورت دارد: قول دوم:

: در اين صورت همـه آن حـيض . به اناازه ايام عادتش است1
 است و بقيه را استحاضه قرار دهد. 

: در اين صورت آن مقدار به عموه .كمار از ايام عادتش است2
ه عادتش تكميل شود حيض اسـت و بقيـه چند روز بعد كه به انداز

 استحاضه.
به اندازه ايام عادتش حيض است  . بيشار از ايام عادتش بوده:3

)آيلات عظلام املام، بهجلت، و مابقي استحاضه )عدد مـمك اسـت(. 

 مكارم، گمپايگاني و صا ي( اي، سبااني، سيسااني،  اض ،خامنه

، بلكـه چنـد جور نبوده اسـتاگر خوني كه ديده يك قول سوم:
 استحاضه را داشـته باشـد و چند روز نشانه حيض ز آن نشانهروز ا

او  چنانچه روزهايي كه خون نشانه حيض را دارد با شـماره عـادت

                                                 
 .493، م 1توضيح المسائل مراجع، ج  . 1
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يك اندازه است، بايد همان روزها را حـيض قـرار داده و مسـتح  
، استحاضه مياست بعد از آن تا ده روز استظهار نمايد و بقيه خونها

خوني كه نشـانه حـيض را دارد از روزهـاي عـادت او باشد و اگر 
بيشتر است، فق  به اندازه روزهـاي عـادت از خونهـاي نشـانه دار 

)هـر  هد و مستح  است تا ده روز اسـتظهار كنـددميحيض قرار 
هـد؛ و اگـر دميچند خون زرد رنگ باشد( و بقيه را استحاضه قرار 
روزهاي عـادت او مقدار روزهايي كه خون نشانه حيض را دارد از 

كمتر، ولي حداقل سه روز باشد، اين مقـدار را حـيض قـرار داده و 
هـد تـا بـه انـدازه دنيز حيض قـرار مي ارمقداري از خونهاي ديگر 

ت را از تواند مكمـل عـدد عـادعادت شود )و بنا بر احتياط اگر مي
 تيـاطكند( و اگر از سه روز نيز كمتر باشد، بنـابر احبعد حسا  مي

و بعـد از نمايـد به احكام حائض رفتار ميبه مقدار سه روز واج  
پاك شدن، نماز و ساير عبادتهاي واجبي كه در اين سه روز بـه جـا 

نمايد )بنابر احتياط مكمل سه روز را از بعد حسا  نياورده، قضا مي
 ()آيت اهلل زنجاني باشد.در بقيه روزها مستحاضه ميكند( و مي

است، كه در اين صورت پـنج قـول  يزغير ذات تمي حالت دوم:
 است:

بايد از اول خون بيني بـه انـدازۀ روزهـاي عـادتش را  :قول اول
)آيات عظام امام، بهجت، خامنهحيض و مابقي را استحاضه قرار دهد. 

  اي، سيسااني، مكارم و نوري(
بنابر احتياط واج  به اندازۀ روزهاي عادتش حـيض  قول دوم:
   اض ()آيت اهللقرار دهد. 

مخير است از اول يا وسـ  بـه مقـدار عـدد ايـامش قول سوم: 
  )آيات عظام صا ي و گمپايگاني(حيض قرار دهد. 
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اگر خوني كه ديده صفات حيض را داشـته، از اول  قول چهارم:
  )آيات عظام خويي، تبريزي و هاشمي شاهرودي(دهد. حيض قرار مي
مه زرد رنگ يا اگر همه خوني كه يك شكل ديده، ه قول پنجم:

قرمز تيره يا سـياه بـود  هقرمز روشن بوده مستحاضه است و اگر هم
دهد و مستح  اسـت تـا به شماره روزهاي عادتش حيض قرار مي

روز استظهار نمايد و بقيه را استحاضه قرار دهد و بنابر احتيـاط  10
 )آيت اهلل زنجاني(مقدار حيض را از روزهاي اول خون قرار دهد. 

 لّل )پاكي وسط در ايام حيض(نقاء متخ
پاك شود و مجددا  خون ببيند اگر سه روز يا بيشتر خون ببيند و 

، آيا پاكي وسـ  حكـم حـيض را ده روز تجاوز نكنداز  و مجموعا 
 دارد يا نه؟ 

 1:در اين مس له چهار قول است
اگر مجموع پاكي وس  به عموه دو خـون طـرفين آن  :قول اول

، روزهايي كه در وس  پاك بوده نيـز حـيض از ده روز تجاوز نكند
 اي،  اض ، سبااني، بهجت و نوري()آيات عظام امام، خامنهاست. 

با وجود يكي از سه شرط حكم به حيض بـودن نقـاء  قول دوم:
 شود:متخلل مي

 خون اول و دوم صفات خون حيض را داشته باشد.  .1
 . خون اول و دوم در ايام عادتش واقع شود.2
ها در ايام عادت و ديگري داراي صفات حـيض از خون. يكي 3
 باشد.
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و اگر اين سه شرط منتفي باشد، نقـاء متخلـل، حكـم پـاكي را  
 )آيات عظام تبريزي، خوئي، وحيا و هاشمي شاهرودي(دارد. 

نقاء متخلل، حكم حـيض را نـدارد و عبـادات در آن  قول سوم:
  زنجاني()آيات عظام مكارم و شود. صحيح واقع مي
در ايام پاكي وس  بنابر احتياط واج  بـين تـروك  قول چهارم:

)آيات عظام صا ي، گمپايگاني . 1حائض و عبادات مستحاضه جمع كند

  و سيسااني(

 بيني بانوانحكم لكه

 لكه بيني بانوان سه حالت دارد:
بيني، مقداري خون ببينـد اگر در ابتداي شروع خون حالت اول:

ــل از ســه روز از در ــن صــورت حكــم و قب ون قطــع شــود، در اي
 استحاضه را دارد.
بيني، خـون موجـود در : اگر در ابتداي شـروع خـونحالت دوم

شود، كـه در ايـن صـورت اگـر بيني خار  ميمهبل به صورت لكه
 داخل خون باشد و تا سه روز ادامه پيدا كند، حيض است.

 : اگر بعد از سه روز خون ديـدن، تـا قبـل از ده روزحالت سوم
بيني داشته است كه در اين صورت اقوال چهارگانه مس له قبلـي لكه

 جاري است.

 ورود حائض و جنب به مسجدين

توقف جن  و حائض در مسجدالحرام و مسجدالنبي و همچنين 
ساير مساجد حرام است و عبور كردن از ساير مساجد يعني از يك 
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ا عبـور و در وارد و از ديگر خار  شدن جايز است؛ ولي در رابطه ب
سـه قـول  اجتياز حائض و جن  از مسجدالحرام و مسجدالنبي

 1است:

هاي توسعه يافته مسجدين حكم ساير مسـاجد : قسمتقول اول

 )آيت اهلل بهجت(را دارد پس اجتياز جايز است. 
هاي قديمي بنـابر فتـوا و نسـبت بـه نسبت به قسمت قول دوم:

  )آيت اهلل تبريزي(ت. هاي جديد بنابر احتياط واج  جايز نيسقسمت

عبور و اجتياز حـائض و جنـ  در مسـجدين حـرام  قول سوم:

  )ساير مراجع عظام(هاي توسعه يافته آن. است مطلقا ، حتي در قسمت

 ورود مستحاضه به مسجدين

در رابطه با توقف مستحاضه متوسطه و كثيره در مسجدالحرام و 

 2سه قول است: مسجدالنبي

وقف در مسجدالحرام و مسـجد النبـي بـراي : ورود و تقول اول

هاي واجـبش را انجـام نـداده مستحاضه جايز است، اگر چه غسـل

)آيات عظام امام، جوادي، باشد، گرچه خم  احتياط استحبابي است. 

 اي،  اض ، خوئي، سيسااني، تبريزي، هاشمي شاهرودي و وحيا(خامنه
واجـ  هاي ورود و توقف در مسجدين بدون غسـل قول دوم:

  ()آيات عظام بهجت، سبااني، مكارم و زنجانينماز جايز نيست. 
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ر خصـوص دايـن حكـم  آيات عظلام زنجلاني و مكلارم طبق نظر
 مستحاضه كثيره است.

هايي كه بـر او واجـ  اسـت بنـابر بدون انجام غسل قول سوم:
  )آيات عظام صا ي و گمپايگاني(تواند وارد شود. احتياط واج  نمي

 در ايام استحاضهحكم آمي ش 

هاي واجـ  در استحاضه متوسطه و كثيره، چنانچه غسل مسأله:
ولي اگر  )همه مراجع عظام(خود را انجام داده، آميزش اشكالي ندارد، 

هاي واج  صمتي را انجام نداده باشد، در جـواز آميـزش دو غسل
 قول وجود دارد:
 )آيت اهلل  اض (آميزش جايز است.  قول اول:

)ساير مراجلع  بنابر احتياط واج ، آميزش جايز نيست. قول دوم:

 عظام(
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 خودآزمايي

 )آيت اهلل زنجاني(. آيا توالي در سه روز اول خون بيني الزم است؟ 1

. کسي که عادت عدديه داشته و بيش از عدد عادتش خرون ديرده، آيرا 2
 )حضرت امام(تمام آن حي  است؟ 

)آيوت اهلل ي  شررط اسرت؟ . آيا خروج خون از مهقل براي ابتداي حر3

 صافي(

. اگر خون صاحب عرادت عدديره از ده روز تجراوز کنرد  و ذات تمييرز 4
 )آيت اهلل تبريزي( اش چيست؟باشد وظيفه

. خانمي که پس از پاک شدن از حري ، برواف و نمراز آن را انجرام داده و 5
 )آيوت اهللبيني داشرته آيرا بروافش صرحيح اسرت؟ روز لكره 10مجدداً ققرل از 

 سيستاني(

توانرد در هاي واجرب صرالتي مري. آيا زن مستحاضه بدون انجام غسل6
 )آيت اهلل بهجت( مسجدين توقف کند؟

سالگي خوني بقينرد کره داراي صرفات حري   60. اگر خانمي پس از 7
 )آيت اهلل مكارم(است، وظيفه اش چيست؟ 

از ده  . انجام بواف و نماز در نقاء متخلل اگر با ايرامي کره خرون ديرده8
 )آيت اهلل زنجاني(روز تجاوز نكند آيا صحيح است؟ 

 )آيت اهلل تبريزي(. سن يائسگي براي بانوان چه زماني است؟ 9

هاي توسعه يافته مسرجد النقري برراي جنرب و . حكم عقور از قسمت10
 )آيت اهلل تبريزي(حائ  چيست؟ 

نماينرد؟  توانند در مسجد النقي توقف يا ترردد. آيا حائ  و نفساء مي11
 )آيت اهلل بهجت(

وظيفرره مستحاضرره متوسرر؛ه و کثيررره بررراي ورود و توقررف در . 12
 )آيت اهلل سيستاني(مسجدالحرام چيست؟ 

هاي واجرب . حكم آميزش با مستحاضه کثيره در صرورتي کره غسرل13
 )آيت اهلل فاضل(صالتي را به جا نياورده است، چيست؟ 

)آيوت اهلل سجدالحرام بايد غسرل کنرد؟ . آيا مستحاضه کثيره براي ورود به م14

 صافي(



 

 

 ردس بيست و سوم: 
كام نماز )  (1اح

 هاي آموزشيهدف

 آشنايي با وظيفه کسي که قرائتش بابل است. .1

 و ثمرات آن. بسم هللا الرمح  الرحيمآشنايي با حكم جزئيت  .2

 آشنايي با معيار صحت قرائت. .3

 آشنايي با حكم مدّ در نماز. .4

 به حرکت و وصل به سكون.آشنايي با حكم وقف  .5

 قرائد
 :حكم نمازي ك  با ترائت باطل خطان ه ش ه است

 اين مس له سه حالت دارد:
داشـته اسـت  اطمينان به صات قرائتهنگام نماز  حالت اول:

 1كه در اين صورت چهار قول است:
اي، )آيلات عظلام املام، خامنلهاعادۀ نمـاز الزم نيسـت.  :قول اول

زنجلاني، سيسلااني، مكلارم،  اضل  و هاشلمي بهجت، تبريزي، خلويي، 
احتياط مسـتح  آن اسـت كـه اند: افزوده آيت اهلل سبااني شاهرودي(

 .دوباره نماز را بخواند و اگر وقت گذشته قضا نمايد
بايد نماز را دوباره بخواند و اگر وقـت گذشـته قضـا  قول دوم:

  )آيات عظام اراكي، صا ي و گمپايگاني( نمايد.
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صـحت قاصـر بـوده )مثـل ر صورتي كه در اعتقاد بهد قول سوم:
آنكه نزد كسي خوانده و او صحت نمـازش را ت ييـد كـرده اسـت( 
نمازش صحيح است اگرچه احتياط مستح  در اعـاده اسـت و در 
صورتي كه مقصر بوده؛ بايد دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضـا 

  اهلل وحيا()آيتنمايد.
اج  بايد دوباره بخواند و اگر وقـت بنابر احتياط و قول چهارم:

  )آيت اهلل نوري(گذشته قضا نمايد. 
يـا بـه عـدم  صات قرائت شك داشلاهنسبت بـه  حالت دوم:

 صحت اطمينان داشته و متمكن از تصحيح بوده است:
)همله مراجلع در اين صورت نماز باطل است و بايد اعاده كنـد. 

  عظام(
كن از تصحيح: كه در مثل حالت دوم، ولي غير متم حالت سوم:

 اند. اين حالت بين نماز طوا  و غير آن تفصيل قائل شده
نماز طوا  پنج قول است كه در در در  چهـارم  در خصوص

 مبحث نماز طوا  بيان شد.
 1 :دو قول استاما نسبت به نمازهاي يوميه، 

احتياط واج  آن است كه نماز را به جماعت بخواند  :قول اول
 )آيات عظام سبااني، صا ي و گمپايگاني(حر  باشد. مگر آنكه بر او 
تواند بخواند و احتيـاط مسـتح  آن هر طوري كه مي قول دوم:

  )ساير مراجع عظام(است كه نماز را به جماعت به جا آورد. 

 غلط بودن قرائد و ل وم شركد در نماز جماعد
اگر كسي بداند كه قرائتش صحيح نيست و مـتمكن از تصـحيح 
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بق نظر همه مراجع شركت در نماز جماعت واج  نيسـت نباشد، ط
نيـز قابـل  آيات عظام صلا ي، سلبااني و گمپايگلانيو احتياط واج  
 1رجوع به بقيه است.

در وسـعت وقـت بايـد يـاد  مامكن بر تصايح باشا،ولي اگر 
 2 بگيرد و در ضيق وقت چند قول است:

ز را بـه در صورت امكان بنابر احتياط واج  بايد نمـا :قول اول
اي،  اضل ، مكلارم، سلبااني، )آيات عظام امام، خامنه جماعت بخواند.

 صا ي، گمپايگاني و زنجاني(
در صورت امكان بايد نمـاز را بـه جماعـت بخوانـد.  قول دوم:

 )آيات عظام خويي، تبريزي، وحيا و هاشمي شاهرودي(
اگر در يادگيري كوتاهي كرده اسـت در صـورتي كـه  قول سوم:
  نباشد بنابراظهر بايد نماز را به جماعت بخواند و اگـر عسر و حر

 اهلل آيلت)كوتاهي نكرده بنابر احتياط مستح  به جماعـت بخوانـد. 

  بهجت(

چنانچه نماز را به طوري كه در مس له پـيش گفتـه  قول چهارم:
خواند معتني به باشـد بـه آن شده )كه اگر مقداري را كه صحيح مي

حتياط واج  مقـداري از بقيـه قـرآن را بـه آن اكتفا كند و اال بنابر ا
ضميمه كند...( بخواند نمازش صحيح است، ولي در صورتي كه در 
يادگرفتن كوتاهي كرده باشد، اگر ممكن باشد براي فرار از عقوبت، 

  )آيت اهلل سيسااني(نمازش را به جماعت بخواند. 
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 براي سوره« بسم اهلل الرحمن الرحيم»ج ئيد 

سم اهلل الرحمن الرحيم اول سورۀ حمد و غير حمـد در مورد با ب
 شود، سه حكم مطرح است:كه در نماز خوانده مي

اي)غير از توبـه( اعـم از گفتن بسم اهلل در ابتـداي هـر سـوره .1
 )همه مراجع عظام(حمد و غير آن واج  است. 

 )همه مراجع عظام(بسم اهلل سورۀ حمد جزء سوره است.  .2
 براي غير سـورۀ حمـد سـه قـول وجـود در جزئيت بسم اهلل .3
 1دارد:

بسم اهلل الرحمن الـرحيم در غيـر حمـد جـزء سـوره  :قول اول
  اي()آيت اهلل خامنه. 2نيست

در جزء بودن بسـم اهلل در غيـر سـوره حمـد اشـكال  قول دوم:
  )آيات عظام سيسااني و هاشمي شاهرودي(است. 

ــ اً  ــب قــراْة بســم هللا ي كــل ســورة بــري ســورة توب ا و لكــ  ي كو ــا جــْز
منها فيما عيفا سورة الفاحته ااكا ، فامحود عيفم ترتب آاثر اجلزئيـا عليهـا،  

     . 3كاالقت ار عل  قرائتها ي ص ة اْل ت
ها غيـر سـوره توبـه اسـت. بسم اهلل جزء همة سـوره قول سوم:

  )ساير مراجع عظام(

 «بسم اهلل الرحمن الرحيم»ثمرات ج ئيد 
 شود:بودن يا نبودن بسم اهلل در دو مورد مشخص ميثمرۀ جزء 

توانـد بسـم اهلل نمي ايآيلت اهلل خامنله. نماز آيات كه طبق نظر 1
                                                 

 .1507، م 848ص ، 1. رساله توضيح المسائل مراجع، ج  1
 .466، م 100. رساله اجوبه االستفائات )ترجمه فارسي(، ص  2
 .603. منهاج الصالحين، م  3
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الرحمن الرحيم را بگويد و به ركوع رود، بلكه بايـد عـموه بـر آن، 
آيلت اهلل يك آيه يا جمله كـاملي بعـد از آن بخوانـد، و طبـق نظـر 

ل دارد و بنابر احتياط واج  بايد آيه اكتفا كردن به آن اشكا سيسااني
 يا جمله كاملي به آن ضميمه كند.

قصد خواندن سـورۀ معينـي بعـد از حمـد، بسـم اهلل را . اگر به2
، اياهلل خامنلهآيلتبگويد و بخواهد سوره را عوض كند، طبـق نظـر 

اهلل را تكـرار اهلل الزم نيست بخم  نظر بقيه كه بايد بسمتكرار بسم
 كند.

 صحد قرائد اريمع
كـه  يو تلفـظ حـرو  از مخـارج يديتمام قواعد تجو تيرعا
 يابلكه اگر الفاظ را به گونـه ست،ياند، الزم نفرموده ديتجو يعلما

 است. يباشد، كاف حيتلفظ كند كه از نظر عر  اهل لسان صح
مانند  دهد،يم رييكه معنا را تغ يتلفظ حرو  مشترك تيرعا البته

ضـابطه صـحت آن اهـل لسـان  ياست، ولـ)ص و   و ث( الزم 
  است.

الجيب أن  ،َر مـارج احلـرَو علـ  » چنانچه صاح  عروه فرموده:
فـت إليهـا، تطبق ما ذكر  علماْ  التجو يف، بل  كف  إخراجهـا منهـا و إن    ل

بــل ال لــزم إخــراج احلــَر مــ  تلــك امل ــارج، بــل املــيفار صــيفن الــتلفظ بــ لك 
الــ ي عينــو ؛ مــثً  إذا ن ــق ابلضــاد أو  احلــَر و إن خــرج مــ  بــري امل ــرج

الظــاْ علــ  القاعــيفة، لكــ  ال مبــا ذكــرو  مــ  وجــوب ج،ــل طــَر اللســان مــ  
اجلانـــب امأـــ  أو ام ســـر علـــ  امتـــرا  ال،ليـــا، صـــّح، فاملنـــاد ال ـــيفن ي 

، فما ذكر  علماْ  التجو يف مبـ  علـ  عَر ال،رب، و هك ا ي سائر احلرَو
 1«ال الب.

                                                 
 .41، م 352. العروه الوثقي مع تعاليق االمام الخميني، ص  1



350كدرسنامه فقه و مناس 

 

 رائدق درمدّ  ديرعا
مدّ سه تا است؛ واو ماقبل مضموم و الف ماقبل مفتوح و  حرو 

همزه واقع پس از  اول:است:  زيو سب  مدّ دو چ ،ماقبل مكسور اءي
حـر  سـاكن واقـع  :دوم ؛ءَيمانند جآء، سوء، ج اء،يالف و واو و 

 . نالّيالض سه حر ، مانند نيپس از ا

 حكم تك يمي ريايت م ّ

 1 دّ چهار قول است:م حكم تكليفيد رمو در
بهتـر اسـت  يعنيمد در موارد مذكور بهتر است؛  تيرعا اول: قول

و هاشلمي  يو زنجلان ياعظام امام، خامنه اتيآرا بكشد. ) اءيواو و الف و 

  شاهرودي(

بهتـر » ريـتعب يبه جـا ياهلل زنجان تيآنماند كه در عبارت  ناگفته
 آمده است.« مستح  اطياحت» ري، تعب«است

عظلام  اتيل)آمدّ واجـ  اسـت.  تيموارد رعا نيدر ا وم:د قول

  (يو نور يگانيگمپا ،يصا  ،يساانيس ،ييبهجت، خو ،ياراك
( مد واج  و در سه مـورد نيدر مورد چهارم، )الضالّ سوم: قول

. مـد الزم اسـت تيواج  رعا اطي( بنابر احتءياول )سوء، جاء، ج

 ( يزياهلل تبر تي)آ

مدّ واج  است،  تي( رعانيم )الضالّدر مورد چهار چهارم: قول
مسـتح  اسـت.  اطيـ( احتءي)سوء، جاء، جـ در سه مورد اول يول
  (اياهلل وحتي)آ

                                                 
 .1003. رساله توضيح المسائل مراجع، م  1
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 حكم وضعي ي م ريايت م  در نماز

در  سـت؟يچ فهينكند، وظ تياگر در موارد لزوم مدّ، رعا :سؤال
  1قول است: ندچ زيمس له ن نيا

)آيلات عظلام املام، نماز صحيح است و اعـاده نـدارد.  اول: قول
  و هاشمي شاهرودي( اي، تبريزي، سيسااني، زنجانيخامنه

مستح  نماز را تمام  اطيبنابر احت اند:فرموده آيت اهلل زنجانيالبته 
  كند و دوباره بخواند.

واجـ  نمـاز را تمـام كننـد و دوبـاره  اطيـبنـابر احت دوم: قول
 ( يگانيو گمپا يصا  نوري، ،ييعظام خو اتي)آبخوانند. 
ي( با ترك مدّ نماز باطـل مـنيدر مورد چهارم )الضّالّ م:سوقول 
  2(اياهلل وح تي)آاست.  حيو در سه مورد اول صح شود

قول چهارم: در موارد لزوم مدّ اگر در محل خود در قرائت نمـاز 
)آيلت اهلل اصمح كرد نماز صحيح است و اال بايد نماز را اعاده كند. 

 سبااني(

  ب  حركت وتف

 است؟ زيدر قرائت وقف به حركت جا ايآ :سؤال
 مس له دو قول است: ني: در اجواب
 ،يعظلام اراكل اتيل)آ. ستين زيواج  جا اطيبنابر احتاول:  قول

  (ايبهجت و وح ،يمكارم، نور ،يگانيگمپا ،يصا  ،ييخو
 اتي)آاست.  يمستحب اطيخم  احت ياست، ول زيجا دوم: قول

و ي ساانيس ، سبااني، اض  ،يزنجان ،يزيتبرادي، جو ،ياعظام امام، خامنه
 (هاشمي شاهرودي

                                                 
 .1003. توضيح المسائل، م  1
 .1012. توضيح المسائل، م  2
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 وصل ب  سكطن

 است؟ زيدر قرائت وصل به سكون جا ايآ :سؤال
 دو قول است: زيمس له ن نيدر ا: جواب
 ،يعظلام اراكل اتيل)آ. ستين زيواج  جا اطيبنابر احتاول:  قول

 ( يو نور يگانيگمپا ،يصا  ،ييخو

 اتيل)آاسـت.  يمسـتحب اطيخم  احت ياست، ول زيجادوم:  قول

 ،يسلاانيسسلبااني،  اضل ،  ،يزنجلانجلوادي،  ،يزيتبر ،ياعظام امام، خامنه

 و هاشمي شاهرودي( ايوح، بهجت، مكارم

بـه عـدم جـواز وقـف بـه  حيصر يبا توجه به عدم فتوا :تبصره
 جهيها، در نتواج  اطيحركت و وصل به سكون، پس از ارجاع احت

 يمراجعـ نيمقلد يوقف به حركت در قرائت برا وصل به سكون و
صـورت كـه بـه  نياست بـد حيواج  دارند، قابل تصح اطيكه احت
 كنند. عدانند رجويآن را الزم نم تيكه رعا يمراجع
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 خودآزمايي

. اگر با ابمينان به صحت قرائت نماز خوانده و بعد از نماز بفهمد غلرط 1

 ي ()آيت اهلل وح بوده است، وظيفه چيست؟

تواند بدون گفرتن بسرم اي بگويد، آيا مي. اگر بسم اهلل را به قصد سوره2

 )آيت اهلل سيستاني(اهلل جديد سوره ديگر بخواند؟ 

. اگر متمكن بر تصحيح نماز باشد، ولي وقت ضيق باشد آيا شررکت در 3

 )آيت اهلل خطيي(نماز جماعت واجب است؟ 

 اي()آيت اهلل خامن است يا نه؟  اهلل الرحمن الرحيم جزء سوره. آيا بسم4

. اگر نسقت به صحت قرائت مشكوک بوده و با آن حال نماز را خوانرده 5

 (ايآيت اهلل خامن )اش چيست؟ بعد فهميد که غلط بوده وظيفه

 . ديررکن انيررمررد در قرائررت را ب تيرررعا يو وضررع يفرري. حكررم تكل6

 (يزي)آيت اهلل تبر

 تيو)آدارد؟  يه سكون چه حكمر. در قرائت، وقف به حرکت و وصل ب7

 اهلل بهجت(

 



 

 



 

 

 
 
 

 ردس بيست و چهارم: 
كام نماز )   (2اح

 هاي آموزشيهدف

 آشنايي با حكم اذان و اقامه. .1

 ها روي زانوها.آشنايي با حكم رکوع و قراردادن دست .2

 آشنايي با حكم سجده بر فرش. .3

 آشنايي با حكم دعا به غير عربي در نماز. .4

 در نماز جماعت اهل سنت.آشنايي با حكم شرکت  .5

 آشنايي با حكم نماز در اماکن تخيير. .6

 اذان و اقامه
هيچ نمازي غيـر از نمازهـاي يوميـه و قضـاي آن، اذان و اقامـه 

مستح  است و اكثـر مراجـع « اذان»ندارد و طبق نظر همه مراجع، 
دانند، ولي برخي از مراجع قديم مثل صاح  را مستح  مي« اقامه»

 اند:اند و فرمودهقائل به احتياط وجوبي بوده« اقامه»عروه در 
حــود عــيفم تــرك اإلقامــه للرجــا  قــوي اســتحباب امذان م لقــاً واالا »  واالا

 «.و بري حا  االست،جا  و السفر وتيق الوقت ي بري موارد السقود،
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قــوي » فرماينــد:حضــرت امــام در اينجــا حاشــيه دارنــد و مي واالا
ــــ ــــواب اســــتحباهبا، ولكــــ  ي تركهــــا، ب ــــ    ــــان م ذان أ ضــــاً حرم ــــرك االا ل ي ت

 . 1«جز ل
در غير نمازهاي يوميه، در نماز عيد فطر و قربان مستح  اسـت 

گفته شود و در غير نماز عيدين مانند نماز آيات و « »سه مرتبه 
  2را به قصد رجاء بگويد. طوا ، 

 ركوع
را بـه  حدّ ركوع آن است كه به قدري خم شود كه بتواند دسـت

اند: به فرموده آيت اهلل سيساانيزانو بگذارد. البته بعضي ازمراجع مثل 
  3قدري خم شود كه سر انگشتان به سر زانو برسد.

 ها روي زانوهاقرار دادن دسد
 ها بر روي زانوها الزم است يا نه؟آيا قرار دادن دست

 در اين مس له دو قول است:
ها را روي ل ركـوع دسـتبنابراحتياط واجـ  در حـا :قول اول

  اض  و مكارم(اي، )آيات عظام خامنهزانوها بگذارد. 
 )بقيه مراجع(ها روي زانو الزم نيست. قرار دادن دست قول دوم:

 .اند: احتياط مستح  استافزودهآيت اهلل سبااني 

 كيفيد نماز معذورين از ركوع و سجده
 اند:معذورين چند دسته

                                                 
 ، فصل في األذان و اإلقامه.321ص  الوثقي مع تعاليق االمام الخميني،. عروة 1
 .916. توضيح المسائل مراجع، م  2
 .1022. توضيح المسائل مراجع، م  3
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 ام اخاياريدساه اول: معذورين از قي
كسي كه معذور است از قيام عادي اختياري بر اثر اينكـه تمكـن 
يا  ندارد روي پا بايستد يا براي او حرجي است، بايد با تكيه بر عصا

ختياري را ولـو بـه مقـدار حـدّاقل د و ركوع اتكيه بر ديوار قيام كن
 نا انجام دهد. )همه مراجع عظام(انح

 عصا مث  اً ولو با تكيه بر دساه دوم: معذورين از قيام مطمق
كسي كه از قيام حتي با تكيه بر عصا و ماننـد آن معـذور اسـت، 

ولي در صورت امكان واجـ  اسـت سـه  ،بايد نشسته نماز بخواند
 ركن را رعايت كند:

بـدين صـورت كـه بعـد از نيـت االحرام  تكبيرة. قيام در حال 1
 ندلي بنشيند.جا آورده و بعد روي صه تكبير را در حال ايستاده ب

اي . براي رعايت قيام متصل به ركوع بعد از قرائت لحظـه3و  2
 بايستد و براي ركوع به مقدار ممكن خم شود.

چنانچه رعايت اين سـه ركـن بـراي او حرجـي اسـت، سـاق  
 باشد و ركوع را در حال نشسته با كمي انحنا انجام دهد.مي

 نج قول است:ضمنا  در مورد حدّ انحناي ركوع در حال جلو  پ
بايد به قدري خم شـود كـه صـورتش مقابـل زانوهـا  :قول اول

اي، خويي، سبااني،  اض ، نلوري، )آيات عظام امام، اراكي، خامنهبرسد. 

 صا ي، گمپايگاني و هاشمي شاهرودي( 

اند: بهتر است به قـدري خـم شـود كـه آيت اهلل سبحاني افزوده
 صورت نزديك جاي سجده برسد.

د به قدري خم شود كه صورت مقابل جاي سجده باي قول دوم:
  )آيات عظام تبريزي و سيسااني(باشد. 
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بايد به قدري خم شود كه اگر ايستاده بود براي ركوع  قول سوم:
  )آيت اهلل زنجاني(كرد. كمر خود را خم مي

بايد به قدري خم شود كه صورتش مقابـل زانوهـا  قول چهارم:
ري خم شود كه اگـر ايسـتاده بـود برسد و احوط آن است كه به قد

  )آيت اهلل وحيا( كرد.مرش را به همان مقدار خم ميك
)آيت بايد به قدري خم شود كه بگويند ركوع است.  قول پنجم:

 اهلل مكارم(
  1دساه سوم: معذور از قيام و ركوع و سجود

اي و نيز تمكـن از ركـوع و تمكن بر قيام به هيچ مرتبهكسي كه 
بنشـيند و بايد بر روي صندلي و ويلچر و ماننـد آن سجود ندارد و 

حرجي اسـت؛ چنـين كسـي قيـام و  هدحتي نشستن بر زمين و سج
ركوع و سجود اختياري از او ساق  است و بايد براي ركوع بـا سـر 

 اشاره كند و اما براي سجده نسبت به وظيفه او چند قول است:
م دهـد و الزم بايد با اشاره سر ركوع و سجود را انجا قول اول:

نيست مواضع سجده را بر روي زمين گذارد و بـه احتيـاط واجـ  
تواند احتيـاط مهر را بلند كند كه پيشاني را بر آن بگذارد و اگر نمي

)آيلات مستح  آن است كه مهر را بلند كند و به پيشـاني بگـذارد. 

 اي و  اض (عظام امام، خامنه

ايد براي سجده بـا تواند خم شود بكسي كه هيچ نمي قول دوم:
)آيات عظام تبريزي، ها اشاره كند. سر اشاره كند و اگر نتواند با چشم

 زنجاني، خويي و سيسااني(
                                                 

 .1069م ، 1ج . توضيح المسائل مراجع،  1
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بايد براي سجده در صورت امكان سر را بر روي مهر  قول سوم:
ها را روي ميز گذاشـته و پاهـا را كه روي ميز است بگذارد و دست

ر صورت امكان به جسمي كه روي زمين قرار دهد و نيز زانوها را د
 )آيت اهلل وحيا(مقابل آن است بچسباند. 

بايد براي سجده با سر اشاره كنـد و بنـابر احتيـاط  قول چهارم:
تواند مهر را به قدري بلند كند كـه پيشـاني را بـر آن واج  اگر مي

)آيات عظام صا ي، تواند مهر را به پيشاني بگـذارد. بگذارد و اگر نمي

 مكارم( گمپايگاني و

  سجده بر فرش
بــر فــرش در مســجدالنبي و مســجدالحرام در  در مــورد ســجده

    1:مجموع چهار قول است
هاي و شبسـتان سجده بر فرش در مسـجد النبـي :قول اول

حتي اگر بتواند در جايي كه سـنگ اسـت  مسجدالحرام مانع ندارد،
م، )آيات عظلام املابرود، الزم نيست و سجده بر فرش صحيح است. 

 نوري، جوادي، مكارم،  اض  و هاشمي شاهرودي( 

اند: ولي هرگاه به سـهولت افزوده آيات عظام جوادي و مكارمالبته 
 د، آن را ترك نكند.هاي مسجد نماز بخواناند روي سنگبتو

د به راحتـي در تواندر صورتي كه حرجي نيست و مي قول دوم:
انتخا  كند و  جايي كه سنگ هست سجده كند، الزم است آنجا را

: بنابر احتياط واجـ ( جـايز ايآيت اهلل خامنهبر فرش سجده كردن )
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)آيلات نيست، مگر آنكه تقيه ايجا  كند كه بر فرش سـجده كنـد. 
 اضل  و صلا ي،  ،سيسلاانياي، سلبااني، خامنله خلوئي، ،تبريزيعظام 

  (گمپايگاني
در صورت امكان سجده بر ما يصح السجود عليه كند  قول سوم:

 )آيت اهلل بهجت(و اكتفا به غير آن خم  احتياط است. 
كنـد، بلكـه سجده بر فرش و مانند آن كفايـت نمي قول چهارم:

)آيلات اگر در صورت ناچاري سجده كند بايد نماز را اعاده نمايـد. 
  عظام زنجاني و وحيا(

اند: اگر تقيه اقتضاء كند و حمل بر نفاق افزوده آيت اهلل وحياالبته 
 اشكال ندارد.شود، هم ن

 كردن در نماز به غير عربي دعا
دعا كردن به عربي در حال سجده و قنوت، چه م ثور و چه غير 

  )همه مراجع عظام(م ثور جايز است. 
 دو قول وجود دارد: دعا كردن به غير عربي اما در

)آيات عظلام  اضل  و بنابر احتياط واج  جايز نيست.  :قول اول

  مكارم(
  (عظام مراجع )سايراشكال ندارد.  قول دوم:

 حكم شركد در نماز جماعد اهل سنّد
در وقتي كه در مسجدالحرام يا مسجدالنبي نماز جماعت  مسأله:
مؤمنين نبايد از آنجا خـار  شـوند و بايـد از جماعـت  منعقد شد،

 . 1تخلف نكنند و با ساير مسلمين به جماعت نماز بخوانند
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عـت اهـل سـنت در مسـجدالحرام و در مورد اقتدا به امـام جما
 سه قول است:  مسجدالنبي
اقتداء به اهل سنّت مثل نماز جماعت خودمان اسـت؛  :قول اول

)آيلات عظلام يعني نه نيازي به اعاده دارد و نه عمل به وظيفة منفرد. 

  اي، جوادي، هاشمي شاهرودي، مكارم، نوري و  اض (امام، خامنه

ايد حمد و سوره را بخوانـد جماعت صوري است و ب قول دوم:
ولو به صورت حديث نفس. و در نماز جمعـه بعـد از فـراغ از آن، 

  )آيات عظام خوئي، تبريزي، سيسااني و وحيا(نماز ظهر را اعاده كند. 
: مخير است اقتداء كند و اعـاده نمايـد، يـا بـه وظيفـه قول سوم

ني، )آيات عظام بهجلت، گمپايگلامنفرد عمل كند بدون قصد جماعت. 

  زنجاني، سبااني و صا ي(
 چنا سؤال:
 : آيا اقتداء نماز قضاء به اهل سنّت جايز است يا نه؟سؤال اول

جوا : به نظر آن دسته از مراجع عظام كه اقتداء در نمـاز ادائـي 
دانند، بلكه اعاده نماز يا خواندن حمد و سوره را ولو را صحيح نمي

روشـن اسـت كـه در دانند، پاسـخ به صورت حديث نفس الزم مي
 قضاء نماز هم اقتدا جايز نيست.

اما به نظر آن دسته از مراجع عظام كه اقتدا را در نماز اداء جايز  
 دانند نسبت به اقتداء در نماز قضاء دو قول است:مي

)آيات . اقتدا به اهل سنت در نماز قضاء هم جايز استقول اول: 
  عظام  اض ، مكارم و هاشمي شاهرودي(

قدر متيقن جـواز اقتـداء در نمـاز اداسـت و صـحت  وم:قول د
 اي()آيت المّه خامنه اقتداء در نماز قضا محل اشكال، بل منع است.
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: طبق نظر مراجعي كه در جماعت اهل سنّت بايد بـه سؤال دوم
وظيفة منفرد عمل كند، بعد از تمام شدن حمد و سوره تا رفـتن بـه 

 ركوع چه كار كند؟
 قصد مطلق ذكر، ذكر بگويد. تواند بهمي جواب:

: در حالي كه طبـق نظـر بعضـي از مراجـع بايـد بـه سؤال سوم
وظيفة منفرد عمل كرد يا نماز را اعاده نمود، فائـده نمـاز جماعـت 

 چيست؟
شركت در نماز جماعت اهل سنّت هم آثار معنوي دارد  جواب:

 و هم آثار سياسي. 
اسـت كـه در  يكي از آثار معنوي آن از نظـر ثـوا  اُخـروي آن

نقـل شـده كـه چنـين  صحيحه حماد بن عثمان از امـام صـادق
ّو  كـان كمـ  صـّل  خلـْ رسـو  » فرمودنـد: ّْ االا مـ  صـّل  م،هـم ي ال ـ

ّو  هللا ّْ االا   . 1«ي ال 
چنين  آميز با اهل سنت امام صادقو درباره همزيستي مسالمت

ــد: دســتور داده  و صــّلوا م،هــم ي عــودوا مرتــاهم، وااــهيفوا جنــائزهم...»ان
  . 2«مساجيفهم

 .3«م  خالفك إذاصلّيت م،هم بفر لك ب،يفد»فرمودند:  امام صادق
و از آثار سياسي آن، تجلي قدرت و وحدت مسلمانان است كـه 

هاي متمادي تمش در ايجاد اختم  بـين استعمارگران در طي سال
 اند.مسلمين داشته
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 اهتمام به مستحبات
گرچه ترك آن عقابي ندارد و فقـ  در خصوص اعمال مستح  

محروميت از ثوا  است، ولي اگر كسي به ترك مسـتحبات عـادت 
كند و ترك آن ناشي از استخفا  به مستحبات باشد، به نظـر همـه 
 اند:مراجع جايز نيست؛ چنانچه در بعضي از مستحبات تصريح كرده

: حاضر نشدن به نماز جماعت از روي بـي اعتنـايي  1401مسأله 
 يز نيست و سزاوار نيست كه بدون عذر نماز جماعت را ترك كند.جا

استخفا  به احكام الهـي حـرام اسـت ولـو مسـتحبات، گرچـه 
نسبت به مستحبات وظيفه الزامي نداريم، ولي ترك آن از روي بـي 

 اعتنايي و استخفا  جايز نيست. 
بخشـد و او  بسياري از مستحبات است كه انسان را ارتقـاء مي

أاـراَ »فرمودند:  مثل نماز ش  و تهجد كه پيامبر اكرم دهد،مي
 «. القرآن و أصحاب الليل اُمع محلا

ج،لـت فـيفاك، »كند: عرض مي مفضل بن عمر خدمت امام صادق
تفوت  ص ة الليل فُاصل  الفجر فلـ  أن اصـل  ب،ـيف صـ ة  الفجـر مـا فـات  مـ  

،ــم، و لكــ  ال ت،لــم بـــه ال ــ ة و أان ي م ــ ي قبــل طلــون الشــمس؟ فقــا : ن
گـاهي ؛ «واملسـت فر   ابمسـحار»أهلك فتت    سنا، فيب ل قو  هللا عزوجّل: 

شوم، آيا بعد از نماز صبح قبـل از طلـوع اوقات موفق به نماز ش  نمي
تـوانم آن را قضـا خورشيد در حالي كه در جاي نماز خـود هسـتم مي

مم نكـن كـه آن را ات اعكنم؟ حضرت فرمودند: بله وليكن به خانواده
عادت خـود قـرار دهنـد و قـول پروردگـار كـه در توصـيف مؤمنـان 

 1باطل شود. «واملست فر   ابمسحار»سحرخيز فرمود: 
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 در اماكن تخيير نماز
و  تواند در مسجد الحرام و مسـجد پيغمبـرمسافر مي مسأله:

مسجد كوفه نمازش را تمام بخواند، ولي اگر بخواهد در جايي كـه 
ء اين مساجد نبوده و بعد به اين مساجد اضـافه شـده نمـاز اول جز

بخواند، احتياط مستح  آن است كه شكسته بخواند اگر چه اقـوي 
توانـد در حـرم و رواق حضـرت صحت تمام است و نيز مسافر مي

 1بلكه در مسجد متصل به حرم نماز را تمام بخواند. سيد الشهداء

 محدوده تخيير
 ر مكه و مدينه پنج قول است:در مورد محدودۀ تخيير د

و مسجدالحرام قـديم مخيـر اسـت  در مسجدالنبي :قول اول
هاي توسعه يافته بنابر احتياط واجـ  بين قصر و تمام، و در قسمت

  )آيت اهلل بهجت(قصر بخواند. 
هاي حتـي قسـمت در مسجدالحرام و مسجدالنبي قول دوم:

)آيات عظام امام خميني،  توسعه يافته آن، مخير است بين قصر و تمام.
 سبااني و هاشمي شاهرودي(

هاي قديمي شهر مكه و مدينه بين قصـر و در قسمت قول سوم:
  )آيات عظام خوئي، تبريزي و وحيا(ت. سا تمام مخير

هاي توسعه يافته در شهر مكه و مدينه حتي قسمت قول چهارم:
ادي، اي، جلو)آيلات عظلام خامنلهت. سـا آن بين قصر و تمـام مخيّـر

  سيسااني، نوري، مكارم،  اض ، صا ي و گمپايگاني(
در هيچ جا مسافر مخير نخواهد بود و بايـد نمـاز را  قول پنجم:

  زنجاني( )آيت اهللشكسته به جا آورد. 
تا ستوني كـه بـاالي آن  پيامبربيت  مااودة قايم مسجا نبوي:

                                                 
 .1356. رساله توضيح المسائل مراجع، م  1



 365( 2کام نماز )درس بیستم و چهارم: اح 

 

ت حداكثرش تا جـايي اسـ«. منتهي حدّ المسجد النبوي»نوشته شده 
 توسعه يافته است. كه در زمان فتح خيبر توس  پيامبر

از عقبة مدنيين )قبرسـتان ابوطالـ  و  مااودة قايم شهر مكه:
 طوي.پل حجون( تا ذي

دخل م  أعلـ  مكـا مـ  عقبـا املـيفني  و خـرج مـ  أسـفل مكـه مـ  ذي »
 «.طوي

 اينماز جماعد استداره
اي اسـتدارهكسي كه نماز جماعت را در مسجد الحرام بـه نحـو 

خوانده است به طوري كه رو در روي امام جماعت يا طر  راست 
يا چ  او ايستاده بوده، آيا اين نماز احتيا  به اعـاده دارد؟ در ايـن 

 1مس له چند قول است:
 )امام خميني(با وضع فعلي نياز به اعاده ندارد.  قول اول:
كنـد. اقتدا صوري است و بايد به وظيفه منفرد عمـل  قول دوم:

 )آيات عظام بهجت، تبريزي، خويي، سيسااني و وحيا(
نماز كسي كه پشت سر امام يا يكـي از دو طـر  او  قول سوم:

بايستد صحيح است و بنابر احتياط مسـتح  كسـي در يكـي از دو 
طر  امام ايستاده، بايد فاصله ميان امام جماعت و كعبه را رعايـت 

اما نمـاز كسـي كـه در طـر   كند و از امام به كعبه نزديكتر نباشد،
 اي()آيت اهلل خامنهديگر كعبه مقابل امام بايستد، صحيح نيست. 

)آيلت اهلل اگر در شراي  تقيه نباشد صحيح نيسـت.  قول چهارم:

  اض (
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ولي در هر حال بايد نماز را  ،شايسته است اقتدا شود قول پنجم:
 ي و سبااني()آيات عظام زنجاند. نبايد به آن اكتفا كناعاده كند و 

نماز به نحو استداره مانع ندارد، ولي بايد به حسـ   قول ششم:
)آيلات عظلام دايره مقدم بر امام و نزديكتر از امام بـه كعبـه نباشـد. 

 جوادي، مكارم و نوري(

نماز به نحـو اسـتداره در شـراي  فعلـي، در فـرض  قول هفام:
ه مقـدم ضرورت مانع ندارد، ولي بنابر احتياط واج  به حس  داير

)آيلات عظلام صلا ي و بر امام و نزديكتـر از امـام بـه كعبـه نباشـد. 

 گمپايگاني(

 1كيفيد نماز در هواپيما

ند نمـاز بخواننـد از چنـد حالـت هخواكساني كه در هواپيما مي
 برخوردارند:

شود كه با رعايت قيام و اينكه به آنها اجازه داده نمي حالت اول:
صورت اطمينان بـه بقـاي  وانند، دري نماز بخركوع و سجود اختيار

وقت پس از پياده شدن و امكان انجام نمـاز قبـل از خـرو  وقـت، 
 .واج  است صبر كنند و نماز را پس از پياده شدن بـه جـا آورنـد

 )همه مراجع عظام(
همان حالت اول در صورت تنگي وقت بـه طـوري  حالت دوم:

شود، در اين حالت كه اگر نماز را در هواپيما نخوانند، نماز قضا مي
اي ركوع و ربه هر كيفيتي كه ميسر است با اشاره ب، با تمكن از وضو
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بخوانند و بعد هم بايـد بـه سـبيل فتـوا يـا احتيـاط را سجود، نماز 
 واج  نماز را قضا كنند.

در هواپيما متمكن هستند از اينكه نماز را با رعايت  حالت سوم:
اينكه بعد از پياده شدن وقـت جا آورند با علم يا احتمال ه شراي  ب

 باقي است.
 در مورد كفايت چنين نمازي سه قول است:

)آيات عظام املام، بهجلت،  .نماز صحيح و مجزي است قول اول:

اي، جوادي، زنجاني، سلبااني، سيسلااني،  اضل ، مكلارم و خوئي، خامنه

 وحيا(

نشـيند اگر احتمال بدهد تـا آخـر وقـت هواپيمـا نمي قول دوم:
)آيلت ند بخواند، ولي اگر قبل از اتمام وقت رسيد، اعاده كند. توامي

 اهلل تبريزي(

قبـل از اتمـام وقـت هواپيما در صورت علم به اينكه  قول سوم:
نشيند، بايد ت خير بياندازد و در صـورت احتمـال بنـابر احتيـاط مي

قبل از اتمـام وقـت رسـيد هواپيما واج  در هواپيما بخواند و اگر 
 )آيت اهلل صا ي(ده كند. نماز را اعا
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 خودآزمايي

)آيوت اهلل ها روي زانوها در رکوع واجب است؟ آيا قرار دادن دست .1

 مكارم(

خواند، براي رکوع چقدر بايد خرم شرود؟ کسي که نشسته نماز مي .2

 )حضرت امام(

)آيوت اهلل نوطري   هاي مسجد النقي جايز است؟آيا سجده بر فرش .3

 هم اني(

صرح السرجود عليره در مسرجد النقري جرايز آيا سجده بر غير ماي .4

 اي(آيت اهلل خامن )است؟ 

 )آيت اهلل فاضل(آيا دعا کردن در نماز به غير عربي جايز است؟  .5

در نماز جماعت اهل سنت در مسجدين، آيا قرائت حمرد و سروره  .6

 )آيت اهلل تبريزي(واجب است؟ 

 )آيت اهلل زنجاني(حكم اقتداء در جماعت اهل سنت چيست؟  .7

در اقتدا به جماعت اهل سرنت برين نمراز اداء و قضراء فرقري آيا  .8

 اي()آيت اهلل خامن وجود دارد؟ 
 آيت اهلل بهجت()محدوده تخيير در مكه و مدينه کجاست؟  .9

تواند نماز را کامرل اي مسافر ميدر مكه و مدينه در چه محدوده .10

 )آيت اهلل زنجاني(بخواند؟ 

و مدينه، قصرر اسرت  هاي توسعه يافته شهر مكهنماز در قسمت  .11

 )آيت اهلل خطيي(يا تمام؟ 



 

 

 
 

 ردس بيست و پنجم:
 

 اهي حج عمرهاهميت تخميس اموال و خمس سپرده 
 هاي آموزشيهدف

 آشنايي با اهميت تخميس اموال. .1

 آشنايي با حكم تصرف در اموال متعلق به خمس. .2

 آشنايي با بريقه تعيين مقدأ سال خمسي. .3

 اي حج و عمره. هآشنايي با حكم خمس سپرده .4

 

إّي ْلخـ  مـ  أحـيفكم الـيفرهَم و »قـا : مو قه اب  بكري ع  أ  عبيفهللا
من با اين كه ؛ «إّي َلِم  َأكثر أهل امليف نا مااًل، ما اُر يف ب لك إاّل أن ُت ه روا

مردم مدينه هستم، از شما درهمـي را بـه عنـوان  ثروتمندانيكي از 

 1«نيست. گيرم و غرضم جز پاك شدن شماخمس مي

 دو چيز است: غرض از دريافت خمس توس  ائمه

 ـ تطهير اموال؛1

 ـ پااليش قلو  از عمقه به دنيا.2
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 مسأله اول: عدم جواز تیرف در مال متعلّق خمس
، تصر  در مالي كـه متعلّـق خمـس  قهاء و مراجع عظامبه اتفاق 

است هرچند قصد دادن خمس آن را داشته باشد جايز نيست مگر با 

  1ن حاكم شرع.اذ

تصر  در مـالي كـه متعلّـق خمـس  اهلل زنجانيآيتفتواي البته به

 2پنجم آن باقي است، اشكال ندارد.است، تا زماني كه مقدار يك

اگر خمس مال را نداده در صـورتي اند: فرموده آيت اهلل سباانيو 

تواند در آن مال تصر  كند كه موج  اتم  حقـوق صـاحبان مي

ر غير اين صورت تصر  در آن حرام اسـت و در خمس نشود و د

 هر حال بايد خمس مال را بپردازد.

 مسأله دوم: عدم جواز به ذمه گرفتن خمس بدون اذن حاكم شرع

، بـه ذمـه گـرفتن خمـس، و خـود را مراجلع عظلامبه اتفاق نظر 

بدهكار اهل خمس دانستن بدون مراجعه به مرجع تقليد خود جايز 

 كند و نپردازد حق تصر  ندارد.نيست؛ پس اگر محاسبه 

 مسأله سوم: مبدأ سال خمسي، قهري اسد نه انتخابي
تعيين مبدأ سال خمسي يك امـر انتخـابي نيسـت، بلكـه قهـري 

 3است و در ضابطه آن سه قول است:
                                                 

 .1792ر  1790، م 2المسائل مراجع، ج توضيح.  1
 .1798مسائل الشرعيه، م .  2
 .1765، م 2المسائل مراجع، جتوضيح.  3
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ها اولين روز شـروع بـه كسـ  و كـار، : تجار و كاس قول اول

اند و كشاورزان كارمندان، اولين روزي كه متمكن از دريافت حقوق

 اي،  اض  و صا ي()آيات عظام امام، بهجت، خامنهاولين برداشت. 

مبدأ سال خمسـي اولـين روزي كـه درآمـد بـراي او  قول دوم:

حاصل شده است و فرقي بين تـاجر و كارمنـد و كشـاورز نيسـت. 

و  )آيات عظام خوئي، تبريزي، زنجاني، سلبااني، مكلارم، نلوري، وحيلا

 هاشمي شاهرودي(

مبدأ سال خمسي براي كسـي كـه شـغل دارد، اولـين  ول سوم:ق

 )آيت اهلل سيسااني(روزي است كه شروع به كار كرده است. 

 مسأله چهارم: مبدأ سال خمسي براي معامله اتفاقي
اي كند و منفعتي كسي كه شغلش كاسبي نيست، اگر اتفاقا  معامله

بگـذرد، بايـد ببرد، بعد از آنكه يك سال از موقعي كه فايـده بـرده 

  )همه مراجع(خمس مقداري را كه از مخار  سالش زياد آمده بدهد. 

 هامسأله پنجم: سال خمسي چند شغلي
شخصي كه داراي چند شـغل و چنـد منبـع درآمـد اسـت، آيـا 

 ها، يك سال خمسي مستقل قرار دهد؟تواند براي هر يك از آنمي

 1در اين مس له دو قول است:

اي قرار دهد، ولي راي هر كدام سال جداگانهتواند بمي :قول اول

توانـد از سـود ديگـري ها زيـان ديـد، نميچنانچه در يكي از شغل
                                                 

 .1773،  م 2المسائل مراجع، ج توضيح. 1



372كدرسنامه فقه و مناس 

 

 اي خلوئي،خامنلهبهجت، تبريلزي،  اراكي،)آيات عظام امام، جبران كند. 

  و هاشمي شاهرودي( نوري گمپايگاني،  اض ،سيسااني، صا ي، 

نـد: اهرمودف و گمپايگاني خوئي،  اض ، صا يتبريزي،آيات عظام  البته

تواند ضـرر يـك رشـته از شـغلها را از سـود ميبه احتياط واج  ن

توانـد ضـرر ميديگري جبران كند، ولي اگر دو تجارت داشته باشد 

 يكي را از نفع ديگري جبران نمايد.

بايد براي تمام درآمدها يك سال خمسي قـرار دهـد.  قول دوم:

 ني()آيات عظام مكارم، وحيا و سباا

 هاي حج و عمرهخمس سپرده
نامي حج و عمـره چهـار حالـت هاي ثبتدر مورد خمس سپرده

 پردازيم:متصور است كه به بررسي آن مي

 مواردي كه طبق نظر همه مراجع خمس به آن تعلـق  حالت اول:

 گيرد كه سه صورت دارد:نمي

نام كرده و در همان از درآمد بين سال خمسي ثبت صورت اول:

ه حج يا عمره مشر  شده است كه اصل و سـود آن خمـس سال ب

 )همه مراجع عظام(ندارد. 

نام كرده و تـا زمـان رفـتن بـه با قرض يا وام ثبتصورت دوم: 

حج و عمره قرض را اداء نكرده و هيچ قسطي از وام پرداخت نشده 

 است.
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و يا در همان سال تشر  قرض را اداء كرده اسـت كـه در ايـن 

 )همه مراجع عظام(ندارد.  صورت اصل آن خمس

نامي از مواردي بوده كـه خمـس بـه آن پول ثبت صورت سوم:

مهريه كه در اين صورت اصل آن خمـس يه و دگيرد مثل تعلق نمي

 )همه مراجع عظام( 1ندارد.

قائل است اگر از مخـار   آيت اهلل بهجتالبته در خصوص مهريه 

 را بدهد. سال زن اضافه آمد به احتياط واج  بايد خمس آن

موردي كه طبق نظر همـه مراجـع اصـل آن خمـس  حالت دوم:

انداز شده و سـال بـر آن گذشـته دارد: اگر با پولي كه از درآمد پس

نام كند، در اين صـورت بايـد باشد، بدون پرداخت خمس آن، ثبت

 )همه مراجع عظام(خمس آن را پرداخت نمايد. 

بخشي از آن  موردي كه بخشي از آن خمس دارد و حالت سوم:

نامي تلفيقي از حالـت اول و دوم باشـد خمس ندارد. اگر وجه ثبت

 )همه مراجع عظام(بخش اول خمس ندارد و بخش دوم خمس دارد. 

موردي كه در تعلق خمس به آن اختم  وجـود حالت چهارم: 

نـام كنـد و پـس از گذشـت سـال دارد:اگر از درآمد بين سال ثبـت

نـامي و سـود آن خمس به پول ثبتخمسي، مشر  شود، در تعلّق 

 پردازيم:مياختم  نظر وجود دارد كه به بررسي آن در دو قسمت 
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 خمس اصل پول ثبد نامي

)آيات عظام بهجت، جوادي، سبااني، مكارم خمس ندارد.  قول اول:

 و نوري(

اند: ولي اگر در سال قبل از ثبت نام مستطيع افزوده آيت اهلل نوري

 ته و به حسا  واريز نكرده خمس دارد.بوده و ت خير انداخ

تبريزي، خلويي،  اي،)آيات عظام امام، خامنهخمس دارد.  قول دوم:

 (و وحيا سيسااني صا ي،  اض ، گمپايگاني،

اند: مگر حج مستقر شده باشـد افزوده  اض  و سيسااني عظامت اآي

 و راه ديگري براي تشر  نباشد.

اي آن را بر خود وسيله در حج واج  يا عمره اگر به قول سوم:

واج  كرده )مثل نذر( خمس اصل پول واج  نيست و در حـج و 

 .)آيت اهلل زنجاني(عمره مستح ، واج  است. 

 خمس سود حاصله از طريق يكي از عقود صحيحه شرعيه

 )آيات عظام بهجت و مكارم(خمس ندارد.  قول اول:

سيسااني،  )آيات عظام تبريزي، خويي،خمس دارد مطلقا. قول دوم: 

 صا ي، گمپايگاني،  اض  و وحيا(

اگر قابـل دريافـت نيسـت، از درآمـد سـال وصـول  قول سوم:

شود كه اگر در همان سال صر  در هزينه حـج شـود محسو  مي

 اي، جوادي، سبااني و نوري()آيات عظام امام، خامنهخمس ندارد. 

 اند: ... و به حج هم برود.افزوده امام خميني
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اي آن را بـر در حج واج  يا عمره اگر بـه وسـيله قول چهارم:

خود واج  كرده )مثل نذر( خمس واج  نيست و در حج و عمره 

مگر آن مقدار از سـود كـه مربـوط بـه سـال  مستح  واج  است

 )آيت اهلل زنجاني(. تشرّ  است
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 خودآزمايي

آيا تصرف در مال متعلق خمس بردون پرداخرت خمرس آن جرايز اسرت؟  .1

 جاني()آيت اهلل زن

اش نسقت به سال خمسي چيست؟ کسي که چند منقع درآمد دارد، وظيفه .2

 )آيت اهلل مكارم(

)آيوت اهلل مقدأ سال خمسي قهري است يا انتخابي؟ مالک آن چيسرت؟  .3

 نطري(

نام کند و ققل از پرداخت قرض به حج مشرف شرود، اگر با پول قرضي ثقت .4

 ي(ااهلل خامن )آيتگيرد؟آن تعلق ميآيا خمس به

نام کند و در سال اول مشرف اگر از درآمد بين سال براي حج و عمره ثقت .5

 )آيت اهلل وحي (گيرد؟ نشود، آيا به اصل پول خمس تعلق مي

 )آيت اهلل سيستاني(نامي حج و سود آن خمس دارد؟ آيا پول ثقت .6

نام کند و چند سرال بعرد مشررف اگر از درآمد بين سال براي عمره ثقت .7

 )آيت اهلل مكارم(گيرد؟ صل و سود آن خمس تعلق ميشود آيا به ا


